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1 Johdanto 

1.1 Tutkimustehtävä 

Pro gradu –tutkielmani käsittelee Suomen keskiaikaisten kivikirkkojen kalkki-

maalausten  raamattuaiheita. Olen rajannut tutkimuskohteikseni Varsinais-

Suomeen 1400-luvun lopulla rakennetut kirkot, joiden maalauskoristelusta vastasi 

niin sanottu Taivassalon koulukunta, sekä 1500-luvun alussa maalatut kirkot Uu-

dellamaalla, Hämeessä (Hattulan Pyhän ristin kirkko), Varsinais-Suomessa (Ry-

mättylän kirkko) ja Satakunnassa (Rauman fransiskaanikonventin kirkko). Näissä 

kirkoissa esiintyy henkilömaalauksia, jotka havainnollistavat Raamatun kerto-

muksia. Olen rajannut tutkielmani ulkopuolelle Ahvenanmaalla sijaitsevat keski-

aikaiset kirkot sekä kirkot, joiden maalaukset edustavat niin sanottuja rakentaja-

maalauksia. Pro gradu –työni aiheen olen valinnut oman kiinnostukseni pohjalta, 

sillä olen jo vuosien ajan ollut kiinnostunut kirkkotaiteesta –etenkin keskiaikaises-

ta kirkkotaiteesta Suomessa. Tältä pohjalta heräsi ajatukseni tehdä aiheesta pro 

gradu.  

Pro graduni on kokoava tutkimus Suomen keskiaikaisten kirkkojen raamattuai-

heisista kalkkimaalauksista. Lähtöajatukseni on, että tämä tutkielma voisi toimia 

pohjatyönä muulle aiheeseen liittyvälle tutkimukselle. Olen lähtenyt liikkeelle 

kysymyksestä, mitkä ovat maalausten takana olleet raamatunkohdat. Tämä on 

rajannut tutkielmani ulkopuolelle legendaperäiset Maria-aiheet sekä vanhan kir-

kon pyhimyksiä esittävät maalaukset. 

Yhdessä pro gradu –työssä ei ole mahdollista lähteä kartoittamaan vaikkapa 

keskiaikaisia saarnatekstejä, jotka liittyvät maalausten käsittelemiin raamatunkoh-

tiin. Näin ollen en tässä tutkielmassani paneudu syvemmälti maalausten liturgisiin 

ja katekeettisiin käyttötarkoituksiin. En myöskään ole lähtenyt vertailemaan suo-

malaista kirkkotaidetta saman ajan keskieurooppalaiseen tai skandinaaviseen 

kirkkotaiteeseen. Hieman vertailua olen suorittanut käytössäni olleiden Biblia 

Pauperum ja Speculum humanae salvationis –teosten editioiden pohjalta. 

Lähteinäni tutkielmassani ovat ensisijaisesti olleet kirkkojen maalaukset, jotka 

kävin kuvaamassa kesällä 2005 ja kesällä 2006. Kuvaamisessa, samoin kuin kuvi-

en editoimisessa, apunani toimi veljeni Antti Nissinen. Lähteenäni on toiminut 

niin ikään Raamattu (vuoden 1992 kirkolliskokouksen hyväksymä Kirkkoraamat-

tu) sekä Danielin kirjan osalta myös Käännöskomitean käännösehdotus ”Kuusi 
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apokryfikirjaa”. Muutamien kirkkojen osalta olen käyttänyt lähteenä Suomen kir-

kot –kirjasarjasta löytyneitä maalausluetteloita. Lähteiden tapaan olen käyttänyt 

myös Avril Henryn Biblia Pauperumia käsittelevää kirjaa ja Wilsonin kirjaa    

Medieval Mirror, joka on näköispainos Speculum humanae salvationis –

hartauskirjasta. 

Keskiaikaista kirkkotaidetta on tutkittu Suomessa melko paljon, tehdyt tutki-

mukset ajoittuvat enimmäkseen 1930-luvulle (Ludvig Wennervirta), 1970-luvulle 

(muun muassa Tove Riska) ja 1990-luvulle (Tove Riska ja Helena Edgren). Tut-

kimus on kuitenkin ollut pääsääntöisesti taidehistoriallista ja usein myös kirkko-

kohtaista. Kiinnostus on niin ikään rajoittunut pitkälle Hattulan ja Lohjan kirkko-

jen suuriin maalaussarjoihin tai niin kutsutun Kalannin koulukunnan – tai Taivas-

salon ryhmän, kuten nykyisin mieluummin sanotaan – maalauksiin. Kokoavaa 

tutkimusta, jonka lähtökohdat olisivat pikemminkin teologiset kuin taidehistorial-

liset, ei ole juurikaan tehty. Bengt Ingmar Kilströmin artikkeli, kirjassa Biblia 350, 

on ainoa löytämäni raamattulähtöinen Suomen kirkkoja koskeva kirjoitus. 

Tämän gradun liitteenä olevat kuvat olen mieheni Taneli Mielikäisen avusta-

mana laittanut myös internetiin. Kuvat löytyvät sekä mustavalkoisina että värilli-

sinä osoitteesta http://www.iki.fi/Satu.Mielikainen. 

1.2 Yhteiskunta ja kirkko 1100 – 1500 –lukujen Suomessa 

Historiankirjoitus on nykyisin hylännyt vääränä vanhan näkemyksen, jonka mu-

kaan piispa Henrik ja kuningas Erik olisivat ensimmäisellä ristiretkellä tuoneet 

kristinuskon täysin pakanalliseen maahan. Heidän tullessaan Suomessa oli jo pit-

kään asunut ihmisiä, jotka katsoivat olevansa kristittyjä. Uuden uskonnon vaikut-

teita oli saatu kaupankäynnin oheistuotteena jo 500-luvulta alkaen. Suomessa on 

myös mahdollisesti ollut sekä itäisen että läntisen kristinuskon piiristä lähteneitä 

yksittäisiä lähetyssaarnaajia. Jonkinlaisen aktiivisen käännytystyön merkkinä voi-

daan pitää hautaustavan selvää ja laajalle levinnyttä muuttumista Länsi-Suomessa 

1000-luvulla.1 

Erikin ja Henrikin myötä alkoi kuitenkin katolisen kirkon organisaation rantau-

tuminen Suomeen. Piispa Henrik perusti yhteisöineen Suomen ensimmäisen seu-

rakunnan Nousiaisiin, jonne rakennettiin puusta todennäköisesti Suomen ensim-

mäinen kirkkorakennus.2 

                                                 
1 Taavitsainen 2001, 27; Hiekkanen 2002, 77–79; Lehtonen 2002, 84–85.   
2 Hiekkanen 2002, 81; Hiekkanen 2003, 26.  
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Hiippakunnan keskuspaikka päätettiin 1200-luvulla siirtää pois Nousiaisista. 

Vuonna 1229 tienoilla se siirtyi ensin Koroisiin ja vihdoin vuonna 1300 Turun 

kaupunkiin. Näihin aikoihin myös hiippakunnan piispan nimitys vaihtui muodosta 

episcopus finlandiensis muotoon episcopus aboensis. Suomi muuttui lähetyshiip-

pakunnasta selväksi osaksi muuta läntistä kristikuntaa.3 

Suomi muodosti keskiajalla yhden ainoan hiippakunnan eli koko Suomen väes-

tö kuului Turun piispan paimensauvan alle. Vasta uskonpuhdistuksen yhteydessä 

kuningas Kustaa Vaasa, vuonna 1554, jakoi Suomen seurakunnat Turun ja Viipu-

rin hiippakuntien kesken. Kolme vuosisataa kestänyt yhden hiippakunnan aika 

vaikutti omalta osaltaan suomalaisten kansallistunteeseen; yksi kirkko, yksi hiip-

pakunta, yksi kansa. 1200-luvulla Suomen hiippakuntaan muodostettiin seurakun-

tajärjestelmä. Aluksi seurakuntia oli 41, joista valtaosa Varsinais-Suomessa, mutta 

keskiajan lopulla määrä oli jo noin 100. Järjestelmän tarkoituksena oli taata kulle-

kin alueelle oma paikallinen pappi ja kirkko. Alueen asukkaiden tehtävänä oli 

vastata kirkon rakentamisesta, koristamisesta ja ylläpidosta sekä huolehtia pappin-

sa elatuksesta. Toisin sanoen heidän tuli maksaa kirkolle verokymmenykset sekä 

muuten osallistua rakennustöihin ja hankintoihin.4 

Turun piispa sai 1276 avukseen Suomen ensimmäisen hallinnollisen elimen, 

tuomiokapitulin. Sen tehtäviin kuului piispan valinta sekä toimiminen piispan 

apuna hiippakunnan hallintoon liittyvissä asioissa. Joihinkin päätöksiinsä piispa 

tarvitsi myös tuomiokapitulin suostumuksen. Ennen kaikkea tuomiokapituli oli 

kuitenkin kulttiyhteisö, jonka tehtävänä pitää huolta tuomiokirkon jumalanpalve-

luselämän toimivuudesta.5  

Keskiajan Suomen katolinen kirkko tiesi oman arvonsa ja asemansa. Kirkko oli 

Suomen mahtavin laitos ja Turun piispa Suomen rikkain mies. Toisin kuin Man-

ner-Euroopassa, Suomessa kirkon asemaan eivät vaikuttaneet kiistat eriävien opil-

listen näkemysten kanssa, Suomessa vallitsi kutakuinkin täydellinen yksimielisyys 

kristillisen opin suhteen.6 

Voisi sanoa, että Suomea ei ollut olemassa ennen keskiaikaa ja katolisen kirkon 

tuloa maahan. Tätä ennen oli ollut vain alue, jolla asui hajallaan muutama heimo. 

Yhteiskunta oli eriytymätön, ei ollut erillistä eliittiä ja rahvasta.7 

                                                 
3 Kallioinen 2001, 24; Hiekkanen 2002, 83. 
4 Heininen & Heikkilä 1996, 72; Kallioinen, 2001, 37; Hiekkanen 2002, 82. 
5 Heininen & Heikkilä 1996, 21; Hiekkanen 2002, 83; Kallioinen 2001, 39. 
6 Kallioinen 2001, 39. 
7 Kallioinen 2001, 17. 
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Oman alueellisen vaikutusvallan kasvattaminen oli toisen vuosituhannen alussa 

sekä katolisen kirkon että nousevien nuorten kuningaskuntien mielenkiinnon koh-

de. Saksalaiset valloittivat Baltian alueita ja ruotsalaiset suuntasivat huomionsa 

Suomeen. Saksalaiset veivät Baltiaan mukanaan oman feodaalihallintonsa, jossa 

he muodostivat valtaamiinsa maihin hallitsevan yläluokan. Suomeen sen sijaan ei 

vastaavaa erottelua kehittynyt. Yhteiskunnassa, joka alkoi kehittyä, vallitsivat 

säätyjen välillä pienemmät erot eikä säätyjako tapahtunut kansalaisuuden tai kie-

len perusteella.8 

Varhaiskeskiaika oli Suomessa voimakasta yhteiskunnallisen kehityksen aikaa. 

Suomi yhtenäistyi sekä alueellisesti että poliittisesti liittyessään Ruotsiin, jossa 

kuninkaan valta alkoi hiljalleen kasvaa ja selkiytyä. Niin kirkko kuin maallinen 

esivalta alkoivat verottaa Suomen talonpoikia. Ennen keskiaikaa Suomen asutus 

käsitti vain muutamien talojen muodostamia kyläyhteisöjä, mutta nyt väestön li-

sääntymisen ja kaupankäynnin vilkastumisen seurauksena alkoi kehittyä kaupun-

keja.9 

Maallisen esivallan käytännöt perustuivat aluksi katolisen kirkon omiin tarpei-

siinsa luomiin rakenteisiin. Kirkon järjestämä seurakunta- eli kirkkopitäjäjako 

toimi aluksi myös maallisena käräjä- ja veroaluejakona. Samoin myös kruunun 

hallinto pohjasi kirkon 1200-luvulla luomaan maakuntajakoon. Tutkimukset ovat 

tosin jossain määrin erimielisiä siitä, missä määrin kirkollinen pitäjäjako pohjaa 

vanhempiin mahdollisiin pakanallisiin kulttipitäjiin.10 

1.3. Jumalan huone Euroopan susirajalla 

1.3.1 Keskiaikaisten kivikirkkojen nuorennusleikkaus 

Suomen keskiaikaiset kivikirkot ovat nuorentuneet viime vuosina. Markus 

Hiekkanen on ajoittanut tutkimuksissaan Suomen mantereen kirkot jopa vuosisa-

toja nuoremmiksi kuin mitä aikaisempi tutkimus on ne nähnyt. Tähän kirkkojen 

iän radikaaliin uudelleenmäärittelyyn ovat vaikuttaneet useat seikat. Uudet tutki-

musmenetelmät, kuten puiden vuosilustoja kartoittava dendrokronologia, ovat 

osaltaan tuoneet tarkennusta kirkkojen ikäkysymykseen. Aikaisempi, 1800-luvun 

                                                 
8 Kallioinen 2001, 20–23. 
9 Kallioinen 2001, 27. 
10 Kallioinen 2001, 41–42; Salminen 2001, 44–45. 
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lopun ja 1900-luvun alun tutkimus halusi nähdä Suomen kulttuurin vanhempana 

kuin se onkaan. Tämä liittyi ajan kansallismieliseen ilmapiiriin.11  

Mantereen kirkoista vähiten muutoksia rakennusajankohtaan on tullut Hämeen 

kirkkoihin. Vanhempi tutkimus nimittäin katsoi Hämeen kristillistyneen huomat-

tavasti muuta keskiaikaista Suomea myöhemmin. Näin ei kuitenkaan ole, sillä 

ainakin hautaustavan perusteella kristinusko saapui Hämeeseen suunnilleen sa-

moihin aikoihin kuin Varsinais-Suomeen.12 

Markus Hiekkanen on jakanut Suomen keskiaikaiset kivikirkot kolmeen kirk-

kosukupolveen. Vanhimpaan kuuluvat 1200-luvun lopun ja 1400-luvun alun väli-

senä aikana Ahvenanmaalle rakennetut kirkot sekä Turun tuomiokirkko. Toisen 

kirkkosukupolven, mantereen ensimmäisen sukupolven, kirkot ajoittuvat 1420- ja 

1480-lukujen välille, ja ne rakennettiin etupäässä Varsinais-Suomeen ja Uudelle-

maalle. Satakunnan, Hämeen, Pohjanmaan, Savon ja Karjalan keskiaikaiset kir-

kolliset rakennukset kuuluvat kolmanteen sukupolveen tai mantereen toiseen 

kirkkosukupolveen, jonka Hiekkanen on ajoittanut kestäneeksi 1480-luvulta 1550-

luvulle.13 

Suomen vanhin kivinen kirkkorakennus on vuosien 1270–1290 välillä rakennet-

tu Jomalan kirkko Ahvenanmaalla. Turun tuomiokirkko, ensimmäisenä mantereen 

kivikirkkona, on tätä hivenen nuorempi ja se on vihitty käyttöön vuonna 1300. 

Viimeinen keskiaikainen kivikirkkomme on Närpiön kirkko, jonka Mikael Agri-

cola vihki käyttöön elokuussa 1555.14 

Valtaosa kolmannen kirkkosukupolven kirkoista jäi tavalla tai toisella kesken-

eräisiksi. Helpoiten havaittava keskeneräisyyden merkki ovat yksinäiset sakaristot 

paikkakunnilla, joissa kirkon rakennustyöt eivät koskaan edistyneet itse kirkkosa-

liin asti. Myös holvaamattomuus, asehuoneen sekä tiilisen päädyn puuttuminen 

ovat merkkejä keskeneräisyydestä. Joillakin paikkakunnilla keskeneräisyyttä il-

mentää se, ettei kivikirkon rakentamiseen koskaan edes ryhdytty.15 

Syy rakennusprojektin keskeytymiseen löytyy 1500-luvun alkuvuosikymmen-

ten poliittisista ja taloudellisista oloista. Kuningas Kustaa Vaasa aloitti reformaa-

tion varjolla uuden kirkkopolitiikan, jolla hän järjestelmällisesti siirsi itselleen 

kirkon aiemman varallisuuden. Kirkon verotusoikeuden poistaminen teki aloitet-

                                                 
11 Hiekkanen 2001, 69; 2003, 64. Aikaisemmasta ajoituskäsityksestä esim. Pirinen 1991, 218–219. 
12 Hiekkanen 2001, 69; 2002, 81. 
13 Hiekkanen 2001, 70; 2003, 54–55. 
14 Hiekkanen 2003, 55, 61. 
15 Hiekkanen 2001, 70. 
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tujen rakennushankkeiden päätökseen saattamisen ja varsinkin uusien hankkeiden 

aloittamisen mahdottomaksi.16 

1.3.2 Osiensa summa 

Suomen keskiaikaiset kivikirkot rakennettiin suurin osa yhtenäisen mallin mu-

kaan. Tyypilliseen suomalaiseen keskiaikaiseen pitäjänkirkkoon kuului sakaristo, 

runkohuone eli kirkkosali sekä asehuone. Kaikki tilat varustettiin tiilisin holvein. 

Tornin rakentamisesta seurakunnat saivat päättää itse, siitä ei ollut yleistä ohjetta. 

Markus Hiekkanen arvelee, että 1400-luvun alussa olisi piispan johdolla luotu 

jonkinlainen tyyppikirkkoluonnos vastaamaan hiippakunnan toiveita kirkkoraken-

nusten ulkonäöstä.17  

Kirkot rakennettiin Suomessa graniitista. Tiiltä käytettiin lähinnä ikkunoiden 

pielissä, sekä holvirakenteissa ja päätykoristeissa. Suomen ainoat kokonaan tiiliset 

kirkkorakennukset ovat Turun tuomiokirkko ja Hattulan Pyhän ristin kirkko.18 

Muun muassa Markus Hiekkasen tutkimusten myötä myös käsitys kivikirkko-

jen rakentamiseen käytetystä ajasta on muuttunut. Varhaisempi tutkimus katsoi 

rakennustyön kestäneen kymmeniä jopa satoja vuosia. Tätä näkemystä selitettiin 

Keski-Euroopan suurien katedraalien ikuisuusprojekti-luontoisilla rakennushank-

keilla. Tällainen vertaaminen ei kuitenkaan ota huomioon Suomen pienten ja ko-

ristelultaan vaatimattomien kirkkojen ja suunnattomien katedraalien valtavaa eroa. 

Nykyisin vallalla olevan näkemyksen mukaan kirkon rakennustyö tehtiin muuta-

man rakennus- eli kesäsesongin aikana ja kirkko pyrittiin saamaan kerralla täysin 

tai viimeistelyä vaille valmiiksi. 19 

Kirkkorakennuksen suurin osa on runkohuone eli kirkkosali. Jomalan kirkkoa 

lukuun ottamatta kaikkien Suomen keskiaikaisten kirkkojen pohjakaava on itä-

länsi – suuntainen suorakaide, jonka itäpäädyssä sijaitsee kuori, muutamassa kir-

kossa runkohuonetta matalampi ja kapeampi kuorirakennus. Keskiajalla kuori oli 

erotettu muusta salista puisella aitarakennelmalla, sillä kuoriin oli pääsy ainoas-

taan papiston jäsenillä.20 

Kirkkorakennuksen pohjoisella sivuseinällä, usein kuorin kohdalla, oli sisään-

käynti kirkon sakaristoon. Kivikirkon rakennusosista rakennettiin keskiajalla juuri 

sakaristoja kaikkein eniten, kaikkiaan 100. Runkohuoneita puolestaan tehtiin 86 
                                                 
16 Hiekkanen 2003, 174. 
17 Hiekkanen 2001, 70; Hiekkanen 2003, 16, 56. 
18 Pirinen, 1991, 216. 
19 Hiekkanen 2001, 70; Hiekkanen 2003, 44. 
20 Hiekkanen 2003, 17–19. 
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kappaletta. Sakaristossa pappi pukeutui liturgiseen asuunsa, siellä säilytettiin eh-

toollisastioita, Raamattua, kirkon tärkeitä asiakirjoja, kirkon varoja ja muita tär-

keitä esineitä. Keskiajalla sakaristoon johti vain yksi ovi kirkkosalista, eikä siinä 

ei ollut erillistä sisäänkäyntiä. Näin ollen mahdollinen murtovaras joutui kulke-

maan koko kirkon läpi. Ulko-ovet ilmestyivät sakaristojen seiniin vasta 1700-

luvulta alkaen.21 

Keskiaikaisen kivikirkon eteisosaa on tavattu kutsua asehuoneeksi. Nimityksen 

alkuperä saattaa olla saksankielisessä sanassa Wappenhusz, jonka merkitys ei ole 

aivan selvä. Nimestään huolimatta asehuone ei yksinomaan tarkoittanut tilaa, jo-

hon kirkkokansa olisi jättänyt aseensa jumalanpalveluksen ajaksi. Tällainen nä-

kemys on lähinnä 1800-luvun romanttisen kirjallisuuden aikaansaannos. Kirkko-

salin pääsisäänkäynti sijaitsi useimmiten etelänpuoleisen seinän länsiosassa. Ase-

huone rakennettiin tämän sisäänkäynnin eteen. Tilan tarkoituksena on johdattaa 

kirkkoon tulija sopivaan hartaaseen tunnelmaan ennen astumista pyhään tilaan, 

Jumalan huoneeseen. Myöskin eräiden kirkollisten toimitusten osia kuului suorit-

taa asehuoneen puolella; kasteen ja avioliittoon vihkimisen sakramenttien alkuosat 

tapahtuivat siellä kuten myös synnyttäneen kirkkoon ottaminen.22 

Hiippakunnan tyyppikirkon mukaiset kirkkorakennukset oli suunniteltu holvat-

taviksi tiiliholvein. Runkohuone jaettiin holveilla itä-länsi –suuntaisesti yhteen, 

kahteen tai kolmeen tilaan. Näitä pitkittäisiä tiloja kutsutaan laivoiksi. Yksilaivai-

sissa kirkoissa sivuseinät rajaavat tätä laivaa. Kaksilaivaissa kirkoissa oli salin 

keskilinjalla tai salin pohjoisosassa pilareiden rivi erottamassa laivoja toisistaan. 

Kolmilaivaisissa kirkoissa pilaririvejä oli kaksi ja keskimmäinen laivoista oli 

usein kahta muuta leveämpi. Yksittäiset holvit, pilarit tai pilariparit jakoivat tilan 

holvialoihin (travé) (liite 2, tyyppikirkon pohjapiirros).23 

1.4 Tutkielmani kirkot 

Koska 1400-luvun alkupuolen kirkkojen maalauskoristelun teko oli ollut kirkon 

rakennusmestareiden käsissä, ja on tyyliltään pikemminkin ei-esittävää, olen ra-

jannut tämän ajankohdan kirkot tutkimukseni ulkopuolelle. Olen jättänyt työni 

ulkopuolelle niin ikään Ahvenanmaan keskiaikaiset kirkot Keskityn tutkimukses-

sani niin sanotun Taivassalon ryhmän maalaamiin kirkkoihin sekä 1500-luvun 

alkupuolen kirkkoihin läntisellä Uudellamaalla, Pyhtäällä, Hattulassa ja Raumalla.. 

                                                 
21 Hiekkanen 2003, 17–19 
22 Hiekkanen 2003, 19. 
23 Hiekkanen 2003, 21. 
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Koska tulen jatkossa etenemään Raamatun antaman kronologian pohjalta enkä 

kirkkokohtaisesti, esittelen tutkimuskohteinani olleet kirkot ennen varsinaisen 

aiheen käsittelyä. 

Manner-Suomen vanhin kivinen kirkkorakennus on hiippakunnan pääpyhäkkö, 

Turun tuomiokirkko. Vuoden 1229 jälkeen piispa Tuomas siirsi piispanistuimen 

Nousiaisista Aurajokilaaksoon Koroisten niemeen. Koroisissa piispankirkko oli 

vuoteen 1300, jolloin 17. kesäkuuta vihittiin käyttöön tuomiokirkko Unikanka-

reenmäellä. Turun tuomiokirkko on Suomen ainoa keskiaikainen katedraali ja se 

on, Hattulan kirkon ohella, ainoa Suomen keskiaikainen tiilikirkko. Kirkko on 

kokenut useita eri rakennusvaiheita. Alkujaan tuomiokirkko oli mahdollisesti pitä-

jänkirkkojen tapaan suorakaiteen muotoinen, kolmilaivainen kirkko. Kirkon vih-

kimisen jälkeen ensimmäisenä muutoksena tuli uusi kapea kuoriosa. Tuomiokirk-

ko koki suuria muutoksia vuosien 1430 ja 1470 välisenä aikana. Tällöin kirkkoon 

rakennettiin uusi kuori, uusi sakaristo, torni sekä asehuoneet. Myös kappeleiden 

rakentaminen alkoi tänä aikana. Kappeleita rakennettiin keskiajan kuluessa kaik-

kiaan yhdeksän. Vuonna 1466 valmistuivat kirkon keskilaivan uudet muuta kirk-

kotilaa korkeammat holvaukset, jotka muuttivat kirkon basilikaksi.24  

Turun tuomiokirkon kalkkimaalaukset ovat peräisin usean erilaisen ja eritasoi-

sen maalarin siveltimestä. Suuria maalaussarjoja kirkossa ei ole. Pääosin maa-

lauskoristelut ovat ornamentiikkaa; köynnöksiä, tähtiä ja kukkia. Henkilömaa-

lauksia on löydettävissä Johanneksen kappelista sekä Pyhän Ristin kuorista. Jo-

hanneksen kappelista löytyy pyhä Veronika, joka pitelee kuuluisaa hikiliinaansa. 

Pyhän Ristin kuorin läntisestä holvista löytyvät evankelistasymbolit sekä apostolit 

Andreas ja Bartolomeus. Tigerstedt-Wallenstiernan kappelissa on niin sanottuja 

primitiivisiä maalauksia, jotka esittävät Kristusta ja hänen äitiään.25  

Taivassalon Pyhälle Ristille omistettu kirkko rakennettiin 1420-luvun lopulla 

tai 1430-luvulla. Taivassalon kirkkosali on sisämitoiltaan 25.2 x 12.7 metriä. 

Kirkko on kolmilaivainen, pohjois- ja etelälaivat ovat keskilaivaa hivenen ka-

peammat. Keskilaivan neljässä holvissa on 12-jakoinen tähtiholvi, kuorissa oleva 

tähtiholvi on sen sijaan 28-jakoinen. Asehuone on varsin keskellä runkohuoneen 

pohjoisseinää, sakaristo sijaitsee aivan kirkon itäpäässä eteläseinällä. Maalaukset 

on kirkkoon tehnyt niin kutsuttu Taivassalon ryhmä, jota aikaisemmassa tutki-

muksessa on kutsuttu Kalannin koulukunnaksi tai Pietari Henrikinpojan koulu-

                                                 
24 Hiekkanen 1994, 338–339, 357; Hiekkanen 2003, 200–206. 
25 Edgren 2000a, 121–122; Hiekkanen 2003, 206. 
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kunnaksi. Kirkkoon tehtiin ensimmäiset maalaukset 1420–1440-luvulla. Näistä 

maalauksista on näkyvissä hieman länsiseinässä ja joitain kopioitiin 1800-luvulla 

restauroinnin yhteydessä sakaristoon. Restauroinnista ovat kertomassa kuviin liit-

tyvät selittävät tekstit.26   

Kalannin kirkko puolestaan on peräisin 1430 ja 1450 väliseltä ajalta. Kalannin 

kirkko on kolmilaivainen. Siinä on mantereen kirkoille poikkeuksellisesti länsi-

portaalin edessä torni, jonka rakentaminen jäi kuitenkin keskiajalla kesken.  Lai-

voja on kolme, asehuone on kirkon eteläpuolella melko keskellä ja sakaristo poh-

joispuolella lähellä itäpäätä, ikkunoista valtaosa sijaitsee kuorissa. Runkohuoneen 

sisämitat ovat 23.6 x 10.7 metriä. Keskimmäiset holvit ovat suurempia kuin reu-

noilla olevat, ja kolme keskiholvia neljästä on 12-jakoisia tähtiholveja, läntisin 

holvi on ristiholvi. Maalaukset kirkon runkohuoneeseen on tehnyt niin kutsuttu 

Taivassalon ryhmä. 1760-luvulla kirkko kalkittiin valkoiseksi. Maalaukset otettiin 

jälleen esiin vuonna 1884. Sakariston maalaukset ovat Manner-Suomen vanhim-

pia, ne ajoittuvat vuoden 1450 tienoille. Runkohuoneen maalaukset on tehty to-

dennäköisesti vuonna 1471.27 

 1440-luvulla rakennettiin Kaarinaan Pyhälle Katariina Aleksandrialaiselle 

omistettu kirkko. Sen kirkkosali on kooltaan 22.8 x 11.3 metriä. Kirkko on kolmi-

laivainen ja kaikissa holveissa on ristiholvi. Pylväspareja kirkossa on kolme. Sa-

ma rakennusmestari vastasi myöhemmin, vuosien 1440 ja 1460 välisenä aikana, 

Paraisten kirkon rakentamisesta. Paraisten kirkko on kooltaan yksi suurimmista 

Suomen pitäjän kirkoista, sen runkohuone on kooltaan 32.7 x 15.7 metriä. Pylväs-

pareja kirkossa on kaikkiaan kuusi. Kaarinan ja Paraisten kirkkojen maalaukset 

ovat painottuneet kirkon kuoriosaan. Maalarit ovat todennäköisesti kuuluneet Tai-

vassalon ryhmään.28 

Itäiselle Uudellemaalle rakensi niin kutsuttu Pernajan mestari 1400-luvun puo-

livälissä useita kirkkoja. 1460-luvulla hän vastasi Pyhtään kirkon rakentamisesta. 

Neljä pilariparia jakaa 24.2 x 13.1 metriä suuren kirkkosalin kolmeen laivaan. 

Keskilaivan neljä holvia ovat 12-jakoisia ja kuoriholvi on 28-jakoinen tähtiholvi. 

Kirkossa on maalauksia useammalta eri ajalta. Niin sanotut primitiiviset maalauk-

set ovat 1400-luvun lopulta. Henkilömaalaukset ovat peräisin 1510-luvulta. Pyh-

tään kirkon koristelleen maalarin kädenjälkeä ei esiinny missään muussa kirkossa. 

Vuonna 1951 kirkon maalauksia tutkinut arkkitehti Reino Palmroth esitti arvelun, 
                                                 
26 Hiekkanen 1994, 337, 357; Hiekkanen 2003, 56, 81, 83. 
27 Hiekkanen 1994, 355; Tuominen & Salonen 1999, 42, 125; Hiekkanen 2003, 56, 185.  
28 Hiekkanen 1994, 310, 326, 355–356. 
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että maalausten tekijä olisi voinut olla eräässä 1500-luvun alun asiakirjassa mai-

nittu Pyhtäällä asunut Lasse Enevaldsson, jonka veli työskenteli Tukholmassa 

maalarina.29 

Sauvon kirkko ja Perniön kirkko ovat saman rakennusmestarin johdolla tehtyjä. 

Sauvon kirkko on valmistunut ja maalattu vuonna 1472, tämä vuosiluku löytyy 

maalattuna kirkon seinään. Perniön kirkko on rakennettu joko 1460-luvun alku-

puolella tai 1470-luvun loppupuolella. Myös nämä kirkot ovat kooltaan suuria. 

Sauvon kirkkosalin sisämitat ovat 32.2 x 18 metriä, Perniössä mitat ovat 33.4 x 

16.5 metriä. Sauvon kirkossa pylväspareja on viisi ja keskilaivan holveista neljä 

on 12-jakoisia tähtiholveja ja kaksi kuoria lähinnä olevaa peräti 40-jakoista. Per-

niössä pylväspareja on neljä. Keskilaivan holveista kaksi läntisintä on 12-jakoista 

tähtiholvia, kahdessa keskimmäisessä on 40-jakoiset tähtiholvit ja kuoriholvissa 

32-jakoinen tähtiholvi. Sauvon ja Perniön kirkkojen maalaukset kuuluvat niin 

ikään Taivassalon maalariryhmän aikaansaannoksiin.30 

Laitilan kirkko on rakennettu viimeistään 1483. Tältä ajalta ovat nimittäin kir-

kon maalaukset, jotka ovat jälleen Taivassalon ryhmän käsialaa, tosin maalaustyö-

tä on johtanut niin kutsuttu Laitilan mestari. Kirkon runkohuoneen sisämitat ovat 

28.1 x 13.4 metriä. Kuten muutkin 1400-luvun kivikirkot, se on kolmilaivainen. 

Pylväspareja kirkossa on neljä ja keskilaivan kaikki holvit ovat 12-jakoisia tähti-

holveja. Laitilan kirkon maalaukset restauroitiin 1924.31  

Uudellamaalla valmistui 1480-luvun lopulla Espooseen nykyinen tuomiokirkko. 

Kirkko ei ole enää täysin keskiaikaisessa asussaan. Asehuone purettiin 1804 ja 

1806 välisenä aikana. Kirkkosalin mitat ovat keskiajalla olleet 25.3 x 13.1 metriä. 

1821–1823 kirkko muutettiin nykyiseksi ristikirkoksi, jolloin kirkosta purettiin 

sakaristo, osa etelä- ja pohjoisseinistä ja kuusi keskimmäistä holvia. Näin ollen 

keskiaikaista ovat ainoastaan kirkon itä- ja länsipäät. Tämä muutostyö on tuhon-

nut kirkon keskiosan kalkkimaalaukset. Säilyneet maalaukset, jotka peittävät sei-

nät ja holvit, konservoitiin 1931. Maalaukset on tehty 1510-luvulla.32 

Karjaan ja Siuntion kirkot ovat saman rakennusmestarin käsialaa. Karjaan 

kirkko valmistui suunnilleen vuonna 1470. Kirkkosali on 29.6 x 13.2 metriä. Pila-

ripareja kirkossa on neljä. Keskilaivan holvit ovat 12-jakoisia tähtiholveja. Etelä-

laivan toisen holvivälin kohdalla sijaitseva sakaristo on hieman vinottain suhtees-

                                                 
29 Riska 1983, 142; Hiekkanen 1994, 329, 357; Edgren 2000b, 100; Hiekkanen 2003, 57–58. 
30 Hiekkanen 1994, 327, 334, 357; Hiekkanen 2003, 56, 83. 
31 Kivikoski & Koivisto 1969, 150; Hiekkanen 1994, 316, 356; Hiekkanen 2003, 83. 
32 Drake 1958, 17, 31–32; Hiekkanen 1994, 355; Hiekkanen 2003, 209. 
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sa runkohuoneeseen. Kirkon maalaukset ovat vuosien saatossa pahasti vaurioitu-

neet ja kuluneet. Niiden tekijä on ollut mahdollisesti sama, joka työskenteli Pyhän 

Katariinan kirkossa Turussa.33   

Siuntion kirkko on rakennettu mahdollisesti 1470-luvulla. Ulkonäöllisesti kirk-

ko poikkeaa 1400-luvun kirkoista nykyisin siten, että siinä ei ole sakaristoa kirkon 

pohjoisseinustalla eikä asehuonetta pohjoispuolella. Ne purettiin 1823, kun kirk-

koa muokattiin vastaamaan paremmin ajan klassisia ihanteita. Kirkon runkohuone 

on suuruudeltaan 29.1 x 13.6 metriä. Kirkko on kolmelaivainen ja pilaripareja on 

kolme. Keskilaivan holvit ovat 12-jakoisia tähtiholveja. Maalaukset on tehty 

myöhemmin 1510-luvulla. Kirkko on palanut neljästi salamaniskusta.34  Kirkon 

holvien maalaukset ovat säilyneet, vaikka ovatkin paikoin erittäin haalistuneet. 

Seinien maalauksista ei sen sijaan ole jäljellä kuin joitakin katkelmia. Kirkossa on 

alkamassa remontti vuoden 2007 aikana, tällöin on tarkoitus myös restauroida 

holvit ja tutkia löytyisikö seinistä vielä maalausten jäänteitä.35   

   Inkoon kirkon valmistumisajankohdasta ei ole varmaa tietoa, sillä kirkon myö-

hemmät uudistukset ja muutostyöt ovat tehneet tarkan ajoituksen vaikeaksi. Mar-

kus Hiekkanen arvelee alkuperäisen pienen kirkon valmistuneen joskus vuosien 

1430 ja 1480 välillä. Jo 1510-luvulla kirkko laajennettiin yhdeksi Suomen suu-

rimmista kivikirkoista. Nykyisen runkohuoneen sisämitat ovat 36.7 x 14.4 metriä. 

Kirkko on kaksilaivainen ja molemmat laivat ovat yhtä suuret. Pilarit, joita on 

kolme, sijaitsevat kirkon keskellä. Kirkossa ei ole asehuonetta.  Myös kirkon maa-

laukset ovat peräisin tältä ajalta. Ei ole varmaa, missä määrin kirkko on ollut ko-

risteltu keskiajalla. Nykyisin maalauksia on kuorin seinillä, mutta ne ovat paikoi-

tellen pahasti kuluneita ja vaurioituneita. Pohjoisseinällä on Suomessa ainoalaa-

tuinen kuvasarja nimeltä Kuoleman tanssi.36 

Vuosien 1472 ja 1490 välillä rakennettiin Hattulaan Suomen toinen keskiaikai-

nen tiilikirkko, toinen on Turun tuomiokirkko. Rakentamiseen käytettiin Hämeen 

linnan tiiliosien muuraamisesta ylijääneitä tiiliä. Kirkon rakennuttajaksi on arveltu 

Ruotsin valtionhoitajaa Sten Sturea. Kirkko on omistettu Pyhälle Ristille ja se on 

saattanut olla Pyhän Ristin kulttiin liittynyt pyhiinvaelluskohde.  Ulkoasultaan 

kirkko on säilynyt varsin pitkälti keskiaikaisena. Asehuoneen harmaakiviset seinät 

ovat peräisin vuodelta 1795. Kirkko on kolmilaivainen, pilaripareja on kolme. 

                                                 
33 Hiekkanen 1994, 311, 355; Aaltonen 1999, 17. 
34 Hiekkanen 1994, 335, 357; Hiekkanen 2003, 57, 83. 
35 Kuultu Siuntion kirkon suntiolta 27.1.2007. 
36 Hiekkanen 1994, 308, 355; Hiekkanen 2003, 57.  
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Kaikki holvit ovat ristiholveja. Kirkkosali on kooltaan 23.3 x 12.8 metriä. Ase-

huone ja sakaristo sijaitsevat poikkeuksellisesti vastapäätä toisiaan, joten kirkon 

pohjakaava muistuttaa latinalaista ristiä. Asehuoneen etelä- ja länsiseinät raken-

nettiin uudelleen 1790-luvulla.37 Kirkko on nykyisin autiokirkkona ja auki ainoas-

taan kesäisin. 

Hattulan Pyhän Ristin kirkkoon maalattiin 1470- tai 1480-luvulla niin sanottuja 

rakentajamaalauksia, joita on vielä näkyvissä pohjoispuolen ensimmäisessä pila-

rissa. Kirkon ulkoseinässä kuori-ikkunan yläpuolelle on maalattu ristiinnaulittu, 

Maria ja apostoli Johannes. Maalaus on mahdollisesti peräisin myöhäiskeskiajalta. 

1510-luvulla kirkko kuitenkin maalattiin uudelleen. Näiden runsaiden maalausten 

päälahjoittajia olivat Hämeen linnan päällikkö Åke Jöransson Tott ja hänen puo-

lisonsa Märta Bengtsdotter Ulv. Maalaukset oli lahjoitettu kirkkoon votiivilahjana 

Neitsyt Marialle, jonka katsottiin parantaneen Åke Tottin vakavasta sairaudesta.  

Sama maalariryhmä on toiminut myös Lohjan kirkossa, mutta Hattulassa maala-

uksia on enemmän kuin Lohjalla. Maalauksia on Hattulassa kaikkiaan 193 kappa-

letta. Kirkkosalin holveja ei ole koskaan rapattu peittoon, pilarit ja seinät sen si-

jaan peitettiin vuonna 1820. Maalaukset otettiin jälleen esiin jo 1886, ja ne res-

tauroitiin vuosina 1934–1940. Kirkon sakariston maalaukset ovat saaneet niin 

ikään olla aina esillä. Sakariston ikkunoita ei niin ikään ole suurennettu, vaan ne 

ovat alkuperäisessä asussaan.38  Näin auringon valo ei ole päässyt kuluttamaan 

keskiaikaista maalauspintaa, joten sakariston maalaukset ovat täysin keskiaikai-

sessa asussa. Niitä ei ole koskaan edes restauroitu.39 

Fransiskaaniyhteisö rakennutti vuosien 1510–1520 välisenä aikana Raumalle 

konventilleen kivisen kirkkorakennuksen, joka edelleen seisoo paikallaan vaikka 

konventti sen ympäriltä lakkautettiin 1538. Pohjakaavaltaan kirkkorakennus poik-

keaa Suomen muista keskiaikaisista kirkoista. Runkohuone on kaksilaivainen ja 

siinä on kapea kuoriosa. Laivoista suuremmassa, etelälaivassa, on kaksi holvia ja 

se jatkuu itäpäässä kuoriosana yhden holvin verran. Näissä holveissa on 12-

jakoiset tähtiholvit. Kapeammassa laivassa on neljä pientä ristiholvia. Sakaristo 

on poikkeuksellisesti kirkon eteläpuolella ja käsittää kaksi holvia. Siinä missä 

muiden kirkkojen sakaristoilla on ollut pituutta neljästä viiteen metriä, on Rauman 

fransiskaanikonventin kirkon sakaristo 12 metriä pitkä. Kirkkosalilla on kokoa 20 

x 14.1 metriä ja kuoriosalla 9.6 x 9.4 metriä. 1800-luvulla rakennuksen ulkonäköä 
                                                 
37 Hiekkanen 1994, 355; Knapas 1997, 15–17; Hiekkanen 2003, 231–232. 
38 Knapas 1997, 20–21; Stewen 2001, 110; Hiekkanen 2003, 232–233. 
39 Kuultu Hattulan kirkon suntiolta 1.9.2005. 
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muutettiin lisäämällä kirkon etelä- ja pohjoispuolille eteisrakennelmat ja länsipää-

hän torni. Keskiaikaisia maalauksia kirkossa on näkyvissä kuoriosassa, mutta ne 

eivät ole alkuperäisessä asussaan. Helena Edgren on esittänyt arvelun, että maala-

ukset olivat valmistuneet vuonna 1512, jolloin piispa Arvid Kurki vieraili Rau-

malla tarkistusmatkallaan. Holvien maalaukset ovat olleet aina näkyvillä, sen si-

jaan seinien maalaukset kalkittiin peittoon mahdollisesti 1600-luvulla. Taidehisto-

rioitsija Emil Nervanderin ja koristemaalari Oskar Heinäsen johdolla maalaukset 

restauroitiin vuonna 1891 ajan hengen mukaisesti siihen asuun, jollaiseksi maala-

usten kuviteltiin alun perin olleen. Tästä johtuen maalausten värit ovat huomatta-

vasti kirkkaammat kuin myöhemmin restauroiduissa kirkoissa. Eräiden maalaus-

ten kohdalla niiden nykyinen paikka seinällä ei vastaa alkuperäistä Nervander 

myös varusti kuvat selittävillä teksteillä, joita keskiajalla maalauksissa ei ollut.40   

Hollolan kirkko on rakennettu vuosien 1495 ja 1510 välisenä aikana. Runko-

huoneen sisäpinta-ala 37.3 x 13.5 metriä ja näin ollen kirkko on Suomen pitäjän 

kirkoista kolmanneksi suurin. Kirkko on kaksilaivainen, pilareita on kirkon kes-

kellä neljä. Holvit ovat 16-jakoisia rengastähtiholveja. Hollolan kirkon runkohuo-

neen maalaukset ovat niin sanottua primitiivistä maalausta, ne ovat siis kirkon 

rakentajien maalaamia. Henkilömaalaukset löytyvät kirkon 6 x 6.6 metriä suuresta 

asehuoneesta ja ne on maalattu todennäköisesti 1520-luvulla.41 Maalaukset ovat 

pahoin kuluneet ja niistä saakin nykyisin paremmin selvää kirjoista tai asehuo-

neesta löytyvistä esitetauluista.  

