Isonkyrön kirkon maalaukset – tilaajatutkimus
reformaation ajalta

Pro gradu –tutkielma
Janika Aho
Taidehistoria/kevät 2017
Tarkastaja: Ville Lukkarinen

0

Tiedekunta/Osasto – Fakultet/Sektion – Faculty
Humanistinen tiedekunta
Tekijä – Författare – Author
Janika Aho
Työn nimi – Arbetets titel – Title

Laitos – Institution – Department
Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Isonkyrön kirkon maalaukset – tilaajatutkimus reformaation ajalta
Oppiaine – Läroämne – Subject
Taidehistoria
Työn laji – Arbetets art – Level Aika – Datum – Month and
Pro gradu
year
Helmikuu 2017

Sivumäärä– Sidoantal – Number of pages
76

Tiivistelmä – Referat – Abstract

Tutkielmassa käsitellään Isonkyrön vanhan kirkon seinämaalauksia (1560)
tilaajatutkimuksen näkökulmasta. Isonkyrön seinämaalaukset ovat Suomen
taidehistorian harvinaistapaus, sillä ne ovat ainoat reformaation ajalta säilyneet
monumentaalimaalaukset. Miksi tällainen maalauskokonaisuus on päätynyt juuri
Isoonkyröön? Mitkä olivat maalausten tilaajan, kirkkoherra Jakob Geetin motivaatiot
maalausten tilaamiselle? Tutkielman erityisiä teemoja ovat reformaation aika,
esimodernin ajan toimijuus ja kirkkotaiteen tilaamisen rooli vaikutusvaltaisen yksilön
toiminnassa.
Aihetta lähestytään historiallisen kontekstualisoinnin kautta. Maalausten syntyhistoriaa
valotetaan pohtimalla 1560-luvulla vaikuttaneita ilmiöitä kuten reformaatiota,
esimodernin yhteiskunnan muodostumista ja renessanssia kirkkotaiteeseen
vaikuttavina tekijöinä. Lähteinä käytetään Isonkyrön kirkon maalausten ja interiöörin
lisäksi Jakob Geetistä säilyneitä arkistolähteitä. Isonkyrön maalauksista tehtyä
aikaisempaa tutkimusta hyödynnetään kriittisesti kommentoiden.
Isonkyrön maalaukset ovat muihin ajan maalauksiin verrattuna suhteellisen
tavanomainen kokonaisuus. Maalausten tilaajan, Jakob Geetin, toiminta oli kuitenkin
varsin poikkeuksellista. Jakob Geetin kautta tutkielma avaa näkymän 1500-luvun
vaikuttaneen yksilön toimintaan ja siten myös vallitsevan yhteiskunnan rakenteisiin.
Kirkkotaiteen rooli tuossa yhteiskunnassa oli hyvin merkittävä ja maalauksilla todetaan
olleen aikalaiskokijalleen useampia ulottuvuuksia. Nämä useammat ulottuvuudet
näkyvät myös tilaajan motivaatioissa.
Tutkielma valoittaa omalta osaltaan reformaatioprosessia Ruotsin valtakunnassa sekä
esimodernin valtion syntyä. Se tuo Isonkyrön maalauskokonaisuuden aikaisempia
tutkimuksia laajempaan kontekstiin ja osoittaa sen sidokset 1500-luvun lopulla
liikehtineisiin kulttuuri- ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin.
Avainsanat – Nyckelord – Keywords

Reformaatio – Kirkkotaide – Isokyrö – kirkkoherra – pohjoismainen renessanssi –
Ruotsin valtakunta – Etelä-Pohjanmaa
Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited
Humanistinen tiedekunta
Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information

1

Sisällysluettelo
1. Johdanto

3

1.1 Tutkimuskysymykset ja tavoite

3

1.2 Aikaisempi tutkimus

4

1.3 Aineisto

7

1.4 Uuden ajan alun tutkimus ja siihen liittyvät käsitteet

10

2. Isonkyrön kirkon maalaukset
2.1 Maalausten kuvaohjelma

16
16

2.2 Painetusta kuvasta seinämaalaukseksi – Isonkyrön
maalausten aikalaisia
2.3 Renessanssin tyylipiirteet Isonkyrön maalauksissa
3. Jakob Geet

21
23
28

3.1 Jakob Sigfridssonista Pohjanmaan rovastiksi –
urakehitystä 1500-luvun tyyliin

28

3.2 Geet ja hänen seurakuntansa

33

3.3 Kuninkaan mies

36

4. Reformaation taide ja sen tilaaminen

40

4.1 Valistukseksi ja koristukseksi

40

4.2 Kenen kustannuksella?

45

4.3 Taide, reformaatio ja toimijuus

50

5. Lopuksi

53

6. Kirjallisuus

56

2

7. Kuvat

63

1. Johdanto
1.1

Tutkimuskysymykset ja tavoite

Etelä-Pohjamaalla sijaitsevan Isonkyrön kirkon seinämaalaukset (1560) ovat
suomalaisen taidehistorian harvinaistapaus. Ne ovat Suomessa
valmistumisajankohtaansa ja laajuutensa nähden ainutlaatuinen kokonaisuus.
Reformaation toimeenpanon myötä vuodesta 1527 alkoi kirkollisen taiteen
hiljaiselon aika, sillä vuosien 1530–1600 väliseltä ajalta ei Suomen kirkoissa ole
Isoakyröä lukuun ottamatta säilynyt yhtäkään laajaa maalauskoristelua.
Uudestaan kirkollinen maalaustaide alkoi Suomessa pääsääntöisesti vasta 1600luvulle saavuttaessa ja täten vuonna 1560 valmistuneet Isonkyrön kirkon
maalaukset ovat Suomen alueella ainoa reformaation aikainen ja renessanssin
tyyliä edustava laaja maalauskoristelu.
Tutkimukseni tarkoituksena on selventää Isonkyrön maalausten
syntyhistoriaa ja historiallista kontekstia. Miksi tällainen maalauskoristelu
tehtiin Isoonkyröön? Tutkimukseni teemoja ovat pohjoismainen reformaatio,
1500-luvun Ruotsin yhteiskuntahistoria ja reformaation kirkkotaide.
Aikaisempi Isonkyrön maalauksia koskeva tutkimus on keskittynyt maalausten
esikuvien etsimiseen ja kuvasisällön esittelemiseen – omana tavoitteenani on
tuoda esille maalausten syntyajankohtana vaikuttaneita kulttuurisia sekä
poliittisia olosuhteita; toisin sanoen tuoda maalaukset sosiaalis-poliittiseen
kontekstiinsa.
Lähestyn aihettani tilaajatutkimuksen näkökulmasta (engl.
patronage research). Maalausten tilaajan, vaikutusvaltaisen ja varakkaan
kirkkoherra Jakob Geetin (k. 1586) henkilöhistorian ja toiminnan selvittämisen
avulla pyrin tarkastelemaan maalausten syntykontekstia. Millainen henkilö Geet
oli ja millaista oli hänen toimintansa tässä valta-asemassa? Mitä roolia taiteen
tilaaminen voisi hänen toiminnassaan näytellä? Kuten kolmannesta luvusta käy
ilmi, Geet oli Kustaa Vaasan henkilökohtainen tukija. Liittyikö reformaation
oppien mukaisten maalauksien tilaaminen reformaation ja siten kuninkaan
3

politiikan edistämiseen? Mitä muita motivaatioita kirkkotaiteen tilaamiselle on
voinut olla?
Taiteen tilaajien tutkimus on 1500-luvun Suomen kontekstissa
lähteiden kannalta mielekkäämpää kuin vaikkapa taiteen tekijöiden eli
maalareiden tutkimus. Tuona aikana maalarit käsitettiin käsityöläisiksi, jotka
tekivät tilaustöitä maksua vastaan ja tarkasti ohjeiden mukaisesti, eikä itse
maalareista jäänyt kuin satunnaisia mainintoja. Isonkyrön maalausten kohdalla ei
voida puhua mistään spontaanista taiteen tuottamisesta saati “renessanssineron”
luomisvoimasta. Taiteen tekijöiden sijasta on tässä yhteydessä hedelmällisempää
tutkia teoksen tilanneen henkilön intentioita ja niiden avulla tehdä tulkintoja
hänen aikansa todellisuudesta.
Esimodernin ajan Suomessa Isonkyrön maalausten kaltaiset,
taloudellisesti vaativat hankkeet eivät olleet monilukuisia. Maalausten
sijaitseminen juuri Isokyrössä on kuitenkin hyvin perusteltavissa alueen
merkityksellä. Isonkyrö (lähteissä Kyro, Storkyro) oli suuri pitäjä ja se sijaitsi
talouden kannalta keskeisellä paikalla Etelä-Pohjanmaalla. Alueen tärkeimpiä
vientituotteita olivat lohi, turkikset sekä voi. Pohjanmaan joensuissa olivat
kohdanneet keskiajalta lähtien niin etelän porvarit, karjalaiset kuin
novgorodilaiset kauppiaat paikallisen väestön kanssa.1 Kyse ei siis ollut
periferiasta, vaan vilkkaasta valtakunnan keskusalueesta. Kirkkoherrat, kuten
Jakob Geet, vaurastuivat itsekin kaupankäynnillä ja maakaupoilla.2
Isonkyrön kirkon lisäksi myös muutamiin muihin Suomen
kirkkoihin on tehty maalauskoristelua reformaatioajalla. Ne ovat
mittakaavaltaan kuitenkin hyvin pieniä ja monien ajoitus on epävarmaa.
Aikaisempi näistä on fragmentaarinen 1500-luvun puoliväliin ajoitettu
pyhimyskuva Rauman kirkossa.3 Myöhäisempi on 1560-luvun maalauskoristelu
Isonkyrön naapuripitäjän Vöyrin kirkosta. Vöyrin maalaukset tehtiin puiseen
kirkkorakennukseen, jonka hirsiä hyödynnettiin myöhemmin rakennetussa
kirkossa; siten siitä on säilynyt vain vähäisiä katkelmia. Vöyrin maalausten
ajoituksen ja maantieteellisen läheisyyden lisäksi tyylilliset seikat viittaavat

Salminen 1997, 45.
Salminen 1997, 51.
3 Lindgren 1983, 58.
1
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siihen, että maalari olisi ollut sama kuin Isossakyrössä.4 Kyseisten maalausten
käsittely on kuitenkin rajattu pois tässä yhteydessä, sillä tavoitteena on tutkia
Isonkyrön maalauksia kokonaisuutena, ei niinkään yksittäisiä kuva-aiheita.

1.2

Aikaisempi tutkimus

Isonkyrön maalauksista on olemassa jonkin verran aikaisempaa tutkimusta.
Kolme tutkijaa on julkaissut laajamittaisempia esityksiä aiheesta: Emil
Nervander, Riitta Pylkkänen ja ruotsalaistutkija Mereth Lindgren. Kaikista
kolmesta tutkimuksesta on kuitenkin kulunut jo aikaa. Nervanderin tutkimus
julkaistiin 1901 ja Pylkkäsen 1954. Lindgrenin tutkimus Att lärä och att pryda.
Om efterreformatoriska kyrkmålningar i Sverige circa 1530–1630, jossa
Isonkyrön kokonaisuutta käsitellään Ruotsin valtakunnan reformaatioajan
kirkkomaalausten yhteydessä, on julkaistu vuonna 1983 ja tarjoaa siten
tuoreimman näkökulman aiheeseen. Lindgrenin tutkimus käsittelee kaikkia
Ruotsin valtakunnan alueelta säilyneitä reformaation ajan kirkkomaalauksia,
joten se sijoitta Isonkyrön maalaukset myös aiempia tutkimuksia laajempaan
ajalliseen ja aatteelliseen kontekstiin. Uusin Isonkyrön kirkkoa ja sen interiööriä
käsittelevä osuus sisältyy Markus Hiekkasen Suomen keskiajan kivikirkot teokseen (2005). Lyhyen yhteenvedon on Isonkyrön maalauksista tehnyt myös
Tove Riska 1987 Ars Suomen taide -sarjassa.
Tutkimuksessaan Väggmålningarna i Storkyro gamla kyrka (1901)
Emil Nervander esittelee Isonkyrön maalausten kuvallisen sisällön ja pohtii
niiden suhdetta malleina käytettyihin kuvaraamattuihin. Hän tarkastelee myös
maalausten alla olevia inskriptioita, joita hän vertailee muiden
kirkkomaalausten vastaaviin ja painettujen kuvaraamattujen teksteihin.
Nervanderin mukaan maalauksilla olisi ollut ensisijaisesti valistuksellinen
tarkoitus, ne olisivat olleet Jakob Geetin seurakunnalle lahjoittama biblia
pauperum.5 Nervanderin pohdinnat keskittyivät hänen ajalleen ehkä tyypilliseen
tapaan paljolti maalausten tekijän kansalaisuuden ja vaikutteiden pohtimiseen.
Hän piti kaikkein todennäköisimpänä sitä, että maalari olisi ollut pohjoisesta
4
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Hiekkanen 2007, 529.
Nervander 1901. 66.
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Ruotsista tai Suomesta ja oppinut taitonsa jonkin ulkomaisen mestarin opissa.
Tämä olisi voinut tapahtua esimerkiksi Juhana Herttuan Turun linnan
korjaustöissä tai jossakin muussa kuningasperheen toimeenpanemassa
hankkeessa.6 Isonkyrön maalausten (1560) yhdistäminen Turun linnan
korjaustöihin (1556–1561) on kiinnostava huomio, johon palataan myöhemmin.
Riitta Pylkkäsen tutkimuksen Isonkyrön vanha kirkko (1954) tilasi
Isonkyrön seurakunta kirkon oletettua 650-vuotisjuhlaa varten. Pylkkänen oli
tehnyt aikaisemminkin tutkimuksia Suomen keskiajan kirkkoja koskien, mutta
erityisesti tekstiilitutkimus tuli myöhemmässä vaiheessa olemaan hänen
erityisalaansa. Kiinnostus tekstiilitutkimukseen näkyy hänen Isokyrö tutkimuksessaankin voimakkaasti, esimerkiksi maalausten pukujen analyysissä.
Pylkkänen myös laajensi käsitystä maalausten esikuvista.7
Pylkkänen oli Nervanderia kiinnostuneempi interiöörin
kokonaisvaikutelmasta ja sen yhteydestä renessanssin hovikulttuuriin, kun taas
Nervander keskittyi enemmän maalausten painetuihin esikuviin ja kirjallisiin
lähteisiin. Kumpikaan tutkijoista ei ollut erityisen kiinnostunut Jakob Geetistä
tai hänen toiminnastaan maalausten tilaajana. Mereth Lindgrenin tutkimus
reformaation ajan taiteesta tuo maalaukset historialliseen ja yhteiskunnalliseen
kontekstiinsa ja tarjoaa arvokasta vertailumateriaalia. Lindgren sivuaa
tutkimuksessaan myös maalausten tilaamiseen reformaation ajalla liittyviä
kysymyksiä, mutta ei syvenny erityisesti tähän aiheeseen juuri Isonkyrön
kohdalla.
Tämän tutkielman lähestymistavan, tilaajatutkimuksen alkujuuri on
Italian renessanssin tutkimuksessa. Perinteisesti tästä näkökulmasta on tutkittu
varakkaiden miesten toimijuutta taidehistorian suurten taiteilijoiden tukijoina.,
alunperin keskittyen Medici -sukuun taiteen tilaajina.8 Tilaajatutkimuksen
lähestymistavat ovat kuitenkin hyödyllinen menetelmä myös moninaisempaan
tutkimukseen. Tilaajatutkimuksessa on olennaista tuoda taiteen lahjoittaminen
toimintana historialliseen kontekstiinsa, eikä tulkita sitä irrallaan ympäröivän

Nervander 1901, 64–66.
Aho, 2014.
8 Flora 2012, 208.
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yhteiskunnan ilmiöistä.9 Tässä tutkimuksessa kohdeyksilö on varakas ja
vaikutusvaltainen, mutta hänestä tiedetään melko vähän. Isonkyrön taiteilijaa ei
tunneta, joten hänen toimijuutensa suhteessa Jakob Geetiin jää taka-alalle. Tällöin
tutkimuksen painopiste on vaikutusvaltaisen henkilön toiminnassa omassa
yhteiskunnallisessa lokerossaan ja kirkkotaiteen merkityksessä tässä
toiminnassa.
Hanna Pirinen on artikkelissaan “Early Lutheran Networks and
Changes in the Furnishings of the Finnish Lutheran Parish Church” (2016)
käsitellyt lyhyesti Jakob Geetiä ja hänen motivaatioitaan maalausten tilaamiseen.
Pirisen mukaan Geetin vaikuttimena olisi ollut erityisesti luterilaisen kirkkotilan
luominen ja kunnian osoittaminen edesmenneelle Kustaa Vaasalle. Hän kuitenkin
toteaa, että Geetin motiiveista ei ole täyttä varmuutta.10 Tämän tutkielman yhtenä
tavoitteena on rekonstruoida ja pohtia tarkemmin näitä motiiveja maalausten
tilaamiselle sekä tuoda Geetin toiminta ja maalaukset historialliseen
kontekstiinsa.

Laajamittaisempaa

tilaajatutkimusta on suomessa tehty katolisen ajan maalauksista sekä 1600luvulla kirkkoihin tehdyistä hautamonumenttilahjoituksista ja epitafitauluista.11
Tuija Tuhkanen on tutkinut reformaation ajan jälkeistä esineistön lahjoittamista
kirkkoihin tutkimuksessaan Kirkon kaunistukseksi ja lahjoittajan kunniaksi
(2008). Tutkimus keskittyy kartanonherra Henrik Flemingin lahjoituksiin 1600luvun alkupuolella. Kyseiset lahjoitukset liittyvät Tuhkasen mukaan valtaeliitin
julkisuuskuvaan sekä muistamisen kulttiin. Tuhkanen on tutkinut myös
kirkkoihin lahjoituksia tehneiden muistokuvia keskiajalta uudelle ajalle
ulottuvalla ajanjaksolla tutkimuksessaan "In memoriam sui et suorum posuit" –
lahjoittajien muistokuvat Suomen kirkoissa 1400-luvulta 1700-luvun lopulle
(2005). Nämä tutkimukset valottavat kirkkotaiteen tilaamista sosiaalisen
näkyvyyden ja muistamisen kultin välineenä. Tuhkasen mukaan keskiajan

Flora 2012, 216.
Pirinen 2016, 299. ”The vicar of the large Kyröjoensuu parish had connections
to the court of Gustav Vasa, and the fresco project can be described as an attempt
of a loyal subject to cherish the memory of the late king and to identify with
Lutheranism. However, the motives behind the fresco project are not known.”
11 Epitafitauluista kts. Tuhkanen 2005, 2007; maalauksista kts. Hiekkanen 2003,
2005 ja Edgren 2000.
9
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memoria-tradition12 jatkumo oli keskeinen myös reformaation jälkeisissä
lahjoituksissa. Kirkkotaiteen lahjoittajat halusivat tulla muistetuksi myös
kuolemansa jälkeen ja heidän lahjoituksellaan oli näkyvä rooli tässä
muistamisessa.13 Näitä seikkoja pohdin myös omassa työssäni Jakob Geetin
taiteen tilaamisen motivaatioiden yhteydessä
Taidehistorian alan tutkimuksia reformaation ajalta ovat tehneet
Hanna Pirisen ja Tuija Tuhkasen lisäksi myös muun muassa Markus Hiekkanen ja
Elina Räsänen. Historian alalla esimodernin Ruotsin valtakunnan tutkimus on
ollut viime vuosina vilkasta. 1500-luvun yhteiskuntaa ja toimijuutta ovat
tutkineet muun muassa Anu Lahtinen, Ulla Koskinen ja Mirkka Lappalainen.

