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Tämän työn aiheena on Suomen evankelisluterilaisen kirkon ja DDR:n evankelisten 
kirkkojen väliset suhteet vuosina 1969-1983. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, 
heijastuivatko Suomen ja DDR:n ulkopoliittiset suhteet Suomen evankelisluterilaisen kirkon 
ja DDR:n evankelisten kirkkojen välisiin suhteisiin . 

työssä kuvataan Suomen evankelisluterilalsen kirkon ylätason toimintaa, jota 
hoidettiin sekä Kirkon ulkoaslaintoimikunnan että Kirkon yhteiskunnallisen toimikunnan 
kautta. Myös piispojen vierailuita sekä kirkkopäivämatkoja on tarkkailtu. Sen sijaan 
hlippakunta- ja seurakuntatason yhteydet jäävät tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

Lähdeaineistona tässä työssä on käy1etty eräiden piispojen arkistoja ja molempien 
kirkkojen ylätason kansainvälisiä suhteita hoitaneiden keskusten materiaalia, joka koostuu 
pääasiassa matka raporteista. Kirkollisista sanomalehdistä päälähteenä on 'käy1etty 
Kotimaata. 

Tutkimus alkaa vuodesta 1969, jolloin perustettiin DDR:n oma evankelisten kirkkojen 
liitto, Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR (BEK). Sitä ennen DDR:ssä sijainneet 
maa kirkot olivat kuuluneet yhteiseen kirkkoliitton Saksan liittotasavallan kirkkojen kanssa. 
Kun BEK perustettiin vuonna 1969, suomalaiset eivät aluksi tienneet, mitä muutos tarkoitti. 
Vähitellen suomalaiset tutustuivat uuteen tilanteeseen DDR:ssä vieraillessaan. Pohjoismais-
saksalainen kirkkokonvenlti sekä yksittäiset piispojen vierailut olivat 1970-luvulla 
pääasiallisia suhteiden ylläpitotapoja DDR:n kirkkoihin . Näiden rinnalle alkoi vähitellen 
nousta KYT:n hoitamat suhteet, jotka tiivistyivät 1972 alkaen. 

Ensimmäinen virallinen arkkipiispan johtama delegaatio vieraili DDR:ssä vuonna 1974, 
jolloin arkkipiispa Simojoki johti Suomen ekumeenisen neuvoston nimeämää delegaatiota. 
Etykin päätösasiakirja allekirjoitettiin vuonna 1975. Aluksi siitä keskusteltiin varsinkin 
suurissa kirkkoliitoissa, mutta muutaman vuoden kuluttua myös KYT:n organisoimissa 
kahdenvälisissä ·keskusteluissa. 

BEK:n vuonna 1971 antama "Kirche im Sozialismus" -asiakirja määritteli kirkkoliiton 
aseman itäsaksalaisessa yhteiskunnassa. Sen mukaan kirkko ei halunut olla sosialismia 
vastaan, eikä myöskään sen puolella vaan toimia sosialismissa. Tämä julistus vaikutti kirkon , 
ja valtion suhteisiin koko DDR:n olemassaolon ajan. Suomalaiset olivat yhteyksissä niihin 
itäsaksalaisiin, jotka sopeutuivat sen enempää kapinoimatta maansa yhteiskunnalliseen 
järjestykseen. 1970-luvun loppupuolella vähitellen nousseeseen kirkolliseen oppositioon ei 
Suomen evankelisluterilaisen kirkon ylätasolla ollut tutkittavana ajankohtana minkäänlaisia 
suhteita. Jos suomalaiset olisivat kiinnostuneet esimerkiksi valtiosta riippumattomasta 
rauhan liikkeestä, ei heitä olisi kenties päästetty lainkaan maahan. 

Tutkimus päättyy vuoteen 1983, jolloin molemmissa maissa vietettiin Luther-juhlia. 
DDR:n valtio oli ottanut Lutherin maansa tärkeäksi merkkihenkilöksi ja se kävi myös 
tehokasta kampanjaa uudenlaisesta Lutherista. Uusi näkemys korosti erityisesti Lutherin 
yhteiskunnallisia näkemyksiä. Eräät suomalaiset laajensivat Luther-kuvaansa itäsaksalaisten 
opettamilla sävyillä . 
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1.1. Tutldmustehtävä 

Tämän tutkimuksen aiheena ovat Suomen evankelisluterilaisen kirkon ja Saksan 

Demokraattisen Tasavallan (Deutsche Demokratische Republik), josta tässä 

työssä käytetään myös lyhennettä DDR, evankelisten kirkkojen väliset yhteydet 

vuosina 1969 - 1983. Suomalaisilla oli kyseisenä ajanjaksona yhteyksiä sekä Itä

Saksan Iuterilaisiin että unioituihin maakirkkoihin. 

Suomalaisessa kirkkohistoriantutkirnuksessa on verrattain vähän 

tutkittu Suomen evankeIisluterilaisen kirkon suhdetta ekumeniaan kylmän sodan 

aikana, varsinkin l 970-luvulla. Siksi Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan 

kirkkohistorian laitoksella on jätjestetty muutaman vuoden ajan 

pääaineseminaareja tästä aiheesta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda 

tähän sarjaan yksi näkökulma. 

Tutkimuksen näkökulmana on, heijastuivatko Suomen ja DDR:n 

ulkopoliittiset suhteet maiden luterilaisten ja DDR:n evankelisten kirkkojen 

välisiin suhteisiin. Tässä työssä tark!caillaan myös, miten poliittista ilmapiiriä 

käytettiin hyödyksi kirkollisten suhteiden hoidossa. Myös se, mitä kehitystä ja 

muutosta suhteissa tapahtui ja miten Suomen kirkko hoiti suhteitaan DDR:n 

luterilaisiin molempien maiden ulkopoliittisten suhteiden asettamissa kehyksissä 

tulee tässä tutkimuksessa esiin. Poliittisesti merkittäviä tapahtumia 1970-luvulla 

olivat muun muassa seuraavat: Suomi tunnusti molemmat Saksat vuonna 1973, 

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen (Etyk) huippukokous jätjestettiin 

1975 Helsingissä ja kokouksen päätösasiakirja vaikutti myönteisesti kirkkojen 

asemaan sosialistimaissa. Tällä vuosikymmenellä maailmanpolitiikassa nautittiin 

myös liennytyskaudesta, joka päättyi Neuvostoliiton hyökätessä Afganistaniin 

vuonna l 979. 

Tässä työssä on keskitytty kuvaamaan Suomen evankelisluteriJaisen 

kirkon ylätason toimintaa, jota hoidettiin Kirkon ulkoasiaintoimikunnan (KUT) 

kautta eli esimerkiksi piispojen vierailuja DDR:ään tai sieltä Suomeen sekä 

Pohjoismais-saksalaisen kirkkokonventin kokouksia. Kirkon ulkoasiain 
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toimikunnan työn ohella työssä selvitetään, millaiset suhteet kirkon 

yhteiskunnallisella toimikunnalla (KYT) oli. Tutkimuksessa kerrotaan myös 

tutkimusajankohtana suomalaisille kirkkopäiville osallistuneiden itäsaksalaisten 

vierailuista sekä suomalaisten osallistumista DDR:ssä pidetyitle kirkkopäiville. 

Tämän tutkimuksen ulkopuolelle jäävät hiippakunta- ja 

seurakuntatason yhteydet. Samoin Suomen ekumeenisen neuvoston sekä 

Luterilaisen maailmanliiton kautta järjestyneet tapaamiset jäävät muutamaa 

merkittävää tapaamista lukuunottamatta rajauksen ulkopuolelle. Ekumeenisen 

neuvoston nuorisojaoston yhteydet DDR:ään alkoivat 1 970-luvulla. Samoin 

evankelisluterilaisen kirkon nuorisotyöntekijöiden suhteet DDR:ään jäävät 

ulkopuolelle, vaikka heitä kävikin Itämerenviikoilla 1960- ja 1970-lukujen 

vaihteessa. DDR:ssä vieraili myös suomalaisia kirkkokuoroja, kirkon 

metsänboitajia ja kirklcoarkkitehtejä. Osa suomalaisista pääsi isännöimään 

itä saksalaisten vastavierailuja, jos nämä saivat maastapoistumisluvan. 

Suomalaisten ja Itä-Saksalaisten teologien keskusteluareenana oli puolestaan 

Itämeren alueen teologit kokoava Ostsee Theologentagung sekä reforfnaation ajan 

tutkimukseen painottunut Theologischer Arbeitskreis for 

Re[onnationsgeschichtliche Forschung (TARF) . Myöhemmin 1 970-luvulla 

Berliinin evankelinen akatemia solmi suhteet Järvenpään Luther-opiston kanssa. 

Nämä suhteet jäävät tarkoituksella tutkimuksen ulkopuolelle ensisijassa 

tapaamisten dokumentoinDin puutteellisuuden vuoksi. 

Ajallinen rajaus 

Tämä tutkimus alkaa vuodesta 1969, jolloin perustettiin DDR:n evankelisten 

kirkkojen oma kirkko liitto Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR (BEK) '. 

Vasta tästä vuodesta alkaen DDR:lla oli oma kirkkoliitto. Aiemmin DDR:n 

evankeliset kirkot olivat kuuluneet samaan kirlckoliittoon. Yhteistä kirkkoliittoa 

kutsuttiin nimellä Evangelische Kirche in Deutschland (EKD). Kirkollisia suhteita 

DDR:än hoidettiin pääasiassa Pohjoismais-saksalaisen kirkkokonventin kautta. 
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Sen suomaJaisedustus vaihtui hieman vuonna 1969, kun KUT valitsi KUT:n 

sihteerinä toimineen Maunu Sinnemäen Pohjoismais-saksalaisen kirkkokonventin 

johtoryhmän jäseneksi. 

Suomen ja DDR:n kirkkojen väliset suhteet tiivistyivät koko 1970· 

luvun ajan. Tutkimus päättyy vuoteen 1983, jolloin suhteita oli todella paljon 

Martti Lutherin syntymän 500-vuotisjuhlallisuuksien vuoksi. Näin tutkittavaksi 

tulevat Martti Simojoen arkkipiispuuden loppuvuodet sekä koko Mikko Juvan 

arkkipiispakausi aina John Vikströmin kauden alkuun saakka. Luther-juhlat 

huipensivat ja tiivistivät kirkkojen väliset suhteet. Silloin solmittiin myös paljon 

uusia kontakteja myös seurakuntatasolla. Tämän tutkimuksen tarkoitus on 

kuitenkin tutkia miten suhteet alkoivat vähitellen tiivistyä ja monipuolistua 

kirkon ylätasolla. 

Lähteet 

Laajimmin suomalaista materiaalia tutkimukseen on löytynyt Kirkkohallituksen 

ulk:oasiain osastolta (KUO)2, jossa säilytetään asiakiljoja sen kautta tapahtunutta 

toimintaa koskien vuosia 1954-1996. KUO:n arkistosta löytyy muun muassa 

Pohjoismais-saksalaisen kirkkokonventin johtoryhmän sekä konventin 

kokouksissa vieraili ei den kokousmuistioita ja -raportteja sekä matkaraportteja ja 

kirjeenvaihtoa muihinkin matkoihin liittyen. Tärkeimpiä ja mielenkiintoisimpia 

ovat mielestäni konventin johtoryhmän kokousten raportit vuodesta 1974 KUT:n 

sihteerinä toimineen Lorenz Grönvikin johtoryhmän jäsenyyden alkuajoilta, sillä 

ne ovat tarkkaan laadittuja ja niissä referoidaan myös henkilökohtaisia 

keskusteluja. KultakiJl matkalta on noin kaksisivuinen matkaraportti, Suomessa 

pidetystä konventin kokouksesta materiaalia on yksi kansioIlinen. 

KansalIisarkistoon on talletettu Suomen kirkkopäivien materiaali 

Suomen kirkon seurakuntatoiminnan keskusliiton (SKSK) arkistoon. Siellä on 

muun muassa kirjeenvaihtoa ja kirkkopäivillä pidettyjä puheita. 

1 Olen päätynyt käyttämään Iyhennetä BEK, sillä monissa saksankielisissä tutkimuksissa tehdään 
näin. Eräissä suomalaisissa tutkimuksissa sanotaan joskus lyhyesti Bund, jota pidän enemmän 
puhekielen terminä. 

Vuosina 1954-1981 Kirkon ulkomaanasiain toimikunta (KUT) 
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Suurin osa suomalaisten piispojen arkistoista sijaitsee 

Kansallisarkistossa. Siellä olen tutustunut muutamiin DDR:ssä käyneiden 

piispojen arkistoihin. Arkkipiispa Martti Simojoen arkisto sijaitsee puolestaan 

Oulun maakunta-arkistossa. Aimo T. Nikolaisen, Martti Simojoen ja Mikko Juvan 

arkistoista löytyy puheita, matkaohjelmia ja kirjeenvaihtoa. Piispojen arkistoissa 

oli yksittäisiä kirjeitä DDR:stä, jotka lähes aina liittyivät johonkin vierailuun. 

Eräillä DDR:n lcirkonmiehillä oli tapana lähettää suomalaisille joulukortteja tai -

kirjeitä. 

Arkkipiispa Martti Simojoen kirjeitä ja kirjeenvaihtoa on talletettu 

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin vuosilta 1961-1978. Oulun maakunta

arkiston Simeliana-kokoelmaan on talletettu Simojoen virallista ja yksityistä 

kirjeenvaihtoa, muistioita, puheita ja lausuntoja vuosilta 1933-1990. 

Ulkoministeriön arkistoon on talletettu jookin verran aineistoa, joka 

käsittelee kirkon elämää DDR:ssä. Materiaalia tätä tutkimusta varten siellä ei ollut 

paljoa. Sen lisäksi muutamia poliittisia suhteita käsitteleviä mappeja on tutkijoille 

avoimina, mutta sieltä ei löytynyt mitään kirkkoja koskevaa. Uusimpien 

salassapitosääntöjen mukaan tutkija saa nähdä 25 vuotta vanhempaa aineistoa. 

Saksasta lähteitä On löytynyt runsaasti Evankelisen kirkon eli 

Evangelisches Zentralarchiv in Berlin (EZAB) -keskusarkistosta Berliinistä, jonne 

on talletettu aineistoa evankelisista kirkoista. Suomeen liittyvää materiaalia on 

talletettu pääasiassa DDR:n kirkkoliiton BEK:n sihteeristön arkistomateriaaliin, 

joka oli kauttaaltaan avoimena tutkimukselle. Sihteeristön kautta kulkivat monet 

suomalaisten ja itäsaksalaisten suhteet, kuten vierailukutsut sekä maahantulo- ja 

maastapoisturnisluvat. Sen sijaan esimerkiksi unioidun Evangelische Kirche der 

Union -kirkko liiton kolmekymmentä vuotta nuorempi arkistoaines on salaista. 

Pääsääntönä on, että jos kyseistä organisaatiota ei enää ole olemassa, sen 

materiaali on vapaasti käytettävissä. Sen sijaan nykyäänkin toimivien 

organisaatioiden materiaali on salassa kolmeakymmentä vuotta. 

DDR:ää johti SED-puolue, jonka arkistossa on kirkkoa koskevaa 

materiaalia. DDR:n puolueiden ja massaorganisaatioiden paperit on talletettu 

Berliinin Lichterfeldessä sijaitsevaan Bundesarchivin osastoon. Sieltä löytyy 
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esimerkiksi kirkko kysymysten valtiosihteerin arkistomateriaali, joka käsitteli 

muun muassa kirkkoa ja kirkollista elämää Suomessa. Suurin osa aineistosta oli 

lehtileikkeitä. 3 

Tämä Suomen ja DDR:n kirkkoja käsittelevä tutkimus kuuluu 

lähihistorian piiriin, joten monet DDR:ään suhteita ylläpitäneet ovat vielä elossa. 

Työtä varten on baasteteltu muutamia kyseiseen aikaan Kirkon ulkoasiain 

toimikunnassa työskennelleitä: vuosina 1974-1984 sihteerinä toiminutta Lorenz 

Grönvikiä sekä vuosina 1968-1973 KUT:n sihteerinä toiminutta Maunu 

Sinnemäkeä, Pohjoismais-kirkkokonventin johtoryhmän jäse!ltä Eija Könttiä, 

Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön keskuksen johtavaa sihteeriä Juhani 

Veikkolaa. Berliinissä haastattelin Pohjoismais-saksalaisen kirkkokonventin 

sihteerinä vuodesta 1962 alkaen vuoden 200 I loppuun toiminutta Martin Königiä. 

Suomalaisista lehdistä löytyy jonkin verran kirjoituksia Itä-Saksaan 

liittyen. Systemaattisesti tätä työtä varten on käyty läpi Kotimaa-lehdet 

tutkimusajankohdalta sekä syyskuussa 1979 Mikkelin hiippakunnan alueella 

ilmestyneet sanomalehdet Pohjoismais-saksalaiseen kirkkokonventtiin liittyen. 

Kirkollinen sanomalehti Kotimaa on raportoinut esimerkiksi piispojen vierailuista 

ja kirkkokonventin kokouksista lyhyesti. 

Suomalaiset olivat varovaisia lähes kaikessa raportoinnissaan. 

KirkolJisille ihmisille oli itsestään selvää, että Suomessa ei pidä asettaa 

julkisuuteen kaikkia niitä tietoja, joita vierailijat näkevät DDR:n kirkkojen 

elämässä.· Varovaisuus näkyi monien raporttien informaation vähyydessä. Niissä 

käsiteltiin keskusteluja ja vierailukohteita varsin pintapuolisesti. Kun suomalaiset 

olivat tekemisissä sosialistimaan kirkkojen kanssa, tuli ottaa myös huomioon 

kontrolli: joku saattoi lukea kirjeitä. Myös esimerkiksi Kotimaassa olleita 

artikkeleita saattoi joku kääntää saksaksi. Vaikka henkilökohtaisia ystävyys

suhteita syntyikin jonkin verran, kirjeissä ei syvälle henkilökohtaisiin asioihin 

menty. Henkilökohtaisista ja muista arkaluontoisista asioista keskusteltiin kahden 

kesken. Esimerkiksi Pohjoismais-saksalaisessa kirkkokonventissa tauoilla 

3 Hentilö 1995, 186-189 . 
• MSA Maunu Sinnemäki Tapani Saranevalle 29.2.1980. 
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uIkoiltiin paljon lähiympäristössä. "En muista, milloin olisin koskaan kävellyt niin 

paljon", muisteli DDR:ssä pidetyssä kirkkokonventin kokouksessa käynyt Eija 

Köntti.' Kahdenkeskisillä kävelyretkillä ulkoilmassa seinillä ei ollut korvia. 

Alempi tutkimus 

Suomessa DDR:ää on rutkittu kirkkohistorian näkökulmasta pääasiassa pro gradu 

-töissä, mutta DDR:ään liittyen on kirjoitettu kaksi väilÖskiIjaakin. 

VäitöskiIjoissaan Pirkko Lehtiö6 tutki uskonnonopetuksen tilaa ja Eija Köntti7 

DDR:n nuorisovihkimystä. Pro gradu -töitä edustavat Ari Talja", joka tutki DDR:n 

ja Neuvostoliiton uskonto lainsäädäntöä, Talja Kohlmann9 DDR:n evankelisten 

kirkkojen liiton syntyyn johtanutta kehitystä sekä Aulikki Mäkinen 10 valtiosta 

riippumatonta rauhanliikettä. Riitta Huovisen II tutkimus käsitteli taas Heinrich 

Griiberiä, itäsaksalaista evankelisen kirkon hallitusvaltuutettua. Kimmo !(jvelä12 

tutki kristillis-demokraattisen unionin toimintaa ja ohjelmallisia tavoitteita. 

Lisensiaattityönsä DDR:ään liittyen on puolestaan tehnyt Ritva Armila lJ, jonka 

tutkimus käsitteli valtion ja evankelisen kirkon suhteita Itä-Saksassa. Edellä 

mainitut tutkimukset eivät ole painottuneet tutkimaan Suomen ja DDR:n suhteita, 

vaan lähinnä kirkon tilaa DDR:ssä. 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon suhteita Saksaan toisen 

maailmansodan jälkeen sivusi Jaakko Ripatin väitöstutkImus Suomen kirkon 

ulkomaanpolitiikasta vuosina 1944-194614
• Leena Alatalo tutki omassa pro-gradu 

-työssään Suomen kirkon suhtautumista Saksaan ja saksalaisiin vuosina 1945-

4815 
• 

Poliittiselta kentältä Suomen ja DDR:n suhteita on tutkinut tieteellisiä 

'Eija Köntin haastattelu 21 .3.2001 
6 Lehtiö 1979. 
7 Könlli 1984 . 
• Talja 1997. 
, KaMmann 1993. 
10 Mäkinen 1992. 
11 Huovinen 1988 . 
1l Kivelä 1988. 
Il Anni/a 1972. 
14 Ripalli 1990. 

" Alatalo 1999 
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menetelmiä käyttäen saksalainen Dörte Putensen kiIjassaan "1m KonfIiktfeid 

zwischen Os/ und Wes/,,'6. Seppo Hentilä on klljoittanut Suomen ja Saksan 

suhteista muutamia tieteellisiä artikkeleita ja yleisteoksia. Samoja aiheita on myös 

käsitellyt Mauno Jokipii klljassaan Suomi ja Saksa maamme itsenäisyyden 

aikana'? sekä Tuomas Forsberg ja Pekka Visuri kirjassaan Kahden Saksan 

ongelma toisen maailmansodan jälkeen'8. I 970-Iukua ja sitä uudenpia poliittisen 

historian teoksia on vaikea löytää. Moni kilja loppuukin Putensenin klljan tavoin 

vuoteen 1973. Syynä lienevät arkistojen salassapitosäännökset. Vasta viime 

vuonna esimerkiksi ulkoministeriön arkistoon tuli 25 vuoden salassapitomääräys, 

joten uusia tutkimuksia ei ole ehditty vielä klljoittaa. Yleiskuva I 970-luvun lopun 

poliittisesta tilanteesta löytyy esimerkiksi Juhani Suomen klljoittamista Urho 

Kekkosen elämäkerroista. 

Saksankielisessä DDR:n kirkkojen historiaa tutkivissa teoksissa on 

viime vuosikymmenellä ollut muotia katsoa kirkkokysymysten valtiosihteerin ja 

Turvallisuusrninisteriön arkisto ja ja niiden materiaalien perusteella kertoa 

kirkkojen toiminnasta. Esimerkiksi Gerhard Besierin teokset perustuvat tähän. 

Pidän näiden kiljojen ongelmana liiallista valtiollista näkökulmaa. Esimerkiksi 

Peter Maser on kirkon kannalta neutraalimpi, sillä hänen aineistonaan on myös 

kirkolliset arkistot. 

1.2. Suomen ja Saksan demokraattisen tasavallan väliset poliittiset suhteet 
ennen vuotta 1969 

Suomen ja Saksan viralliset suhteet olivat katkenneet Lapin sodan myötä vuonna 

1944. Myös Suomi laskettiin sodan jälkeen toisessa maailmansodassa hävinneeksi 

valtioksi. Maata ei ollut miehitetty, mutta valvontakomissio seurasi rauhan

sopimusten täytäntöönpanoa. Suomen oli toteltava valvontakomissiota 

ulkopolitiikkansa hoidossa. Poliittisella kentällä Suomi noudatti erityistä 

varovaisuutta suhteissaan Saksaan. Sodan jälkeen Saksan merkitys väheni sekä 

ulko- että talouspolitiikassa, mutta myös ihmisten välisessä kanssakäymisessä. 

16 Pulensen 2000 
11 Jokipii 1994. 

.. 
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Suuntautuminen Saksaan tulkittiin herkästi Suomen ja Neuvostoliiton suhteita 

vaarantavaksi tekijäksi. 19 

Suomi oli toisen maailmansodan järkeen ainoa Saksan rinnalla sotinut 

Euroopan maa, josta ei tullut kommunistista yksipuoluediktatuuria, kuten 

esimerkiksi DDR:stä. Sotilaspoliittisesti Suomi kuului joka tapauksessa 

Neuvostoliiton etupiiriin ja kommunistit pyrkivät Suomessa valtaan. Suomen 

kommunistinen puolue oli kuitenkin huonosti valmistautunut, eikä heillä ollut 

Neuvostoliiton selvää tukea. Siispä Suomessa vanha poliittinen eliitti pysyi 

vallassa, virkakoneisto säilytti toimintakykynsä eivätkä demokratian ja 

kansaJaisyhteiskunnan rakenteet olleet sotavuosinakaan murtuneet.20 

Sekä Suomessa että Saksassa käytiin sodan jälkeen sotasyyllisyys

oikeudenkäynnit. Tosin näiden oikeudenkäyntien perusta ja laajuus eivät ole 

keskenään vertailukelpoisia. Suomessa oikeudenkäynteihin ryhdyttiin sodan 

jälkeen sallitun äärivasemmiston vaatimuksesta. Erikoistuomioistuiroen antama 

korkein rangaistus oli kymmenen vuotta kuritushuonetta ja tuomiolle joutui 

sotilaiden sijaan vain poliitikkoja. Saksassa lähes kaikki korkeat virkamiehet ja 

upseerit joutuivat oikeuden eteen. Näitä kuulusteluja jatkettiin vuoteen 1952 

asti. 21 

Toisen maailmansodan päättymisen jälkeen alkoi kylmä sota. Sen 

aikana suurvaltojen poliittiset suhteet kiristyivät aika ajoin lähelle sotilaallista 

yhteenottoa. Suomi joutui jättäytyrnään Neuvostoliiton puolelle kylmässä sodassa 

vuonna 1947, kun Suomi päätti Neuvostoliiton jyrkästä torjumisesta johtuen 

kieltäytyä vastaanottamasta Yhdysvaltojen tarjoaroaa Marshall-apua. Suomen 

hallitus vetosi maan pyrkimyksiin pysytellä suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella. 

Tähän aikaan rauhansopimus oli vielä ratifioimatta ja valvontakomissio toimi 

edelleen Helsingissä. Vuonna 1948 presidentti Paasikivi päätti allekirjoittaa 

Neuvostoliiton tarjoaman Ystävyys, yhteistyö ja avunanto (YY A) -sopimuksen, 

jollainen oli solmittu jo Unkarin ja Romanian kanssa. Suomi ei kuitenkaan 

II Visun" & Forsberg 1992. 
" Visuri & Forsberg 1992, 228-229. 
20 He"liIä 1999, 101-102. 
21 Jokipii 1994,32-33. 
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Paasikiven toivomuksesta allekirjoittanut samansisällÖstä sopimusta kuin Unkari 

ja Romania. YY A-sopimuksessa Suomi oli oikeutettu pysymään suurvaltojen 

eturistiriitojen ulkopuolella. Sotilaallisesti Suomi sitoutui puolustautumaan kaikin 

voimin, mikäli Saksa tai joku sen kanssa liitossa oleva valtio yrittäisi hyökätä 

Suomen kautta Neuvostoliittoon. Jos Suomi ei kykenisi yksin pysäyttämään 

hyökkääjää, tulisi sen neuvotella avusta Neuvostoliiton kanssa. YY A-sopimus 

antoi mahdollisuuden tulkintaan, että kriisitilanteessa se saattoi tarjota 

Neuvostoliitolle tilaisuuden Suomen miehittämiseen.ll 

Yhtenäinen Saksa jakaantui pian sodan loputtua miehitysvaltojen 

alaisuudessa. Saksan demokraattinen tasavalta (DDR) perustettiin Neuvostoliiton 

vastaiskuna länsivaltojen hankkeelle perustaa Liittotasavalta. DDR:n hallitus ja 

kansankamari perustettiin vuonna 1949. Kansankarnari sääti perustuslain ja 

perusti virkakoneiston miehityshallinnon tilalle. DDR:n hallinto oli voimakkaasti 

keskitetty, vaikka maa olikin jaettu aluksi viiteen osavaltioon ja myöhemmin 

vuonna 1952 neljääntoista piiriin (Bezirk). Maassa säilytettiin muodollisesti 

monipuoluejäJjestelmä, mutta Moskovasta lähetetyt kommunistiemigrantit 

hoitivat poliittiset jäJjestelyt. Kommunistit ja itäalueelle jääneet 

sosiaalidemokraatit muodostivat uuden massapuolueen nimeltään Sosialistische 

Einheitspartei Deutschland (SED). Muita puolueita olivat Kristil/is

demokraattinen Unioni (CDU), Liberaalidemokraattinen puolue (LDPD), Saksan 

demokraattinen talonpoikaispuolue (DBD) ja Kansandemokraattinen puolue 

(NDPD). Nämä muut puolueet olivat eräänlaisia ''blokkipuolueita'', sillä ne olivat 

käytännössä SED:n johtovallan alaisia, niin sanottuja marionetteja. 23 

Kahden kilpailevan saksalaisen valtion perustaminen muodosti 

Suomen Saksan-suhteiden perusongelman, sillä Suomi ei halunnut asettua 

kummankaan Saksan tai niiden liittolaisten puolelle. Saksan-kysymyksen 

aiheuttamista suurvaltapoliittisista kiistoista Suomi halusi niinikään pysyä erossa. 

Suomi piti sen vuoksi parhaimpana ratkaisuna olla tunnustamatta kumpaakaan 

maata. Erityisesti Itä-Saksa halusi kuitenkin tehdä itsensä ja tavoitteensa Suomelle 

22 Jussila & HenNlä & Nevakivi 1996, 257; Hentilä 1999,103-105. 
2l Jokipii 1994,40. 
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tunnetuiksi. Saksan liittotasavalta puolestaan noudatti varovaisuutta ja samalla 

pyrki estämään Itä-Saksan aikeet: se ei halunnut, että DDR tunnustettaisiin.24 

Suomi oli muodostanut kantansa kahden Saksan olemassaoloon 

vuoteen 1953 mennessä. Suomen suhteissa näihin maihin keskeisellä sijalla oli 

kauppa. Siispä Suomi perusti molempiin maihin kaupalliset edustusto!, ja 

molemmat Saksat perustivat Helsinkiin myös omansa. Varsinkin DDR toivoi jo 

tuolloin, että Suomi olisi tunnustanut maan jo diplomaattisestikin2s 

Suomen suhteita Saksaan sääteli Neuvostoliiton olemassaolo. Tämä 

näkyi erityisesti muutamissa Suomen lähihistoriaan liittyvissä taitekohdissa. 

Tällaisia oli esimerkiksi YY A-sopimuksen allekiIjoittaminen, noottikriisi ja 

yöpakkaset. DDR painosti Suomea aina 19?O-luvulle saakka valtiollisesta 

tunnustamisesta, mutta puoluepolitiikkaansa vedoten Suomi ei sitä tehnyt?6 

Suomen ja Neuvostoliiton suhteita hankaloitti vuodesta 1958 alkaen 

yöpakkaskaudet, mikä liittyi Berliinissä samaan aikaan syntyneeseen kriisiin, kun 

Hrutshev vaati miehitysjoukkojen poistamista Länsi-Berliinistä ja uhkasi siirtää 

kaupunkia koskevat valtuutensa Itä-Berliinin hallitukselle. Hän kuvitteli, että 

Saksassa olisi vireillä taloudellis-poliittisia painostushankkeita DDR:ää vastaan. 

Yöpakkauskriisin lievennyttyä Hrutshev muistutti Kekkosta, että 

"Neuvostoliitolle on tärkeää, että sen rajanaapuri Suomi noudattaa sitä politiikkaa, 

joka on vahvistettu rauhansopimuksessa=e ja joka on kiljattu vuoden 1948 

YY A-sopimuksessa".27 

Yöpakkaset lievenivät ja DDR alkoi vähitellen kiinnostua Suomesta 

toden teolla. Itäsaksalaisten mielestä Suomen tulisi miettiä Saksan-politiikkaansa 

uudelleen. DDR:n kaupallisen edustuston kautta kutsuttiin Suomeen monia 

itäsaksalaisia korkean tason puhujia ja pyydettiin suomalaisia hallituksen jäseniä 

vastavierailulIe. Helsingin Hakaniemeen avattiin myös DDR:n kulttuurikeskus, 

joka toi Suomeen muun muassa esitelmöitsijöitä ja elokuvia. Myös taidenäyttelyt, 

" Visuri & Forsberg 1992,231,233. 
" Putensen 2000, 6()' 73. 
16 Hentilä 1998, 368-37l. 
27 Jussila & Hentilä & Nevakivi 1996, 252-253. 
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tieteisiin liittyvät asiat, urheilu ja teollisuus kuuluivat keskuksen toimintaan. 18 

Kansainvälinen tilanne oli vuonna 1961 erittäin jännittynyt Berliinin 

tilanteen vuoksi, sillä Berliinin kautta pakeni yhä enemmän ihmisiä 

Liittotasavaltaan. DDR:n johtaja Walter Ulbricht pyrki estämään ihmisten pakoa 

rakentamalla muurin Itä- ja Länsi-Berliinin välille. Länsivallat ilmaisivat 

solidaarisuutensa Länsi-Berliinille. Kylmä sota oli lähellä muuttua kuumaksi 

sodaksi. Sekä Neuvostoliitto että Yhdysvallat uhkasivat toisiaan ydinaseilla. Pian 

tämän jälkeen jännitystä kasvatti Tanskan ja Liittotasavallan keskustelut 

merijoukkojensa yhteistyöstä Itämerellä. Lisääntyvään jännitykseen 

Neuvostoliitto reagoi yhä voimakkaammin, mistä johtuen Suomella oli hyvin 

rauhaton 01029 

Berliinin kriisin myötä Suomen suhteet Neuvostoliittoon kiristyivät 

uudelleen, kun Neuvostoliitto ehdotti Suomelle YY A-sopimuksen mukaisia 

konsuItaatioita yhteisestä puolustautumisesta kasvavaa sodanuhkaa vastaan. 

Lokakuussa 1961 Neuvostoliitto lähetti Suomelle nootin, jossa viitattiin Saksan 

liittotasavallan varustautumiseen ja Iisääntyneeseen aktiivisuuteen Itämerellä. 

KonsuJtaatioita lykättiin toistaiseksi, mutta Hrutshev edellytti, että Suomi seuraisi 

entistä tarkemmin Itämeren alueen ja Pohjois-Euroopan tilannetta. Vaikka nootti 

suuntautui muodollisesti Suomea kohtaan, sen taustalla oli Länsi-Berliinin 

rauhaton tilanne. 30 Edelleenkin Saksan tilanne vaikutti Suomen ja Neuvostoliiton 

välisiin suhteisiin. Kun Saksassa tilanne muuttui, heijastui se myös Suomeen. 

Noottikriisin rauhanomaisen purkautumisen jälkeen Suomen 

puolustusvoimia ryhdyttiin vahvistamaan. Myös Suomen diplomatia aktivoitui. 

Suomen Eurooppa-politiikka avautui tämän jälkeen. Samoin huomattiin, että 

Euroopan ·turvallisuusrakenteesta eristäytyminen ei ollut Suomen kannalta 

tyydyttävä ratkaisu Neuvostoliiton vaikutusyritysten takia.'l 
Vuonna 1969 DDR:n tunnusti kuusi Neuvostoliitosta poliittisesti ja 

taloudellisesti riippuvaista maata. 19?O-luVWl alussa Suomi oli ainoa Euroopan 

" Putensen 2000, 119-126. 
"Schroeder 1999,167-170. 
30 Jussila & Hentilä & Nevakivi 1996,254; Hentilä 1999, 107-108; Putensen 2000, 160-162. 
31 Forsberg & Vaahtora.,a 1993, 141. 
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maa, joka ei ollut tunnustanut kumpaakaan Saksan valtiota. Toisaalta Suomi oli 

ainoa ei-kommunistinen maa, jolla oli täysin samanaIVoiset suhteet molempiin 

Saksoihin. Muut Euroopan puolueettomat maat, Ruotsi, Sveitsi, Itävalta ja Irlanti 

olivat tunnustaneet vain Saksan liittotasavallan.32 

DDR:n näkökulmasta Suomi oli erityistapaus: olihan se 

Neuvostoliiton naapuri ja ystävä. DDR:ssä uskottiin, että tunnustamisliike alkaisi 

nimenomaan Suomesta ja leviäisi sieltä muihin pohjoismaihin, puolueettomiin 

maihin ja jopa muihin kapitalistisiin maihin. Saksan liittotasavalta ja DDR 

odottivat Suomelta täysin vastakkaisia asioita. DDR:n asettaessa suuria toiveita 

Suomea kohtaan, Saksan liito tasavalta oli huolestunut Suomen olevan 

ensimmäinen ei-kommunistinen maa, joka tunnustaisi DDR:n. Kummallakin 

Saksalla oli vuodesta 1954 samanalVoiset kaupalliset edustustot Helsingissä: 

DDR:n edustusto oli ainoa laatuaan koko läntisessä maailmassa. Kun kahden 

Saksan valtion olemassaolo alkoi 1960-luvun lopulla näyttää todennäköisimmäItä 

Saksan kysymyksen ratkaisulta, DDR tehosti tunnustamiskampanjaansa Suomessa 

merkittävästi. Suomessa DDR:llä oli enemmän vaikutusmahdollisuuksia kuin 

missään muussa Pohjoismaassa.33 

1.3. Suomen ja DDR:n kirkkojen väliset suhteet vuosina 1945-1969 

Suomalainen ulkopolitiikka toimi kylmän sodan aikana Suomen 

evankelisluterilaisen kirkon ulkomaansuhteiden kehyksenä. Muun muassa 

Suomen hyvät idänsuhteet ovat antaneet hyvät edellytykset Suomen luterilaisen 

Iårkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon välisten neuvotteluyhteyksien luomiseen.34 

Toisen maailmansodan jälkeen myös kirkkojen oli kohdattava 

kysymys sotasyyllisyydestä. Etenkin sodan voittaneet maat odottivat Saksan 

kristittyjen ilmaisevan kollektiivisesti synnintuntonsa, jotta he pääsisivät mukaan 

Iårkkojenvälisiin ja ekumeenisiin yhteyksiin. Myös ekumeenisen hätäavun 

saaminen edellytti synnintunnon ilmaisemista. Monien mielestä Saksan lårkkojen 

12 Hentilä 1998 370. 
3J Hentilä 1998, 373-374; Put,"sen 2000,180. 
,. Seppo 1999, 37. 
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olisi tullut voida estää Hitlerin toiminta ja juutalaisvainot. Heti sodan jälkeen 

loppuvuodesta 1945 tunnustuskirkon ympärille kootun Saksan hajallaan olevan 

evankelisen kirkon edustajat antoivat Stuttgartin syyllisyysjulistuksen monien 

ekumeenisten järjestöjen edustajille. Hitleriä vastustaneet tunnustuskirkon 

edustajat myönsivät, että Jeesuksen nimessä oli kyllä taisteltu kansallissosialismin 

henkeä vastaan, mutta valitettiin sitä, että vainoista ei ollut otettu tarkemmin 

selvää ja pyritty estämään niitä. Samalla vastattiin voittajavaltioiden odotuksiin, 

sillä kirkkojen nähtiin olevan suuria yhteiskunnallisia organisaatioita. Muiden 

maiden kirkot alkoivat taas luottaa Saksan kirkkoihin kun huomasivat, että 

demokraattinen uudistuminen maassa on mahdollista. Sekä ekumeenista liikettä 

että liittoutuneiden sotilashallintoa väritti tuohon aikaan voimakas antinatsismi.35 

Mielenkiintoista on, että syyllisyytensä ilmaisivat Hitleriä vastustaneet, ei hänen 

puolellaan olleet kirkonmiehet. 

Vaikka Suomi taisteli toisessa maailmansodassa Saksan rinnalla, ei 

Suomen evankelisluterilainen kirkko kokenut sodan jälkeen syyllisyyden 

tunnustamisen aikaa eikä katunut tai hävennyt sotaa. Kirkon johto joutui vuoden 

1945 kuluessa kohtaamaan Saksan romahtamisen. Sen myötä tieto 

keskitysleireistä levisi Suomeenkin, mutta niihin ei reagoitu juuri mitenkään. 

Natsismin kritiikki ei saanut suomalaispiispoja vihaamaan tai tuomitsemaan koko 

Saksan kansaa. Suomalaiset piispat kommentoivat Saksan sotasyyllisyyttä paljon 

maltillisemmin kuin läntisten kirkkojen piispat. Suomen ja Saksan kehitystä ja 

ratkaisuja ei rinnastettu toisiinsa. Vaikka yhdessä oltiin taisteltu Neuvostoliittoa 

vastaan, olivat sodan perustelut erilaiset.3• Syynä siihen, että piispat eivät 

tuominneet Saksaa, saattoi olla siinä että monet piispat olivat ennen sotaa olleet 

yhteyksissä Saksaan. Monet heistä olivat myös saksalaismielisiä. 

Kun Saksa sai kirkollisia avustuksia vasta sotasyyllisyyden 

julistamisen jälkeen, Suomeen avustuksia tuli ilman julkisia anteeksi pyyntöjä. Eri 

kirkot ja kansainväliset kristilliset järjestöt toivat Suomeen muun muassa vaatteita 

ja ruokaa. Avustustoiminnalla oli suuri merkitys sodanjälkeisen katkeruuden ja 

" Dahlgren 1990 b, 241; Malkavaara 1998, 123; Lauha 1999 b, 115; Moser 2000, 16-18. 
" Lauha 1999 a, 67-68. 
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kaunojen voittamisessa.37 

Saksa oli ennen toista maailmansotaa ollut tärkeä maa Suomelle, sillä 

se oli luterilaisuuden johtava maa ja Lutherin kotimaa. Suomen kirkon suhteet 

sodanjälkeiseen Saksaan katkesivat muutamiksi vuosiksi. Saksalla ei ollut 

myöskään voimia hajanaisen luterilaisuuden kokoamiseen, vaan tämän tehtävän 

ottivat vastaan Yhdysvaltojen luterilaiset kirkot. Myös Pohjoismaiden väliset 

keskinäiset kirkolliset yhteydet tiivistyivät vähitellen. Aluksi varsinkin 

norjalaisilla oli ollut epäluuloa suomalaisia kohtaan, jotka olivat veljeiUeet 

sodassa saksalaisten kanssa.38 

Ne suomalaiset kirkonmiehet, jotka obvat olleet vastussa kiJkollisista 

yhteyksistä Saksaan ennen toista maailmansotaa, halusivat pitää kiinni 

aseveljeydestä. He vastustivat Suomen pääministeri Antti Hackzellin julistusta 

2.9.1944, jolla katkaistiin kaikki suhteet Saksaan, jotta Suomi pelastuisi. Eroa 

vastusti muun muassa kansanedustaja ja teologian tohtori Paavo Virkkunen, jonka 

mielestä Saksan Suomelle tekemiä palveluksia ja solmittuja sopimuksia oli 

kunniatonta rikkoa. Virkkusen kanta heijasti poliittisen oikeiston sekä 

kirkonmiesten kantaa yleen.sä. He pelkäsivät Suomen jäävän kahden kesken 

Neuvostoliiton kanssa.39 

Suomen evankelisluterilainen kirkko pyrki arkkipiispa Aleksi 

Lehtosen johdolla palauttamaan suhteet lännen kirkkoihin heti sodan jälkeen. 

Tärkeimmiksi muodostui tällöin suhteet Pohjoismaiden ja An3erikan luterilaisiin 

kirkkoihin sekä Englannin anglikaaneihin. Arkkipiispa Lehtoselle oli tärkeää olla 

lojaali Suomen hallitukselle ja sen pyrkimyksille lujittaa maan 

kansainvälispoliittista asemaa.'" 

Suomen kirkon papiston yhteiselin, Suomen kirkon pappisliitto, 

suuntasi ulkomaansuhteitaan sodan jälkeen lähinnä Pohjoismaihin, Saksaan, 

Yhdysvaltoihin, Unkariin ja Viroon. Näiden yhteyksien kautta pyrittiin auttamaan 

ennen kaikkea vaikeuksissa olevia kirkkoja. Pappisliiton jäsenlehden kirjoitukseu 

37 wwwl999b,115-116. 
J8 Ripalli 1990,269-270. 
" Ripalli 1990, 63-64. 
" Murtorinne 1995,332-334; Lauha 1999 a, 66, 68. 
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mukaan papiston asema oli Saksassa vielä huonompi kuin Suomessa. Niinpä 

suomalaiset papit järjestivät avustuskampanjan saksalaisten veljien oloja 

helpottaakseen. Heidän saamansa apu lisäsi myös hengellisen yhteenkuuluvuuden 

tunnetta '1 

Toisen maailmansodan jälkeen voittajavaltiot miehittivät Saksan. 

Neuvostoliitto, Yhdysvallat ja Ranska pyrkivät omilla miehitysvyöhykkeillään 

säilyttämään kirkollisen elämän sellaisena kuin se oli ennen sotaa. Oma sisäinen 

lainsäädäntö, yhteiskunnallinen kanssakäyminen ja uskonnon opetus olivat 

mahdollisia. Yksittäinen miehitysvalta pystyi sen lisäksi antamaan toimilupia 

kirkollisille nuoriso-organisaatioille ja sääntelemään kirkkojen ja kirkkohallitusten 

valtiolta saamia avustuksia.42 

Sen sijaan Neuvostoliitto alkoi omalla miehitysvyöhykkeellään ajaa 

vastoin näitä päätöksiä jyrkkää kirkon ja valtion eroa. Kirkon yhteiskunnallista 

vaikutusta pyrittiin rajoittamaan esimerkiksi rajoittamalla kirkollista kasvatus- ja 

kouIutustoimintaa. Muissa kommunistien johtamissa maissa kirkkojen työtä 

rajoitettiin kuitenkin vielä voimakkaammin. Esimerkiksi vuonna 1945 

evankelinen kirkko vastusti voimakkaasti Neuvostoliiton miehitysvyöhykkeellä 

suoritettua maa- ja koulurefonnia, joiden myötä konununistit yrittivät parantaa 

asemaansa. Kirkon tuli kuitenkin olla osaltaan tasapainottava tekijä antifasistis

demokraattisen yhteiskunnan rakentamisessa.43 

Saksan evankelisten kirkkojen liitto (EKD) jäJjestäytyi sodan 

jälkeisinä vuosina: heinäkuussa 1948 kaikkien Saksan protestanttisten kirkkojen 

liitto vahvistettiin Eisenachissa. Yhdistyminen oli nopea Berliinin saarron vuoksi, 

jolloin teologiset kysymykset, kuten luterilaisten ja refonnoitujen ehtoollisyhteys 

jäivät taka-alalle. Kyseessä ei ollut uuden kirkon perustaminen, vaan kirkkoliiton. 

Tämän vuoksi säilytettiin uskonpuhdistuksen ajoista periytynyt maakirkkojako. 

EKD pyrkii työssään löytämään yhteisen kannan kirkollisen elämän ja toiminnan 

kysymyksissä, kirkkojen yhteisten asioiden hoitamisessa valtion kanssa ja 

ekumeeniseen työhön osallistumisessa. Ensimmäiseksi EKD:n neuvoston 

41 Heinonen 1969, 131. 
" Maser 2000, 18. 
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puheenjohtajaksi valittiin Berliinin-Brandenburgin piispa Otto Dibelius.44 

Euroopan kirkot pyrkivät toimimaan välittäjänä kahden eri blokin, 

Neuvostoliiton johtaman itäisen ja Yhdysvaltain johtaman läntisen, välillä. 

Ekumeeninen toiminta sopeutui nopeasti maailman reaalipoliittiseen tilanteeseen, 

jonka jakoi kaksi eri talousjärjestelmää, kapitalistinen ja kommunistinen. 

Lännessä kristillisten kirkkojen ja ekumeenisten järjestöjen toiminta

mahdollisuudet olivat hyvät, idässä taas uskonnolliselle elämälle asetettiin 

rajoituksia, joskus kirkkojen jäseniä oli jopa vainojen kohteena. Ekumeeninen 

liike keskittyi lähes kokonaan länteen, missä sillä oli paremmat mahdollisuudet 

toimia kuin idässä.4s 

Suuret ekumeeniset järjestöt, Luterilainen maailmanliitto ja Kirkkojen 

maailmanneuvosto, perustettiin pian sodan jälkeen: Luterilainen maailmanliitto 

vuonna 1947 ja Kirkkojen maailmanneuvosto vuonna 1948. Suomen 

evankelisluterilainen kirkko otti osaa molempien perustaviin kokouksiin. Näihin 

aikoihin kansainvälinen ilmapiiri oli vähitellen muuttunut idän ja lännen väliseksi 

kylmäksi sodaksi, missä ,kirkot etsivät omaa paikkaansa. Luterilaisten kirkkojen 

keskuudessa antinatsismi oli vähitellen muuttumassa antikommunismiksi.46 

Suomen kirkon suhteet muihin kirkkoihin ja kirkkojenvälisiin 

järjestöihin vahvistuivat ratkaisevasti 19S0-luvulla, jolloin perustettiin Kirkon 

ulkoasiain toimikunta. Sen tehtävänä oli Iaajennetun piispainkokouksen 

nirnittämänä hoitaa suhteita muihin kirkkoihin. Samaan aikaan Suomi tuli mukaan 

Pohjoismais-saksalaisen kirkkokonventin toimintaan. Suomen kirkolla oli muita 

lännen kirkkoja paremmat mahdollisuudet rakentaa yhteyksiä Itä-Euroopan 

kirkkoihin sekä maantieteellisen että poliittisen asemansa vuoksi. Suhteet itään 

voimistuivat 1960-luvulta alkaen. Yhteydet Unkarin ja Viron luterilaisiin 

kirkkoihin olivat näistä tärkeimpiä4 7 

DDR:n valtion perustamisen myötä vuonna 1949 maan 

kirkkopolitiikka jatkoi samoilla linjoilla kun neuvostoliittolaisen miehittäjänkin: 

., Maser 2000, 18 . 

.. Maser 2000,16-18 . 

., Lauha 1999 b 117-118 . 

.. Mal""vaara 1998, 127. 
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uskonnon harjoittaminen oli vapaata. Kirkoilla oli oma uutistoimisto, viikkolehtiä 

ja kiIjapainotoimintaa, joka tuotti pääasiassa teologista ja kirkkohistoriallista 

kiIjallisuutta sekä Raamattuja. Maassa oli myös tunnustuksellisia kristillisiä 

kouluja ja muita kasvatuslaitoksia.48 

Kirkkojen asema DDR:ssä oli kaksijakoinen. Vaikka kirkko oli 

ahdistettu sekulaarin yhteiskunnan reunamille, oli kirkkorakennus keskellä 

jokaista kylää ja kaupunkia. Vähintään sunnuntaina olivat kirkkojen ovet 

avoimena kristityille. Kirkot tarjosivat suojaa meluisalta ja DDR:n valtiollisten 

symbolien täyttämäitä maailmalta. DDR:ssä oli suuri sekularisaatiopaine: kun 

vuonna 1950 evankelisia kristittyjä oli 80,4 prosenttia, muurin murruttua vuonna 

1989 heitä oli enää noin 30 prosenttia.4
' 

DDR:n kirkkojen tilanne muttui alituisesti ulkopoliittisten paineiden 

mukaan. Valtio höllensi kirkkoon kohdistunutta otetta kun tarvittiin suotuisaa 

poliittista neuvotteluilmapiiriä. SED-puolue noudatti kirkkopolitiikassaan 

kaksoisstrategiaa. Toisaalta valtio pyrki painostamaan kirkkoa yhteiskunnan 

sekularisaatiolla ja modernisaatiolla ja yritti saada kirkkojen jäsenet luopumaan 

kirkosta. Toisaalta taas valtio reagoi halveksivasti kirkon aloitteisiin, jotka 

liittyivät nuorisoon, kasvatukseen ja kansansivistykseen. Jo pelkän olemassa

olonsa vuoksi kirkko kuitenkin murensi valtion idelogista monopolia oikeasta 

totuudesta. 50 

Pohjoismais-saksalainen kirkkokonventti, joka perustettiin 

marraskuussa vuonna 1949, oli suomalaisille kaikkein luontevin väylä hoitaa 

suhteita sodan jälkeen jakautuneen Saksan kirkkoihin. Varsinkin saksalaiset 

toivoivat, että konventissa painotettaisiin yhteyksiä itäsaksalaisiin. Konventin 

alullepanijoina toimivat norjalaispapit Conrad Bonnevie-Svendsen ja Henrik 

Hauge, jotka halusivat rakentaa uudelleen kirkolliset suhteet Norjan ja 

sodanjälkeisen Saksan välille. Mukaan he pyysivät muita pohjoismaisia 

luterilaisia kirkkoja. Suomi ei ollut läbettiinyt osallistujaa konventin 

., Maunu Sinnemäen haastattelu 4.10.2001; Ripatti 1993,30; Murtorinne 1995,332-334 . 

.. Woll. 1999,24& . 

., Woll. 1999, 247. 
,. L.htiä 1979,235-237; Woll. 1999, 24&-249. 
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perustamiskokoukseen valuuttavaikeuksiensa vuoksi. Rahavaikeuksien lisäksi 

syynä saattoi olla myös se, että arkkipiispa Lehtonen halusi noudattaa Suomen 

ulkopolitiikan yleistä linjaa ja sen vuoksi pidättäytyi lähettämästä virallista 

edustajaa kirkkokonventin perustavaan kokoukseen. Perustavassa kokouksessa oli 

vieraan roolissa suomalaispastori Lauri Haikola.51 Sen lisäksi, että kirkolla oli 

valuuttavaikeuksia, syynä saattaa olla myös arkkipiispa Lehtosen varovaisuus. 

Sodan jälkeisinä vuosina Lehtonen oli sairastellut ja hän oli tullut yhä 

varovaisemmaksi. Toisaalta Lehtonen oli ennen sotaa ollut myös enemmän 

suuntautunut Englantiin päin, kuin uskonpuhdistuksen maahan Saksaan, joten 

myös siksi hän ei pitänyt suhteita Saksaan niin tärkeinä. 