Lohjan Pyhälle Laurille omistettu kirkko on valmistunut joko vuosien 1475 ja 

1500 välillä tai 1510-luvulla. Rakennus on säilynyt lähes täysin alkuperäisessä 

asussaan. Kirkko koki ulkoisia muutoksia 1800-luvun alussa, mutta 1967 suorite-

tussa restauroinnissa palautettiin keskiaikaista ulkoasua niin paljon kuin mahdol-

lista. Lohjan kirkko on kooltaan keskiaikaisista pitäjänkirkoista suurin; 35.8 x 

18.6 metriä. Runkohuone on jaettu kolmeen laivaan, mutta koostaan huolimatta 

pilaripareja kirkossa on vain neljä. Poikkeuksellisesti holvialat ovat hyvinkin eri-

kokoisia. Keskilaivan holvit ovat 12-jakoisia tähtiholveja. Etelälaivan ensimmäi-

nen holvi on Suomessa ainutlaatuinen 8-jakoinen ristiholvi. Kirkon runsaat maa-

laukset ovat saman ryhmän aikaansaannosta kuin Hattulan kirkon. Ne on tehty 

1510-luvulla. Kirkkosalin holvien maalauksia ei ole koskaan peitetty rappauksella. 

Sakaristo kalkittiin valkoiseksi noin 1773 ja kirkkosalin seinät 1780-luvulla ja 

                                                 
40 Hiekkanen 1994, 357–358; Riska 1990b, 52; Edgren 2001a, 91, 94; Hiekkanen 2003, 223–225.  
41 Hiekkanen 1994, 307, 355; Hiekkanen 2003, 235–236. 
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uudestaan 1805. Rappaukset poistettiin ja maalaukset restauroitiin 1886 Emil 

Nervanderin johdolla ajan vaatimusten mukaisesti. Uusi restaurointi maalauksille 

tehtiin vuosina 1953–1957. Nervanderin muistoksi keskilaivan läntisimpään hol-

viin on jätetty vuoden 1886 työn jälki.42 

Rymättylän kirkko valmistui 1510-luvulla. Yksilaivainen kirkkosali on kool-

taan 26.7 x 10.7 metriä. Holveja kirkossa on kolme ja ne ovat 16-jakoisia rengas-

tähtiholveja. Kirkon maalaukset on tehty vuoden 1510 jälkeen. Rymättylän kirkon 

maalauksista on vastannut todennäköisesti Ruotsissa Värmdön kirkon Pyhän Ola-

vin kaapin signeerannut Lars-nikkari.43 

                                                 
42 Hiekkanen 2003, 210–212. 
43 Riska 1987, 178; Hiekkanen 1994, 357; Hiekkanen 2003, 62, 83. 
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2. Väreinä ja kuvina 

2.1 Ammatiksi vai muun työn ohessa? 

Suomen keskiaikaisten kirkkojen maalaukset jakautuvat tekijöittensä perusteella 

kahtia. Joissakin kirkoissa maalaukset ovat ammattilaisten käsityöläisten tekemiä, 

joidenkin kirkkojen koristaminen kuvin jäi amatöörien harteille. Osa kirkoista, 

lähinnä Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla, pääsi osalliseksi 

ammattilaismaalareiden työpanoksesta. Tämä johtuu pitkälti siitä, että näillä alu-

eilla kirkot saatiin keskiajan kuluessa kaikilta osiltaan valmiiksi. Tämän lisäksi 

pitäjien täytyi olla siinä määrin varakkaita, että ne saattoivat palkata kirkon raken-

tajien ohella ammattilaisen maalaamaan kirkon kuvaston. Ilman maalauskoristelu-

ja jäi Suomen keskiaikaisista kirkoista lähes puolet.1 

Vanhimmat keskiaikaisen Turun hiippakunnan kirkkojen maalaukset löytyvät 

Ahvenanmaalta; Jomalan ja Lemlandin kirkoista. Niiden maalaukset ovat 1200-

luvun lopulta. Mantereella henkilömaalauksia esiintyy 1400-luvun puolenvälin 

jälkeen. Tällöin Lounais-Suomessa toimi Taivassalon koulukunnaksi nimetty 

maalariryhmä. Sen lopetettua toimintansa Suomessa noin vuonna 1490 seuraavat 

ammattilaisten tekemät maalaukset ilmestyivät Suomen kirkkoihin 1510-luvulla.2 

Ammatikseen maalanneet olivat käsityöläisiä, jotka olivat mahdollisesti lapses-

ta saakka opiskelleet työtään. He eivät olleet yksittäisiä taiteilijoita vaan oman 

ammattiryhmänsä edustajia. Kirkkojen maalauksia tehdessään he eivät niinkään 

toteuttaneet omia ajatuksiaan vaan seurasivat työssään aiemmin tehtyjä suunni-

telmia ja kuva-aiheita. Tästä syystä hyvin harva keskiaikainen kirkkomaalari sig-

neerasi työnsä. Ruotsista tunnetaan kymmenkunta maalaria nimeltä, kun taas Nor-

jasta ei ainoatakaan. Suomessa toimineista maalareista tunnetaan nimeltä ainoas-

taan yksi, Petrus Henriksson. Hän merkitsi nimensä erääseen Kalannin kirkossa 

olevaan maalaukseen.3 

Ammatikseen kirkkoja maalanneet käsityöläiset maalasivat käyttäen apunaan 

mallikirjoja, jotka olivat puupiirroksin tehtyjä laattakirjoja. Maalausaiheet jäljen-

nettiin näistä kirkkojen seinille enemmän ja vähemmän orjallisesti. Tunnetuin 

mallikuvasto oli nimeltään Biblia Pauperum, Köyhien Raamattu, joka esitti koh-

tauksia Jeesuksen elämästä rinnastettuna tiettyihin Vanhan Testamentin kohtiin. 

                                                 
1 Hiekkanen 2003, 71. 
2 Hanka & Pirinen 2001, 90–92; Hiekkanen 2003,  
3 Wennervirta 1930, 12. 
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Käytettyjä kuvastoja olivat myös Speculum humanae salvationis (ihmiskunnan 

pelastuksen peili) ja Ars moriendi (Kuolemisen taito). Ensimmäinen näistä esitti 

koko ihmiskunnan kohtalon maailman luomisesta viimeiseen tuomioon saakka. 

Jälkimmäinen puolestaan kuvasi paholaisen ja enkelien välistä taistelua ihmisen 

sielusta tämän kuollessa. 4  Näitä mallikirjoja käsittelen tarkemmin seuraavassa 

luvussa. 

Tutkimuksissa on tapana kutsua eräiden Suomen kirkkojen maalauksia primitii-

visiksi maalauksiksi. Nimitys on peräisin 1930-luvulta ja sisältää arvolatauksen, 

jonka mukaan on olemassa parempilaatuisia ja heikompilaatuisia maalauksia. So-

veliaampi nimitys näille maalauksille on ”rakentajamaalaukset”. Nykyinen tutki-

mus käyttääkin usein mieluummin tätä nimitystä. Näiden maalausten tekijät eivät 

olleet maalaustaiteen vaan rakentamisen ammattilaisia, mahdollisesti kirkon ra-

kennusmestari ja muurarit. Seurakunnille kirkkoprojekti tuli edullisemmaksi, kun 

samat henkilöt tekivät maalaukset sitä mukaa kun holvaus valmistui. Myöhemmin 

tosin saatettiin kääntyä ammattimaalarin puoleen ja hankkia kirkkoon ”paremmat” 

maalaukset. Näin tapahtui mahdollisesti Hattulan ja Espoon kirkoissa. Myös Pyh-

tään kirkossa on sekä ammattilaisen että amatöörin tekemiä maalauksia.5 

Taivassalon maalariryhmä on Suomen keskiaikaisista maalariryhmistä tunne-

tuin. Tähän on ollut vaikuttamassa ryhmän maalausten korkea taso sekä se, että 

eräs ryhmän maalareista tunnetaan signeerauksen perusteella nimeltä. Hän oli 

Pietari Henrikinpoika eli Petrus Henriksson. Hänen mukaansa maalariryhmää on 

kutsuttu myös Pietari Henrikinpojan koulukunnaksi. Ryhmästä on käytetty myös 

nimitystä Kalannin koulukunta, sillä Pietari Henrikinpojan signeeraus löytyy juuri 

tästä kirkosta. Pitkään myös luultiin Kalannin maalausten olevan ryhmän vanhin 

taidonnäyte. Ryhmän maalauksia on useissa Varsinais-Suomen keskiaikaisissa 

kirkoissa, tämän lisäksi heidän maalauksiaan esiintyy myös eräässä ruotsalaisessa 

kirkossa. Maalariryhmä työskenteli Suomessa todennäköisesti vuosien 1467 ja 

1490 välisenä aikana.6  

 Aikaisempi tutkimus näki Taivassalon ryhmän yhtenäisenä, yhden mestarin, 

Pietari Henrikinpojan, alaisuudessa toimineena koulukuntana. Susanna Aaltonen 

on kuitenkin pystynyt tunnistamaan joukosta ainakin kuusi eri mestaria. Erottelus-

sa hän on käyttänyt kriteerinä maalauksissa näkyviä eroavaisuuksia. Keskeisim-

mät ryhmän maalaamat kirkot ovat Taivassalon, Kalannin, Laitilan, Sauvon, Pa-
                                                 
4 Wennervirta 1930, 14. 
5 Edgren 2000b, 99; Kallio 2001, 114–115;  Hanka & Pirinen 2001, 91; Hiekkanen 2003, 80. 
6 Aaltonen 1999, 14; Hiekkanen 2003, 83. 



 

 19

raisten ja Perniön kirkot. Pietari Henrikinpoika itse on työskennellyt vain Kalan-

nissa ja Taivassalossa. Kalannissa on hänen lisäkseen ollut toinenkin maalarimes-

tari. Kalannissa työskennelleet maalarit olivat toimineet jo aiemmin Taivassalossa. 

Tämän lisäksi kirkkoa maalaamassa on ollut Sauvon kirkossa toiminut mestari. 

Sauvon mestari on työskennellyt lisäksi myös Paraisilla, Laitilassa, Kemiössä ja 

Turun tuomiokirkon Johannes Kastajan kappelissa. Paraisilla hänen lisäkseen 

työskenteli myös Perniön kirkon maalauksista vastannut mestari. Laitilan kirkossa 

maalareita oli useita, myös niin sanottu Laitilan mestari. Pyhän Katariinan kirkon 

maalari työskenteli myös Karjaalla.7  

1510-luvulla keskiaikaisessa Turun hiippakunnassa esiintyi toinen kirkkojen 

maalaamisen kausi. Tällöin Suomessa toimi useita maalariryhmiä. Tältä ajalta 

ovat peräisin Hattulan ja Lohjan kirkkojen suuret maalaussarjat. Näissä kirkoissa 

toimi sama maalariryhmä. Myös Espoon, Inkoon, Siuntion, Pyhtään, Rymättylän 

ja Rauman fransiskaanikonventin kirkon maalaukset ajoittuvat 1500-luvun al-

kuun.8 

2.2 Väreiksi seinille 

Keski-Euroopassa romaanista taidesuuntausta 1300-luvulla seurannut gotiikka sai 

kirkkojen rakentajat keskittämään huomionsa kirkkojen arkkitehtuuriin. Suuret 

katedraalit, etenkin Ranskassa ja Saksassa, muuttuivat ilmavammiksi ikkunoiden 

suurentuessa. Lasimaalaukset tulivat kuvataiteen esityskanavaksi. Ikkunoiden 

suurentuminen johti näet seinäpinta-alan pienenemiseen, joten romaaniselle ajalle 

tyypillisille seinämaalauksille ei enää jäänyt tilaa. Sen sijaan maaseutujen pie-

nemmissä kirkoissa seinämaalaukset näyttelivät yhä pääosaa kirkkojen kuvatai-

teellisessa koristelussa. Suomessa kirkkojen rakennusaineena käytetty graniitti ei 

soveltunut vastaavankaltaiseen keveyttä tavoittelevaan arkkitehtuuriin, hiippakun-

nalla ei myöskään ollut varaa samanlaisiin katedraalien rakennusprojekteihin kuin 

Keski-Euroopan rikkaissa hiippakunnissa. Näin ollen Suomessa kalkkimaalaukset 

olivat uskonnon taiteellinen välityskanava.9 

Suomen keskiaikaiset kivikirkot koristeltiin tekniikalla, jota kutsutaan nimellä 

al secco. Tätä nimitystä käytetään seinämaalauksista, jotka on tehty kuivalle rap-

pauspinnalle. Tämä ei kuitenkaan ole niin täysin yksinomainen tekniikka kuin 

aiemmin on luultu. Etenkin niin kutsuttujen primitiivimaalausten joukossa on tut-

                                                 
7 Aaltonen 1999, 16–17. 
8 Hiekkanen 2003,  
9 Wennervirta 1930, 17–20. 
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kimuksissa havaittu käytetyn myös eräänlaista al secco- ja al fresco-tekniikoiden 

sekamuotoa. Al fresco-tekniikaksi kutsutaan tekniikkaa, jossa maalattava rappaus-

pinta on vielä kostea. Freskomaalaukset ovat al secco-maalauksia kestavämpiä, 

sillä väripigmentti imeytyy tällöin syvemmälle kalkkilaastiin kun kuivamaalauk-

sessa, jossa väri on rappauksen pinnalla. Näin maalaukset eivät ole yhtä alttiita 

ajan ja valon kuluttavalle vaikutukselle kuin al secco-tekniikalla maalatut.10  

Väriaineet Suomen keskiaikaisissa kalkkimaalauksissa olivat pääosin maavärejä. 

Rakentajamaalauksissa käytetyt väriaineet olivat jokaisen saatavilla. Ammatti-

maalareiden tekemissä maalauksissa värisävyjen kirjo on yleensä suurempi kuin 

kirkon rakentajien tekemissä. Maalit saatiin aikaan sekoittamalla hienoksi jauhettu 

väripigmentti kalkkiveteen. Vaalea ja tumma okra olivat yleisimmät käytetyt värit. 

Ne saatiin rauta- ja mangaanioksideista. Rautaoksideista saatiin myös violettia ja 

ruskeaa. Kuparisuoloista, joita syövytettiin metalleista, valmistettiin puolestaan 

sinistä ja vihreää. Musta ja harmaa syntyivät nokimustasta. Punainen väri taas 

saatiin useimmiten aikaan lyijymönjällä. Punaista saatiin myös sinooberista, mutta 

kalleutensa takia sitä käytettiin Suomessa harvemmin. Myös sinisen värin lähtee-

nä käytetty lapis-kivi oli kallista, ja siksi harvinaista.11 

Maalausten väreistä ei voi saada enää täydellistä käsitystä siitä, mille ne ovat 

näyttäneet keskiajalla, sillä useassa tapauksessa kemiallisien prosessien myötä 

värit ovat muuttuneet. Tämä näkyy etenkin punaisen värin kohdalla; lyijymönjästä 

saatu punainen on aikojen saatossa muuttunut usein mustaksi. Tämän lisäksi aika 

on haalistanut sävyjen voimakkuutta ja haalistaa edelleen.12 

Kirkkomaalareiden työkaluja olivat mallikirjojen ohella tietenkin siveltimet. Ne 

valmistettiin sianjouhista sekä näädänkarvoista. Edellisistä valmistetuista sivelti-

mistä tuli kovia ja jälkimmäisistä saatiin taipuisia. Tämän lisäksi maalareilla oli 

käytössään erilaisia sapluunoita. Näillä he saivat helposti tehtyä erilaisia orna-

menttikuvioita, joilla koristettiin maalausten taustoja tai rajattiin kuva-aloja. Ää-

rimmäinen esimerkki sapluunankäytöstä löytyy Espoon kirkosta, jossa erilaisilla 

kukka-aiheilla on täytetty kaikki tyhjät seinäpinnat.13 

                                                 
10 Riska 1990a, 145; Hanka & Pirinen 2001, 92; Hiekkanen 2003, 76. 
11 Hanka & Pirinen 2001, 92; Hiekkanen 2003, 76. 
12 Hanka & Pirinen 2001, 92; Hiekkanen 2003, 76. 
13 Hanka & Pirinen 2001, 92. 
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2.3 Opiksi ja ojennukseksi 

Keskiajan ihmisen kokemukset kuvallisesta ilmaisusta olivat huomattavasti 

niukemmat kuin nykyisen maailmanajan ihmisten päivittäin kohtaama kuvatulva. 

Toisin kuin nykyisin, kirkko oli tuolloin lähestulkoon ainoa paikka, jossa saattoi 

kohdata kuvia. Katolinen kirkko osasi myös käyttää tätä erityisasemaansa hyö-

dyksi.14 

Katolinen kirkko katsoi kirkollisella kuvataiteella olevan useita tehtäviä. Tuo-

mas Akvinolaisen mukaan kuvien tehtäviin kuului kristinuskon ja oikean kristilli-

sen elämän opettaminen, hartauden harjoittaminen ja muistikuvien vahvistaminen. 

Teologien ihanteena oli hartaus, johon pyrittiin pelkän ajatuksen voimalla, ilman 

kuvallisia tai kirjallisia apuvälineitä. He tajusivat kuitenkin, ettei tavalliselta kan-

salta voinut vaatia samaa kykyä pyhän kohtaamiseen kuin oppineelta uskon am-

mattilaiselta.15 

Kirkoissa esiintyvien kuvien tärkein tehtävä oli opettaa kirkkokansalle, mitä 

kristilliseen uskoon ja hyvään kristityn ihmisen elämään kuului. Jo keskiajalla 

saarnat olivat kansankielisiä, vaikka messu muuten pidettiinkin latinaksi. Papit 

saattoivat saarnojen yhteydessä selittää kirkon kuvaohjelmaa sekä elävöittää pu-

hettaan viittaamalla maalauksiin.16 

Kuvien opetuksellinen merkitys korostui entisestään sydän- ja myöhäiskeski-

ajalla. 1200-luvulta lähtien Manner-Euroopassa esiintyneet kerettiläisliikkeet pa-

kottivat kirkon johdon kiinnittämään entistä enemmän huomiota siihen, että kris-

tinuskon totuuksia opetettiin kansalle oikeassa, kirkon hyväksymässä muodossa. 

Käytännössä tästä huolehtivat saarnaajaveljestöt; dominikaanit ja fransiskaanit. 17 

Kirkon kannalta oli tietenkin tärkeintä opettaa kansalle kristinuskon keskeiset 

tapahtumat ja Kristuksen toiminta ihmisten sovittamiseksi. Tämän lisäksi kuvilla 

opetettiin kansalle kuinka vietettiin hyvää ja synnitöntä, Jumalan mielen mukaista, 

elämää. Tähän kansaa opastivat sekä pyhimysten elämästä kertovat kuvasarjat että 

niin sanotut moralisoivat kuva-aiheet. Pyhimykset olivat ideaaleja, joihin tuli pyr-

kiä. Moraaliset kuvat sen sijaan kertoivat ihmisten tavallisesta arkielämästä ote-

tuin esimerkein, mikä oli sallittua kristitylle ja mikä ei.18 

                                                 
14 Edgren 2000b, 99; Edgren 2001b, 85. 
15 Edgren 2001b, 86; Edgren 2002, 133. 
16 Edgren 2001b, 85. 
17 Edgren 2001b, 86. 
18 Edgren 2001b, 87–88 .  
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Kirkkojen kuvituksessa ei ollut tärkeää ilmaista itseään yksilöllisesti, sillä kuvi-

en tehtävänä ei ollut tuoda esiin maalarin tulkintaa ja hänen taitojaan vaan opettaa 

seurakuntalaisia. Kuvan tuli välittää katsojalleen sanomansa selkeästi, katsojan oli 

kyettävä lukemaan kuva. Tästä syystä keskeisten kristillisten tapahtumien kuvaus-

tavassa tapahtui keskiajan kuluessa varsin vähän, jos lainkaan, muutoksia. Piispa 

Konrad Bitz antoi 1480 määräyksen, että kaikille kirkon rakentamis- ja maalaus-

suunnitelmille tuli saada piispallinen hyväksyntä. Omin luvin seurakunnat eivät 

saaneet palkata työntekijöitä kirkkotyömaalle. Näin muun muassa maalausaiheet 

noudattelivat hiippakunnan liturgista kalenteria.19 

Keskiaikaista kirkkoa on usein syytetty kuvainpalvonnasta. Todellisuudessa vi-

rallinen kirkko ei koskaan sallinut kuvien palvomista. Kuvat olivat kuvia, ja nii-

den avulla rukoilija pystyi paremmin suuntaamaan rukouksensa oikeaan kohtee-

seen, mutta kuvaa itseään ei tullut rukoilla. Kuvat itse eivät olleet pyhiä, vaan ne 

esittivät pyhiä, joita tuli kunnioittaa. Jo paavi Gregorius Suuri (540–604) sanoi 

kuvista: 
On aivan eri asia palvoa kuvia, kuin oppia kuvan havainnollistamasta tarinasta, 
mitä pitää palvoa. Sillä se minkä lukutaitoiset oppivat Pyhistä Kirjoituksista, sen 
kuva kertoo niille, jotka eivät osaa lukea. Siitä jopa oppimatonkin näkee ketä tulisi 
seurata, jotka eivät osaa kirjoittaa voivat lukea. 

Tavalliselle kansalle tämä ero kuvan ja kuvattavan suhteesta ei ollut yhtä selkeää 

kuin oppineille teologeille. Keskiaikaisesta kirjallisuudesta löytyykin runsaasti 

esimerkkejä ihmeitä tekevistä veistoksista ja maalauksista.20 

Useissa Suomen keskiaikaisia kalkkimaalauksia käsittelevissä kirjoituksissa, 

esitetään käsitys, että Suomessa maalausten käyttö opetustarkoituksiin olisi ollut 

hyvin rajallinen. Tämän näkemyksen tueksi mainitaan kirkkotilan hämäryys. Kes-

kiajalla kirkkojen ikkunat olivat Suomessa pieniä, niitä oli vähän eikä lasikaan 

ollut parasta mahdollista. Näkyvyyttä eivät rajoittaneet vain ikkunat vaan myös 

Suomen pimeä talvi ja valaistukseen käytetyt kynttilät, joita ainakaan Tove Ris-

kan mukaan ei ollut varaa polttaa kuin suuremmissa juhlissa. Riska esittääkin 

Lohjan kirkon maalauksia käsitellessään epäilyksensä: ”Oliko kenties lopultakin 

niin, että keskiaikaisista kirkkomaalauksista tuli täällä Pohjolassa taidetta, jonka 

lähinnä tuli miellyttää Herraa – Häntä, joka näkee salassakin?”21  

Suomen talvi on toki pitkä ja pimeä, muttei kuitenkaan kestä ikuisesti. Kesällä 

valoa on runsaasti, joten tuskin maalaukset olivat täysin näkymättömissä ympäri 

                                                 
19 Riska 1990, 139; Hanka & Pirinen 2001, 95; Edgren 2001b, 87. 
20 Edgren 2001b, 85; Edgren 2002, 133. 
21 Riska 1990a, 134, 137; Stewen 2001, 113. 
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vuoden. Tämän lisäksi ihmisen silmän tappisolut reagoivat tehokkaasti valoon ja 

jo puolen tunnin jälkeen ihminen alkaa erottaa muotoja jopa lähes täydellisessä 

pimeydessä. Kirkot eivät sentään olleet niin pimeitä ja keskiaikainen messu kesti 

noin tunnin22, joten seurakuntalaisten silmillä oli hyvin aikaa sopeutua valaistus-

olosuhteisiin. Ihmiset olivat myös tottuneet arjessakin tulemaan toimeen vähällä 

valon määrällä. Vaikuttaisi myös siltä, että näkyvyys oli jossain määrin otettu 

huomioon maalauskoristelua suunnitellessa, etenkin 1510-luvun suurissa maala-

ussarjoissa. Korkeampaa teologista tietämystä vaatineet vertauskuvalliset kuvaesi-

tykset on maalattu holveihin, kun taas pelastuksen kannalta keskeisimmät tapah-

tumat, Jeesuksen kärsimystie, maalattiin kirkon länsiosaan, suunnilleen silmän 

korkeudelle.  

Maalausten käyttöä opetuksessa on kritisoitu myös siitä syystä, että osa maala-

uksista sijaitsee kirkon kuorissa. Seurakuntalaisilla ei ollut pääsyä kuoriaidan toi-

selle puolelle. Markus Hiekkanen on kuitenkin kritisoinut tällaista kuorin täydel-

listä koskemattomuutta. Messun aikana seurakuntalaisilla oli lupa oleskella vain 

seurakunnalle tarkoitetulla alueella, mutta messun jälkeen ja muina aikoina kuo-

riin oli lupa mennä. Kuoriin menemiseen on varmasti liittynyt erinäisiä sääntöjä, 

mutta täysin pääsemättömissä se ei ollut.23 

                                                 
22 Nienstedt & Hänninen & Arstila & Björkvist 1999, 505–506; Markus Hiekkasen luentokurssi 
”Kirkon ja sen ympäristön käyttö keskiajan ja uuden ajan alun Suomessa”, luento 21.2.2006 
23 Stewen 2001, 113; Markus Hiekkasen luentokurssi ”Kirkon ja se ympäristön käyttö keskiajan ja 
uuden ajan alun Suomessa” luento 21.2.2006. 
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3. Historian alku ja Kristuksen esikuvat 

3.1 Vanha testamentti maalausten aiheena 

Suomalaisessa keskiaikaisessa kirkkomaalauksessa Vanhasta testamentista kum-

puavat aiheet ovat nuori ilmiö. Taivassalon koulukunnan töissä esiintyy 1400-

luvulla apostolien seurassa yksittäisiä vanhan liiton profeettoja julistamassa Kris-

tukseen liittyviä tulevaisuuden lupauksiaan niin sanotuissa credo-sarjoissa. Moni-

puolisemmin Vanha testamentti löysi tiensä kirkkojen seinämaalauksiin kuitenkin 

vasta 1500-luvulla.  Näin ollen vanhatestamentillisia aiheita löytyy laajemmalti 

Espoon, Inkoon, Siuntion, Lohjan ja Hattulan kirkoista.1 

Keskiajalla Vanha testamentti nähtiin Uuden testamentin esikuvana. Vanhan 

testamentin aiheita rinnastettiin typologisesti tiettyjen hyväksyttyjen sääntöjen 

mukaisesti Uuden testamentin tapahtumiin, etenkin Kristuksen vaiheisiin. Tällai-

nen concordia veteris et novi Testamenti oli alkanut jossain määrin jo varhaiskris-

tillisenä aikana, mutta huippuunsa se kehittyi vasta keskiajalla. Ludwig Wenner-

virran mukaan ensimmäiset järjestelmälliset typologiset esitykset kehittyivät 

1100-luvulla Ranskassa, jossa ryhdyttiin kuviin lisäämään raamatullisten aiheiden 

joukkoon eläintarinoita toisella kristillisellä vuosisadalla Aleksandriassa synty-

neestä Physiologus-teoksesta.2  

Vanhasta testamentista esikuvien etsiminen keskittyi ennen kaikkea kirkko-

vuoden kahden pääjuhlan, joulun ja pääsiäisen, ympärille. Esimerkkejä rinnasta-

miseen haettiin Raamattujen, psalttarien ja hartauskirjojen kuvituksesta. Erityisen 

huomionarvoisia ovat mallikirjoina käytetyt Biblia Pauperum -niminen kuvaraa-

mattu ja Speculum humanae salvationis -hartauskirja. Alun perin kummassakaan 

ei ollut kuvia vaan ne olivat kirjallisia kuvauksia typologioista.3 

1200-luvulta peräisin oleva Biblia Pauperum eli Köyhien Raamattu oli eräs 

suosituimmista Kristuksen elämää kuvallisesti käsitelleistä teoksista. Se oli lähtöi-

sin mahdollisesti benediktiinimunkkien keskuudesta Saksasta, mutta se levisi pian 

kaikkialle läntiseen Eurooppaan. Biblia Pauperum sisälsi alkuaan 34 kohtausta 

Kristuksen elämästä, alkaen Neitsyt Mariaa tervehtivästä enkeli Gabrielista.  Te-

oksen sivut oli jäsennelty siten, että Uuden testamentin kohtaus oli keskimmäise-

nä, sen molemmin puolin oli typologinen kohtaus Vanhasta testamentista. Uuden 

                                                 
1 Kilström 1992, 119. 
2 Wennervirta 1930, 8; Rajaniemi 2001, 108. 
3 Wennervirta 1930, 14; Riska  
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testamentin kohtauksen ylä- ja alapuolelle oli maalattu kaksi profeettaa, joiden 

vieressä olevassa tekstissä typologia kuvattiin sanoin. 1400-luvun alussa kuva-

ryhmiä oli jo neljäkymmentä ja vuosisadan lopulla viisikymmentä. Osa myöhem-

pien laitosten kuva-aiheista oli peräisin Speculum humanae salvationis –teoksesta. 

Pohjolassa Biblia Pauperumia innoituksen lähteenään käytti Ruotsissa 1400-

luvun lopulla toiminut Albertus Pictor.4 

Speculum humanae salvationis (Ihmisten pelastuksen peili) puolestaan on syn-

tynyt vuoden 1324 tienoilla. Sen tekijän on arveltu olleen dominikaanimunkki 

Ludolphus. Edellisestä poiketen sen kuvat käsittivät koko pelastushistorian, alka-

en luomisesta ja syntiinlankeemuksesta. Siinä Uuden testamentin kuvia oli 42 ja 

jokaista vastasi kolme typologista kohtausta. Loppuun oli vielä lisätty erillisiä 

Kristuksen kärsimystä ja Neitsyt Mariaa käsitteleviä kuvia. Siinä missä Biblia 

pauperum keskittyi typologioissaan Vanhaan testamenttiin ja apokryfikirjoihin, 

Speculum humanae salvationis käytti vertauskuvissaan materiaalia muun muassa 

Jacobus de Voraginen Legenda Aureasta, Flavius Josefuksen Antiquitate judai-

casta ja Petrus Comestorin Historia scholasticasta.5  

Nämä teokset ilmestyivät 1400-luvulla lopulla puulaatoille piirrettyinä, niin sa-

nottuina blokkikirjoina, joiden kopioita levisi ympäri läntistä Eurooppaa. Suomes-

sa näitä teoksien käytöstä inspiraation lähteenä ovat hyvänä esimerkkinä etenkin 

Hattulan ja Lohjan kirkkojen maalaukset, joista pystyy näkemään etenkin Specu-

lum humanae salvationis -teoksen vaikutuksen.6  

Verrattuna Biblia Pauperum - ja Speculum humanae salvationis –teosten typo-

logisiin kuvaohjelmiin, Suomen keskiaikaisten kivikirkkojen kuvavalikoimat ovat 

varsin niukat. Vaikka Uuden testamentin tapahtumat ovatkin varsin kattavasti 

esitetty, on etenkin Vanhan testamentin osalta henkilövalikoima huomattavasti 

niukempi kuin kirjallisissa esityksissä. Kristuksen esikuviksi on valittu vain muu-

tamia henkilöitä. Vanhasta testamentista on Suomen keskiaikaisiin kirkkomaala-

uksiin poimittu pelastushistorian tapahtumia ilmentämään Aadam ja Eeva, Kain ja 

Abel, Mooses, Daavid, Simson, Aabraham ja Iisak, Daniel, Job, Joona, Elisa sekä 

nimettömät israelilaiset vakoojat. Viimeksi mainittuja lukuun ottamatta, voisi sa-

noa, että valinta on osunut vanhan liiton suuriin nimiin. Tältä pohjalta voisi katsoa 

suomalaisten kalkkimaalausten olevan teologiselta kerronnaltaan varsin suoravii-

                                                 
4 Wennervirta 1930, 14; Biblia pauperum 1987, 3–4.   
5 Wennervirta 1930, 14; Wilson & Wilson 1984, 25. 
6 Wennervirta 1930, 8-9, 13–14; Riska 1987, 174. 
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vaista. Pelastushistoria kerrotaan sellaisenaan keskeisten tapahtumien pohjalta 

eksymättä pidemmälle vaikeaselkoisiin typologioihin.  

3.2 Paratiisissa nukkuu Aadam 

Sekä Hattulan, Lohjan, Inkoon, Espoon että Siuntion kirkossa pelastushistoriasta 

kertova kuvasarja lähtee liikkeelle kuorista, itäseinältä, alttarin pohjoispuolelta. 

Jumala katselee ylhäältä pilvistä kahden enkelin seurassa luomaansa Eedenin pa-

ratiisia. Espoossa ja Lohjalla Jumala näyttää siunaavan luomaansa maailmaa, 

Lohjalla hänellä on toisessa kädessään hedelmä – olisikohan kyseessä juuri se 

kielletty hedelmä? (Kuva 1). Siuntion kirkon Jumala pitelee käsissään suurta val-

takunnan omenaa. Toisin kuin Espoon, Siuntion ja Lohjan kirkoissa, Hattulan 

kirkon Jumalaa enkeliseuralaisineen ei ole erikseen kehystetty. Näin hän on lä-

hempänä luomaansa paratiisia. Hattulan kirkossa Jumalan luomaa alkupuutarhaa 

ei myöskään ole aidattu, kuten Espoossa, Lohjalla, Inkoossa ja Siuntiossa.7 Kol-

messa edellä mainitussa kirkossa aita näyttää riukuaidalta, varsinkin Lohjalla var-

sin kevytrakenteiselta sellaiselta, joka ei näyttäisi pyrkivän pitämään ketään ulko- 

tai sisäpuolellaan. Siuntion kirkon paratiisia ympäröivä punainen nauha tuo sen 

sijaan mieleen paksun tiilimuurin. Sen toiselle puolelle karkotetuilla ei ole min-

käänlaista mahdollisuutta palata (Kuva 2). 
Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen ja otti hänen nukkuessaan yh-
den hänen kylkiluistaan ja täytti kohdan lihalla. Herra Jumala teki kylkiluusta nai-
sen --. 1Moos. 2:21–22. 

Eedenin paratiisissa ruohikolla uinuu Aadam, Hattulassa hän tosin näyttäisi pi-

kemminkin kiivenneen puuhun nokosille. Hänen kylkensä kohdalta kohoaa Eeva, 

Jumalan luodessa hänet Aadamin kylkiluusta. (Kuva 3). Siuntiossa Aadamista 

tosin on jäljellä enää alavartalo, eikä Eevankaan kunnossa ole kehumista. Inkoon 

kirkon Aadamilla ja Eevalla on hyvin selkeät kylkiluut ja niitä on paljon. (Kuva 4). 

Espoossa ja Inkoossa paratiisi on täynnä sabluunalla tehtyjä punaisia kukkakuvi-

oita, joita varsinkin Espoossa on muutoinkin ylettömän runsaasti kaikilla kuva-

pinnoilla (Kuva 5). Siuntion kirkon paratiisia peittävät punaiset ornamenttikuviot. 

Lohjalla paratiisissa kasvaa puita sekä aidan vierellä että erottamassa ylemmän 

osan Eevan luomista alempana tapahtuvista syntiinlankeemuksesta ja Aadamin ja 

Eevan vihkimisestä.8 

                                                 
7 Rancken 1950, 130; Drake 1958, 40–41; Riska 18987, 172–173; Riska 1990a, 135; Edgren 1997, 
52. 
8 Rancken 1950, 130; Drake 1958, 40–42; Riska 1987, 163, 166, 172–173; Riska 1990a, 135;  
Edgren 1997, 52. 
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ala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja nai-
seksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: ”Olkaa hedelmälliset, li-
sääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. 1. Moos. 1:27–28. 

Lohjalla, Espoossa, Siuntiossa ja Inkoossa paratiisin aita sulkee sisäänsä myös 

kuvauksen Jumalasta vihkimässä Aadamin ja Eevan. Siuntion kirkossa näkyvissä 

on vain hieman Eevan ylävartaloa sekä Jumalan sädekehää. Sekä Espoossa että 

Lohjalla avioliittoon vihkimistä on seuraamassa kaksi todistajaa. (Kuva 6). Es-

poossa Jumalalla on punainen vaate ja päässään kolminaisuuden kruunu. Lohjalla 

Jumala on pukeutunut valkoiseen ja vaaleansiniseen. Lohjalla todistajat ovat mo-

lemmat miespuolisia, Espoossa toinen on mies ja toinen nainen.9 Inkoossa punai-

seen vaatteeseen pukeutunut Jumala liittää Aadamin ja Eevan kädet yhteen. Alas-

tomat Aadam ja Eeva eroavat toisistaan lähinnä hiusten pituuden puolesta. 

Pelastushistoriaa kuvatessa luominen ja syntiinlankeemus olivat tulevien tapah-

tumien – Kristuksen lihaksi tulemisen ja kärsimyksen – edellytys, ilman syntiä ei 

voinut olla myöskään armahdusta. On kuvaavaa, että kaikista luomisen tapahtu-

mista maalausaiheeksi on valittu juuri Eevan luominen. Jumala loi naisen ja nai-

sen kautta synti tuli maailmaan. Tämä naiseuden ja synnin yhteys tulee ilmi myös 

siinä, että syntiinlankeemuksen ja paratiisista karkotuksen jälkeen kuva-aiheissa 

kirkkojen seinillä siirrytään käsittelemään ”uutta Eevaa”, Mariaa, jonka kautta 

maailmaan syntyy pelastuksen mahdollisuus.10 

3.3 Synti ja sen seuraukset 

Käärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Se sanoi nai-
selle: ”Onko Jumala todella sanonut: ´Te ette saa syödä mistään puutarhan puus-
ta´?” Nainen vastasi käärmeelle: ”Kyllä me saamme syödä puutarhan puiden he-
delmiä. Vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala on sanonut: ´Älkää 
syökö sen puun hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, ettette kuolisi.´” Silloin 
käärme sanoi naiselle: ”Ei, ette te kuole. Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te 
syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että 
tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan.” Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat 
hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmär-
rystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kans-
saan, ja mieskin söi. 1. Moos. 3:1–6. 

Lohjalla syntiinlankeemuksesta kertova kuva on paratiisin aidan sisäpuolella 

itäseinällä.11 Käärme, jolla on naisen ylävartalo, ojentaa puusta punaista omenaa 

Eevalle, jolla on jo yksi omena kädessään. Ehkä Eeva on jo maistanut omaansa ja 

nyt käärme antaa hänelle toisen annettavaksi Aadamille.(Kuva 7). Siuntiossa, Es-

poossa, Inkoossa ja Hattulassa kielletyn hedelmän tapaus löytyy kuorista pohjois-

                                                 
9 Rancken 1950, 130; Drake 1958, 42; Riska 1987, 173; Riska 1990a, 135. 
10 Kilström 1992, 120; Edgren 1997, 44. 
11 Riska 1990a, 135. 
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seinältä. Siuntiossa ja Inkoossa maalaus on pahoin kulunut. Espoossa huomio 

kiinnittyy ensimmäisenä hyvän ja pahan tiedon puun ympärille kietoutuneeseen 

paksuun, tummaan käärmeeseen. Käärmeellä on jälleen naisen pää. Eeva ja Aa-

dam ovat jo verhonneet alastomuutensa käyttäen pientä oksakimppua. Sekä Hattu-

lassa että Lohjalla, joissa molemmissa on maalaustyön takana tuntematon ”Hattu-

lan mestari” apulaisineen, Aadam ja Eeva ovat verhonneet alastomuutensa jo he-

delmää haukatessaan viikunanlehtien asemasta kotoisasti saunavastoilla. (Kuva 

8).12 

Niin Herra Jumala ajoi ihmisen pois Eedenin puutarhasta ja pani hänet viljelemään 
maata, josta hänet oli tehty. Hän karkotti ihmisen ja asetti Eedenin puutarhan itä-
puolelle kerubit ja salamoivan, leimuavan miekan vartioimaan elämän puulle vie-
vää tietä. 1. Moos. 3:23–24. 

Aadam ja Eeva joutuivat Jumalan käskystä jättämään paratiisin rauhan taakseen 

ja aloittamaan raskaan raadannan jokapäiväisen leipänsä edestä. Raamatun kerto-

muksen mukaan karkottajana toimi itse Herra Jumala kaikessa pyhyydessään, 

mutta kirkkojen seinillä hänen tilalleen on astunut enkeli. Helena Edgrenin mu-

kaan tähän muutokseen ovat vaikuttaneet keskiaikaiset mysteerinäytelmät. Es-

poossa karkotusta esittävän maalauksen alaosa on tuhoutunut. Henkilöhahmoista 

on jäljellä enää päät. Enkeli, jolla on punavihreät siivet, heiluttaa päänsä yllä suur-

ta miekkaa. Aadam ja Eeva poistuvat paratiisin portista, Eeva edellä, Aadam hä-

nen perässään. Hattulassa ja Lohjalla ihmiskunnan esivanhemmat ovat edelleen 

liikkeellä saunavasta-asusteissa.(Kuva 9). Lohjalla aihe on tosin vaurioitunut ik-

kuna-aukon laajentamisen yhteydessä ja on sen lisäksi osittain kirkon toisien ur-

kujen takana piilossa.13 Näkyvillä olevasta osasta välittyy kuitenkin kuva varsin 

vauhdikkaasta karkotustoiminnasta. Vaikka Raamattu kertookin Herran tehneen 

Aadamille ja Eevalle nahasta vaatteet heidän alastomuutensa peitoksi, Lohjan 

maalauksen perusteella voisi ajatella Jumalan toimineen karkotusmääräystä anta-

essaan äkkipikaistuksissaan, Herran enkeli häätää ensimmäiset ihmiset paratiisista 

vauhdilla (Kuva 10). Inkoossa Aadam ja Eeva eivät ole löytäneet alastomuutensa 

verhoksi muuta kuin omat kätensä (Kuva 11). Siuntiossa paratiisista karkotusta 

esittänyt maalaus on tuhoutunut. 
Ja miehelle hän sanoi: ”Koska teit niin kuin vaimosi sanoi ja söit puusta, josta mi-
nä kielsin sinua syömästä, niin olkoon maa sinun takiasi kirottu. Kovalla työllä si-
nun on hankittava siitä elantosi, niin kauan kuin elät. Maa kasvaa orjantappuraa ja 
ohdaketta, mutta sen kasveista joudut ottamaan ravintosi. Otsa hiessä sinun on 
hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinut on otettu.. 
1. Moos. 3:17–19.   