1.3 Aineisto
Tutkimusaineistoni koostuu ensinnäkin Isonkyrön kirkon seinämaalauksista
itsestään. Maalauksia on yhteensä meidän päiviimme säilynyt 114 kappaletta.
Maalaukset kiertävät kirkon kaikkia seiniä kolmena päällekkäisenä
kuvanauhana. Ylin niistä kuvaa vanhatestamentillisia aiheita, keskimmäinen
Jeesuksen elämää ja alimmainen kirkkovuoden tapahtumia. Itse kuvien lisäksi
koristelussa on käytetty niitä selittäviä ruotsinkielisiä inskriptioita.14
Selittävien ruotsinkielisten inskriptioiden lisäksi sakastin oven
yläpuolella on latinankielinen kirjoitus: ANNO D(omini) 1560, DIE
B(ea)TORU(m) 3 ANGE(lorum), jossa päiväyksen kerrotaan olevan
mikaelinpäivä 1560.15 Kyseessä on Kustaa Vaasan kuolinpäivä, eli maalaukset
on omistettu edesmenneelle hallitsijalle. Inskriptiosta on tänä päivänä
nähtävissä enää vain ylin rivi. Siinä on siis mahdollisesti saattanut lukea omistus
Kustaa Vaasalle ja ehkä kenties mainittu Jakob Geet nimeltä tilaajana. Tämän

Tuhkanen 2005, 32–35. Memoriaan kuului olennaisesti edesmenneen sielun
puolesta rukoilu kiirastuliajan lyhentämiseksi. Muistamisen kultti myös piti yllä
elävien ja kuolleiden tärkeäksi koettua yhteyttä.
13 Tuhkanen 2005, 272–274.; Tuhkanen 2007; 135–155.
14 Kuva 1d.
15 Pitkänen 2004, 139. Myös Pylkkänen 1953, 44. Kuva 1a.
12
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lisäksi papinoven yläpuolella on toinen kiinnostava latinankielinen teksti, jossa
on hallitsijaan liittyviä raamatunlauseita. Tähän palaan erityisesti luvussa 3.3.
Ruotsin- ja latinankielisten inskriptioiden lisäksi kokonaisuuteen
kuuluu yksi suomenkielinen inskriptio. Se on sijoitettu itäpäätyyn, oven
yläpuolelle. Teksti ei ole enää täysin luettavissa, mutta todennäköisesti siinä on
sananlasku 28:20 (Uskollinen mies runsaasti siunataan).16 Osa kuvista ja
mahdollisesti myös inskriptioista on hävinnyt, sillä kirkon ikkunoita
suurennettiin 1700-luvulla ja siten seinäpintaa tuhoutui. Pylkkäsen mukaan
tuhoutuneita kuvia olisi ollut 6 kappaletta, joka tarkoitta sitä että kuvien
kokonaismäärä olisi ollut alunperin 120 kappaletta.17
Seinämaalausten ja inskriptioiden lisäksi tarkastelen koko kirkon
interiööriä aineistonani. Jakob Geetin tiedetään teettäneen maalausten lisäksi
kirkkoon myös uuden kuorin,18 joka ei valitettavasti ole säilynyt meidän
päiviimme. Nykyinen kuorin sisustus on rokokootyylinen ja rakennettu vuosina
1770–71.19 Lahjoituksia edustaa myös kirkkoherra Israel Alftanin muistotaulu
vuodelta 1681.20 Tämän lisäksi kirkkosalissa on esillä useita katolisen ajan
veistoksia, joiden sijoituspaikasta reformaation aikana ei ole täyttä varmuutta.
Kirkon esineistössä ja sisustuksessa tapahtuneiden muutosten ja pysyvyyksien
avulla voidaan esittää tulkintoja myöhempien sukupolvien suhtautumisesta
reformaationaikaisiin maalauksiin ja Geetin toimintaan. Tähän palaan
neljännessä luvussa.
Itse kuvallisen ja esineellisen aineiston lisäksi tutkimusaineistoani
ovat alkuperäislähteitä Geetin ja hänen aikalaistensa toiminnasta. Tällaisia ovat
muun muassa kuninkaiden Kustaa Vaasa, Erik XIV ja Juhana III
valtakunnanregistratuura vuosilta 1540–1586, eli kuninkaan kansliasta tuolloin
lähteneet kirjeet. Myös voudintilejä on säilynyt Geetin aikaisen EteläPohjanmaan alueelta. Voudintilit saattavat valottaa Geetin ja hänen
seurakuntansa taloudenpitoa ja lisäksi niihin on säilötty myös muita kuin
Nervander 1901, 60.
Pylkkänen 1901, 57.
18 De fatis Osthrobotniae notandis, Vähänkyrön seurakunnan arkisto. KA. ”Jakob
Sigfridi Nådendalensis - - - låt på sin bekostnad göra choret och måla hela
kyrckan.”
19 Pylkkänen 1954, 30–31. Katso myös kuvat 2 ja 4.
20 Tuhkanen 2005, 224–232. Myös Pitkänen 2004, 141.
16
17
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taloudellisia seikkoja koskevia asiakirjoja. Tämän lisäksi on säilynyt ainakin yksi
Geetiä vastaan hänen seurakuntalaistensa toimesta tehty syytekirjelmä, tosin
kopiona.
Yleisesti ottaen vain muutamia lähdetyyppejä on säilynyt täysin
alkuperäisenä; suurin osa kirjallisista lähteistä on myöhempiä kopioita. Yksi
lähdeaineisto, joka tarjoaa kenties kaikkein eniten suoraa tietoa aiheesta, on De
fatis Osthrobotniae notandis -käsikirjoitus, joka käsittelee Pohjanmaan
tapahtumia ja pappeja. Käsikirjoitus on peräisin 1800-luvun alusta, joten sitä ei
voida kuitenkaan pitää alkuperäislähteenä, vaan se on sekundäärinen lähde.
Käsikirjoituksen luotettavuutta arvioin myöhemmissä luvuissa.
1500-luvun aineistossa, kuten monen muunkin vanhemman ajan
aineistossa, on omat tutkimukselliset haasteensa. Aineisto on niukkaa ja usein
fragmentaarista ja saattanut kokea muutoksia matkan varrella. Isonkyrön
maalaukset ovat pahoin haalistuneet ja osin jopa tuhoutuneet kokonaan.21
Kirkon interiööri on kokenut varsin monia muutoksia vuosisatojen saatossa ja
osasta muutoksia ei ole säilynyt edes kirjallisia dokumentaatioita.
Suurin haaste 1500-luvun tutkimuksessa on kirjallisten lähteiden
vähyys. Valtaosa tuona aikana kirjoitetusta materiaalista on kadonnut tai
säilynyt vain osittain. Kaikkia asioita ei edes kirjoitettu ylös 1500-luvun
Ruotsissa. Keskusvalta ja hallintokoneisto oli vasta kehittymässä ja monia
asioita hoidettiin ainoastaan kasvokkain keskustelemalla. Läheskään kaikilla
ihmisillä ei ollut edes luku- ja kirjoitustaitoa. Lisäksi 1500-luvun materiaalin
tutkimiseen haasteita tuo vanhan ruotsin kielen sekä mahdollisesti muiden
kielten tulkinta sekä ennen kaikkea käsialojen vaihtelevuus ja poikkeaminen
nykyaikaisesta.
Kirjallisen materiaalin tutkimusta helpottavia seikkoja on muun
muassa se, että niiden kohtuullisen määrän vuoksi monia 1500-luvun
lähdekokonaisuuksia on julkaistu kattavin hakemistoin. Niukkuuden vuoksi
kirjalliset lähteet ovat myös hyvin käytettyjä ja tunnettuja aineistoja
historiantutkimuksessa. Yhtäältä se tarjoaa hyvän lähtökohdan lähteiden
tulkinnalle, toisaalta uusien lähteiden löytäminen on hyvin haasteellista.
Tavoitteeni on hyödyntää alkuperäislähteitä juuri taidehistoriallisessa
21

Alakärppä 2004, 239–246.
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tutkimuksessa, joka avulla voidaan saada uudenlainen näkökulma 1500-luvun
lähteiden tulkintaan.

1.4 Uuden ajan alku tutkimuskohteena ja siihen liittyvät
käsitteet
Tarkasteluni kohteena on 1500-luvun jälkipuolisko Ruotsin valtakunnassa. Kun
kyseistä aikakautta tarkastellaan kulttuurihistorialliselta näkökannalta,
nousevat olennaisiksi käsitteiksi ensimmäisten joukossa uskon reformaatio ja
renessanssi. Ne ovat merkityksiltään hyvin laajoja käsitteitä. Tavoitteenani ei
ole tässä tyhjentävästi selittää niiden kaikkia merkityksiä, vaan selventää niiden
roolia tämän tutkielman puitteissa. Käytän näitä käsitteitä kuvaamaan tiettyjä
Isonkyrön maalausten ajalliseen kontekstiin liittyviä ilmiöitä melko rajallisessa
merkityksessä. Esimerkiksi käsite renessanssin tyylipiirre, johon palaan
myöhemmin, kuvaa tutkielmassani melko eriteltyä ilmiötä, jolla on kuitenkin
yhteys laajempaan kulttuurilliseen liikkeeseen.
Kaikki käyttämäni käsitteet liittyvät jollakin tapaa muutoksiin,
joita 1500-luvulla tapahtui Ruotsin valtakunnassa. Erittäin suurin linjoin
hahmoteltuna merkityksellisin näistä muutoksista oli pitkällinen ja rajoiltaan
epäselvä siirtyminen keskiajasta esimoderniin aikaan. Esimodernin valtion
piirteitä Ruotsin valtakunnassa olivat keskitetyn vallan muotoutuminen,
valtionhallinnon kehittyminen ja lopulta kasvaminen suurvallaksi 1600luvulla.22 Valtionmuodostuksessa tapahtuneen kehityksen lisäksi uskonelämän
ja kirkollisten rakenteiden muuttuminen reformaation myötä toi mukanaan
muutoksia myös yhteiskunnalliseen tilanteeseen.
Jos on olemassa selkeitä rajalinjoja Euroopan keskiaikaisen ja
esimodernin historian välillä, niin yksi niistä on varmasti vuonna 1517 Saksan
Wittenbergissä Martin Lutherin johdolla alkanut katolisen kirkon reformaatio.
Reformaatio muutti pitkällä aikavälillä pysyvästi niitä yhteiskuntia, joissa sen
aatteet löivät läpi. Sen alkutaival ei kuitenkaan ollut yhtenäinen tai selkeä

22

Kts. esim. Lappalainen 2005. 16–21.
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opillinen rintama. Aluksi reformaatioliike pyrki uudistamaan katolista kirkkoa
sisältä päin eikä varsinaiseen eroon emäkirkosta pyritty laisinkaan.23
Ruotsin valtakunnan alueella liikehdintä alkoi, kun Ruotsin nuori
kuningas Kustaa Vaasa vuoden 1527 Vesteråsin valtiopäivillä toimeenpani
reformaation Ruotsissa ja pyrki näin sen oppien nojalla siirtämään kirkon
varallisuutta valtiolle. Kuningas pyrki myös lujittamaan omaa valtaansa kirkon
kustannuksella.24 Reformaatio oli tässä mielessä aivan yhtä paljon poliittinen
aate tai politiikan väline, kuin uskonopillinen liike. Kustaa Vaasa sieti katolisia
niin kauan kuin he eivät asettuneet hänen valtapolitiikkansa tielle.25
Historiankirjoituksessa reformaatiota on usein käsitelty taloudellisen hyödyn
tavoittelun näkökulmasta hengellisyyden kustannuksella. Anu Lahtisen mukaan
painotukseen on voinut vaikuttaa säilyneiden lähteiden yksipuolisuus; suurin
osa reformaatioajan lähteistä on “tärkeiksi” koettuja talouden ja hallinnon
asiakirjoja.26
On vaikea arvioida, kuinka paljon Kustaa Vaasa koki reformaation
oppien läpiviemisen henkilökohtaisena velvollisuutenaan. Historiallisesta
perspektiivistä voi näyttää siltä, että koko reformaatioprosessi kulki
johdonmukaisesti eteenpäin lopputulosta kohti. Näin ei kuitenkaan ollut.27
Kysymys siitä, oliko reformaatio Kustaa Vaasalle vain valtapolitiikan väline vai
myös henkilökohtaiseen uskoon liittyvä asia, on kenties liian suppea
kertoakseen mitään historiallisesta todellisuudesta, johon liittyivät kuninkaan
politiikan lisäksi kirkonoppineet, paikallista valtaa pitävät aateliset sekä
kirkkoherrat unohtamatta seurakuntalaisia joiden uskontosuhde ja traditiot
olivat reformaation yksi kohde. Kaikki yksilöt ja yhteisöt verkostoineen ja
teologisine katsantokantoineen muodostivat reformaationajan todellisuuden.
Tähän palaan luvussa 4.3.
reformaatioliikkeen sisäinen hajanaisuus oli hyvin suuri.28 Reformaatio tapahtui
ikään kuin jaksoissa ja se oli hyvin pitkä prosessi erityisesti Pohjoismaissa.

Andrén 2005, 8–10.
Andrén 2005, 32.
25 Nyman 2009, 64.
26 Lahtinen 2016, 39.
27 Nyman 2009, 64–66.
28 Nyman 2009, 30.
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Reformaatioajan päättyminen lasketaan yleensä vuoden 1593 Uppsalan
kirkolliskokouksesta, jolloin luterilaisuuden oppi määriteltiin.29 Tällöin siis koko
aika vuodesta 1517 vuoteen 1593 on reformaation aikaa ja reformaation
jälkeinen aika alkaa vuodesta 1593. Siksi käytän tässä tutkielmassa Isonkyrön
maalauksista nimitystä reformaation aikainen.
Kirkkotaiteen kohdalla olennainen on kysymys reformaation
suhteesta kuviin. Uppsalan kirkolliskokouksessa 1593 uudistukset kohdistuivat
pääasiassa liturgian seremonioiden karsimiseen ja sen toimittamisen
yhtenäistämiseen ja kuvien roolista keskusteltiin vain sivualttareiden
poistamisen yhteydessä.30 Kuvakysymys oli Hanna Pirisen mukaan
kiivaimmillaan juuri 1590-luvulla Kaarle-herttuan kaudella. Kaarle-herttuan
tavoitteena oli kalvinististen oppien mukaisesti karsia kaikki katoliset ainekset
kirkkotilasta. Todellisuudessa muutoksia ei kuitenkaan toteutettu kovinkaan
voimakkaasti.31
Edellä kuvailluista syistä reformaation aikainen kirkkotaide on
kiinnostavaa, sillä se saattaa paljastaa jotain niin opillisista kuin paikallisistakin
suhtautumisista kirkon kuvamaailmaan. Kuvakysymyksestä reformaation
johtohahmoilla oli erilaisia mielipiteitä. Reformaattorit Jean Calvin ja Ulrich
Zwingli olivat tiukkoja suhtautumisessaan kuviin.32 Mitään kuvia ei kirkoissa
suvaittu, sillä ne olivat yksiselitteisesti epäjumalanpalvontaa. Erityisesti tämä
koski veistoksia. Lutherin suhtautuminen kuviin oli paljon maltillisempi. Hän
pyrki eroon pyhimyskulteista ja pyhimysveistosten kunnioittamisesta, mutta
täydellistä kuvakieltoa hän ei kannattanut. Lutherin mukaan kuvat auttoivat
uskossaan heikkoja.33
Toistaiseksi on vielä epävarmaa, kuinka paljon Lutherin seuraajat
järjestivät kuvaintuhoksi luokiteltavaa toimintaa Ruotsissa. Euroopassa
tapahtuneet kuvaintuhoajaiset olivat usein seurausta väkivaltaisista
mellakoista, joihin reformaatioliikehdintä yhdistyi. Tämänkaltaista toimintaa on

Andrén 2005, 209. Pirinen 1996, 31–32.
Pirinen 1996, 31–32.
31 Pirinen 1996, 30–32.
32 Koerner 2004, 45, 93–94.
33 Koerner 2004, 28, 29–30.
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ollut ilmeisen vähän Ruotsin valtakunnassa.34 Varsinkin Suomessa Mikael
Agricola korosti 1540-luvulla yhteiskuntarauhan säilyttämistä reformaation
oppien läpiviennistä huolimatta.35
On silti mahdollista ja todennäköistä, että Suomenkin alueella on
tapahtunut esimerkiksi veistosten tuhoamista. Ei ole nimittäin mahdollista
tietää, kuinka paljon hartaudellisessa käytössä olleita veistoksia on ollut
Suomen kirkoissa ennen reformaatiota ja siten myöskään sitä, kuinka moni on
mahdollisesti vahingoittunut, kadonnut tai tuhottu reformaation yhteydessä.36
Maalausten kalkitsemista peittoon ei kuitenkaan tapahtunut juuri ollenkaan
reformaation aikana, vaan paljon myöhemmin, pääsääntöisesti vasta 1600–
1700-luvuilta lähtien ja silloinkin enemmän esteettisistä kuin opillisista syistä.37
Pohjoismaissa reformaatio tarkoitti kirkkotaiteelle vaikeaa aikaa
lähinnä varojen puutteen vuoksi. Reformaation ajan taidetta on säilynyt meidän
päiviimme huomattavasti vähemmän kuin vaikkapa 1400-luvun kirkkotaidetta.
Suurin syy tähän lienee se, ettei maalauksia edes teetetty kovin paljon vuodesta
1527 aina 1600-luvun alkuun saakka.38 Kirkon varat olivat huventuneet
reformaation käynnistyessä: Kustaa Vaasa paitsi takavarikoi arvoesineitä ja
maaomaisuutta myös vähensi kirkon verotusoikeutta.39 Seurakunnilla ei siis
yhteisöinä ollut rahaa kirkkojen koristelu- tai muihin hankkeisiin.
Varojen vähyydestä todistaa selvästi myös se, että merkittävä osa
Suomen alueella 1500-luvun alkuneljänneksellä aloitetuista kirkollisista
rakennushankkeista jäi kesken, eikä 1500-luvun jälkimmäisellä puoliskolla
rakennettu ainoatakaan kirkkoa valmiiksi.40 On esitetty myös teorioita siitä, että
kirkkoja ei rakennettu eikä siten maalauksiakaan tilattu, koska reformaattorit
uskoivat Jeesuksen uuden tulon olevan lähellä ja siksi uusien kirkkojen
rakentaminen ei olisi ollut kannattavaa.41 Tällaisen hurmosmaisen

Pirinen 1996, 21.
Pirinen 1996, 21.
36 Räsänen 2016, 257.
37 Esim. Nilsén 2016, 266; Hiekkanen 2007, 50.
38 Lindgren 1983, 272; Hiekkanen 2007, 39.
39 Andrén 2005, 49–50; Lindgren 1983, 21.
40 Hiekkanen 2007, 24–29.
41 Reformaatiosta ja ajan lopusta mm. Arffman 1996, 9–67.
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tuomiopäivän odotuksen sijasta on Suomen alueen kohdalla todennäköisempää
laittaa rakennus- ja koristeluhankkeiden puutos silkan köyhyyden syyksi.
Kuningas Kustaa Vaasan näkemystä kirkkotaiteen hyödyistä voisi
kutsua siis käytännönläheiseksi. Kärjistäen: metalliesineistä sai sulattamalla
käteistä ja luostarien seinäkivistä oivaa rakennusainetta linnoituksia varten.
Toisaalta on mainittava, että kuninkaan nimi esiintyy lahjoittajien joukossa
vuoden 1534 maalauskoristelussa Hökhuvudin kirkossa.42 Kustaa Vaasan
suhdetta taiteen tukemiseen tai kirkkotaiteen teologisiin kysymyksiin voi
kuitenkin kutsua vaatimattomaksi.
Kustaa Vaasan kuoltua vuonna 1560 nousi ensin valtaan hänen
poikansa Eerik XIV (vallassa 1560–1568) ja myöhemmin Juhana III (vallassa
1568–1592), jotka olivat molemmat renessanssiprinssin kasvatuksen saaneita
ja siksi kiinnostuneita niin taiteesta, musiikista kuin uskonnollisista
kysymyksistäkin. Erik oli taipuvainen filippismiin ja kalvinismiin päin ja hänen
lyhyellä hallituskaudellaan yritettiinkin saada enemmän tai vähemmän pätevää
kuvakieltoa läpi seurakunnissa.43 Juhanakin oli kiinnostunut teologisista
kysymyksistä ja taiteen roolista reformaatio-opissa. Juhana yritti omana
hallitusaikanaan ohjata reformaatioliikettä lähemmäs katolilaisuutta ja tuolta
ajalta tunnetaan Juhanan oma liturgia, jossa moni katolisen messun toimitus oli
palautettu. Juhana suosi taiteita ylipäätään enemmän kuin edeltäjänsä ja hänen
ajaltaan säilyneissä kirkkomaalauksissa on selviä vaikutteita katolilaisesta
perinteestä.44
Juhanankaan kausi ei tuottanut kuitenkaan mitään kirkkotaiteen
kukoistusta. Yleisesti voidaan sanoa, että reformaatiosta alkava satavuotiskausi
oli koko Ruotsin valtakunnan alueella kirkkotaiteen saralla kohtuullisen
vaatimatonta. Vaatimattomuus pätee sekä rakennettujen kirkkojen määrään,
maalauskokonaisuuksien määrään että tietyssä määrin myös maalausten
taiteelliseen tasoon.
Taidehistorian tutkimuksen ollessa kyseessä on myös tarpeen
ottaa kantaa 1500-luvulla Ruotisin alueella vaikuttaneeseen kulttuuri-ilmiöön
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nimeltä renessanssi. Renessanssi Ruotsin valtakunnassa oli varsin vaatimaton
ilmiö, mutta sen mukanaan tuomia käsityksiä taiteesta ja muodista ei voi
sivuuttaa. Renessanssin käsite uhkaa helposti 1500-luvun kirkkomaalausten
yhteydessä typistyä pelkäksi tyylipiirteiden lokeroinniksi. Sitä voi kuitenkin
hyödyntää terminä kuvaamaan muutosta, erilaisuutta aiempaan, tässä
tapauksessa katolisen ajan taiteeseen.
Tässä tutkielmassa reformaation kuvakäsityksellä tarkoitetaan
erityisesti hartauskuvien sisällöllistä muutosta. Kirkkotaiteen muuttumiseen
vaikuttivat opillisten näkökantojen ohella kuitenkin myös muut ilmiöt.
Tutkielmani kannalta haastavimmaksi käsitteeksi nousee edellä mainittu
renessanssi tai renessanssin taiteen vaikutus. Renessanssi on periodi, johon
Isonkyrön maalaukset on aikaisemmissa tutkimuksissa sijoitettu. Tähän lähtöolettamukseen ja renessanssi-termin määrittelyyn on syytä paneutua
seuraavaksi.45
Riitta Pylkkänen esittää renessanssin näkyvän Isonkyrön
maalauksissa renessanssin hovikulttuurin vaikutuksena. Pylkkänen käyttää
termiä “renessanssin tyyli” erityisesti tarkoittamaan maalauksissa esiintyvien
henkilöhahmojen pukuja, jotka kuuluvat hänen mukaansa 1500-luvun
renessanssin hovimuotiin. Pylkkäsen mukaan myös seinäpintojen selkeä
arkkitehtoninen jaottelu edustaa “täyttä renessanssia”.46
Tässä tutkielmassa “renessanssin vaikutteet” on kenties tarpeen
määritellä uudestaan hieman erilaisesta näkökulmasta. Ottamatta kantaa siihen,
mikä varsinaisesti on renessanssia ja mikä ei, käytän termiä ilmaisemaan tiettyä
taidehistoriallista ajanjaksoa, tässä yhteydessä siis 1500-luvun
loppupuolikasta.47 Erityisesti termi renessanssi kuvaa tutkimuksenkohteeni
ajallisessa kontekstissa muutosta. Kuten todettua, Isonkyrön maalaukset
edustavat selkeästi erilaista kuvakieltä kuin katolisen ajan vastaavat

45”Renessanssi”

Jakob Burchardtin alunperin tekemänä määritteenä on hyvin
voimakkaasti kiistelty ja uudelleenmääritelty. Renessanssi -termin
problematiikasta mm. Westergård 2007, 15–16.
46 Pylkkänen 1953, 46–47.
47 Renessanssin käyttäminen tietyn ajanjakson yleismääritteenä kts. Westergård
2007, 15–16; Wiesner-Hanks 2006, 118.
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maalauskokonaisuudet.48 Muutos liittyy olennaisesti jo edellä mainittuun
reformaatioon ja sen tuomiin vaikutteisiin uskonnollisten aiheiden
esittämisestä.
Itse sisällön lisäksi myös käsitys siitä, mikä on esteettistä ja
muodin mukaista, toivottua tai haluttua asioiden esittämistä koki 1500-luvun
Pohjolassa muutoksen. Määrittelen renessanssin tyylin tarkoittavan tässä
yhteydessä sellaista visuaalista esittämistä, joka koettiin ajanmukaiseksi ja siten
toimi mallina Isonkyrön maalauksille. Ne harvat henkilöt, joilla Ruotsin
valtakunnassa oli varaa tilata maalauksia tai ylellisyysesineitä, halusivat
luultavasti tilattavien tuotteiden edustavan heidän omaa tietouttaan
ajanmukaisesta estetiikasta ja siten heidän kuulumistaan eliittiin.49 Varsinaista
renessanssin hovikulttuuria Suomessa esiintyi muutaman vuoden ajan Turun
linnassa Juhana Herttuan pitäessään siellä hovia 1560-luvulla.50 Tähän
syvennyn erityisesti seuraavassa luvussa.