Kirkkokonventin ohjesäännön mukaan konventin kokousten 

päämääränä oli saksalaisten, suomalaisten, tanskalaisten, norjalaisten ja 

ruotsalaisten sekä teologien että maallikoiden yhteistyö, avustaminen ja suhteiden 

edistäminen ja vahvistaminen. Kirkkokonventin tavoitteena oli olla ajankohtaisten 

kirkollisten asioiden keskusteluareena sekä taljota tilaisuus uusien kontaktien 

luomiseen. Konventti ei valmistanut minkäänlaisia julkilausumia tai opillisia 

mietintöjä eikä esimerkiksi yhteenvetoja kokouksissa käydyistä ryhrttä

keskusteluista. Tavoitteeseen päästäisiin edellämainituissa maissa jäljestettävien 

kokousten myötä, joissa pyrittiin saamaan selvempi ymmärrys kristilliseen 

elämään toisessa maassa. 52 

Ensimmäiseen kirkkokonvenlin kokoukseen, joka pidettiin vuonna 

1950 Berliinissä, ei saapunut yhtään suomalaista. Sen sijaan perustamis

kokouksessa edellisvuonna yksi suomalainen, pastori Lauri Haikola oli ollut 

mukana. Ensimmäiset suomalaiset vierailivat konventin kokouksessa vasta 

toukokuussa 1952, jolloin se pidettiin Tanskan Liselundissa. Vaikka konventtiin 

pyrittiin saamaan maallikoita, monet osallistujat olivat piispoja, superintendenttejä 

ja korkeita kirkonmiebiä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Saksan 

"itävyöhykkeeltä" tulleet pääsivät muualla kuin Saksassa pidettyyn kirkko

konventin kokoukseen. Konventin kokoukseen osallistunut pastori Jaakko Haavio 

" LanghojJI999, 13-14; Sinnemäki 1999 a, 565·567. 
" Heinonen 1969, 131; LanghojJ 1999, 15·16. 
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kertoi kymmenen itäsaksalaisen olleen "raskaiden koettelemusten leimaamia 

miehiä ... [joiden] silmissä oli säikähtänyt, pälyilevä ilme". Suomalaisosallistujat 

saivat tässä konventissa lisää itseluottamusta, kun he olivat kertoneet muille oman 

kirkkonsa tilanteesta. Toisen suomalaisedustajan, pastori Erkki Jokelan mukaan: 

... [suomalaisten] kertomia huolia sivistyneistön ja työväestön 
voittamiseksi tahi kirkon hitaudesta yhteiskunnan rakenteen 
muuttuessa ei tunnuttu otettavan lainkaan vakavasti. Suomi on 
luterilaisin maa, Suomessa ovat vieläkin väkevät kansanherätykset 
eläviä Jjikkeitä, Suomessa on kaikki hyvää. Kun kuunteli tätä 
romantiikkaa, niin kohta alkoi itsekin uskoa, että hyvin ovat pullat 
uunissa. 53 

Sodasta vähitellen toipuvan Suomen papistolIe teki ilmeisesti hyvää tavata 

muunmaalaisia pappeja ja saada myös vähän kohotusta itsetunnolleen. 

Yhdeksi merkittäväksi yhteydenpitäjäksi DDR:ään päin tuli Kirkon 

yhteiskunnallisen toimikunnan yhteydet Gossner-Missioniin. Tällä 

lähetysjäJjestöllä oli toimintaa molemmissa Saksoissa. Liittotasavallan yhteyksien 

kautta suomalaiset löysivät vähitellen Itä-Berliinissä toimineen Gossner-Missionin 

osaston. Tärkeä yhteydenpitokanava oli yhteiskunnallisen toimikunnan sihteerin 

Toivo 1. Palon kontakti Gossner-Mission johtajaan Bruno Schottstädtiin. He olivat 

tutustuneet toisiinsa ensimmäistä kertaa kansainvälisissä teollisuusseminaareissa. 

Gossner-Missionilla oli suomalainen ekumeeninen työntekijä, Pirkko Lehtiö, 

vuosina 1967-1968. Pääasiassa toimilaJnnasta oli DDR:ään yhteydessä 

kirkollisessa teollisuustyössä toimivat.'" DDR oli näin ollen ,tärkeässä asemassa 

myös suomalaisen teollisuustyön muotoutumisessa. Lähtökohta yhteiskunnallisen 

toimikunnan suhteisiin oli eri kuin ulkoasian toimikunnan järjestämillä suhteilla 

esimerkiksi Pohjoismais-saksalaisen kirkkokonventin kautta. Yhteiskunnallisen 

toimikunnan ja Gossner-Missionin yhteyksissä tärkeää oli suomalaisille se, että he 

näkivät miten ihmiset elävät sosialistisessa ympäristössä. He yrittivät ymmärtää 

toisiaan erilaisesta taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta järjestelmästä huolimatta. 

EKD:n ja Liittotasavallan välillä vuonna 1957 solmittu sotilas-

" Haavia 1978, 121-122; wnghoffl999, 16-17,20-21. 
,.. KUO Ku 1968-1970 Toivo 1. Palo Kirkon ulkoasiaintoimikunnalle 28.3.1968; Veiklwla 1993, 
14-15; KDYK:njohtavan sihteerin luhaniVeikkolan haastanelu 12.10.2001. 
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sielunhoitosopimus vaikeutti DDR:n kirkkojen oloja, sillä sopimus tarkoitti sitä, 

että yhteissaksalainen EKD antaisi sielunhoitoa myös NATO:n sotilaille. Valtio 

hyökkäsi DDR:ssä kirkon kimppuun syyttä en tätä ''NATO-kirkoksi'' . Esimerkiksi 

samana vuonna Greifswaldin maakirkon alueella pidetyssä kirkkokonventin 

kokouksessa levitettiin lentolehtisiä hiippakunnan piispa Krummacheria vastaan. 

SED-valtio ryhtyi sielunhoitosopimuksen jälkeen nopeasti jäIjestämään snhteitaan 

EKD:hen ja DDR:n kirkkoihin. Valtion johtoon perustettiin uusi virka, 

kirkkokysymysten valtiosihteeri, jonka tehtävänä oli tarkkailla kaikkea toimintaa, 

johon yhdistyi valtiollinen ja kirkollinen toiminta, erityisesti koulu- ja 

kasvatusasiat. Kirkko ei myöskään saanut rahaa valtion verotuksen yhteydessä. 

Myös kirkon saama valtion tuki pieneni, mikä johti kirkon taloudellisen tilanteen 

heikkenemiseen. ss 

Kirkkokysymysten valtiosihteeristö sai tukea kirkkojen ruodussa 

pitämiseen myös TurvallisuusministeriöItä, jossa kirkkojen asioista vastasi 

Pääosasto numero XX:n alaosasto 4. Kyseinen alaosasto perustettiin joulukuussa 

1954, jossa oli omat tarkkailijansa evankelisille kirkoille, katoliselle kirkolle sekä 

lahkoille. Vuoteen 1957 mennessä kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asioita 

tarkkaili 95 päätoimista työntekijää." 

Suomalaisista piispoista jaettuun Saksaan piti paljon yhteyttä aluksi 

professorin roolissa Aimo T. Nikolainen. Hänelle Saksa merkitsi sekä 

uskonpuhdistuksen että tieteellisen teologian ja raamatuntutkirnuksen kotimaata. 

Myös arkkipiispa Martti Simojoella oli kiinteät yhteydet DDR:ään. Hän osallistui 

ensimmäiseen Wittenbergin pappisseminaarin johtoryhmän kokoukseen 

15.2.1965. Johtoryhmän tehtävänä oli muun muassa wittenbergiläisten Luther

muistopaikkojen huolenpito, jotta tulevat teologisukupolvet voisivat niistä nauttia. 

Johtoryhmä pitäisi myös huolta siitä, että muistettaisiin korostaa sitä, että 

Wittenberg on reforrnaation alkukoti. " Simojoki ei siis nähnyt mitään estettä 

osallistua johtoryhmän vuosittaisiin kokouksiin. Hän ilmeisesti piti Lutherin 

"Kohlmann 1993, 13-18; LanghoJJ1999, 62-63. 
,. Vollnhals 1997, 81 ,85 
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syntymäkaupunkia reformaation alkukotina niin suuressa arvossa ja halusi siten 

vahvistaa suhteitaan Itä-Saksaan. 

Aimo T. Nikolainen oli ensimmäinen suomalainen Pobjoismais

saksalaisen kirkkokonventin johtoryhmässä, jossa hän oli vuosina 1958-1989. 

Johtoryhmäläiset keskustelivat kirkkojen elämästä sillä hetkellä ja pohtivat 

kirkkokonventin tulevaa ohjelmaa. Suomen tulo kirkkokonventin johtoryhmään 

teki Suomen ja DDR:n suhteet vilkkaammiksi sekä virallisella että 

henkilökohtaisella tasolla. Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa suhtauduttiin 

erittäin myötämielisesti DDR:n evankeliseen kirkkoon ja myös Pohjoismais

saksalaiseen kirkkokonventtiin. Konventin johtoryhmän jäsenet nimitti kunkin 

maan oma ulkomaansuhteista vastaava taho. Suomessa tällainen oli Kirkon 

ulkoasiain toimikunta. Kun ensimmäinen suomalainen johtoryhmän jäsen, 

Nikolainen, nimitettiin, tuli kirkkokonventista osa evankelisluterilaisen kirkon 

virallisia ulkomaansuhteita. Konventilla ei ollut ulkomaansuhteissa keskeistä 

asemaa, mutta oma vakaa paikkansa. 58 

Kirkkokonventin kokouksien ohella DDR:ään tehtiin Suomesta myös 

Pappisliiton opintomatkoja silloisen puheenjohtajan Aimo T. Nikolaisen johdolla 

I 950-luvulla. Esimerkiksi vuoden 1959 matka osoitti millaista kirkon työ oli 

kansandemokratiassa sekä miten kirkon ja valtion suhteet oli järjestetty. 

Opintomatkan tärkeimpinä kohteina olivat Luther-kaupungit, joiden seurakunta

laisiin tutustuneet suomalaiset huomasivat, miten seurakuntalaiset ovat kasvaneet 

pitämään huolta toisistaan ja avustamaan kirkkoa. 59 Tämän vuonna 1959 tehdyn 

opintomatkan jälkeen ei enää järjestetty opintomatkoja DDR:ään, vaan suunnattiin 

kaukaisempiin maihin. Nikolaisella ei enää myöskään ollut vuonna 1972 

Helsingin hiippakunnan piispaksi tultuaan ilmeisesti aikaakaan matkojen 

johtamiseen ja kirkkokonventin toiminnassa mukana olemiseen niin paljon kuin 

aiemmin. 

Berliinin muurin rakentaminen vuonna 1961 ja rajojen sulkeminen 

j1 EZA 1071750 Simojoki piispa jänickelle 21.9.1964, Auszugweise Abschrift eines Briefes von 
Herrn Erzbischofs Hultgren, Uppsala, an Herm BischofD. Jänicke vom 28.8.1964, 
Kutsukirjeluonnos, s.d; LanghoiJ 1999,48 
"Nikolainen 1990, 136-137; Maunu Sinnemäen haastattelu 4.10.2001. 
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Liittotasavallan ja DDR:n välillä teki mahdottomaksi EKD:lIe yhteisten kokousten 

jäJjestämisen. Saksalaiset kristityt eivät voineet myöskään kokoontua yhteisilIe 

kirkkopäiville tämän jälkeen. DDR painosti evankelisia kirkkoja irtoamaan 

yhteissaksalaista EKD:sta. Painostus voimistui kun DDR:n uusi perustuslaki astui 

voimaan 6.4.1967. Sen sijaan muurin rakentaminen ei vai.kuttanut pohjois

maalaisten vieraiden maahantulolupiin DDR:ssä pidettyihin kokouksiin. Uutena 

osana kokouksiin tuli kirkkokysymysten valtiosibteerin ja maakunnan, jonka 

alueella konventti pidettiin, puheenjohtajan yhteinen vastaanotto. Valtion 

edustajien keskustelunaibeena tällöin oli yleensä DDR:n valtion rauhanpolitiikka 

ja eri alojen aikaansaannokset. Kirkkokonventin kokouksista raportoitiin tästä 

lähin myös SED-puolueen pää-äänenkannattajan "Neue Zeit" -lehdestä ja 

kyseisen alueen paikallislehdistä.60 

Suomi pääsi luterilaiselle maailmankartalle, kun maassa pidettiin 

vuonna 1963 Luterilaisen maailmanliiton IV yleiskokous. Kokousta jäJjestelleen 

toimikunnan puheenjohtajana toimi piispa Martti Simojoki ja kokouksen 

puheenjohtajana Mikko Juva. Suomeen pääsi matkustamaan DDR:n luterilaisten 

kirkkojen edustajana esimerkiksi Greifswaldin maakirkon piispa Friedrich

Wilhelm Krummacher. ltäsaksalaisvieraat solmivat matkan aikana monia suhteita 

Suomen evankeJisluterilaiseen kirkkoon.61 

Toisen maailmansodan loppumisesta aina 1960-luvun loppuun asti 

kirkon ja valtion suhteita vaikeutti DDR:n kirkkojen kuulUminen samaan 

kirkkoliittoon EKD:iin Liittotasavallan kirkkojen kanssa. Yhteisen kirkkoliiton 

vuosina DDR:n kirkko piti kiinni Saksan yhtenäisyydestä ja näki yhteisen 

organisaation edustavan yhteenkuuluvuutta. SED-puolue näki kirkon yhteistyön 

Liittotasavaltalaisten kanssa olevan merkki siitä, että kirkko ei halua kehittää 

sosialistista valtiota. Haluttomuutena yhteistyöhön DDR piti esimerkiksi 

sotilassielunhoitosopimusta, jonka yhteissaksalainen EKD oli sopinut 1957 

Saksan liittotasavallan kanssa. Sopimuksen vuoksi DDR katkaisi viralliset 

!j:9 Heinonen 1969, 136. 
6O lAnghojJI999,27-28. 
61 Sinnemäen haastattelu 4.10.2001; Ripalli 1993, 31 -32 
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suhteensa EKD:.iin, jonka edustaja oli aiemmin ollut DDR:n hallituksessa.62 

Suomen ja DDR:n kirkkojen välisiä suhteita hoidettiin ennen 1970-

luvun alkua pääasiassa Pohjoismais-saksalaisen kirkkokonventin kautta. Niiden 

aikana joidenkin osallistujien välille syntyi myös henkilökohtaisia ystävyys

suhteita. Konventin lisäksi kirkkojen edustajat tapasivat toisiaan kansainvälisten 

kirkko liittojen, kuten KMN :on ja LML:on, kokouksissa. Kirkon yhteiskunnallinen 

toimikunta loi omia suhteitaan itäsaksalaisiin myös kansainvälisen teollisuustyön 

kontaktiryhmän kokouksissa. Piispojen vierailukäynnit olivat näihin aikoihin 

sattumanvar~·isia . 

"Beeso. 1977, 194; Kohmann 1993, 13-17. 
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2. DDR:n oman kirkkoliiton synty ja kasvavat vaatimukset 
valtiollisen tunnustamisen saamiseksi 

2.1. DDR:n evankelisten kirkkojen liiton synty mutkistaa suhteita Suomeen 

Saksan evankelinen Idrkko EKD ja Saksan yhdistynyt evankelisluterilainen Idrkko 

hajosivat kahdeksi erilliseksi organisaatioksi DDR:n valtion pitkän painostamisen 

jälkeen syksyllä 1969. Uuden Idrkkoliiton perustamisen aikoihin maailman

poliittinen tilanne oli yhä tulehtunut sen jälkeen, kun Neuvostoliitto oli 

miehittänyt Tshekkoslovaldan vuonna 1968. Suomen presidentti Kekkonen tiesi, 

että jännitys Keski-Euroopassa ei ole hyväksi Suomelle. Hän teki toukokuussa 

1969 aloitteen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin pitämisestä 

Suomessa. Toukokuun viidentenä päivänä Suomi oli nimittäin tarjoutunut 

aloitteessaan hoitamaan Euroopan turvallisuuskonferenssin valmisteluja koskevat 

hallitusten väliset konsultaatiot sekä toimimaan ehdottamansa järjestelykokouksen 

ja varsinaisen turvallisuuskokouksen isäntänä. Neuvostoliitto oli esittänyt toiveita 

turvallisuuskonferenssin koollekutsumista jo vuodesta 1954 asti. Kutsu oli rohkea 

yritys, sillä se ei näyttänyt huomioivan Saksan ongelmia. Juuri tästä tuli Suomen 

ratkaiseva valttikortti. Suomi oli ainoa Euroopan maa, joka kohteli molempia 

Saksoja tasapuolisesti.63 KUD3mankaan Saksan politiikka ja ongelmat eivät 

vaikuttaneet suomalaisten aloitteeseen. 

Poliittisesti ja yhteiskunnallisesti DDR:n Idrkkojen lopullisen 

jakautumisen aikana elettiin vaikeita aikoja. Vuoden 1969 talvi oli ankara, mikä 

aiheutti pulaa muun muassa perunasta ja hiilestä. Kasvavat yhteiskunnalliset 

ongelmat ja muuttuvat maailmanpoliittiset tilanteet saivat yli kaksikymmentä 

vuotta maata yksin hallinneen Walter Ulbrichtin tilanteen maan johtajana erittäin 

hankalaksi. Hänen kaatamisekseen alkoildn kulissien takana valtataistelu. Näihin 

aikoihin valtiollisesta Idrkkopolitiikasta vastuulliset alkoivat vähitellen luopumaan 

ajatuksesta, että uskonto katoaisi kokonaan maailmasta. Sen sijaan he alkoivat 

pohtia, miten kirkko toimisi osana itäsaksalaista yhteiskuntaa. SED-puolueen 

6l Tarlclw 1992, 124.125; Jussila & Hentilä & NevakiYi 1996, 283-284. 



26 

kirkkopolitiikka korosti näihin aikoihin voimakkaasti eroa Länsi-Saksan 

kirkoista.64 

Merkittävä kirkkojen eron ajaja oli kirkkokysymysten valtiosihteeri 

Hans Seigewasser. Hän pyrki yhdessä Turvallisuusministeriön kanssa löytämään 

"lojaaleja" keskustelulrumppaneita vastaperustetusta kirkkoliitosta. Turvallisuus

ministeriö oli valmistautunut kirkkojen jakautumiseen hyvin. Se oli tehnyt jo 

muutaman vuoden ajan aktiivisesti työtä, jotta se saisi yhteistyöntekijöitä 

(Inojfizieller Mitarbeiter = 1M) eli urkkijoita mahdollisimman monelta 

kirkolliselta tasolta ja eri maalcirkoista. Urkkijoiden saamisessa se olikin 

onnistunut: nyt mukana oli myös kaksi piispaakin, nimittäin Thiiringenin 

maalcirkon piispa Ingo Braecklein ja Greifswaldin piispa Horst Gienke.6s Näistä 

molemmilla oli 1970-luvulla yhteyksiä Suomeen pääasiassa Pohjoismais

saksalaisen kirkkokonventin kautta. Suomalaiset eivät tuohon aikaan Icuitenkaan 

tienneet näiden piispojen kontakteista Turvallisuusministeriöön. Ne tulivat ilmi 

vasta vuonna 1989. 

Saksan demokraattisen tasavallan kirkkojen liiton ensimmäinen 

synodi pidettiin 10.-15.9.1969 Potsdam-Hermannswerdessä, jolloin eroaminen 

muodollisesti toteutettiin. Virallisesti suhteiden katkeaminen tuli voimaan 

syyskuun viimeisestä päivästä alkaen. Itä-Saksan oman kirkkoliiton tuli syventää 

maalcirkkojen keskinäistä yhteyttä ja auttaa niitä kasvamaan kristillisen todistus

ja palvelutehtävän suorittamisessa.66 

EKD:n jaon seurauksena DDR:ään syntyivät seuraavat Bund der 
Evangelischen Kirchen in der DDR -kirkkoliiton (BEK) jäsenkirkot: 

• Anhaltin evankelinen maakirkko 
• Berliinin-Brandenburgin evankelinen kirkko 
• Görlitzin kirkkoalueen evankelinen kirkko 
• Greifswaldin evankelinen maakirkko 
• Mecklenburgin evankelisluterilainen maakirkko 
• Saksin kirkkoprovinssin evankelinen kirkko 
• Saksin evankelisluterilainen maakirkko 
• Thiiringenin evankelisluterilainen kirkko67 

.. Heise, 1993, 134; Goeckell997, 29; Wolle 1999, 33-38. 
" VolI.hals 1997,91. Boyens 1997, 132 
"Km 70/26.9.1969 Kaikki yhteydet poikki Itä- ja Länsi-Saksan kirkkojen väliltä; Kivira.1a 1971, 
54; Moser 2000, 12-13. 
67 Moser 2000, 12-13. 
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BEK:n jäsenenä oli sekä evankelisten Evangelische Kirche Der Union 

(EKU) että luterilaisten Vereinigte Evangelsich-Lutherische Kirche in DDR 

(VELK in der DDR) -kirkkoliittojen jäsenkirkot. Unioidut kirkot olivat vuonna 

1817 solmitun Preussin Unionin perillisiä, jolloin luterilaisuus ja reformoitu 

kristillisyys yhtyivät osittain. Suurin osa yhteissaksalaisesta EKD:stä edusti 

unioniprotestantismia. Luterilaiset maakirkot myös DDR:ssä kuuluivat omaan 

yhteiselimeensä, joka oli Luterilaisen maailmanliiton jäsen. EKD ei kuulunut 

LML:oon, eikä myöhemmin BEK.68 Unioiduista kirkoista käytetään myös 

nimitystä evankelinen maakirkko. 

Saksan jakautumisesta alkaen DDR:n evankelisilla kirkoilla oli ollut 

hankaluuksia, sillä ne olivat kuuluneet yhteissaksalaiseen EKD:iin. Varsinkin 

vuonna 1957 NATO:n kanssa solmitun sotilassielunhoitosopimuksen jälkeen 

kirkoilla oli ollut vaikeat ajat. Vuoden 1968 perustuslaki asetti yhteissaksalaiseen 

EKD:iin kuulumisen kyseenalaiseksi, sillä siinä todettiin, että kirkkojen tulisi olla 

organisoituneena maan rajojen sisäpuolella. Perustuslain myötä valtiolle tuli 

mahdollisuus taistella oikeudellisella tasolla EKD:n elimiä vastaan. Siksi DDR:n 

kirkot näkivät tarpeelliseksi sellaisen elimen muodostamisen, joka noudattaisi 

DDR:n perustuslakia ja voisi virallisesti neuvotella valtion kanssa kirkon ja 

valtion välisistä suhteista. Kesäkuussa 1968 DDR:n evankelisten maakirkkojen 

johtajat olivat päättäneet asettaa komiteat DDR:n kirkkojen todistus- ja 

työyhteyden parantamiseksi. Syyskuussa samana vuonna ehdotettiin DDR:n oman 

kirkkoljjton perustamista. Ehdotuksen tavoitteena olisi DDR:n kirkkojen 

yhtenäisyyden syventäminen. Valtio rohkaisi DDR:n kirkkoja myös ekumeenisiin 

yhteyksiin, sillä ne nähtiin korvikkeena Liittotasavallan kirkoihin pidetyille 

yhteyksille. DDR:n kirkot halusivat puolestaan pitää yllä ekumeenisia yhteyksiä 

sekä Liittotasavaltaan että muualle.69 Valtio uskalsi rohkaista kirkkoja yllä

pitämään ulkomaansuhteita, sillä Turvallisuusmirtisteriö oli jo varsin hyvin 

.. Saarinen 1994, 90-9\. 

.. Kohlmann 1993, 70-73. 
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löytänyt yhteistyö tahoja kirkon piiristä. Tärkeämpää sille oli, että kirkoilla ei ollut 

yhteyksiä Saksan liittotasavaltaan. 

Yhteissaksalainen luterilaisten kirkkojen muodostama VELKD oli jo 

vuonna 1968 muotoillut DDR:ssä toimiville luterilaisille jäsenkirkoille oman 

kirkkolain, jolloin ne muodostivat kirkkoliiton VELK in der DDR:n. Siihen 

kuuluivat Saksin, Thiiringenin ja Mecldenburkin evankelisluterilaiset rnaakirkot. 

Muodostamalla oman Liittotasavallasta riippumattoman kirkkoliiton, DDR:n 

luterilaiset osoittivat niille tyypillistä esivaltakuuliaisuutta. Ennen muuta VELK in 

der DDR:n perustamisen myötä haluttiin selkiyttää kirkkojen omaa asemaa ja 

parantaa toimintamahdollisuuksia DDR:ssä.7o 

Kirkkojen jako oli aavistettavissa Saksin maakirkon piispa Kruschen 

Suomen-vierailun aikana saman vuoden keväällä. Tuolloin Krusche kertoi 

pitävänsä tärkeänä oikeudellisesti itsenäisen elimen perustamista DDR:n kirkoille, 

mutta kertoi, että itäsaksalaiset eivät luovu hengellisestä yhteydestään Länsi

Saksaan. Itäsaksalaiset balusivat kuitenkin kunnioittaa DDR:n perustuslakia. 

Kirkkopäiväpuheessaan Krusche sanoi vielä: 

Meidän ei tarvitse olla epäluuloisia siitä, että Länsi-Saksasta käsin 
johdettaisiin maatamme, ja nyt voimme keskittyä erityistebtäväämme 
sosialistisessa yhteiskunnassa.71 

Kirkko oli selvästi jo sopeutunut kirkkojen jakautumiseen ja kirkon 

asemaan DDR:n yhteiskunnassa. Jo ennen BEK:n perustamista piispa Krusche oli 

kertonut kantansa Suomen-vierailullaan. 

Kruschen mielestä oman kirkko liiton perustaminen oli tärkeää, sillä 

DDR:n alueella tarvittiin tiukempaa, tehokkaampaa ja päämäärätietoisempaa 

yhteistyötä evankelisten kirkkojen välillä. Koska DDR:ssä kirkot toimivat 

erilaisissa yhteiskunnallisissa ja poliittisissa oloissa kuin Liittotasavallassa, niiden 

kysymykset ja tehtävät olivat erilaiset kuin läntisessä naapurissa. Nyt tarvittiin 

,. Kohlmann 1993, 79. 
11 Km 36123.5.1969 Jumala avaa tien myös uudessa tilanteessa. 
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elin, jolla olisi lain antama valtuutus päätöksiin ja DDR:n kirkkojen yhteistyön 

järjestämiseen.72 

Kruschen mielipiteitä EKD:n jaosta kysyttiin, kun hän osallistui 

Helsingissä pidetyille 24. yleisille kirkkopäiville ainoana itäsaksalaisena vieraana 

23.-26.5.1969. Muita ulkomaisia vieraita olivat Viron arkkipiispa Alfred 

ToolI!ing, tohtori G. Schnath Länsi-Saksan evankelisilta kirkkopäiviltä, 

unkarilainen Suomessa stipendiaattina oleva pastori Tamas Baranyai ja 

ruotsalainen radio- ja tv-toimittaja Hasse Nordström. Mukana oli myös kolme 

Suomessa opiskelevaa lounais-afrikkalaista. Vielä helmikuussa ei oltu varmoja, 

lähetetäänkö kutsuja Länsi-Saksaan tai Unkariin.73 Virolaisia ja itäsaksalaisia 

vieraita odotettiin nähtävästi paljon innokkaammin kun unkarilaisia ja 

länsisaksalaisia. Sen lisäksi Kruschen olisi ollut ilmeisesti hankalaa saada 

matlrustuslupaa, jos Suomeen olisi tullut myös liittotasavaltalaisia. Kun kirkkojen 

ero oli käsillä, eivät itäsaksalaisviranomaiset suvainneet kirkkojen välisiä suhteita. 

Piispa Krusche saapui Suomeen maanantaina 19.5.1969. Ennen 

Kirkkopäiviä Krusehelle oli järjestetty yksityisohjelmaa: hän pääsi tutustumaan 

suomalaiseen kirkolliseen elämään monipuolisesti. Helsingin piispa Aarre Lauha 

haki Kruschen Seutulasta. Illaksi Krusche oli kutsuttu professori Aimo T. 

Nikolaisen luokse vierailulle. Tiistaina Krusche tutustui Helsingin seurakuntiin 

pastori Iuhani Simojoen, Helsingin seurakuntien tiedotuspäällikön, opastamana. 

Keskiviikkona Krusche matkusti Turkuun arkkipiispa Simojoen luokse Maunu 

Sinnemäen seurassa. Torstaina Krusche tutustui Tampereella lehtori Riitta 

Virkkusen seurassa Kirkon tutkirnuskeskukseen Paavo Kortekankaan 

opastuksella. Kaupungin nähtävyydet nähtyään Krusche tutustui Tampereen 

seurakuntien teollisuustyöhön pastori Pekka Palhon kanssa. Tampereen-vierailu 

päättyi piispa Erkki Kansanahon kotiin.74 

Vuoden 1969 Helsingissä pidettyjen kirkkopäivien teemana oli 

"Ihminen Jumalan maailmassa". Tapahtuman aikana, johon osallistui noin tuhat 

n Kohlmann 1993,90. 
" KA SKSKA VIIl 79 Vuorela Sinnemäelle 2.5.1969; Kirkkopäivien päätoimilrunnan kokouksen 
ptk 6.2.1969. 
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seurakunnissa työskentelevää, keskityttiin erityisesti työ- Ja talouselämän 

kysymyksiin. PeIjantaina alkoivat itse kirkkopäivät, jolloin ulkomaiset vieraat, 

Krusche roukaanJukien, osallistuivat avajaisiin ja illaJliselle. Lauantaina Krusche 

piti oman esitelmänsä "Kristittynä tämän päivän yhteiskunnassa" Kallion 

kirkossa. Puheensa aJuksi Krusche kertoi, että hän haJusi kertoa jotain 

konkreettista siitä, millaista on elää kristittynä oman maansa silloisessa 

yhteiskunnassa, eli Saksan demokraattisessa tasavallassa. Krusche kertoi, että 

Saksan demokraattinen tasavalta ei ollut mikään väliaikainen tila, jossa kirkko voi 

palvella. Pysyvyyteen heränneet itäsaksalaiset olivat Kruschen mielestä 

hyväksyneet sen, että kristityillä ei ollut yhteiskunnallista etuoikeusasemaa 

maassaan. Kristittyjen tuli hyväksyä se yhteiskunnaJlinen todellisuus, jossa he 

elivät, eikä heidän kuulunut kuvitella kuuluvansa sen ulkopuolelle, vaan se tuli 

hyväksyä paikkana, jonka Jumala oli osoittanut Kristukselle kuuliaisille 

jälkeläisille elinpaikaksi. 

Joukossamme on kristittyjä ... jotka hyväksyvät yhteiskuntatilanteen 
mahdollisuutena uutta vapautta kohti. Nämä kristityt uskovat, että 
Jumala haJuaa heille hyvää ja heidän kauttaan koko yhteiskunnalle ... 
He ovat valmiita asettumaan arkielämässään yhteiskuntapoliittiseen 
tehtävään ja kohtaamaan marxistit yhteistyössä, keskustelussa ja 
väittelyssä ... Ehkä kristityn kiireellisin tehtävä yhteiskunnassa on se, 
että hän, joka elää sovilUlossa Jumalan kanssa, ei tule johdetuksi 
toimimaan määräyksiä vastaan. Rikkoa päättäväisesti kaava, jonka 
mukaan on ystäviä ja vihollisia, asettua muiden kirouksia vastaan ja 
vastustaa kaikissa muodoissaan vihapropagandaa, jota vääristelevät 
uutiset ja informaation kokoaminen kaikista yhteiskuntajärjestelmistä 
saavat aikaan." 

Krusche suositteli siis maansa kristityille sopeutumista vaJlitsevaan 

tilanteeseen, ja toimia siinä kontekstissa, jossa he olivat. 

Piispa Krusehelle Kirkkopäivävierailu oli ensimmäinen matka 

Suomeen. Häntä kiinnosti erityisesti nähdä, olivatko kirkkopäivät Jumalan kansan 

hengellinen kokoontuminen vai seurakuntien edustajien työkokous. Kotimaalle 

74 KA SKSKA VIIl 79 PIan fiir das Privatprogramm des Bischofs Werner Kmsehe den ,19.-23. 
Mai 1969. 
"KA SKSKA VIlI 79 KirkJcopäivät 1969 Piispa Werner Kmschen puhe. s.d, Ulkolaisten 
vieraiden ohjelma 23 .-26.5.1969; Km 36/23.5.1969 Jumala avaa tien myös uudessa tilanteessa. 
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antamassaan haastattelussa Krusche kertoi DDR:n oman kirkkoliiton 

perustamisesta, sillä taloudelliset tekijät pakottavat kirkkoja lähempään 

yhteistyöhön toistensa kanssa. Samoin DDR:n perustuslaki oli hänen mukaansa 

tullut ankarammaksi kirkkoja kohtaan.76 

Krusche oli hyvin kiitollinen siitä, että hän sai osallistua 

kirkkopäiville. "Tämän yhden Suomessa viettämäni viikon aikana koin ystävyyttä 

ja veljellistä rakkautta ... Sydämeni on täynnä kiitosta." Hän kiitti kiljeessään 

Simojokea siitä, että hän oli saanut kutsun Simojoen kotikappeliin, jossa he olivat 

yhdessä rukoilleet ja lukeneet Raamattua. Miellyttävä kokemus Kruschelle oli 

myös päästä esitelmän jälkeen suomalaiseen saunaan.71 

Uuden kirkko liiton perustaminen hankaloitti suomalaisten kirkollisia 

suhteita DDR:ään: olivathan suomalaiset tekemisissä uudenlaisen organisaation 

kanssa. Suomessa seurattiin pelokkaina valtion kiristyvää otetta DDR:ssä. Vuonna 

1969 Pohjoismais-saksalaisen kirkkokonventin johtoryhmään nimitetty Maunu 

Sinnemäki ei ollut heti aluksi kovinkaan hyvin selvillä kaikesta kirkkoliiton 

perustamisen liittyvästä. "Hyvin pian ilmeni, että valtio halusi ainakin katkaista 

kirkon suhteet Länsi-Saksaan ja heikentää niitä muuallekin läntisiin maihin. Se 

vaikutti suuresti myös konventin toimintaan." ltä- ja länsisaksalaisten oli tämän 

jälkeen hankala tavata toisiaan. Länsisaksalaisia ei esimerkiksi päässyt DDR:ssä 

pidettyihin konventin kokouksiin tai päinvastoin. He pystyivät tapaamaan toisiaan 

Pohjoismaissa. Aika usein pohjoismaiset, varsinkin suomalaiset, toimivat 

välillä. Pohjoismais-saksaJaisen välittäjinä itä- Ja länsisaksalaisten 

kirkkokonventin sihteerinä vuodesta 1963 toimineen Martin Königin mielestä 

DDR:n uusi kirkko liitto ei muuttanut suhteitaan Suomeen. "Matkustamaan pääsi, 

jos sai passin."n Itäsaksalainen pääsi Suomeen siis yhtä huonosti kuin 

aiemminkin. 

BEK:n jäsenkirkoista tuli KMN:n jäseniä keväällä 1971. Ennen 

DDR:n kirkkoliiton perustamista ne olivat oUeet jäseninä EKD:n kautta. Kun 

BEK oli perustettu, oli KMN kutsunut DDR:n uuden kirkkoliiton edustajat 

76 Km 36123.5.1969 Jumala avaa tien myös uudessa tilanteessa. 
n OMA Simeliana 4. Ab:15 Krusche Simojoelle 5.6.1969. 
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Geneveen sopimaan asioista: yhteyttä pidettäisiin tästä lähtien BEK:n sihteeristön 

kautta, jolloin BEK:sta tulisi DDR:n kirkkojen ainoa virallinen edustaja. SED

valtio puolestaan hyväksyi uuden kirkko liiton vasta, kun se lievensi BEK:n 

järjestyssäännössä olevaa mainintaa molempien Saksojen Idrkkojen välillä 

olevasta hengellisestä yhteydestä. Virallisesti valtio ilmaisi hyväksyvänsä uuden 

kirkkoliiton, kun Seigewasser ja BEK:n Idrkolliskokouksen puheenjohtaja Ingo 

Braeckelein tapasivat helmikuussa 1971. Heidän käymissään keskusteluissa tuli 

ilmi, että Idrkon ja valtion välillä tulisi käydä neuvotteluita, vaikka Idrkkojen 

tehtävä ei olisikaan sekaantua valtion tehtäviin. Kristittyjen tulisi elää 

sosialistisessa yhteiskunnassa ottaen huomioon Jumalan heille antamat käskyt. 

Keskustelujen tarkoituksena oli myös rauhoittaa yhteiskunnallista ilmapiiriä sillä 

aikaa, kun Honecker oli voittamassa kamppailun valtion johtajuudesta. Valtio 

halusi, että maassa vallitsisi rauhallinen ilmapiiri ja että kirkko ei pilaisi maan 

mainetta ulkomaita kohtaan.79 DDR:n oli näytettävä rauhalliselta ulospäin, sillä 

maa oli vähitellen aloittanut näihin samoihin aikoihin myös kampanjan maansa 

diplomaattisesta runnustamisesta. 

Suomi oli DDR:lle tärkeä samalta kuullostavan valtiomuodon vuoksi: 

"Weil Finnland ein Republik war. Es waren die Deutsche Demokratische 

Republik und die Republik Finnlands ", oli Martin Königin selitys maiden hyvistä 

yhteyksistä. Suomi oli myös DDR:n kirkkojen edustajille tärkeä maa, sillä Suomi 

oli vapaampi kuin DDR ja Suomen ja Saksan väliset suhteet olivat aina olleet 

hyviä. Itäsaksalaisten mielestä suomalaisiin oli helppo olla yhteydessä, sillä 

suomalaiset ymmärsivät heidän mielestään DDR:n tilanteen paremmin kuin 

länsisaksalaiset. "Suomalaiset tiesivät, mitä Neuvostoliitto oli", kertoi Martin 

König.80 SUomi tarjosi itäsaksaJaisille kirkonmiehille eräänlaisen henkireiän, 

vapaan tilan. 

SED-valtio oli vihdoin saanut toiveensa läpi: DDR:n evankeliset 

kirkot eivät enää kuuluneet yhteiseen Idrkkoliittoon Saksan Liittotasavallan 

,. Maunu Sinnemäen haastattelu 4 . 10.2001. 
" Kohlmann 1993, 114-120; Heis. 1993, 134. 
10 Berliinin-Brandenburgin maakirkon entisen hallintoneuvoksenja Pohjoismais-saksalaisen 
kirkkokonventin sihteerin Martin Königin haastattelu 25.7.2001. 
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evankelisten kirkkojen liiton kanssa. Tosiasiassa yhteissaksalaiset tapahtumat 

ei vät olleet olleet mahdollisia vuosikausiin. Nyt saatiin viimeinen silaus 

organisatoriselle erolle. Kirkko oli kenties se itäsaksalainen instituutio, joka piti 

pisimpään kiinni ajatuksesta yhtenäisestä Saksasta. SED-valtio oli vihdoin saanut 

kuitenkin tahtonsa läpi, kun ero oli saatu aikaan. Suomalaiset kirkonmiehet 

suhtautuivat aluksi jännittyneesti uuteen kirkkoliittoon, mutta vähiten hekin 

oppivat, miten uudessa tilanteessa tulee toimia. 

2.2. Piispa Aarre Lauhan vierailu Itä-Saksaan 

Helsingin piispa Aarre Lauha pääsi uuden kirlckoliiton ensimmäisinä kuukausina 

tutustumaan uudessa kirkkoliitossa eläviin DDR:n kirkkoihin. Maalis-huhtikuun 

vaihteessa 1970 tapahtuneella virallisella yhdeksänpäiväisellä matkallaan 

DDR:ään hän oli yhdistänyt kaksi kutsua. Sekä DDR:n Kristillis-demokraattisen 

unionin (CDU) puheenjohtaja kansankamarin presidentti Gerald Götting, että 

Saksin ja Greifswaldin piispat Gottfried Noth ja Friedrich-Wilhelm Krummacher 

odottivat Lauhan vierailua. Valtiolliset tahot, kuten tässä tapauksessa Götting 

yrittivät kutsua esimerkiksi suomalaisia kirkonmiehiä aina silloin tällöin 

maahansa, mutta useimmat heistä kieltäytyivät kutsusta, ja tulivat maaban vain jos 

kutsujana oli kirkollinen taho. Lauha ei näin tehnyt, vaan vastasi myönteisesti 

Göttingin kutsuun. Tästä kirkolliset tahot närkästyivät ja keskustelivat asiasta 

myös Martti Simojoen kanssa. Simojoki ja itäsaksalaiset kirkonmiehet päätyivät 

kompromissiin, että myös kirkollinen taho lähettäisi kutsun ja että maahan 

tullessaan Lauha tapaisi molempien tahojen edustajia. Siten piispojen tapaaminen 

olisi kirkollinen vierailu. Göttingin ja kirkkokysymysten valtiosihteeri 

Seigewasserin Lauha tapaisi valtiollisen vierailun merkeissä.81 Jo EKD:n aikana 

piispoina toimineiden Nothin ja Krummacherin oli ilmeisesti vaikea hyväksyä se, 

että valtiolliset elimet halusivat kutsua kirkonmiehiä maahansa. Tätä Lauha ei 

ilmeisesti tiennyt, joten hän tuli tahtomattaan loukanneeksi itäsaksalaisia 

kirkollisia isäntiään. 

II LKA Greifswald. Bestand 3/87 Besprcchung mit ErtzbischofSimojoki und Frau am 7.3.1969 
von Krummacher am 10.3.1968; EZA 1021261 Besuchsplan, BischofLauha - Helsinki und Gattin. 
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Toisena vierailupäivänään Lauha vaimoineen haettiin Berliinin 

Hospizista ja vietiin Dresdeniin, jossa hän keskusteli ensimmäiseksi 

superintendentti Wendelinin ja Saksin maakirkon piispa Noihin kanssa. Saksin 

maakirkon johtohenkilöt tavattuaan Lauha tutustui kirkkojen jälleenrakentamiseen 

ja diakoniseen toimintaan. Itäsaksalaisille Lauha kertoi Suomen kirkon 

diakoniatyöstä. Tämän jälkeen Lauhat tutustuivat kaupunkiin. Kolmantena 

vierailupäivänä Lauhat tutustuivat Moritzburgin diakoniataloon ja palasivat yöksi 

Dresdeniin. Seuraavan päivän ohjelmassa oli tutustuminen Leipziger 

Missionshaus -lähetys taloon ja kirkkomusiikkitoimintaan. Seuraavana päivänä 

Lauhat matkustivat Wittenbergiin, jossa Lauha keskusteli pitkään Saksin 

kirkkoprovinssin piispa Kruschen kanssa. Tapaamisensa aikana Krusche oli 

muistellut edellisvuotista kirkkopäivävierailuaan suurella lämmöllä. Häneen oli 

tehnyt vaikutuksen se, että kirkkopäiväkeskustelut olivat menneet keskelle 

ajankohtaisia aatteellisia ja yhteiskunnallisia tapahturnia.82 

Greifswaldissa Lauhat tapasivat ensiksi professori Jepsenin ja 

yöpyivät hänen luonaan. Seuraavana päivänä oli ohjelmassa Ziissowin 

diakonialaitokseen tutustuminen ja lounas piispantalossa Krummacherin luona. 

Illalla Lauhat tapasivat kirkollisessa elämässä mukana olevia miehiä ja naisia. 

Viimeisenä vierailupäivänä Lauha keskusteli kirkonpalvelijoiden ja 

kirkkomusiikin opiskelijoiden kanssa. Iltapäivällä hän kuunteli yliopistolla 

professori Jepsenin juhJaluennon hänen 70-vuotispäivänsä kunniaksi. Piispa 

Lauhallioli myös lyhyt onnittelupuheenvuoro." 

Lauhan saavuttua Berliiniin oli aika tavata Kristillis-demokraattisen 

unionin puheenjohtaja Götting sekä kirkkokysymysten valtiosihteeri Hans 

Seigewasser. Matkan jälkeen Lauha kertoi Kirkon ulkoasiaintoimi!cunnalle, että 

kaikkialla kävi ilmi, miten merkityksellisenä Itä-Saksan evankeliset kristityt 

pitivät yhteyksiä Pohjolaan, varsinkin Suomen kirkkoon. LauhalIe itselleen matka 

s.d~ KA ANA 39 Lauha Kirkon ulkoasiain toimikunnalle 13.4.1970. 
" EZA 1021261 Besuchsplan, Bischof Lauha - Helsinki und Gattin. s.d; KA ANA 39 Lauha 
Kirkon ulkoasiain toimikunnalle 13.4.1970; Km 27/ 17.4.1970 Alttiutta ja yrittämisen mieltä 
runsaasti ltä~ Saksan kirkoissa. 
83 EZA 1021261 Greifswaldin piispa Krummacher BEK:n sihteeristön ekumeenisista suhteista 
vastaavalle Walter Pabstille 27.1 .1970, Greifswaldin piispa Krummacher Pabstille 15.3,1971. 
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oli ollut opettava. Lauhan mielestä Itä-Saksan luterilaiset halusivat säilyttää 

läheiset suhteet Suomeen. EKD:stä eron jälkeen yhteydet Länsi-Saksaan olivat 

vähentyneet. Uusi tilanne oli Lauhan mukaan tuonut teologisen ongelman: tulisiko 

DDR:n oma kirkkoliitto olla organisatorinen vai tunnustuksellinen? Kysymys oli 

Lauhan mielestä ongelmallinen siitä syystä, että kirkko liitossa oli mukana myös 

unioituja maakirkkoja8 4 Lauhan huolen takana saattaa olla se, että hänen 

keskustelukumppaneinaan oli jo EKD:n aikana olleet piispat Krummacher ja 

Krusehe, jotka saattoivat toivoa tunnustuksellisempaa kirkkoliittoa. 

Työntekijäpulaa Itä-Saksassa ei Lauhan mukaan ollut ainakaan 

hälyttävässä määrin. Helpottavana tekijänä oli joissain maakirkoissa hyväksytty 

naispappeus. Sen sijaan diakonissoista oli Lauhan kuuleman mukaan puutetta.ss 

Kutsuun liittyvien hankaluuksien selvittämisen jälkeen Lauhan matka järjestyi 

hyvin. Hän tapasi vanhoja jo EKD:n aikana vaikuttaneita piispoja, jotka hän oli 

tuntenut jo pitkään. 

Tämä piispa Lauhan vierailu oli hyvä esimerkki siitä, miten piispat 

tekivät yksin tai puolisonsa kanssa matkan DDR:ään. Kyseessä ei ollut virallinen 

kirkollinen delegaatio, vaan lähinnä henkilökohtainen matka. 

2.3. Ybteydenpitoa kirkkokonventeissa 

Aktiivinen ja suora yhteys ekumeenisiin organisaatioihin oli yksi toive, mikä 

liittyi BEK:n perustamiseen. Ennen BEK:n perustamista yhteissaksalainen EKD 

oli hoitanut kansainvälisiä suhteita. Kun itäsaksalaiset maakirkot joutuivat 

eristyksiin EKD:sta, oli sitä kautta vaikeaa hoitaa suhteita muiden maiden 

kirkkoihin. Kun itäsaksalaiset kirkot mielsivät itsensä todistus- ja 

palveluyhteisöiksi, piti tämä sisällään ajatuksen yhteyksistä kansainvälisiin 

kirkkoliittoihin ja muihin ekumeenisiin liikkeisiin. Ekumeenisten suhteiden 

rakentaminen olikin yksi tärkeä BEK:n tehtävä, jota keskustoimistossa hoiti 

.. KA ANA 39 Lauha Kirkon ulkoasiain toimikunnalle 13.4.1970; OMA Simeliana 4, Ab: 16 
Lauha Simojoelle 14.4.1970; Km 27/17.4.1970 Alttiutta ja yrittämisen mieltä runsaasti Itä-Saksan 
kirkoissa. 
"KA ANA 39 Lauha Kirkon ulkoasiain toimikunnalle 13.4.1970; OMA Simeliana 4. Ab: 16 
Lauha Simojoelle 14.4.1970; Km 27/17.4.1970. 
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ekumeenisista asioista vastaava sihteeri Walter Pabst yhdessä piispojen kanssa. 

BEK:n alkuvuosina ekumeeniset suhteet käsittivät kirkollisen ylätason, mutta 

vähitellen maakirkot ja seurakunnat alkoivat organisoida omia yhteyksiään. 

Hyvin monet itäsaksassa järjestetyt kirkonmiesten tapaamiset sisälsivät myös 

seurakuntavierailuja. Näin ,itäsaksalaiset kristityt tunsivat olevansa osa 

maailmanlaajuista kristikuntaa. Ekumeeniset vieraat puolestaan näkivät 

mielellään, millaista kirkon elämä oli DDR:ssä.86 

Yksi itäsaksalaisten kirkkojen yhteyskanava Suomeen oli 

Pohjoismais-saksalainen kirkkokonventti. Vuonna 1970 kokous pidettiin 

kesäkuun alussa Haus Hainstainissa Eisenachin lähellä. Aiheena oli "Raamattu ja 

nykypäivän ihrninen",s7 

Valtiolliset tahot saivat aina vihiä ekumeenisten vieraiden matkoista ja 

varsinkin 1 970-luvun alkupuolella lähes jokaisen vierailun yhteydessä järjestettiin 

tilaisuus, jossa joku valtion edustaja puhui valtiollisen tunnustamisen puolesta. 

Näin oli myös Pohjoismais-saksalaisessa kirkkokonventissa. Aina jokaisen 

kokouksen alussa kirkkokysymysten valtiosihteerillä, Hans Seigewasserilla, oli 

tapana tarjota vieraille valtion illallinen. Tällä kertaa illallista nautittiin 

Wartburgin linnassa keskellä Eisenachia. Ruokailun lomassa valtion edustajat 

pitivät puheita poliittisista asioista . Eisenachissa pitämässään puheessa 

valtiosihteeri Seigewasser toivoi , että Pohjoismaat tunnustaisivat DDR:n valtion. 

"Meillä suomalaisilla ne puheet tahtoivat vain mennä toisesta korvasta sisään ja 

toisesta ulos", myönsi kirkkokonventin johtoryhmään pitkään kuulunut Maunu 

Sinnemäki. Hänen mielestään viranomaisilla oli ilmeisesti harhakäsityksiä siitä, 

että pohjoismaisten kirkkojen edustajat pystyisivät vaikuttamaan omien maidensa 

valtion edustajiin. Kirkon edustajilla ei ollut Sinnemäen mukaan mitään haluja 

vaikuttamiseen, eikä sitäpaitsi kanaviakaan viestin perillemenoon.88 

Seigewasserin toivomuksissa näkyi itä saksalaisten kasvanut kiinnostus 

pohjoismaihin siksi, että DDR:n valtio tunnustettaisiin. Ainakaan suomalaiset 

eivät halunneet olla mukana tekemässä valtiollista politiikkaa. 

16 Nach-denken 1995, 30-31 . 
" LanghojJ 1999, 31. 
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SED-valtio suhtautui suopeasti kirkkokonventtia kohtaan, mikä näkyi 

siinä, että kirkkokysymysten valtiosihteeri tarjosi ulkomaisille vieraille illallisen. 

Valtio ajatteli n.imittäin aina myönteisesti Itämeren alueen maista ja konventti 

toteutti ajatuksen Itämeren alueen yhteistyöstä. Valtion myönteisyys näkyi myös 

matkustuslupien myöntämisessä. Varsinkin Suomeen pääsi helpommin kuin 

mihlnkään ei-sosialistiseen maahan ja samoin suomalaisia pääsi DDR:ään samasta 

syystä.89 Syynä suopeuteen saattoi olla myös se, että ne itäsaksalaiset, jotka 

pääsivät lähtemään, olivat valtiomyönteisiä tai niitä, jotka sopeutuivat tuolloiseen 

yhteiskuntajärjestykseen. Esimerkiksi valtiosta riippumattoman rauhanliikkeen 

toimintaan osallistuneet eivät päässeet lähtemään, tai muut valtiota vastustavat 

kirkonmiehet. 

Politiikka ei ollut koskaan kirkkokonventin kokouksen virallinen aihe. 

Sen sijaan keskusteltavat asiat olivat kirkon elämässä ajankohtaisia asioita. 

Politiikasta puhuttiin yksityisesti sekä kirkkokonventin johtoryhmän kokouksissa 

paljonkin, mutta konventin tehtävänä ei ollut ottaa virallista kantaa poliittisiin 

asioibin.90 Suomalaiset kirkkokonventin johtoryhmän jäsenet kirjoittivat myös 

poliittisista asioista ja kirkon ja valtion suhteesta raporteissaan KUT:lle, mutta 

nämä raportit olivat hyvin pienen piirin nähtävillä. Esimerkiksi Kotimaassa 

vaiettiin poliittisiin kysymyksiin viittaavista henkilökohtaisista keskusteluista. 

Pohjoismais-saksalainen kirkkokonventti kokoontui kokoukseensa 

10.-14.5.1971 Heringsdorflin Itämeren rannalle keskustelemaan aiheesta "Virka, 

palvelu ja karisma seurakunnassa". Konventissa kustakin maasta esitettiin raportit 

erityisesti tuoreirnmista keskusteluista ja tutkimuksista, jotka käsittelivät kirkon 

virkaa. Suomen tilannetta esitteli Laukaan kirkkoherra Yrjö Sariola. Omassa 

esitelmässään Saksin kirkkoprovinssin piispa Kruscbe vaati, että kirkon virka olisi 

arvioita va uudelleen. Hänen mielestään luterilainen virkakäsitys vastasi 

patriarkaalisesti jäJjestäytynyttä yhteiskuntaa. Kun tilanne oli nyt muuttunut, 

viranhaltija ei pysty enää viemään evankeliumia aikansa ihmisille. Kruschen 

mielestä pappisvibkimys erolli yhden seurakuntaviran muista ainutlaatuiseksi, 

.. Sinnemäen haastattelu 4.10.2001; Nach-denken j 995, 30·31; Langhoffl999, 31. 
B9 Königin haastattelu 25.7.2001 . 
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joten vihkimys rulisi laajentaa koskemaan kaikkia, joille seurakunnassa pysyvästi 

uskotaan tehtäviä. Myös paikallisseuraJcuntia tulisi avata suljetusta yksiköstä 

alueelliselle toiminnalle. 91 Kruschen puheen taustalla lienee Itä-Saksan kirkkojen 

pappispula ja pelko sulkeutumisesta muun yhteiskunnan ulkopuolelle. Jälleen 

kerran Kruschen puheesta paistoi kehotus sopeutumaan kyseiseen itäsaksalaiseen 

yhteiskuntaan, mikä tarkoitti, että virkanäkemystä oli muutettava siihen sopivaksi. 