                                                 
12 Drake 1958, 42; Rácz 1970, 7; Riska 1987, 163, 173; Riska 1990a, 135; Edgren 1997, 53. 
13 Drake 1958, 42; Rácz 1970, 7; Riska 1987, 173; Riska 1990a, 136; Edgren 1997, 53 
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 Onnellisen Edenin puutarhan ulkopuolelle joutumisen jälkeistä vaivaa on ku-

vattu Hattulan kirkossa. Keskiaikaisen talonpojan asusteissa kuvatut Aadam ja 

Eeva joutuvat raatamaan hiki päässä ja sormet verillä pysyäkseen hengissä. Aa-

damin on muokattava maata, joka on nyt hänen itsensä tähden kirottu. Koska enää 

he eivät kykene olemaan julkisesti alasti, on Eevan kehrättävä ja kudottava heille 

päällepantavaa.14  (Kuva 12).  

3.4 Ensimmäiset veljekset 

Ihmiskunnan esivanhempien poistuttua paratiisista heille syntyi kaksi poikaa, 

Kain ja Abel. Kain oli maanviljelijä, mutta Abel hankki elantonsa lampaita kas-

vattamalla. Heistä molemmat pyrkivät miellyttämään Jumalaa uhraamalla hänelle 

jotain omastaan. Herra ei kuitenkaan pitänyt uhreja samanarvoisina. 
Kerran Kain toi Herralle uhrilahjaksi maan satoa, ja Abel toi lampaidensa esikois-
karitsoja ja niiden rasvaa. Herra katsoi suopeasti Abeliin ja hänen uhriinsa, mutta 
Kainin ja hänen uhrinsa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain suuttui kovin ja hä-
nen katseensa synkistyi. 1. Moos. 4:3–5. 

Kain sanoi veljelleen Abelille: ”Lähde minun mukaani.” Mutta kun he olivat kul-
keneet jonkin matkaa, Kain kävi veljensä Abelin kimppuun ja tappoi hänet. 
 1. Moos. 4:8. 

Herra sanoi: ”Mitä oletkaan tehnyt! Etkö kuule, kuinka veljesi veri huutaa minulle 
maasta? Nyt olet kirottu etkä voi jäädä tänne, sillä tämän maan oli avattava suunsa 
ja otettava vastaan veljesi veri, jonka sinä vuodatit. Kun koetat viljellä maata, se ei 
enää ruoki sinua, vaan sinun on harhailtava kodittomana ja pakolaisena maan pääl-
lä.” 1. Moos. 4: 10–12. 

Lohjalla Kainin ja Abelin tarina on kuvattu kirkon asehuoneeseen. Eteläisessä 

holvissa, ulko-oven yllä, Kain, joka pitelee kädessään puimakarttua, uhraa Juma-

lalle viljalyhteitä.15 Kainin takana seisoo paholainen, jolla on yksi sarvi keskellä 

otsaa ja kädessään aasin leukaluu. Paholainen kuiskii Kainin korvaan kateuden 

sanoja. (Kuva 13). Kirkkosaliin johtavan oven ylle on kuvattu maalaus, jossa yh-

distyvät Abelin uhri ja Kainin suorittama surmatyö. Abel on rakentanut tiilisen 

alttarin, jolla palaa tuli. Hän on polvistunut alttarin ääreen rukoilemaan. Kain on 

hiipinyt veljensä selän taakse ja iskee juuri tätä aasin leukaluulla otsaan. Abelin 

otsasta näyttäisi purskahtavan verta. (Kuva 14). Asehuoneen läntiseen holviin on 

kuvattu Jumala puhuttelemassa Kainia, jolla on yhä kädessään surma-ase. (Kuva 

15). 

Siuntiossa samassa kuoriholvissa, jossa Kain ja Abel ovat, on myös uhrattavak-

si kulkeva Iisak. Bengt Ingmar Kilströmin mukaan tämän sijoittelun tarkoituksena 

oli korostaa syntiinlankeemuksen ja anteeksiannon teemoja. Tähän tulkintaan so-

                                                 
14 Riska 1987, 173; Edgren 1997, 56. 
15 Riska 1990a, 191–192. 
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pii myös samasta holvista löytyvä sieluja punnitseva arkkienkeli Mikael.16 Abelin 

ja Kainin uhrit on kuvattu samaan holvialaan. Abel on rakentanut itselleen alttarin 

uhriaan varten, uhrituli kohoaa taivaaseen saakka. Kainin lyhteiden savu ei yllä 

niin korkealle. Osa maalauksesta on vaurioitunut, joten Kainista itsestään näkyy 

enää vain jalat, pää ja rukoukseen liitetyt kädet. Läntiseen holvialaan on kuvattu 

Kain tappamassa veljeään. Kain on kaatanut Abelin maahan ja on parhaillaan 

lyömässä tätä aseella, joka vaikuttaa sapelilta. Abel on kohottanut kätensä torjuak-

seen iskun tai pyytääkseen veljeltään armoa. (Kuva 16). 

Hattulan kirkossa nämä tapahtumat on kuvattu sakaristoon. Kainin uhri on ku-

vattu itäiseen holviin. Viljauhrista syntyvä savu ei kuitenkaan kohoa korkeuksiin 

kohti Jumalaa, vaan savu painuu alas maanpinnalle. Toisin on Abelin uhrin suh-

teen, se on kuvattu pohjoisholviin, liekeissä roihuavien karitsojen savu kohoaa 

kohti korkeuksia. (Kuva 17). Helena Edgren tulkitsee Abelin uhrin ilmentävän 

ehtoollisen sakramenttia. Tätä tulkintaa korostamassa on uhrin alle maalattu poi-

kasiaan omalla verellään ruokkiva pelikaani. Hattulan kirkossa ei kuitenkaan esi-

tetä Kainia kesken surmatyön, läntiseen holviin on kuvattu veljekset verityön jäl-

keen. Abel makaa maassa kuolleena, hänen otsastaan valuu verta. Kain, joka pite-

lee yhä aasin leukaluuta käsissään, on kääntänyt veljelleen selkänsä. Itäseinälle, 

uhrinsa alle, Kain on kuvattu Jumalan eteen surmatyön jälkeen. Jumalalla on mu-

kanaan kaksi enkeliä. Kain istuu maassa katuvan näköisenä, edelleen hän pitelee 

kädessään surma-asetta. Katuvainen Kain ei ole mitenkään yleinen aihe kuvata.17 

Paholainen kyyristelee Kainin vieressä pidellen tämän vaatteen helmasta kiinni. 

Ehkä se tahtoo näyttää Jumalalle, että tämä sielu on hänen. (Kuva 18). 

3.5 ”Riisu kenkäsi, Mooses!” 

Keskeinen henkilö kirkkojen vanhatestamentillisessa kuvastossa on ymmärrettä-

västi Mooses. Hän oli Jeesuksen esikuva toimiessaan Jumalan ja Israelin kansan 

solmiman liiton, kristittyjen silmissä vanhan liiton, välimiehenä. Kronologisesti 

Mooses-aiheissa lähdetään liikkeelle hänen kutsumisestaan, Mooseksen kohdates-

sa palavan pensaan. Tämän aiheen katsottiin keskiajalla ennakoivan Kristuksen 

inkarnaatiota.18 
Siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli tulenliekissä, joka nousi orjantappurapen-
saasta. Mooses huomasi, ettei tuli kuluttanut pensasta, vaikka se oli liekeissä. Sil-
loin hän ajatteli: ”Menenpä katsomaan tuota ihmettä. minkä vuoksi pensas ei pala 

                                                 
16 Rancken 1950, 131; Kilström 1992, 121. 
17 Riska 1987, 173; Kilström 1992, 121; Edgren 1997, 90–92. 
18 Kilström 1992, 122. 
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poroksi?”  Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, hän huusi pensaasta: ”Moo-
ses, Mooses!” Mooses vastasi: ”Tässä olen.” Herra sanoi: ”Älä tule lähemmäksi! 
Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä.” 2. Moos. 3:2–5. 

Mooseksen ja Jumalan ensikohtaaminen on ikuistettu Hattulan, Lohjan ja Siun-

tion kirkkoihin. Mooses on kuvattu riisumaan kenkiään ja hänellä on päässään 

sarvet. Nämä sarvet toimivat Mooseksen tunnusmerkkinä kirkkotaiteessa hyvin 

pitkään. Sarvet ovat tulkintavirhe, joka syntyi hepreankielistä Toista Mooseksen 

kirjaa käännettäessä latinaksi. Vuoden 1992 raamatunkäännös kertoo Mooseksen 

Siinainvuorelta paluusta: Kun Mooses laskeutui Siinainvuorelta molemmat liiton-

taulut käsissään, hänen kasvonsa sädehtivät, koska hän oli puhunut Herran kans-

sa. Itse hän ei sitä tiennyt. (2. Moos. 34:29) Heprean sanaקרן  tarkoittaa sanatar-

kasti ”sarvi”, mutta sillä on myös merkitys ”säteillä”. Sananmukaisesti käännet-

tyyn latinankieliseen tekstiin Mooseksesta tuli näin sarvipäinen. 19  Hattulassa 

Mooseksen sarvet ovat keltaiset ja kaartuvat hivenen ulospäin. Myös Lohjalla 

sarvet ovat keltaiset, mutta ne ovat paksummat kuin Hattulan Mooseksella ja kaar-

tuvat vahvemmin ulospäin. Siuntion Mooseksen sarvet kääntyvät sisäänpäin. Ne 

ovat punaiset ja ne on maalattu punaisen sädekehän päälle, joten kokonaisuus 

näyttää lähinnä pullealta viikinkikypärältä.  

Hattulan kirkossa Jumala nousee tulenliekkien keskeltä kädessään valtansa 

merkkinä oleva valtakunnanomena. Jumala siunaa kädellään Moosesta, jolle aika 

on tehnyt kepposia, joten hänen hiuksensa vaikuttavat sinertäviltä. Toinen kenkä 

on hänen vierellään ja hän istuu maassa riisuen toisella kädellään toista kenkäänsä 

ja toisen kätensä hän on kohottanut Jumalan puoleen. (Kuva 19). 

Lohjalla asetelma on hyvin samankaltainen. Etenkin Jumala on molemmissa 

kirkoissa samankaltainen; tulenliekeistä kohoaa Jumalan ylävartalo, hänellä on 

kädessään valtakunnanomena ja yllään hänellä on siniset vaatteet. Molemmissa 

kirkoissa Jumalan hiukset ovat ruskeat, Hattulassa hivenen tummemmat kuin Loh-

jalla. Myös sädekehät ovat olleet molemmissa kirkoissa punertavat, mutta Hattu-

lassa väri on aikojen saatossa muuttunut lähes mustaksi. Mooses istuu molemmis-

sa kirkoissa maassa riisumassa kenkiään. Hänellä on keltaiset sarvet ja rusehtava 

vaate. Hattulassa puvun vuori on nykyisin musta, Lohjalla vuori on vihreä. Mo-

lemmissa kirkoissa Mooses on kohottanut toisen kätensä ja toisella riisuu kenkää 

jalastaan. Kuitenkin Hattulassa Mooseksen kengänriisumisasento on jollain tapaa 

aikuisempi kuin Lohjalla. Hattulassa Mooses on nostanut toisen jalan toisen päälle, 

                                                 
19 Rancken 1950, 131; Riska 1987, 171; Riska 1990a, 164; Edgren 1997, 70–71; Houtman 2000, 
731–732. 
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jotta saisi kengän jalastaan, Lohjalla hän on koukistanut jalan taaksepäin kuin 

lapsi. 

Siuntion kirkon asetelma on vastaava kuin Lohjalla ja Hattulassa, mutta toteu-

tus on niitä kömpelömpi. Maalaus on lisäksi keskeltä hivenen kulunut. Jumala 

kohoaa vihreästä pensaasta, jonka ympärillä on punaisia liekkejä. Mooses on var-

maankin tarkoitettu istumaan kuten Hattulan maalauksessa, mutta maanpinnan ja 

Mooseksen väliin jäävä tila antaa vaikutelman, että Mooses yrittäisi riisua kenki-

ään seisaaltaan.  

3.6 Erämaavaelluksen huippuhetket 

3.6.1 Ravinnoksi uupuville 

Raamattu kertoo kuinka Egyptistä vapautuneet israelilaiset alkoivat Punaisen me-

ren ylitystä seuranneella erämaataipaleella nurista kehnoista oloistaan, jotka Egyp-

tin orjuuskin voitti mennen tullen. Jumalan ja kansan välimiehenä toiminut Moo-

ses vei ihmisten valitukset Jumalan tietoon. 
Herra sanoi Moosekselle: ”Minä annan sataa teille ruokaa taivaasta, niin että kansa 
voi joka päivä mennä keräämään ruokaa, mutta vain sen päivän tarpeiksi. --” 2. 
Moos. 16:4.  

Ruokaa, jonka Jumala antoi taivaasta sataa israelilaisille syötäväksi, nämä al-

koivat nimittää mannaksi. Mannasade on kuvattu Siuntion, Hattulan ja Lohjan 

kirkkoihin, joissa Mooses-aiheita on runsaasti. Jumalan kansalleen lahjoittama 

manna toimi vertauskuvana Jeesuksen viimeisellä ateriallaan omaksi ruumiikseen 

nimeämälle leivälle. Jotta vertauskuva tulisi taatusti selväksi, on manna kuvattu 

ehtoollisleipien, öylättien, näköiseksi.20 

Hattulassa ja Lohjalla maalaus mannasateesta löytyy kirkon itäosasta keskilai-

vasta, alttarin yltä. Tämän vahvistaa aiheen vertauskuvallisuutta, maalauksen alla 

käsiteltiin seurakuntalaisille jaettavaa mannaa taivaasta, Jeesuksen ruumista. Loh-

jalla Mooses seisoo punainen viitta yllään ja sauva kädessään israelilaisten ympä-

röimänä. Kaksi miestä, joista toinen on mahdollisesti Aaron, seisovat Mooseksen 

takana hämmästelemässä tapahtunutta. Mooseksen edessä on kolme henkilöä, 

jotka keräävät taivaalta putoavaa ruokaa. Hattulassa asetelma on paljolti sama, 

ruokaa kerääviä ihmisiä on tosin vain kaksi ja he molemmat seisovat. Lohjalla 

kerääjistä kaksi on polvistunut ja he keräävät mannaa koreihin.21 (Kuva 20). 

                                                 
20 Riska 1987, 171; Kilström 1992, 122; Edgren 1997, 72. 
21 Riska 1990a, 157; Edgren 1997, 72. 
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Siuntiossa mannasadetta esittävä maalaus löytyy poikkeuksellisesti etelälaivan 

läntisimmästä holvista. Maalauksen tehtävänä on havainnollistaa viimeistä ehtool-

lista.22 Maalauksessa on ainakin kolme henkilöä, joista kaksi ovat kohottaneet 

kätensä ylös kuin kiitokseen. Holvin keskustasta säteilee Jumalan kirkkaus kohti 

henkilöitä ja koko holvialaa peittävät valkoiset ja ruskeat leivät.  

Erämaassa Israelin kansa ei ollut ainoastaan nälissään, vaan heitä vaivasi myös 

jano. Jälleen ilmeni aihetta surkutella olojen kurjuutta ja kutsua Mooses apuun. 

Vanhassa testamentissa kerrotaan Jumalan neuvoneen kaksi kertaa Moosekselle 

iskemään kalliota veden saamiseksi. Typologisesti tulkittuna tämä tapaus enteili 

vaihtoehtoisesti kastetta tai Kristuksen kyljen puhkaisemista.23 
Herra sanoi: ”Lähde kulkemaan muiden edellä ja ota mukaasi muutamia Israelin 
vanhimmista. Ja kun lähdet, ota sauvasi, jolla löit Niilin vettä. Minä olen sinua 
vastassa kalliolla Horebin luona. Lyö kallioon, niin siitä alkaa juosta vettä ja kansa 
saa juodakseen.” Mooses teki niin Israelin vanhimpien nähden. 2. Moos. 17:5–6. 

Herra sanoi Moosekselle: ”Ota sauva ja kutsu sitten veljesi Aaronin kanssa kaikki 
israelilaiset koolle. Puhukaa kansan nähden kalliolle ja käskekää sen antaa vettä. 
Näin saat veden pulppuamaan kalliosta ja juotat sekä ihmiset että karjan.” Mooses 
otti Herran käskyn mukaisesti sauvan, joka oli pyhäkköteltassa Herran edessä. Sit-
ten hän ja Aaron kutsuivat kansan koolle kallion luo. Mooses sanoi kansal-
le: ”Kuulkaa nyt, kapinoijat! Tästä kalliostako meidän muka pitäisi saada teille 
vettä?” Mooses kohotti sauvan ja iski kahdesti kalliota, ja siitä alkoi juosta vettä, 
niin että kaikki israelilaiset ja heidän karjansa saivat juoda kyllikseen. 4. Moos. 
20:7–11. 

Hattulan maalauksessa Mooses iskee parhaillaan sauvallaan kalliota, josta 

ryöppyää vettä.24 Jälleen Mooseksen takana on kaksi miestä ihailemassa Moosek-

sen tekoja, aivan kuten myöhemmin Jeesuksen tekoja kuvaavissa maalauksissa on 

hänen takanaan aina pari opetuslasta. Mooseksen vieressä seisoo nainen, joka on 

liittänyt kätensä yhteen kiitoksen ilmaisuksi. Veden ääressä on yksi ihminen pol-

villaan saavi kädessään. Tässä maalauksessa Moosekselta puuttuvat sarvet, eikä 

hänellä ole sädekehääkään. (Kuva 21). 

Jälleen Lohjalla oleva esitys aiheesta on hyvin samanlainen, mutta nyt vettä 

noutavia ihmisiä on kaksi. Nainen, joka Hattulassa kiitti vedestä, on nyt hakenut 

saavit ja täyttää niitä riemuissaan. 

 3.6.2 Käärme kepin nenässä 

Erämaavaelluksen tapahtumista ristiinnaulitsemisen vertauskuvana toimi pronssi-

käärme, jonka Mooses nosti kansansa nähtäville.25  

                                                 
22 Rancken, 1950, 131; Riska 1987, 166. 
23 Riska 1987, 171; Kilström 1992,122; Edgren 1997, 72. 
24 Edgren 1997, 72. 
25 Riska 1987, 171; Edgren 1997, 72. 
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Silloin Herra lähetti kansan kimppuun myrkkykäärmeitä, ja niiden puremiin kuoli 
suuri joukko israelilaisia. Kansa tuli Mooseksen luo sanomaan: ”Me teimme syn-
nin, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän ottaisi nämä 
käärmeet pois meitä ahdistamasta.” Mooses rukoili kansan puolesta, ja Herra sanoi 
Moosekselle: ”Tee käärmeen kuva ja pane se tangon päähän. Jokainen pureman 
saanut, joka katsoo siihen, jää eloon.” Mooses teki pronssista käärmeen ja pani sen 
tangon päähän. kun ne, joita käärmeet olivat purreet, katsoivat pronssikäärmettä, 
he jäivät eloon. 4. Moos. 21:6–9. 

Hattulan kirkossa kuorin keskimmäisessä holvissa on kuvattuna kohtaus, jossa 

Mooses on tuonut kansan nähtäväksi kepin, jonka ympärille on kiedottu mustaksi 

ajan kuluessa tummunut käärme.26 Mooseksen seurassa on neljä israelilaista, jois-

ta kaksi seisoo Mooseksen vieressä. He ovat varmaankin jo parantuneet käärmei-

den puremista. Naishahmo on polvistunut pronssikäärmeen eteen rukoilemaan. 

Neljäs henkilö makaa Mooseksen jalkojen juuressa käärmeet kimpussaan. (Kuva 

22). 

Lohjalla kohtauksessa on Mooseksen lisäksi kuusi muuta henkilöä, joista kaksi 

seisoo parantuneina Mooseksen selän takana. 27  Pronssikäärmeeseen katseensa 

suunnanneita rukoilijoita on kaksi, joista toinen on nainen. Maassa käärmeiden 

armoilla makaa kaksi israelilaista. Käärmeiden tehtävää Jumalan rangaistuksen 

välikappaleina selventää kuvassa käärmeiden sataminen taivaalta israelilaisten 

niskaan.  

3.6.3 Kymmenen käskyä 

Mooses-aiheista toinen keskeinen kohtaus on Jumalan lain antaminen Siinain vuo-

rella. Tämän aiheen tehtävänä oli ennakoida Pyhän hengen vuodattamista, hellun-

tain ihmettä.28 Raamatussa Mooses saa lain kahteen kertaan, sillä ensimmäisen 

laintaulut, jotka hän sai suoraan Jumalalta, hän rikkoi suututtuaan israelilaisten 

syntiseen menoon. 
Sanottuaan kaiken tämän Moosekselle Siinainvuorella Jumala antoi hänelle kaksi 
kivistä liitontaulua, jotka hän oli omalla kädellään kirjoittanut. 2. Moos. 31:18 

Mooses teki kaksi entisen kaltaista kivitaulua. Varhain seuraavana aamuna hän 
nousi Siinainvuorelle, niin kuin Herra oli käskenyt, ja vei kivitaulut mukanaan. 
Herra laskeutui alas verhoutuneena pilveen, tuli Mooseksen luo ja lausui nimen 
Jahve. – Herra sanoi Moosekselle: ”Kirjoita muistiin nämä käskyt, sillä ne ovat si-
nun ja Israelin kanssa tekemäni liiton ehdot.” Mooses viipyi Herran luona neljä-
kymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä syömättä ja juomatta. Ja hän kirjoitti tau-
luihin liiton ehdot, nuo kymmenen käskyä.” 2. Moos. 34: 4-5, 27–28. 

Hattulassa ja Lohjalla Jumala ilmestyy Moosekselle pilven keskeltä ojentaen 

hänelle laintaulut.29 Hattulassa Mooses on Jumalan edessä yksin. Lohjalla Moo-

                                                 
26 Edgren 1997, 72. 
27 Riska 1990a, 158. 
28 Kilström 1992,122. 
29 Riska 1990a, 164; Edgren 1997, 71. 
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seksen seurassa on ilmeisemmin Aaron, vanhan liiton ylipappi. Pilvimuodostelma 

on samanlainen kuin luomisessa Jumalan ympärillä oleva kehä. Myös myöhem-

min taivaaseen ottamisen yhteydessä Jeesus katoaa samanlaiseen aukkoon pilvissä. 

Lain taulut eivät ole kaksi erillistä taulua vaan ne näyttävät olevan kiinni toisis-

saan. (Kuva 23). 

3.6.4 Rypäleitä ryöväämässä 

Moosekseen ja erämaan harharetkiin liittyy Hattulassa ja Lohjalla luvatusta maas-

ta palaavat israelilaiset vakoojat, jotka kantavat suurta viinirypäleterttua välissään. 

Sijoituspaikastaan riippuen aiheen on arveltu kuvanneen ristinkantoa, kastetta tai 

ehtoollista. Biblia Pauperumissa aihe on liitetty Jeesuksen kasteen yhteyteen. 

Lohjan kirkossa maalaus sijaitsee eteläseinällä läntisimmässä holvivälissä, jonka 

holvissa Jeesuksen julkista toimintaa esittävät maalaukset alkavat. Suomen keski-

aikaisien kalkkimaalausten joukosta ei löydy esitystä Jeesuksen kasteesta 30, sijoi-

tuspaikkansa perusteella Lohjan kirkon vakoojat ovat saattaneet olla havainnollis-

tamassa tätä tapahtumaa.  
Sitten he tulivat Eskolinlaaksoon ja leikkasivat sieltä mukaansa viiniköynnöksen 
oksan, jossa oli yksi ainoa rypäleterttu. Se oli niin painava, että kaksi miestä joutui 
kantamaan sitä tangon varassa. – 4. Moos. 13:23. 

Hattulassa miehet kantamuksineen on kuvattu pohjoisseinälle kuoriin. Miehet 

kantavat välissään tangossa kantamuksensa. Viinirypäleterttu on selvästi hyvin 

painava, sillä miehet ovat ottaneet itselleen sauvat, joihin he tukeutuvat kävelles-

sään.31 (Kuva 24). 

Lohjalla ikkunan laajentaminen on tuhonnut kuvasta toisen vakoojista, jäljellä 

on toinen miehistä sekä heidän kantamuksensa. Rypäleterttu on jopa suurempi 

kuin Hattulassa. Terttu on kiedottu vihreään kankaaseen, jotta sitä olisi helpompi 

kantaa. Näin on myös Hattulassa.  

3.7 Vanhan testamentin muilta lehdiltä 

Pelastushistorian johdantokappaleen ja vanhan liiton päähenkilön lisäksi muualta-

kin Vanhasta testamentista on löytynyt soveliaita aiheita kuvattaviksi seinämaala-

uksiin. Typologisoivan ajattelutavan mukaisesti Vanhan testamentin sivuilta on 

etsitty esikuvia Kristukselle ja hänen toiminnalleen. Ja koska niitä haluttiin löytää, 

niin niitä myös löytyi. Eräs tällainen esikuva oli Joona.    

                                                 
30 Biblia Pauperum 1987, Riska 1990a, Kilström 1992, 122. 
31 Edgren 1997, 68. 
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Mutta Herra pani suuren kalan nielaisemaan Joonan. Joona oli kalan vatsassa kol-
me päivää ja kolme yötä. -- Sitten Herra käski kalan oksentaa Joonan kuivalle 
maalle. Joona 2: 1, 11. 

Joonan kalan vatsassa viettämät kolme vuorokautta näyttäytyivät Kristuksen tuo-

nelassa viettämien päivien ja öiden ennakointina. Pelastuminen takaisin ihmisten 

ilmoille puolestaan kuvasi ylösnousemuksen ihmettä. Joona on kuvattuna Hattu-

lan kirkon pohjoisseinälle toiseen holviväliin idästä katsoen. Maalaus on pahoin 

kulunut, jäljellä ovat enää helvetin kidan kaltaisen meripedon leuat. Meripedon 

suusta kohoaa alaston ihmishahmo, josta on jäljellä enää alaosa. Kilströmin mu-

kaan Joona on kuvattu myös Siuntion kirkkoon, Rancken ei aihetta tunnista.32 

Joona löytyy reunakuvana holvista, jonka keskusaiheena on Mooses palavan pen-

saan edessä. Maalauksessa merihirviö sylkäisee parhaillaan alastoman Joonan 

suustaan rannalle. Kala ei ole juuri Joonaa suurempi. (Kuva 25). 

Kristuksen kärsimyksiä sekä hänen nöyryyttään Jumalan edessä Vanhan testa-

mentin puolella havainnollisti hurskas mies Job. 
Niin Saatana lähti pois Herran edestä. Hän meni ja runteli Jobia märkivillä paiseil-
la. Niitä nousi kaikkialle, päästä jalkoihin. Job kävi jätekasalle istumaan ja kaapi 
ruumistaan ruukunpalalla. Hänen vaimonsa sanoi hänelle: ”Vieläkö sinä pidät 
kiinni hurskaudestasi? Kiroa jo Jumala ja kuole pois!” Job vastasi: ”Hullun puhet-
ta, vaimo. Kun otamme Jumalan kädestä hyvän, totta kai meidän otettava myös 
paha.” Kaiken tämän keskellä Job ei sanallakaan kapinoinut Herraa vastaan. Job 
2:7.10.  

Tunkiolla paiseitaan kaapiva Job on kuvattu Lohjalla vakoojakaksikon yläpuo-

lelle eteläseinän läntisimpään holviväliin. Maalaus on osittain tuhoutunut ikkunan 

suurentamisen yhteydessä. Job on maalauksessa alaston ja hänen yllään lentelee 

Pyhän Hengen kyyhkynen. Hattulan kirkossa Job on kuvattu asehuoneen eteläsei-

nällä olevaan muurikomeroon. Maalauksesta ei ole enää kovin paljon jäljellä, Job 

on hahmotettavissa parran, hiusten ja ihossa olevien paiseiden ansiosta. (Kuva 26). 

Siuntion kirkossa Kristuksen esikuvana pääsee esille myös Daavid.33 Häntä ta-

paa myös niin sanotuissa credo-sarjoissa Sauvon ja Karjaan kirkoissa, niissä hän 

esiintyy opetuslapsista Andreaksen parina harppu kädessään. Credo-sarjoja käsit-

telen tarkemmin myöhemmin kuudennessa luvussa. 
Kun filistealainen lähti tulemaan Daavidia kohti, Daavid ryntäsi juosten häntä vas-
taan, pisti käden laukkuun ja otti sieltä kiven. Hän linkosi sen ja osui filistealaista 
otsaan. kivi puhkaisi otsan ja filistealainen kaatui suulleen maahan. Näin Daavid 
voitti filistealaisen ilman miekkaa pelkällä lingolla ja kivellä, kaatoi hänet maahan 
ja otti hänet hengiltä. 1. Sam. 17:48–50.  

Siuntion kirkon maalauksessa Daavid on parhaillaan surmaamassa Goljatia, hän 

on kaatanut Goljatin lingollaan maahan ja on juuri lyömässä filistealaista päätä 

                                                 
32 Rancken 1950, 130–131; Kilström 1992, 123; Edgren 1997, 45, 68. 
33 Rancken 1950, 131; Kilström 1992, 123. 
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lyhyemmäksi. Maalaus sijaitsee keskilaivan toisessa holvissa, vastapäätä Lasarus-

ta kuolleista herättävää Jeesusta. (Kuva 27). 

Espooseen ja Siuntioon on löytynyt ”esijeesukseksi” mies Tuomarien kirjasta; 

väkivahva nasiiri Simson. Sekä voittoisana että voitettuna hän on saanut toimia 

Kristuksen tulevien vaiheiden kuvaajana. 
Jonkin ajan kuluttua Simson lähti jälleen Timnaan ottaakseen tytön vaimokseen. 
Hän poikkesi tieltä sivuun katsomaan leijonaan raatoa ja näki, että sen sisällä oli 
mehiläispesä ja pesässä hunajaa. Simson kaivoi hunajaa kouriinsa ja söi sitä kulki-
essaan. -- Tuom. 14:8–9.  

Simson nukkui puoleenyöhön asti. Sitten hän lähti, tarttui kaupunginportin ovien 
pylväisiin, tempaisi ovet irti salpoineen päivineen, nosti ne harteilleen ja kantoi ne 
Hebronin lähistöllä sijaitsevan vuoren huipulle. Tuom. 16:3.  

Sekä Espoossa että Siuntiossa Simson kantaa kuorin etelälaivan holvissa Gazan 

kaupunginportteja ja vääntää auki leijonan leukoja. Gazan portteja kantava Sim-

son on kuvattu läntiseen holvialaan. Katsojasta päin Simson kävelee vasemmalta 

oikealle, toinen porteista on hänen kainalossaan ja toista hän kantaa olkapäällään. 

Espoossa Simson on pukeutunut punertavaan jakkuun ja punavihreään hattuun, 

Siuntiossa hänellä on vihreä jakku ja samanlainen punavihreä hattu kuin Espoossa. 

(Kuva 28). Porteissa on vahvat takorautaiset saranalaitteet, mutta ne eivät ole 

Simsonia pidelleet. Leijonaa käsittelevä Simson on maalattu eteläiseen holvialaan 

ja viereensä se on molemmissa kirkoissa saanut poikasiaan sydänverellään ruok-

kivan pelikaanin. Espoossa maalaus on varsin vahvasti haalistunut. Molemmissa 

kirkoissa Simson on pukeutunut kuin ritari, hänellä on korea sulkakoristeinen hat-

tu ja jakku. Espoossa jakun värit ovat haalistuneet. (Kuva 29). Siuntiossa Sim-

sonilla näyttäisi olevan alla vihreä vaate ja sen päällä ruskea liivi, jossa on valkoi-

set reunukset. Espoossa Simsonilla on käyrä sapeli mukanaan. Leijona on hyvin 

samantapainen kuin näissä kirkoissa Markuksen tunnuseläin; pitkäkyntinen, 

apinannaamainen olento, jolla on petolinnun raatelujalat. Markuksen tun-

nuseläimellä on tosin lisäksi siivet. Porttien kantaminen toimi vertauskuvana Kris-

tuksen ylösnousemukselle, leijonan leukojen vääntäminen puolestaan kuvasi Kris-

tuksen voittoa tuonelan voimista.34 
Delila vaivutti Simsonin uneen sylissään ja kutsui sitten miehen, joka leikkasi pois 
Simsonin seitsemän palmikkoa. Silloin Simsonin voimat katosivat, ja näin Delila 
oli saattanut hänet hänen vihollistensa armoille. Tuom. 16:19. 

Siuntion kirkossa on kuvattuna myös Simsonin elämän vähemmän hohdokas 

hetki; Delila leikkaamassa hänen hiuksiaan. Tämän tapahtuman katsottiin enna-

                                                 
34 Rancken 1950, 131; Drake 1958, 42, 44; Kilström 1992, 122. 
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koivan Kristuksen kruunaamista orjantappuraseppeleellä.35 Maalaus sijaitsee eril-

lään muista Simson-kuvista, etelälaivan kolmannessa holvissa. Se on pahoin ku-

lunut, Delilan päätä ei enää näy. Simson on painanut päänsä Delilan syliin. Nai-

sella on kädessään keritsimet, joita hän parhaillaan on ryhtymässä käyttämään. 

(Kuva 30). 

Kuten jo aiemmin mainitsin Vanhan testamentin alkulehdiltä löytyvät isä ja 

poika, jotka ovat kumpikin päässeet edustamaan Kristuksen viimeisiä hetkiä, ni-

mittäin Abraham ja Iisak. 
Abraham otti polttouhripuut ja antoi ne Iisakin kannettavaksi; hän itse otti tulen ja 
veitsen, ja sitten he jatkoivat yhdessä matkaa. --- Kun he tulivat paikkaan, jonka 
Jumala oli Abrahamille osoittanut, Abraham rakensi sinne alttarin ja latoi puut 
paikoilleen. Sitten hän sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille puiden päälle. 
Mutta kun Abraham tarttui veitseen uhratakseen poikansa, Herran enkeli huusi 
hänelle taivaasta: ”Abraham, Abraham!” Abraham vastasi: ”Tässä olen.” Herran 
enkeli sanoi: ”Älä koske poikaan, äläkä tee hänelle mitään. Nyt minä tiedän, että 
sinä pelkäät ja rakastat Jumalaa, kun et kieltäytynyt uhraamasta edes ainoaa poi-
kaasi.” 1. Moos. 22:6, 9-12. 

Abrahamin ja Iisakin tapahtumat on kuvattu Siuntion kirkkoon, samaan holviin 

kuin Kainin ja Abelin tarina. Maalauksia on kaksi: toisessa Iisak kantaa sylissään 

polttopuukimppua ja toisessa Abraham on parhaillaan uhraamassa poikaansa. Ii-

sak kantamassa polttopuita on vanhatestamentillinen rinnastus Kristukseen, joka 

kantoi omaa ristiään Golgatalle. Abrahamin uhraamisyritys kuvastaa puolestaan 

Kristuksen uhrautumista ristillä.36 (Kuva 31). 

Hattulan ja Lohjan kirkoissa Jeesuksen edeltäjäksi on valittu Daniel, jonka 

elämän esikuvallisia tapahtumia on löydetty sekä kanonisesta Vanhasta testamen-

tista että Vanhan testamentin apokryfikirjojen joukosta, Danielin kirjan lisäyksistä. 

Koska apokryfinen aineisto kuului keskiajan Raamattuun olennaisena osana, kä-

sittelen myös sieltä peräisin olevaa aineistoa.    
Silloin he sanoivat kuninkaalleen: ”Daniel, joka on Juudan pakkosiirtolaisia, ei ole 
välittänyt sinusta, kuningas, eikä antamastasi kirjallisesta määräyksestä, vaan 
kolme kertaa päivässä hän rukoilee rukouksensa.” Kun kuningas kuuli tämän, hän 
tuli murheelliseksi ja alkoi miettiä, kuinka voisi pelastaa Danielin. Auringonlas-
kuun saakka hän etsi keinoa säästääkseen hänet rangaistukselta. Mutta miehet 
riensivät jälleen yhdessä kuninkaan luo ja sanoivat hänelle: ”Muista, kuningas, et-
tä Meedian ja Persian lain mukaan ei mitään kuninkaan antamaa määräystä tai ase-
tusta saa muuttaa.” Silloin kuningas käski noutaa Danielin ja heittää hänet lei-
jonain luolaan. Kuningas sanoi Danielille: ”Sinun jumalasi, jota sinä alati palvelet, 
pelastakoon sinut!” Dan. 6:14–17. 

”Minun Jumalani lähetti enkelin sulkemaan leijonain kidan, eivätkä ne vahingoit-
taneet minua, koska Jumalani havaitsi minut viattomaksi, enkä minä ole tehnyt 
mitään väärää sinuakaan kohtaan, kuningas.” kuningas ilahtui kovin ja käski nos-
taa Danielin luolasta. Hänet nostettiin ylös, eikä hänessä ollut mitään vammaa, sil-
lä hän oli luottanut Jumalaansa. Silloin kuningas käski noutaa ne miehet, jotka oli-

                                                 
35 Rancken 1950, 131; Kilström 1992, 122. 
36 Rancken 1950, 131; Kilström 1992, 121. 
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vat syyttäneet Danielia, ja heittää heidät lapsineen ja vaimoineen leijonien luolaan. 
Eivätkä he olleet ehtineet luolan pohjalle, kun leijonat jo kävivät heidän kimp-
puunsa ja raatelivat heidät. Dan. 6:23–25. 

Leijonille heitetty Daniel kuvasti Jeesusta tuonelassa, leijonat eivät voineet va-

hingoittaa Danielia eikä kuolema pystynyt Jeesukseen. Sekä Lohjalla että Hattu-

lassa Danielin vaiheet on kuvattu keskilaivassa, Lohjalla neljännessä ja Hattulassa 

kolmannessa holvissa.37 Maalauksista voi päätellä, ettei maalari ole koskaan näh-

nyt oikeaa leijonaa, nimitys ”jalopeura” sopii kuvan eläimille paremmin, ne näyt-

tävät pitkäkyntisiltä lehmiltä. Hattulasta löytyy maalaus, joka esittää Danielin 

tuomitsemista. Daniel seisoo seuralaisensa kanssa kuuntelemassa kuningas Darei-

oksen tuomiota. Kuninkaan takana seisoo kolme sotilasta valmiina viemään Da-

nielin leijonille. Kahdella sotilaalla on keihäät, kolmannella on vyöllään miekka. 

(Kuva 32).  

Molemmissa kirkoissa Daniel on kuvattu leijonien eteen, Hattulassa samaan 

kohtaukseen on yhdistetty myös hänen vihamiehiensä heittäminen petojen suuhun. 

Kohtaukseen on otettu mukaan myös Danielin kirjan lisäyksissä esiintyvä profeet-

ta Habakuk, jonka Herran enkeli on noutanut viemään ruokaa leijonien luolaan. 

Habakuk seisoo leijonakaivon reunalla ja hänen hihastaan putoaa leijonille leipää 

ja lihaa. (Kuva 33). 
Juudeassa oli tuolloin profeetta Habakuk. Hän oli keittänyt keiton ja paloitellut 
leipää sekaan ja oli juuri viemässä ruokaa pellolla oleville leikkuumiehille, kun 
Herran enkeli sanoi hänelle: ”Vie ruoka, joka sinulla on, Babyloniin Danielille. 
Hän on siellä leijonien luolassa.” ”Herrani”, Habakuk sanoi, ”en minä ole ikinä ol-
lut Babylonissa enkä tiedä sitä luolaa.” Silloin Herran enkeli tarttui häntä tukasta 
ja vei hänet hiuksista kantaen yhdessä humauksessa Babyloniin luolan suul-
le. ”Daniel, Daniel!” Habakuk huusi. ”Tässä on sinulle ruoka, jonka Jumala lähet-
ti.” Danielin kirjan lisäykset B: 33–37. 

 Lohjalla Danielin viholliset ovat saaneet oman kuvansa. Kuningas Dareios sei-

soo kahden alamaisensa kanssa leijonien luolan yläpuolella. Toinen kuninkaan 

seuralaisista heittää parhaillaan miehen leijonille. Toisin kuin Daniel, hänen vihol-

lisensa ei ole leijonilta turvassa. Toinen peto-olento on jo raadellut mieheltä käden 

irti, toinen puolestaan on repinyt mieheltä pään. Danielin vihollisten kohtalo ku-

vastaa sitä, mitä uskottomille ihmisille tulee tapahtumaan Kristuksen palatessa.38  

Leijonien edessä ollessaan Danielilla on Lohjalla apunaan Pyhä Henki kyyhkysen 

hahmossa. (Kansikuva). 

Danielin ylimaallinen pelastuminen teki kuningas Dareiokseen suuren vaiku-

tuksen. Lohjan kirkkoon on kuvattu Daniel, joka kastaa kuninkaan ja tämän hovi-

                                                 
37 Rácz 1970, 11; Riska 1990, 161; Edgren 1997, 81–82. 
38 Rácz 1970, 11; Riska 1990, 161; Kilström 1992, 122; Edgren 1997, 81–82.  
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väkeä. Pyhä Henki leijuu toimituksen yllä.39 (Kuva 34). Maalauksen tarkoitus on 

oletettavasti havainnollistaa kuningas Dareioksen kaikille maailman kansoille ja 

kansakunnille antamaa käskyä: 
Minä annan seuraavan käskyn: Kaikkialla valtani piirissä vavisten pelättäköön 
Danielin Jumalaa, sillä hän on elävä Jumala ja ikuisesti pysyvä, hänen kuninkuu-
tensa ei koskaan häviä eikä hänen valtansa koskaan lopu. Hän pelastaa ja hän va-
pauttaa, hän antaa ennusmerkkejä ja tekee ihmeitä taivaassa ja maan päällä, hän, 
joka pelasti Danielin leijonien kynsistä. Dan. 6:27–28. 