2. Isonkyrön kirkon maalaukset
Tässä luvussa esittelen Isonkyrön kirkon maalausten kuvaohjelman. Millaisia
kuva-esikuvia Isokyrön maalauksille aikaisemmat tutkimukset ovat löytäneet?
Käsittelen näitä kuva-esikuvia sekä Isonkyrön maalausten aikaisia muita
maalauskokonaisuuksia tuoden Isonkyrön maalaukset taidehistorialliseen
kontekstiinsa. Reformaation ajan ruotsalaisia kirkkomaalauksia ja niiden kuvaaiheiden vertailua Isoonkyröön palaan käsittelemään luvussa 4.1. Seuraavan
luvun lopuksi pohdin myös Isonkyrön maalausten suhdetta renessanssi-termiin
ja sen sisältämiin merkityksiin.

2.1 Maalausten kuvaohjelma
Isonkyrön kirkko rakennettiin katolisena aikana vuosina 1513–1533 ja on
todennäköisesti vihitty vielä katolisin menoin 1520-luvulla keskeneräisenä.
Kts. esim. Taivassalo; Hiekkanen 2007, 176; Kalanti; Hiekkanen 2007, 59.
Nagel & Wood 2010, 17.
50 Gardberg 1986, 84–90.
48
49
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Tuolloin ainoat sinne tehdyt kalkkimaalaukset ovat todennäköisesti olleet
kirkon vihkiseremoniassa tarvitut vihkiristit. On myös mahdollista, että kirkkoa
ei vihitty ollenkaan katolisena aikana.51 Isonkyrön kirkko on tyypillinen
katolisen ja luterilaisen ajan taitteessa rakennettu kirkko siinä mielessä, että se
on jäänyt kesken. Keskeneräisyys ilmenee sisätiloissa kiviholvauksen
täydellisenä puuttumisena – sen sijaan kattoa peittää yksinkertainen
lautarakenteinen tynnyriholvi.52
Vuonna 1560, kolmekymmentä vuotta kirkon valmistumisen ja
reformaation alkamisen jälkeen, kirkkoon valmistui koko rakennuksen
sisäseinät peittävä yhtenäinen maalauskoristelu. Maalaukset ovat saattaneet
alun perin hyvinkin ulottua myös lautaiseen kattoholviin, mutta tämä osuus
maalauksista on hävinnyt viimeistään vuonna 1708–1709, kun koko laipio
vaihdettiin.53
Maalaukset on jaettu kolmeen päällekkäiseen kuvanauhaan, joista
ylin kuvaa vanhatestamentillisia aiheita, keskimmäinen Jeesuksen
kärsimyshistoriaa ja alin kirkkovuoden tapahtumia.54 Lisäksi alttariseinällä on
sijainnut alun perin koko päätyseinän yläosan alueen peittänyt kuvaelma
Viimeisestä tuomiosta. Tämä maalaus on kuitenkin hävinnyt lähes kokonaan.
Aiheesta todistavat enää haudoistaan nousevat tuomitut, muutama enkelin
kaavunhelma ja alastomia sieluparkoja hätyyttelevät pirut.55 Maalausten värit
ovat nykyisin melko haalistuneet, mutta niissä on käytetty punaista
(rautaoksidi), nokimustaa (kimröökki), sinooperia (heleänpunainen) ja vihreää
(kupariarseniitti)56.
Isonkyrön maalaukset ovat Suomen alueella ainutlaatuisia, mutta
koko Ruotsin valtakunnan reformaationaikaisten maalausten joukossa
tarkasteltuna melko tyypillinen “lajinsa” edustaja. Yhteisen kuvakielen monille
1500-luvun kirkkomaalauksille antaa se piirre, että niiden malleina on käytetty

Hiekkanen 2007, 501.
Keskeneräiseksi jääneistä kivikirkoista lisää Hiekkanen 2007, 26–28. Holveista
kts. myös kuva 2.
53 Hiekkanen 2007, 501–502. Riska 1987, 310.
54 Nervander 1901, 9.
55 Kuvat 3 ja 4.
56 Alakärppä 2004, 240.
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puupiirrossarjoja sekä kuvaraamattuja, joista maalarit ovat katsoneet mallia.57
Isonkyrön maalausten esikuvat löysi jo Emil Nervander. Hän oli matkoillaan
löytänyt Lyypekistä vuonna 1494 painetun kuvaraamatun, Lybecker Bibelnin.
Tämän teoksen kuvituskuvat kävivät sommittelultaan ja sisällöltään yksi yhteen
Isonkyrön maalausten ylimmän, vanhatestamentillisia aiheita kuvaavan
kuvasarjan kanssa. Kuvien järjestyskin on lähes sama.58
Myöhemmin Riitta Pylkkänen löysi esikuvan myös keskimmäiselle
kuvasarjalle eli Jeesuksen kärsimyshistorialle. Esikuva oli saksalaisen Hans
Brosamerin piirtämä puupiirrossarja noin vuodelta 1544. Tätä puupiirrossarjaa
käytettiin useissa eri kielillä painetuissa 1500-luvun rukouskirjoissa
kuvituksena. Pylkkäsen mukaan maalarilla oli käytössään rukouskirjan
ruotsalainen painos, Bönbok, jonka painovuosi on joko 1552 tai 1553. Myös
alimmalle kuvasarjalle on Pylkkäsen mukaan löydettävissä kuva-esikuva,
Lutherin Kirkkopostilla tai Kotipostilla.59
Alttariseinältä löytyvä jäännös Viimeinen tuomio -aiheesta
todistaa, että tällä paikalla on ollut valtaisan kokoinen kuvaus viimeisestä
tuomiopäivästä. Tämä aihe on selvästi korostunut reformaation taiteessa.60
Kuva-aihe esiintyi myös katolisen ajan taiteessa ja Suomen alueella sen
tyypillinen paikka oli juuri itä- eli alttariseinässä. Ruotsin alueen puolella
Viimeinen tuomio sijoitettiin taas yleensä länsiseinään aina myöhäiskeskiajalta
lähtien.61
Isonkyrön maalaukset ovat taiteelliselta ilmaisultaan melko
vaatimattomia. Pylkkänen kuvailee niiden suhdetta mallikuviinsa osuvasti:
“ –––taiteilija onkin pyrkinyt mahdollisimman paljon yksinkertaistamaan
esitystään jättämällä pois yksityiskohtia ja hillitsemällä esikuviensa
vauhdikkuutta siinä määrin että liikunta-aiheet ovat kertakaikkiaan
jähmettyneet. –––Käsien eleistä on tavallisin yksinkertainen rukousasento,
jossa vain neljä yhteenpuristettua sormea ilman peukaloa on näkyvissä.
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61 Lindgren 1983, 61. Mm. Morkarlan, Skäfthammarin ja Blådakerin maalauksissa
sijoituspaikka on länsiseinä. Sijoittelun syy on epäselvä.
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Istuvan henkilön esittäminen on tapahtunut lyhentämällä asianomaisen
pituutta ––– kykenemättömyys perspektiivisen ja plastillisen
syvyysvaikutelman luomiseen taas on johtanut kuvien
kaksidimensionaaliseen rajoittuneisuuteen.” 62

Yleisesti ottaen renessanssin ajan kirkkotaidetta on pidetty
Ruotsin alueella jäykempänä ja kaavamaisempana verrattuna keskiajan
taiteeseen. Reformaation yleisesti ajateltu olleen kulttuurin “lama-aika”.63
Verrattuna nykyisen Ruotsin alueelta löytyviin samanaikaisiin maalauksiin on
Isokyrö taiteellisesti niitäkin vaatimattomampi. Isoakyröä hieman varhaisempia
ovat Hökhuvudin (Uppsala, 1530-luku), Sorundan (Södermalmland, 1549),
Danderydin (Södermanland, 1500-luvun puoliväli) ja Vikan (Taalainmaa, 1550luku) kirkkomaalaukset.64 Näihin kokonaisuuksiin verrattuna Isonkyrön
henkilöhahmot ovat varsin monotonisesti kuvattuja. Isoakyröä myöhemmässä
Glanshammarissa (Närke, 1589) kuvaohjelma on sommittelultaan hyvin
samanlainen Isonkyrön maalausten kanssa mutta senkin kuvallinen ilmaisu on
hieman monipuolisempaa ja elävämpää.65
Isonkyrön maalausten “sarjakuvamaista” asettelua rajaavat
korinttilaiset pylväät ja keskiaikaistyylisen ornamentiikan puuttuminen tuovat
maalauksiin selkeän ja yhtenäisen renessanssimuodin mukaisen ilmeen. Myös
inskriptiot on kirjoitettu yksinkertaisella antiikvakirjasimella, joka on selkeä
viite antiikkia ihannoivaan renessanssimuotiin. Isonkyrön maalauksissa vain
alkujaan kirkkaat värit sekä al secco66 maalaustekniikka viittaavat
keskiaikaiseen maalausperinteeseen.67
Kuvaohjelmaltaan Isokyrö on täysin reformaation oppien
mukainen. Katoliselle kuvastolle tyypilliset pyhimykset puuttuvat ja Jeesuksen
elämä sekä kirkkovuoden tapahtumat ovat korostetussa roolissa. Lindgrenin
mukaan Isokyrö on “kiinnostava esimerkki tietoisesti tavoitellusta evankelisesta

Pylkkänen 1954, 67–68.
Koerner 2004, 27–28; Lindgren 1983, 1–2.
64 Lindgren 1983, 41–58. Kuvat 5,6, 7 ja 8.
65 Kuva 8 ja 9.
66 Al secco -maalaus maalataan kuivalle pinnalle toisin kuin fresko, joka
maalataan märkään laastiin. Konttinen & Laajoki 2000, 22 ja 114.
67 Hiekkanen 2007, 501.
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kuvaohjelmasta” ja ilmeisesti evankelis-luterilaisen opin tiukassa
noudattamisessa ainoa laatuaan aina 1700-luvun alkuun saakka.68 Isoakyröä
ennen ja jälkeenkin tehtiin vielä maalauksia, joissa noudateltiin keskiaikaisia ja
jopa katolisia kuva-aiheita.69 Vaikuttaa siltä, että Jakob Geet olisi ollut hyvin
tietoinen luterilaisen opin mukaisesta kirkkotaiteesta ja pyrkinyt juuri
oikeaoppiseen kuvalliseen esitykseen Isonkyrön maalauksia tilatessaan.
Toisaalta taas on huomioitava, että reformaatioliikkeen aikana näkemys
“oikeasta evankelisesta kuvaohjelmasta“ muuttui ja vaihteli eri aikoina ja eri
paikoissa. Voidaan siis todeta Isonkyrön maalausten edustavan reformaation
myötä vallalle jäänyttä käsitystä luterilaisesta kirkkotaiteesta.70
Silmiinpistävää Isonkyrön maalauksissa on niiden narratiivisuus.
Ne kertovat kuvien avulla tarinaa, joka on ensisijaisesti olemassa kirjoitettuna
tekstinä. Tekstit ovat aivan konkreettisestikin läsnä inskriptioiden muodossa.
Kerronnallisuus on ymmärrettävä tässä yhteydessä nimenomaan tekstiin
perustuvaksi ja sitä vahvistavaksi. Isonkyrön maalaukset eivät ehkä pysty
välittämään raamatun kertomuksia itsenäisesti, vaan niiden voima perustuu
olennaisesti jo kuultuun ja luettuun sanaan.71 Tämä on oletettavaa myös sen
vuoksi, että luterilaisuuden mukaan kuvien tuli vahvistaa sanaa.
Hyvin tyypillinen kohtalo niin keskiaikaisille kuin reformaation
ajan maalauksillekin oli joutua kalkkikerroksen alle myöhempien vuosisatojen
saatossa, kun niiden estetiikka kävi vanhanaikaiseksi. Näin kävi Isonkyrönkin
maalauksille. Melko poikkeuksellisesti tämä tapahtui jo vuonna 1666.72 Yleisesti
ottaen maalauksia kalkittiin 1700-luvun lopulta aina 1800-luvulle.
Antikvaarisen kiinnostuksen herätessä kalkin alle peittyneitä maalauksia on
etsitty ja paljastettu kaikkialla Pohjoismaissa 1800-luvun
loppuvuosikymmenistä lähtien. Viimeisimpänä tapauksena Suomessa ovat

Lindgren 2005, 307. Lindgren 1983, 60.
Esimerkiksi Morkarla (1584) ja Badelunda (1550), joissa kuva-aiheet ja niiden
sijoittelu muistuttavat katolisesta perinteestä. Lindgren 1983, 43, 47, 74.
70 Reformaatioliikkeen sekavuudesta ja epälineaarisuudesta kts. Lahtinen 2016,
25. Kuvakäsitysten moninaisuudesta Räsänen 2016, 256–257.
71 Narratiivisuuden problematiikasta vanhassa taiteessa kts. Westergård 2007,
86–92.
72 Hiekkanen 2007, 502.
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vuonna 2011 kalkkikerroksen alta esiin otetut Mynämäen kirkon keskiaikaiset
maalaukset.73

2.2 Painetusta kuvasta seinämaalaukseksi – Isonkyrön
maalausten aikalaisia
“Isonkyrön maalauksiin tutustuminen herätti minussa halun yrittää selvittää,
onko näillä täysin protestanttisilla ja hyvän matkaa reformaatioajalla tehdyillä maalauksilla
lähempää suhdetta muihin samanaikaisiin taiteen ilmiöihin lähellä tai kaukana.” 74– Emil
Nervander

Isonkyrön maalausten “yksinäisyys” keskellä Suomen
taidehistorian hiljaiselon kautta muuttuu vähemmän erikoiseksi, kun nämä
kuva-aiheet tuo kansainväliseen kontekstiinsa. Tässä luvussa pohdin eri
tulkintoja Isonkyrön maalausten mahdollisista esikuvista. Kuten jo mainittua,
pohjoismaisen taiteen määrä reformaatioajalla on vähäinen ja on ilmiselvää,
että taiteen tyylilliset ja opilliset vaikutteet ovat tulleet ulkoapäin. Ruotsin
reformaationaikaisessa taiteessa on hyvin vähän mitään omaperäistä; se on
paljolti vanhojen perinteiden toistoa, esimerkkien kopioimista ja höystämistä
uusimmilla muoti-ilmiöillä.
Puupiirrossarjojen ja kuvaraamattujen käyttö
monumentaalimaalauksia maalatessa ei ollut mikään 1500-luvun ilmiö, sillä
erilaisia mallikuvia ja -kirjoja tunnetaan jo antiikin ajoilta, ja keskiajallakin ne
olivat laajalti käytössä. 1500-luvulla mallikuvien käyttö yleistyi entisestään ja se
tuli helpommaksi painettujen kirjojen yleistymisen myötä. Koska
mallikirjallisuutta oli rajatusti, muistuttavat monet 1500–1600-lukujen
maalauskokonaisuudet toisiaan, sillä mallina käytetyt kirjat olivat samoja.75
Onko Isonkyrön maalauksille sitten olemassa tällaisia
“sisaruksia”? Nervander lähestyi asiaa etsimällä Isonkyrön maalausten esikuvaa
jostakin muusta pohjoismaisesta kirkosta. Sellainen löytyikin pitkällisen
hakemisen jälkeen Tanskasta. Nervanderin mukaan Tanskan Aalborgissa,
Hiekkanen 2011.
Nervander 1901, 10. Käännös ruotsista J.A.
75 Lindgren 2005, 308 ja 1983, 34–38.
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Sulstedtin kirkossa oli vuonna 1548 tehtyjä maalauksia, joissa erityisesti tietyt
kuvat muistuttivat sommittelultaan ja värimaailmaltaan suuresti Isonkyrön
maalauksia.76 Näissä kyseisissä kuvissa myös niitä selittävät inskriptiot olivat
täsmälleen samat kuin Isonkyrön vastaavissa.
Nervander oli vakuuttunut Sulstedtin kuvien yhteydestä
Isoonkyröön. Hänen mukaansa kummankin maalauskokonaisuuden tekijä
saattoi olla samalta työhuoneelta tai vaihtoehtoisesti Isonkyrön tuntematon
maalari olisi joskus nähnyt Sulstedtin maalaukset ja innoittunut niistä.77 Hän oli
myös vakuuttunut siitä, että molemmille maalauksille oli olemassa jokin
kirjallinen esikuva, jonka hän myöhemmin selvitti olevan vuonna 1494 painettu
Lyypekin kuvaraamattu (Lybecker Bibeln).
Sulstedtia vielä ilmeisemmin samankaltainen Isonkyrön kanssa on
Ruotsista löytyvä Glanshammarin kirkon koristelu. Nämä maalaukset on
maalannut ruotsalainen maalari Anders Ryttare.78 Glanshammar on Isoakyröä
myöhäisempi, vuodelta 1589 eikä siksi ei ole voinut toimia Isonkyrön esikuvana.
Se otettiin esille kalkkikerroksen alta vasta vuosina 1910–1911,79 joten
Nervander ei ole voinutkaan tuntea Glanshammarin maalauksia tehdessään
omaa tutkielmaansa. Yhtäläisyydet ovat kuitenkin suuret. Kuva-aiheet kulkevat
samantyyppisessä järjestyksessä, kuvapinnat on jaoteltu selkeän
“sarjakuvamaisesti” ja renessanssin arkkitehtoniset aiheet rytmittävät
kuvasarjaa. Palaan Glanshammarin maalauksiin luvussa 4.2. Mereth Lindgrenin
mukaan Glanshammarissa on käytetty esikuvana kuitenkin eri kuvia kuin
Isossakyrössä.80 On mahdollista, että yhteneväisyys juontuu myös “tyyliesikuvista” – esimerkiksi kuvakudoksista joita mahdollisesti käytettiin tällaisten
monumentaalimaalausten sommittelullisina esikuvina. Palaan kuvakudoksiin
seuraavassa alaluvussa.