Kokoukseen osallistunut Maunu Sinnernäki kirjoitti artikkelissaan 

Kotimaahan, että keskustelu KlUschen ja Saksin rnaakirkon piispan Johannes 

Hempelin puheissaan esittämän lähetyksellisen seuralcuntanäkemyksen 

innoittamana kävi vilkkaana. Eräät osallistujista olivat nimittäin perinteisen 

virkakäsityksen kannalla. Sinnemäki kertoi saaneensa sen kuvan, että Itä-Saksan 

kirkoissa joudutaan tilanteen pakosta etsimään paljon uutta. Paikalliset 

kirkonmiehet olivat varoittaneet ulkomaisia vieraitaan katsomasta heidän 

tilannettaan romantisoiden ja kaunistellen, vaan totesivat tilanteen olevan 

äärimmäisen hälyttävä.92 Y1eensä joku konventin kokoukseen osallistunut, tällä 

kertaa Maunu Sinnemäki, kirjoitti lyhyen uutisen Kotimaahan. Jutussa mainittiin 

suomalaiset osallistujat sekä luentojen ja ryhmäkeskusteluiden aiheet. 

Kirjoittelusta paistoi läpi varovaisuus: henkilökohtaisista keskusteluista ei 

lehdessä kerrottu. 

2.4. Klrkkokonventin rinnalle tulevat myös kirkollisen yhteiskunnallisen työn 
suhteet 

Konventin kokouksen aikoihin vuonna 1971 DDR:ssä odotettiin parempia aikoja 

uuden johtajan Erich Honeckerin valtaantulon myötä. Arkielämä helpottui tämän 

jälkeen. Honecker halusi entisenä nuorisojohtajana parantaa etenkin nuorison 

asemaa. Hänen myötään sallittiin läntinen beat-musiikki ja entiset "läntisen 

dekadenssin symbolit", siniset farmarihousut, tulivat kauppoihin. Päällisin puolin 

Honeckerin politiikka näytti liberaalimmalla kuin edeltäjänsä, mutta sumuverhon 

90 Königin haastettelu 25.7.200 1. 
" EZA 10111344 Krummacher BEK:n sihteeristölle 18.2.1971; Km 25.5.1971 Kirkon virka 
arvioitava uudelleen. 
92 Km 25.5.1971 KirkQn virka arvioitava uudelleen. 
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takana hän käytti kovia otteita ja oli taantumuksellinen. Hän oli myös valtiollisen 

turvallisuuden mies, joten Turvallisuusministeriön otteet kiristyivät. Hänen 

aikanaan yhteiskunta militarisoitui, erityisesti kasvatuksen kentällä aina 

lastentarhoista yliopistoihin asti . Honecker käytti eräänlaista kaksoisstrategiaa: 

pyrittiin rajoittamaan "imperialistisia vastustajia", käännyttiin kohti 

Neuvostoliittoa, Turvallisuusministeriötä rakennettiin. Toisaalta hän pyrki 

kohottamaan ihmisten elintasoa ja käyttämään hyödyksi yleismaailmallista 

liennytyspolitiikkaa. 9' Honeckerin vaikutuksesta liennytyspolitiikan ajaminen 

ulotettiin myös kirkkojen tehtäväksi. 

Kenties suurin ero Ulbrichtin ja Honeckerin välillä oli heidän 

suhtautumisessaan Saksan kansaan. Ulbricht ei halunnut Moskovan painos

tuksesta huolimatta hyväksyä ajatusta kahden erillisen saksalaisen kansakunnan 

olemassaolosta. Siksi hänet laitettiinkin syrjään "korkean iän vuoksi". Kahden 

Saksan olemassaolo oli nyt myös Neuvostoliiton linjan mukaista. Honeckerin 

mielestä Saksat olivat erillisiä: "Itäisessä Saksassa työväenluokka ... on lähtenyt 

peruuttamattomasti sosialismin tielle, kun taas läntisessä Saksassa hallitsee yhä 

luokkaristiriitojen hallitsema porvarillinen kansakunta ... ", hän sanoi. Honeckerin 

luotsaaman uuden Saksan-politiikan päätavoitteena oli täysien diplomaattisten 

suhteiden saaminen Saksojen välille94 Kun maan johtaja oli hyväksynyt Saksan 

jaon, hän haki sille tunnustamista kaikin keinoin muista maista. Hänen mukaansa 

myös kirkon oli sopeuduttava kehittämään DDR:n yhteiskuntaa. 

BEK antoikin vuonna 1971 "Kirche im Sozialismus " -asiakiljan,joka 

herätti ristiriitaisia tunteita kirkkojen sisällä. Suurin osa kirkkojen edustajista näki 

sen määrinelevän, mihin kirkko sijoittuu itäsaksalaisen yhteiskunnan 

nykyhetkessä. Kirkko ei heidän mielestän ollut "sosialismin ylä- tai alapuolella, 

vaan sosialismissa". Piispa Albrecht Schönherr puolestaan näki, että myös 

tulevaisuuden sosialistisessa yhteiskunnassa kirkolla oli paikkansa, eli myös 

sosialistinen yhteiskunta tarvitsi kirkkoa. Hän näki, että kirkolla on tulevaisuus 

" Wolle 1999, 43-45, 
94 Hentilä & Karjalainen & Valta 1993, 72-73; Hentilä 1994, 191. 
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itäsaksalaisessa yhteiskunnassa, jota kristityt rakentavat toiveikkaina.9' 

Suomalaiset olivat kirkollisissa yhteyksissä) 970-luvulla niihin, jotka hyväksyivät 

tämän julkilausuman ja halusivat olla mukana tätä yhteiskuntaa rakentamassa. 

Kielteisesti suhtautuvien suhteita valtio ilmeisesti pyrki estämään. 

Samanaikaisesti kun Honeckerin myötä annetussa uudessa 

perustuslaissa oli korostettu DDR:n olevan "Saksan kansan sosialistinen valtio", 

ainakin kirkkokysymysten valtiosihteeri muisti miten kirkko oli itsensä kyseiseen 

yhteiskuntaan asettanut. Jos kirkon ja valtion kohdalle tuli erimielisyyksiä, hän 

muistutti usein kirkkoa, miten se oli tilanteensa määritellyt.96 

Pohjoismais-saksalainen kirkkokonvenni oli pitänyt suomalaisten 

suhteita DDR:n kirkkoihin lähes kokonaan omissa käsissään. Sen rinnalle nousi 

Kirkon yhteiskunnallinen toimikunta, joka oli luonut suhteet Gossner-Missioniin 

ja Ekumeerus-missionaariseen keskukseen. Nämä suhteet olivat luotu jo 1960-

luvun puolella pääas1assa kansainvälisissä teollisuustyön kontakti ryhmän 

kokouksissa, mutta 1970-luvulla ne tiivistyivät. Näissä kahdessa itäsaksalaisessa 

keskuksessa toimi pääosin samoja ihmisiä. Nämä keskukset eivät olleet mitenkään 

tiiviisti tekemisissä BEK:n hallinnollisen toiminnan kanssa, vaan heillä oli täysin 

omaa toimintaansa. Osa keskusten toimintaan osalHstuneista olivat pappeja. Jotkut 

näiden keskusten toimintaan osallistuneet ihmiset osallistuivat myös Prahan 

kristilliseen rauhankonferenssiin, eli he kannattivat sosialistisia arvoja. SED

valtioon he suhtautuivat myötäillen. Suomalaiset kirkon yhteiskunnallisesta 

toimikunnasta huomasivat tämän ja pitivät sitä ymmärrettävänä, jos DDR:ssä 

halusi toimia kirkollisesti ," Kirkon yhteiskunnallisen toimikunnan ja sen lähellä 

olevien kirkon työntekijöiden kiinostuksen syynä Gossner Missiota ja Ekumeenis

rnissionaarista keskusta kohtaan saattoi olla sosialismin parempi ymmärtäminen. 

KYT:aan yhteydessä olevat itäsaksalaiset ottivatkin auliisti tämän tehtävän 

vastaan. 

Kirkon yhteiskunnallinen toimikunta kutsuikin maahan pastori lians 

Chubodan, joka sai maastapoistumisluvan helposti. Pastori Toivo I. Palo ja 

"Nach-<lenken 1995, 58 . 
.. Nach-denken 1995, 59. 
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arkkipiispa Simojoki olivat kutsuneet Chubodan Suomeen koko evankelis

luterilaisen kirkon nimissä 1.-22.9.1971 väliseksi ajaksi. Chuboda kertoi BEK:n 

ekumeenisista asioista hoitavalle sihteerille Walter Pabstille maastapoistumislupaa 

lupaa hakiessaan kuuluvansa Cottbusin kansansolidaarisuuden alueelliseen 

valiokuntaan ja SED-puolueen ja sen marionettipuolueiden yhteiselimen 

kansallisen rintaman Gubenin alueen valiokuntaan. Valtion taholta matkan 

puoltolausunto heltisi näin ollen helposti. Chubodan matkaa oli myös suositellut 

Ekumeenis-missionaarisen keskuksen kirkollisen ja yhteiskunnallisen työn 

osastosta Bruno Schottstädt ja matka tehtäisiin tämän organisaation puolesta. 

Tämän ryhmän tehtävänä oli tehdä sekä teollisuus- että yhteiskunnallista työtä. 

Mutta kaupunki- ja teollisuuslähetys -nimitys oli hankala DDR:ssä. Siksi ryhmä 

oli muuttanut nimensä "Kirkko sosialistisessa 'kaupungissa" -ryhmäksi. Ryhmä 

asennoitui sosialismiin myönteisesti: he halusivat olla mukana rakentamassa 

sosialistista yhteiskuntaa. Kuten Chubodan pääsy Suomeen osoittaa, kirkolliset 

henkilöt saivat maastapoistumisluvan, jos he todistivat olevansa lähellä valtiota.98 

Itäsaksalaisen kirkonmiehen, joka halusi matkustaa ulkomaille, kannatti sanoa 

kaikki mahdolliset siteensä valtioon. Vain siten hän saisi matkustusluvan. 

Suomalaiset isännät eivät ilmeisesti tienneet vieraansa· sidoksista valtioon. Joskus 

kuitenkin heidän epäilyksensä heräsi, mikäli kuulivat itäsaksalaisen matkustelevan 

paljonkin.' 9 

Chubodan vierailukohteita olivat Tampereen, Helsingin ja Karhulan 

seurakunnat, joissa hän kertoi työstään. Osan vierailusta Chuboda vietti 

Jyväskylässä pidettävässä kirkollisessa seminaarissa, jossa hän piti esitelmän 

aiheesta "Kirkon palvelutyö tulevaisuuden rakentamisessa" sekä saarnan eräässä 

suomalaisessa seurakunnassa. Esitelmässään Chuboda muistutti kuulijoitaan, että 

ihmisen palvelu saa tehtävänsä aina Jeesukselta, kirkon Herralta: 

Kirkko ei saa palvella kaikin voimin ideologiaa, ei kristillistäkään, 
vaan kaikissa ideologioissa ja valtarakenteissa aina konkreettista 

" EZA 10 111462 Schottstäd. PabSliJle 15.11.1973; Veikkolan haastattelu 12.10.200 1. 
" EZA 10 111461 Palo Hans Schubodalle 1.7.1971, Chuboda Berliinin-Bnmdenburgin piispalle 
Albrech' Schänherrille 7.7.197\, Chuboda Pabstille 8. H 971, Pabs. kirkkoicysyrnysten 
valtiosihteerille 15.7.1971, Chuboda BEK:n sihteeristölle s.d . 
.. Veikkolan haastattelu 12.10.2001. 
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ihmistä. Siksi sen palvelu tavoittelee aina sitä, että kaikkien 
yhteiskWltamuotojen, kaikkien valtarakenteiden, kaikkien 
tulevaisuudenprojektien inhimilliset komponentit löydetään ja 
paljastetaan ... Kirkko ei voi rakentaa omaa tulevaisuuttaan, vaan se 
löytää toisinaan yhteiskunnan, jossa se voi olla olemassa. loo 

Ilmeisesti Chubodan tekemän raportin ansiosta Gossner-Missionin 

johtaja Bruno Schottstädt lähetti Kirkon yhteiskunnalliselle toimikunnalle pienen 

esitelmän, jotta "suomalaiset oppisivat ymmärtämään marxilaisuutta ja 

raamatullista todellisuutta" . Esitelmässään Schottstädt korosti, että marxilaisuuden 

mukaan työllä oli yhteiskunnallinen luonne. Se tapahtui yhteiskunn;tn sisällä. 

Kaikilla kansalaisilla olisi tämän vuoksi oikeus työhön, mikä varmistettiin 

tuotantovälineiden yhteiskunnallisella omistuksella. Schottstädt muistutti, että 

Jumalan työ oli ihmisten palvelua Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan 

työ sai uuden merkityksen: työ palveli toisten elämää. 101 Tässäkin kirjeessä 

painottui oikean tiedon jakaminen suomalaisille. Toisaalta tuntui, että Schottstädt 

halusi s}'ljäyttää osittain marxilaisen työn käsityksen ja antaa sijaa myös Jumalan 

työlle. Sekä Chubodan lausunnoissa että Schottstädtin raportissa näkyi hyvin se, 

että Gossner-Missionin ihmiset halusivat antaa suomalaisille oikean kuvan 

sosialismista, sekä ihmisen elämästä sosialistisessa yhteiskunnassa. Suomi oli 

oivallinen maa tämän sanoman viestittämiseen, sillä he pääsivät matkustamaan 

Suomeen helposti. Suomessa oli myös sosialismista kiinnoslWlut yleisö, 

teollisuus työtä tekevät, jotka halusivat ymmärtää sosialismia paremmin. KWl 

KYT:n suhteet DDR:ään vähitellen virisivät, ei Pohjoismais-saksalainen 

kirkkokonventti ollut ainoa kanava Suomesta DDR:ään ja sieltä Suomeen. 

DDR:n kirkot olivat vähitellen sopeulWleet kirkollisen yhteyden 

katkeamiseen EKD:n kanssa, jolloin valtion painostus sitä kohtaa lieveni. 

Ilmauksena sopeutumisesta oli BEK:n kirkolliskokouksessa annettu Kirche im 

Sozialismus -asiakirja, joka ilmaisi kirkon kannan sijoittumisestaan DDR:n 

yhteiskWltaan. Kun oli sitoutunut sosialistisen valtion rakentamiseen, pääsi hyvin 

100 KDYK KYT kiertokirjeet liitteineen 1971-1976 Chubodan puhe 9.11.1971. 
101 KDYK KYT Gossner-Missjon Gossner-Missionin johtaja Bruno Schottstädt KYT:lle, kirje 
mukana KYT:n kiertokirjeessä 1.2.l971 . 
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matkustamaan. Tästä oli hyvänä esimerkkinä Hans Chuboda Elrumeenis

missionaarisesta keskuksesta. 

2.5. Suomen evankelisluterilainen kirkko ja DDR:n tunnustaminen 

Kun Saksan jakaantuminen alkoi 1960-luvun loppupuolella näyttää 

peruuttamattomalta, DDR:n kamppailu diplomaattisten suhteiden solrnirniseksi 

kiihtyi. Itäsaksalaiset odottivat myös muiden maiden kirkkojen ottavan osaa 

tähän. Kirkot eivät kuitenkaan osaa poliittisten suhteiden solmimiseen lainkaan 

kantaa. Suomen ja DDR:n poliittiset suhteet olivat lähellä syventymistä kun 

syyskuussa 1971 Suomen hallitus teki ensimmäisenä länsimaana molempien 

Saksojen tunnustamiseen tähtäävän ehdotuksen, niin sanotun Saksan paketin. Sen 

sisältönä oli muun muassa se, että Suomi tunnustaisi molemmat Saksat sekä 

maiden välille solmittaisiin diplomaattiset suhteet.'02 

Suomi ilmoitti tunnustavansa molemmat Saksat, mikäli nämä 

tunnustaisivat Suomen puolueettomuuden. Ehdotus esitettiin samanlaisena 

molemmille SaksoiUe tasapainoperiaatteen mukaisesti. Myös neuvotteluissa, 

sopimusten solmimisessa ja niiden täytäntöönpanossa edettäisiin yhtaikaisesti. 

Tasapuolisuusperiaate paransi myös Suomen asemia Etykin jiiljestelyissä. Saksan 

demokraattinen tasavalta suhtautui Suomen aloitteeseen myönteisesti ja oli valmis 

aloittamaan neuvottelut heti, mutta Liittotasavalta suhtautui asIaan 

varauksellisemmin. Liittotasavalta halusi ensin saada Saksojen keskinäisen 

perussopimuksen aJlekitjoitetuksi. Suomi taas ei halunnut aloittaa neuvotteluja 

pelkästään toisen osapuolen eli DDR:n kanssa. Siispä pidettiin taukoa siihen asti, 

kunnes Saksojen välinen perussopimus olisi valmis. JO) 

Liittotasavalta antoi ymmärtää, että yksipuolinen tunnustaminen 

vaarantaisi myös valmisteluvaiheessa olevan Suomen Etykin isännyyden. 

Kekkonen jäi näin ollen odottelemaan BOfUlin myönteistä vastausta. Samalla kun 

Suomi odotteli Bonnin käskystä molempien Saksojen tufUlustamista, toivoi 

Neuvostoliitto koko ajan, että Suomi tunnustaisi yksipuolisesti vain DDR:n. 

'" Visuri & Forsberg 1992,244-247; Putensen 2000, 266. 
103 Visuri & Forsberg 1992,244-247; Tarkka 1992, 134; Jokipii 1994, 59; Putensen 2000, 266. 
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Suomessa DDR:n tunnustamista ajoi varsinkin vasemmisto, joka ei niinkään 

kannattanut koko Saksan-pakettia vaan pelkästään DDR:n tunnustamista. 104 

Tunnustamisen ajamiseksi oli jo helmikuussa 1969 perustettu 

Helsingissä toimiva kansainvälinen komitea DDR:n tunnustamiseksi. Komiteaan 

kuului yhteensä kolmentoista maan edustajia. Tämän kansainvälisen ryhmän 

jäsen, Suomen komitea DDR:n tunnustamiseksi perustettiin tammikuussa 1970. 

Suomalaiskomitean sihteerinä toimi insinööri Jorma Sunel!. Sen tehtävänä oli 

tukea kaikkea Saksan demokraattisen tasavallan kansanoikeudelliseksi 

tunnustamiseksi tapahtuvaa toimintaa. Komitealle ei ollut tärkeää Saksan-paketin 

hyväksyminen, mikä tarkoitti molempien Saksojen hyväksymistä, vaan 

tunnustamisen tuli koskea pelkkää DDR:ää. Komitean jäseniksi oli liittynyt 41 

valtakunnallista ja paikallista järjestöä, jotka edustavat noin 1 500 000 jäsentä. 

Mukana oli eräitä vasemmistolaisia ja keskustalaisia poliittisia järjestöjä, 

opiskelija- ja koululaisjärjestöjä, ylioppilaskuntia ja ammattiliittoja. On hyvä 

huomata se, että yksi ihminen saattoi kuulua kolmeen tai neljäänkin järjestöön, 

joka oli mukana tunnustamisliikkeessä. Sama ihminen saattoi kuulua 

ylioppilaskuntaan sekä johonkin harrastus- ja urheilujärjestöön. Näin edustettujen 

määrä on todellisuudessa paljon pienempi. Poikkeuksellista suomalaisessa 

komiteassa oli se, että siinä oli edustajia kommunisteista aina Kokoomuksen 

jäseniin. lOS 

Tunnustamiskomitea yritti vaikuttaa myös suomalaisiin kirkon

miehiin. Kansainvälisen DDR:n tunnustamiskomitean sihteeri Nils Brädefors 

kertoi olevansa tyytyväinen siihen, että moni kansanedustaja oli allekirjoittanut 

vetoomuksen molempien Saksan valtioiden hyväksymiseksi YK:n jäseniksi. 

Brädefors toivoi kuitenkin suomalaisten komitean jäsenten hankkivan noin 

kymmenen vieläkin huomattavamman henkilön nimet tähän vetoomukseen. 

Allekirjoittaneiden ei tarvitsisi olla poliitikkoja vaan esimerkiksi kirjailijoita, 

pappeja tai muita yhteiskuntaelämän tunnettuja edustajia. Suomalaisen 

tunnustamiskomitean sihteeri insinööri Jorma SunelI lähettikin samansisältöiset 

10' Suomi 1998, 209-211: Pulensen 2000, 271. 
103 KA SDS Mad Suomen komitea DDR:n tunnustamiseksi, toiminnasta. s.d; Hentilä 1998, 375-
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kirjeet eräille piispoille, Erkki Kansanaholle, Olavi Karekselle, Aarre LauhalIe, 

Hannes Leinoselle sekä arkkipiispa Martti Simojoelle. Kirjeissä SunelI toivoi, että 

kukin piispa yhtyisi suomalaisten allekirjoittaneiden "sekä Euroopan että koko 

maailman turVallisuuden nimissä ja sopusoinnussa maamme harjoittaman 

ulkopolitiikan kanssa" tähän vetoomukseen. Yksikään piispa ei ollut 

allekirjoittanut vetoomusta määräaikaan mennessä. 106 Suomen piispat olivat 

ilmeisesti yhteistuumin haluttomia allekirjoittamaan vetoomusta. He eivät ehkä 

halunneet nimiensä olevan Suomen vasemmistolaisesti suuntautuneiden kanssa 

samalla viivalla eivätkä he halunneet vaikuttaa poliittisissa asioissa. 

Ensimmäisenä tunnustamisneuvottelut aloitettiin DDR:n kanssa 

heinäkuussa 1972. Tärkeintä ja samalla kaikkein haasteellisinta 

suomalaisneuvottelijoille oli se, että itäsaksalaiset tunnustaisivat Suomen 

puolueettomuuden. Tällä suomalaiset tähtäsivät siihen, että myöhemmin 

Neuvostoliittolaiset tunnustaisivat Suomen puolueettomuuden ja mitätöisivät 

YY A-sopimuksen. Liittotasavalta ei halunnut Saksan-paketin etenemistä ja 

vitkutteli neuvotteluiden aloittamista. Neuvottelut DDR:n kanssa aloitettiin 

ensimmäisenä ja diplomaattisuhteet allekirjoitettiin 8.12.1972107 DDR:n valtion 

ja suomalaisen tunnustamiskomitean edustajat olivat jo muutamien vuosien ajan 

yrittäneet vaikuttaa muun muassa suomalaisten kirkkojen edustajiin, jotta nämä 

ottaisivat osaa tunnustamiskampanjaan. Kirkonmiehet eivät kuitenkaan täyttäneet 

houkuttelijoiden toiveita, vaan jättivät ne omaan arvoonsa. Neuvottelut 

diplomaattisen tunnustamisen saamiseksi aloitettiin ilman kirkollisten vaikuttajien 

panosta. 

2.6. Luterilaisen maailmanliiton kautta tiivistyneet yhteydet 

Suhteita Suomen ja DDR:n välillä hoidettiin myös Luterilaisen maailmanliiton 

suojissa. Vuonna 1970 Ranskan Evianissa pidetyssä yleiskokouksessa kfujistyivät 

rikkaan pohjoisen ja köyhän etelän väliset sekä sosialistisen idän ja kapitalistisen 

376. 
106 KA SDS MafBriidefors Sunellille 13.10.1971 ;KA SDS Mae SunelI Kansan.holle, Karekselle, 
LauhalIe, Leinoselle ja Simojoelle. 27.10.1971. Kaikille samansisältöinen kirje, vastaanottajan 
nimi vaan vaihtui, Sune II Brädeforsille 26.l1 .1971 . 
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lännen väliset suhteet. Yleiskokouksen loppuraportissa korosmi ihmisoikeudet, 

rotukysymykset, vähemmistöongelmat ja rauha. Evianin kokouksen jälkeen 

LML:on toimintaa leimasi uusvasemmistolaisuus, jonka johdosta korostettiin 

globaalia vasmuta lOll 

Merkittäviä suomalaisia vaikuttajia LML:ssa tärttän mtkimuksen 

käsittelemällä ajanjaksolla olivat arkkipiispa Simojoki, Helsingin yliopiston 

kansleri Mikko Juva sekä Kuopion hiippakunnan piispa Paavo Kortekangas. 

Merkittävän panoksen LML:on mtkimusjaoston työhön antoi arkkipiispa 

Simojoki. Hän toimi maailmanliiton ensimmäisenä varapresidenttinä Helsingin 

yleis-kokouksesta vuodesta 1963 alkaen aina Evianissa pidettyyn kokoukseen asti. 

Simojoki toimi myös kehitysapukomitean puheenjohtajana. 109 

Evianin yleiskokouksessa LML:on johtoon oli asmi suomalainen 

Mikko Juva, mikä toi suomalaisia ja DDR:läisiä lähemmäksi toisiaan. Juvan 

valinta sai Luterilaisen maailmanliiton DDR:n kansalliskomitean jäsenen 

ylikirkkoneuvos Fritz Heidierin kutsumaan Juvan vierailulle maahansa. Juva 

ilmoittikin mlevansa lyhyelle vierailulle Berliiniin 7. -9.2.1971 Geneven-matkansa 

yhteydessä. I 10 

Heidler ilmoitti, että Juvan kanssa keskusteltaisiin Luterilaisen 

Maailmanliiton toiminnasta seuraavaan yleiskokoukseen asti. Tapaamisessa tulisi 

olemaan 15-20 henkilöä, jotka esittäisivät kysymyksiä ja keskustelisivat Juvan 

kanssa. Matkansa aikana Juva tapasi myös kirkkokysymysten valtiosihteeri Hans 

Seigewasserin. Tämän tapaamisen aikana Juva keskusteli Luterilaisen 

maailmanliiton ja sen DDR:läisten jäsenkirkkojen suhteista, ekumeenisen liikkeen 

viimeaikaisista tapahtwnista ja DDR:n kirkkojen viimeaikaisista asioista. Juva 

korosti Luterilaisen maailmanliiton tehtävää kaikkien luterilaisten kokoajanaja eri 

alueiden kirkkojen kohtaamispaikkana. Seigewasser kertoi olevansa iloinen siitä, 

että Suomi oli asettunut mkemaan sosia! ististen maiden aloitetta Euroopan 

rauhankonferenssin aikaansaamiseksi. Tähän Juva kertoi huomauttaneensa, että 

'01 Suomi 1998, 225-244. 
108 Mallcovaara 1998, 147-150. 
'09 Virkkunen 1977, 224. 
,lOKA MJA Dl Heidler Juvalle 18.11.1970, Juva HeidIerille 8.12.1970. 
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Suomen ja sosialististen maiden aloitteiden välillä oli tiettyjä eroja. 111 Se, että 

Juva vieraili Seigewasserin luona, ei ollut kovinkaan poikkeuksellista. 

Esimerkiksi arkkipiispa Martti Simojokikin oli vieraillut hänen luonaan aina 

silloin tällöin. Tapaamisen aikana suomalaiset ilmeisesti keskustelivat kohteliaasti 

isännän aloitteesta poliittisista asioista. 

Juvan mielestä keskustelut Itä-Saksan luterilaisten kanssa olivat 

avoimia. Juvan isännät olivat kertoneet, että valtion ja kirkon suhteet olivat 

asialliset. "Kun valta on tiukasti SED:n käsissä, voivat kommunistit olla varsin 

suvaitsevia", Juva totesi. Varsinaista ateistista kampanjaa hänen mukaansa maassa 

ei ollut. Matkan jälkeen Juva toivoi kirjeessään Heidlerille, että hän ei ollut ollut 

liian suora tai epämuodollinen. '12 Mielenkiintoista sen sijaan on, että Juva 

informoi matkastaan myös Suomen ulkoministeriötä ja kertoi Ulkoministeriön 

poliittisen osaston päällikkö Keijo Korhoselle matkansa annista. 

Juvan mielestä LML:on tulisi miettiä miten DDR:n luterilaisia 

kirkkoja tulisi auttaa. Maan kirkkojen tilanne saattoi tarvita erityistä huomiota 

OllIailmanliiton taholta. Hän oli saanut lehtien ja uutisten kautta tietää, että 

viranomaiset painostavat kristittyjä vanhempia ja nuoria. Juva toivoi, että asiasta 

keslrusteltaisiin LML:on kirkkojen yhteistyön osastolla. Juva ei kuitenkaan 

kirjeessään paljastanut, millaisista avustustoimista olisi kyse. 113 

Myös tavallinen itäsaksalainen rohkeni lähestyä Juvaa kirjeitse, 

kenties juuri siksi, että suomalainen oli valittu LML:on johtoon. Nuori 29-vuotias 

kristitty Dietrich Jonuscheit Angermiindestä lähetti Juvalle onnittelukiIjeen 

LML:on presidentiksi valitsemisen johdosta ja toivoi Juvan välittävän 

Jonuscheitin osoineen jOllekin suomalaiselle kristitylle, joka haluaisi hänen 

kanssaan kiIjeen-vaihtoon. Juva antoi asian sihteerinsä hoidettavaksi, joka ilmoitti 

Jonuscheitille laittaneensa ilmoituksen kirkollisen nuorisojäIjestön lehteen. 114 

SED-valtio kiirUlostui myös suomalaisesta LML:on presidentistä ja 

pyysi Juvaa CDU:n lehden Neu Zeitin päätoimittajan Herman Kalbin kautta 

11' KA MJA Dl Heidlcr Juvalle 18.11.1970, Zcddies Juvalle 13.4.1971, Juva Zeddiesille 
27.4.1971; KA MJA Ali Juva Keijo Korhoselle 11. 12.1971; KA MJA Dl Juva Heidierille s.d. 
m KA MJA Ali Juva KeijO Korhoselle 11.12.1971; KA MJA Dl Juva Heidierille s.d. 
113 KA MJA D2 Juva LML:on pääsihteerille Andre Appelille 30.7.1971. 



48 

kirjoittamaan lehteen artikkelin Etykiin liittyen. Lehdessä olisi muidenkin länsi- ja 

itäeurooppalaisten kristittyjen merkkihenkilöiden kirjoituksia. Juva ilmoitti 

hänelle kuitenkin, että hän ei ota kantaa poliittisiin asioihin ja kieltäytyi 

kunniasta. 1IS Itäsaksalaiset uskalsivat lähestyä sekä paikallisen LMLon kansallis

komitean että yksityisten ihmisten tasolla paremmin LML:on uutta presidenttiä. 

Se, että presidentiksi oli valittu suomalainen, lisäsi luterilaisten kiinnostusta. 

Itäsaksalaiset saattoivat myös saada suomalaisen presidentin kautta omaa ääntään 

helpommin kuuluville. 

2.7. Kirkkojen kahdenväliset suhteet oraalla maailmanpoliittisen 
liennytyksen ilmapiirissä 

Suomen ja DDR:n kirkkojen välisiä suhteita hoidettin pääsääntöisesti 

Pohjoismais-saksalaisen kirkkokonventin kokousten suojissa. Sen rinnalle olivat 

nousseet Kirkon yhteiskunnallisen toimikunnan kautta hoidetut yhteydet 1970-

luvun alkupuolella. Tällöin mukana oli yleensä myös muiden maiden kirkkojen 

edustajia, varsinkin kirkkokonventin kokouksissa. Kahdenvälisiä virallisia 

suhteita maiden kirkkojen välillä ei vielä ollut, mutta vuonna 1972 keskustelu 

mahdollisuudesta solmia kahdenväliset suhteet heräsi. 

Kansainvälisessä politiikassa 1970-luvun alkupuolella kylmä sota 

näytti olevan ohi . Neuvostoliitto ja Yhdysvallat yrittivät yhdessä estää aseellisia 

seJkkauksia ja etenkin ydinasesotaa. Yhdysvallat aloitti irrottautumisen Vietnamin 

sodasta. Euroopassa kehitys oli myös myönteistä. Saksan jakaantuminen kahdeksi 

valtioksi tunnustettiin nyt jo yleisesti, tosin Berliinin aseman erilaiset tulkinnat 

hOljuttivat niitä hieman. Käynnissä olleiden Etyk-neuvotteluiden myötä pyrittiin 

parantamaan eri maiden yhteistyötä. Myös asevoimien vähentämisestä Euroopassa 

keskusteltiin. Maailman kaksinapaisuus näytti pirstoutuneen. Esimerkiksi 

presidentti Nixon näki maailmassa olevan viisi tasaveroista voimakeskusta, 

Yhdysvallat, Neuvostoliitto, Kiina, Japani ja EEC.IIO 

,1< KA MJA Dl Jonuscheit luvalle 31.8.1970, Vaala lonuscheitille 11.9.1970. 
IU K.A MJA Dl Neu Zeitin päätoimittaja Herman Kalb Juvaile 1,10.1970, Juva Kalbille 
22.10.1970. 
IlO Suomi 1998,399-400. 
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Liennytys kansainvälisessä politiikassa aiheutti hieman keskustelua 

myös kirkkojen välillä, esimerkiksi Pohjoismais-saksalaisen kirkkokonventin 

johtoryhmässä, jossa noin kymmenen jäsenmaiden kirkkojen edustajaa 

keskustelivat myös poliittisesta tilanteesta suljettujen ovien takana. Perinteisessä 

suhteiden ylläpitofoorumissa, kirkkokonventissa Suomen evankelislaisluterilaisen 

kirkon edustus kirkkokonventin johtorylunässä muuttui hieman, kun Karjaan 

ruotsalaisen seurakunnan kappalainen Lorenz Grönvik valittiin Maunu 

Sinnemäen ja Aimo T. Nikolaisen rinnalle. Näistä kolmesta Grönvik matkusti 

29.5.-2.6.1972 pidettyyn kirkkokonventin kokoukseen. Konventin kokous 

pidettiin Bad Blankenburgissa, DDR:ssä. Ennen konventin kokousta Grönvik 

tapasi muut Pohjoisrnais-saksalaisen kirkkokonventin johtoryhmän jäsenet 

Berliinissä, jossa he suunnittelivat konventin tulevaa ohjelmaa. Johtoryhmän 

jäsenet keskustelivat paljon siitä, miten poliittisen jännityksen lieventyminen ja 

uusi poliittinen tilanne tulisi vaikuttamaan kirkolliseen työhön ja myös konventin 

toimintaan. Johtorylunäläiset arvelivat länsisaksalaisten matkustamisen DDR:ään 

helpottuvan liennytyksen myötä. Henkilökohtaisissa keskusteluissa Grönvik kuuli 

koko Saksan ja DDR:n kirkollisen tilanteen muuttuneen, olihan DDR:n 

kirkollinen organisaatio itsenäistynyt yhteissaksalaisesta EKD:sta. 117 Johtoryhmän 

keskustelunaiheista huomasi sen, että pienessä piirissä eri maiden kirkkojen 

edustajat uskalsivat keskustella myös poliittisista asioista. Sen sijaan konventin 

kokouksessa, missä edustajia oli enemmän, politiikasta vaiettiin julkisten 

keskusteluiden tasolla. 

Konventin johtoryhmän kokoukseen osallistuneet ounastelivat, että 

liennytyksen ja Saksan liittotasavallan uuden idänpolitiikan myötä DDR:n kirkot 

pääsisivät helpommin kontakteihin länsimaiden kirkkojen kanssa. Epävarmuutta 

aiheutti kuitenkin se, miten poliittinen ja kirkkopoliittinen aukeaminen vaikutti 

DDR:n sisäiseen kirkkopolitiikkaan. Eräät pelkäsivät kirkkoon kohdistuneen 

paineen lisääntyvän. Tämä olikin varsin ilmeistä: pappien ja seurakunta-aktiivien 

lasten oli tullut yhä vaikeammaksi päästä lukioon ja yliopistoon, samoin 

Ii? KUO KUT pöytäkirjoja 1954-1973 Kirkon ulkoasiainloimikunnan ptk 25.2.1972; KUO Resor 
DDR Konventin johtoryhmän jäsenen Lorenz Grönvikin rapol1ti DDR:n matkalta 29.5.-2.6.1972. 
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yliopistoteologit olivat yhä enemmän riippuvaisia valtiosta. Grönvikin mukaan 

varsinkin SED-puolue pelkäsi kaikkea, mikä voisi johtaa Prahan kevään 

tapahtumien toistumiseen tällä kertaa DDR:n maaperällä.''' Kun johtoryhmän 

jäsenet siirtyivät Bad Blankenburgiin, jonne oli saapunut myös muita kokouksen 

osanottajia, poliittiset aiheet jäivät taka-alalle. Kirkkokysymysten valtiosihteerin 

Hans Seigewasserin tarjoamalla illallisella tästä säännöstä kuitenkin vielä 

poikettiin. 

Konventin kokouksen alussa tarjotulla illallisella valtiosihteeri Hans 

Seigewasser lausui valtion tervehdyksen. Sen jälkeisiä pöytäpuheita kuunnellut 

Grönvik huomasi, että marxilaisuus haluaa vain monologia, ei dialogia: 

maailmankatsomuksellinen ero oli liian suuri jotta dialogi kannattaisi. Vain 

käytännöllinen työ oli hänen mielestään kannattavaa. Toisen puheen piti 

itäsaksalaisen ystävyysjärjestön varapresidentti Harri Leupold, joka korosti 

pohjoismaissa toimivien DDR:n tunnustamista ajavien toimikuntien tärkeyttä. 

Konventin kokoukseen osallistuneet pohjoismaalaiset pohtivat stipendiaatti

vaihdon mahdollisuutta oman maansa ja DDR:n välille sekä mahdollisuutta tarjota 

DDR:läisille papeille ja seurakuntien työntekijöille loma- ja opiskelumatkoja, 

joita Grönvik piti tärkeimpinä sekä helpoimpana järjestää. 1 
19 Grönvikin raportista 

huomaa, että poliittisista asioista puhuttiin konventin kokousten yhteydessä 

henkilökohtaisella tasolla. Mikään poliittinen aihe ei kuitenkaan ollut kokou!c.sen 

virallisena aiheena. 

Konventin kokouksen aiheena oli "Sielunhoito tänään". Esitelmissä ja 

keskusteluissa otettiin huomioon sen hetkinen hengellinen tilanne sekä 

sielunhoidon krisiillinen ja raamatullinen tehtävä. Toinen suomalaisosallistuja oli 

pastori Aarno Sainio, joka piti myös alustuksen sielunhoitoteemasta. Sainio teki 

eron amerikkalaisen ja saksalaisen sielunhoitoperinteen välille. Hänen mukaansa 

amerikkalainen lähti käytännöllisesti ihmisen senhetkisistä tarpeista, kun taas 

saksalainen lähti teologisesti kristillisestä sanomasta käsin. Kuulijoina olleet 

UI KUO Resor DDR Konventin johtoryhmän jäsenen Lorenz Grönvikin raportti DDR:n matkalta 
29.5.-2.6.1972 
"'Kuo KUT pöytäkirjoja 1954·1973 Kirkon ulkoasiaintoimikunnan ptk 25.2.1972; KUO Resor 
DDR Konventin johtoryhmän jäsenen Lorenz Grönvikin raportti DDR:n matkalta 29.5.-2.6.1972; 
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saksalaiset psykologit ja lääkärit sekä kirkonmiehet osallisruivat innokkaasti 

monipuoliseen keskusteluun. 120 

Vierailullaan Grönvik jourui myös selittelemään erään suomalais

ryhmän DDR:ään suunnittelemaan matkaan liittyvää ikävää sattumaa. Valtion 

vastaanotolla Grönvikin vieressä istunut kirkkokysymysten valtiosihteeristön 

edustaja väitti monien saksalaisten ulkomailla olevien seurakuntien harrastavan 

"EKD-politiikkaa", mikä olisi kohdistettu DDR:ää vastaan. Hän lisäsi, että 

helsinkiläinen Luukkaan seurakunta harrasti myös tällaista. Nimittäin ryhmä 

helsinkiläisestä Luukkaan seurakunnasta halusi matkustaa Suomessa asuneen ja 

Luukkaan seurakunnassa työskennelleen itäsaksalaispapin Walter Schmidtin 

kotiseuduille Mecklenburgin maakirkon piispan Ratbken kutsumana. Suunni

telman mukan vieraat olisivat tutustuneet ainakin Giistrowin alueeseen ja myös 

Luther-muistopaikkoihin. '2' 
Matka ei kuitenkaan onnistunut, sillä turistiryhmän joukossa oli 

Suomen yleisradiolle juttuja tekevä freelance-toimittaja pastori Fjalar Lundell, 

joka oli ottanut oma-aloitteisesti yhteyttä Yleisradioon. Juttujen tekeminen tuli 

itäsaksalaisten kirkollisten viranomaisten tietoon kirkkokysymysten valtio

sihteerin kautta. DDR:n yleisradio oli Suomen yleisradioita kuullut sähkeitse, että 

Rathken kutsuman ryhmän jäsen tekisi matkansa aikana myös radiojuttuja. 

Toimitta halusi myös keskustella kirkkokysymysten valtiosihteerin ja muidenkin 

valtiollisten viranomaisten kanssa. Toimittaja halusi etenkin tiedustella kirkon 

työmahdollisuuksien rajoittamisesta DDR:ssä valtion kautta, kirkon poliittisesta 

roolista ja kirkon välitystehtävästä idän ja lännen välissä. 122 Toimittajan asenne oli 

Km 43/20.6.1972 Saksalais·pohjoismainen kirkkokonventti pohti sieluMoitoa. 
""Kuo KUT pöytäkirjoja 1954-1973 Kirkon ulkoasiaintoimikunnan ptk 25.2. 1972; KUO Resor 
DDR Konventin johtoryhmän jäsenen Lorenz Gcönvikin raportti DDR:n matkalta 29.5.·2.6.1972; 
Km 43/20.6.1972. 
121 EZA 101 /1461 Auszug aus einem Aktenvemlerk tiber ein Gespräch im Staatssekretariat flir 
Kirchenfragen am 29.5.1972, Luukkaan seurakunnan kirkkoherra Lasse Viktorzon 
kirkkokYsymysten valtiosihteerille 13.6.1 972; OMA Sinteliana 4, Ab : 5, Gcönvik Simojoelle 
6.7.1973. 
122 EZA 101 / 1461 Auszug aus einem Aktenvermerk tiber ein Gespräch im Staatssekretariat flir 
Kirchenfragen am 29.5.1972, Luukkaan seurakunnan kirkkoherra Lasse Vilctorzon 
kirkkokYsymysteo valtiosihteerille 13 .6.1972; OMA Simelian. 4, Ab: 5, Grönvik Simojoelle 
6.7.1973. 
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aika provosoiva, tosin toimittajan toiveet olivat kulkeneet kirkkokysymysten 

valtiosihteerin kautta, joka saattoi myös liioitella asioita. 

Siispä matka peruutettiin viime hetkellä ja BEK:n sihteeristön 

ekwneenisista suhteista vastaava Walter Pahst kertoi suomalaisille vielä 

rnaahantulosäännöt uudelleen: turistimatkalle ei voi osallistua tiedotusvälineiden 

edustajia. Toimittajat voisivat myöhemmin tulla maahan tiedonhakurnatkalle, 

mutta heidän tulee pysyä erossa piispa Rathken kutsumasta ryhmästä ja otettava 

suoraan yhteyttä DDR:n yleisradioon. Toimittajat eivät saaneet olla freelancereita 

vaan yleisradion virallista henkilökuntaa . Maakirkon piispa Rathken kutsuma 

ryhmä sai kirkkokysymysten valtiosihteerin mukaan tulla maahan jonain muuna 

ajankohtana. Jos kyseessä oli kirkon ihmisten virkamatka, luvat ja matkan 

järjestely kulkivat kirkkokysymysten valtiosihteerin kautta. Jos taas kysymyksessä 

oli turistiryhmä, asiat hoiti DDR:n matkatoimisto. Näitä ei saanut sekoittaa. 

Turistimatkalla kukaan ei saanut olla töissä . Kirkkokysymysten valtiosihteeri 

suositteli suomalaisten jäävän maahan. Toinen vaihtoehto olisi suomalaisten 

käännyttäminen rajalla. Jälkimmäistä vaihtoehtoa haluttiin mielellään välttää. 123 

Tästä ikävästä tapauksesta huomasi, että jos virallisesta säännöstä poikettiin, 

seurasi ongelmia. Suomalaisilla ryhmillä ei ilmeisesti ollut kiIjallisia ohjeita siitä, 

miten ja kuka DDR:ään pääsi. Vaikka ryhmän johtajana oli entinen DDR:n asukas 

pastori Schmidt, ei hän tiennyt, että freelancejournalistin osallistuminen olisi 

kiellettyä. Se, että journalisti halusi ottaa selvää myös DDR:n poliittisesta 

tilanteesta, kuului ilmeisesti 1 970-luvun pOlitisoituneeseen ilmapiiriin. 

Luukkaan seurakunnan kirkkoherra Lasse Vilctorzon oli matkan 

peruuntumisesta hyvin pahoillaan. Seurakuntalaiset olivat suu!!!litelIeet matkaa 

ainakin puoli vuotta. He halusivat matkallaan laajentaa seurakuntalaisten DDR:stä 

saamaansa kuvaa, lisätä vaikutteita kulttuurista ja täydentää pastori Schmidtin 

monissa luennoissaan välittämää kuvaa maasta. Matkaa oli valmisteltu yhdessä 

Helsingissä sijaitsevan DDR:läisen matkatoimiston Interflugin ja Mecklenhurgin 

maakirkon kanssa. Seurakuntalaiset halusivat myös nähdä, oliko kirkon tila 

123 EZA 101/1461 Auszug aus einem Alctcnvennerk iiber ein Gespräch im Staatssekretariat fiir 
Kirchenfragen am 29.5.1972. 
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DDR:ssä todella niin surkea kuin he olivat kirjoista ja lehdistä lukeneet. Kyseessä 

oli ensimmäinen ruotsinkielinen ryhmä, joka halusi vierailla maassa. 124 

Muutamassa suomalaisessa lehdessä, ainakin Nya Pressenissä, oli 

juttu Luukkaan seurakunnan matkan peruuntumisesta. Kirkkokysymysten 

valtiosihteeri oli saanut haltuunsa "Evangelisch-deutsch in Finnland" -nimisen 

lehden, jossa kerrottiin matkan epäonnistumisesta ja matkasuunnitelrnasta. Nya 

Pressenissä puolestaan tapahtuma oli etusivun uutinen otsikolla: 

"Suomalaisryhmän matka Itä-Saksaan epäonnistunut". Tässä lehdessä ei 

suuremmin mainostettu, että matka liittyi kirkkojen välisiin suhteisiinl25 

Seigewasser oli tästä tapauksesta huolissaan . Tässä hänen mielestään 

kylmän sodan propagandistit yrittivät avoimesti vahingoittaa ei pelkästään 

kirkkojen välisiä suhteita, vaan myös valtioiden. Kuitertkin Seigewasser kehotti 

suomalaisia tulemaan maahan virallisena d.elegaationa. Aiemminhan kirkko

konventtia oli käytetty vierailukanavana. Valtiollisella taholla oli jo varauduttu 

arkkipiispa Simojoen johtaman delegaation vierailuun ja oltiin valmiita tukemaan 

intensiivisempien suhteiden toteuttamista. Pabst oli keskustelussaan 

kirkkokysymysten valtio sihteerin kanssa viitannut että kaikissa tärkeissä 

kirkollisissa kontakteissa Skandinavian kirkkoihin BEK konsultoi Pohjoismais

saksalaista kirkkokonventtia. BEK:n johtoryhmä keskusteli tästä tapauksesta vielä 

kokouksessaan heinäkuun lopussa 1972. He tulivat tulokseen, että näissä 

olosuhteissa mikään pastori Schmidtin johtama ryhmä ei saanut tulla DDR:ään. 126 

Berliinin-Brandenburgin piispa Schönherr oli ihmeissään tämän 

ikävän tapahtuman pääsemisestä lehdistön tietoon ja toivoi, että tämä ei pilaisi 

kirkkojen tai maiden välejä. Samoin Schönherr kertasi vielä Simojoelle miten ja 

ketkä suomalaisten Itä-Saksanvierailuja hoitaisi ja lisäsi: 

Tähän asti kirkkojen väliset suhteet ovat toteutuneet Pohjoismais
saksalaisen kirkkokonventin kokouksien kautta. Mutta eikö olisi jo 

[24 EZA 101 / 1461 Luukkaan seurakunnan kirkkoherra Lasse Viktorzon kirkkokysymysten 
valtiosihteerille 13.6. 1972. 
125 EZA 101/1461 Aktenvermerk tiber eine Unterredung im Staatssekretariat fiir Kirchenfragen am 
22.6.1972 gez. P.b. !. 
IUi EZA 10111461 Aktcnvennerk tiber eine Unlerrcdung im Staatssekretariat fiir Kirchenfragen am 
22.6.1972 gez. Pabst. Pabst OKR Siegertille 22.8.1972. 
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aika solmia suorat kahdenkeskiset suhteet naapuri- Ja 
tunnustnksellisten sukulaiskirkkojen välille? 127 

Hieman myöhemmin hän jatkoi asiasta kirjeessään Martti Simojoelle 

Kuten tiedätte, kirkkojemme välillä on veljellinen side. Olisin myös 
iloinen, jos maidemme välille solmittaisiin viralliset kahdenväliset 
suhteet, jotka ilmenisivät virallisina vierailuina. 12

' 

Vaikka suomalaisryhmän matka aiheuttikin pienen skandaalin, piispa 

Schönherr oli kuitenkin valmis kutsumaan virallisen delegaation Suomesta. Tätä 

ennen kutsua ei ollut esitetty. Nyt Schönherr uskalsi esittää suomalaisille 

vierailukutsun, kun Seigewasser oli valtion taholta pitänyt ajatusta sopivana. 

Vastauskirjeessään Schönherrille Simojoki kertoi, että hän ei tiennyt 

tästä suomalaisryhmän matkasta etnkäteen mitään, ei myöskään kirkon 

ulkoasiaintoimikunta. Matkaa oli suunnitellut yksityinen taho. Epäonnismmisen 

tulma julki Simojoella ei myöskään ollut matkasta sen enempää tietoa, mitä oli 

lehdestä lnkenut, eikä hänen mielestään jälkikäteenkään matkasta kannattanut 

enää laittaa mitään julkisuuteen. Simojoki vastasi Schönherrin esittämään kutsuun 

myöntävästi ja toivoi tapaavansa Schönherrin Greifswaldissa pidettävissä 

piispanvihkiäisissä virallista tapaamista odottavissa merkeissä. 12
• 

Arkkipiispa Martti Simojoki vieraili 16.-18.6. 1972 Greifswaldissa, 

jossa hän osallistui Horst Gienken piispanvihkiäisiin. Osanottajia oli kaikista 

DDR:n maakirkoista, Saksan liittotasavallasta ja Pohjoismaiden kirkoista. 

Vihkiäisjumalanpalvelus pidettiin 17.6. St. Nikolain tuomiokirkossa. Sen jälkeen 

kirkolliset vieraat osallismivat Nikolainkirkossa pidettävään "Stunde der Kirche" -

tapahtumaan, jossa oli kirkkomusiikkia yhteislauluineen ja vieraiden lyhyitä 

puheita. Isännät toivoivat Simojoen pitävän lyhyen puheen ja välittävän kuulijoille 

Suomen llikon terveiset. B O 

"' EZA 10111462 Schönherr Simojoelle 9.1.1972. 
"'EZA 10111461 Schönherr Simojoelle 13.7.1972. 
129 EZA 10111461 Schönherr Simojoelle 13.7.1972; Au,zug au, dem Prolokoll der 20. Tagung der 
Konferenz der Ev. Kirchenleitungen am 8.-9.9.1972 alls Akle 1131-2000/72 (2). 
130 OMA, Simeliana 4, Ab: 15, Grcifswaldin maakirkon piispa Krummacher arkkipiispa Martti 
Simojoelle 10.5 .1972; OMA, Simeliana 4, Aa:3, Präses der Landessynode Lange Simojoelle 
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Poliittisen liennytyksen alkuvuosina Suomen ja DDR:n kirkot hoitivat 

suhteitaan pääosin Pohjoismais-saksalaisen kirkkokonventin, Luterilaisen 

maailmanliiton ja yhteiskunnallisten kontaktien kautta. Näissä tapaamisissa 

solmittuja ystävyyssuhteita yritettiin pitää yllä myös vastavuoroisin vierailuin, 

tosin suomalaiset pääsivät helpommin DDR:ään kuin itäsaksalaiset Suomeen. 

Uuden tyyppisten suhteiden ylläpito oli kuitenkin hankalaa, sillä läheskään kaikki 

Suomeen kutsutut eivät saaneet matkustuslupaa . Siitä huolimatta suomalaiset 

yrittivät sinnikkäästi tarjota itäsaksalaisille hengitysreikiä. SED-valtio yritti 

vaikuttaa suomalaisiin kaikissa mahdollisissa tapaamisissa, että Suomi ja muut 

pohjoismaat tunnustaisivat DDR:n. Suomalaiset eivät täyttäneet heidän toiveitaan 

asian viemisestä eteenpäin: valtiollinen tunnustaminen ei ollut kirkollisista 

suhteista kiinni . 