Danielin kohtaamasta babylonialaisten lohikäärmeestä kerrotaan Apokryfisissä 

Danielin kirjan lisäyksissä, ja kohtaus on kuvattu sekä Hattulaan että Lohjalle. 

Bengt Ingmar Kilströmin mukaan lohikäärmetarina oli harvinainen aihe käsiteltä-

väksi, suosituin kirkkoihin kuvattavaksi valittu lohikäärmeen kohtaaja oli Pyhä 

Yrjänä. Lohikäärmeen kohtaaminen symbolisoi Kristuksen voittoa paholaisesta.40 

Lohikäärme on kuvattu kivijalustalla makaavaksi liekehtiväksi pedoksi, joka var-

sinkin Lohjalla näyttäisi olevan sukua luolan ihmissyöjämärehtijöille. Daniel on 

kuvattu syöttämässä tälle epäjumalalle tekemiään kakkuja. Mutta miksi Hattulan 

Daniel näyttäisi siunaavan petoa? (Kuva 35). 
Babylonialaiset palvoivat suurta lohikäärmettä. Kuningas sanoi Danielille: ”Et kai 
väitä, että tämä ei ole elävä jumala? Kumarra sitä.” Mutta Daniel vastasi: ”Minä 
kumarran Herraa, Jumalaani; hän on elävä Jumala. Jos annat minulle luvan, ku-
ningas, tapan tuon lohikäärmeen, enkä tarvitse siihen miekkaa enkä edes sau-
vaa.” ”Saat lupani”, kuningas sanoi. Silloin Daniel otti pikeä, rasvaa ja karvoja ja 
keitti niistä seoksen, teki siitä kakkuja ja heitti kakut lohikäärmeen kitaan. Kun lo-
hikäärme nieli ne, se halkesi. ”Katsokaa nyt!” Daniel sanoi. ”Tuollaisia te palvot-
te.” Danielin kirjan lisäykset 14:23.–27.  

Bengt Ingmar Kilströmin mukaan Siuntion kirkon vanhatestamentillinen aiheis-

to käsittää vielä harvoin esitetyn kuvauksen Toisesta kuningasten kirjasta, jossa 

päähenkilönä esiintyy profeetta Elisa. Maalaus symbolisoi Pyhän Hengen vuodat-

tamista. Siuntion kirkon maalaukset aiemmin luetteloinut A. W. Rancken ei ole 

tunnistanut maalauksen aihetta, vaan on luetteloinut sen otsikolla ”Kaksi pyhi-

mystä”.41 
Erään profeetanoppilaan vaimo pyysi Elisalta apua sanoen: ”Minun mieheni, sinun 
palvelijasi, on kuollut. Sinä tiedät kuinka hartaasti hän palveli Herraa. Nyt velkoja 
aikoo viedä molemmat poikani orjikseen.” Elisa sanoi hänelle: ”Mitä minä voisin 
tehdä hyväksesi? Sano minulle, mitä sinulla on talossasi. ” Nainen vastasi: ”Ei mi-
nulla, palvelijallasi, ole kotona muuta kuin pullollinen ruokaöljyä.” Elisa sanoi sil-
loin: ”Mene nyt ja lainaa kaikilta naapureiltasi tyhjiä astioita. Kerää niitä niin pal-
jon kuin voit. Mene sitten poikiesi kanssa sisään ja sulje ovi perässäsi. Kaada 
kaikkiin astioihin öljyä ja siirrä täysi astia aina syrjään.” Nainen lähti hänen luo-
taan, meni poikiensa kanssa sisään ja sulki oven. Pojat ojensivat hänelle astioita, ja 
hän kaatoi pullosta niihin öljyä. Kun astiat olivat täynnä, hän sanoi pojal-
leen: ”Anna minulle vielä yksi astia.” Mutta poika vastasi hänelle: ”Ei ole enää 
yhtään.” Silloin öljyn tulo lakkasi. Leski lähti Jumalan miehen luo ja kertoi, mitä 

                                                 
39 Riska 1990a, 161. 
40 Rácz 1970, 11; Riska 1990a, 161; Kilström 1992, 122; Edgren 1997, 82. 
41 Rancken 1950, 131; Kilström 1992, 123. 
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oli tapahtunut. Elisa sanoi: myy nyt öljy ja maksa velkasi. Sinä ja poikasi voitte 
elää sillä, mitä jää jäljelle.” 2. Kun. 4:1–7.  

Maalaus sijaitsee etelälaivan läntisimmässä holvissa. Mies, jolla on sädekehä 

päänsä yllä, puhuttelee naista. Miehellä on vaalean okran värinen vaate ja sen 

päällä tummemman ruskea viitta. Naisella on myös okran värinen mekko, pääl-

lysviitta on vihertävä, päässään naisella valkoinen hilkka. Naisen edessä on kolmi-

jalan varassa ruukku tai pata. (Kuva 36). 

Lohjan kirkon pohjoisseinällä, sen itäpäässä, Viimeisen tuomion yhteydessä on 

maalaus, jonka merkitys on tulkittu eri tavoin. Maalauksessa näyttäisi vellovan 

meri, jossa ajelehtii ihmisiä, lintuja ja eläimiä, jotka ovat enimmäkseen lehmiä, 

mutta on joukossa yksi vuohikin. Yhdeksi vaihtoehdoksi maalauksen sanomasta 

on ajateltu, että se kuvaisi Ilmestyskirjan 20. luvussa kuvattua merta luovuttamas-

sa kuolleitaan Viimeiselle tuomiolle. Toinen vaihtoehtoinen tulkinta on, että kuva 

esittäisi Vanhan testamentin kertomusta vedenpaisumuksesta, joka oli Viimeisen 

tuomion typologia.42 Veden armoilla kelluvat eläimet ja linnut viittaisivat mieles-

täni esikuvallisuuden suuntaan. (Kuva 37). 
 Ja vedet paisuivat paisumistaan, kunnes korkeimmatkin vuoret peittyivät. Vesi 

nousi, ja vuoret jäivät viisitoista kyynärää veden alle. Silloin tuhoutuivat kaikki 
maan elävät olennot, linnut, karjaeläimet, villieläimet ja kaikki maan päällä vilise-
vät pikkueläimet sekä kaikki ihmiset. Kaikki kuivalla maalla elävät olennot kuoli-
vat, kaikki, joissa oli elämän henkäys. Näin Herra pyyhkäisi maan päältä kaikki 
elävät olennot, ihmiset, karjaeläimet, pikkueläimet ja linnut; kaikki ne hän pyyh-
käisi pois. – 1. Moos. 7:19–23. 

  

                                                 
42 Riska 1990a, 154. 
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4. Herran äiti 

4.1 Raamatun Maria vai tradition Taivaan kuningatar 

 Ensimmäisinä kristillisinä vuosisatoina Maria oli vielä vaatimaton sivuhenkilö 

suuressa pelastuskertomuksessa. Toki hän oli Herran äiti, joten hänen asemansa 

suhteessa muuhun naissukupuoleen oli aivan toisissa ulottuvuuksissa. Jo pian var-

haiskristillisenä aikana hän sai harteilleen myös tittelin ”Jumalan äiti”. Ensimmäi-

sen kristillisen vuosituhannen viimeiset vuosisadat olivat mariologian kehittymi-

sen aikaa, mutta varsinaisena itsenäisenä toimijana häntä ryhdyttiin kunnioitta-

maan keskiajan kuluessa. Aikaisempien arvonimiensä joukkoon hän sai lisätä ni-

mityksen ”Taivaan kuningatar” ja hän sai oman tärkeän roolinsa lunastuksen mah-

dollistajana. Ennen tätä hänen katsottiin tarvinneen toimilleen Jumalan suostu-

muksen ja avun, mutta Taivaan kuningattarena Maria pääsi auttamaan syntisiä 

Jumalan ohi. Hänestä tuli itsenäinen toimija.1 

Raamattu kertoo Mariasta varsin vähän; evankeliumien – etenkin Luukkaan ja 

Matteuksen evankeliumien – ulkopuolella hänen henkilöstään ei ole juurikaan 

kiinnostuttu. Paavali mainitsee Herran äidin ainoastaan kerran, kirjeessään galata-

laisille: ”Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poikansa. Naisesta hän 

syntyi ja tuli lain alaiseksi”(Gal. 4:4). Paavalille Maria on vielä kokonaisuuden 

kannalta sivuhenkilö, hän ei ole niinkään kiinnostunut siitä, mitä Jeesus oli vaan 

siitä, mitä Kristus on.2  

Evankeliumeista vanhin, Markuksen evankeliumi, mainitsee Marian vain kaksi 

kertaa. Ensimmäisen kerran hänet mainitaan kohdassa, jossa Jeesus puhuu oikeis-

ta omaisistaan (Mark. 3:31–35). Kohtauksessa puhutaan ainoastaan ”Jeesuksen 

äidistä”, nimeltä häntä ei identifioida. Toisen kerran Markus mainitsee hänet ker-

toessaan Jeesuksen kotikaupungissaan saamasta vastaanotosta: ”Eikö tämä ole se 

rakennusmies, Marian poika, Jaakobin, Joosefin ja Juudaksen ja Simeonin veli?” 

(Mark. 6:3).3  

Matteus ja Luukas ovat evankeliumeissaan osoittaneet suurempaa mielenkiin-

toa Jeesuksen lapsuutta kohtaan, ja näin ollen myös Maria on päässyt suuremmas-

ta huomiosta osalliseksi. Etenkin Luukas kertoo Jeesuksen syntymää edeltäneistä 

ja sitä seuranneista tapahtumista pitkälti Marian näkökulmasta. Luukkaan Maria 

                                                 
1 Edgren 1993, 14; Lempiäinen 2000, 119 Edgren 2000, 105. 
2 Edgren 1993, 15; Kuula 2002, 84–85. 
3 Edgren 1993, 15. 
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on kaikkien kristittyjen esikuva, hän luotti Jumalaan ja otti kuuliaisena vastaan 

häneltä saamansa tehtävän, tehden näin mahdolliseksi ihmiskunnan pelastuksen. 

Molemmilla kirjoittajilla esiintyy näkemys Mariasta Pyhän Hengen hedelmöittä-

mänä neitsyenä. Tällä on ollut valtava vaikutus sekä kristologian että mariologian 

kehitykseen.4 

Maria-kultin muotoutumiseen on antanut oman panoksensa myös Johanneksen 

evankeliumi, joka ei kovinkaan paljoa Mariasta puhu. Johannes kertoo kuitenkin 

tapahtumista Kaanaan häissä, joissa Maria kehottaa poikaansa hankkimaan häävä-

elle lisää viiniä. Jeesuksen välttelyistä huolimatta Maria sanoo palvelijoille: ”Mitä 

hän teille sanookin, tehkää se”.5 

Kristittyjen Mariaa koskevaa tiedonjanoa eivät Raamatun harvat maininnat 

pystyneet tyydyttämään. Tätä informaation nälkää täyttämään syntyivät muun 

muassa Uuden testamentin kaanonin ulkopuolelle jääneet Jeesuksen lapsuudesta 

kertovat tekstit. Mariologian kehityksen kannalta näistä teksteistä tärkein oli niin 

sanottu Jaakobin protoevankeliumi. Juuri Maria on tämän teoksen keskushahmo. 

Jaakobin protoevankeliumista on peräisin tieto Marian vanhemmista, Annasta ja 

Joakimista, jotka olivat jo iäkäs pariskunta, kun enkeli ilmoitti heille Marian syn-

tymisestä. Teos tietää myös kertoa Joosefin olleen kihlattuaan huomattavasti van-

hempi leskimies ja Jeesuksen veljet, joista kanoniset evankeliumit tietävät kertoa, 

olivat itse asiassa peräisin Joosefin edellisestä avioliitosta. Jaakobin protoevanke-

liumi on antanut oman lisänsä näkemyksiin Marian neitsyydestä; se kertoo Marian 

synnyttämisen olleen kivuton tapahtuma, joka ei vaikuttanut Marian fyysiseen 

statukseen neitsyenä.6  

Neitsyt Marialla on ollut oma tärkeä asemansa keskiaikaisen Suomen kirkolli-

sessa elämässä. Hän oli Turun tuomiokirkon alkuperäinen taivaallinen suojelija ja 

eräänlainen ”hiippakunnan äiti”. Kivikirkkojen kalkkimaalauksissa Marian tärke-

än roolin voi nähdä etenkin Lohjan ja varsinkin Hattulan maalauksissa, ovathan 

kirkon maalaukset votiivilahja Pyhälle Neitsyelle, sekä Rauman fransiskaanikon-

ventin kirkossa. Viimeiseksi mainitussa korostuu vahvasti Marian merkitys myö-

tälunastajana.7 

                                                 
4 Edgren 1993, 15; Setälä 1996, 31. 
5 Edgren 1993, 15. 
6 Edgren 1993, 17–18; Setälä 1996, 31; Kiilunen, J. 1997, 35. 
7 Riska 1987, 157; Edgren 2000, 105; Hiekkanen 2003, 232–233. 
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4.2 Ilmestyksen kokeneet naiset 

Luukas kertoo evankeliuminsa aloitusluvussa kahdesta sukulaisnaisesta, joiden 

elämän kulkuun Jumala puuttuu. Ensin Herra lähettää arkkienkelinsä Gabrielin 

viemään viestiä Sakariaalle, Elisabetin puolisolle. Gabriel ilmoittaa hämmästyk-

sen mykistämälle papille Johannes Kastajan tulevasta syntymästä: Mutta enkeli 

puhui hänelle: ”Älä pelkää, Sakarias. Rukouksesi on kuultu, vaimosi Elisabet 

synnyttää sinulle pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Johannes--” Luuk. 1: 13. 

Toisin kuin Elisabet, joka oli jo iäkäs ja hedelmättömänä pidetty, toinen Gabrielin 

kohdannut nainen oli vasta nuori, eikä vielä edes naimisissa. 
Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudellaan, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasa-
retin kaupunkiin Galileaan neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu 
Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sa-
noi: ”Ole tervehditty, Maria, sinä armon saanut! Herra kanssasi!”… Luuk. 1: 26–
38. 

Enkeli Gabrielin ja Marian kohtaaminen on ikuistettu Suomen keskiaikaisten 

kivikirkkojen seinämaalauksiin Rauman fransiskaanikonventin kirkossa eli Pyhän 

Ristin kirkossa, Hattulassa ja Lohjalla, Inkoossa sekä Espoossa. Lohjalla, Hattu-

lassa ja Espoossa maalaukset ovat vaurioituneet ja kuluneet aikojen saatossa. Hat-

tulan ja Lohjan kirkoissa kohtaus sijaitsee samalla paikalla eteläseinän kuorista 

katsoen toisessa holvivälissä. Molemmissa kirkoissa esiintyy Marian eteen polvis-

tunut enkeli.8 Hattulan maalauksen Maria on pahoin kulunut. Enkelillä on vih-

reävalkoinen vaate ja siivissä on punaiset reunat. Lohjallakin Maria on osin tuhou-

tunut. Kuten Hattulassa, Maria on pukeutunut siniseen viittaan, jonka liepeet ovat 

punaiset ja vaate viitan alla on valkoinen. Gabrielillakin on valkoinen vaate, hä-

nen viittansa on päältä vihreä ja alta keltainen. (Kuva 38).  

Rauman kirkossa Maria ja enkeli sijaitsevat itäseinällä kuori-ikkunan pohjois-

puolella. Täällä heidät on sijoitettu selkeästi sisätiloihin. Miehekkään jykevä-

leukainen Maria istuu pöydän ääressä lukemassa kirjaa. Kirkollinen traditio tietää 

kertoa hänen lukeneen tuolla hetkellä Jesajan häntä itseään koskevaa ennustusta. 

Marian oppineisuudesta ovat kertomassa hänen takanaan olevassa hyllyssä olevat 

kolme kirjaa. Maalauksen väriloisto ja kuvan alla oleva selittävä teksti ”Maarian 

ilmestys” ovat Emil Nervanderin vuonna 1891 johtaman restauroinnin aikaan-

saannosta.9 (Kuva 39). 

Espoossa maalaus sijaitsee kuorissa eteläseinällä. Enkeli on saapunut paikalle 

keskeyttäen Maria lukemisen. Nykyisin Marian ilme on kulunut nähtävistä, mutta 

                                                 
8 Rácz 1970, 8; Riska 1987, 160, 163; Riska 1990a, 138; Edgren 1997, 56. 
9 Riska 1987, 160; Riska 1990b, 54. 
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Knut Draken kirjoittamassa kirjassa ”Espoon kirkko – Viisi vuosisataa” näkyy 

Marian yllättynyt ilme. Enkelin vaate ja siivet ovat punaista ja vihreää. Marian 

vaatteet ovat valkeat.10 (Kuva 40). Inkoon maalaus on myös kärsinyt. Mariasta on 

jäljellä yläruumis, enkeliltä puolestaan puuttuu pää. Gabrielin viitta on punainen 

ja alla oleva vaate on vihreä, myös siivet ovat punavihreät. Maria on pukeutunut 

valkoiseen ja siniseen. Hänen hiuksensa ja ilmeensä ovat hyvin samankaltaiset 

kuin Espoossa. Espoon maalauksen pohjalta voi arvella Marian olleen lukemassa, 

Marian pään vieressä on samanlainen rakennelma kuin Espoossa. Inkoossa ruuk-

kukasvi on sijoitettu enkelin ja Marian väliin. Kasvi on monihaarainen ja kukat 

ovat punaiset, ruusuja kenties. (Kuva 41).  

 Kaikissa kirkoissa Maria on kuvattu paljain päin, pitkät vaaleahkot hiukset 

avoimina. Gabrielilla on jokaisessa kirkossa kädessään liljasauva, joka kuvastaa 

Marian puhtautta ja neitsyyttä.11 Tosin Inkoossa sauvan kärki on kulunut näky-

mättömiin, mutta muiden kirkkojen maalausten pohjalta voi päätellä sielläkin sau-

van päättyneen liljaan. Espoossa ja Hattulassa Marian vierellä on vihreä ruukku-

kasvi. Espoossa se näyttää kolmelta kukalta. Hattulassa kasvi tuo mieleeni raken-

tajamaalausten elämänpuut esimerkiksi Sipoon vanhassa kirkossa. (Kuva 42).  

Luukas kertoo arkkienkeli Gabrielin kertoneen Marialle myös Elisabetin ras-

kaudesta. Tämän kuultuaan Maria lähti tapaamaan sukulaisnaistaan. 
Hän meni Sakariaan taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli Marian ter-
vehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi Pyhällä Hengellä. Hän 
huusi kovalla äänellä ja sanoi: ”Siunattu ole sinä, naisista siunatuin, ja siunattu si-
nun kohtusi hedelmä! Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun 
luokseni? Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta 
kohdussani. Autuas sinä, joka uskoit! Herran sinulle antama lupaus on täytty-
vä!”… Luuk. 1:40–55.  

Marian ja Elisabetin kohtaaminen on kuvattuna Inkoon, Hattulan ja Lohjan 

kirkoissa. Lohjan kirkon maalaus on ikkunaa laajennettaessa osin tuhoutunut, jäl-

jellä on enää Maria.  Kohtaus on kuvattu Lohjalla Marian ilmestyksen alle, Hattu-

lassa sen viereen. Maria esiintyy edelleen hunnuttomana ja hiukset auki, Elisabe-

tilla on Hattulassa päässään valkoinen huntu.12 Molemmilla naisilla on sädekehä 

päänsä päällä, Elisabetilla punertava, Marialla keltainen. (Kuva 43). Inkoossa 

maalaus sijaitsee pohjoisseinällä kuorissa. Marialla on valkoinen vaate ja sen 

päällä punainen viitta. Elisabetin vaatteessa on punaista ja vihreää. Elisabetilla on 

päässään valkoinen päähine, huntu tai jonkinlainen hilkka. Marian valkoiset hiuk-

set ovat auki kuin neidolla. (Kuva 44). 
                                                 
10 Drake 1958, 42. 
11 Drake 1958, 42, Rácz 1970, 8; Riska 1990a, 136; Riska 1990b, 54; Edgren 56. 
12 Rácz 1970, 8; Riska 1990a, 138; Edgren 1997, 56; Stewen 2001, 112. 
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4.3 Luukkaan ja Matteuksen joulu 

Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esi-
koisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa ma-
japaikassa. Luuk. 2:6–7. 

Espoon, Lohjan ja Rauman kirkkojen lisäksi Vapahtajan syntymä löytyy Pietari 

Henrikinpojan ja hänen ryhmänsä maalaamista Kalannin ja Taivassalon kirkoista. 

Myös Hattulassa aihe on ollut kuvattuna etelälaivan kolmannessa holvivälissä, 

mutta se tuhoutunut ikkunaa suurennettaessa.13 

Kalannissa kohtaus on kuvattu pohjoislaivan kolmanteen holviväliin kirkon län-

sipäästä katsoen. Jälleen Maria esiintyy avopäin ja hiukset avoinna, tällä korostet-

tiin hänen muista naisista poikkeavaa asemaa sekä hänen neitsyyttään. Kalannissa 

Marialla ei ole perinteistä sinistä viittaa, jonka olemme tottuneet hänellä näke-

mään, vaan hän on pukeutunut valkoiseen mekkoon. Maria on polvistuneena 

maassa makaavan poikansa eteen tallin, tai pikemminkin karjasuojan, ulkopuolel-

le. Joosef seisoo hänen takanaan. Vaaleahiuksinen Maria, joka on polvistunut 

maassa makaavan Jeesus-vauvan eteen, on peräisin pyhän Birgitan näyistä.14 (Ku-

va 45). Karjasuojan katon päädyssä ovat sarvet, aivan kuin Israelin kansan temp-

pelin alttarin päädyissä olevat sarvet. Tee akasiapuinen alttari; olkoon se nelikul-

mainen, viisi kyynärää pitkä, viisi kyynärää leveä ja kolme kyynärää korkea. Tee 

sen neljään kulmaan alttarinsarvet, jotka ovat alttarin kanssa samaa kappaletta, 

ja päällystä alttari pronssilla (2. Moos. 27:1-2). Tällä on ehkä pyritty kuvaamaan 

Jeesuksen asemaa kertakaikkisena sovitusuhrina ihmisen ja Jumalan välillä, viit-

taamalla Jumalan antamiin ohjeisiin suuresta sovituspäivästä. Kansan syntien täh-

den uhrattavan vuohipukin ja pässin verta tuli sivellä alttarinsarviin (3. Moos. 

16:18). Tältä pohjalta voisi ajatella sarvien viittaavaan myös Johanneksen evanke-

liumista nousevaan ajatukseen Jeesuksesta todellisena pääsiäislampaana15.  

Taivassalon kirkkoon seimen lapsi on kuvattu pohjoisseinälle. Maalaus on 

päässyt aikojen kuluessa kulumaan ja näin ollen Emil Nervanderin ryhmän res-

tauroimasta kuvasta puuttuu Jeesus-lapsi. Maalauksessa Maria ja Joosef sekä pie-

nempänä kuvattu lahjoittaja ovat polvistuneet tallin ulkopuolelle ihailemaan mah-

dollisesti maassa maannutta vauvaa. Tallin yllä loistaa monihaarainen tähti osoit-

tamassa kuninkaan syntymäpaikkaa. Tallissa on riukuaitamaiset päädyt kuten Ka-

lannissakin, mutta riukujen päät eivät muistuta sarvia kuten Kalannissa. Maalauk-

                                                 
13 Drake 1958, 44; Riska 1959, 76; Riska 1990a, 140; Riska 1990b, 54; Edgren 1997, 76; Tuomi-
nen & Salonen 1999, 110–111. 
14 Edgren 1997, 58; Tuominen & Salonen 1999, 110–111; Pirinen & Hanka 2001, 94. 
15 Schulz 1992, 231. 
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sen taustalle, taivaalle, on tehty sapluunalla punaisia tähtiä. Tallissa tapahtumaa 

ovat todistamassa aasi ja härkä.16 (Kuva 46). 

Myös Raumalla Jeesus-vauva makaa maassa, toisella puolellaan Maria ja toi-

sella Joosef. Heidän kokoeronsa on varsin huomattava, sillä siitä huolimatta, että 

Maria seisoo ja Joosef on polvistunut, he ovat samansuuruisia. Joosef on ojentanut 

toisen kätensä Jeesuksen ylle. Toisessa kädessään hänellä on jo Gabrielinkin kä-

destä tuttu liljasauva osoituksena siitä, että Maria on edelleen Jeesuksen synnytet-

tyäänkin neitsyt. (Kuva 47). Pyhä perhe on kuvattu kuori-ikkunan eteläpuolelle. 

Rauman ja Kalannin Jeesus-lasten yhtäläisyys ei ole suinkaan sattumaa, vaan Ka-

lannin seimenlapsi on kopioitu Raumalle 1891 suoritetun restauroinnin yhteydessä, 

sillä maalauksen keskiosa oli aikojen kuluessa tuhoutunut. Kuvan alla oleva sel-

ventävä teksti on jälleen samaista restaurointia.17 

Espoon kirkossa Vapahtajan syntymä on kuvattu itäseinälle alttarin pohjois-

puolelle. Maalaus on pahoin kulunut, eikä Jeesus-lasta pysty maalauksesta enää 

erottamaan. Jäljellä näkyvät enää tallin katto sekä Marian ja Joosefin päät. Joose-

filla on punaiset vaatteet ja keltainen sädekehä, Mariasta näkyvät keltaiset hiukset 

ja niitä hivenen vaaleampi sädekehä.18 

Lohjan kirkossa, eteläseinän kolmannessa holvivälissä, asehuoneen oven yllä, 

on kokonaisuus, joka kuvaa joulunajan tapahtumia (Kuva 48). Taivaaseen on 

avautunut eräänlainen ikkuna, josta enkeli kurottuu ilmoittamaan kedon paimenel-

le ja kahdelle lampaalle Jeesuksen syntymästä. Sen viereen on kuvattuna katoksen 

alla istuva Neitsyt Maria Jeesus-lapsi sylissään. Heidän eteensä on polvistunut 

yksi itämaan tietäjistä tai kuninkaista tuoden lapselle lahjaa. Kaksi muuta viisasta 

miestä seisoo ensimmäisen takana odottaen vuoroaan. Kuninkaat on kuvattu van-

han legendan mukaiseen järjestykseen; polvistunut, harmaantunut mies on Mel-

kior tuoden lahjaksi kultaa, toisena on vuorossa suitsukkeen lahjoittava punakka, 

parrakas Kaspar, ja viimeisenä seisova nuorukainen on Baltasar, jolla on tuomisi-

naan mirhaa.19 
Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he olivat näh-
neet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolel-
le, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri 
ilo. he menivät sisälle taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he 
maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita 
lahjoja: kultaa, suitsukkeita ja mirhaa. Matt. 2:9–11. 

                                                 
16 Riska 1959, 76. 
17 Riska 1987, 160; Riska 1990b, 54. 
18 Drake 1958, 44. 
19 Riska 1990a, 140; Tuominen & Salonen 1999, 115. 
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Kuninkaiden kumarrus on päässyt kuvavalikoimaan Lohjan kirkon lisäksi Hat-

tulassa, Espoossa, Kalannissa ja Laitilassa sekä Taivassalossa. Kalannissa Maria 

istuu Jeesus-lapsi sylissään karjasuojan edustalla vastaanottamassa tietäjiä. Näistä 

yksi on aikojen kuluessa poistunut kuvasta. Joosef katselee kuninkaiden ja per-

heensä toimia sisältä suojasta hivenen orvon ja ulkopuolisen näköisenä. Taivaalla, 

karjasuojan yllä, loistaa kukan kaltainen tähti (Kuva 49). Laitilassa maalauksesta 

on jäljellä enää rippeitä. Kuvan vasemmassa laidassa olevaa enkeliä ja oikeassa 

laidassa olevaa tallia lukuun ottamatta muuta ei juuri voi hahmottaa.20 

Taivassalossa kohtauksessa näkyvät kaksi tietäjää sekä Jeesus-lapsi. 21  Kes-

kimmäisestä tietäjästä, Baltasarista, näkyy ainoastaan hiukan päätä ja punaista 

sekä vihreää puvun helmaosaa. Mariasta näkyy maalauksessa vihertävä puvun 

helma, hihansuut ovat puvussa punaiset ja miehusta tai viitta sininen, enää ei voi 

sanoa kumpi on ollut kyseessä. Myös Jeesus-lasta pitelevä käsi on näkyvissä ja 

hieman sädekehää, mutta Marian kasvoja ei enää näy. Maria ja lapsi ovat tallin 

edustalla, Joosef on sisällä tallissa. Hänestä näkyy enää silmät ja punavihreä pää-

hine. Jeesus-lapsi ottaa parhaillaan Melkiorin ojentamasta pikarista kultakolikkoa 

ja siunaa samalla lahjantuojaa. Hattulassa maalauksesta on jäljellä enää kaksi tie-

täjää.  

Espoon haalistuneessa maalauksessa Maria istuu sisällä tallissa. Hänen viittan-

sa on valkoinen ja sen alla oleva vaate on punainen. Marian sylistä voi vielä vai-

voin erottaa istuvan Jeesus-lapsen. Madonnan eteen polvistuneesta itämaan tietä-

jästä näkyy enää aavistus päästä, kaksi muuta näkyvät hivenen paremmin. Knut 

Drake ilmoittaa kirjassaan, että maalaus on entisöity hivenen virheellisesti vuonna 

1931; polvistuneen tietäjän jälkeen tuleva tietäjä on restauroitu polvistuneen tietä-

jän eteen, näin ensimmäisestä tietäjästä on tullut pelkkä irrallinen pää. Ennen en-

tisöintiä hän on ollut selvästi polvistuneena Madonnan eteen.22 Tähti on saattanut 

joskus olla punainen, mutta nykyisin se on musta. Tähti on malliltaan hyvin yk-

sinkertainen ja selkeä, ja sen ympärillä on rengas (Kuva 50). 

Joulun teemoihin liittyvät myös Hattulan kirkossa olevat kaksi ulkoasultaan 

hyvin samankaltaista kohtausta: Jeesuksen ympärileikkaus ja Marian kiitosuhri, 

                                                 
20 Drake 1958, 44–45; Riska 1959, 76, 226; Riska 1987, 163; Edgren 1997, 58; Tuominen & Salo-
nen 1999, 114–115; Stewen 2001, 112. 
21 Riska 1959, 76; Edgren 1997, 58. 
22 Drake 1958, 44–45. 
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jonka yhteyteen liittyy Simeonin ennustus Marialle.23 Simeonin ennustusta käsit-

telen tarkemmin myöhemmin tässä luvussa. 
Kun oli tullut kahdeksas päivä ja lapsi oli ympärileikattava, hän sai nimen Jeesus, 
jonka enkeli oli ilmoittanut ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa. Luuk. 2:21. 

Maalauksessa Jeesus on tuotu ympärileikattavaksi. Helena Edgren tulkitsee Jee-

susta pitelevän vihreäpukuisen naisen Mariaksi. Naiselle ei kuitenkaan ole maalat-

tu sädekehää. Juutalaisen käytännön mukaan nainen oli poikalapsen synnytettyään 

neljäkymmentä päivää epäpuhdas ja näin ollen hän ei saanut mennä pyhäkköön. 

Myös keskiaikaisen kastekäytännön mukaan äiti ei voinut olla läsnä kastetoimi-

tuksessa, vaan lapsen toivat kastettavaksi kummit. 24 Toisaalta Maria-oletuksen 

puolesta saattaisi puhua se, että Jeesusta pitelevän naisen takana seisova nainen 

näyttäisi tukevan tätä. Mies, joka mahdollisesti on pappi, suorittaa parhaillaan 

ympärileikkausta. Miehen takana seisoo parraton nuorukainen, jolla on kirja kä-

dessään. Voisiko hän olla evankelista Luukas, joka on kuvattu todistamaan kerto-

maansa tapahtumaa.(Kuva 51). 
Ja kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistua, he meni-
vät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen, sillä Herran laissa sanotaan 
näin: ”Jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä 
Herralle.” Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri ”kaksi metsä-
kyyhkyä tai kyyhkysenpoikaa”. -- Hän [Simeon] otti lapsen käsivarsilleen, ylisti 
Jumalaa ja sanoi: ”Herra nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet 
luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kan-
soille valmistanut: valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa 
kansallesi Israelille.” Luuk. 2: 21–32. 

Ympärileikkaus-kohtauksen alla etelälaivan kolmannessa holvivälissä on maa-

laus, joka on lähestulkoon toisinto edellisestä. Tälläkin kertaa Jeesus-vauvan ym-

pärillä on neljä henkilöä, Jeesus on kuitenkin saanut ylleen kapalon.25 Nyt Jeesus-

ta pitelee epäilemättä hänen äitinsä, sillä naisella on Marialle tunnusomainen sini-

nen viitta, jonka vuori on punainen ja alla olevat vaatteet ovat valkoiset. Niin 

ikään naisella on sädekehä. Nyt Maria on tosin jo peittänyt pitkät hiuksensa. Ma-

rian takana seisoo toinen nainen. Simeonin takana on jälleen parraton nuorukainen 

kirjansa kanssa. (Kuva 52). 

Samainen kohtaus on ikuistettu myös Espoon ja Inkoon kirkkoihin. Kilström on 

tulkinnut Espoon maalauksen tarkoittavan Jeesuksen ympärileikkausta, sillä Jee-

sus-lapsi näyttäisi olevan maalauksessa alasti. Drake puolestaan tulkitsee kuvan 

tarkoittavan kohtaamista Simeonin kanssa, sillä sekä Marialla että pöydän toisella 

puolella olevalla miehellä on sädekehät. Hattulan maalauksessa Simeonilla ei kui-

                                                 
23 Edgren 1997, 58–59. 
24 Kilström 1992, 125; Edgren 1997, 58–59; Lempiäinen 2004, 29, 38, 95. 
25 Edgren 1997, 58–59. 



 

 50 

tenkaan ole sädekehää. Jeesuksella on Espoossa sädekehän lisäksi Pyhän kolmi-

naisuuden kruunu päässään. Tove Riska onkin tulkinnut kuvan olevan yhdistelmä 

molemmista tapahtumista.26 (Kuva 53). Inkoossa maalaus sijaitsee eteläseinällä 

syntiinlankeemuksen alapuolella. Valkoiseen vaatteeseen ja punaiseen viittaan 

pukeutunut Maria on verhonnut hiuksensa valkoisella päähineellä, joka muistuttaa 

peittävyydeltään nunnien käyttämää huntua. Jeesus-lapsi on alaston. Miehestä on 

jäljellä sädekehä, joten hän voisi olla Simeon. (Kuva 54). 

4.4 Pyhä perhe pakosalla 

Matteus kertoo evankeliumissaan, kuinka Jumala kehotti Joosefia lähtemään 

maanpakoon Herodeksen pahantahtoisuuden tieltä: 
Tietäjien lähdettyä Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja sanoi: ” Nouse, ota 
lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja pakene Egyptiin. Pysy siellä, kunnes käsken si-
nun palata. Herodes aikoo etsiä lapsen käsiinsä ja surmata hänet. ” Joosef heräsi 
unestaan, otti heti yöllä mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja lähti kulkemaan kohti 
Egyptiä. Matt. 2:13–14. 

Pakomatka on kuvattuna Hattulan ja Lohjan kirkkojen runsaiden maalausten 

joukkoon. Molemmissa kirkoissa maalaus on etelälaivan neljännessä holvivälissä. 

Lohjalla kohtaus on saanut kokea kovan kohtalon ikkunan laajentamisen yhtey-

dessä, nykyisin jäljellä on enää Joosef ja hänen taluttamansa aasin pää. Hattulan 

kirkossa pyhä perhe näkyy kokonaisuutena. Maria ja Jeesus-lapsi istuvat aasin 

selässä, joka tosin askeltaa kuin kameli. Jeesus on parhaillaan kehottamassa taate-

lipuuta – ei vähääkään palmun kaltainen puu – taipumaan, jotta perhe saisi pako-

matkallaan syödyksi.27 (Kuva 55). 

Matteuksen kertomukseen paosta Egyptiin liittyy kohtaus, jossa pyhän perheen 

jäsenet eivät itse esiinny, nimittäin Herodeksen toimeenpanema Betlehemin las-

tenmurha. Myös tämä tapahtuma on kuvattu Hattulan ja Lohjan kirkkoihin sekä 

Espooseen.  
Kun Herodes huomasi, että tietäjät olivat pitäneet häntä pilkkanaan, hän raivostui. 
Hän antoi käskyn, että Betlehemissä ja sen lähistöllä oli surmattava kaikki kaksi-
vuotiaat ja sitä nuoremmat pojat, sen ajan perusteella, jonka hän oli tietäjiltä saa-
nut selville. Matt. 2:16. 

Hattulassa kohtaus on kuvattu jo Egyptiin paon yläpuolella. Maalauksessa He-

rodes istuu valtaistuimellaan, kädessään valtikka ja valtakunnanomena. Herodek-

sen edessä seisoo kolme pyöveliasuista miestä, sotilaita kaiketi. Kahdella miehistä 

on toisessa kädessään kohotettu veitsi ja toisessa kädessä he roikuttavat pikkulap-

                                                 
26 Drake 1958, 45; Riska 1987, 163; Kilström 1992, 125. 
27 Kilström 1992, 125, Riska 1987, 173; Riska 1990a, 142; Edgren 1997, 61–62; Stewen 2001, 
112. 
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sia. Herodes kohottaa valtikkaansa hyväksyvästi. (Kuva 56). Lohjalla maalaus 

sijaitsee Egyptiin pakoon nähden ikkuna-aukon toisella puolella. Maalaus on 

vioittunut ikkunan suurentamisen yhteydessä. Ylinnä istuu Herodes valtaistuimel-

laan. Toisessa kädessään hän pitää valtakunnanomenaa, se, mitä toisessa kädessä 

on, ei enää näy. Herodeksen alla näkyy kaksi pyöveliä, joilla molemmilla on tikari 

ja lapsi. Kolmas mies on jäänyt ikkunan laajennuksen alle, jäljellä näkyy vielä 

lapsi, jota roikutetaan toisesta jalasta. (Kuva 57). Espooseen kohtaus on maalattu 

itäseinälle alttarin eteläpuolelle. Maalauksen alaosa on kulunut näkymättömiin. 

Herodeksesta näkyy hieman päätä sekä valtikan kohottanut käsi. Hänen edessään 

seisoo sotilas ottamassa vastaan herransa tappokäskyä. Hänen vieressään toinen 

sotilas ottaa kiinni pakenevaa naista, jolla on sylissään lapsi.28 Keskiajan kris-

tinusko oli aikuiselle ihmiselle suunnattua uskoa. Herodeksen surmauttamat lapset 

ovat ainoat ”tavalliset” lapset Suomen keskiaikaisissa kirkkomaalauksissa. 

4.5 ”Sinun sydämesi läpi on miekka käyvä” 

Marian ja Joosefin viedessä Herran käskyn mukaista kiitosuhria Jeesuksen synty-

mästä temppeliin, Luukas kertoo heidän tavanneen siellä vanhan miehen nimeltä 

Simeon, jolle Jumala oli luvannut, että hän saisi nähdä ennen kuolemaansa kan-

sansa vapahtajan. Nähdessään Jeesuksen, hän tunnisti tämän luvatuksi Messiaaksi. 

Samalla kun hän esitti Jumalalle kiitoksensa, josta olen maininnut jo aiemmin, 

hän myös esitti Marialle vähemmän ruusuisen profetiansa hänen tulevasta elämäs-

tään: 
Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen äidille: ”Tämä lapsi on pantu koe-
tukseksi: monet israelilaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on pantu mer-
kiksi, jota ei tunnusteta, ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Näin 
tulevat julki monien sisimmät ajatukset.” Luuk. 2:34–35.  

Simeonin profetia oli käyvä toteen ja viimein evankelistoista Johannes kertoo Ma-

rian olleen todistamassa poikansa ristiinnaulitsemista: 
Jeesuksen ristin luona seisoivat hänen äitinsä ja tämän sisar sekä Maria, Klopak-
sen vaimo, ja Magdalan Maria. Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä ja rakkain ope-
tuslapsensa seisoivat siinä, hän sanoi äidilleen: ”Nainen, tämä on poikasi!” Sitten 
hän sanoi opetuslapselle: ”Tämä on äitisi!” Siitä hetkestä lähtien opetuslapsi piti 
huolta Jeesuksen äidistä. Joh. 19:25–27. 

Maria esiintyykin poikansa ristin juurella useimmissa Suomen keskiaikaisten ki-

vikirkkojen maalauksissa. Käsittelen ristiinnaulitsemisteemaa laajemmin seuraa-

vassa pääluvussa, joten tyydyn tässä vain lyhyeen mainintaan. Marian kohtaa poi-

kansa kärsimystiellä muun muassa Hattulassa, Lohjalla, Kalannissa, Taivassalossa, 

                                                 
28 Drake 1958, 45; Riska 1990, 142; Edgren 1997, 61–62; Stewen 2001, 112. 
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Espoossa ja Pyhtäällä. Esimerkiksi Kalannissa uuden ikkuna-aukon puhkaisemi-

nen 1732 tuhosi osittain ristinkantoa kuvaavan maalauksen, nykyisin maalaukses-

ta on jäljellä osa rististä sekä opetuslapsi Johannes ja Neitsyt Maria.29  

Simeonin ennustukseen liittyy myös suosittu maalausaihe Mater Dolorosa. Se 

kuvaa Mariaa ja hänen niin sanottuja seitsemää kärsimystään, jotka liittyivät hä-

nen poikaansa. Näiksi seitsemäksi tuskanaiheeksi luettiin Simeonin ennustus, pa-

keneminen Egyptiin, Jeesus-lapsen etsiminen Jerusalemissa, Jeesuksen ristinkanto, 

hänen ristiinnaulitsemisensa, hänen ruumiinsa ristiltä ottaminen sekä hautaaminen. 

Kuvassa esiintyy Maria, jonka rintaan on isketty seitsemän tikaria. Tämä aihe löy-

tyy muun muassa Hattulan, Lohjan ja Siuntion kirkoista. Siuntion maalauksen A. 

W. Rancken on tulkinnut epävarmasti (perässä on kysymysmerkki) Luciaksi.30 

(Kuva 58). 

