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1. Johdanto 
 

1.1. Tutkimustehtävä 
 

Mustien kansalaisoikeusliikkeen toiminta 1950- ja 1960-luvuilla oli yksi 

Yhdysvaltojen historian merkittävimpiä yhteiskunnallisia prosesseja. 

Väkivallattoman vastarinnan, vaatimusten, boikottien ja marssien seurauksena 

kokonainen yhteiskuntaryhmä onnistui parantamaan asemaansa kotimaassaan. 

Tämän liikkeen näkyvimmän johtohahmon Martin Luther King Juniorin elämä ja 

hänen kuolemansa salamurhaajan luodista herättivät mielenkiintoa ympäri 

maailmaa. 

   Tutkielmassani tarkastelen Yhdysvaltojen mustien kansalaisoikeusliikkeen 

käsittelyä Suomen kirkollisessa lehdistössä vuosina 1963–1968. Tämä ajanjakso 

alkoi Birminghamin kampanjasta keväällä 1963. Tarkasteluni päättyy huhtikuussa 

1968 tapahtuneeseen Martin Luther King Juniorin salamurhaan ja sitä 

seuranneeseen kirjoitteluun keväällä ja kesällä. Tämä aikarajaus on mielekäs, 

koska kansalaisoikeusliikettä koskeva keskustelu oli lehdissä ennen vuotta 1963 

lähes olematonta. Vuosien 1963 ja 1968 välille sijoittui myös ajanjakso, jolloin 

King oli esillä liikkeen johtajana ja kiintopisteenä. Kingin murhan jälkeen 

kansalaisoikeusliikkeen johtoon ei noussut vastaavaa persoonaa, eikä liike 

toiminut enää yhtä aktiivisesti ja näkyvästi kuin aikaisempina vuosina. 

   Kansalaisoikeusliikkeellä tarkoitan tutkimuksessani Kingin johtaman 

väkivallattoman vastarinnan liikkeen lisäksi myös liikkeen radikaalimpaa ja 

väkivaltaisempaa siipeä: mustaa valtaa ja mustia muslimeja. Näiden ryhmien 

kirkollisessa lehdistössä saama vastaanotto on myös osa tutkimustani. 

   Tutkielmani alussa esittelen teemoja, jotka ovat kansalaisoikeusliikkeen 

taustoittamisen kannalta merkittäviä. Näitä ovat rotuerottelun historia 

Yhdysvalloissa ja kansalaisoikeusliikkeen näkyvin johtohahmo, Martin Luther 

King Jr, hänen nousunsa liikkeen johtoon sekä hänen liikkeeseen tuomansa 

ideologinen pohja. 

   Keskeisin tutkimuskysymykseni koskee sitä, miten Suomen kirkollisessa 

lehdistössä reagoitiin ja suhtauduttiin kansalaisoikeusliikkeen toimintaan. 

Selvitän, mitkä olivat niitä asioita, joita liikkeestä tuotiin esille, ja mitkä 

tapahtumat ylittivät uutiskynnyksen. Koska King oli liikkeen näkyvin johtaja, 

esittelen lehtien antamaa kuvaa hänestä ja hänen asemastaan liikkeessä. Koska 
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tutkin sosiaalista kysymystä kirkollisessa lehdistössä, haluan myös selvittää, 

käsiteltiinkö liikettä hengellisestä vai maallisesta näkökulmasta. Tuotiinko 

liikkeen käsittelyn yhteydessä siis esille uskonnollisia teemoja vai pitäydyttiinkö 

perinteisessä uutiskirjoittelussa? Tähän liittyy olennaisesti se, nähtiinkö 

kysymyksen koskettavan suomalaista kristittyä. 

   Etsiessäni vastauksia esittämiini kysymyksiin pyrin lukemaan lähteitä 

syntyaikansa tuotteina. Tärkeää on pohtia, missä tilanteissa kirjoitukset on 

laadittu, ja miksi kirjoittajat ovat kirjoittaneet niin kuin ovat kirjoittaneet. 

Hyödyllistä on myös pohtia, mihin kukin kirjoittaja on pyrkinyt kirjoituksellaan, 

ja näkyvätkö joidenkin seikkojen, kuten lukijoiden ajatusmaailman ja 

ulkopoliittisen tilanteen, huomioon ottaminen kirjoituksissa.  

   Jottei tutkimus jäisi irralliseksi muusta ajan kehityksestä, pyrin myös 

suhteuttamaan liikettä koskevan keskustelun ajan henkeen ja sen muutoksiin. 

Tämä vaatii tutkittavan ajan sekä niin Suomen kirkollisissa piireissä kuin myös 

Yhdysvalloissa vallinneen mentaliteetin ja ilmapiirin tuntemista. Parhaimmillaan 

tutkimukseni voikin paljastaa jotain siitä, miten kirkon epäviralliset 

äänenkannattajat suhtautuivat 1960-luvun ilmapiiriin, jossa sosiaaliset 

kysymykset nousivat haastamaan perinteisen käsityksen kristityn tehtävästä 

maailmassa. Mustien kansalaisoikeusliikkeen vastaanotto oli yksi esimerkki siitä, 

miten sosiaalisiin kysymyksiin suhtauduttiin kirkon piirissä kyseisellä 

vuosikymmenellä. 

   Käytän tutkimuksessani käsitteitä ”neekeri” ja ”mustalainen”, jotka ovat 

nykypäivän näkökulmasta halventavia ja arvottavia. Tutkittavana aikana nämä 

käsitteet kulkivat kuitenkin rinta rinnan sanojen ”musta” ja ”romani” kanssa, eikä 

niitä koettu tiettyjä ihmisryhmiä loukkaavina. Käytän käsitteitä työssäni vain 

kuvatessani lähdemateriaalia, en omassa analyysissani. 

 

1.2. Lähteet ja aikaisempi tutkimus 
 

Tutkimukseni lähteinä käytän Kotimaan, Församlingsbladetin, Herättäjän, Sanan 

ja Etsijän numeroita vuosilta 1963–1968. Korkeintaan kerran kuukaudessa 

ilmestyneestä Etsijästä olen käynyt läpi kaikki lehden numerot tutkimusajalta 

mutta muista lehdistä vain tutkimuksen kannalta oleelliset numerot. Olen etsinyt 

lähinnä kirjallisuuden avulla kansalaisoikeusliikkeen tärkeimmät tapahtumat (liite 

1) ja pyrkinyt sitten löytämään Kotimaa-lehdestä niihin liittyvää kirjoittelua. Sen 
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jälkeen olen käyttänyt Kotimaa-lehteä indikaattorina, jonka perusteella olen 

etsinyt Kotimaassa käsiteltyjä tapahtumia myös muista lehdistä. Lehtien vertailu 

nimittäin osoittaa, että jos jotain tapahtumaa ei uutisoitu Kotimaassa, siitä ei 

kerrottu pienemmissäkään lehdissä. Rajatessani tutkittavat kuukaudet ja lehtien 

numerot olen ottanut huomioon myös sen, ettei tiedonkulku ollut tuona aikana 

kovin nopeaa ja moniin tapahtumiin reagoitiin varsin myöhään. 

   Se, että en Etsijää lukuun ottamatta käy järjestelmällisesti läpi tutkimieni 

vuosien jokaista numeroa ja käytän Kotimaata indikaattorina, saattaa tietysti rajata 

joitain lehtikirjoituksia tutkimukseni ulkopuolelle. Keskeisimmät 

kansalaisoikeusliikkeeseen liittyvät kirjoitukset todennäköisesti kuitenkin 

sijoittuivat liikkeen tapahtumien ympärille ja niitä kommentoitiin ainakin jollain 

tasolla myös Kotimaassa. Vaikka tutkimani materiaali sijoittuu tapahtumien 

aikaan, kirjoitukset antavat varsin todennäköisesti tarpeeksi kattavan kuvan 

tutkimuskohteestani. 

   Tutkimani lehdet ovat profiililtaan varsin erilaisia. Tämän takia ne antavat 

mielestäni varsin pätevän kokonaiskuvan siitä, millaisilla eri tavoilla mustien 

kansalaisoikeusliikettä käsiteltiin kirkollisen lehdistön piirissä. Samalla lehdet 

edustavat erilaisia kristillisyyden suuntauksia ja painotuksia Suomen evankelis-

luterilaisessa kirkossa. Lähdepohjan laajentaminen vielä muihin lehtiin olisi 

kasvattanut työn määrää, mutta tuskin muuttanut kokonaiskuvaa. On myös hyvin 

todennäköistä, että mitä pienempiä ja paikallisempia kristillisiä lehtiä tutkittaisiin 

sitä vähemmän löytyisi käyttökelpoista lisämateriaalia. 

   Tutkimistani lehdistä asemaltaan merkittävin ja tiheimmin ilmestynyt oli 

Kotimaa. Lehti ilmestyi kaksi kertaa viikossa. Kotimaa oli historiansa alussa 

profiloitunut erityisesti kristillis-yhteiskunnalliseksi lehdeksi. Vuonna 1906 

perustettu Kotimaa koki sota-ajan jälkeen tärkeäksi kirkollisen yhtenäisyyden 

sekä lehden yleiskirkollisuuden korostamisen, ja sen profiili muuttui kohti 

kirkollista erityislehteä. Kotimaa oli vähitellen muodostunut kirkon epäviralliseksi 

äänenkannattajaksi, joka toi näkyville kirkon asemaa yhteiskunnassa. Kotimaa-

lehden taustalla oli Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa, jonka piiriin kuului myös 

yhtiön kirjankustannustoiminnasta vastannut Kirjapaja.1 

   Tutkimani ajanjakson alussa Kotimaan päätoimittajana toimi tutkimustyönsä 

ohessa teologian tohtori Aarre Lauha, joka oli ollut lehden päätoimittajana 

vuodesta 1958 lähtien. Lauha oli valittu tehtäväänsä, koska hänellä uskottiin 
                                                
1 Salokangas 1988, 362–363. 
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olevan kirkollisen äänenkannattajan tarvitsemaa arvokkuutta. Hänen siirryttyään 

vuonna 1964 täysipäiväisesti tutkimustyönsä pariin ja myöhemmin Helsingin 

hiippakunnan piispan tehtäviin päätoimittajaksi tuli Simo Talvitie. Talvitie 

työskenteli ennen valintaansa Tampereen Harjun seurakunnan kappalaisena. 

Talvitiestä uuden päätoimittajan valitseva toimikunta uskoi saavansa kielitaitoisen 

ja niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin ajankohtaisia kysymyksiä kristillisestä 

näkökulmasta seuraavan päätoimittajan. Tammikuusta syyskuuhun vuonna 1966 

kestänyttä sairauslomaansa lukuun ottamatta Talvitie oli lehden päätoimittajana 

tutkimani ajanjakson loppuun saakka.2  

   Simo Talvitien tehtäväksi tuli päätoimittajana ollessaan kristillisten arvojen 

puolesta puhuminen kuohuvalla vuosikymmenellä. Kotimaa-lehti näki 1960-

luvulla tehtäväkseen puuttua muun muassa kirkon arvosteluun sekä 

sukupuolisiveyteen. Toisaalta se myös tunnusti, että kirkolla oli syytäkin muuttua, 

eikä kirkon kriisiä voinut pitää vain negatiivisena asiana. Kotimaa näki ajan 

haasteina muun muassa kirkon sosiaalisen vastuun sekä radio- ja TV-toiminnan. 

Näissä asioissa kirkon oli Kotimaan mielestä tehtävä työtä. Kotimaa suuntautui 

1960-luvulla myös entistä enemmän kansainvälisiin asioihin. Lehden voisi sanoa 

sijoittuneen aikansa toimintaympäristössä konservatismin ja radikalismin välille.3 

   Ruotsinkielisen seurakuntatyön keskuksen julkaisema Församlingsbladet 

perustettiin vuonna 1922. Lehden esikuvina olivat koko maassa luetut Kotimaa ja 

Herättäjä. Församlingsbladet julkaisi kuitenkin myös paikallisseurakuntia 

koskevia kirjoituksia ja ilmoituksia. Lehden tehtäväksi tuli kirkollinen valistus, 

mutta se käsitteli Kotimaan tavoin lisäksi yhteiskunnallisia asioita. 1950- ja 1960-

luvuilla Församlingsbladet muuttui aikakauslehtimäisempään suuntaan. Lehteä 

julkaistiin vuoteen 1969 saakka, mutta ennen lehden lopettamista sitä tilasivat 

lähinnä seurakunnat jäsenilleen. Lehden päätoimittajana toimi tutkimanani 

aikakautena vuoteen 1966 saakka ruotsinkielisen seurakuntatyön keskuksen 

johtaja John Forsberg, ja hänen työtään jatkoi lehden lopettamiseen saakka myös 

keskuksen johtajana toiminut Bror Borgar. Lehti ilmestyi 1960-luvulla kerran 

viikossa.4 

   Vuonna 1910 perustettu Herättäjä ilmestyi Turussa ja profiloitui omien 

sanojensa mukaan kirkollis-yhteiskunnalliseksi lehdeksi. Herättäjän lukijakunta 

koostui kuitenkin herätyksen kokeneista ja yhteiskunnallisesti konservatiiveista. 
                                                
2 Suomen teologit ja kirkkomuusikot 1974, 239, 476; Heikkilä 1980, 174–175, 256–257. 
3 Heikkilä 1980, 302–307; 1991, 58.  
4 Suomen teologit ja kirkkomuusikot 1974, 43, 60; Salokangas 1988, 93–94; Heikkilä 1991, 61.  
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Tämä näkyi käytännössä siinä, että lehti suhtautui negatiivisesti kirkon 

yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Kirkon ainoana tehtävänä Herättäjä näki 

evankeliumin julistamisen. Yhteiskunnallisista asioista suomalaisten siveellisyys 

oli kuitenkin lehden kiinnostuksen kohteena. Herättäjä ilmestyi 1960-luvulla 

viikottain. Lehden päätoimittajana oli vuoden 1966 kevääseen saakka pastori 

Haakon Wainio5. Wainion jälkeen päätoimittajana toimi professori ja teologian 

tohtori Olavi Lähteenmäki, joka oli samaan aikaan myös Kokoomuksen 

kansanedustaja. Huomion arvoista Lähteenmäen taustassa on, että hän oli toiminut 

nuoruudessaan myös ylioppilaiden ja akateemikkojen kansallismielisen 

Akateemisen Karjalaseuran varapuheenjohtajana.6 

   Herätyskristillisyyttä edustavan Kansan Raamattuseuran vuonna 1945 

perustama Sana oli uskonnollisena lehtenä varsin menestyksekäs. Se oli 

profiililtaan viikottain ilmestyvä evankelioiva lehti, joka vaikutti ulkoisesti 

sanomalehdeltä. Sanan ilmestymisen alkuvaiheessa päätoimiset toimittajat  

pyrkivät tekemään lehdestä ajankohtaisen ja kansantajuisen. Sana menestyi varsin 

hyvin myös 1960-luvulla, ja se säilytti evankelioivan painotuksensa. Lehden 

päätoimittajana toimi Kansan Raamattuseuran pääsihteeri ajoittain yhdessä toisen 

päätoimittajan kanssa. Lehtien numeroiden perusteella Sanan päätoimittaja 

tutkimanani aikakautena oli vuodesta 1963 alkaen Kansan Raamattuseuran 

toiminnanjohtaja Mauri Tiilikainen. Lokakuusta 1964 lähtien päätoimittajana oli 

Vanhankirkon kappalainen Hannu Pietilä. Tiilikainen palasi päätoimittajaksi 

jälleen huhtikuussa 1966.7 

   Etsijä-lehden juuret lähtivät vuonna 1908 perustetusta Suomen kristillisen 

ylioppilasliiton (SKY) kaksikielisestä Ad lucem -lehdestä. Ad lucem jaettiin 

myöhemmin kahdeksi erikieliseksi lehdeksi. Suomenkielisen lehden nimi oli 

vaihdettu 1930-luvulla Kristitystä ylioppilaasta Etsijäksi. Uuden nimen myötä 

lehden linjaksi haluttiin entistä enemmän kansankirkollisuus, ja Etsijää värittivät 

myös eri herätysliikkeiden edustajien kannanotot.8  

                                                
5 Salokankaan mukaan päätoimittajan nimi oli Haakon Vainio, mutta päätoimittaja itse kuitenkin 
käytti Herättäjä-lehdessä nimeä Wainio. Työssäni käytän ainoastaan Wainio-nimeä. 
6 Herättäjän numerot vuodelta 1966; Edustajamatrikkeli s.a.  Olavi Lähteenmäki; Suomen teologit 
ja kirkkomuusikot 1974, 276; Salokangas 1988, 140; Heikkilä 1991, 60. Salokankaan mukaan 
Olavi Lähteenmäki oli Herättäjän päätoimittajana vuodesta 1968 lähtien, mikä ei muiden lähteiden 
ja kirjojen perusteella pidä paikkansa. 
7 Sanan numerot vuosilta 1963–1968; Suomen teologit ja kirkkomuusikot 1974, 366, 488; 
Heikkilä 1991, 74–75. Suomen teologit ja kirkkomuusikot -matrikkelin mukaan Tiilikainen oli 
Sanan päätoimittaja koko tutkimani ajan. Tämän selittänee aiemmin mainittu päätoimittajan 
tehtävien jakaminen ajoittain kahdelle eri henkilölle. 
8 Heikkilä 1991, 65. 
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   1950-luvun lopulla Etsijässä oli alettu jo suuntautua entistä enemmän SKY:n 

ulkopuolisiin kysymyksiin. 1960-luvulla Etsijä koki kuitenkin 

nuorennusleikkauksen, ja lehti tähtäsi opiskelijoiden keskustelufoorumiksi.  

Tarkoituksena oli julkaista lehteä, joka kantaisi kirkollisen radikalismin ääntä. 

Etsijän päätoimittajina toimivat vuodesta 1963 lähtien Esko Rintala ja vuoden 

1965 loppupuolelta Juhani Simojoki. Vuonna 1968 päätoimittajaksi tuli Martti 

Lindqvist. Tutkiminani vuosina Etsijää julkaistiin seitsemän numeroa, lukuun 

ottamatta vuotta 1963, jolloin numeroita oli kymmenen.9  

   SKY:n sisällä 1960-luvun alussa tapahtunut hajaannus näkyi myös Etsijän 

sivuilla. SKY:sta oli erkaantunut Raamattuopiston ryhmä, joka edusti 

herätyskristillisyyttä ja kriittistä suhtautumista ekumeniaan. Päätoimittaja Rintalan 

linja oli päinvastainen verrattuna erkaantuneeseen ryhmään. Hän kritisoi 

kristillisyyttä, joka ei toiminut yhteiskunnan sisällä. Tässä linjassa edettiin vielä 

pidemmälle Simojoen ja Linqvistin aikoina. Simojoki toimitti lehteä, joka halusi 

reagoida entistä nopeammin yhteiskunnallisiin asioihin, ja Lindqvist taas 

johdatteli Etsijää keskustelemaan entistä enemmän meneillään olleesta 

ylioppilasliikehdinnästä.10 

   Tutkimusaiheestani ei ole aiempaa tutkimusta. Teologisessa tiedekunnassa on 

kyllä tehty Kingin teologiaa koskevia pro gradu -tutkimuksia ja eri tiedekunnissa 

on tehty Yhdysvaltojen mustien kansalaisoikeusliikkeen historiaan liittyviä 

tutkimuksia. Kansalaisoikeusliikkeen toiminnan Suomen lehdistössä saaman 

vastaanoton tutkiminen on jäänyt kuitenkin puuttumaan 1960-luvun tutkimuksen 

kentästä. 

   Käytän tutkielmassani pääasiassa amerikkalaista kirjallisuutta, koska 

suomenkielistä amerikkalaisten mustien historiaa käsittelevää kirjallisuutta ei ole 

juurikaan saatavilla. Tästä poikkeuksena on Markku Henrikssonin kirja 

Siirtokunnista kansakunnaksi, joka käsittelee myös mustien asemaa 

Yhdysvaltojen historian eri vaiheissa.11 Henrikssonin kirja on hyödyllinen 

tutkimuksessani erityisesti suhteutettaessa mustien aseman muutoksia 

Yhdysvaltojen muuhun kehitykseen. Monet 1960-lukua käsittelevät muut 

suomalaiset tutkimukset ovat taas varsin käyttökelpoisia taustoittamaan ajan 

kuvaa ja tapahtumia Suomessa. 

                                                
9 Etsijän numerot vuosilta 1963–1968; Hälli 2002, 7–8. 
10 Hälli 2002, 26, 39, 67. 
11 Henriksson 1990. 
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   Lähinnä taustaluvussa käytettävään tutkimuskirjallisuuteen kuuluvat erilaiset 

Kingiä koskevat tutkimukset sekä orjuuden ja mustien historiaa ja asemaa 

käsittelevät teokset. Erinomainen teos työni kannalta on James Oliver Hortonin ja 

Lois E. Hortonin kirja Hard Road to Freedom, joka käsittelee mustien historiaa 

orjakaupasta aina nykypäivään asti.12 Tämä teos on hyödyllinen esimerkiksi sen 

tähden, että se käsittelee yksityiskohtaisemmin kuin muut käyttämäni kirjat 

mustien historiaa 1900-luvulla ennen kansalaisoikeusliikkeen toiminnan alkua. 

   Kingin ideologista taustaa määriteltäessä varsin käyttökelpoinen kirja on 

Kenneth L. Smithin ja Ira G. Zepp, Juniorin Search for the Beloved Community: 

The Thinking of Martin Luther King, Jr. Se esittelee Kingin ajattelun pääteemoja 

ja niiden vaikutusta kansalaisoikeusliikkeeseen. Toinen vastaava, hieman 

uudempi ja perusteellisempi tutkimus on John J. Ansbron Martin Luther King, Jr. 

The Making of a Mind. Kansalaisoikeusliikettä koskevista teoksista ehdottomasti 

käyttökelpoisin työssäni on Frederic O. Sargentin The Civil Rights Revolution. 

Events and Leaders, 1955–1968. Sargentin kirja käy läpi liikkeen päävaiheet 

tapahtumien kautta ja esittelee sen päähenkilöt.13 Tätä teosta käytän hyväksi myös 

määrittäessäni tutkimukseni kannalta keskeiset kansalaisoikeusliikkeen 

tapahtumat, joiden vastaanottoa tutkin sitten lehdistä.  

 

1.3. Rotusorron historia Yhdysvalloissa 
 

Mustien historia amerikkalaisissa siirtokunnissa alkoi Virginiasta vuonna 1619, 

kun sinne tuotiin työvoimaa Afrikasta. Nämä mustat nähtiin aluksi palvelijoina, 

jotka vapautuisivat tiettyjen palvelusvuosien jälkeen. Monet valkoisetkin tekivät 

työtä siirtokunnissa samoin ehdoin. Pian kuitenkin mustista tuli valkoisista 

poiketen orjia, jotka raatoivat elämänsä loppuun saakka. Orjakaupasta tuli 

taloudellinen mahti, joka teki monista kauppiaista rikkaita.14  

   Uuteen maailmaan kuljetetut afrikkalaiset olivat etnisesti, kielellisesti, 

uskonnollisesti ja kulttuurillisesti varsin heterogeeninen ihmisryhmä. Tämän 

moninaisuuden ja sorron keskellä siirtokuntien uskonto, kristinusko, levisi aluksi 

varsin huonosti, eivätkä monet siirtokuntalaisetkaan nähneet uskon levittämistä 

olennaisena.15 

                                                
12 Horton & Horton 2001. 
13 Smith & Zepp 1974; Ansbro 1983; Sargent 2004. 
14 Noll 1992, 77; Puckrein 1993, 2. 
15 Noll 1992, 77. 
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   Amerikkaan tulleet orjat oli joko ostettu tai heidät oli kaapattu vastentahtoisesti. 

Heidän elinolonsa laivamatkalla olivat epäinhimilliset. Orjien tilat olivat 

olemattomat, sillä he makasivat kahlehdittuina vieri viereen ja hyllyihin 

pinottuina. Monet mustista kuolivat matkalla tauteihin, aliravitsemukseen, raittiin 

ilman puutteeseen tai itsemurhiin. Protestoivia orjia rangaistiin ankarasti 

ruoskalla.16 

   Orjia kuljetettiin Uuteen maailmaan 1600-luvun puoliväliin mennessä vuosittain 

jopa 10 000. Yhteensä vuosisatojen aikana mustia matkasi maanosaan lähes 

kymmenen miljoonaa. Tästä joukosta 400 000 mustaa päätyi amerikkalaisiin 

siirtokuntiin. Orjakaupasta teki menestyksekästä siirtokunnissa se, että toisin kuin 

monissa muissa maissa orjat lisääntyivät ja kasvattivat näin mustaa väestöä. 

Kiihkeimmillään orjakauppaa käytiin 1700-luvun alusta 1800-luvun puoliväliin.17 

   Suurin osa orjista työskenteli tupakkafarmeilla Virginiassa, Marylandissa ja 

Pohjois-Carolinassa tai kasvatti riisiä syvässä etelässä. Suuri muutos tapahtui 

vuonna 1793, kun puuvillan kasvatus alkoi. Amerikkalainen keksijä oli 

valmistanut laitteen, joka mahdollisti puuvillan siemenen erottelun sen kuiduista. 

Puuvillan tuotannon aloittaminen siirsi suuret määrät orjatyövoimaa Alabaman, 

Mississipin, Texasin ja Louisianan alueille. Jopa miljoona orjaa siirrettiin 

lännemmäs vuosien 1790 ja 1860 välillä. Arviolta 60 prosenttia orjista työskenteli 

puuvillan parissa. Suurin osa orjista keskittyi nimenomaan maan eteläosaan, sillä 

pohjoisen ilmasto ei soveltunut yhtä hyvin viljelyyn, jossa orjia usein käytettiin.18 

   Orjat elivät varsin rajoitettua elämää. He tekivät rankkaa työtä eivätkä saaneet 

poistua plantaasiltaan ilman kirjallista lupaa. Orjia ruoskittiin ja pahoinpideltiin 

pienistäkin rikkeistä. Orjille ei myöskään useimmiten sallittu opettaa luku- ja 

kirjoitustaitoa. Heidät haluttiin pitää tietämättöminä, jotta heidän ei olisi 

kannattanut paeta plantaaseiltaan.19 

   Selvitäkseen ilman vapautta ja oikeuksia orjat loivat omat kulttuuriset ja 

uskonnolliset puitteensa. Tärkeä yhteisö heille oli perhe. Vaikka orjien avioliitot 

eivät olleet lainvoimaisia, ne kestivät usein varsin pitkään. Välillä parit joutuivat 

kuitenkin eroamaan siksi, että omistaja myi pariskunnan toisen osapuolen pois. 

Myös pariskunnan lapset saatettiin myydä eteenpäin. Orjat eivät saaneet 

                                                
16 Sowell 1981, 185; Horton & Horton 2001, 16–18. 
17 Sowell 1981, 185–186. 
18 Sowell 1981, 190–191; Friedman 2008, 5. 
19 Sowell 1981, 187; Friedman 2008, 5. 
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omistajiensa kuullen nimittää perheenjäseniään esimerkiksi tyttäriksi tai siskoiksi. 

Tämä ei kuitenkaan estänyt perhesiteiden ylläpitoa salassa.20 

   Muita tärkeitä orjien kulttuurin aineksia olivat muun muassa tunteisiin vetoava 

uskonnollisuus, kansanlaulut ja -tarinat, tanssiminen sekä taikausko. 

Protestanttien lähetystyö orjien keskuudessa oli saanut vähitellen vuoteen 1860 

mennessä monet mustat omaksumaan kristinuskon, usein baptistien ja metodistien 

julistamassa muodossa. Nämä kirkkokunnat olivat vallalla etelässä asuvien 

valkoisten keskuudessa. Mustien omaksumaan kristillisyyteen sekoittui myös 

aineksia afrikkalaisten alkuperäisistä uskonnoista ja kulttuureista. Osa orjien 

omistajista näki mustien kristillisyyden uhkana orjuuden oikeuttamiselle, kun 

toiset taas kehottivat orjia käymään kirkossa. Kirkot olivat rodullisesti eroteltuja. 

Mustien kirkot toivat orjille lohtua ja korostivat usein orjien tilanteeseen sopivia 

tarinoita, kuten israelilaisten vapautumista vankeudesta Mooseksen johdolla. Orjat 

ilmaisivat kirkoissaan vapaudenkaipuutaan huutamalla, laulamalla ja 

saarnaamalla. Heidän tunteensa olivat esillä erityisesti heidän lauluissaan, 

spirituaaleissa, jotka kertoivat surusta, ilosta ja kapinasta. Niissä käytettiin 

runsaasti aineksia Raamatun kertomuksista.21 

   Ensimmäinen tilaisuus orjien aseman muuttamiseksi tuli Amerikan 

vallankumouksen aikaan. Vapaussodassa amerikkalaiset taistelivat erotakseen 

emämaastaan Isosta-Britanniasta. Vuonna 1776 laadittu itsenäisyyden julistus 

korosti maan yleviä periaatteita ja veljeyden aatetta. Julistus jätti kuitenkin 

mainitsematta polttavan kysymyksen, orjuuden. Julistuksen laatijat olettivat 

orjuudesta tulevan lopulta rahallisesti kannattamatonta, joten maininta 

perustuslaissa olisi ollut turhaa. Orjia kuitenkin kiellettiin tuomasta maahan 

vuodesta 1808 lähtien. Tämä ei saanut orjuutta loppumaan, vaan 1790-luvulla 

alkanut puuvillan tuotanto teki orjuudesta varsin kannattavaa.22 

   Orjuus ei kuitenkaan ollut hyväksyttyä kaikkien valkoisten silmissä. Jotkut sen 

vastustajat halusivat mustista eroon siksi, ettei heidän uskottu sopeutuvan 

yhteiskuntaan. Tämä ryhmä halusi viedä orjat takaisin Afrikkaan. Pohjoisessa 

osassa Yhdysvaltoja ei taas haluttu etelävaltiolaisten saavan taloudellista hyötyä 

orjuudesta. Pohjoisen asukkaat kannattivat jo 1850-luvulla orjuuden poistamista. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että he olisivat vaatineet orjuuden välitöntä 

lopettamista. Monet orjuuden vapauttamisen puolestapuhujat olivat kristittyjä, 
                                                
20 Sowell 1981, 188–189. 
21 Blassingame 1979, 105, 130, 135–137; Friedman 2008, 5. 
22 Henriksson 1990, 137; Friedman 2008, 8. 
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jotka pitivät orjuutta syntinä. Monet uskovaiset pitivät orjuutta lisäksi julmana. 

Ajan tunnettu abolitionistinen eli orjuuden lakkauttamista kannattava teos oli 

Harriet Beecher Stowen Setä Tuomon tupa, joka sai pohjoisvaltiolaiset tuntemaan 

vihaa sekä orjuutta että myös etelävaltiolaisia kohtaan.23 

   1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla suureksi kysymykseksi nousi 

kansakunnan laajeneminen länteen ja sen myötä muodostuneiden uusien 

osavaltioiden suhde orjuuteen. Kongressin päätöksellä orjuuden sallivia ja orjuutta 

kieltäviä osavaltiota liitettiin unioniin yhtä paljon tasapainon säilyttämiseksi. 

Vuonna 1857 voimaan tulleen päätöksen mukaan orjuutta ei kuitenkaan kielletty 

niillä läntisillä alueilla, joita ei ollut vielä hyväksytty osavaltioksi. Tämä päätös oli 

yksi niistä asioista, jotka kärjistivät orjuuden aiheuttamaa konfliktia.24 

   Suuri muutos orjien asemassa alkoi vuonna 1860, kun Abraham Lincoln 

valittiin presidentiksi. Hän vastusti orjuutta, koska hän pelkäsi sen hajottavan 

unionin. Sisällissota sai alkusysäyksensä joulukuussa 1860 yhdentoista eteläisen 

osavaltion erottua unionista Lincolnin valinnan jälkeen. Orjuus ja kiista sen 

leviämisestä länteen eivät olleet kuitenkaan ainoita syitä sodan puhkeamiseen. 

Muita syitä olivat muun muassa etelävaltioiden vahvan keskusvallan vastustus ja 

osavaltioiden omien oikeuksien korostaminen. Etelävaltiolaiset pelkäsivät 

nimittäin Pohjoisen saavan ylivoiman liittovaltion hallinnossa.25 

   Sodassa Lincolnin pääasiallisena tavoitteena oli unionin pelastaminen eikä 

orjien vapauttaminen. Sodan edetessä pohjoisvaltiolaiset alkoivat kuitenkin 

kannattaa yhä enemmän orjuuden lakkauttamista. Yhtenä syynä tähän olivat 

sotatantereella kohdatut taistelevat mustat orjat. Unionia johtava Lincoln taas näki 

orjien vapauttamisen aseena konfederaation eli etelävaltioiden taloudellisen 

vaurauden kukistamiseksi.26 

   Lincolnin julistus orjien vapauttamisesta tuli voimaan vuoden 1863 

ensimmäisenä päivänä. Julistus oli voimassa kapina-alueilla, jotka olivat joutuneet 

unionin haltuun. Sodan jälkeen vuonna 1865 orjat vapauttava perustuslain lisäys 

tuli voimaan koko maassa. Vaikka orjuus etelävaltioissa lakkasi, mustat eivät 

saaneet äänioikeutta näissä osavaltioissa. Myöskään rasismi ei ollut kadonnut niin 

pohjoisesta kuin etelästäkään. Vapauduttuaan mustat tulivat useimmiten 

taloudellisesti huonommin toimeen kuin ennen vapauttamistaan. He joutuivat 

                                                
23 Henriksson 1990, 138–139. 
24 Friedman 2008, 9. 
25 Henriksson 1990, 145; Friedman 2008, 15. 
26 Friedman 2008, 15. 



 11 

käytännössä monissa tapauksissa tekemään työtä aikaisemmille omistajilleen 

pienellä palkalla, ilman ruokaa ja asuntoa tai tilapäisesti sadonkorjuun aikaan.27 

Sota olikin siis taannut orjille vapauden mutta ei edellytyksiä elää tässä 

vapaudessa. 

   Orjien vapauttamisen jälkeen orjuuden vastustajat kokivat täyttäneensä 

tehtävänsä ja hiljenivät. Mustat olivat kuitenkin edelleen toisen luokan 

kansalaisia. Mustia lynkattiin Yhdysvaltojen pohjois- ja eteläosissa ja Jim Crow -

lait korvasivat etelässä orjuusjärjestelmän sorrolla. Etelässä muun muassa Ku 

Klux Klan pelotteli mustia väkivallallaan, jotta he eivät käyttäisi lain mukaan 

saamaansa äänioikeutta. Näin tapahtui siitä huolimatta, että 1860-luvulla 

hyväksytyt Yhdysvaltojen perustuslain lisäykset takasivat, ettei yksikään osavaltio 

voinut riistää asukkaidensa vapautta tai oikeutta esimerkiksi äänestää. 

Käytännössä mustat jäivät kuitenkin etelässä yksin osavaltioiden omien sortavien 

lakien armoille.28  

   Etelässä vallitsevilla Jim Crow -laeilla tarkoitettiin rotuerottelua koskevia 

määräyksiä. Ne erottelivat mustat ja valkoiset kouluissa, kirjastoissa, junissa, 

ravintoloissa ja lähes kaikissa muissakin arkipäivän tilanteissa. Lait säilyivät, 

koska perustuslakia ei liitovaltion tasolla haluttu tulkita laajemmassa 

merkityksessä, ja erilaiset porsaanreiät mahdollistivat lakien olemassaolon. 

Valkoisten mukaan lait tarkoittivat sitä, että mustat ja valkoiset olivat erillisiä 

mutta samanarvoisia. Käytännössä mustat kuitenkin kärsivät valkoisia 

huomattavasti huonommista oloista.29 

   Vielä 1900-luvun alkuun asti 90 prosenttia mustista amerikkalaisista asui 

etelässä. Vuosisadan ensimmäisillä vuosikymmenillä alkoivat kuitenkin suuret 

muutokset. Esimerkiksi 1920-luvulla noin 750 000 mustaa muutti pois etelästä. 

Syinä tähän muuttoaaltoon olivat etelän rotuerottelu ja huonot 

toimeentulomahdollisuudet. Ensimmäinen maailmansota tarjosi myös uusia 

työllistymismahdollisuuksia mustille. Mustien asema pohjoisessa oli parempi kuin 

etelässä. Pohjoisessa heihin kohdistui vähemmän väkivaltaa, heillä oli parempi 

koulutus ja mahdollisuus äänestää. Mustien keskittyminen tarjosi myös 

taloudellisia mahdollisuuksia luomalla kysynnän mustien yrityksille.30  

                                                
27 Henriksson 1990, 154–155; Friedman 2008, 15. 
28 Noll 1992, 323–324; Friedman 2008, 19–21. 
29 Friedman 2008, 21. 
30 Sowell 1981, 208–209; Horton & Horton 2001, 217–219. 
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   Muuttoliikkeen myötä mustat saivat kuitenkin kokea rotuvihaa myös 

pohjoisessa. Ku Klux Klan aloitti toimintansa pohjoisen kaupungeissa, ja mustat 

kokivat syrjintää niin asuntojen kuin työpaikkojenkin suhteen. Pohjoiseen jo 

aiemmin juurtuneet mustat eivät myöskään hyväksyneet helposti uusia tulokkaita. 

Kaikesta huolimatta mustien siirtyminen etelästä pohjoisen suuriin kaupunkeihin 

oli varsin nopeaa vielä 1970-luvulle saakka. Tähän kehitykseen liittyivät 

teollistuminen ja kaupungistuminen, joista mustat eivät selvinneet ongelmitta. 

Muuttoliikkeen alkuaikoina kaupunkeihin alkoi muodostua mustien ghettoja. 

Ghettoutumisen lisäksi kaupunkilaismustia piinaavia ongelmia olivat rikollisuus 

ja alkoholismi.31 

   Mustien pyrkimys parempiin elinoloihin sai uuden kipinän toisen 

maailmansodan aikaan. Sodan aikana mustat näkivät yhteyden oman historiansa 

ja eurooppalaisten juutalaisten kärsimysten välillä: aivan kuten juutalaisia, 

mustiakin sorrettiin heidän syntyperänsä tähden. Jotkut mustista sotilaista olivat 

lähteneet epäilevin mielin puolustamaan sellaista maata, joka kielsi heiltä täydet 

kansalaisoikeudet. Esimerkiksi Yhdysvaltojen armeijassa oli vielä sodan aikaan 

vallalla rotuerottelu. Muutos tähän tuli vasta sodan jälkeen vuonna 1948, kun 

rotuerottelu ja -sorto armeijassa kiellettiin lailla.32  

   Sodan jälkeen mustat halusivat uusia oikeuksia korvaukseksi maansa puolesta 

tekemästään työstä. Mustien työ sotilaina ja muina työläisinä sodan aikana nosti 

heidän arvoaan kansakunnan puolustajina. He alkoivatkin ajaa oikeuksiaan entistä 

innokkaammin. Muun muassa valkoisten suorittamat lynkkaukset alkoivat vetää 

muunkin maailman huomion Yhdysvaltojen mustien tilanteeseen. Kylmän sodan 

ilmapiirissä Yhdysvaltojen rotukysymys oli häpeätahra vapautta korostavassa 

maassa. Rotuongelmasta tuli suuri kysymys 1940-luvulla, mikä taas tasoitti tietä 

1950-luvulla alkaneelle kansalaisoikeusliikkeen toiminnalle.33 

 

1.4. Martin Luther King Jr. ja väkivallaton vallankumous 
 
Martin Luther King Jr. syntyi 15.1.1929 Atlantassa, eteläisessä osassa 

Yhdysvaltoja. Hänen alkuperäinen nimensä oli Michael King. Hänen isänsä 

kuitenkin vaihtoi nimensä ja Michaelin nimen myöhemmin Martin Lutheriksi 

                                                
31 Sowell 1981, 210–211. 
32 Horton & Horton 2001, 269–274. 
33 Henriksson 1990, 229–230; Horton & Horton 2001, 271. 
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lapsen ollessa viisivuotias.34 Hänen isänsä Martin Luther King Sr. johti 

Ebenezerin menestyksekästä baptistikirkkoa. Kingin perhe oli hyvin 

toimeentuleva. Rotuerottelun kauheudet ja köyhyyden kokenut isä King halusi 

tarjota lapsilleen parempaa. Hän oli esimerkiksi aktiivisesti mukana 

tummaihoisten asioita ajavassa National Association for the Advancement of 

Colored People (NAACP) -yhdistyksen toiminnassa, mikä nähtiin tuona aikana 

vaarallisena ja radikaalina. NAACP oli W.E.B. Du Boisin ja muiden 

rotuaktivistien vuonna 1910 perustama järjestö, joka ajoi mustien asiaa erityisesti 

tuomioistuimissa.35 

   Suuren laman aikaan 1930-luvulla Martin vakuuttui isänsä kannattamasta 

sosiaalisesta evankeliumista, jonka mukaan pappien oli autettava 

seurakuntalaisiaan muullakin tavoin kuin saarnaamalla. Isänsä esimerkin 

mukaisesti perhe vältteli rotueroteltuja teattereita ja muita yrityksiä. Turvatakseen 

poikansa tulevaisuuden isä hankki Martinille paikan yksityisestä koulusta. Martin 

oli isänsä tavoin etevä puhuja. Itsevarma poika ei kuitenkaan ottanut hänelle 

opetettuja asioita itsestäänselvyyksinä: hän esimerkiksi epäili Jeesuksen 

ylösnousemusta.36  

   King aloitti opintonsa Morehouse Collegessa 15-vuotiaana. Kingin opiskellessa 

Morehousessa sen johtajana toimi Benjamin E. Mays, jonka vaikutus näkyi 

selvästi myös Kingin myöhemmässä ajattelussa. Mays kannatti sosiaalista 

evankeliumia ja oli tutustunut Mohandas K. Gandhin37 ajatteluun. Poliittisesti hän 

uskoi kolmanteen tiehen, joka kulkisi kapitalismin ja sosialismin välissä. 

Ollessaan kesälomilla Morehousesta King teki raskasta ruumiillista työtä muun 

muassa rautatieyhtiöllä. Itse etuoikeutetusti eläneenä tummaihoisena hän halusi 

tuntea, millaista oli tavallisen mustan ja huono-osaisen elämä.38 

   Maysin innoittamana King päätti seitsemäntoistavuotiaana seurata isänsä 

jalanjälkiä ja valitsi papin uran. Mays oli toiminut hänelle esikuvana papista, joka 

sekä piti hengellisiä saarnoja että toimi aktiivisesti parempien sosiaalisten olojen 

puolesta. King vihittiin 19-vuotiaana apulaispapiksi samaan kirkkoon, jossa hänen 

isänsä työskenteli. Samaan aikaan hän opiskeli Crozerin teologisessa seminaarissa 

Chesterissä, Pennsylvaniassa. Edistyksellisessä Crozerissa opiskeli sekä mustia 

                                                
34 Eri elämäkertojen kirjoittajilla on eri versioita siitä, minkä tähden nimet muutettiin. Esimerkiksi 
Ling esittää tämän tapahtuneen isä Kingin vaikuttavan Saksan matkan jälkeen. 
35 Oates 1982, 5–7; Ling 2002, 11; Friedman 2008, 22–23. 
36 Ling 2002, 12–15. 
37 Hänet tunnettiin myös nimellä Mahatma Gandhi. 
38 Oates 1982, 21; Ling 2002, 18–19. 
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että valkoisia. Crozer oli tunnettu siellä vallitsevasta liberaaliteologisesta 

ilmapiiristä.39 

   Crozerissa King halusi kehittää ajatteluaan. Hän luki eri filosofien kuten 

Platonin, Locken ja Nietzschen tekstejä ja tutustui eri uskontoihin. Kingiin tekivät 

vaikutuksen myös Karl Marxin kapitalismin kritiikki sekä Walter 

Rauschenbuschin sosiaalinen evankeliumi. Lopulta hän löysi myös Gandhin, joka 

oli johtanut väkivallattoman vastarinnan liikettä Intiassa. Tämä liike oli 

aikaansaanut Intian itsenäistymisen Britannian vallasta. King ei kuitenkaan vielä 

tässä vaiheessa uskonut Gandhin periaatteiden toimivan mustien kohdalla: hän 

uskoi aseellisen kapinan olevan todennäköisin vaihtoehto rotuerottelujärjestelmän 

kukistamiseksi.40 

   Kesäkuussa 1951 King valmistui menestyksekkäästi Crozerin teologisesta 

seminaarista. Tämän jälkeen hän siirtyi Bostonin yliopiston filosofian laitokselle 

tekemään väitöskirjaa. Samalla hän suoritti filosofian kursseja Harvardin 

yliopistossa. Tuona aikana hän tutustui tulevaan vaimoonsa Coretta Scottiin, joka 

opiskeli Bostonin konservatoriossa. He avioituivat kesällä 1953 ennen Kingin 

viimeistä opiskeluvuotta Bostonissa. Seuraavana vuonna King aloitti työnsä 

pastorina Dexter Avenuen kirkossa Montgomeryssa, Alabamassa.41 Kingin 

vaimolla Coretta Scott Kingillä oli merkittävä asema sekä miehensä tukijana että 

rotusorronvastaisessa liikkeessä. 