29.5.1972; Km 43nO.6.1972 Arkkipiispa Simojoki piispanvihkiäisissä Greifswaldissa. 
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3. Valtiollisen tunnustamisen vaikutukset kirkollisiin suhteisiin 

3.1. Konventin kokouksissa lditetään valtiollisesta tunnustamisesta 

Pitkien neuvottelujen ja itäsaksalaisten monivuotisen odottelun jälkeen Suomen ja 

DDR:n viralliset diplomaattiset suhteet astuivat vihdoin voimaan vuoden 1973 

tammikuussa. Tämän jälkeen Suomen tasapuolisuuspolitiikka Saksojen suhteen 

jatkui edelleen. Suomi pyrki pitämään valtiovierailut tasasuhteessa: jos tehtiin 

poliittinen valtiovierailu Saksan liittotasavaltaan, myöhemmin piti vierailla myös 

DDR:ssä. Kirkkojen kannalta katsottuna solmitut diplomaattisuhteet paransivat 

suhteita. DDR:n valtio löyhensi toisaalta suhtautumistaan maansa evankelisiin 

kirkkoihin sekä niiden ulkomaansuhteisiin. Käytännössä tämä toi helpotusta 

konventln toimintaan ja myös DDR:läisten pääsyyn Pohjoismaissa pidettyihin 

konventin kokouksiinnl 

Pohjoismais-saksalaisen kirkkokonventin kokouksessa pidetyillä 

valtiollisella illallisella käytetyt puheet olivat nyt paljon positiivisempia: monissa 

puheissa viitattiin siihen, että Pohjoismaat olivat vihdoin tunnustaneet DDR:n 

sekä jännityksen lievenemiseen eurooppalaisessa politiikassa. Viranomaiset 

kertoivat olevansa iloissaan myös Kirkkojen maailmanneuvoston 

rasisminvastaisesta ohjelmasta. Kirkkokonventti kokoontui Wittenbergessä Elben 

rannalla DDR:ssä Berliinin-Brandenburgin maakirkon alueella 21.-25. toukokuuta 

1973. Suomesta diakoniaa käsittelevään kokoukseen osallistuivat Lorenz Grönvik 

ja pastori Matti Ojala. Tuttuun tapaan konventissa esitettiin myös valtion 

tervehdys. Konventin kokous käsitteli tällä kertaa diakoniaan liittyviä 

kysymyksiä. Usean kokoukseen osaa ottaneen mielestä matkan kohokohtana 

olivat seurakuntavierailut, jossa tutustuttiin taas paikallisseurakuntien toimintaan 

ja ihmisten arkeen. Vierailullaan Grönvik kertoi Neuhausin seurakunnassa 

Suomen kirkon toiminnasta. 1l2 

Kokouksen jälkeen Grönvik vietti neljä päivää eri puolilla DDR:ää, 

kuten Schwerinissä pidetyssä BEK:n kirkolliskokouksessa ja kahdessa Berliinissä 

131 Sinnemäki 4, 10.2001 ; Visuri & Forsberg 1992, 250. 
m EZA 10 1/1344 Krummacher DDR:n maa kirkkojen johdoille. s.d; KUO Resor DDR Rapport 
lhIn resa lill DDR i maj 1973 s.d. 
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pidetyssä nuorisokokouksessa, jonne hän vei terveiset Suomesta sekä kuunteli 

esitelmää paikallisesta nuorisotyöstä. Berliinissä Grönvik kuunteli myös piispa 

Albrecht Schönherrin puhetta evankelisessa kieliin erikoistuneessa Evangelische 

Sprachenkonvikr -sisäoppilaitoksessa. Piispan puhe käsitteli kristityn vastuuta 

sosialistisessa valtiossa nykypäivänä. Puhe aiheutti suuren keskustelun: monien 

opiskelijoiden mielestä maan poliittinen tilanne ajoi kirkon uskonnolliseen 

ghettoon, jolloin kaikki muut elämän alueet jätettiin valtiolle. 133 Nuorten 

kertomusta kirkon ajautumisesta uskonnolliseen ghettoon voidaan pitää syytök

senä SED-puoluetta kohtaan. Tämä oli rohkea mielipide tuon ajan Itä-Saksassa, 

varsinkin kun valtio ei lainkaan pitänyt oman nuorisojäJjestön ulkopuolisesta 

toiminnasta . 

Winenbergissä Grönvik tutustui sekä maakirkon pappisseminaariin 

että uskonpuhdistuksen muistomerkkeihin. Samalla hän tapasi rovasti Berndtin ja 

pappisseminaarin johtajan Keyserin, jonka kanssa hän keskusteli mahdollisesta 

Suomen kirkon delegaatiosta DDR:ään. Keyser sanoi piispa Werner Kruschen 

olevan se henkilö, jonka puoleen kannattaisi kääntyä . Hän nimittäin osaisi kertoa, 

milloin vierailu olisi otollisinta toteuttaa. Schwerinissä ollessaan Grönvik tutusmi 

yhden päivän ajan DDR:n evankelisten kirkkojen liiton (BEK) 

kirkolliskokoukseen, joka pidettiin 25.-29.5.1973. Grönvikin mukaan tärkeimpänä 

keskustelunaiheena oli BEK:n organisaatio, olihan liitto vielä hyvin nuori. 

Ensimmäistä kertaa synodissa oli mukana edustaja Liittotasavallasta. Myös 

Kirkkojen maailmanneuvostosta, Ranskan protestanttien kirkkoliitosta ja 

Tshekkoslovakian protestanttisista kirkoista oli vieraita . Schwerinistä Grönvik 

matkusti Rostockiin, jossa hän rurusrui esikaupunkien kirkolliseen työhön. 

Konventtimatkan yhteydessä Grönvik loi uusia kontakteja ympäri DDR:ää. Hänet 

myös kutsuttiin Theologischer Arbeilskreis for Reformationsgeschichtliche 

Forschung (TARF) -nimisen reforrnaatiohistoriaa rutkineen organisaation 

seuraavaan kokoukseen. 134 Grönvikin matkaraportista huomasi, että hän rakensi 

konventin kokouksen yhteydessä lisää kontakteja itäsaksalaiseen kirkonelämään. 

III KUO Resor DDR Rapport från resa lill DDR i maj 1973; OMA Simeliana 4, Ab:5. 
'" KUO Resor DDR Rapport från resa tili DDR i maj J 973; OMA Simeli.n. 4, Ab:5. 
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Yhteiskunnalliset suhteet Suomen ja DDR:n välillä jatkuivat, kun 

Eckhard Schiilzgen matkusti Suomeen. Hän vieraili maassa ajalla 17.-30.9.1973. 

Vastaanottavina tahoina olivat kirkon yhteiskunnallisen työn keskus sekä Suomen 

ekumeeninen neuvosto (SEN). Schiilzgen osallistui kahteen kokoukseen ja niiden 

pieniin keskusteluryhmiin. Hän myös tutustui dialconiatyöhön ja tieteellisiin 

instituutteihin. Schiilzgen oli osallistunut Tampereen lähellä pidettyyn 

sosiaali eettiseen seminaariin, jossa oli 60 pastoria, nuorisotyöntekijää ja 

dialconissaa. Seminaarissa Schiiltzgenin mielestä mielenkiintoista oli se, että 

paikalla oli sekä "marxisteja" että "konservatiiveja". Kaksi kummankin ryhmän 

edustajaa oli yhdessä seminaarin ohjelmanumerossa väittelyparina aiheenaan 

"luokkataistelu vai konfliktien järjestäminen?" Muutenkin väittely marxistien ja 

konservatiivien välillä kävi Schiiltzgenin mukaan kiivaana, mutta hänen 

mielestään näytti siltä, että yhteiskunnallisista rakenteista pitäisi antaa enemmän 

tietoa. Ekumeenis-missionaarinen keskus piti myös tärkeänä, että suomalaiset 

saisivat "oikean" kuvan DDR:n poliittisesta tilanteesta ja kirkon elämästä 

kyseisessä yhteiskunnassa. lJS Muut Suomessa vierailleet eivät kokeneet heillä 

olevan tällaista tehtävää ainakaan heidän kirjoittamiensa raporttien mukaan. 

Seminaari, jossa Schiilzgen vieraili, ilmensi hyvin sitä, että KYT:n 

keskusteluilmapiiri oli hyvin politisoitwlUt. Itäsaksalaisvierasta kiinnosti selvästi 

seminaarissa järjestetty väittely. Hän saattoi myös itäsaksalaisena liioitella kuilua 

"marxistien" ja IJkonservatiivien" välillä. 

Raportissaan BEK:n sihteeristölle Schiiltzgen kuvasi myös 

suomalaisten poliittisia ja sosiaalisia ongelmia sekä kirkon tilannetta. Hänen 

mukaansa suomalaiset odottivat Etelä- ja POhjois-Suomen eriarvoisuuden 

kasvavan entisestään, sillä Länsi-Eurooppa investoi etelään. Tämä aiheutti myös 

sosiaalisia ongelmia. Pohjoisen työikäiset matkustivat etelään tai Ruotsiin työn 

perässä, kun vanhat ihmiset jäivät aloilleen. Etelän riesana oli huono 

asuntotilanne. Schiiltzgen oli kuullut, että Karhulassa oli kerrostaloja, mutta 

niiden asunnot olivat liian kalliita. Kirkon tilanteessa Schiiltzgeniin teki 

'" EZA 101/1462 Ekumeenisen instituutin johtaja Eckhard SchUlzgen Pabstille 1.8.1973. 
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vaikutuksen se, että 92 prosenttia kuului luterilaiseen kirkkoon, samoin 

seurakuntien modernit ja käytännölliset työmuodot. 136 

Suomessa Schiiltzgen kuitenkin näki sekularisaation merkkejä, kun 

kirkkoa kritisoitiin avoimesti muun muassa radiossa. Tämän mielipiteen 

Schiiltzgen oli ilmeisesti kuullut joitain suomalaiselta, sillä hän ei osannut 

suomea. Hän oli myös kuullut, että entisen kirkon virkailijan oli hankala saada 

työtä ei-kirkollisesta työpaikasta. Sekularisaatio näkyi myös siten, että Suomessa 

vaadittiin kirkon ja valtion eroa. Schiiltzgen osallistui esimerkiksi seminaariin, 

jossa tämän aiheen tiimoilta keskustelijoina oli poliitikkoja eduskunnasta sekä 

kirkollisten komiteoiden edustajia. Keskustelun aiheina olivat kirkon ja valtion 

suhde teoreettisesti, kirkon ja valtion neutraalius, vaatimus kirkon 

solidaarisuudesta valtiota kohtaan sekä uskonnonopetus kouluissa. 137 

Yhteiskunnalliset suhteet jatkuivat muutamaa kuukautta myöhemmin, 

kun Gossner-Mission järjesti 11.-13.12.1973 kansainvälisen rauhanseminaarln 

Berliinissä yhteistyössä kristillisen rauhankonferenssin kanssa Johannes 

Evangelista Gossnerin 200-vuotissyntymäpäivän johdosta. Seminaarissa 

työskenneltiin kolmessa ryhmässä. Ensimmäisessä ryhmässä Carl Ordnung 

Berliinistä ja Horst Symanowski pitivät esitelmän aiheesta ''kansainvälinen 

solidaarisuus kirkkojen kannanottojen vaatimuksena". Eckhard Schiilzgen ja 

sveitsiläinen Martin Cunz puhuivat puolestaan aiheesta "Teologian merkitys 

kristittyjen ja kirkkojen rauhanpalvelussa". Viimeisenä esitelmän pitivät Walter 

Bredendiek Berliinistä ja Pirkko Lehtiö Suomesta aiheesta "Kirkon palvelu 

auttamassa rauhanomaisen rinnakkaiselon toteutumista". Seminaariin odotettiin 

vieraita monista eri maista kuten Tshekkoslovakian Böömiläisistä veljistä, Intian 

Gossner-kirkosta, Saksan liittotasavallasta, Puolasta, Italiasta ja Sveitsistä.138 

EsiteImien aiheet viittaavat siihen, että keskustelua rauhantyöstä käytiin 

Neuvostoliitolta omaksutun retoriikan termeillä. Tämä oli johdonmukaista 

Honeckerin politiikan kanssa, sillä hänen valtaantulonsa myötä maan politiikka 

nojasi yhä voimakkaammin Neuvostoliittoon. Kun rauhantyöstä keskusteltiin 

ilO EZA 10111462 Schtilzgcn Pabstillc 1.8.1973. 
J37 EZA 10111462 Schtilzgen Pabstille 1.8.1973. 
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näillä tenneillä, oli ulkomaisten vieraiden helppo päästä DDR:ään keskustelemaan 

asiasta. 

Vuoden 1973 aikana Kirkon yhteiskunnallisen toimikunnan suhteet 

DDR:n kirkkoihin tulivat tiiviirnmiksi kuin koskaan aikaisemmin. Näiden 

toimikuntien edustajat pääsivät vierailemaan helposti toistensa luo. Suhteiden 

lisääntymisen saattoi laukaista diplomaattisten suhteiden solmiminen. Ainakin 

valtiosihteeri Seigewasser ilmaisi tyytyväisyytensä tunnustamista kohtaan 

Pohjoismais-saksalaisen kirkkokonventin yhteydessä nautitulla illallisella. 

3.2. Viralliset kirkolliset valtuuskunnat vierailevat puolin ja toisin 

Virallisen kirkollisen delegaation matkasta DDR:ään oli keskusteltu jo muutaman 

vuoden ajan. Historiassaan ensimmäinen BEK:n kutsuma suomalainen kirkollinen 

valtuuskunta matkusti DDR:ään 26.3.-4.4.1974. Valtuuskuntaa johti arkkipiispa 

Martti Simojoki, mukana oli sekä evankelisluterilaisen kirkon että Suomen 

ekumeenisen neuvoston edustajia, nimittäin kirkkoherra Yrjö Sariola, teologian 

tohtori Jukka Thuren, lehtori Paula Kaiser, diplomi-insinööri Arvo Aho sekä 

pastori Sergei Dubrovin. 1J9 Vaikka suurin osa delegaatiosta edusti evankelis

luterilaista kirkkoa, oli kyseessä Simojoen johtama ekumeenisen neuvoston 

delegaatio. Tosin Dubrovin oli ainoa, joka ei kuulunut evankelisluterilaiseen 

kirkkoon. 

Itäsaksalaiset halusivat suomalaisten vierailun aikana tutustua 

paremmin suomalaisten ekumeenisiin keskusteluihin: olihan parhaillaan Suomen 

evankelisluterilaisen kirkon Ja Venäjän ortodoksisen kirkon väliset 

oppikeskustelut. Tämän lisäksi itäsaksalaiset halusivat keskustella myös 

ehtoollisesta, virasta, rauhantyöstä sekä papm roolista tulevaisuuden 

seurakunnassa. Myös suomalaisten suhtautuminen vuonna 1973 laadittuun 

Leuenbergin konkordiaan, joka toisi alttarin ja saarnatuolin yhteyden luterilaisten 

Dl EZA 10 III 048 Schottstädt Gossner-Missionin ystäville 15.10.1973. 
139 Km 15/ 1.3.1974 Suomen kirkon valtuuskunta vierailee DDR:ssä; Km 26/9.4.1974 DDR:n 
kirkko· henkisesti voimakas vähemmistö. Kirkkomme valn.luskunta palasi; Kuk 1974; Sariola 
1999,90. 
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ja refonnoilUjen välille, kiinnosti. Kun ekwnenia kiinnosti itäsaksalaisia eniten, 

halusivat he kutsua ihmisiä eri suomalaisista kirkkokunnista. 14o 

Schönherr ja muut itäsaksalaiset olivat kutsuneet myös SEN:on 

edustajia. He toivoivat, että mukana olisi evankelisten vapaakirkkojen edustajia 

kuten esimerkiksi metodisteja tai baptisteja ja lisäksi katolisia ja ortodokseja. 

Tämä oli suomalaisille ongelma, sillä SEN oli elin, joka hoiti ekwneenisia 

suhteita vain Suomen rajojen sisällä. Muihin kirkkoihin SEN ei ollut hoitanut 

suhteita, vaan kullakin kirkkokunnalla oli omat kanavansa rajojen ulkopuolelle. 

Simojoki oli antanut ymmärtää, että hän ei osallislU SEN:on tekemälle matkalle. 

Syy liittyi hänen identiteettiinsä Suomen evankelislute.rilaisen kirkon arkki

piispana. Kompromissina oli kutsukirjeiden lähettäminen sekä SEN:lle että 

evankelisluterilaiselle kirkolle. Selvitettyään tämän Schönherrille Simojoki 

ilmoitti, että hän piti suoria kirkollisia suhteita DDR:ään kuitenkin hyvin tärkeinä 

ja sen vuoksi luontevin keskustelukumppani BEK:n kanssa Simojoen mielestä 

olisi Suomen evankelisluterilainen kirkko. Se, että Simojoki myöntyi johtamaan 

ekwneenisen neuvoston delegaatiota, oli hyvin poikkeuksellista.141 

BEK:lle Suomen ekwneenisen neuvoston toimintatapa oli uutta. 

Itäsaksalaiset kirkonmiehet odottivat, että se toimisi kuten muissakin maissa. 

Nimittäin itäsaksalaiset olivat solmineet bilateraaliset suhteet muiden maiden 

kirkkoihin ekumeenisten neuvostojen kautta. Näin oli esimerkiksi Ison

Britannian, Ranskan ja Puolan kirkkojen kanssa. 14' 

Matkan aikana vieraat IUIUSlUivat muun muassa Eisenachin 

kirkolliseen toimimaan Thiiringenin maakirkon alueella. Rostockissa ja Hallessa 

suomalaiset tapasivat uusilla asuma-alueilla nuoria seurakuntalaisia ja 

140 EZA 101/1462 Auszug aus Protokoll tiber die 10. Sitzung der Ökumenischen Kommission des 
Bundes am 2.10.1972, Auszug aus dem Protokoll der Vorstandssitzung der Konferenz der 
Kirchenleitungen am 12.10. J 972; Aktennotiz Gespräch im Aussenamt der Ev. Lutheriscbe 
Finnlands 17.9.1973 . 
'" EZA 101/1462 Pabst Sinnemäelle 9.4.1973, Simojoki Schänhenille 20.1 1.1973, Aktennoti2, 
keskustelu SEN:on pääsihteeri Risto Cantellin kanssa 28.9.1973, mukana myös Eckhard 
Schtilzgen; Sinnemäen haastattelu 4.10.200 1; UMA 44H Martti Tuovinen toiselle 
ulkoasianministerille Jermu Laineelle 25.3.1974. 
'42 EZA JO 111462 Schönherr Simojoelle 13.12. J 973, Pabs! Simojoelle s.d. 
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keskustelivat heidän kanssaan. Tapaamisista suomalaiset saivat kuvan siitä, miltä 

tulevaisuuden kirkko näyttäisi. Simojoki ke'10i: 

"Se ei samaista itseään yhteiskuntaan, miten ennen tapahtui. 
Tulevaisuuden kirkko ei kuitenkaan ole sosialistisen yhteiskunnan 
vastainen, vaan se korostaa oikeudenmukaisuutta, henkilökohtaista 
vastuuta ja vapautta elää toista palvellen, kunnioittaen ja rakastaen"143 

Simojoen kommentti paljastaa sen, että suomalaiset tapasivat 

matkallaan niitä kristittyjä, jotka "JUrche im Sozialismus" -asiakirjaa seuraten 

eivät olleet yhteiskuntaa vastaan. Simojokeen oli myös tehnyt ilmeisesti 

vaikutuksen Schönherrin ajattelutapa tulevaisuuden kirkon rakentamisesta. 

Arkkipiispa Simojoki oli Berliinissä ollessaan tavannut valtiosihteeri 

Hans Seigewasserin, CDU in DDR:n puheenjohtajan Gerald Göttingin sekä piispa 

Albrecht Scbönherrin. Seigewasser ja GÖlling kiittivät suomalaisia siitä, miten ne 

olivat osallistuneet kamppailuWl, jotta varmistettaisiin rauha Itämeren alueella 

sekä yhteisessä maanosassa ja koko maailmassa. Götting jatkoi, että Suomen ja 

DDR:n kirkkojen väliset hyvät suhteet ovat auttaneet valtiollisten suhteiden 

syvenemisessä. Molemmat valtiomiehet arvostivat myös suomalaista 

rauhanpolitiikkaa. Si lIä oli myös suuri merkitys, että Helsinki tulisi olemaan 

Etykin päätösasiakirjan allekirjoittamispaikkana seuraavana vuonna. Simojoki 

puolestaan kiitteli niistä vaikutteista, mitä delegaatio oli saanut vierailunsa aikana: 

"On aina ilo nähdä miten seurakuntalaiset ovat aktiivisia myös 
yhteiskunnan rakentamisessa.. Sosialismi ja kristinusko tähtäävät 
molemmat rauhaan, oikeudenmllkaisuuteen ~a ihmisarvoon, joten 
näiden perusteella on hyvä tehdä yhteistyötä.'" 

Tästä tapaamisesta kirjoitetusta lehtiartikkelista näkyi hyvin, miksi 

valtion edustajat pitivät tärkeänä suhteita Suomeen. Heidän poliittisessa 

fraseologiassaan tärkeää oli puhua rauhasta Itämeren alueella ja siksi he sallivat, 

että kirkot harjoittivat suhteita Pohjoismaihin päin. DDR:n valtiomiehille oli 

hyvin tärkeää myös se, että Etykin päätösasiakirja allekirjoitettaisiin nimenomaan 

,<3 Km 15/1.3.1974 Suomen kirkon valtuu,kun'. vier.ilee DDR:ssä; Km 26/9.4.1974 DDR:n 
kirkko - henkisesti voimakas vähemmistö. KirkkoIllIlle valtuuskunta palasi; Kttk 1974; SariQla 
1999,90. 
, .. BA DO 413708 leh'iartikkeli Der Neue Weg-lehdcSlä 4.4.1974 Fiir Frieden und 
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Suomessa. Simojoki ilmeisesti tiesi hyvin, miten valtion ihmisille pitääkin puhua 

ja korosti sitä, että myös kristityt olivat mukana rakentamassa yhteiskuntaa 

DDR:ssä. Ajankohta oli suotuisa vierailun toteuttamiseen. Tähän oli luultavasti 

vaikuttanut DDR:n oman kirkkoliiton synty sekä diplomaattisten suhteiden 

solmiminen Suomen ja DDR:n välille. Myös suomalaisryhmän epäonnistuneen 

matkan aiheuttama kohu oli ehtinyt laantua. 

Arkkipiispa Martti Simojoki painotti matkan jälkeen antamassaan 

haastattelussa, että yhteyksiä DDR:n kirkkoihin tuli jatkuvasti viljellä. "Uskon 

meillä olevan paljonkin opittavaa myös tämän päivän kirkosta tuossa 

uskonpuhdistuksen emämaassa", totesi Simojoki matkan jälkeen. Suomalainen 

valtuuskunta tutustui kahdessa ryhmässä sekä kirkon johtajiin että 

seurakuntalaisiin eri puolella DDR:ää. Osa suomalaisvieraista keskusteli CDU in 

DDR:n puheenjohtaja Gerald Göttingin sekä valtiosihteeri Hans Seigewasserin 

kanssa hänen vastaanotollaan. Valtion edustajat korostivat, että sosialistisessa 

maassa ei hyväksytty ideologista moniarvoisuutta ja että yhteiskunnan vapaus oli 

yksilön vapauden edellä. He lisäsi vä t, että kaikenlaisen aatteellisen 

moniarvoisuuden kieltäminen asetti ne rajat, jotka kirkkojen on otettava 

huomioon. Esimerkkinä kielletyistä asioista Seigewasser oli maininnut 

pomografian, sillä se oli tunniollista yhteiskunnalliselta kannalta. Seigewasser oli 

kertonut Simojoelle, että sosialismissa saattoi tapahtua muutoksia. Esimerkiksi 

kristillisen kasvatuksen ja opetuksen alalla osa ongelmista saattoi poistua. "Niin 

sosialismi kuin kirkkokin on matkalla", oli hän todennut. 145 Vaikka Seigewasser 

nimitti yhdeksi turmiolliseksi seikaksi pomografian, hän epäilemättä tarkoitti 

myös muitakin asioita. Moniarvoisuus tarkoitti sitä, että sosialistisessa 

yhteiskunnassa oli mukana kirkko. Kun DDR:ssä kuitenkin oli kirkkoja, oli sen 

sopeuduttava elämään SED-valtion asettamiJla ehdoilla. 

Suomen ja DDR:n kahdenväli set viralliset suhteet jatkuivat maiden 

ekumeenisten neuvostojen virallisten vierailujen tasolla, kun kahdeksan kirkollista 

nuorisotyötä tekevää vieraili Suomessa 20.5.-2.6.1975. Delegaation jäsenet 

Zusammenarbeit. Bcgegnung mit Repräsentanten der Kirchen Finnlands. 
I"~ Km 26/9 .4.19 7<1 DDR:n kirkko - henkisesti voimabs vähemmistö. Kirkkomme valnruskunta 
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edustivat kuutta eri DDR:ssä toiminutta kirkkoa, niinpä matkaa järjesteli myös 

Suomen Ekumeeninen neuvosto (SEN). Kun arkkipiispa Simojoki johti 

suomalaisdelegaatiota DDR:ssä, ei itäsaksalaisten vierailulla ollut piispaa. Samaa 

kaavaa vierailu noudatti siten, että matka oli organisoitu DDR:n ekumeenisen 

neuvoston kautta. Delegaatiota johti ekumeenisen nuorisotyön sihteeri Dietrich 

Gutsch, jonka mukaan DDR:n eristäytymisen aika ei voinut jatkua, vaan ainoa 

mahdollisuus jatkaa työtä oli kansainvälisten yhteyksien luominen. Gusch myös 

toivoi, että molenuninpuolinen ymmärtäminen ja luottamus toisin ajatteleviin 

korostuisi. Suomeen saavuttuaan delegaatio tutustui Helsinkiin ja tapasi SEN:n 

työntekijöitä, kuten Sergei Dubrovinin ja pääsihteeri Inga-Brita eastn\nin sekä 

opetusministeriön edustajia. Seuraavana päivänä he tapasivat Suomen katolisen 

kirkon piispan Paul Verschurenin sekä myöhemmin Kirkon nuorisotyön 

keskuksen työntekijöitä. 146 Myös Suomessa DDR:n virallinen delegaatio t~pasi 

SEN:n jäseniä, aivan kuten suomalaisen virallisen delegaation vierailun aikana 

DDR:ssä. Vaikka ryhmä oli ekumeeninen, he tutustuivat pääosin kuitenkin 

luterilaisiin kohteisiin. 

Lauantaina 24.5. delegaatio tutusUii Järvenpäässä seurakuntaopistoon 

ja sosiaalisairaalaan. Muita vierailukohteita olivat Sisälähetysseuran ja 

Partaharjun keskukset, Valamon ja LintuJan luostarit. Keskiviikkona 28.5. alkoi 

KNK:n järjestämä seminaari Jyväskylän maalaiskunnassa, jonka aiheena oli 

"nuorisotyön teologia". Suomalaisten seminaariin osallisUineiden mielestä 

vieraiden asiantuntevat puheenvuorot auttoivat suomalaisia nuorisotyön tekijöitä 

oleellisesti nuorisotyön nykytilanteen kartoittamisessa. Seminaarin päätteeksi 

suomalaiset ja itäsaksalaiset julkaisivat yhteisen kommunikean, jonka mukaan: 

Käydyissä sydämellisissä keskusteluissa DDR:n delegaation kanssa 
olemme voineet entistä avarammin nähdä, että nuorisötyön ongelmat 
ovat perusasetelmaltaan samat kummassakin yhteiskunnassa. 
Nuorisotyön metodit vaihtelevat riippumatta siitä, missä työtä 
tehdään. Perusteista keskusteltaessa ihmiskuvaan liittyvät ongelmat 

palasi. 
46 KUO Resor DDR DDR-delegaation vierailuohjelma Suomessa; EZA 101/ 1464 Auszug aus 

Niederschrift tiber die Sitzung der LÖK 27.11 .1974, Vermerk i..iber die Sitzung des Beirates am 
25.11.1975; Km 35127.5.1975 DDR:n nuorisovaltuuskunta Suomessa: Eristäyt)misen aika ei voi 
jatkua; Rusama 1999,261. 
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osoittautuivat keskeisiksi. Näyttää siltä, että Suomessa ei ole 
läheskään riittävästi keskusteltu tästä. l4

? 

ltäsaksalaisdelegaation tehtävänä selvästi oli kertoa tulevaisuudessa lisää 

sosialistisesta ihmiskuvasta. Myös kommunikean kirjoittaminen oli itäsaksalaisille 

ominainen tapa päättää seminaari. 

Nyt vihdoin toteutuneet virallisten delegaatioiden edustajat olivat 

vierailleet toistensa luona. Yhteistä molemmille vierailuille oli se, että molempien 

maiden ekumeeniset neuvostot olivat koonneet matkalle lähtijät ja organisoineet 

vierailijoiden ohjelmaa omassa maassaan. Eroa näillä matkoilla oli se, että 

itäsaksalaisten ryhmissä ei ollut mukana piispaa. Virallisten delegaatioiden 

matkustusajankohtaan vaikutti varmasti se, että DDR:n kirkot olivat olleet 

organisatorisesti erillään jo muutamien vuosien ajan. Kun kahden Saksan 

olemassaolo oli tosiasia ja sen myötä DDR oli tunnustettu valtiollisesti, pääsi 

suomalainenkin kirkollinen valtuuskunta maahan. 

Mielenkiintoista on se, että kirkollinen valtuuskunta vieraili DDR:ssä 

ennen presidentti Kekkosen matkaa. Kekkosen ajatukset vei näihin aikoihin 

Etykin järjestäminen ja hän halusi varmistua siitä, että DDR tunnustaisi Suomen 

puolueettomuuden. Sen sijaan DDR:n valtioneuvoston puhemies Willi Stoph 

vieraili Suomessa jo vuonna 1974.'48 

3.3. Kirkkokonventti juhlii 25-vuotista taivaltaan Giistrowissa ja Berliinissä 

Kahdenvälisten suhteiden virallistamisen jälkeen perinteikkäät tapaamiset 

kirkkokonventeissa jatkuivat. Tällä keraa DDR:ään matkustivat kirkkoherrat 

Heikki Krujalainen Pihlajavedeltä ja Matti Komulainen Karttulasta sekä 

kappalainen Seppo Kaarna Joensuusta. Konventti, jossa vietettiin yhteydenpidon 

2S-vuotisjuhlaa, pidettiin 13.-17.5.1974 Giistrowissa Mecklenburgin maakirkon 

alueella. Suomalaisvieraat pääsivät mielestään hyvin kontakteihin saksalaisen 

nuoremman polven papiston kanssa sekä kertoivat kokemuksistaan radiossa ja 

147 KUO Resor DDR DDR·delegaation vieraiJuohjeJma Suomessa; EZA 101/1464 Auszug aus 
Niederschrift iiber die Sitzung der LÖK 27.11.1974, Vermerk fiber die Sitzung des Beirates am 
25.11.1975; Km 35127.5. 1975; Rusama 1999,261. 
1411 Putensen 2000, 306. 
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lehdistössä. Kokouksessa 48 osallistujaa keskustelivat "Pyhän Hengen 

toinilnnasta k.irkossa ja maailmassa" alustusten ja raamattutuntien innoittamana. 

Ennen kaikkea puhuttiin karismaattisista ilmiöistä. Eri maiden kirkkojen edustajat 

pitivät esitelmiä ja keskustelivat karismaattisuudesta. Sen todettiin olevan 

arkipäivää kaikissa kirkko kunnissa. Se oli tuonut seurakuntiin lisää tuoreutta, 

elinvoimaa Ja lämpöä. Eräillä DDR:n alueilla oli esiintynyt laajaa 

nuorisoherätystä.149 Aiheen valinnassa näkyi kirkkokonventin ajankohtaisuus. 

Siitä asiasta puhuttiin, mikä kirkkojen sisällä kulloinkin oli ajankohtaista. 

Poliittiset ja yhteiskunnalliset aiheet oli vat keskustelujen aiheena erittäin harvoin. 

Kaarna kertoi raportissaan tarkemmin kokouksen jälkeisistä 

seurakuntavierailuistaan Mecklenburgin maakirkon alueella. Laagessa pidettyyn 

jumalanpalvelukseen osallistui viisilcymmentä henkeä. Kaarnan mielestä kaikki 

tuntuivat muistelevan vain menneitä asioita. Seurakuntaillassa kuulijakunta oli 

ikääntynyttä. Malckowissa Kaarnaa isännöi kirkkoherra Volkmar Fritschen, jonka 

seurakunnan talvikirkkona oli urkulehterin alle rakennettu kokoontumistila. 

Tällainen oli kuulemma aika yleinen ratkaisu MeckJenburgin alueella, mikäli 

kirkko oli iso. Uruista oli mikrofoniyhteys alakerrassa olevaan saliin. Kanttori 

soitti muovihytissä kylmän kirkon lehtereillä. Malckowissa Kaarna osallistui 

myös seurakunta iltaan, jossa hän vastaili seurakuntalaisten kysymyksiin, jotka 

koskivat muun muassa suomalaisen ehtoollisten pikkupikareita. DDR:ssä 

nimittäin käytettiin yhteismaljaa. Myös arkaluontoisia kirkko poliittisia 

kysymyksiä käsiteltiin. Kaarnan kirjoittamasta raportista ei näy, mistä 

arkaluontoista asioista he olivat vierailunsa aikana paikallisten kanssa 

keskustelleet. 150 Suomalaiset olivat raporteissaan hyvin varovaisia. Kenties he 

pelkäsivät uusien itäsaksalaisystävienjoutuvan vaikeuksiin. 

Seurakuntien nuorten toimintaan Kaarna tutustui muun muassa 

Serrachissa pidetyllä nuorten lauantairetkellä ja Malchowissa pidetyssä pop

messussa . Monet nuoret kertoivat ongelmistaan KaarnalIe sekä ilmaisivat halunsa 

'" EZA 101 11 344 Hoolz BEK:J1e 14.2. 1974; KUO Muistiot ja raportit 1974, kirkkoherra Seppo 
Kaarna KUT:lle 9.9.1974; Km 41 / 18.6.1974 Karismaattinen liike tuonut mukanaan herätystä. 
1>, KUO Muistiolja raportit 1974, kirkkoherra Seppo Kaarna KUT:J1e 9.9.1974; Km 41118.6. 1974 
Karismaattinen liike tuonut mukanaan herätystä. 
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saada kitjeenvaihtotoverin Suomesta. Erityisesti Kaarnaa viehätti papiston 

sitoutuminen nuorisotyöhön. Siihen papeilla oli aikaakin, sillä kasteet ja 

kirkolliset avioliittoon vihkimiset olivat äärimmäisen harvinaisia MeckJenburgin 

seudulla. Kaikkialla maassa kirkko oli ainoa paikka, joka antoi uskonnonopetusta. 

Valtiollinen koululaitos oli luopunut opetuksen annosta jo vuodesta 1953. 

Konventtimatkaa kaikki pitivät antoisana: DDR:n kristityt tuntuivat läheisiltä. 

Kaarnaa isännöineen kirkkoherran tytär oli jo kuulemma kirjeenvaihdossa 

Kaarnan tyttären kanssa. Kun suomalaiset tapasivat toisensa seurakuntavierailujen 

jälkeen he totesivat, että lehtiin ei tästä matkasta voi mitään kirjoittaa. 15 , Kaarnan 

raportissa ilmenneestä raportista huolimatta Kotimaa oli lyhyesti raportoinut 

kirkkokonventin kokonksesta. Artikkeli oli keskittynyt lähinnä konventin 

virallisen ohjelman kuvailuun. Kuvauksia seurakuntavierailulla käydyistä 

keskusteluista oli ei ollut Kotimaassa eikä Kaarnan raportissakaan. Suomalaiset 

olivat kaikissa kirjallisissa raporteissaan varovaisia. He pelkäsivät ilmeisesti, että 

heidän itäsaksalaiset ystävänsä joutuisivat niiden johdosta vaikeuksiin. Joku 

itäsaksalainen saattoi saada lehtiartikkelin tai raportin käsiinsä. Toisaalta 

suomalaiset saattoivat syyllistyä liialliseen varovaisuuteen. 

Marraskuussa konventin syntymäpäiväjuhlallisuudet jatkuivat, kun 

kirkkokonventin johtoryhmä kokoontui syyskokoukseensa Itä-Berliinissä 11.-

13.11.1974. 25-vuotisjuhlaillallisella hotelli Hospizissa oli läsnä useita DDR:n 

kirkollisia johtohenkilöitä; länsisaksalainen piispa Kurt Scharf oli päässyt mukaan 

DDR:ssä pidettyyn kokoontumiseen. Suomesta mukana oli konventin 

johtoryhmään kuulunut Maunu Sinnemäki. Johtoryhmän kokouksessa pohdittiin, 

olisiko konventilla mitään virkaa sen jälkeen, kun valtiollinen tunnustaminen oli 

lisännyt kontakteja maiden välille. DDR:läiset isännät pitivät konventin 

jatkumista tärkeänä, sillä se oli valtion hyväksymä ekumeeninen toimintamuoto, 

joka tarjosi useille seurakuntien työntekijöille mahdollisuuden tavata ulkomaisia 

teologeja ja kirkoruniehiä sekä matkustaa myös ulkomaisiin kokouksiin. Jälleen 

seurakuntavierailuita korostettiin.'" Valtiollinen tunnustaminen näytti joidenkin 

151 KUO MuiSliolja raportit 1974, kirkkoherra Seppo Kaarna KUT:lle 9.9.1974; Km 41118.6.1974. 
152 KUO, KUT muistiot ja raportit 1974, MawIU Sinnemäki KUT:lIe 11.12.1974. 
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mielestä parantaneen itäsaksalaisten mahdollisuutta hoitaa kirkollisia suhteita 

ilman kirkkokonventtia. 

Sinnemäelle kerrottiin myös, että saksalaisuuden käsite pyrittiin 

maassa hävittämään lähes kokonaan. Vuonna 1971 DDR:n johtajaksi noussut Eric 

Honecker halusi korostaa kahden eri Saksan valtion olemassaoloa. Saksojen 

perussopimus 1972 vahvisti jakoa edelleen, samalla DDR pyrki irrottautumaan 

omasta saksalaisuudestaan ja poisti nimistöstä ja kadunnimistä sanat "Saksa" ja 

"saksalainen", jotka korvattiin sanoilla "DDR" tai "sosialistinen", tosin ei kovin 

johdonmukaisesti: ihmisen kansalaisuus oli DDR ja kansallisuus saksalainen. 

Valtion ylemmän tason suhtautuminen kirkkoa kohtaan näytti Sinnemäen mukaan 

lieventyneen. Merkkejä oli siitä, että valtion johto pitäisi kirkkoa olemassa 

olevana realiteettina. Piispojen saama huomio ei herättänyt valtiojohdon 

kiinnostusta kuitenkaan tavallisia seurakuntalaisia kohtaan, mistä johtui että 

kirkon sisäinen jännitys kiristyi johdon ja kirkon kesken ja toisaalta valtiota 

kohtaan myönteisemmin ja siihen kielteisemmin suhtautuvien kirkon jäsenten 

kesken. Eniten kitkaa aiheutti edelleen kirkollinen kasvatus, viimeisimpänä 

kirkollisen sairaanhoitajakoulutuksen tila oli tullut hankalammaksi. Raporttinsa 

lopuksi Sinnemäki toivoi, että suomalaisia osallistuisi kirkkokonventin kokouksiin 

niin paljon kuin mahdollista. l53 

3.4. "Suomalaiset tarvitsevat oikeaa tietoa sosialismista" 

Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa oli vuonna 1974 tapahtunut muutos 

ulkomaansuhteiden hoidossa. Vuoden 1973 loppuun saakka kirkon suhteita 

muihin kirkkoihin oli hoitanut arkkipiispa yhdessä laajennetun piispainkokouksen 

nimittämän kirkon ulkomaanasiaintoimikunnan kanssa. Osaa ulkomaansuhteista 

oli hoitanut LML:on suomalainen kansalliskomitea, jonka laajennetru 

piispainkokous nimitti. Nyt lopetettiin LML:on suomalainen kansalliskomitea ja 

sen tehtävät siirtyivät Kutlle. Uudessa organisaatiossa kirkon ulkomaan suhteita 

hoitivat kirkon ulkoasian toimikunta (KUT) ja sen alaisena toiminut teologisten 

153 KUO KUT muistiot ja raportit 1974 Maunu Sinnemäki KUT:lle 11 .12.1974; Hentilä 1994 , 
192-194. 
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aSian valiokunta. Sen tehtävänä oli käsitellä kirkon suhteita muihin 

kirkkoyhdyskuntiin ja kirkkojen välisiin järjestöihin. Kaiken kaikkiaan uudet 

järjestelyt lisäsivät kirkon mahdollisuuksia kirkkojenvälisten suhteiden 

hoitamiseen. Uudet järjestelyt lisäsivät myös ulkomaansuhteiden parissa 

työskentelevien määrää. l5
• Tämä näkyi Suomen ja DDR:n suhteissa muun muassa 

siten, että KUT:n sihteeriksi Karjaalta siirtynyt Lorenz Grönvik kuului 

Pohjoismais-saksalaisen kirkkokonventin johtoryhmään. Samoin KUT tuki 

rahallisesti eräiden kokouksiin osallistuneiden matkoja Ja KUT pyysi 

konventtivieraita kirjoittamaan myös raportin vierailustaan. 

Poliittisissa suhteissa diplomaattisten suhteiden allekirjoittamisen 

jälkeen oli allekirjoitettu eräitä yhteistyösopimuksia, jotka käsittelivät muun 

muassa yhteiskunnallista elämää, teollisuutta ja tieteellis-teknistä yhteistyötä. 

Suomi pysyi edelleen DDR:n ulkopolitiikan polttopisteessä ja se pyrki 

tiivistämään edelleen sekä poliittisia että yhteiskunnallisia suhteita. Sen sijaan 

kaupan alalla yhteistyö ei ollut niin kilpailukykyistä kun Suomen suhteissa 

Liittotasavaltaan. 155 

Kirkon yhteiskunnallisen toimikunnan edustajia tapasi itäsaksalaisia 

kahdesti vuonna 1975. Ensimmäisellä kerralla edustajat olivat Paula Kaiser, Lars 

Lundström, Harto Maunuksela, Erkki Pennanen ja Riitta Virkkunen. He 

tutustuivat DDR:n kirkkoihin Ekumeenis-missionaarisen keskuksen kutsumana 

ajalla 26.5.-2.6.1975. Näiden kahden elimen väliset yhteydet olivat lisääntyneet 

parin aiemman vuoden aikana. Suomalaiset olivat toivottuja vieraita, sillä monet 

heistä tekivät rauhantyötä tai tekivät kirkollista työtä kaupungeissa. 156 Ekumeenis

missionaarisen keskuksen kiinnostus rauhantyötä kohtaan alkoi jo siis ennen 

Etykin päätösasiakirjan allekirjoittamista. Tämä oli luontaista DDR:n kaltaiselle 

sosialistiselle valtiolle. Neuvostoliittolaisen rauhanpropagandan levittäminen 

muihin maihin kuului olennaisena valtiolliseen politiikkaan, sekä myös valtiota 

lähellä olevien kirkkojen edustajien toimintaan. 

154 Kttk 1974, 160; Murtorinne 1995,424. 
\Ss Putensen 2000. 302-303. 
1S(i EZA 101 / 1464 Pabst kirkkokysymysten valtiosihteerille s.d., Schottstädt kirkkokysymysten 
valtiosihtceristölle 22.4.1975. 
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Ensimmäisenä vierailupäivänään suomalaisvieraat turustuivat 

Elcumeenis-missionaarisen keskuksen toimintaan Berliinissä. Seuraavaksi vieraat 

tutusruivat Halleen ja viereiseen Halte-Neustadtiin, jossa he keskustelivat 

pormestarin, seurakuntalaisten ja pappien kanssa. Halle-Neustadtissa toimi 

pastorina Peter Heyroth, joka oli mukana Elcumeenis-missionaarisen keskuksen 

toiminnassa. Magdeburgin alueella vieraat rurusruivat alueen pieniin seurakuntiin. 

Wernigerdessa pidetyssä viikonlopputapaamisessa suomalaisvieraat keskustelivat 

muiden osaltisrujien kanssa aiheesta "VasruulJinen rauhanpolitiikka Euroopassa ja 

seurakuntatyössä". Tapaamisen järjestäjinä olivat Ekumeenis-missionaarinen 

keskus sekä Hallen ja Magdeburgin rovastikunnat.'57 

Toisen kerran samana vuonna näiden kahden yhteiskunnallista työtä 

tekevien ryhmien jäsenet tapasivat, kun Pirkko Lehtiö osallisrui Potsdamin läheltä 

pidettyyn ekumeeniseen konsultaatioon. Tapaamisessa keskusteltiin aiheesta 

"seurakunnan rauhankokous sosialistisessa kaupungissa". Pidetyissä esitelmissä 

todettiin, että seurakunnan rauhanrukous vaatii ihmisten aktiivista panosta. 

Rukoileminen ja tekeminen kuuluivat kristityn elämässä yhteen. Kristittyjen 

rukous ei kuitenkaan saanut johtaa heitä sosialistisen yhteiskunnan ulkopuolelle, 

mutta rukousta ei voiru erottaa yhteiskunnan toiminnasta. Kirkko ei saanut 

myöskään muodosrua kaupungiksi kaupungissa vaan kirkon oli palvellen 

työskenneltävä kaikkien kaupungin asukkaiden puolesta. Erään esitelmän mukaan 

"imperialismi ja sosialismi vaikuttavat maailmassa, mutta ktistittyjen tehtävänä on 

osaltisrua taisteluun rauhan ja sosialismin puolesta".l5' 

Raporttinsa lopuksi Lehtiö totesi, että informaatiota sosialistisista 

maista ja sieltä vaikuttavien kirkkojen ja ktistittyjen kysymyksistä on läntisten 

kirkkojen piirissä liian vähän. Hänen mielestään kirkkojen toiminnassa oli 

kuitenkin välttämätöntä "asiallisen informaation" saaminen ja levittäminen. 

"Sosialistissa maissa elävien kristittyjen kokemukset ja ratkaisut ovat varsin 

merkittäviä, mikäli toteuruu konsultaatioissa esitetty ajatus siitä, että Aasiassa 

157 EZA 101 / 1464 Schottstädt kirkkokysymysten valtiosihteeristölle 22.4.1975. 
lSS KDYK KYT Gossner-Mission Pirkko Lehtiö KYT:lle 15.12.1974. 
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sosialismi tulee olemaan nopein tie elämän inhimillistämiseksi", Lehtiö jatkoi. 15. 

Lehtiön raportista ilmeni hyvin se, että 1970-luvulla usko sosialismin voittoon oli 

vahvistumassa. Tällaista uskoa ei nimittäin ollut näin voimakkaana aiempina 

vuosikymmeninä. Lehtiö oli varsin hyvin sisäistänyt Ekumeenis-missionaarisen 

keskuksen jäsenten näkemyksen siitä, että myös suomalaisille pitäisi jakaa 

enemmän "oikeanJaista" informaatiota. Raportissaan Lehtiö ei mitenkään 

kommentoinut väitettä siitä, että sosialismi parantaisi ihmisten elinoloja Aasiassa. 

Jos hän olisi asiaa vastustanut, hän olisi sen luultavasti ilmaissut jollain tavalla. 

Kotimaahan kirjoittamassaan artikkelissa Lehtiö kehotti myöskin 

suomalaisia kristittyjä muuttamaan asennoitumistaan DDR:n kirkkoa kohtaan. 

Tässä artikkelissa käsiteltiin Wolfgang Heylin kirjoittamaa kirjaa "Kristityt ja 

kirkot Saksan demokraattisessa tasavallassa". Kirja oli käännetty suomeksi ja sitä 

jakoi Helsingissä sijaitseva DDR:n kulttuurikeskus. Kyseessä oli siis sosialistisen 

valtion toimesta kirjoitettu teos. Kirjassa kerrottiin, miten kristityt voivat toimia 

sosialismin puolesta ja miten kristityt voivat toimia yhteistyössä valtion kanssa. 

Kanaviksi yhteistyölle olivat erilaisten kansalaispiirien ja ryhmittymien 

yhteistyöelin Kansallinen rintama, puolueiden joukkojärjestöjen organisaatio 

Demokraattinen liitto sekä kristillisdemokraattinen liitto, CDU in DDR. Kirjassa 

kokemuksiaan kertoneet olivat sitä mieltä, että vaikka kristittyjen ja marxistien 

maailmankatsomukset olivat erilaisia, ei kristinuskoa syrjitty millään tavalla. 

Kirjassa kuvailtiin myös kirkon ja valtion eroa, kirkon taloutta ja yliopistoissa 

annettavaa teologien koulutusta. Lehtiön mielestä kirja auttoi suomalaisia 

ymmärtämään paremmin kirkon tilannetta DDR:ssä ja se kannattaisikin lukea, 

mikäli halusi ymmärtää paremmin sosialistisessa yhteiskunnassa eläviä 

kristittyjä. 160 

Lehtiön mukaan kirjassa kerrottiin kirkkojen tilanteesta valtion 

näkökulmasta. Kirjan julkaiseminen osoitti Lehtiön mielestä, että kirkkoja 

pidettiin merkittävänä tekijänä sosialistisessa yhteiskunnassa. Suomalaisten tietoja 

DDR:stä Lehtiö piti vanbentuneina, sillä suomalaiset katsoivat DDR:ssä 

1" KDYK KYT Gossner.Missioo Pirkko Lehtiö KYT:lle 15.12.1974 . 
160 Km 49/J 3.7.1976 Meillä on enemmän vapautta kun pystymme käyttämään. 
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vieraillessaan asioita omasta näkökulmastaan. Edellisellä vuosikymmellä 

vallinneet jännitykset kirkkojen ja valtion suhteissa DDR:ssä olivat Lehtiön 

mukaan rauenneet, nyt 1970-luvun lopulla moni asia oli toisin.'6' Lehtiö tunsi jo 

1970-1uvulla itäsaksalaisen sosialismin hyvin. Hän oli aikaisemmin ollut työssä 

Gossner-Missionissa, jolloin hän toimi uskonnonopettajana. Lehtiön työtoverit 

olivat olleet teollisuus- sekä kaupunki työtä tekeviä kirkonmiehiä, jotka halusivat 

olla mukana sosialismin rakentamisessa. Lehtiö oli ilmeisesti saanut 

itäsaksalaisilta ystäviltään runsaasti vaikutteita omaan maailmankuvaansa. 1970-

luvulla Lehtiö oli oleskellut DDR:ssä runsaasti, sillä hän oli etsinyt materiaalia 

omaan uskonnonopetusta käsittelevään väitöskirjaansa. Lehtiön artikkelista 

paistoi hänen näkemyksensä siitä, että suomalaiset eivät tienneet tarpeeksi 

kristittyjen elämästä sosialistisesssa yhteiskunnassa ja heidän tulisi saada siitä 

lisää tietoa. 

'" Km 49113.7 .1976. 



4. Ihmisoikeudet tulevat Etykin myötä kirkkojen välisiin 
suhteisiin 

4.1. Etykin päätösasiakirja ja sen käsittely maailmanlaajuisissa kirkkoIii
toissa 
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Liennytyksen ajan merkittävä länsimainen tapahtuma oli Euroopan turvallisuus- ja 

yhteistyökonferenssi, joka nosti ihmisoikeudet keskeiseen asemaan. Tällä oli 

vaikutusta sekä Suomen ja DDR:n kirkkoihin että kansainvälisiin kirkkoliittoihin. 

Thmisoikeuskeskustelu oli ollut ajankohtaista jo siitä alkaen, kun konferenssia 

suunniteltiin. Ainakin eräät itäsaksalaiset kirkolliset piirit olivat suomalaisten 

kanssa keskustelleet SED-valtion virallisin termein rauhanpolitiikasta. 

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi (Etyk)'62 huipentui 

päätösasiakirjan allekirjoitukseen Helsingissä 1.8.1975. Näin täyttyi 

Neuvostoliiton toive, joka oli ilmaistu jo 1950-luvulla. Neuvostoliitto nimittäin 

halusi, että Euroopassa pidettäisiin konferenssi, jonka kautta saataisiin aikaan 

kollektiivinen turvallisuus. Neuvostoliitolle kokouksen toinen taktinen tavoite oli 

NATO:n heikentäminen. Konferenssin ensimmäinen vaihe oli käynnistynyt 

kesällä 1973, jolloin Espoon Dipolissa pidettiin ulkoministerikokous. 

Tapaamisessa vahvistettiin Euroopan turvallisuuden perustekijät: puuttu

mattomuus toisen valtion sisäisiin asioihin, väkivallan käytöstä pidättäytyminen, 

taloudeUisen ja teknisen yhteistyön tehostaminen ja ihmisten välisten yhteyksien 

helpottaminen. Tämä ulkoministereiden vahvistama Etykin asialista oli 

kansainvälisen politiikan käyttäytymissäännöstö. Kokous asetti tavoitteeksi sen, 

että osanottajat sitoutWvat valtiomiestasolla näiden pelisääntöjen noudattamiseen. 

Itä-Euroopan maat olivat innostuneet Etykistä ensimmäisenä, sillä niille sodan 

jälkeisten rajojen pysyvyys ja väkivallasta pidättyminen oli tärkeää. Länsi 

puolestaan kiinnostui konferenssista vasta ensimmäisen vaiheen aikoihin, jolloin 

ihmisoikeudet olivat tulleet Etyk-dokumentteihin tärkeälle sijalle.") 

162Etykin vajheet 
1 Ulkoministerikokolls, Helsinki, 3.-7 .7.1973 
II Suurlähettiläskokous, Geneve. 18.9.1973-21 .7.1975 
UI Huippukokous, Helsinki, 30.7.-1.8.1975 

16JKinnunen 1991 , 16-17; Tarkka 1992, 142· 143; Jussila & Hentilä & Nevakivi 1996,284-285; 
Kovolczuk 2000 232-234. 
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Suomelle Etyk oli erittäin tärkeä kansainvälisen näkyvyyden lisäksi 

myös siksi, että se ilmentäisi suomalaisen ulkopolitiikan puolueettomuutta. Aloite 

turvallisuuskonferenssin järjestämiseen liittyi myös Saksojen tunnustamiseen. 