Saman kaltaisia kuvia olivat aiheet Marian ilmestys ja Jeesuksen
ristiinnaulitseminen. Nervander 1901, 10–13.
77 Nervander 1901, 14.
78 Anders Jordansson Ryttare on yksi harvoja nimeltä tunnettuja Ruotsin
renessanssitaiteilijoita. Hän on koristellut myös Torshällan ja Ytterselön (1594
jälkeen) kirkot. Nauvon kirkon vuodelta 1610 oleva koristelu on mahdollisesti
hänen oppilaansa käsialaa. Lindgren 1983, 91–99. Kuva 8 ja 9.
79 Lindgren 1983, 91.
80 Lindgren 1983, 275.
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Sulstedtin kirkkomaalauksia voidaan pitää “sisaruksena”
Isonkyrön maalauksille. Samojen painotuotteiden tai sommittelullisten
esikuvien käyttämistä ei kuitenkaan voi pitää kuitenkaan varmana takeena
maalausten tekijöiden yhteydestä. On tietysti mahdollista ja todennäköistäkin,
että Jakob Geet olisi nähnyt jossakin maalauksia, jotka ovat antaneet hänelle
innoituksen tilata samanlaiset omaan kirkkoonsa. Tällaisia maalauksia hän on
saattanut nähdä esimerkiksi Tukholmassa. Kuten Pylkkänen huomauttaa, Turun
linnassakin tiedetään pidetyn muodinmukaisia seinävaatteita, jotka ovat
saattaneet olla esikuvana Isonkyrön kirkkomaalauksille.81 Turun linnassa on
mahdollisesti saattanut olla myös seinä- tai paneelimaalauksia, jotka olisivat
tehneet vaikutuksen ylellisyystuotteista nauttivaan kirkkoherraan.
Helena Edgrenin mukaan keskiajalla maalauksia tilatessa tilaajan
tuli yleensä huolehtia esikuvien tarjoamisesta, ei maalarimestarin.82 Näin on
ollut varmastikin myös Isonkyrön kohdalla. Jakob Geet on varakkaana henkilönä
omistanut luultavasti ainakin pari kirjaa tai ainakin hänellä on ollut resursseja
hankkia niitä. Koska painotuotteita oli tarjolla rajallisesti, on hänen käsiinsä
päätynyt kirja, jonka kuvia on käytetty myös muiden kirkkomaalausten
malleina. Tämä on saattanut olla tiedostaen tehty valinta tai sattuma.

2.3 Renessanssin tyylipiirteet Isonkyrön maalauksissa
Isonkyrön kirkon interiööri poikkeaa kokonaisvaikutelmaltaan Ruotsin alueella
olevista kumppaneistaan. Se johtuu itse kirkon runkohuoneen arkkitehtuurista.
Isonkyrön kirkkoon ei koskaan tehty kaariholvauksia, vaan seinäpinnat ovat
suorakaiteen muotoisia ja kattorakenne yksinkertainen, loiva tynnyriholvi.
Ruotsin alueella kaikki reformaatioajan maalauskoristelut on toteutettu
keskiajalla rakennettuihin ja holvattuihin kirkkoihin. Tällöin nämä maalaukset
on sommiteltu holveihin ja lyhyemmille suorille seinäpinnoille. Isonkyrön
kirkkointeriööri saattaa yksinkertaisesta, hallimaisesta rakenteestaan johtuen
antaa tahattomasti vaikutelman protestanttisen riisutusta kirkkotilasta.
Samasta syystä johtuen se saattaa antaa enemmän renessanssin arkkitehtuurin
81
82

Pylkkänen 1952, 47.
Edgren 2005, 144.
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geometrisiä mittasuhteita muistuttavan vaikutelman. Nämä mielikuvat on
kuitenkin asetettava syrjään, kun tarkastellaan maalausten tyylillisiä piirteitä.
Maalausten sommittelullisia ja tyylillisiä esikuvia on mahdollisesti
tullut muualtakin kuin esikuvina käytetyistä painotuotteista. Käytetyssä
mallikirjassa, Lybecker Bibelnissä henkilöhahmojen asut ovat keskiaikaistyyliset
sekä arkkitehtoniset ja ornamenttiaiheet poikkeavat Isonkyrön maalausten
vastaavista.83 Renessanssin tyylilliset vaikutteet, esimerkiksi puvut, on täytynyt
omaksua siis vielä jostakin muusta mallista. Pylkkänen esittää, että Isonkyrön
maalauksilla on ilmaisultaan paljon yhteistä toisen taiteenlajin, nimittäin
kuvankudonnan, kanssa. Renessanssin tyyliaiheet ja sommittelu olisi hänen
mukaansa poimittu nimenomaan kalliista, ylimystön suosimista
kuvakudoksista, joita varmasti Kustaa Vaasan ja Juhana herttuan hoveissa oli
esillä.84
Erityisesti pohjoissaksalaiset 1500-luvun kuvakudokset, joita
Kansallismuseon kokoelmissa on yksi Wismarissa valmistettu. Kyseisessä
seinäverhossa on kuvattuna Enkelin ilmoitus Marialle -aihe ja sen kuvapinta-ala
on jaoteltu kolmeen päällekkäiseen osaan. Pylkkäsen mukaan kyseisen kaltaiset
kuvakudokset ovat toimineet tyylisinä esikuvina Isonkyrön maalauksille. Hänen
mukaansa sommittelulliset yhteneväisyydet ovat niin suuret, että maalarin on
täytynyt tuntea pohjoissaksalaiset seinäverhot ja hyödyntää niitä oman
sommittelunsa lähtökohtina.85
Suomen 1500-luvun kuuluisimmat kuvatapetit kuuluivat Juhana
Herttualle. Hänen avioiduttuaan vuonna 1563 Katarina Jagellonican kanssa ja
parin asetuttua Turun linnaan koettiin Suomessa lyhyt renessanssin
hovikulttuurin kausi. Katarinalla tiedetään olleen mukanaan runsaasti
tekstiilejä, joiden joukossa oli myös jokaiseen palatsiin ehdottomasti kuuluneita
kuvatapetteja.86 Nämä aiheiltaan maalliset kuvatapetit kuuluivat Turun linnan
sisustukseen vasta vuodesta 1563, mutta monenlaisia kudonnaisia, myös
kuvatapetteja, oli hankittu linnaan jo entuudestaan.87
Kuva 10.
Pylkkänen 1954, 47.
85 Pylkkänen 1954, 47.
86 Appelgren 2002, 173–176; Gardberg 1986, 86.
87 Appelgren 2002, 163.
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Kenties Turun linnan kuvakudokset eivät olleet ainoita esikuvia
jaotellulle kuvasommittelulle. Kolmijakoinen, pylväsaiheilla kuva-osioihin
jaoteltu tapa sommitella kuvakudoksia oli käytössä jo 1400-luvulla.88 Ruotsin ja
Suomen kirkoissa on säilynyt alttarivaatteita, jotka edustavat tällaista
sommittelua. Käyttämäni esimerkit ovat kumpikin 1400-luvun lopulta. Maallisia
kuin kirkollisiakin tekstiilejä voidaan olettaa olleen enemmänkin saatavilla.
Isonkyrön maalauksissa käytetty sommittelu ei täten vaikuta olleen aivan
viimeisin muotivirtaus.
Esimerkkeinä käytän kahta 1400-luvun lopun alttarivaatetta,
jotka ovat säilyneet Huittisten ja Fogdön kirkoissa. Näissä molemmissa on
nähtävissä pylväiden erottelemat kuvakentät, peräkkäin sijoitellut kuvakentät ja
Fogdön vaatteessa myös kuvia selittävät inskriptiot. Isonkyrön maalauksista ne
eroavat selkeän keskiaikaisella puvustuksella (esimerkiksi naisten korkeat
päähineet, leveät hihat, pääntiet jne.) sekä keskiaikaisen arkkitehtuurin
kuvauksella. Isonkyrön maalaukset edustivat ehkä kuvataiteen saralla uutta
visuaalisuutta, mutta nämä alttarivaatteet osoittavat, että uusi muoti levisi
nopeammin Pohjoismaihin tekstiilitaiteen avulla ja myös kotimaisessa
tuotannossa esiintyen.
Uusimman pukumuodin esiintyminen 1500-luvun Ruotsin
kirkkomaalauksissa on enemmänkin sääntö kuin poikkeus.89 Tästä voidaan
päätellä muodinmukaisten pukujen kuvaamisen olleen tapana, seikka jota ei
suuremmin tarvinnut pohtia kuvia tilatessa tai maalatessa. Ajanmukaisten
elementtien, kuten muotivaatteiden kuvaaminen lisääntyi taiteessa 1400luvulta alkaen. Taide ikään kuin muuttui entistä enemmän nykyhetkeä
imitoivaksi – menneen ajan tapahtumat tuotiin ajanmukaisiksi pukineitten ja
hiustyylien avulla.90 Sama pätee Isonkyrön maalauksiin. Riitta Pylkkäsen
mukaan Isonkyrön maalausten puvut vastaavat juuri Pohjoismaissa käytettyjä
muotipukuja ja puvut kertovat myös hahmojen hierarkiasta ja heijastelevat

Kuvakudosten lisäksi esimerkiksi P. Henrikin sarkofagi on sommiteltu
arkkitehtonisten aiheiden rajaamiksi kuvakentiksi. Kts. Edgren 1996.
89 Kuvat 6–9.
90 Nagel & Wood 2010. 85, 87.
88
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siten 1560-luvun yhteiskunnan pukeutumisnormeja.91 Tästä voidaan päätellä,
että pukujen esikuva on ollut ympäröivä todellisuus ja hovissa esiintynyt muoti.
Toisaalta ajankohtaisen pukumuodin kuvaaminen taiteessa ei ole
1500-luvulla ollut ristiriidatonta. Niin Leonardo da Vinci (1452–1512) kuin
Antonio di Pietro Averlino (n. 1400–n. 1469) varoittelivat kollegoitaan
pukemasta kuvattavia hahmoja ajankohtaiseen muotiin. Tämä oli Leonardo da
Vincin mukaan suositeltavaa vain kuvattaessa muotokuvia aikalaisista:
“ – – Ajanmukaista pukua tulee käyttää vain sellaisten hahmojen yllä, jotka ovat
kirkkojen hautakuvissa. Tällä tavoin jälkipolvemme eivät kokisi houkutusta hilpeyteen ihmisten
hullujen keksintöjen tähden, vaan pikemminkin ihailisivat niiden ylväyttä ja kauneutta.” 92

Ilmeisesti tällainen suositus kumpusi taiteen toivotusta
vaikuttavuudesta myös tuleville sukupolville: Maalausten ei tulisi olla osa
muotia ja siten hyvän maun muutoksista riippumattomia.93 Tämän perusteella
voidaan tulkita, että edellä mainitut renessanssitaiteilijat tavoittelivat taiteen
ajatonta viehätystä, jota tarkoituksellinen tiettyyn aikaan sitominen vähentäisi.
Ehkäpä tutkijan onneksi Isonkyrön maalari ei noudattanut tätä
ohjetta. Riitta Pylkkäsen mukaan Isonkyrön maalausten puvut kuvaavat
pohjoismaista muotia 1560-luvulla myös siten, että kyseisen kaltaiset pukineet
olivat muualla Euroopassa menneet jo pois muodista.94 Isonkyrön maalausten
voidaan sanoa olevan siis erittäin omaan aikaansa sidottuja ja kertovan
nykypäivän ihmiselle ehkä yhtä paljon aikansa ympäröivästä todellisuudesta
kuin raamatun kertomuksista.
Isonkyrön maalausten valmistumisajankohta liittyy toiseen
Suomen taidehistorian 1500-luvun merkkitapaukseen. Juhana Herttua oli tullut
asumaan Turun linnaa vuonna 1555, ja siellä pantiin toimeen mittavat
kunnostustyöt 1556–1561, joissa keskiaikaista linnaa muokattiin

Pylkkänen 1954, 69.
Nagel & Wood 2010, 93. “– – Contemporary dress is only to be used in figures
like the ones used on tombs in churches. In this way perhaps our successors will
not be provoked to laughter by the mad inventions of men, but rather will be
made to admire their dignity and beauty.” Käännös J.A.
93 Nagel & Wood 2010, 95.
94 Pylkkänen 1954, 69.
91
92
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mukavammaksi asuinlinnaksi. Suurin osa linnan renessanssipiirteistä on juuri
tältä ajalta.95 Mikäli asia haluttaisiin esittää karrikoidusti periodisaationa, olisi
“renessanssi Suomessa” ollut vuosina 1556–1561 jolloin Turun linna
remontoitiin renessanssiresidenssiksi ja Isoonkyröön maalattiin
monumentaaliset renessanssin tyylipiirteitä noudattelevat kirkkomaalaukset.
Emil Nervander esitti teorian, jonka mukaan on mahdollista että
Isonkyrön kirkon maalauksia (ja myös muuta samanaikaista kunnostustyötä)
olisivat olleet toteuttamassa käsityöläiset tai näiden oppipojat jotka olisivat
työskennelleet myös Turun linnassa.96 Näiden tapahtumien ajallisen
peräkkäisyyden ja käsityöläisten kohtuullisen vähäisen määrän vuoksi se on
mahdollista ja käytännölliseltä kannalta katsoen todennäköistäkin. Mitään
asiakirjoja esimerkiksi maksetuista palkoista ei Isonkyrön maalausten
valmistumisajalta ole säilynyt joten ei ole olemassa mitään tietoa siitä, kuinka
monta henkilöä ja minkä ammattikunnan edustajia Isossakyrössä työskenteli.
Seuraavassa luvussa tarkastelen Jakob Geetin elämänvaiheita ja
sosiaalisia yhteyksiä. Kuten luvussa käy ilmi, on mahdollista että Jakob Geetillä
oli yhteys Juhana Herttuaan. Eräällä tavalla nämä kaksi henkilöä ovat
suomalaisen renessanssin suuria mesenaatteja ja on houkuttelevaa ajatella, että
heillä olisi ollut jokin henkilökohtainen yhteys. Juhanan ollessa kuninkaana näin
varmasti olikin, mutta ei ole täyttä varmuutta siitä, että vain 18-vuotias Juhana
Herttua ja häntä huomattavasti vanhempi Geet olisivat olleet yhteyksissä 1550ja 1560-luvuilla kummankin toimeenpannessa omia taiteellisia hankkeitaan. On
esimerkiksi mahdollista, että Geet olisi tuona aikana vieraillut Turun linnassa ja
innoittunut siellä käynnissä olevista kunnostustöistä toteuttamaan jotakin
samankaltaista omassa kotikirkossaan.
Isonkyrön maalaukset tuovat kiinnostavalla tavalla esille
renessanssi-käsitteen problematiikkaa. Ne on Suomen taiteen historiassa
yleisesti lokeroitu Suomen ainoiksi kirkollisiksi renessanssimaalauksiksi.97
Kuitenkin kuvien “renessanssisuus” kiteytyy niiden ajankohtaisuuteen, eli
(pseudokorinttilaisen pylväsjärjestelmän ohella) 560-luvun pohjoismaiseen

Gardberg 1987, 297.
Nervander 1901, 66.
97 Kts esim. Riska 1987.
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todellisuuteen pukujen ja niiden välittämän tapakulttuurin kautta. On vaikea
sanoa, kuinka tahaton tai tahallinen vaikutelma on ollut niin tilaajan kuin
maalarinkin intentioissa.

3. Jakob Geet
Tässä luvussa käsittelen tutkimukseni päähenkilöä Jakob Geetiä. Aluksi selitän
hänen elämänvaiheitaan ja pohdin tekijöitä, jotka auttoivat häntä eteenpäin
urallaan aina Pohjanmaan rovastiksi asti. Millainen henkilö Jakob Geet oli?
Tutkin hänen toimiaan Kyröjoensuun kirkkoherrana ja Pohjanmaan rovastina ja
suhdettaan seurakuntalaisiin. Oliko hänen toimintansa jollakin tavalla
poikkeuksellista vai oliko hän tavanomainen aikansa kirkkoherra? Lopuksi
pohdin Geetin suhdettaan hallitsijoihin ja näiden suhteiden poliittisia
merkityksiä. Esitän myös lyhyen huomion Isonkyrön maalausten inskriptiosta,
joka saattaa omalta osaltaan valoittaa Jakob Geetin suhdetta esivaltaan.

3.1

Jakob Sigfridssonista Pohjanmaan rovastiksi –
urakehitystä 1500-luvun tapaan

Jakob Geetin varhaisesta henkilöhistoriasta on mahdollista tietää melko vähän,
mikä on varsin tavanomaista 1500-luvulla eläneiden henkilöiden kohdalla,
olivatpa he sitten ylhäistä tai vaatimattomampaa syntyperää. Nimellä Jacobus
Sigfridi98 hän ilmestyy lähteisiin ensi kerran vuonna 1540 ja kun tiedetään
hänen kuolleen vuonna 1586,99 voidaan päätellä hänen syntyneen noin 15101520 välisenä aikana. Geet oli alkujaan kotoisin Naantalista, jossa Geet-suku oli
vaikuttanut ainakin 1400-luvun alusta saakka alemman rälssin edustajina.100
Geetin syntyperä oli siis suhteellisen vaatimaton verrattuna hänen
myöhempään asemaansa.
Jakobin isä Sigfrid mainitaan Naantalin porvarina ja tämän lisäksi
hänellä oli perintönä puolet Keitilän tilasta. Keitilä oli rälssitila, joka oli jaettu
Tarkoittaa ”Jakob Sigfidinpoika” (J.A)
Mäntylä & Luukko 2011.
100 Suvanto 1976, 183, 228, 232.
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sukupolvea aiemmin serkusten kesken. Sigfrid Geet oli kuitenkin ryhtynyt
porvariksi eikä kyennyt varustamaan ratsusotilasta, jota rälssitilan hallussapito
edellytti.101 Sigfrid Geetistä on myös maininta Naantalin luostarin
lampuotivoutina, eli eräänlaisena asiamiehenä.102 On epäselvää, oliko Sigfridin
ryhtyminen porvariksi tuonut hänelle lisää asemaa ja varallisuutta, vai
vähentänyt sitä.
Alempi aateli oli 1500-luvulla kaiken kaikkiaan epämääräinen
joukkio ihmisiä, jotka saattoivat olla hyvinkin keskenään erilaisissa
sosioekonomisissa asemissa. Myös avioliitot porvarien ja alemman aatelin
kesken olivat vielä 1500-luvulla yleisiä, joten vaihtaminen rälssin edustajasta
porvariksi ei ollut mitenkään poikkeuksellista. Kokonaisuudessaan 1500-luvun
suomalainen aateli oli vaatimatonta ja harvalukuista.103 Suurin osa aatelista
kuului pienrälssiin eli knaapiaateliin, joka omisti vain yhden tilan ja varusti
yhden ratsusotilaan.104 Tämä oli tilanne myös Geetin suvussa, kunnes Sigfrid
siirtyi porvariksi. Tämä saattoi olla mahdollista esimerkiksi porvarillisen
avioliiton myötä.
Jakob Geetin opiskeluista ei ole jäänyt kirjallisia lähteitä. Hänet
mainitaan kirjallisissa lähteissä ensikertaa vuonna 1540, Keitilän puolikkaan
omistajana.105 Seuraava tieto hänestä on ilmeisesti vuodelta 1550, jolloin hänet
nimitettiin Kyrön kirkkoherraksi.106 Jos oletetaan, että hän syntyi noin 1510–
1520 välisenä aikana, on hänen täytynyt opiskella jossakin ennen kirkollista
uraansa, eli vuosien 1530–1550 välillä. On mahdollista, että hän olisi opiskellut
ulkomaillakin, mutta koska ja missä – tästä ei ole jäänyt minkäänlaista tietoa.
Yleisesti katsoen Geetin kouluttautuminen kirkolliselle uralle ja myöhemmin
merkittävään asemaan nousu ei ollut mitenkään tavattoman poikkeuksellista
aikalaisiin verrattuna. Suurin osa 1500–1600-luvuilla papinvirkaan
valmistuneista henkilöistä oli kotoisin Lounais-Suomen kaupungeista ja niitä
Suvanto 1976, 183, 228, 232.
Klockars 1979, 188. Lampuotivouti, ”landbofogde”, tarkoitti henkilöä, joka
keräsi vuokratulot luostarin omistamia tiloja viljeleviltä lampuodeilta eli
vuokralaisilta.
103 Koskinen 2011, 48–50. Kts. myös Lappalainen 2005.
104 Koskinen 2011, 60.
105 Suvanto 1976, 228.
106 De Fatis Osthrobotniae Notandis. Vähänkyrön seurakunnan arkisto (KA).
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ympäröivältä maaseudulta. Tämä on varsin luonnollista, kun ottaa huomioon
Turun läheisen sijainnin ja sen merkittävyyden opiskelu- ja
kulttuurikeskittymänä.107
Geetin uran alkuvaiheet ovat myös tuntemattomat. Hän on mitä
todennäköisimmin toiminut jossakin virassa jo ennen Kyröön saapumistaan.
Yksi kiehtovimmista Geetiin liittyvistä kysymyksistä onkin juuri hänen
varhainen uransa ja opiskelunsa. Oliko hän opiskellut ulkomailla asti vai käynyt
vain Turun katedraalikoulun, joka vielä 1500-luvulla riitti papinviran
saavuttamiseen?108 Jussi Nuortevan mukaan kaikki Suomesta vuosina 1530–
1550 opiskelemaan lähteneet henkilöt olisivat menneet Wittenbergiin, mikä oli
johdonmukainen seuraus Ruotsin reformaatiopyrkimyksistä.109 Geetin
opiskeluvuodet osuvat mitä todennäköisimmin juuri tähän aikaan ja on siis
mahdollista, että hänkin olisi siis ollut Wittenbergissä saamassa oppia. Mitään
todisteita siitä ei kuitenkaan toistaiseksi ole löydetty. Ketään Geet -nimistä tai
muuta päähenkilöksemme tulkittavaa ei löydy tuon ajan yliopistojen
matrikkeleista.110
Geetin alku-uraa koskevia tietoja on löydettävissä 1800-luvulla
koostetusta De fatis Osthrobotniae notandis -käsikirjoituksesta (suom. EteläPohjanmaan merkittävät tapahtumat). Sen on pääosin kirjoittanut vuosina
1810–1818 Vähänkyrön kirkkoherrana toiminut Johan Forsman ja se käsittelee
Etelä-Pohjanmaan historiallisia tapahtumia ja kirkollisissa viroissa toimineita
henkilöitä.111 Kyseisessä käsikirjoituksessa mainitaan Jacobus Sigfridsson
Geetin tulleen virkaansa 1550 ja toimineen sitä ennen Kustaa Vaasan
hovipappina.112 Käsikirjoitus on tehty yli kaksisataa vuotta Geetin kuoleman
jälkeen, joten tieto ei ole täysin luotettava.
Mikään Kustaa Vaasan elämäkerta ei mainitse Jakob Geetiä
kuninkaan lähipiiriin kuuluvana henkilönä eikä hänestä ole mainintoja
myöskään Kustaa Vaasan hovista tehdyissä tutkimuksissa, kuten Gustav