   Vaikka King oli jo aiemmin ollut mukana NAACP:n toiminnassa, hänen 

siirtymisensä kansalaisoikeusliikkeen johtoon alkoi Montgomeryn bussiboikotin 

yhteydessä vuosina 1955–1956. Boikotti sai alkunsa vuoden 1955 joulukuussa, 

kun musta Rosa Parks kieltäytyi luovuttamasta bussissa paikkaansa valkoiselle. 

Parks vangittiin Alabaman osavaltion rotuerottelulakien perusteella. Alueen 

mustat johtajat päättivät järjestää bussiboikotin, jota johtamaan valittiin 26-

vuotias Martin Luther King Jr. Boikotti suunniteltiin noudattamaan pääasiallisesti 

Gandhin väkivallattoman vastarinnan periaatteita. Bussiboikotin yhteydessä 

Kingistä ennustettiinkin tulevan Amerikan Gandhi, ja King alkoi tutustua 

uudelleen intialaisen johtajan opetuksiin.42 

   Vuonna 1957 King kokosi joukon mustia johtajia tuekseen ja perusti liikkeen, 

joka tunnettiin nimellä Southern Christian Leadership Conference (SCLC). 

                                                
39 Smith & Zepp 1974, 16; Oates 1982, 20–21; Frady 2009, 24–25. 
40 Frady 2009, 24–26. 
41 Lewis 1978, 37–38; Frady 2009, 28–31. 
42 Sargent 2004, 18; Frady 2009, 32, 41. 
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Liikkeen tarkoituksena oli muuttaa Yhdysvaltojen politiikkaa ja herättää maan 

johto huomaamaan, miten mustien kansalaisoikeuksia riistettiin. Liikkeen 

johtajaksi valittiin pastori King.43 Varsin lyhyessä ajassa Martin Luther King Jr. 

oli noussut kansalaisoikeusliikkeen näkyvimmäksi johtajaksi ja mustien 

oikeuksien puolestapuhujaksi Yhdysvalloissa. 

   King ammensi elämänsä aikana aineksia ajattelulleen monesta eri lähteestä. 

Tärkeä vaikuttaja hänen väkivallattoman vastarinnan periaatteelleen oli Gandhi. 

Toisaalta hänen ajattelunsa nousi vahvasti kristillisestä etiikasta ja oman uskon 

pohjalta. Kingiin vaikuttivat erityisesti teologit Walter Raushenbusch ja Reinhold 

Niebuhr. Kingin ajattelua kuvailtaessa ei sovi myöskään unohtaa muita tahoja, 

jotka olivat arkipäivän tilanteissa vaikuttaneet häneen: keskiluokkainen 

perhetausta, mustien baptistikirkko sekä rotuerottelujärjestelmä itsessään.44 

Kingin ajattelun lähteitä tutkittaessa on tärkeää muistaa hänen saamansa 

teologinen koulutus erityisesti Crozerin seminaarissa. 

   Jotta voisi ymmärtää kansalaisoikeusliikkeen toimintatapoja, on tunnettava 

jonkin verran niitä näkemyksiä, joita King lainasi muilta ajattelijoilta ja joita hän 

sitten muokkasi ja käytti omiin tarpeisiinsa. Liikkeen kannalta tärkeimpiä näistä 

ajattelijoista olivat nimenomaan Gandhi ja Rauschenbusch. 

   Mahatma Gandhin (1869–1948) väkivallattomuuden periaate ei ollut suinkaan 

ajattelijan omaa keksintöä, vaan se sisältyi kaikkiin suuriin maailmanuskontoihin. 

Gandhi pohjasi omaa ajatteluaan erityisesti vanhoihin hindulaisiin kirjoituksiin 

väkivallattomuudesta. Kristinuskosta Gandhi taas omaksui Vuorisaarnan 

filosofiaansa sopivana. Gandhin filosofia kiteytyi kahteen käsitteeseen, joita olivat 

Satyaghara ja Ahimsa. Satyaghara tarkoitti totuuden voimaa. Tämän voiman 

käsitettiin tarkoittavan sosiaalisten epäkohtien parantamista väkivallattomalla 

vastarinnalla. Ahimsa taas merkitsi pidättäytymistä vahingoittamisesta sekä 

Gandhin ajattelussa lisäksi väärintekijän rakastamista kristinuskon agape-ajattelun 

tavoin.45 

   Gandhi sovelsi väkivallattomuuden periaatetta taistelussaan Britannian 

siirtomaavaltaa vastaan. Hän näki brittien aiheuttavan intialaisten köyhtymisen ja 

nöyryyttämisen. Hänen mukaansa valtion johdon tehtävänä olisi ollut toimia 

yksilöiden vapauden puolesta.46  

                                                
43 Sargent 2004, 31–32. 
44 Smith & Zepp 1974, 11–15; Ansbro 1983, xiii. 
45 Smith & Zepp 1974, 49–51; Ansbro 1983, 128–129. 
46 Ansbro 1983, 131. 
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   Gandhi uskoi, että siirtomaavalta oli mahdollista kaataa pidättäytymällä 

yhteistyöstä ja toteuttamalla kansalaistottelemattomuutta. Ensimmäinen näistä 

metodeista tarkoitti käytännössä esimerkiksi moraalittomien valtion palveluiden, 

kuten koulujen ja tuomioistuinten, boikotointia. Intian tapauksessa kansaa 

aktivoitiin myös välttämään Britanniasta tuotujen vaatteiden ostamista ja 

elvyttämään kylien omaa teollisuutta. Kansalaistottelemattomuuden metodissa 

ihmisillä nähtiin olevan moraalinen vastuu rikkoa joissain tapauksissa lakia. 

Tällöin myös lainmukainen rangaistus tottelemattomuudesta oli hyväksyttävä ja 

sitä oli jopa toivottava. Gandhille vankilasta tulikin tärkeä symboli.47 

   Kingiä Gandhin ajattelussa viehätti muun muassa se, ettei Gandhi erottanut 

taistelun eettistä ja uskonnollista ulottuvuutta. King omaksui Gandhilta strategian 

ja metodin kansalaisoikeustaisteluun. Edellytykset Gandhin esimerkin mukaiselle 

toiminnalle tulivat kuitenkin Raamatun profeetoilta ja ensimmäisiltä kristityiltä. 

King näki väkivallattomuuden varsin aktiivisena toimintatapana: väkivallaton 

toimintatapa vaati päättäväistä ja voimakasta vastustusta. Väkivallattomuuden 

periaatteeseen Kingillä kuului myös se, ettei vastustajaa tullut nöyryyttää vaan tuli 

pyrkiä ystävyyteen ja yhteisymmärrykseen. Vastarinta oli suunnattu pahan voimia 

eikä pahaa tekeviä ihmisiä vastaan. Kingin mukaan pahaan ei tullut vastata 

pahalla ja kostamalla. Henkilökohtaiseen kärsimykseen ja menetyksiin oli siis 

varauduttava. King kuitenkin uskoi Jumalan olevan oikeuksiensa puolesta 

taistelevien puolella.48 

   Toinen Kingin ajatteluun vaikuttanut henkilö oli Walter Rauschenbusch (1861–

1918). King itse sanoi löytäneensä teologisen pohjan sosiaaliselle aktivismilleen 

nimenomaan Raushenbuschin ajattelusta. Rauschenbusch edusti sosiaalisen 

evankeliumin liikettä. Sosiaalinen evankeliumi oli vastaus sisällissodan jälkeiseen 

Yhdysvaltojen tilanteeseen ja teolliseen vallankumoukseen. Liikkeeseen kuuluvat 

uskoivat pelastuksella olevan sekä sosiaalinen että henkilökohtainen ulottuvuus.49 

   Hell’s Kitchenissä, New Yorkin köyhässä kaupunginosassa työskennellessään 

pastori Raushenbusch oli alkanut vähitellen tulkita kristinuskon sanomaa 

uudelleen: hän näki synnin ja pelastuksen olevan myös sosiaalisia kysymyksiä. 

Hän julkaisi vuonna 1907 kuuluisan teoksensa Christianity and the Social Crisis, 

joka teki myös Kingiin syvän vaikutuksen.50 

                                                
47 Smith & Zepp 1974, 52–53; Ansbro 1983, 131. 
48 Smith & Zepp 1974, 54–62, 67. 
49 Smith & Zepp 1974, 33–35. 
50 Smith & Zepp 1974, 36. 
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   Kingiin vaikuttivat erityisesti Rauschenbuschin ajattelun kolme eri teemaa. 

Ensimmäinen näistä teemoista oli uskonnon profeetallinen malli, jonka mukaan 

kristinusko oli juutalaisen profeetallisen perinteen jatkaja. Profeetat olivat olleet 

tärkeitä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolestapuhujia. Myös Kingille 

tärkeimpiä Raamatun tekstejä Vuorisaarnan lisäksi olivat nimenomaan 

profeettojen kirjoitukset. Rauschenbuschin profeetallinen malli oli selkeästi esillä 

lähes kaikissa Kingin puheissa. Toinen Rauschenbuschin käsitys, joka vaikutti 

Kingiin koski kirkon ja yhteiskunnan suhdetta. Rauschenbuschin mukaan kirkon 

tehtävänä oli pyrkiä muuttamaan maailmaa. Hänen mukaansa ihmisten täytyi 

katua yksityisten syntiensä lisäksi myös sosiaalisia syntejä. Myös King näki 

kirkon tehtävinä vallitsevan tilan haastamisen ja sosiaaliseen järjestykseen 

osallistumisen. Kirjoituksissaan hän syytti usein nimenomaan kirkkoa rasismin 

sallimisesta. Kolmannen Kingin omaksuman Rauschenbuschin teeman mukaan 

Jumalan valtakunta tarkoitti samaa kuin Jumalan tahdon mukaiseksi muutettu 

yhteiskunta. Rauschenbuschin mukaan tällainen valtakunta, jossa vallitsivat 

vapaus, rakkaus ja tasa-arvo, oli tulossa. Siitäkin huolimatta, että King piti 

Rauschenbuschin käsitystä liian optimistisena, sama ajatus Jumalan valtakunnasta 

ihmisten yhteisönä oli vallalla myös hänen puheissaan.51 

   Viimeinen näistä ajatuksista oli selkeästi läsnä Kingin tunnetussa käsityksessä 

”rakastavasta yhteisöstä”52. Kingin mukaan tämän rakastavan yhteisön luominen 

oli kristillisen kirkon sosiaalinen tehtävä. Myös Kingin johtama SCLC julisti 

päämääränään olevan rakkauteen perustuvan yhteisön rakentaminen. Käsitys 

rakastavasta yhteisöstä oli muodostunut Kingin mielessä monien eri ajattelijoiden 

teksteistä. Hänen mukaansa rakastavassa yhteisössä Jumalan vaikuttama 

rakkauden henki ohjaisi yksilöitä ja heidän välisiään sosiaalisia suhteita. Jokainen 

ihminen nähtäisiin Jumalan kuvana ja häntä arvosteltaisiin vain luonteensa eikä 

esimerkiksi ihonvärin takia. Kaikki yhteiskunnassa perustuisi tasa-arvoon. 

Positiivisista ajatuksistaan huolimatta King ymmärsi kuitenkin, että tällaisen 

yhteisön luominen oli mahdotonta. Reinhold Niebuhrin realismia mukaillen hän 

ymmärsi sen, että ihminen oli pohjimmiltaan syntinen ja sen että kollektiivinen 

synti oli myös todellisuutta. Kaikesta huolimatta hän näki tärkeänä 

                                                
51 Smith & Zepp 1974, 37–45. 
52 Englanniksi The Beloved Community. 
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kansalaisoikeusliikkeen ponnistelut paremman maailman puolesta ja Jumalan 

valtakunnan lähenemiseksi.53 

 

2. Birminghamista Nobeliin – kansalaisoikeusliike 

vuosina 1963–1964 
 

2.1. Kotimaan myöhäinen reagointi Birminghamin tapahtumiin 
 

Tutkimukseni alkuvuonna elettiin keskellä kylmän sodan todellisuutta. 

Merkittävimpiä yhteiskunnallisia tapahtumia Suomessa oli Sadankomitean 

perustaminen elokuussa Hiroshiman pommituksen vuosipäivänä. Sadankomitean 

puheenjohtajana toimi aluksi Kalevi Suomela, joka oli tuonut Suomeen kyseisen 

”ydinasepasifismia” edustavan rauhanliikkeen. Sadankomitean periaatteina olivat 

esimerkiksi ydinaseiden vastustaminen ja vaatimus yksipuolisesta 

aseistariisunnasta. Sadankomitea ei suinkaan ollut Suomen ensimmäinen 

rauhanliike, mutta se perustettiin, koska nuoret radikaalit eivät kokeneet muun 

muassa kristillistaustaista Rauhanliittoa omakseen.54 Rauhanliikkeet olivat 

reaktioita kylmän sodan jännittyneeseen ilmapiiriin. Ne olivat omalta osaltaan 

olleet myös raivaamassa tietä Kingin väkivallatonta vastarintaa edustavan liikkeen 

saamalle julkisuudelle. 

   Vuoden 1963 kesään saakka kirkollinen lehdistö pysyi joitain satunnaisia pikku-

uutisia55 lukuun ottamatta  varsin vaitonaisena Yhdysvaltojen rotuongelmista ja 

mustien kansalaisoikeusliikkeen toiminnasta. Kotimaan kirjoitukset ennen vuotta 

1963 käsittelivät lähinnä Suomeen liittyviä yhteiskunnallisia kysymyksiä ja 

hengellisiä aiheita. 

   Kotimaa alkoi reagoida kansalaisoikeusliikkeen tapahtumiin vasta kesällä 1963 

keskeisen Birminghamin kampanjan jo päätyttyä. Rotuerottelun lopettamiseen 

tähdännyt kampanja oli alkanut huhtikuun alussa, jolloin Martin Luther King Jr. 

oli kirjoittanut myös kuuluisan kirjoituksensa Kirje Birminghamin vankilasta. 

Birminghamin kampanjan aikana toteutettiin muun muassa yli 900 mustan lapsen 

ja nuoren marssi, joka sai väkivaltaisen vastaanoton. Sopimukseen 

                                                
53 Smith & Zepp 1974, 43; Ansbro 1983, 187–191. 
54 Vire-Tuominen & Suomela 2006, 194–197. 
55 Esim. Kmaa 80/26.10.1962 USA:n kirkot tuomitsevat Missisipin rotumellakat. 
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Birminghamissa päästiin kuitenkin jo toukokuussa 1963.56 Tästä huolimatta 

Kotimaa nosti Birminghamin tilanteen esille vasta kesäkuun lopussa. Tämä 

heijasteli mahdollisesti Suomen yleistä ilmapiiriä: 1960-luvun alussa ei vielä 

tartuttu ainakaan Suomen ulkopuolisiin sosiaalisiin ongelmiin yhtä suurella 

innolla kuin myöhemmin samalla vuosikymmenellä. 

   Kesällä 1963 Kotimaa kirjoitti Yhdysvaltojen rotuerottelusta lähinnä 

kirkollisten ja ekumeenisten kannanottojen pohjalta. Toisaalta myös 

Birminghamin kampanja nostettiin viimein esille lehdessä. Kesäkuun lopussa 

Kotimaa uutisoi siitä, miten Amerikan kirkkojen neuvosto (NCC) alkoi puuttua 

maansa rotukysymyksiin kehottamalla sekä protestanttisia että ortodoksisia 

seurakuntia rukoilemaan mustien ja valkoisten välisen sovinnon puolesta. 

Neuvosto tuomitsi jyrkästi rotuerottelun, koska se loukkasi 

lähimmäisenrakkauden periaatetta ja kielsi Jumalan hallitusvallan. Kirjoituksessa 

kerrottiin myös, millaisiin toimiin kirkot Yhdysvalloissa olivat ryhtyneet 

tukeakseen mustien taistelua oikeuksiensa puolesta. Etelävaltioissa oli esimerkiksi 

kehotettu muodostamaan mustille ja valkoisille yhteisiä komiteoita, joissa 

etsittäisiin keinoja rotujen välisten suhteiden parantamiseksi.57 

   Heinäkuussa Martin Luther King Juniorin nimi tuotiin esille Kotimaassa. Lehti 

julkaisi etusivullaan osia Kingin kirjeestä Birminghamin vankilasta ja 

nimikirjaimilla J.L. kirjoittavan kommentteja kyseisestä kirjeestä. Kingin kirjeen 

julkaiseminen nosti tietoisuuteen mustien oman kokemuksen siitä, millaista 

rotuerottelu, syrjintä ja mustiin kohdistuva väkivalta pahimmillaan tuona aikana 

oli. Kirjoittajan kommentit taas paljastivat, miten Suomessakin oli alettu tiedostaa 

Yhdysvaltojen rotuongelmat. Kirjoittaja toi esille, miten King oli pettynyt 

kirkkojen toimintaan rotukysymyksessä. Koska kirkon edustajien mukaan 

evankeliumin sanoma ei koskenut yhteiskunnallisia asioita, kirkot olivat 

vetäytyneet syrjään rotuongelmista.58 

   Omassa osuudessaan J.L. halusi kannustaa kristittyjä puuttumaan 

yhteiskunnallisiin epäoikeudenmukaisuuksiin. Hän kirjoitti ihaillen Kingistä ja 

tämän esimerkillisestä toiminnasta.59 Kingin kirje ja sen kommentointi Kotimaan 

etusivulla oli selkeä keskustelunavaus Yhdysvaltojen mustien 

kansalaisoikeusliikkeen tilanteeseen. Samalla kirjoitus oli Suomen kirkollisen 
                                                
56 Sargent 2004, 73–76. 
57 Kmaa 49/28.6.1963 Amerikan kirkot tuomitsevat jyrkästi rotuerottelun. 
58 Kmaa 55/19.7.1963 Suhtaudummeko neekereiden hätään vain olankohautuksella? Martin Luther 
Kingin kirje vankilasta. Kirj. Martin Luther King Jr. ja J.L. 
59 Kmaa 55/19.7.1963. 
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ilmapiirin herättelyä: myös kotimaassa kristittyjen tuli aktiivisesti kitkeä 

yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta eikä vain piiloutua hengellisen 

julistuksen taakse. Kingin kirjeen jälkeen Kotimaa julkaisi lisää kirkollisia 

kommentteja rotukysymyksestä.  

   Ensimmäinen näistä kirjoituksista kertoi, miten NCC:in komissio oli laatinut 

jäsenkirkoilleen toimintasuunnitelman, jonka avulla voitaisiin edistää mustien ja 

valkoisten välistä tasa-arvoa. Toimintasuunnitelman mukaan kirkkojen ei 

rakennustoiminnassaan tulisi käyttää urakoitsijoita, jotka noudattivat 

työntekijöidensä suhteen rotuerottelua. Neuvostoon kuuluvat kirkot eivät saaneet 

tukea seurakuntia, jotka eivät noudattaneet rotujen tasa-arvoa. Kirkkojen komissio 

vaati myös maansa päättäjien aktivoitumista kansalaisoikeuksien takaamiseksi.60  

   Toinen rotukysymyksiä koskeva Kotimaassa julkaistu kirkollinen lausunto tuli 

Kirkkojen maailmanneuvostolta (KMN), jonka mukaan rotusyrjintää tukevat 

kristityt pettivät Kristuksen ja hänen kirkkonsa. Tällä julkilausumalla KMN halusi 

huomioida Etelä-Afrikan ja Yhdysvaltojen rotuongelmat.61 

   Lokakuussa 1963 Kotimaa palasi uudelleen Birminghamin tapahtumiin 

julkaistessaan pyhäkouluun kohdistuneessa pommiräjähdyksessä kuolleen mustan 

tytön isän haastattelun. Kuolleen tytön isä ei haastattelussa vaatinut rangaistusta 

rikollisille vaan kertoi näiden tarvitsevan ensisijaisesti kristillistä 

anteeksiantamusta. Toinen haastateltava pastori Ellwanger korosti, miten 

pyhäkoulun räjähdyksessä kuolleiden lasten vanhemmat eivät olleet katkeria, vaan 

he uskoivat, että Jumala oli heidän puolellaan.62 Tämän haastattelun 

julkaiseminen oli toinen esimerkki kirjoituksesta, jossa tuotiin selkeästi esille 

mustien omaa kokemusta. 

 

2.2. Kansalaisoikeusliike nousee Församlingsbladetin palstoille 
 

Församlingsbladet seurasi vuonna 1963 melko tasaisin väliajoin Yhdysvaltojen 

mustien tilanteessa tapahtuneita muutoksia erityisesti Oikoumene överblick -

palstallaan, joka julkaisi uutisia kristinuskosta ja kristillisistä kirkoista ulkomailla. 

   Huhtikuun puolivälin jälkeen Birminghamin kampanjan ollessa jo käynnissä 

Oikoumene överblick käsitteli Yhdysvaltojen episkopaalisen kirkon saavutuksia 

                                                
60 Kmaa 63/16.8.1963 Kirkollista aktiivisuutta rotukysymyksessä. 
61 Kmaa 68/3.9.1963 Rotusyrjintää tukevat pettävät Kristuksen. 
62 Kmaa 79/11.10.1963 Pommiräjähdyksessä kuolleen neekeritytön isän sana: Katumusta ja 
anteeksiantamusta teon tekijät eniten tarvitsisivat. 
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rotukysymyksessä. Uutisen mukaan Massaschusettsin hiippakuntaan oli vihitty 

tummaihoinen piispa John Melville Burgess. Burgess ei ollut suinkaan 

ensimmäinen musta piispa episkopaalisessa kirkossa, mutta hän oli ensimmäinen 

musta johtaja valkoisille jäsenille. Uuden piispan sanojen mukaan kirkko edusti 

liian usein valkoista keskiluokkaa eikä kyennyt toimimaan radikaalisti.63 

   Toukokuussa Oikoumene överblick käänsi katseensa Chicagoon, jossa oli 

järjestetty valkoisten ja mustien keskinäiseen ymmärtämykseen tähtäävä 

tapahtuma. 1500 valkoista protestanttia, katolilaista ja juutalaista oli vieraillut 450 

eri neekeriperheessä tutustumassa näiden arkielämään. Vieraita uutinen nimitti 

pyhiinvaeltajiksi tapahtuman teeman mukaan. Teema oli ”pyhiinvaellusjuna 

ymmärtämiseen”. Kyseiset vierailut olivat ensimmäisiä laatuaan Chicagossa.64 

   Seuraavan kerran Församlingsbladet palasi rotukysymykseen vasta heinäkuun 

lopussa. Oikoumene överblick -palstan uutisen mukaan NCC oli puuttunut 

rotusyrjintään vetoomuksessaan. Vetoomuksen mukaan rotuongelmat vaativat 

toimimaan vapauden ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Neuvosto tiedosti, että 

”koko maailman silmät” olivat kohdistuneet heihin. Neuvoston mukaan 

kristittyjen tuli todistaa uskostaan siihen, että ihmiset olivat veljiä keskenään.65 

   Palsta palasi samaan uutiseen vielä elokuun puolivälissä. Elokuun uutinen 

sisälsi samat asiat kuin edellinenkin, mutta siinä julkaistiin myös neuvoston 

kolmen kohdan ohjelma rotusorron lakkauttamiseksi. Kolme kohtaa korostivat 

ekumenian merkitystä, kristittyjen osallistumista rotukamppailuun esimerkiksi 

mielenosoituksissa sekä erityisesti kristittyjen mukana oloa tulevassa 

Washingtonin mielenosoituksessa.66 Kohdista viimeinen oli Församlingsbladetin 

ensimmäinen kansalaisoikeusliikkeen suurimpia tapahtumia koskeva maininta. 

Tähän mennessä niin Martin Luther King Jr. kuin Birminghamin kampanjakin 

olivat jääneet puuttumaan lehden palstoilta. Uutinen viittasi elokuun lopussa 

kansalaisoikeusliikkeen Washingtonissa järjestämään suureen marssiin. 

   Syyskuun alussa julkaistussa numerossa Församlingsbladet keskittyi erityisen 

paljon rotutaistelun käsittelyyn. Numero sisälsi laajan kirjoituksen, jossa rouva 

Sylvia Wirén kuvaili alabamalaisen pastori Bryanin toimia mustien parempien 

olojen puolesta 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Kirjoitus esitteli 

                                                
63 Fbl 15/18.4.1963 Oikoumene överblick. Episkopal negerbiskop vigd i USA. 
64 Fbl 19/17.5.1963 Oikoumene överblick. Vita ´pilgrimer´ besöker negrer i Chicago. 
65 Fbl 28/26.7.1963 Oikoumene överblick. Kyrkorådet I USA fördömer rasstriden. 
66 Fbl 31/16.8.1963 Oikoumene överblick. USAs kyrkoråd med i rasstriden. 
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johdannossaan Birminghamissa työskennelleen Bryanin toiminta-ajan kautena 

”ennen kuin nykypäivän vaikeat rotukonfliktit puhkesivat”.67 

   Wirén kuvaili Bryanin toimintaa ihailevaan sävyyn, ikään kuin sankaritarinana. 

Kirjoituksen mukaan Bryanille kaikki kansallisuudet ja rodut olivat 

samanarvoisia. Työssään hän keskittyi auttamaan erityisesti neekereitä, joita oli 

kolmannes Birminghamin väestöstä. Hän auttoi heitä sekä hengellisesti että 

rahallisesti. Bryan itse esitti mustien aseman muun muassa siten, että valkoisen 

miehen pelatessa golfia sunnuntaisin musta mies toimi hänen mailapoikanaan.68 

Toisin sanoen kirjoituksen johdannossa mainittu aika, jolloin rotukonflikteja ei 

ollut, ei todellisuudessa tehnyt oikeutta mustien tilanteelle. Mustat olivat 

sorrettuja, vaikka he eivät järjestäytyneesti kamppailleetkaan oman asemansa 

puolesta.  

   Kirjoitus sitoi vielä lopuksi Bryanin ajan Birminghamin 1960-luvun 

tapahtumiin. Birminghamilaisen ravintolanpitäjän mukaan asiat olisivat 1960-

luvun kaupungissa olleet toisin, jos Bryanin kaltaisia olisi ollut enemmän. 

Kirjoitus sisälsi myös kuvan, jossa pastori Bryanin ylävartalo nousi kaupungin 

talojen keskeltä kolminkertaisena verrattuna pilvenpiirtäjien kokoon, ja Bryan 

suojeli kaupunkia käsillään.69 Vaikka kuvan tarkoitus oli varmasti ollut toinen, se 

loi mielikuvan Bryanista lähinnä pelottavana hirviönä, joka hallitsi kaupunkia. 

Kuvaa on vaikea yhdistää siihen lempeään sankariin, jollaisena Wirén pastoria 

kuvaili. 

   Wirénin kirjoituksessa ehkä merkityksellisintä oli se, mitä hän ei kirjoittanut. 

Hän kuvaili Bryania ja tämän toimintaa ihailevaan sävyyn. Pastori Bryan ei 

kuitenkaan erityisesti vaatinut mustille tasa-arvoa yhteiskunnassa. Hän tuki mustia 

hengellisesti ja taloudellisesti mutta jätti todellisuudessa mustien 

yhteiskunnallisen aseman parantamisen sivuun. Kirjoituksesta saa kuvan 

rauhallisesta Birminghamista, jonka pastori Bryan piti aisoissa. Johdannossa, 

jonka kirjoittaja todennäköisesti ei ollut kuitenkaan Sylvia Wirén itse, 1960-luvun 

rotuongelmat koettiin tätä rauhaa rikkovina. Ravintolanpitäjäkin toivoi Bryanin 

kaltaista henkilöä takaisin pitämään kaupungista huolta. Huomion arvoista onkin, 

ettei kirjoitus maininnut keväällä päättyneen Birminghamin kampanjan näkyvää 

johtajaa Martin Luther King Junioria tällaisena uutena Bryanina. 

                                                
67 Fbl 33/6.9.1963 Broder Bryan – En kristi tjänare i Birmingham i Alabama. Kirj. Sylvia Wirén, 
lukuun ottamatta johdantoa. 
68 Fbl 33/6.9.1963. 
69 Fbl 33/6.9.1963. 
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   Sama numero sisälsi myös kaksi kansalaisoikeusliikettä koskevaa uutista 

Oikoumene överblick -palstalla. Ensimmäinen koski Yhdysvaltojen katolisen 

kirkon paimenkirjeessä julkaistua lausuntoa siitä, että rotukysymys oli 

Yhdysvaltojen omantunnon moraalinen ongelma. Kirjettä oli luettu ääneen myös 

Washingtonin marssilla. Toinen uutinen koski presidentti Kennedyn viestiä, joka 

liittyi Washingtonissa järjestettyyn mielenosoitukseen. Kennedyn mukaan 

Yhdysvaltojen tuli toimia nopeasti yhtäläisen tasa-arvon saavuttamiseksi. Hänen 

mukaansa vuoden 1963 saavutuksia tällä saralla ei voitaisi koskaan pyyhkiä 

pois.70 

   Syksyllä 1963 Församlingsbladet julkaisi kaksi eri kirjaesittelyä, jotka 

käsittelivät Yhdysvaltojen mustia ja heidän historiaansa. Ensimmäinen oli jo 

aiemmin mainitun Sylvia Wirénin kirjoittama esittely Daisy Batesin kirjasta 

Skuggan från Little Rock, jonka oli ruotsiksi julkaissut Församlingsförbundet. 

Församlingsbladet oli Församlingsförbundetin julkaisema lehti, ja kirjoituksen 

tarkoituksena oli todennäköisesti myös mainostaa teosta. Kirjoitus esitteli kirjaa, 

joka kertoi vuoden 1957 tapahtumista Little Rockin kaupungissa, Arkansasissa. 

Siellä yhdeksän mustaa oli saanut luvan käydä valkoisten koulua. Tämä aiheutti 

kuitenkin runsaasti terrorismia ja rotuvihaa valkoisten taholta. Kirjan kirjoittaja, 

musta toimittaja Daisy Bates seurasi teoksessaan päivä päivältä Little Rockin 

tapahtumia. Wirénin mukaan orjuus oli lopetettu Yhdysvalloissa jo sata vuotta 

aiemmin, ja laki takasi tasa-arvon mustille ja valkoisille. Todellisuus oli kuitenkin 

toisenlainen.71 

   Kirja sisälsi myös alkusanat Yhdysvaltojen entisen presidentin vaimolta ja 

ihmisoikeusaktivistilta Eleanor Rooseveltilta. Niiden mukaan kirjan oli tarkoitus 

järkyttää kansalaisten omaatuntoa tajuamaan maansa senhetkinen tila. Wirén ei 

nähnyt kuitenkaan kirjaa vain tiettyä ”kansakuntaa tai maanosaa” koskettavana. 

Wirénin mukaan kirjan tuli vaikuttaa jokaiseen kansallisuudesta riippumatta: ”Se 

koskettaa sinua ja minua”.72 Tämä kirjoitus oli Församlingsbladetin ensimmäinen 

keskustelunavaus siihen, oliko Yhdysvaltojen rotukysymys merkityksellinen 

myös tavalliselle suomalaiselle. Vaikka Wirénin edellisestä kirjoituksesta välittyi 

hieman erilainen sävy, kirjoittaja korosti kuitenkin kirjaesittelyssään lyhyellä 

loppukommentillaan nimenomaan ihmiskunnan yhteistä moraalista vastuuta ja 

                                                
70 Fbl 33/6.9.1963. Oikoumene överblick. USA-katoliker vill rättvis åt de färgade; Kennedy för 
rasernas likställighet. 
71 Fbl 36/27.9.1963 Veckans bok. ´En chock för Amerikas samvete´. Kirj. Sylvia Wirén. 
72 Fbl 36/27.9.1963. 
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myötätuntoa. Wirén toi sanoillaan rotukysymyksen lähemmäs lukijaa kuin 

lukuisat Oikoumene överblick -palstalla julkaistut uutiset. 

   Toinen Yhdysvaltojen mustia koskeva kirja-arvio käsitteli Theo Lehmannin 

teosta NEGRO SPIRITUALS, en bok om ursprunglig fölksång. Arvion kirjoittaja 

oli Ralf Karlsson, joka toimi 1960-luvulla aktiivisesti radio- ja televisiotyössä. 

Karlssonin mukaan edellisten kymmenen vuoden aikana negrospirituaalit olivat 

tulleet varsin tunnetuiksi myös suomalaisten kristittyjen nuorten ja opiskelijoiden 

keskuudessa. Niitä, jotka eivät vielä olleet tutustuneet tähän lauluperinteeseen, 

hän kehotti tarttumaan Lehmannin teokseen, joka kertoi, miten negrospirituaalit 

syntyivät mustien orjien keskuudessa Pohjois-Amerikassa.73 

   Karlsson kuvaili negrospirituaalien sisältävän usein paljon ”surua ja valitusta”. 

Tähän syynä olivat mustien orjien surkeat olosuhteet. Karlsson vertaili uskaliaasti 

oman aikansa mustien ja orjien elinoloja: ”Jos neekereiden ulkoiset olosuhteet 

Amerikassa meidän päivinämme antavat syyn tyytymättömyydelle, ovat nämä 

olosuhteet kuitenkin suorastaan taivas verrattuna olosuhteisiin 1600- ja 1700-

luvuilla.” Karlssonin mukaan mustat pakenivat Jumalan luo kärsimystään, minkä 

takia hänestä negrospirituaalit saivat usein alkunsa lapsenomaisesta 

uskonnollisuudesta. Tämä lapsenomaisuus toi kuitenkin lauluihin aitoutta.74 

Karlssonin kommentit paljastavat, ettei hän ja ehkä eivät muutkaan suomalaiset 

vielä vuonna 1963 täysin ymmärtäneet oman aikansa rotuongelmien vakavuutta. 

Orjuuden lopettaminen ja mustien aseman osittainen parantuminen 

Yhdysvalloissa ei ainakaan mustista itsestään varmasti tuntunut vielä taivaalta. 

Käsitys mustien lapsenomaisesta uskonnollisuudesta toi myös mustia vähättelevää 

sävyä Karlssonin kirjoitukseen. 

   Karlsson kirjoitti laulujen sisältävän myös iloa ja toivoa paremmasta 

maailmasta. Inspiraationa oli usein käytetty Vanhaa testamenttia. Lauluja 

laulettiin öisissä kokoontumisissa, ja ne kiersivät suullisesti sukupolvelta toiselle. 

Kirja kertoi myös, miten laulut olivat levinneet ympäri maailmaa mustien 

gospellaulajien kuten Marian Andersonin ja Mahalia Jacksonin esittäminä. 

Karlsson totesi lopuksi kirjan olevan ”toivekirja kaikille amerikkalaisen 

kristillisen laulun ystäville”.75 

                                                
73 Fbl 38/11.10.1963 Veckans bok. En bok om Negro spirituals. Kirj. Ralf Karlsson; Suomen 
teologit ja kirkkomuusikot 1974, 166. 
74 Fbl 38/11.10.1963. 
75 Fbl 38/11.10.1963. 
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   Karlssonin kirjaesittely toimi erinomaisena mustien tilanteen taustoittajana 

näiden historiaa tuntemattomille. Esittely toi toisaalta myös näkyville mustien 

asemaan liittyviä käsityksiä, joita tuskin enää myöhempinä vuosina mustien 

kansalaisoikeusliikkeen saatua vielä enemmän julkisuutta olisi uskallettu edes 

lausua. Karlssonin sanat naiivista uskonnollisuudesta paljastivat kenties vielä 

taustalla vaikuttavan vanhan käsityksen, jonka mukaan mustat olivat 

lapsenomaisia ja hyväsydämisen aitoja. 

   Församlingsbladet tarttui vasta lokakuussa Oikoumene överblick -palstallaan 

keväällä päättyneeseen Birminghamin kampanjaan. Tässä kirjoituksessa esiteltiin 

lukijoille kansalaisoikeusliikkeen näkyvin johtohahmo Martin Luther King Jr. 

Kirjoitus käsitteli Kingin avointa kirjettä Birminghamin vankilasta. Kirje oli 

suunnattu erityisesti hänen työtään arvosteleville valkoisille papeille. Uutisessa 

julkaistu katkelma kirjeestä käsitteli sitä, miksi mustien ei Kingin mielestä enää 

tullut vain odottaa oikeuden tapahtumista. King toi kirjeessään esille monin 

esimerkein, millaista oli elää arkipäivää rotuerottelun keskellä: ”kuusivuotias tytär 

ei voi ymmärtää, miksi hän ei voi käydä hauskassa lastentivolissa, jonka hän on 

nähnyt tv-ruudussa”. Tällaiset lapset alkoivat lopulta Kingin mukaan itsekin 

tuntea itsensä muita vähempiarvoisiksi.76 

   Kingin vankilasta kirjoittaman kirjeen osittainen julkaiseminen oli 

Församlingsbladetin ensimmäinen reaktio Birminghamin kampanjan tapahtumiin 

ja Kingin toimintaan. Kirje kuvasi erinomaisesti sitä, miten rotuerottelu kosketti 

mustia ja auttoi lukijoita paremmin ymmärtämään rotukysymyksen vakavuutta. 

 

2.3. Keskustelunavaukset Herättäjässä, Sanassa ja Etsijässä 
 

Herättäjä nosti rotukysymyksen esille pääkirjoituksessaan kesäkuun loppupuolella 

1963. Päätoimittaja Haakon Wainio ei varsinaisesti maininnut kirjoituksessaan 

Yhdysvaltojen rotuongelmaa. Wainion mukaan eri lehtien palstoilla oli alettu 

puhua rotukysymyksestä, jolla päätoimittaja tarkoitti mustien 

ihmisoikeuspyrkimyksiä ja näiden pyrkimysten valkoisilta saamaa vastustusta.77 

Oletettavasti kirjoituksessa viitattiin Yhdysvaltojen kansalaisoikeusliikkeeseen ja 

Etelä-Afrikan apartheidiin. 

                                                
76 Fbl 39/18.10.1963 Oikoumene överblick. ´Varför negrerna inte mera kan vänta´. 
77 Herättäjä 25/20.6.1963 Rotukysymys (pääk.). 
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   Kirjoittaja epäili suomalaisten ihmettelevän rotukysymyksen samaa huomiota. 

Hän kuitenkin toi käsiteltävän asian Suomen tasolle ottaessaan esimerkiksi 

romaniväestön: 
Mahtanevatko kaikkialla maassamme tunteet olla aivan liikkumattomat, kun on kyseessä 
tämä suhteellisen pieni osa maamme asukkaista. Entä onko suhde maamme 
ruotsinkieliseen väestöön ja juutalaisiin aivan samanlainen kuin suhde suomalaisiin?78 

Kirjoittaja totesi vanhojen ennakkoluulojen periytyvän helposti. Hänestä 

rotuongelman olemassaolo kertoi siitä, ettei kristinusko ollut ”ulottunut vielä 

tarpeeksi kauas, eikä riittävän syvälle”. Hän uskoi myös kristittyjen saavan vielä 

muitakin puolelleen rotuongelmien selvittämiseksi.79 Kirjoittaja ei kuitenkaan 

ottanut huomioon sitä, että esimerkiksi Yhdysvalloissa kristityt olivat usein niitä, 

jotka halusivat pitää kiinni rotuerottelusta. Kristilliset arvot eivät siis välttämättä 

taanneet ihmisoikeuksia. 

   Seuraavan kerran Herättäjä sivusi Yhdysvaltojen rotukysymystä vasta 

syyskuussa. Lehdessä julkaistu uutinen koski elokuussa pidettyä Kirkkojen 

maailmanneuvoston keskustoimikunnan kokousta, jossa oli käsitelty ajankohtaisia 

kysymyksiä. KMN oli hyväksynyt päätöslauselmat, jotka koskivat ydinaseita ja 

Etelä-Afrikan ja Yhdysvaltojen rotukysymystä. Rotusyrjintä oli päätöslauselman 

mukaan ”Kristuksen ja sen yhteyden kieltämistä, mikä kantaa hänen nimeään”.80 

   Herättäjä ei juurikaan vielä vuonna 1963 reagoinut Yhdysvaltojen 

kansalaisoikeusliikkeeseen liittyviin tapahtumiin. Lyhyet maininnat tai 

rotukysymyksestä yleisluontoisesti puhuvat kirjoitukset eivät antaneet lukijoille 

tietoa siitä, mitä Yhdysvalloissa todellisuudessa tapahtui. Toisenlaisen kuvan sai 

kuitenkin Sana-lehdestä, joka tarttui syksyllä 1963 kansalaisoikeusliikettä 

koskeviin uutisiin. 

   Elokuun alussa Sana julkaisi takasivullaan otsikolla Taistelija lyhyen 

kirjoituksen Martin Luther King Juniorista. Tekstiin oli myös liitetty kuva 

Kingistä. Kirjoituksen mukaan King oli ”päähahmo Amerikan neekereiden 

vapaustaistelussa”. Kirjoitus kiinnitti huomiota Kingin väkivallattomaan linjaan, 

joka oli saanut osakseen paljon kritiikkiä. Kingin saavutuksista kirjoitus mainitsi 

Montgomeryn bussiboikotin, jonka myötä oli saatu rotuerottelu poistetuksi linja-

autoista. Kingiin kohdistuneista vastoinkäymisistä tuotiin esille muun muassa 

Kingin lukuisat vangitsemiset. Lopuksi kerrottiin myös, että Kingiä kutsuttiin 

                                                
78 Herättäjä 25/20.6.1963. 
79 Herättäjä 25/20.6.1963. 
80 Herättäjä 37/13.9.1963 Polttavat ajankohtaiset kysymykset esillä keskustoimikunnassa. 
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nimityksellä ”Amerikan Gandhi”.81 Toisin kuin Församlingsbladet ja Herättäjä, 

Sana-lehti avasi kansalaisoikeusliikettä koskevan keskustelun suoraan Kingiä 

käsittelevällä kirjoituksella. Kirjoitus toi lyhyesti esille myös 

kansalaisoikeusliikkeen tapahtumia sekä sen keskeisen toimintatavan, 

väkivallattomuuden. 

   Sana jatkoi samalla linjalla syyskuussa julkaistessaan takasivullaan kuvan ja 

lyhyen uutisen siihen mennessä Yhdysvaltojen suurimmasta mielenosoituksesta. 

Mustien päivä -otsikolla julkaistu kirjoitus kertoi 200 000 mustien 

kansalaisoikeuksien puolustajan kerääntyneen ”neekeriorjuuden poistajan 

presidentti Lincolnin muistomerkille” Washingtoniin. Kirjoitukseen oli liitetty 

myös kuva kyseisestä tapahtumasta. Mielenosoituksella oli pyritty tukemaan 

kansalaisten tasa-arvoa koskevaa lakiesitystä.82 

   Lokakuun alussa Sana palasi uudestaan Martin Luther King Junioriin 

julkaistessaan etusivullaan uutisen, jonka mukaan Kingiä oli ehdotettu Nobel-

kandidaatiksi. Kingiä kuvailtiin ”suurenmoiseksi taistelijaksi epäinhimillisiä 

rotulakeja vastaan”. Hänen nähtiin olevan myös ”vapauden symboli” 

ihmisoikeuksien puolesta taisteleville. King kuvattiin sovittelijana, joka ymmärsi 

sekä valkoisia että mustia. Tämäkin uutinen toi esille Kingin vangitsemiset ja 

hänen kotiinsa kohdistuneet uhat.83  

   Seuraavassa numerossaan Sana esitteli lukijoilleen kansalaisoikeusliikkeen 

toisen puolen. Uutisen mukaan ”neekerimuhamettilaisuus” oli kasvattanut 

suosiotaan erityisesti Yhdysvaltojen etelävaltioiden neekereiden keskuudessa. 