Tunnustamisesta käyty kädenvääntö oli lähes romuttaa suomalaisten toiveet 

turvallisuus konferenssin pidosta vuosikynunenen alussa. Presidentti Kekkoselle 

Etyk-isännyys toimi suomalaisen puolueettomuuspolitiikan i1mentymänä ja 

oivana näyttämönä puolueettomuutta korostaville puheille. 164 

Etykin päätösasiakirjan allekirjoittivat kaikki Euroopan maat 

kansainvälisestä yhteistyöstä pidättynyttä A1baniaa lukuun ottamatta sekä 

Yhdysvallat ja Kanada. Päätösasiakirjan allekirjoittajat päättivät keskittyä 

kolmeen päätoimialueeseen, eli niin sanottuun koriin, varmistaakseen maanosansa 

rauhan ja kuko istuksen. Ensirnmäissä korissa tavoitteena oli torjua ristiriidat 

ennalta ja ratkaista ne rauhanomaisesti, toisessa korissa pyrittiin yhteistyöhön 

talouden, teknologian ja ympäristönsuojelun alueella ja kolmannessa pyrittiin 

parantamaan inhimillisen elämän laatua. Päätösasiakirja vahvisti välillisesti 

Euroopan maiden rajat: DDR:ää koski erityisesti Oder-Neisse -linjan 

hyväksyminen Puolan vastaiseksi rajaksi. Samoin tunnustettiin Neuvostoliiton 

sotilaallinen läsnäolo ja pOliittinen ylivalta kansandemokratioissa asioiksi, joita ei 

haluttu muuttaa. Myönnyryksenä tästä Yhdysvallat halusi, että päätösasiakiJjaan 

tulisi kannanotto ihmisoikeuksien, yksilön perusvapauksien, kansojen tasa

vertaisuuden ja itsemääräämisoikeuden puolesta. Yhdysvaltojen tavoitteena oli 

vertauskuvallisesti nöyryyttää vastustajansa näillä ylevillä lauselmilla .l65 

Päätösasiakirjan allekirjoittajamailla oli velvollisuus julkistaa asiakirja 

kokonaisuudessaan. Etykin päätösasiakiJjan allekiJjoittamisen sisäpoliittiset 

seuraukset olivat merkittäviä DDR:ssä, missä kansalaiset vaativat eniten pääsyä 

Saksan Liittotasavaltaan. Päätösasiakirja vaikutti myös kirkon sisäiseen ihmis

oikeuskeskustelun syntymiseen. Toisin kuin monet itäsaksalaiset sanomalehdet, 

DDR:n kirkot julkaisivat Etykin päätösasiakirjan kokonaisuudessaan. 166 

'" Suomi 1998, 197,201,670. 
'" Tarkka 1992, 145-146. 
'66 Nach-denken 1995 , 33; Kowalczuk 2000 ; Neubert 2000, 256-258; Weber 2000, 293. 
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SED-puolueelle oli Etykin päätösasiakirjan allekirjoittamiseen saakka 

ollut vaikeaa syrjäyttää keskustelu ihmisoikeuksista ja demokratiasta. Vuonna 

1975 allekirjoitettu päätösasiakirja muutti tilanteen täysin. Nyt SED halusikin 

ruoda rauhankysymyksen myös kirkoissa käytäviin keskusteluihin. 

Kansainvälisten halliruksista erillään olevien organisaatioiden, kuten kirkkojen, 

tehtävänä oli ajaa SED:n rauhanpoliittista linjaa. Kun rauhasta puhuminen oli 

sallittua, odotti SED maansa imagon paranevan ulkomailla. ' 67 Hyvä kanava 

tämänsuuntaiselle rauhanpolitiikasta käydyIle keskustelulle oli esimerkiksi 

Elcumeenis-missionaarisen keskuksen seminaarit, joihin osallisrui myös 

suomalaisia. Tästä oli esimerkkinä jo ennen päätösasiakirjan allekirjoittamista 

Bruno Schottstädtin Suomessa pitämänsä puhe. 

Saksan demokraattisen tasavallan kirkolliset piirit jakauruivat kahteen 

osaan suhteessa ihmisoikeuskysymyksiin. Valtion poliittista linjaa lähellä olevat 

teologit omaksuivat kommunistisen ihmisoikeusnäkemyksen, jossa korostettiin 

sosiaalisia oikeuksia ja kritisoitiin porvarillista näkemystä, jossa painotettiin 

yksilön ihmisoikeuksia. Merkittävimmät kirkon mielipidejohtajat yrittivät siis 

hillitä ihmisoikeuskysymyksiä poliittisesti. Toinen ryhmä oli muodosrunut 

Görlitzin maakirkon piispan Hans Joachim Fränkelin ympärille. Fränkel perusteli 

ihmisoikeudet teologisesti luterilaisesta vanhurskauttamisopista käsin. Hänelle 

ihmisoikeudet olivat muuttumattomia ja laillisesti periytyviä, ei suhteellistettavia. 

Vuosikynunenen lopulla kirkon johto itse sekä SED-puolue ja Turvallisuus

ministeriö pyrkivät neutralisoimaan keskustelua yhä voimakkaammin. Fränkelin 

aatteet pääsivät leviämään paremmin 1970-luvun loppupuolella. ' 68 Suomalaiset 

kirkonmiehet eivät maininneet raporteissa Fränkelin tai muiden 

ihmisoikeusaktivistien nimiä. Tästä voi päätellä, että suomalaiset eivät olleet 

häneen yhteydessä lainkaan. Görlitz oli myös varsin pieni ja syrjäinen hiippakunta 

Suomesta katsottuna. 

Maailmanpoliittisten vaikurusten ohella rurvalIisuus- ja yhteislyö

kokous vaikutti myös sekä Suomen että DDR:n kirkkojen kansainväliseen 

'" Goeclce/1997, 53-54. 
'" Kowalczuk 2000, 232-234. 
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toimintaan että Kirkon ulkoasiaintoimikwman työhön. Toimikunta selvitti Etyk

asiakirjan kirkolle asettamia velvoitteita yhdessä yhteiskwmallisen toimikunnan 

kanssa. Rauhankysymystä käsitellessään toimikunnat halusivat korostaa aiheen 

yleismaailmallista merkitystä, jossa maapallon pohjois-etelä -akselin välisen 

jännityksen Iieventäminen tuli asettaa yksipuolisen ja kansallisen tai alueellisen 

turvallisuuden edelle.'oo 

Luterilainen maailmanliitto otti kantaa Etykiin JO ennen 

päätösasiakirjan allekirjoittamista. LML:on presidentti Mikko Juva ja pääsihteeri 

Andre Appell ilmoittivat kirjeessään valtuuskuntien puheenjohtajille olevansa 

tyytyväisiä siihen, että Etyk ei suuntautunut mitään valtiota tai maanosaa vastaan. 

Kirjeen ohella LML lähetti jäsenkirkoilleen LML:on tutkimusosaston tekemän 

asiakirjan, jossa esitettiin luterilaiset näkökannat kaikkiin kolmeen koriin. Juvan 

ja AppeJlin mielestä kirkkojen yksi perustehtävä yhteiskunnassa oli rauhan 

rakentaminen. Kirjeessään he toivoivat myös, että pyrkimykset rauhan hyväksi 

eivät rajoittuisi vain keinoihin lopettaa välittömät konfliktit, vaan että niihin 

sisältyisi myös mahdollisuus käsitellä ristiriidan ydinsyitä.170 

Euroopan kirkkojen konferenssi (EKK) omaksui helposti Etykin 

teemat omaan työskentelyynsä. Olihan EKK:lle luonteenomaista ajatella 

Euroopan ulottuvan Atlantilta Uralille: poliittinen itä-länsi -jännitys ei saanut 

vaikuttaa kirkkojen Eurooppa-näkemykseen. Itä-Euroopan kirkot Venäjän 

ortodoksinen kirkko etunenässä vaikuttivat suuresti EKK:n Etyk-työhön. 

Kirkkojen kamppaillessa elintilasta totalitaaristen valtioiden painostuksessa 

monista kirkoiJle sinänsä etäisistä asioista tuli elinehtoja. Länsi-Euroopan kirkkoja 

puolestaan kiinnosti ennen kaikkea ihmisoikeuksien käsittely sekä 

liennytyskehityksen tukeminen. Niitä haluttiin käsitellä luottamuksen 

rakentamisen ja vuoropuhelun avulla. EKK:ssa rauhankysymyksiä pitivät esillä 

suurimmaksi osaksi Itä-Euroopan kirkkojen edustajat. Läntiset osallistujat olivat 

pubeenvuoroissaan vaitonaisia Euroopan turvallisuuskysymyksestä ja rauhan-

169 Kllk 1975, 169- 170. 
110 Km 27/ 19.4.1974 LML:onjohtajat Etykistä. Euroopan ongelmia on tarkasteltava 
maailman laajoissa puitteissa. 
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kysymyksestä yleensä. 171 Kirkollisissa piireissä Etykin päätösasiakirjasta 

keskusteltiin heti päätösasiakirjan allekirjoittamisen jälkeen ensiksi pääasiassa 

kansainvälisissä kirkkoliitoissa. 

4.2. Schönherr tulkitsee DDR:n kirkkojen asemaa kirkkopäiviUä Joensuussa 

Yksi vakiintunut tapa kirkkojenvälisten suhteiden hoidossa oli vierailut 

kirkkopäivillä. Vuonna 1975 aivan Etykin päätösasiakirjan allekirjoittamisen 

jälkeen Berliinin-Brandenburgin piispa Albrecht Schönherr sekä pastori Siegfried 

Wendt Leipzigistä saapuivat Joensuussa 7.-10.8 .1975 pidetyille kirkkopäiviIle, 

jonka yleisaiheena oli kirkon sielunhoidollinen tehtävä nykyajassa. Päivien 

tunnuksena oli "Hoivatkaa toinen toistanne, sillä Kristuskin on teidät hoivaansa 

ottanutu
.
l72 

Wendt oli kutsuttu kirkkopäiville, sillä hänellä oli Suomen 

evankelisluterilaiseen kirkkoon runsaasti siteitä ja hän oli erikoistunut muun 

muassa ympäristönsuojeluun. Kutsukirjeessään Simojoki kertoi Wendtin 

vierailulla olevan suuri merkitys maiden kirkkojen suhteiden kehityksell'e. 

Virallisen kutsun olivat esittäneet piispat Martti Simojoki ja Paavo Kortekangas. 

Myöhemmin SKSK:n puheenjohtaja Aimo T. Nikolainen ja kirkkopäiviä 

valmistelevan toimikunnan puheenjohtaja Simo Palosuo kertoivat 

kutsukirjeessään Schönherrille, että matkansa yhteydessä hänen olisi mahdollisuus 

vierailla noin kolmen viikon ajan joillain muilla Suomen paikkakunnilla. 

Schönherr otti kutsun kiitollisena vastaan ja toivoi pääsevänsä vesistöiseen ja 

metsäiseen maisemaan. Hän halusi myös veneen käyttöönsä, jotta hän voisi 

soudella. Hän halusi myös viettää muutamia päiviä Helsingissä. 17l 

Palosuo ja Schönherr kävivät etukäteen pitkään keskustelua 

Schönherrm puheen teemasta. Palosuo toivoi, että puhe liittyisi kirkkopäivien 

aihepiiriin, sielunhoitoon. Palosuo oli ilmeisesti joskus aierrunin kuullut 

J1l Kinnunen 1991 , 17-18,86-88. 
172 LIKA Berliinin-Brandenburgin eläkkeellä olevan piispan Albrecht Schönherrin kirje 20.7 .2001 ; 
Kirkkopäiväl 1975, 5-7. 
17J EZA 101 /1464 Wendtin !rulSu kirkkopäiville 14.5 .1975; KA SKSKA VlII 82 Nikolainenja 
Palosuo Sebönherrille 21.8.1974, Schönherr PalosuolIe 12.2.1975; Km 58119.8.1975 Itä-Saksan 



Schönherrin puheen teeman ja halusi varmistaa olisiko "Kirkon sielunhoidollinen 

tehtävä sosialistisessa yhteiskunnassa" Schönherrin puheen aihe. Kun Schönherr 

kuuli, että hän pitäisi puheen suuressa kirkkotilassa muutamalle sadalla ihmiselle, 

hän ehdotti aiheeksi "Jeesuksen Kristuksen seurakunta sosialistisessa 

yhteiskunnassa", sillä tämä aihe käsittelisi asiaa tarpeeksi yleisellä tasolla. 

Kirkkopäivien yleisö oli ilmeisesti hänen mielestään liian iso syvemmälle 

menevien kysymysten tarkasteluun. Hän kertoi myös, että aiheen muuttaminen on 

mahdollista. Loppujen lopuksi aiheeksi muodostui "Kirkko modernin ihmisen 

sielunhoitajana", joka soveltui hyvin kirkkopäivien sielunhoitoteemaan. 174 

Albrecht Schönherr saapui vaimoineen Turun kautta Helsinkiin 

6.8.1975, josta he seuraavana päivänä matkustivat kirkkopäiville Joensuuhun. 

Siellä pitämässään puheessa hän totesi, että sielunhoitajan persoona saattoi olla 

sielunhoidon suurm este. Hän pohti, olivatko ihmiset sielunhoitajina 

käyttökelpoisia: 

Sosialistisissa maissa meihin kohdistuu jatkuvasti moitteita, että 
uskonto pyrkii tukemaan vallitsevia valtarakenteita ja lohduttamaan 
voimattomia ja oikeudettomia. Kirkko, joka haluaa toimia 
sielunhoitajana, ei voi olla kuulematta tätä moitetta. Sen tähden 
[kirkon tulee] .. . erityisesti sosialistisissa maissa suhtautua 
myönteisesti siihen, että kirkon valta on vähenemässä. Kirkon valta on 
yleisessä merkityksessä vähentynyt voimakkaasti useissa 
länsirnaissakin. Sitä enemmän kirkkoa vaaditaan luottamaan Pyhän 
Hengen voimaan.. . Kirkko ei saisi vihasrua kohtalostaan, vaan sen 
tulisi huomata mahdollisuus todistaa evankeliumin vapaudesta ja 
ilosta toisenlaiseksi muuttuneessa maailmassa.175 

Rivien välistä saattoi huomata, että kirkon vaikutus yhteiskunnallisiin 

asioihin DDR:ssä oli vähentynyt. Siihen oli Schönherrin mukaan kuitenkin vain 

tyydyttävä. Hänen mielestään kirkkojen tuli elää siten, miten se oli luvannut 

valtiolle antamassaan "Kirche im Sozialismus" -asiakirjassa. 

kristityt , Tahdomme palvella. 
'
74KA SKSKA VIII 82 Palosuo Schönherrille 11.12.1975 [Ilmeisesti kyseessä on Palosuon 

näppäilyvirhe ja vuosi olisi oikeasti 1974, muutenhan Kirkkopäivät olisi jo pidetty], Schönherr 
PalosuolIe 12.2.1975; EZA 101 / 1464 Schönherr PalosuolIe 12.2.1975; SKSKA VIII 82 Palosuo 
Schönherrille 22.5.1975. 
' " KA SKSKA VJIl 82 Schönherrin puhe kirkkopäivillä; Kirkkopäiväl 1975, 91-100. 
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Kirkkopäivillä pitämänsä puheen lisäksi Schönherrillä oli aikaa tavata 

myös tiedotusvälineiden edustajia, jotka kyselivät kirkon ja marxilaisuuden 

välisestä keskustelusta sekä erityisesti ajankohtaisen Etykin teemoista: 

Meillä ei ole yliodotuksia, mutta toivomme pienetkin askeleet terve
tulleiksi. Mutta eivät Etykin muut asiat ole kolmannen korin asioita 
vähäpätöisempiä. Uskon, että sotilaspoliittinen turvallisuus on pantava 
etusijalle. Tärkeintä meille DDR:ssä on perheen yhteen 
saattaminen. 176 

Suomalaisten mielenkiinto kohdistui etenkin Etykin päätösasiakirjan 

kolmanteen koriin, ihmisten väliseen kanssakäymiseen, mihin Itä-Euroopan 

kansalaiset suhtautuivat vaivautuneesti. Haastattelussaan Schönherr korosti 

tasapuolisuuden vuoksi myös muita koreja. 

Vierailullaan Schönherr kertoi myös kirkon ja valtion suhteesta 

omassa maassaan. Hänen mukaansa kirkolla ei ollut minkäänlaista poliittista 

valtaa. Valtio oli epäluuloinen kirkkoa kohtaan, sillä kirkko oli aiemmin ollut 

hallitsevan luokan liittolainen. Kirkolla oli hankaluuksia DDR:ssä myös 

kirkkorakennusten ylläpidossa. Onneksi ulkomaisilta kirkoilta tuli tähän rahaa. Jos 

paikkakunnalla ei ollut kirkkoa, uutta sinne oli lähes mahdotonta saada. Sen 

vuoksi jumalanpalveluksia pidettiin seurakuntalaisten kodeissa. Schönherr kertoi 

diakonian olevan kirkon tärkein ja laajin työala. Se on myös saanut valtion 

tunnustuksen. Hän kertoi myös, että kristinuskoa ei enää pidetä sosialismin 

vastaideologiana, vaan kirkko ja valtio käyvät dialogia teoreettisella ja käytännön 

tasolla. "Ehkä tämä on tilanne, jossa on opittava elämään", hän totesi. 177 

Kirkkopäivien jälkeen Schönherriä odotti aiemmin luvattu loma 

Suomessa. Aluksi Schönherr vaimoineen matkusti Kolille, Pohjois-Karjalaan. 

Kolilta he matkustivat Ilomantsiin ja Kuopioon, joissa piispaa rouvineen isännöi 

Kuopion piispa Paavo Kortekangas. Savosta piispa matkusti Kontiolahdelle 

pastori Jouko Pesosen luokse, jolloin hänellä oli mahdollisuus tutustua paikallisen 

seurakunnan elämään. Vierailunsa aikana Schönherr puolisoineen tutustui myös 

116 Esimerkiksi Kk 27/20.8.1975 Piispa Schönherr DDR:sta kirkkopäivillä: "Kristitty on vapaa" ja 
Karjalainen 11.8.1975 Berliinin piispa KirkkopäiviJlä: "Jumala voi toimia myös ateistin kautta" 
Näissä lehdissä oli samansisältöinen juttu, kuvat ja otsikot olivat erilaisia. 
In Km 58/ 19.8.1975 Itä-Saksan kristityt: tahdomme palvella. 
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itäsuomalaisten ortodoksiseurakuntien elämään. Paluumatkalle Berliiniin he 

lähtivät Helsingistä 30.8.1975. Ennen lähtöä heillä oli vielä tilaisuus tavata 

ortodoksisen kirkon arkkipiispa Johannes. Matka oli Schönherrille ollut suuri 

elämys. "8 Suomen-vierailun aikana Schönherr pystyi vihdoin lomailemaan 

Suomessa ja tapaamaan henkilökohtaisia ystäviään. 

4.3. Etykistä keskustellaan myös KYT:n yhteyksissä 

Suomen evankelisluterilainen kirkko jatkoi työskentelyä Etykin päätösasiakirjan 

kanssa muun muassa kansainvälisten kirkko liittojen kokouksissa ja kirkon 

yhteiskunnallisen toimikunnan järjestämässä seminaarissa, jonka aiheena oli 

"Etyk kirkkojen haasteena". Tässä seminaarissa oli vieraita muista eurooppa

laisista maista, kuten Bruno Schottstädt Ekumeenis-missionaarisesta keskuk

sesta."9 

Schottstädt saapui Suomeen noin kahden viikon ajaksi 27.5.1975. Heti 

lentokentälle saavuttuaan hänet kuljetettiin HauholIe Viittakiven opistolle, jossa 

hän piti esitelmänsä Etykiin liittyen. Puhe oli tiiviisti kytketty rauhaan. Varsinkin 

Helsingistä oli tullut Etykin huippukokousta valmistellessa rauhan kaupunki. 

Etykin päätösasiakirjan allekirjoittaminen tuli Schottstädtin mielestä olemaan yksi 

maailmanhistorian käännekohdista. Aiempi käännekohta oli hänen mukaansa ollut 

voitto Hitlerin natsismista. Nyt hänen mielestään elettiin aikaa, jolloin pelättiin 

ydinasesodan syttymistä. Siksi tarvittiinkin rauhanomaista rinnakkaiseloa ja sen 

saamiseksi neutraalit valtiot olivat tärkeässä asemassa yhdessä sosialististen 

valtioiden kanssa. '80 Schottstädt oli selvästi tullut Suomeen ajamaan sosialisti

maiden rauhanpolitiikkaa, joka oli suuntautunut länttä vastaan. Rauhan saavutta

miseksi ei nimittäin hänen mukaansa tarvittu länttä, vaan sosialististen ja 

neutraalien valtioiden, kuten Suomen, tuli toimia tässä yhteistyössä. 

118 K.A SKSKA VIII 82 Arkkipiispa Simojoen sihteeri Jouko Martikainen Schönherrille 13.6.1975, 
Martikainen Kuopion piispa Paavo Kortekankaalle 22.7.1975; UKA Schönherr Laura 
Koskelaiselle 20.7.2001. 
179 EZA 101/ 1048 Referat von Bruno Sehottstädt gehalten bei Symposium des Ausschusses 
"Kirche und Gesellschaft" der EV.-Luth. Kirehe Finnlands in Helsinki 15.8.1975; Kttk 1975, 226. 
ISO EZA lOlll048 Referat von Bruno Schottstädt gehalten bei Symposium des Ausschusses 
"Kirche und Gesellschaft" der EV.-Luth. Kirche Finnlands il1 Helsinki 15.8.1975 
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Kirkkojen tehtävänä rauhan saamiseksi oli Schottstädtin mielestä 

ylläpitää keskustelua rauhasta. Varsinkin kahdenväliset keskustelut olivat hyvä 

keino tässä. Myös Euroopan kirkkojen konferenssi oli tässä hyvä kanava. 

Kirkkojen tuli myös tehdä työtä varustelun lopettamiseksi ja olla yhteistyössä 

kaikkien mahdollisten rauhaa ajavien organisaatioiden toiminnassa. Kirkkojen tuli 

mahdollisuuksien mukaan auttaa rauhantyössä myös valtioiden poliittisessa 

päätöksenteossa.'8' 

Hauholta Schottstädt matkusti Rovaniemelle, jossa hän tutustui 

Rovalan setlementtiin parin päivän ajan. Tämän jälkeen hän vieraili vielä 

Karhulassa, Tampereella, Helsingissä ja Orimattilassa. Hän halusi erityisesti 

nähdä "suomalaisia nuoria, miten he ovat sopeutuneet yhteiskuntaan ja joiden 

kasvaminen sosialismiin on mahdollista". Schottstädtin isännät Porvoon piispa 

John Vikström ja Toivo l. Palo KYT:sta muistuttivat vierastaan siitä suuresta 

vastuusta, jonka Suomi on ottanut rauhan saamiseksi Eurooppaan ja kertoivat 

myös kirkon tekevän työtä rauhantyön parissa. 182 Tämä KYT:n johtajien 

muistutus lisäsi ilmeisesti itäsaksalaisten kiinnostusta Suomea kohtaan. 

Schottstädt oli erittäin kiitollinen siitä, että oli päässyt vierailulle 

Suomeen. Kiitoskirjeessään Toivo l. Palolle hän kertoi tutustuneensa syvemmin 

evankelisluterilaiseen kirkkoon ja sen työmuotoihin. Hän toivoi kirkollisten 

suhteiden syvenevän entisestään. "Kahdenväliset suhteemme merkitsevät hyvin 

paljon kirkollemme ja rauhantyölle", hän jatkoi. Schottstädtin mukaan tilanne 

Euroopassa oli hyvin edullinen ja Suomen kirkko voisi tehdä paljon sellaisen 

Euroopan rakentamiseksi, jossa vallitsee rauha.'8J 

Ekumeenis-missionaarinen keskus ja varsinkin sen jaosto "seurakunta 

sosialistisessa kaupungissa"'''' tiivisti vuoden 1975 vuosikertomuksen mukaan 

181 EZA 10111048 Referat von Bruno Sehottstädt gehalten hei Symposium des Ausschusses 
"Kirche und Gesellschafl" der Ev.~Luth. Kirche Finnlands jn Helsinki 15.8.1975. 
lB2 KDYK KYT Ulkomainen kirjeenvaihto 1968~1974 Schottstädt Palalle 13 .6.1974, Schottstädtin 
oljjelma ajalle 27.5.-10.6.1974, Vikström ja Palo Schottstädtille 22.2.1974. 
i81 KDYK KYT Gossner-Mission Sehottstädt Palalle 24.9. i 975. 
184 Seurakunta sosialistisessa kaupungissa -ryhmä oli ennen ollut nimeltään "kirkko ja 
yhteiskunta". Nimenmuutoksen ansiosta se yritti ilmeisesti saavan toimintansa hyväksytymmäksi 
SED·valtion silmissä. Nimensä mukaisesti se oli keskittynyt auttamaan sosialislisen kaupungin 
kirkkoja sekä työelämän kysymyksiä. 



82 

yhä enemmän suhteitaan Suomen kirkon yhteiskunnalliseen toimikuntaan sekä 

vastaavaan ryhmään Alankomaissa esimerkiksi yhteisten seminaarien ja 

työntekijöiden vierailujen muodossa. Yhteisissä seminaareissa oli käsitelty 

pääasiassa sitä, miten kussakin yhteiskunnassa pystytään toimimaan vastuullisesti 

ja miten elettäisiin yhdessä ja palveltaisiin toisia parhaiten. Näitä kontakteja oli 

päätetty jatkaa seuraavanakin vuonna ja jopa syventää. Varsinkin suomalaisten 

kanssa oli pohdittu, että keskustelujen painopisteeksi tulisivat sosiaalieettiset 

kysymykset. 185 

"Seurakunta sosialistisessa kaupungissa" -ryhmä piti tärkeänä työhön 

ja ammatinha!joittarniseen liittyviä kysymyksiä ja sitä, että kristillinen seurakunta 

ottaisi osaa sosialistisen kaupungin elämään. Ryhmän yhtenä tehtävänä oli myös 

käsitellä tähän aihepiiriin liittyviä kysymyksiä, joita keskusteltiin kirkkojen 

maailmanneuvostossa, ja tuoda näitä sosialistisessa maassa käytävään 

keskusteluun. Työryhmän jäsenet olivat suur- ja uusien kaupunkien pastoreita, 

joille oli tärkeää ottaa vastuullisesti osaa yhteiskuntapoliittisiin kysymyksiin. 

Länsimaiden kirkkojen teollisuustyön ryhmät olivat olleet pitkään tekemisissä 

"seurakunta sosialistisessa kaupungissa" -ryhmän kanssa.'80 Kun länsimaiset 

teollisuustyötä tekevät ryhmät olivat yhteistyössä itäksaksalaisten kanssa, he 

ilmeisesti halusivat tutustua sosialismiin paremmin. Keskellä Eurooppaa sijaitseva 

maa, jossa luterilaisia oli enemmistö oli oiva kohde yhteystoiminnalle. 

Etykin päätösasiakirja ja aiemmin solmittu YY A-sopimus lisäsivät 

Ekumeenis-missionaarisen keskuksen kiinnostusta Suomea kohtaan. Kun Suomi 

oli hyväksynyt molemmat näistä asiaki!joista, oli DDR:stä helppo päästä 

Suomeen. Kirkon yhteiskunnallista toimikuntaa kiinnostivat suhteet Gossner

Missioniin ja Ekumeerus-missionaariseen keskukseen siksi, että tämän kontaktin 

avulla voisi pitää kansan välisiä suhteita. Suomalaiset halusivat ta!jota heille 

henkireiän sekä mahdollisuuksia matkustaa Suomeen. Kontakteissa itäsaksalaisten 

kanssa Suomalaiset saivat katsoa yhteiskunnallisia oloja toisen maan tilanteista 

käsin. Juhani Veikkolan mukaan: 

'" EZA 101 /954 Tätigkeitsberichl des ÖMZ fiir 1975 
186 EZA 101 /954 Berieht tiber die Arbeit der Abteilqng 1 der ÖMZ dtir den Zeitraum 1.I.l972-
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Opittiin tuntemaan DDR:ää, emmekä olleet niin herkkiä 
sosialistimaista tulleiden propagandalle kun muut länsimaat. 
Tiesimme, että kirkko voi siellä elää. He olivat jollain tavalla 
parempia kuin länsisaksalaiset, jollain lailla nöyrempiä. Heidän 
kanssaan suorastaan viihtyi. '87 

Ilmeisesti K.YT:aa kiinnosti myös se, miten protestanttiset kirkot 

pystyivät ~lämään sosialismissa, olihan DDR ainoa sosialistinen maa, jossa 

valtaosa kristityistä oli evan!celisia. 

Suomalaiset osallistuivat edelleen kansainvälisten kirkkoliittojen 

kokouksiin, joissa käsiteltiin Etyk:n päätösasiakirjaan liittyviä kysymyksiä. 

P-rofessori Eino Murtorinne matkusti DDR:ään Euroopan kirkkojen konferenssin 

konsultaatioon "Etyk ja kirkot", joka pidettiin Buckowissa 27.-31.10.1975. Kun 

isäntämaana oli DDR, näkyi maan tilanne hyvin. DDR:n viranomaiset olivat 

aluksi vastustaneet kO!lsultaation järjestiilllistä maassaan . Syyksi Murtorinne 

arveli, että kokousta käytettäisiin hyväksi Etykin päätösasiakirjaan sisältyvien 

yleisiä ihmisoikeuksia, tiedonvälitystä ja ihmisten välisten yhteistyötä koskevien 

kohtien korostamiseen.' 88 Viranomaiset ilmeisesti pelkäsivät, että DDR:ssä 

keskusteltaisiin länsimaisten korostusten pohjalta. 

Kokouksen tavoitteena oli esitellä Etykin tuloksia ja niiden kirkoille 

avaamia mahdollisuuksia sekä tarjota Euroopan kirkkojen konferenssin edustajille 

mahdollisuus keskustella päätösasiakirjasta. Haluttiin myös, että kirkot ottaisivat 

vastuuta Etykin päätösten toteuttamiseksi ja hyväksyä muun muassa 

rauhankasvatus kirkkojen kasvatusohjelmaan. Keskusteluissa haluttiin tuoda esiin 

keinoja, joilla kirkot voisivat tehdä päätösasiakirjan sisältöä tunnetuksi jäsenilleen 

ja jopa auttaa sopimusten toteuttamisessa. Kokouksessa oli länsimaista vähemmän 

osanottajia kuin Itä-Euroopasta, mistään kaikkien Euroopan kir·kkojen 

kokoontumisesta ei voinut puhua. Erityisinä tehtävinä konsultaation osallistujat 

suosittelivat Etykiin liittyvien käsitteiden, kuten ihmisyyden, turvallisuuden, 

molemminpuolisen luottamuksen ja yhteistyön teologis-eettistä tutkimusta. 

31.12.1974. 
187 Veikkolan haastattelu 1-2 .10.2001. 
" . KUO KUT matkaraportit 1975 professori Eino Murtorinne KUT:lle 16.11.1975; Km 
83/ 18. ll .1975 Kirkot seuraavat Etykin jatkotoimenpiteitä. 
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Samoin tulisi pohtia teologisesti sisäisiin asioihin puuttumattomuuden ja 

ihmisoikeuksien kunnioittamisen välillä olevaa ristiriitaa. Rauhankysymyksen 

tulisi olla mukana liturgiassa, esirukouksissa Ja julistuksessa sekä 

rauhankasvatuksen tuli olla osa kirkkojen kasvatustyötä kaikkien ikäluokkien 

keskuudessa.189 Se, että DDR:ssä pidetyssä konsultaatiossa puhuttiin rauhan

kasvatuksesta, oli aika rohkeaa. Valtio nimittäin ajoi vastakkaista asiaa kun 

maassa oli käynnistynyt Honeckerin valtaantulon jälkeen militarisoituminen. 

Konsultaation yleistunnelrnaa Murtorinne kuvasi optimistiseksi. 

Hänen mielestään itäryhmän maat olivat aidosti toiveikkaita, minkä hän huomautti 

johtavan tosiasioista piittaamattomaan optimismiin. He suhtautuivat päätös

asiakirjaan liiankin toiveikkain mielin, eivätkä arvanneet sosialististen valtioiden 

torjuvan Etykin ideoita. Varsinkin uskontoasioiden valtiosihteerin Hans 

Seigewasserin järjestämällä illallisella Murtorinne huomasi eräiden "hyväilevän 

isäntää liikaa" ja syyllistyvän jopa "kristilliseen naivismiin". Sekä Murtorinne että 

konsultaatiossa puheen pitänyt Esko Rajakoski Geneven Suomen edustustosta 

olivat sitä mieltä, että Etykin käsittely oli saanut liian helppohintaisen ja 

realistisen sävyn. '90 Murtorinne pääsi DDR:ssä näkemään hyvin, miten maassa 

keskusteltiin päätösasiakirjasta. 

Ihmisoikeuskysymykset tulivat voimakkaasti kirkkojenväliseen 

keskusteluun Kirkkojen maailmanneuvoston Nairobissa pidetyn viidennen 

yleiskokouksen aikana Ja sen jälkeen. Yleiskokouksen suositukset toivat Suomen 

ja Etykin laajasti ekumeeniseen tietoisuuteen. Kirkkojen maailmanneuvoston 

pääsihteerin Philip Potterin aloitteesta Etykin päätösasiakirjan allekirjoittaja

maiden kirkot aloittivat neuvottelujen sarjan ihmisoikeuksien toteuttamisesta, 

joihin kuuluivat myös omantunnon- ja uskonnonvapaudet.'9' 

Kirkkojen ylläpitäessä toiveikkaina keskustelua Etyk:iin liittyen 

molemmat suurvallat, Yhdysvallat ja Neuvostoliitto olivat jo keväällä 1976 

epävarmoja Etyk-prosessin jatkamistavasta. Molemmat odottivat Suomen pitävän 

119 KUO KUT matkaraportit 1975 professori Eino Murtorinne KUT:lle 16.11.1975; Kinnunen 
1991, 39-42. 
'90 KUO KUT matkaraportit 1975 Murtorinne KUT:lle 16.11.1975. 
'91 Kttk vuodelta 1976, 166-167; Selk 1981,221. 
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kehitystä yllä. Varsinkin lännessä liennytyksen arvostelu kasvoi, sillä sen nähtiin 

hyödyttäväo ensisijaisesti Neuvostoliittoa ja sen liittolaisia. Samanaikaisesti 

Moskova ei ollut enää niin kiinnostunut Etykin eteenpäinviemisestä.192 

Etykin päätösasiakirja ja solidaarisuus rauhan tiellä oli 

keskustelunaiheena Ferchissä pidetyssä ekumeenisessa konsultaatiossa, johon 

Pirkko Lehtiö osallistui 17.-23.3.1976. Konsultaation järjesti KMN:n alla toimiva 

Urban and industrial mission sekä itäsaksalainen Bruno Schottstädtin johtama 

"Kirkko sosialistisessa kaupungissa" -ryhmä. Konsultaatioon osallistuneet 

kertoivat omien kirkkojensa toiminnasta sekä kuuntelivat innokkaasti muiden 

maiden edustajien kertomuksia omista kirkoistaan. Lehtiön mukaan sosialistisissa 

maissa suhtautuminen rauhan kysymykseen oli polttavampi kuin Suomessa, sillä 

valtiot asettuivat sen taakse toisin äänenpainoin kuin Suomessa. Keskusteluiden 

taustalla oli koko ajan Helsingissä pidetty Etyk:in huipennus sekä siellä esille 

tullet kysymykset. 193 

Samasta aihepiiristä keskustelu jatkui, kun viisi suomalaista kirkon 

yhteiskunnallisesta toimikunnasta vieraili DDR:ssä "Kirkko sosialistisessa 

kaupungissa" -ryhmän vieraana 17.-26.5.1976. Matkaseurueeseen kuuluivat 

teollisuuspastori Pentti Aarnio, rehtorit Ursula Kontio ja Eija Köntti sekä ekonomi 

Ilari Rantakari. Vierailunsa alussa suomalaiset tutustuivat Berliiniin, Naumburgiin 

ja Halleen. Vanhan Hallen kaupungin viereen, Saale-joen toiselle puolelle oli 

rakennettu uusi asutus alue Halle-Neustadt, jossa asui 100000 ihmistä. Suurin osa 

asukkaista työskenteli Bunan ja Leunan kemiallisissa tehtaissa. Suomalaisvieraat 

osallistuivat Halle-Neustadtin seurakunnan elämään, kuten jumalanpalveluksen 

jälkeiseen keskustelutilaisuuteen. Maallikoille oli seurakunnassa uskottu monia 

tehtäviä, joten heistä oli paljon apua seitsemälle päätoimiselle työntekijälle. 

Suomalaislehtori Eija Köntti saarnasi kirkossa pidetyssä konfinnaatio

tilaisuudessa. Suomalaiset vierailivat myös Dessaussa, jossa he tapasivat Anhaltin 

kirkon piispan Eberhardt Nathon. Hän kertoi suomalaisille, että pappien 

lukumäärä oli vähentynyt ja että kirkon tilaisuuksiin osallistujien määrä oli 

192 Suomi 2000,169. 
193 KDYK KYT raportteja ulkomailta 1968· 1976 Pirkko Lehtiön raportti DDR:n markalta 16.-
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vähentynyt. Natho kertoi, että tämän vuoksi kirkon toimintaa tuli arvioida ja 

organisoida uudelleen. 19
' 

Lyhyiden Dessaun ja Wörlitzin vierailuiden jälkeen suomalaiset 

osallistuivat Dölaussa pidettyyn kokoukseen, jonka aiheena oli "Kasvatus 

rauhaan", jossa aihetta käsiteltiin raamattutyöskentelyiden ja esiteImien 

muodossa. Keskustelut liittyivät erityisesti Etykiin. Keskusteluissa tuli ilmi , että 

osallistujat eivät pitäneet rauhankasvatusta opin välittämisenä, vaan 

elämäntapana. Rauha tulisi ymmärtää oikeudenmukaisuuteen tähtääväksi 

prosessiksi, joka oli osa kirkon toimintaa. Suomalaisryhmän jäsen Rantakari 

kertoi omassa esityksessään suomalaisesta kirkollisesta rauhantyöstä. Kokouk

sessa suomalaiset kertoivat myös Suomen historiasta sekä Helsingin seurakuntien 

yhteiskunnallisesta työstä. Berliiniin suomalaiset palasivat Jenan kautta. IOS 

ltäsaksalaisisännistä oli hyvä, että kaikki suomalaisvieraat, pastorit ja 

maallikot, olivat samalta maantieteelliseltä alueelta, eli Helsingin tienoilta. Heidän 

mukaansa kontaktit suomalaisiin tulisivat tulevaisuudessa vielä syvenemään. 

Esimerkiksi pidettäisiin enemmän tämänkaltaisia viikonJoppuseminaareja, joihin 

osallistuville suomalaisille tarjottaisiin sen lisäksi ohjelmaan myös kokouksen 

alku- ja loppupuolella. Temaattisesti keskusteltaisiin rauhankysymyksestä ja sen 

yhteydessä myös Etykistä. 196 

Muutamaa päivää myöhemmin oli itäsaksalaisten vastavierailun aika. 

Kirkon yhteiskunnallinen toimikunta ja Suomen ekumeeninen neuvosto oli 

kutsunut ryhmän itäsaksalaisia Ekumeenis-missionaarisesta keskuksesta maahan 

31.5.-9.6.1976. Vierailulla olivat pastorit Rainer Graupner ja Joachim Koppehl 

sekä tohtori Carl Ordnung. Matkansa aikana itäsaksalaiset tutustuivat moniin 

suomalaisiin seurakuntiin, joissa tehtiin teollisuustyötä. Graupner ja Koppehl 

23.3 .1976. 
194 Km 49/ 13 .7.1976 Kirkn elämän edellytyksiä: Seurakunta kootaan kotikäyntityöllä . 
195 EZA 101 /954 Protokoli der 1 Q. Sitzung der Arbeitsgruppe "Gemeinde der sozialistischen Stadt" 
beim ÖMZ am 4.2 .1976, Protokoll der 12. Sitzung der Arbeitsgruppc "Gemeinde io der 
sozialistischen Stadi" beim ÖMZ 23.6. 1976; EZA 101 /955 Tätigkeitbericht der ÖMZ fiir '1976; 
Km 49/13 .7.1976. 
196 EZA 101 /954 Protokoll der 10. Sitzung der Arbeitsgruppe "Gemeinde der sozialistischen StadI" 
beim OMZ am 4.2.1976, Protokoll der 12. Sitzung der Arbeitsgruppe "Gemeinde in der 
sozialistischen Stadl" beim ÖMZ 23.6.1976; EZA 10 1/955 Tätigkeilbericht der ÖMZ fiir 1976. 
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tutustuivat Inkeroisissa Tampellan kartonkitehtaaseen ja vierailivat työnjohtaja 

Reino Salmen kotona. Tampellassa he tutustuivat sekä vanhaan että uuteen 

kartonkitehtaaseen. Erityisesti heitä kiinnostivat työntekijöiden sosiaaliset olot, 

kuten vuorotyöntekijöiden lomajärjestelyt, palkkaus ja työterveydenhoito. He 

kertoivat ihailevansa myös suomalaisten teollisuuslaitosten siisteyttä: paikat olivat 

hyvässä jäJjestyksessä ja puhtaita. lIIalla he kävivät lnkeroisissa seurakuntaillassa. 

Anjalankosken sanomille antamassaan haastattelussa he kertoivat myös kirkon ja 

valtion suhteista DDR:ssä ja kertoivat maansa kirkkojen ongelmana olevan, miten 

saada nuoria mukaan seurakunnan toimintaan. 197 

Ohjelmassa oli muun muassa seminaari, jossa käsiteltiin Etykiä. 

Seminaariin osallistui kaupunki- ja teollisuuslähetyksessä työskenteleviä 

pastoreita. Seminaarin jälkeen kaikki kolme pitivät saaman jossain seurakunnassa. 

Heillä oli myös mahdollisuus kertoa seurakunnissa Ja pastoreiden 

keskustelurybmissä kirkon tilanteesta DDR:ssä. Vierailun jälkeen ainakin 

Graupner piti suhteiden jatkamista suomalaisten kanssa tärkeinä, sillä hänen 

mielestään suomalaisten pitäisi ehdottomasti saada lisää tietoa kirkkojen 

tilanteesta DDR:ssä. 198 

4.4. Turvallisuusministeriö kiinnostuu konventtivieraasta 

Suomalaiset DDR:ssä vierailleet kirkon edustajat eivät maininneet raporteissaan 

Turvallisuusministeriötä oikeastaan milloinkaan. He kuitenkin aavistelivat, että 

DDR:ssä, kuten Neuvostoliitossakin, kirkkojen edustajia saatettiin valvoa. 

Valvonta ulottui myös kirkkokonventin kokouksiin. Poikkeuksena oli 

Miinchenissä pappina työskennelleen Jussi Brummerin raportti , jonka hän oli 

lähettänyt Kirkon ulkomaanasiain toimikuntaan, sekä Baijerin maakirkon piispalle 

Dietzfelbingerille. Brummer vieraili Pohjoismais-Saksalaisen kirkkokonventin 

kokouksessa Friedrichrodassa DDR:ssä 13.-2\.6.1976. "Järisyttävintä" 

197 KDYK KYT Gossner-Mission itäsaksalaisten ohjelma suomessa ajalla 1.-12.9.1976; AS 
8.9.1976 ltäsaksalaisia pappisvieraita eilen Inkeroisissa. 
'" EZA 10111464 Schottstädt Pabstillc 8.4.1976; EZA 1011955 Tätigkcitsbcricht ÖMZ 1976; EZA 
101 /954 Protokoll der 13. Silzung der Arbeitsgruppe "Gemeinde io der sozialistischen Stadf' beim 
ÖMZ 5.10.1976. 
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Brummerille oli huomata miten Turvallisuusministeriö oli ulottanut valvontansa 

kaikkialle. Brummerin mukaan papistossa oli monia urkkijaa, myöskin 

tärkeimmissä kirkon tärkeimmissä keskuksissa. Pastorit eivät uskaltaneet 

keskenään käydä syvälle meneviä keskusteluita. Informoijia oli esimerkiksi 

seurakuntien hallinnossa ja ulkomaalaisia suhteita kontrolloitiin. Brummer kertoi 

olevansa varma, että konventin kokouksia kuunneltiin. JOO Se, että 

Turvallisuusrrtinisteriö oli kiinnostunut kirkkokonventista, oli aika luonnollista. 

SED-valtio halusi ehdottomasti pitää maansa kasassa ja siinä tarvittiin 

Turvallisuusministeriötä. Itäsaksalaiset kirkonmiehet pääsivät yhteyksiin 

ulkomaisten kanssa vain, jos keskuudessa oli "luotettavia" henkilöitä, jotka 

kertoivat Turvallisuusministeriölle. Tähän kirkkokonventin kokoukseen osallistui 

muun muassa Greifswaldin maakirkon piispa Horst Gienke, sekä Thiiringenin 

maakirkon piispa Ingo Braecklein, jotka on Turvallisuusministeriöiden arkistojen 

avauduttua todettu urkkijoiksi (Inojjiziel/er Mitarbeiler). 

Brummerin kirjeen ja BEK:n sihteeristölle menneen osallistujaraportin 

perusteella on vaikea sanoa, kuka erityisesti oli Turvallisuusministeriön 

Brummeria ahdistellut urkkija. Nimet eivät ole yhtäpitäviä. Kuitenkin eräästä 

CDU in DDR:n ja Prahan kristillisen rauhakonferenssin edustajasta oli varoitettu 

Brummeria jo etukäteen. Brummerin ollessa seurakuntavierailuJla, juuri tämä 

henkilö oli puhunut BrummerilIe seitsemän tuntia yhtä mittaa. Tämän Brummer 

oli kokenut erittäin ahdistavaksi. "lO 

Kyseinen raportti oli Kirkon ulkoasiainosastossa ainoa laatuaan, sillä 

kukaan konventin kokouksissa käynyt ei ole koskaan aiemmin kertonut näin 

suoraan kohtaarnisestaan Turvallisuusministeriön kanssa. Brummer saattoi olla 

kiinnostava TurvaJlisuusministeriöJle siksi, että tämä työskenteli Saksan 

Liittotasavallassa. Ehkä Turvallisuusministeriön urkkija ei pitänyt siitä, että 

"ystävävaltiosta" kotoisin oleva pastori työskenteli "vihollisval'tiossa" 

Liittotasavallassa. Tämän kokemuksen jälkeen Brummer suhtautui itäsaksalaiseen 

1'J!l KUO KUT Matkaraportit 1976 Jussi Brummer pääsihteeri Jaakko Launikarille s.d. 
200 KUO KUT Matkaraportit 1976 Jussi Brummer pääsihteeri Jaakko Launikarille s.d. 
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urkkijavaltioon ilmeisen kielteisesti ja uskalsi tuoda tämän julki raportissaan. Hän 

lähetti raporttinsa muun muassa Baijerin maaklrkon piispalle. 

Tavatessaan muita pappeja Brummer kuuli, että itäiset 

seurakuntapalvelut seurasivat suomalaista kirkollista lehdistöä ja postia. 

Suomalaisille Brummer ehdotti, että suomalaiset vieraat valmentautuisivat 

paremmin Turvallisuusrninisteriön toimiin.'·' Brummerin saarnan tiedon valossa 

ei siis ole mikään ihme, että suomalaiset olivat yleensä hyvin varovaisia 

raporteissaan. Sitä ei ole tiedossa, johtiko Brummerin raportti mihinkään 

toimenpiteisiin Kirkon ulkoasiain toimikunnassa tai Baijerin maakirkossa. 

Konventin kokouksissa ei Brummeria ainakaan muina kertoina näkynyt. 

Samaiseen Friedricbrodassa pidettyyn kirkkokonventtiin osallistui 

muitakin suomalaisia, kuten teologian lisensiaatti Ilpo Vuorinen. Konventin 

aibeena oli "Opetus ja kasvatus seurakunnassa". Vuorinen piti konventissa myös 

esitelmän, joka käsitteli Suomen kirkon kasvatustoiminnan suunnittelua. 

Esitelmää kuunnellut itäsaksalainen Birgitte v. Schroetter oli piti kovasti Vuorisen 

esitelmästä, jossa hän oli kertonut miten eri ikäluokat otetaan huomioon kirkon 

kasvatustoiminnassa. Esitelmä käsitteli laajasti kirkollista kasvatusta 

pyhäkoulussa, konfirrnaatioon valmistavassa opetuksessa, nuorisotyössä ja 

partiotoiminnassa. Schroetter oli tyytyväinen naisten suureen osallistujarnäärään 

mutta bannitteli, että paikalla ei ollut yhtään kirkollisia nuorisotyöntekijöitä. Hän 

myös kertoi huomanneensa, että huolimatta eri yhteiskuntajäJjestelmistä ongelmat 

olivat kaikkialla samanlaisia.'02 

Suomessa pidetyn Euroopan turvallisuus- ja ybteistyökokouksen 

bedelmistä mainittiin vain kokouksen alussa vietetyillä valtiosihteerin 

Seigewasserin illallisella. Tuolloin pidettiin monia puheita, jolloin korostettiin 

maailman rauhan merkitystä ja toisteltiin usein sanoja "Helsingin kokous" ja 

201 KUO KUf Matkaraportit 1976 Jussi Brummer pääsihteeri Jaakko Launikarille s.d. 
'02 KUO KUT Malkar.portil197611po Vuorinen KUT:Jle s.d.; EZA 1011\344 Brigille v. 
Schroetterin raportti konventista s.d; EZA 10111344 König kirkkokysyrnysten valtiosihteerille 
11 .5.1976; Km 53127.7 .1976 Saksalais-pohjoismainen konferenssi DDR:ssä. 
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"Helsingin henki".20J Etyk-keskustelua pitivät konventin kokouksessa pääasiassa 

yllä vain valtionhallinnon edustajat. 

Konventin kokouksen jälkeen Vuorinen vieraili Heubachin 

maalaisseurakunnassa, jonka pappi huolehti neljästä seurakunnasta, sillä 

työntekijöistä oli puutetta. Vuorinen toivoi että Suomen kirkko tekisi kaikkensa, 

jotta itäsaksalaiset pääsisivät yksityiselle vierailulle Suomeen. Kaarna halusi ottaa 

koko perheen mukaan, sillä he lomailivat maassa konventin kokouksen jälkeen.204 

Vuorisen raportti oli perinteisen suomalaisen linjan mukainen. Siinä kerrottiin 

yliroalkaisesti kokouksen aihe ja mihin hän meni seurakuntavierailulle. Tuntui, 

että Brummer ja Vuorinen olisivat olleet aivan eri tilaisuudessa. 

4.5. Liennytys hidastuu ja tyytymättömyys DDR:n kirkoissa kasvaa 

Kirkon vastuu yhteiskunnasta ja ihmiskunnan tulevaisuudesta vaikutti 

voimakkaasti kirkon kansainväliseen toimintaan 1970-luvun loppupuolella. 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon suhteeseen muihin kirkkoihin vaikutti 

kirkkojen piirissä yleisesti tehty havainto, että kehittynyt teknologia ja jatkuvan 

kasvun ideologia eivät jakaneet hyötyä tasapuolisesti koko ihmiskunnalle. Toinen 

huolestuttava piirre oli kansainvälisen turvall isuuden vaarantuminen asevarustelun 

seurauksena. Euroopassa tämä oli johtanut Etykin hahmottamien kansainvälisen 

liennytyksen ja yhteistyön hidastumiseen.205 

Varsinaisen Belgradissa pidetyn Etykin seurantakokouksen ja sen 

valmistelun aikana kansainväliset suhteet olivat kiristyneet. Varsinkin kolmanteen 

koriin liittyvät kysymykset aiheuttivat varovaisuutta lausunnoissa. Neuvostoliittoa 

syytettiin päätösasiakirjan loukkaamisesta ja vapaan tiedonvälityksen laimin

lyömisestä. Neuvostoliitto ei halunnut, että tarkasteltaisiin, miten maassa oli 

toteutettu päätösasiakirjan vaatimuksia. Myös muut sosialistimaat olivat tulleet 

203 Km 53n7.7.1976 Saksalais-pohjoismainen konferenssi DDR:ssä. 
2M KUO KUT Matkaraportit 1976 Ilpo Vuorinen KUT:lle s.d.; EZA 101 / 1344 König 
kirkkokysymysten valtiosihteerille 11 .5.1976; Kttk 1976, 174; LangholJ 1999, 33 . 
205 Selk 1981, 174-175. 
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varovaisiksi päätösasiakirjaa kohtaan. Ne ajautuivat nurkkaan länsimaiden 

kiinnostuksen Etykiä kohtaan vain lisääntyessä.'06 

Etykin seurantakokous muodostui lopulta pettymykseksi. Kuitenkin 

siellä allekirjoittajavaltiot vahVistivat uudelleen panevansa Helsingissä 

allekirjoitetun päätösasiakirjan määräykset täytäntöön. Näin turvattiin "Helsingin 

hengen" jatkuvuus, vaikka keskinäistä luottamusta allekirjoittajamaat eivät 

onnlstuneetkaan syventämään. Kirkot pitivät Belgradin tulosta merkittävänä 

omien yhteistyöponnisteluiden johdosta. Etykin päätösasiakirjan allekirjoittamisen 

jälkeen idän ja lännen kirkot olivat järjestäneet ,lähes satakunta Etykiin liittyvää 

kokousta, joiden merkitys on huomattava kansojen välisessä kanssakäymisessä ja 

liennytyksessä. Kirkon ulkoasiaintoimikunnan kansainvälisessä toiminnassa 

korostui yleismaailmallisen tilanteen tiedostaminen muun muassa ihmisoikeus

kysymysten sekä turvallisuus- ja rauhankysymysten käsittelyssä. Erityisesti 

ihmisoikeuksien osalta toimikunta korosti kirkon velvollisuutta auttaa ihmisiä 

omien oikeuksiensa tiedostamisessa ja puolustamisessa.207 

Kirkot pyrkivät monella eri taholla toteuttamaan Helsingissä 

allekirjoitettua päätösasiakirjaa. Kirkkojen maailmanneuvosto päätti vedota 

allekirjoittajavaltioihin, jotta toteuttaminen edistyisi. Päävastuun kirkkojen 

ohjelmasta kantoi Euroopan kirkkojen konferenssi (EKK) yhteistyössä 

Yhdysvaltain ja Kanadan kirkkojen neuvoston kanssa. Ohjelmassa korostettiin 

ennen kaikkea ihmisoikeuksia Etykin päätösasiakirjan kokonaisuudesta käsin. 