Luukko 1950, 472.
Luukko 1950, 472.
109 Nuorteva 1997, 154.
110 Nuorteva 1997, 477–481.
111 Cederberg, 1942.
112 De fatis Osthrobotniae notandis, Vähänkyrön seurakunnan arkisto, KA.
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Upmarkin Om Gustav Vasas Hov (1912) -teoksessa tai Eric Anthonin artikkelissa
Finländare i hovtjänst hos Gustav Vasa (1968). Edellä mainitut ovat keskittyneet
enemmän sotilas- ja virkamiesuralle tähtääviin aatelissukujen poikiin, joiden
uraan kuului norminmukaisena osana nuoruusvuosina suoritettu hovipalvelus
kuninkaan luona. Kirkollisiin virkoihin opiskelleita henkilöitä nämä tutkimukset
käsittelevät vähemmän. Geetin mahdolliseen uraan hovissa palaan luvussa 3.3.
Oli Geetin uran alkupuoli sitten millainen tahansa, on hänen
urakaarensa ollut varsin nousujohteinen. Hän onnistui pysymään virassaan ja
nousemaan asemassaan yli 30 vuotta, aina vanhalla iällä tapahtuneeseen
kuolemaansa asti. Tänä aikana ehtivät valtakuntaa hallita niin Kustaa Vaasa,
kuin hänen poikansa Erik XIV ja Juhana III. Jakob Geet vaikuttaa pysyneen
kuninkaiden suosiossa. Tähän kiinnostavaan seikkaan palaan siihen
seuraavassa alaluvussa. Oliko tällainen urakehitys tyypillistä 1500-luvulla vai
oliko Geet jonkinlainen poikkeusyksilö? Vastaus näyttää löytyvän näiden
kahden kysymyksen välimaastosta.
Ruotsin valtakunnassa 1500-luku oli yleisesti ottaen
yhteiskunnallisten muutosten aikaa. Alkuvaiheissaan oleva ja lähes tyhjästä
kehitetty hallintokoneisto vaati virkamiehiä ja päteviä henkilöitä, joille hallitsija
saattoi antaa vastuullisia tehtäviä. Tässä virka-aateli oli avainasemassa.
Aatelisten miesten oletettiin pystyvän mitä moninaisimpiin tehtäviin niin
sotaväessä kuin siviilissäkin.113 Toisaalta tämä virka-aateli oli luvultaan
vähäinen ja Kustaa Vaasan hallinto kärsi jatkuvasta pätevien henkilöiden
pulasta.114 Kustaa Vaasa myös ilmeisesti tietoisesti vältteli tärkeiden virkojen
miehittämistä ylimmän aatelin vaikutusvaltaisilla jäsenillä, jotta mahtisukujen
valta ei kasvaisi liian suureksi ja uhkaisi kuninkaanvaltaa.115 Vaikuttaa siltä, että
kouluttautunut ja toimelias yksilö myös alemmasta aatelista tai porvariluokasta
saattoi päästä hyvinkin pitkälle. Tässä suurta roolia näyttelivät paitsi henkilön
koulutus ja ominaisuudet, myös suku- ja tuttavuussuhteet.
Geetin suku ei ollut kovin varakasta ja Jakob Geet oli mitä
ilmeisemmin ensimmäinen opintielle lähtenyt sukunsa jäsen. Toisaalta suvun

Koskinen 2011, 52–53.
Anthoni 1968, 142.
115 Lappalainen 2005, 20–21; Lahtinen 2016, 32–33.
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asuinpaikkana oli tuona aikana varsin merkittävä kaupunki Naantali, jonka
luostariin Sigfrid-isällä oli läheiset suhteet. Voidaan siis päätellä heillä olleen
jonkinasteista vaikutusvaltaa ja hyvät verkostot. 1500-luvulla suku ja
omaisuuden periytyminen laskettiin sekä isän että äidin puolelta, joten ihmisten
verkostot ja perintöomaisuudet olivat tuolloin varsin monimutkaisia
kokonaisuuksia.116
Perintötila Keitilä oli jaettu Sigfridin isoisän toimesta serkusten
kesken ja toista puoliskoa hallinnoi myöhemmin Autisten vaikutusvaltaiseen
sukuun avioitunut sukuhaara. Jakob Geet mainitaan lähteissä ensikertaa vuonna
1540 juuri Keitilän puolikkaan omistajana.117 Toisen puoliskon omisti hänen
erittäin kaukainen serkkunsa, Torsten Henrikson, joka myöhemmin avioitui
Wildeman- ja Fleming -sukuisen Barbro Olofsdotterin kanssa. Tämän jälkeen
Torsten käytti nimeä Autis uuden kotitilansa mukaan. Hän myös kuului Juhana
Herttuan lähimpiin miehiin ja toimi muun muassa Kastelholman voutina.118
Torsten myös mainitaan Kustaa Vaasan hovin tilikirjoissa vuonna 1538 sekä
vuosina 1544–1546,119 joten hänellä on ollut yhteyksiä Tukholman hoviin.
Todennäköisimmin hän on ollut siellä palveluksessa kyseisinä vuosina.
Torstenin sukuhaara Geetin sukua vaikuttaisi ollen vaikutusvaltaisempi kuin
päähenkilömme puoli. Torstenin isoisä oli toiminut voutina ja
kihlakunnantuomarina ja hänen molemmat setänsä olivat kirkkoherroja, toinen
Hämeenkyrössä ja toinen Vesilahdessa.120
1500-luvun sukupiiri käsitti myös varsin kaukaiset sukulaiset ja
kun todetaan Jakob Geetillä ja Torsten Henriksonilla olleen vielä yhteistä
omaisuuttakin, voidaan olla varmoja heidän keskinäisestä yhteydenpidostaan.
Ainakaan vuonna 1555 heidän keskinäiset välinsä eivät tosin vaikuttaneet kovin
rakastavilta. Tällöin Keitilän perilliset olivat saaneet riidan aikaiseksi
Merimaskussa sijaitsevasta niitystä, joka kuului ilmeisesti Keitilän tiluksiin.121
Eli ainakin vuonna 1555 Jakob ja Torsten olivat keskenään perinnön
Kts. erit. Lahtinen 2007; myös Lappalainen 2005, 51.
Suvanto 1976, 228.
118 Ramsay 1909, 14.
119 Anthoni 1968, 139.
120 Suvanto 1976, 232.
121 Jaakko Teitin valitusluettelo 14. Besväringen emot Torsten Henriksson; Kts.
myös Suvanto 1976, 228.
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aiheuttamissa riidoissa. On silti mahdollista ja jopa todennäköistä että
sukulaisuussuhteet auttoivat Geetin suosiota kuninkaiden vaihtuessakin.
Geetiä siis auttoivat uralla eteenpäin useat seikat. Yksi oli se, että
isänsä oli tehnyt viisaasti laittaessaan poikansa kirkolliseen oppiin ja siten
mahdollistanut poikansa nousun tärkeään virkaan. Toinen oli se, että Geetillä oli
kytköksiä vaikutusvaltaisiin ihmisiin. Näitä kytköksiä on todennäköisesti ollut
enemmänkin kuin sukulaismies Torsten Henrikson. Kolmanneksi, hänen
elinaikansa suosi alemman rälssin toimeliaita ja päättäväisiä poikia, joille
Kustaa Vaasan hallintokaudella tarjoutui mahdollisuuksia nousta aina
yhteiskunnan vaikutusvaltaisimmille paikoille saakka.

3.2

Geet ja hänen seurakuntansa

Jakob Geet toimi Pohjanmaan kirkkoherrana aikana jolloin valtakunnan
keskushallinto oli vasta lapsenkengissään. Nimellisesti valta oli kuninkaalla
mutta käytännössä paikallisilla mahtimiehillä, joiden henkilöstä riippui, millä
tavalla ja kuinka toimeliaasti he suorittivat tehtäviään.122 Jakob Geet vaikuttaa
olleen varsin vaikutusvaltainen ja samalla värikäs henkilö. Kuinka tarkasti ja
antaumuksella hän paneutui varsinaisiin kirkkoherran tehtäviinsä on asetettava
kyseenalaiseksi, kuten seuraavasta saamme huomata.
Geet oli nimitetty virkaansa vuonna 1550.123 Tätä välittömästi
seuraavina vuosina kesäkäräjillä jo puitiin hänen omaisuuteensa kohdistuneita
loukkauksia. Hän syytti seurakuntaansa kuuluneita henkilöitä muun muassa
veneensä varastamisesta ja vahingonteosta pappilan niityllä. Ilmeisesti
kirkkoherran toimi ei taannut hänelle kovinkaan erityslaatuista asemaa
pahastuneiden seurakuntalaisten silmissä, sillä vuonna 1559 Geet pyysi ja sai
kuninkaalta suojelukirjeen vihamiehiään vastaan.124 Toisaalta Geet ei vaikuta
olleen itsekään mikään sovitteleva luonne. Erityisesti Geetin omaisuuteen
kohdistuvien loukkausten jatkuva käräjillä puiminen ei varmastikaan
Esim. Lappalainen 2005, 21.
De Fatis Osthrobotniae Notandis. Vähänkyrön seurakunnan arkisto (KA).
Myös Luukko 1950, 478.
124 Luukko 1950, 479. Suojelukirjeen tarkoitus oli taata hallitsijan nimissä
tapauksen vieminen käräjille. Kts. Lappalainen 2005, 86–87.
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rakentanut luottavaisia suhteita tämän uskonpaimenen ja hänen laumansa
välillä.
Kyröläiset olivat jo ennen Geetin aikaa kapinoineet kirkon
viranhaltijoita vastaan ja esimerkiksi kieltäytyneet maksamasta papinmaksuja.
Armas Luukon mukaan pohjalaisilla oli pitkä historia kirkkoherrojensa kanssa
rettelöinnistä.125 Geetiä kohtaan tunnettu vastenmielisyys saattoi siivittää
kyröläisiä liioiteltuihin syytöksiin kirkkoherraansa vastaan, mutta Geet tuskin
oli täysin syytön huonoon suosioonsa seurakuntalaisten keskuudessa. Häntä
syytettiin uransa aikana muun muassa humalassa esiintymisestä, tehtäviensä
laiminlyönnistä, kappalaisensa hakkaamisesta verille ja tytärpuolensa
makaamisesta. Seurakuntalaistensa mukaan hän oli vastannut syytöksiin
virkansa laiminlyönnistä toteamalla: “Menkää kuulemaan messua helvettiin
tuhannen paholaisen eteen”.126
Kirkkoherran hyvä maine ja suosio seurakuntalaisten keskuudessa
oli yleisesti ottaen tärkeää hänen virassaan pysymisen kannalta. Jo pelkästään
vakavasta asiasta, kuten taposta tai aviorikoksesta syyttäminen pilasi henkilön
maineen.127 Geetin maine on siis täytynyt olla aivan mustattu. Jostakin syystä
hän onnistui kuitenkin pysymään virassaan, jatkuvista syytöksistä huolimatta.
Tähän seikkaan palaan luvussa 3.3. Vaikka syytökset olivatkin varmasti osittain
tosia, on niitä saatettu myös liioitella, mikäli Geetiä kohtaan tunnettu
vastenmielisyys oli suurta.
Geet ei ollut tuon tuostakin käräjillä vain seurakuntalaistensa kanssa.
Hän riitautui myös kruununvouti Hans Fordellin kanssa.128 Fordellien suku oli
vaikutusvaltainen ja vauras. Veljekset Lars ja Hans Fordell toimivat monissa

Luukko 1953, 476–478. Esimerkkinä mainittakoon kertomus tapauksesta,
jossa kalajokelaiset olivat surmanneet pappinsa ja edesmenneen tilalle lähetettiin
Turun katedraalikoulusta ”vahva teini” Gregorius Balls, liikanimeltä Koira-Kreus.
Kalajokelaiset inhosivat uutta kirkkoherraansa, jonka kerrotaan liikkuneen aina
koirat mukanaan ja usuttaneen ne vähän väliä raatelemaan seurakuntalaisiaan.
Anekdootti todistaa, jos ei mitään muuta niin sen, että pohjalaisten ja heidän
sielunpaimentensa väleistä on koettu tarvetta kertoa runsaasti värikkäitä
tarinoita. Väänänen 2011 kts. artikkeli “Gregorius Balls”, myös Luukko 1950, 473.
126 VA 4542:44; 4549:35; 4553:29; 4630:1; 4629:1(KA). Kts. myös Luukko 1950,
480–484.
127 Hiljanen 2016B, 12.
128 Mäntylä & Luukko 2011.
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luottamustehtävissä Pohjamaalla 1500-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Hans
toimi muun muassa kihlakunnantuomarina ja sai Eerik XIV:ltä oikeuden
harjoittaa ulkomaankauppaa Tukholman kaupungin porvariksi merkittynä.
Hansia syytettiin milloin mistäkin asemansa taloudellisesta väärinkäytöstä,
yritettiinpä joskus häntä ja veljeään Larsia poistaa Pohjanmaalta Viipuriin tai
Tukholmaan harjoittamaan kauppaa.129 Geetin tapaan Fordellit pysyivät kiinni
viroissaan jatkuvista valituksista ja käräjöinneistä huolimatta.
Geetin ja Fordellin välit kuten myös Geetin välit seurakuntaansa
todistavat jotain myös 1500-luvun toimintakulttuurista. Väkivalta oli
periaatteessa paheksuttavaa, mutta sen katsottiin valtaapitävien miesten
harjoittamana olevan osa normaalia toimintaa.130 Mats Hallenberg esittää, että
reformaation aika vielä lisäsi väkivaltaisuutta ja valtaapitävien henkilöiden
aggressiivista esiintymistä, sillä kirkko ei pystynyt ylläpitämään moraalinormeja
yhteiskunnallisesti sekavassa tilanteessa. Hallenbergin mukaan myös hallitsijan
pyrkimykset saattaa valtio keskusjohtoiseen kontrolliin aiheutti Suomen
perifeerisissä oloissa erityistä väkivaltaisuutta paikallisten mahtimiesten
joukossa.131
Välejä niin seurakunnan kuin kruununvoudinkin kanssa hiersi
varmasti Geetin kateutta aiheuttavan mittava omaisuus. Geet oli perintönsä
lisäksi kartuttanut varojaan kaupankäynnillä, eikä hän kaikesta päätellen
pyrkinyt mitenkään peittelemään varallisuuttaan. Kansallisbiografian
pienoiselämäkerrassa Geetin varallisuutta ja rahankäyttöä kuvataan seuraavalla
tavalla:
"Kyröjoensuun suurpitäjän pappila oli kuin eteläsuomalainen aateliskartano.
Siinä oli jo 1558 runsaat kahdeksan hehtaaria peltoa, kuusi renkiä ja kahdeksan piikaa, minkä
lisäksi rovasti teetti erikoistöitä suutareilla, räätäleillä ja sepillä. Geet itse näyttää pukeutuneen
mustaan englantilaiseen verkaan, ja vaimolleen hän osti hamekangasta kerralla kahden hevosen
hinnalla."132

Luukko 1950, 373–374.
Lahtinen 2014, 59, 66.
131 Hallenberg 2914, 73–74, 87.
132 Mäntylä & Luukko 2011.
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Suutareiden, räätäleiden ja seppien palkkaaminen sekä kalliiden
kankaiden ostaminen kertoo Geetin halusta näyttää varallisuutta myös ulospäin.
Hän oli ilmeisesti tarkka pukeutumisestaan. Kenties hän oli myös tarkka
ulkomuotonsa muodikkuudesta? Viimeisen tyylin mukaisten maalausten
teettäminen omaan kotikirkkoon on varmasti ollut osa varallisuuden esittelyä.
Tähän seikkaan palaan tarkemmin luvussa 4.

3.3

Kuninkaan mies

Jakob Geetin perhetausta ei itsessään taannut hänelle kovin erikoista
tulevaisuutta. On varmaa, että hän on saanut apua yhteiskunnan ylemmiltä
portailta edetäkseen urallaan. Verkostot olivat 1500-luvun aateliselle, niin
mahtavalle kuin vaatimattomallekin, elintärkeitä. Yksityistä tai julkista ei voinut
erottaa toisistaan, ja julkisia virkoja hoidettiin henkilökohtaisten ihmissuhteiden
avulla. On oikeastaan harhaanjohtavaa edes puhua yksityisestä tai julkisesta
1500-luvun työelämän kontekstissa, sillä kyseisiä käsitteitä ei edes käytetty.133
Omien verkostojen ja läheistenkin suhteiden hyödyntämiseen viranhoidossa ei
liittynyt siten mitään salailtavaa vaan pikemminkin se oli oletettu velvollisuus.
Kustaa Vaasan kaudella kuninkaanvalta oli vielä hyvin hänen
persoonaansa keskittyvää.134 Aatelisille virkamiehille ja muille valtaa käyttäville
suhde kuninkaaseen oli kaikkein merkityksellisin. Asioita hoidettiin toki pääosin
kuninkaiden kirjureiden kautta, mutta kuninkaan henkilökohtainen suosio
vaikuttaa olleen erittäin tavoiteltava.135 Olennainen kysymys onkin, kuinka
henkilökohtainen suhde Jakob Geetillä oli Kustaa Vaasaan. Geetin
henkilöhistorioiden yhteydessä nousee esille usein hänen oletettu palveluksensa
Tukholman hovissa, mistä ei kuitenkaan toistaiseksi ole varmaa tietoa.136

Koskinen 2011, 12–13. Toisaalta ”sormien läpi katsominen” tai lahjusten
ottaminen olivat kielletyn toiminnan piirissä.
134 Lappalainen 2005, 30.
135 Koskinen 2011, 333.
136 Aikalaislähde, joka saattaisi antaa kysymykseen varman vastauksen, ovat
Tukholman hovin tilikirjat ennen Geetin nimittämistä kirkkoherraksi (1550).
Näihin mittaviin aineistoihin ei ole ollut kuitenkaan mahdollisuutta paneutua
tämän tutkimuksen yhteydessä.
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Mikäli tarkastelemme muita Kustaa Vaasan ajalla toimineita
kirkkoherroja, voidaan heidän uransa alkutaipaleista löytää joitakin
yhteneväisyyksiä. Kustaa Vaasa nimitti usein kirkollisiin ja muihin virkoihin
henkilöitä, jotka hän tunsi henkilökohtaisesti. Esimerkiksi monet myöhemmin
kirkkoherrana toimineet olivat nuorena palvelleet hänen hovipappinaan.137
Yleisesti kirkkoherrojen virkaan pyrittiin nimittämään henkilö, joka tunsi
seurakunnan entuudestaan tai joka oli muutoin seurakuntalaisten hyväksymä.138
Jakob Geet ei ollut kotoisin Pohjanmaalta eikä hänen suhteensa seurakuntaan
kieli millään tavalla paikallisten suosiosta. On siis lähes varmaa, että hän on
päätynyt virkaansa henkilökohtaisena suosionosoituksena.
Kirkkoherrojen nimityksiä 1550–1600 välisenä aikana tutkineen
Mikko Hiljasen mukaan kirkkoherroilla oli tärkeä rooli esimodernin valtion
rakentamisessa. Kulloinenkin hallitsija pyrki nimittämään virkoihin henkilöitä,
jotka vastasivat hänen omia näkemyksiään oikeasta uskonnosta ja olivat lojaaleja
hallitsijalle. Etuna oli myös se, jos kirkkoherra tunsi väkensä ja oli näiden kanssa
hyvissä väleissä. Luotettava kirkkoherra takasi koko seurakunnan tuen
hallitsijalle. Nimitys takasi tulevalle kirkkoherralle usein taloudellisesti taatun ja
arvostetun aseman, joka vahvisti kiitollisuutta ja lojaaliutta hallitsijaa kohtaan.139
Kyse oli siis molemminpuolisesta hyödystä, joka näytteli suurta osaa esimodernin
valtion rakennusprosessissa.
Kuka hovipalvelukseen ja sitä kautta mahdollisesti
menestyksekkäälle uralle päätyi, ei ollut mitenkään summittaista. Erik Anthonin
mukaan Kustaa Vaasa otti hovipalvelukseen juuri alemman aatelin, myös
aatelittomien, poikia Suomen alueelta. Täten hän pyrki olemaan
riippumattomampi Ruotsin puolen ylemmästä aatelista, joka yritti jatkuvasti
tavoitella Kustaa Vaasan valtaannousun myötä menetettyä valtaansa takaisin.140
Jakob Geetin kollegoiden henkilöhistoriaa tutkimalla saamme
kokonaiskuvan siitä, millaista oli olla kirkkoherra esimodernin ajan Ruotsissa.
Geetin tavoin monet 1500-luvun loppupuoliskon kirkkoherrat olivat syntyjään
alempaa aatelia ja palvelleet hovipappina tai pappina armeijassa. Monet olivat
Hiljanen 2015, 43 ja 2016B, 10.
Hiljanen 2016B, 2.
139 Hiljanen 2015, 52–53.
140 Anthoni 1968, 142–143.
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myös Geetin tavoin varakkaita, vaikkakin Geetin ylellinen elämäntapa vaikuttaa
harvinaisemmalta kollegoihinsa verrattuna.141 Geetin pitkä ura kirkollisessa
virassa ei sitä vastoin ollut mikään tyypillinen elämäntarina. Kirkkoherroja
tuomittiin vankeuteen, jopa kuolemaan sekä laitettiin pois viralta koko 1500luvun loppupuolen epävakaan ajan. Kirkkoherrat ja papit joutuivat tulilinjalle kun
kuningas Erik XIV ja Juhana Herttua kamppailivat vallasta 1560-luvulla kuin
myös Juhana III:nen ja Kaarle Herttuan kamppaillessa vallasta. Juhanan
toteuttaessa liturgiauudistustaan 1570-luvulla kirkkoherrojen ja pappien
nimitykset ja erotukset toimivat uskontopoliittisina työkaluina. Ne, jotka tukivat
Juhanaa, etenivät urallaan ja vastustajat joutuivat erotetuiksi.142
Isonkyrön maalausten päiväys on Kustaa Vaasan kuolinpäivä
vuonna 1560. Inskriptiosta poiketen Hanna Pirinen ehdottaa, että maalaukset
olisi tilattu vasta 1580-luvulla. Perusteluna tähän olisi se, tuolloin ruotsinnettiin
Augsburgin uskontunnustus ja luterilainen tunnustuksellisuus vakiintui
Ruotsissa.143 Mielestäni ei ole kuitenkaan mitään syytä epäillä maalausten
ajoittumista 1560-luvulle. Yhtenä perusteena tähän pidän nimenomaan Kustaa
Vaasan kunnioittamista sakariston oven yläpuolisessa inskriptiossa. Jos Geetin
tavoitteena oli kunnioittaa esivaltaa maalauksilla, miksi hän olisi omistanut ne
jollekulle muulle kuin vallassa olevalle hallitsijalle?
Vaikuttaa siltä, että Geet oli “kuninkaan mies”. Hän oli päässyt
asemaansa Kustaa Vaasan suosiosta ja saanut taloudellisesti turvatun aseman
lisäksi vieläpä kasvatettua omaisuuttaan varsin mittavaksi. Hänellä ei ollut
takanaan seurakunnan suosiota, mutta kenties hänellä oli takanaan
henkilökohtainen suhde kuninkaaseen. Hanna Pirisen mukaan tämä