Liikkeen johtaja Elijah Muhammad uskoi, etteivät valkoiset osanneet ratkaista 

rotuongelmaa oikeudenmukaisesti. Sana kuvasi Muhammadin johtaman liikkeen 

ajattelun koostuvan islamista, mustien historiasta sekä ”kotoisista opinkappaleista, 

joita suhteellisen suuri USA:n muhamettilainen väestö” ei noudattanut.  Sana 

nimitti liikkeen ajatuksia propagandaksi ja kertoi liikkeen päämäärien olevan 

”länsimaisesta sivistyksestä” irtautuminen sekä oma neekerivaltio.84 

   Sana toi ensimmäisenä tutkimanani ajanjaksona esille kansalaisoikeusliikkeen 

osan, johon Martin Luther King Jr. ei kuulunut. Jo näiden kahden viimeksi 

mainitsemieni kirjoitusten perusteella oli selvää, että Sana-lehti ja varmasti myös 

tavalliset suomalaiset kristityt yleensäkin arvostivat Kingin työtä ja kokivat hänen 

                                                
81 Sana 31/1.8.1963 Taistelija. 
82 Sana 38/19.9.1963 Mustien päivä. 
83 Sana 40/3.10.1963 Tri King Nobel-kandidaatti. 
84 Sana 41/10.10.1963 Neekerimuhamettilaisuus myötätuulessa USA:ssa. 
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toimintatapansa oikeammiksi kuin ”neekerimuhamettilaisten”. Muhammadin opit 

kuvattiin propagandana kun taas Kingin kirjeitä ja ajatuksia julkaistiin lehtien 

palstoilla. Kenties kansalaisoikeusliikkeen radikaalimpi puoli koettiin liian 

radikaaliksi ja uhkaavaksi. Suurena syynä tähän oli varmasti myös vieras uskonto, 

joka saatettiin kokea pelottavana erityisesti sen sekoittuessa politiikkaan. King 

nähtiin lempeänä ja esimerkillisenä kristittynä, joka käytti rauhanomaisia 

toimintatapoja. Muhammad taas oli muslimi, joka vaati mustille omaa valtiota ja 

eroa länsimaisesta elämäntavasta. 

   Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton lehti Etsijä ei juurikaan reagoinut 

Yhdysvaltojen mustien kansalaisoikeusliikkeeseen ja sen tapahtumiin vuonna 

1963. Poikkeuksena oli Ylioppilaitten Kristillisen Maailmanliiton Pohjois-

Amerikan sihteerin Risto Lehtosen Yhdysvalloista lähettämä kirje, jossa hän 

kuvaili ensivaikutelmiaan uudesta asuinmaastaan. Lehtonen työskenteli 

Yhdysvalloissa maan kristillisen ylioppilastyön liittämiseksi yhä enenevässä 

määrin muiden maiden kristilliseen ylioppilasliikkeeseen.85  

   Lehtonen käsitteli ensimmäisessä kirjeessään erikseen rotuongelmaa, joka oli 

Birminghamin kampanjan takia jatkuvasti lehtien ykkösuutisena Yhdysvalloissa. 

Lehtonen näki rotuongelman koskevan myös kristillistä ylioppilasliikettä. Hän 

toivoi voivansa palata rotukysymykseen vielä tarkemmin myöhemmissä 

kirjeissään mutta mainitsi kuitenkin mustien tulevaisuudennäkymät 

Yhdysvalloissa. Virallisten tilastojen mukaan nimittäin vuoden 2000 aikoihin 

uskottiin maassa olevan enemmän mustia kuin valkoisia.86 Jostain syystä 

Lehtonen ei tutkimanani ajanjaksona enää palannut rotukysymykseen lyhyitä 

mainintoja lukuun ottamatta. Merkittävää on kuitenkin huomata, että Lehtonen 

mainitsi Birminghamin kampanjan olleen Yhdysvalloissa laajasti esillä. Suomen 

kirkollisessa lehdistössä taas herättiin varsin myöhään – jos ollenkaan – kyseisen 

kampanjan tapahtumiin. 

 

2.4. Mustan Lutherin Nobel herättää Kotimaan 
    

Helmikuussa 1964 Kotimaa-lehti julkaisi lyhyen uutisen, jonka mukaan tunnettu 

35-vuotias neekerijohtaja Martin Luther King Jr. oli ehdolla Nobelin 

rauhanpalkinnon saajaksi. Perusteluna palkinnon saamiselle oli hänen 
                                                
85 Etsijä 5-6/1963 Amerikan kirje n:o 1. Kirj. Risto Lehtonen; 7/1963 Amerikan kirje. Kirj. Risto 
Lehtonen; Suomen teologit ja kirkkomuusikot 1974, 250–251. 
86 Etsijä 5-6/1963. 
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rauhanomainen taistelunsa Yhdysvaltojen mustien perustuslaillisten oikeuksien 

puolesta vuodesta 1955 lähtien.87 Myöhemmin syksyllä Kingin rauhanpalkinnon 

varmistuttua King ja kansalaisoikeusliike alkoivat herättää entistä suurempaa 

huomiota Kotimaa-lehdessä. 

   Samaan aikaan vuonna 1964 Kotimaan päätoimittaja vaihtui. Vuodesta 1958 

vuoteen 1964 lehteä toimittanut Aarre Lauha vaihtui Simo Talvitiehen, joka oli 

päätoimittajana vuoteen 1968 saakka. Päätoimittajan vaihtuminen voisi hyvinkin 

olla yksi syy siihen, miksi kansalaisoikeusliike nousi vasta Kingin Nobel-

palkinnon yhteydessä lehdessä tärkeäksi asiaksi. Myös ennen vuotta 1964 oli 

kansalaisoikeusliikkeessä tapahtunut suuria asioita. Näitä tapahtumia olivat olleet 

muun muassa vuonna 1955 alkanut Montgomeryn bussiboikotti sekä vuonna 1963 

neljännesmiljoonan ihmisen kansalaisoikeusmarssi Yhdysvaltain pääkaupunkiin 

Washingtoniin. Washingtonissa King oli pitänyt vielä tänäkin päivänä 

muistettavan Minulla on unelma -puheensa.88 Esimerkiksi kumpaakaan näistä 

tapahtumista ei Kotimaassa ollut uutisoitu lainkaan. Uuden päätoimittajan myötä 

lehti alkoi antaa enemmän palstatilaa sosiaalisille kysymyksille. Ajan radikaali ja 

uudistusta vaativa henki alkoi puhaltaa tuuliaan myös kristilliseen lehdistöön. 

   Vielä ennen Kingin Nobel-palkintoa koskevaa kirjoittelua, lokakuun alussa 

1964 Kotimaa julkaisi etusivullaan uutisen siitä, miten Mississipissä joukko eri 

kirkkokuntien edustajia oli perustanut komitean auttaakseen edellisenä kesänä 

rotumellakoissa poltettua 24 neekerikirkkoa. Lokakuun lopussa Amerikan 

luterilainen kirkko taas vastasi eriarvoisuuden aiheuttamaan haasteeseen 

kirkkonsa yleiskokouksessa. Kirkon presidentti antoi kirkkonsa jäsenille ohjeita, 

jotka julkaistiin myös Kotimaa-lehdessä. Ohjeilla pyrittiin edistämään 

samanarvoisuutta ja lisäämään osallistumista yhteiskunnallisen 

oikeudenmukaisuuden rakentamiseen. Taustalla oli mustien 

kansalaisoikeustaistelu ja sen pyrkimysten tukeminen.89 

   Lokakuun puolivälistä lähtien Kotimaa julkaisi sarjan Martin Luther King 

Junioria koskevia kirjoituksia. Niiden myötä King nousi vahvasti julkisuuteen 

ainakin Suomen kirkollisissa piireissä. Aikaisemmin kansalaisoikeusliikettä 

koskeva kirjoittelu oli Kingin vankilasta kirjoittamaa kirjettä lukuun ottamatta 

keskittynyt pääasiassa eri kirkkojen kannanottoihin asiasta sekä lyhyeen 

                                                
87 Kmaa 12/14.2.1964 Nobelin rauhanpalkintoa ehdotettu Martin Luther Kingille. 
88 Raimo Salokangas 1998, 362–363; Sargent 2004, 18–19, 85–86. 
89 Kmaa 75/9.10.1964 Poltetut neekerikirkot rakennetaan uudelleen; 81/30.10.1964 Kirkon ovet 
kaikille avoinna. 
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uutisointiin järkyttävistä tapahtumista. Nyt pääosaan nousi King itse sekä hänen 

johtamansa liikkeen henkinen ja hengellinen tausta. 

   Kun Nobel-komitea oli lokakuussa päättänyt myöntää Martin Luther King 

Juniorille vuoden 1964 rauhanpalkinnon, Kotimaa julkaisi etusivullaan laajan 

kirjoituksen Kingistä otsikolla Pappi ja vapaustaistelija sai Nobelin 

rauhanpalkinnon. Kirjoituksessa Vilho Ylijoki esitteli Kingin työtä ja ajattelua 

pohjaten Kingin vielä lokakuussa suomentamattomaan teokseen Ei väkivaltaa. 

Ylijoki oli Lauttasaaren seurakunnan pastori, joka toimi Kotimaan vakinaisena 

avustajana 1950- ja 1960-luvuilla.90  

   Erityistä huomiota kirjoituksessa herättävät omaan aikaansa suhteutettuina 

radikaalit alaotsikot: ”Musta Luther” ja ”Kristuksen ja Gandhin oppilaana”.91 

Näillä sanoilla King yhdistettiin luterilaisen perinteen suureen mieheen Martti 

Lutheriin. Kingiä nimitettiin myös ei-kristillistä perinnettä edustavan Gandhin 

oppilaaksi. Tuntuu vaikealta uskoa, että aikaisemmilla vuosikymmenillä olisi 

Kotimaa-lehdessä ihannoitu kirkollista miestä, joka pohjasi osan ajattelustaan 

muuhun kuin Raamatun sanaan ja kristinuskoon. Toisaalta Gandhi oli 1960-

luvulla edelleen tunnettu ja arvostettu kansalaisoikeustaistelija, joka oli herättänyt 

mielenkiintoa yli uskontorajojen. 

   Ylijoki nosti kirjoituksessaan ihailevasti esiin Kingin toiminnan mustien 

oikeuksien puolesta. Hän mainitsi Kingille tärkeät teologiset innoittajat ja selitti, 

miten King sai Gandhilta toimintatavan, jonka mukaan johtaa taistelua vapauden 

puolesta rakkauden käskyn pohjalta. Ylijoki esitteli myös joitain Kingin ehkä 

uskaliaitakin mielipiteitä. King kertoi kirjassaan, ettei hän kannattanut 

kommunismin ateistista materialismia, vaikkakin kommunismi hänestä haastoi 

korjaamaan vapaata talous- ja yhteiskuntajärjestelmää. Ylijoki lainasi 

kirjoituksessaan myös Kingin kärkevää tekstiä, jonka nimenä oli ”Paavalin 

kirjeestä Amerikan kristityille”. Siinä King kritisoi amerikkalaisia kristittyjä 

heidän välinpitämättömyydestään ja siitä, että heidän oikeudentajuansa määräsivät 

Gallup-tutkimukset. Kirjoituksensa lopuksi Ylijoki ihailevasti vertasi Martin 

Luther King Junioria kaimaansa Martti Lutheriin. Ylijoen mukaan King oli 

Lutherin tavoin löytänyt elävän Jumalan, ja Kingin sanomalla oli merkitystä 

ympäri maailman.92 

                                                
90 Kmaa 77/16.10.1964 Pappi ja vapaustaistelija sai Nobelin rauhanpalkinnon. Esipuhetta lukuun 
ottamatta kirj. Vilho Ylijoki; Suomen teologit ja kirkkomuusikot 1974, 555. 
91 Kmaa 77/16.10.1964. 
92 Kmaa 77/16.10.1964. 
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   Joulukuun alussa Vilho Ylijoen kirjoitus sai jatkoa, kun Kirjapaja julkaisi 

suomeksi Kingin kirjan Ei väkivaltaa. Kirjapaja kuului samaan yhtiöön Kotimaan 

kanssa ja hyötyi tietysti Kingin Kotimaassa saamasta huomiosta. Ylijoki kirjoitti 

Kotimaahaan jälleen ihailevan ja kehuvan arvostelun kyseisestä kirjasta. Huomion 

arvoista kirjoituksessa oli mielestäni Ylijoen paluu lokakuussa kirjoittamaansa 

Kingin kuvaukseen, jonka yhtenä alaotsikkona oli ”Kristuksen ja Gandhin 

oppilaana”. Joulukuun kirjoituksessaan Ylijoki selvensi, ettei hän tarkoittanut 

sanonnallaan uskonnon sekoittumista vaan sitä, että King oli kokenut 

hyödylliseksi ottaa periaatteekseen Gandhin väkivallattomuuden.93 Kummastusta 

herättää tämän asian nostaminen uudelleen esiin. Olisiko Ylijoen ilmaisua 

mahdollisesti kummasteltu ja paheksuttu? Kenties Kotimaan lukijat eivät vielä 

olleet valmiita näin radikaaleihin sanoihin. 

   Ylijoki nosti kirjoituksessaan jälleen esille myös Kingin ja kommunismin. Hän 

toi esille, miten Kingin mielestä kommunistisen manifestin kirjoittajien haluna oli 

parantaa yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Kingistä kommunismi esitti 

haasteen kristityille, vaikkakin se oli ristiriidassa esimerkiksi kristillisen Jumala-

käsityksen kanssa. Varsin toisenlaisia kannanottoja oli Kotimaa-lehdessä esitetty  

aivan 1960-luvun alussa, jolloin vallalla oli ollut selkeämpi kielteisyys 

kommunismia kohtaan.94  

   Kommunismi oli epäilemättä asia, joka tuona aikana puhutti. Myös Ylijoki koki 

tärkeäksi tuoda esille Kingin ajatuksia kommunismista, vaikka nämä ehkä 

olivatkin hieman radikaaleja kristillisessä lehdistössä esitettäviksi. Ehkä juuri 

tämän takia Ylijoki piti merkityksellisenä kommunismikysymykseen palaamista 

vielä joulukuun kirjoituksessaan. Huomionarvoista vastajulkaistun kirjan 

käsittelyssä on myös se, että joulukuusta 1964 lähtien vielä pitkään eteenpäin 

Kotimaa-lehden numerot sisälsivät vähintään yhden kirjaa koskevan mainoksen, 

jossa oli iso kuva Kingistä. Näin King oli jatkuvasti esillä, vaikkakaan ei 

lehtikirjoittelun muodossa.  

   Joulukuussa Kotimaa julkaisi vielä kaksi Kingiä koskevaa kirjoitusta. Toinen 

tiedotti televisiossa näytettävästä ohjelmasta, jossa suomalainen Pasi Rutanen 

haastatteli pastori Kingiä. Merkittävän tästä haastattelusta teki se, että se oli 

ensimmäinen haastattelu, jonka King antoi Nobel-palkintonsa nimeämisen 

jälkeen. Toinen Kingiä koskeva kirjoitus käsitteli Tukholman Suurkirkon 
                                                
93 Kmaa 91/4.12.1964 Ei väkivaltaa – Nobelin rauhanpalkinnon saajan teos ilmestynyt suomeksi. 
Kirj. Vilho Ylijoki. 
94 Kmaa 91/4.12.1964; Jalovaara 2007, 131–134. 
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rauhanjumalanpalvelusta, jossa muun muassa Nobel-palkittu King oli puhunut. 

3000 kuulijaa oli noussut seisomaan kunnianosoituksena Kingille. Puheessaan 

King oli nimennyt Yhdysvaltojen Mississipin suoraviivaisesti Jumalan maailman 

pimeäksi paikaksi.95 

   Samassa lehdessä Pelottavia varjoja -nimellä otsikoitu pääkirjoitus käsitteli 

amerikkalaiseen yhteiskuntaan kohdistuneita suuria kolauksia, kuten presidentti 

Kennedyn murhaa ja Mississipin rotumurhia. Uskaliaasti päätoimittaja Talvitie 

yhdisti ihmiskunnan muita suuria tragedioita Mississipin tilanteeseen todistaen, 

että Yhdysvaltojen mustien tilanteen vakavuus oli ymmärretty: ”Paljastuisiko 

näiden kolkkojen tapahtumien takaa jälleen kerran totuus ihmisestä, jonka 

näimme Auschwitzissa ja Hiroshimassa, mutta jota emme uskalla nähdä 

Dallasissa ja Mississipissä?”. Yhdysvaltoja koskettaneita ”vakavia kolauksia” hän 

piti koko maailmaa koskevina.96 Näihin pysäyttäviin sanoihin lisätehoa 

entisestään toi se, että niiden kirjoittaja oli lehden päätoimittaja. 

 

2.5. Församlingsbladetin ”Onkel Tom” 
 

Församlingsbladet ei tarttunut välittömästi uutiseen Kingin Nobel-palkinnosta. 

Kun Kotimaa käsitteli asiaa lokakuun puolivälissä, Församlingsbladet keskittyi 

vielä muihin kansalaisoikeusliikettä koskeviin uutisiin. Oikoumene överblick -

palstan mukaan Martin Luther King Jr. oli vieraillut paavi Paavali VI:n luona 

pyytämässä tämän tukea Yhdysvaltojen rotuongelmien ratkaisemiseksi. Kingin 

sanottiin suunnittelevan julkista hyökkäystä paavia vastaan, ellei tämä 

kommentoisi rotukysymystä.97 Samassa numerossa mainostettiin myös 

Församlingsförbundetin julkaisemaa Kingin kirjaa Vägen heter icke-våld98. 

Mainos nimitti Kingiä Amerikan Gandhiksi. Kingin saama julkisuus mediassa 

tasoitti varmasti tietä markkinavoimille. Oli otollinen aika mainostaa Nobel-

kandidaatin kirjaa. 

   Seuraava Församlingsbladetin numero sisälsi kaksi laajaa kirjoitusta mustien 

kansalaisoikeusliikeestä. Ensimmäinen kirjoituksista oli Anita Höglundin99 

kirjoittama, ja se käsitteli Louis Lomaxin teosta Negerrevolten. Sen yhteydessä oli 

                                                
95 Kmaa 91/4.12.1964 Martin Luther King Suomen televisiossa; 94/15.12.1964 Martin Luther 
King puhui Tukholman Suurkirkossa. 
96 Kmaa 94/15.12.1964 Pelottavia varjoja (pääk.). 
97 Fbl 40/16.10.1964 Oikoumene överblick. Martin Luther King hos påven. 
98 Suomeksi Ei väkivaltaa. 
99 Höglund toimi vuodesta 1965 lähtien lehden toimituksen sihteerinä. 



 33 

myös mainos Kingin kirjan Ei väkivaltaa ruotsinkielisestä versiosta. Kirjaa 

mainostettiin Nobel-voittajan teoksena. Onkel Tom -64 -otsikolla julkaistu 

Höglundin kirjoitus toi joidenkin lehden aikaisempien kirjoitusten tavoin esille 

runsaasti mustien historiaan liittyviä teemoja. Kirjoitus alkoi katkelmalla Harriet 

Beecher-Stowen kirjasta Setä Tuomon tupa. Mustan kirjailijan Louis Lomaxin 

lyhyen esittelyn jälkeen kirjoitus käsitteli neekereiden identiteettiin liittyvää 

problematiikkaa. Höglundin mukaan amerikkalaiset mustat eivät välttämättä 

kokeneet yhteyttä afrikkalaisiin mustiin. Historian aikana oli myös yritetty 

määrittää, kuka todellisuudessa oli neekeri. Useimmilla mustilla oli nimittäin 

valkoisia sukujuuria. Kun aikaisemmin oli määritetty rotu mustien esi-isien 

prosentuaalisella määrällä, vuonna 1930 määrättiin lailla, että jokainen 

sukujuuriltaan musta oli neekeri. Höglund toi esille kirjoituksessaan myös 

Lomaxin korjaaman yleisen harhaluulon: ensimmäiset Pohjois-Amerikkaan tulleet 

mustat eivät saapuneet 1600-luvulla orjina vaan 1500-luvulla 

tutkimusmatkailijoiden mukana.100 

   Höglund käsitteli myös mustien kansalaisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. 

Kirjoituksen mukaan epätasa-arvo koulu- ja työelämässä olivat syinä mustien 

alhaiseen toimeentuloon erityisesti yhteiskunnan teknistyessä. Mustien 

kansalaisoikeuksia olivat kuitenkin pitäneet esillä useat eri järjestöt, joista 

merkittävin oli NAACP. Järjestö pyrki lain avulla ja tuomioistuimissa edistämään 

kansalaisoikeuksien toteutumista, mitä monet taas pitivät liian hitaana tienä. 

Kingin järjestö SCLC taas pyrki suorempaan toimintaan. Höglundin mukaan King 

nähtiinkin usein Yhdysvaltojen mustien johtajana. Tässä yhteydessä mainittiin 

ensimmäistä kertaa Kingin saama Nobel-palkinto. Kirjoittaja toi esille myös 

Lomaxin kritiikin Kingiä kohtaan. Itse NAACP:n jäsenenä Lomax piti Kingiä 

huonona johtajana ja SCLC:a heikkona järjestönä.101 Tällainen lehdessä julkaistu 

Kingiä koskeva kritiikki ei ollut yleistä. Esimerkiksi Kotimaassa Nobel-palkittu 

King kuvattiin esimerkillisenä johtajana ja rauhanrakentajana. 

   Lopuksi Höglund esitteli vielä Lomaxin ajatuksia siitä, miksi oli hyvä, että 

myös valkoiset olivat mukana kansalaisoikeusliikkeessä. Lomax korosti 

erityisesti, että ”mellakasta ei” saanut ”tulla taistelua valkoisia vastaan, vaan 

yksinomaan taistelu yhtäläisten oikeuksien puolesta”. Höglundin mukaan tasa-

arvon toteutumiseen saakka täytyi ”hänen [Setä Tuomon], Louis Lomaxin, Martin 
                                                
100 Fbl 41/23.10.1964 Onkel Tom -64. De amerikanska negrernas kamp för medborgarrätt. Kirj. 
Anita Höglund. 
101 Fbl 41/23.10.1964. 
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Luther Kingin ja monien muiden herättää ja valvoa, ärsyttää, kasvattaa ja johtaa”. 

Kirjoitus sisälsi lisäksi vetoavan kuvan mustasta ja valkoisesta lapsesta, jotka 

soittivat yhdessä pianoa. Kuvateksti oli otettu tohtori Aggreyn sanoista, jotka 

olivat ilmestyneet jo aiemmin Församlingsbladetissa esitellyssä Lehmannin 

teoksessa Negro spirituals: 
On mahdollista soittaa sävelmä pelkästään valkoisilla koskettimilla. Ja sävelmän voi 
soittaa vain mustilla koskettimilla. Mutta saavuttaakseen harmonian täytyy soittaa 
yhtäaikaisesti sekä mustilla että valkoisilla koskettimilla.102 

   Höglundin kirjoitus oli jälleen yksi esimerkki Församlingsbladetin tavasta 

käsitellä Yhdysvaltojen mustien kansalaisoikeusliikkeen tapahtumia. Lehti esitteli 

aiheesta julkaistujen kirjojen kautta mustien historiaa ja nykyisiä rotukonflikteja. 

Onkel Tom -64 kuljetti mustien tarinaa nöyrästä orjasta Setä Tuomosta aina 1960-

luvun kansalaisoikeusjärjestöihin. Kirjoitus toi esille myös Yhdysvaltojen mustien 

identiteettiongelmat: mustat amerikkalaiset olivat amerikkalaisia eivätkä 

sukujuuristaan huolimatta enää afrikkalaisia. Tätä taustaa vasten myös heidän 

kansalaisoikeustaistelunsa kävi kenties entistä ymmärrettävämmäksi. 

   Samassa numerossa Höglundin kirjoittaman kirjaesittelyn kanssa julkaistiin 

Kristen helg och vardag -palstalla lähes kokonaisuudessaan Kingin Tanskassa 

konferenssissa pitämä saarna, joka oli myös televisioitu. Saarnan esipuheessa 

muistutettiin jo päivälehdissä esillä olleesta Kingin saamasta tunnustuksesta, 

Nobel-palkinnosta. King oli tehnyt Församlingsbladetissa julkaistun saarnan 

kristillisellä sanomalla vaikutuksen kuulijoihin käsitellessään Luukkaan 

evankeliumin 11. luvun vertausta rukouksen voimasta.103 

    King käsitteli saarnassaan aikansa maailman ja kirkon ilmiöitä. Lähes 

apokalyptisin visioin hän kuvaili, miten silloinen yhteiskunta eli keskiyötä. King 

otti kantaa muun muassa Yhdysvaltojen rotukysymykseen ja muistutti 

ydinaseiden ja biologisen sodankäynnin uhasta. Saarna toi myös hänen tekstiään 

tuntemattomalle esimerkin hänen kirjallisista taidoistaan ja kärkevistä sanoistaan 

moraalisissa asioissa, etenkin ihmisoikeuskysymyksissä. Hänen mukaansa 

olimme ”oppineet uimaan kuin kala ja lentämään kuin lintu mutta emme 

vaeltamaan yhdessä maan päällä sisaruksina.”104 

   Kingin saarna toimi 1960-luvun alun tilanteen ja hengen tulkkina. Siinä kerrotut 

synkät asiat eivät olleet enää vieraita Församlingsbladetinkaan lukijoille. King 

                                                
102 Fbl 41/23.10.1964. 
103 Fbl 41/23.10.1964 Kristen helg och vardag. En bultning vid midnatt. Esipuhetta lukuun 
ottamatta kirj. Martin Luther King Jr. 
104 Fbl 41/23.10.1964. 
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käsitteli saarnassaan lisääntyviä mielenterveysongelmia sekä ajan henkeen 

kuuluvaa kymmenen käskyn unohtamista ja vain omasta selviytymisestä 

huolehtimista. Piinapenkkiin pääsi myös kirkko, joka liian usein oli jättänyt 

puuttumatta epäoikeudenmukaisuuksiin. Lopuksi hän kuitenkin muistutti, ettei 

pimeä keskiyö ollut ikuinen ja että ihmisten tuli luottaa aamun tuloon, aivan kuten 

mustat orjat olivat aikoinaan luottaneet heidän keskiyönsä päättymiseen.105 

   Kingin saarna kiteytti radikaalilla tavalla ja peittelemättä 1960-luvun alun 

ongelmat ja pelot, jotka olivat varmasti tuttuja myös suomalaisille. Se esitteli 

hänen teoksiaan tuntemattomille kenties ensimmäisen kerran Kingin kristillisenä 

saarnaajana ja aikansa merkittävänä henkilönä. Myös Församlingsbladetin 

Kingille antama huomio tämän saaman Nobel-palkinnon jälkeen loi entistä 

enemmän kuvaa Kingistä kansalaisoikeusliikkeen ensisijaisena johtajana. King sai 

kuitenkin Församlingsbladetissa vähemmän palstatilaa kuin Kotimaassa. 

   Församlingsbladet julkaisi vielä joulukuussa Mississipin neekerikirkkojen 

uudelleenrakentamista koskevan uutisen, joka oli Kotimaassa ilmestynyt jo 

lokakuussa. Joulun aikaan Stiftsronden-palsta taas palasi lyhyesti Kingin 

tekemään vaikutukseen Suomessa. Espoossa oli nimittäin pidetty tilaisuus, jossa 

pastori Torsten Jonsson oli esitelmöinyt Kingistä ja jossa oli näytetty myös 

Kingiin liittyvä filmi.106 Kingin Nobel-palkinnon myötä häntä kohtaan osoitettu 

kunnioitus ja julkisuus lisääntyivät entisestään. Tämä lisäsi myös 

kansalaisoikeusliikkeen näkyvyyttä Suomen kirkollisessa lehdistössä. 

 

2.6. ”Kristuksen rakkauden hehkuttama mies” 
 

Herättäjä julkaisi etusivullaan kaksi Kingin Nobel-ehdokkuutta ja -palkintoa 

koskevaa uutista. Helmikuussa Herättäjä kertoi kahdeksan ruotsalaisen 

kansanedustajan ehdottaneen Nobelin rauhanpalkintoa Kingille, joka tunnettiin 

”USA:n neekerien johtajana”. Itse palkinnosta Herättäjä julkaisi uutisen heti 

lokakuun puolivälissä. Uutisen mukaan King sai 169 000 markan arvoisen 

rauhanpalkinnon. Kirjoituksessa kerrottiin lisäksi Kingin teologisesta 

koulutustaustasta ja työstä baptistipappina. Kingin kerrottiin nousseen 

kansalaisoikeusliikkeen johtoasemaan vuonna 1955 Montgomeryn bussiboikotin 

                                                
105 Fbl 41/23.10.1964. 
106 Fbl 49/18.12.1964 Oikoumene överblick. Uppbrända negerkyrkor byggs upp i Missisippi; 
50/25.12.1964 Stiftsronden. Föredrag om King pä brödramöte i Esbo. 



 36 

aikaan. Molemmat Herättäjässä julkaistuista uutisista toivat esille Kingin 

väkivallattoman vastarinnan periaatteen.107 

   Herättäjä kiinnitti myös huomiota Kingin kirjaan Ei väkivaltaa. Lehden 

päätoimittaja Haakon Wainio kirjoitti joulukuussa ylistävän arvion kyseisestä 

kirjasta. Wainio näki Kingin monien muiden tavoin Yhdysvaltojen mustien 

johtajana. Hän mainitsi Kingin olleen nuorin rauhanpalkinnon saaja. Kirjoittajan 

mielestä Nobel-palkinto oli annettu oikealle ihmiselle. Wainio ei sanojaan 

säästellyt kuvaillessaan Kingiä: 
Hänelle on annettu lisänimi ”Amerikan Gandhi”. Martti Lutherin kaimana hänellä on 
samoja ominaisuuksia kuin suurella uskonpuhdistajalla, rohkeutta, horjumatonta 
seisomista oikean asian puolesta maailman mahtaviakin vastaan.108 

   Wainio kiinnitti lisäksi huomiota Kingin vaikuttavaan kirjoitustyyliin. King sai 

kiitosta siitä, miten hänen tyylinsä ei ollut kaavoihin kangistunutta, ja Wainio 

ihasteli Kingin runsasta lukeneisuutta. Myös kustantaja sai kiitosta siitä, ”että se 

näin nopeasti” oli ”saanut julkisuuteen ’Kristuksen ja Gandhin oppilaan’ 

ansiokkaan teoksen”. Lopuksi Wainio tunnusti Kingin kirjan puhuttelevan, 

vaikkei rotuongelma koskenutkaan suomalaisia.109 

   Ylistävistä sanoistaan huolimatta Wainio näki rotuongelman koskettavan vain 

Yhdysvaltoja. Kingin opetuksia ei tuotu Suomen tasolle eikä kirjoituksessa 

korostettu esimerkiksi ihmiskunnan yhteistä moraalista vastuuta. Mielenkiintoista 

kirjoituksessa on myös se, miten Herättäjä nimitti Nobel-palkittua kristittyä 

Kristuksen ja Gandhin oppipojaksi. Lehden päätoimittajaa ei ainakaan julkisesti 

tuntunut häiritsevän se, että kristitty suurmies otti vaikutteita myös hindulaiselta.          

   Toisaalta Wainion arvio sisälsi huomattavasti samoja elementtejä kuin 

arvioitavan kirjan takateksti. Myöskään siinä rotuongelmaa ei nähty 

kysymyksenä, joka koskisi millään tapaa suomalaisia.110 On siis varsin 

mahdollista, että Wainio oli mukaillut Ei väkivaltaa -kirjan takatekstiä laatiessaan 

arvion. 

   Martin Luther King Junioria käsiteltiin useasti lokakuussa 1964 Sana-lehden 

ulkomaanuutisiin keskittyvällä takasivulla. Lokakuun alussa Sana julkaisi uutisen 

Kingin vierailusta Itä- ja Länsi-Berliinissä. Uutinen sisälsi kuvan Kingistä 

Berliinin protestanttisen piispan Otto Dibeliuksen seurassa. Dibelius oli ollut 

1930-luvulla mukana natsivaltaa vastustaneessa tunnustuskirkossa. Hän oli tullut 

                                                
107 Herättäjä 7/14.2.1964 Martin Luther King Nobelin rauhanpalkinnon ehdokkaana; 
42/16.10.1964 Rauhanpalkinto Luther Kingille. 
108 Herättäjä 51/18.12.1964 Hätkähdyttäviä puheita – kirkkaita ajatuksia. Kirj. [Haakon Wainio]. 
109 Herättäjä 51/18.12.1964. 
110 King 1964. 
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tunnetuksi kansallissosialistisen valtion arvostelijana, sillä hän ei ollut hyväksynyt 

valtion puuttumista kirkon ja julistuksen vapauteen.111 Kansalaisoikeustaistelijan 

Kingin ja natsivallan vastustajan Dibeliuksen kuvaaminen yhdessä sisälsi 

oletettavasti ajatuksen heidän rinnastamisestaan. Kun Dibeliuksen toiminta oli 

historiaa, olivat Kingin toimet ajankohtaisia. Kuva esitteli Kingin ikään kuin 

uutena Dibeliuksena kuvatessaan nämä vapauden aktivistit yhdessä. 

   Sana korosti uutisessaan Kingin, Yhdysvaltojen Gandhin, vierailun 

muodostuneen ”valtavaksi sananjulistustilaisuudeksi, jossa Jumalan sanoma 

tuotiin selvästi esiin”. King oli puheissaan muistuttanut Uuden testamentin 

kirjoitusten ohjaavan kohti sovintoa. King oli verrannut Yhdysvaltojen mustien ja 

valkoisten yhdessä elämisen vaikeuksia jaetun Berliinin tilanteeseen.112 

Herätyskristillisyyttä edustava Sana korosti uutisessaan Kingin ajaman 

ihmisoikeustaistelun ohella vahvasti myös Kingin hengellistä sanomaa. Uutisessa 

King esitettiin enemmänkin kristillisenä julistajana kuin ihmisoikeusjohtajana. 

   Lokakuun puolivälissä Kingin saamat tunnustukset saivat jalansijaa Sanan 

sivuilla. Vielä ennen Nobel-palkinnon julkistamista King oli Sanan mukaan 

valittu vuoden mieheksi yhdysvaltalaisen Time-lehden äänestyksessä. Tämän 

arvonannon hän oli saanut väkivallattoman työtapansa ansiosta. Kingin Nobel-

palkinto nousi Sanan sivuille vasta lokakuun puolivälin jälkeen. Sanan uutisen 

mukaan King aikoi lahjoittaa Nobelin palkinnosta saamansa rahat Yhdysvaltojen 

mustien kansalaisoikeustaisteluun käytettävään työhön. Kingin todettiin olleen 

kolmas neekeri, joka oli saanut rauhanpalkinnon.113 

   Samalla sivulla Kingin Nobel-palkintoa koskevan uutisen kanssa oli piirros ja 

lyhyt teksti otsikolla Taistelu jatkuu. Kuvassa oli musta mies pää painuksissa, ja 

valkoinen käsi piteli kahleita, joihin oli kirjoitettu erilaisia käskyjä. Kuvatekstin 

mukaan piirros kertoi ensimmäisen orjalaivan tulosta Amerikkaan ja siitä, miten 

yli 300 vuotta tämän laivan tulon jälkeen mustien oikeuksia normaaliin elämään 

rajoitettiin edelleen. Kirjoitus huomautti kansalaisoikeuksien olevan myös 

polttava asia seuraavan kuukauden presidentinvaaleissa.114 

   Loppuvuodesta Sana julkaisi vielä muutaman pikku-uutisen mustien 

kansalaisoikeusliikkeestä. Myös Sana tiedotti neekerikirkkojen 

jälleenrakentamisesta. Sen mukaan 24 kirkon tuhopoltosta ei edelleenkään ollut 

                                                
111 Sana 40/1.10.1964 Martin Luther King Itä- ja Länsi-Berliinissä; Oelke 1995, 511. 
112 Sana 40/1.10.1964. 
113 Sana 42/15.10.1964 Vuoden mies; 43/22.10.1964 Luovuttaa rauhanpalkintonsa neekereille. 
114 Sana 43/22.10.1964 Taistelu jatkuu. 



 38 

pidätetty ketään. Joulukuussa Sana toi esille Nobel-palkitun Kingin kunniaksi 

Tukholmassa järjestettävän juhlan. Uutisen mukaan ennen suurkirkossa 

järjestettäviä juhlallisuuksia Kingin oli määrä ajaa läpi soihtukulkueella valaistun 

kujan. Kulkueen järjestäisivät kristityt nuoret. Kingin mainittiin olevan myös 

juhlan pääpuhuja.115 

   Sanan viimeiseksi kansalaisoikeusliikettä koskevaksi kommentiksi jäi vuonna 

1964 otsikolla Ristin häpäisy julkaistu kuva ja lyhyt teksti. Kuvassa Martin Luther 

King Jr. kiskoi maasta hänen pihamaalleen pystytettyä palanutta ristiä.116 

Kuvatekstin mukaan Ku Klux Klan oli pystyttänyt vastaavia palavia ristejä myös 

muiden neekereiden pihoille. Risti ennusti Sanan mukaan ”varmaa tuhoa” sille, 

jonka pihassa se seisoi. Ikään kuin vastineena tälle tapahtumalle, Sana jatkoi 

ajatusviivan jälkeen muistuttamalla Kingin saamasta Nobel-palkinnosta. Tämän 

palkinnon hän oli vastaanottanut Norjassa 10. joulukuuta ”aseettomasta, jalosta 

taistelustaan”.117 

   Etsijä-lehti kommentoi vuonna 1964 kansalaisoikeusliikkeen toimintaa 

kolmessa eri kirjoituksessa. Ensimmäisessä niistä sanan säilää heilutti Auli 

Hakulinen118, joka käsitteli räväkästi Yhdysvaltojen presidentinvaaliehdokkaan 

George Wallacen kampanjaa. Wallace oli aikaisemmin tullut tunnetuksi 

rotuerottelun vankkana kannattajana.119 

   Hakulinen kuvaili kirjoituksessaan Wallacen vierailua Indianassa sijaitsevaan 

Bloomingtonin yliopistokaupunkiin, jonne tämä oli saapunut 

”ääntenkalastusmatkalle”. Hakulisen mukaan Wallacen vierailu tarkoitti sitä, että 

”Iso paha oli kutsuttu etelästä”. Wallacea ymmärtävät olivat ennen vierailua 

tiedottaneet, että presidentinvaaliehdokas ei tokikaan vastustanut vapautta vaan 

puolusti vain osavaltioiden itsemääräämisoikeutta. Kirjoituksen mukaan ”nuoret 

demokraatit” olivat kuitenkin aktivoituneet ja jakaneet rintamerkkejä, joilla oli 

mahdollista tunnustautua tasa-arvon kannattajiksi. Rintamerkeissä oli ”mustalla 

pohjalla valkea yhtäläisyysmerkki”.120 

                                                
115 Sana 45/5.11.1964 Poltetut neekerikirkot rakennetaan jälleen; 50/10.12.1964 Martin Luther 
Kingin vastaanotto Tukholmassa. 
116 Kuva löytyy mikrofilmejä selvempänä Kingin kirjasta Ei väkivaltaa.  
117 Sana 51–52/17.12.1964 Ristin häpäisy. 
118 Hakulinen tuli myöhemmin tunnetuksi erityisesti työstään suomen kieliopin parissa. 
119 Etsijä 4/1964 Herra Wallace etelästä. Kirj. Auli Hakulinen. 
120 Etsijä 4/1964. 
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   Hakulinen kertoi satojen opiskelijoiden kerääntyneen osoittamaan 

rauhanomaisesti mieltään auditorion eteen, jossa Wallacen oli määrä puhua. Itse 

Wallacen puhetta Hakulinen kommentoi vuolaasti ja kantaaottavasti: 
Pieni kiihkeä mies astui lavalle, alkoi kiihtyneesti ladella odotettua tekstiä. Siitä kuinka 
vasemmistolehdistö (!) väittää hänen puhuneen joskus jotain rotuerottelusta, mikä 
tietenkään ei ole totta, siitä kuinka uusi laki kukistaa vapaan yritteliäisyyden, lopettaa 
osavaltioiden itsenäisyyden, kun liittohallitus puuttuu joka asiaan Washingtonin 
yhteiskuntainsinöörien sormin. – – Sitten puhuja heittäytyi filosofiseksi: mitä on rotu, 
uskonto tai sukupuoli että ne aina ja joka paperissa mainitaan.121 

   Kirjoittajan mukaan Wallacen kuuntelijoille tulivat mieleen ”entisen pirun 

raamatuntulkinnat”. Hakulisen kielenkäyttö oli presidenttiehdokasta kuvaillessaan 

pisteliästä ja kantaaottavaa: hän nimitti Wallacea poliisivaltion päämieheksi ja 

vanhaksi konservatiiviksi sekä tämän logiikkaa perverssiksi.122 

   Sadat kuulijat olivat kävelleet mielenosoituksellisesti pois salista, jossa puhe oli 

pidetty. Kirjoittaja oli iloinen opiskelijoiden nopeasta reaktiosta Wallacen heitä 

ärsyttäneisiin sanoihin. Opiskelijoille oli jaettu tietoa siitä, miten he voisivat 

osallistua ja auttaa. Tässä oli ollut mukana myös kristillinen ylioppilasliitto. 

Hakulisen vieressä istuneen tytön mukaan tilanne ei kuitenkaan ollut niin 

lohduttava, miltä näytti. Tytön mukaan ”onnellinen materialismi” oli ”tehnyt 

meidät haluttomiksi ja pysähtyneen tyytyväisiksi. Emme tajua mitä on tilanteen 

muuttuminen, vielä vähemmän sen muuttaminen”.123 

   Auli Hakulisen omakohtainen kokemus Keski-Lännen yliopistokaupungin 

opiskelijoiden aktivoitumisesta pahan kansalaisoikeuksien vastustajan saapuessa 

vierailulle ei jättänyt juuri mitään arvailun varaan. Jos muut kristilliset lehdet 

nyökytellen hyväksyivät Kingin liikkeen väkivallattoman vastarinnan mutta 

kokivat mustien asian olevan kaukainen ja suomalaisia koskettamaton, oli tilanne 

Etsijä-lehden kirjoituksessa varsin toinen. Hakulinen jakoi kokemuksensa 

Yhdysvaltojen todellisesta tilanteesta kristityille opiskelijoille Suomessa ikään 

kuin esitellen maan pöyristyttäviä tapahtumia. Kirjoituksen lopussa oleva 

opiskelijatytön kommentti heitti pallon myös suomalaisille opiskelijoille: oli aika 

pohtia omaa materialismia ja asennoitumista tärkeisiin kysymyksiin.  

   Osittain samalla linjalla Hakulisen kanssa jatkoi Etsijän seuraavassa numerossa 

SKY:n pääsihteeri Juhani Simojoki kuvaillessaan kolmen viikon matkaansa 

Yhdysvaltoihin. Hän oli matkallaan vieraillut muun muassa New Yorkin köyhässä 

kaupunginosassa Harlemissa. Hänen mukaansa suurin osa maan köyhistä oli 

                                                
121 Etsijä 4/1964. 
122 Etsijä 4/1964. 
123 Etsijä 4/1964. 
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mustia ja puertoricolaisia. Kierros Harlemissa oli ollut Simojoelle järkytys: ”siellä 

ei voi kulkea kuin maalaispoika eläintarhassa katselemassa turistinähtävyytenä 

ihmisen hätää”. Tästä kokemuksestaan huolimatta hän piti vierailuaan 

Yhdysvalloissa elämyksenä. Hänen mukaansa ”sellainen suomalainen ylioppilas, 

joka ei ainakin” yrittänyt ”käydä opiskelemassa USA:ssa”, oli kummallinen.124 

   Simojoki kertoi myös Yhdysvaltojen kristillisestä ylioppilasliikkeestä 

saamistaan kokemuksista. Kyseinen liike oli ottanut aktiivisesti kantaa 

rotukysymykseen. Simojoen mukaan liikkeen linja asiassa oli ”selvä, rohkea ja 

laskelmoimaton taistelu tasa-arvoisuuden puolesta”. Simojoki oli vain kateellisena 

voinut katsoa vierestä, kuinka innoissaan ylioppilasliikkeen jäsenet olivat 

puolustaneet rotujen tasa-arvoa.125 

   Hakulisen ja Simojoen kirjoituksista paistoivat nuoruuden palo ja 1960-luvun 

orastava opiskelijoiden radikalisoituminen yhteiskunnallisissa asioissa. 