Vaikka ihmisoikeuksia korostettiin, se ei EKK:n mielestä tarkoittanut kuitenkaan 

sitä, että kolmannella korilla olisi tärkeämpi asema kuin muilla, vaan kaikki korit 

kuuluivat yhteen ja olivat riippuvaisia toisistaan. Suomen evankelisluterilainen 

kirkko oli kannanotoissaan samoilla linjoilla kuin EKK, tosin suomalaisef 

korostivat vielä enemmän rauhanomaisen rinnakkainelon merkitystä. Suomalaiset 

korostivat myös sitä, että rauha ja turvallisuus eivät saaneet ulottua vain 

hallitusten välisiin suhteisiin, vaan niiden oli näyttävä kaikilla yhteiskunnan 

'06 Suomi 2000, 171-172. 
207 Selk 198 1, 174-175; Suomi 2000, 174. 
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tasoilla.'08 Yhdessä suomalaisen yhteiskunnan tasossa, kirkossa, otettiin Etykin 

päätösasiakirjan tarkastelu huomioon. Päätösasiakirjan allekirjoittamista 

seuranneina vuosina suomalaiset keskustelivat päätösasiakirjoista lähinnä 

kansainvälisissä kirkkoliitoissa. 

Etyk-prosessin hidastuminen Ja Belgradin laihat tulokset johtuivat 

suurvaltojen huonoista suhteista. Yhdysvaltain presidentiksi marraskuussa 1976 

valittu Jinuny Carter veti tiukempaa linjaa kun hänen edeltäjänsä Gerald Ford. 

Carter käytti hyväkseen Etykin päätösasiakirjan tarjoamia mahdollisuuksia ja 

kytki ihmisoikeuskysymykset lähes kaikkiin kansainvälisiin kysymyksiin. Tämä 

sai Neuvostoliiton varautumaan ja tiukentamaan linjaansa, mikä puolestaan herätti 

amerikkalaisten epäluuloja. Neuvostoliitto ei ollutkaan kiinnittänyt huomiota 

ihmisoikeuskysymyksiin, vaikka oli luvannut. Kylmän sodan henki hallitsi jälleen 

kansainvälistä politiikkaa.2o-

Seuraavan viiden vuoden ajan DDR:n puoluepolitiikkaa, ja sen myötä 

koko valtion toimintaa, määritti 18.-22.5.1976 pidetyt IX puoluepäivät. Uudessa 

puolueohjelmassa noudatettiin entistä voimakkaammin Neuvostoliiton linjaa. 

Neuvostoliittoa pidettiin Suurena esikuvana ja "sosialistisen yhteiskunnan 

korkeimpana voimana". Ulkopoliittisissa linjanvedoissa pyrittiin varmistamaan 

rauha rinnakkaiselolla sosialististen ja kapitalististen maiden kesken. 

Sosiaalipoliittisissa kysymyksissä pyrittiin lujittamaan puolueen ja kansan 

yhtenäisyyttä. Kolmanneksi korostettiin DDR:n sosialistisen valtion teesejä: 

kansaUisuuskysymys asetettiin laajempaan yhteyteen.'10 Puoluepäivillä annetun 

uuden suunnan piirteitä näkyi esimerkiksi siinä, että rauhanomaisesta 

rinnakkaiselosta puhuttiin yhä voimakkaammin neuvostoliittolaisen retoriikan 

mukaan. Yhtenä kenttänä tämänkaltaisilJe puheille oli Ekurneenis-missionaarisen 

keskuksen tilaisuudet, jossa oli mukana myös suomalaisia. 

Kirkkojen piirissä sekä Suomen että DDR:n evankelisluteriJaisten 

kirkkojen työtä väritti vuonna 1977 Luterilaisen maailmanliiton Dar-es

Salaamissa 11.-28.6. pidetty VI yleiskokous. Siellä Etykin teemojen käsittely 

208 Km 76114.10.1977 Kirkot ja Etyk. 
",. Suomi 2000, 176-177; Tarkka 1992, 146. 
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jatkui, tosin sivuroolissa. Yleiskokous näki LML:on tärkeimmäksi tehtäväksi 

tutkia maailmassa vallitsevan taloudellisen ja sosiaalisen epäoikeuden

mukaisuuden syitä sekä toimintaa ihmisoikeuksien toteuttamiseksi. Yleiskokous 

näki Etykin päätösasiakirjan merkittäväksi varsinkin ihmisoikeuksien 

toteuttamisessa. Tämä kokous laajensi konkreettisesti Luterilaisen maailmanliiton 

ulottuvuuden kolmanteen maailmaan. Kokouksen teemana oli "Kristuksessa uusi 

yhteisö" . Kokous hyväksyi myös suomalaisen valtuuskunnan aloitteesta Etykin 

päätösasiakirjan seuraamista koskevat ponnet. Kirkkoja kehotettiin huolellisesti 

seuraamaan Helsingin päätösasiakirjan täytäntöönpanoa, koska sillä saattaisi olla 

keskeinen merkitys maailmanrauhan kannalta. Luterilainen maailmanliitto julkaisi 

myös selvityksen, joka antoi kirkoille käytännöllisiä Etykin seuraamisen ja 

toteuttamisen ohjeita?1l 

DDR:n kirkkojen sisällä oli näihin aikoihin havaittavissa tyyty

mättömyyttä maan tilannetta kohtaan. Kenties traaglsin tapahtuma DDR:n 

kirkkohistoriassa oli pastori Oskar Briisewitzin polttoitsemurha Zeitzissa 

18.8. 1976. Se oli hänen ilmaisunsa tyytymättömyydestä kirkon tilanteeseen. Hän 

kuoli hallelaisessa sairaalassa 22.8.1976. Vaikka tapahtuma oli merkittävä kirkon 

sisällä, se ei näkynyt kirkkojen välisissä suhteissa. Asiasta kerrottiin Kotimaassa, 

joka oli kirjoittanut tästä tapauksesta lyhyen artikkelin. Sen sijaan kahdenvälisissä 

keskusteluissa ei siihen kiinnitetty huomiota. Briisewitz oli kotikylässään 

Rippichassa omistautunut nuorisotyölle ja sosiaalisille aktiviteeteille. Erilaisten 

protestien johdosta valtio painosti häntä yhä voimakkaammin. Reaktiona tähän 

Briisewitzin vastarinta vain voimistui. Kirkko reagoi kapinointiin siirtämällä 

Briisewitzin ·työskentelemään toiseen seurakuntaan.'" 

Yksinäisen mielenosoituksen jälkeen yleisön edessä Zeitzin torilla 

polttoitsemurhan tehnyt Briisewitz toi julki vastalauseensa monien kristittyjen 

kokemaan syrjintään. Hänen kritiikkinsä kohdistui myös kirkkoon, joka enemmin 

neuvotteli valtion kanssa kuin taisteli ja sopeutui mielummin kuin asettui 

vastarintaan. Briisewitz oli jättänyt viestin, jossa hän totesi kirkkojen syyttävän 

110 Walle 1999, 70-7 1; Weber 2000, 295. 
211 Kttk 1977, 164-165; Uusi yhteisö Kristuksessa 1978,62-63; Malkavaara 1998, 154. 
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kommunismia nuorten i!unisen painostamisesta. Valtio puolestaan leimasi 

Briisewitzin henkisesti tasapainottomaksi. Kirkko ja kirkon jOhto reagoivat 

voimakkaan itsekriittisesti. Epätoivoisesta teosta keskusteltiin seurakunnissa 

kautta maan. Myös kirkkojen maailmanneuvosto huolestui tapauksesta ja vaati, 

että Saksin evankelinen maakirkko selvittäisi nuorten kristittyjen aseman 

sosialistisessa valtiossa. Kirkko ei kuitenkaan luopunut kirkkopoliittisesta 

linjastaan, vaan vahvisti edelleenkin kannattavansa vuonna 1972 antamaansa 

"Kirkko sosialismissa" -julistusta. Tapaus osoitti myös, miten suuri kuilu oli 

kirkon ylätason sekä tavallisten seurakuntalaisten elämän välillä. Kuitenkin kirkon 

johtajat pyrkivät SED-valtion tarkkailussa säänt.elemään miten kristittyjen 

arkipäivää hoidettiin.2Il Yksikään DDR:ssä vieraillut suomalainen ei maininnut 

matkaraportissaan tavanneensa Briisewitziä tai keskustelleensa kenenkään kanssa 

tästä. Suomalaiset halusivat ilmeisesti visusti hoitaa suhteitaan, jotka olivat 

linjassa virallisen kirkon kannan kanssa. 

BEK vaati lokakuussa pidetyssä kirkolliskokouksessaan, että kirkon ja 

valtion tulisi käydä periaatteellisia keskusteluja nuorten kristitittyjen syrjinnästä 

kouluissa. Tämä vaatimus oli Briisewitzin polttoitsemurhan aiheuttaneen kohun 

seurasta. Kirkolliskokouksen puheenjohtaja, Berliinin-Brandenburgin piispa 

Albrecht Schönherr huomautti, että valtion kasvatustavoitteena oli kommunistinen 

persoonallisuus, johon kuului myös ateismi. Kirkolliskokouksessa kerrottiin 

myös, että polttoitsemurha oli aiheuttanut levottomuutta seurakunnissa.21
' Kirkon 

piirissä Briisewitzin itsemurha oli ilmeisesti aiheuttanut niin paljon hämmennystä, 

että tilanteesta haluttiin keskustella virallisesti valtion edustajien kanssa. Eräät 

piirit kirkoissa vaativat yhä voimakkaammin muutosta valtion taholta. 

Kirkon yhteiskunnallisen työn keskuksen suhteet DDR:ään jatkuivat 

kun Lauri Vakkilainen, Hyvinkään teollisuusppi Jarmo Juntwnaa ja Jyväskylän 

Setlementin johtaja Aarre Läntinen tutustuivat itäsaksalaiseen kirkolliseen 27.10.-

5.11.l977. He vierailivat Berliinissä, Halle-Neustadtissa sekä Wittenbergissä. 

m Dohlgren 1990 b, 156-157; Walle 1999, 419; Miiller-Enbergs 2000, 87-88; Weber 2000, 302. 
11 J Km 72/1. J 0.1976 Polttoitsemurhan seuraus: Nuorten kristittyjen asema selvitettävä DDR:ssä; 
Dahlgren 1990 b, 156-157; Moser 2000, 26; Miiller-Enbergs 2000, 87-88; Weber 2000, 302; 
Walle 1999,419. 
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Ferchissä he puolestaan osallistuivat ekumeeniseen konsultaatioon, jonka teemana 

oli "Saarna sosialistisen kaupungin kristillisessä seurakunnassa". Suomalais

vieraille tärkeintä oli henkilökohtaiset keskustelut. Konsultaatiossa he 

keskustelivat kirkon Ja seurakunnan tehtävästä erilaisissa talousjärjestelmissä. 

Osallistujat korostivat ekumeenisia ja kirkollisia .ponnisteluja rauhantyön 

lujittamiseksi eri kirkoissa. Raportissaan Vakkilainen kertoi, että suomalaiset 

yrittivät selvittää miten suhteita voi kehittää. Ekumeenis-missionaarisen 

keskuksen johtaja Bruno Schottstädt >toivoi vaihto-ohjelman Suomen ja DDR:n 

välillä toimivan vuosittain. Hän toivoi myös, että Suomi voisi kutsua sosialististen 

maiden kirkkojen edustajia perehtymään Etykin jatkotyöstämiseen115 

Suomen ja DDR:n kirkolliset suhteet olivat saaneet virallisen 

kahdenvälisen aseman jo vuonna 1974, kun arkkipiispa Martti Simojoki 

delegaatioineen vieraili DDR:ssä. Sen sijaan Suomen presidentti Kekkosen 

matkaa oli saatu odottaa aina vuoteen 1977 asti. Hän oli samalla ensimmäinen ei

sosialistisen maan päämies, joka teki virallisen vierailun DDR:ään. Kekkosen 

tekemällä ensimmäisellä valtiovierailulla kirkolliset suhteet DDR:ään eivät 

suuremmin saaneet huomiota. Sen sijaan hänen tavoitteenaan oli saada isänniItään 

selkeä tunnustus Suomen puolueettomuuspolitiikalle. Tapaamisen valmistelijat 

saivat tunnustamisen varmistettua tuntia ennen Kekkosen koneen laskeutumista. 

Omassa puheessaan Kekkonen luonnehti Suomen ulkopolitiikkaa yksiselitteisesti 

puolueettomuuspolitiikaksi. Kekkonen suhtautui edelleen varauksellisesti DDR:ää 

kohtaan. Hän esimerkiksi kieltäytyi vastaanottamasta Karl Marx -kunniamerkkiä, 

eikä halunnut Suomen aloittavan maan kanssa sotilaspoliittista kanssakäymistä.21
• 

Kekkosen tavoitteet vierailulla olivat ennen kaikkea poliittisia. Uskonnollisia 

aiheita ei hänen vierailullaan käsitelty. Mielenkiintoista Kekkosen vierailun 

ajankohdassa oli se, että hän teki vierailunsa vasta arkkipiispa Simojoen virallisen 

vierailun jälkeen. Esimerkiksi Viroon ja Unkariin Kekkonen oli tehnyt 

ensimmäisenä matkan ja sitten vasta Simojoki. Kekkonen halusi ilmeisesti odottaa 

214 Km 80/29.10.1976 DDR:n kirkot vaativat periaatekeskustelua vallion kanssa. 
lIS EZA 101/1464 Franke kirkkokysymyslen valtiosihteerille s.d.; KUO KUT Matkaraportit 1978 
Mauri Vakkilainen KUT:lle 21.1.1978; EZA 101 /956 Tätigkeitsbericht des OMZ fiir 1977. 
216 Visuri & Forsberg 1992,251; Suomi 2000, 377-378. 
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aikaa, jolloin DDR tunnustaisi Suomen puolueettomuuden helpommin. Heti 

valtioiden virallisten suhteiden solmimisen jälkeen se ei liene ollut mahdollista, 

vaan Kekkosen oli odotettava Etykin sinettiä puolueettomuudelle. 

Kekkosen vierailun aikoihin Suomen lehdistössä kUjoitettiin paljon 

DDR:ään liittyviä lehtiartikkeleita. Kirkollinen elämä oli kuitenkin jäänyt 

poliittisten ja taloudellisten aiheiden varjoon. Kuitenkin oli eräitä kirkollisia 

lehtiä, jotka pitivät huolta myös kirkollisten asioiden esiintuomisesta. Rauhan 

tervehdys -lehti oli haastatellut Suomessa vieraillutta DDR:n pappisliiton 

puheenjohtajaa Hans Herbstiä. Hänen mukaansa pappispula oli yksi suurimpia 

ongelmia, varsinkin pienissä maalaisseurakunnissa. Länsimaihin verrattuna eräät 

asiat olivat DDR:ssä Herbstin mukaan kuitenkin hyvin: maassa ei ollut 

huumeongelmaa, alkoholinkäyttö oli kohtuullista, eikä maassa ollut työttömyyttä. 

Herbstin haastattelun lopuksi Kotimaa kehotti suomalaisia kunnioittamaan 

itäeurooppalaisten kirkonjohtajien taitoa ja viisautta, joilla he olivat etsineet 

Kristuksen kirkon tietä uudenlaisissa yhteiskunnallis-poliittisissa olosuhteissa.'" 

Etykin päätösasiakirjan allekirjoittamisen innoittamana Kirkon 

yhteiskunnallisen toimikunnan suhteet DDR:ään lisääntyivät huimasti . 

Tapaamisia puolin ja toisin 'tapahtui jopa pari kertaa vuodessa. Suomalaiset 

osasivat vihdoin käyttää maan otollisen poliittisen tilanteen hyödyksi ja kutsuivat 

itäsaksalaisia maahan. Presidentti Kekkosen epäluottamus ei vaikeuttanut 

itäsaksalaisten kirkollisten ihmisten pääsyä maahan, jos ei helpottanutkaan. Kun 

mailla oli laajemmalla poliittisella tasolla hyvät suhteet ja Etykin päätösasiakirja 

allekirjoitettu, eivät presidentin henkilökohtaiset mielipiteet vaikuttaneet enää 

suhteiden lisäämiseen. Kun 1970-luvun loppupuolella liennytyksen aika näytti 

olevan ohitse, näyttivät kirkot nostavan Etykin merkitystä edelleen ja korostavan 

varsinkin rauhan merkitystä koko maailmassa. 

4.6. "Maaliskuun kuudes" berättää toiveikkuutta DDR:n kirkoissa 

Maaliskuu 1978 oli merkittävä käännekohta kirkon ja valtion suhteissa DDR:ssä, 

kun piispa Albrecht Schönherr tapasi Eric Honeckerin 6.3.1978. Tapaaminen oli 
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valtion ja kirkon liennytyspolitiikan huippukohta. Sen tarkoituksena oli osoittaa, 

että kristityt ja marxistit pystyivät rakentamaan yhteiskuntaa yhdessä ihmisyyden 

puolesta. Mukana valtion edustajina olivat SED:n keskuskomiteasta Paul Verner, 

keskuskomitean kirkko kysymysten työryhmän johtaja Rudi Bellmann ja 

Seigewasseria kirkkokysymysten valtiosihteerin virassa seurannut Hennan Kalb. 

Kirkkoa edusti piispa Schönherrin lisäksi muun muassa Saksin kirkkoprovinssin 

piispa Werner Krusche ja BEK:n sihteeri Manfred Stolpe. Tätä voidaan sanoa 

ensikäynniksi, sillä jo seitsemän vuotta vallankahvassa ollut Honecker tapasi 

kirkon johtoa näin korkealla tasolla ensimmäistä kertaa.'" 

Keskustelua luonnehdittiin "varhaiskevään merkiksi" DDR:n 

kirkkopolitiikassa. Valtiovalta lupasi painokkaasti kunnioittaa kristittyjen 

perustuslaillisia oikeuksia ja kirkko vahvisti velvollisuutensa olla jarruttamatta 

sosialistisen yhteiskunnan kehitystä ja turvallisuutta. Kirkko katsoi, että sen 

edustajat eivät voi luopua vakaumuksensa mukaisista kannanilmaisuistaan 

kansainvälisissä tilanteissa vain sen vuoksi että he eivät ehkä enää pääsisi 

ulkomaille. Honecker puolestaan korosti virallisen ulkopolitiikan perusseikkoja ja 

liennytystä. Hän muistutti myös, että Etykin Helsingin päätösasiakirja herätti 

toivoa, ''vaikka sillä ei vielä ole lainvoimaa". Kirkolle Honecker lupasi kirkollisia 

televisio-ohjelmia erityisjuhlina, kuten helluntaina ja pitkänäperjantaina. 

Vankiloissa sai pitää jumalanpalveluksia. Papit ja muut kirkollisten virkojen 

haltijat luvattiin ottaa valtiollisen vakuutuksen piiriin, eli eläkkeensaajiksi. Valtio 

lupasi myös kunnostaa Lutherin muistovuodeksi 1983 Luther-muistopaikat.219 

Valtio ilmeisesti natisi näihin aikoihin jo liitoksissaan, joten sen oli käytettävä 

kaikkia keinoja yhteiskuntarauhan saamiseksi. Niinpä se suostui keskusteluun, 

mitä kirkot olivat vaatineet Briisewitzin itsemurhan jälkeen. 

Keskusteluissa yritettiin löytää pienin mahdollinen yhteinen nimittäjä 

kirkon ja valtion suhteille. SED tarvitsi ennen kaikkia rauhaa omassa maassaan. 

'" Km 67/13.9.1977 Kirkko DDR:ssä. 
213 Km 29/18.4.1917 Kirkko ja valtio neuvottelivat DDR:ssä; Fulbrook 1991,272; Clladwick 
1993, 44; Schroeder 1999, 244, 480-481; Walle 1999,423. 
119 UMA 44 M Kirkko Saksan Demokraattisessa tasavallassa asiainhoitaja K. Salo ulkoministeri 
Paavo Väyryselle 29.5.1978; Km 29/18.4.1977 Kirkko ja valtio neuvottelivat DDR:ssä; Fulbrook 
1991,272; Chadwick 1993,44; Schroeder 1999, 244, 480-481; Walle 1999,423. 
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Asiainboitaja Salo uskoi!cin raportissaan, että uskottava valtion ja kirkkojen 

ybteistyö belpotti DDR:n asemaa kansainvälisissä yhteyksissä ainakin silloin, kun 

niissä ei voitu välttää vastapuolen "ihmisoikeusvajeiden luettelo intia". Salo kertoi 

tämän olevan arka kohta Saksan demokraattisen tasavallan "valtioruumiissa", eikä 

sen paljastaminen ollut mielekästä sen enempää valtion jobdolle kuin nykyvalossa 

kirkonkaan johdolle. 220 

Lehtori Pirkko Lehtiö kyseli itäsaksalaisten isäntiensä tunnelmia 

kirkon ja valtion edustajien käymistä neuvotteluista vierailullaan DDR:ssä 28.5.-

13.6.1978. Lehtiö oli kuullut, että ainakin yksi kirkon johtoelimien jäsen oli 

eronnut, sillä hän ei katsonut voivansa työskennellä sellaisen kirkon johtopaikalla, 

joka käy neuvotteluita valtion kanssa. Eräät kirkon johtopaikoilla olevat olivat 

tyytyneet vain arvostelemaan kirkkoa. Vasemmistolaisemmin suhtauruneet pitivät 

puolestaan neuvotteluita palaamisena "konstantinolaiseen kauteen", kirkon ja 

valtion tiiviiseen yhteyteen, josta oli luultu päästyn irti. Eräät Lehtiön tapaamat 

ihmiset olivat sitä mieltä, että neuvotteluiden avulla valtio halusi saada kirkon 

tukemaan omaa asemaansa vaikeassa sisäpoliittisessa tilanteessa, mihin liittyy 

runsaasti vaikeuksia. 221 

Kirkolliset piirit olivat pettyneitä myös siksi, että neuvotteluissa 

käsiteltiin vain kirkon asioita. Valtion asiat, kuten puolusrustiedon tulo koulujen 

oppiaineeksi, eivät saaneet lainkaan buomiota. Syksystä 1978 DDR:n kouluissa 

oli nimittäin määrä aloittaa puolustustiedon operus yhdeksännellä ja 

kyrnmenennellä luokalla. Kouluoperuksen lisäksi nuorten tulisi osallistua 

kaksiviikkoiselle leirille, jossa oli tarkoitus noudattaa sotilaallista järjestystä 

univormuissa. Kirkko vastusti ehdottomasti puolustustiedon opettamista. 

Kärkevimmin sitä vastusti piispa Wemer Krusehe. Leipzigissä ja Erfurtissa 

pidetyillä kirkkopäiviUä piispat lausuivat, että Euroopan uhanalainen poliittinen 

tilaMe on syynä tämän oppiaineen tuloon kouluihin. Ylioppilasseurakuntien 

piirissä puolestaan kyseltiin, eikö rauhantutkimukseen liittyvät kysymykset olisi 

tarpeellisempia kouluissa. Kirkon piirissä pobdittiin myös aseetonta palvelua 

220 UMA 44 M Kirkko Saksan Demokraattisessa tasavallassa asiainhoitaja K. Salo ulkoministeri 
Paavo Väyryselle 29.5.1978. 



99 

puolustusopin yhteydessä, koska se on mahdollista myös anneijassa. Lehtiö aisti 

käymissään keskusteluissa huolestuneisuutta, jota sävytti riittämättömän 

informaation aiheuttama epävarmuus.222 

Valtion piirissä asepalvelus sekä kristittyjen opiskelijoiden ja 

koululaisten syrjiminen olivat aina olleet tabuteemoja. Niistä ei suostuttu 

keskustelemaan kirkon kanssa, eikä valtio halunnut, että kirkko keskustelisi niistä 

asioista muidenkaan kanssa. SED:n mielestä yhteiskunnan militarisointi ei ollut 

mikään keskustelunaihe. Sen mielestä asepalvelu oli rauhan palvelua?" 

DDR:n evankeliset kirkot ottivatkin julkisesti kantaa sotilastaidon 

tuloon kouluihin, vaativat suunnitelmien hylkäämistä ja ilmaisivat kantansa 

valtion edustajille. Evankelisen kirkon kannanoton otti vastaan pääministeri Willi 

Stoph, joka torjui kirkon lausunnon toteamalla, että hallituksen kannanotolla on 

paljon kannattajia. Kirkkojen mielestä sotilaskoulutus vaaransi rauhankasvatuksen 

aseman ja saattoi DDR:n koko rauhanpolitiikan kyseenalaiseksi. Seurakuntalaiset 

saivat kuulla kirkkojen kannanoton jumalanpalveluksissa seuraavana 

sunnuntaina.224 

Syksyn mittaan DDR:n kirkot ottivat yhä voimakkaammin kantaa 

armeijan ihannointiin. Albrecht Schönherrin mielestä maan nuorisossa ihneni yhä 

enemmän fasisminkaltaista ajattelua. Evankeliset kirkot olivat myös panneet 

merkille maassa vallitsevan sotilaselämän romantisoinnin ja sodan seurausten 

vähättelyn. Kirkot vetosivat myös lasten vanhempiin, jotta nämä ottaisivat lasten 

kasvatuksen vakavammin ja eivät suosisi enää esimerkiksi sotaan liittyviä 

leikkikaluja. BEK:n mielestä kristittyjen tulisi toimia voimakkaammin sekä 

kodeissa että kouluissa rauhankasvatuksen puolesta.'" Suomalaiset olivat 

ihneisesti kiinostuneita itäsaksalaisten rauhan vaatimuksista. Sen osoittavat muun 

muassa Kotimaassa julkaistut artikkelit. Kirkon piirissä oli vähitellen noussut 

kiinnostus myös valtiosta riippumattoman rauhanliikkeen toimintaan. Myös 

211 KUO Resor DDR Pirkko Lehtiön raportti DDR:n matkalta 16.6.1978. 
222 KUO Resor DDR Pirkko Lehtiön raportti DDR:n matkalta 16.6.1978; KUO KUT Matkaraportit 
1978 Juhani Veikkola KUT:lle s.d. 
m Goecke/1997, 36-37. 
214 Km 54121 .7.1978 Itä-Saksan kirkot vastustavat sotiiaiskoulutusta kouluissa. 
22S Km 83/31 .10.1978 DDR:n kirkot vastustavat anneijan ihannointia. 
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valtion rauhanpolitiikasta poikkeavat äänenpainot alkoivat vähitellen kantautua 

myös Suomeen. 

Maaliskuinen huippu tasoinen neuvottelu näkyi suopeudessa 

Leipzigissa saman vuoden keväänä pidettyjä kirkkopäiviä kohtaan, joilla vieraili 

myös SKSK:n pääsihteeri Simo Palosuo. Mukana oli myös lehtori Reijo Peltola. 

Leipzigin kirkkopäivät olivat kaksiosaiset. Aluksi oli pienemmälle porukalle 

järjestetty kirkkopäiväkongressi, jonka jälkeen oli itse kirkkopäivät, jolloin 

maallikot pääsivät mukaan. Näille kirkkopäiville oli kokoontunut osallistujia 

keskustelemaan elämän päämäärästä ja tarkoituksesta enemmän kuin koskaan 

aikaisemmin: kirkkopäiväkongressissa oli 4200 osallistujaa. Kirkkopäivä

kongressissa työskenneltiin pienryhmissä, joissa eri maakirkoista tulleet 

seurakuntalaiset keskustelivat.226 

Seuraavana päivänä, itse kirkkopäivänä, osallistujia oli jopa 50 000. 

Kirkkopäivien päätöstilaisuudessa Saksin evankelisluterilaisen maakirkon piispa 

Johannes Hempel piti puheen, jossa hän kertoi elämän päämäärän olevan Jeesus 

Kristus. "Hän luo ympärilleen avoimuuden, vastaanottamisen, anteeksiantamisen 

ja rauhan ilmapiirin. Hänen aikaansaamansa rauha vaikuttaa yksilöiden 

vaikutuksella myös yhteiskuntaan." Muutenkin kirkkopäivillä sana "rauha" oli 

kaikkien huulilla, olihan suurin osa Leipzigin kaupungista tuhoutunut sodan 

aikana. Osallistujamäärä oli noussut sata prosenttia edelliskerrasta. Mukana oli 

paljon nuona. Ulkomaisia vieraita oli kahdestatoista eri maasta.227 

Mielenkiintoista Hempelin rauhanretoriikassa oli se, että se ei ollut suunnattu 

länttä vastaan, vaan se korosti rauhan ilmapiiriä ja anteeksiantamusta. Hempel 

osoitti puheensa pidolla rohkeutta, sillä se poikkesi DDR:n valtion kannattamasta 

rauhanretoriikasta. 

Maaliskuun kuudentena pidetyn huipputapaamisen tunnelmista 

keskusteltiin myös, kun kolme suomalaista uskonnollisen kasvatuksen eksperttiä, 

asessori Matti Sihvonen, Olavi Rimpiläinen kirkon koulutuskeskuksesta 

226 Km 41/2.6.1978 Saksin piispa marxismin ja kristinuskon suhteesta: Päämäärä ei ole sama mutta 
voimme kulkea kappaleen matkaa rinnan. 
221 KUO KUT Matkaraportit 1978 Reijo Peltola KUT:J1e 29.6.1978, Hissa KUT:lle s.d; Km 
41/2.6.1978. 
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Järvenpäästä ja uskonnonpedagogiikan professori Kalevi Tamminen vierailivat 

DDR:ssä 9.-17.3.1978. Aloitteen vierailusta oli tehnyt BEK:n kasvatuksen 

komissio, sillä he olivat kiinnostuneet etenkin kirkollisten ammattien työnkuvista. 

Muiksi keskustelunaiheiksi he ehdottivat kirkon työntekijöiden koulutusta, 

teologikoulutuksen uudistusta Ja kirkon työntekijöiden jatkokoulutusta. 

Suomalaiset puolestaan halusivat tutustua kirkollis-akateemisiin koulutus

paikkoihin sekä toiseen tiehen pappisvirkaan, pappiskouluihin. Erityisesti 

suomalaisia kiinnosti teologikoulutuksen tulevaisuuden trendit ja ongelmat.228 

Vierailun aluksi 9.3.'1978 suomalaiset ja itäsaksalaiset kävivät 

Berliinissä tohtorien Reinhard Henkysin ja von Rabenaun johdolla keskustelun, 

jossa käytiin läpi itäsaksalaisen uskonnollisen koulutuksen kaikki perusasiat. 

Suomalaisvieraat kuulivat kuulumisia DDR:n kirkoista ja varsinkin Honeckerin ja 

Schönberrin välisen keskustelun jälkeisestä tilanteesta. Sen jälkeen suomalaiset 

kuulivat miten evankelisia pappeja koulutetaan, vikariaattikoulutuksesta sekä 

jatko-, diakoni- ja katekeettakoulutuksesta. Suomalainen ja itäsaksalainen 

pappiskoulutus poikkesivat nimittäin siten toisistaan, että DDR:ssä papiksi 

valmistui joko kuuden valtiollisen yliopiston teologiselta osastolta tai 'kolmesta 

kirkollisesta instituutista. Valtiollisessa yliopistossa opetus kesti viisi vuotta. 

Opiskeluvaatimuksena oli esimerkiksi yhtä paljon opetusta marxilaisesta 

filosofiasta kuin dogmatiikasta. Kirkollisen puolen opinnot kestivät vähemmän 

kuin valtiollisissa yliopistoissa, eikä siellä ollut opetusta marxilaisesta filosofiasta. 

Kirkollista opetusta annettiin joko kirkollisessa korkeakoulussa tai 

pappisseminarissa. Kirkollisia korkeakouluja oli kolme, Katecbetisches 

Oberseminar Naumburg/Saale, Berliinin Sprachenkonvikt ja Leipzigin 

Theologisches Sernmar. Evankelisia pappisseminareja oli kaksi, Erfurtin 

Evangelische Predigeseminar ja Berliinin Predigeseschule Paulinum. Näissä 

118 EZA 101 / 1464 Auszug aus dem Protokoll der 67. Sitzung des Vorstandes der Konferenz der 
Evangelische KirchenJeitungen hei der DDR in Haile am 4. August j976, Auszug aus ProtokolI 
der Sitzung des Gadök am 14.7.1976 in Berlin, Schönherr Simojoelle 27.12.1976, Franke 
kirkkokysymysten valtiosihteerille 2.2.1978, Vennerk rnit Herrn Grönvik am 28.11. im Sekretariat 
des Bundes. Km 25/4.4.1978 DDR:n teologien opinnoissa: 320 tuntia marxismi-leninismiä. 
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opetus oli käytännönläheisempää. Suomalaisvieraiden matkan aikohin 

kirkollisista koulusta valmistui 60 prosenttia kaikista tuoreista papeista229 

Käyrännönläheisestä jatkokoulutuksesta oli vastuussa pappiskoulu, 

joka taljosi 4-12 päivää kestäviä kursseja. DDR:ssä katekeetat vastasivat 

uskonnonopetuksesta, sillä kouluissa opetusta ei nuorille annettu. 

Katekeettakouluja oli kaksi, nimittäin Buckhardt-Haus Berliinissä ja Schwerinin 

Kathechetisches Seminar. Tuleville katekeetoille opetettiin viisi kuukautta 

kestävän koulutuksen aikana Uuden ja Vanhan testamentin perusasiat sekä 

kirkkohistoriaa, systemaattista teologiaa, kateketiikkaa, pedagogiikkaa, 

psykologiaa ja nuorisotyön taitoja. Opiskelijoilla ei ollut kaikissa aineissa 

oppikirjoja, vaan opiskelijat kirjoittivat luennoilla tarkkoja muistiinpanoja. 

"Luulen, että välistä olisi terveellistä harjoittaa tällaista opiskelua myös meidän 

oloissamme. Ovathan monet kirjat ja luentomonisteet tehneet meistä laiskoja 

opiskelijoita. Miten toisella tavalla painuvatkaan asiat mieleen, kun niiden ääressä 

ajatus ja kynä joutuvat yhteistyöhön", kertoi suomalaistyhmän jäsen Matti 

Sihvonen.23o Sihvosen kommentti osoittaa, että suomalaiset osallistujat olivat 

matkansa aikana myös saavana osapuolena. 

Seuraavana päivänä suomalaisvieraat jakaantuivat kahteen ryhmään 

tutustumaan Berliinin kouluruspaikkoihin, esimerkiksi Predigeschule Paulinum -

pappiskouluun ja kieliin erikoistuneeseen Evangelisches Sprachenkonvikt -

sisäoppilaitokseen. Pappiskoulussa annettu koulutus vastasi suomalaista 

pastoraali tutkintoa. Olennaista tässä koulutuksessa oli pyrkimys liittää tieteelliset 

opinnot ja käytännön kysymykset kiinteämmin toisiinsa. Myöhemmin kaikki 

tutustuivat kirkollis-diakoniseen koulutukseen. Suomalaisille opetettiin 

perustiedot myös kirkollisesta etäopetuksesta, sillä Suomessa ei tällaista 

koulutusta annettu lainkaan. Dresdenissä vieraat tutustuivat jälleen etäopetukseen 

sekä katekeettisen kurssin koulutukseen. Schwerinissä puolestaan esiteltiin 

229 EZA 101 / 1942 Rabenau 29.3.1978, Vennerk zum Besuch von AusbiJdungsexperten aus 
Finnland vam 9.-18.3.1978, Käsin kirjoitetut muistiinpanot, ei kirjoittajaa, ei päivämäärää. 
130 EZA 101 /1942 Rabenau 29.3 . 1978, Vennerk zum Besuch von Ausbildungsexperten aus 
Finnland vam 9.-18.3.1978, Käsin kirjoitetut muistiinpanot, ei kirjoittajaa, ei päivämäärää; Km 
25/4.4.1978 DDR:n teologien opinnoissa: 320 ruotia marxismi-Ieninismiä. 
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katekeettista perus- ja jatkokoulutusta Kathechetisches Seminarissa sekä 

keskusteltiin suomessa tapahtuvasta opintojen uudistamisesta2 J1 

Rostockissa 12.3. suomalaisvieraat tutustuivat oman kiinnostuksensa 

mukaan joko Pappiskoulun jatkokoulutukseen tai Wilhelm Pieck -yliopiston 

teologiseen osastoon. 14.3. suomalaisvieraat tutustuivat Krummenhennersdorfin 

pappiskouluun ja seuraavana päivänä Dresdenissä etäopetukseen ja diakonien 

koulutukseen. Etäopetuksessa oppi materiaali postitettiin opiskelijoille ja 

opiskelijat lähettivät tehtävien vastaukset opettajalle. Muutaman kerran vuodessa 

oli sen lisäksi pieniä lähiopiskeluryhmiä. Nämä kirjeitse opiskelevat halusivat 

lisätä tietojaan, jotta he voisivat toimia seurakuntien vapaaehtoisina työntekijöinä. 

Neljän opiskeluvuoden jälkeen opiskelija oli käynyt läpi niin paljon tiedollista 

opetusta, jolloin hän voi hakea paikalliseen työhön seurakunta-avustajaksi. Näin 

hän auttoi työntekijäpulasta kärsivää kirkkoa. "Kymmenen päivää DDR:ssä 

avasivat meille ikkunan kirkon elämään sosialistisessa valtiossa", Sihvonen 

totesi. 2J2 Sihvosen, Rimpiläisen ja Tammisen vierailu oli aivan uudentyyppinen 

tapahtuma Suomen ja DDR:n kirkkojen välisissä suhteissa. Vierailullaan he 

kuulivat aluksi perustiedot kirkollisesta koulutuksesta ja pääsivät sitten itse 

tutustumaan asioihin paikan päälle. 

Etykin päätösasiakirjan allekirjoittamisen jälkeen ihmisoikeuksista oli 

tullut keskeinen osa kirkkojen kansainvälisiä suhteita. Osa DDR:n kirkollisista 

piireistä jäi kaipaamaan perusteellisempaa keskustelua ihmisoikeuksista Suomen 

ja DDR:n välisissä tapaamisissa. Kenties Etykin päätösasiakirjan innoittamina 

kirkon piirissä alkoi nousta myös uudenlainen retoriikka raubantyöstä, joka ei 

enää noudattanut neuvostoliittolaista esikuvaa. 

2J l EZA 101 /1464 Besuchprogramm tue die finnische Delegation vom 9.-18.3.1978. 
2J2 EZA 101 / 1464 Besuehprogramm Nr die finnische Delegation vom 9.-18.3.1978; Km 
25/4.4.1978 DDR:n teologien opinnoissa: 320 tuntia marxismi·leninismiä. 
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5. Rauhankysymys ja Luther-juhlat tiivistävät suhteita edelleen 

5.1. Rauhankysymys tulee vähiteUen kahdenvälisiin keskusteluihin 

Rauhankysymys tuli Suomen ja DDR:n välisiin kahdenvälisiin keskusteluihin kun 

Suomen puoluepolitiikka sai kritiikkiä Ekumeenis-missionaarisen keskuksen 

johtajalta Bruno Schottstädiltä Juhani Veikkolan DDR:n matkan aikana. Suomi ei 

nimittäin oUut käyttänyt hyväkseen asemaansa puolueettomana maana ja 

järjestänyt seminaaria, jossa keskusteltaisiin rauhanpolitiikasta. Suomi olisi 

oivallinen maa seminaarin pitoon, sillä sinne pääsivät matkustamaan kirkkojen 

edustajia sekä Itä- että Länsi-Euroopasta.233 

DDR:n-vierailullaan 10.-18.6.1978 Veikkola ja imatralainen 

teollisuuspastori Ossi Ojanen osallistuivat kirkon työntekijöiden ekumeeniseen 

loma leiriin Hubertushöhessä, sekä vierailivat Fiirstenwalden Samaritenanstaltissa. 

Osallistujia oli myös Tshekkoslovakiasta, Unkarista, Romaniasta, Puolasta ja 

Italiasta. Ekumeeniset loma leirit olivat "Suomen ja sosialistimaiden papeille 

tarkoitettuja perheleirejä, joilla oli ohjelmaa varsin löyhästi". Siellä oli hieman 

hartauksia ja joskus osallistujat kuulivat raportteja muiden maiden tilanteesta. 

Lomaleireillä Kirkon yhteiskunnallisen toimikunnan ihmiset synnyttivät kaikkein 

eniten kontakteja muiden maiden kirkkoihin . Lomaleirin jälkeen Veikkola tapasi 

Schottstädtin Gossner -Missionin toimistossa 12.6.1978. Schottstädt ja muut 

Ekumeenis-missionaarisen keskuksen työtekijät toivoivat voivansa syventää 

yhteistyötä. Vaihtoehdoiksi he esittivät puolen vuoden työskentelyjä toisessa 

maassa ja teemakeskeisiä seminaareja.' " 

Schottstädtin kritiikki Suomen ulkopolitiikkaa kohtaan liittyi 

puolueettomuuspolitiikkaan, jota Suomi ei ollut Schottstädtin mukaan käyttänyt 

kunnolla hyväkseen. Hänen mukaansa Suomen tulisi järjestää ekumeenisia 

lomaleirejä. joissa olisi osanottajia sosialistisista maista . Tämä olisi hänen 

mukaansa Etykin hengen mukaista ja Suomella olisi siihen resursseja ja näyttö 

m KUO KUT Matkaraportit 1978 Juhani Veikkola KUT:lIe s.d. 
23. KUO KUT Matkaraportit 1978 Juhani Veikkola KUT:lIc s.d.; EZA 101/957 Htigkeitsbericht 
des ÖMZ filr 1978; Juhani Veikkola 12.10.2001 ; Knk 1978,275 
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siitä, että Suomen kirkko noudattaa samaa poliittista linjaa mitä valtiokin.235 

Suomen presidentti Kekkosen vaatima puolueettomuuspolitiikka oli ainakin 

hyväksytty Ekumeenis-missionarisen keskuksen piirissä. Rauhanlcysymys tuli 

keskusteluihin DDR:läisten aloitteesta. Siellä keskustelu rauhantyöstä oli kenties 

paremmassa vauhdissa sotilaallisen koulutuksen tultua koulujen opetusohjelmaan. 

Vierailullaan Wilhelm-Pieck-Stadt Gubenissa ja Leipzigin lähellä 

sijaitsevassa Grimmassa Veikkola tutustui paikallisten pappien opastamana 

paikalliskirkkojen elämään. Veikkolan isännät kertoivat, e.ttä rauhasta puhutaan 

jatkuvasti, mutta silti samanaikaisesti varustauduttiin. He myös pelkäsivät, että 

kirkon aktiivisuus rauhan puolesta kääntyisi sitä vastaan. Veikkolan mukaan 

kirkot olivat solidaarisia valtiota kohtaan, mutta ne eivät kuitenkaan olleet 

kritiikittömiä. Eräät kirkonmiehet olivat sitä mieltä, että tuolloinen sosialistinen 

systeemi toteutti huonosti marxilaisuuden perinteisiä ihanteita. Heidän mielestään 

"sosialistinen ihminen" ei ollut vieläkään syntynyt. Veikkola kertoi 

huomanneensa, että sosialismi ei ole yhteinen asia, vaan se mitä "toverit" 

toteuttivat kaukana ja ylhäällä. Palattuaan Berliiniin Veikkola osallistui Gossner

Missionin työntekijöiden ja avustajien vuotuiseen konferenssiin, jossa pyrittiin 

löytämään kirkon lähetykselle uusia työmuotoja kaupungistuneessa, teollis

tuneessa elinympäristössä. Maassa oli tällä hetkellä pappispula. Seurakuntien 

talous heikkeni ja papeilla oli liikaa työtä. Keskusteluilmapiiriä Veikkola piti 

kaikkialla avoimena ja vapaana.2J6 Veikkola kuuli vierailunsa aikana myös 

avointa sosialismiin kohdistunutta kritiikkiä. 

Rauhankysymys sai enemmän jalansijaa Suomen evankelis

luterilaisessa kirkossa uuden arkkipiispan Mikko Juvan myötä. Mikkelinpäivänä 

1.1 0.1978 pidetyn piispanvihkimyksensä jälkeen Juva halusi toimia kirkon 

puhemiehenä yhteiskuntaan ja valtiovaltaan päin. Vaikka ekumeeniset suhteet 

olivat Juvan sydäntä lähellä, luovutti hän suhteet kansainvälisiin kirkkoliittoihin 

muiden käsiin. Virkansa puolesta Juva kuitenkin johti kirkon ulkoasiain

toimikuntaa. Tärkeimpinä Juva piti suhteita lähimpiin skandinaavisiin naapuri-

'" KUO KUT Matkaraporti' 1978 Juhani Veikkola KUT:lle s.d. 
'" KUO KUT Matkaraporti' 1978 Juhani Veikkola KUT:lIe s.d. 
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kirkkoihin sekä Neuvostoliittoon. Uuden arkkipiispan vihkiäisissä oli myös kaksi 

itäsaksalaista, VELK in DDR:n edustaja piispa Rathke Schwerinistä ja BEK:n 

edustaja rovasti Miinker Hallesta . 237 

Itäsaksalaiset onnittelivat Juvaa arkkipiispaksi valinnan johdosta 

piispa Schönherrin suulla sanoen: 

Tulimme iloisiksi kun Teidät on valittu kirkkonne ylimmäksi . .. Monet 
kirkon virassa olevat ja kirkkojemme jäsenet tuntevat teidät jo ajalta, 
jolloin olitte Luterilaisen maailmanliiton presidentti. . . Olemme 
kiitollisia ekumeenisesta avoimuudesta tässä tunnustuksellisessa 
maailmanperheessä.238 

Arkkipiispan tehtävästä luovuttuaan Martti Simojoki oli edelleen 

Wittenbergin pappisseminaarin johtoryhmän jäsen. Hän osallistui 5.-16.2.1979 

Werner Kruschen johdolla pidettyyn kokoukseen, jossa keskusteltiin 

perusteellisesti seminaarissa annettavasta kirkon pappiskoulutuksesta, etenkin 

akateemisen virka tutkinnon jälkeisistä opinnoista. Simojoki kertoi, että Werner 

Krusche toivoi pääsevänsä vaimonsa kanssa Suomeen lomalle tulevana kesänä 

muutaman viikon ajaksi . Simojoki vieraili Saksin maakirkossa Johannes 

Hempelin vieraana sekä Berliinissä, jossa isäntänä oli Fritz Heidler.239 Simojoen 

mukanaolo Predigeseminarin toiminnassa ei ollut mitenkään sidottuna häneen 

arkkipiispuuteensa, sillä hän jatkoi suhteita sinne myös eläkkeellä ollessaan. 

Tärkeintä hänelle oli ilmeisesti Lutherin perinnön ylläpitäminen. 

5.2. Pohjoismais-saksalainen kirkkokonventti Imatralla kansainvälisen tilan
teen kiristyessä 

Kansainvälisissä suhteissa oli vuonna 1979 näkyvissä kiristymisen merkkejä. 

Syynä tähän oli etenkin suurvaltojen yhteistyön väheneminen. Uusi varustelu

kierre oli käynnistynyt, mikä näkyi etenkin asejärjestelmien laadun paranta

misessa . Joulukuussa 1979 huolestuminen vain lisääntyi, kun neuvostojoukot 

= 
lJ7 KA MJA AI 6 arkkipiispa Mikko Juva arkkipiispa emeritus Martti Simojoelle 14 .1.1979; Juva 
1993,279,284,309·310. 
2)' EZA 10111465 Schönherr Juvalle 29.6. 1978. 
139 KUO KUT Matkaraportit 1979 Simojoki KUT:lle 19.2.1979; KA MJA 17 Simojoki Juvalle 
19.2.1979. 
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marssivat Afganistaniin. Yleinen epävannuus ja liennytyskebityksen hidas

tuminen voimistui 1980-luvuiIe tultaessa. Epäluuloisuus sutlIValtojen välillä, 

voimistui, samoin asevarustelu. Kristilliset kirkot pyrkivät kuitenkin kireässä 

ilmapiirissä välittämään toivon sanomaa korostaen, että ihmiskunnan tulevai

suuden kysymykset voidaan ratkaista yhteistyöllä ja rauhantahdolla. Kirkoilla oli 

halu rakentaa yhteyksiä yli katkenneiden siteiden."o 

Ihmisten maailmankuvaa hallitsi 1 980-luvun alussa kasvava 

maailmansodan ja ydinasesodan pelko. Suomen evankelisluterilaisen kirkon 

ottaessa kantaa rauhanasiaan halusi se myös luoda suhteita muihin kansalais

ryhmiin, joille rauha oli tärkeä. Esimerkiksi työväenliike iloitsi kirkon 

rauhanohjelmasta ja uskoi kirkon lähentyneen sen ihanteita. Kirkonmiehiä 

osallistui myös erilaisten rauhanjärjestöjen toimintaan.'" 

Uusi arkkipiispa Mikko Juva oli ottanut kiristyvän kansainvälisen 

tilanteen johdosta ydinpasifismin kannan. Hänen mielestään rauha oli tullut entistä 

tärkeämmäksi, sillä kolmannen maailman maat saattaisivat käyttää ydinasetta 

mikäli niiden kärsivällisyyttä koeteltaisiin ja että ne saisivat sellaisen aseen 

käsiinsä. Ydinsota oli Juvan mielestä varsinkin siksi vaarallinen, että se "tuhoaisi 

sekä hyökkääjän että puolustajan, voitetun ja voittajan". Arkkipiispana hän 

osallistui myös kansainväliseen rauhanliikkeeseen.'42 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon kansainväliset suhteet 

lisääntyivät koko ajan. Erityisesti tämä näkyi paikallisseurakuntien yhteyksien 

lisääntymisessä muiden maiden kirkkoihin ja seurakuntiin. Kirkon ulkoasiain

toimikunta pyrki yhä voimakkaammin osallistumaan kansainvälisen rauhan ja 

turvallisuuden rakentamiseen kirkkojen työssä. Toimikunta korosti kirkkojen 

välisissä yhteyksissä rauhanomaisen kehityksen jatkumisen merkitystä. Tämä 

näkyi esimerkiksi toimikunnan Etyk-työryhmän laatiman muistion luovuttami

sessa maan Etyk-valtuuskunnalle. Muistiossa käsiteltiin kirkon osallistumista 

,oo Kltk 1980, 176-177; Selk 1985, 245. Suomi 2000, 538-541. 
w Salmi 2000, 84. 
242 Juva 1993,336, 343. 
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Etykin tapahtumiin ja korostettiin kirkkojen ja kansalaisjäIjestöjen toiminnan 

merkitystä liennytyskehityksessä.243 

Vaikka maailmanpoliittinen tilanne oli kiristynyt, Pohjoismais

saksalaisessa kirkkokonventissa ei puututtu poliittiseen tilanteeseen muuten kuin 

henkilökohtaisissa keskusteluissa. Suomi pääsi vuonna 1979 isännöimään 

kirkkokonventtia yli kymmenen vuoden jälkeen. IUrkkokonventti kokoontui 

Imatralla Päivärannan kurssikeskuksessa 7.-12. syyskuuta 1979. Tämänkertaisen 

konventin kokouksen aiheena oli "elämä, kuoleminen Ja kuolema". 

Kirkkokonventin vieraana Suomessa vuonna 1979 oli 3 I osallistujaa DDR:stä, 

monet heistä olivat ensimmäistä kertaa ei-sosialistisessa maassa.'44 

Ennen matkaa Imatralle Helsingin evankelisluterilaisten seurakuntien 

seurakuntayhtymä oli järjestänyt konventin itäsaksalaisille vieraille ohjelmaa 

päiväksi ennen konventtia, eli torstaiksi 6.9. I 979. Vieraat kävivät tutustumassa 

Laurtasaaren seurakunnassa muun muassa lasten päiväkerhoon. Lounaan 

yhteydessä oli taas seurakuntayhtymän vuoro esittäytyä. Mustasaaren vapaa

ajankeskuksessa tohtori Erik Ewalds esitteli vieraille sairaalasielunhoitoa ja 

pastori Pekka Hietanen seurakuntien nuorisotyötä. Vieraat pääsivät tutustumaan 

myös kahteen helsinkiläiseen kirkkoon, Tuomiokirkkoon ja Temppeliaukion 

kirkkoon?45 

Imatralla pidetystä kokousajasta suurin osa käytettiin ryhmä

keskusteluihin, joissa käytiin läpi kokemuksia kuolinvuoteen ääreItä. Kussakin 

ryhmässä oli eri alan ihmisiä kuten teologeja, sielunhoitajia, lääkäreitä ja 

sairaanhoitajia. Keskustelunaiheita olivat elämä, kuolema, sielunhoito ja hautaus. 

