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Abstract 

From Pietist to Humanist? – Olavi Kares Amidst the Transformation of the Awakening Movement, 
Church and Society from 1945 to 1974 

Olavi Kares (1903–1988) was one of the key figures in the Awakening Movement after the Second 

World War. He worked as a member of the head committee of the Herättäjä Association from 1945 

to 1972.  Kares was also highly influential in church circles. He was the bishop of the Kuopio Dio-

cese from 1962 to 1974. 

The purpose of this study is to clarify Olavi Kares’ transformation from pietist to humanist from 

1945 to 1974. This is a study exploring personal and church history. The key questions of this study 

can be divided into three categories, in other words, into causes and consequences of transfor-

mation. One could ask how Olavi Kares’ thinking changed during the period of the study, the 

causes of the transformations and their effects on Kares’ main background community, the Awak-

ening Movement. The delineation of my study is set by my chosen research subject and perspective: 

a cognizant or unconscious ideological and religio-theological transformation that had transpired in

Kares.  

From 1945 to 1955 Kares’ theological, religious and church political profile was pietistic. In theo-

logical questions, he was very close to the views held by professor and influential pietist Osmo Tiil-

ilä. Within the Awakening Movement Kares was unconditionally loyal to bishop Väinö 

Malmivaara. After the Second World War, it was expedient for Kares to be a pietistic theologian. 

This pietistic orientation made it possible for him to achieve a significant position within the Awak-

ening Movement. 

After being excluded from the appointment for the position of bishop of the Lapua diocese, Kares 

seemed to have realized that his pietistic Awakening Movement image would not open the doors for 

him to a bishopric office. For this reason, he began to create a new image. Kares began to shape an 

image of himself as an open-minded and culturally appreciative person. 
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Kares also strove to consciously change the Awakening Movement’s public image. After 1956 he 

began to depict the Awakening Movement, in a more visible manner than previously, as a move-

ment that was characteristically nonjudgemental and open-minded. An explanatory motive for Ka-

res’ actions was that the movement’s perceived nationalistic and right-wing image, which was still 

attractive after the Second World War, no longer enjoyed the same level of popularity, as in previ-

ous decades, in the changed Finnish society beginning from the mid-1950s. Kares himself had con-

tributed to the preservation of the Awakening Movement’s nationalistic and pietistic public image 

from the 1940s into the beginning of the next decade. However, after the bishopric appointment in 

the diocese of Lapua, Kares realized that the public image of the Awakening Movement had be-

come politically incorrect.  

Kares’ transformation from pietist to humanist appeared to cause mostly positive consequences for 

himself during the end of the 1950s to the beginning of the next decade. Kares’ position in the 

church hierarchy was strengthened. He was considered to be an intellectually and spiritually open-

minded theologian. Due to Kares' actions, the Awakening Movement was seen to be moving in a 

positive direction. A revivalist movement, that was earlier seen as” gloomy” and ”judgemental”, 

was considered to have become more open-minded and humane.

During the 1960s and especially at the end of the decade in question, Kares’ transformation from 

pietist to humanist also awakened increasing criticism. Kares the humanist became embroiled in 

conflict with the nascent Fifth Revivalist Movement. Beginning at the end of the 1960’s, he ac-

quired the image of being a critic of youth radicalism, in addition to his humanist image. The proba-

ble reason for Kares’ transformation from reformer to an opponent of radicalism during the end of 

the 1960s was due to the positive attitude held by youth radicals towards communism and the So-

viet Union.  
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Saatteeksi 

Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian professori Pentti Laasonen ehdotti keväällä 1987, että joku 

voisi tehdä pro gradu -työn Olavi Kareksesta. Tartuin professori Laasosen ajatukseen, ja niin alkoi 

yhteinen taipaleeni Olavi Kareksen kanssa. Jatkoin opiskeluja, ja lisensiaatin tutkimukseni valmistui 

vuonna 1997. Väitöskirjaani olen tehnyt työni ohessa. 