Kristittyjen yhteiskunnallista aktiivisuutta pidettiin kirjoituksissa selkeästi 

ihailtavana. Merkille pantavaa on se, että Hakulinen ja Simojoki olivat molemmat 

omakohtaisesti käyneet kokemassa Yhdysvaltojen tilanteen ja pitivät tarpeellisena 

jakaa kokemuksensa Etsijän lukijoille. Matkustaminen toiselle puolelle maailmaa 

oli käynyt vähitellen entistä helpommaksi, ja opiskelijoiden oli mahdollista lähteä 

opiskelijavaihtoon vaikkapa Yhdysvaltoihin. Kiinnostus maailman tapahtumiin 

lisääntyi myös entisestään television yleistymisen myötä. Nämä seikat näkyvät 

mielestäni siinä, että vähitellen siirryttiin keskittymään myös muiden maiden 

sosiaalisiin kysymyksiin. Toisin kuin kenties vielä muissa kristillisissä lehdissä, 

kyseisissä Etsijän kirjoituksissa tunnuttiin jo uskottavan, että maailman asiat 

olivat myös Suomen asioita, eikä kristittyjen sosiaalinen vastuu rajoittunut omaan 

maahan. Enää ei ollut varaa tuijottaa vain omaan napaansa. 

   Vuoden 1964 loppupuolella julkaistu Kingin kirja Ei väkivaltaa oli esillä myös 

Etsijässä. Lehden päätoimittaja Esko Rintala kuvaili kirja-arviossaan Kingin 

teosta helppolukuiseksi verraten sitä Valittuihin Paloihin. Rintala ihaili Kingin 

kykyä tuoda kristillinen usko tilanteeseen ja käytäntöön. Rintalan mielestä 

todellisuudessa vain tilanteeseen sidottu usko oli oikeaa uskoa. Kingin kirja oli 

hänestä Vuorisaarnan tuomista tällaiseen todelliseen tilanteeseen:  

                                                
124 Etsijä 5/1964 Juan Amerikassa. Kirj. Juhani Simojoki; Suomen teologit ja kirkkomuusikot 
1974, 449. 
125 Etsijä 5/1964. 
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Heittäkää pommeja koteihimme ja uhatkaa lapsiamme, mutta me rakastamme teitä yhä. 
Lähettäkää huppupäiset väkivallan tekijänne keskiyöllä joukkoomme, lyökää meitä ja 
jättäkää meidät virumaan puolikuolleina, mutta me rakastamme teitä yhä.126 

   Rintalan mielestä Kingin ajatukset eivät olleet vain sanahelinää vaan poliittinen 

realiteetti. Ihaillen kirjoittaja kehui, miten ”juuri Kristuksen rakkauden 

hehkuttama mies” oli ”astunut Amerikan neekerien vapausliikkeen johtoon”. 

Rintalan mukaan rauhanpalkinto oli annettu oikealle henkilölle. Lopuksi hän 

esittelemieni Etsijän aikaisempien kirjoitusten tavoin heitti pallon lukijalle: 

”Mutta missä on meidän uskomme toteutumisen tilanne?”127 

 

3. Selmasta Chicagon vapautusliikkeeseen, 1965–1966 
 

3.1. Alabamasta Aitolahdelle – Selman tapahtumat Kotimaassa 
 

Vuoden 1964 lopun ja 1965 alun ilmapiiriä Suomessa ja kirkossa leimasi muun 

muassa Hannu Salaman kirjasta Juhannustanssit käyty kiihkeä keskustelu. Kirja 

sisälsi pilasaarnan, joka herätti keskustelun jumalanpilkasta. Niin sanottu Salama-

sota syttyi arkkipiispa Martti Simojoen kansanopistolaitoksen juhlassa 

marraskuussa 1964 pidetyn puheen jälkeen. Puhe oli kirjaa varsinaisesti nimeltä 

mainitsematta tuominnut sen sisältämän jumalanpilkan. Simojoen sanojen takia 

koko kirkko joutui tarkastelun kohteeksi. Arkkipiispan ajatukset jakoivat vahvasti 

kansaa: toinen ääripää piti Simojoen mielipiteitä liian suopeina kirjaa kohtaan, ja 

toinen taas uhkasi jopa erota kirkosta protestina hänen vanhoillisena pidetylle 

lausunnolleen. Kiihkeä debatti kirjasta ja kirjailijan sananvapaudesta jatkui vielä 

pitkälle vuoteen 1965.128  

   Vuoden 1965 keväällä Yhdysvaltojen mustien kansalaisoikeusliike nousi jälleen 

suureksi puheenaiheeksi Kotimaan sivuilla. Selman tapahtumat Alabamassa 

herättivät huomattavasti laajempaa huomiota kuin esimerkiksi Birminghamin 

kampanja vuonna 1963. Kingin Nobel-palkinto oli kääntänyt Kotimaan katseen 

Yhdysvaltojen eteläisen osaan, jossa maaliskuussa 1965 vapausaktivistit 

toteuttivat kolme marssia Selmasta Montgomeryyn. Marssijoihin kohdistuneiden 

väkivaltaisuuksien takia ensimmäinen marssi jäi historiaan verisenä sunnuntaina. 

Toinen rauhallisemmin vastaanotettu marssi suuntautui sillalle, jolla mustat olivat 

edellisellä kerralla kohdanneet vastarintaa. Jonkin aikaa tämän jälkeen presidentti 
                                                
126 Etsijä 7/1964 Kirjoja. Rakkaus poliittisena realiteettina. Kirj. [Esko Rintala]. 
127 Etsijä 7/1964. 
128 Niiranen 2008, 225–231. 



 42 

Johnson puuttui puheessaan Selman tilanteeseen antamalla tukensa mustien 

pyrkimyksille. Kolmas ja onnistunut marssi Selmasta Montgomeryyn toteutettiin 

lopulta maaliskuun 21. päivänä, ja Montgomeryyn marssi jopa 25 000 henkeä.129 

   Vielä ennen Selmaan liittyvien tapahtumien kommentointia Kotimaa julkaisi 

tammikuussa 1965 Täältä katsoen -palstalla arvion kirjailija James Baldwinin 

näytelmästä Laulu valkoiselle miehelle. Jussi-nimimerkkiä käyttävä kirjoittaja 

kuvaili räväkästi ja kehuen näytelmää, joka käsitteli mustan nuorukaisen murhaa 

ja hänet murhanneen valkoisen syyttömäksi julistamista vuonna 1955. Jussi-

nimimerkin takana oli Kotimaan päätoimittaja Simo Talvitie. Talvitie kirjoitti 

lehteen pakinoita vuosina 1964–1968. Jussin tämänkertainen kirjoitus sisälsi 

radikaalisti latautuneita ilmaisuja kuten ”mustan kevään alkusoitto”. Talvitie pohti 

näytelmän teemoja myös kristillisen lähimmäisenrakkauden pohjalta.130 Talvitie 

jatkoi pakinoillaan suomalaisen lehdistön perinnettä, jossa päätoimittajat pitivät 

pääkirjoituksensa ohella myös toista, rennompaa palstaa. Jussin henkilöllisyys ei 

kuitenkaan ollut varmasti kovin monelle Kotimaan lukijalle epäselvä.  

   Maaliskuun puolivälissä 1965 Selman tapahtumat alkoivat nousta Kotimaa-

lehden vakioaiheiksi. Ensimmäinen Selman rotulevottomuuksia koskeva kirjoitus 

julkaistiin etusivulla Maailma tänään -palstalla. Palstalla käsiteltiin ihmiskunnan 

senhetkisiä suuria kipukohtia: Vietnamin tilannetta ja Yhdysvaltojen mustien 

ongelmia, joihin eivät olleet auttaneet edes uusi kansalaisoikeuslaki eikä 

presidentti Johnsonin rotupolitiikka. Kirjoituksessa kerrottiin valkoisten 

kiihkoilijoiden tappaneen valkoihoisen papin James Reebin Selmassa 

rotulevottomuuksien yhteydessä.131 

   Kansalaisoikeusliikkeen herättämän huomion noususta Kotimaa-lehdessä kertoo 

se, että maaliskuussa 1965 lehti julkaisi kahdessa peräkkäisessä numerossaan 

Selman tapahtumia koskevan pääkirjoituksen. Ensimmäinen kirjoituksista 

ilmestyi otsikolla ”Selmassa . . .”. Se koski presidentti Johnsonin kongressille 

pitämää puhetta, jossa hän oli puuttunut rotusyrjintään vedoten kuulijoita 

tunnustamaan virallisesti hyväksytyt kansalaisoikeudet. Kirjoituksen mukaan 

rotukysymyksen yksi avainkohta oli läntisen maailman taistelu ihmisarvon 

                                                
129 Sargent 2004, 105–109. 
130 Kmaa 8/29.1.1965 Täältä katsoen. Laulu valkoiselle miehelle. Kirj. Jussi [Simo Talvitie]; 
Hirvonen 2000, 331. 
131 Kmaa 21/16.3.1965 Maailma tänään. 
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puolesta. Johnson oli juuri osallistunut tähän taisteluun antamalla kongressille 

lakiesityksen, jonka avulla pyrittiin turvaamaan mustien äänestysoikeudet.132  

   Pääkirjoitus jatkui Selman tapahtumien käsittelyn jälkeen otsikolla ”ja 

Aitolahdella”. Pääkirjoituksen loppuosa käsitteli Suomen omaa rotukysymystä eli 

romaniongelmaa. Kirjoittaja myönsi, etteivät mustalaisten ongelmat olleet 

rinnastettavissa Yhdysvaltojen mustien kärsimyksiin. Silti suomalaisia oli 

järkyttänyt nelivuotiaan mustalaistytön kaamea kohtalo Aitolahdella. Kirjoitus ei 

kertonut tarkemmin, mitä Aitolahdella oli tapahtunut. Tärkeintä pääkirjoituksessa 

oli kuitenkin kirjoittajan mukaan suomalaisten velka romaneille, joiden 

sijoittumista yhteiskuntaan monet ennakkoluulot haittasivat. Kirjoittajan mukaan 

mustalaisten nykyiset huolto- ja vankilamenot tuli budjeteissa muuttaa koulutus- 

ja asutusmenoiksi. Hänen mielestään 1600 mustalaisen kohtelu saattoi olla 

Suomen oma häpeätahra.133 

   Tämä pääkirjoitus, joka oli päätoimittaja Simo Talvitien kynästä, osoitti yhden 

merkittävän näkökulman Kotimaa-lehden kansalaisoikeusliikkeen käsittelyyn. 

Varsin samalla tavalla mustien kansalaisoikeusliikettä oli käsitelty myös 

Herättäjä-lehdessä jo kesällä 1963, kun lehden päätoimittaja oli tuonut mustista 

puhuessaan esille myös Suomen vähemmistöjen aseman. Kirjoittamalla 

Yhdysvaltojen rotukysymyksestä oli mahdollista tuoda esille oman yhteiskunnan 

epäkohtia kuten Suomen romanien ongelmia. Enää ei tyydytty tuomitsemaan vain 

kaukaisen maan epäoikeudenmukaisuuksia vaan samat ongelmat pyrittiin 

tunnistamaan myös omassa yhteiskunnassa. Päätoimittaja Talvitien ote Kotimaan 

kirjoituksessa oli selkeästi yhteiskuntapainotteinen. Sen tarkoituksena oli puuttua 

eettisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin eikä lukijoiden uskonelämään. 

   Romanien historiaa Pohjoismaissa tutkinut Panu Pulma on myös pannut 

merkille romanien rinnastamisen sorrettuihin mustiin 1960-luvulla. Hänen 

mukaansa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) pakolaisvuosi 1960 nostatti 

romanikysymyksen esiin, ja Mustalaislähetyksen piireissä alettiin vertailla 

Suomen romanien asemaa kansainvälisiin tilanteisiin. Esimerkiksi Kirkko ja 

kaupunki -lehti oli vain vuotta ennen Kotimaassa julkaistua pääkirjoitusta 

pohtinut sitä, voisiko mustalaisten asemaa Suomessa verrata apartheidiin. 

Kehitystä tässä asiassa oli Pulman mielestä tapahtunut. Vielä edellisellä 

vuosikymmenellä, esimerkiksi Ruotsin jo tiedostaessa Yhdysvaltojen ja Etelä-
                                                
132 Kmaa 22/19.3.1965 Selmassa . . . ja Aitolahdella (pääk.). 
133 Kmaa 22/19.3.1965. Seuraavassa numerossa oli korjaus pääkirjoitukseen: mustalaisia oli 
Suomessa 4600 eikä 1600. 
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Afrikan rotuongelmat, Suomen aikakauslehdet olivat lähettäneet mustaksi 

maalattuja toimittajiaan ravintoloihin aiheuttamaan hämmennystä. Tällöin ei 

myöskään vielä otettu huomioon mustalaisten asemaa rotukysymyksenä.134 

   Tilanne muuttui kuitenkin Suomessa Ruotsin esimerkin mukaisesti ennen 1960-

luvun puoliväliä. Romanipolitiikan noustessa Ruotsissa alettiin Suomenkin 

ylioppilaspiireissä ja Yleisradiossa vähitellen keskustella romanien asemasta. 

Myös ruotsalaiset romaniaktivistit arvostelivat varsin kärkkäästi romanien asemaa 

Suomessa.135 Mustalaisten ongelmien vertaaminen kirkollisessa lehdistössä 

apartheidiin ja Yhdysvaltojen mustien rotuerotteluun onkin nähtävänä osana ajan 

keskustelua romanien asemasta. Ellei aihe olisi ollut erityisen ajankohtainen ja 

tuttu julkisessa keskustelussa, sitä tuskin olisi nostettu esille Yhdysvaltojen 

mustien asemaa käsiteltäessä. Romanien ja mustien aseman välillä olevan 

yhteyden esille tuominen ei suinkaan ollut kirkollisen lehdistön keksintöä vaan 

osa YK:n pakolaisvuodesta lähtenyttä keskustelua. 

   Heti seuraavan numeron pääkirjoitus Marssi jatkoi Kotimaassa Selman tilanteen 

käsittelyä. Kirjoituksessa kerrottiin, miten Yhdysvalloissa oli meneillään kolmas, 

tällä kertaa 80 kilometrin pituinen marssi Selmasta Montgomeryyn. Tälle 

kolmannelle marssille presidentti oli asettanut 3000 miestä marssijoiden turvaksi. 

Marssin tarkoituksena oli kiinnittää huomio mustien puutteellisiin 

kansalaisoikeuksiin. Tällä kertaa pääkirjoitus otti esille myös hengellisen kannan 

kansalaisoikeuskysymyksessä. Kirjoitus käsitteli yhteiskuntarakenteissa olevia 

vääryyksiä, joihin ei puututtu ja joita ei edes vaivauduttu ajattelemaan. 

Kirjoittajan mukaan synti ei koskenut vain henkilökohtaisia tekoja vaan myös 

yhteistä syyllisyyttä.136 Jälleen Kotimaan kirjoitus otti kristittyjä opettavan ja 

neuvovan asenteen raportoidessaan kansalaisoikeuskysymyksestä. Tässäkään 

pääkirjoituksessa ei annettu unohtaa, että yhteistä syntiä ja syyllisyyttä löytyi 

myös suomalaisesta yhteiskunnasta. Samalla pääkirjoitus edusti ajatusta, jonka 

mukaan kansalaisoikeusliike oli myös hengellinen asia eikä vain maallinen. Simo 

Talvitien pääkirjoitukset ja pakinat pitivät selkeästi mustien asiaa esillä 

Kotimaassa. 

   Selmasta Montgomeryyn suuntautuvaa marssia käsittelevän pääkirjoituksen 

kanssa samassa lehdessä oli etusivulta alkava laaja raportti Selman tapahtumista. 

Pastori Risto Lehtonen kirjoitti Yhdysvaltojen New Havenista Kotimaalle 
                                                
134 Pulma 2005, 381; Pulma 2006, 177. 
135 Pulma 2006, 177–179. 
136 Kmaa 23/23.3.1965 Marssi (pääk.). 



 45 

otsikolla Väkivallan voittaa vain rakkaus – Taistelu neekerien oikeuksien puolesta 

on yhdistänyt kristityt samaan rintamaan. Raportti oli päivätty 14.3.1965 eli vielä 

ennen kolmatta marssia Selmasta Montgomeryyn. Lehtonen oli aiemmin vuonna 

1963 kirjoittanut myös Etsijä-lehteen mustien rotuongelmasta ja Yhdysvalloista 

saamastaan ensivaikutelmista.137  

   Lehtonen kertoi kirjoituksessaan, miten Alabaman viranomaiset pyrkivät 

kuvernööri George Wallacen johdolla voittamaan Kingin johtaman 

vapausliikkeen, joka halusi saada äänestysoikeuden Selman mustille. 

Viranomaisten toiminta ilmeni poliisien väkivaltaisuutena 

kansalaisoikeusaktivisteja kohtaan. Kirjoituksen alku käsitteli myös aiemmin 

mainittua valkoisen pastorin kuolemaa valkoisten rotukiihkoilijoiden 

pahoinpitelyn seurauksena. Lehtosen raportti sisälsi varsin ison kuvan 

mielenosoituksesta, jossa suurimmaksi osaksi valkoisista papeista koostunut 

joukko rukoili Selman kaupungin ulkopuolella.138 

   Selman tapahtumat olivat raportin mukaan nostattaneet enemmistön 

amerikkalaisista valkoisista rotukiihkoilijoita vastaan. Tämän takia kirkoissa 

järjestettiin rukousmielenosoituksia, ja kirkonmiehiä matkusti avustamaan Kingiä 

ja oikeuksiensa puolesta taistelevia mustia. Lehtosen kirjoituspaikasta New 

Havenista lähti hänen mukaansa lukuisia opiskelijoita ja pappeja tukemaan 

Selman mustia. Myös Yalen yliopiston tiloissa New Havenissa oli järjestetty eri 

kirkkokuntien kristittyjen ja juutalaisten yhteinen rukousmielenosoitus.139 Mustien 

tilanne oli todellakin yhdistänyt ihmisiä samaan rintamaan.  

   Rukousmielenosoituksen puheissa olivat näkyneet samat teemat, joista myös 

Kotimaassa oli kirjoitettu: yhteinen syyllisyys ja väkivallaton vastarinta. Puhujia 

oli huolestuttanut se, miten paljon verenvuodatusta tarvittaisiin, jotta 

oikeudenmukaisuus voisi voittaa. Katolinen pappi oli puheessaan kertonut 

kokemuksiaan Selmasta, jossa hänkin oli ollut aseistettujen poliisien ympäröimä 

mielenosoittaja. Papin mukaan mielenosoittajien rukouksissa oli Jeesuksen 

esimerkin mukaisesti pyydetty anteeksi väkivallantekijöiden puolesta, jotka eivät 

tienneet, mitä tekivät.140 

                                                
137 Kmaa 23/23.3.1965 Väkivallan voittaa vain rakkaus. Taistelu neekerien oikeuksien puolesta on 
yhdistänyt kristityt samaan rintamaan. Kirj. Risto Lehtonen; Etsijä 5-6/1963 Amerikan kirje n:o 1. 
Kirj. Risto Lehtonen. 
138 Kmaa 23/23.3.1965. 
139 Kmaa 23/23.3.1965. 
140 Kmaa 23/23.3.1965. 
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   Pastori Lehtosen raportista on nähtävissä se, että Selman tapahtumat olivat 

olleet tärkeä tekijä amerikkalaisten valkoisten asenteiden muuttumisessa: kirkot ja 

niiden jäsenet olivat alkaneet tiedostaa kristityn kutsumuksen maailmassa ja 

kirkkojen tehtävän Jumalan rakkauden todistajina. Kirjoitus tuntui vaativan 

samanlaista heräämistä suomalaisilta kristityiltä. Lehtonen mietti, mitkä olisivat 

Suomessa ne asiat, joiden puolesta kirkkoa kutsuttaisiin itsensä vaarantamisen 

uhalla turvaamaan elämää.141 Lehtosen kirjoitus, kuten myös monet muut 

Kotimaa-lehdessä ilmestyneet kansalaisoikeusliikettä koskevat kirjoitukset, edusti 

selkeästi uutta mielialaa Suomen kirkossa. Enää ei ollut ajankohtaista vain 

pysytellä oman kotikirkon lämmössä vaan osallistua yhdessä muiden kristittyjen 

kanssa taisteluun hyvän yhteiskunnan ja maailman puolesta. 

   Lehtosen mukaan valkoisten kristittyjen herääminen Yhdysvalloissa ei ollut 

kuitenkaan niin laajaa kuin olisi suotavaa. Kansalaisoikeusliikettä aktiivisesti 

tukevat olivat vähemmistönä seurakunnissa. Esimerkiksi teologisesti vanhoilliset 

eivät olleet puuttuneet rotukysymykseen lainkaan, ja äärioikeistolaiset pitivät 

kansalaisoikeusliikettä ja sitä tukevaa ekumeenista liikettä kommunistien juonena. 

Näistä seikoista huolimatta kansalaisoikeusliike oli Lehtosen mukaan edistänyt 

kristittyjen välistä yhteyttä Yhdysvalloissa. Liike oli myös saanut amerikkalaisia 

huomaamaan väärintekoja, joihin heidän oma maansa oli osallistunut. Esimerkiksi 

New Havenissa pidetyn rukousmielenosoituksen yhteydessä opiskelijat olivat 

jakaneet Vietnamin sotaa vastustavaa materiaalia.142 

   Kotimaa jatkoi Yhdysvaltojen mustien kansalaisoikeusliikkeen käsittelyä vielä 

huhtikuussa 1965 Selman tapahtumien jo laannuttua. Kuun alussa Kotimaa 

julkaisi etusivullaan yhdysvaltalaisen teologin ja sosiaalietiikan professorin John 

C. Bennettin haastattelun. Haastattelijana toimi Yhdysvalloissa asuva teologian 

lisensiaatti Maunu Sinnemäki. Sinnemäki aloitti haastattelunsa kysymyksellä 

Yhdysvaltojen kirkkojen senhetkisistä tärkeimmistä eettisistä taisteluista. 

Haastattelija odotti vastauksen sisältävän pohdintaa mustien 

kansalaisoikeusliikkeestä. Haastattelupäivänä kamppailu kansalaisoikeuksista oli 

nimittäin kiihkeää todellisuutta Selmassa, Alabaman osavaltiossa.143  

   Sinnemäen kummastukseksi Bennett ei kuitenkaan puuttunut vastauksessaan 

mustien ongelmiin. Selitykseksi tähän haastateltava tarjosi sitä, ettei enää ollut 

                                                
141 Kmaa 23/23.3.1965. 
142 Kmaa 23/23.3.1965. 
143 Kmaa 27/6.4.1965 Suurkaupungit ja ulkopolitiikka Amerikan kirkkojen tärkeimmät 
vastuualueet. Kirj. Maunu Sinnemäki; Suomen teologit ja kirkkomuusikot 1974, 450. 
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epäselvää, mikä oli kirkkojen velvollisuus rotuongelmassa. Mustien 

kansalaisoikeudet olivat enää ”keskeneräinen tehtävä”, kun taas suurkaupunkien 

ja ulkopolitiikan ongelmat olivat sillä hetkellä polttavia ja suuria ongelmia.144 

Kansalaisoikeusliikkeen hätkähdyttävästä vaikutuksesta suomalaisiin kieli 

Sinnemäen ennakkoasenne sosiaalietiikan professorin vastaukseen. Suomalaiset 

kenties näkivät julkisuudessa esillä olleen kansalaisoikeusliikkeen Yhdysvaltojen 

kuumimpana kysymyksenä keväällä 1965. Kingin luotsaama kansalaisoikeusliike 

oli tehnyt vaikutuksen kauas Suomen maahan, ja kukapa olisi ollut parempi 

liikkeen kommentoija kristillisessä lehdessä kuin amerikkalainen teologi ja 

sosiaalietiikan professori. 

   Samassa numerossa Bennettin haastattelun kanssa Maailma tänään -palsta 

uutisoi Yhdysvaltojen tapahtumista. Palstan mukaan Vietnamin sota ja mustien 

kansalaisoikeustaistelu olivat asioita, joista riitti jokaiselle viikolle surullista 

tiedotettavaa. Tällä kertaa uutisia oli Mississipistä, jossa oli jälleen poltettu 

neekerikirkko. Toisen kirkon palon poliisi oli ehtinyt kuitenkin estää 

sammuttamalla kirkon luona olleen petrolikanisterin.145 

   Kotimaan kiinnostus mustien kansalaisoikeusliikettä ja Selman tapahtumia 

kohtaan huipentui huhtikuun puolivälissä, kun lehdessä julkaistiin Yhdysvalloissa 

stipendiaattina olevan Maunu Sinnemäen kirjoitus ”Voitto on oleva meidän”. 

Keskustelu mustien oikeuksista oli jäänyt Sinnemäen edellisessä kirjoituksessa 

vähemmälle, mutta nyt hän esitteli Kotimaan lukijoille, mistä 

kansalaisoikeustaistelussa oli kyse. Kirjoituksen esipuhe kertoi, että 

”neekerikysymys” oli ollut koko maailman huomion kohteena aiempina 

viikkoina. Esipuhe sisälsi lisäksi muistutuksen Risto Lehtosen parin viikon 

takaisesta raportista, joka oli kirjoitettu ”suoraan tapahtumain polttopisteestä”.  

Sinnemäen kirjoituksen yhteydessä oli iso kuva Martin Luther King Juniorista. 

Kuvateksti nimitti mahtipontisesti Kingin olevan ”neekerien vapaustaistelun suuri 

johtaja”.146 

   Kirjoituksensa alussa Sinnemäki esitteli joitakin aiempia tapahtumia mustien 

kansalaisoikeustaistelusta mukaan lukien Kotimaassa vähälle huomiolle jääneen 

Birminghamin kampanjan. Selman tapahtumissa hän kertoi olevan kyse mustien 

äänioikeudesta. Periaatteessa tämä oikeus oli taattu vuonna 1870  hyväksytyn 

                                                
144 Kmaa 27/6.4.1965. 
145 Kmaa 27/6.4.1965 Maailma tänään. 
146 Kmaa 29–30/13.4.1965 ”Voitto on oleva meidän”. Taistelu neekerien kansalaisoikeuksista 
USA:ssa. Esipuhetta lukuun ottamatta kirj. Maunu Sinnemäki. 
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perustuslain lisäyksen myötä. Todellisuus oli kuitenkin toisenlainen joissakin 

etelävaltioissa kuten Alabamassa, Louisianassa ja Mississipissä.147 

   Sinnemäki esitteli kirjoituksessaan Kingin käsitystä neljästä keinosta, joilla 

valkoiset estivät mustia rekisteröitymästä äänestäjiksi. Näitä pakkokeinoja olivat 

väkivalta ja sillä pelottelu, lakien väärinkäyttö, vitkastelu sekä erilaiset 

rekisteröitäville asetetut vaatimukset kuten testit. Esimerkki näiden pakkokeinojen 

tehokkuudesta löytyi vuonna 1965 kuuluisaksi tulleesta Selman kaupungista. 

Kaupungissa oli enemmän mustia kuin valkoisia asukkaita, mutta silti vain yksi 

prosentti äänestysrekisterissä olevista oli mustia. Sinnemäen mukaan valkoiset 

eivät uskaltaneet päästää neekereitä valtaan, etteivät mustat alkaisi kohdella heitä, 

niin kuin he olivat kohdelleet mustia.148 

   Sinnemäki kertoi laajasti Selman maaliskuisista tapahtumista ja niihin liittyvistä 

väkivaltaisuuksista. Hän toi esille myös tapahtumien julkisuudessa saaman 

huomion: ”Neekerit voittivat yhdessä hetkessä valkoisten väkivaltaisuuden tähden 

kymmenien miljoonien myötätunnon”. Selman tapahtumat jouduttivat myös 

mustien äänioikeuden käytännössä takaavan lakiehdotuksen alulle panoa. 

Voitoista huolimatta Sinnemäki tiedosti joidenkin valkoisten vihan ja Ku Klux 

Klanin olemassaolon. Hän kuvaili Ku Klux Klanin olevan ”salainen 

terrorijärjestö, joka on perustettu mm. valkoihoisten ylemmyyden ja 

protestanttisen uskon (!) puolustamiseksi”. Sinnemäki syyttikin kirkkoja siitä, että 

ne olivat usein tukeneet rotuerottelua.149 

   Lopuksi Sinnemäki käänsi useiden muiden Selman tapahtumista kirjoittaneiden 

tavoin katseensa Suomeen. Hän uskoi kristittyjen ihmettelevän kotimaassa 

Amerikan tilaa. Hän kuitenkin muistutti, ettei suomalaisillakaan ollut syytä 

omahyväisyyteen. Syrjintää nimittäin esiintyi myös Suomessa. Sinnemäki jättikin 

kristityille lukijoille ilmaan kysymyksen: ”Mikä on meidän 

taistelurintamamme?”.150 Tähän kysymykseen ei Sinnemäki enää vastannut, mutta 

aiemmista kansalaisoikeusliikettä ja Selmaa koskevista kirjoituksista näitä 

vastauksia kyllä löytyi. Merkittävää on huomata, että Kotimaassa 

kansalaisoikeusliikkeen sanoma alettiin vähitellen yhä enenevässä määrin tuoda 

Suomen tilanteeseen. Enää ei jääty uutisoinnin tasolle, vaan tärkeää oli miettiä, 

                                                
147 Kmaa 29–30/13.4.1965. 
148 Kmaa 29–30/13.4.1965. 
149 Kmaa 29–30/13.4.1965. 
150 Kmaa 29–30/13.4.1965. 
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mitä Yhdysvaltojen tapahtumista voitaisiin oppia. Myös Suomessa oli vähitellen 

havahduttu tajuamaan kristittyjen sosiaalinen vastuu ja vähemmistöjen oikeudet. 

 

3.2. ”Rotukysymyksemme” 
 

Kotimaan ohella Sana-lehti seurasi varsin aktiivisesti mustien 

kansalaisoikeusliikkeen tapahtumia alkuvuodesta 1965. Vielä ennen Selman 

tapahtumia se julkaisi Martin Luther King Juniorin lähetystyötä koskevan 

haastattelun.151 Vaikka kirjoitus ei koskenutkaan kansalaisoikeusliikettä, sen 

julkaisu oli osoitus Kingin asemasta jonkinlaisena kristillisenä auktoriteettina. 

Häntä ei siis nähty pelkästään kansalaisoikeuksien asiantuntijana vaan suurena 

kirkollisena henkilönä. 

   Sana seurasi parissa numerossaan maaliskuun puolivälistä lähtien Selman 

tapahtumia. Ensimmäisenä julkaistiin uutinen James Reebin kuolemasta 

rotukiihkoilijoiden pahoinpideltyä hänet. Uutinen sisälsi kuvan valkoisesta 

Reebistä, ja kirjoituksen otsikon mukaan hänen kuolemansa oli Uhri mustien 

puolesta.152 Valkoihoisen Reebin kuolema oli herättänyt huomiota myös 

Kotimaassa. Mielenkiintoista on, miksi juuri valkoisen kuolema sai niin paljon 

julkisuutta. Olivathan useat mustatkin saaneet surmansa rotukiihkoilijoiden vihan 

takia. 

   Seuraavassa numerossa Sana käsitteli kansalaisoikeusliikettä ja sen tapahtumia 

useammassakin kirjoituksessaan. Pääkirjoitus oli julkaistu otsikolla 

’Rotukysymyksemme’, ja se kertoi Selman tapahtumista sekä James Reebin 

kuolemasta. Kotimaan tavoin pääkirjoitus käänsi katseensa myös Suomeen: 

”Oman maamme ’rotukysymyksenä’ pidetään yleensä suhdettamme mustalaisiin”. 

Romanien lisäksi kirjoitus toi esille muitakin ihmisryhmiä, jotka saivat usein 

”kylmäkiskoisen ja epäluuloisen kohtelun: mielisairaaloissa hoidettavina olleet, 

aviottomien lasten äidit, vankilasta vapautuneet jne.” Kirjoituksen mukaan pitäisi 

tehdä enemmän, jotta nämä ihmisryhmät voisivat löytää paikkansa 

yhteiskunnassa.153  

   Pääkirjoitus otti saman linjan kuin Kotimaankin kirjoitukset erityisesti vuonna 

1965: ”Meidän on tunnustettava synniksi myös yhteiset vääryytemme ja 

                                                
151 Sana 4/21.1.1965 Martin Luther King: Kirkon nyt tunnettava lähetystehtävänsä. 
152 Sana 12/18.3.1965 Uhri mustien puolesta. 
153 Sana 13/25.3.1965 ´Rotukysymyksemme´ (pääk.). 
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laiminlyöntimme ja taisteltava niitä vastaan”.154 Herätyskristillinen Sana-lehti oli 

siis tiedostanut kristittyjen sosiaalisen vastuun. 1960-luvun uudistavat tuulet eivät 

puhaltaneet vain kirkollis-yhteiskunnallisessa lehdessä vaan myös 

herätyskristillisten parissa. 

   Huomion arvoista Sanan kirjoituksessa ja kirkollisten lehtien tavassa yleensäkin 

yhdistää kansalaisoikeusliike ja Suomen asiat on se, että nimenomaan 

romanikysymys nostettiin Suomessa tärkeimmäksi rotusortoon verrattavaksi 

ongelmaksi. Kirjoituksissa vilahtelivat silloin tällöin myös muut ihmisryhmät. 

Näistä esimerkiksi vankilasta vapautuneet ja taparikolliset olisivat voineet olla 

toinen mahdollinen ryhmä, joka olisi nostettu erityisesti esille. Kuitenkin 

nimenomaan romanien kohtelu oli varmasti helpoiten verrattavissa Yhdysvaltojen 

mustien rotusortoon. 

   Pääkirjoituksen vieressä oli arvio Kingin kirjasta Emme voi odottaa, jonka oli 

edellisestä teoksesta poiketen julkaissut Weilin & Göös. Enemmän kuin itse 

kirjaan, kirjoittaja keskittyi kansalaisoikeusliikkeen aiempiin tapahtumiin ja 

liikkeen väkivallattoman toimintatavan ihailuun ja ihmettelyyn. Esimerkiksi 

vuonna 1963 järjestetty suuri Washingtonin mielenosoitus oli sujunut ”täysin 

rauhallisesti Intian vapaustaistelijan Gandhin ajoilta tunnetun passiivisen 

vastarinnan merkeissä”.155  

   Kingin teosta kirjoittaja arvioi jossain määrin raskaaksi luettavaksi sen 

sisältämän filosofoinnin takia. Kirjoittaja vakuutti kuitenkin, että ”lukijan 

myötätunto on joka tapauksessa neekerien puolella”. Kirjoittaja toi esille myös 

sen, että hän oletti Sanan lukijoiden olevan innoissaan Yhdysvaltojen mustien 

oikeuspyrkimyksistä. Koska suomalaiset eivät voineet itse osallistua Selman 

marsseille, kirjoittaja kehotti heitä kuitenkin lukemaan Kingin kirjan.156 Mustien 

kansalaisoikeusliikettä ja Selman tapahtumia ei siis Sanassa suinkaan pidetty vain 

amerikkalaisia kiinnostavina. 

   Samassa numerossa oli vielä takasivulla kuva Selmassa rukoilevista 

mielenosoittajista. Kuva oli julkaistu myös Lehtosen kirjoituksen yhteydessä 

Kotimaassa. Sanakin muistutti ison osan marssijoista olleen valkoisia pappeja.157 

   Sana-lehti ei palannut enää myöhemmin keväällä Selman tapahtumiin tai 

kansalaisoikeusliikkeeseen. Se julkaisi kuitenkin huhtikuussa henkilökuvan 

                                                
154 Sana 13/25.3.1965. 
155 Sana 13/25.3.1965 Kirjallisuutta. Neekerit marssivat. Kirj. Y. Ks. 
156 Sana 13/25.3.1965.  
157 Sana 13/25.3.1965 [Kuva]. 
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tummaihoisesta amerikkalaisesta gospellaulajasta Mahalia Jacksonista. Kirjoitus 

kertoi Jacksonin taustasta ja neekereiden evankeliumilaulun perinteestä. Se ei 

kuitenkaan maininnut esimerkiksi Jacksonin esiintymisiä kansalaisoikeusliikkeen 

tapahtumissa kuten Washingtonin marsseilla vuosina 1957 ja 1963.158 

   Herättäjä-lehti reagoi Selman tapahtumiin yhdellä ainoalla lehden etusivulta 

alkavalla kirjoituksella, joka julkaistiin huhtikuun alussa. Kirjoituksessa Risto 

Lehtonen, joka oli aikaisemmin kirjoittanut rotuongelmasta Etsijälle ja 

Kotimaalle, haastatteli NCC:in rotukomission apulaisjohtajaa pastori Moorea 

rotukysymyksen taustoista. Haastattelun esipuheen mukaan vuodesta 1963 lähtien 

vallankumous oli ollut sana, joka kuvasi Yhdysvaltoja. Merkittävimpiä 

tapahtumia tässä vallankumouksessa mainittiin olleen edelliskesänä hyväksytty 

kansalaisoikeuslaki.159 

   Kirjoitus ei varsinaisesti tuonut esille mitään uutta tietoa, jota ei olisi jo kerrottu 

muissa kristillisissä lehdissä. Pastori Moore vastasi Lehtosen kysymyksiin 

mustien historiasta sekä heidän elämästään vailla tasa-arvoisia kansalaisoikeuksia. 

Mooren mukaan neekerien syrjinnässä oli kyse ”koko yhteiskuntaa koskevasta 

sairaudesta ja perusvääryydestä”. Hänen mukaansa syrjintä ei rajoittunut vain 

etelävaltioihin vaan näyttäytyi hieman eri muodoissa myös pohjoisessa. Lehtonen 

keskittyi erityisesti kysymyksiin kirkon asemasta rotuerottelussa. Mooren mukaan 

kirkon oli annettava tukensa mustien kansalaisoikeustaistelulle. Pyrkimyksenä oli 

luopua järjestelmästä, jossa kirkot olivat jakautuneet ihonvärin mukaan. Mooren 

mukaan tämä pyrkimys oli ”johtanut kirkot tutkimaan, mitä evankeliumi todella 

merkitsee käytännön elämässä ja miten se heijastuu ihmisten välisissä 

suhteissa”.160 

   Aiemmasta poiketen myös Församlingsbladet pysyi varsin vaitonaisena Selman 

tapahtumista. Se julkaisi vain kaksi pikku-uutista kansalaisoikeuskamppailusta 

Alabaman osavaltiossa. Helmikuun alussa julkaistun uutisen mukaan Martin 

Luther King Jr. ja 300 muuta mustaa oli pidätetty mielenosoituksen yhteydessä 

Selmassa. Heidät oli vangittu, koska heillä ei ollut virallista lupaa 

mielenosoitukseen. Församlingsbladetin mukaan King istui edelleen vankilassa 

                                                
158 Sana 15–16/10.4.1965 Jumala kutsui hänet laulamaan evankeliumia. Kirj. R. P; Sargent 2004 
32–33, 85. 
159 Herättäjä 19/9.4.1965 Mistä Selmassa on kysymys? Esipuhetta lukuun ottamatta kirj. Risto 
Lehtonen. 
160 Herättäjä 19/9.4.1965. 
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eikä aikonut vapautua edes takuita vastaan. Hänen oikeudenkäyntinsä olisi 

helmikuun puolivälissä.161  

   Toinen kansalaisoikeusliikettä koskeva uutinen julkaistiin Oikoumene överblick 

-palstalla. Se kertoi myös muissa kristillisissä lehdissä järkytystä herättäneestä 

James Reebin pahoinpitelystä ja siitä aiheutuneesta kuolemasta yhden Selman 

marssin yhteydessä. Uutisen mukaan mielenosoittajat olivat saaneet luvan pitää 

jumalanpalveluksen Reebin muistolle oikeusrakennuksessa.162 

   Etsijä-lehti ei julkaissut kirjoituksia Selman tapahtumista. Se kuitenkin tarttui 

vuoden kolmannessa numerossaan Yhdysvaltojen mustien tilanteeseen 

julkaistessaan Auli Hakulisen kirjoittaman arvion James Baldwinin näytelmästä 

Blues for Mr. Charlie. Baldwinin näytelmät olivat ajoittain selvästi esillä 

kristillisessä lehdistössä, sillä myös Kotimaan päätoimittaja oli arvioinut 

pakinassaan erästä toista Baldwinin teosta. Hakulinen kuvaili näytelmää ajoittain 

varsin pisteliäästi. Hänen mukaansa ”Baldwinin keskeiseksi sanomaksi usein” 

tuntui ”nousevan neekerin seksuaalinen paremmuus maan valtarodun edustajaan 

nähden”. Hakulinen kuvaili amerikkalaisten arkea kolmella sanalla: ”viski, seksi 

ja kirkko”. Hänestä amerikkalaiset elivät alkeellisen perhekeskeisesti, ja heidän 

yhteiskunnallinen ajattelunsa oli myös primitiivistä.163  

   Arvioitavassa Baldwinin näytelmässä musta päähenkilö muutti New Yorkiin ja 

alkoi käyttää huumeita. Syvään etelään palaaminen oli kuitenkin lopulta syynä 

hänen tuhoonsa. Hakulisen jo aiemmin ilmi käyneestä räväkästä tyylistä on 

hyvänä esimerkkinä hänen toivoton kuvauksensa New Yorkin Greenwich 

Villagesta:  
tämän nuorison olisi mielekkäämpää kuolla sotaan tai nääntyä pakkotyöhön kuin tuskin 
täysi-ikäisenä harmaantua marijuanasta, sekaantua tuohon ikänsä, sukupuolensa ja 
rotunsa tuntomerkit aikoja kadottaneeseen parveen, joka korppikotkien tavoin liikehtii 
vielä jäljellä olevien entisten taitelijoiden ympärillä. – – Tällainen on se onni, jonka suuri 
osa etelästä paenneita kohtaa New Yorkissa.164 

   Hakulinen äityi muistelemaan myös omia kokemuksiaan Yhdysvalloista. Hän 

kertoi keskustelustaan erään mustan äidinkielen opettajan kanssa ennen uuden 

kansalaisoikeuslain hyväksymistä. Opettaja oli uskonut, ettei Yhdysvallat voinut 

selvitä silloisista kriiseistään ilman uutta sisällissotaa. Opettaja oli kuitenkin 

uskonut, että unelma paremmasta etelästä oli mahdollinen.165 

                                                
161 Fbl 5/5.2.1965 Martin Luther King arresterad. 
162 Fbl 12/26.3.1965 Oikoumene överblick. James Reeb hyllades vid minnesgudstjänst. 
163 Etsijä 3/1965 Laulu valkoiselle herralle. Kirj. Auli Hakulinen. 
164 Etsijä 3/1965. 
165 Etsijä 3/1965. 
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   Lopuksi Hakulinen palasi vielä edellisvuoden joulukuuhun, jolloin Suomessa oli 

esitetty jouluevankeliumia nimeltä Black Nativity. Kirjoittajan mukaan 

nimenomaan mustat olivat näytelmässä tuoneet julki voimakkaan julistuksen: 

”Sillä aikaa kun tehtaat hukkuvat ylituotantoonsa ja rotuvaino menestyy, etelässä, 

hiljaa, hävinneiden puolella on syntynyt musta Kristus”. Hakulisen mukaan 

mustien maailmaan sijoitettuna jouluevankeliumi tuli uudella tavalla 

ymmärrettäväksi. Hän oli itse tajunnut valkoisen omistavan ”koko maailman, 

mutta kuinkahan on hänen sielunsa laita”.166 

   Hakulisen kirjoitus toi esille useita eri elementtejä: mustien todelliset olot 

Yhdysvaltojen pohjoisosassa, valkoisten sorron ja kärkevän kritiikin 

amerikkalaista yhteiskuntaa kohtaan. Hakulinen näki materialismin ja edistyksen 

keskellä elävät amerikkalaiset kuitenkin primitiivisenä kansana. Amerikan 

suurkaupungin loistosta hän paljasti sen synkän puolen huumeineen ja eksyneine 

nuorineen. Näistä, osittain samoista teemoista, jatkui vuoden 1966 

kansalaisoikeusliikettä koskeva kirjoittelu eri lehdissä liikkeen siirtäessä 

painopisteensä Yhdysvaltojen pohjoisosaan. 