4.6 Ylösnousseen äiti 

Viimeisen kerran evankelista Luukas mainitsee Marian kirjoittamassaan Apostoli-

en teoissa: 
He pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä joukkoonsa kuuluvien 
naisten sekä Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljien kanssa. (Ap.t. 1: 14) 

Hattulan kirkkoon pohjoisseinällä kuorissa on osin tuhoutunut kohtaus, jossa 

Pyhä Henki laskeutuu kyyhkysen hahmossa taivaasta apostolien ja Neitsyt Marian 

ylle. (Kuva 59). Maria istuu opetuslapsijoukon keskellä katse kohotettuna ja kädet 

rinnalla, hän näyttää kiittävän Jumalaa.31 

Vaikka Luukas ei mainitse Mariaa nimeltä Apostolien tekojensa seuraavassa 

luvussa, jossa hän puhuu Pyhän Hengen vuodatuksesta, hän antaa edellisessä koh-

dassa kuitenkin ymmärtää Marian olleen tärkeässä asemassa alkuseurakunnassa. 

Näin Maria on varmastikin ollut ”kaikkien” ja ”itse kunkin” joukossa helluntai-

päivänä. Näin hän olisi saanut Pyhän Hengen viimeistään tässä vaiheessa. 
Kun sitten koitti helluntaipäivä; he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului 
taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko talon, 
jossa he olivat. He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeu-
tuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri 
kielillä sitä mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. (Ap.t. 2:1-4) 

Maalaus Pyhän Hengen vuodattamisesta löytyy myös Siuntion ja Espoon kir-

koista. Molemmissa se on maalattu kirkon keskilaivan läntiseen holviin, Siuntios-

sa maalaus on jäänyt pahoin urkujen taakse peittoon. Espoossa Maria on kuvassa 
                                                 
29 Tuominen & Salonen 1999, 106–107. 
30 Rancken 1950, 131; Favorin 1986, 83; Riska 1987, 166; Edgren 1997, 57; Lempiäinen 2000, 
129. 
31 Edgren 1997, 70; Stewen 2001, 112. 
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keskimmäisenä. Hänen seurassaan on kolmetoista miestä, opetuslapset ja joku 

Jeesusta seuranneista. Marian ja apostolien ylle on maalattu 25 tulenliekkiä, joten 

paikalla on ollut enemmänkin alkuseurakuntaa. Marian yllä lentelee valkoinen 

kyyhkynen, jolla on päässään samanlainen Pyhää kolminaisuutta ilmentävä kruu-

nu kuin Jeesuksella muissa maalauksissa.32 (Kuva 60), 

Helluntain ihme on kuulunut myös Lohjan maalausten joukkoon. Se on ollut 

maalattuna pohjoisseinälle toiseksi läntisimpään holviväliin. Kyseiseen kohtaan 

oli kuitenkin 1700-luvulla puhkaistu ikkuna, joka tuhosi maalaukset osittain. Ik-

kuna muurattiin umpeen 1930-luvun restauroinnin yhteydessä. Jäljellä on enää 

kolme reunimmaista opetuslasta.33 

Mariaksi kristillisessä perinteessä on tulkittu Ilmestyskirjassa esiintyvä nainen. 
Taivaalla näkyi suuri tunnusmerkki: nainen, jolla oli pukunaan aurinko, kuu jalko-
jen alla ja pään päällä seppeleenä kaksitoista tähteä. Hän oli raskaana ja huusi tus-
kissaan synnytyspolttojen vaivaamana.-- Nainen synnytti lapsensa, pojan, joka on 
paimentava maailman kansoja rautaisella sauvalla. Ilm. 12:1–2, 5. 

Maalaus aurinkoon puetusta Mariasta on Rauman fransiskaanikonventin kirkos-

sa. Hän on kuvattuna Jeesuksen maallisen sukupuun keskuskukkaan. Maria seisoo 

kukan päällä pukeutuneena vihertävään mekkoon ja valkoiseen viittaan. Päässään 

hänellä on kruunu, joka kuvastaa hänen asemaansa Taivaan kuningattarena. Käsi-

varsilleen hän on kohottanut alastoman Jeesus-lapsen. Sekä Marialla että Jeesus-

lapsella on kädessään omena. 34  Viittaako omena syntiinlankeemukseen, jonka 

Jumalasta erottavan vaikutuksen he ovat tehneet tyhjäksi? Vai olisivatko ne hei-

dän hallitsijan statukseen viittaavia valtakunnanomenia? (Kuva 61). 

Ilmestyskirjan madonna on maalattu myös Hattulan kirkkoon. Maalaus sijaitsee 

keskilaivan läntisimmässä holvissa vastapäätä kirkastettua poikaansa. Maalauk-

sessa Maria pitää sylissään Jeesus-lapsi. Marialla on sininen viitta, hän on jälleen 

päähinettä ja hiukset auki kuin naimaton neito. Sekä Marialla että lapsella on sä-

dekehät, jotka ovat mustuneet punaisesta. Myös Jeesuksen kädessä oleva hedelmä 

ja auringonkehrä, josta he kohoavat, ovat tummuneet mustiksi. Madonna ja lapsi 

ovat kumartuneet kohti profeetta Sibyllaa ja keisari Augustusta.35 

                                                 
32 Rancken 1950, 131; Drake 1958, 57. 
33 Riska 1990a, 150. 
34 Riska 1987, 160; Riska 1990b, 53, 56. 
35 Riska 1987, 171; Edgren 1997, 85. 
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5. Mies nimeltä Jeesus 

5.1 Sukunsa ylväs vesa 

Kristuksen maanpäällisen elämän ensivaiheita sivusin jo edellisessä, Mariaa käsi-

telleessä luvussa. Jeesukseen viittaavia esikuvia, joita kristityt ovat Vanhasta Tes-

tamentista löytäneet, esittelin puolestaan jo aiemmin kolmannessa luvussa. Kris-

tuksen esikuvat ovat keskiaikaisissa kirkoissa usein kuvattu kattoholveihin, Jee-

suksen, kirkkovuoden kannalta merkittävimmät, elämänvaiheet löytyvät seiniltä. 

Hattulan ja Lohjan kirkkojen kuvallisessa kerronnassa Jeesusta käsittelevät aiheet 

löytyvät kirkon länsiosasta. Jeesuksen elämänvaiheet alkavat joulun tapahtumista 

eteläseinältä. Kärsimyshistorian hetket ovat länsiseinällä ja pohjoisseinän länsi-

osassa. Muut Jeesuksesta kertovat kuvat löytyvät länsiosan kattoholveista. 

Lohjalla jouluaiheiden jälkeen Jeesus-kertomus tekee pienen hyppäyksen ta-

kaisin Vanhan testamentin puolelle esitellessään Jeesuksen sukupuun. Maassa 

nukkuvan kuningas Daavidin isän, Iisain, kyljestä kohoaa puu, jonka kiemuraisilla 

oksilla lehtinä ovat 22 Vanhan testamentin kuningasta ja profeettaa. Nämä ovat 

liittäneet kätensä kiitokseen ja kohottaneet katseensa puun latvaan. Ylimpänä leh-

tenä puussa ovat Maria ja lapsi. Puun rungon toisella puolella on mies, jolla on 

sädekehä. Hän on mahdollisesti Jeesuksen maanpäällinen isä, Joosef, joka oli 

Daavidin sukua. Puun latvana kohoaa ristiinnaulittu Kristus seuranaan Pyhä Henki 

–kyyhkynen. (Kuva 62). Kuvaus pohjautuu Jesajan kirjan ennustukseen daavidi-

laisesta kuninkaasta, joka tuo tullessaan rauhan ja oikeudenmukaisuuden.1 
Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. -- Si-
nä päivänä  Iisain juurivesa kohoaa merkkiviirinä kansoille. Hänen luokseen pyr-
kivät kaikki kansat, hänen asuinsijaansa ympäröi kunnian hohde. Jes. 11:1 – 10. 

Sama ennustus löytyy myös Jeremian kirjasta. 
– Tulee aika, sanoo Herra, jolloin Daavidin suvusta nousee Vanhurskas Verso. 
Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa maassa voimaan oikeuden ja 
vanhurskauden. Jer. 23:5 

Jeesuksen sukupuu on kuvattu myös Hattulan ja Rauman kirkkoihin. Niin 

ikään aihe on kuulunut myös Siuntion kirkon kuvaohjelmaan, mutta kokonaisuus 

on tuhoutunut niin, että jäljellä on vain maalauksen yläosa. A.W. Rancken on tul-

kinnut maalauksen esittävän Madonnaa ja lasta palvojien ympäröimänä.2 Maala-

uksessa keskellä ylhäällä näkyy Neitsyt Maria lapsi sylissään. Hänen molemmilla 

puolillaan on mieshenkilö, joista vasemman puoleisella on valkeat vaatteet ja sä-
                                                 
1 Rácz 1970, 8; Riska 1990a, 141; Edgren 1997, 92. 
2 Rancken 1950, 131. 
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dekehä. Näiden miesten alla näkyy osittain toiset kaksi miestä. Kaikkia henkilöitä 

ympäröi ja yhdistää paksu vihreä köynnöskasvi, joka viittaa vahvasti Jeesuksen 

sukupuuhun. (Kuva 53). 

Hattulassa maalaus sijaitsee sakariston länsiseinältä. Iisai on kuvattu ikkunan 

yläpuolelle ja hänen yllään riippuu Kristus ristillä, josta versoo vihreitä oksia. He-

lena Edgren on tulkinnut ristin kuvaavan näin elämänpuuta. Jeesusta edeltäneet 

kuninkaat ja profeetat sijaitsevat kukissa köynnösmäisessä sukupuussa, joka kie-

murtelee pitkin seinää. Vasemmalle ylös, poikansa viereen, on kuvattu Maria Jee-

sus-lapsi sylissään. Maalaus on paikoitellen kulunut ja yksi kukka puuttuu. 3 (Ku-

va 64). 

Raumalla maalaus sijaitsee kuorissa. Maalauksen keskuksena on auringonsä-

teiden keskellä seisova Maria lapsi sylissään. Hänen yläpuolellaan kohoaa ristiin-

naulittu enkeleiden ympäröimänä. Enkelit keräävät ehtoolliskalkkeihin Jeesuksen 

haavoista virtaavan veren. Marian viereen ja alle on kuvattu kaksitoista profeettaa 

ja kuningasta. He kuvastavat Israelin kahtatoista heimoa. Kahdella miehistä on 

päässään kruunu ja muilla on erilaisia hattuja. Miehillä on käsissään tekstinauhat, 

joiden tekstit eivät ole säilyneet. Maalaus on saanut Nervanderin restaurointiryh-

mältä selityksekseen ”Aabrahamin ja Jeesuksen sukupuu”.4 Hattulassa ja Lohjalla 

Iisai nukkuu maassa, mutta Raumalla hänet on kuvattu peitteiden alle sänkyyn. 

(Kuva 65). 

5.2 Ihmeitä tekevä Opettaja 

Jeesusta esittävät maalaukset ovat suurelta osin keskittyneet kirkkovuoden suurten 

juhlien, joulun ja pääsiäisen, tapahtumien ympärille. Jeesuksen muuhun toimin-

taan liittyvät kuva-aiheet ovat harvinaisempia. Jeesuksen ihmetekoja esitteleviä 

kuvia on maalattu sekä Hattulan että Lohjan kirkkojen läntisiin kattoholveihin.5 

Jeesuksen tunnustekoja on kuvattu kaikissa evankeliumeissa. Synoptisiksi 

evankeliumeiksi kutsutut Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumit ker-

tovat usein samoista ihmeteoista. Johannes puolestaan tuntee toisia tapahtumia. 

Olen valinnut mahdollisista tekstivaihtoehdoista parhaiten kuvaa ilmentävän vaih-

toehdon. Olen myös ensisijaisesti pyrkinyt valitsemaan Matteuksen tulkinnan ta-

pahtuneesta. Vanhan kirkon aikoina Matteuksen versiota Jeesuksen elämästä pi-

dettiin evankeliumeista vanhimpana ja luotettavimpana. Perimätiedon mukaan 

                                                 
3 Edgren 1997, 92.  
4 Riska 1990b, 53, 56. 
5 Kilström 1992, 126; Stewen 2001, 112 
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evankeliumin kirjoittaja olisi ollut Jeesuksen oppilas. Osa kuvauksista on puoles-

taan Johanneksen evankeliumista, joka kilpaili suosituimman evankeliumin titte-

listä Matteuksen kanssa. Väittäähän evankeliumi itse kirjoittajan olleen Jeesuksen 

opetuslapsi, ja vieläpä kaikkein rakkain sellainen. Juuri tämä opetuslapsi todistaa 

kaikesta tästä. Hän on tämän kirjoittanut, ja me tiedämme, että hänen todistuk-

sensa on luotettava (Joh. 21:24).6  

Useimmat maalaukset Jeesuksen ihmeteoista löytyvät Hattulan Pyhän Ristin 

kirkosta. Etelälaivan läntisimmästä holvista löytyy maalaus, jossa Jeesus parantaa 

kaksi pahojen henkien riivaamaa miestä. 
Kun Jeesus tuli toiselle rannalla Gadaran alueelle, häntä vastaan tuli hautaluolista 
kaksi pahojen henkien vaivaamaa miestä. Nämä olivat niin väkivaltaisia, ettei ku-
kaan voinut kulkea sitä tietä. He huusivat: ”Mitä sinä meistä tahdot, Jumalan Poi-
ka? Oletko tullut tänne kiduttamaan meitä jo ennen määräaikaa?” Jonkin matkan 
päässä oli suuri sikalauma laitumella. Pahat henget pyysivät Jeesukselta: ”Jos ajat 
meidät pois, niin lähetä meidät sikalaumaan.” ”Menkää!” Jeesus sanoi. Silloin 
henget lähtivät miehistä ja menivät sikoihin, ja koko lauma syöksyi jyrkännettä 
alas järveen ja hukkui. Matt. 8: 28–32.  

Jeesus on kuvattu maalaukseen seurassaan kaksi opetuslasta, jotka tarkkailevat 

Jeesuksen olkapään yli tapahtumia. Opetuslapsista toinen saattaisi olla Andreas ja 

toinen Pietari, mutta varmuudella ei tätä voi sanoa, sillä Pietarin tunnusomainen 

tonsuuri ei kuvasta erotu. Riivatut miehet ovat alastomia ja polvillaan Jeesuksen 

edessä.7 

Matteuksen yhdeksännessä luvussa kerrotaan useista Jeesuksen parantamista 

ihmisistä. Muutama heistä on päässyt osaksi Hattulan ja Lohjan kirkkojen kuva-

kertomusta. Hattulan kirkon etelälaivan länsiholvissa Jeesus parantaa naisen, joka 

sairasti verenvuototautia. 
Silloin Jeesusta lähestyi muuan nainen, jota kaksitoista vuotta oli vaivannut ve-
renvuoto. Hän tuli Jeesuksen taakse ja kosketti hänen viittansa tupsua. Hän näet 
ajatteli. ”Jos vain saan koskettaa hänen viittaansa, minä paranen.” Jeesus kääntyi, 
näki naisen ja sanoi: ”Ole rohkealla mielellä, tyttäreni, uskosi on parantanut si-
nut.” Siitä hetkestä nainen oli terve. Matt. 9: 20–22.   

Jeesus on jälleen liikkeellä Pietarin ja Andreaksen kanssa. Jeesus on kääntynyt 

vihreään vaatteeseen pukeutuneen naisen puoleen, joka on polvistunut hänen 

eteensä. Sama maalaus löytyy myös Lohjan kirkon keskilaivan läntisimmästä hol-

vista. Maalaus on Nervanderin ryhmän restauroimassa asussa ja sen vieressä on 

selittävä teksti. Tällä kertaa Jeesuksella on seuranaan kolme opetuslasta, joista 

viimeinen jonossa on jäänyt urkujen taakse peittoon. Jeesuksen takana seisoo Pie-

tari, joka näyttäisi aivan kuin kiskovan Jeesusta hihasta kauemmas naisesta. Loh-

                                                 
6  Kiilunen 1997, 46; Myllykoski & Järvinen 1997, 183–184; Kuula 2003, 179. 
7 Kilström 1992, 125; Edgren 1997, 62. 
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jallakin nainen on polvistunut Jeesuksen jalkojen juureen ottamaan vastaan paran-

tavaa siunausta.8 (Kuva 66). 

Maalaus Jeesuksesta parantamassa sokeaa on yhdistelmä synoptisten evanke-

liumien kertomuksista. Markus ja Luukas kertovat kumpikin Jeesuksen paranta-

masta sokeasta miehestä. Matteuksen evankeliumissa Jeesus parantaa kahteen 

otteeseen kaksi sokeata miestä. Markuksen ja Luukkaan Jeesus parantaa sokean 

sanallaan, Matteuksen kuvauksen mukaan Jeesus kosketti miesten silmiä paranta-

essaan heidät. 
Kun Jeesus jatkoi sieltä matkaansa, hänen peräänsä lähti kaksi sokeaa. He huusi-
vat. ”Armahda meitä, Daavidin Poika!” Ja kun Jeesus tuli perille, sokeat tulivat si-
sälle hänen luokseen. Jeesus kysy: ”Uskotteko te, että minä voin auttaa tei-
tä?” ”Uskomme, Herra”, he vastasivat. Silloin hän kosketti heidän silmiään ja sa-
noi: ”Tapahtukoon teille niin kuin uskotte”, ja heidän silmänsä aukenivat. Matt 
9:27-30a  
 

Sokean parantaminen on kuvattu Lohjan kirkkoon. Jeesuksen seurassa on Pietari 

ja toinen opetuslapsi. Jeesus osoittaa eteensä polvistuneen sokean miehen silmää 

ja sokea avaa silmänsä.9  

Kilströmin mukaan sokean parantaminen on kuvattu myös Hattulaan. Edgren 

sen sijaan tulkitsee saman kuvan esittävän kuuromykän parantamista. Hänen mu-

kaansa Jeesus koskettaa maalauksessa edessään olevaa miestä korvaan.10 Lähempi 

tarkastelu näyttäisi tukevan Edgrenin tulkintaa; Jeesuksen sormet eivät näytä yltä-

vän miehen silmiin asti ja miehen hiukset on maalattu Jeesuksen sormien eteen. 

Toisaalta miehen pupillittomat silmät voisivat tukea Kilströmin tulkintaa, mutta 

pupillittomuus näyttäisi johtuvan maalauksen kulumisesta. Maalauksessa Jeesuk-

sen seurana on kaksi opetuslasta. Toinen heistä on Jeesuksen takana niin, ettei 

hänestä näy kuin viitan lieve ja hiukan sädekehää.(Kuva 67). Jeesuksen kohtaami-

nen kuuromykän kanssa on kerrottu Markuksen evankeliumissa.   

 Siellä hänen luokseen tuotiin kuuro mies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan, ja 
häntä pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle. Jeesus otti hänet erilleen väki-
joukosta, pani sormet hänen korviinsa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. Sitten 
hän katsahti taivaalle, huokasi ja sanoi kuurolle: ”Effata.” Se merkitsee: aukene. 
Silloin meihen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui, niin että hän puhui 
selkeästi. Mark. 7:32–35. 

Kohtaus on esitetty myös Lohjan kirkossa. Jälleen Jeesuksen takana seisovat 

Pietari ja toinen opetuslapsi. Jeesuksen edessä on polvillaan henkilö, jonka suuta 

ja korvaa Jeesus koskettaa.11  

                                                 
8 Rácz 1970, 9; Kilström 1992, 125; Riska 1990a 162; Edgren 1997, 62. 
9 Rácz 1970, 9; Riska 1990a, 171–172.  
10 Kilström 1992, 126; Edgren 1997, 62. 
11 Rácz 1970, 9; Riska 171–172. 
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Parantamisihmeiden joukkoon kuuluu myös Jeesuksen kohtaama raajarikko. 

Kohtaaminen on ikuistettu sekä Lohjalle että Hattulaan. Kuvan pohjana näyttäisi 

olevan Markuksen ja Luukkaan evankeliumien kertomus halvaantuneesta, jonka 

tämän ystävät laskevat katon läpi Jeesuksen eteen.  
Hänen luokseen oltiin tuomassa halvaantunutta. Sairasta kantamassa oli neljä 
miestä, jotka eivät tungoksessa kuitenkaan päässeet tuomaan häntä Jeesuksen 
eteen. Silloin he purkivat katon siltä kohden, missä Jeesus oli, ja aukon tehtyään 
laskivat siitä alas vuodematon, jolla halvaantunut makasi. Kun Jeesus näki heidän 
uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle: ”Poikani, sinun syntisi annetaan sinulle an-
teeksi.” – ”nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.” Silloin mies heti nousi, otti vuo-
teensa ja käveli pois kaikkien nähden. Mark. 2: 3-5, 11-12. 

Maalaus ei täysin vastaa Raamatun kertomusta. Parannettavaa ei ole tuotu Jeesuk-

sen luokse sängyssään, vaan hän on raahautunut ystävänsä avustamana paikalle 

kainalosauvoilla. Ehkä eroavaisuus on selitettävissä kulttuurisilla seikoilla. Keski-

Euroopassa ja Pohjoismaissa talot olivat varmastikin erilaisia kuin Pyhällä maalla. 

Kattoja ei kenties ollut suunniteltu oleskelua varten, eikä niiden kautta näin ollen 

voinut laskea ketään alas. Raajarikot oli tuotava Jeesuksen luo muilla tavoin. Ed-

grenin mukaan Hattulan kirkossa Jeesuksen parannettavana on kaksi raajarikkoa. 

Myös Tove Riska puhuu joukosta rampoja Lohjan kirkon maalauksia esitellessään. 

Kilström puolestaan mainitsee parannettavan yksikössä. Kuvia tarkastellessa näyt-

täisikin siltä, että Jeesuksen edessä polvillaan on parannettava ja hänen ystävänsä, 

sillä ainoastaan toisella miehistä on kainalosauvat. Lohjalla tosin kainalosauvalla 

varustautuneen miehen takana olevalta mieheltä näyttäisi puuttuvan jalkaterä. Jee-

suksen seurassa Lohjalla on jälleen Pietari ja toinen opetuslapsi. Parannettavalta 

rammalta puuttuvat molemmat jalkaterät ja hänellä on eräänlaiset pehmusteet sää-

rissään polvillaan kulkemisen helpottamiseksi. (Kuva 68). Hattulassa Jeesus on 

paikalla ilman opetuslapsiaan.12 

Lohjan kirkon ihmeistä kertovien kuvien joukosta löytyy myös palvelijalleen 

apua hakeva sadanpäällikkö, näin kuvaa tulkitsevat muun muassa Riska ja Kil-

ström. Maalauksessa Jeesuksen eteen on polvistunut mies, jota kohti Jeesus tekee 

siunaavan eleen. Jeesuksen seurassa on jälleen Pietari ja toinen opetuslapsi, joka 

näyttäisi olevan sama kuin kuuromykän parantamista esittävässä maalauksessa.13 

(Kuva 69). 
Kun Jeesus oli saapunut Kapernaumiin, muuan sadanpäällikkö tuli hänen luokseen 
ja pyysi häneltä apua sanoen: ”Herra, palvelijani makaa kotona halvaantuneena, 
kovissa tuskissa.” Jeesus sanoi: ”Minä tulen ja parannan hänet.” Mutta sadanpääl-
likkö vastasi: ”Ei, Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Sano 
vain sana, ja palvelijani paranee. Minä tottelen itsekin toisten käskyjä ja komen-

                                                 
12 Rácz 1970, 9; Riska 1990a, 171–172; Kilström 1992, 126; Edgren 1997, 87. 
13 Riska 1990a, 171–172; Kilström 1992, 126. 
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nan omia sotilaitani. Kun sanon sotilaalle: ’Mene’, niin hän menee, tai toisel-
le: ’Tule’, niin hän tulee, tai palvelijalleni: ’Tee tämä’, niin hän tekee.” Tämän 
kuullessaan Jeesus hämmästyi ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: ”Totisesti: 
näin vahvaa uskoa en ole tavannut yhdelläkään israelilaisella.--” Sitten Jeesus sa-
noi sadanpäällikölle: ”Mene. Tapahtukoon niin kuin uskot.” Sillä hetkellä palveli-
ja parani. Matt. 8:5–13.  

Riskan ja Kilströmin tulkinta maalauksesta on hyvin mahdollinen. Kuitenkin 

asetelmaltaan maalauksen taustalla olevaksi raamatunkohdaksi sopisi myös Jo-

hanneksen evankeliumissa kerrottu kuninkaan virkamiehen pojan parantaminen 

(Joh. 4: 46–54). Myös tässä ihmeteossa on kyse kaukoparantamisesta. Mies on 

tullut hakemaan Jeesukselta apua pojalleen, joka on kuolemaisillaan. Jeesus käs-

kee miehen mennä kotiinsa, sillä hänen poikansa elää. Ja sillä hetkellä poika para-

nee. Molemmat raamatunkohdat sopisivat mielestäni maalauksen taustaksi. Sa-

danpäällikön palvelijan parantamisen viesti on positiivinen: ”näin vahvaa uskoa 

en ole tavannut yhdeltäkään israelilaiselta”. Johanneksen evankeliumin paran-

nusihmeessä on sen sijaan negatiivisempi ajatus: ”te ette usko, ellette näe tunnus-

tekoja ja ihmeitä” (Joh. 4:48). Toisaalta voisi ajatella, että tavalliselle suomalai-

selle kirkossakävijälle oli tutumpaa hakea apua Jumalalta perheenjäsenelle kuin 

mahdolliselle palkolliselle.  

Lasaruksen parantaminen on kuvattu Hattulan ja Lohjan kirkkojen lisäksi myös 

Siuntioon. Hattulassa ja Lohjalla maalaus on etelälaivan läntisimmässä holvissa, 

Siuntiossa se on keskilaivan toisessa holvissa alttarilta katsoen. 14  
Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle. Se oli luola, jonka suulla oli kivi. ”Ottakaa kivi 
pois, ” käski Jeesus, mutta Martta, vainajan sisar, sanoi hänelle: ”Herra, hän haisee 
jo. Hän on siellä nyt neljättä päivää.” Jeesus vastasi: ”Enkö sanonut sinulle, että 
jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden?” Kivi otettiin pois, Jeesus kohotti kat-
seensa ja sanoi: ”Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Minä kyllä 
tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärilläni 
seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut.” Tämän 
sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä: ”Lasarus, tule ulos!” Silloin kuollut tuli 
haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminä. Jeesus sa-
noi: ”Päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä.” Joh. 11: 38 – 44. 

Siuntion kirkossa Lasarus nousee ylös maahan kaivetusta haudasta. Kaksi ih-

mistä, jotka seisovat haudan molemmin puolin, pitävät kasvojensa edessä liinaa 

kuvaamassa Lasaruksesta uhoavaa kalman löyhkää. Jeesus, joka on seisonut ku-

vassa keskellä, on aikojen saatossa lähes kadonnut kuvasta. Hänen kasvonsa ja 

sädekehänsä erottuvat himmeänä, punaisena hahmona. A.W. Rancken ei ole yksi-

löinyt kuollutta Lasarukseksi 15 . (Kuva 70). Myös Hattulassa Lasarus nousee 

maasta. Jeesuksen ja kahden opetuslapsen seurassa ovat myös Lasaruksen sisaret, 

Martta ja Maria. Lohjan maalauksessa Lasaruksen nouseminen haudasta on kuvat-
                                                 
14 Rancken 1950, 131; Rácz 1970, 9; Riska 1990a, 167; Kilström 1992, 126; Edgren 1997, 62. 
15 Rancken 1950, 131. 
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tu varsin samaan tapaan kuin Hattulassa, kuvakulma vain on hieman erilainen. 

Jeesuksen seurassa ovat Pietari ja toinen sisarista, mahdollisesti Maria. 

Hattulan kirkkoon on kuvattu vielä eräs Jeesuksen kohtaama avuntarvitsija. Nyt 

ei kuitenkaan ole kyseessä ruumiillisen vaivan parantaminen vaan sielun hätään 

vastaaminen. Kohtaamisesta kertoo Johanneksen evankeliumin neljäs luku. 
Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. oli keskipäivä, noin kuudes tunti. Eräs 
samarialainen nainen tuli noutamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle: ”Anna minun 
juoda astiastasi.” – Samarialaisnainen sanoi: ”Sinähän olet juutalainen, kuinka si-
nä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta?” -- Jeesus sanoi hänelle: ”Mene ha-
kemaan miehesi tänne.” ”Ei minulla ole miestä”, nainen vastasi. Jeesus sa-
noi: ”Totta puhuit: ei sinulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut, ja se, jonka 
kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Sinä puhuit totta.” Joh. 4: 6-42. 

Maalaus sijaitsee Hattulan kirkon pohjoislaivan länsiholvissa. Nainen nostaa vettä 

kaivosta Jeesuksen puhutellessa häntä.16 Vastoin evankeliumin kuvausta Jeesuk-

sen seurassa ovat Pietari ja Andreas. Evankeliumi kertoo heidän menneen kau-

punkiin ostamaan ruokaa. (Kuva 71). 

Jeesuksen vertauksista yksi on nähty ikuistamisen arvoiseksi. Lohjan kirkon 

maalauksien joukosta löytyy Jeesuksen kuvaus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta.  
Oli rikas mies. Hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa, ja päiväs-
tä päivään hänen elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Mutta hänen porttinsa 
pielessä virui köyhä Lasarus, täynnä paiseita. Köyhä olisi nälkäänsä halunnut syö-
dä niitä ruokapaloja, joita rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tulivat siihen ja nuo-
livat hänen paiseitaan. Sitten köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Abrahamin huo-
maan. Rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Kun hän tuonelan tuskissa kohotti kat-
seensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Silloin 
hän huusi: ’Isä Abraham, armahda minua! Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi 
sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla.’ Mut-
ta Abraham sanoi: ’Muista, poikani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan, Lasarus 
huonon. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä saat kärsiä tuskaa. Sitä 
paitsi meidän välillämme on syvä, ylitsepääsemätön kuilu, niin ettei täältä kukaan 
voi tulla teidän luoksenne, vaikka tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli 
meidän puolellemme.’ Luuk. 16:19–26.  

Maalaus sijaitsee eteläseinällä läntisimmässä holvivälissä. Abraham istuu vä-

rikkään pilvimuodostelman päällä sylissään lapsenkokoinen Lasarus. Rikas mies 

ojentaa kättään anovasti heitä kohti liekkimerestä. Hän näyttää Abrahamille ja 

Lasarukselle kieltään, osoittaen näin tarvitsevansa virvoitusta. Tove Riska on tul-

kinnut olennon liekkimeren ulkopuolella paholaiseksi, joka tarjoaa miehelle kul-

takolikoita janoon. (Kuva 72). Abrahamin ja Lasaruksen alle on kuvattu toinen 

paiseiden kiusaama mies, eli Job.17 

Tove Riska esittää ajatuksen, että Jeesuksen parannusihmeitä esittävät maalauk-

set liittyivät kasteen sakramenttiin. Tämän ajatuksen hän perustaa näkemykseen, 

jonka mukaan kasteallas olisi sijainnut kirkon luoteisosassa. Markus Hiekkanen 

                                                 
16 Edgren 1997, 65. 
17 Rácz 1970, 9; Riska 1990a, 142. 
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on esittänyt kastepaikan sijainnista eriävän mielipiteensä, perusteenaan Tanskan ja 

Gotlannin keskiaikaisten kirkkojen käytäntö sekä kasteen merkitys kirkon toisena 

suurena sakramenttina ehtoollisen rinnalla. Hiekkasen mukaan kasteallas olisi 

sijainnut kirkon keskikäytävällä.18  

Jeesus esitetään keskiaikaissa kirkoissa ihmeidentekijänä, pelastajana, kuole-

man voittajana ja tulevana tuomarina. Hän on jumalallinen auktoriteetti, ihmistä 

ylempi ja ihmisyydestään huolimatta hän jää etäiseksi. Keskiaikaiset ihmiset 

kääntyivätkin rukouksissaan Marian ja pyhimysten puoleen, Jeesusta ja hänen 

Isäänsä ei tuntunut sopivalta lähestyä pienen ihmisen tavallisilla ongelmilla. Ehkä 

tästä etäisyydestä on heijastuksena se, että yhdenkään Suomen keskiaikaisen kir-

kon kuvastoon ei kuulu kohtausta, jossa Jeesus ottaa lapsia syliinsä ja siunaa heitä. 

Jeesus kuuluu aikuisille ja aikuiselle uskolle.  

5.3 Jeesus paholaisen kiusaamana 

Ennen kuin Jeesus aloitti julkisen toimintansa, Johannes Kastaja kastoi hänet Jor-

dan-virrassa, minkä jälkeen Jeesus vetäytyi neljäksikymmeneksi päiväksi erämaa-

han paastoamaan ja rukoilemaan. Jeesuksen kastetta esittävää maalausta ei löydy 

yhdestäkään Suomen keskiaikaisesta kirkosta. Sen sijaan sekä Hattulan että Siun-

tion kirkoista löytyy maalaukset, jotka kertovat, mitä Jeesukselle tapahtui erä-

maassa.19 

Jeesus kohtasi erämaassa paholaisen, joka kiusasi Jeesusta tekemällä hänelle 

kolme ehdotusta. Näistä tapahtumista kertovat evankelistoista Matteus ja Luukas. 

Markus mainitsee ainoastaan Jeesuksen olleen autiomaassa Saatanan kiusattavana, 

itse kiusaamisen tavoista hän ei mainitse.  
Sitten Henki vei Jeesuksen autiomaahan Paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli 
paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. 
Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle: ”Jos kerran olet Jumalan Poi-
ka, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi.” Mutta Jeesus vastasi: ”On kirjoitet-
tu: ´Ei ihminen elä pelkästään leivästä, vaan jokaisesta sanasta joka lähtee Jumalan 
suusta.´” Silloin Paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet 
temppelin muurin harjalle. Hän sanoi Jeesukselle: ”Jos kerran olet Jumalan Poika, 
niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu: ´Hän antaa enkeleilleen käskyn. He kantavat 
sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.´” Jeesus vastasi hänelle: ”On myös 
kirjoitettu: ´Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.´” Vielä Paholainen vei Jeesuksen hyvin 
korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston ja 
sanoi: ”Kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua.´” 
Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Mene pois, Saatana! On kirjoitettu: ´Herraa, sinun 
Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.´” Silloin Paholai-
nen jätti Jeesuksen rauhaan ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. 
Matt. 4:1–11.  

                                                 
18 Riska 1990a, 173; Hiekkanen 2003, 118–119.  
19 Rancken 1950, 131; Kilström 1992, 126. 
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Hattulan kirkossa esiintyvät kaikki kolme kiusausta pohjoislaivan läntisimmässä 

holvissa. Siuntiossa kiusauksista on kuvattu yksi etelälaivan kolmanteen holviin 

alttarilta katsoen. Siuntion kuvaa on vaikea eritellä, mutta mahdollisesti se ha-

vainnollistaa Jeesuksen kolmatta kiusausta. (Kuva 73). Hattulan kirkossa kellertä-

vä, alaston Paholainen, jolla on pitkät sarvet, kynsimäiset sormet ja pitkä häntä, on 

maalattu ensimmäistä kiusausta esittävään kuvaan yksityiskohtaisemmin kuin 

kahteen muuhun. Ensimmäisen kohtauksen Paholaisella näkyy silmä sekä suuri 

korva. Ensimmäistä kiusausta havainnollistamassa on kasa kiviä Paholaisen ja 

Jeesuksen välissä. (Kuva 74). Toista kiusausta esittää linnamainen rakennus ku-

van keskellä. (Kuva 75). Kolmannessa puolestaan Jeesuksen ja Paholaisen jalko-

jen juuressa levittyy maailma, joka muistuttaa aukilevitettyä kangaspakkaa. 20 

(Kuva 76).  

5.4 Kärsimään matkaava Messias 

5.4.1 Ja tapahtui ennen ehtoollista 

Markuksen evankeliumin mukaan Jeesus oli matkalla kohti Jerusalemia ja kärsi-

mystään, kun hän jätti suurimman osan mukanaan kulkeneesta joukosta jälkeen ja 

nousi vuorelle kohtaamaan Jumalan. Myös Matteus ja Luukas kertovat tapahtu-

masta, mutta eivät liitä sitä Markuksen tavoin Jerusalemin matkan varrelle. Mat-

teus yhdistää tapahtuman Jeesuksen ensimmäiseen mainintaan tulevasta kuole-

mastaan.  
Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän vel-
jen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Siellä hänen ul-
komuotonsa muuttui heidän nähtensä: hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja 
hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo.--Pietarin vielä puhuessa loistava pilvi 
verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä 
olen mieltynyt. Kuulkaa häntä!” Matt. 17: 1-2, 5.  

Jeesus kirkastusvuorella on kuvattu Hattulan kirkon keskilaivan läntisimpään hol-

viin.21 Jeesus seisoo valkoisissa vaatteissa kahden apostolin välissä. (Kuva 77). 

Apostolit näyttäisivät olevan veljekset Jaakob ja Johannes, sillä kummallakaan 

heistä ei ole harmaata partaa ja tonsuuria, joista Pietarin Hattulassa tunnistaa. Jo-

hannes on parraton nuorukainen. Jaakobilla puolestaan on punertavat hiukset ja 

parta ja hänen vaatetuksensa on tunnistettavissa yksittäistä apostolinkuvaa vastaa-

viksi.  

                                                 
20 Rancken 1950, 131; Kilström 1992, 126; Edgren 1997, 65. 
21 Kilström 1992, 126; Edgren 1997, 87; Biedermann 2004, 24. 
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Varsinaiset pääsiäisajan tapahtumat sijoittuvat kirkkojen seinäpinnoille, eivät 

holveihin. Matka kohti kärsimystapahtumia käynnistyy maalauksesta, joka esittää 

Jeesusta ratsastamassa kohti Jerusalemia. 
He toivat aasin ja varsan ja panivat niiden selkään vaatteitaan, ja Jeesus istuutui 
aasin selkään. Ihmisiä oli hyvin paljon, ja he levittivät vaatteitaan tielle, toiset kat-
koivat puista oksia ja levittivät tielle niitä. Ja ihmisjoukko, joka kulki hänen edel-
lään ja perässään, huusi: ”Hoosianna, Daavidin Poika! Siunattu olkoon hän, joka 
tulee Herran nimessä! Hoosianna korkeuksissa!” Matt. 21:7-9  

Jeesus ratsastamassa aasilla on kuvattuna Hattulan, Lohjan ja Espoon kirkoissa. 

Samaiseen kohtaukseen on jokaisessa kirkossa yhdistetty Luukkaan evankeliumin 

kuvaus Sakkeuksesta, joka kiipesi puuhun nähdäkseen Jeesuksen. 
Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sak-
keus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies 
Jeesus oli, mutta pienikokoisena ei ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. 
Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikunapuuhun nähdäk-
seen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. Mutta tultuaan sille kohtaa Jeesus katsoi 
ylös ja sanoi: ”Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana 
sinun kodissasi.” Luuk. 19:1–5. 

Jokaisessa kolmessa kirkossa kohtaus on kuvattu samalle kohtaa kirkkosalia; län-

siseinän eteläosaan kuvariveistä ylimmäksi. Espoossa maalauksessa esiintyy rat-

sastavan Jeesuksen lisäksi kolme opetuslasta sekä mies, joka on juuri heittämässä 

takkiaan aasin eteen. Opetuslapsista yksi on Pietari, sillä hänellä on valkoinen 

tonsuuri ja kihartuva parta. Sakkeus on kuvattu tien ylle kaareutuvaan puuhun 

kurottumaan Jeesusta kohti. Knut Draken mukaan puussa oleva hahmo ei ole Sak-

keus, sillä hän näyttäisi olevan katkomassa puun oksia heittääkseen ne Jeesuksen 

eteen tielle. Mutta jos mies kuitenkin on Sakkeus, ei ole ihme, että Jeesus kehottaa 

häntä tulemaan kiireesti alas; hänhän on putoamassa pian puusta. (Kuva 78). 

Myös Hattulassa Jeesuksella on seuranaan kaksi opetuslasta, Pietari ja Jaakob. 

Ihmisjoukkoa ovat edustamassa mies ja nainen, joka parhaillaan levittää aasin 

jalkoihin vaatekappaletta. Lohjalla väkijoukkoa ei ole, mutta aasin jaloissa lojuu 

punainen kangasmytty. Sakkeus seisoo puussa. Tove Riskan tulkinnan mukaan 

Sakkeus kuvastaa samalla myös ihmisiä, jotka heittelivät oksia Jeesuksen eteen. 

Näin tulkittuna myös Espoon mies voisi olla Sakkeus. Jeesuksen jäljessä kulkee 

koko opetuslasten joukko.22 (Kuva 79). 

Espoon kirkon länsiseinällä kerrotaan, mitä seuraavaksi tapahtui. Kohtaukseen on 

kuvattu temppelin pylväikkö, joiden välissä on myyjiä ja ostajia. Keskimmäisessä 

pylväsvälissä riehuu Jeesus köydenpätkä tai ruoska kädessään ajamassa heitä ulos. 

(Kuva 80). Knut Draken mukaan kuva-aihetta, jossa Jeesus ajaa rahanvaihtajat 

ulos temppelistä, ei löydy muista Suomen keskiaikaisista kirkoista. Aihe löytyy 
                                                 
22 Drake 1958, 46; Rácz 1970, 9; Riska 1990a, 144; Edgren 1997, 61. 
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kuitenkin myös Siuntion kirkosta vastaavalta paikalta kuin Espoosta.23 Siuntiossa 

maalaus on erittäin pahoin kulunut, eikä helposti tunnistettavissa. Asetelma on 

kuitenkin hyvin samanlainen kuin Espoon kirkossa, tosin henkilöt on sijoitettu 

hivenen pienempään tilaan kuin Espoossa. Vaikka paljon ei ole jäljellä, pystyy 

kuvasta hahmottamaan samanlaisen laattalattian ja pylväikön kuin Espoon maala-

uksesta. Myös Siuntiossa Jeesus on kuvassa keskimmäisenä ja hänen molemmilla 

puolillaan on kaksi henkilöä. (Kuva 81). 
Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos. Hän kaatoi ra-
hanvaihtajien pöydät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat ja hän sanoi heille: ”On kirjoi-
tettu: ´Minun huoneeni on oleva rukouksen huone´. Mutta te teette siitä rosvojen 
luolan. ” Matt. 21:12 – 13.  