Esimerkkejä hovissa palvelleista papeista, joista tuli kirkkoherroja, ovat mm.
Andreas Nicolai (k.1600, Tornion ja Piitimen kirkkoherra, Pohjoisen
rovastikunnan rovasti) ja Juhana III:nen hovisaarnaajana palvellut Andreas
Andreae (k.1601, Kemiön kirkkoherra). Väänänen 2011, kts. ”Andreas Nicolai” Ja
”Andreas Andreae”.
142 Hiljanen 2016B, 7–9.
143 Pirinen viittaa ilmeisesti Isonkyrön maalausten luterilaisen kuvaohjelman
systemaattisuuteen. Pirinen 2016, 298–299. Mielestäni reformaation eteneminen
”ylätasolla” ei ole ainoa kehys, jonka perusteella maalausten ajoitusta tulee
määritellä. Kuten aikaisemmin todettu, reformaatio ja sen suhtautuminen kuviin
eivät edenneet yksiviivaisesti jotakin tiettyä kehitystä kohti. Kts. mm. Lahtinen
2016, 25. Suhtautumisesta kuviin Räsänen 2016, 256–157.
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henkilökohtainen lojaalius oli olennainen motiivi maalausten tilaamisessa.144
Kustaa Vaasan kuoltua hän tuki sekä Erikiä että Juhanaa näiden täysin erilaisissa
teologisissa kannoissa ja säilytti suosionsa. Hänen oma seurakuntansa yritti pilata
hänen maineensa mitä moninaisimmilla syytöksillä, jotka hyvinkin saattoivat olla
tosia. Se, että Geet sai kuolla virassaan rikkaana miehenä, todistaa että hän osasi
pelata aikansa valtapeliä.
Maalaukset ajoittavan inskription lisäksi Isonkyrön kirkossa on
myös toinen latinankielinen inskriptio, jonka merkitys viittaa esivallan
kunnioittamiseen. Nervander mainitsee kyseisen tekstin, mutta sen merkitystä
maalausten yhteydessä ei ole aikaisemmissa tutkimuksissa pohdittu. Nostan sen
tässä tutkielmassa esille, sillä se on huomionarvoinen todistuskappale Jakob
Geetin intentioista. Inskriptio on sijoitettu näkyvälle paikalle nykyisin umpeen
muuratun papinoven yläpuolelle.145
EX.22:PRINCIPI POPULI TUI NON MALEDICES. PROV.X 16: INDINACIO REGIS
N(unt)IOS MORTIS. PET.2: OMNES HONORATE, FRATERNITATEM DILIGITE,
DEUM TIMETE, REGEM HONORATE. PRO.20: SICUT RUGITUS LEONIS, ITA ET
TREMOR REGIS; QUI PROVOCAT EUM, PECCAT IN ANIMAM SUAM. RO.1.
2.Moos. 22:28: Älä kiroa kansaasi kuuluvaa päämiestä. Sananl.10:16: Kuninkaan
viha on kuoleman airut. 1.Piet.2: Osoittakaa kaikille arvonantoa, rakastakaa
uskonvelijä, pelätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta. Sananl. 20: Kuin
leijonan ärjyntä on kuninkaan suuttumus; henkensä vaarantaa, joka hänet
vihoittaa. Room.1.146

Näiden raamatunlauseiden aihepiiri on selkeä: lukijan tulee kunnioittaa peläten
valtakunnan hallitsijaa.147 Inskription olemassaolo vahvistaa entisestään sitä
tulkintaa, että Jakob Geet on teettänyt maalaukset kuninkaan kunniaksi.
Maalaustyö on todennäköisesti aloitettu jokin aika Kustaa Vaasan kuoleman
jälkeen. Ehkä Geet varautui Erik XIV:n valtakauteen korostamalla omaa
lojaaliuttaan kuninkaalle – ehkä hän tiedosti hyvinkin mahdolliset valtasuhteiden
muuttumiset ja epävarmat ajat, joita Kustaa Vaasan kuolema toi mukanaan?
Pirinen 2016, 298-299.
Kuva 11.
146 Pitkänen 2004, 140–141. Myös Pylkkänen 1953, 65.
147 Aiheesta lyhyesti myös Nervander 1901, 55.
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Toisaalta inskriptio saattoi representoida (niille, jotka sen osasivat lukea) Geetin
kuninkaalta saamaa valtaa. Jakob Geet oli kuninkaan ja kirkon edustaja Kyrön
pitäjässä ja hänen vihansa olisi kuninkaan viha kaltaisena “kuin leijonan ärjyntä”.

4. Reformaation taide ja sen tilaaminen
Seuraavassa luvussa tarkastelen reformaation ajan kirkkotaidetta ja miten
reformaatio muutti kirkkotaiteen käyttötapaa ja merkityksiä. Vertailen
Isonkyrön kirkon maalauksia samanaikaisten maalausten kanssa koko Ruotsin
valtakunnan kontekstissa. Mitä samanlaista ja mitä erilaista niissä on
keskenään? Mitä tiedämme näiden muiden maalausten tilaajista? Seuraavaksi
esittelen reformaation ajan taidetta tilaajatutkimuksen näkökulmasta. Ketkä
tilasivat taidetta reformaation aikana ja sen jälkeen? Vertailun vuoksi esittelen
lyhyesti myös tilaajakysymyksiä katolisella ajalla. Lopuksi pohdin Isonkyrön
maalausten tilaamista toimintana. Mitä Jakob Geet tavoitteli maalausten
tilaamisella? Pohdin myös lyhyesti maalausten myöhempää elämää Jakob Geetin
jälkeen.

4.1 Valistukseksi ja koristukseksi
Kuvien rooli hartauselämässä oli keskeinen reformaatiopyrkimyksissä. Kuten
todettu, ikonoklasmi oli monissa reformaatioliikkeissä yleistä. Julkiset kuvien
tuhoamiset liittyivät myös usein mellakointiin ja yleiseen levottomuuteen.148
Pohjoismaista ei ole juurikaan säilynyt tietoa kuvien tai veistosten
tuohoamisesta. On siis arvailujen varassa, missä mittakaavassa ikonoklasmiin
liittyvää toimintaa Ruotsin valtakunnassa harjoitettiin. Erillinen kysymyksensä
on tällaisen toiminnan organisoituneisuus verrattuna sattumanvaraisuuteen.149
Isonkyrön kirkossa mikään ei erityisesti viittaa siihen, että
reformaatioon liittyvien maalausten teettämisen yhteydessä kirkossa olisi
Koerner 2007, 134–135, 154. Kuvien tuhoamista on tutkittu myös
karnevalismin ja rituaalisuuden näkökulmasta.
149 Katolisen ajan veistosten monista kohtaloista reformaation aikana ja jälkeen
kts. Räsänen 2016.
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tuhottu jotain. Mitään tietoja aikaisemmista maalauksista tai niiden
poistamisesta ei ole. De fatis Osthrobotniae notandiksen mukaan Jakob Geet
“antoi tehdä kuorin”150, joka viittaa ilmeisesti kuorin ja alttarin uusimista joko
reformaation oppien vaatimaan asuun tai muutoin Geetille mieleisemmäksi.
Kuorin muutostöiden yhteydessä on voitu poistaa sivualttarit tai sitten ei.
Sivualttareita käsiteltiin vielä 1593 kirkolliskokouksessa, joten niiden kohtalo
1560-luvulla ei liene ollut vielä yksiselitteinen.151 Kuoriaita on todennäköisesti
ollut korkea ja keskiaikaisen perinteen tavoin enemmän tai vähemmän
umpinainen. Kuoriaidat eivät Pirisen mukaan muuttuneet juurikaan
reformaation myötä. Niiden rakentamisen ja uudistamisen huippukausi ajoittuu
kuitenkin vasta 1600-luvun jälkipuoliskolle, eikä ole suoraan reformaation
uudistuksiin liittyvää.152
Tänäkin päivänä Isonkyrön kirkon interiööriä koristavat myös
lukuisat katolisen ajan puuveistokset.153 On hyvin mahdollista, että nuo
veistokset ovat säilyneet samassa tilassa keskiajalta saakka ja niitä on
reformaation aikana hieman muokattu sopimaan luterilaiseen käsitykseen
sopivasta kirkkotaiteesta.154 Veistosten esillepanon historiaa on varsin vaikea
selvittää ja on mahdollista, että niitä on siirretty pois näkyvistä tai ainakin
vähemmän keskeiselle paikalle kirkkotilassa. Veistosten kohtalo ja
“kilpailevuus” Jakob Geetin tilaaman maalauskokonaisuuden kanssa olisi
itsessään kiinnostava kysymys, johon ei kuitenkaan ei ole ollut mahdollista
paneutua tämän tutkimuksen puitteissa. Kiinnostavana yksityiskohtana
mainittakoon, että yksi Isonkyrön kirkossa säilyneistä veistoksista on Pyhä Yrjö.
Anna Nilsénin mukaan juuri P. Yrjö oli yksi niistä harvoista pyhimyksistä, jotka
“selviytyivät” reformaatiosta, eli joita kuvattiin muuttunein konventioin vielä
luterilaisen ortodoksian ajalla.155

“Jakob Sigfridi Nådendalensis--Låt på sin bekostnad göra choret - - “De fatis
Osthrobotniae notandis. Vähänkyrön seurakunnan arkisto (KA).
151 Pirinen 1996, 32.
152 Pirinen 1996, 84.
153 Räsänen 2009, 62, 82–83. Kts. myös Pylkkänen 1953. 75–86.
154 Räsänen 2016, 259–261.
155 Nilsén 2016, 283.
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Isonkyrön maalausten yksittäisiä kuva-aiheita ja niiden teologista
sisältöä ovat tutkineet aikaisemmin Emil Nervander ja Riitta Pylkkänen.156 En
tässä siten paneudu kuva-aiheiden analysoimiseen, vaan esittelen joitakin
reformaation aikaisia kirkkomaalauksia Ruotsissa ja vertailen niitä Isonkyrön
maalausten kanssa.
Nilsénin mukaan reformaatio muutti kirkkomaalausten kuvaaiheita jonkin verran sen ohella, että pyhimykset ainakin näennäisesti
poistuivat. Vanhan Testamentin aiheet korostuvat järjestelmällisemmin ja
Uuden Testamentin aiheissa Jeesuksen elämä ja opetukset korostuvat hänen
kärsimyksensä kustannuksella. Monet kuva-aiheet jäävät pois, mikäli niille ei ole
raamatussa suoraa vastinetta.157
Mereth Lindgren toteaa Isonkyrön olevan Ruotsin valtakunnan
ainoa järjestelmällisesti evankelis-luterilainen kuvaohjelma koko 1500-luvun
aikana.158 Ilmeisesti toisistaan poikkeavat ja ei-lineaarisesti “etenevät”
kuvakäsitykset olivat enemmän sääntö kuin poikkeus reformaatioajalla ja vielä
1600-luvullakin.
Ensimmäinen reformaationajan kirkkomaalauskokonaisuus, jonka
ajoitus on varmaa, on Sorunda (Södermanland, 1549). Sorundassa on kuvattuna
muun muassa suurikokoinen Ristiinnaulitseminen sekä Viimeinen Tuomio.
Lindgrenin mukaan maalausten esikuva on katolinen Doctrina, vita et passio Jesu
Christi Hans Schäuffeleinin 1516 tekemin puupiirroksin.159 Sorundassa
kuvailmaisu poikkeaa kuitenkin keskiaikaisesta. Pinnat on rajattu
suoralinjaisiksi kuvakentiksi arkkitehtonisten elementtien ja ornamentiikan
avulla. Puvut ovat renessanssimuodin mukaisia, mutta maalauksia koristavat
inskriptiot ovat goottilaisella kirjaintyypillä kirjoitettuja.160
Samanaikainen Isonkyrön kanssa on Vika (Taalainmaa, n. 1560).
Lindgrenin mukaan Vikan maalaukset ovat kuva-aiheiltaan ja niiden sijoittelulta
myöhäiskeskiaikaiset. Kaikki kuva-aiheet ovat Aabrahamin Uhria lukuun
ottamatta Uudesta Testamentista. Kuorissa on kuvattuna Lindgrenin mukaan
Nervander 1901, 20–63 sekä kuvaliite; Pylkkänen 1953, 57–67.
Nilsén 2016, 279.
158 Lindgren 2005, 307.
159 Lindgren 2005, 206 sekä 1983, 45–51.
160 Kuva 6.
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epätavallinen aihe: Evankelistat symboleineen161 Kasviornamentiikka hallitsee
sommittelua luoden interiööristä keskiaikaiseen perinteeseen palautuvan
vaikutelman.
Nilsénin mukaan Morkarla (Uppland, 1584) on Ruotsin puolella
ensimmäinen maalauskoristelu, joka eroaa jonkin verran keskiaikaisesta
perinteestä kuva-aiheiltaan. Toisaalta Lindgrenin mukaan Morkarlan
ornamentiikka on selkeästi keskiaikaisen perinteen mukaista ja lähes kaikki
kuva-aiheet palautuvat katoliseen
aikaan.162 Toinen 1580-luvun maalauskoristelu, Glanshammar (Närke, 1589)
edustaa kenties selkeimmin renessanssin vaikutteita Ruotsin valtakunnan
kirkkomaalauksissa. Sommittelultaan ja arkkitehtonisten aiheiden
hyödyntämisellään maalaukset muistuttavat Isoakyröä. Niiden kuvasisältöjen
esikuva on kuitenkin eri, Wittenbergissä 1553 painettu, H.S. Behamin kuvittama
kuvakatekismus.163
Selvästi edellä mainituista poikkeavana mainittakoon Bettna
(Södermanland, n. 1590). Se on ainoa maalauskokonaisuus, jossa näkyy jokin
muu kuin luterilaisen kuvaopin vaikutus. Maalaukset kuvaavat raamatunlauseita
kehyksin ja kasviornamentein koristeltuna.164 Nilsénin mukaan tämä on
kalvinistisen teologian vaikutusta.165 Maalaukset ajoittuvat Kaarle Herttuan
kaudelle ja hyvin samanlaisia tehtiin Gripsholmin linnaan, kun sitä sisustettiin
kyseiselle hallitsijalle166
Millaisessa aatteellisessa kontekstissa nämä reformaation ajan
maalaukset ovat syntyneet? Ruotsin valtakunnan reformaattorit, kuten Olaus
Petri ja Mikael Agricola painottivat yhteiskuntarauhan säilymistä ja varsin
maltillista siirtymistä reformaation oppeihin. 167 Kuvien tuhoamiseen ei
rohkaistu, sillä se yhdistettiin väkivaltaisiin mellakoihin168 Lisäksi Lutherin

Lindgren 2005, 306 ja 1983, 52–58.
Kuva-aiheita ovat mm. Pyhä Suku, Elämänpyörä, P. Pietarin
ristiinnaulitseminen. Lindgren 1983, 73–80. Kuva 12.
163 Lindgren 2005, 307–208 ja 1983, 91–97. Kuva 8 ja 9.
164 Kuvat 13 ja 14.
165 Nilsén 2016, 281.
166 Lindgren 2005, 310 ja 1983, 100–101.
167 Esim. Pirinen 1996, 23.
168 Koerner 2007, 83,154.
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mukaan kuva oli parhaimmillaan ymmärryksen apuneuvo niille, jotka eivät
pystyneet lukemaan raamattua.169
Kuten Isossakyrössäkin voimme nähdä, raamatun tapahtumia
esittelevät kuvat varustettiin usein selittävillä teksteillä.170 Protestanttinen liike
nosti sanan merkityksen hartauselämässä etusijalle ja kuvien tarkoituksena oli
selittää raamatun tapahtumia. Mitään sellaista, mitä raamatussa ei kerrottu, ei
saanut kuvata. Kuvien tarkoitus oli parhaimmillaan silloin, kun katsoja pääsi
niiden avulla ikään kuin valtavan raamatun sisään.171
Reformoitua kirkkotaidetta on kuvattu jopa “tahallisen
yksinkertaiseksi muodoltaan”.172 Vaikuttaa siltä, että protestanttisessa taiteessa
oli muodon usein tarkoitus jäädä sivuseikaksi sisällön korostuessa. Tällä ehkä
pyrittiin vähentämään taiteen maagisuutta tai puoleensavetävyyttä esineinä,
objekteina. Kirkkomaalauksien varsinainen tarkoitus reformaation ajalla oli
käytännöllinen opettavaisuus kun katolisella ajalla kuvien tärkein ominaisuus
oli ollut compassio ja imitatio – myötätunnon herättäminen ja esimerkillisen
kristillisyyden ihannointi.173 Toisaalta opettavaisuus oli katolisellakin ajalla yksi
kuvien tarkoitus. Myös kirkon kaunistaminen koettiin kuvien ja esineiden
tärkeäksi tehtäväksi.174 Kirkon kaunistaminen näyttäytyy itseisarvona myös
reformaation jälkeisten lahjoittajien kommenteissa.175
Kaikki edellä mainittu tarjoaa melko kuvanmyönteisen käsityksen
Ruotsin valtakunnan reformaatioprosessista. Tämä on kuitenkin vain osa koko
tarinaa. Vuonna 1562 pidetyn piispankokouksen pöytäkirjassa todetaan
seuraavasti:
“Kokouksessa myös käskettiin vakavasti, että kirkossa ei tule sietää
minkäänlaisia kuvia krusifiksin ja pääalttarin taulun lisäksi – – Siellä, missä papit
pitäjänmiehineen eivät vieläkään halua poistaa noita puupökkelöitä, kuvia ja

Reformaation jälkeisestä maalaustaiteesta ja selittävistä teksteistä kts.
Ringbom 1976, 121.
170 Kts. esim. kuva 1c.
171 Koerner 2007, 41–43.
172 “Willfully crude forms” Koerner 2007, 28.
173 Nilsén 2016, 277–278.
174 Edgren 2000, 58–59.
175 Esim. Tuhkanen 2007, 38. ”Vuonna 1622 – –Jumalan kunniaksi ja kirkon
koristukseksi – – Herra Henrik Fleming ––lahjoittanut tämän saarnatuolin ––”.
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epäjumalanpalvelusta, he saavat odottaa kohtaavansa hänen kuninkaallisen majesteettinsa
vihan – –.”176

Samaisessa asiakirjassa todetaan, että kuvien poistamisesta on
päätetty jo edellisvuonna Arborgan valtiopäivillä, mutta muutamat papit ovat
jättäneet noudattamatta käskyä. Vuonna 1562, vain kaksi vuotta Isonkyrön
maalausten valmistumisajankohdan jälkeen, vallassa oli Kustaa Vaasan poika
Erik XIV, jonka osallistuminen reformaation teologiseen puoleen oli isäänsä
huomattavampi. Erik oli katsantokannaltaan puritaaninen ja pyrki
saavuttamaan suuren eron katolisiin käytäntöihin verrattuna. Kirkolliset
henkilöt taas pyrkivät noudattelemaan enemmän Olaus ja Laurentius Petrin
maltillista linjaa.177
Isonkyrön maalaukset ovat siis syntyneet ilmapiirissä, jossa oli
selkeän erimieleisiä ja vaihtelevia katsantoja kuvien roolista hartauselämässä. On
oletettava, että Jakob Geet noudatti omaa käsitystään oikeasta
uskonnollisuudesta tilatessaan maalaukset. Jakob Geetin ja monien muiden
kirkonmiesten varsin salliva näkemys kuvien suhteen oli vain yksi näkemys
reformaation aaltoliikkeissä elävien katsantokantojen joukossa.