Kukin päivä alkoi Helsingin piispa Aimo T. Nikolaisen raamattutunnilla. Hän oli 

valinnut aiheekseen raamatullisen ihmisen suhtautumisen kuolemaan, jota hän 

käsitteli Vanhan Testamentin, Paavalin ja Johanneksen valossa. Raamattuhetken 

jälkeen oli esiteImien vuoro. Lauantain esitelmän piti länsisaksalainen tohtori 

'" Kttk 1980, 176-177; Selk 1985, 245. Suomi 2000, 538-541. 
24-4 KUQ PSK Teinehmerliste an der Tagung des Nordisch-Deutschen Kirchenkonvents 7.-12. 
September 1979 in Imatra, Finnland. s.d; Km 11.9.1979 Piispa Gienke DDR, Yhteydet Suomen 
kirkkoon ovat meille tärkeitä 
245 KUO PSK Helsingin evJul seurakuntien seurakuntayhtymän ohjelma DDR:sta tuleville 
vieraille. 21.8.1979. 
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Herwig Wagner aiheesta toivo kuolemaa vastaan. Esitelmässään Wagner kertoi, 

että ihminen ynunärtää kuoleman samoin miten hän ymmärsi elämän. "Joka on 

elämässään toivorikas tai epätoivoinen, alistunut tai sankarillinen, pilkallinen tai 

uskovainen, on sitä myös kuolemassa", hän sanoi. Wagnerin mielestä kuolemaan 

liittyi aina salaisuus, jonka perille ei voida inhimillisen tietämyksen eikä 

kokemuksen keinoin päästä. Muut osallistujat saivat esittää aiheesta . 

mielipiteitään. Keskustelua jatkettiin myöhemmin pienryhmissä, jonka jälkeen 

keskustelut purettiin?'· 

Konventin vieraat osallistuivat seurakunnan jumalanpalvelukseen 

Imatran Kolmen ristin kirkossa, jossa Mikkelin piispa Kalevi Toiviainen saarnasi. 

Konventin ulkomaalaiset vieraat saivat seurata tapahtumien kulkua saksaksi 

käännetystä jumalanpalveluskaavasta. Kotimaan mukaan vieraita oli koskettanut 

se, että ehtoolliselle osaUistui eri-ikäisiä ihmisiä. Seurakuntaan vieraat pääsivät 

paremmin tutustumaan kirkkokahveilla247 

Pääesitelmän konventin kokouksessa piti lappeenrantalainen 

sairaalapastori Pauli Kinnunen . Hänen aiheenaan oli saattohoito kuoleman edellä. 

Esitelmässään Kinnunen kertoi kuolevan tukemisesta sekä papin, lääkärin tai 

sairaanhoitajan läsnäolosta. Hän kertoi myös, kuinka potilasta ja hänen omaisiaan 

tulisi valmistaa kuoleman kohtaamiseen. Hänen jälkeensä oli länsisaksalaisten, 

ruotsalaisten ja norjalaisten lyhyiden esite Imien vuoro. Myös näiden pohjalta 

keskusteltiin ryhmissä. Keskiviikkona kaikki kokoukseen osallistujat matkustivat 

Savonlinnaan tutustumaan Olavinlinnaan, josta itäsaksalaiset osallistujat 

hajaantuivat ympäri Mikkelin hiippakuntaa isäntäseurakuntiinsa. 2'8 

Konventin tiimoilta muutamassa kirkollisessa lehdessä julkaistiin 

Kirkon tiedotuskeskuksen uutinen, jossa kerrottiin yleistä konventin toiminnasta 

ja haastateltiin Greifswaldin evankelisen maakirkon piispa Horst Gienkeä. Häntä 

246 KUO PSK Progr3m des Nordisch-Deutschen Kirchenkonvents in Imatra; Km 14.9.1979 
Saksalais-pohjoismainen kirkkokonventti Imatralla: kuolema on osa elämää;. 
u, KUO PSK Ergänzungen zu den Plänen flir die Konventstagung in Imatra in September 1979. 
s.d.; Km 14.9.1979. 
248 KUO PSK Program des Nordisch-Deutschen Kirchenkonvcnts in Imatra, Finnland. s.d. 
Programm der Konferenz des Nordisch-Deulschen Kirchenkonvents in Imatra, Finnland, s.d.; Km 
14.9.1979; Olavinlinnan vierailusta myös lsa 7.9.1979 Kirkkokonventti päätryy Olavinlinnaan 
rutusrumise lla . 
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kiinnosti eniten tutustuminen seurakuntien elämään. "Lapsi-, nuoriso- ja 

diakoniatyö ovat vaikeasti kopioitavissa, sillä yhteiskunnalliset olot ovat niin 

erilaisia", hän totesi. Gienke kertoi, että hän oli tavannut suomalaisia joka vuosi 

omassa maassaan, mutta hänen mielestään oli hyvä nähdä asioita omin silmin. 

Yhteydet Suomeen olivat Gienkelle tärkeitä: 

Yhteydenpito auttaa meitä välttämään itseemme käpertymisen vaaran. 
Alamme helposti pitämään omia vaikeuksiamme kaikkein suurimpina. 
Yhteydet muihin kirkkoihin antavat rohkeutta ja voimaa.249 

Gienke kertoi myös, että konventti oli varsin tunnettu DDR:ssä ja 

nautti laajaa kunnioitusta ja luottamusta . Erityisen tärkeä konventti oli 

seurakunnille, joissa konventin osallistujat vierailivat kokouksen jälkeen.25o 

Mikkelin hiippakunnan alueella ilmestyneet paikallislehdet olivat kiinnostuneet 

konventin kokouksesta lähinnä sitä seuranneiden itäsaksalaisten osallistujien 

seurakuntavierailujen johdosta. 

Imatralta konventin itäsaksalaiset osallistujat hajaantuivat ympäri 

Mikkelin hiippakuntaa tutustuakseen suomalaiseen kirkolliseen elämään. 

Greifswaldin maakirkon piispa Horst Gienke ja superintendentti Friedmann 

Geriach vierailivat luvalla, jossa he tutustuivat seurakuntataloon ja seurakunnan 

työhön . Samoin he kävivät Juvan ammattikoulussa ja WSOY:n kiljatehtaassa. 

Mikkelin seudulla ilmestyvän Länsi-Savon uutinen keskittyi kuitenkin kuvamaan 

kirkon elämää DDR:ssä. Piispa Gienke totesi haastattelussa, että kirkoilla ei ollut 

valtaa DDR:ssä, mutta kylläkin vaikutusvaltaa. Kirkko oli Gienken mukaan 

saanut enemmän luottamusta viime aikoina.2S1 Sitä, että vierailijat olivat tulleet 

Suomeen osallistuakseen konventin kokoukseen, ei mainittu lainkaan. 

Kirkkokonventti antoikin tilaisuuden suomalaisille tutustua muista maista tuleviin 

kristittyihin, jotka kertoivat oman maansa tilanteesta. 

Savonlinnan seudulla ilmestyvä Itä-Savo kertoi tuomiorovasti 

Pilgrimin ja ylikirkkoneuvos Christian Schnerrerin vierailusta Savonlinnan ja 

Säämingin seurakunnissa. Pilgrim ja Schnerrer wtustuivat seurakunnissa muun 

'" Herättäjä 37113.9.1979; Km 14.9.1979. 
250 Esa 9.9. l979 Kirkkokonventin edustajia Imatralla . 
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muassa herännäisseuroihin sekä eri teollisuuslaitoksiin ja keskussairaalaan.252 

Vierailijat kertoivat Suomen kirkon elämän olevan positiivinen yllätys. 

"Suomessa kirkkoon kuulutaan luonnostaan, DDR:ssä se vaatii rohkeutta", he 

sanoivat. 2S3 

Sulkavan kunnan ja seurakunnan toimintaan tutustuivat puolestaan 

kirkkoherra Helmut Lauszat ja seurakuntasisar Hildegard Haas, jotka esiteltiin 

kirkkokansaUe sunnuntaijumalanpalveluksen yhteydessä. Itäsaksalaiset vierailivat 

lähetysillassa, orpokotiseuroissa ja Kaipolan koulussa. Itä-Savon uutisessa oli 

haastateltu Lauszatia, joka kertoi tulevansa teollistuneesta Perfurktista2S4
, jossa 

Martti Luther eli aikoinaan munkkina: 

Asun kaupungissa, jossa kirkolla on ongelmia, mutta myös paljon 
mahdollisuuksia toimia .. . on paljon nuoria, jotka eivät kuulu 
kirkkoon. Tehtävämme on ohjata heitä kirkon piiriin.2sS 

Kirkkoherra Heruy Lohse ja diakoni Erich Elchhom esittivät DDR:n 

tervehdyksen Uukuniemellä seurakunnassa vietetyn miestenpäivän jumalan

palveluksessa. Tämän jälkeen vieraat tapasivat seurakuntalaisia kesäkodilla. 

Naispappi Christine Seel vieraili puolestaan Puumalassa. Seel sanoi pitävänsä 

Suomen ja DDR:n kirkkojen yhteisistä piirteistä: jumalanpalvelus ja ehtoollinen 

olivat hänen mielestään samoja.2S6 Jutussa toimittaja Lauri Hämäläinen korosti 

enemmän naispappina oloa kuin maiden välisiä suhteita. Tähän aikaan Suomessa 

kävi vilkas keskustelu naispappeudesta; aihe oli esillä muun muassa syyskuussa 

kokoontuneessa piispainkokouksessa. 

Loput konventin kokoukseen osallistuneet itäsaksalaiset tutustuivat 

Simpeleen, Enonkosken, Joutsenon, Lappeenrannan, Mäntyharjun, Kerimäen, 

Sulkavan, Kotkan, Anjalankosken ja Kouvolan seurakuntiin. 2S7 Pohjoismais

saksalaisen kirkkokonventin kokous ,Imatralla antoi varsinkin itäsaksalaisille 

2S1 Lsa 14.9.1979 DDR:n kirkon edustajat vierailivat Juvalla. 
152 Isa Itäsaksalaisel kirkonmiehet Savonlinnaan. 13 .9.1979. 
m Isa 14.9.1979 Itäsaksalaiset kirkonmiehet Savonlinnassa: Suomen seura"-."Untaelämä positiivinen 
rUätyS. 
~ Kirjoittaja tarkoittaa ilmeisesti Erfunia. Kyseessä on siis toimittajan kirjoitusvirhe. 

m Isa 18.9.1979 Sulkavan seuraJrunnassa vieraita DDR:n kirkosta. 
256 Esa 18.9. 1979; Esa 19.9. 1979 Naispappi DDR:sta: en koe sukupuoltani haitaksi . 
2S1 KUO PSK Einsatzorte. s.d. 
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vieraille mahdollisuuden tutustua suomalaiseen seurakuntaelämään. Myös 

muunmaalaiset osallistujat pääsivät ryhmäkeskusteluissa kuulemaan, miten 

muualla asiat hoidettiin. 

Kirkkokonventin virallisten esitelmien ja ryhmäkeskusteluiden aiheet 

eivät koskaan olleet poliittisesti värittyneitä. Sen sijaan konventin johtoryhmä lle 

oli ominaista tarjota eri maiden luterilaisilIe keskustelupaikka, jossa puhuttiin 

seurakuntaelämälle tärkeistä asiosta. Se oli nähtävissä myös tässä kokouksessa, 

jossa pohdittiin elämän ja kuoleman kysymyksiä. Syynä poliittisten asioiden 

vähyyteen oli se, että haluttiin tukea nimenomaan DDR:n seurakuntaelämää, ei 

sen sopeutumista sosialistiseen yhteiskuntaan. 

5.3. Uusi Luther-tulkinta mahdollistaa jnhlien järjestelyn 

Suomalaiset ja itäsaksalaiset pääsivät tapaamaan toisiaan juhlatunnelmissa 

Augsburgissa, jossa vietettiin Augsburgin tunnustuksen 450-vuotisjuhlaa 22.-

28.6.1980. Paikalla oli Suomen evankelisluterilaisen kirkon edustajana piispa 

Erkki Kansanaho. Pääjuhlaan osallistui yhteensä 25 000 vierasta. Mittavat 

Lutheljuhlat oli mahdollista pitää DDR:n johtajien kelkan kääntämisen ansiosta: 

1980-luvun alussa Lutherin henkilökuvaa oli alettu arvioida perusteellisesti 

uudelleen. Entisestä "talonpoikaisten tappajasta" ja "ruhtinaiden rengistä" oli 

tullut DDR:n edistyksellisen "kansallishistorian kantaisä,,2s8 Maan historiaa 

kirjoitettiin näin ollen uudelleen. SED-valtio oli epätoivoinen ja pelkäsi suosionsa 

laskua. Luther valjastettiin osaksi propagandakoneistoa, jotta DDR saisi osakseen 

myönteistä huomiota. 

Augsburgin tunnustukseen liittyvien juhlallisuuksien lisäksi DDR 

valmistui vuonna 1983 pidettävään Lutherin syntymän 500-vuotisjublaan. 

15.6.1980 perustetun satajäsenisen Luther-komitean johdossa oli itseoikeutetusti 

Erich Honecker alaisinaan DDR:n julkishallinnon kaikki nimekkäimmät edustajat 

sekä SED:n keskuskomitean, luterilaisen kirkon ja puolueen nuorisojaoston 

edustajia. Perustavan kokouksen juhlapuheessa Honecker korosti juhlallisuuksien 

merkitystä "rauhan, inhimillisyyden ja kansojen välisen yhteisymmärryksen 
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manifestaation hengessä" Lutheria Honecker luonnehti myös "yhdeksi Saksan 

kansan suurimmista pojista". Tätä nimitystä oli aiemmin käytetty vain Marxista ja 

Engelsistä. Valtio valmistui tulevaan Luther-juhlavuoteen myös pa11ckaamalla 

lisää väkeä Turvallisuusministeriöön159 Mitä enemmän ihmiset saivat 

liikkurnavapautta, sitä tiukemmin Turvallisuusministeriö oli heidän liikkeistään 

perillä. Vapaus oli näennäistä. Maan ulkopuolelta katsottuna saattoi näyttää siltä, 

että valtio olisi löysentänyt otettaan kirkosta. 

Eräiden itäsaksalaisten historioitsijoiden, kuten Gerhard Brendlerin, 

mukaan Luther-kuva tuli arvioida uudelleen. Kansallisten suurmiesten 

uudelleenarviointia vaativat tieteelliset tosiasiat: marxilais-leninististä historia

kuvaa tuli täydentää. Uusi Luther-kuva kiteytettiin 15 teesiin, jotka ilmestyivät 

lokakuussa 1981. Teeseissä käsiteltiin esimerkiksi Lutherin asettumista 

talonpoikaissodassa 1525 ruhtinaiden puolelle, mikä uuden tulkinnan mukaan oli 

välttämätön pakko. Teesit olivat SED:n korkeimman johdon tilaustyö, jonka 

tarkoituksena oli vahvistaa DDR:n valtion perustuksia. Tällaiseen historioitsijat 

eivät olisi yksin uskaltaneet ryhtyä260 

Suomalaiset kuulivat ylistystä Lutherin ainutkertaisuudesta DDR:n 

CDU:n puheenjohtajan Gerald Göttingin Suomen-vierailun aikana: 

"Saksan historiassa on harvoja henkilöitä joiden siunauksellinen 
vaikutus ulottuu siinä määrin nykyaikaan asti kuin Martti Lutherin. 
Hän oli suuri humanisti ja olemme ylpeitä hänestä,,261 

Götting oli Suomessa Suomi-DDR -selll1an vieraana 10.-16.10.1980. 

Tuolloin hän kertoi juuri perustetusta Martti Luther -komiteasta sekä lounasti 

arkkipiispa Mikko Juvan kanssa. Itäsaksalaiset saivat lukea Göttingin 

keskusteluista piispojen Juvan ja Nikolaisen kanssa ainakin pääkaupungissaan 

ilmestyvästä SED-puoluetta lähellä olevasta Berliner Zeitung -lehdestä. 

Keskustelunaiheena heillä oli kristittyjen osallistuminen rauhan ylläpitämisessä 

sekä liennytyksen jatkuminen. Götting painotti DDR:n väestön suurta sitoutumista 

'" Janhonen 1982,34-37; Hentilä 1994,233-234. 
259 UMA 44M Kirkko Saksan Demokraattisessa Tasavallassa, Berliinin edustosta saapunut sanoma 
17.6.1980; Hentilä 1994, 234; Vollnhals 1997,94. 
260 Hentilä 1994,234-240; Maser 2000, 89-90. 
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taistelussa kilpavarustelua vastaan. Juva vakuutti puolestaan Göttingille, että 

Suomen kansa tuki voimakkaasti rauhaa ja kansojen välistä ystävyyttä?62 

Suomalaispiispat keskustelivat kohteliaasti DDR:n valtion edustajien kanssa heille 

tärkeistä asioista. Valtiota lähellä olevan lehden oli myös luonnollista uutisoida 

siitä, miten suomalaiset näyttivät olevan valtion edustajien kanssa samoilla 

linjoilla heidän rauhanpol.itiikkansa kanssa. 

Götting kertoi suomalaisille Luther-juhlien valmisteluista tarkemmin. 

Valtiolle Luther oli feodalismin vastaisen vallankumouksen alullepanija, suuri 

humanisti ja Raamatun kääntäjä . Siten Luther vaikutti Saksan eri valtioiden 

kielten yhdenmukaistamiseen. Götting toivotti suomalaiset vierailulle maahansa 

sanoen: 

Me voimme välittää heille havainnollisen kuvan siitä, miten olenune 
pyrkineet omaksumaan Lutherin nimeen liittyvät edistykselliset arvot 
ja miten pidämme kunniassa hänen elämänsä ja toimintansa tyyssija!. 
Vieraat voivat vakuuttua myös siitä, miten aktiivisesti protestanttista 
uskoa tunnustavat kansalaiset osallistuvat yhteiskunnallisten tehtävien 
hoitamiseen.263 

Göttingoli siis CDU:n edustajan roolissa Suomessa ja hänen puheensa 

korostivat nimenomaan valtiollista näkökulmaa. Valtion rooli valmisteluissa oli 

luoda ulkoiset puitteet, eli sen hoidettavana oli turistimatkojen Ja 

majoituspaikkojen jätjestäminen. Valtio oli huolehtinut myös Luther

muistopaikkojen remontoirutista maaliskuussa 1978 annetun lupauksen 

mukaisesti.264 

DDR:ssä oli valtiollisen toimikunnan rinnalla myös kirkon oma 

Luther-juhlien valmistelutoimisto, jota johti Thiiringenin maakirkon piispa 

Werner Leich. Kirkko arvosti Lutheria puolestaan uskonpuhdistajana ja teologina. 

Piispa Leich olikin todennut: 

16t Km 31/13 .11 .1980 Lutherin syntymän SOO-vuotisjuhla suuri tapahtuma DDR:ssä. 
262 BA 00 4/3708 artikkeli BerJincr Zeirung - lehdestä 15. I 0.1980 Engagenmem gegen den Krieg 
beton<., begegnung mi. finnischem Ertzbi,ehof; KA MJA A21 DDR-kulttuurikeskuksen johtaja 
Bernard Köeher Juvalle 17.9.1980. 
' " Km 31 / 13 . I l.l980 Lutherin syntymän 500-vuotisjuhla suuri tapahtuma DDR:ssä. 
". Km 311 13 .1l.l980. 
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Me emme halua arvostaa Martti Lutheria suurena ihmisenä vaan 
arvostamme hänen pyrkimystään tuoda arrnollinen Jumala Jeesuksen 
Kristuksen ilosanomassa lähelle ihmisiä ja keskelle kaikkea klrkolhsta 
toimintaa.'6' 

Vaikka kirkon ja valtion perusteet Lutherin tärkeydestä poikkesivat 

toisistaan huomattavasti, tekivät ne silti yhteistyötä. Kirkko hyötyi tästä siten, että 

sille tärkeitä Lutheriin liittyviä rakennuksia remontoitiin. Valtio sai taas 

ulkomaalaisten huomion kiinnittyrnään maahansa ja lisäämään arvostusta 

valtiokoneistoon, joka takinkääntämisen seurauksena hyväksyi Martti Lutherin 

työn. Sekä valtio ja kirkko yrittivät näin tuoda omaa kantaansa julki suomalaisille. 

DDR:n kirkot toivoivat, että pohjoismaisten kirkkojen tulisi kaikissa 

mahdollisissa kontakteissa tehdä DDR:n valtiolle selväksi, että nämä kirkot 

toimivat yhteistyössä DDR:n kirkkojen kanssa kaikissa mahdollisissa 

jäIjestetyissä Luther-juhlissa sekä pohjoismaissa että DDR:ssä.'66 Kirkonmiehet 

tunsivat, että valtio astuisi muuten kirkon varpaille ja jättäisi kirkollisen 

merkityksen varjoonsa. 

Luther-juhlallisuuksien valmistelut jatkuivat, kun Porvoon 

hiippakunnan piispa John Vikström ja rovasti Timo Saarelma vierailivat DDR:ssä 

24.-31.1 0.1980. Vierailukutsun oli esittänyt Gossner-Mission, johon kirkon 

yhteiskunnallinen toimikunta oli pitänyt kiinteästi yhteyttä. Suomalaisvieraat 

perehtyivät laajasti DDR:n kirkolliseen elämään ja kirkkojen asemaan DDR:n 

sosialistisessa yhteiskunnassa. Vikström Ja Saarelma näkivät useiden 

itäsaksalaisten kaupunkien, kuten Hallen, Jenan, Erfurtin, Dresdenin, Grirnman ja 

Berliinin, kirkollista elämää. Erfurtissa vieraat tapasivat rovasti Heino Falcken ja 

Friedrichrodassa piispa Werner Leichin. Vikströmin kiinnostus Gossner

Missioniin ja yhteiskunnallisiin asioihin oli alkanut ilmeisesti jo hänen ollessaan 

ensimmäisessä Palon järjestämässä teollisuusseminaarissa, joka pidettiin vuonna 

1958. Siellä oli kerrottu Euroopassa tehtävästä vastaavanlaisesta työstä.267 

l6' Km 31/ 13.11.1980; Maser 2000, 90-91. 
'o. KUO KUT Matkaraponit 1981 Sinnemliki KUT:lle 27.5 .1 981. 
l67 KUO KUT Rosor DDR, John Vikström ja Timo Saarelma KUT:lle 8.12.1980.; EZA 101/1465 
Programentwurf; Kttl< 1980, 181 , 282; Komulainen 1993,57. 
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Vaikka suomalaiset vierailivat monella paikkakunnalla, jäi heille aikaa 

myös keskustella isäntiensä kanssa. Keskusteluissaan Klaus-Peter Hertschin ja 

Heino Falcken kanssa suomalaiset kuulivat, että kirkkoon kohdistuneet odotukset 

olivat kasvaneet viime aikoina. 

Kirkko tunnetaan yhteisönä, johon valtion raudan luja ideologinen ote 
ei ulotu. Kirkon tunnetaan olevan yksilön puolella yhteiskunnan 
yhdenmukaistavaa, yksilöllisyyttä polkevaa mahtia vastaan. Kirkkoon 
ja kirkon ilunisiin luotetaan ... [Kirkon ilunisten] kanssa uskalletaan 
puhua paljon vapaammin kun yleensä vieraitten kanssa268 

Saarelma ja Vikström pitivät kirkkoa DDR:ssä ainoana yhteisönä, 

joka ei ollut ideologisesti sidottu valtioon. "Kaikki muu kuin kristillinen toiminta, 

postimerkkien keräilystä lähtien, nivelletään sosialistisen valtion palvelu

organisaatioon rakentamaan poliittisesti oikeaoppista kansalaista". Suomalais

vieraita yllätti kirkon hyvät ulkonaiset toimintamahdollisuudet. Kirkoilla oli 

esimerkiksi oikeus omistaa maata, julkaista omia lehtiä ja käyttää joukkotiedotus

välineitä sanomansa julistamiseen. Kirkko oli valtion työtoveri terveydenhuollon 

ja sosiaalitoiminnan alalla. Valtiolle tämä oli hyvä asia, sillä varoja oli vähän. 

Kirkot sen sijaan saivat rahaa lännestä esimerkiksi sairaaloiden ylläpitoon. 

Lännestä tuli rahaa myös uusien kirkkojen ja seurakuntatalojen rakentamiseen, 

kunhan valtio oli ensin antanut siihen luvan. DDR:n kansalaiset olivat eniten 

tyytymättömiä oloonsa valtion kansalaisvapauksien rajoittamisen takia. 

Sosialistisiin maihin itäsaksalaiset pystyivät matkustamaan helposti Puolaa lukuun 

ottamatta269 Syynä oli Puolan solidaarisuusliikkeen nousu. DDR:n johto pelkäsi 

ilmeisesti vallankumouksellisten aatteiden leviämistä Omaan maahansa. 

SuomalaisvieraiHe yritettiin uskotella, että valtion ote ei yltäisi kirkkoihin. 

Tosiasiassa valtion asiaa ajava Turvallisuuministeriö oli ulottanut toimintansa 

myös kirkkojen pariin. Tästä ei tuohon aikaan DDR:ssä vierailleilla ulkomaisilla 

vierailla ei tosin ollut muuta kuin hyvin pieni aavistus. 

Evankelisten kirkkojen liittoon Gossner-Missionilla eI ollut 

organisatorista yhteyttä, vaikka osa työntekijöistä olivat pappeja. Näiden kahden 

'" KUO KUT Resor DDR, John Vikström ja Timo Saarelma KUT:lle 8.12.1980. Kttk 1980, 181, 
282. 
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itäsaksalaisorganisaation väliset yhteydet olivat sattumanvaraisia ja molemmin

puolisen epäluulon värittämiä_ Epäluuloa oli vuosien kuluessa aiheuttanut 

ilmeisesti se, että Gossner-Mission ja Ekumeenis-missionaarinen keskus 

suhtautuivat myönteisesti sosialismiin. Vikström ja Saarelma toivoivat, että 

Kirkon yhteiskunnallinen toimikunta harkitsisi yhteyksien laajentamista DDR:ään 

pääasiassa evankelisten kirkkojen liiton yhteiskunnallisen toimikunnan kautta 

, kuiteukin säilyttäen yhteydet Gossner-Missioniin.27o Suhteiden suuntaaminen 

muualle heijasteli epäluottamusta Gossner-Missioniin. Suomalaisvieraat eivät 

ehkä enää tunteneet Ekumeenis-missionaarisen keskuksen toimintatapoja 

läheisiksi. Ehkä keskus oli suomalaisten mielestä mennyt sosialismi

myönteisyydessään jo liian pitkälle. Kun he vierailullaan näkivät myös BEK:n 

toimintaa, halusivat he luoda kontakteja enemmän myös siihen suuntaan. 

Vuoden 1978 maaliskuussa järjestetty kirkon ja valtion johtajien 

keskustelu näkyi edelleen kesäkuussa vuonna 1981 Görlitzissä järjestettyjen 

kirkkopäivien valmisteluissa. Valtio oli luovuttanut kirkkopäivien käyttöön 

kaupunginhalIin ja salli kirkkopäiviä mainostavien tiedotteiden painamisen. 

Suomesta kirkkopäiville osallistui Mikkelin hiippakunnan piispa Kalevi 

Toiviainen. Ensirrunäistä kertaa DDR:ssä järjestettävät kirkkopäivät olivat . 

luonteeltaan ekumeenisia, sillä mukana oli myös vapaakirkkojen edustajia sekä 

roomalaiskatolisia. Yhteensä osallistujia oli 10 000, mukana oli myös runsaasti 

lapsia ja nuoria. Ekumeenisuus näkyi esimerkiksi ekumeenisessa foorumissa, 

jossa Saksin evankelisluterilaisen maakirkon piispa Johannes Hempelille, 

roomalaiskatoliselle piispalle Bernhard Huhnille sekä vapaakirkkojen edustajille 

esitettiin kysymyksiä. 27 
I 

Kuulijat halusivat tietää kirkkojen yhteydestä ja yhteystoirninnasta: 

erästä kysyjää askarrutti ehtoollisyhteyden puuttuminen. Piispoilta pyydettiin 

kannanottoa myös siihen, voiko kommunisti olla kristitty, johon katolinen piispa 

totesi, että se on teoriassa mahdollista jos marxilaisuus hylkäisi väitteensä 

. uskonnosta "ylärakenteena". Kristityl hylkäsivät vaatimuksen valtion totaalisesta 

'69 KUO KUT Rcsor DDR, John Vikström ja Timo Saarelma KUT:lle 8.12.1980. 
170 KUO KUT Resor DDR, John Vikström ja Timo Saarelma KUT:lle 8.12.1980. 
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vallasta. Kyselytilaisuuden lisäksi kirkkopäivillä oli esitelmiä, ryhmäkeskusteluja, 

konsertteja sekä jumalanpalveluksia. 272 

5.4. Ekumeeninen konsultaatio järjestetään vihdoin Suomessa 

Kirkon yhteiskunnallinen toimikunta ja Gossner-Mission jatkoivat yhteistyötään 

kun Juhani Veikkola osallistui Ferchissä pidettyyn kuudenteen ekumeeniseen 

konsultaatioon 9.- 13.11.1981, jonka aiheena oli "Kristillinen tulevaisuuden toivo 

sosialistisessa kaupungissa". Mukana oli 39 edustajaa lähes paristakymmenestä 

maasta, kuten Puolasta, Tshekkoslovakiasta, Unkarista, Romaniasta, Kuubasta, 

Italiasta, Sveitsistä ja Suomesta. Konsultaatiossa Veikkola kertoi Suomen kirkon 

tilanteesta ja kirkon yhteiskunnallisesta työstä. Eniten kiinnostusta herätti 

kuitenkin puolalaisvieraiden raportti. 273 Muunmaalaiset halusivat kuulla Puolan 

kriittisestä yhteiskunnallisesta tilanteesta. Veikkola jatkoi yhteistyötään 

Ekumeenis-missionaarisen keskuksen ihmisten kanssa, vaikka hänen esimiehensä 

piispa Vikström oli oman vierailunsa aikana alkanut pitää tärkeämpänä suhteita 

BEK:n suuntaan. 

Veikkola neuvotteli myös Gossner-Missionin Heyrothin sekä Martin 

Herrbruchin kanssa suunnitelmista järjestää Suomessa ekumeeninen konsultaatio 

aiheesta "Luottamuksen rakentaminen Euroopassa - sosiaalieettinen haaste 

kirkoillemme". 274 Ekumeenis-missionaarisen keskuksen ja Gossner-Missionin 

toive Suomessa pidetystä konsultaatiosta oli saanut nyt tulta alleen. 

KYT ja KUT järjestivät vihdoin konsullaation 24.-26.8.1982 Holman 

kurssikeskuksessa Klaukkalassa. Mukana oli edustajia Itä-Euroopan sosialististen 

maiden kirkoista, kuten Tshekkoslovakiasta, Puolasta ja Latviasta sekä 

Pohjoismaista. DDR:sta oli kuusi osallistujaa. Konsultaation tehtävänä oli 

konkretisoida kirkon rauhantyön tehtäviä. Virallisessa kutsukiljeessään piispat 

Juva ja Vikström totesivat, että: 

271 Km 7 In6.6.1981 ltä·Saksan kirkkopäivät. Ekumenia ensi kertaa esillä. 
212 Km 7 1/26.6.1981. 
'" KUO KUT Matkllraportit 1981 Veikkola KUT:lle s.d.; Kttk 1981 ,277. 
m KUO KUT Matkaraportit 1981 Veikkola KUT:lle s.d.; Kttk 1981 . 277-278 . 
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Koko maailmassa vallitsevan jännityksen vuoksi myös kirkkojen on 
otettava kantaa maailmanrauhan ja luottamuksen rakentamiseen eri 
kansojen välille. Suomen evankelisluterilainen kirkko haluaa omalta 
osaltaan viedä eteenpäin keskustelua kirkkojen rauhantyöstä.271 

Itse konsultaatio aloitettiin 24.8. raamatullisella mietiskelyllä, jossa 

pohdittiin luottamuksen käsitettä yhteiselämän perustana raamatullisessa 

ajattelussa. Sen jälkeen keskusteltiin aiheesta. Konsultaatiossa pidettiin kolme 

laajempaa esitelmää rauhankysymykseen ja luottamukseen liittyen. Ensimmäisen 

esitelmän pitivät Aamulehden päätoimittaja Pertti Pesonen ja pastori Peter 

Heyroth aiheesta "Eurooppa maailmanlaajuisten jännitteiden polttopisteessä ja 

niiden vaikutus kirkkoihin". Toisena päivänä Jarl Hemberg Lundista ja Joachim 

Garstecki Berliinistä pitivät esitelmät aiheesta "Kasvatus rauhaan ja kansain

väliseen vastuuseen kirkon tehtävänä", jonka jälkeen keskusteltiin. Tauon jälkeen 

oli esitelmä keskusteluineen aiheesta "Kristittyjen ja kirkkojen yhteistyö 

jännityksen purkamisen ja turvallisuuden auttajana", jonka pitivät Udo Siebert 

Jenasta ja Sverre SmaadahJ Hoslesta, Norjasta. Näiden esiteImien jälkeen oli 

ryhmätöitä, joissa pohdittiin kirkkojen tehtäviä rauhantyössä. Ryhmätöissä nähtiin 

Etykin päätösasiakirjan allekirjoittamisen jälkeen kirkkojen ja kansojen välisten 

suhteiden lisääntyneen. Sillä oli kaiken kaikkiaan ollut myönteinen merkitys.276 

Konsultaatioon kuuluneissa ryhmäkeskusteluissa tuli ilmi, että 

luottamuksen lisääminen Euroopassa oli erittäin tärkeää kiristyneen poliittisen 

tilanteen vuoksi. Jännitys Euroopassa oli lisääntynyt. Sen, että konsultaatio 

pidettiin Suomessa, nähtiin ilmentävän luottamusta Suomen ja Neuvostoliiton 

välisissä suhteissa. Ryhmä piti tärkeänä rohkaista myös maidensa hallituksia, jotta 

nämä ryhtyisivät ajamaan ydinaseettomien alueiden muodostamista, kuten 

d· P h' I 277 Y maseetonta 0 ~o aa. 

Toisen ryhmän tehtävänä oli miettiä kasvatusta rauhaan. Rauha 

nähtiin kristittyjen erityiseksi velvollisuudeksi . Rauhankasvatus voisi olla 

'" Kttk 1982, 177,251-252; EZA 10111465 Auszug aus dem Protokoll des 108. 
Referentenberatung der GEÖ am 30.11.1981 , Vikström ja Juva BEK:n sihteeristölle 17.12.1981. 
116 EZA 10111465 Holman kokouksen ohjelma; EZA 101/3913 Bericht iiber konsultallon der 
Evangelisch.Lutherischen Kirche Finnlands.s.d. . . . 
2n KDYK KYT pöytäkirjat 1982, Luottamuksen rakentaminen Euroopassa - Soslaaheettmen 
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kristillistä rauhan toivon ilmaisemista maailmalle. Myös kristittyjen ja kirkkojen 

yhteistyötä rauhan puolesta painotettiin. Yhteistyötä helpotti kristittyjen yhteinen 

usko. Kirkkojen välisessä yhteistyössä tuli kunnioittaa yksityisten kirkkojen 

itsenäisyyttä, jolle kulloinenkin yhteiskuntajärjestys, ltistoriallinen kehitys tai 

tunnustuksellinen traditio oli asettanut omat ehtonsa. Ryhmä piti tärkeänä, että 

rauhantyö ankkuroitiin jokaiseen seurakuntaan ja että kirkot rakentaisivat 

kahdenvälisiä kontakteja varsinkin jännitysalueilla sijaitsevien kirkkojen kesken. 

Kaikkien ryhmien mielestä tämänkaltaisia konsultaatioita kannatti ehdottomasti 

pitää tulevaisuudessakin.278 

Ennen konsultaatiota ja sen jälkeen itäsaksalaisvieraat tutustuivat 

seurakunti in ympäri maata. Irma Richter Neuzittausta vieraili Sisko ja Harri 

Raittiin luona Naantalissa. Richteriin teki vaikutuksen se, miten suuret 

mahdollisuudet kirkolla oli käyttää joukkotiedotusvälineitä. Richter oli Sisko 

Raittiin kanssa keskustellut paljon naispappeudesta: se lkun oli DDR:ssä 

mahdollista, mutta ei Suomessa. Klaus Roeber oli sekä ennen Holman 

konsultaatiota että sen jälkeen Suomen Lähetysseuran vieraana Alpo Hukan 

isännöimänä. Ensimmäisenä vierailupäivänä 22.8. Roeber tutustui Kannelmäen 

kirkkoon ja Kansallismuseoon. Iltaa hän vietti Juhani Veikkolan kotona. 

Seuraavana päivänä Roeber tutustui paremmin Suomen Lähetysseuraan, sen 

osastoihin ja työntekijöihin. Hän keskusteli esimerkiksi Lähetysseuran johtajan 

Henrik Smedjebackan kanssa. Holman konsultaation jälkeen Roeber lensi 

Joensuuhun Esko Jalkasen vieraaksi. Siellä hän keskusteli myös Taiwanissa 

lähetystyötä tehneen Irma Nygrenin kanssa. Helsingissä Roeberille esiteltiin vielä 

Suomenlinna. Hän olisi myös halWUlut nähdä Etykin päätösasiakirjan 

allekirjoittamispaikan Finlandiatalon, mutta sinne hän ei päässyt.279 

Pastori Peter Heyroth Halle-Neustadtista vieraili pohjoishelsinki

läisellä uudisra1cennusalueella, jossa hän tapasi Pirkko Lehtiön. Lehtiöön hän oli 

tutustunut tämän työskennellessä DDR:ssä. Hieman myöhemmin hän tapasi myös 

haaste kirkoille, Holman konsultaatio 24.-26.8.1982. 
271 KDYK KYT pöytäkirjat 1982, Luottamuksen rakentaminen Euroopassa - Sosiaalieettinen 
haaste kirkoille, Holman konsuhaatio 24 .-26.8.1982 . 
279 EZA 101 /3913 Bcricht tiber die Konsultation der Evangelisch-Lutherischen Kirche Finnlands. 
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Eija Köntin. Heyroth piti siitä, miten suomalaiset olivat sitoutuneet rauhan 

tematiikkaan, varsinkin kun taustalla olivat aiemmat historialliset kokemukset ja 

niiden käsitteleminen seurakunnissa. Joachim Garsteckin vierailupaikka!la oli 

puolestaan Tampere, jossa hän tutustui kirkolliseen sosiaali- ja perhetyöhön ja 

kirkon tutkimuskeskukseen. Piispa Paavo Kortekankaan kanssa Garstecki oli 

keskustellut kirkon rauhantyöstä DDR:ssä ja tamperelaisten kirkon työntekijöiden 

kanssa seurakuntien tilanteesta DDR:ssä2 8o 

Udo Siebert tutustui "konservatiiviseen maaseutu alueeseen", 

Kokemäkeen, jossa hän oli Heikki Hämäläisen vieraana. Saksantaitoisten 

isäntiensä kautta Siebert oli keskustellut kirkon ja valtion suhteista sekä viran ja 

seurakunnan teologisista perusteista. Isännät olivat kysyneet Siebertiltä DDR:n 

maan alla olleista katakombikirkoista, joten Siebert joutui kertomaan heille 

oikeanlaista tietoa kirkon tilasta DDR:ssä. Häntä ihmetytti myös, että suomalaiset 

pitivät monia sosiaalisia ongelmia valtion eikä seurakuntien hoidettavina. Siebert 

tunsi luottamuksen syntyneen ja sen myötä kehkeytyi muutama syvälle asioihin 

menevä keskustelu varsinkin saunassa ja automatkalla281 

Harald Messiin näki vierailullaan Vantaalla, miten seurakunnilla oli 

paljon varoja rakentaa uusia taloja ja palkata tarpeeksi henkilökuntaa. Messlinin 

mukaan suomalaispapeilla meni suurin osa ajasta lasten kastarniseen ja kuolleiden 

hautaamiseen, mutta jumalanpalveluksissa ei näkynyt paljoa seurakuntalaisia. 

Yhdessä Juhani Veikkolan kanssa Messiin oli nähnyt seuraavaksi arkkipiispaksi 

veikatun John Vikströmin pelaavan jalkapalloa liberon roolissa 282 

Itäsaksalaisvieraat pitivät loppuraportissaan Holman konsultaatiota 

onnistuneena muun muassa siitä syystä, että keskustelu aiheen tiimoilta 

suomalaisten "ystävien" ja vieraiden välillä sujui ilman komplikaatioita. 

Itäsaksalaiset pohtivat myös, miten suomalaiset kristityt tutustuisivat paremmin 

s.d. 
uo EZA 101 /3913 Bericht uber die Konsultation der Evangelisch-Lutherischen Kirche Finnlands. 
s.d 
181 Konsultaatioon osallistuneet suomalaiset olivat siis vieneet itäsaksalaisia koteihinsa 
tutustumaan paremmin seurakuntaelämään. Suoraan ei sanottu, että Heikki Hämäläinen oli 
Siebertin isäntä, mutta päänelin sen siksi että Hämäläinen oli ainoa Kokemäeltä . 
m EZA 101 /39 13 Bericht tiber die Konsultation der Evangelisch-Lulherischen Kirche Finnlands. 
s.d. 
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itä saksalaisten kirkkojen rauhantyöhön. Yhtenä toimintamuotona nähtiin 

opiskeluvaihto ja työskentelymateriaalit283 !täsaksalaisvieraat olivat huomanneet, 

että suomalaisille tuli opettaa lisää sosialistimaiden näkemyksestä rauhan työhön. 

Holmassa pidetty konsultaatio sekä Suomen evankelisluterilaisen 

kirkon piispainkokouksen hyväksymä asiakirja "Ra\lha, kehitys ja ihmisoikeudet" 

nähtiin osoitukseksi siitä, että kirkko oli kasvanut vuonna 1982 kansainväliseen 

vastuuseen. Piispainkokouksen hyväksymässä asiakirjassa oli kirkon kansain

välisen vastuun toimintalinjat: 

Kirkko tekee rauhantyötä jo olemalla kirkko ja julistamalla 
evankeliumia... Maailmanlaajuisena JarJestona kirkolla on 
mahdollisuus vihan ja ennakkoluulojen vähentämiseen kansojen ja 
rotujen väliltä. Sillä on mahdollisuus rauhankasvatuksen 
suorittamiseen järjestönsä keskuudessa.''' 

Arkkipiispana Mikko Juva osallistui kansainvälisen rauhanliikkeen 

toimintaan, joka oli lisännyt kannatustaan kilpavarustelun kiihrymisen vuoksi. 

Lähes jokaisessa sosiaalieettisessä puheenvuorossaan Juva otti kantaa 

rauhanasiaan ja pyrki tehokkaasti vaikuttamaan rauhan työn edistämiseen sekä 

yhteiskunnassa että kirkossa. Ydinsodan estäminen oli Juvan mielestä niin 

tärkeää, että hän oli valmis yhteistyöhön kaikkien Ihalukkaiden osapuolten kanssa. 

Keskustellessaan länsimaisten kirkonjohtajien kanssa Juva korosti Suomen 

puolueettomuuden merkitystä kilpailevien sotilasliittojen välissä sekä 

välttämättömyyttä palata liennytyksen tielle.285 

Lokakuussa 1982 juuri arkkipiispan tehtävistä eläkkeelle jäänyt 

Mikko Juva valittiin Rostockin yliopiston teologian kunniatohtoriksi. Juva oli 

kiinnostunut saamastaan kunniasta, jonka yliopisto oli häntä kohtaan osoittanut. 

Juva vieraili Rostockissa ajalla 20.-22.10.1982. Pitämässään luennossa Juva puhui 

kristillisestä rauhanliikkeestä, jossa hän arvosteli idän kirkollisen rauhanliikkeen 

ideologista sidonnaisuutta. Hän korosti, että ainoastaan poliittisesti 

riippumattomana ekumeenisena yhteisyrityksenä kirkkojen rauhanliike voi olla 

283 EZA 101 /3913 Gedanken und Reflektionen s.d. 
, ... Kttk 1982, 177. 
m Juva 1994,343-344; Salmi 2000, 84-85. 
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uskottava. Juva oli tietoinen siitä, että hänen kantansa poikkesi DDR:n linjasta. 

Varsinkin nuoret kuulijat osoittivat Juvan puheelle suosiotaan. Eräät kuulijat 

tukivat Juvan puhetta, sillä siinä oli "muotoiluja, joita emme voi täällä 

sellaisenaan esittää.,,286 Kenties Juvan osoittama kiinnostus rauhan työtä kohtaan 

oli vaikuttanut siihen, että hänelle annettiin kurutiatohtorin arvo. 

5.5. Luther-juhlat lisäävät kiinnostusta DDR:ää kohtaan 

Luther-juhlallisuuksia valmisteltiin 1980·luvun alkupuolella sekä Suomessa että 

DDR:ssä. Juhlia valmistellessa Suomen evankelisluterilaisen kirkon arkkipiispa 

vaihtui. Mikko Juvan seuraajaksi arkkipiispan virkaan astui John Vikström 

12.9.1982. Vikströmin arkkipiispan virkaan asettamisjuhlassa oli mukana myös 

DDR:n kirkon edustaja, Thiiringenin maakirkon piispa Werner Leich. Osallistujia 

oli kaikista pohjoismaista sekä Saksan Liittotasavallasta ja Unkarista.287 

Vikströmillä oli ollut jo Porvoon hiippakunnan piispana toimiessaan suhteita 

DDR:ään. Hän oli vieraillut maassa muun muassa Kirkon yhteiskunnallisen 

toimikunnan puheenjohtajana, jolloin hänen isäntänä toimi ekumeerus

missionaarinen keskus. 

Suomalaiset tutustuivat paremmin Luther-juhlien valmisteluihin kun 

DDR:ssä vieraili täysin uudenlainen kirkollinen valtuuskunta, johon kuului 

Suoml-DDR-seuran kokoama ryhmä suomalaisia kirkollisia vaikuttajia. He 

matkustivat syksyllä 1982 DDR:ään valtiollisen elimen, CDU:n, kutsusta. 

Suomalaisvaltuuskuntaa johti kansanedustaja ja Suomi-DDR -seuran jäsen Sakari 

Knuuttila. Mukana olivat myös teologian tohtori Risto Cantell, hallintoneuvos 

Olli Sakki, SKSK:n asessori Jussi Talasniemi, kirkon ulkomaanasiain 

toimikunnnan sihteeri Antti Vuorinen ja Kotimaan päätoimittaja Erkki Kario. 

Vierailulla käytyihin rauhanpolitiikkaa käsitteleviin keskusteluihin antoi hyvin 

vauhtia suomalaisten vierailu Buchenwaldin keskitys leirillä. Kirkkokysymysten 

valtiosihteeristössä toiminut Herman Kalb kertoi , että keskitysleirillä oli kuollut 

286 K.A MJA A 26 Juva ROSloclcin yliopistolle s.d .; Km 121119.10.1982 Juva kunniatohtonksi 
DDR:ssä; Juva 1994,348·349. . 
287 Km 10317.9.1982 Arkkipiispa Vikströmin virkaanasenaminen syyskuun 12. päivänä. 
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sekä kommunisteja että IUrkonmiehiä ja kyseli "miksei tänään eri maailman

katsomuksia ja näkemyksiä edustavat eivät voisi elää yhdessä ja tehdä työtä 

rauhan puolesta". Isännät olivat todenneetkin suomalaisille, että "valtiollisen 

poliittisen ideologian voi käsittää täysin vasta Buchenwaldin nähtyään".288 

Itäsaksalaiset valtiolliset elimet halusivat selvästi tuoda oman näkökulmansa esille 

Luther-juhIintaan sekä natsismin aikaan. Itäsaksalaiset halusivat esiintyä 

natsisminvastaisen valtion edustajina ja nimittivät Liittotasavaitaa natsivaltioksi. 

Antinatsistista mielikuvaa vahvistaakseen suomalaiset vietiin keskitysleirille. 

Herman Kalb selosti suomalaisille oman näkemyksensä DDR:n 

kirkkojen ja valtion välisistä vähitellen tiivistyneistä suhteista: 

Vuoteen 1958 kirkot katsoivat edustavansa niitä VOimia, jotka 
toteuttavat Saksojen yhteenliittäruisen ... Valtion ja kirkkojen kylmä 
sota päättyi kuitenkin 1958, jolloin kirkot tunnustivat hyväksyvänsä 
sosialismin ... tilanne selkiytyi maaliskuussa 1978 ... jonka tulokseksi 
vahvistettiin, että DDR:n kirkot eivät ole sosialismia vastaan ... vaan 
[ovat] aktiivisesti mukana yhteistyössä valtion rakentamiseksi 
sosialismin perustalle.289 

Suomalaisille kerrottiin myös siitä, miten valtio avustaa kirkkoa 

rahallisesti sekä sallii kirkollisen kustannustoiminnan Ja yliopistoissa annettavan 

teologian koulutuksen. Eräässä seurakunta illassa suomalaiset kuulivat, että 

kristityllä lääkärillä, opettajalla tai · käsityöläisellä ei ollut vaikeuksia omassa 

työympäristössään. ''Tärkeintä on ymmärtää, mitä eläminen kristittynä tässä ja nyt 

todella merkitsee. Meidän on kristittyinä annertava panoksemme työssämme ja 

yhteiskunnassa ja ennen muuta työssä rauhan ja sen edellytysten hyväksi." DDR

Suomi -ystävyysseuran puheenjohtaja korosti myöskin yhteistyön linjaa, murta 

muistutti, että valtakysymys kirkon ja kommunismin välillä oli kuitenkin jo 

ratkaistu, sillä DDR:n johtava puolue oli työväenluokkaa edustava SED.'90 Kirkon 

vaikutusvalta oli vähentynyt sodanjälkeisistä vuosista sen jäsenmäärän 

pienenemisen myötä. Nyt valtiolla olikin mahdollisuuksia antaa kirkoille 

liikkumatilaa ilman, että sen oma kannatus pienenisi . 

288 Km 11617.10.1982 Valtio ja kirkot ennakkoluuloista rakentavaan yhteistyöhön. 
289 Km 11617.10.1982. 
"°Km 11617.10.1982. 
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Kotimaan päätoimittaja Kario piti näkemästään paljon. 

Alexanderplatzilla, joka toimi DDR:n näyteikkunana länsimaisille, hän näki 

näyteikkunat täynnä tavaraa. Ihmiset olivat iloisia ja tavaratalossa oli tungosta. 

Hänen mielestään nuoriso poikkesi suomalaisista. Berliinissä et ollut 

"äärimmäisyysaineksia ja äärimmäisesti pukeutuvia". Hänestä näytti siltä, että 

siellä nuoriso oli luonnollisempaa ja raikkaampaa. Kario oli edellisen kerran 

vieraillut DDR:ssä 19S0-luvulla, jolloin Alexanderplatzia ei ollut vielä rakennettu 

nykyiseen asuunsa. Nyt hän tunsi uuden ja toivorikkaan elämän sykkivän. Hänestä 

oli "sykähdyttävää, että nyt yhteiskuntaa rakensivat myös kristityt, ei valtaa ja 

etuoikeuksia vaativina vaan kukin omalla paikallaan".291 Karion artikkelista 

välittyi itäsaksalaisen yhteiskunnan ihannointi ja kritiikittömyys. Valtio oli 

selvästi saanut kirkon edustajille myös oman näkemyksensä kuuluviin. 

Suomalaiset tutustuivat matkallaan myös Luther-vuoden järjestelyihin. 

Suomalaisia pyydettiin myös osallistumaan seuraavana vuonna pidettäviin moniin 

juhlallisuuksiin. Luther-juhlien valmisteluja katsellessaan suomalaisille tuli 

epäilys siitä, olivatko suomalaiset halunneet n.ähdä Lutherin vain uskon

puhdistajana ja luterilaisen van.hurskauttamisopin löytäjänä, mutta tämän rinnalla 

kenties unohtaneet hänen merkittävän vaikutuksensa Euroopan poliittiseen- ja 

talouselämään ja kulttuuriin. Valtion Luther-juhlakomitean johtajan Erich 

Honeckerin mukaan Luther nousi sekä poliittisia vallanpitäjiä vastaan että kävi 

taistelua feodalismia vastaan. Hän myös arvosteli oman aikansa monopoleja ja 

katsoi perheiden toimeentulosta huolehtimisen valtion tehtäväksi . Eräs 

suomalaisvaltuuskunnan jäsen totesikin, että "kirkko on pitänyt Lutheria 

pan.nassa".292 Valtion näkemys Lutherin uudelleen kirjoitetusta historiasta oli 

tehnyt vaikutuksen suomalaisiin ja avasi suomalaisten silmät näkemään asiat 

toisin tavoin. 

Matkan jälkeen Kotimaan päätoimittaja Erkki Kario totesi, että 

"tunnustaessaan Lutherin merkityksen DDR:n yhteiskunta ja kulttuurielämä 

samalla väistämättä joutuvat toteamaan sen, että Luther oli sitä mitä oli 

291 Km 11617.10.1982. 
292 Km 11617.10.1982; Km 117/8.10.1982 Luther-vuosi 1983 DIDR:n mittava LruLttuurileko. 
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nimenomaan siksi, että hän oli kristitty." Luther-juhlallisuuksien Kario arveli 

merkitsevän DDR:n kirkoille niiden aseman ja tehtävän selkiytymistä. "Lutherista 

ei voi millään erityisalalla voi puhua ohi sen, että hän ensikädessä oli 

uskonpuhdistaja ja syvällinen kristitty persoonallisuus", hän jatkoi.29J Vaikka 

tässä Kario painottaa uskonpuhdistuksen merkitystä, oli hän kuitenkin omaksunut 

DDR:n valtion Luther-kuvan. 

Koko luterilainen maailma vietti vuonna 1983 uskonpuhdistaja Martti 

Lutherin syntymän Saa-vuotisjuhlaa. Koko vuoden tunnuksena oli "Meidän tulee 

yli kaiken peljätä ja rakastaa Jumalaa ja turvautua yksin häneen". Suurin osa 

juhlallisuuksista pidettiin DDR:ssä, jossa sijaitsi suurin osa paikkakunnista, joilla 

Luther vaikutti. Liittotasavallassa oli vain kaksi Lutheriin liittyvää paikkakuntaa, 

Wonns ja Augsburg, joissa järjestettiin omia juhlallisuuksia. Suomessa Lutherin 

syntymäpäivää juhlittiin juhlajumalanpalveluksin sekä Helsingin yliopiston 

kirjastossa oli Lutherin -työtä esittelevä suumäyttely294 Suomalaisten kiinnostus 

näkyi myös SUurena kiinnostuksena DDR:ssä vietettyjä Luther-juhlia kohtaan. 