Sekä Hattulassa että Lohjalla on kuvattu keskilaivan läntisimmässä holvissa 

Jeesuksen jalkojen voitelu. Evankelistoista Matteus, Markus ja Johannes ovat si-

joittaneet tapahtuman Betaniaan, juuri ennen viimeistä ehtoollista. Matteuksen ja 

Markuksen kuvauksissa paikalle tullut nainen valuttaa kalliin tuoksuöljyn Jeesuk-

sen päähän aterian aikana. Johanneksen kertoman mukaan nainen on Martan ja 

Lasaruksen sisar Maria, joka voitelee Jeesuksen jalat: Maria otti täyden pullon 

aitoa, hyvin kallista nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan 

(Joh.12:3). Luukas sijoittaa tapahtuman erään fariseuksen kotiin jossain Galileassa 

ja luonnehtii naisen syntiseksi. Tradition mukaan tämä syntinen nainen oli Mag-

dalan Maria eli Maria Magdaleena. 
Kaupungissa asui nainen, joka vietti syntistä elämää. Kun hän sai tietää, että Jee-
sus oli aterialla fariseuksen luona, hän tuli sinne mukanaan alabasteripullo, jossa 
oli tuoksuöljyä. Hän asettui Jeesuksen taakse tämän jalkojen luo ja itki. Kun Jee-
suksen jalat kastuivat hänen kyynelistään, hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä 
ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Luuk. 7:37–38. 

Lohjalla urkuparvi peittää maalauksen osittain, näkyvillä ovat pöydän ääressä 

istuvat Jeesus ja hattupäinen mies sekä Jeesuksen jalkoihin kumartunut Maria 

Magdaleena. Maalaus on jätetty Emil Nervanderin työryhmän restauroimaan 

asuun. Maria Magdaleenalla on vieressään alabasteriruukku ja hän kuivaa parhail-

laan Jeesuksen jalkoja pitkillä punertavilla hiuksillaan. (Kuva 82). Hattulassa Jee-

suksen seurassa on kaksi opetuslasta, joista toinen vaikuttaisi olevan Juudas Iska-

riot, joka evankelista Johanneksen kertoman mukaan kauhisteli moista öljyn tuh-

lausta. Maria Magdaleena on ryöminyt pöydän alle ja pitelee käsissään Jeesuksen 

toista jalkaa. Alabasteriruukkua kuvassa ei näy.24  

Espoon, Hattulan ja Lohjan kirkoissa kuvakertomus jatkuu Jerusalemin ratsas-

tuksen jälkeen länsiseinällä Jeesuksen ja opetuslasten viimeisen aterian tapahtu-
                                                 
23 Drake 1958, 46–47; Riska 1987,  
24 Rácz 1970, 9; Riska 1990a, 163; Edgren 1997, 86. 
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milla. Lohjalla ja Espoossa seuraavana on Johanneksen evankeliumin kertoma 

kohtaus, jossa Jeesus pesee opetuslasten jalat.  
Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuiva-
si ne vyötäisillään olevalla liinalla. Kun Jeesus tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä 
sanoi: ”Herra, sinäkö peset minun jalkani?” -- Pietari sanoi hänelle: ”Sinä et saa 
pestä minun jalkojani!” Jeesus vastasi: ”Jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa 
minun luonani.” Silloin Simon Pietari sanoi: ”Herra, älä pese vain jalkojani, pese 
myös kädet ja pää.” Joh. 13:5–6, 8-9. 

Maalauksessa Jeesus on kuvattu kumartuneena Pietarin eteen pesemään tämän 

jalkoja. Opetuslapsista suuri osa odottaa vuoroaan Pietarin takana. Kahden ope-

tuslapsen, joista toinen on parraton Johannes, jalat on jo pesty ja he istuvat Jee-

suksen takana.25 (Kuva 83). Myös Espoossa Jeesus on polvistunut Pietarin eteen, 

Pietari on nostanut kätensä ylös estelläkseen Jeesusta. Muut opetuslapset ovat 

kerääntyneet heidän ympärilleen keskustelua seuraamaan.26  

5.4.2 Kuolemaantuomitun viimeinen ateria 

Jeesuksen ja hänen opetuslastensa viimeinen yhteinen ateria esiintyy usean Suo-

men keskiaikaisen kivikirkon seinämaalauksissa. Se on löydettävissä Hattulasta, 

Lohjalta, Taivassalosta ja Kalannista. Espoossa ehtoollisesta on jäljellä enää kat-

kelma eteläseinän lounaiskulmassa. Näkyvissä on hieman maalauksen yläosaa, 

Jeesuksen ja kahden opetuslapsen päät. Kolmannesta opetuslapsesta näkyy vain 

aavistus sädekehää.27 

Lohjan kirkossa ehtoollista esittävä maalaus on jäänyt urkuparven taakse ja 

ammoin suoritettu länsi-ikkunan suurentaminen on hävittänyt kuvasta osan apos-

toleista. Jeesus on maalauksessa kuvattu istumaan pöydän ääreen opetuslasten 

keskelle ja Johannes on painanut päänsä Jeesuksen syliin. Pöydän toisella puolella 

on Juudas Iskariot, jolle Jeesus parhaillaan tarjoaa leipäpalaa.28 (Kuva 84). 
Näin Jeesus puhui. Järkyttyneenä hän sanoi heille: ”Totisesti, totisesti: yksi teistä 
kavaltaa minut.” Opetuslapset katsoivat toisiaan ymmällään, tietämättä, ketä hän 
tarkoitti. Yksi opetuslapsista, se joka oli Jeesukselle rakkain, oli aterialla hänen 
vieressään. Simon Pietari nyökkäsi hänelle, että hän kysyisi Jeesukselta, ketä tämä 
tarkoitti. Opetuslapsi nojautui taaksepäin, Jeesuksen rintaa vasten, ja kysyi: ”Herra, 
kuka se on?” Jeesus vastasi: ”Se, jolle annan tämän leipäpalan.” Sitten hän kastoi 
palan ja antoi sen Juudakselle, Simon Iskariotin pojalle. Silloin, heti kun Juudas 
oli sen saanut, Saatana meni häneen. Jeesus sanoi hänelle: ”Mitä aiot, tee se pian!” 
Joh. 13:21–27.  

Tämä sama hetki on kyseessä myös Hattulan ja Taivassalon maalauksissa.29 Hat-

tulassa Jeesus on koko opetuslapsijoukon ympäröimänä pöydän ääressä. Juudas 

                                                 
25 Rácz 1970, 9; Riska 1990a, 144. 
26 Drake 1958, 47. 
27 Drake 1958, 48; Riska 1959, 74; Riska 1990a, 145; Edgren 1997, 62–63. 
28 Riska 1990a, 145. 
29 Riska 1959, 74; Edgren 1997, 62–63. 
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on yksin pöydän toisella puolella, hänellä ei ole sädekehää päänsä päällä. Hän on 

siis jo päättänyt, mitä aikoo tehdä. Kavaltamisesta kertoo Juudaksen kaulassa 

roikkuva pussi, jossa ovat työstä saadut kolmekymmentä hopearahaa.  Taivassa-

lon maalauksessa apostoleja näkyy vain muutama, Juudas Iskariotista on jäljellä 

enää punaisen viitan helma. Jeesus puhuu parhaillaan Pietarille. Yllään Jeesuksel-

la on punaraidallinen vaate. Rakkain opetuslapsi näkyy Jeesuksen kainalossa. 

Pöydällä Jeesuksen edessä on lautanen, kaksi veistä ja kuusitoista öylätinmuotois-

ta leipää. Yksi leipä taitaa olla Jeesuksen kädessä.  

Myös Kalannissa Juudas on sijoitettu pöydän vastakkaiselle puolelle. Kohtauk-

sessa vaikuttaisi kuitenkin selvemmin olevan kyse ehtoollisen asettamisesta. Jee-

suksella on kädessään viinipikari ja leipä, joka muistuttaa öylättiä. Pöydällä hänen 

edessä on lisää öylätti-leipiä.30 (Kuva 85). 
Aterian jälkeen Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsilleen sano-
en: ”Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini.” Sitten hän otti maljan, kiitti Ju-
malaa, antoi heille ja sanoi: ”Juokaa tästä, te kaikki. Tämä on minun vereni, liiton 
vei, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi. Matt. 26:26–
28. 

5.4.3 Getsemanen puutarhassa 

Pääsiäisaterian syötyään Jeesus opetuslapsineen poistui läheiseen Getsemanen 

puutarhaan. Jeesuksen ahdistunut rukoilu ja nukkuvat opetuslapset on kuvattu 

Lohjalle, Hattulaan, Espooseen ja Taivassaloon. Hattulassa tapahtumat alkavat 

eteläseinän nurkasta maalauksella, jossa Jeesus on vajonnut puutarhan yksinäi-

syydessä kasvoilleen maahan rukoilemaan.31 (Kuva 86). 
Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen maahan ja rukoili: ”Isä, jos se 
on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei niin kuin minä 
tahdon, vaan niin kuin sinä.” Matt. 26:39.  

Jeesus oli jättänyt opetuslapset toisaalle puutarhaan ja pyytänyt heitä rukoilemaan. 

Jeesus palasi opetuslasten luo todeten heidän nukahtaneen. Jeesus herätti heidät ja 

siirtyi jälleen etäämmälle rukoilemaan. Tämän hän toisti vielä kerran: 
Hän meni taas etäämmäksi ja rukoili toistamiseen: ”Isä, ellei tämä malja voi men-
nä ohitseni minun sitä juomatta, niin toteutukoon sinun tahtosi.” Palatessaan hän 
tapasi taas opetuslapset nukkumassa, sillä uni oli alkanut painaa heidän silmiään. 
Hän jätti heidät siihen, meni taas kauemmaksi ja rukoili kolmannen kerran samoin 
sanoin. Sitten hän tuli opetuslasten luo ja sanoi heille: ”Yhäkö te nukutte ja lepäät-
te? Hetki on tullut. Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin.” Matt. 26: 42–45.  

Kohtaus rukoilevasta Jeesuksesta ja nukkuvista opetuslapsista sijaitsee Hattulassa 

ja Lohjalla jälleen samalla paikalla länsiseinän eteläosassa alimpana kuvarivinä. 

Taivassalossa se on eteläseinällä ehtoollista kuvaavan maalauksen vieressä. Es-

                                                 
30 Tuominen & Salonen 1999,6. 
31 Edgren 1997, 61. 
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poossa maalaus löytyy länsiseinältä oven pohjoispuolelta.32 Maalauksissa Jeesuk-

sella on seuranaan kolme lähintä opetuslastaan, Jaakob, Johannes ja Pietari. Hattu-

laan, Espooseen ja Lohjalle Pietari on kuvattu miekka kädessään. Lohjalla ja Tai-

vassalossa rukoilevan Jeesuksen edessä leijuu kärsimyksen kalkki eli ehtoollis-

malja, jossa on risti. Taivassalossa taustalle on maalattu Juudas Iskariot opasta-

massa sotilaita, jotka ovat tulossa vangitsemaan Jeesuksen.33 Juudaksella on pa-

keneva hiusraja ja lipevä hymy naamallaan, kädessään hänellä on rahapussi, jossa 

on hänen palkkioksi saamansa kolmekymmentä hopearahaa. Sotilaat ovat pukeu-

tuneet ritareiden levyhaarniskaan. (Kuva 87). 

Espoon Getsemane-kohtauksessa Jeesus on opetuslapsineen aidatussa puutar-

hassa. Jeesuksen opetuslapset nukkuvat rukoilevan Herransa ympärillä. Pietarilla 

on kädessään käyrä miekka. Rukoilevan Jeesuksen vieressä olevalle pienelle 

kummulle on maalattu ehtoollisleipä ja –kalkki. Knut Drake näkee sen kuvastavan 

lohdutusta kärsimyksen sijasta. Puutarhan aidan takana näkyy vangitsijoiden 

hahmoja.34 (Kuva 88). 

Getsemanen tapahtumat jatkuvat Lohjalla ja Hattulassa. Molempiin kirkkoihin 

länsiseinälle on kuvattu tapahtumarikas kohtaus Jeesuksen vangitsemisesta. Loh-

jalla maalaus on etelälaivassa, Hattulassa pohjoislaivassa.35 Maalauksen pohjana 

on käytetty evankeliumeista saatua harmoniaa. Matteus ja Markus kertovat Juu-

daksen suudelleen Jeesusta merkiksi sotilaille. Luukkaan kertomuksessa Juudas 

ainoastaan aikoo suudella, mutta Jeesus estää häntä. Kaikki evankeliumit kertovat 

erään opetuslapsen lyövän miekalla ylipapin palvelijalta korvan irti. Luukas ker-

too Jeesuksen parantavan hänet ja Johannes osaa kertoa opetuslapsen olleen Pieta-

ri ja palvelijan nimeltään Malkos. 
Jeesuksen vielä puhuessa tuli Juudas, yksi kahdestatoista opetuslapsesta, ja hänen 
kanssaan miekoin ja seipäin aseistautunut duuri miesjoukko, jonka ylipapit ja kan-
san vanhimmat olivat lähettäneet. Jeesuksen kavaltaja oli sopinut miesten kanssa 
merkistä: ”Se on se mies, jota minä suutelen. Ottakaa hänet kiinni.”  Hän meni 
suoraa päätä Jeesuksen luo, sanoi: ”Terve, rabbi!”, ja suuteli häntä. Jeesus sanoi 
hänelle: ”Ystävä, tätä varten sinä olet tullut.” Silloin miehet astuivat lähemmäs, 
kävivät käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet. Matt. 26:47–50. 

Yksi heistä iskikin ylipapin palvelijaa niin että tämän oikea korva irtosi. Mutta 
Jeesus sanoi: ”Ei! Antakaa tämän tapahtua.” Hän kosketti miehen korvaa ja paran-
si hänet. Luuk. 22:50–51. 

Simon Pietarilla oli miekka. Hän veti sen esiin ja sivalsi ylipapin palvelijalta oike-
an korvan irti; palvelija oli nimeltään Malkos. Joh. 18:10. 

                                                 
32 Drake 1958, 48; Riska 1959, 74; Rácz 1970, 9; Riska 1990a, 144; Edgren 1997, 62. 
33 Riska 1959, 74; Lempiäinen 2004, 19. 
34 Drake 1958, 48, 50–51.  
35 Rácz 1970, 9; Riska 1990a, 144; Edgren 1997, 64; Stewen 2001, 112. 
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Maalauksissa Jeesus ja Juudas on kuvattu kohtauksen keskelle. Juudas suutelee 

Jeesusta parhaillaan. Lohjalla punertavahiuksisella Juudaksella on kaulassaan ra-

hapussi. Jeesuksen viereen on kuvattu Pietari miekka kohollaan. Jeesuksen jalko-

jen juuressa on polvillaan Malkos. Juudaksen suudellessa Jeesusta, tämä ojentaa 

toisen kätensä Malkoksen korvalle parantaen tämän. (Kuva 89). Juudaksella on 

mukanaan sotilaita. Hattulassa sotilaat ovat pukeutuneet, kuten Taivassalonkin 

Getsemane-maalauksessa, haarniskoihin. Jaloissaan sotilailla on kuitenkin pyöve-

lille tunnusomaiset housut. Lohjalla Juudaksen takana seisova mies on kuvattu 

pyöveliksi. Keskiajalla pyöveleiden tuli pukeutua niin että muut ihmiset saattoivat 

tunnistaa heidät tuon halveksitun ammattiryhmän edustajiksi. Usein tänä tunnus-

merkkinä toimi niin sanottu parti-kuosi, joka tarkoitti pystysuoraan kaksiväristä 

kangasta. Vaatteiden tuli myös usein olla väreiltään kirkkaita.36  

Vangitseminen oli kuvattu myös Espooseen. Maalaus on kuitenkin pahoin vau-

rioitunut. Jäljellä on vain Pietari, joka on parhaillaan aikeissa lyödä Malkosta mie-

kallaan. Hän vetää miekkaa tupesta. Pietarin vieressä näkyy osittain haarniskaan 

pukeutunut sotilas.37 

5.5 Ristin mies 

5.5.1 Tuomiolla 

Sotilaat vievät Jeesuksen. Lohjalle on kuvattu länsioven yläpuolelle sotilaat, jotka 

raahaavat mukanaan sidottua Jeesusta. Synoptiset evankeliumit kertovat, että Jee-

sus vietiin ensin ylipappi Kaifaksen eteen. Tämä kuulustelu maalattiin sekä Hattu-

laan että Lohjalle.  

Hattulassa maalaus on ollut pohjoisseinän läntisimmässä holvissa, mutta ikku-

na-aukon puhkaiseminen on tuhonnut maalauksen. Ylipappi Kaifaksesta näkyy 

enää piispanhiippainen pää. Lohjalla maalaus on länsiseinällä pohjoislaivassa. 

Pyövelipukuiset sotilaat ympäröivät Jeesusta ja Kaifasta. Jeesuksen kädet on si-

dottu ja hänen takanaan seisova sotilas pitää köydestä kiinni. Kaifas istuu piispan-

hiippaan pukeutuneena valtaistuimellaan kuulustelemassa Jeesusta.38 (Kuva 90). 
Vangitsijat veivät Jeesuksen ylipappi Kaifaksen luo, minne lainopettajat ja kansan 
vanhimmat olivat kokoontuneet. -- Ylipapit ja koko neuvosto etsivät Jeesusta vas-
taan väärää todistusta, jonka perusteella saisivat hänet surmatuksi. – Silloin yli-
pappi nousi paikaltaan ja kysyi: ”Etkö lainkaan vastaa heidän syytöksiinsä?” Mut-
ta Jeesus pysyi vaiti. Silloin ylipappi sanoi hänelle: ”Minä vannotan sinua elävän 

                                                 
36 Klementtilä 2004, 100. 
37 Drake 1958, 50–51. 
38 Rácz 1970, 9; Riska 1990a, 148; Edgren 1997, 64. 
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Jumalan nimessä: sano meille, oletko sinä Messias, Jumalan Poika.” ”Itsepä sen 
sanoit”, vastasi Jeesus. Matt. 26:57, 59–64 (-68). 

Kaifaksen luota Jeesus vietiin maaherra Pilatuksen eteen. Lohjan ja Hattulan 

maalauksissa on seurattu tapahtumissa Luukkaan evankeliumin kuvausta, jonka 

mukaan Jeesus vietiin Pilatuksen luota käymään Herodeksen edessä ennen kuin 

Pilatus teki lopullisen päätöksen. 
He lähtivät sieltä kaikki yhdessä, veivät Jeesuksen Pilatuksen eteen ja rupesivat 
esittämään syytöksiä häntä vastaan. He sanoivat: ”Me olemme todenneet, että tä-
mä mies johtaa kansaamme harhaan. Hän kieltää maksamasta veroa keisarille ja 
väittää olevansa Messias, kuningas.” Pilatus kysyi Jeesukselta: ”Oletko sinä juuta-
laisten kuningas?” ”Sinä sen sanoit”, Jeesus vastasi. -- Saatuaan tietää, että Jeesus 
oli Herodeksen hallintoalueelta, hän lähetti Jeesuksen Herodeksen luo, sillä tämä-
kin oli sinä päivänä Jerusalemissa. Herodes ilahtui kovasti nähdessään Jeesuksen, 
sillä hän oli jo pitkään halunnut tavata hänet. Hän oli kuullut Jeesuksesta ja toivoi, 
että tämä tekisi hänen nähtensä jonkin ihmeteon. Hän kyseli Jeesukselta kaiken-
laista, mutta Jeesus ei vastannut hänelle mitään. Ylipapit ja lainopettajat, jotka oli-
vat paikalla, syyttivät Jeesusta kiivaasti. Herodes ja hänen sotilaansa alkoivat nyt 
kohdella Jeesusta halveksuvasti. Herodes teki Jeesuksesta pilkkaa puettamalla hä-
net komeaan pukuun, ja sitten hän lähetti Jeesuksen takaisin Pilatuksen luo. -- Pi-
latus kutsui koolle ylipapit, hallitusmiehet ja kansan ja sanoi heille: ”Te toitte tä-
män miehen eteeni väittäen häntä kansan villitsijäksi. olen nyt teidän läsnä olles-
sanne kuulustellut häntä, mutta en ole havainnut hänen syyllistyneen mihinkään, 
mistä te häntä syytätte. Ei liioin Herodes, sillä hän lähetti miehen takaisin meidän 
eteemme. Ei hän ole tehnyt mitään, mistä seuraisi kuolemantuomio. Minä päästän 
hänet vapaaksi, kunhan ensin olen antanut kurittaa häntä.” Hänen näet täytyi aina 
juhlan aikana päästää heille joku vanki vapaaksi. Silloin kaikki huusivat yhteen 
ääneen: ”Kuolema sille miehelle! Päästä meille Barabbas!” Pilatus vetosi uudes-
taan heihin, sillä hän halusi vapauttaa Jeesuksen. Mutta he huusivat vastaan: ”Ris-
tiinnaulitse, ristiinnaulitse!” Luuk. 23:1–22 (-25). 

Hattulassa Jeesuksen ensi esiintyminen Pilatukselle on osin tuhoutunut ikkunan 

tieltä. Maalauksesta on jäljellä Jeesus kahden häntä pitelevän vangitsijan välissä. 

Yksi sotilas seisoo lisäksi Jeesuksen takana. Jeesuksen vasemmalla puolella sei-

sovalla miehellä on tiukka vihreä jakku ja parti-kuosiset housut. Pilatuksesta nä-

kyy hivenen päätä. Lohjalla tapaamiset Pilatuksen kanssa on kuvattu allekkain 

länsiseinälle Kaifaksen kuulustelun alapuolelle. Herodeksen eteen Jeesus on ku-

vattu eteläseinälle samaan holviväliin. Hattulassa Jeesus on kuvattu Herodeksen 

eteen ja toisen kerran Pilatuksen eteen länsiseinälle pohjoislaivaan.39 

Lohjan maalauksissa on tällä kohtaa pieni epäjohdonmukaisuus. Ollessaan en-

simmäisen kerran Pilatuksen edessä Jeesuksella on päällä viitta, jonka sotilaiden 

kerrotaan pilkkaa tehdessään pukeneen tämän ylle. Herodeksen luona ollessaan 

Jeesus riisuu omaa sinistä vaatettaan yltään Luukkaan kuvauksen mukaisesti. Ol-

lessaan toistamiseen Pilatuksen edessä Jeesuksella sen sijaan on jälleen omat vaat-

teensa yllään. (Kuvat 91 ja 92). 
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Hattulassa Jeesuksen tuomitsemista esittävät maalaukset ovat kuluneet. Ensim-

mäisestä kohtaamisesta Pilatuksen kanssa ei ole jäljellä kuin osa. Herodeksen ja 

Jeesuksen kohtaaminen on pohjoisseinällä vangitsemiskohtauksen alla. Jeesus 

seisoo alastomana pyövelipukuisten miesten ympäröimänä Herodeksen edessä. 

Herodes pitelee kädessään valtikkaa, joka muistuttaa hivenen Maria-kuvista tuttua 

liljasauvaa.40 

Hattulankaan maalaukset eivät seuraa täysin Luukkaan kuvausta tapahtuneesta. 

Ollessaan toista kertaa Pilatuksen edessä Jeesuksella on jo päässään orjantappura-

kruunu, vaikka Pilatus itse on vasta pesemässä käsiään koko tapauksesta. Näin 

ikään Pilatuksen vaimo tulee vasta nyt varottamaan miestään tekemästä Jeesuksel-

le pahaa. Näistä tapahtumista ei Luukkaan evankeliumissa puhuta lainkaan, vaan 

ne on saatu Matteuksen evankeliumista: 41 
Kun Pilatus istui tuomarinistuimellaan, hän sai vaimoltaan sanan: ”Älä tee mitään 
sille pyhälle miehelle. Näin hänestä viime yönä pahaa unta.” Matt. 27:19. 

Kun Pilatus näki, ettei mitään ollut tehtävissä, ja kun meteli yhä paheni, hän otti 
vettä, pesi kätensä väkijoukon nähden ja sanoi: ”Minä olen syytön tämän miehen 
vereen. Tämä on teidän asianne.” Matt. 27:24. 

Espoossa esiintyy Jeesuksen vangitsemiseen liittyvä kohtaus, jota ei muista 

Suomen keskiaikaisista kirkoista löydy. Eteläseinälle läntisimpään holviin on ku-

vattu tekoaan katunut Juudas.  
Kun Juudas, Jeesuksen kavaltaja, näki että Jeesus oli tuomittu kuolemaan, hän ka-
tui tekoaan. Hän vei saamansa kolmekymmentä hopearahaa takaisin ylipapeille ja 
vanhimmille ja sanoi: ”Tein väärin, kun kavalsin viattoman veren.” Mutta he vas-
tasivat: ”Mitäpä se meitä kiinnostaa? Omapa on asiasi?” Silloin Juudas paiskasi 
rahat temppeliin, meni pois ja hirttäytyi. Matt. 27:3–5. 

Maalauksessa hirttäytynyt Juudas roikkuu hänen painostaan taipuneen puun lat-

vassa. Pikkuinen piru naureskelee hänen vieressään saaliilleen. (Kuva 93). Maala-

uksen on toisinaan arveltu esittävän hirtettyä hevosvarasta, mutta kuten Drake 

toteaa, maalauksessa mikään seikka ei viittaa hevosiin. Ehkä epätietoisuutta maa-

lauksen aiheesta aiheuttaa se, ettei hirttäytynyt ole pukeutunut opetuslapsille tyy-

pilliseen pitkään vaatteeseen, vaan ajanmukaisesti lyhyeen, tiukkaan jakkuun ja 

tiukkoihin housuihin. Jumalalle mieleiset ihmiset oli kuitenkin tapana esittää maa-

lauksissa pitkiin vaatteisiin ja viittoihin pukeutuneina, synnin pauloissa piehtaroi-

vat ihmiset sen sijaan pukeutuivat muodikkaasti. Näin myös Juudas, joka kaval-

tamalla Jeesuksen, oli luopunut opetuslapsen statuksestaan.42  

                                                 
40 Edgren 1997, 64. 
41 Edgren 1997, 64. 
42 Drake 1958, 54. 
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5.4.2 Ruoskittu ja kruunattu 

Silloin Pilatus antoi heille myöten ja vapautti Barabbaksen, mutta Jeesuksen hän 

ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi. Matt. 27:26.  

Pilatus luovutti Jeesuksen sotilailleen, jotka ruoskivat häntä ja kruunaavat hänet 

orjantappuraseppeleellä. Jeesuksen ruoskiminen on kuvattu Lohjalle, Hattulaan, 

Espooseen ja Taivassaloon. Kohtaus on ollut myös Rymättylän kirkon kuorissa 

pohjoisseinällä, mutta siitä on jäljellä enää ruoskaa pitelevä käsi ja osa Jeesuksen 

päästä. Kalannin kirkossa kohtaus on sijainnut pohjoisseinällä läntisimmässä hol-

vivälissä. Maalaus on kärsinyt pahoin ikkunan puhkaisemisen yhteydessä. Jäljellä 

on enää Jeesuksen ruoskintapaaluun nojaava pää ja sen molemmin puolin iskuun 

kohonneet ruoskat. 

Espoossakin maalaus on kärsinyt ikkunan puhkaisemisesta. Sidottu Jeesus on 

osin kadonnut näkyvistä samoin toinen häntä ruoskinut sotilas. Jeesus on sidottu 

ruoskintapaalun eteen, selkä paaluun päin. Asento ei vaikuta kovin toimivalta, kun 

ottaa huomioon, että häntä ruoskitaan selkään. Jeesus on lannevaatetta lukuun 

ottamatta alaston ja kaikkialla hänen vartalollaan on pieniä veripisaroita.43 Toinen 

sotilas on näkyvissä. Kuten Lohjalla, myös Espoossa sotilaat on kuvattu mukaillen 

pyövelin vaatepartta. Kädessään sotilaalla on vihreä vitsakimppu, joka näyttää 

erehdyttävästi kuusenoksalta.  

Hattulassa maalaus on kulunut pahasti, eikä Jeesusta saata siitä erottaa. Hänen 

molemmilla puolillaan on pyövelin asuun sonnustautunut sotilas, joista toinen on 

kohottanut vitsakimpun lyöntiä varten. Lohjalla Jeesuksen ruoskintaa esittävä 

maalaus on jäänyt urkuparven taakse. Jälleen ruoskijat ovat pukeutuneet pysty-

raidallisiin housuihin. Jeesuksen kädet on köytetty ristiin ja hän seisoo tyynesti 

aloillaan antaen sotilaan tehdä työnsä.44  

Taivassalossa kohtaus on kuvattu länsiseinälle eteläiseen holviväliin. Maalaus 

on osin kulunut ja osin sen kuvaushetkellä peitti suuri urkuparvelle tuotu kaappi. 

Maalauksessa Jeesus ei näyttäisi lainkaan olevan sidottu paaluun vaan hän näyttää 

todellakin vapaaehtoiselta ja suostuvaiselta uhrilta. Jeesus jopa hymyilee häntä 

ruoskivalle miehelle. Ruoskijalla on toisessa kädessään vitsakimppu ja toisessa 

kädessään kohotettu solmuruoska, joka tuo vahvasti mieleen piikkilangan.45 (Ku-

va 94). 
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Kirkoissa, joissa ruoskiminen on kuvattu, esiintyy myös Jeesuksen kruunaami-

nen orjantappuraseppeleellä.  
He riisuivat Jeesuksen ja pukivat hänet punaiseen viittaan, väänsivät orjantappu-
roista kruunun hänen päähänsä ja panivat ruokokepin hänen oikeaan käteensä. 
Matt: 27:28–29. 

Lohjalla maalaus on osin kärsinyt. Jeesuksen ympärille on kerääntynyt kolme 

pyöveliasuista miestä, jotka painavat pitkillä kepeillä vihreää orjantappurakruunua 

Jeesuksen päähän. Jeesuksen kädet on sidottu ja hänellä on yllään viitta, joka tosin 

on vaaleansinertävä. (Kuva 95). Espoossa kruunaajia on kaksi, Jeesuksen viitta on 

punainen eikä hän näytä olevan sidottu vaikka istuukin kädet ranteiden kohdalta 

yhdessä.46  

Taivassalossa Jeesus on suhteessa huomattavasti suurempi kuin häntä kaltoin 

kohtelevat miehet.47 Maalaus näyttää jälleen korostavan Jeesuksen uhrin vapaaeh-

toisuutta; hän on vangitsijoitaan ylivoimaisesti mahtavampi ja voimakkaampi ja 

voisi milloin tahansa halutessaan nousta ja poistua paikalta. Mutta hän on suostu-

nut kärsimykseen, joten miehet saavat pilkata häntä ja tehdä mitä tekevät. Miehiä 

on kuvassa kolme, kaksi heistä painaa kepeillä seppelettä Jeesuksen päähän ja 

kolmas on polvistunut Jeesuksen jalkojen juureen häntä pilkkaamaan. Miehistä 

erään vaatteet ovat parti-kuosia. Miehet edustavat muutoinkin keskiajan taiteelle 

tyypillistä tapaa esittää pyövelit. Kahdella miehistä on pakeneva hiusraja. Kalju 

tai selvästi kaljuuntuva pää oli eräs tyypillisistä pyövelin tunnusmerkeistä keski-

ajan taiteessa. Kaljuuden nähtiin tuolloin viittaavan hulluuteen ja vähä-älyisyyteen. 

Kolmannella miehistä puolestaan on vahvat juonteet suupielessä. Tällaiset ulkois-

ta olemusta rumentavat seikat kielivät henkilön alempiarvoisuudesta ja syntisestä 

elämästä.48 Jeesuksella on kädessään palmunlehvän näköinen oksa ja yllään val-

koinen vaate, joka on veren tahrima. (Kuva 96). 

Rymättylän kirkon Jeesus vaikuttaa kärsimyksessään enemmän ihmiseltä kuin 

mahtavalta kuninkaalta. Hän istuu aloillaan arkun kannella kädet ristissä sylissään, 

eikä hän näytä nauttivan olostaan. Kaksi pyöveliä painaa seipäillä orjantappura-

kruunua hänen päähänsä ja kolmas ojentaa hänelle ilkkuen palmunoksaa valtikak-

si.49  Jälleen pyövelit on maalattu mahdollisimman tunnistettaviksi ja halveksitta-

van näköisiksi. Ilkkuvalla miehellä on lyhyt sekaisen näköinen tukka, joka on sel-

västi harventunut otsalta. Hänellä on myös vahvasti eteen työntyvä, noitamainen 
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 73

leuka. Jeesusta kruunaavista miehistä toinen näyttää siltä, kuin hänellä olisi eläi-

men jalat. Toisen miehen housut roikkuvat polvissa. Tämäkin tyypillinen tapa 

havainnollistaa taiteessa pyöveliä.50 (Kuva 97). 

5.4.3 Ristiään kantava tuomittu 

Jeesusta lähdettiin viemään. Matkalla sotilaat pysäyttivät Simon-nimisen ky-
reneläisen miehen, joka oli tulossa kaupunkiin, ja panivat hänet kantamaan ristiä 
Jeesuksen jäljessä. Mukana seurasi suuri väkijoukko, myös monia naisia, jotka va-
littivat ääneen ja itkivät Jeesusta. Luuk. 23:26–27. 

Ristikulkue esiintyy Hattulassa, Lohjalla, Espoossa ja Kalannissa. Lohjalla kohta-

us on yhdistetty samaan kuvaan Jeesuksen viimeiseen kohtaamiseen Pilatuksen 

kanssa, länsiseinän pohjoisosaan. Maalauksessa Simon Kyreneläinen auttaa Jee-

susta kantamalla ristiä Jeesuksen takana. Jeesuksen vyötäisillä on köysi, josta hän-

tä kiskoo yksi pyövelipukuinen sotilas. Kolme muuta sotilasta ovat ristin takana 

ilkkumassa Jeesusta. Sotilaat ovat aseistautuneet sotakirvein, tavallisin kirvein ja 

piikkinuijin. Simon Kyreneläisen takana Jeesusta saattamassa on hänen äitinsä, 

Maria.51 (Kuva 98). 

Hattulassa ristikulkue on vaurioitunut pohjoisseinän ikkunaa suurennettaessa. 

Jäljellä on osa ristiä, Simon Kyreneläinen sekä hänen takanaan Neitsyt Maria ja 

apostoli Johannes. Ikkunan alla näkyy hieman muun muassa Jeesuksen viitan 

helmaa.52 

Espoossa ristikulkue sijaitsee länsiseinällä oven pohjoispuolella. Maalaus on 

pitkä ja henkilöitä kohtauksessa on paljon. Sotilaita maalauksessa on kolme. Jee-

sus kantaa ristiään etuosasta ja Simon Kyreneläinen kannattelee sen loppupäätä. 

Jeesuksen vyötäisille on sidottu köysi, josta etummainen sotilas häntä taluttaa 

kohti Golgataa. Toiset kaksi sotilasta hoputtavat Jeesusta eteenpäin. Simon Ky-

reneläisen jälkeen kulkueen katkaisee vihkiristi, johon liittyy torvensoittaja, hän ei 

kuulu ristinkantoryhmään. Torvensoittajan takana kulkuetta seuraavat Maria ja 

Johannes. Marian ja Johanneksen takana näkyy Pilatuksen palatsi, josta kulkue on 

liikkeelle lähtenyt.53 Maalauksessa huomio kiinnittyy vahvasti ristiin, johon on 

maalattu tummempia aaltomaisia viivoja. Ne saavat ristin näyttämään puiselta. 

(Kuva 99). 

Kalannin kirkon ristisaatto on niin ikään vaurioitunut. Maalaus sijaitsee etelä-

seinän kolmannessa holvivälissä. Ikkuna-aukon laajentaminen vuonna 1732 on 
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vienyt kuvasta Jeesuksen. Jäljelle ovat jääneet neljä sotilasta sekä Maria ja Johan-

nes.54 

5.4.4 Roomalainen kidutusväline 

Oli kolmas tunti, kun he ristiinnaulitsivat hänet. Kaikkien nähtäväksi oli kirjoitettu 
hänen tuomionsa syy: ”Juutalaisten kuningas”. Samalla kertaa he ristiinnaulitsivat 
kaksi rosvoa, toisen hänen oikealle, toisen hänen vasemmalle puolelleen. Mark. 
15: 25–27.  

Jeesus ristillä on kristinuskon keskeisimpiä kuva-aiheita. Etenkin keskiajalla 

kuvattu risti oli harvoin tyhjä risti. Varhaiskeskiajan krusifiksien ristiinnaulittu oli 

useimmiten kruunattu taivaan kuningas, joka näytti kuin ristinkuolema ei olisi 

häntä suuremmin koskettanut. Risti oli voitonmerkki. Ristiinnaulitun kuvaamista-

pa muuttui 1300-luvulla. Musta surma eli ruttoepidemia, joka riehui Euroopassa 

vuosina 1347–1351, oli yksi merkittävä seikka Jeesus-kuvan muuttumisessa. Tä-

män lisäksi mystikoiden tunnetuksi tuoma imitatio Christi, eli Kristuksen kärsi-

myksen muisteleminen ja tietyssä mielessä myös jakaminen, oli osana tähän muu-

tokseen. Taivaallinen kuningas sai krusifikseissa väistyä kärsivän Jeesus-ihmisen 

tieltä. Keskiajan lopulla ristiinnaulitun tuskat jälleen helpottivat, eikä hän enää 

välttämättä vääntelehtinyt tuskasta kuten sydänkeskiajalla.55  

Kerjäläisveljestöt tekivät tunnetuksi pääsiäisen alla tapahtuvia Ristintie-

vaelluksia. Niissä kuljettiin neljääntoista lähialueen kirkkoon, joissa kussakin 

muisteltiin yhtä Jeesuksen kärsimyksen hetkeä. Ristintie-vaelluksista Suomessa ei 

ole jäänyt todisteita, mutta olisi yllättävää, jos ristintie-hartautta ei jossain muo-

dossa olisi Suomessa esiintynyt. Kerjäläisveljestöillä oli merkittävä rooli Suomen 

kirkollisessa elämässä. Tämän lisäksi myös birgittalaisjärjestö omaksui ristintie-

hartauden, joten todennäköisesti vaikutteita tuli myös heidän kauttaan. Tämän 

puolesta puhuisivat etenkin Rymättylän kirkon maalaukset, joille ei ole vastinetta 

muualla Suomessa.56 
Jeesuksen kanssa teloitettavaksi vietiin kaksi muuta miestä, kaksi rikollista. Kun 
tultiin paikkaan, jota kutsutaan Pääkalloksi, he ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja rikol-
liset, toisen hänen oikealle puolelleen, toisen vasemmalle. Mutta Jeesus sanoi: ”isä, 
anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät.” Sotilaat jakoivat keskenään Jee-
suksen vaatteet heittämällä niistä arpaa. kansa seisoi katselemassa. Hallitusmie-
hiäkin oli siellä ivaamassa Jeesusta. He sanoivat: ”Muita hän on kyllä auttanut – 
auttakoon nyt itseään, jos hän kerran on Messias, Jumalan valittu. Myös sotilaat 
pilkkasivat häntä. He tulivat hänen luokseen, tarjosivat hänelle hapanviiniä ja sa-
noivat: ”Jos olet juutalaisten kuningas, niin pelasta itsesi.” Jeesuksen pään yläpuo-
lella oli myös kirjoitus: ”Tämä on juutalaisten kuningas.” Toinen ristillä riippuvis-
ta pahantekijöistä herjasi hänkin Jeesusta. Hän sanoi: ”Etkö sinä ole Messias? Pe-
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lasta nyt itsesi ja meidät!” Mutta toinen moitti häntä: ”Etkö edes sinä pelkää Juma-
laa, vaikka kärsit samaa rangaistusta? Mehän olemme ansainneet tuomiomme, 
meitä rangaistaan tekojemme mukaan, mutta tämä mies ei ole tehnyt mitään pa-
haa.” Ja hän sanoi: ”Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi.” Jeesus vasta-
si: ”Totisesti: jo tänään olet minun kanssani paratiisissa.” Luuk. 23:32–43. 

Esitys ristiinnaulitsemisen tapahtumista on koottu usean evankeliumin kuvauk-

sista. Luukas on omassa evankeliumissaan kertonut tarkemmin rikollisista, jotka 

ristiinnaulittiin Jeesuksen kanssa. Johannes puolestaan ilmoittaa Jeesuksen äidin 

olleen seuraamassa poikansa tuomitsemista. Hän kertoo myös Jeesuksen kyljen 

lävistämisestä.  
Jeesuksen ristin luona seisoivat hänen äitinsä, tämän sisar sekä Maria, Klopaksen 
vaimo, ja Magdalan Maria. Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä ja rakkain opetus-
lapsensa seisoivat siinä, hän sanoi äidilleen: ”Nainen, tämä on poikasi!” Sitten hän 
sanoi opetuslapselle: ”Tämä on äitisi!” Siitä hetkestä lähtien opetuslapsi piti huolta 
Jeesuksen äidistä. Joh. 19:25–27. 

Jeesuksen luokse tultuaan he huomasivat hänen jo kuolleen eivätkä siksi katkais-
seet hänen sääriluitaan. Yksi sotilas kuitenkin työnsi keihään hänen kylkeensä, ja 
haavasta vuoti heti verta ja vettä. Joh. 19:33–34. 

Lohjan kirkossa maalaus sijaitsee pohjoisseinän läntisimmässä holvissa alim-

massa kuvarivissä. Se on ensimmäinen kohtaus Golgatan tapahtumista kertovaa 

kuvassarjaa. Maalauksen keskellä on Jeesus, jolle sotilas ojentaa parhaillaan ha-

panviiniä, toinen sotilas puhkaisee Jeesuksen kylkeen haavan keihäällään. Jeesuk-

sen molemmin puolin roikkuvat risteillään ryövärit. Toisen ryövärin sielu on par-

haillaan siirtymässä enkelin käsiin, enkeli vie hänet Jeesuksen lupauksen mukai-

sesti paratiisiin. Sielu muistuttaa pientä ihmistä. Toisen ryövärin sielua kiskoo 

paholainen. Ristiinnaulitsemista ovat seuraamassa Neitsyt Maria ja apostoli Jo-

hannes.57 (Kuva 100). 

Kalannin kirkossa ristiinnaulittu on maalattu pohjoisseinän kolmanteen holvivä-

liin. Ikkunan myötä maalauksesta on kadonnut Neitsyt Maria, josta on jäljellä 

enää osa kasvoista ja sädekehästä. Vaikka Jeesuksen vartalo onkin hivenen tus-

kasta vääntyneen näköinen ja veri virtaa naulojen ja kyljen haavoista, Jeesuksen 

kasvoilta ei tuskaa tavoita. Hän näyttää tyyneltä, aivan kuin hän odottaisi jotain. 