4.2 Kenen kustannuksella?
Mereth Lindgrenin mukaan kirkkotaidetta tilasivat reformaatiojalla
pääsääntöisesti aateliset. Myös papiston jäsenet sekä varakkaat talonpojat
olivat merkittävä tilaajaryhmä. Joitakin maalauksia ovat lahjoittaneet myös
seurakuntalaiset yhdessä. Ainakin kahden tällaisen tapauksen yhteydessä
esiintyvä kiinnostava seikka on se, että seurakunnan tilikirjojen mukaan
kirkkoherra oli majoittanut maalarit ja tarjonnut näille ylöspidon.178 Yleinen
tapa kirkkomaalauksia tilatessa oli, että kirkkoherra tai pappi toimi “teologisena
neuvonantajana”, eli neuvoi maalausten kuva-aiheiden valinnassa ja kenties

Suomennos: Vuoden 1562 piispankokous (FOL. 57R–59V). Suom. Kiiskinen.
Aiheesta myös Pirinen 2000, 68.
177 Kiiskinen 2010, 369. Pirinen 2000, 67.
178 Lindgren 1983, 28–29.
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inskriptioiden kirjoittamisessa.179 Sisällöllisen neuvonantajan käyttäminen oli
suorastaan sääntö niin katolisella ajalla kuin myös Italian renessanssin
maallisen taiteen tilaajien keskuudessa.180
Reformaattoreiden mukaan kirkkotaiteen tehtävä oli valistaa
kansaa oikeasta opista. Geetin tavoitteena mitä ilmeisemmin oli juuri tällainen
maalauskoristelu, joka viestittäisi kyseisen seurakunnan kuuluvan Lutherin
oppien piiriin. Hanna Pirisen mukaan luterilaisen maalauskoristelun
lahjoittamisen taustalla oli lojaaliuden osoittaminen Kustaa Vaasalle tukemalla
hänen uskontopolitiikkaansa. Onko tämä ollut kuitenkaan ainoa motivaatio?
Motivaatiot lahjoittaa taidetta olleet varmasti tätä moninaisempia.
1500-luvun tilaajatutkimuksen laajemmassa kontekstissa on löydettävissä
monia eri intentioita. Siksi on hyödyllistä katsoa sekä ajassa taaksepäin,
keskiajalle, että eteenpäin, 1600-luvulle. Samalla selventyy kuva siitä, miten
kirkkotaiteen lahjoittaminen ja tilaaminen muuttui toimintana reformaation
myötä.
Helena Edgrenin mukaan myöhäiskeskiajan Euroopassa tilaajalla
oli suuri sananvalta siihen, minkälaista kirkkotaidetta tilattiin ja mitä kuvat
esittivät. Taiteen maksaja sai siis päättää myös sen sisällöstä. Toisaalta
hiippakunnan piispalla ja tuomiokapitulilla on ollut ilmeisesti viimeinen sana
siihen, mitä tilattiin.181 Lahjoittajien rahallinen panos on tuonut heille
päätäntävaltaa sisältökysymyksissä, mutta tämä valta ei ole ollut täysin
rajatonta. Kirkollisen tilan kuvien teologinen sisältö ollut aina viimekädessä
piispan vallassa.
Katolisella ajalla lahjoitus liittyi ennen kaikkea
sielunpelastukseen.182 Kuten johdannossa todettiin, myös luterilaisen ajan
lahjoitusperinne juontaa juurensa katolisella ajalla harjoitettuun memoriakulttiin.183 Keskiajalla kirkkoon tehtyjen lahjoitusten keskeinen tavoite oli
varmistaa lahjoittajansa muistaminen kuoleman jälkeen. Sielunpelastusopin
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Flora 2012 208–209; Edgren 2000, 141. Maallisesta taiteesta Italiassa Kts.
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181 Edgren 2005, 141–142.
182 Tuhkanen 2005, 44, 48–49.
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kannalta oli olennaista, että yhteys seurakuntalaisiin säilyi myös kuoleman
rajan yli ja että elävät muistivat kiirastulessa kärsiviä sieluja
esirukouksissaan.184
Reformaation myötä lahjoituskäytännöt ja niiden rooli muistamisen
kultissa ainakin näennäisesti muuttuivat, sillä reformoidussa uskossa ei uskottu
kiirastuleen ja esirukousten voimaan siitä pääsemiseksi. Tradition jatkuminen
kertoo omalta osaltaan siitä, että yhteys seurakuntaan tuonpuoleisestakin
haluttiin säilyttää. Kyse on paitsi muistamisesta ja muiston säilyttämisestä, myös
yksilön halusta kokea itsensä yhteisön jäseneksi.
Martin Luther ei pitänyt kuvien lahjoittamista kirkkoon
mitenkään suositeltavana.185 Hänen mukaansa kuvien ja esineiden
lahjoittaminen liittyi taivaspaikan havitteluun sekä edellä mainittuun
kiirastulioppiin eikä siten kuulunut aitoon uskoon. Tästä huolimatta
kirkkotaiteen tilaamista harjoitettiin ahkerasti myös luterilaisen kirkon piirissä,
joskin sen ilmenemismuodot muuttivat hieman muotoaan. Kirkkotaiteen
tilaaminen ja erityisesti lahjoittajakuvien teettäminen vaikuttaa säilynen
voimakkaana traditiona juuri papiston keskuudessa.186 Jakob Geet oli
kirkonmies ja vaikka hän ei tiettävästi teettänytkään itsestään muotokuvaa tai
antanut ikuistaa nimeään koristelemaansa kirkkoon, voimme lahjoittamisen
traditiota tutkimalla saada kenties selville myös jotakin hänen intentioistaan.
Kuten aikaisemmin todettiin, reformaation oppi ei ollut 1560luvulla välttämättä kovin yhteneväinen edes kirkonmiesten keskuudessa. Jakob
Geet tai kukaan muukaan kirkkotaidetta reformaatioajalla tilannut tuskin halusi
tarkoituksellisesti toimia Lutherin oppeja vastaan, vaan kyseessä on
enemmänkin ollut halu noudattaa sukupolvia jatkunutta taiteen lahjoittamisen
perinnettä.
Taiteen lahjoittamisen traditio liittyy olennaisesti myös julkisen
tilan hallintaan ja ajatukseen paikallisesta näkyvyydestä. Kirkko oli yksi
harvoista esimodernin ajan julkisista tiloista, johon kaikki ihmiset kokoontuivat.
Kirkossa olevat kuvat olivat niitä harvoja kuvia, joissa keskiajan ja esimodernin
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ajan ihminen näki pyhiksi koettuja tapahtumia ja henkilöitä. Painotekniikan
yleistymisen myötä 1400-luvulla pienikokoisten painokuvien hinta laski ja
niiden hankkiminen oli mahdollista yhä useammille, yhteiskunnallisesta
asemasta riippumatta.187 Pienet, paperille painetut raamatun kuvitukset
saattoivat olla 1500-luvulla jo monien saatavilla. Sen sijaan suuria, värikkäitä
kuvia oli edelleenkin vain kirkoissa ja kenties kaikkein varakkaimpien ihmisten
kodeissa.
Kirkkoon saapuessaan 1500-luvun ihmiset ovat kokeneet
varsinaisen visuaalisen elämyksen. Kirkkorakennukset olivat ylivoimaisesti
suurimpia ja näyttävimpiä tiloja, joita 1500-luvun Suomen pitäjissä oli. Yhteisön
vaikutusvaltaiset jäsenet, jotka päättivät kirkkotaiteen sisällöstä ja maksoivat
työn toteuttamisen, käytännössä hallitsivat julkista tilaa. Jakob Geet oli tässä
tapauksessa yksi ainoa henkilö, joka päätti, millaisia kuvia seurakuntalaiset
kirkkoon tullessaan ja jumalanpalveluksen aikana näkevät – hänellä oli siis valta
päättää seurakunnan esteettisestä kokemuksesta, kuvien mukanaan tuomasta
teologisesta opista ja kirkkomaalausten mukanaan tuomista poliittisista
konnotaatioista.
Hanna Pirisen mukaan kirkkorakennus edusti seurakuntalaisille
sukupolvesta toiseen säilynyttä turvallista pysyvyyttä ja siksi sen tilallisiin
muutoksiin reformaation aikana suhtauduttiin epäilevästi kansan parissa.188
Tämän näkemyksen mukaan kirkko koettiin paitsi julkisena tilana, myös
yhteisöllisenä sellaisena. Ihmiset eivät suhtautuneet välinpitämättömästi siihen,
miten heidän kotikirkoksi kokemaansa kirkkoa koristettiin ja millaisia
muutoksia siellä tehtiin. Geetin tilaamat maalaukset ovat varmasti olleet pitkään
valmistumisensa jälkeenkin ihmetyksen ja kenties ihailun kohde.
Tuija Tuhkanen lähestyy kirkkoihin lahjoitettua taidetta
“seurakunnalle suunnattuna, julkiseen paikkaan sijoitettuna esityksenä”.189
Esitysmäisyys ja julkisen tilan hallinta korostuu erityisesti Tuhkasen tutkimissa
Henrik Flemingin 1600-luvulla lahjoittamissa esineissä ja
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hautamonumentissa.190 1600-luku oli niin papiston kuin aateliston osalta
selvästi kirkkolahjoitusten uutta kukoistusaikaa reformaation jälkeen.
Kirkkoherrat olivat reformaation jälkeen 1600- ja 1700-luvuilla
merkittäviä kirkkotaiteen lahjoittajia. Tämä ei ole voinut johtua kirkkoherrojen
suuresta varallisuudesta kyseisenä aikana, sillä kirkkoherrojen varallisuus itse
asiassa väheni 1580-luvulta alkaen.191 On siis pääteltävä, että reformoidun
kirkon valtarakenteet ja sen palveluksessa olleiden henkilöiden sosiaalinen
asema sallivat heidän näkyvän vaikutuksensa kirkkotilassa. Kenties Jakob
Geetin lahjoitus oli jonkinlaista esikaikua tästä reformaation mukanaan
tuomasta kirkkoherrojen asemasta?
Geetin motiivi saattoi olla julkisen tilan hallinta ja oman
näkyvyyden ja varallisuuden esille tuominen. Julkisen tilan hallinta toimii
kuitenkin vastavuoroisesti. Tilaaja (Jakob Geet) nosti omaa näkyvyyttään
julkisessa tilassa (kirkossa), mutta samalla yleisö (seurakunta) koki julkisen
tilan ja muodosti oman käsityksensä siitä, mitä “meidän kirkossamme” on tehty
ja kenen ansiosta. Mielenkiintoiseksi tulevaisuuden tutkimuksen kysymykseksi
jää, kuinka paljon yksittäinen henkilö (kirkkoherra) koki kirkkotilan olevan
“oma” (minun kirkkoni, julkisen elämän näyttämö ja toimintapaikka) vai
koettiinko kirkko kaikkien sen käyttäjien näkökulmasta ensisijaisesti
yhteisöllisenä tilana.
Kaikki tässä ja edellisessä luvussa luetellut intentiot viittaavat
kirkkotaiteen lahjoittamisen perimmäisen toiminnon olevan lahjoittajan oman
roolin määritteleminen suhteessa yhteisöön. Yksilön lahjoittaessa taidetta
kirkkoon hän myös manifestoi ja määrittelee omaa rooliaan suhteessa tilan
käyttäjiin. Kirkkotaiteen lahjoittamista esimodernissa yhteiskunnassa tulee siis
ajatella tekona, jossa yksilö toimii yhteisön osana pyrkien tietoisesti
vaikuttamaan yhteisöön jollakin tavalla.
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4.3 Taide, reformaatio ja toimijuus
Varhaisen uuden ajan maailmassa uskonto ei ollut kenenkään yksityisasia.192
Monien nykypäivänä olemassa olevien yhteiskunnallisten rakenteiden
puuttuessa uskonto tarjosi kentän julkiselle toiminnalle, eikä uskontoa ja
maallista voinut edes erottaa toisistaan. Kun uskonto koki pitkän ja vaiheikkaan
reformaatioprosessin 1500-luvun Ruotsissa, muuttuivat myös yhteiskunnan
rakenteet ja toimintatavat.
Geet oli kotoisin Naantalista ja hän oli kasvanut Naantalin
luostarin varjossa. Naantali ja läheinen Turku olivat Suomen ydinalueita
myöhäiskeskiajalla ja siellä oli vahva aatelisvalta. Aateliset olivat perinteisesti
olleet se taho, jolla oli resursseja kirkkotaiteen lahjoittamiseen. Kirkkotaiteen
lahjoittaminen oli siis yhdistetty maalliseen statukseen. Kirkkoherrana Geet oli
korkeassa asemassa, varakas ja vaikutusvaltainen. Ehkäpä hän koki
luonnollisena ja statuksen mukaisena toimintana kirkkotaiteen kustantamisen?
On myös otettava huomioon Pohjanmaan yhteiskunnallinen rakenne ja asema
Ruotsin valtakunnassa. Aatelisia ei Pohjanmaalla ollut tuohon aikaan, eikä
Pohjanmaa kuulunut Juhana Herttuan hallitsemaan Suomen herttuakuntaan.193
Jakob Geetin näkökulmasta tämä on voinut tarkoittaa vapaata julkista
toimintatilaa, jonka yhtenä muotona on ollut kirkkotaiteen tilaaminen.
Pirisen mukaan vaikuttimena kaikissa reformaatioajan
lahjoituksissa oli lojaaliuden osoittaminen valtiovallalle ja sen pyrkimyksille
vakiinnuttaa luterilainen oppi. Tällöin lahjoittaja oli myös poliittinen toimija
julkisessa tilassa.194 Kuten todettu, kirkkotila oli mitä suurimmassa määrin
julkinen näyttämö ja tarjosi yhden niistä harvoista paikoista, jossa 1500-luvun
vaikutusvaltainen yksilö saattoi manifestoida omia pyrkimyksiään ja
lojaaliussuhteitaan näkyvällä ja pysyvällä tavalla. Kuinka tiedostettua tällainen
toiminta kuitenkaan lopulta oli?
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Geet oli henkilökohtaisessa kiitollisuudessa Kustaa Vaasalle. Ilman
kuningasta hän olisi tuskin koskaan päässyt hyvään asemaansa.195 Kuninkaan
reformaatiopolitiikan tukeminen oli luonteva juonne tästä henkilökohtaisesta
suhteesta. Esimodernin yhteiskunnan henkilökohtaiset suhteet olivat myös
julkisia suhteita, joten on luontevaa, että Geetin lojaalius Kustaa Vaasaa kohtaan
näyttäytyy myös poliittisena lojaaliutena. Geetin lahjoitusta ei kuitenkaan voi
nähdä pelkästään tiedostetusti tehtynä poliittisena tekona. 1560-luvun Ruotsin
valtion keskusjohtoisuus oli vielä heikko ja reformoitu usko epävakaa, eivätkä
tuon ajan ihmiset olleet tiedostavasti muuraamassa tulevan suurvallan tai
luterilaisen valtionkirkon perustuskiviä.
Yksittäisen ihmisen uskontosuhdetta reformaation aikana on
vaikea tavoittaa.196 Täten on vaikea tietää, mikä oli Jakob Geetin oma suhde
uskontoon tai kokiko hän reformaation juurruttamisen henkilökohtaisena,
hyvän sielunpaimenen tehtävänään vai tapahtuiko se nimenomaisesti Kustaa
Vaasan tukemisen kautta. Geet tuki myöhemmin 1580-luvulla Juhanan liturgiaa
ja Erikinkin aikana hän oli pysynyt suosiossa. Kustaa Vaasan poikien teologiset
näkemykset olivat eriäviä, joten on vaikea nähdä Geetiä minään luterilaisen
uskonpuhdistuksen kiihkoilijana. Geet oli ilmeisesti ennen kaikkea poliittinen
pelaaja, pelaten peliä aina omaksi hyödykseen. Ruotsalainen ylimystö ei
suhtautunut Machiavellin oppeihin pelkästään ihaillen,197 mutta Geetin
toiminnassa voidaan hyvinkin nähdä vaikutteita machiavellismista.
Reformaation juurruttaminen oli varmasti yksi Geetin motiiveista,
tapahtuipa se mistä motiiveista tahansa. Geet on saattanut kokea itsensä
tavallisen kansan yläpuolella olevaksi oikean opin lähettilääksi, mutta
todellisuudessa tilanne on ollut monisyisempi. Oliko reformaatio lopulta liike,
joka tuli ylhäältä alaspäin? Artikkelissaan “Trade and the Known World – Finnish
Priests’ and Laymen’s Networks in the Late Medieval Baltic Sea Region“ Ilkka
Leskelä argumentoi reformaation olleen myös suomalaisen porvariston ja
talonpoikaiston liike. Leskelän mukaan ulkomaankaupan myötä kauppiaat ja
talonpoikaispurjehtijat olivat hyvinkin tietoisia liikkeellä olevista teologisista
Kts. myös Pirinen 2016, 298.
Lahtinen 2916, 27. kts. myös Pirinen 2016, 288.
197 Lahtinen 2014, 63. Machiavellismista Ruotsin valtakunnassa kts. Lehtonen,
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näkemyksistä ja olisivat myös itse muodostaneet mielipiteensä niistä.
Reformaatiota ei siis tuotu Ruotsin valtakuntaan pelkästään Saksan yliopistoista
kuninkaan päätöksellä, vaan myös kauppalaivojen mukana hansakaupungeista
kuten Lyypekistä ja Tallinnasta. Myös papisto harrasti kauppapurjehdusta ja
näillä matkoillaan olisi Leskelän mukaan kommunikoinut kaikkien yhteiskunnan
tasojen kanssa hyvin arkipäiväisissä konteksteissa.198 Tällöin reformaatio ei
olisikaan tapahtunut oppineiden kirkkoherrojen ja pappien kautta, joiden
pyrkimykset valistaa kansaa “oikeasta opista” olisivat kantaneet hedelmää
luterilaisen valtionkirkon muodostuessa.
Mikäli reformaatio oli moninaisesti liikehtivä ja monilla eri
yhteiskunnan tasoilla keskustelua herättänyt ilmiö, ovat Isonkyrön
maalauksetkin varmasti herättäneet mielipiteitä valmistumisajankohtanaan. Ne
ovat omalta osaltaan myös muokanneet seurakunnan suhtautumistapoja
ristiriitoja herättäneeseen Jakob Geetiin. Kuten aikaisemmin todettu, kirkkotilan
julkisuus toimi kaksisuuntaisesti, ei vain kirkkotaiteen tilaajalta yleisölle. Yleisö
eli seurakunta oli myös aktiivinen toimija ja mielipiteiden muodostaja.
Isonkyrön maalaukset olivat seurakunnan nähtävillä vain hieman yli
sata vuotta. Ne kalkittiin peittoon jo 1666.199 Kalkitseminen toimitettiin
tuolloisen kirkkoherran Isaac Brenneruksen toimeksiannosta ja osittaisella
kustannuksella.200 Miksi maalaukset kalkittiin jo tuolloin? On vaikea nähdä niiden
teologisen sisällön aiheuttaneen pahennusta, olivathan ne täysin luterilaisen opin
mukaisia sisällöltään. Kirkon seinien valkaiseminen eli 1600-luvun loppupuolella
ollut mitenkään järjestelmällistä, vaan sitä tehtiin lähinnä silloin, jos maalaukset
olivat päässeet huonoon kuntoon tai sotkeentuneet.201 Brenneruksen mainitaan
useissa lähteissä harrastaneen itse maalaamista. Ehkäpä maalaukset
näyttäytyivät hänelle vanhanaikaisina tai hän oli taidetta harrastavana tarkka
kirkkonsa ulkoasusta, eikä sietänyt sadan vuoden aikana haalistumaan päässeitä
maalauksia. Kyseessä on voinut olla jälleen kerran myös julkisen tilan
haltuunotto. Brennerus on ehkä halunnut uudistaa seurakuntaansa ja kirkkotilaa
– samalla pyyhkien seurakuntalaisten mielistä sata vuotta aikaisemmin
Leskelä 2016, 71–73. 89–91.
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vaikuttaneen ristiriitaisen kirkkoherran.