 

3.3. Kotimaan katse kääntyy kohti kaupunkeja 
 

Selman kampanjan jälkeen seuraava merkittävä vaihe kansalaisoikeusliikkeessä 

alkoi vuoden 1966 alussa. Tammikuussa liikkeen toiminnan painopiste siirtyi 

pohjoisen osavaltioihin ja suurten kaupunkien slummien auttamiseen. Merkittävin 

näistä kaupungeista oli Chicago, jonka slummialueelle myös Martin Luther King 

Jr. perheineen muutti. Chicagon vapautusliikkeessä keskeinen tapahtuma oli 10. 

heinäkuuta järjestetty ”vapauden sunnuntai”, jolla haluttiin tuoda esille 

köyhyyden ja slummiasumisen ongelmia.167 Vapautusliikkeen toiminta 

pohjoisessa jatkui läpi vuoden 1966. 

   Suomessa vuoden ilmapiiri oli poliittisesti latautunut. Sitä väritti vasemmiston 

nousu. Vuoden merkittäviä tapahtumia olivat eduskuntavaalit ja 

uusvasemmistolaisen Arvo Salon kirjoittaman Lapualaisoopperan ensi-ilta 

vaaliyönä. Median vaikutus näkyi selkeästi vaaleissa: Eino S. Revon johtama 

Yleisradio tuki vasemmistoa vaalien aikana. Vaalien jälkeen nuoriso kiinnostui 

entistä enemmän vasemmistopuolueiden toiminnasta, ja nämä puolueet saivat 

                                                
166 Etsijä 3/1965. 
167 Sargent 2004, 116–118. 
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runsaasti uusia nuorisojäseniä, joilla ei ollut enää työläistaustaa. Tähän 

kehitykseen liittyivät olennaisesti Yhdysvaltojen tapahtumat. Vietnamin sota oli 

synnyttänyt protestiliikkeen, joka sai ihailijoita ja kannattajia ympäri maailmaa.168 

   Kotimaa-lehti koki vuoden 1966 alussa yllättäviä muutoksia. Lehden johdossa 

ei tammikuusta syyskuuhun auto-onnettomuuden takia ollut Simo Talvitie, vaan 

hänet korvasi toimituspäällikkönä työskennellyt Osmo Katajamäki. Vuonna 1966 

Kotimaan numeroissa käsiteltiin Yhdysvaltojen tilanteesta erityisesti Vietnamin 

sotaa.169 

   Kotimaa-lehti ei vielä vuoden 1966 alussa kommentoinut Chicagon 

vapautusliikkeen toimintaa ja liikkeen painopisteen siirtymistä pohjoiseen osaan 

Yhdysvaltoja. Maaliskuun alussa Kotimaassa julkaistiin kuitenkin uutinen, joka 

koski kristittyjen auttamistoimintaa suurten kaupunkien slummeissa. Uutisen 

mukaan Ford-säätiö oli Chicagossa lahjoittanut suuren summan rahaa 

slummialueilla työskentelevien pappien koulutukseen.170 Oletettavasti tämä 

uutinen liittyi Chicagon vapautusliikkeen toimintaan. Keväällä 1966 Kotimaa-

lehti alkoi viimein kiinnittää yleisellä tasolla huomiota Yhdysvaltojen kuohuvaan 

yhteiskunnalliseen tilanteeseen. 

   Huhtikuun puolivälissä Kotimaan toimittaja Pentti Ritolahti haastatteli lehteen 

Kanadassa työskentelevää professori Aarne Siiralaa, joka kuvaili Yhdysvalloissa 

käynnissä olevaa vallankumousta. Tässä yhteydessä hän käsitteli myös lyhyesti 

Kingin johtamaa liikettä. Liike oli esimerkkinä valtiovaltaa vastaan kohdistuvasta 

kritiikistä.171 Merkittävää on huomata, että Siirala puhui haastattelussaan 

liikkeestä nimenomaan Kingin johtamana eikä esimerkiksi 

kansalaisoikeusliikkeenä. 

   Toinen samankaltainen kirjoitus ilmestyi huhtikuun lopussa. Reportaasissaan 

tiedotuspäällikkö Erkki Kario kertoi kokemuksiaan Amerikan matkaltaan. 

Kirjoituksessaan Kario keskittyi tarkastelemaan sitä, miten Yhdysvaltojen kirkot 

hoitivat seurakuntavastuutaan. Hänen mukaansa myös Suomessa voitaisiin ottaa 

oppia Yhdysvalloista näissä asioissa. Kario toi esille Yhdysvaltojen kuohuvan 

tilanteen, johon kuuluivat Vietnamin sota, rotuerottelu ja kaupunkien ongelmat. 

Hänen mukaansa kirkon johtajien rotuerottelua koskevat kannanotot olivat 

aiheuttaneet vastarintaa ja laskeneet joidenkin kirkkokuntien rahallista kannatusta 
                                                
168 Nevakivi 2006, 287. 
169 Esim. Kmaa 2/11.1.1966 Maailma tänään; 6/25.1.1966 Maailma tänään; Heikkilä 1980, 257. 
170 Kmaa 18/8.3.1966 Slummit kristittyjen aktion kohteena USA:ssa. 
171 Kmaa 27/15.4.1966 Valmiit arvovallat horjuvat. Prof. Aarne Siirala luonnehtii amerikkalaista 
vallankumousta. Kirj. Pentti Ritolahti; Heikkilä 1980, 260.  
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erityisesti etelässä.172 Oletettavasti nämä kannanotot olivat olleet rotuerottelua 

vastustavia, mitä erottelua kannattavat valkoiset eivät olleet hyväksyneet. 

   Kesällä Chicagon vapautusliikkeen edetessä Kotimaa kiinnitti enemmän 

huomiota Yhdysvaltojen pohjoisessa osassa käynnissä olevaan kampanjaan. 

Kesäkuun alussa Kotimaa julkaisi uutisen, jossa musta pastori Oscar Lee kertoi 

Yhdysvaltojen kirkkojen aikovan osallistua presidentti Johnsonin alulle panemaan 

”taisteluun köyhyyttä vastaan”. Taistelun tarkoituksena oli auttaa muun muassa 

slummiasukkaita. Lee oli ollut mukana Valkoisessa talossa suunnittelemassa 

kesäkuussa pidettävää kansalaisoikeuskonferenssia. Samassa tilaisuudessa oli 

senaattori Robert F. Kennedy tuonut esille, ettei värillisten asukkaiden tasa-arvoa 

takaavaa kansalaisoikeuslainsäädäntöä kyettäisi toteuttamaan ilman kirkkojen 

tukea. 173 Samassa numerossa kyseisen kirjoituksen kanssa julkaistiin tauon 

jälkeen myös mainos Kirjapajan julkaisemasta Kingin kirjasta Ei väkivaltaa, josta 

oli myynnissä jo toinen painos. 

   Kesäkuussa 1966 Kotimaassa julkaistiin Kirjallisuutta-palstalla arvostelu 

Richard Wrightin omaelämäkerrallisesta teoksesta Musta Poika, josta oli 

ilmestynyt WSOY:n julkaisemana toinen painos. Wrightia kehuttiin lehdessä 

Baldwinin rinnalla Yhdysvaltojen merkittävimmäksi neekerikirjailijaksi. Kirja 

käsitteli köyhyyden ja rodun teemoja. Arvostelun kirjoittajan lehtori Anja Aallon 

mukaan kirja auttoi ymmärtämään paremmin rotuongelman olemassaoloa. Hänen 

mukaansa valkoisella rodulla oli runsaasti sovitettavaa, eikä mustilta voinut 

odottaa anteeksiantoa ilman jumalallista rakkautta. Arvostelija kuvaili kirjan 

lukemista sekä avartavaksi että ahdistavaksi kokemukseksi.174 

   Kirja-arvioita Yhdysvaltojen mustia koskevista teoksista julkaistiin kristillisessä 

lehdistössä tutkimanani aikakautena varsin runsaasti. Kirjat olivat selkeästi lehtien 

ohella toinen tärkeä lähde, josta suomalaiset saivat 1960-luvulla tietoa 

kansalaisoikeusliikkeestä ja mustien ahdingosta. Selkeästi Kotimaa halusi pitää 

esillä myös aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Ainahan oli mahdollista, että esillä 

pitäminen lisäisi myös kiinnostusta Kirjapajan julkaisemia aiheeseen liittyviä 

kirjoja kuten Kingin kirjaa kohtaan. 

 

                                                
172 Kmaa 31/29.4.1966 Amerikan kirkot tarttuvat rohkeasti yhteiskunnan kipeisiin 
pulmakysymyksiin. Kirj. Erkki Kario. 
173 Kmaa 40/7.6.1966 Yhdysvaltain kirkot taisteluun slummiasukkaiden puolesta. 
174 Kmaa 45/24.6.1966 Kirjallisuutta. Neekerikirjailijan tilitystä. Kirj. Anja Aalto; Heikkilä 1980, 
199. 
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3.4. Musta voima herättää keskustelua 
 

Chicagossa 10. heinäkuuta järjestetyn vapauden sunnuntain jälkeen Kotimaa alkoi 

julkaista uutisia Chicagon vapautusliikkeestä. Heinäkuun puolivälissä lehti 

kirjoitti vapauden sunnuntain tapahtumista, vaikkakaan se ei käyttänyt päivästä 

kyseistä nimitystä. Kotimaan mukaan King oli johdattanut sunnuntaina 5000 

marssijaa Chicagon kaupungintalolle. Kaupungintalon oveen hän oli naulannut 

listan, jossa oli 14 vaatimusta. Jälleen kerran Martin Luther King Junioria 

verrattiin kaimaansa Martti Lutheriin, joka oli suorittanut samankaltaisen teon 

vuonna 1517 Wittenbergissä.175 

   Vapauden sunnuntaista julkaistu uutinen oli Kotimaassa ensimmäinen kirjoitus, 

joka toi esille Black Power (musta voima176) -liikkeen. Uutisen mukaan 

sunnuntaina pidetyssä joukkokokouksessa oli tapahtunut selkeää lähentymistä 

Kingin ja väkivaltaa kannattavien mustien välillä. Rodullisen tasa-arvon 

kongressin (CORE) puheenjohtaja oli puheessaan tuonut esille, etteivät CORE ja 

musta voima olleet väkivallan puolella. Kesällä 1966 oli alkanut käydä selväksi, 

etteivät kaikki mustat kannattaneet Kingin väkivallattoman vastarinnan politiikkaa 

vaan halusivat radikaalimpaa oikeuksien vaatimista.177 Vähitellen heinäkuusta 

lähtien mustan voiman ja kansalaisoikeusliikkeen väkivaltaisen osan olemassaolo 

alkoi näkyä myös Kotimaa-lehdessä. 

   Loppukesällä 1966 huomiota lehdessä herätti Genevessä pidettävä KMN:n 

kirkkoa ja yhteiskuntaa käsittelevä konferenssi. Myös Kingin oli määrä osallistua 

tapahtumaan ja saarnata siellä. Heinäkuun puolivälin jälkeen Kotimaa julkaisi 

uutisen, jossa kerrottiin, että Chicagon tilanne oli muuttunut niin vakavaksi, että 

King jäi Yhdysvaltoihin tyynnyttelemään käynnissä olevia mellakoita. Saarnansa 

King lähetti kuulijoilleen filminä. Chicagossa kaupungin pormestari syytti Kingiä 

mustien yllyttämisestä levottomuuksiin. Kingin mukaan levottomuudet taas 

johtuivat neekerighetoissa vallitsevista oloista, joihin hän pyrki saamaan 

parannusta vaatimalla parempia palkkoja ja asuntoja slummiasukkaille. Joihinkin 

myönnytyksiin kaupungin johto oli jo suostunut: mustilla oli mahdollisuus käyttää 

puistoissa olevia uima-altaita, ja paloposteihin asennettiin suihkuja.178 

                                                
175 Kmaa 50/15.7.1966 Martin Luther King naulasi teesinsä oveen. 
176 Myöhemmin musta voima -liike tunnettiin Suomessa erityisesti nimityksellä musta valta. 
177 Kmaa 50/15.7.1966; Sargent 2004, 112–113. 
178 Kmaa 51/19.7.1966 Martin Luther King ei ehtinyt Geneveen. 
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   Kingin peruuntuneesta Geneven-vierailusta julkaistiin vielä kaksi eri kirjoitusta. 

Elokuun ensimmäisessä numerossa oli uutinen, jossa kerrottiin Geneven 

konferenssin Kingille lähettämästä kirjeestä. Kirjeessä oli annettu arvoa 

kansalaisoikeuksiensa puolesta taisteleville ja kerrottu, miten Kingin poissaolo 

muistutti konferenssiin osallistujia siitä, ettei kirkollinen kokoontuminen ollut 

yhtä tärkeää kuin maailman tarpeet.179  

   Seuraavassa numerossa Kotimaa julkaisi hieman lyhenneltynä Kingin Geneven 

konferenssiin lähettämän saarnan, joka oli kuultu ekumeenisessa 

jumalanpalveluksessa. Saarna käsitteli Luukkaan evankeliumin 11. luvun 

vertausta rukouksen voimasta. Lähes sama saarna oli julkaistu vuonna 1964 

Församlingsbladetissa Kingin saatua Nobel-palkinnon. Yksi versio saarnasta oli 

julkaistu myös Kingin kirjassa Ei väkivaltaa.180 King ilmiselvästi käytti tätä 

saarnaansa eri tilanteissa muokaten sitä kunkin hetken tarpeisiin ja ajan henkeen.  

   King otti tällä kertaa saarnassaan kantaa muun muassa Yhdysvaltojen 

rotukysymykseen, myöhemmin avoimesti vastustamaansa Vietnamin sotaan ja 

Etelä-Afrikan apartheidiin. Saarna tiivisti asiat, joita King ajoi. 

Församlingsbladetin saarnan tavoin myös Kotimaassa julkaistu versio antoi 

Kingin tekstiä ennestään tuntemattomalle esimerkin tämän kirjallisesta 

lahjakkuudesta ja kärkevistä sanoista moraalisissa asioissa: 
Kaikkialla maailmassa löytää musta mies itsensä yhä menehtymässä köyhyyden 
yksinäisellä saarella keskellä aineellisen hyvinvoinnin rannatonta merta. Kovin usein saa 
musta mies yhä havaita olevansa muukalainen omalla maallaan. Ja yhä musta mies saa 
tuntea, että häntä hallitaan poliittisesti, käytetään hyväksi taloudellisesti ja monessa 
tapauksessa syrjitään ja nöyryytetään.181 

Saarnassaan King kiteytti myös 1960-luvun ihmisen äärimmäiset pelot: ”On 

olemassa vaara, että kaikki nämä selkkaukset ja kaikki nykyaikaiset aseet yhdessä 

tuottavat maapallomme ihmisperheelle ennenaikaisen kuoleman”.182 

   Kesän 1966 kansalaisoikeusliikettä koskevat uutiset pitivät esillä Martin Luther 

King Juniorin nimeä. Kingin korostaminen liikkeen johtajana tuli esille kenties 

entistä selkeämmin. Kesän kirjoituksista jäi mielikuva jalustalle nostetusta 

suurmiehestä, jonka tekoja myös kirkkojen johtajat Geneven konferenssissa 

ihmetellen siunasivat. 

   Elokuussa Kotimaa julkaisi kirjoituksen, joka toi entistä enemmän tunnetuksi 

mustan vallan käsitettä. Mustan vallan selitettiin olleen mustien 

                                                
179 Kmaa 55/2.8.1966 Tervehdys Martin Luther Kingille. 
180 King 1964, 70–83; Fbl 41/23.10.1964 Kristen helg och vardag. En bultning vid midnatt; Kmaa 
56/5.8.1966 Kolkutus keskiyöllä. Esipuhetta lukuun ottamatta kirj. Martin Luther King Jr. 
181 Kmaa 56/5.8.1966. 
182 Kmaa 56/5.8.1966. 
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slummiasukkaiden iskusana heidän petyttyään tilanteeseensa. Vihdoin myös 

kirkot olivat alkaneet reagoida tähän mustan vallan nousuun. Kirkkojen edustajien 

mukaan vallitsevat levottomuudet olisivat olleet estettävissä, jos valkoiset olisivat 

reagoineet ajoissa vakavaan tilanteeseen. Kyseinen kirjoitus toi jälleen esille 

Kingin asemaa liikkeen selkeänä johtajana: King oli taas toiminut ahdingossa 

olevien mustien puolestapuhujana julkaistessaan lehdessä ilmoituksen, jossa hän 

pyysi tukea johtamansa SCLC:n toiminnalle. Kingin mukaan vuonna 1965 

hyväksytty uusi kansalaisoikeuslaki oli liian pieni voitto ghetoissa asuville, minkä 

takia mustat olivat turvautuneet väkivaltaan.183  

   Kingin lisäksi kirjoituksessa oli kommentteja The Lutheran -lehdessä 

julkaistusta tekstistä sekä roomalaiskatolisen arkkipiispan arvio tilanteesta. 

Kirjoituksessa mainittiin myös kirkkojen uskonto- ja rotukysymysten komission 

kokoon kutsuma 35 värillisen kirkonmiehen ryhmä, jonka mielipiteen mukaan 

mustien valtaan pyrkiminen ei vaarantanut jo saavutettuja etuuksia, toisin kuin 

jotkut ajattelivat. Huomion arvoista on myös se, että samalla sivulla kyseisen 

kirjoituksen kanssa esiintyi jälleen Kingin kirjan mainos.184 Uutiset ja mainonta 

kulkivat ajoittain kansalaisoikeusliikettä käsittelevissä Kotimaan numeroissa käsi 

kädessä ja tukivat toisiaan. 

   Syyskuun alussa Kotimaan etusivulla julkaistu uutinen toi esille, miten King 

joutui toimimaan ikään kuin kahden tulen välissä tehdessään työtä mustien 

kansalaisoikeuksien puolesta. Hänen täytyi miellyttää sekä mustia että valkoisia. 

King oli esitellyt Illinoisin osavaltiolle suunnitelman mustien olojen 

parantamiseksi. Suunnitelman mukaan osavaltion tuli huolehtia mustien 

työllistymisestä, palkasta, asunnosta, koulutuksesta ja turvallisuudesta. Uutisessa 

oli myös varovaista kritiikkiä Vietnamin sotaa kohtaan: suunnitelma mustien 

auttamiseksi oli kallis mutta ei kirjoituksen mukaan lähellekään yhtä kallis kuin 

Vietnamin sota Yhdysvalloille. Kirjoituksesta oli mahdotonta päätellä, oliko tämä 

kritiikki Kingin suusta vai uutisen kirjoittajan omaa lisäystä. Kirjoituksen lopussa 

kävi ilmi Kingin johtaman kansalaisoikeusliikkeen silloinen dilemma: olisiko 

Kingin ehdotus liian radikaali valkoisille ja tarpeeksi radikaali mustille? 

Pahimmillaan osavaltion kieltäytyminen suunnitelman noudattamisesta voisi 

johtaa väkivaltaisuuksiin ja vihaan.185 

                                                
183 Kmaa 58/12.8.1966 Tilanne on räjähdyspisteessä neekerien oikeustaistelussa. 
184 Kmaa 58/12.8.1966. 
185 Kmaa 65/6.9.1966 Martin Luther King vaatii voimakkaita toimenpiteitä neekerien aseman 
parantamiseksi. 
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   Syyskuussa julkaistiin Kotimaassa vielä toinenkin kirjoitus, joka käsitteli 

mustien tilannetta kaupungeissa. Kirkot olivat jälleen ottaneet kantaa 

rotuongelmaan, kun NCC oli pitänyt ylimääräisen kokouksen.  Kokouksen 

huolenaiheena olivat eräissä kaupungeissa tapahtuneet rotumellakat. Neuvoston 

mukaan mellakat aiheutuivat köyhän mustan väestönosan hädästä. Mustat eivät 

myöskään voineet ymmärtää, miten valtiolta löytyi rahaa sotaan mutta ei 

slummialueiden korjaamiseen. Neuvoston mukaan rotutaisteluun olisi voitu saada 

ratkaisu vain puuttumalla ”valkoisen keskiluokan värillisiä veljiään kohtaan 

harjoittamaan tyranniaan”.186 

   Kyseinen kirjoitus toi esille tapaa, jolla Kotimaa oli jo aikaisemminkin käsitellyt 

Yhdysvalloissa käytyä rotukamppailua. Kotimaalle oli tyypillistä julkaista 

kirkkojen edustajien kannanottoja vallitsevasta tilanteesta. Merkittävää oli, että 

esimerkiksi Chicagon kampanjan aikana Kotimaassa ei ollut tuotu esille mustien 

omaa ääntä, lukuun ottamatta johtaja Kingiä, jonka rooli mustien 

puolestapuhujana kirjoituksissa korostui. Osaksi tämä johtui varmasti 

toimituksellisista ongelmista: ei ollut todennäköisesti mahdollista lähettää 

toimittajaa haastattelemaan rotutaistelun todellisia osapuolia. Kirkollisena lehtenä 

Kotimaa oli myös luonnollisesti kiinnostunut kirkkojen ja kristittyjen osuudesta 

rotutaisteluun. Näistä syistä Kotimaasta sai sellaisen vaikutelman, että se seurasi 

tapahtumia varsin etäältä, niin kuin se maantieteellisesti seurasikin. 

 

3.5. ”voimme toteuttaa ’rotusortoa’, vaikka emme koskaan näkisi 

ainoatakaan neekeriä” 
 

Lokakuussa 1966 virisi jälleen Kotimaassa keskustelu Suomen omaksi 

rotuongelmaksi tulkitusta romanikysymyksestä. Lokakuun lopussa julkaistiin 

Mustalaislähetyksen työntekijän Evert Itkosen kirjoitus Rotusyrjintää Suomessa. 

Itkonen kertoi tarinaa teini-ikäisestä mustalaistytöstä, joka koki huomattavaa 

syrjintää. Kyseisen tytön kohtelu Suomessa kuulosti hyvin samanlaiselta kuin se, 

mitä mustat saivat kokea Yhdysvalloissa. Itkonen korosti, että oli turha väittää, 

ettei Suomessa ollut rotusyrjintää. Hän kritisoi Suomea siitä, että maassa pidettiin 

esillä Afrikan ja Yhdysvaltojen rotusyrjintään liittyviä asioita mutta unohdettiin 

                                                
186 Kmaa 67/13.9.1966 Amerikan kirkkojen kansallisneuvosto: Rotutaistelulla syvät ja vakavat 
syyt. 
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mustalaisten tilanne kotimaassa.187 Kyseisessä kirjoituksessa vain mainittiin 

Yhdysvaltojen mustien tilanne, mutta kirjoitus kertoi silti jo aiemmin esiin 

tulleista seikoista. Rotukysymysten pitäminen esillä auttoi tuomaan julkisuuteen 

myös Suomessa vallitsevia yhteiskunnallisia ja moraalisia ongelmia. Romaneja 

puolustavien oli helppo vedota ihmisten omaantuntoon, kun sitä oli jo muiden 

maiden rotuasioilla herätelty. Eihän ollut reilua, että kotimaan asiat jätettiin 

sivuun ja ihannoitiin vain ulkomailla käytäviä kamppailuja. 

   Heti seuraavassa numerossa julkaistiin mielenkiintoinen kirjoitus rotusorrosta ja 

Yhdysvaltojen mustien tilanteesta. Täältä katsoen -palstalla julkaistu pakina 

sisälsi useita huomionarvoisia seikkoja siitä, miten Kotimaa-lehti käsitteli mustien 

kansalaisoikeusliikettä. Tapansa mukaan palstallaan Jussi-nimimerkillä kirjoittava 

päätoimittaja herätteli lukijoita ajattelemaan. Talvitie kuvaili kirjoituksessaan, 

miten maailmassa elettiin demokratian suurinta menestyskautta. Kuitenkaan tasa-

arvoa ei ollut saavutettu kaikkialla vaikka sitä tavoiteltiin enemmän kuin koskaan 

aiemmin. Kirjoituksen mukaan Yhdysvaltojen suurin ongelma tasa-arvoasiassa oli 

rotukysymys, joka oli edelleen vailla lopullista ratkaisua.188  

   Kirjoitus oli samoilla linjoilla monien aikaisempienkin Kotimaan kirjoitusten 

kanssa ihaillessaan tohtori Martin Luther King Juniorin toimia. Kirjoittajan 

mielestä oli Yhdysvaltojen mustien onni, että heillä oli näkyvänä johtajanaan 

moraaliltaan tinkimätön King. Kirjoitus ihaili myös Mahatma Gandhia, jolta King 

oli saanut oppinsa. Kirjoitus kuvaili Gandhia suurisanaisesti ylvääksi intialaiseksi, 

ja pakinan mukaan hän oli myös ”suurin kristitty kristikunnan ulkopuolella, 

vieläpä monia kristittyjä paremmin”.189 

   Täältä katsoen -palstalla julkaistu kirjoitus kiinnitti huomiota myös mustien 

kansalaisoikeusliikkeen uuteen ongelmaan, mustaan voimaan. Kirjoittajan 

mukaan edellisviikolla oli televisiossa esitetty dokumentti Yhdysvaltojen mustien 

epätoivosta ja suurkaupunkien ghettojen ongelmista. Dokumentin mukaan 

neekerien ongelmina olivat työttömyys ja ennen kaikkea se, etteivät valkoiset 

halunneet asua samoilla alueilla mustien kanssa. Näiden ongelmien takia mustien 

kärsivällisyys oli tullut tiensä päähän. Mustat halusivat nyt ottaa väkisin 

valkoisilta sen, mikä heille kuului.190 

                                                
187 Kmaa 79/25.10.1966 Rotusyrjintää Suomessa. Kirj. Evert Itkonen. 
188 Kmaa 80/28.10.1966 Täältä katsoen. Rotusorto. Kirj. Jussi [Simo Talvitie]. 
189 Kmaa 80/28.10.1966. 
190 Kmaa 80/28.10.1966. 
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   Rotusortoa koskeva kirjoitus toi esille myös muita merkittäviä seikkoja. Se 

tarjosi selitystä sille, miksi Suomessa katsottiin niin suopeasti Yhdysvaltojen 

mustien oikeuspyrkimyksiä: ”Suomessa on helppo ottaa radikaali kanta 

neekerinongelmaan, koska sekä Helsinki että Utsjoki ja kaikki paikannimet siltä 

väliltä ovat yksiväristä seutua.” Talvitie löysi kuitenkin Suomesta ongelmia, jotka 

vastasivat mustien rotusortoa 1960-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa. Näitä 

olivat taloudellinen ja uskonnollinen ylemmyydentunto lähimmäistä kohtaan ja 

suhtautuminen mustalaisiin. Talvitie viittasi edellisessä numerossa ilmestyneeseen 

Itkosen kirjoitukseen. Hänen mukaansa ”voimme toteuttaa ’rotusortoa’, vaikka 

emme koskaan näkisi ainoatakaan neekeriä”.191  

   Näin ollen kirjoittaja näki rotusorron olevan laaja-alaisempaa kuin pelkästään 

rotua koskevaa. Rotusorto ymmärrettiin laajimmillaan sorroksi, joka kohdistui 

ihmiseen, joka oli erilainen kuin itse tai eriarvoisessa yhteiskunnallisessa tai 

sosiaalisessa asemassa. Rotusorron kohteena saattoi siis olla esimerkiksi toisen 

kirkkokunnan jäsen pelkästään uskonnollisen vakaumuksensa tähden. Kirjoitus 

jatkoi jo aiemmin esille tullutta tulkintaa Yhdysvaltojen rotuongelmasta ja liitti 

sen jälleen tavallisen suomalaisen kristityn kokemukseen ja sosiaalisen 

velvollisuudentunnon herättelyyn.  

   Talvitie näki myös suomalaisten helposti puolustavan mustia, koska Suomi oli 

värillisesti varsin homogeeninen maa. Herääkin kysymys siitä, olisiko Suomessa 

asuvien mustien asiaan suhtauduttu yhtä suopeasti kuin Yhdysvaltojen mustien 

asiaan suhtauduttiin. Kirjoituksesta teki entistä merkittävämmän se, että sen oli 

kirjoittanut Kotimaa-lehden päätoimittaja. Kärkevästi kirjoittava Jussi eli Simo 

Talvitie toi rohkeasti esille Suomen sosiaalisia ongelmia antaen samalla 

pohdittavaa lukijoilleen. 

   Tärkeää on myös huomata Talvitien kirjoituksessa hänen mainintansa televisio-

ohjelmasta. Kyseinen dokumentti ei ollut suinkaan ensimmäinen Yhdysvaltojen 

mustien asemaa koskeva televisio-ohjelma, joka mainittiin Kotimaa-lehdessä. 

Varsin uutena mediana myös televisio oli mukana vuosikymmenen tapahtumissa. 

1950-luvun lopulla alkaneet televisiolähetykset toivat elävää kuvaa kaikille 

vastaanottimen omistaville.192 Tätä elävää kuvaa oli ensimmäistä kertaa 

mahdollista nähdä kotisohvalta. Tämä mahdollisti myös Yhdysvaltojen 

tapahtumien ja maan kansalaisten elämäntyylin seuraamisen aivan uudella tavalla. 

                                                
191 Kmaa 80/28.10.1966. 
192 Nevakivi 2006, 286. 
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Televisiolähetysten alkaminen tiesi siis myös uudenlaista sopeutumista lehdistön 

piirissä. Elävä kuva haastoi perinteisen painomedian. 

   Pohdinnan arvoista onkin se, olisiko lehdistössä ollut ilman televisiota 

paljonkaan keskustelua Yhdysvaltojen tapahtumista. On varsin todennäköistä, että 

television tulo Suomeen vaikutti paljon muiden maiden asioiden jatkuvasti 

kasvavaan käsittelyyn kaikissa medioissa. Oli pakko laajentaa käsitystä siitä, 

mitkä sosiaaliset kysymykset koskivat itseä ja omaa maata, koska televisio näytti 

todellisuutta maapallon toiseltakin puolelta. Tämä todellisuus oli varmastikin 

varsin järkyttävä 1960-luvun ihmiselle, myös mustien kansalaisoikeusliikkeen 

kohdalla. 

   Samassa numerossa rotusortoa koskevan pakinan kanssa oli lyhyt uutinen, joka 

kertoi pienestä edistysaskeleesta Yhdysvaltojen mustien asemassa. KMN:n 

välittämän uutisen mukaan koulu, joka ei aikaisemmin ollut hyväksynyt edes 

Kingin poikaa oppilaakseen, oli lopettanut rotuerottelun. Koulun aikaisempi kanta 

rotuasioissa oli jopa katkaissut koulun ja paikallisen episkopaalikirkon välit. 

Rotuerottelun loputtua oppilaan kyvyt olivat enää ainoa peruste kouluun 

pääsyyn.193 Uutinen oli sikäli poikkeuksellinen, että yleensä 

kansalaisoikeusliikettä koskevat kirjoitukset eivät raportoineet saavutuksista vaan 

vielä saavuttamattomista asioista ja mustien surkeasta tilanteesta.  

   Yksi tällainen negatiivinen uutinen julkaistiin seuraavan numeron etusivulla 

otsikolla Rotutaistelun uhri. Ohiossa oli murhattu Chicagon yliopiston teologian 

professori ja pappi Robert W. Spike. Spike oli työskennellyt aktiivisesti mustien 

kansalaisoikeuksien hyväksi ja julkaissut useita kirjoja. Hän oli myös toiminut 

edelliskesänä pidetyssä Geneven konferenssissa erään työryhmän johtajana.194 

   Loppuvuotta kohti kansalaisoikeusliikettä koskeva kirjoittelu alkoi vähitellen 

hiljentyä. Marraskuun loppupuolella Jussina esiintyvä lehden päätoimittaja 

kommentoi jälleen Täältä katsoen -palstallaan suorasanaisesti maailman 

tapahtumia ja herätteli lukijoita sosiaaliseen vastuuseen. Tällä kertaa kirjoituksen 

pohjana oli Kennedyn kuoleman vuosipäivä. Talvitie näki yhtenä syynä 

Kennedyn kuoleman aiheuttamaan järkytykseen sen, että omasta hyväosaisesta 

asemastaan huolimatta Kennedy oli ”tasa-arvoisuuden ainutlaatuinen tulkki 

keskellä kapitalistista perinnettä”. Talvitie kirjoitti ihaillen Kennedystä miehenä, 

joka taisteli värillisten oikeuksien puolesta pannen alulle uuden 

                                                
193 Kmaa 80/28.10.1966 Hitaasti mutta varmasti muuttuu tilanne USA:ssa. 
194 Kmaa 81/1.11.1966 Rotutaistelun uhri. 
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kansalaisoikeuslain. Pakina päättyi Talvitien sanoihin kristittyjen työstä 1960-

luvun maailmassa. Talvitien mukaan kristittyjen tuli todistaa Jumalasta, hänen 

rakkaudestaan ja oikeamielisyydestään ”kaikenvärisille, molemmin puolin 

rautaesiripun”.195 Pakina toi esille jälleen kerran Kotimaan päätoimittajan 

kirjoittajana, joka seurasi maailmaa ja aikaansa ja joka toi sosiaalisissa asioissa 

mielipiteensä jyrkästi esiin. Jussi-nimimerkin takana seisoi mies, joka toi 

kirjoituksissaan esille 1960-luvun ajan hengen. 

   Samassa numerossa pakinan kanssa oli ote Martin Luther King Juniorin 

puheesta. Neekerijohtajaksi nimitetty King oli Dallasissa pitämässä puheessaan 

syyttänyt Yhdysvaltojen kirkkoja siitä, etteivät nämä totelleet Jumalan antamaa 

tehtävää rodullisen tasa-arvon toteuttamiseksi Yhdysvalloissa. King syytti 

pistävin sanoin kirkkoja rotukysymyksen laiminlyömisestä ja jopa rotuerottelun 

puolustamisesta. Kingin mukaan ilman profeetallista intoa kirkosta oli tulossa 

”merkityksetön sosiaalinen kerho”, jota ei juuri enää kristilliseksi tunnistaisi.196 

   Seuraavan kerran Kotimaa palasi rotukysymysten pariin vasta juuri ennen 

joulua. Huoli maailman tilasta näkyi selvästi aatonaattona ilmestyneessä 

numerossa. Joulurauha liitettiin kirjoituksissa 1960-luvulla esillä olleeseen 

rauhanaatteeseen. Etusivulla julkaistussa artikkelissa oli eri kirjoittajien rauhaa 

koskevia kirjoituksia ympäri maailmaa. Risto Lehtonen kirjoitti New Yorkista 

kuvaillen sitä ristiriitojen kaupungiksi, jossa katkeruutta ja väkivaltaa esiintyi 

muun muassa köyhien ja rikkaiden sekä valkoisten ja värillisten välillä. Kirjoitus 

mainitsi myös Vietnamin sodan laajenemisen. Kirjoituksessa lainattiin tunnetun 

neekerikoomikon ja kansalaisoikeusaktivistin Dick Gregoryn sanoja sodan 

mielettömyydestä. Gregory oli matkannut Pohjois-Vietnamiin esiintymään 

yhdysvaltalaisille sotavangeille. Kirjoituksen sanoma oli selkeä: hetken kestävä 

joulurauha ei maailmassa riittäisi. Tarvittaisiin aitoa ja kestävää rauhaa, jonka 

puolesta kristityt tekisivät työtä. 197 

   Samassa numerossa julkaistiin Nuorten sivut -osastolla rauhaa koskeva ja 

Yhdysvaltojen mustien tilanteen esiin nostava kirjoitus. Kyseinen teksti ilmestyi 

Pohditaan yhdessä -palstalla. Kirjoituksessa näkyi selkeästi nuorten keskuudessa 

suosittu pasifismin aate. 1960-luvulla muun muassa puolustusvoimat ja yleinen 

asevelvollisuus saivat nuorilta runsaasti arvostelua osakseen. Puolustusvoimia 

                                                
195 Kmaa 88/25.11.1966 Täältä katsoen. Kennedy. Kirj. Simo Talvitie. 
196 Kmaa 88/25.11.1966 Martin Luther King: Kirkosta vaarassa tulla merkityksetön sosiaalinen 
kerho. 
197 Kmaa 95/23.12.1966 Maassa rauha. New York. Kirj. Risto Lehtonen. 
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syytettiin esimerkiksi sodanlietsonnasta. Kyseiseen ilmiöön liittyi myös 

Vietnamin sotaa vastustava liike. 198  

   Suorasanaisessa kirjoituksessaan Mikkelissä toimiva nuori pappi Heikki 

Tervonen kritisoi kirkkoa siitä, että se siunasi aseet ja oli unohtanut ihanteellisen 

pasifisminsa. Tervonen sai tukea ajatuksilleen Martin Luther King Juniorin 

sanoista, joiden mukaan kirkon tehtävänä oli toimia yhteiskunnan 

omanatuntona.199 Kirjoituksen taustalla oli kylmän sodan todellisuus, ja se vetosi 

taidokkaasti nuoriin lukijoihin teemojensa ja värikkään kielensä takia. 

   Tervonen yhdisti tekstissään joulurauhan ja rauhan, jolla tarkoitettiin vapautta 

sodasta. Hänen mukaansa maailmassa tarvittiin sanomaa Rauhanruhtinaasta. Hän 

mainitsi maailman vaaranpaikkoina muun muassa Vietnamin ja Yhdysvallat sen 

rotuongelman tähden. Vaarallisimpana konfliktina Tervonen piti valkoisten ja 

mustien kuilua taloudellisissa ja sivistyksellisissä asioissa. Tervonen kirjoitti 

vakavista asioista hauskalla tyylillään, mikä varmasti sai nuoret lukijat pohtimaan 

omaa panostaan maailman tilanteeseen. Hänen mukaansa ”Maailman lapsista tänä 

jouluna sopinee seuraava kuva: Se, jolla on syli täynnä uudenaikaisia 

moottoroituja autoja ja helikoptereita, haalii vielä naapurin pikkupojalta hänen 

ainoan kömpelötekoisen puuhevosensa.”200 

   Tervosen selkeä viesti kirjoituksessa olikin rauhankysymyksen ohella pyrkimys 

taloudelliseen oikeudenmukaisuuteen. Hän kritisoi Suomea kehitysavun vähäistä 

määrää sekä kirkkokansan kolehdin pientä tuottoa. Tervonen päätti kirjoituksensa 

vetoavasti: ”Kiltin joulupukin ohella värillisten kansojen miljoonaiset joukot 

kolkuttavat tänä juhlana kristillisten kirkkojen, kotien ja sydänten ovelle. Tehtävä 

on avoinna edessä.”201 

   Tervosen kirjoitus paljasti, miten kansalaisoikeusliikkeen sanoma sopi hyvin 

yhteen nuorten suosiman pasifismin kanssa. Kirjoitus oli myös välähdys siitä 

yhteiskunnallisen radikalismin aikakaudesta, jolla ainakin osa nuorista koki 

elävänsä. Nuorten sivuilla julkaistu kirjoitus paljasti, miten tämä radikaali ajattelu 

oli saanut jalansijaa myös kirkon piirissä. ”Värillisten kansojen miljoonaiset 

joukot” eivät vedonneet vain vanhempiin Kotimaan lukijoihin vaan herättivät 

kiinnostusta ja oikeuden janoa erityisesti nuorissa. 

 

                                                
198 Kmaa 95/23.12.1966 Pohditaan yhdessä. Kirj. Heikki Tervonen; Meinander 2006, 209–210. 
199 Kmaa 95/23.12.1966; Suomen teologit ja kirkkomuusikot 1974, 486–487. 
200 Kmaa 95/23.12.1966. 
201 Kmaa 95/23.12.1966. 
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3.6. Keskustelu muissa lehdissä hiljenee 
 

Församlingsbladet, Sana ja Herättäjä kiinnittivät Kotimaa-lehteä huomattavasti 

vähemmän huomiota Chicagon vapautusliikkeeseen. Tämä oli pitänyt paikkansa 

myös Selman tapahtumien suhteen. Kingin Nobel-palkinnon saaman huomion 

jälkeen muut lehdet paitsi Kotimaa olivat vähentäneet kansalaisoikeusliikettä 

koskevaa kirjoitteluaan. Etsijä ei enää vuonna 1966 kirjoittanut 

kansalaisoikeuskysymyksestä lainkaan. Sen huomio kiinnittyi enemmänkin 

Vietnamin sotaan ja siihen liittyvään ylioppilaiden aktivismiin.202  

   Negrospirituaalit pääsivät kuitenkin jälleen huhtikuussa 1966 

Församlingsbladetin palstoille, kun Fbl junior -sivuilla julkaistiin kirjoitus 

opiskelijoista koostuvan KSAA-kvartetin konsertista. Kirjoitusta varten oli 

haastateltu kvartetin jäsentä, teologian opiskelija Karl-Johan Hanssonia. Hansson 

kertoi lehden lukijoille negrospirituaalien historiallisesta ja teologisesta taustasta. 

Kirjoituksen mukaan mustien lauluista oli tullut varsin suosittuja 1960-luvulla.203 

Mahdollisesti negrospirituaalien saamalla suosiolla Suomessa oli jotain tekemistä 

Yhdysvaltojen mustien kansalaisoikeusliikkeen kanssa. Negrospirituaalit, kuten 

We shall overcome, olivat varsin tunnettuja myös kansalaisoikeusliikkeen 

lauluina. 

   Chicagon vapautusliikkeen tapahtumiin Församlingsbladet kiinnitti huomiota 

vasta heinäkuussa. Kingiä koskeva uutinen kertoi tämän peruvan matkansa 

Geneven KMN:n kokoukseen Chicagon levottomuuksien takia. Uutinen sisälsi 

samat asiat kuin Kotimaassa julkaistu vastaava uutinen. Församlingsbladet 

mainitsi kuitenkin Kingin Geneveen lähettämän saarnan keskeisen teeman: 

epätoivon, joka sai ihmiset ”koputtamaan kirkon oveen”. 204 

   Samalla sivulla uutisen kanssa oli artikkeli, joka nosti esille varsin hyvin 1960-

luvun ajankuvaa. Kirjoituksen mukaan ajan massamediat, televisio, radio ja 

lehdet, toivat jatkuvasti uutisia kärsimyksestä, sodista ja syrjinnästä. Tässä 

yhteydessä mainittiin myös televisiossa näytetyt ohjelmat Chicagon 

levottomuuksista ja dokumentit keskitysleireiltä. Kirjoituksen tarkoituksena oli 

pohtia, koskettiko massamedioiden sanoma yleisöä, vai jättikö se ihmiset entistä 

kylmemmiksi. Artikkelia varten oli haasteltu psykiatri Max Friskiä.205 Kysymys 

                                                
202 Esim. Etsijä 4/1966 Vietnam, ylioppilaat ja kirkko USA:ssa. Kirj. Risto Lehtonen. 
203 Fbl 13/1.4.1966 Fbl junior. En kväll kring negro spirituals. Kirj. Chr. 
204 Fbl 29/23.7.1966 Dr King och kravallerna. 
205 Fbl 29/23.7.1966 Radio, Tv, Press väcker de samveten – eller trubbar av? 
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medioiden vaikutuksesta olikin keskeinen aikana, jolloin kristilliset lehdet 

painottivat kristityn vastuuta lähimmäisistä niin lähellä kuin kaukanakin. 

Massamedioiden kehittyminen erityisesti television myötä oli muuttanut 

radikaalisti sitä, millaisena maailma ja ihmiskunnan ongelmat nähtiin. Vähitellen 

oli kuitenkin mahdollista, että ihmiset alkoivat turtua uutisiin jatkuvista 

katastrofeista ja konflikteista. 

   Kingin Geneveen lähettämään saarnaan Församlingsbladet palasi vielä 

elokuussa otsikolla Vilken predikan! Kirjoitus oli otettu ruotsalaisesta Vår kyrka -

lehdestä. Allekirjoituksella M.S. kirjoittava kertoi vaikuttavasta kokemuksesta, 

kun joukko eri kirkkojen edustajia oli yhdessä kuunnellut Kingin saarnaa. 

Kirjoittajan mukaan saarna toi kirkon eteen inhimillisen hädän. Tämän takia 

kuuntelijoiden olikin kyseltävä itseltään, tajusiko kirkko tilanteen, ja tulisiko se 

apuun. Siitä, miten King nähtiin kansalaisoikeusliikkeen johtajana ja yksinäisenä 

puurtajana, kertoi tässä yhteydessä kysytty kysymys: ”Ymmärtääkö Kirkko, että 

Martin Luther King uupuu?”.206 

   Kirkon asemasta kansalaisoikeustaistelussa King mainitsi saarnassaan muun 

muassa sen, että pyhäkouluissa ilmeni kaikista kouluista eniten rotuerottelua. 