Jeesuksen toisella puolella on kaksi miekkamiestä, joiden takana näkyy taistelu-

kirveellä aseistautunut sotilas. Toisesta, pienemmästä, sotilaasta näkyy jäänteitä 

miekkamiesten vierellä.58 

Taivassalon ristiinnaulittu löytyy pohjoisseinän neljännestä holvivälistä. Ristin 

juuressa on joukko todistajia. Toisella puolella on sotilaita. Kuten kirkon Getse-

mane-maalauksessa, myös tässä maalauksessa sotilaat ovat pukeutuneet haarnis-
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koihin. Sotilaiden lisäksi joukosta löytyy mies, jolla on punaiset vaatteet ja piis-

panhiippa. Onko hän kenties ylipappi Kaifas? 59  Entä kuka on hänen vieressään 

seisova vihreään pukeutunut mies? Jeesuksen toisella puolella maalauksessa ovat 

Neitsyt Marian ja Johanneksen lisäksi kaksi naista. Ketkä nämä kaksi naista ovat, 

sillä jokainen evankeliumi kertoo naisista ristiinnaulitsemisen todistajina? Ainoas-

taan Johannes kertoo Neitsyt Marian olleen naisten joukossa, muita naisia oli hä-

nen mukaansa kolme. Luukas ei naisia identifioi eikä kerro heidän lukumääräänsä. 

Matteus ja Markus kertovat naisia olleen kolme, joista yks oli Magdalan Maria. 

Myös Johannes kertoo Magdalan Marian olleen paikalla. Ehkä maalauksen taus-

talla olevat naiset ovatkin Magdalan Maria ja joku muu. Tämä joku muu voisi olla 

muun muassa ”toinen Maria”, Jeesuksen äidin sisar tai Salome. (Kuva 101). 

Pyhtään kirkkoon ristiinnaulittu on kuvattu alttarin pohjoispuolelle itäseinälle. 

Täällä Jeesus näyttää todella kärsivältä. Hänen vartalonsa on täynnä punaisia läik-

kiä, aivan kuin verenpurkaumia tai ruttopaiseita. Jeesuksen kuolemaa ovat todis-

tamassa apostoli Johannes ja joku nainen. Kuka tämä nainen on, sillä hänellä ei 

ole sädekehää? (Kuva 102). 

Siuntion kirkossa Golgatan tapahtumista on jäljellä enää eteläseinän läntisim-

mässä holvissa ikkunan yllä himmeänä näkyvät kaksi kohtausta. Ikkunan vasem-

malla puolella näkyy aavistus rististä ja sotilas, joka mahdollisesti työntää juuri 

keihästä Jeesuksen kylkeen. Ikkunan oikealla puolella näkyy aavistus maalaukses-

ta, jonka Rancken on tulkinnut esittävän Jeesuksen ristiltäottoa.60  Maalauksessa 

näkyy himmeästi Kristuksen risti ja sen vieressä seisova mies, jolla on sädekehä. 

Miehellä ei ole partaa, joten hän on mahdollisesti apostoli Johannes. 

Hattulan, Espoon ja Rymättylän kirkoissa ristiinnaulitsemiseen liittyviä kuvia 

on useampia. Kussakin näistä kirkoissa on sekä ristiinnaulitseminen että ristillä 

riippuva Kristus. Espoossa on tämän lisäksi ollut eteläseinän läntisessä holvivälis-

sä ollut jokin ristiinnaulitun kuva, mutta maalauksesta saa selvää enää ristin muo-

dosta. Tätä vastapäätä pohjoisseinällä on Golgata-ryhmä, joka on osin tuhoutunut. 

Jäljellä on Jeesus ristillä, jota vasten on tikapuut ja niillä sotilas heiluttamassa va-

saraa. Ristin juurella seisoo Johannes. Maria, joka on ollut ristin toisella puolella, 

on tuhoutunut. Ryöväreistä enää katumaton on jäljellä. Pelastunut ryöväri on ollut 

Marian vieressä, joten sekin on tuhoutunut. Ristiinnaulitseminen on Espoossa 

                                                 
59 Riska 1959, 76. 
60 Rancken 1950, 131. 



 

 77

kuvattu kirkon läntiseen holviväliin pohjoislaivan holviin. Jeesuksen risti on yhä 

maassa ja sotilas kiinnittää parhaillaan Jeesuksen oikeaa kättä ristiin.61  

Hattulan maalaukset ovat pohjoisseinän alimmassa kuvarivissä. Ristiinnaulit-

semista esittävä maalaus on lähes kokonaan säilynyt, ainoastaan maalauksen va-

sen yläkulma on vahingoittunut. Maalauksessa kolme sotilasta valvoo pyövelei-

den työtä, näiden kiinnittäessä Jeesusta ristiin. Toinen pyöveleistä lyö parhaillaan 

naulaa Jeesuksen oikean käden läpi. Toinen heistä pitää Jeesuksen jalkoja aloil-

laan köyden avulla. Sotilailla on yllään kypärät ja rintapanssarit, jaloissaan heillä 

on parti-kuosiset housut.62 (Kuva 103). 

Kuten Lohjalla, myös Hattulassa Jeesus on ristiinnaulittu kahden ryövärin väliin. 

Maalaus muistuttaa muutoinkin Lohjan maalausta. Enkeli ja paholainen ovat ha-

kemassa ryöväreiden sieluja. Yksi pyöveli tarjoaa Jeesukselle hapanviiniä ja toi-

nen työntää keihästä Jeesuksen kylkeen. Jälleen Jeesuksen kuolemaa ovat todis-

tamassa hänen äitinsä ja Johannes. Marian osalta maalaus eroaa Lohjan maalauk-

sesta.  Lohjan maalauksessa Maria suree poikaansa pää painuksissa. Hattulan 

maalauksessa Marian sininen viitta on hieman avoinna paljastaen tikarin, joka 

lävistää hänen äidinsydämensä.63 (Kuva 104). 

Rymättylässä ristiinnaulitsemistapahtuman maalaukset ovat kirkon eteläseinällä. 

Ristiinnaulitsemiskuvassa Jeesus on jo naulittu ristiin, mutta ristiä ei ole vielä nos-

tettu pystyyn. Sotilaat pilkkaavat Jeesusta. Toisella sotilaalla on sulkakoristeinen 

hattu, joten hän on varmaankin sadanpäällikkö. Jeesuksen punertava vaate on 

maassa ristin vierellä kuvastaen sitä, kuinka sotilaat heittivät arpaa hänen vaatteis-

taan.64 (Kuva 105). 

Rymättylän ristiinnaulittu on aikojen saatossa kulunut. Kuva on avara, kuten 

Pyhtään maalauksessa, Jeesuksen seurana ovat vain Johannes ja – täällä selvästi – 

hänen äitinsä. Johanneksesta on maalauksessa jäljellä enää puvun helma.65 Verrat-

tuna muiden kirkkojen maalauksiin Jeesus ei juurikaan vuoda verta. (Kuva 106). 

5.4.5 Kärsivä Herran palvelija 

Jeesuksen kärsimystien tapahtumien joukkoon on mahdollista lukea maalaus, joka 

on saanut innoituksensa Vanhasta testamentista, profeetta Jesajan sanoista. Jesajan 
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kirjan 53. luvussa on kuvaus Herran kärsivästä palvelijasta, jonka kristityt myö-

hemmin ovat mieltäneet Jeesukseksi. 
Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hä-
nellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihaillen katselleet, ei hahmoa, johon 
olisimme mieltyneet. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairau-
den tuttava, josta kaikki käänsivät kasvonsa pois. Halveksittu hän oli, me emme 
häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen 
meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, 
luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuk-
semme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän 
kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme 
parantuneet. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi 
omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavak-
seen. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, 
jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, ei 
hänkään suutansa avannut. Hänet vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois – kuka hänen 
kansastaan siitä välitti? Hänet syöstiin pois elävien maasta, hänet lyötiin hengiltä 
kansansa rikkomusten tähden. Hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon. 
Rikkaan haudasta hän sai leposijansa. Koskaan hän ei harjoittanut vääryyttä, eikä 
petos ollut noussut hänen huulilleen. Mutta Herra näki hyväksi, että hänet ruhjot-
tiin, että hänet lävistettiin. Mutta hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa nähdä 
sukunsa jatkuvan, hän elää kauan, ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan. Ahdis-
tuksensa jälkeen hän näkee valon, ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet. Minun 
vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaiksi monet, heidän pahat tekonsa hän kan-
taa. Minä annan hänelle paikan suurten joukossa, hän saa jakaa saalista mahtavien 
kanssa, koska hän antoi itsensä kuolemalle alttiiksi ja hänet luettiin rikollisten 
joukkoon. Hän otti kantaakseen monien synnit, hän pyysi pahantekijöilleen armoa. 
Jes. 53:2–12. 

Tuskien miestä esittävä maalaus kuuluu Espoon kirkon kuvakokonaisuudessa 

kiinteästi kärsimystien tapahtumien yhteyteen. Pohjoislaivan länsiholvissa sijait-

sevassa maalauksessa maassa makaavan ristin päällä istuu Jeesus, jolla on pääs-

sään orjantappurakruunu ja kädessään ruoska.66   

Toisin kuin Espoossa Tuskien mies esiintyy Hattulassa ja Lohjalla erillisenä 

anekuvana. Tuskien mieheksi kuvatulle Kristukselle uskovat saattoivat suunnata 

rukouksensa syntien anteeksiannosta. Hattulaan kärsivä syntien sovittaja on maa-

lattu eteläseinälle pääportaalin itäpuolelle kärsivän äitinsä viereen. Myös asehuo-

neesta löytyy vertavaluva Herran palvelija. Helena Edgren on tulkinnut maalauk-

sen havainnollistavan rikkaan miehen rukousta. Veri Jeesuksen haavoista virtaa 

ehtoolliskalkkia muistuttavaa maljaan, mutta ei rikkaan miehen syntien ylle. Loh-

jalla vertavuotava Kristus löytyy kahtena maalauksena kirkon asehuoneesta. Loh-

jalla toisen Tuskien miehen seurassa on kaksi miestä, joita paholaiset viettelevät 

kiusauksiin. Kristuksen haavojen veri auttaa miehiä välttämään kiusaukset. Toisen 

Tuskien miehen veri vuotaa suureen sammioon, jonka Tove Riska arvelee kaste-
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maljaksi. Tällä on hänen mukaansa ilmaistu Kristuksen veren ja kasteveden Juma-

lan lapseksi lunastavaa vaikutusta.67 

Kalannin kirkossa Tuskien mies esiintyy ihmiskunnan esirukoilijana. Maalaus-

kokonaisuudessa Jumala on tuomariksi, jonka edessä ovat polvillaan sekä kärsivä 

Herran palvelija että Neitsyt Maria, jonka viitan suojissa on koko ihmiskunta. Ve-

ripisaroiden peittämä Kristus pitelee käsissään ruoskaa ja vitsakimppua osoittaen 

samalla kylkensä haavaa. Hänen edessään maassa lojuu paalu, johon hänet sidot-

tiin ruoskittavaksi. Paraisten kirkossa maalauskokonaisuus on hyvin samankaltai-

nen, tosin pelikuva Kalannin maalaukselle.68 (Kuva 107). Tuskien mies esirukoili-

jana on vaihtoehtoinen aihe Viimeisen tuomion maalaukselle, jossa Kristus toimii 

ihmiskunnan ylimpänä tuomarina. Ihmisläheinen Tuskien mies ei ole saavuttanut 

Suomen keskiaikaisissa kalkkimaalauksissa samaa suosiota kuin Kristus-tuomaria 

esittävä maalausaihe. 

5.4.5 Hyvästit kuolleelle Mestarille 

Jeesuksen kuoltua ristillä Joosef Arimatialainen otatti Jeesuksen ristiltä ja hautasi 

hänet itselleen valmistettuun hautaan.  
Illalla tuli paikalle Joosef, rikas arimatialainen, joka hänkin oli Jeesuksen opetus-
lapsi. Hän meni Pilatuksen puheille ja pyysi Jeesuksen ruumista. Pilatus käski an-
taa sen hänelle. Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen pellavavaatteeseen ja pa-
ni hautaan, jonka hän oli äskettäin itseään varten hakkauttanut kallioon. Hän vie-
ritti hautakammion ovelle suuren kiven ja lähti pois. Magdalan Maria ja se toinen 
Maria olivat hekin siellä; he istuivat hautaa vastapäätä. Matt. 27: 57-61. 

Jeesuksen ruumiin ottaminen ristiltä on kuvattu Hattulaan, Lohjalle ja Rymätty-

lään. Tämän lisäksi itse hautaaminen kuuluu Hattulan ja Lohjan kirkkojen kuvas-

toon. Hattulassa maalaukset ovat pahoin vaurioituneet. Ristiltäotosta on jäljellä 

enää maalauksen alaosa, muun vei ikkunan laajentaminen mennessään. Maalauk-

sesta näkyvissä on enää ristin alaosa, tikkaat ja Joosef Arimatialaisen jalat. Hau-

taamisesta puolestaan on jäljellä osa hautaa sekä Maria, Johannes ja toinen mies-

henkilö.69 

Lohjan kirkossa ristiltäotto on kuvattu samaan kokonaiseen ristiinnaulitsemisen 

kanssa. Kohtauskokonaisuuteen kuuluu kaksi erillistä kuvaa, toisessa Jeesusta 

otetaan parhaillaan ristiltä alas, toisessa tyhjän ristin juurelle on kuvattu pietá-

asetelma, siis Maria kuollut poikansa sylissään.70 Pietá-maalausta en tässä kuiten-

kaan käsittele, sillä sille ei ole vastinetta Raamatussa. Ristiltä Jeesusta on ottamas-
                                                 
67 Riska 1990a, 192; Edgren 1997,  
68 Tuominen & Salonen 1999, 90–91. 
69 Edgren 1997, 66. 
70 Rácz 1970, 9-10; Riska 1990a, 149. 
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sa kolme miestä ja pyöveli. Yksi miehistä on Johannes. Maalauksen pohjalta voisi 

epäillä Jeesuksen katkaisseen kuollessaan niskansa; siinä määrin omituiseen asen-

toon hänen päänsä on vääntynyt. Pyöveli on noussut tikkaille irrottamaan Jeesusta 

rististä hohtimilla. Ristin juurella olevat miehet ottavat Jeesusta vastaan. Käsis-

sään heillä on valkoinen pellavaliina, joihin Jeesus kiedotaan. (Kuva 107). 

Hautaaminen on Lohjalla maalattu pohjoisseinälle läntisimpään holviväliin 

Golgata-sarjan ylle.71  
Paikalle tuli myös Nikodemos, se mies, joka ensi kerran oli käynyt Jeesuksen luo-
na yöllä, ja hänellä oli mukanaan sata mittaa mirhan ja aaloen seosta. Miehet otti-
vat Jeesuksen ruumiin ja kietoivat sen käärinliinoihin pannen mukaan tuoksuainei-
ta, niin kuin juutalaisten on tapana tehdä haudatessaan vainajansa. Joh. 19:39–40. 

Maalauksessa viisi miestä asettelee Jeesusta sarkofagin kaltaiseen hautaan. Kaksi 

miestä, arkun molemmissa päädyissä, asettelee pellavaista käärinliinaan Jeesuksen 

ympärille. Miehet ovat varmaankin Joosef Arimatialainen ja Nikodemos. Keitä 

ovat miehet, jotka seisovat arkun takana? (Kuva 108). 

  Rymättylän kirkkoon ristiltäotto on kuvattu eteläseinälle kolmanteen holvivä-

liin.72 Maalaus on kärsinyt ikkunan suurentamisesta. Maalauksesta on jäljellä osa 

rististä, josta pyöveli parhaillaan hohtimillaan irrottaa Jeesusta. Pyöveli on jälleen 

vajavaisesti pukeutunut, näyttää kuin hänellä ei olisi housuja lainkaan, tosin jon-

kinlainen sauma näyttäisi menevän jalkaa pitkin. Ristin juurella odottaa Joosef 

Arimatialainen ottamassa Jeesusta vastaan. Ristiin Jeesuksen pään ylle on kiinni-

tetty kyltti, jossa on teksti INRI. (Kuva 109). 

Hattulan kirkon sakaristoon on maalattu vielä eräs Jeesuksen hautaamiseen liit-

tyvä aihe. Sakariston itäseinälle on kuvattu haudassa makaava Jeesus. Maalauksen 

alla on keskiajalla sijainnut pappien yksityisessä käytössä ollut alttari.73 (Kuva 

110). 

5.6 Kuoleman voittanut ja kohdattu 

5.6.1 Haudan takana 

Jeesuksen toimista Tuonelassa antaa vihjeen 1. Pietarin kirje. Enemmän tapahtu-

mista kertovat eräät Raamatun ulkopuolelle jääneet evankeliumit, kuten niin kut-

suttu Pietarin evankeliumi. 
Kärsihän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten 
puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo. Hänen ruumiinsa surmattiin, mutta 
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hengessä hänet tehtiin eläväksi. Ja niin hän myös meni ja saarnasi vankeudessa 
oleville hengille, jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa. -- 1. Piet. 3:18-20a.   
Sitä varten niillekin, jotka ovat kuolleet, on julistettu evankeliumi, että he eläisivät 
hengessä, niin kuin Jumala elää, vaikka ruumiissaan ovat saaneet saman tuomion 
kuin kaikki ihmiset. 1. Piet. 4:6. 

Maalaus Jeesuksesta pelastamassa kuolleita sieluja löytyy Hattulasta, Lohjalta ja 

Rymättylästä. Hattulassa maalaus on pohjoisseinällä kolmannessa holvivälissä ja 

se on osin kulunut. Maalauksessa viittaan pukeutunut Jeesus kädessään ristipäinen 

sauva noutaa helvetin kidasta kuolleita. Ensimmäisinä Tuonelasta vapautuvat Jee-

suksen maalliset esivanhemmat, Aadam ja Eeva.74 

Lohjalla kohtaus on maalattu hautauskuvan viereen. Punaiseen viittaan pukeu-

tunut Jeesus kantaa kädessään ristisauvaa, johon on kiinnitetty voitonlippu. Tuo-

nelan kidasta tungeksii sieluja Jeesusta kohti.75 (Kuva 111). 

Rymättylässä Jeesuksen voittokulkua tuonelassa kuvaava maalaus on kulunut 

hyvin himmeäksi ja osin vaurioitunut. Voittajaksi kuvattu Jeesus auttaa itseään 

paljon pienempää sielua ulos koiranpäisen Tuonelan kidasta.76  

5.6.2 Sunnuntaiaamuna aikaisin 

Evankeliumit eivät anna kuvausta siitä, kuinka Jeesus nousi kuolleista. Matteuk-

sen evankeliumi kertoo ylipappien ja fariseusten vaatineen Pilatukselta sotilaspar-

tion pitämään hautaa silmällä. Evankeliumissa kerrotaan sotilaiden ja naisten näh-

neen enkelin, joka vieritti kiven pois Jeesuksen haudalta. Jeesusta astumassa hau-

dasta he eivät sen sijaan näe. Tästä huolimatta Jeesuksen astuminen ulos haudas-

taan on kuvattu Hattulaan ja Rymättylään. Molemmissa kirkoissa hänet on kuvat-

tu astumaan maassa olevasta hautaholvista pukeutuneena kuninkaan viittaan kä-

dessään voitonlippu. Haudan vieressä vartioivat sotilaat nukkuvat, Hattulassa 

kolme ja Rymättylässä yksi.77 (Kuva 112). 

Naiset tyhjällä haudalla on kuvattu Espooseen, Hattulaan ja Lohjalle. Hattulassa 

maalauksesta ei ole enää juuri mitään jäljellä. Lohjalla ja Espoossa Jeesuksen 

haudalle on saapunut kolme naista. 
Kun sapatti oli ohi, Magdalan Maria, Jaakobin äiti Maria ja Salome ottivat tuok-
suöljyä mennäkseen voitelemaan Jeesuksen. – Sisälle hautaan mentyään he näki-
vät oikealla puolella istumassa nuorukaisen, jolla oli yllään valkoiset vaatteet. He 
säikähtivät. Mutta nuorukainen sanoi: ”Älkää pelästykö. Te etsitte Jeesus Nasare-
tilaista, joka oli ristiinnaulittu. hän on noussut kuolleista, hän ei ole täällä--” Mark. 
16:1, 5-6(-7). 
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Espoossa maalaus on länsiseinällä oven eteläpuolella. Kolme naista seisoo avo-

naisen haudan äärellä. Haudan toisella puolen seisoo enkeli ilmoittamassa naisille 

ilosanomaa.78 (Kuva 113). 

Lohjalla maalaus on vaurioitunut ikkuna-aukkoa puhkaistaessa. Myöhemmin 

1900-luvun alun restauroinnissa tuo ikkuna-aukko muurattiin jälleen umpeen, 

mutta tarkkojen tietojen puuttuessa, vaurioituneita maalauksia ei ryhdytty täyden-

tämään. Kuvassa näkyy haudan ääressä kaksi naista. Enkeli kohoaa avonaisesta 

sarkofagista.79  

5.6.3 Nimeltä kutsuttu lammas 

Jeesus sanoi hänelle. ”Miksi itket, nainen? ketä sinä etsit?” Maria luuli Jeesusta 
puutarhuriksi ja sanoi: ”Herra, jos sinä olet vienyt hänet pois täältä, niin sano, 
minne sinä olet hänet pannut. Minä haen hänet pois.” Silloin Jeesus sanoi hänel-
le: ”Maria.” Maria kääntyi ja sanoi: ”Rabbuuni!” – se on hepreaa ja merkitsee: 
opettajani. Jeesus sanoi: ”Älä koske minuun. Minä en ole vielä noussut Isän luo. 
Mene sinä viemään sanaa veljilleni ja sano heille, että minä nousen oman Isäni ja 
teidän Isänne luo, oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo.” Joh. 20:15–17. 

Evankelistoista Matteus, Markus ja Johannes kertovat Jeesuksen ilmestyneen 

ylösnousemuksensa jälkeen ensimmäisenä Magdalan Marialle, Matteuksen ker-

toman mukaan läsnä oli tosin myös ”se toinen Maria”. Johanneksen evankeliumin 

kuvauksen mukainen Ylösnousseen ja Magdalan Marian kohtaaminen kuuluu 

Lohjan ja Hattulan kirkkojen kuvaohjelmaan. Molemmissa kirkoissa pohjoislai-

van toiseksi läntisin holvi on varattu Ylösnousseen Jeesuksen kohtaamisille ja 

lopulta taivaaseen astumiselle. 

Lohjan kirkossa Maria kohtaa Kristuksen, joka tulee hänen luokseen kuoleman 

voittaneena kuninkaana. Kuten tuonelan tapahtumia esittävässä maalauksessa on 

Jeesuksella päällään punainen kuninkaan viitta ja kädessään ristipäinen sauva, 

jossa liehuu voittajan viiri. Raamatun kohtaa osoittaakseen Jeesuksella on kädes-

sään rautapäinen lapio. Maria on polvistunut Jeesuksen jalkojen juureen.80 Marian 

ja Jeesuksen välillä on selvä etäisyys. Jeesuksen tuima ilme viestii koskematto-

muutta, ylemmyyttä jalkoihinsa polvistuneeseen naiseen nähden. Hän ei ole tästä 

maailmasta, hän on ihmisten taivaallinen Pelastaja. Hän on jotain niin ylhäistä, 

ettei häneen noin vain saa koskea. Mielestäni maalauksesta henkii tietty luokse-

pääsemättömyys. Ei ihme, että välissä täytyi olla esirukoilijoina suuri joukko au-

tuaita ja pyhimyksiä. (Kuva 114). 
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On hämmästyttävää, miten paljon saman maalariryhmän suunnilleen samoihin 

aikoihin maalaamat kuvat voivat erota toisistaan. Näin on mielestäni etenkin 

Magdalan Marian ja ylösnousseen Kristuksen kohtaamisen kohdalla. Hattulan 

kirkon kuvaus kohtaamisesta ei sisällä lainkaan samaa etäisyyden tunnetta, joka 

herää Lohjan kirkon maalauksesta. 

Hattulassa Jeesus ei kohtaa Mariaa samana voittajahahmona, jona hän esiintyi 

tuonelassa ja haudasta nousun yhteydessä. Hän on hylännyt kuninkaallisen viit-

tansa ja hallitsijan sauvansa ja on pukeutunut samaan sinisävyiseen vaatteeseen, 

joka hänellä oli aikaisemminkin. Täälläkin Jeesuksella on kädessään lapio. Maria 

on jälleen polvistuneena Jeesuksen jalkojen juureen. Jeesuksen kohotettu käsi 

viittaa jälleen kieltoon koskea häneen, tämä on niin sanottu noli me tangere –

aihe.81 Tästä kiellosta huolimatta Jeesuksen ele ei vaikuta torjuvalta, aivan kuin 

hän kieltäessäänkin siunaa samalla Mariaa. (Kuva 115). 

5.6.4 Kun saan koskettaa hänen haavojaan 

Johanneksen evankeliumissa kerrotaan kuinka Jeesus myöhemmin samana päivä-

nä ilmestyi opetuslapsille lukittuun huoneeseen. Opetuslapsista Tuomas ei ollut 

tuolla hetkellä paikalla ja palattuaan ja kuultuaan, mitä oli tapahtunut, hän ei us-

konut muita. ”En usko. Jos en itse näe naulanjälkiä hänen käsissään ja pistä sor-

meani niihin ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko, (Joh.20:25)”. 

Johanneksen evankeliumi kertoo kuinka Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen uudel-

leen viikon kuluttua ja Tuomaskin oli paikalla. 
Sitten hän sanoi Tuomaalle: ”Ojenna sormesi: tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja 
pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen vaan usko!” Silloin Tuomas sanoi: ”Minun 
Herrani ja Jumalani!” Jeesus sanoi hänelle: ”Sinä uskot, koska sait nähdä minut. 
Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.” Joh. 20:27–29. 

Epäilevä Tuomas on maalattu Hattulan ja Lohjan kirkkoihin. Nyt Hattulassakin 

Jeesus on jälleen kuvattu kuoleman voittajaksi, viitassaan ja viiri kädessään. 

Tuomas on polvistuneena Jeesuksen jalkojen juureen ja koskettaa Jeesuksen kyl-

jessä olevaa haavaa. Jeesuksen punainen viitta on maalattu aikoinaan lyijymönjäl-

lä, joten se on vuosisatojen kuluessa tummunut mustaksi.82  

Lohjalla asetelma on hyvin samankaltainen, tosin henkilöt ovat päinvastaisessa 

järjestyksessä eikä taustaa ole. 83Jeesus on myös selvemmin tarttunut Tuomasta 

kädestä, jotta tämä koskettaisi hänen haavojaan ja uskoisi. Aivan kuin Tuomas 
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vastustelisi Jeesuksen koskettamista. Jeesuksen rintakehä ei kieltämättä herätä 

halua koskettaa, se sopisi lähes mihin tahansa kauhuelokuvaan. (Kuva 116). 

5.6.5 Kolmen miehen illallinen 

Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on 
Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka. He keskustelivat kaikesta siitä, 
mitä oli tapahtunut. Heidän siinä puhellessaan ja pohdiskellessaan Jeesus itse liit-
tyi heidän seuraansa ja kulki heidän kanssaan. he eivät kuitenkaan tunteneet häntä, 
sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut. – Kun hän sitten aterioi heidän kans-
saan, hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille. Silloin heidän 
silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Mutta samassa hän jo oli poissa heidän 
näkyvistään. Luuk. 24: 13–31. 

 Jälleen kerran kirkot, joihin kuva Emmauksessa tapahtuvasta ateriahetkestä on 

maalattu, ovat Hattulassa ja Lohjalla. Maalauksissa on paljon samankaltaisuuksia. 

Jeesus istuu pöydässä keskimmäisenä. Hänen seuranaan olevilla opetuslapsilla 

toisella on punertavat hiukset ja parta, toisella ne ovat harmaat. Opetuslapsilla on 

kengät, mutta Jeesus sen sijaan on paljain jaloin liikkeellä. Lohjan maalauksessa 

pöytä näyttää kuin taikavoimien avulla leijuvan ilmassa, pöydänjalkoja ei ole. 

Molemmissa maalauksissa Jeesuksen ja hänen seuralaistensa edessä on vaaleata 

mannermaista hiivaleipää. Tämä yksityiskohta osoittaa maalareiden saaneen vai-

kutteita – mallikuvia – muualta Euroopasta, suomalainen leipä oli tuohon aikaan 

vartaassa kuivattua ruisleipää. Hattulassa Jeesus on jo murtanut leivän, se on puo-

litettuna hänen edessään. Lohjalla Jeesus on parhaillaan murtamassa leipää.84 

(Kuva 117). 

5.6.6 Minä menen teidän edeltänne 

Jeesuksen taivaaseen astuminen on esitetty Hattulassa, Lohjalla ja Espoossa. Hat-

tulassa ja Lohjalla maalaus on samassa kohdassa pohjoislaivan toisessa holvissa 

lännestä katsoen, seinän puoleisessa osassa holvia. Lohjalla maalaus on käsittänyt 

myös osan seinästä. Espoossa maalaus on puolestaan keskilaivan länsiholvissa, 

pohjoisosassa holvia.  
Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet 
heidän näkyvistään. Ap.t. 1:9. 

Lohjan kirkossa maalaus on osittain tuhoutunut paikalle puhkaistun ja myöhem-

min umpeen muuratun ikkunan vuoksi. Opetuslasten joukosta on näkyvissä enää 

kaksi reunimmaista. Sen sijaan ylempänä oleva poistuva Jeesus on säilynyt vau-
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rioitta.85 Värikäs onkalo, johon Jeesus ikään kuin sukeltaa tai imeytyy, herättää 

pikemminkin ajatuksen jonkin petoeläimen kidasta kuin taivaan pilvistä.  

Hattulassa maalauksesta on hävinnyt ikkuna-aukon myötä vain hivenen alalai-

taa. Jeesuksen poistumista ovat seuraamassa opetuslapset sekä Jeesuksen äiti. Ku-

van keskellä on kallio, jolta Jeesus on poistunut. Jeesuksen paljaat jalat ja hänen 

sinisen pukunsa helma katoavat ristiholvin keskukseen.86 (Kuva 118). 

Espoossa maalaus on aikojen saatossa haalistunut eikä Jeesuksen jalkoja enää 

erota muutoin kuin taivaasta tulevien auringonsäteiden katkosten perusteella.87 

Maalaus on asetelmaltaan hyvin samanlainen kuin vastakkaisessa holvinosassa 

oleva Pyhän Hengen vuodattamista esittävä maalaus. Kohtaukset erottavaa toisis-

taan siitä, että taivaaseenottamis-maalauksesta puuttuu Pyhän Hengen kyyhkynen 

ja opetuslasten ja Marian kasvot ovat maalauksessa kääntyneet kohti taivasta. 

(Kuva 119). 
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6. Viimeinen tuomio ja Kristuksen todistajat 

6.1 Aikojen loppu 

Viimeinen tuomio on yksi suosituimmista Raamatusta peräisin olevista maalaus-

aiheista. Anna-Leena Paavolan mukaan aiheen suosio selittyy sen selkeydellä ja 

monikäyttöisyydellä. Suomen keskiaikaisista kirkoista se esiintyy Hollolassa, Hat-

tulassa, Espoossa, Lohjalla, Inkoossa, Taivassalossa ja Rymättylässä. Siuntiossa 

viimeiseen tuomioon liittyviä maalauksia on ollut kaksi, mutta molemmat ovat 

nykyisin pahoin vaurioituneet ikkunoiden suurentamisen vuoksi. Kyseessä on 

usein suuri maalauskokonaisuus, joka esittää Jeesuksen maailman lopullisena 

tuomarina kaikessa taivaallisessa kunniassaan. Innoituksen lähteenä aiheelle on 

käytetty Matteuksen evankeliumin 25. luvussa esiintyvää Jeesuksen kuvausta vii-

meisistä tapahtumista.1  

”Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuu-
tuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erot-
taa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lam-
paat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla 
puolellaan oleville: ’Tulkaa tänne te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakun-
nan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti.--’  Sitten hän 
sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun luotani, te kirotut, 
ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen.--’ Ja niin he läh-
tevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elä-
mään. Matt. 25:31–46. 

Vaikutteita on saatu myös Johanneksen ilmestyksestä, joka kuvaa sekä tuomiota 

että maailmaa Jeesuksen tulemisen ja tuomion jälkeen. 
Minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sen, joka sillä istuu. Hänen kasvojensa 
edestä pakenivat maa ja taivas, eikä niistä jäänyt jälkeäkään. Näin myös kuolleet, 
suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä. Kirjat avattiin, avattiin myös 
elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli merkitty, ku-
kin tekojensa mukaan. Meri antoi kuolleensa, Kuolema ja Tuonela antoivat kuol-
leensa, ja kaikki heidät tuomittiin tekojensa mukaan. Kuolema ja Tuonela heitet-
tiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema: tulinen järvi. Jokainen, jonka ni-
meä ei löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon tuliseen järveen. Ilm. 20:11–15. 

Hattulassa maalaus viimeisestä tuomiosta on maalattu kuoriin itäseinälle, altta-

rin pohjoispuolelle. Maalaus jatkuu tästä pohjoisseinälle. Itäseinälle on kuvattu 

sateenkaarella istuva Kristus. Hänellä on yllään punainen viitta. Jeesuksen suusta 

lähtee oikealle armon lilja ja vasemmalle miekka. Miekkaa Edgren kuvaa oikeu-

denmukaisuuden aseeksi ja Tove Riskalle se edustaa vanhurskautta. Miekkaa ei 

kuvasta tosin enää juurikaan erota ja liljakin näyttää aikojen saatossa kuihtuneen. 

Ne maalattiin kuvaan havainnollistamaan kuinka Jeesus jakaa haudoistaan nouse-

van ihmiskunnan pelastettuihin ja tuomittuihin. Jeesuksen alapuolelle ovat polvis-

                                                 
1 Kilström 1992, 126; Paavola 2001, 116. 
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tuneet rukoilemaan Neitsyt Maria ja mies, jonka Helena Edgren identifioi Johan-

nekseksi. Jeesuksen ja esirukoilijoiden alapuolelle on kuvattu suuren pedon päätä 

muistuttava liekehtivä helvetin kita, jonne tuomitut paiskataan. (Kuva 120). Para-

tiisi sijaitsee pohjoisseinällä. Siellä apostoli Pietari ja kaksi enkeliä ottavat vastaan 

pelastettuja.2 Mielenkiintoista kokonaisuudessa on se, että kadotukseen tuomitut 

on kuvattu ihmisen kokoisina, sen sijaan paratiisiin päässeistä he, jotka Pietari ja 

enkelit parhaillaan ottavat vastaan, on kuvattu pienikokoisina ihmissieluina.. 

Myös Lohjan kirkossa lopun aikojen tapahtumat käsittävät kuorin pohjoisosan. 

Pohjoisseinälle on kuvattu jo aikaisemmin käsittelemäni vedenpaisumus, jonka 

yllä vaeltaa koko apostolien joukko. Vedenpaisumuksen viereen on kuvattu pelas-

tettujen joukko, jota enkeli johdattaa. Alarivissä Pietari seisoo avaimineen toivot-

tamassa autuaiden sieluja tervetulleiksi taivaaseen.3  

Itäseinän pohjoisosassa Lohjan kirkossa on viimeinen tuomio. Asetelma on pal-

jolti samanlainen kuin Hattulassa. Kaksi enkeliä soittaa pasuunoita Jeesuksen ja-

kaessa ihmisiä oikealle ja vasemmalle. Armon lilja ja oikeudenmukaisuuden 

miekka näkyvät Jeesuksen suussa hyvin. Esirukoilijoiden alapuolella nousevat 

haudoistaan kuolleet, joita toisaalta auttaa enkeli, toisaalta kiskovat paholaiset. 

Helvetin kita on suuri, ammollaan ja täynnä.4 (Kuva 121). 

Taivassalon kirkossa viimeinen tuomio on kuvattu eteläseinälle, kolmanteen 

holviväliin asehuoneen oven yläpuolelle. Jälleen Jeesus istuu punaisessa viitas-

saan sateenkaaren päällä. Jeesuksen suusta lähtee täälläkin lilja ja miekka. Taivas-

salossa Jeesuksen suuta vasten on miekan kahvaosa, Lohjalla miekan terä osoittaa 

kohti Jeesuksen suuta. Esirukoilijoina toimivat Maria ja Johannes Kastaja ovat 

kuluneet kuvasta lähes täysin. Heidät on aikoinaan maalattu Jeesuksen molemmin 

puolin. Jeesuksen alla ovat laatikkomaisista arkuista nousevat kuolleet. Taivas on 

kuvattu taloksi, jonka portinvartijana Pietari toimii. Taivaan oven edessä on jonoa 

tungokseksi asti. Helvetin liekehtivä kita sen sijaan näyttää tyhjältä.5 Pääsevätkö 

kaikki taivaaseen? (Kuva 122). 

Rymättylän kirkkoon Viimeinen tuomio on kuvattu koko alttariseinän käsittä-

väksi kokonaisuudeksi. Maalauskokonaisuuden alle on kuvattu apostolit tunnus-

merkkeineen. Maalaus on sisällöltään hyvin samanlainen kuin Hattulassa ja Loh-

jalla; Jeesus sateenkaarella, esirukoilijat, enkelit pasuunoineen ja ihmiset, jotka 

                                                 
2 Riska 2990a, 133; Edgren 1997, 70. 
3 Rácz 1970, 10; Riska 1990a, 154; Kilström 1992, 126. 
4 Riska 1990a, 133. 
5 Riska 1959, 74. 



 

 88 

jaetaan oikealle ja vasemmalle. Tällä kertaa lilja ja miekka eivät kuitenkaan lähde 

Jeesuksen suusta, vaan ne ovat hänen ojennettujen käsiensä jatkeina. Taivas on 

kuvattu rakennukseksi. Se näyttäisi olevan kirkko tai suuri kartano. Pietari seisoo 

talon edustalla avain kädessään. Vastakkaisessa suunnassa on koiranpäinen helve-

tin kita, jonka edessä seisoo ihmisiä kuin jonottaen sisään.6  

Inkoon kirkossa Viimeistä tuomiota esittävä maalaus on pahoin kulunut. Se si-

jaitsee pohjoisseinällä kuoriholvissa. Viistosti ikkunan yllä on edelleen verraten 

hyväkuntoinen (muuhun maalaukseen nähden) Jeesus sateenkaarellaan. Toisin 

kuin edellisissä kirkoissa Jeesuksen käsien ja jalkojen haavat eivät näy.  Kuten 

Lohjalla myös Inkoossa oikeudenmukaisuuden miekan terä osoittaa kohti Jeesusta 

itseään. Jeesuksen molemmin puolin on ollut pasuunoitaan puhaltavat enkelit. 

Toisesta enkelistä on jäljellä enää pasuuna ja puvun helma. Esirukoilijana toimi-

vaa Johannesta kuvassa ei enää näy, ja Mariastakin on jäljellä vain sädekehä. 

Haudoistaan nousevia ihmisiä näkyy siellä täällä Jeesuksen alla. Helvetin kita 

paholaisineen on kulunut täysin pois. Jäljellä on vain yksinäinen tuskasta huutava 

pää keskellä tyhjää seinäpintaa. Taivaasta puolestaan kertoo kuluneella seinällä 

kahdet hymyilevät kasvot ja sädekehä, joka on todennäköisesti kuulunut Pietarille. 

Hollolan kirkossa maalaus sijaitsee asehuoneen itäseinällä ja se on pahasti ku-

lunut. Kokonaisuudesta saa nykyisin parhaiten selvän kirjoista sekä maalauksen 

edessä sijaitsevasta opastaulusta. Selvimmin maalauksesta erottuu sateenkaaren 

päällä istuva Jeesus. Maalauksesta on kulunut lähestulkoon kaikki muut värit pait-

si punainen. Jeesuksen molemmin puolin ovat köynnösten ympäröimät esirukoili-

jat; Maria ja Johannes. Marian viereltä voi vielä aavistaa enkelin ja talon hahmot. 

Johanneksen viereen on kuvattu pasuunaa puhaltava enkeli. Tämän enkelin vie-

ressä on arkkienkeli Mikael punnitsemassa sielua vaa’alla. Jeesuksen alla olevan 

muurikomeron molemmin puolin on ollut kuvattuna sieluja, mutta ainoastaan va-

semmalla puolella olevista kadotetuista sieluista on yhä aavistus nähtävillä. Hel-

vetin kita sijaitsee asehuoneen eteläseinällä.7 (Kuva 123). 

Espoon kirkossa Kristus-tuomari on kuten Inkoossa kuorissa pohjoisseinällä. 

Maalaus on pitkälti edellisten kaltainen. Ikkuna-aukon puhkaiseminen on vienyt 

maalauksesta suuren osan. Kristus näkyy yhä ikkunan yläpuolella. Ikkunan va-

semmalla puolella on osa Johanneksesta ja helvetin kita, johon paholainen on par-

haillaan viemässä sielua. Ikkunan oikealla puolella on jäänteitä paratiisin portista. 

                                                 
6 Nikula 1972, 170.  
7 Saartio 1952, 122–123.  
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Laitilan Viimeinen tuomio on kuoriseinällä alttarin eteläpuolella. Maalaus on 

asetelmaltaan samanlainen kuin muissakin kirkoissa, mutta tyyliltään se poikkeaa 

muista. Sateenkaarella istuvan Kristuksen kasvot säteilevät kuin aurinko. Hänen 

käsiensä, jalkojensa ja kyljen haavat vuotavat runsaasti. Hän näyttää hyvin anka-

ralta, hän on tullut tuomitsemaan maailman. Sateenkaaria on kuvassa itse asiassa 

kaksi. Esirukoilijoista Maria on kulunut pahasti. Pasuunoita puhaltavia enkeleitä 

ei maalauksessa ole. Sateenkaarten alla haudoistaan nousevat sielut tervehtivät 

kiittäen ja ylistäen palaavaa Vapahtajaa. Helvetti, johon kadotukseen tuomittuja 

viedään, on huomattavasti viitteellisempi kuin muissa kirkoissa. Se ei ole niin 

selvästi jonkin petoeläimen kita. Taivas on tiilirakennus. Pietari seisoo oviaukossa 

ja tervehtii tulijoita.8 (Kuva 124). 