5. Lopuksi
Tässä tutkimuksessa on ollut paljolti kyse poikkeuksista. Isonkyrön maalaukset
ovat kontekstiinsa tuotunakin poikkeusilmiö suomalaisessa taidehistoriassa.
Jakob Geet itse oli myös jonkinlainen poikkeusyksilö. Hänellä oli suuresti valtaa,
varallisuutta ja hallitsijan tuki. Hän oli noussut suhteellisen vaatimattoman
rälssiperheen pojasta kirkkoherraksi ja myöhemmin koko Pohjanmaan
rovastiksi. Hänen varallisuutensa oli huomattava. Vaikka yleinen
toimintakulttuuri 1500-luvulla vaatikin valtaapitäviltä kovapäisyyttä, oli hän
ilmeisesti aikalaistensakin mielestä hankala ja riitaisa henkilö. Hän toimi
suuresti omaksi edukseen, tosin kuninkaan miehenä esiintyen.
Jakob Geet teetti Isonkyrön maalaukset edellisellä vuosisadalla,
teologisesti ja yhteiskunnallisesti epävarmalla reformaatioajalla. Maalaukset
eivät näytä korostavan hänen omaa persoonaansa esimerkiksi muotokuvan
avulla. Silti ne hallitsevat kirkkotilaa monumentaalisuudellaan, joten voidaan
puhua selkeästi julkisen tilan hallinnasta. Maalauksilla näyttää ollen nykypäivän
perspektiivistä katsottuna “kaksoisrooli”. Ne olivat sekä sakraalin tilan
arvokkaita koristuksia kuin myös maallisen mahdin manifestoituma. Oliko
maalaukset suunnattu niitä sunnuntaisin ihmettelevälle seurakunnalle,
muistutukseksi raamatun opista reformaation edistämisen hengessä? Oliko ne
suunnattu samaiselle väelle muistuttamaan heidän kirkkoherransa
varallisuudesta ja vaikutusvallasta? Oliko ne suunnattu jumalan kunniaksi ja
kenties osoitukseksi Jakob Geetin hyvyydestä kristittynä? Olivatko ne osa
poliittista valtapeliä?
Todennäköisesti vastaus on kaikkia näitä. 1500-luvun ihmisen
maailmassa maallinen ja uskonnollinen luultavasti nivoutuivat toisiinsa tavalla,
jota meidän aikanamme on ehkä jälkikäteen vaikea hahmottaa. Jakob Geet oli
selvästi omaa etua tavoitteleva henkilö, joka ei aivan istu kuvaan kristillisestä
hyveellisyydestä. Toisaalta tämä on hyvin yksipuolinen näkemys, joka ei kerro
mitään hänen omasta suhteestaan uskontoon. Esimodernilla ajalla jokaisella
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yksilöllä oli oma, hyvin merkittävä suhde uskontoon. Geet on varmasti voinut
haluta toimia hyveellisen kristityn lailla omasta julkisesta esiintymisestään
huolimatta. Maalaukset olivat varmasti osa poliittista valtapeliä, mutta
poliittisen pelin kauaskantoinen tiedostavuus on asetettava kyseenalaiseksi.
Tämä tutkimus on nostanut monitahoisella tavalla esiin
kysymyksen julkisesta tilasta ja toimijuudesta. On todettava, että olivat yksilön
motiivit mitä tahansa edellä esitetyistä, oli kirkkotila mahdollinen näyttämö
kaikkien niiden toteuttamiselle. Jatkotutkimuksen näkökulmasta juuri kirkkotila
ja sen kokeminen eri yhteiskunnan jäsenten näkökulmasta on kiinnostava aihe.
Julkisen tilan lisäksi tässä tutkimuksessa on kyse yksilöstä yhteisön osana.
Reformaation leviämisen kannalta yksilöiden toiminta ja verkostot ovat olleet
avainasemassa. Taidehistoriantutkimuksen kannalta kiinnostava kohde olisi
kuvien merkitys ja niiden kokeminen yksilön näkökulmasta reformaation
aikana.

Humanistin tehtävä on tutkia ihmisyyttä. Tämän tutkimuksen tehtävä on
pohjimmiltaan kertoa eräs tarina inhimillisestä toiminnasta 1500-luvun
Pohjolassa. Tämä ei ole tutkimus taiteesta abstraktina voimana, vaan taiteesta
inhimillisen toiminnan osana. Taide, tässä tapauksessa maalattu jälki
viimeistelemättömällä seinäpinnalla, on tutkimuksen portti toiseen aikaan ja
toisen ajan inhimillisyyteen.
Jakob Geet oli aikansa yksilö. Orastava esimodernin valtion alku
tarjosi hänen toimintakenttänsä. Reformaatio oli vain yksi, vaikkakin hyvin
huomattava ja kenties tärkein käynnissä oleva ilmiö. Aikakauden ilmiöitä on
selvästi tarkasteltava ei-erillisinä ja selkeästi rajautuvina, vaan rinnakkaisina ja
rajoiltaan häilyvinä. Esimerkiksi reformaatiota eri ilmenemismuodoissaan ei voi
pitää vain uskonnollisena liikkeenä, vaan myös poliittisena. Samalla politiikkaa
ei voi ajatella vain maallisena ja maallisia etuja tavoittelevana toimintana, vaan
sitä on varmastikin ohjannut 1500-luvulla myös käsitys moraalista ja hyvästä
elämästä. Yksilön toimintaa tekee ymmärrettävämmäksi juuri tämä ilmiöiden
häilyvä kenttä.
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Kuten mikään inhimillinen, ei Jakob Geetinkään toiminta ole
selitettävissä yksinkertaisesti. Siksi tämän tutkimuksen tavoitteena on tarjota
näkökulmia inhimillisen toiminnan ymmärtämiseen. Politiikka, ympäröivä
yhteiskunta ja uskonto ovat niitä käsitteitä, joiden avulla pääsemme käsiksi
Jakob Geetin maailmaan. Tarina alkoi kuitenkin kirkkomaalauksista ja niihin se
myös päättyy. Jakob Geet onnistui jättämään näkyvän jäljen ajastaan maan
päällä. Oli se sitten jumalan, kuninkaan tai hänen itsensä, ihmisen,
erinomaisuuden kunniaksi.
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Voudintilit
Pohjanmaan voutikuntien tilejä
Lähdejulkaisut
Fem källor från den svenska reformationstiden i Finland. Viisi ruotsin
reformaatioajan lähdettä Suomessa. Red./Toim. Terhi Kiiskinen.
Tampere: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010.
Todistuskappaleita Suomen historiaan V. Jaakko Teitin valitusluettelo Suomen
aatelistoa vastaan 1555–1556. Suomen historiallinen seura.
Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura 1894.
Sähköiset lähteet
Cederberg, A.R., 1942. De fatis Osthrobotniae notandis. Genos 13 – Suomen
sukututkimusseuran aikakauskirja.

56

http://www.genealogia.fi/genos-old/13/13_85.htm#Loppu
(6.3.2016)
Hiekkanen, Markus, 2011. Keskiaikaisia kalkkimaalauksia Mynämäen kirkossa.
Tahiti 01/2011.
http://tahiti.fi/01-2011/tieteelliset-artikkelit/keskiaikaisiakalkkimaalauksia-mynamaen-kirkossa (17.12.2016)
Hiljanen, Mikko 2015. Limits of Power. Clerical Appointment as Part of Domestic
Policy in Sweden after the Reformation, 1560–1611. Perichoresis.
Volume 13, Issue 2, Pages 35–55, ISSN (Online) 2284-7308,
DOI: 10.1515/perc-2015-0009, (1.11.2016).
Mäntylä, Ilkka & Luukko, Armas, 2011. Geet, Jacobus Sigfridi (K 1586).
Biografiakeskus, Suomalaisen kirjallisuuden seura
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/344.
(7.5.2014)
Väänänen, Kyösti, 2011. Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1721 verkkojulkaisu. Studia Biographica 9. Helsinki: Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, 2011 (viitattu 5.9.2011). Saatavissa:
http://www.finlit.fi/henkilohistoria/paimenmuisto. (Viitattu
5.12.2016)

Painamattomat lähteet
Aho, Janika, 2011. Isonkyrön kirkon kalkkimaalaukset. Näkökulmia 1900-luvun
tutkimushistoriaan. Kandidaatintutkielma. Helsingin
Yliopisto.
Joki, Johanna, 2008. Armon lilja vai tuomion miekka? : Viimeinen tuomio Suomen
keskiaikaisten kivikirkkojen kalkkimaalauksissa. Pro gradututkielma. Helsingin yliopisto.
Lehtonen, Juha-Pekka, 1991. "Kuninkaan puolesta ja oman edun nimissä." : Klaus
Kristerinpoika Horn ja itsevaltiuden läpimurto Ruotsissa

57

Kustaa Vaasan aikana. Pro gradu-tutkielma. Helsingin
Yliopisto.

Kirjallisuus
Alakärppä, Raimo, 2004. Maalausten konservointi 1980–1984. Isonkyrön kirkon
historiaa. Isokyrö: Isonkyrön seurakunta
Andren, Åke, 2005. Sveriges kyrkohistoria 3. Reformationstid. Stockholm:
Verbum Förlag
Anthoni, Eric, 1968. Finländare i hovtjänst hos Gustav Vasa. Historisk tidskrift för
Finland. Red. Eric Anthoni. Helsingfors: Historiska föreningen
för Finland.
Appelgren, Kari, 2002. Kudottuja tapetteja Turun linnassa. Kolme Katariinaa –
Renessanssin nainen Turun linnassa. Turun maakuntamuseo
näyttelyesite 29. Turku: Turun maakuntamuseo.
Arffman, Kaarlo, 1996. Mitä oli luterilaisuus? Helsinki: Gaudeamus University
Press
Burke, Jill, 2000. Patronage and identity in Renaissance Florence: The case of
S.Maria a Lecceto. Fashioning identities in Renaissance Art. Ed. Mary
Rogers. Ashgate Publishing.
Edgren, Helena 2005. Beställaren och bildinnehållet. Museon muisti – Ritva
Wäreen juhlakirja. Taidehistoriallisia tutkimuksia 31. Helsinki:
Taidehistorian seura.
Edgren, Helena, 2000. Keskiajan kirkollinen kuvataide käyttäjän näkökulmasta.
Kirkko kulttuurin kantajana. Toim. Nina Lempa. Kirkkohallitus.
Edgren, Helena, 1996. Pyhän Henrikin sarkofagi. Museovirasto.
Flora, Holly, 2012. Patronage. Studies in iconography. Index of Christian Art,
Princeton University. Medieval Institute Publications Western
Michigan University.
Gardberg, C.J., 1987. Linnasta palatsiksi. Ars – Suomen taide 1. Toim. Salme
Sarajas-Korte. Helsinki: Otava.
Gardberg, C.J., 1986. Turun linnan kolme Katariinaa. Helsinki:
Kustannusosakeyhtiö Otava.
58

Hallenberg, Mats, 2014. Psykopaattien aikakausi? Valtion muodostuminen ja
maskuliinisuus Ruotsissa ja Suomessa 1450–1650.
Näkymätön sukupuoli–Mieheyden pitkä historia. Toim. Pirjo
Markkola, Ann-Catrin Östman & Marko Lamberg. Tampere:
Vastapaino.
Hiekkanen, Markus, 2007. Suomen keskiajan kivikirkot. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1117. Helsinki: Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura.
Hiljanen, Mikko, 2016A. Kirkkoherrojen taloudellinen asema ja siinä tapahtuneet
muutokset 1500-luvulla. Käsikirjoitus.
Hiljanen, Mikko, 2016B. Servants of the Crown or Trustees of the People?
Personal Agency Among the Local Clergy (1550–1610).
Käsikirjoitus.
Hope, Charles, 1981. Artists, Patrons, and Advisers in the Italian Renaissance.
Patronage in the Renaissance. Ed. Guy Fitch Lytle & Stephen Orgel.
Princeton University Press.
Kiiskinen, Terhi, 2010. Selityksiä. Teoksessa Fem källor från den svenska
reformationstiden i Finland. Viisi ruotsin reformaatioajan lähdettä
Suomessa. Red./Toim. Terhi Kiiskinen. Tampere:
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010.
Klockars, Birgit, 1979. I Nådens dal. Klosterfolk och andra c.1440–1590.
Helsingfors: Svenska litteratursällskapet I Finland.
Koerner, Joseph Leo, 2004. Reformation of the image. London: Reaktion Books.
Konttinen, Riitta ja Laajoki, Liisa, 2000. Taiteen sanakirja. Helsinki: Otava.
Koskinen, Ulla, 2011. Hyvien miesten valtakunta. Arvid Henrikinpoika Tawast ja
aatelin toimintakulttuuri 1500-luvun lopun Suomessa. Bibliotheca
Historica 132. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura
Lahtinen, Anu, 2016. Pragmaattiset protestantit? Kuningas ja aateli
reformaation rakentajina. Pohjoinen reformaatio. Toim. Meri
Heinonen ja Marika Räsänen. Turun historiallinen arkisto 68. Turku:

59

Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies & Turun
Historiallinen Yhdistys.
Lahtinen, Anu, 2014. Perheen, kuninkaan ja valtakunnan kunniaksi. Näkymätön
sukupuoli–Mieheyden pitkä historia. Toim. Pirjo Markkola,
Ann-Catrin Östman & Marko Lamberg. Tampere: Vastapaino.
Lahtinen, Anu, 2007. Naiset toimijoina Flemingin sukupiirissä 1470-1620.
Bibliotheca Historica 108. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura.
Lappalainen, Mirkka, 2005. Suku – Valta – Suurvalta. Creuzit 1600-luvun Ruotsissa
ja Suomessa. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö.
Leskelä, Ilkka, 2016. Trade and the Known World Finnish Priests’ and Laymen’s
Networks in the Late Medieval Baltic Sea Region Re-forming
texts, music, and church art in the early modern north. Ed.
Tuomas Lehtonen and Linda Kaljundi. Amsterdam University
Press.
Lindgren, Mereth, 2005. Reformationen och bilder. Sveriges kyrkohistoria 3.
Reformationstid. Stockholm: Verbum Förlag
Lindgren, Mereth, 1983. Att lärä och att pryda. Om efterreformatoriska
kyrkmålningar Sverige circa 1530–1630. Stockholm: Kungl. Vitterhets
historie och antikvitets akademien.
Luukko, Armas, 1950. Etelä-Pohjanmaan historia II – Keskiaika ja 1500 -luku.
Etelä-Pohjanmaan historiatoimikunta.
Nagel, Alexander & Wood, Christopher S., 2010. Anachronic Renaissance. New
York: Zone Books.
Nervander, Emil, 1901. Väggmålningar i Storkyro gamla kyrka. Helsingfors:
Finska Fornminnesföreningens Tidskrift 21;5.
Nilsén, Anna, 2016. Reform and Pragmatism – On Church Art and Architecture
during the Swedish Reformation Era. Re-forming texts, music, and
church art in the early modern north. Ed. Tuomas Lehtonen
and Linda Kaljundi. Amsterdam University Press.

60

Nuorteva, Jussi, 1997. Suomalaisten opinkäynti ulkomailla ennen Turun akatemian
perustamista 1640. Suomen kirkkohistoriallisen seuran
toimituksia 117. Bibliotheca historica 27. Helsinki: Suomen
kirkkohistoriallinen seura, Suomen historiallinen seura.
Nyman, Magnus, 2009. Hävinneiden historia. Katolista elämää Ruotsi-Suomessa
Kustaa Vaasasta Kuningatar Kristiinaan. Suom. Kalevi Vuorela.
Helsinki: Katolinen tiedotuskeskus.
Pitkäranta, Reijo, 2004. Suomen kirkkojen latina. Ecclesiarum Finlandiae
Inscriptiones Latinae. Piirtokirjoitukset kirkoissa, kellotapuleissa ja
hautausmailla. Suomen kirkkohistoriallisen seuran
toimituksia 193. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.
Pirinen, Hanna, 2016. Early Lutheran Networks and Changes in the Furnishings
of the Finnish Lutheran Parish Church. Re-forming texts, music, and
church art in the early modern north. Ed. Tuomas Lehtonen
and Linda Kaljundi. Amsterdam University Press.
Pirinen, Hanna, 2000. Reformaation jälkeinen kirkkotila – jatkuvuutta ja
muutosvaatimuksia. Teoksessa Kirkko kulttuurin
kannattajana. Toim. Nina Lempa. Kirkkohallitus.
Pirinen, Hanna, 1996. Luterilaisen kirkkointeriöörin muotoutuminen Suomessa.
Pitäjänkirkon sisustuksen muutokset reformaatiosta
karoliinisen ajan loppuun (1527–1718). Suomen
Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja – Finska
Fornminnesföreningens Tidskrift 103. Helsinki: Suomen
Muinaismuistoyhdistys.
Pylkkänen, Riitta, 1954. Isonkyrön vanha kirkko. Kytösavut VI. Isokyrö: Isonkyrön
seurakunta.
Ramsay, Jully, 1909. Frälsesläkter i Finland intill Stora Ofreden. Helsingfors:
Förlagsaktiebolaget Söderström&Co.

61

Ringbom, Sixten, 1976. Allegori och legend I några barocktavlor.
Taidehistoriallisia tutkimuksia 2. Toim. Aimo Reitala (et al.). Helsinki:
Taidehistorian seura.
Riska, Tove, 1987. Isonkyrön kirkon maalaukset. Ars – Suomen taide 1. Toim.
Salme Sarajas-Korte. Helsinki: Otava.
Räsänen, Elina, 2016. Ikonoklasmi Suomessa – Keskiajan puuveistosten
muodonmuutokset. Pohjoinen reformaatio. Toim. Meri
Heinonen ja Marika Räsänen. Turun historiallinen arkisto 68.
Turku: Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies
& Turun Historiallinen Yhdistys.
Räsänen, Elina, 2009. Tutkimus Pyhä Anna itse kolmantena -aiheisista keskiajan
puuveistoksista Suomessa. Suomen
muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 116. Helsinki:
Suomen Muinaismuistoyhdistys.
Salminen, Tapio, 1997. Pohjanmaan tiet ja tieverkko vuoteen 1635. Pohjanmaan
kautta. Tiemuseon julkaisuja 15. Vaasa: Tielaitos, Vaasan tiepiiri.
Suvanto, Seppo, 1976. Naantalin historia osa I. Keskiaika ja 1500-luku. Naantali:
Naantalin historiatoimikunta.
Tuhkanen, Tuija, 2005, “In memorian sui et suorum posuit” – Lahjoittajien
muistokuvat Suomen kirkoissa 1400-luvulta 1700-luvun lopulle.
Turku: Åbo Akademis Förlag.
Tuhkanen, Tuija, 2008. Kirkon kaunistukseksi ja lahjoittajan kunniaksi. Henrik
Flemingin lahjoitukset Suomen kirkoissa. Historiallisia
Tutkimuksia 241. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura
Upmark, Gustav, 1912. Om Gustav Vasas hof. Stockholm: Cederquists grafiska
aktiebolag.
Villstrand, Nils-Erik, 2009. Riksdelen – Stormakt och rikssprängning 1560–
1812. Finlands Svenska Historia 2. Helsingfors: Svenska
Litteratursällskapet i Finland.
Westergård, Ira, 2007. Approaching Sacred Pregnancy – the Cult of the Visitation
and Narrative Altarpieces in Late Fifteenth-Century Florence.
Bibliotheca Historica 109. Helsinki: Hakapaino Oy.

62

Wiesner-Hanks, Merry E. 2006. Early Modern Europe, 1450–1789. Cambridge:
Cambridge University Press.

7. Kuvat

Kuva 1a. Inskriptio sakastin oven yläpuolella. Kuva: J.A.

63

Kuva 1b. Pohjoisseinän maalauksia Isonkyrön kirkossa. Kuva: J.A

64

Kuva 1c. Aatami ja Eeva. Yksityiskohta Isonkyrön kirkon maalauksista. Kuva: J.A

65

Kuva 1d. Pohjoisseinän maalauksia. A.Reinholmin akvarelli. Kuva: J.A. Oikeudet:
Museovirasto

66

Kuva 2. Interiööri vuonna 1921 restauroinnin yhteydessä. Kuva: KM. Lähde: Pylkkänen
1953.

Kuva 3. Viimeinen Tuomio-aiheen jäännös alttariseinässä. Kuva: Markus Hiekkanen

67

Kuva 4. Alttariseinä. Viimeinen Tuomio-aiheen jäänteitä on nähtävillä kuvakoristelun
yläosassa. Kuva: Markus Hiekkanen

68

Kuva 5. Yksityiskohta Hökhuvudin (1534) maalauksista. Lähde: Sveriges Kyrkohistoria

69

Kuva 6. Sorundan maalaukset (1549). Lähde: Sveriges Kyrkohistoria

70

Kuva 7. Yksityiskohta Vikan kirkkomaalauksista. Kuva: Mereth Lindgren

71

Kuva 8. Yksityiskohta Glanshammarin maalauksista (1589). Lähde: Sveriges Kyrkohistoria

72

Kuva 9. Glanshammarin maalaukset (1589). Kuva: Mereth Lindgren

73

Kuva 10. Maailman Luominen -aihe. Piirros Isonkyrön maalauksista vertailtuna
esikuvaansa Lyypekin 1494 raamatussa. Lähde: Nervander, Väggmålningarna i Storkyro
gamla kyrka

74

Kuva 11. Inskriptio papinoven yläpuolella. Kuva: J.A

75

Kuva 12. Yksityiskohta Morkarlan maalauksista (1584). Lähde: Sveriges kyrkohistoria

76

Kuva 13. Bettnan maalaukset (n.1590). Kuva: Markus Hiekkanen

Kuva 14. Bettnan maalausten (n.1590) yksityiskohtia. Kuva: Markus Hiekkanen

77