Kirjoittajan mukaan King yritti saada kuuntelijansa ymmärtämään, että kristittyjen 

täytyi tehdä jotain vuosisatojen laiminlyöntien korvaamiseksi. Suuri haaste oli 

saada kuitenkin kuuntelijat vakuuttuneiksi siitä, että Chicagon tilanne ei ollut vain 

amerikkalaisten ongelma ”tai yleisesti sosiaalinen ongelma”. Kirjoittajan mukaan 

King, ”ehkä suurin amerikkalainen omana aikanaan”, oli ”tajunnut Kirkon 

tehtävän”: kirkon ei tullut olla ”vain yksittäisen ihmisen omatunto vaan myös 

yhteiskunnan”.207  

   Kirjoituksessa Kingiä kohtaan osoitettu ihailu ja arvostus oli ylenpalttista. 

Kenties vaikuttavan saarnan vakuuttamana kirjoittaja piti Kingiä suurmiehenä, 

jolla oli jopa enemmän viisautta kuin paikalla olleilla kirkon johtajilla. Kingin 

saarnan vaikuttavuudesta ja ajankohtaisuudesta kertoi myös sen julkaiseminen 

milloin missäkin kirkollisessa lehdessä. Huomion arvoista on se, ettei 

Församlingsbladet itse kommentoinut saarnaa eikä tuonut linjaansa esiin. Se 

käytti mieluummin ruotsalaisen lehden materiaalia. 

   Församlingsbladet palasi Chicagon tapahtumiin vielä syyskuussa. Ensimmäinen 

uutinen oli lähes sama kuin Kotimaan julkaisema kirjoitus Kingin vaatimuksista 

                                                
206 Fbl 31/12.8.1966 Vilken predikan! Esipuhetta lukuun ottamatta M.S. Vår kyrka -lehdessä. 
207 Fbl 31/12.8.1966. 
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Illinoisin osavaltion viranomaisille. Tässäkin uutisversiossa kritisoitiin Vietnamin 

sotaa, mikä paljastaa, ettei Kotimaassakaan uutisen yhteydessä esitetty kritiikki 

ollut lehden oman toimittajan kynästä vaan todennäköisesti uutistoimistolta tai 

Kingin omista sanoista. Heti seuraavassa numerossa julkaistiin toinen uutinen 

Chicagon vapautusliikkeestä. Uutinen kertoi Kingin ja Chicagon viranomaisten 

päässeen vihdoin yhteisymmärrykseen, ja vapautusliikkeen vaatimuksiin oli 

suostuttu. Tästäkin huolimatta Chicagossa toteutettiin Kingin johdolla marssi 

mustien oikeuksien puolesta. Tätä marssia protestoidakseen Chester Robinsonin 

ryhmän kerrottiin pitävän vastamarssin.208 

   Herättäjä julkaisi vuonna 1966 tutkimanani ajanjaksona vain kaksi kirjoitusta 

mustien kansalaisoikeusliikkeestä. Ensimmäinen, kesällä julkaistu uutinen, kertoi 

kirkkojen osallistuvan yhä enenevässä määrin presidentinkin tukemaan taisteluun 

muun muassa slummiasukkaiden köyhyyttä vastaan. Tästä oli kertonut eräällä 

vastaanotolla Washingtonissa musta pastori Oscar Lee, joka oli yksi 

”Antiköyhyyskonferenssin” presidenteistä.209 Vastaava uutinen oli julkaistu myös 

Kotimaassa. 

   Herättäjä palasi pidemmälti kansalaisoikeusliikkeeseen ja kaupunkien ongelmiin 

vielä lokakuussa. Aiheina olivat tällä kertaa seurakunnat ja lähetys. Kirjoitus 

esitteli Yhdysvalloissa nousevan uuden lähetysnäkemyksen, jonka mukaan kirkon 

tuli huolehtia kaikista ihmisistä, jotka asuivat sen vaikutuspiirissä. Erityisesti 

kirjoitus paneutui mustien ja lähetyksen problematiikkaan. Yhdysvalloissa ei 

nimittäin perinteisesti ollut rodullisesti sekoittuneita kirkkoja. Asiat olivat 

kuitenkin muuttumassa erityisesti pappien itsensä likoon panevan ja rotuerottelua 

vastustavan työn ansiosta. Kirjoituksen mukaan valkoiset alkoivat vähitellen 

ymmärtää, etteivät he olleet ”etuoikeutettuja kristinuskoon”.210 

   Etelävaltioissa asiat eivät kuitenkaan olleet yhtä hyvin kuin pohjoisessa. 

Mustien osallistuminen valkoisen seurakunnan tapahtumiin tai muuttaminen 

näiden kaupunginosiin sai valkoiset usein äänestämään jaloillaan. Laajoja alueita 

tyhjeni valkoisista neekerien tieltä. Kirkollisesti äärimmäinen ilmiö oli se, kun 

valkoiset muuttivat pois ja myivät kirkkonsa lähetysosastoille. Tällöin he 

kykenivät tekemään alueella lähetystyötä mustien keskuudessa. Kirjoittaja näki 

kuitenkin positiivisena sen, ettei lähetystyötä enää mielletty tehtävänä vain 

                                                
208 Fbl 34/2.9.1966 Oikoumene överblick. Chicagos sista chans; 35/9.9.1966 Oikoumene 
överblick. Seger för King?  
209 Herättäjä 25/1.7.1966 Slummit pois. 
210 Herättäjä 41/14.10.1966 USA tänään: seurakunta ja lähetys. 
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”jossakin kaukaisessa pakanamaanosassa”.211 Herättäjä toi tällä kirjoituksellaan 

kansalaisoikeusliikekeskusteluun tuoreen näkökulman. Kirkoilla ja erityisesti 

lähetystyöllä oli oma osuutensa rotuerottelussa. Kirjoitus toi myös esimerkin siitä, 

mihin valkoisten kristittyjen ennakkoluulot pahimmillaan johtivat. 

   Sana-lehti julkaisi Herättäjän tavoin vain muutaman kirjoituksen 

kansalaisoikeusliikkeestä. Heinäkuussa Sanan takasivulla ilmestyi osia Kingin 

Geneveen lähettämästä puheesta. Puheen yhteyteen oli liitetty kuva joukosta 

nuoria mustia. Sanan kirjoitus ei ollut Kotimaan version tavoin suora käännös 

Kingin saarnasta, vaan se kertoi omin sanoin Kingin esille tuomista teemoista. 

Esillä Sanan versiossa olivat moraalin epäselvyys, sodat ja ihmisoikeudet. 

Kirjoituksen mukaan ”Miljoonat Amerikan värillisistä, jotka” olivat ”ikävöineet 

vapauden leipää ja jotka” olivat ”kolkuttaneet valkoisten kirkkojen oville,” olivat 

”saaneet vastaansa välinpitämättömyyttä”. Kirjoitus päättyi näkemykseen kirkon 

tehtävästä, joksi nähtiin evankeliumin julistaminen. Tämä evankeliumi olisi 

nimittäin ”ihmisten ainoana toivona heidän kaikessa hädässään”.212 Sanan versio 

Kingin saarnasta poikkesi varsin paljon Kotimaassa julkaistusta versiosta. Kingin 

oma kynän jälki jäi Sanan tapauksessa varsin ohueksi, kun taas Kotimaa antoi 

Kingin omien sanojen puhua puolestaan. 

   Marraskuun alussa Sana uutisoi Nyt tapahtuu -palstalla Kotimaassakin esille 

tulleesta pastori Robert W. Spiken surmasta. 43-vuotiaan Spiken kerrottiin 

johtaneen muun muassa uskon- ja rotukysymysten komissiota. Palstan vieressä oli 

hieman pidempi uutinen otsikolla Martin Luther King syyttää Amerikan kirkkoja. 

King ei ollut sanojaan säästellyt Dallasissa pidetyssä kansainvälisessä kristillisten 

kirkkojen kokoontumisessa. Kingin mukaan kristillinen kirkko oli 

rotukamppailuun osallistumisen sijasta ”tyytynyt lausumaan vain hurskaita 

fraaseja ja tekopyhiä toivomuksia”. Kirkko oli myös sivuuttanut tehtävänsä 

taistella pahaa vastaan ja ”pysytellyt hiljaa lasimaalauksin koristeltujen 

ikkunoittensa takana”. Kirkoilla oli siis ollut vastuunsa rotuerottelun 

syntymisessä.213 Uutista tarkkaan lukeva huomaa uutisen otsikon ja varsinaisen 

tekstin välillä ristiriidan. Otsikossa Kingin sanottiin syyttäneen Yhdysvaltain 

kirkkoja, kun taas tekstissä kerrottiin hänen puhuneen kansainvälisessä kirkkojen 

kokoontumisessa. Teksti ei mainitse sanallakaan Kingin kohdistaneen syytöksiään 

pelkästään Amerikan kirkoille. On mahdollista, että lyhyessä uutisessa oli jätetty 
                                                
211 Herättäjä 41/14.10.1966. 
212 Sana 31/28.7.1966 Tri Martin Luther King: Ihmiset pyytävät uskoa, toivoa ja rakkautta. 
213 Sana 45/3.11.1966 Nyt tapahtuu; Martin Luther King syyttää Amerikan kirkkoja. 
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tämä olennainen informaatio pois. Toisaalta on myös mahdollista, että Kingin oli 

tulkittu osoittaneen sanansa oman maansa kirkoille, vaikka hän oli nähnyt 

syyllisyyttä myös maailmanlaajuisessa kristillisessä kirkossa. Tuntuisihan helposti 

esimerkiksi suomalaisesta kristitystä pöyristyttävältä, jos oman maan kirkkoa 

syytettäisiin jostain, mitä oli tapahtunut toisella puolella maailmaa. 

 

4. Väkivallan kevät 1968 

 

4.1. Kortekangas raportoi Chicagosta 
 

Vuosi 1968 oli muutosten ja radikalismin aikaa ympäri maailman. Ajan 

tapahtumia Yhdysvalloissa väritti sekava yhteiskunnallinen tilanne. Edellisenä 

vuonna Martin Luther King Jr. oli alkanut aktiivisesti vastustaa Vietnamin 

sotaa,214 eikä kansalaisoikeusliikkeessä ollut vuonna 1967 merkittäviä tapahtumia, 

jotka olisivat näkyneet mediassa. Kansalaisoikeusliikkeen toiminta pohjoisessa 

osassa Yhdysvaltoja jatkui kuitenkin edelleen. Mustien pahoinvointi purkautui 

väkivaltana ja rikollisuutena. 

   Kotimaa-lehti käsitteli alkuvuodesta 1968 rotutaistelua erityisesti 

yhteiskunnallisena ilmiönä. Vuoden alussa Paavo Kortekangas raportoi kahdessa 

kirjoituksessaan Kotimaalle rotutaistelusta hieman eri tavalla kuin asiasta 

aiemmin oli kirjoitettu. Yhdysvalloissa stipendiaattina asuva Kortekangas toimi 

kirjoitusvuonna muun muassa kirkon tutkimuslaitoksen neuvottelukunnan 

tutkijana ja kirkolliskokouksen jäsenenä. Hän ei pyrkinyt kirjoituksissaan 

vetoamaan tunteisiin eikä tuomaan liikkeen henkistä tai hengellistä puolta esiin. 

Hän esitteli raporteissaan faktat: miten silloiseen tilanteeseen oli päädytty, ja mitä 

tilanteesta seurasi.215  

   Kortekankaan kirjoitukset antoivat Kotimaan lukijoille aiempaa paremmat 

välineet arvioida Yhdysvaltojen tapahtumia. Kirjoittaessaan raporttejaan 

Kortekangas asui Chicagossa, jonka tilannetta hän erityisesti seurasi. Hänen 

mukaansa neekerien Chicagossa tekemät rikokset olivat lisääntyneet 

huomattavasti, ja kaupungissa oli kaksi eri mielipidettä siitä, miten tilannetta 

täytyisi hoitaa. Toiset halusivat lisää poliiseja, ja toiset taas halusivat puuttua 
                                                
214 Sargent 2004, 123. 
215 Kmaa 3/19.1.1968 Amerikan rotutaistelun yhteiskunnallista taustaa. Kirj. Paavo Kortekangas; 
9/2.2.1968 Amerikan neekerit etsivät tietään tulevaisuuteen. Kirj. Paavo Kortekangas; Suomen 
teologit ja kirkkomuusikot 1974, 201–202. 



 70 

ongelmien alkuperään: huonoon koulutukseen ja asuntotilanteeseen. Kortekangas 

kertoi kirjoituksessaan faktatietoa mustien yhteiskunnallisesta asemasta. Hänen 

mukaansa värilliset muodostivat Yhdysvaltojen 200 miljoonasta asukkaasta noin 

kymmenen prosentin vähemmistön. Tästä vähemmistöstä 93 prosenttia oli 

mustia.216 

   Kortekangas nosti esille myös tärkeän asian, joka ei ollut vieras Suomessakaan. 

Hänen mukaansa käynnissä oli valtaisa muuttoliike maalta kaupunkeihin. Tämä 

aiheutti sen, että musta väestönosa muutti kaupungin alueelle, ja valkoiset 

muuttivat kaupunkien ulkopuolelle esikaupunkeihin. Ongelmat siis kasautuivat 

”cityyn”, kuten Kortekangas varsinaisen kaupungin aluetta nimitti. Kortekankaan 

mukaan maassa mitattiin yhteiskunnallista ja rahallista asemaa sillä, miten 

kaukana kaupungista kykeni asumaan.217 Tässä näkyi jo aiemmin mainittu seikka: 

valkoiset eivät halunneet asua samoilla alueilla köyhien mustien kanssa.  

   Kortekangas kommentoi vielä kaupunkien rakenteita tuomalla esille, miten 

mallikkaasti Suomessa oli alettu kehittää kaupunkeja. Kuntia oli pyritty 

yhdistämään ja kaupunkien alueita laajentamaan.218 Jollain tasolla samat 

ongelmat, joista Yhdysvalloissa kärsittiin, olivat kohdanneet myös Suomea, ja 

toimenpiteisiin oli ryhdytty. 

   Kortekankaan mukaan ongelmallista Yhdysvaltojen kaupungeissa oli huonosti 

koulutettujen mustien työttömyys. Hänen mielestään juuri rikollisuuden ja 

sääntöjenvastaisuuden takana oli mustien puutteellinen koulutus. Suurena 

ongelmana Kortekangas mainitsi myös kaupunkien mustien huonot asuinolot. 

Hänen mukaansa kolmasosa mustista eli ”epätyydyttävissä olosuhteissa”. 

Kortekangas puhui näistä huonoista asuinoloista jossain määrin vähätellen. Hänen 

mukaansa keskiverto neekerin asunto oli jopa isompi kuin suomalaisen 

kaupungissa asujan. Tätä kommenttiaan Kortekangas ei selittänyt enempää.219 

Kortekankaan kommentista tulee kuitenkin sellainen tunne, ettei hän täysin 

ymmärtänyt, miksi mustien asuinoloja pidettiin niin huonoina. Olihan nimittäin 

Suomessakin omat ongelmansa, eivätkä Suomen kaupungeissa asuvat valittaneet 

ja mellakoineet niin kuin Yhdysvaltojen mustat kaupunkilaiset. Kommentti tuntuu 

kuitenkin oudolta ollakseen sellaisen kirjoittajan, joka pureutui aiempaa 

                                                
216 Kmaa 3/19.1.1968. 
217 Kmaa 3/19.1.1968. 
218 Kmaa 3/19.1.1968. 
219 Kmaa 3/19.1.1968. 
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tarkemmin Yhdysvaltojen rotuongelmaan. Informatiivisesta otteestaan huolimatta 

Kortekangas ei selventänyt, mitä hän tarkoitti mustien huonoilla asuinoloilla. 

   Helmikuun alussa Kortekangas raportoi jälleen Chicagosta. Tällä kertaa 

palstatilaa sai runsaasti musta valta eli Black Power. Katse ei enää kiinnittynyt, 

kuten Kotimaassa yleensä, Martin Luther King Junioriin vaan 

kansalaisoikeusliikkeen radikaalimpaan siipeen. Kortekangas myönsi 

kirjoituksessaan, ettei kukaan varsinaisesti tiennyt, mihin Black Power -liike 

pyrki. Liikettä johti nuori Stokely Carmichael, joka esitteli mustan vallan 

käsitteen vuonna 1966 toimiessaan kansalaisoikeuksia puolustavan 

ylioppilasjärjestön johtajana. Carmichaelin radikaali ote oli karkottanut valkoiset 

kyseisestä liikkeestä. Kortekankaan mukaan julkisuudessa Carmichael tuntui 

kiihottavan väkivaltaan, mutta yksityisissä puheissaan hän kielsi kannattavansa 

väkivaltaisia toimintatapoja. Carmichaelin ajattelu siitä, ettei mustien tullut 

sulautua yhteiskuntaan, oli lähellä mustien muslimien ohjelmaa. Mustilla 

muslimeilla Kortekangas sanoi tarkoittavansa ”omalaatuista neekerien 

uskonlahkoa”, jonka jäsenistä hän antoi esimerkkinä nyrkkeilijä Muhammed 

Alin.220  

   Kortekankaan kirjoitus sisälsi sekä Kingin että Carmichaelin kuvat. Kingiä 

nimitettiin kuvatekstissä kansalaisoikeusliikkeen tunnetuimmaksi johtajaksi ja 

Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi. Carmichaelin kuva taas oli raju, ja kuvatekstin 

mukaan hän oli ”mustan vallan älykäs ja häikäilemätön johtaja”.221 Jo 

kuvatekstien perusteella huomaa, että Kingin toimintatavat olivat enemmän 

valkoisen suomalaisen mieleen. Myös Kortekankaan aiemmin mainittu kommentti 

mustista muslimeista oli melko arvottava. Kenties radikaali muslimi ei sopinut 

Kortekankaan mielikuvaan mustasta amerikkalaisesta. Ainakin kristillisiä lehtiä 

lukenut muodosti helposti mielikuvansa mustasta amerikkalaisesta rauhanomaisen 

kristityn Martin Luther King Juniorin edustamien arvojen pohjalta. 

   Kirjoituksessaan Kortekangas toi Kingin esille kertomalla, että tämä ei tukenut 

Carmichaelia mutta ei myöskään jyrkästi vastustanut tätä julkisuudessa. 

Kirjoittajan mukaan King ei kuitenkaan ilmeisesti hyväksynyt ehdottomana 

pitämäänsä mustaa valtaa.222 Kirjoituksesta jäi kuva, ettei kirjoittaja itsekään ollut 

ihan varma Kingin suhteesta Carmichaeliin ja mustaan valtaan. Hän esitti asiasta 

arveluja ja kirjoitti hieman epäröiden. 
                                                
220 Kmaa 9/2.2.1968. 
221 Kmaa 9/2.2.1968. 
222 Kmaa 9/2.2.1968. 
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   Kirjoituksensa lopussa Kortekangas toi esille sen, miten kansalaisoikeusliike 

kosketti Yhdysvaltojen kirkkoja. Hänen mukaansa liike oli saanut alkunsa 

kirkoissa ja sai kirkkojen piirissä välillä myös vastustusta uskonnollisin perustein. 

Kortekankaan mukaan yliopistoteologit tutkivatkin kuumeisesti mustaa valtaa ja 

kristittyjen velvollisuutta kyseisessä liikkeessä.223 

 

4.2. Uhkaavan räjähdyksen pelkoa 
 

Helmikuun puolivälissä nimimerkki Luotaaja esitteli Maailma tänään -palstalla 

Yhdysvaltain presidentinvaalien alkukamppailua. Nimimerkin taakse kätkeytyi 

Aamulehden ulkomaanosaston toimittaja Martti Mylläri, joka käsitteli palstallaan 

ulkomaiden ajankohtaisia tapahtumia.224 Luotaaja ei erityisesti puuttunut 

rotukysymykseen, mutta hän esitteli lyhyesti demokraattisen puolueen toista 

ehdokaskandidaattia, joka oli tullut tutuksi mustien kansalaisoikeustaistelussa. 

Ehdokas oli rotuerottelun ehdoton kannattaja ja entinen kuvernööri George 

Wallace. Luotaaja ei pitänyt Wallacea hyvänä ehdokkaana: hän nimitti Wallacea 

kansankiihottajaksi ja mainitsi tämän haluavan laajentaa Vietnamin sotaa 

entisestään.225  

   Maailman tänään -palstan uutisten ja aikakauden muidenkin kirjoitusten 

perusteella voisi sanoa, että Yhdysvaltojen politiikka ja maan asiat yleensäkin 

olivat 1960-luvun Suomessa varsin seurattuja. Paljon kertoo se, että kirkollisessa 

lehdessä julkaistiin palstaa, joka seurasi aktiivisesti ulkomaiden asioita. Jostain 

syystä tällainen palsta koettiin tarpeelliseksi, vaikka lukijat olisivat voineet saada 

saman informaation päivälehdistä. Vuosikymmenen hengen mukaisesti Suomessa 

oli herätty laajalti seuraamaan muidenkin kuin pelkästään oman maan asioita. 

Tähän ilmiöön liittyi oletettavasti myös mustien kansalaisoikeusliikkeen saama 

huomio. 

   Helmikuun lopussa Kotimaa-lehti julkaisi etusivullaan jälleen kirkollisen 

kannanoton Yhdysvaltojen mustien oloihin. Kannanotto tuli Amerikan luterilaisen 

kirkon presidentiltä Franklin Clark Frylta. Fry oli lähettänyt kirjeen kirkossaan 

toimiville papeille, jotta nämä herättelisivät kansalaisten omaatuntoa valtavaksi 

paisuneessa ”rotujenvälisessä hätätilanteessa”. Fryn kirje oli ikään kuin hätähuuto 

räjähdysalttiiseen aikaan. Fry pelkäsi väkivallan lisääntymistä ja sen leviämistä 
                                                
223 Kmaa 9/2.2.1968. 
224 Aikaisemmat Maailma tänään -palstat oli julkaistu nimettöminä. 
225 Kmaa 13/16.2.1968 Maailma tänään. Kirj. Luotaaja [Martti Mylläri]; Murtorinne 1980, 29. 
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myös valkoisten alueille.  Fry löysi kirjeessään lisäksi syyllinen silloiseen 

tilanteeseen: 
Uhkaavan ”räjähdyksen” tapahtumisesta tulee valkoinen yhteiskunta kantamaan 
päävastuun siksi, ettei se tehnyt voitavaansa asian korjaamiseksi niin kauan kuin 
mahdollisuus siihen oli vielä olemassa.226 

Fry uskoi, että tilanteeseen voitiin puuttua vain parantamalla ghettojen sosiaalisia 

oloja. Hän vertasi kirjoituksessaan Yhdysvaltojen tilannetta Raamatun 

kertomukseen Simsonista, joka tuhosi itsensä pyrkiessään tuhoamaan Daagonin 

temppelin. Fry kuvaili suurisanaisesti, miten ”mustat veljemme” olivat ”laskeneet 

kätensä temppelin kannatinpylväille valmiina kaatamaan sen”.227 Temppelin 

paikalla tässä vertauksessa oli todennäköisesti rotusortoa kannattava 

yhteiskuntajärjestys. 

   Maaliskuussa Kotimaa julkaisi uutisen, jonka mukaan Martin Luther King Jr. oli 

ryhtynyt entistä ankarampiin toimiin mustien kansalaisoikeuksien 

saavuttamiseksi. Tällä kertaa keinot olivat poliittiset. Kingin toimintatapana oli 

tottelemattomuuskampanja, jonka oli määrä alkaa huhtikuun 22. päivänä. 

Kampanjan tarkoituksena oli lähettää 3000 mielenosoittajaa kongressin 

virastoihin vaatimaan mustille täysiä oikeuksia. Saman verran ihmisiä oli lähdössä 

myös maan pääkaupunkiin tarvittaessa koko kesäksi. King piti mahdollisena 

joukon ryntäämistä jopa kongressisaliin. Kirjoituksessa mainittiin lisäksi, että 

sotaisa musta valta oli lupautunut pysymään poissa kampanjasta.228 

   Alkuvuoden 1968 Kotimaan kirjoituksista, jotka koskivat 

kansalaisoikeusliikkeen toimintaa ja mustien oloja Yhdysvalloissa, oli nähtävissä 

epätoivo ja pelko. Kaikki mustat eivät enää kärsivällisesti ja väkivallattomasti 

odottaneet parempaa aikaa vaan siirtyivät radikaalimpiin toimiin. Entistä 

enemmän Kotimaan kirjoituksissa näkyi kansalaisoikeusliikkeen 

yhteiskunnallinen puoli ja entistä vähemmän Martin Luther King Jr. 

Rauhanomainen liike oli saanut kirjoituksissa haastajakseen mustan vallan ja King 

Carmichaelin. Samalla kansalaisoikeusliikettä koskevasta kirjoittelusta tuli entistä 

faktapohjaisempaa, ja se keskittyi lähinnä kaupunkeja koskeviin asioihin. 

Kansalaisoikeusliikkeen toiminta syvässä etelässä oli ainakin kirjoitusten osalta 

tullut tiensä päähän. Räjähdysalttiit kaupungit olivat siirtyneet median huomion 

kohteiksi. 

 

                                                
226 Kmaa 16/27.2.1968 Franklin Clark Fry: Rotukysymys vaatii nopeita ratkaisuja. 
227 Kmaa 16/27.2.1968. 
228 Kmaa 20/12.3.1968 Martin Luther King lähettää iskuryhmiä. 
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4.3. Amerikan arveluttava esimerkki 
 

Tammikuussa 1968 Församlingsbladet odotti jo innokkaana seuraavana kesänä 

Uppsalassa pidettävää Kirkkojen maailmanneuvoston suurta kokousta. Vuoden 

ensimmäisessä numerossa Oikoumene överblick -palsta kirjoitti Kingin 

osallistumisesta tulevaan kokoukseen. Kingin oli määrä saarnata kokouksen 

avajaisissa. Avajaiset televisioitaisiin yli sataan maahan. Uutisen mukaan 

kokoukseen osallistuisi kirjava joukko erilaisia kirkkoja ja kansallisuuksia ympäri 

maailman.229 

   Kokouksen aiheina olivat ajan suuret sosiaaliset kysymykset, ja Kingin 

avajaissaarnan odotettiin sopivan erinomaisesti johdatukseksi näihin aiheisiin. 

Käsiteltävien asioiden listalla olivat muun muassa kirkkojen osallistuminen 

vallankumouksiin sekä suhtautuminen nälänhätään ympäri maailman. 

Kirjoituksessa muistutettiin myös edellisestä KMN:n kokouksesta, johon King oli 

lähettänyt vaikuttavan saarnansa. Församlingsbladet palasi tulevaan kokoukseen 

etusivullaan vielä tammikuun lopussa muistuttaen Nobel-palkitusta puhujasta 

Martin Luther King Juniorista.230 

   Toinen kansalaisoikeusliikettä ja Kingiä vuoden 1968 alussa esillä pitänyt lehti 

oli Herättäjä. Tammikuun puolivälin jälkeen lehdessä ilmestyi Puntarpää-

nimimerkillä esiintyvän ”puntarointia”-palsta, joka käsitteli Kingin kirjaa Tästä 

eteenpäin – sekasorrosta yhteyteen. Puntarpää arveli pakinassaan lukijoiden 

tietävän jo kirjaan tarttumatta, mistä asiasta King teoksessaan kertoi: 

”rotuerottelusta rapakon takaa”. Puntarpää kommentoi Yhdysvaltojen 

rotuongelmaa varsin suorasanaisesti: ”Asiaahan on paljon puitu, eikä ilmeisesti 

paljon häälytä näillä leveysasteilla asuvaisia. Hiukan tällaisella mielellä itsekin 

tuohon teokseen tartuin”.231 Kirjoittaja oli siis havainnut, etteivät suomalaiset 

olleet kiinnostuneita Kingin asiasta. Varsin toisenlaisen kuvan antoivat kuitenkin 

muut tutkimani kristilliset lehdet. 

   Puntarpää myönsi kansalaisoikeusliikkeen olevan tuttu teema. Hän esittikin 

Kingin eräänlaisena propagandamestarina sanoessaan tämän tietävän, ”että 

ihmisten mieliä” oli ”jatkuvasti kolkutettava, jos” aikoi ”jonkin asian heidän 

päähänsä upottaa”. Puntarpää ei kuitenkaan halunnut omien sanojensa mukaan 

puuttua tähän Yhdysvaltojen ongelmaan. Hän halusi kiinnittää huomion Kingin 
                                                
229 Fbl 1/5.1.1968 Oikoumene överblick. Martin Luther King medverkar i Uppsala. 
230 Fbl 1/5.1.1968; 4/26.1.1968 800 delegater väntas i juli till stormötet i Uppsala. 
231 Herättäjä 3/19.1.1968 puntarointia. Kirj. Puntarpää. 
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kirjan viimeiseen lukuun, jossa King puhui maailmasta ihmisten ”yhteisenä 

kotina”. Puntarpää kertoi Kingin tässäkin yhteydessä ajaneen asiaansa ja tuoneen 

esille jälleen rotuongelman, joka ”kipeästi” koettiin ”kaikissa maanosissa”. 

Kirjoittaja ihaili kuitenkin Kingin vaatimusta korkeasta moraalista. Lopuksi hän 

kehotti Herättäjän lukijoita tutustumaan ”mustan miehen aatoksiin”.232 

   Puntarpään puntaroinnit toivat aivan uuden sävyn Kingiä ja 

kansalaisoikeusliikettä koskevaan keskusteluun. Jo edellinen Herättäjän arvio 

vuonna 1964 Kingin kirjasta Ei väkivaltaa oli tuonut esille päätoimittajan 

käsityksen siitä, ettei mustien asia koskettanut suomalaisia.233 Puntarpään kirjoitus 

tammikuussa 1968 oli kuitenkin askel vielä entistä viileämpään ja 

välinpitämättömämpään suuntaan kansalaisoikeusliikettä koskevassa 

keskustelussa. Kirjoituksesta on luettavissa kirjoittajan ajatukset Kingistä turhan 

innokkaana ihmisoikeustaistelijana, joka uskoi rotunsa ongelmien olevan koko 

maailman ongelma. Puntarpää arvosti Kingin kirjaa – kunhan siitä jätti vain 

huomiotta Kingin yritykset voittaa lukija puolelleen rotukysymyksessä. 

   Syitä tälle Herättäjän viileydelle oli esillä lehden sivuilla jo seuraavina 

kuukausina. Helmikuun puolivälissä lehden toimittaja Riitta Anttila kirjoitti varsin 

uskaliaita mielipiteitään muutamia päiviä aiemmin televisiossa nähdystä 

ohjelmasta Mustalainen – syrjittynä Suomessa. Anttila ei ymmärtänyt, miksi 

mustalaiset kuvattiin ”edullisessa valossa” ja suomalaiset ”yksinomaan sortajina”. 

Kirjoittaja epäili tämän johtuvan Amerikan esimerkistä, joka oli opettanut 

suomalaisetkin puhumaan rotuvihasta. Romanit eivät Anttilalta ymmärrystä 

saaneet, vaan äärimmillään hän kuvaili heidän olevan ”keskimääräisesti 

suomalaisia alemmalla kehitystasolla”. Hän näkikin suomalaisten tehtäväksi 

kasvattaa romanilapsista ”kunnon kansalaisia”: ”Molemminpuolista valistusta ja 

kehittymistä tarvitaan, ennenkuin mustalaisten asema saadaan parantumaan”.234 

   Anttilan kirjoitus poikkesi täysin tavasta, jolla Herättäjä oli vielä kesällä 1963 

käsitellyt romanikysymystä. Silloin päätoimittaja Haakon Wainio oli tuonut esille 

mustien rotukysymyksestä puhuttaessa Suomen omat vähemmistöt: romanit, 

juutalaiset ja suomenruotsalaiset. Vielä 1963 Amerikan esimerkkiä ei ollut koettu 

arveluttavaksi, ja rotusorto nähtiin todisteena siitä, ettei kristillisyys ollut vielä 

saanut tarpeeksi jalansijaa maailmassa.235 

                                                
232 Herättäjä 3/19.1.1968. 
233 Herättäjä 51/18.12.1964 Hätkähdyttäviä puheita – kirkkaita ajatuksia. 
234 Herättäjä 7/16.2.1968 Mustalaiset Suomessa – mitalin kaksi puolta. Kirj. [Riitta Anttila]. 
235 Herättäjä 25/20.6.1963 Rotukysymys (pääk.). 



 76 

   Syynä romanikysymyksen käsittelylle negatiivisessa valossa voisi hyvinkin olla 

edellisvuonna perustetun Suomen Mustalaisyhdistyksen toiminta. Romanit olivat 

jo aiempinakin vuosina olleet median mielenkiinnon kohteena. Kristittyjen 

Mustalaislähetys oli alkanut saada negatiivista julkisuutta osakseen, ja apartheid-

termi liitettiin helposti Mustalaislähetyksen arvosteltuihin lastenkoteihin. 

Kritisoidun Mustalaislähetyksen kilpailijaksi perustettiinkin vuonna 1967 Suomen 

Mustalaisyhdistys. Mustalaisyhdistyksen tarkoituksena oli ajaa painokkaasti 

mustalaisten etuja. Yhdistys korosti Mustalaislähetyksestä poiketen romanien 

oikeutta olla mukana omien etujensa määrittelyssä ja valvonnassa. Yhdistyksen 

boikotit ja mielenosoitukset saivat paljon julkisuutta osakseen, kun taas 

Mustalaislähetystä kritisoitiin.236 

   Anttilan vahva reaktio romaneja koskevaan televisio-ohjelmaan selittyisikin 

mahdollisesti erityisesti edellisvuonna alkaneilla tapahtumilla. Kristityt piirit 

olivat menettäneet asemaansa romanikysymyksessä. Kenties kirjoittajan 

ajatuksena oli, että Yhdysvaltojen mustien kansalaisoikeusliike oli ollut yhtenä 

syynä siihen kehitykseen, jonka myötä Suomessakin oli perustettu voimallisesti 

vähemmistön oikeuksia ajava liike. Kirkollisissa piireissä Mustalaisyhdistyksen 

toiminta herättikin varmasti monenlaisia tunteita. Pitkään toiminut 

Mustalaislähetys oli saanut vahvan kilpailijan, joka oli taustaltaan varsin 

vasemmistohenkinen. 

   Anttilan kirjoituksen kaltaista Yhdysvaltojen syyllistämistä tarjoiltiin myös 

Puntarpään kynästä maaliskuun lopussa. Tällä kertaa puntarointia-palstan pakina 

sisälsi kritiikkiä ylioppilaiden radikalisoitumisesta. Ylioppilaiden 

mielenosoituksilla oli Puntarpään mukaan ”kansainvälinen leima”, sillä ”aivan 

maapallon eri osissa samat aatteet” veivät ”ylioppilasnuorisoa mukaansa”. 

Tärkeimpinä nuorison ”sytyttäjinä” hän piti Vietnamin sotaa ja rotuerottelua. 

Puntarpää peräänkuuluttikin vastuuta lähimmäisestä ja tuntui pitävän nuorten 

metelöintiä jonkinlaisena ohimenevänä vaiheena, josta nuoret vielä kasvaisivat 

ulos.237 

   Herättäjän kirjoituksista alkuvuonna 1968 kävi ilmi turhautuminen nuorison 

radikalisoitumiseen, amerikkalaiseen esimerkkiin ja vaatimuksiin yhä enenevästä 

kansainvälistymisestä. Herättäjä koki tarpeelliseksi alkuvuoden kirjoituksissaan 

puolustaa omaa nurkkaustaan, jossa Yhdysvaltojen asiat olivat yhdysvaltalaisten 

                                                
236 Pulma 2006, 179–182. 
237 Herättäjä 13/29.3.1968 puntarointia. Kirj. Puntarpää. 
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asioita ja Suomen asiat suomalaisten. Negatiiviseksi koettiin amerikkalainen 

esimerkki, joka radikalisoi nuoria ja sai suomalaisetkin liioittelemaan omaa niin 

sanottua rotuongelmaansa. Lähes poikkeuksetta muissa tutkimissani kristillisissä 

lehdissä rotuongelma sai jatkuvasti ymmärtäjiä, ja kristityn sosiaalinen vastuu 

koko maailman lähimmäisistä oli polttava kysymys. Herättäjä kuitenkin näki, 

ainakin viimeistään alkuvuodesta 1968, vuosikymmenen kehityksen negatiiviset 

puolet. Tässä yhteydessä King ja kansalaisoikeusliike alettiin esittää 

arveluttavammassa valossa. 

 

4.4. ”King on kuollut, menkää ja hakekaa aseenne!” 
 

Huhtikuun neljäntenä päivänä pääsiäisen aikaan Martin Luther King Jr. murhattiin 

Lorrainne Motelin parvekkeella Memphisissä Tennesseessä. Kingin murha 

aiheutti Yhdysvalloissa huomattavaa kuohuntaa. Yli sadassa kaupungissa mustat 

mellakoivat väkivaltaisemmin kuin koskaan aiemmin. Mellakoita torjumaan 

tarvittiin muun muassa 20 000 sotilasta, ja presidentti Johnsonin oli määrättävä 

armeijan joukkoja suojelemaan maan pääkaupunkia.238 Väkivallattoman johtajan 

väkivaltaisen kuoleman aiheuttama sekasorto oli kenties räjähdys, jota 

Yhdysvalloissa oli pelätty. 

   Kotimaa-lehti reagoi välittömästi Kingin murhaan 9. huhtikuuta ilmestyneessä 

numerossaan. Kingiä käsittelevien kirjoitusten sarja alkoi marttyyrin testamentilla, 

joksi Kotimaa nimitti Kingin laajaa saarnaa Kolkutus keskiyöllä. Saarna oli 

julkaistu lehdessä ensimmäisen kerran jo kesällä 1966. Kotimaa-lehti julkaisi 

saarnan uudelleen, koska ”suuri saarnamies ja vapauden esitaistelija” oli 

”kaatunut salamurhaajan luodista”. 239  Kotimaan kirjoittamassa esipuheessa 

erityistä huomiota herättävät sen rajut sanavalinnat. King miellettiin ikään kuin 

sodassa olleeksi sotilaaksi, joka oli ”kaatunut” taistelussa.  

   Myös numeron muita sivuja oli omistettu Kingille. Nimellä Martin Luther King 

otsikoitu kirjoitus vertasi Kingin murhaa presidentti John F. Kennedyn 

salamurhaan.  Teksti kertoi myös Yhdysvaltojen tulenarasta tilanteesta eli sen 

pelosta, että kansalaisoikeusliikkeessä väkivaltaa kannattaneet Black Power -

ryhmän johtomiehet ottaisivat vallan. Kirjoitus otti kärkkäästi kantaa 

Yhdysvaltojen tilanteeseen. Sen mukaan Kingin salamurha osoitti, että vapauden 
                                                
238 Burns 2004, 450, 452–453. 
239 Kmaa 28/9.4.1968 Kolkutus keskiyöllä. Esipuhetta lukuun ottamatta kirj. Martin Luther King 
Jr. 
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puolesta puhuva maa ei ollut pystynyt toteuttamaan ihannettaan omassa 

yhteiskunnassaan. Kirjoittajan mielestä rotuerottelu oli Vietnamin sodan lisäksi 

”rumin häpeätahra amerikkalaisessa kansansielussa”. Kirjoituksesta voi aistia 

katkeruutta. Se oli ikään kuin muistokirjoitus hyvälle ihmiselle, marttyyrille, 

jonka taival päättyi epäoikeudenmukaisesti liian varhain. Kirjoittajan mukaan 

”Martin Luther King oli nimensä veroinen kristillisen hengen ja mielenlaadun 

hallitsema ’kuningas’ ”.240 Lainausmerkeissä käytetty kuningas-sana oli sekä 

sanaleikki Kingin nimestä että Jeesukseen helposti yhdistettävä ilmaus, josta kävi 

entistä enemmän ilmi Kingiin kohdistuva jopa ylenpalttinen ihailu. 

   Keskeisenä teemana kirjoituksessa oli myös viha. Kirjoittajan mielestä Kingin 

murha oli osoitus vihasta, joka oli ihmisen piinaavin ongelma. King oli hänelle 

mies, joka jätti testamentin, jota noudattaen Jumalan valtakunta voisi poistaa 

tämän vihan. Kirjoituksessa näkyi vahvasti ajatus Kingin marttyyriudesta.241 

Mielenkiintoista on se, missä yhteydessä marttyyri-sanaa tässä tapauksessa 

käytettiin. King ei ollut kristillisen uskonsa puolesta kuollut mies, vaan hänet 

murhattiin, koska hän oli kansalaisoikeusaktivisti. Tämä kertoo mielestäni jotain 

olennaista 1960-luvun ilmapiiristä: sankareita eivät olleet enää vain suuret 

uskonmiehet vaan myös sosiaalisten ongelmien puolesta taistelevat. Marttyyri-

nimityksen käyttöä vahvisti varmasti myös se, että King oli kristitty ja pappi. 

   Samalla sivulla, Maailma tänään –palstalla, Luotaaja käsitteli ihailevaan sävyyn 

Martin Luther King Juniorin väkivallattomuuden periaatetta. Tämänkertainen 

palsta sisälsi kuvan surevasta Kingin vaimosta Coretta Scott Kingistä. Myös 

Luotaaja kritisoi kirjoituksessaan sitä, miten Yhdysvalloilla oli varaa käydä sotaa 

kaukaisessa Kaakkois-Aasiassa muttei parantaa neekereiden asemaa. Luotaaja oli 

huolissaan Kingin kuoleman aiheuttamista levottomuuksista. Mustat ja valkoiset 

keräsivät jo aseita tulevia koitoksia varten. Kirjoittaja epäili myös, että 

levottomuudet saattaisivat nostaa rotukysymyksissä jyrkkää linjaa edustavien 

poliitikkojen kannatusta. Luotaaja pohti lisäksi amerikkalaiselle yhteiskunnalle 

tyypillistä väkivaltaisuutta. Hän löysi sille juuret puritanismista ja uudisraivaajien 

ajoista.242 Keskeistä kirjoituksessa olivat Kingin murhaa seuranneet tapahtumat ja 

yhteiskunnallinen ja poliittinen näkökulma tulenarassa tilanteessa. Kirjoituksessa 

Yhdysvallat ei ollut onnela ja mahdollisuuksien maa vaan väkivallan ja epätasa-

arvon paikka. Kingin kirjojen mainokselle oli myös löydetty Kotimaassa vetoava 
                                                
240 Kmaa 28/9.4.1968 Martin Luther King. 
241 Kmaa 28/9.4.1968. 
242 Kmaa 28/9.4.1968 Maailma tänään. Kirj. Luotaaja [Martti Mylläri]. 
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sijainti. Kirjapaja mainosti Kingin kirjoja Tästä eteenpäin – sekasorrosta 

yhteyteen ja Ei väkivaltaa välittömästi kahden viimeksi mainitsemani lehtijutun 

alla. 

   Viimeinen Kingiä koskeva kirjoitus huhtikuun alussa ilmestyneessä lehdessä oli 

Esa Santakarin hartaudellisiin kirjoituksiin keskittyvällä Ajan virrasta -palstalla. 

Kallion seurakunnan pastori Santakari käsitteli kirjoituksessaan Vapaustaistelijan 

elämä ja kuolema Luotaajan tavoin väkivallan kysymystä, tällä kertaa mustan 

toimittajan sanojen pohjalta. Sattumalta Kingin kuoleman aikaan Suomessa oli 

Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen ylioppilaskuntien vieraana ollut musta 

lehtimies Sherman Adams, joka oli Black Power -liikkeen kannattaja. Kingin 

kuolinpäivänä radiohaastattelussa Adams oli sanonut uskovansa, että Kingin 

väkivaltainen murha olisi väkivallattoman toiminnan kuolema Yhdysvalloissa. 

Eräässä lehtihaastattelussa Adams oli korostanut samaa asiaa kuin Luotaaja 

aiemmin. Väkivalta oli hänestäkin syvästi osa amerikkalaisuutta ja sen 

yhteiskuntajärjestystä, minkä hän totesi seuraavasti: ”Mikä on rakentunut 

väkivallalle, voi tuhoutua vain samalla tavalla. Yhdysvalloista tulee uusi 

Stalingrad”. Lehtimies oli lisäksi paljastanut, että hänestä Carmichael oli tehnyt 

oikein yllyttäessään mustia väkivaltaan ja huutaessaan Kingin kuolinpäivänä: 

”King on kuollut, menkää ja hakekaa aseenne!”.243 

    Santakari vastasi Sherman Adamsin haastattelussa esittämiin ajatuksiin Kingin 

kirjalla Ei väkivaltaa. Kirjassaan King selvitti väkivallattomuuden periaatetta. 