Esimerkiksi Kotimaassa oli vuoden 1983 aikana kymmeniä artikkeleita Lutheriin 

liittyen. Osa rtiistä kuvasi kirkollisia juhlatilaisuuksia, osa kertoi Lutherista myös 

muuna kuin vain uskonnollisena vaikuttajana. 

Kirkolliset Luther-juhlat painottuivat eri puolelta maata vietettäviin 

kirkkopäiviin. Niitä oli tarkoitus järjestää touko-syyskuussa 1983 Erfurtissa, 

Dresdenissä, Rostockissa, Magdeburgissa, Eislebenissä, Frankfrut an der Oderissa 

ja Wittenbergissä. Sen lisäksi järjestettäisiin Luther-tutkijoiden konferensseja ja 

julkaistaisiin erilaisia kirjoja. Myös teattereissa, musiikkielämässä ja näyttelyissä 

näkyi Lutherin elämä295 

Luther-vuoden vietto DDR:ssä alkoi virallisesti 4.5. Wartburgin 

linnan pihalla Eisenachissa järjestetyssä jwnalanpalveluksessa. Suomesta tässä 

juhlassa oli mukana emeritusarkkipiispa Martti Simojoki. Genevestä 

juhlallisuuksiin oli saapunut myös Risto Lehtonen ja LML:on pääsihteeri Carl 

Mau vaimoineen. Lehtonen lausui tervehdyssanat Haus Hainsteinissa LMLon 

293 Km liite 14.1.1983 Juhlavuosi on alkanut. Lutherista löytyy yhä uusia näkökulmia. 
294 Km 5/ 13.1.1983 Lutherin juhlavuosi alkanut. 
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puolesta, eI SllS Suomen evankelisluterilaisen kirkon. Wartburg oli Lutherin 

kannalta merkittävä siksi, että 4. toukokuuta vuonna 1521 Luther pakeni linnaan 

paavin juJjstettna hänet pannaan ja sai siellä päätökseen Uuden testamentin 

saksankielisen käännöksen. Aiemmin Luther oli opiskellut Erfurtissa sekä liittynyt 

paikkakunnalla sijainneeseen augustinolaisluostarin. 296 

Erfurtin juhlallisuuksien lisäksi ympäri DDR:ää pidettiin Lutheriin 

liittyviä lcirkkopäiviä, joilla oli myöskin suomalaisia vieraita. Kirkkopäivien 

puheissa käsiteltiin myös rauhankysymystä. Kirkkopäivillä annetun julkilausuman 

mukaan DDR:n valtiolla ei ole paljoa mielikuvitusta työssä rauhan puolesta. Siinä 

kehotettiin kaikkia maan evankelisia kirkkoja julistamaan, että joukkotuho

aseiden valmistaminen ja käyttäminen on Jumalan sanan ja käskyjen vastaista. 

Toiset kirkkopäivien lausunnot toivoivat, että kirkoilla ja uskovaisilla olisi 

enemmän valmiutta poliittisiin kannanottoihin rauhanasiassa.297 Kansainvälisen 

tilanteen kiristyminen oli voimistanut kirkkojen kritiikkiä valtion ajamaa 

rauhanpolitiikkaa kohtaan. Monet olivat tyytymättömiä valtion toimiin ja 

ryhtyivät ajamaan rauhanpolitiikkaa, mitä valtio ei hyväksynyt. Vähitellen 

suomalaiset alkoivat kuulla myös toisenlaista rauhan työn retoriikkaa, mitä he 

olivat Ekumeenis-missionaarisen keskuksen itunisiltä kuulleet. Toisenlaista 

retoriikkaa välitti esimerkiksi Kotimaa, kun se kertoi eri kirkkopäivillä käydyistä 

keskusteluista 1980-luvun alkupuolella. 

DDR:n kirkoissa oli jo vuosien ajan vaadittn, että rauhantyö kuuluisi 

ki~kkojen tärkeimpiin tehtäviin. Kirkko oli myös esittänyt kritiikkiä valtion 

rauhantyötä vastaan, sillä valtio ei tukenut aseidenriisuntaa. Kirkko tuki myös 

lasten ja nuorten parissa tehtyä rauhankasvatusta, kun taas valtio lisäsi 

'" Km 31/13 .1 LI 980 Lutherin syntymän 500-vuotisjuhla suuri tapahtuma DDR:ssä. 
296 EZA 101 /3030 Jouko Martikainen Zollmannille 2.2.1983 , Kirchliche Veranstaltungen im 
Luthelj ahr 1983 in der DDR. s.d., Carl [Mau] Helmut Zeddiesille 25.1.1983, Martikainen 
Zollmannille 28. 11 .1983; EZA 10113024 Grussworte Luthertag auf der Wartburg; Janhonen 1984, 
44-45 Km 46/22.4.1983 Lutherin juhlavuosi avataan DDR:n kirkoissa 4.5; Km 5013.5.1983 
Lutherin juhlavuoden vieno alkaa DDR:n kirkoissa huomenna. 
297 Km 59n4.5.1983 Kirkon ja va1tion suhteet viilenemässä DDR:ssä? Kirkon näkemykset nUhan 
työstä eivät miellytä valtiota. 
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sotilastaitojen opettamista nuorille. Näistäkin rauhanpolitiikan ponnisteluista 

kerrottiin ulkomaisille toimittajille kirkkopäivien yhteydessä.298 

Suomen evankelisluterilainen kirkko pyrki lähettämään edustajiaan 

mahdollisimman moniin Luther-vuoden tapahtumiin DDR:ään. Piispa Olavi 

Rimpiläinen osallistui 8.-11.6. Giistrowissa ja Rostockissa 10.-12.6. pidetyille 

kirkkopäiville. Piispa Kalevi Toiviainen osallistui Frankfurt an der Oderissa 

pidetyille kiIkkopäiville 17.-19.6. Piispa Samuel Lehtonen osallistui samaan 

aikaan Eislebenissä pidetyille kirkkopäiviJle. Magdeburgiin, jossa pidettiin 

kiIkkopäivät 24.-26.6., saapui tuomiorovasti Jouko Sihvo. Emeritusarkkipiispa 

Martti Simojoki osallistui 22.-25.9. pidetyille kirkkopäiville Wittenbergissä299 

Luther-vuosi huipentui Lutherin syntymä päivään, jota juhlittiin 10.11. 

Arkkipiispa John Vikström osallistui Eislebenin Luther-juhlaviikolle 9.-13.11. 

Viikon ohjelmaan kuului muun muassa juhlajumalanpalvelus ja valtion 

Lutherkomitean vastaanotto. Osa juh'laviikon tapahtumista pidettiin Leipzigissä, 

jossa Vikström osallistui ekumeeniseen tapaamiseen, jonka ohjelmassa oli muun 

muassa esitelmiä ja kantaattijumalanpalvelus.J()O 

Marraskuiseen juhlaviikkoon kuului ekumeenisuus erottamattomana 

osana. DDR:n evankeliset kristityt ja kiIkot halusivat juhlia Lutherin syntymää 

myös ekumeenisten vieraiden kautta. Viikko oli Luthervuoden kohokohta ja 

viimeinen vuoden aikana olleista kirkollisista juhlallisuuksista. Juhlaviikon avasi 

10.11. ympäri Eislebeniä pidetyt jumalanpalvelukset ja torilla pidetty juhla. 

Vikström osallistui Pyhän Annan kirkossa pidettyyn jumalanpalvelukseen, jonka 

300-henkiseen vierasjoukkoon kuuluivat myös maakirkon piispa Eduard Lohse, 

sekä muun muassa piispat Piso Papua-Uudesta-Guineasta ja Preus Yhdysvalloista. 

Jumalanpalvelusta kehystivät Taize-Iaulut, joiden lomassa oli rukouksia ja 

ehtoollinen.30
) 

198 Km 99/26.8.1983 "Vapautta vaaliva, elävä kirkko" Kirkko sosialismissa. 
", EZA 101 /3030 Jouko Martikainen Zollmannille 2.2.1983. Kirchliche Veranstaltungen im 
Lutherjahr 1983 in der DDR. s.d 
JOO EZA 101 /3030 Jouko Martikainen Zollmannille 2.2.1983, Kirchliehe Veranstaltungen im 
Luthelj.hr 1983 in der DDR. s.d; Km 124/25.10.1983 Lutherin syntymäpäivääjuhlit.an 10.11. 
JOI EZA 101/3031 Ökumenische Begegnungstage. Program s.d.; EZA 10113028 Presseinfonmation 
Nr. I.s.d. 



129 

Illalla oli evankelisten kirkkojen Luther-komitean vastaanotto. 

Seuraavana päivänä juhlat jatkuivat Leipzigissä, kun Pyhän Nikolain kirkossa 

pidettiin lyhyet esitelmät aiheesta "Martti Luther - Perspektiivejä reformaation 

kirkoille". Myöhemmin juhla vieraat saivat tavata leipzigiläisiä seurakuntaryluniä 

ja kirkon työntekijöitä ja kuunnella Pyhän Tuomaan kirkossa esitelmää "Martti 

Luther kirkkojenvälisissä keskusteluissa". Leipzigissä ekumeeniset vieraat saivat 

tutustua 12.11. paikallisiin seurakuntiin, jonka jälkeen Pyhän Tuomaan kirkossa 

järjestettiin Thomanen-kuoron juhlakonsertti. Leipzigistä vieraat matkustivat 

kaupunkia ympäröiviin seurakuntiin tutustumiskäynnille, joissa he olivat 

seuraavaan päivään asti302 

Suomessa vietetyssä Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan 

juhlaistunnossa annettiin kunniatohtorin arvo muun muassa Rostockin yliopiston 

käytännöllisen teologian professorille Emst-Riidiger Kiesowille. Kotimaalle 

antamassaan haastattelussa Kiesow kertoi muun muassa yliopistoissa annettavasta 

teologien koulutuksesta sekä Suomesta ja liennytyksestä. Kiesow osasi muutaman 

sanan suomeakin, sillä hänellä oli ollut 1940-luvun loppupuolella suomalainen 

kirjeystävä. Kiesow piti erittäin tärkeänä Helsingissä alkaneen 

liennytyskehityksen jatkumista, vaikka kehitys oli hänen mukaansa 'kulkenut 

toiseen suuntaan: 

"Kristittynä olen kuitenkin luottavainen. Kaikki ei ole kuitenkaan 
ilunisten käsissä, vaikka ihmiset pystyvätkin tämän maailman 
tuhoamaan .. ,)03 

Berliinissä Pohjoismais-saksalaisen kirkkokonventin johtoryhmän 

suomalaisjäsen Maunu Sinnemäki kyseli eräiltä piispoilta tunnelmia Luther

juhlien jälkeen, Piispa Hempel kertoi, että kirkon ja valtion välille oli syntynyt 

kiistaa etenkin militarismin, sotapalveluksen ihannoinnin ja nuorille tarkoitetun 

sotilaskouluruksen takia. Kirkon oli hänen mielestään vaikea lausua julkisesti 

näistä epäkohdista, sillä "valtio oli näissä asioissa erittäin herkkänahkainen". 

Kirkon ja valtion yhteistyö Luther-juhlien kohdalla oli sujunut hyvin. Piispat 

pitivät hyvänä, että kirkolla oli ollut myös oma juhlakomiteansa. KirkoilIe Luther-

302 EZA 101 /3031 ÖkumeDische Begegnungstage, Program s,d. 
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juhlallisuudet olivat hyvä keino päästä julkisuuteen, tosin he arvelivat, että 

julkisuuden aikaa ei kestä kovinkaan pitkään. Piispat olivat huomanneet 

kansastaan myös sen, että he olivat kyllästyneitä valtioon sekä työhön. Varsinkin 

nuoret olivat ahdisruneita ja eräät tekivät jopa itsemurhia. Kyllästymiseen vaikutti 

myös jatkuva militarisoiruminen ja ydinaseuhka.304 Valtion "herkkänahkaisuus" 

ilmeni yleensä siten, että jos kirkot poikkesivat valtion hyväksymästä linjasta, 

valtio muisrutti aina "Kirche im Sozialismus" -julkilausumasta. Nuorisotyöstä 

puhuminen ja sotilaiskouluruksen kritisointi olivat sellaisia asioita, mistä valtio ei 

missään tapauksessa halunnut kirkkojen edustajien keskustelevan. 

Johtoryhmän kokouksen jälkeen Sinnemäki keskusteli Suomen 

Berliinin suurlähettilään Ensio Helaniemen kanssa ja kyseli hänen mielipiteitään 

Luther-juhlien vietosta. Helaniemi kertoi, että "valtio ja kirkko ovat vetäneet 

kissanhäntää vieraista Ja vierailuohjelmista." Näin oli ollut myös 

suomalaisvieraiden osalla. Esimerkiksi valtion kutsumaa vierasta, operusministeri 

Gustav Björkstrandia, oli vaikea saada myös kirkon varsinaisiin juhliin 

Eislebeniin. 305 

Luther-vuoden aikana Kotimaan kiIjoittelu DDR:stä lisääntyi 

huomattavasti. Jurut olivat myös monipuolisia: niissä ei korostettu pelkästään 

Lutherin merkitystä kristinuskolIe. Kotiman kantoihin vaikutti epäilemättä 

Helsingissä sijaitseva DDR:n kulttuurikeskus, jonka kautta järjestettiin matkoja 

DDR:ään sekä levitettiin itä saksalaista vaJtiomyönteistä aineistoa suomalaisille. 

DDR:n valtio teki voimakkaasti kampanjaa oman näkökulmansa julkiruomiseksi 

suomalaisten tietoisuuteen. Siinä onnisruttiin hyvin. 

Syksyllä 1983 Maunu Sinnemäkeä oli pyydetty antamaan selvitys 

kirkon "idänpolitiikasta", joka koski myös kirkollisia suhteita DDR:ään. 

Sinnemäki totesi Suomen evankelisluterilaisella kirkolla olevan hyvät suhteet sekä 

itään että länteen. Suhteiden perustekijänä oli valtion harjoittama ulkopolitiikka, 

joka perustui määrätietoisesti hankitruun puolueettomuusasemaan. Tämä asema 

JO) Km 132/ 11.11.1983 Professori Emst-Riidiger Kiesow: Kirkollinen elämä elpyy DDR:ssä. 
304 MSA DDR:n piispojen lyhyt suullinen raportti Berl iinissä 5.12.1983. Osa Sinnemäen raportista 
KUT:i1e. 
JOS MSA Keskustelu suurlähettiläs Ensio Helaniemen kanssa Berliinissä 7.12.1983. Osa 
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antoi Sinnemäen mielestä myös kirkolle mahdollisuudet olla ekumeenissa 

suhteissa erityisesti sosialistisiin maihin. "Sen jättäminen käyttämättä olisi meille 

uskotun leiviskän laiminlyömistä." Suhteet moniin sosialistisiin maihin, kuten 

DDR:ään, Viroon ja Unkariin, olivat vanhojen siteiden uudistamista. Keskeistä 

kaikille suhteille sosialistisiin maihin oli erilaisen valtiollisen ja taloudellisen 

järjestelmän keskellä elävien kristittyjen tapaaminen. Sinnemäki kertoi, että 

keskeistä Suomen evankeJisluterilaiselle kirkolle oli välittäjän rooli eri poliittisissa 

ja taloudellisissa järjestelmissä eläville. Suomessa oli esimerkiksi mahdollista 

järjestää monia teologisia kokouksia, joihin osallistui ihmisiä sekä ltä- että Länsi

Euroopasta. Suomettumis-termiä suomalaiset kirkonmiehet kuulivat suhteellisen 

harvoin muiden maiden kirkkojen edustajilta, vaan pääosin suhtautuminen oli 

ollut myönteistä. 306 

Tärkeää suhtautumisessa sosialistimaiden Ikirkkoihin oli suhteiden 

jatkuvuus, sillä satunnaisissa suhteissa oli aina lähdettävä alusta. Myös suhteissa 

DDR:n evakelisiin kirkkoihin oli onnistuttu jatkuvuudessa. Toinen tärkeä periaate 

oli tapaamisen hengellinen ja teologinen merkitys, mikä oli keskeistä varsinkin 

suhteissa muiden maiden luterilaisten kirkkojen edustajiin. Kohtaamisissa pyrittiin 

sekä vastaanottamiseen että saamiseen. Esimerkiksi suomalaiset kokivat, että 

heillä ei ollut paljoakaan teotogista annettavaa DDR:n kirkoille. Aineellisesti 

suomalaiset välittivät matkojensa yhteydessä kirjallisuutta ja suomalaiset pitivät 

esitelmiä Pohjoismais-saksalaisessa kirkkokonventissa.307 Kirjallisuuden 

viennissä suomalaiset olivat erittäin varovaisia. Mistään systemaattisesta kirjalli

suuden viennistä ei ollut kysymys, vaan suomalaiset antoivat tuliaisiksi muutamia 

teoksia kerrallaan. 

Sen sijaan Sinnemäen mukaan suomalaiset kokivat usein saavansa 

paljonkin itäsaksalaisilta ja muilta sosialististen maiden kirkkojen edustajilta. 

Hänen mielestään niissä maissa elävien kristittyjen uskonkokemus oli poikkeavaa 

muissa maissa asuviin verrattuna. Heille usko nimittäin maksoi aivan eri tavalla 

Sinnemäen raportista KUT:lle. 
106 MSA Kirkon "idänpolitiikan" suuntaviivoja 25.10.1983. 
307 MSA Kirkon "idänpolitiikan" suuntaviivoja 25.10.1983; MSA Maunu Sinnemäen raportti 
KUT:lle 29.8. )980. 
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kuin suomalaisille. Heille se myös merkitsi elämän keskeistä voimaa ja he 

tuntuivat elävän Jumalan yhteydessä308 Sosialistimaiden kristittyjen uskon

kokemus oli tehnyt vaikutuksen myös muihinkio suomalaisiin kuin Sinoemäkeen. 

Suomen evankelisluterilainen kirkko ei kokenut Sinnemäen raportin 

mukaan tehtäväkseen lähteä opastamaan, mitä sosialistimaiden kirkkojen tulisi 

omassa tilanteessa tehdä. Tämä olisi voinut vaikeuttaa sikäläisten kirkkojen 

toimintaa ja katkaista kirkkojen väliset suhteet. Poliittisia kantoja suomalaiset 

eivät halunneet sinne myöskään viedä. Esimerkiksi rauhantyöhön kirkko 

Sinnemäen mielestä suhtautui kirkolliselta pohjalta, ei poliittiselta. Kirkon 

ulkoasiaintoimikunnan suhteissa sosialistimaiden kirkkoihin oli pyrkimyksenä se, 

että ihmisten tekemien rajojen keskellä elävä Jumalan kansa voisi tuntea olevansa 

yhtä. Toimikunnan tarkoituksena ei ollut politiikan tekeminen. 

JGS MSA Kirkon "idänpolitiikan" suuntaviivoja 25.10.1983. 
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6. Tutkimustulokset 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon ja DDR:n evankelisten kirkkojen suhteet 

ni ivistyivät voimakkaasti vuosina 1969-1983. Kontaktien lisääntymisen taustalla 

oli Suomen poliittinen asema liittoutumattomana valtiona, joka oli solminut YY A

sopimuksen Neuvostoliiton kanssa. Kun suurin osa 1970-luvusta oli poliittisen 

I,iennytyksen aikaa, helpotti tämä myös kirkkojen asemaa. 

Tässä työssä on keskitytty tutkimaan kyseisenä ajanjaksona kirkkojen 

ylätasojen suhteita, kuten piispojen ja kahden kirkon toimikunnan organisoimia 

matkoja sekä heidän isännöimiään vierailuja. Tutkimuksen alkupuolella päävastuu 

suhteiden ylläpidosta DDR:ään oli J(jrkon ulkoasiain toimikunnalla, mutta 1970-

luvun loppupuolella sinne oli tiiviimmin yhteydessä J(jrkon yhteiskunnallinen 

toimikunta. Säännöllisimmin aina vuodesta 1953 alkaen suomalaisia oli ollut 

mukana Pohjoismais-saksalaisen kirkko-konventin kokouksissa, joita pidettiin 

DDR:ssä keväisin. 

Nämä kaksi toimikuntaa olivat luoneet suhteita itäsaksalaisiin osittain 

samoja kanavia käyttäen, mutta ne olivat myös toisistaan riippumattomia. J(jrkon 

IIlkoasiaintoimikunnalla oli ollut päävastuu Suomen evankelisluterilaisen kirkon 

suhteista muiden maiden kirkkoihin aina vuodesta 1974 alkaen. Sen kautta 

organisoitiin myös edustajat Pohjoismais-saksalaisen kirkkokonventin johto

ryhmään sekä etsittiin hiippalcuntien kautta osallistujat konventin kokouksiin. 

Merkittäviä yhteyksien pitäjiä KUT:ssa olivat sen sihteerit Lorenz Grönvik ja 

Maunu Sinnemäki. J(jrkon yhteiskunnallisen toimikunnan suhteita DDR:ään loi 

sen pitkäaikainen johtava sihteeri Toivo I. Palo, joka tutustui itäsaksalaisiin 

kansainvälisissä teollisuus- ja yhteiskunnallista työtä käsittelevissä seminaareissa. 

Vähitellen suomalaiset ja itäsaksalaiset järjestivät tapaamisia kansainvälisten 

organisaatioiden ulkopuolella. 

DDR:ssä kirkon ylätasolla ulkomaisia suhteista vastasi Bund der 

Evangelischen J(jrchen in der DDR:n (BEK) sihteeristö, jonka ekumeenisista 

asioista vastasi Walter Pabst. Hänen kauttaan kulki suomalaisten kutsut piispoille, 

maastapoistumisluvat ja yhteydenpito kirkkokysymysten valtio-sihteeristöön. 

Sekä Suomen että DDR:n ulkopolitiikkaan heijastuivat 1960-luvun 
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lopun poliittisesti kireä ilmapiiri. Sen sijaan 1970-luvun alkupuolella alkoi 

poliittisen liennytyksen aika. Sen huipennuksena oli vuonna 1975 Helsingissä 

allekirjoitettu Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen Etykin päätös

asiakirja. Liennytyksen hedelmistä nauttiminen jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, sillä 

vuonna 1979 maailman poliittinen tilanne kiristyi merkittävästi, sillä 

Neuvostoliitto oli hyökännyt Afganistaniin. Muu maailma reagoi tähän 

huolestuneesti: aseiden riisunnasta ja ydinaseiden vaaroista keskusteltiin myös 

kirkoissa. Rauhanliike kiinnosti monia. 

Suomen ja DDR:n suhteet olivat pitkään jännittyneitä. Suomi pyrki 

hoitamaan suhteitaan molempiin Saksoihin puolueettomasti. Se tarkoitti sitä, että 

aina I 970-luvun alkuun asti Suomi ei ollut tunnustanut DDR:ää poliittisesti, eikä 

myöskään Saksan Liittotasavaltaakaan. DDR:llä oli voimakas kampanja oman 

maansa tunnustamiseksi, mitä Liittotasavalta pyrki puolestaan hillitsemään 

voimakkaasti. Kun tunnustaminen astui vihdoin voimaan vuonna 1973, Suomen 

puolueettomuusponnistukset jatkuivat edelleenkin. Esimerkiksi presidentti 

Kekkonen suostui matkustamaan DDR:ään vuonna 1977 vain, jos Suomen valtion 

puolueettomuus tunnustettaisiin. 

DDR oli suomalaisille kirkonmiehille tärkeä ennen kaikkia siksi, että 

se oli Lutherin kotimaa. Lutherin tärkeys näkyi muun muassa siinä, että arkki

piispa Simojoki toimi pitkään Wittenbergin pappisseminaarin johtoryhmän 

jäsenenä. Johtoryhmän tehtäviin kuului muun muassa Lutherin perinnön 

vaaliminen. Vuosi 1983 toi käsityksen DDR:stä Lutherin maana aivan ·uusiin 

mittasuhteisiin. Tuolloin myös suomalainen Luther-keskustelu sai uusIa 

näkökulmia, joista osa oli omaksuttu DDR:stä. DDR:n valtiollinen Luther

toimikunta oli pitänyt nimittäin merkittävän kampanjan, jossa korostettiin uutta 

Luther-tulkintaa, joka painottui Lutherin ansioihin "Saksan kansan suurena 

poikana". Eräät suomalaiset totesivatkin, että heidän tämänastinen Luther-kuvansa 

oli ollut liian yksipuolinen. Valtiollinen kampanja oli siis tehonnut hyvin myös 

moniin suomalaisiin. 

Kirkon ulkoasiaintoimikunta korosti yhteyksissään ennen kaikkea 

hengellisyyrtä ja teologisuutta. Siksi toimikunta piti myös tärkeänä Pohjoismais-
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saksalaista kirkkokonventtia, joka korostui pohtimaan kirkon sisällä olevia 

hengellisiä ja teologisia asioita, kuten diakoniaa, sielunhoitoa ja jumalan

palvelusta. Suomalaiset kokivat, että he eivät pystyisi teologisesti antamaan 

paljoakaan uskonpuhdistuksen emämaan kirkoille, sen sijaan he olivat enemmän 

saavana osapuolena. KUT t:aJjosi myös luennoitsijoita, jotka matkustivat DDR:ään 

tai isännöivät itäsaksalaisia Suomessa. 

Suomalaisista piispoista esimerkiksi Aimo T. Nikolaisella, Aarre 

Lauhalla ja Martti Simojoella oli ollut suhteita Saksan kirkkoihin jo ennen toista 

maailmansotaa. Näistä kukin jatkoi suhteidensa ylläpitoa myös DDR:n kirkkoihin. 

Aarre Lauha tapasi vieraillessaan DDR:ssä vanhoja EKD:n aikana toimineita 

piispoja kuten Krummacherin ja Nothin. Innokkaimpia itäsaksalaisia yhteyksien 

ylläpitäjiä olivat puolestaan Werner Krusche ja Werner Leich. Myös Horst 

Gienkellä ja Ingo BraeckeJeinilla oli omat kontaktinsa, pääosin Pohjoismais

saksalaisen kirkkokonventin kautta. Luterilaisen maailmanliiton kautta itä

saksalaisiin oli tekemisissä LMLon presidenttinä toiminut Mikko Juva, sekä 

Kuopion ja myöhemmin Tampereen piispana toiminut Paavo Korte.kangas. 

Kirkon yhteiskunnallisen toimikunnan suhteista DDR:ään näkyi se, 

että DDR:ssä pääsi tutustumaan siihen, miten protestanttisessa maassa eletään 

sosialismissa. 1970-luvulla KYT:n kautta suomalaisia matkusti erityisesti 

Ekumeenis-missionaarisen keskuksen "Kirkko sosialistisessa kaupungissa" 

-ryhmän seminaareihin, jossa käsiteltiin esimerkiksi miten sosialistisessa kaupun

gissa tehdään rauhantyötä tai pidetään saamaa. Aloitteet moniin KYT:n Suomessa 

pidettäviin seminaareihin tuli DDR:stä. Näin oli esimerkiksi Holmassa pidetyn 

konsultaation suhteen. Suomalaisia kutsuttiin myös DDR:ään hyvin innokkaasti. 

Se oli myöskin helppoa, sillä Suomi oli "ystävällismielinen" maa, joten 

suomalaiset pääsivät helposti matkustamaan. 

Kirkon yhteiskunnallisen toimikunnan kautta yhteyksissä DDR:ään 

olivat monet kirkollista teollisuustyötä tehneet papit Ja lehtorit. Heidän 

kiinnostuksensa varsinkin Gossner-Missionin toimintaan oli herännyt KYT:n 

järjestämissä teollisuus- ja myöhemmin yhteiskunnallisissa seminaareissa. 

Kun BEK perustettiin vuonna 1969, suomalaiset eivät aluksi tienneet, 
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mitä muutos tarkoitti. Vähitellen suomalaiset tutustuivat uuteen tilanteeseen 

DDR:ssä vieraillessaan. Esimerkiksi Helsingin piispa Aarre Lauha vieraili maassa 

vuoden 1970 alussa. Matkan jälkeen hän oli erityisen huolissaan uuden 

Ikirkkoliiton teologisen taustan puutteesta. Sekä Maunu Sinnemäkj että Lorenz 

Grönvik tutustuivat DDR:n kirkkojen uuteen tilanteeseen Pohjoismais-saksalaisen 

kirkkokonventin kautta. Konventin johtoryhmän kokouksessa hän pääsi pian ajan 

tasalle. 

Pohjoismais-saksalainen kirkkokonventti sekä yksittäiset piispojen 

vierailut olivat 1970-luvulla pääasiallisia suhteiden ylläpitotapoja DDR:n 

kirkkoihin. Näiden rinnalle alkoi vähitellen nousta KYT:n hoitamat suhteet, jotka 

tiivistyivät 1972 alkaen. Ensimmäinen virallinen arkkipiispan johtama delegaatio 

vieraili DDR:ssä vuonna 1974, jolloin arkkipiispa Simojoki johti Suomen 

ekumeenisen neuvoston nimeämää delegaatiota. Tämä kokoonpano oli Suomen 

evankelisluterilaisessa kirkossa poikkeuksellinen, sillä yleensä arkkipiispa johti 

vain evankelisluterilaisen kirkon delegaatiota. Itäsaksalaiset olivat puolestaan aina 

solmineet 'kahden väliset suhteet nimenomaan ekumeenisten neuvostojen välille, 

joten sitä sovellettiin myös suomalaisten kohdalla. Itäsaksalaiset eivät tutkittavana 

ajankohtana lähettäneet yhtäkään piispan johtamaa virallista delegaatiota 

Suomeen. Sen sijaan heidän ekumeeniseen delegatioonsa kuului nuorisotyötä 

tekeviä. Mielenkiintoista virallisten delegaatioiden matkojen ajankohdassa oli se, 

että ne tehtiin vasta valtiollisen tunnustamisen jälkeen. Sitä, että vierailut olisivat 

olleet riippuvaisia valtiollisesta tunnustamisesta, on kuitenkin vaikea osoittaa. 

Etykin päätösasiakirjan allekirjoittamisen jälkeen siitä keskusteltiin 

varsinkin suurissa kirkkoliitoissa, mutta muutaman vuoden kuluttua myös 

kahdenvälisissä keskusteluissa. Etyk lisäsi varsinkin Ekumeenis-mjssionaarisen 

keskuksen kiinostusta Suomea kohtaan. Keskuksen ja KYT:n välisissä 

keskusteluissa oli usein aiheena rauhantyö ja Etykin hedelmät. Näkökulma oli 

lähellä sosialistista retoriikkaa. 

BEK:n antama "Kirche im Sozialismus" -asiakirja määritteli 

kirkkoliiton aseman itäsaksalaisessa yhteiskunnassa. Sen mukaan kirkko ei 

halunut olla sosialismia vastaan, eikä myöskään sen puolella vaan loimia 
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sosialismissa. Tämä julistus vaikutti kirkon ja valtion suhteisiin koko DDR:n 

olemassaolon ajan. Suomalaiset olivat yhteyksissä niihin itäsaksalaisiin, jotka 

sopeutuivat sen enempää kapinoimatta maansa yhteiskunnalliseen järjestykseen. 

1970-luvun loppupuolella vähitellen nousseeseen kirkolliseen oppositioon ei 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon ylätasolla ollut tutkittavana ajankohtana 

minkäänlaisia suhteita. Jos suomalaiset olisivat kiinnostuneet esimerkiksi valtiosta 

riippumattomasta rauhanliikkeestä, ei heitä olisi kenties päästetty lainkaan 

maahan. Suomalaisissa kirkollisissa lehdissä kuten Kotimaassa ei kerrottu 

vähitellen nouseen kirkollisen opposition asioista juuri mitään, paitsi sivulauseissa 

kirkkopäivistä kertoneissa artikkeleissa. Suomalaisilla ei myöskään ollut 

kirkollisia yhteyksiä kirkolliseen oppositioon kuuluneeseen Görlitzin evankelisen 

maakirkon piispaan Fränkeliin tai itsensä polttaneeseen nuorisopappiin Oskar 

Briisewitziin. 

Kirkkojen kansainvälisiä suhteita kylmän sodan aikana on toistaiseksi 

tutkittu vähän. Viime aikoina tilanne on muuttunut, kun Helsingin yliopiston 

kirkkohistorian laitoksella on tehty tutkimuksia tästä aihepiiristä. Tähän mennessä 

on valmistunut pääasiassa pro gradu -töitä, mutta väitöskirjojakin on tekeillä. 

Suomen ja DDR:n kirkollisista suhteista on jäänyt toistaiseksi täysin vaille 

tutkimusta EKD:n aika, vuodet 1949-1969. Muutamassa aiemmassa tutki

muksessa on päästy vuoteen 1948 asti, jolloin kahta erillistä Saksan valtiota eikä 

EKD:ta oltu perustettu. Myös Luther-vuotta 1983 seuranneet vuodet 1990-luvun 

allcuun asti ovat mielenkiintoisia, sillä silloin suhteet laajenivat aina 

seurakuntatasolle asti. Samanaikaisesti DDR:ssä valtiosta riippumaton rauhanliike 

nosti päätään. Ideologiselta kannalta olisi myös kiinnostavaa tietää, kumpi oli 

Suomen evankelisluterilaiselle kirkolle se "oikea" Saksa, kapitalistinen länsi vai 

sosialistinen itä. Saattaa myös olla, että poliittisilla ideologioilla ei ollut tässä niin 

suurta vähä, vaan tärkeintä oli Luther. 



7. Liitteet 

Liite 1: 

Saksan 
liitto
tasavalta 

D Evank.elisluter:ilaiset maakirkot 

l. Greifswaldin ev.1ut 
2. Mecklenburgin ev. 
3, BerJiinin-Brandenburgin ev. 
4. Saksin kirkkoprovinssin ev. 
5. Anhaltin ev. 

• 

Puolan 
kansan
tasavalta 

Tshekkoslovakia 

Uninidul maakirkot 

6. Görlitzin ev. 
7. Saksin ev.lut. 
8. Thiiringenin ev.lut. 
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Liite 2: 
Suomen evankellsluterUaisen piispat vuosina 1969-1983 

Turun hiippakunnan piispa ja Suomen 
arkkipiispa 

• Martti Simojoki 1964-1978 
• Mikko Juva 1978-1982 
• John Vikström 1982-

Tampereen hiippakunta 
• Erkki Kansanaho 1966-1982 
• Paavo Kortekangas 1981-1996 

Oulun hiippakunta 
• Hannes Leinonen 1965-1979 
• Olavi Rimpiläinen 1979-2000 

Mikkelin Hiippakunta 
• Osmo Alaja 1959-1978 
• Kalevi Toiviainen 1978-1992 

Borgå stift 
• Karl-Erik Forssell 1961-1970 

Liite 3: 

• John Vikström 1970-1982 
• Erik Vikström 1982-

Kuopion hiippakunta 
• Olavi Kares 1962-1974 
• Paavo Kortekangas 1975-1981 
• Jukka (Juhani) Malmivaara 

1981-1984 

Lapuan hiippakunta 
• Eero Lehtinen 1956-1974 
• Yrjö Sariola 1974-1995 

Helsingin hiippakunta 
• Aarre Lauha 1964- 1972 
• Aimo T. Nikolainen 1972-1982 
• Samuel Lehtonen 1? 

Bund der Evangellscben Kirchen in der DDR -kirkkoliiton jäseninä olleiden 
IDaakirkkojen johtajat: 

Anhalrin evankelinen maakirkko 
Kirkkopresidentti 

• Martin Milller 1961-1970 
• Eberhard Natho 1970-

Berliinin-Brandenburgin evankelinen kirkko 
Maakirlcon piispa 

• Kurt Scharf 1961-1963 ja 1966-
1972 

• A1brecht Shcönherr 1972-1981 
• Gottfried Frock 1981-1990 

Görlirzin kirkkoalueen evankelinen kirkko 
Piispa 

• Hans-Joachim Fränke1 1964-1979 
• Hans-Joachim WolIstadt 1979-

1985 
Greifswaldin evankelinen maakirkko 
Piispa 

• Friedrich-William Krummacher 
1954-1972 

• Horst Gienke 1972-1989 

Mecklenburgin evankelisluterilainen 
maakirkko 
Maakirkon piispa 

• Nik10t Beste 1949-1970 
• Heinrich RathJ<e 1970-1983 

Saksin kirkkoprovinssin evankelinen kirkko 
Piispa 

• Werner Krusche 1968-1983 
• Christoph Demke 1983-

Saksin evankelisluterilainen maakirkko 
Maakirkon piispa 

• Gottfried Noth 1953-1971 
• Johannes Hempe1 1971-1993 

Thuringenin evankelisluterila;nen kirkko 
Maakirkon piispa 

• Moritz Mitzenheim 1947·1970 
• Ingo Braecklein 1971-1977 
• Werner Leich 1978-1992 
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Liite 4: 
Suomalaiset Pobjoismais-saksalalsen kirkkokonventin johtorybmässä 
Aimo T. Nikolainen 1958-1989 
Yrjö Salakka 1963-1969 
Maunu Sinnemäki 1969-1985 
Lorenz Grönvik 1972-1996 
Matti Järveläinen 1985-1990 
Matti Sihvonen 1989-1996 
Eija Köntti 1990-1996 
Tapani Rantala 1996-
Juha Pihkala 1999-

Liite 5: 
Pohjoismais-saksalaisen kirkkokonventtien kokoukset vuosina 1969-1983 

v.1969 

DDR Freiberg 

Bemau 

1970-luku 

DDR Eisenachin lähellä 

Norja Jällivaara 

2.-6.6.1969 "Kirkko ja teologia". Mukana 18 
Pohjolasta ja 32 DDR:sta. Länsi
Saksasta ei ollut ketään. Suomesta 
mukana KUT:n sihteeri Maunu 
Sinnemäki sekä rovasti Kalevi 
Lyytinen. 

7.11.1969 Konventin 20-vuotisjuhlat. 100 
konventin kokouksiin osallisrunutta 
DDR:läistäja 18 Pohjolasta. 

1.-5.6.1970 "Raamattu ja nykypäivän ihminen". 
Pohjoismaista 21 osallistujaa, 
DDR:sta 30. Valtiosihteeri 
Seigewasser toivoi puheessaan, että 
Pohjoismaat tunnustaisivat DDR:n 
valtion. 

Muutama vieras osallistui Erfurtissa 
pidetyille kirkkopäiville. 

20.-24.8.1970 "Elävä seurakunta". 22 vierasta 
DDR:sta, jotka tutustuivat matkan 
yhteydessä Luulajaan ja Uppsalaan. 
Suomesta mukana oli pastori Pertti 
Mäkeläinen ja rouva Lea 
Mäkeläinen, piispa Aimo T. 



DDR Heringsdorf 

DDR Bad Blankenburg 

DDR Wittenberge 
Berlin-Brandenburg 

Norja Dombås 

DDR Giistrow 

DDR Berliini 
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Nikolainen ja Eila Nikolainen sekä 
pastorit Yrjö Tengvall ja Olavi Turja 
puolisoineen. 

10.-14.5.1971 "Virka, karisma ja palvelu 
seurakunnassa". 30 Pohjolasta, 36 
DDR:sta. Suomesta 
mukana olivat Lankaan kirkkoherra 
Yrjö Sariola, Maunu Sinnemäki, 
pastori Arto Laitinen ja rouva 
Marjatta Laitinen Kauniaisista, 
pastori Väinö Maunumaa, rouva 
Kaisa Maunumaa ja neiti Mirja 
Maunumaa Mieslahdesta, pastori 
Kauko Pylvänäinen ja rouva Raakel 
Pylvänäinen Alajärveltä, pastori Oiva 
Voutilainen Heinävedeltä sekä 
pastori Yrjö Sariola ja rouva Anna
Maija Sariola. 

29.5.-2.6.-72 "Sielunhoito tänään". Taas yritettin 
vaikuttaa tunnustamiseen. Suomesta 
mukana Karjaan ruotsinkielisen 
seurakunnan kappalainen Lorenz 
Grönvikja pastori Aarno Sainio ja 
Ritva Sainio. 

21.-25.5.-73 Keskusteltiin diakoniasta. 
Hauptabteilungsleiter Hans Weise 
esitti kiitoksen siitä, että pohjoismaat 
olivat tunnustaneet Itä-Saksan. 19 
Pohjolasta, 30 DDR:sta. 

12.-18.9.-73 'Tulevaisuuden seurakunta". 22 
molemmista saksoista ja 
pohjoismaista kustakin. Suomesta 
mukana pastori Martti Lindqvist. 

13.-17.5.-74 "Pyhän hengen toiminta". DDR:sta 
osallistujia 25, 18 Pohjolasta. 
Juhlittiin myös konventin 25-vuotista 
taivalta. Suomesta mukana 
kirkkoherrat Heikki Karjalainen 
Pihlajavedeltä ja Matti Komulainen 
Karttulasta sekä kappalainen Seppo 
Kaarna Joensuusta. 

11.11.1974 25-vuotisjuhlakokous Berliinissä 
johtoryhmäläisten kesken. Suomesta 
mukana Maunu Sinnemäki. 



DDR Meissen 

DDR Friedrichroda 
Thiiringen 

TanskaLiselund 

DDR Dessau 
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2.-6.6.1975 "Te olette minun merkkejäni myös 
sekulaarissa maailmassa". 28 
Pohjolasta, 40 DDR:sta. 
Valtiosihteerin sanojen mukaan 
konventti on erittäin tervetullut 
vieras DDR:ssa. Se on kasvattanut 
luottamusta kirkon ja valtion välillä . 
Suomesta mukana pastori Magnus 
Bergroth, teologian tohtori Lorenz 
Grönvik, asessori Mauri Larkio, 
lehtori Risto Lyytikäinen, pastori 
Lasse Luotonen ja kirkkoherra Yrjö 
Sariola, joka piti myös esitelmän 
aiheesta "Sanan palvelijoina - myös 
sekularisoituneessa maailmassa. 

14.-18.6.1976 "Kasvatus ja kasvu seurakunnassa". 
60 osallistujaa, 23 Pohjolasta, 37 
DDR:sta. Mukana edustajat 
EKD:staja LML:on 
kansalliskomiteasta. Suomesta 
mukana Miinchenissä toimiva 
suomalaispappi Jussi Brummer, 
Kuusjoen kirkkoherra Maunu 
Sinnemäki, Seppo Kaarna 
perheineen, tuomiorovasti Mauri 
Larkio ja teologian lisensiaatti Ilpo 
Vuorinen. 

10.-15.9.1976 "Kirkon instituutio". Mukana 18 
DDR:sta, kenenkään tuloa ei evätty, 
14 Länsi-Saksasta, 16 Pohjolasta. 
Suomesta mukana piispa John 
Vikström, tuomiorovasti Mauri 
Larkio sekä asessori Matti Sihvonen. 

2.-6.5.1977 "Kompromissiton kristillisyys". 
Mukana 21 Pohjolasta, 30 DDR:stä. 
Konventin kokouks oli ensi kertaa 
unioidun evankelisen Anhaltin 
maakirkon vieraana. Suomesta 
mukana oli diakoni Ilkka 
Jääskeläinen, pastori Risto 
Marttunen, asessori Lauri 
Mustakallio, pääsihteeri Simo 
Palosuo, kirkkoherra Gunnar 
Weckström. 



DDR Görlitz 
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22.-26.5.1978 "Annon kokemus" Mukana 23 
Pohjolasta ja 35 DDR:sta. Suomesta 
mukana metsänhoitaja Olli 
Auterinen, tuomiorovasti Seppo 
Löytty, piispa Aimo T. Nikolainen, 
lehtori Sisko Raitis, kirkkoherra 
Jussi Sippola ja pääsihteeri Risto 
Marttunen. 

DDR Seebad Heringsdorf 21.-25.5.1979 Mukana 23 Pohjolasta ja 30 
DDR:sta, myös EKD:n, unioitujen 
kirkkojen ja VELKD:n edustaja. 
Valtiosihteeri Seigewasser oli 
mukana viimeistä kertaa. Hänen 
mielestään kirkko on yhteiskunnassa 
tasapainottava voima. Hänelle 
annettiin arvonimi Freund des 
Nordisch-Deutschen 
kirchenkonvents. Suomesta oli 
mukana Leena Ahteenmälci, lehtorit 
Kaija Bösinger ja Lauha Peltola, 
opettaja Christa Bergroth, Lorenz 
Grönvik sekä pastori Erkki 
Rouhiainen. 

Suomi Imatra 

DDR Bad Saarow 

DDR Elbingerode 

BRD Bad Segeberg 

7.-12.9.1979 "Elämä kuoleminen ja kuolema" 
DDR:stä jopa 31. 

5.-9.5.1980 "Jumalan todellisuus" Pohjoismaista 
22, DDR:stä 33. Mukana myös 
liittotasavaltalaisia. Suomesta 
mukana pastori Esa Eerola, pastori 
Leo Karlcia, johtaja Ragnar Sinervo 
sekä pastorit Alpo Meriläinen, Carl 
Olav Johansson ja Matti Järveläinen. 

18.-22.5 . 1981 "Raamatusta eläminen". Suomalaisia 
olivat Reijo Virolainen Hannoverista, 
Henry Byskata Kauniaisista, Markku 
Kettunen Rautavaarasta, Vilho 
Riekkinen Espoosta ja Jussi Sippola 
Helsingistä. 

21.-25.9.1981 "Aikaa elämälle". Jopa II 
DDR:läistä pääsi Liittotasavallassa 
järjestettyyn konventtiin. Mukana 
myös 23 liittotasavaltalaista ja 15 
Pohjoismaista. Suomesta mukana 
lääninrovasti Juhani Kopposela, TI 
Jorma Laulaja, TI Mikko Reijonen, 



DDR Annaberg 

Ruotsi Dömle 

DDR Giistrow 

pastori Sakari Lehmuskallio sekä 
piispa Aimo T. Nikolainen sekä 
-rouva Eila Nikolainen. 
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7.-11 .6.1982 "Maailmaan päin kääntyminen ja 
erillään olo maailmasta". Mukana 31 
DDR:stä, 23 Pohjolasta ja 7 
Liittotasavallasta. Suomesta mukana 
pastori Matti Järveläinen, lehtori Eija 
Köntti, sihteeri Eila Leppämäki, 
rehtori Martti Miettinen, pastori 
Reijo Virolainen. 

17.-22.9.1982 "Jumalanpalvelus". Osallistujia 
DDR:stä 24, 

30.5.-3 .6. 1 983"Kristityn vapaus" Mukana 26 
Pohjolasta, 30 DDR:stä ja 
Liittotasavallasta 7. Suomesta 
mukana pastorit Seppo Haavisto, 
Jaakko Hohti, Heikki Karjalainen, 
Risto Marttunen sekä piispat Aimo 
T. Nikolainen ja Erik Viksttöm. 



8. Lyhenteet 

Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR 
Christilich·Demokratische UnionKristillisdemokraattinen unioni 
Akateeminen väitöskirja 
Deutsche Demokratische Republik 
Gemeinsam Einrichtung Ökumene 
Euroopan kirkkojen konferenssi 
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokous 
Evangelisches Zentralarchiv in Berlin 
Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta 
Helsingin Sanomat 
Kansallisarkisto 
Kirkon diakonian ja yhteiskunnallisten asioiden keskus 
Kirkko ja Kaupunki 
Kir,kkojen maailmanneuvosto 
Kirkon toimikuntien toimintakertomukset 
Kirkon ulkoasiain toimikunta 
Kansainvälinen sisälähetys- ja diakoniatyön liitto 
Landeskirchliches Archiv 

. Luterilainen maailmanliitto 
Maunu Sinnemäen kotiarkisto 
Nordisch-<leutschen Kirchenkonvent 
Oberkirchenrat, ylikirkkoneuvos 
Oulun maakunta-arkisto 
Pohjoismais-saksalainen kirkkokonventti 
ei päi vämäärää 
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, yhtenäisyyspuolue 
Suomen ekumeeninen neuvosto 
Suomen Evankelis-luterilainen kirkko, 5' vuotiskertomus 
Suomen kirkkohjstoriallisen seuran toimituksia 
Suomen Kirkon Seurakuntatoiminnan Keskusliitto 
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 
Suomi-DDR -seura 
Teologinen Aikakauskirja 
Theologischer Arbeitskreis fiir Reformationsgeschichtliches Forschung 
Ulkoministeriön arkisto 
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BEK 
CDU 
Diss. 
DDR 
GEÖ 
EKK 
Etyk 
EZAB 
Ht 
HS 
KA 
KDYK 
Kk 
KMN 
Kttk 
KUT 
KSLD 
LKA 
LML 
MSK 
NDKK 
OKR 
OMA 
PSK 
s.d. 
SED 
SEN 
Selk 

SKHST 
SKSK 
STKSJ 
SDS 
TA 
TARF 
UMA 

Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirchen in DDR 
Ökumenisch Missionarisches Zentrum 

VELK inDDR 
ÖMZ 
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9. Lähteetja kirjallisuus 

9.1. Patoamattomat lähteet 

Bundesarchiv, BerIin Lichteffelde BA 
Staatssekretariat fiir Kirchenfragen DO 4 

Kircbliches Leben in Finnland 3708 

Evangelisches Zentralarchiv in Berlin, Berliini EZA 
BEK Sekretariat 10 I 

Finnland Heft I. 1970-1972 1461 
Finnland Heft II 1972-1973 1462 
Finnland Heft III 1974-1977 1464 
Finplal}d Heft IV 1978-1984 1465 
Komission fiir Ausbildung; Band IV 1942 
Finnland, Gemeinsam Einrichtung Ökumene (GEÖ) 3913 
Gossner-Mission 1970-1976 1048 
Lutherjahr, Festveransta ~tungen 3028 
Lutherjahr, Festveranstaltungen 3024 
Lutherjahr, Ökumenische Gäste 3030 
Lutherjahr, Ökumenische Gäste 3031 
Ökumenisch-Missionarisches Zentrum 1971-1974 954 
Ökumenisch-Missionarisches Zentrum v. 1977 955 
Ökwnenisch-Missionarisches Zentrum v.1978 956 
Ökumenisch-Missionarisches Zentrum 1978-1981 957 

Evangelische Kirchen in Deutschland (EKO), Bereicb DDR 102 
Finnland v. 1969-1970 261 

Evangelisch Kirche in Union, Bereich DDR . 107 
Kuratoriwn Predigeserninar Wittenberg 1962-1965 750 

Kansallisarkisto, Helsinki 
Mikko Juvan arkisto 

LML, kirjeenvaihto 1970-71 
LML, kirj eenvaihto 1971 
Kirjeenvaihto 1971-1982 

Aimo T. Nikolaisen arkisto 
KUT pöytäkirjoja liitteineen 

Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliiton arkisto 
Kirkkopäivät 1969 
Kirkkopäivät 1975 

Suorni-DDR-seura 
Tunnustamiskomitea, toimintakertomukset ja 

KA 
MJA 
Dl 
D2 

AII-A26 

ANA 
39 

SKSKA VII! 
79 
82 

SDS 



toimintasuunnitelmat 
Tunnustamiskomitea, lähteneet Idrjeet 
Tunnustamiskomitea, saapuneet kirjeet 1966-72 

Kirkkohallituksen ulkoasiainosasto, Helsinld 
Kirkon ulkoasiaintoimikunta 

DDR 1 
KUT pöytäkirjoja 1954-1973 
Kirkon ulkomaansuhteet 1968-70 
KUT matkaraportit 1975-1982 
Muistiot ja raportit 1965-71, 1973- 1974 
Pohjoismais-saksalainen kirkkokonventti 
ResorDDR 

Kirkon diakonia- ja yhteiskunnallisen työn osasto 
Kirkon yhteiskunnallisen toimikunnan materiaali 

KYT Gossner-Mission 
KYT Idertoldrjeet liitteineen 1971-76 
KYT pöytäkirjat v. 1982 
KYT raportteja ulkomailta 1968-1976 
KYT ulkomainen kirjeenvaihto 1968- 1974 

Mad 
Mae 
Maf 
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KUO 
KUT 

Ku 

PSK 

KDYK 
KYT 

Landeskirchliches Archiv der Pommerschen Evangelischen Kirche, Greifswald 
LKAP 

Oulun maakunta-arldsto, Oulu 
Martti Simojoen arkisto 

Saapuneet yksityiskirjeet 
Saapuneet viralliset Idrjeet 

Ulkoministeriön arldsto, Helsinki 
Kirkko ja uskonto 

Kirkko Saksan Demokrattisessa Tasavallassa 

Maunu Sinnemäen arldsto, kopioitu materiaali tekijän hallussa 

Laura Johanna Koskelaisen arldsto 

9.3. Painetut lähteet 

Haavio, Jaakko 
1978 Vierähtävät vuodet 1. Pieksämäld. 

OMA 
Simeliana 4 

Ab 
Aa 

UMA 
44 
44M 

MSA 

LJKA 
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Janhonen, Anneli 
1984 Maailman kirkkojen elämää. -l(jrkon kalenteri, Kirkon vuosikirja 

1984. Suomen kirkon sisäläbetysseura. Helsinki . 

Juva, Mikko 
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Nikolainen, Aimo T. 
1990 Välähdyksiä. Juva. 

Sariola, Yljö 
1999 
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1981 
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l(jpua ja siunausta. Jyväskylä. 

Suomen evankelisluterilainen kirkko vuosina 1976-1979. Kirkon 
tukimuslaitos. Tampere. 
Suomen evankelisluterilainen kirkko vuosina 1980-1983 . 
Jyväskylä. 

Uusi yhteisö Kristuksessa 
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yleiskokous Dar es Salaamissa 13.-26.6.1977. Kuopio. 

Veikkola, Juhani 
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