 Siuntiossa maalaukset aikojen lopusta ovat sijainneet eteläseinällä kahdessa 

itäisimmässä holvivälissä. Viimeistä tuomiota esittävä kokonaisuus on sijainnut 

eteläseinän toisessa holvivälissä alttarilta katsottuna. Maalauksesta on jäljellä enää 

kaksi enkeliä, jotka mahdollisesti ovat puhaltaneet pasuunoihinsa, sekä Kristuksen 

suusta lähtevät miekat. Tällä kertaa molemmat ovat todellakin miekkoja, eikä 

miekka ja lilja kuten muissa kirkoissa. Viimeistä tuomiota esittävissä Speculum 

humanae salvationis –teoksen kuvissa Kristuksen suusta lähtee miekka molempiin 

suuntiin. A. W. Rancken on luetteloinut maalauksen fragmentiksi enkeleistä.9 

Siuntion kirkon kuorissa eteläseinällä on osin tuhoutunut maalaus, jonka 

Rancken esittelee nimellä ”Evankeliumin julistaminen, ryhmä enkeleitä.”10 Maa-

laukselle ei löydy vastinetta käyttämistäni Speculum humanae salvationis- teoksen 

tai Biblia pauperumin versioista. Maalauksessa on jäljellä neljän enkelin ympä-

röimät kolme henkilöä, joilla jokaisella on päässään kolminaisuuden kruunu. Voi-

si siis arvella kyseessä olevan Isä, Poika ja Pyhä Henki. Isä Jumalan pään yläpuo-

lella on suuri kirja, jota kaksi enkeliä pitelee välissään. Kirja voisi viitata Rancken 

ajatuksen mukaisesti evankeliumiin. Mutta voisiko vaihtoehtona olla myös Johan-

neksen ilmestyksen kuvaama Elämän kirja? (Kuva 125). 

Viimeistä tuomiota esittävät maalaukset pysyivät koko Euroopassa vuosisatojen 

ajan hyvin samankaltaisina.11 Myös Suomen keskiaikaisissa kirkoissa maalaukset 

ovat asetelmaltaan huomattavan samankaltaisia. Taivassalon ryhmän 1400-luvun 

lopulla maalaamat esitykset aiheesta poikkeavat 1510-luvun maalauksista ainoas-

                                                 
8 Riska 1959, 226.  
9 Rancken 1950, 131; Biblia Pauperum 1987, 120, 122. 
10 Rancken 1950, 130:”Evangeliets förkunnande, grupp av änglar”. 
11 Paavola 2001, 116. 
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taan joiltakin yksityiskohdiltaan. Nämä yksityiskohtaerot ovat selitettävissä maa-

lareilla käytössä olleilla mallikuvilla sekä maalareiden taidoilla. Lohjan ja Hattu-

lan kirkoissa toiminut maalariryhmä on tosin pidättäytynyt konkretisoimasta tai-

vasta. Muissa kirkoissa taivas on kuvattu rakennukseksi, jolla viitataan mahdolli-

sesti Johanneksen kuvaamaan uuteen Jerusalemiin. Viimeinen tuomio oli selvästi-

kin aihe, jonka kanssa ei sopinut lähteä sooloilemaan.   

6.2 Evankelistasymbolit 

Yleisin maalausaihe Suomen keskiaikaisten kirkkojen kalkkimaaluksissa ovat 

neljän evankelistan symbolit. Vaikka en tässä tutkielmassani muutoin käsitellyt 

symbolisia kuva-aiheita kuin paikoin sivuten, evankelistasymbolit ovat niin kes-

keinen aihe, ettei sitä voi jättää mielestäni huomiotta. Neljää evankelistaa kuvaa-

vat symbolit nousevat Ilmestyskirjan neljännestä luvusta. Johannes kuvaa siinä 

neljää olentoa, jotka päivin ja öin ylistävät Jumalaa Hänen valtaistuimensa edessä: 
Valtaistuimen edessä ja ympärillä oli neljä olentoa, jotka sekä edestä että takaa 
olivat täynnä välkehtiviä silmiä. Yksi muistutti leijonaa, toinen nuorta härkää, 
kolmannella oli ihmiskasvot, ja neljäs näytti lentävältä kotkalta. Näillä neljällä 
olennolla oli kullakin kuusi siipeä, jotka olivat molemmilta puolilta täynnä välkeh-
tiviä silmiä. Taukoamatta, päivin ja öin, nuo olennot lausuivat:  

 - Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias! Hän oli, hän on ja hän on 
tuleva. Joh. 4: 6b-8. 

Kristillinen perinne on jo varhain tulkinnut Johanneksen neljä olentoa evankelis-

toiksi. Identifiointi on peräisin kirkkoisä Hieronymukselta. Matteusta edustaa ih-

miskasvoinen olento, joka on näin ollen kuvattu enkeliksi. Tämä valinta siksi, 

koska Matteuksen katsottiin olleen ensimmäinen evankeliumikirjailija. Markusta 

havainnollistaa leijona, sillä hänen evankeliuminsa alussa esiintyy Johannes Kas-

taja; ääni, joka huutaa autiomaasta. Luukasta kuvaa härkä, sillä hän aloittaa ker-

tomalla Johannes Kastajan isästä, pappi Sakariaasta. Johanneksen symbolina toi-

mii kotka, sillä hänen evankeliuminsa on huomattavasti vähemmän maanläheinen 

kuin synoptiset evankeliumit. Myös kirkkoisä Irenaeus oli jo 100-luvulla yhdistä-

nyt neljä evankelistaa ja neljä taivaallista olentoa. Hänellä olennot kuitenkin ku-

vaavat evankeliumien julistaman ilosanoman vaikutuksia. Leijonalle kuului ku-

ninkaallisen voiman edustaminen, härkä kuvasti uhripalvelusta, ihmiskasvoinen 

olento havainnollisti inkarnaatiota ja kotka Jumalan Henkeä, joka on koko kristil-

lisen kirkon yllä.12  

Tutkimuskohteinani olevista kirkoista ainoastaan Hollolan ja Karjaan kirkoissa 

evankelistasymbolit eivät esiinny. Hollolan kirkossa tämä saattaa johtua siitä, että 
                                                 
12 Kilström 1992, 124; Biedermann 2004, 51–52. 
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ammattimaalareiden maalauksia on ainoastaan kirkon asehuoneessa. Ehkäpä ase-

huoneen ei katsottu olevan evankelistojen arvoinen tila. Mutta miksi maalaukset 

puuttuvat Karjaan kirkosta? Samoihin aikoihin saman ryhmän maalaamassa Sau-

von kirkossa evankelistasymbolit esiintyvät. 

Useimmissa kirkoissa evankelistasymbolit on maalattu kuorin holveihin. Kol-

milaivaisista kirkoista heidät löytää varsin usein keskimmäisen laivan holvista, 

jolloin ne aivan kuin ympäröivät Jumalan valtaistuinta, alttaria, jolla messussa 

käsitellään Kristuksen ruumista ja verta. Tästä säännönmukaisuudesta poikkeavat 

Laitilan ja Hattulan kirkot sekä Turun tuomiokirkko. Laitilassa heidät on maalattu 

keskilaivan toiseen holviin. Hattulassa evankelistat löytää keski- ja pohjoislaivaa 

erottavasta holvikaaresta kolmannesta holvivälistä alttarilta katsoen. Turun tuo-

miokirkossa evankelistasymbolit koristavat Pyhän Ristin kuorin läntistä holvia. 

Sauvon kirkossa leijona ja härkä on maalattu alttarin yllä olevaan holviin, kotka ja 

enkeli – evankelistoista suosituimmat – löytyvät itäseinältä kuori-ikkunan mo-

lemmilta puolin. Kalannissa evankelistat on maalattu sekä runkohuoneeseen että 

sakaristoon.13  

Evankelistasymbolit ovat siinä määrin yksiselitteiset hahmot, että niissä esiin-

tyy hyvin vähän vaihtelua. Taivassalon ryhmän maalaukset ovat jokaisessa ryh-

män maalaamassa kirkossa varsin samantapaisia. Myös Inkoon, Espoon, Siuntion 

ja Rauman kirkkojen evankelistahahmoissa on paljon samankaltaisuuksia. Yllättä-

en Lohjan ja Hattulan kirkoissa nämä hahmot poikkeavat selvästi toisistaan. Ry-

mättylän ja Pyhtään  

 Evankelista Matteusta kuvastava enkeli on hahmoista yksiselitteisin, johtuen 

varmasti pitkälle siitä, että enkeleitä esiintyy kirkkojen maalauksissa muutoinkin. 

Muista enkeleistä Matteus-enkelin erottaa tekstinauha sekä asettelu: evankelis-

tasymbolit löytyvät aina läheltä toisiaan. Taivassalon ryhmän maalaamissa kir-

koissa Matteus-enkelistä löytyy rintakuva, vain Taivassalossa hänet on kuvattu 

kokonaan. Myös Kalannissa aiemmin toiminut maalari, jonka taidonnäyte ovat 

sakariston holvien maalaukset, on ikuistanut Matteuksensa kokonaan. 1500-luvun 

alun kirkoissa suosittiin myös kokovartalokuvaa. Pyhtäällä on jälleen rintakuva. 

Lähes kaikissa kirkoissa Matteus-enkeliin käytetyt värit ovat valkoinen, punainen 

ja vihreä, siten että vaatteet ovat valkoiset ja siivet joko punaiset tai punavihreät. 

Kalannin kirkon sakariston enkelin vaatteet ovat punaiset, Raumalla ja Hattulassa 

vihreät. Ainoastaan Hattulassa enkelin siivet ovat siniset. (Kuva 126). 

                                                 
13 Riska 1958, Edgren 1997, Tuominen & Salonen 1999, Edgren 2000,  
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Muiden evankelistojen kohdalla kirkkokohtaiset variaatiot ovat suuremmat. 

Eläinten näköiset symbolit ovat ehkä antaneet maalareille enemmän vapauksia 

toteuttaa omaa näkemystään. Markuksen leijona on selvästikin tuottanut pohjoisen 

maalareille päänvaivaa. Useassa Taivassalon ryhmän kirkossa Markus-leijona 

muistuttaa lähinnä siivekästä koiraa. Tätä mielikuvaa korostaa pitkäkuonoisen 

eläimen avonaisesta suusta roikkuva kieli. Kalannin ja Perniön kirkkojen maala-

reilla on saattanut olla käytössään mallikuva, jonka tekijällä on ollut edes jonkin-

lainen käsitys leijonasta. Rymättylässä Markuksen symboli näyttäisi olevan pitkä-

häntäinen siivekäs karhu, jolla on kotkan kynnet. Petolintumaiset raajat Markuk-

sella on myös Paraisilla, Taivassalossa ja Laitilassa. Inkoossa, Raumalla ja Siunti-

ossa evankelistaa kuvastaa siivekäs sekasikiö, jonka pää tuo mieleen apinan. Hat-

tulassa puolestaan on siivekäs laama. Väriltään Markus-leijona on useimmiten 

vaaleanruskea. Siivet ovat usein samaa väriä kuin itse eläin, Taivassalon ryhmän 

kirkoissa toisinaan punavihreät. Hattulassa siivet ovat sinivalkoiset. (Kuva 127). 

Evankelista Luukkaan symbolina toimiva härkä on ollut tutumpi eläin Pohjolas-

sa toimineille maalareille. Poikkeamat eri kirkoissa esiintyvien Luukas-härkien 

välillä ovat lähinnä asennoissa ja maalareiden taidoissa. Useimmissa kirkoissa 

härkä on väriltään ruskea, usein hieman leijonaa tummempi. Siivet ovat useimmi-

ten punavihreät. Rymättylässä siivet ovat tummanruskeat kuten härkäkin, Pyhtääl-

lä puolestaan punamustat, Hattulassa siivet ovat jälleen poikkeuksellisesti sinival-

koiset. (Kuva 128). 

Kuten leijona myös Johannesta symboloiva kotka esiintyy Suomen keskiaikai-

sissa kirkoissa varsin monessa hahmossa. Taivassalon ryhmän maalauksissa Jo-

hannes-kotka on usein hyvin paljon kotkan näköinen lintu, tosin Pyhän Katariinan 

kirkossa se muistuttaa pikemminkin tummanruskeaa kyyhkystä ja Perniössä lintu 

on kotkan ja korpin risteytys. Taivassalon maalariryhmän kotkat ovat usein yleis-

sävyltään vaaleita, varjostuksiin on käytetty joko harmaata taio punaista. Rauman 

fransiskaanikonventin kirkossa evankelista Johannesta kuvaa tummanharmaa 

kyyhkysen ja kotkan välimuoto. Rymättylässä lähes musta lintu on ilmiselvä 

korppi, jonka koko ruumis on Ilmestyskirjan tekstin mukaisesti täynnä silmiä. 

Hattulassa, Siuntiossa ja Lohjalla Johannes ei ole kotka vaan kyyhkynen. Siunti-

ossa lintu on väriltään valkoinen. Hattulan Johannes-linnulla on harmaa ruumis ja 

siniset siivet. Lohjalla sinisellä kyyhkysellä on raatelujalat ja siivissä keltaista. 

Inkoossa ja Espoossa kotkan paikalla on valkoinen vesilintu, jonka siivissä on 

punaista, Espoossa myös vihreää. (Kuva 129). 
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6.3 Kristuksesta todistamassa 

6.3.1 Apostolit ja profeetat 

Nämä olivat niiden kahdentoista apostolin nimet: ensimmäisenä Simon, toiselta 
nimeltä Pietari, ja hänen veljensä Andreas, Jaakob Sebeteuksen poika ja hänen 
veljensä Johannes, Filippus ja Bartolomeus, Tuomas ja publikaani Matteus, Jaa-
kob Alfeuksen poika ja Taddeus, Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, joka sitten 
kavalsi Jeesuksen. Matt. 10:2–4.  

Ehdolle pantiin kaksi miestä: Joosef Barsabbas, toiselta nimeltään Justus, sekä 
Mattias. Sitten kaikki rukoilivat: ”Herra, sinä joka tunnet kaikkien sydämet, ilmoi-
ta, kumman näistä kahdesta olet valinnut astumaan tähän palvelutehtävään ja 
apostolin virkaan, josta Juudas luopui mennäkseen sinne, minne kuului. Sen jäl-
keen he heittivät miehistä arpaa, ja arpa lankesi Mattiakselle. Näin hänet valittiin 
ja liitettiin kahdentenatoista apostolien joukkoon. Ap.t. 1:23–26. 

Kaksitoista apostolin ja profeetan muodostamaa paria on koristanut Sauvon ja 

Karjaan kirkkojen seiniä. Karjaan kirkon pareista valtaosa on aikojen saatossa 

tuhoutunut. Sauvon kirkossa lähes kaikki ovat sen sijaan vielä näkyvissä. Myös 

Taivassalossa vastaavan kaltainen maalaussarja on ollut ennen nykyisin näkyvissä 

olevia maalauksia. Näissä aikaisemmissa maalauksissa kirkon vihkiristin yhtey-

teen on liitetty seisova apostoli ja hänen alleen oli maalattu profeetan rintakuva. 

Osasta näistä maalauksista löytyy kopiot kirkon sakaristosta.14 

Kaksitoista apostolia kuuluvat näissä kirkoissa niin sanottuihin credo-sarjoihin. 

Credo tarkoittaa uskontunnustusta. Vanhan kirkon tradition mukaan apostolit lau-

suivat niin sanotun apostolisen uskontunnustuksen ensimmäisenä helluntaina Py-

hän Hengen myötävaikutuksesta. Jokainen apostoli lausui vuorollaan yhden us-

kontunnustuksen uskonkohdan. Uskontunnustuksen aloitti Pietari ja lopetti Matti-

as, joka valittiin Juudas Iskariotin tilalle kahdenneksitoista. Suomen keskiaikaisis-

sa kirkkomaalauksissa apostolit on toisinaan kuvattu käsissään tekstinauha, johon 

oli kirjoitettu heihin liitetty uskontunnustuksen kohta. Vain harvoin teksti on kes-

tänyt ajan kuluttavan vaikutuksen. Muutoin apostolit tunnistaa kirkon seiniltä kä-

dessään olevan kirjan ja niin sanottujen pyhimysattribuuttien avulla. Pyhimysatt-

ribuuteiksi kutsutaan pyhimyksiä ja marttyyreita esittävissä teoksissa kuvattuja 

esineitä, joilla kyseinen henkilö on tapettu. Apostoleista Pietarilla tunnusmerkkinä 

ei ole risti, jolla hän kuoli, vaan hänet on kuvattu kädessään taivasten valtakunnan 

avaimet, jotka Jeesus hänelle lupasi. Apostolien joukkoon on toisinaan liitetty niin 

ikään Paavali, vaikka hän ei alkuperäinen opetuslapsi ollutkaan.15  

Markus Hiekkasen mukaan apostolit ovat liittyneet kiinteästi vihkiristien yhtey-

teen. Jotta keskiaikaista kirkkoa saattoi käyttää jumalanpalvelustilana, tuli se vih-
                                                 
14 Riska 1987, 133. 
15 Riska 1987, 133. 
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kiä. Tätä varten kirkkoihin maalattiin kaksitoista vihkiristiä ympäri runkohuonetta. 

Piispa siveli vihkimisen yhteydessä näihin risteihin krismaa. Aikaisemmassa tut-

kimuksessa on vallalla ollut ajatus, että vihkiristit maalattiin vasta vihkimisen jäl-

keen muistoksi kohtiin, joihin piispa oli piirtänyt krismalla ristit. Markus Hiekka-

nen esittää keskiaikaisiin ohjeisiin ja maalauksiin perustuen, että todellisuudessa 

vihkiristit maalasi kirkon rakennusmestari.16 Vihkiristien luku kaksitoista tulee 

opetuslapsista ja jokainen risti edusti tiettyä opetuslasta. Näin oli mahdollista 

kääntyä halutun apostolin puoleen vaikka häntä ei olisi muuten ollut kuvattu kirk-

koon.17 

Vanhan testamentin profeetat liitettiin keskiajalla tiettyihin apostoleihin uskon-

tunnustuksen pohjalta. Credo-sarjoissa esiintyvät profeetat on kuvattu mukanaan 

tekstinauha, johon on kirjoitettu hänen esittämänsä profetia Jeesuksesta. Profeetto-

jen henkilöllisyyttä on nykyisin monissa tapauksissa mahdoton yksilöidä, sillä 

tekstinauhojen kirjoitukset ovat kuluneet näkymättömiin eikä heillä ole useinkaan 

samanlaisia ulkoisia tunnusmerkkejä kuin apostoleilla. 

Sauvon kirkossa apostolin ja profeetan muodostamat parit liittyvät yhteen kir-

kon vihkiristien kanssa. Ensimmäisenä itäseinällä alttarin eteläpuolella ovat apos-

toli Pietari tonsuurissaan ja kädessään suuren suuri avain sekä vihreään ja punai-

seen pukeutunut profeetta, jonka A.W. Rancken identifioi Jeremiaaksi. Molem-

milla heillä on päänsä yläpuolella tekstinauhat. (Kuva 130). Seuraavana eteläsei-

nälle on kuvattu Pietarin veli Andreas parinaan profeetaksikin mielletty kuningas 

Daavid. Harppuaan pitelevä kuningas on pukeutunut muodikkaasti vihertäviin 

kapeisiin housuihin, lyhyeen takkiin ja viittaan. Andreaan tunnistaa vinoristis-

tään.18 (Kuva 131). 

Apostoli Jaakob vanhempi on pukeutunut sinertävään viittaan. Hatussaan hänel-

lä on hänen tavanomainen tunnuksensa - simpukankuori - ja kädessään pyhiinva-

eltajan sauva. Seuranaan hänellä on profeetta Jesaja, jonka tekstinauhassa on hä-

nen profetiansa synnyttävästä neitsyestä. Seuraavina vuorossa olleet parit ovat 

hävinneet näkyvistä. Viimeisenä parina eteläseinällä ovat ruskeapukuinen profeet-

ta, mahdollisesti Hosea, ja apostoli Tuomas. Tuomaaksi apostolin identifioi käyt-

                                                 
16 Hiekkanen 2003, 49.  
17 Markus Hiekkasen luento-kurssi ”Kirkon ja sen ympäristön käyttö keskiajan ja uuden ajan alun 
Suomessa”, luento 6. helmikuuta 2006. 
18 Sauvon kirkko ja sen nähtävyydet 1937, 4. 
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tämäni kirjallisuus. Hänellä ei kuitenkaan ole mitään Tuomaalle kuuluvaa tun-

nusmerkkiä. Ristipäinen sauva viittaisi pikemminkin Filippukseen.19  

Länsiseinän parit ovat jääneet osittain urkulehterin taakse piiloon. Toisesta pa-

rista näkyvillä on profeetta sekä apostolin jalat. He ovat mahdollisesti Aamos ja 

Jaakob nuorempi. Toiseen pariin on kuulunut profeetta Malakia ja apostoli Filip-

pus. Malakia on jäänyt lehterin alle. Filippuksesta näkyy yläosa, hänellä on kädes-

sään poikkipuinen risti.20 (Kuva 132). 

Pohjoisseinällä läntisimpänä parina ovat profeetta Joel ja apostoli Bartolomeus, 

jolla on kädessään veitsi. Seuraavasta parista apostoli on pahoin kulunut, vielä on 

kuitenkin nähtävillä hänen tunnuksensa, miekka. Tämän mukaan apostoli on pub-

likaani Matteus. Profeetta on käyttämässäni kirjassa tunnistettu Sefanjaksi. Saka-

ristoon johtavan oven ylle maalatun parin profeetta on mahdollisesti Hesekiel. 

Apostolin ”Sauvon kirkko ja sen nähtävyydet” –teos esittelee Juudas Taddeuksek-

si. Apostolilla käsissään oleva tunnusmerkki antaisi tosin olettaa jälleen kyseessä 

olevan Filippuksen. Yksi Filippukselle kuuluvista symboleista on T-risti. Juudas 

Taddeuksen tavanomainen pyhimysattribuutti on nuija.21 (Kuva 133). 

Pohjoisseinällä viimeisenä parina ovat profeetta Miika ja apostoli Simon, jolla 

on kädessään saha. Itäseinällä alttarin pohjoispuolella on apostoleista viimeinen 

eli Mattias. Hänellä on kädessään kirves ja seuranaan profeetta Daniel.22 

Karjaan kirkon apostolien ja profeettojen sarjasta on jäljellä enää muutama. 

Parhaiten tunnistettavissa ovat eteläseinällä ensimmäisenä olevat kuningas Daavid 

ja apostoli Andreas. (Kuva 134). Seuraava pari on osin kulunut, mutta apostolin 

voi vielä sauvan perusteella tunnistaa Jaakob vanhemmaksi. Kirkon länsiosan 

pareista on enää fragmentteja jäljellä ja urkuparvi peittää länsiseinällä olleet. Poh-

joisseinän itäosassa on vielä näkyvissä apostolin yläosa, jolla on kädessään latina-

lainen risti. Tulkitsen hänet Filippukseksi. (Kuva 135). 

Itäseinän profeetta ja apostoli –parit on maalattu alttarin molemmin puolin niin, 

että toinen heistä on ikkunasyvennyksessä. Alttarin eteläpuolelta pystyy tunnista-

maan apostoli Pietarin avaimensa kanssa. Hänen parinaan oleva profeetta on maa-

lattu ikkunasyvennykseen. (Kuva 136). Alttarin toisella puolella olevalla aposto-

lilla on kädessään kirves, hän on jälleen Mattias. (Kuva 137). 

                                                 
19 Sauvon kirkko ja sen nähtävyydet 1937, 3; Biedermann 1993, 24. 
20 Sauvon kirkko ja sen nähtävyydet 1937, 3. 
21 Sauvon kirkko ja sen nähtävyydet 1937, 3-4; Biedermann 1993, 24. 
22 Sauvon kirkko ja sen nähtävyydet 1937, 4. 
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Credo-sarjan lisäksi on muitakin tapoja esittää apostolien joukko. Lohjalla ja 

Rymättylässä he liittyvät Viimeistä tuomiota esittävään kokonaisuuteen. Lohjalla 

apostolit ovat pohjoisseinällä katsellen kohti Kristus-tuomaria. Kullakin heistä on 

kädessään tunnusmerkkinsä. Ryhmää johtaa Pietari kädessään suuri avain. Hänen 

takanaan seisoo Johannes, kädessään myrkkymalja. Muita rivistöstä tunnistettavia 

opetuslapsia ovat Andreas ja Simon. Mutta onko kolmantena rivissä esiintyvä 

miekkaa kantava apostoli kenties Paavali? (Kuva 138). 

Rymättylään apostolien joukko on maalattu Viimeisen tuomion alapuolelle, 

kuori-ikkunan molemmin puolin. Pohjoispuolella olevaa joukkoa johtaa Pietari, 

hänen takanaan on hänen veljensä Andreas. Seuraavilla opetuslapsilla on käsis-

sään miekka, kirves, risti, jossa on kaksi poikkipuuta, sekä keihäs. Toiselta puolen 

ikkunaa löytyy muun muassa Johannes, Simon, Jaakob vanhempi ja Juudas Tad-

deus. Kahden apostolin pitelemistä esineitä ei saa selvää. (Kuva 139). 

Perniön kirkkoon apostoleja ja profeettoja on maalattu keskilaivan toisen ja 

kolmannen tähtiholvin välikköihin. Apostoleista on kuvattu keskeisimmät; avain-

taan pitelee Pietari, Johanneksella on kädessään myrkkymalja, Andreaksella vino-

risti (Kuva 140), Jaakob vanhempi on pukeutunut pyhiinvaeltajan asuun. (Kuva 

141). Heidän lisäkseen joukkoon on päässyt miekkaa pitelevä Paavali.   

Taivassalon kirkon salissa on nykyisin näkyvillä muutama apostoli ja profeetta. 

Kuoriin alttarin ylle on Jeesuksen kasvojen lisäksi maalattu Pietari ja Paavali, en-

simmäinen paavi ja ensimmäinen teologi. Pietari ja Paavali esiintyvät myös etelä-

laivassa, itäseinällä. Täällä heidän seuranaan on tunnistamaton profeetta, Tove 

Riska on arvellut hänen olevan Jeremias. (Kuva 142). Itäseinältä, alttarin pohjois-

puolelta löytyy myös apostoli Mattias. Maalauksen alla olevassa tekstissä hänet 

tosin esitellään Matteukseksi.23  

Eteläseinälle on siirretty jäännöksiä henkilöistä, joista ainakin toinen on tunnis-

tettavissa apostoliksi kädessään olevan kirjan perusteella. Toisessa kädessä hänel-

lä on ristipäinen sauva. Molemmat Jaakobit sekä Filippus ovat länsiseinällä vain 

osittain näkyvissä, urkuparvi katkaisee heidät.24  

Pohjoisseinälle kuvatuista apostoleista ja profeetoista osa on pahoin kulunut. 

Ristiinnaulitsemisen alle on kuvattu kaksi profeettaa ja apostolit, jotka ovat mah-

                                                 
23 Riska 1959, 71, 74, 77. 
24 Riska 1959, 75,76. 
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dollisesti Juudas Taddeus ja Bartolomeus. (Kuva 143). Pohjoisseinän toiseen hol-

viväliin kuorista katsoen on siirretty apostoli Andreas.25  

Pyhtään kirkkoon apostolit on maalattu seisomaan koristeellisten vihkiristien 

päälle. Opetuslasten järjestys on tosin yllättävä, sillä Pietarin paikalla alttarin ete-

läpuolella seisoo miekkaa heiluttaen Paavali. Pietari löytyy alttarin pohjoispuolel-

ta apostoli Mattiaksen tavanomaiselta paikalta. (Kuva 144). Heidän lisäkseen tun-

nistettavissa ovat Johannes, Tuomas (Kuva 145), Andreas, Simon, Filippus,  

Pyhän Katariinan kirkon kuori-ikkunan syvennykseen on maalattu apostoli Pie-

tari. Siuntion kirkon holveista löytyy sekä Pietarin ja Andreaksen marttyyri-

kuolema. Pietari on ristiinnaulittu pää alaspäin ja Andreas roikkuu X-ristillään. 

Hattulan kirkkoon opetuslapset on maalattu kirkon pilareihin ja holviruoteisiin, 

kuten joukko kirkon pyhimyksiä. (Kuva 146). Seinille alimpaan kuvariviin on 

vihkiristien yhteyteen maalattu apostoli ja profeetta ristiä pitelemään. Vihkiristejä 

pitelevät apostolit on maalattu ilman tunnusmerkkejään. Apostoleiksi heidät tun-

nistaa pitelemästään kirjasta. Myös Lohjan kirkossa apostoleja esiintyy Viimeisen 

tuomion lisäksi pilareissa.  

6.3.2 Edellä käydään ja perässä tullaan 

Noihin aikoihin Johannes Kastaja tuli ja alkoi julistaa Juudean autiomaas-
sa: ”Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!” – Johanneksella oli yl-
lään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan olivat hei-
näsirkat ja villimehiläisten hunaja. Matt. 3:1–4. 

Jeesuksen sukulaismies, jo äitinsä kohdussa Pyhällä Hengellä täyttynyt (Luuk 

1:41), Johannes Kastaja on kuvattu Taivassalon, Hattulan ja Siuntion kirkoissa. 

Taivassalossa hänet on kuvattu keskilaivan neljänteen holviin. Hänellä on yllään 

eläimen talja, pää riippuu hänen jaloissaan. Kädessään Johanneksella on kirja, 

jonka päällä on hänen tunnusmerkkinsä, karitsa. Hänen takanaan on tekstinauha, 

jossa lukee ST JOHANES BAPT. Myös maalauksen alla on selventävä teksti, se 

on peräisin 1800-luvun restauroinnista: P JOHANNES KASTAJA.26 (Kuva 147). 

Siuntiossa Johannes Kastaja on kuvattu A. W. Ranckenin mukaan keskilaivan 

toiseen holviin. Samassa holvissa ovat maalaukset Daavidista ja Goljatista, Pieta-

rin marttyyrikuolemasta ja Jeesuksesta herättämässä Lasarusta. Johannes Kastaja 

on ikuistettu maalaukseen oman kuolemansa hetkellä. Hän makaa maassa mestat-

tuna, ympärillään kolme tapahtumaa seurannutta miestä ja mies, jolla on yhä 

miekka koholla. (Kuva 148). Johanneksella näyttää maalauksessa olevan piispan-

                                                 
25 Riska 1959, 74, 76. 
26 Riska 1959, 73. 
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hiippa päässään, joten kyseessä saattaisi olla myös jokin kirkon pyhimyksistä koh-

taamassa marttyyrikuolemaansa.27  
Herodes näet oli pidättänyt Johanneksen, pannut hänet kahleisiin ja heittänyt van-
kilaan. Tämän hän oli tehnyt veljensä Filippoksen vaimon Herodiaan tähden, sillä 
Johannes oli sanonut hänelle: ”Sinun ei ole lupa elää hänen kanssaan.” Herodes 
olisi halunnut surmata Johanneksen mutta pelkäsi kansaa, joka piti Johannesta 
profeettana. Sitten Herodes vietti syntymäpäiviään ja Herodiaan tytär tanssi vie-
raille. Tyttö miellytti Herodesta niin, että tämä valalla vannoen lupasi antaa hänel-
le mitä hän vain pyytäisi. Äitinsä yllytyksestä tyttö sanoi: ”Anna minulle nyt heti 
vadilla Johannes Kastajan pää.” Kuningas tuli pahoille mielin, mutta koska hän oli 
vieraittensa kuullen vannonut valan, hän käski täyttää pyynnön. Hän lähetti vanki-
laan sanan ja käski mestata Johanneksen. Tämän pää tuotiin vadilla ja annettiin ty-
tölle, ja tyttö vei sen äidilleen. Matt. 14:3–11. 

Holvin maalauksista hahmottuu mielenkiintoinen kuoleman teema. Eteläisessä 

ja pohjoisessa tähtiholvin välissä ovat Jeesuksen seuraajien, Pietarin ja Johannek-

sen, marttyyrikuolemat. Länteen on kuvattu Daavid, Jeesuksen esi-isä ja vanhates-

tamentillinen esikuva, tappamassa Goljatia, pakanaa, joka on uhannut Jumalan 

valittujen henkeä. Ja idässä, lähimpänä alttaria, Jeesus herättää Lasaruksen kuol-

leista. Hän on se, joka voittaa kuoleman.  

Hattulassa Johannes Kastaja esiintyy eteläpuoleisen pilaririvin keskimmäisessä 

pilarissa. Hänellä on täälläkin yllään eläimen talja, jonka päällä on tumman ruskea 

viitta. Kädessään hänellä on kirja, jonka päällä on makaa karitsa.28 

Myös Lohjan kirkkoon Johannes Kastaja on maalattu pilariin. Hänet löytää ete-

läisen pilaririvin ensimmäisestä pilarista. Johanneksella on jälleen itselleen tun-

nusomaiset vaatteet sekä kirja, jonka päällä on karitsa. Tämän lisäksi hänellä on 

kädessään toinenkin tunnuksena, ristisauva.29 

Perniön kirkon kolmannesta keskilaivan holvista löytyy Johannes Kastajan rin-

takuva. Eläimen taljasta tehtyä vaatetta kuvaavat ruskeaan vaatteeseen tehdyt aal-

tokuviot. Kädessään Johanneksella on kirja ja vieressään häntä katseleva sädeke-

häinen Jumalan karitsa.30 (Kuva 149). 

Magdalan Maria on kuvattu muutamaan Suomen keskiaikaiseen kirkkoon myös 

yksin Jeesuksen seuraajien joukkoon. Perniössä hänet on maalattu apostoli Andre-

aan viereen. Hänellä on päässään turbaani. kuva on osin alareunastaan kulunut, 

joten alabasteriruukusta näkyy vain osa. (Kuva 150).  Magdalan Maria esiintyy 

myös Taivassalon maalauksissa. Hänen kokovartalokuvansa löytyy keskilaivan 

keskimmäisestä holvista. Punaiseen mekkoon pukeutuneella Marialla on pitkät 

hiukset ja päässään jälleen turbaani. Toisessa kädessään hän kantaa alabasteri-
                                                 
27 Rancken 1950, 131.. 
28 Edgren 1997, 82. 
29 Riska 1990a, 176. 
30 Riska 1968, 34. 
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ruukkuaan ja toisessa palmunlehvää. Maalauksen yhteyteen on liitetty selittävä 

teksti S Maria Magdalēe. Myös Kalannin kirkkoon on maalattu Marian kokovarta-

lokuva. Hänellä on päässään valkoinen huntu, jonka alta näkyvät pitkät punertavat 

hiukset. Kädessään hänellä on suuri voideastia. Laitilassa Magdalan Maria on 

kuvattu keskilaivan toiseen holviin. 31  

Lohjan kirkon maalauksen joukkoon on päässyt myös kristinuskon ensimmäi-

nen marttyyri, Stefanos. Apostoli Luukas kertoo hänen kohtalostaan kirjoittamas-

saan Apostolien teoissa:  
Silloin he alkoivat huutaa suureen ääneen, tukkivat korvansa ja ryntäsivät yhtenä 
miehenä hänen kimppuunsa. He raahasivat hänet ulos kaupungista kivittääkseen 
hänet, ja todistajat jättivät viittansa Saul-nimisen nuoren miehen huostaan. Kun he 
kivittivät Stefanosta, tämä rukoili Herraa ja sanoi: ”Herra Jeesus, ota vastaan mi-
nun henkeni.” Hän vaipui polvilleen ja huusi kovalla äänellä: ”Herra, älä vaadi 
heitä tilille tästä synnistä!” Sen sanottuaan hän nukkui pois. Ap.t. 7:57–60. 

Kivitystapahtuma on maalattu eteläseinälle toiseen holviväliin. Maalauksessa 

Stefanos rukoilee polvillaan maassa, samaan aikaan kiviä sataa hänen päälleen. 

Pyhän Hengen kyyhkynen on Stefanoksen seurassa, valamassa hänelle rohkeutta 

ja uskoa. Neljä miestä viskelee kiviä. Stefanoksella on vaalea sininen viitta, kiviä 

heittelevät miehet ovat pukeutuneet lyhyisiin takkeihin ja kapeisiin housuihin.32 

(Kuva 151). Maalaus liittyy kiinteästi tapaan kuvata ensimmäisten kristillisten 

vuosisatojen marttyyrejä. Heidätkin on perinteisesti kuvattu kidutettavana ja mur-

hattavana. 

                                                 
31 Riska 1959, 73, 226; Riska 1968, 34; Tuominen & Salonen 1999, 102.   
32 Riska 1990a, 138.  
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7. Johtopäätökset 

Keskiaikaisen Suomen kirkoissa Kristus oli messun ja kalkkimaalausten keskus. 

Harvassa kirkossa Kristus ei päässyt lainkaan osaksi kuvakokonaisuutta. Raama-

tusta nousevat kuva-aiheet liittyivät tavalla tai toisella Jeesukseen ja hänen sovi-

tustyöhönsä. Vanha testamentti toimi esinäytöksenä Jeesuksen teoille, joko verta-

uskuvallisin tapahtumin tai havainnollistaen, miksi Jeesuksen oli tultava. Aposto-

lit, Jeesuksen seuraajat ja evankelistat olivat todistaneet Jeesuksen ihmetekoja ja 

olivat osoitus kristillisen kirkon historiasta. Tämä havainnollistuu etenkin 1500-

luvun alun suurissa kuvasarjoissa, jotka seuraavat Speculum humanae salvationis-

hartauskirjan kuvausta maailmanhistoriasta.  

Maalausten pohjalta koottu Raamattu osoittautuu voimakkaasti lyhennetyksi, 

mutta samalla selkeästi tiivistetyksi kokonaisuudeksi. Verrattuna eräinä mallikir-

joina toimineisiin Speculum humanae salvationis- ja Biblia Pauperum- teoksiin 

Suomen keskiaikaisten kirkkojen kalkkimaalausten kerronta on varsin suoravii-

vaista. Maalauksissa ei uppouduta kovin syvälle typologioihin, vaan kerronta on 

selkeää ja sujuvaa. Ihmiskunnan historiaan liittyvät Vanhan testamentin tapahtu-

mat, jotka selittävät Jeesuksen sovitustyön merkitystä ja tärkeyttä, on kuvattu 

1500-luvun alun suurissa kuvasarjoissa runkohuoneen seinälle, kuvakertomuksen 

alkuun. Sen sijaan teologista tulkintakykyä vaatineet Jeesuksen elämän vertaus-

kuvalliset esitykset on maalattu kirkkojen kattoholveihin.  

Vaikka Vanhasta testamentista kuvattaviksi on valittu enimmäkseen vain van-

han liiton suuria nimiä, kuten Aadam ja Eeva, Mooses tai Daniel, on Vanha tes-

tamentti kuitenkin kokonaisuutena maalauksissa laajemmin edustettuna kuin Uusi 

testamentti. Edustetuiksi ovat päässeet kaikki Vanhan testamentin kirjoituskoko-

naisuudet; laki, profeetat ja kirjoitukset. Sen sijaan Uuden testamentin puolella 

huomio on kiinnittynyt pääosin evankeliumeihin. Uuden testamentin laajasta kir-

jevalikoimasta on mukaan päässyt vain pieni huomio 1. Pietarin kirjeestä.  

Neitsyt Mariaan liittyvistä kuva-aiheista Suomen keskiaikaisissa kirkkomaala-

uksissa valtaosa on peräisin muista lähteistä kuin Raamatusta. Raamattuun poh-

jaavissa maalauksissa Neitsyt Maria liittyy kiinteästi poikaansa Jeesukseen, kun 

taas traditiopohjaisessa aiheistossa hän on selvästi itsenäisempi toimija.  

 Kristittyjen Raamatun keskuksessa on Jeesus, ja näin on myös suomalaisten 

keskiaikaisten kirkkojen kalkkimaalauksissa. Evankeliumeista luettavissa olevat 

Jeesuksen elämänvaiheet ovat varsin kattavasti esillä. Seurakuntalaiset ovat olleet 
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aitiopaikalla seuraamassa kärsimyshistorian tapahtumia, jotka on havainnollistettu 

useassa kirkossa vaihe vaiheelta. Etenkin 1510-luvun suurissa kuvasarjoissa Kris-

tuksen kärsimys ja sen merkitys on pyritty tuomaan seurakuntaa lähelle sijoitta-

malla hiljaisen viikon kuva-aiheet kirkon länsiosaan seurakuntalaisten silmien 

tasalle. 

 Ihmisyydestään huolimatta maalausten Jeesus on kuitenkin lähempänä Kristus-

ta, Jumalan ainoaa Poikaa kuin Jeesus Nasaretilaista. Jeesus on kuvattu maalauk-

sissa ihmiskunnan suurena pelastajana ja ihmeiden tekijänä. Ihmisten keskellä 

kulkiessaan Jeesus kutsuu seuraansa aikuisia. Kalkkimaalausten Jeesus ei ole lap-

sia syliinsä ottava pienten ja syrjittyjen ystävä, pikemminkin hän on yksinomaan 

inkarnoitunut taivaallinen pelastaja. Ainoastaan apostoleilla on lupa seisoa Jee-

suksen läsnä ollessa. Ylösnousemuksen jälkeen tätä oikeutta ei ole enää edes heil-

lä. Useimmissa kirkoista maailmanhistorian loppunäytöksessä Kristus saapuu an-

karana tuomarina jakamaan ihmiskuntaa. Hän ei saavu armahtajana, vaan hänen 

äitinsä Neitsyt Marian ja edelläkävijänsä Johannes Kastajan on rukoiltava polvil-

laan ihmiskunnan puolesta. Tuskien miehenä esiintyessään Kristus oli sen sijaan 

syntisen ihmisen puolella ja rukoili ihmisten puolesta Isänsä edessä. Tuskien mies 

oli pikemminkin erillinen votiivikuva, jonka edessä rukoiltiin. Varsinaisissa maa-

laussarjoissa ylhäisen etäinen Jeesus-kuva oli suositumpi kuin ihmisläheinen Kär-

sivä Herran palvelija. 
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8. Liitteet 
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Kolmilaivaisen tyyppikirkon pohjapiirros: 
1. Asehuone 

2. Sakaristo 

3. Runkohuone ja etelälaiva 

4. Alttari 

5. Pääportaali eli pääsisäänkäynti 

6. Länsiovi 

7. Papinovi 

8. Itäseinä 

9. Eteläseinä 

10. Länsiseinä 

11. Pohjoisseinä 

12. Pilari 

13. Holviväli eli travee ja pohjoislaiva 

14. Tähtiholvi ja keskilaiva 

15. Kuori-ikkuna 
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 138 

 

 
Kuva 109 Lohjan kirkko 

 

 
Kuva 110 Rymättylän kirkko 

 

 
Kuva 111 Hattulan kirkko 
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Kuva 127 Evankelista Matteuksen enkelisymboli Pyhän Katariinan kirkosta, Pyhtään kirkosta, 
Rymättylän kirkosta, Paraisten kirkosta, Hattulan kirkosta ja Inkoon kirkosta. 
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Kuva 129 Evankelista Luukas-härkä Pyhän Katariinan kirkosta, Espoon tuomiokirkosta, Rauman 
fransiskaanikonventin kirkosta, Perniön kirkosta, Sauvon kirkosta ja Hattulan kirkosta. 
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Kuva 130 Evankelista Johanneksen kotka Kalannin kirkon sakaristosta, Lohjan kirkosta, Rymätty-

län kirkosta, Sauvon kirkosta, Siuntion kirkosta ja Inkoon kirkosta. 
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