Santakari nosti esille kirjassa kerrottuja Kingin uskonnollisia kokemuksia. Hän 

esitti kirjoituksensa lopuksi yhteyden hiljaiseen viikkoon, jota elettiin lehden 

ilmestyessä. Hänen mielestään Kingin kuoleman merkitys oli erityisen kirkas 

pääsiäisen aikaan. Hänen mukaansa oli mahdollista, että Jumala oli kätkenyt 

voimaansa Kingin kuolemaan. Santakari näki myös yhteyden Jeesuksen ja Kingin 

toiminnan ja elämän välillä.244 Santakarin kirjoitus sai lehdessä 

uskonnollisemman sävyn kuin Kotimaassa Kingistä ennen hänen kuolemaansa 

julkaistut tekstit. Hieman kärjistäen voisi sanoa, että Kingin murha hiljaisella 

viikolla teki ihmeitä hänen imagolleen ja ajamalleen asialle. 

   Yleisesti huhtikuun alussa julkaistuissa kirjoituksissa ilmeni selkeää huolta 

Kingin kuoleman kärjistämästä yhteiskunnan sekasorron tilasta, niin sanotusta 

kuumasta kesästä ja Black Power -liikkeen toiminnasta. Monet kirjoituksista 
                                                
243 Kmaa 28/9.4.1968 Ajan virrasta. Vapaustaistelijan elämä ja kuolema. Kirj. Esa Santakari; 
Suomen teologit ja kirkkomuusikot 1974, 430; Heikkilä 1980, 200. 
244 Kmaa 28/9.4.1968. 
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olivat ihailevia väkivallattomuuden aatteen marttyyrin muistokirjoituksia, ja ne 

kritisoivat amerikkalaista yhteiskuntaa. Murha ja Kingin elämäntyö kristittynä 

rotusorronvastaisessa liikkeessä saivat Kotimaa-lehdessä huomattavasti 

palstatilaa. 

 

4.5. Poliitikko vai Jeesuksen opetuslapsi? 
 

Församlingsbladet tarttui myös välittömästi Martin Luther King Juniorin murhan 

tarjoamiin teemoihin. Aivan kuten Kotimaa-lehtikin se käsitteli Kingin murhan 

jälkeen ilmestyneessä numerossaan tapahtumaa laajasti ja näyttävästi. Aiemmin 

kansalaisoikeusliikettä ja Kingiä usein varsin laiskasti käsitellyt 

Församlingsbladet oli nyt hereillä. 

   Murhasta kirjoitettiin 12. huhtikuuta välittömästi lehden etusivulla Kingin 

kuvan kera. Kuvassa tämä näytti anovalta ja odottavalta ja siltä, kuin hän 

kohdistaisi kätensä lukijaan päin ja antaisi puheenvuoron vastapuolelleen. 

Kuvatekstin alapuolella oli Kingin syntymävuosi ja murhan päivämäärä, joksi oli 

virheellisesti merkitty 5. huhtikuuta. Församlingsbladet julkaisi etusivulla osan 

Kingin kirjoituksesta, joka oli julkaistu aiemmin Look-lehdessä. Kirjoitus käsitteli 

pyrkimystä väkivallattomuuteen. Kingin sanojen mukaan tämän pyrkimyksen 

epäonnistuminen johtaisi Yhdysvallat verilöylyyn.245 Kirjoitus oli todennäköisesti 

valittu etusivulle ikään kuin todisteeksi täyttyneestä profetiasta: King oli murhattu 

väkivaltaisesti, ja maa oli sekasorron vallassa.  

   Lehtikirjoitus jatkui Yhdysvaltojen tilanteen kuvailulla. Kirjoittaja kertoi, miten 

Kingiä pidettiin Yhdysvaltojen ulkopuolella hieman virheellisesti maansa 

tummaihoisten johtajana. Församlingsbladet tiedosti saman ongelman kuin 

Kotimaa-lehtikin. Radikaalimmat kansalaisoikeustaistelijat eivät kannattaneet 

Kingin väkivallattomuuden politiikkaa, ja he moittivat tätä ”Setä Tuomon 

alistuvaisuudesta”. Kirjoittaja uskoi kuitenkin, että marttyyrikuoleman jälkeen 

Kingistä tulisi entistä tärkeämpi mustia yhdistävä symboli. Kirjoittajan mukaan 

King oli ollut myös valkoisille tärkeä turvallisuuden luoja.246 

   Saman numeron pääkirjoitus sitoi Kingin murhan tiukasti käsillä olevaan 

pääsiäisen aikaan. Päätoimittaja Bror Borgar käytti vahvoja ilmaisuja Kingin 

kuolemasta, kuten alas ampuminen, kaatuminen väkivaltaan ja vihan uhriksi 

                                                
245 Fbl 15/12.4.1968 Martin Luther Kings död har skakat en hel värld. 
246 Fbl 15/12.4.1968.  
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joutuminen. Kirjoittaja käsitteli murhaa dramaattisesti ja raamatullisella otteella 

muun muassa sanoessaan, että King ei päässyt johtamaan Memphisin 

mielenosoitusta, mutta hän ”meni sen sijaan samaa rakkauden uhritietä kuin hänen 

Herransa ja toimeksiantajansa oli mennyt kauan ennen häntä”. Pääkirjoituksen 

mukaan tapahtuma kirjoitti uudestaan osan kärsimyshistoriaa.247  

   Hengellisestä näkökulmastaan huolimatta kirjoitus antoi Kingistä jossain määrin 

laskelmoivan ja itsetietoisen kuvan. Tekstin mukaan King oli tajunnut, että jos 

tummaihoiset käyttäisivät väkivaltaa pyrkimyksissään, ihmisryhmä voisi saada 

aikaan paljon tuhoa. King oli myös itse mustana ymmärtänyt muita paremmin 

neekereiden tunteet. Tämä oli ikään kuin tehnyt Kingistä johtajan: hän oli tiennyt 

ja ymmärtänyt paremmin kuin muut. 248 Pääkirjoituksesta saikin kuvan Kingistä 

mustien hillitsijänä ja jopa poliittisena taktikoijana. 

    Kotimaa-lehden tavoin Församlingsbladet toi esille myös Martin Luther King 

Juniorin kirjallisen tuotannon. Kirjat olivat esillä niin pääkirjoituksessa, 

mainoksessa kuin sisäsivuilla ilmestyneessä Kingin kirjan katkelmassakin. Ote 

käsitteli Kingin Tästä eteenpäin – sekasorrosta yhteyteen -kirjassa esittelemiä 

ajatuksia mustien kamppailusta ja sen tarkoituksesta.249 Otetta voisi verrata 

Kotimaa-lehden marttyyrin testamenttiin. 

   Kingin murhan jälkeen ilmestynyt Min syn -palsta kirjoitti Martin Luther King 

Juniorista ihailevaan sävyyn ja varsin hengellisestä näkökulmasta. Palstan 

kirjoittaja, politiikassakin toiminut uskonnonopettaja Elly Sigfrids korosti 

tekstissään Kingin asemaa Jeesuksen opetuslapsena. Kirjoittajan mukaan monet 

kutsuivat Kingiä muun muassa Gandhin ja Tolstoin seuraajaksi. Sigfridsistä 

oleellisinta oli nimenomaan kuitenkin se, että King ei Jeesuksen opetuslapsena 

voinut jättää lähimmäisiään pulaan. Hänen mielestään King oli omaksunut 

väkivallattomuuden periaatteen juuri Jeesukselta. Lehden pääkirjoituksen tavoin 

Sigfrids vertasi Jeesuksen ja Kingin kuolemaa toisiinsa. Kun Jeesus kuoli ristillä, 

King kuoli hänen opetuslapsenaan ”palkkamurhaajan luotiin”. Sigfrids toi Kingin 

kuolemaan myös ylösnousemuksen näkökulman. Hän uskoi, että Kingin 

väkivaltainen kuolema saisi aiemmin välinpitämättömät ihmiset heräämään 

                                                
247 Fbl 15/12.4.1968 Ett stycke passionshistoria (pääk.). 
248 Fbl 15/12.4.1968. 
249 Fbl 15/12.4.1968 ”Vi negrer har länge drömt om frihet och rättfärdighet”. Kirj. Martin Luther 
King. 
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Yhdysvaltojen ongelmiin. Enää ei hänestä ollut varaa ajatella, että USA ja sen 

ongelmat olivat kaukana: ”Nyt meidän täytyy kristittyinä ottaa kantaa”.250 

   Kingin murhan aiheuttamasta järkytyksestä ja laajasta julkisuudesta Suomessa 

kertoi muun muassa se, että Lukas församling oli Församlingsbladetin 

Stiftsronden-palstan mukaan järjestänyt Munkkiniemen kirkossa tilaisuuden 

Kingin muistoksi. Muistotilaisuuteen oli osallistunut yhteensä 300 ihmistä. 

Tilaisuudessa oli kerrottu muun muassa Yhdysvaltojen etelävaltioiden 

kansalaisoikeuskamppailuista, ja tapahtuman musiikkina oli ollut 

negrospirituaaleja.251 

   Kotimaan tavoin Församlingsbladetin kirjoitukset heijastelivat pääsiäisen 

latautunutta ilmapiiriä. Församlingsbladetissa King oli Jeesuksen seuraaja ja 

opetuslapsi. Hänen kuolemastaan puhuttiin Kotimaa-lehteäkin dramaattisemmin 

sanankääntein ja kuolemaa verrattiin Jeesuksen ristinkuolemaan. 

Församlingsbladetille Kingin kuolema tarjosi uuden ja hedelmällisen näkökulman 

jokavuotisen hiljaisen viikon teemoihin. Tärkeää on myös huomata, että 

Församlingsbladet ei tuonut esille 1960-luvun muita pinnalla olevia asioita eikä 

verrannut Kingin murhaa muihin ajan tapahtumiin. Lehden kirjoitukset toivat 

esille Kingin kuoleman aiheuttamaa järkytystä hengellisellä tasolla, mutta ne eivät 

pureutuneet Kotimaan tavoin sosiaalisiin ongelmiin. Murhaa ja rotuerottelua ei 

tuotu kirjoituksissa Suomen tasolle, vaan King tunnuttiin nostettavan jalustalle 

uskon ja oikeudenmukaisuuden sankarina. 

   Myös Sana-lehti kiinnitti huomiota Kingin murhaan muutamalla 

kirjoituksellaan. Sana-lehdessä nimimerkki Publikaani kirjoitti New Yorkista 

otsikolla Matkan pää kuvaillen tunnelmiaan kuultuaan uutisen Kingin murhasta. 

Publikaani oli seurannut television välityksellä Yhdysvaltojen kansalaisten ja 

päättäjien reaktioita. Murhaa oli hänen mukaansa pidetty jopa presidentti 

Kennedyn salamurhaa vaarallisempana. Publikaani kertoi myös televisiossa 

näkemistään Kingin toimintaa koskevista elokuvakatkelmista. Katkelmista 

paljastunutta Kingin luonnetta Publikaani kommentoi varsin kärkevin sanoin: 
”Mutta mikä ero onkaan suomalaisella ja etelämaisella rauhallisuudella! Kingin puhe oli 
voimakasta, kaunopuheista, rohkaisevaa. Vaikka hän aina puhui rauhan puolesta ja 
väkivallan käyttöä vastaan, niin hänen tehonsa perustui suggestiiviseen kiihottamiseen. 
Jos kuulija ei olisi ymmärtänyt englannin kieltä, hän ei olisi erottanut Kingin puheita 
Hitlerin puheista.”252 

                                                
250 Fbl 15/12.4.1968 Min syn. Kirj. Elly Sigfrids; Edustajamatrikkeli s.a, Elly Sigfrids. 
251 Fbl 15/12.4.1968 Stiftsronden: Minneshögtid för King I Lukas. 
252 Sana 16/18.4.1968 Matkan pää. Kirj. Publikaani. 
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   Publikaanin mielestä amerikkalainen King oli siis suomalaisiin verrattuna 

etelämaalainen. Oliko hän sellainen siksi, että hän oli musta, ja määräsivätkö 

Publikaanin mielestä ihonväri tai geenit ihmisen luonteenlaadun ja 

esiintymistavan? Myös vertaukset Hitleriin olivat varsin uskaliaita. Puhuessaan 

suggestiivisesta kiihottamisesta Publikaani ei kommentoinut mitenkään Kingin 

puhetyylin yhtäläisyyksiä esimerkiksi muiden mustien saarnaajien ja baptistien 

tapaan julistaa. 

   Kirjoituksesta teki myös hyvin erikoisen se, että koko teksti pohjautui 

Publikaanin televisiosta saamaan kuvaan. Publikaani ei tuonut niinkään esille 

omaa kokemustaan Yhdysvaltojen tilanteesta vaan toisti ja kommentoi televisio-

ohjelmia. Televisiosta oli tullut elävää kuvaa ja informaatiota, jonka 

todennäköisesti oletettiin vastaavan todellisuutta. Henkilökohtaiselle 

kokemukselle ei ollut enää tarvetta, kun saman tiedon sai ja näki omilla silmillään 

televisiosta. 

   Kirjoitus ei tuonut muiden lehtien tavoin esille lähes varauksetonta Kingin 

ihailua, vaan se tarttui Kingin luonteeseen ja tapaan esiintyä. Lopuksi Publikaani 

kuitenkin antoi kunnian Kingin vilpittömälle tarkoitukselle. Hän muistutti, miten 

myös Kristus pani henkensä alttiiksi asiansa puolesta.253 Loppukommentistaan 

huolimatta Publikaanin kirjoitus oli luonteeltaan hyvin erilainen kuin muut Kingiä 

ihailevat kirjoitukset, joita kirkollisissa lehdissä ilmestyi välittömästi murhan 

jälkeen. Publikaanin teksti oli myös ensimmäinen, joka toi erityisesti esille Kingin 

tavan julistaa. Kingin esiintymistapa oli varmasti hieman vieras suomalaiselle 

luterilaiselle, vaikkei kirkollisessa lehdistössä ollutkaan aiemmin kiinnitetty 

huomiota asiaan negatiivisessa mielessä. 

   Samalla sivulla Publikaanin kirjoituksen kanssa oli palstalla Painetusta 

poimittua ote Arijoutsen, eli Heikki Sakari Marttilan, Helsingin Sanomissa 

julkaistusta pakinasta, joka koski Martin Luther King Juniorin murhaa. Arijoutsi 

pohti kirjoituksessaan Jumalan kuvaa. Sarkastisesti hän kirjoitti Raamatussa 

olevan Jumalan pilkkaa, koska se kertoi Jumalan luoneen ihmisen omaksi 

kuvakseen. Kingin murhasta pettyneenä Arijoutsi kyseli kirjoituksessaan, ”mitä 

’Jumalan kuva’ vielä voi tehdä, kun kaikki mahdolliset rikokset jo ovat hänen 

omalla tunnollaan”. Lopuksi Arijoutsi kommentoi, miten Kingiin kohdistuneen 

rikoksen jälkeen hän itse häpesi olevansa ihminen. Sana-lehden oma lisäys 

kirjoituksen perään teroitti vielä Arijoutsen sanomaa: ”Sellainen on ’Jumalan 

                                                
253 Sana 16/18.4.1968. 
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kuva’ valmistuessaan ottamaan vastaan pitkäperjantaita ja pääsiäistä vuonna 

1968”.254 

   Viimeinen Kingiä koskeva kirjoitus oli Sana-lehden takasivulla. Lehti julkaisi 

myös Kingin testamentin lainaamalla Ei väkivaltaa -kirjan sanoja suurimmasta 

hyveestä eli rakkaudesta. 255 Sana-lehti ei Kotimaan ja Församlingsbladetin tavoin 

valinnut Kingin testamentiksi hänen uraansa kuvastavaa ja mustien oikeuksia 

käsittelevää tekstiä vaan hengellisen aiheen, jonka ajatukset ristin sanomasta 

sopivat hyvin parhaillaan elettävään pääsiäisen aikaan.  

   Huomion arvoista on myös se, että Sana ei tarttunut Kingin murhaan 

pääkirjoituksessaan. Päätoimittaja Mauri Tiilikainen käsitteli kirjoituksessaan, 

Publikaanin raportin vieressä, nuorison moraalitonta käyttäytymistä otsikolla 

Irrallinen nuoriso kuriin. Sanan pääkirjoituksessa Kingin murhaa 

huolestuttavammiksi kysymykseksi nähtiinkin ilmeisesti ”nuorison alkoholin 

käyttö” ja ”rekka-autojen pysähdyspaikat”, jotka olivat muuttuneet ”vapaiden 

suhteiden harjoituspaikoiksi”.256 Sana antoi varsin vähän palstatilaa Kingille, jota 

se oli kuitenkin pitänyt esillä varsin ahkerasti jo vuodesta 1963 lähtien.  

 

4.6. Herättäjän ja Etsijän erilaiset näkökulmat 
 

Herättäjä-lehti tarkasteli Martin Luther King Juniorin murhaa erityisesti 

pääsiäisen taustaa vasten. Etusivulla ilmestynyt, nimellä Totuus ei kuole otsikoitu 

kirjoitus korosti useita samoja asioita kuin muidenkin kirkollisten lehtien 

kannanotot. Läsnä olivat marttyyriuden ja hyvän puolesta taistelemisen teemat. 

Kirjoituksen mukaan Kingin murhaaja vain edisti Kingin ajamaa asiaa teollaan, ja 

kirjoitus puhui vääryydestä, jollaista ei enää tulisi olla olemassa. Herättäjä oletti, 

että Kingin murhan ja Jeesuksen ristinkuoleman yhteys, jota muutkin lehdet olivat 

korostaneet, olisi varsin selvä: ”Moni varmaan on aavistanut jonkinlaista 

yhtäläisyyttä tämän nykyajan marttyyrikuoleman ja suuren pitkäperjantain 

marttyyrin välillä”.257 

   Tämä yhteys rakensi kirjoituksessa sillan pääsiäisen teemojen esittelyyn, ja 

Kingin murhan ja sen yhteiskunnallisten seurausten käsittely jäi pikemminkin 

                                                
254 Sana 16/18.4.1968 Painetusta poimittua. Martin Luther Kingistä. Kirj. Arijoutsi [Heikki Sakari 
Marttila]; Hirvonen 2000, 73. 
255 Sana 16/18.4.1968 Martin Luther Kingin henkinen testamentti. Kirj. Martin Luther King. 
256 Sana 16/18.4.1968 Irrallinen nuoriso kuriin (pääk.). 
257 Herättäjä 15/10.4.1968 Totuus ei kuole. 
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taka-alalle. Herättäjä esitteli Jeesuksen totuuden puhujana, joka ristiinnaulittiin. 

Totuus ei kuitenkaan kuollut, ja kristinusko levisi. Kirjoitus puuttui nykyajan 

kirkon kriisiin, ja se tiedosti aikakauden hengen olevan uhka kristinuskolle. 

Huolestuneita kirjoitus rauhoitteli sillä, että totuus ei kuolisi tälläkään kertaa. 

Esillä olivat myös pitkäperjantain tapahtumat ja sen sanoma. Optimistisesti 

kirjoittaja korosti hyvän voittavan aina pahan ja vastustajien tuhoutuvan. 

Marttyyreiden kuolemaa hän piti totuutta eteenpäin vievänä voimana.258 

Kyseisessä kirjoituksessa Kingin murhan käsittely oli vain johdattelua pääsiäisen 

todelliseen aiheeseen, Jeesuksen ristinkuolemaan. Kingin kuoleman käsittely jäi 

tekstissä ensimmäiseen kappaleeseen tehden tilaa pääsiäisen sankarille. 

Kirjoituksessa näkyi myös aiemmin samana vuonna Herättäjän sivuilla ilmennyt 

huoli ajan radikaalista ilmapiiristä. 

   Hieman enemmän Herättäjä-lehti esitteli Kingiä ja hänen ajatteluaan toisessa 

samassa numerossa ilmestyneessä kirjoituksessa Velkamme Martin Luther 

Kingille. Kirjoituksen dramaattisten, Kotimaan ja Församlingsbladetin kanssa 

samankaltaisesti ilmaistujen sanojen mukaan ”sorrettujen esitaistelija ja 

ihmisyyden tinkimätön puolustaja” oli ”kohdannut loppunsa jota hän ei 

ansainnut”. Tämäkin kirjoitus vertasi pääsiäisen aikaan tapahtunutta murhaa 

Jeesuksen kuolemaan. Erityistä huomiota saivat valkoisten ylivalta, sorto ja viha. 

Lopuksi kirjoittaja esitteli Kingin ajattelua, jossa vihalla ei ollut sijaa. Tekstin 

mukaan King tiesi, mikä olisi oikea tie, ja kirjoittaja toivoi ihmiskunnan vielä 

jonain päivänä löytävän tämän tien. Kirjoitus on verrattavissa muihin Kingin 

testamentteihin. Tämän kirjoituksen mukaan Kingin testamentti oli hänen 

uskossaan siihen, että joskus olisi vielä päivä, ”joka ei ole valkoisten tai mustan 

miehen vaan ihmisen päivä”. Kirjoittaja kehottikin lukijoita toimimaan niin, että 

tämä päämäärä vielä saavutettaisiin.259  

   Vaikka Herättäjän kirjoituksissa oli samoja elementtejä kuin aiemmin 

esittelemissäni lehdissä, poikkesivat kirjoitukset kuitenkin melko paljon muiden 

lehtien teksteistä. Herättäjän tapa käsitellä Kingin murhaa nousi vielä muita lehtiä 

enemmän pääsiäisen teemojen esittelyn tarpeesta. Toinen kirjoitus jätti Kingin 

lähes kokonaan taka-alalle, ja toinen taas vain raapaisi pintaa siitä, mitä asioita 

King oli ajanut. Kotimaasta poiketen Herättäjä ei maininnut sanallakaan 

Yhdysvaltojen sekasortoisesta tilasta Kingin kuoleman jälkeen. Herättäjässä 

                                                
258 Herättäjä 15/10.4.1968. 
259 Herättäjä 15/10.4.1968 Velkamme Martin Luther Kingille. Kirj. F. 
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murha valjastettiin pääsiäisen tarpeisiin, ja yhteiskunnalliset pohdinnat sekä 

Kingin tarkempi esittely jätettiin muille lehdille ja medioille. 

   Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton äänenkannattaja Etsijä-lehti otti kantaa 

Martin Luther King Juniorin murhaan pääsiäisen aikaan vuoden kolmannessa 

numerossaan. Etsijän näkökulma Kingin murhaan oli hyvin erilainen kuin 

Herättäjä-lehden. Etsijä ei tuonut esille pääsiäisen tapahtumia, vaan se pohti 

murhan seurauksia ja kehotti lukijoitansa jatkamaan Kingin työtä. Etsijän mukaan 

Kingille tapahtui niin kuin muillekin väkivallattomuutta puolustaville: ”väkivalta 

vei taas kerran voiton”. Kirjoituksen mukaan tapahtuman seurauksena oli 

odotettavissa rotumellakoita, ja kirjoitus uskoi tulevan kesän olevan ”kuumempi 

kuin koskaan”. 260 

   Tekstissä kiinnitettiin huomiota myös Black Power -liikkeeseen, jonka 

kirjoittaja uskoi voimistuvan entisestään. Kingin mukaan liike jäljitteli valkoisten 

amerikkalaisten arvoja puolustaessaan väkivaltaa. Tähän liittyen kirjoittaja oli 

valinnut varsin dramaattisen ja valkoisia syyllistävän sitaatin Kingiltä: 
Amerikan neekerit eivät koskaan ole olleet joukkomurhaajia. He eivät ole murhanneet 
lapsia pyhäkouluissa, he eivät ole hirttäneet valkoisia miehiä puihin, jotka näin ollen ovat 
kantaneet outoa hedelmää. He eivät ole huppupäitä väkivallan tekijöitä, jotka lynkkaavat 
ja hukuttavat ihmisiä mielensä mukaan.261 

    Etsijän kirjoitus korosti myös sitä, miten King taisteli kolmannen maailman 

puolesta. Kirjoittaja uskoi, että kansainvälinen kristillinen ylioppilasliike, johon 

SKY kuului, kamppailisi vielä Kingin edustamien arvojen puolesta. Kirjoittajan 

mukaan tärkeää oli taistella ”oikeuden ja veljeyden puolesta”.262 

   Runsaasti Kingin sitaatteja sisältävä teksti oli samankaltainen muissa lehdissä 

julkaistujen Kingin testamenttien kanssa. Etsijä toi kuitenkin Kingin murhan 

käsittelyyn oman, osallistumista ja tasa-arvoa korostavan näkökulmansa. Etsijälle 

King ei ollut uskon sankari tai pääsiäisen suuri uutinen. Lehden ja varmasti 

kristillisen ylioppilasliikkeen yleisen hengen mukaisesti kirjoitus korosti Kingin 

merkitystä oikeuden puolustajana ja muista tutkimistani lehdistä poiketen myös 

kolmannen maailman puolesta toimijana. Etsijä-lehden murhaa koskevassa 

kirjoituksessa näkyi erityinen kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin toisin kuin 

Herättäjässä. Etsijä ei tarttunut Herättäjän ja Församlingsbladetin tavoin Kingin 

tarjoamaan hedelmälliseen näkökulmaan pääsiäisen tapahtumia käsiteltäessä. 

 

                                                
260 Etsijä 3/1968 Martin Luther King. 
261 Etsijä 3/1968. 
262 Etsijä 3/1968. 
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4.7. Ekumeeniset reaktiot Kingin murhaan 
 

Huhtikuun puolivälin jälkeen ilmestyneessä Kotimaan numerossa kirkot 

vastasivat viimein Martin Luther King Juniorin murhan aiheuttamaan 

hämmennykseen. Puheenvuoron saivat muun muassa eri kirkkojen edustajat, 

kuten Suomen luterilaisen kirkon arkkipiispa Martti Simojoki. 

    Kingin murha oli koskettanut kirkkojen johtajia ympäri maailmaa. Kirkkojen 

maailmanneuvoston pääsihteerin Eugene Carson Blakenin, Luterilaisen 

maailmanliiton pääsihteerin André Appelin ja Reformoitujen kirkkojen 

pääsihteerin Marcel Pradervandin yhteiset muistosanat Kingistä julkaistiin osittain 

Kotimaan sivuilla. Pääsihteerit kuvailivat Kingiä lämpimin ja ihailevin sanoin 

sankarilliseksi työtoveriksi. He eivät kertoneet muistavansa häntä profeettana 

vaan ”rohkeana, rakastettuna ihmisenä”. Kingin oli ollut myös määrä avata 

KMN:n neljäs yleiskokous Uppsalassa seuraavana kesänä.263 

    Pääsihteerit olivat muistosanoissaan huolissaan amerikkalaisista. King oli 

pääsihteerien mielestä ollut ahdistetun kansan toivo ja merkittävimpiä maailman 

kansalaisia. Juuri siksi Kingin väkivaltainen kuolema järkytti heitä. He kuvailivat 

murhaan johtanutta väkivaltaa jyrkkäsanaisesti ”demoniseksi”, ja heidän 

mukaansa tämä väkivalta vain todisti Kingin merkityksestä: ”Sillä väkivalta 

huutaa väkivaltaa ja hänen kaltaisensa rauhantekijä saa lopulta aikaan rauhan”.264 

    Ekumeenisten järjestöjen pääsihteerien muistosanojen yhteydessä oli julkaistu 

uutinen otsikolla Suomen kirkko auttaa Yhdysvaltain neekereitä. Martin Luther 

King Juniorin kuolema oli koskettanut myös Suomen kirkon ulkomaanapua, joka 

aikoi lähettää 2000 dollaria Yhdysvaltojen mustien avuksi. Avustus kohdistui 

KMN:n kautta Mississippijoen suualueelle, joka oli pahimpia rotusorron 

pesäkkeitä. Uutisen mukaan KMN:n jäsenkirkot pitivät kohteen auttamista tapana 

kunnioittaa Kingin muistoa.265 Summa oli varsin pieni, vaikka se lähetettiin koko 

Suomen kirkon puolesta. Rahamäärää voisikin pitää paremmin symbolisena 

tukena kuin varsinaisena rahallisena avustuksena. 

   Martin Luther King Juniorin murha askarrutti myös 17. huhtikuuta 

arkkihiippakunnan hiippakuntakokouksen avannutta Martti Simojokea. Koko 

hänen Kotimaassa julkaistu avauspuheenvuoronsa oli heijastusta 1960-luvun 

                                                
263 Kmaa 29/19.4.1968 Kirkkojen muistosanat Kingistä: Hänen kaltaisensa rauhantekijä saa lopulta 
aikaan rauhan. 
264 Kmaa 29/19.4.1968. 
265 Kmaa 29/19.4.1968 Suomen kirkko auttaa Yhdysvaltain neekereitä. 
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poliittisesta ja yhteiskunnallisesta tilanteesta. Puhe oli otsikoitu nimellä 

Kristuksen seuraaminen nykyajassa merkitsee osallistumista ihmiselämän 

yhteisiin kohtaloihin. Arkkipiispa Simojoki kiinnitti  aikaisempien Kingin 

murhaan liittyvien kirjoitusten tavoin huomiota väkivallan kysymykseen. 

Simojoki sanoi kirkon ja koko maailman olevan myrskyn kourissa. Tästä olivat 

todisteina hänen mielestään Kingin murha sekä Länsi-Berliinissä tapahtunut 

vasemmistoradikaalin ylioppilasjohtajan Rudi Dutschken miltei kuolemaan 

johtanut ampumistapaus. Hänestä tämän silmittömän väkivallan olisi pitänyt 

saada ihmiset pysähtymään.266 

    Simojoen avauspuheenvuorossa näkyivät Suomen historian arvet. Hän 

muistutti, että vielä 1930-luvulla Suomessakin tapahtui poliittisia murhia. Vaikka 

tällaista väkivaltaa ei hänen mukaansa enää ollut, todistuksen suomalaisten 

”vihan, koston ja suvaitsemattomuuden” tunteista antoivat alkoholistien 

paleltumistapaukset. Arvista kipein oli kuitenkin viisikymmentä vuotta 

aikaisemmin käyty sisällissota, jossa punaiset ja valkoiset olivat suorittaneet 

terroritekoja.267 Yhdysvaltojen mustien ja valkoisten taistelu olikin hyvin 

verrattavissa Suomen sisällissotaan, jossa maa jakautui kahtia, ei kuitenkaan 

rodun vaan politiikan takia. Simojoki rinnasti Yhdysvaltojen ja muun maailman 

tapahtumat 1960-luvun hengen mukaisesti myös Suomen tilanteeseen. Tällä 

kertaa esiin ei noussut mustalaiskysymys vaan alkoholistit ja sisällissodan kipeät 

muistot. 

    Myöhemmin Martti Simojoki käsitteli kirkkojen tehtävää yhteiskunnassa. Hän 

mainitsi joidenkin oudoksuvan sitä, että kirkkojen piirissä oli ympäri maailman 

alettu huomioida myös yhteiskunnallisia kysymyksiä ja vaatia niihin uudistuksia. 

Simojoen oman ajattelun taustalla oli käsitys kollektiivisesta synnistä: 

yhteiskunnan rakenteissa piilevästä synnistä olivat kaikki yhteisesti vastuussa. 

Simojoki myönsi uskaliaasti, että jokainen 1960-luvulla elävä oli omalla tavallaan 

marxilaisuuden hapattama. Hänestä juuri usko vei ihmiset maailmaan ja jopa 

kantamaan yhdessä Jumalan kanssa maailmassa olevaa syntiä ja ahdinkoa. Martin 

Luther King Jr. oli hänen mukaansa ollut esimerkkinä tällaisesta hädän kantajasta. 

Kingin osaksi oli tullutkin ”kirkastaa Herraansa sekä elämällään että 

                                                
266 Kmaa 29/19.4.1968 Kristuksen seuraaminen nykyajassa merkitsee osallistumista ihmiselämän 
yhteisiin kohtaloihin. Kirj. Martti Simojoki. 
267 Kmaa 29/19.4.1968. 
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kuolemallaan”. Simojoki haastoi puheenvuorossaan myös omaa kirkkoaan 

mukaan yhteiskunnallisiin kamppailuihin.268 

    Viimeisessä avauspuheenvuoronsa osiossa Simojoki käsitteli jälleen kysymystä 

väkivallasta. Hän oli tietoinen Kingin kuolemanjälkeisistä uhkakuvista: Kingin 

elämäntyötä vaaransi Black Power -liike, joka halusi käyttää väkivaltaa 

pyrkimyksissään. Vaikka arkkipiispa ihaili suuresti Kingin väkivallattomuuden 

periaatetta, hän tiedosti myös sen, miten vaikeaa tätä periaatetta oli täysin 

noudattaa. Simojoki pohti myös oikeutetun sodan käsitettä ja myönsi, ettei 

väkivaltaan löytynyt yksiselitteistä sääntöä kristinuskostakaan. Avuttomana 

arkkipiispan täytyi myöntää, ettei hänellä ollut vastausta siihen, milloin väkivalta 

oli oikeutettua.269 Kenties itse sota-ajan kokeneena Simojoella ei ollut rohkeutta 

kyseenalaistamatta julistaa samaa sanomaa kuin King. Hän ei myöskään voinut 

näin ollen yhtyä nuorten 1960-luvun pasifistien ajatuksiin ja julistaa ehdotonta 

sodan ja armeijan vastaisuutta. 

   Arkkipiispa Simojoen puhe julkaistiin myös Kotimaan numeron kanssa samana 

päivänä ilmestyneessä Herättäjä-lehdessä. Toisin kuin Kotimaa, Herättäjä ei 

jaotellut Simojoen puhetta otsikoilla eri teemoihin, jotka Kotimaassa koskivat 

muun muassa Kingin murhaa ja kysymystä väkivallasta. Herättäjä julkaisi 

arkkipiispan puheen otsikolla Kirkon on otettava kantaa ajan kysymyksiin. 270 

Tämäkin otsikointi kuvasi hyvin Simojoen 1960-luvun henkeä esille tuovaa 

puhetta. 

   Erityistä huomiota Simojoen hiippakuntakokouksessa pitämän puheen osioon 

väkivallasta kiinnitti Martti Simojoen elämäkerran kirjoittajan Pekka Niirasen 

mukaan myös presidentti Urho Kekkonen. Presidentti kirjoitti Suomen 

Kuvalehdessä Simojoen sanojen olleen ristiriidassa arkkipiispan aiempien 

ajatusten kanssa. Simojoki ei nimittäin aiemmin ollut nähnyt oikeutettuja sotia 

mahdollisina. 271 Arkkipiispan puheen saama huomio ja presidentin kirjoitus 

aiheesta pitivät yllä kansalaisoikeusliikkeenkin ytimessä olevaa väkivallan 

oikeutuksesta käytävää keskustelua Suomessa. 

   Viimeinen Kingin kuolemaa seurannut Kotimaan lehtikirjoitus ilmestyi Askele 

askeleelta -palstalla. Palstalla Kotimaan vakituinen avustaja Jaakko Palomurto 

pohti synkästi sitä, miten rauhanrakentajat olivat helposti vihan uhreja. Hän 

                                                
268 Kmaa 29/19.4.1968. 
269 Kmaa 29/19.4.1968. 
270 Herättäjä 16/19.4.1968 Kirkon on otettava kantaa ajan kysymyksiin. Kirj. Martti Simojoki. 
271 Niiranen 2008, 280–281. 
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mainitsi Kingin, joka herätteli amerikkalaisten omaatuntoa, ja muun muassa 

Jerusalemissa vuonna 1948 murhatun Folke Bernadotten, joka oli sovitellut 

arabien ja juutalaisten välejä. Samassa yhteydessä mainittiin myös vuonna 1948 

murhattu Gandhi, joka oli ollut Kingin toiminnan esikuva. Palomurto vertasi 

näiden rauhan marttyyrien kuolemaa Jeesuksen kuolemaan. Toivoa antoi 

kristityille Palomurron mukaan Jeesuksen toisen tulemisen odotus. Kirjoittajan 

mukaan sekä ihmisen pahuus että parannus jouduttivat Jeesuksen tulemista.272 

Kuten osa aiemmistakin murhaa käsitelleistä kirjoituksista, myös Palomurron 

teksti toi esille muita arvojensa ja pyrkimystensä tähden murhattuja henkilöitä. 

Kirjoitus sopi hyvin samaan kategoriaan niiden kirjoitusten kanssa, jotka ihaillen 

nimittivät murhattua Kingiä marttyyriksi ja esimerkilliseksi ihmiseksi korostaen 

samalla hengellistä ulottuvuutta. 

   Etsijä palasi Kingin murhaan vielä arviossaan Kingin kirjasta Tästä eteenpäin – 

sekasorrosta yhteyteen. Kirjan merkitys oli kirjoittaja Paavo Salakan mukaan 

kasvanut ”Memphisin laukausten myötä”. Kirjoittaja koki tilanteen 

Yhdysvalloissa ahdistavaksi, sillä Kingin kaltaista johtajaa ei ollut saatavilla. 

Kingin kirjasta kävi ilmi rotusorron tehokkuus, jota myös monet kirkot olivat 

tukeneet. Salakka pitikin ihmeellisenä, ettei King ollut menettänyt uskoaan 

taistellessaan rotusortoa vastaan.273 

   Kirjoittaja toi esille, miten Kingin mukaan vapautusliikkeet olivat ”merkkinä 

valkoisen rodun herruuden päättymisestä”. Kirjoitus sisälsi osuvaa kritiikkiä 

Vietnamin sotaa ja Yhdysvaltojen Etelä-Amerikkaan kohdistamaa riistoa kohtaan. 

Kritiikkiä Yhdysvallat sai myös siitä, ettei se rikkaana suurvaltana johdattanut 

ihmiskuntaa ”rotuerottelun ja riiston umpikujasta”. Kirjoitus päättyi lukuisiin 

kysymyksiin muun muassa siitä, jäisikö kuninkaan lailla haudatun Kingin 

kolkutus vaille vastausta. Olisiko Yhdysvalloissa ”riittävästi tervettä solukkoa, 

että paraneminen” voisi ”tapahtua”?274 Salakan kirjoitus käytti hyväkseen Kingin 

ajatuksia kritisoidessaan epäkohtia, joihin ylioppilasliike tuona aikana keskittyi. 

Kyytiä sai erityisesti Yhdysvallat, joka sorti sekä omia että muita kansoja. 

Kirjoituksessa King oli suuri johtaja, jonka jättämää aukkoa olisi vaikea paikata.  

   Huhtikuun puolivälin jälkeen Herättäjä ja Församlingsbladet kiinnittivät vielä 

huomiota Kingin muistoksi järjestettyihin tapahtumiin. Herättäjän mukaan 

                                                
272 Kmaa 29/19.4.1968 askele askeleelta. Tule, Herra Jeesus. Kirj. Jaakko Palomurto; Suomen 
teologit ja kirkkomuusikot 1974, 348. 
273 Etsijä 4/1948 Ääni haudasta. Kirj. Paavo Salakka. 
274 Etsijä 4/1968. 
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Kallion kirkossa pitkänäperjantaina järjestetyssä muistotilaisuudessa Kingin 

kuolema oli yhdistetty jälleen pääsiäisviikon sanomaan. SKY:n ja Kallion 

seurakunnan järjestämän tapahtuman kolehti oli kerätty Etelä-Afrikan kristilliselle 

ylioppilasliikkeelle, joka toimi rotuerottelun lakkauttamiseksi. Församlingsbladet 

taas julkaisi uutisen Vaasassa pidetystä Kingin muistotilaisuudesta. Ekumeenisen 

tilaisuuden olivat järjestäneet yhdessä muun muassa luterilaiset, baptistit ja 

helluntaiseurakuntalaiset. Uutinen korosti sitä, miten Kingin ajama asia oli tuonut 

ihmisiä yhteen yli tunnustusrajojen.275 

   Suomen kirkollisen lehdistön tapa käsitellä Kingin murhaa olisi varmasti ollut 

hyvin toisenlainen, ellei murha olisi tapahtunut pääsiäisviikolla. Moniin 

kirjoituksiin toi oman uskonnollisen vireensä pääsiäinen ja sen teemoina 

marttyyrius ja kärsimys. Lehdistä Etsijä oli ainoa, joka ei tuonut esille murhan 

ajankohtaa eikä käyttänyt sitä hyväkseen Jeesuksen marttyyrikuoleman 

käsittelyssä. Etsijä käytti murhaa hyödykseen mieluummin tuodessaan esille 

yhteiskunnallisia ja kansainvälisiä teemoja. Myös Sana-lehti jätti kommentoimatta 

omin sanoin murhan uskonnollista puolta. Muille lehdille Kingin murha ja 

elämäntyö antoivat mahdollisuuden käsitellä joka vuosi toistuvaa pääsiäistä uuden 

henkilön kautta käyttäen kuitenkin perinteistä pääsiäisen ajan symboliikkaa. 

Herättäjässä nämä pääsiäisen teemat syrjäyttivät kokonaan Kingin murhan 

yhteiskunnalliset seuraukset, joita taas Kotimaa ja Församlingsbladet painottivat 

hengellisen ulottuvuuden ohella. 

   Kingin kuoleman uutisarvosta ja murhan aiheuttamasta järkytyksestä Suomessa 

todistivat tapahtumaa koskevat lukuisat kirjoitukset eri lehdissä, erityisesti 

Kotimaassa ja Församlingsbladetissa, sekä asian laaja käsittely arkkipiispan 

virallisessa puheessa. Sana-lehteä lukuun ottamatta Kingistä puhuttiin lehdistössä 

varsin ihailevaan sävyyn. King oli 1960-luvun ikoni, sosiaalisia epäkohtia vastaan 

taisteleva mies, jonka murha oli kenties taas yksi todiste maailman järkkyvästä 

tilasta. 

 

 

 

 

 

                                                
275 Herättäjä 16/19.4.1968 Kirkkoilta tohtori Kingin muistoksi; Fbl 16/19.4.1968 Stiftsronden. 
Minneshögtid för King också i Vasa. 
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4.8. Kuuman kesän odotus 
 
Kotimaa palasi vielä toukokuun alussa kansalaisoikeusliikkeen teemoihin Kingin 

kuolemaa koskeneen kirjoittelun jo vaiettua. Kotimaa esitteli uutisessaan Kingin 

liikkeessä ohjat ottaneen pastori Ralph Abernathyn. Abernathy oli käynnistänyt 

Kingin suunnitteleman köyhien kampanjan. Kampanjaan kuuluivat vierailut 

päättäjien luona ja toivon kaupunki, jonka Mississipin, Bostonin ja Chicagon 

köyhät perustaisivat Washingtoniin. Kaupunki olisi pystyssä niin kauan, kunnes 

köyhien vaatimuksiin vastattaisiin. Abernathy oli uskonut köyhien kampanjan 

olevan ”sotaisin ja hyökkäävin väkivaltaa kaihtava taistelu, mitä ihmis- ja 

kansalaisoikeuksien puolesta” oli koskaan Yhdysvalloissa käyty.276 

   Mustien kansalaisoikeusliike oli esillä Kotimaan sivuilla seuraavan kerran 

kesäkuun alussa. Kotimaa uutisoi Intian Kingille postuumisti myöntämästä 

tunnustuksesta. King oli saanut Jawaharlal Nehrun -palkinnon, joka annettiin 

”kansainvälisen yhteisymmärryksen” edistäjälle. 60 000 markan arvoisen 

palkinnon todellista vastaanottajaa Kingin kuoltua ei uutisessa mainittu.277  

   Samassa numerossa Luotaaja käsitteli Maailma tänään -palstallaan 

ruotsalaisessa päivälehdessä julkaistua Yhdysvaltojen mustien kansalaisoikeuksia 

koskevaa kirjoitusta. Lehden päätoimittaja Olof Lagercrantz antoi 

kirjoituksessaan tukensa mustan vallan edustajille. Hänen mielestään musta valta 

oli ymmärretty väärin: liikkeessä oli nimittäin kyse vain valkoisten väkivallan 

vastustamisesta. Lagercrantz oli itse kierrellyt ghetoissa ja mustan vallan 

edustajien kokouksissa. Köyhät mustat pitivät kirjoittajan mukaan valkoista 

väestönosaa vihollisenaan. Lagercrantz oli tullut siihen tulokseen, että mustien oli 

”noustava vastarintaan, aseelliseen taisteluun”. Luotaaja näki tilanteen olevan 

”kauhistuttava ja pelottava kesän hellekautta ajatellen”.278 

   Palstansa viimeisessä osassa Luotaaja käsitteli Yhdysvaltojen tuoreinta suru-

uutista: senaattori Robert F. Kennedy oli ammuttu Los Angelesissa. Senaattori  

jakoi kohtalonsa murhatun veljensä, presidentti Kennedyn kanssa. Luotaaja pohti 

ampumatapausta selkeästi kevään epätoivoisten tapahtumien valossa: 
Kaikkialla maailmassa kysellään nyt, mikä on mennyt vinoon maailman mahtavimmassa 
valtiossa: mikä riivaa kansaa, jota monet pienemmät kansat vuosikymmenien aikana ovat 
tottuneet pitämään vapauttajanaan. – – Hyvinvoinnin pintakerroksen alla piilee 
vaarallinen väkivallan elementti ja suoran toiminnan ihailu.279 

                                                
276 Kmaa 33/2.5.1968 Köyhien kampanja alkanut Washingtonissa. 
277 Kmaa 41/7.6.1968 Nehrun-palkinto Martin Luther Kingille. 
278 Kmaa 41/7.6.1968 Maailma tänään. Kirj. Luotaaja [Martti Mylläri]. 
279 Kmaa 41/7.6.1968. 
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Luotaaja arvosteli myös Yhdysvaltojen liian vapaata asepolitiikkaa, jonka takia 

maassa oli ”ainainen fanaattisen väkivallan uhka”.280 Vaikkei kirjoituksessa 

mainittu Kingin murhaa, oli kyseinen tapahtuma varmasti ainakin osaksi 

Luotaajan kirjoituksen taustalla. Vain kaksi kuukautta Kingin ampumatapauksen 

jälkeen senaattori Kennedy sai surmansa luodista. Rotujen välinen väkivalta, 

murhat ja tulevan ”kuuman kesän” pelko olivat selkeästi esillä Luotaajan 

kirjoituksessa. Kirjoitus loi kuvaa sekasortoisesta Amerikasta, jossa pyssyt 

paukkuivat, eikä kukaan ollut turvassa. 

   Kotimaa uutisoi vielä kesäkuun lopussa amerikkalaisen mustan James 

Baldwinin liittämisestä Uppsalan KMN:n yleiskokouksen puhujien joukkoon. 

Baldwinin oli määrä puhua aiheesta ”Valkoinen rotutietoisuus vai 

maailmanyhteisö?”. Samasta aiheesta puhuisi myös YK:n Englannin edustaja 

lordi Caradon. Uutinen mainitsi myös jo useasti aiemmin Kotimaa-lehdessä 

esiintyneen Baldwinin kirjoittamat kirjat, jotka koskivat mustien 

kansalaisoikeuksia.281 On hyvinkin mahdollista, että kokous paikkasi Kingin 

kuoleman täyttämää aukkoa toisella kuuluisalla amerikkalaisella mustalla. 

Baldwin kuitenkin edusti Kingiä radikaalimpaa kantaa ja toimintatapaa 

kansalaisoikeuskysymyksessä. 

   Församlingsbladet palasi Yhdysvaltojen mustiin kahdessa eri kirjoituksessa. 

Ensimmäinen niistä käsitteli Harriet Beecher Stowen kirjaa Setä Tuomon tupa, 

joka oli ollut useasti aiemminkin esillä Församlingsbladetin sivuilla 

kansalaisoikeusliikettä koskevien kirjoitusten yhteydessä. Laajan kirjoituksen 

julkaisemisen syynä oli oletettavasti kirjan uuden ruotsinkielisen painoksen 

ilmestyminen. Kirjoituksessa Lars Colimar palasi lapsuutensa suosikkikirjan 

ääreen. Teoksen sanomana oli orjuuden vastustaminen. Colimar kuvaili muun 

muassa kirjan historiallista taustaa ja rotuajattelua.282 Ajankohta oli otollinen 

kirjan ja Församlingsbladetin kirjoituksen julkaisemiselle. Kingin murha oli 

varmasti lisännyt kiinnostusta mustien asiaa kohtaan. Jostain syystä Setä Tuomon 

tupa oli kirja, joka sai vähän väliä huomiota nimenomaan ruotsinkielisessä 

Församlingsbladetissa. 

   Juhannuksen aikaan Församlingsbladetin pääkirjoitus puuttui maailman 

jännittyneeseen tilanteeseen ja kuuman kesän odotukseen. Päätoimittaja Bror 

                                                
280 Kmaa 41/7.6.1968. 
281 Kmaa 46/28.6.1968 Upsalan yleiskokous. James Baldwin puhuu Upsalassa. 
282 Fbl 19/10.5.1968 Å, en så skön gråt - ut! Lars Colimar återknyter bekantskapen med 
barndomsvännen Onkel Tom. Kirj. Lars Colimar. 
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Borgar ei tarkoittanut kuumalla kesällä alkukesän helteistä säätä vaan maailman 

poliittista tilannetta. Merkkeinä maailman jännitteisestä tilasta olivat jo olleet 

Kingin ja Robert Kennedyn murhat. Joka puolella oli lisäksi 

opiskelijalevottomuuksia ja lakkoja. Ahdistavaksi koettiin myös Vietnamin sota, 

joka ei tuntunut etenevän kohti rauhaa. Kirjoittajan mukaan maailman tapahtumat 

koskettivat tuona aikana kaikkia. Esimerkiksi Yhdysvaltojen kuuma kesä 

vaikuttaisi myös Suomeen.283 Kyseinen kirjoitus liitti Kingin murhan osaksi 

kevään ja kesän 1968 kaoottista tilannetta. Murha ennakoi kenties vielä uusia 

tulevia tapahtumia, jotka kuohuttaisivat maailmaa. Maailmaa hälyttävät 

tapahtumat eivät kirjoittajan mielestä voineet olla koskettamatta myös Suomea. 

   Herättäjä julkaisi vielä kesäkuun lopussa Martin Luther King Junioria koskevan 

kirjoituksen. Sen mukaan King oli ollut laajasti esillä eri lehdissä kuolemansa 

jälkeen. Murha oli kiinnittänyt median katseen mustien kansalaisoikeustaisteluun. 

Tähän ei Herättäjä kuitenkaan halunnut tälläkään kertaa puuttua. Lehti halusi 

esitellä hieman vieraamman puolen Kingistä: ”Kingin muotokuva saa, hänen 

ajatusmaailmaansa tutustuttaessa, sellaista syvyyttä ja painokkuutta, että hänet on 

pakko nähdä aikamme kaikkien suurimpien profeettojen joukkoon kuuluvaksi.”284 

   Herättäjä kiinnitti huomionsa Kingin Tästä eteenpäin – sekasorrosta yhteyteen -

kirjassa esittämiin ajatuksiin tieteen ja tekniikan suhteesta ihmisen moraaliin. 

Kingin mukaan tiedon kasvu ei saanut tarkoittaa moraalisen vastuuntunnon 

vähenemistä. Perinteisesti oli käynyt niin, että kohdeltaessa luontoa väärin se 

kostaisi ennen pitkää: ”Luonnonvalinta, kehitys, evoluutio, ovat juuri Jumalan 

toimintatapoja. Luonto rankaisee kaikkea elämään sopimatonta karsimalla sen 

pois.” Tähän luonnolliseen kehitykseen oli ihminen puuttunut tekniikallaan. 

Kirjoituksen mukaan ihminen ei myöskään ollut koskaan ollut ”niin läheisessä 

yhteydessä politiikkaan ja kansainvälisiin ratkaisuihin kuin” tuona aikana. Tämä 

läheisyys ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että ihminen olisi ollut kypsä toimimaan 

ihmiskunnan yhteisyyden hyväksi.285 

   Kirjoittaja pyrki Kingin ajatuksia esille tuomalla osoittamaan keskeisen aiheen 

tämän ajattelussa. Keskeistä oli pyrkimys löytää ajan ihmisen ongelmien ydin. 

Kirjoittajan mukaan tämä ydin ei suinkaan ollut rotukysymys tai väestönkasvu, 

vaan yleisesti ihmisen vastuun kasvaminen. Kingin tuominen esille tästä 

                                                
283 Fbl 25/21.6.1968 Gär vi mot en het sommar? (pääk.) 
284 Herättäjä 26/28.6.1968 Martin Luther Kingin varjoon jäänyt puoli. 
285 Herättäjä 26/28.6.1968. 
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näkökulmasta esitteli hänet ajattelijana ja profeettana – Kinginä, ”joka ei ollut 

vain rotutaistelija, mutta jota ilman ei rotutaistelija Kingiäkään olisi ollut.”286 

   Kirjoituksen selkeänä päämääränä ei siis ollut tuoda Kingiä uudestaan näkyviin 

kansalaisoikeusliikkeen johtajana vaan suurena ajattelijana. Tietoisesti tämän 

teeman sivuuttaen Herättäjä koki tärkeäksi tuoda Kingistä esiin hänen harvemmin 

muistetun puolensa. Tämä on hyvin linjassa sen tavan kanssa, jolla Herättäjä oli 

aikaisemminkin suhtautunut mustien kansalaisoikeusliikkeeseen: Kingillä oli 

lehden mielestä paljon hyviä ajatuksia, mutta mustien ongelmat eivät loppujen 

lopuksi olleet suomalaisten ongelmia. Aikaisemmissa kirjoituksissakin esille 

käyneestä pettymyksestä ajan yhteiskunnan tilaan kieli epäily siitä, ettei ihminen 

ollut kypsä toimimaan ihmiskunnan yhteisyyden puolesta. Tämä epäily oli 

varmasti keväällä ja kesällä 1968 lehden lukijoille tuttu sodasta, levottomuuksista 

ja murhista kertovien uutisten keskellä. 

 

5. Tulokset 
 

Olen selvittänyt tutkimuksessani kirkollisten lehtien Kotimaan, 

Församlingsbladetin, Herättäjän, Sanan ja Etsijän suhtautumista Yhdysvaltojen 

mustien kansalaisoikeusliikkeeseen vuosina 1963–1968. Samalla olen peilannut 

tätä suhtautumista ja sen muutoksia tutkimanani aikakautena 1960-luvun 

ilmapiiriin. Kansalaisoikeusliike herätti Suomen kirkollisessa lehdistössä, vuotta 

1967 lukuun ottamatta, varsin runsaasti huomiota vuodesta 1963 lähtien. 

Yksikään tutkimistani lehdistä ei jäänyt hiljaiseksi Yhdysvaltojen havahduttavien 

tapahtumien edessä. 

   Eniten kansalaisoikeusliikettä käsitteli kirkollis-yhteiskunnallinen Kotimaa, joka 

oli pysynyt varsin hiljaisena Yhdysvaltojen mustien ongelmista aina tutkimukseni 

alkuvuoteen saakka. Kotimaa heräsi jälkijunassa Yhdysvaltojen Birminghamissa 

vuonna 1963 käytävään kansalaisoikeuskamppailuun. Ekumeenista kannanottoa 

lukuun ottamatta Kotimaan Birminghamin kampanjaa koskeva keskustelunavaus 

tapahtui vasta kampanjan loputtua. Kotimaa julkaisi tällöin 

kansalaisoikeusliikkeen näkyvimmän johtajan Martin Luther King Juniorin 

kirjeen Birminghamin vankilasta. Kirje toimi samalla avauksena kristityn 

sosiaalisen vastuun pohtimiselle, johon lehti alkoi vähitellen herätä.  

                                                
286 Herättäjä 26/28.6.1968. 
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   Suuri muutos Kotimaan asenteissa ja kansalaisoikeusliikkeen saamassa 

huomiossa tapahtui seuraavana vuonna. Kingin saama Nobelin rauhanpalkinto ja 

Kotimaan päätoimittajan vaihtuminen Aarre Lauhasta Simo Talvitiehen muuttivat 

selkeästi näkökulmaa, jolla lehti käsitteli kansalaisoikeusliikettä. Sosiaaliset 

kysymykset saivat lehdessä entistä enemmän jalansijaa, ja King tuotiin ihaillen 

esille johtajana ja ”Mustana Lutherina”. Lehden sivuille pääsi vuoden lopussa 

myös Kingin uunituore kirja Ei väkivaltaa, jonka mainostamisesta hyötyi lehden 

taustalla oleva yhtiö. Läpi tutkimieni vuosien Kirjapajan julkaisemien Kingin 

kirjojen markkinointi kulki usein käsi kädessä kansalaisoikeusliikettä koskevien 

kirjoitusten kanssa. Mustien asiaa oli liiketoiminnankin kannalta hyödyllistä pitää 

esillä. 

   Vuonna 1965 Kotimaassa näkyi selkeästi vähitellen herännyt uusi mieliala. 

Sosiaaliset kysymykset olivat nousseet lehdessä tärkeälle sijalle, ja kristityn 

tehtäväksi koettiin taistelu paremman yhteiskunnan puolesta. Tähän 

mentaliteettiin liittyivät myös Talvitien pääkirjoitukset, jotka pitivät esillä mustien 

asiaa ja kansalaisoikeustaistelua Selman kaupungissa. Mustien sorto nähtiin yhä 

enemmän kaikkien ihmisten huolena, ja se rinnastettiin Kotimaassa ensimmäistä 

kertaa Suomen omaan rotukysymykseen, romanien huonoon asemaan, joka oli 

muutoinkin varsin paljon julkisuudessa 1960-luvulla. Yhdysvaltojen tapahtumista 

oli vähitellen tullut käyttökelpoinen väline oman maan epäkohtien käsittelyyn. 

Vuonna 1965 mustien kansalaisoikeusliike synnytti myös lehdessä entistä 

enemmän laajoja raportteja mustien tilanteesta ja liikkeen taustasta. 

   Seuraavana vuonna Kotimaa siirsi kansalaisoikeusliikkeen mukana katseensa 

syvästä etelästä Yhdysvaltojen kaupunkeihin ja niiden ongelmiin. Myös 

kansalaisoikeusliikkeen radikaali siipi alkoi vähitellen nousta lehden sivuille. 

Vuonna 1966 romanikeskustelu virisi Kotimaassa uudelleen, ja tähän 

keskusteluun osallistui innolla myös päätoimittaja nimimerkillä julkaistuissa 

pakinoissaan. Romanien ongelmien lisäksi suomalaisten taloudellinen ja 

uskonnollinen itsekkyys nostettiin mustien rotusortoon verrattavaksi kotimaan 

ongelmaksi. Loppuvuonna nuorten sivuilla ilmestyneessä kirjoituksessa oli 

nähtävissä nuorten radikalisoituminen. Kansalaisoikeusliikkeen ja erityisesti 

Kingin sanoma palvelivat erinomaisesti myös Suomessa nousseen rauhanaatteen 

tarkoitusperiä. 

   Vuosi 1967 oli kansalaisoikeusliikkeessä tapahtumien osalta hiljaiseloa. King 

keskittyi liikkeessä toimimisen ohella aktiivisesti vastustamaan Vietnamin sotaa, 
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eikä kansalaisoikeusliike saanut Kotimaassakaan erityistä huomiota enää 

osakseen. 

   Alkuvuonna 1968 kansalaisoikeusliikettä koskeva kirjoittelu keskittyi 

kuvaamaan liikettä yhteiskunnallisena ilmiönä. Laajat kirjoitukset antoivat entistä 

paremmat välineet lehden lukijoille arvioida Yhdysvaltojen tapahtumia. Mustan 

voiman noustessa King nähtiin kansalaisoikeusliikkeen rauhanomaisena ja 

ihailtuna johtajana, kun taas väkivaltaa kannattaneet mustat kuvattiin 

huomattavasti negatiivisemmassa valossa. 

   Kingiä kohtaan osoitettu ihailu nousi huippuunsa hänen saatuaan surmansa sala-

ampujan luodista pääsiäisen aikaan huhtikuussa 1968. King nähtiin kaatuneena 

taistelijana, ja ajatus hänen marttyyriudestaan oli vahvasti esillä eri kirjoituksissa. 

Tässä yhteydessä marttyyrinä nähtiin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta 

kuollut mies eikä uskon sankari. Kingin kuolema kosketti hänen asiaansa esillä 

pitänyttä lehteä, ja lehden sivuilta välittyi pelko tulevista kamppailuista ilman 

Kingiä. Kritiikki Yhdysvaltoja ja maan väkivaltaisuutta kohtaan kasvoi murhan 

myötä entisestään.  

   Kotimaa jatkoi myös jo aikaisemmin tutuksi tullutta linjaansa julkaisemalla 

uutisia kirkollisista kannanotoista, jotka koskivat mustien kansalaisoikeusliikettä 

ja Kingiä. Kirkkaimpana näistä kommenteista loisti lehdessä Kingin murhan 

jälkeen julkaistu arkkipiispa Simojoen puhe. Tässä puheessa Simojoki käytti 

Talvitien tavoin mustien oikeustaistelua hyväkseen tuodessaan esille suomalaisen 

yhteiskunnan ongelmakohtia. Simojoki näki muun muassa mustien ja valkoisten 

kamppailun ja Suomen sisällissodan välillä yhteyden. Simojoen puheesta välittyi 

1960-luvun henki, joka ei nähnyt kristityn tehtävää ainoastaan hengellisenä vaan 

myös sosiaalisena. 

   Kotimaassa julkaistuista kansalaisoikeusliikettä koskevista kirjoituksista 

vuodesta 1963 lähtien vuoteen 1968 saakka oli nähtävissä kristittyjen ja kirkon 

herääminen näkemään sosiaaliset ongelmat. Mustiin kohdistunut sorto aktivoi 

lehteä tuomaan esille oman maan enemmän tai vähemmän Yhdysvaltojen 

rotusortoon verrattavia kysymyksiä. Tämän kehityksen nokkamiehenä esiintyi 

monessa tapauksessa lehden päätoimittaja Simo Talvitie, joka rohkeasti osoitteli 

lukijoita sormellaan ja pakotti heitä näkemään epäkohtia myös omassa maassaan 

ja korjattavaa myös omissa asenteissaan. Kansalaisoikeusliikkeen käsittely tarjosi 

lehdelle lisäksi mahdollisuuden markkinoida helposti julkaisemiaan Kingin kirjoja 
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Kotimaan lukijoille. Kotimaalle King oli kansalaisoikeusliikkeen ihailtu johtaja, 

jonka murha ruokki entistä enemmän 1960-luvun lopun kaoottista ilmapiiriä. 

   Församlingsbladet ei Kotimaan tavoin kiinnittänyt vielä tutkimukseni 

alkuvuonna huomiota mustien kansalaisoikeusliikkeeseen ja sen näkyvään 

johtajaan Kingiin. Suurin osa lehden kirjoituksista vuonna 1963 oli lyhyitä 

kirkollisia ja ekumeenisia uutisia Oikoumene överblick -palstalla. Jatkossakin 

kyseinen palsta oli tärkeä tietokanava Yhdysvaltojen mustia koskevissa uutisissa. 

   Vuonna 1963 mustien asemaa koskevissa kirjoituksissa ei vielä juurikaan 

tunnustettu kansalaisoikeuskamppailua. Niissä ihannoitiin vanhoja hyviä aikoja 

ennen rotukonflikteja tai toisaalta pidettiin 1960-luvun oloja mustille varsin 

hyvinä verrattuina orjuuden aikaan. Äärimmillään mustat nähtiin uskonnollisesti 

naiiveina. Mustien historiaa ja asemaa esiteltiin lähinnä erilaisten asiaa koskevien 

kirjojen kautta, mikä oli Församlingsbladetin tapa käsitellä aihetta useissa 

kirjoituksissaan jatkossakin. 

   Kotimaan tavoin Församlingsbladet julkaisi vuodesta 1964 lähtien sivuillaan 

mainoksia Kingin kirjan Ei väkivaltaa ruotsinkielisestä laitoksesta. 

Församlingsbladetin taustalla oli myös Kingin kirjan julkaissut 

Församlingsförbundet. Tämänkin lehden oli siis taloudellisesti hyödyllistä pitää 

mustien asiaa esillä. King pääsi Nobel-palkintonsa myötä entistä selkeämmin 

esille Församlingsbladetissa lokakuun lopulla. Vuonna 1964 King ei kuitenkaan 

Nobel-palkinnostaan huolimatta noussut Församlingsbladetissa yhtä näyttävästi 

esille kuin Kotimaassa. King ei saanut myöskään Kotimaan tavoin suurta ja 

näkyvää ihailua osakseen. 

   Seuraavana vuonna Selman tapahtumat sivuutettiin lehdessä paria pikku-uutista 

lukuun ottamatta. Myös vuoden 1966 Chicagon vapautusliike sai 

Församlingsbladetissa Kotimaahan verrattuna huomattavasti vähemmän 

huomiota. Lehti julkaisi kyllä Kingin vaikuttavan saarnan, joka oli lähetetty 

KMN:n konferenssiin. Kirjoitus ei kuitenkaan sisältänyt Församlingsbladetin 

omia kommentteja saarnasta. Se tyytyi julkaisemaan uudelleen ruotsalaisessa 

lehdessä ilmestyneen ihailevan kirjoituksen Kingin ajatuksista ja kirkon tehtävästä 

kyseisenä aikana. 

   Församlingsbladetin aiemmasta linjasta poiketen Kingin murha sai lehdessä 

välittömän reaktion. Jos Nobel-palkinto herätti Kotimaan, voisi sanoa, että Kingin 

dramaattinen murha herätti Församlingsbladetin. Lehden kirjoituksissa murha 

sidottiin tiukasti pääsiäisen ajan sanomaan, ja King kuvattiin vihan uhrina, 
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väkivaltaan kaatuneena marttyyrina. King nähtiin Jeesuksen opetuslapsena ja 

Kingin ja Jeesuksen kuolemia verrattiin toisiinsa. Lehden raamatullisesta otteesta 

huolimatta Kingistä annettiin myös politikoiva kuva: väkivallaton vastarinta oli 

poliittista taktikointia, ja King oli toiminut mustien hillitsijänä. Murhan jälkeen 

Församlingsbladet odotti kuumaa kesää, ja Kingin murha nähtiin merkkinä 

hälyttävästä maailman tilasta. Yhdysvaltojen tapahtumien nähtiin koskettavan 

olennaisesti myös Suomea. 

   Församlingsbladetilla oli Kingin murhaan vielä Kotimaatakin dramaattisempi 

ote. Murha valjastettiin pääsiäisnumeron tarpeisiin ja sitä käsiteltiin paljoltikin 

pääsiäisen teemojen ehdoilla. Kingin kuoleman dramaattinen ajankohta tarjosi 

Församlingsbladetille hyvän syyn nostaa King esille. Tarjosihan uutinen uuden ja 

raikkaan tavan käsitellä marttyyriuden ja ristinkuoleman teemoja. 

Församlingsbladet tarttui myös Kingin murhan tarjoamiin taloudellisiin 

mahdollisuuksiin: murhasta kertova numero piti Kingin kirjoja tehokkaasti esillä. 

   Herättäjän kirjoitukset kansalaisoikeusliikkeestä ja sen tapahtumista olivat 

varsin vähäisiä ja satunnaisia vuoteen 1968 saakka. Ennen kyseistä vuotta 

Herättäjä kirjoitti kyllä ihailevasti Kingistä mutta ei tunnustanut mustien 

ongelmien Yhdysvalloissa olevan suomalaisten murhe. Tästä poikkeuksena oli 

vuonna 1963 julkaistu Herättäjän kirjoitus, jossa verrattiin maailman sorrettujen 

mustien ja muun muassa mustalaisten tilannetta toisiinsa.  

   Vielä kylmäkiskoisemmaksi Herättäjän linja muuttui vuoden 1968 alussa. 

Mustien ongelmien ei lehdessä uskottu kiinnostavan suomalaisia, ja Kingin 

koettiin ajavan asiaansa turhankin hanakasti. Kirjoituksissa kiinnitettiin 

mieluummin huomiota Kingiin esimerkiksi suurena ajattelijana. Syitäkin tähän 

negatiivisen asenteeseen löytyi. Herättäjä oli selkeästi kyllästynyt 1960-luvun 

radikaaliin kehitykseen. Sen mielestä Yhdysvaltojen rotukysymyksen esillä 

pitäminen oli saanut ylioppilaat ympäri maailman liikehtimään levottomasti ja 

suomalaisetkin uskomaan romanien olevan Suomen oma rotuongelma. 

Mielenkiintoista on, että alun perin nimenomaan Herättäjä oli ollut ensimmäinen, 

joka oli tuonut romanikysymyksen esille kotimaan rotuongelmana. 

   Kingin murhan jälkeen Herättäjä käsitteli Kingiä Församlingsbladetin tavoin 

selkeästi pääsiäisen teemoja hyväksi käyttäen. Se näki Jeesuksen ja Kingin 

kuolemien välillä olevan yhteyden ja hyödynsi sitä. Kingin murha toimi 

aasinsiltana pääsiäisen sanomalle. Murhaa ja kansalaisoikeusliikettä ei käsitelty 

Herättäjässä juurikaan yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Kesällä palatessaan 
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Kingin murhaan lehti ei edelleenkään halunnut puuttua kansalaisoikeustaisteluun 

vaan esitteli Kingin profeettana ja ajattelijana. Herättäjä oli tutkimukseni 

viimeiseen vuoteen mennessä selkeästi siirtynyt negatiiviselle linjalle 

kansalaisoikeuskysymyksen käsittelyssä välttyäkseen osallistumasta 1960-luvun 

radikalismiin. Kotimaahan verrattuna kirkollis-yhteiskunnallinen Herättäjä ei 

näyttäytynyt tutkimieni kirjoitusten valossa yhteiskunnallisena, jollaiseksi se 

omien sanojensa mukaansa profiloitui. Se mieluummin vastasi ajan haasteisiin 

torjumalla ne. 

   Sana-lehti tarttui Yhdysvaltojen mustia koskevissa kirjoituksissaan vuonna 1963 

suoraan asiaan. Lehti esitteli sivuillaan ensimmäisenä Kingin ja 

kansalaisoikeusliikkeeseen liittyviä ajankohtaisia teemoja. Läpi tutkimieni 

vuosien Sana julkaisi paljon lyhyitä uutisia, mutta hyvin harvat kirjoituksista 

toivat esille Sanan omaa ääntä. Vuonna 1965 Selman tapahtumien Sanassa 

saaneen runsaan huomion yhteydessä kuitenkin tuotiin esille myös Suomen oma 

rotukysymys eli romanit. Muita asemaltaan romaneihin verrattavissa olevia 

ihmisryhmiä olivat lehden mukaan muun muassa entiset vangit ja aviottomien 

lasten äidit. 

   King esitettiin Sana-lehdessä usein kristillisenä julistajana ja vaikuttajana, joka 

oli samalla kansalaisoikeustaistelija. Kingin ajatuksia esimerkiksi lähetystyöstä 

julkaistiin lehden sivuilla. Kingin murhan jälkeen Sana-lehdessä pohdittiin 

kuitenkin hieman negatiivisessa valossa Kingin vaikuttavaa ja suggestiivista tapaa 

esiintyä. Murhaan liittyvässä kirjoittelussa näkyi myös Församlingsbladetin ja 

Herättäjän tavoin jossain määrin pääsiäisen aika. Murha sai Sanassa varsin vähän 

huomiota verrattuna Kingin aiempaan näkyvyyteen lehdessä.  

   Sana-lehden kirjoittelu kansalaisoikeusliikkeestä oli tutkimanani ajanjaksona 

varsin hajanaista ja vaihteli paljon vuodesta toiseen. Keskeistä oli kuitenkin 

kansalaisoikeusliikkeen ytimen, eli julistaja Kingin johtaman liikkeen, pysyminen 

keskustelussa. 

   Kristillisen ylioppilasliiton lehti Etsijä ei juurikaan reagoinut 

kansalaisoikeusliikkeen varsinaisiin tapahtumiin, mikä todennäköisesti johtui sen 

harvasta ilmestymistiheydestä. Kirjoitukset olivat satunnaisia ja keskittyivät 

tapahtumien sijasta yleiseen kirjoitteluun aiheesta. Etsijä käsitteli 

kansalaisoikeusliikettä etenkin julkaisemalla Yhdysvalloissa oleskelleiden 

yhdistyksen jäsenten kirjeitä ja kommentteja maan tilanteesta. Kirjoituksia ei 

ilmestynyt runsaasti, mutta niistä kävi selkeästi ilmi Etsijän profiili. Kirjoittajat 
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kuvasivat omien kokemustensa kautta, millaista elämä Yhdysvalloissa oli. 

Kirjoituksista näkyi nuorten opiskelijoiden into ja suoran toiminnan ihailu. 

Opiskelijoiden liikehdintä oli alkanut, ja rotukysymys kuohutti nuoria aikuisia. 

   Kansalaisoikeusliikettä koskevat kirjoitukset olivat Etsijässä varsin asenteellisia 

ja kärkeviä. Kristittyjen tehtäviksi nähtiin yhteiskunnallinen aktiivisuus ja taistelu 

oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Kritiikkiä saivat niin amerikkalainen 

yhteiskunta kuin ajan materialismikin. Tutkimaltani aikakaudelta löytyi 

kirjoituksia rotukysymyksestä harvakseen kolmelta ensimmäiseltä vuodelta, mutta 

vuoteen 1966 mennessä Vietnamin sodan vastustus oli syrjäyttänyt mustien 

ongelmat lehteä kiinnostavana polttavana asiana.  

   Kingin murha oli kuitenkin tapahtuma, johon Etsijä kiinnitti huomiota. 

Kahdessa kirjoituksessaan se pohti tulevaa kuumaa kesää ja toivoi 

ylioppilasliikkeen jatkavan Kingin aloittamaa taistelua. Kingin kuolemaa ei 

Etsijässä käytetty pääsiäisen teemojen käsittelyyn vaan Kingin ajatusten avulla 

kritisoitiin Yhdysvaltojen toimia eri puolilla maailmaa: Yhdysvaltojen harjoittama 

sorto ja väkivalta eivät saaneet enää jatkua. 

   Tutkimani lehdet antoivat kukin hieman erilaisen näkökulman 

kansalaisoikeusliikkeen käsittelyyn. Kotimaassa liike oli runsaasti esillä, ja lehden 

kirjoituksissa näkyi selkeästi yhteiskunnallinen valveutuneisuus. Kotimaassa 

mustien rotutaistelu nähtiin hyvänä ja ajankohtaisena asiana, jonka yhteydessä 

voitiin markkinoida myös aiheeseen liittyviä kirjoja. Myös Församlingsbladetissa 

näkyi aiheeseen liittyvien kirjojen markkinointi. Lehti käsitteli liikettä usein 

erilaisten asiaa koskevien kirjojen kautta. Församlingsbladetin linja oli paikoin 

varsin itsenäinen: se julkaisi varsin monipuolisia kirjoituksia 

kansalaisoikeusliikkeestä ja toi Kingiä laajasti esille vasta tämän murhan jälkeen. 

   Muut lehdet eivät käsitelleet liikettä kovinkaan säännöllisesti. Herättäjä näki 

Kingin kelpo ajattelijana, mutta lehti piti kansalaisoikeusliikettä myös 

osasyyllisenä 1960-luvun radikalismiin. Tähän radikalismiin Herättäjä suhtautui 

varsin epäluuloisesti. Sanassa kirjoitusten ytimessä olivat taas King ja hänen 

liikkeensä. Liike koettiin kiinnostavaksi, mutta kirjoitukset harvoin pääsivät 

uutiskirjoittelun tasoa syvemmälle. King kuvattiin lehdessä kuitenkin usein 

kristillisenä julistajana. 

   Etsijän linja liikkeen käsittelyssä oli kaikkein suorasanaisin ja radikaalein. Lehti 

toi mustien rotutaistelua esille kirjoittajien omakohtaisten kokemusten 

välityksellä. Etsijässä rotukysymys oli opiskelijoiden yhteiskunnallista 
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aktivoitumista herättelevä tekijä. Etsijän linja olikin täydellinen vastakohta 

esimerkiksi Herättäjän kirjoittelulle aiheesta. 

   Aineistosta ilmi käyvän lehtien toimintaympäristön ja ajan hengen kiteyttää 

varsin hyvin sana kansainvälistyminen. Tähän olivat vaikuttaneet erilaiset 

muutokset. Yhtenä suurena tekijänä oli television tulo tavallisten suomalaisten 

olohuoneisiin. Televisio näytti elävää kuvaa ulkomailta ja kuvasi elämää myös 

toisella puolella maapalloa olevilla ongelma-alueilla, kuten Yhdysvaltojen 

syvässä etelässä ja kaupunkien ghetoissa. On varsin mahdollista, ettei ilman 

televisiota lehdistössäkään olisi alettu kovinkaan paljon käsitellä Yhdysvaltojen 

mustien rotusorron kaltaista kysymystä. 

   Toinen merkittävä seikka oli matkustamisen helpottuminen. Lehdissä ei ollut 

epätavallista julkaista Yhdysvaltoihin matkustaneiden tai siellä pitempäänkin 

oleskelleiden kirjoituksia maan tilasta ja sinne pesiytyneestä rotusorrosta. 

Lehdistä oli mahdollista lukea kirjoituksia sellaisilta suomalaisilta, jotka olivat 

itse käyneet kokemassa sen, mistä muut vain lukivat tai mitä näkivät televisiosta. 

Matkustamisen helpottuminen oli osa kansainvälistymisen ilmapiiriä.  

   Television ohella tämä seikka merkitsi myös ylioppilaiden uudenlaista 

aktivoitumista. Maailma näyttäytyi opiskelijoille aivan uudella tavalla. Maailman, 

ja erityisesti Yhdysvaltojen, vääryydet joutuivat linssin alle. Monista lehdistä oli 

nähtävissä, että tämän kehityksen myötä maailmaa riivaavia ongelmia pyrittiin 

löytämään myös Suomesta. Romanien asema ja muun muassa taloudellinen 

epäoikeudenmukaisuus tulkittiin suomalaisessa yhteiskunnassa mustien 

rotusortoon verrattavaksi ongelmaksi. Huomattavaa on, etteivät 

kansainvälistyvässä ympäristössä lehdet enää vain tyytyneet uutisoimaan 

Yhdysvaltojen epäoikeudenmukaisuuksista, vaan nämä ongelmat oli löydettävä, 

välillä hieman keinotekoisestikin, aikaansa seuraavasta Suomesta. Tähän liittyi 

käsitys siitä, miten kristityn vastuuna ei ollut vain julistaminen vaan myös 

sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ympäri maailmaa. 

   Yhdysvaltojen mustien kansalaisoikeusliikkeen käsittelyä on siis ilmiönä 

mahdotonta erottaa muusta ajan kehityksestä. Lehtien toimintaympäristö muovasi 

niiden tapaa käsitellä kansalaisoikeuskamppailua. Vielä 1950-luvulla lehdet jäivät 

hiljaisiksi mustien asemasta Yhdysvalloissa, mutta 1960-luvulla aika oli kypsä 

tämänkaltaisille aiheille. Suomen kirkollisten lehtien tavassa käsitellä 

kansalaisoikeusliikettä oli nähtävissä pyrkimys seurata aikaansa. Tästä 

kehityksestä selkeämmin poikkesi ainoastaan Herättäjä. Ajan henki nähtiin 
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lehdissä pääasiallisesti kansainvälistyneenä sekä yhteiskunnallisesti 

valveutuneena. Tältä kehitykseltä eivät voineet välttyä edes suomalaiset kristityt, 

joiden odotettiin monissa kirjoituksissa ottavan kantaa niin kotimaisiin kuin 

kansainvälisiinkin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Joitakin poikkeuksia lukuun 

ottamatta kristittyjen tehtävänä 1960-luvulla nähtiinkin paremman ja 

rauhanomaisemman maailman rakentaminen. Tähän pyrkimykseen liittyi 

olennaisesti myös rotusorron pyyhkiminen pois maailmankartalta.  

 

Liite: Kansalaisoikeustaistelun keskeisimmät tapahtumat 
 

1.12.1955– Mongomeryn bussiboikotti Alabamassa. Musta Rosa Parks 
kieltäytyi antamasta bussissa paikkaansa valkoihoiselle, ja 
hänet pidätettiin. Martin Luther King Jr. valittiin johtamaan 
boikottia, jonka päämääränä oli lopettaa rotuerottelu 
busseissa.287 

 
30.01.1956 Autherine Lucy sai ensimmäisenä mustana oikeuden 

opiskella Alabaman yliopistossa. Tämä sai aikaan vihaisen 
ja väkivaltaisen protestin.288 

 
21.12.1956 Rotuerottelu Montgomeryn busseissa lopetettiin, ja 

bussiboikotti päättyi.289 
 
1957 Uusi kansalaisoikeuslaki hyväksyttiin. Sen perusteella 

muodostettiin kansalaisoikeuskomissio ja oikeuslaitokseen 
kansalaisoikeuksille oma osasto.290 

 
11.01.1957 Mustien pappien muodostama järjestö, joka myöhemmin 

tunnettiin nimellä Southern Christian Leadership 
Conference (SCLC), perustettiin.291 

 
17.03.1957 SCLC järjesti rukouspyhiinvaelluksen vapauden puolesta 

pääkaupungissa Washingtonissa. Tapahtuma oli 
siihenastisen historian suurin mielenosoitus 
kansalaisoikeusliikkeessä.292 

 
Tammikuu 1960 Valtaus tavaratalon lounastiskillä Greensborossa, North 

Carolinassa. Joukko opiskelijoita protestoi istumalakolla 
sitä, ettei mustille tarjoiltu lounasbaarissa. Kyseistä 

                                                
287 Sargent 2004, 18–19. 
288 Burns 2004, 45–46. 
289 Sargent 2004, 23. 
290 Horton & Horton 2001, 268. 
291 Sargent 2004, 31–32. 
292 Sargent 2004, 32–33. 
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tapahtumaa seurasi iso joukko muita vastaavia 
istumalakkoja ympäri maata.293 

 
19.10.1960 Martin Luther King Jr. vangittiin Atlantassa, Georgiassa 

istumalakon yhteydessä.294 
 
04.05.1961 Ensimmäinen mustien vapausajelu etelän bussiasemien 

rotuerottelun lopettamiseksi alkoi.295 
 
Marraskuu 1961-  Albanyn liike Georgiassa bussiasemien rotuerottelun 

lopettamiseksi. Joulukuussa liike laajeni ajamaan 
rotuerottelun lakkauttamista kaikissa julkisissa tiloissa.296 

 
16.12.1961 King pidätettiin hänen johtaessaan joukkoa rukoilemaan 

Albanyn kaupungintalolle.297 
 
01.02.1963 Student Nonviolent Coordinating Committee järjesti New 

Yorkissa hyväntekeväisyyskonsertin auttaakseen 
Mississipin mustien nälänhätää. Alueella oli lopetettu 
valtion ruoka-avun jakamista mustien vapauspyrkimysten 
kitkemiseksi.298 

 
03.04.1963 Birminghamin kampanja alkoi rotuerottelun lopettamiseksi 

ja Yhdysvaltojen kansan herättämiseksi.299 
 
10.04.1963 King vangittiin Birminghamin kampanjan yhteydessä. Hän 

laati vangittuna kuuluisan kirjoituksensa Kirje 
Birminghamin vankilasta.300 

 
02.05.1963 D-Day. Yli 900 vapauden puolesta marssivaa mustaa lasta 

ja nuorta pidätettiin Birminghamissa. Seuraavana päivänä 
marssi uusittiin, ja se sai väkivaltaisen vastaanoton. 
Toukokuun alussa järjestettiin myös muita marsseja, ja 
väkivaltaisuudet jatkuivat.301 

 
10.05.1963 Mustat ja valkoiset pääsivät sopimukseen 

Birminghamissa.302 
 
11.06.1963  Kaksi mustaa kirjoittautui ensimmäisinä tummaihoisina 

Alabaman yliopistoon seitsemän vuoden jälkeen. Itse 

                                                
293 Sargent 2004, 38–41. 
294 Sargent 2004, 49. 
295 Sargent 2004, 55. 
296 Sargent 2004, 62. 
297 Sargent 2004, 62. 
298 Sargent 2004, 68–69. 
299 Sargent 2004, 73–74. Sargent esittää päiväksi 13.4.1963, mikä on muiden lähteiden mukaan 
väärin. 
300 Sargent 2004, 74. 
301 Sargent 2004, 75–77. 
302 Sargent 2004, 76. 
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Kuvernööri Wallace seisoi yliopiston ovella estämässä 
heitä pääsemästä sisään.303 

 
28.08.1963 Neljännesmiljoonan osanottajan marssi Washingtoniin. 

Mieltä osoitettiin työpaikkojen, vapauden ja Kennedyn 
valmisteilla olevan kansalaisoikeuksia käsittelevän 
lakiesityksen puolesta. King piti Lincolnin muistomerkin 
luona pidetyssä tilaisuudessa Minulla on unelma -
puheensa.304 

 
22.11.1963 Presidentti John F. Kennedy murhattiin.305 
 
1964 Presidentti Johnson allekirjoitti uuden kansalaisoikeuslain, 

jonka tehtävänä oli kieltää rotuerottelu julkisissa tiloissa, 
työelämässä ja koulutuksen saralla.306 

 
Helmikuu 1964 Mississippi Freedom Democratic Party perustettiin 

tarkoituksena saada mustille paikkoja demokraattien 
puoluekokouksessa.307 

 
Joulukuu 1964 Martin Luther King Jr. vastaanotti Nobelin 

rauhanpalkinnon Oslossa.308 
 
02.01.1965 King avasi äänestäjien rekisteröintihankkeen Selmassa, 

Alabamassa.309 
 
18.02.1965 Väkivaltaisuudet Marionissa, Alabamassa 

kansalaisoikeusmarssin yhteydessä vaativat 
kuolonuhreja.310 

 
07.03.1965 Ensimmäinen yritys marssia Selmasta Montgomeryyn sai 

väkivaltaisen vastaanoton.311 
 
09.03.1965 Toinen marssi Selmasta, jossa marssittiin rauhanomaisesti 

sillalle, jolla mustat olivat edellisellä kerralla kohdanneet 
vastarintaa. Seuraavana yönä rasistit tappoivat valkoisen 
papin James Reebin.312 

 
15.03.1965 Presidentti Johnson piti Selman tapahtumien vuoksi 

puheen, jossa hän antoi tukensa mustien pyrkimyksille.313 
 

                                                
303 Burns 2004, 205. Nämä kaksi mustaa olivat ensimmäiset tummaihoiset Alabaman yliopistossa 
sitten Autherine Lucyn, joka joutui jättämään mellakan takia opiskelunsa kesken. 
304 Sargent 2004, 85–86. 
305 Burns 2004, 227. 
306 Horton & Horton 2001, 294. 
307 Sargent 2004, 95; Burns 2004, 246. 
308 Burns 2004, 260–261. 
309 Sargent 2004, 101. 
310 Sargent 2004, 104–105 
311 Sargent 2004, 106. 
312 Sargent 2004, 106. 
313 Sargent 2004, 107. 
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21.02.1965 Musta johtaja Malcolm X murhattiin.314 
 
21.03.1965 Kolmas marssi Selmasta Montgomeryyn alkoi. 

Montgomeryyn marssi lopulta jopa 25 000 henkeä.315 
 
Tammikuu 1966 Kansalaisoikeusliike siirtyi pohjoiseen, ja Chicagon 

vapautusliike alkoi.316 
 
23.06.1966 Poliisit pahoinpitelivät Cantonissa mustia, jotka olivat 

marssimassa Jacksoniin. Kyseinen marssi toi myös esille, 
miten osa kansalaisoikeusliikkeestä alkoi kannattaa mustaa 
valtaa ja radikaalimpaa oikeuksien vaatimista. 317 

 
10.07.1966 Chicagossa järjestettiin vapauden sunnuntai, jolloin 

pidettiin joukkokokous ja marssi, jotka koskivat köyhyyttä 
ja slummiasumista.318 

 
25.02.1967 King alkoi julkisesti vastustaa Vietnamin sotaa.319 
 
04.04.1968 Martin Luther King Jr. murhattiin Memphisissä, 

Tennesseessä.320 
 
Lyhenteet 
 
CORE  Congress of Racial Equality 
HYTTK Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirjasto   
Jr.  Junior 
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NCC  National Council of Churches 
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SCLC  Southern Christian Leadership Conference 
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