Kun väitöskirjani on nyt valmistunut, on aihetta kiittää kaikkia, jotka ovat edesauttaneet työn val-

mistumisprosessissa. Ensimmäiset kiitokseni osoitan professori Jouko Taloselle. Ilman hänen roh-

kaisuaan, tukeaan ja ohjaustaan tämä tutkimus ei olisi koskaan valmistunut. Samoin kiitän työni 

toista ohjaajaa dosentti Juha Meriläistä monista korvaamattoman tärkeistä neuvoista. Aivan erityi-

sesti hän opasti minua tutkimusmetodeihin liittyvissä kysymyksissä. 

Minulla oli etuoikeus saada väitöskirjani käsikirjoituksen esitarkastajiksi dosentti Timo Junkkaala

ja dosentti Mikko Malkavaara. Heiltä sain arvokkaita viimeistelyohjeita sekä parannusehdotuksia. 

Kiitän dosentti Malkavaaraa myös siitä, että hän suostui vastaväittäjäkseni. Pastori David Paskia

kiitän tiivistelmän kääntämisestä englanniksi. 

Lapsuudenkodin merkitys on korvaamattoman tärkeä. Omistan lämpimät kiitokseni vanhemmilleni

Kaarina ja Heikki Ylikankaalle siitä moninaisesta tuesta, jota olen heiltä elämäni varrella saanut. 

Sisareni; lääketieteen tohtori, filosofian maisteri ja tekniikan ylioppilas Päivi Ylikangas on näyttä-

nyt minulle innostavaa esimerkkiä jatkuvasta opiskelusta. 

Olen saanut jakaa yhteistä elämää rakkaan Tuula-puolisoni ja rakkaan Hanna-tyttäreni kanssa. Mit-

kään sanat eivät riitä kuvamaan sitä merkitystä, mikä heillä on elämässäni. Tuulalle ja Hannalle 

omistan tämän tutkimukseni.

Olavi Karesta tahdon kiittää hyvästä seurasta. Matkamme on ollut antoisa.  

Kuusankoskella 14.6.2018 

Kimmo Ylikangas 
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I JOHDANTO

A. Tutkimustehtävä 

1. Tehtävänasettelu 

Suomen Yleisradio haastatteli vuonna 1968 Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan puheenjohtajaa, 

Kuopion piispaa Olavi Karesta. Keskustelussa tuli esille herännäisyyden tulkinta vuoden 1918 Suo-

men sisällissodasta. Kares totesi tähän liittyen: 

Niin, jos ajatellaan sitä asiaa tämän hetken kannalta, niin ainakin eräs on muuttunut: Kysymys syylli-
syydestä tunnetaan toisin. Ymmärretään, että ei syy ollut suinkaan vain esim. punaisella puolella – val-
koisten kannalta ajateltaessa – vaan syy oli yhteinen. Ja suurempi syy – se meidän täytynee tuntea –
parempiosaisten puolella.1

Sama Olavi Kares oli kirjoittanut vuonna 1932 teoksessaan Heränneen kansan elämää herännäisyy-

den suhtautumisesta samaan vuoden 1918 sisällissotaan seuraavasti: 

Heränneethän tunsivat syvästi, että kalleimmat arvot olivat vaakalaudalla, missä punnuksina oli toisella 
puolella Jumalan tälle kansalle antama perintö ja toisella puolella kaikki saatanan voimat, jotka kuohui-
vat rikkoneen suvun keskellä.2

Vuonna 1968 Yleisradion haastattelussa esiintyi selvästi erilainen Olavi Kares kuin 1930-luvulla. 

Kareksen näkemys vuoden 1918 sisällissotaan johtaneista syistä oli muuttunut, monien muiden 

mielipiteittensä tavoin. Mistä nuo muutokset johtuivat? Mitä kaikkea oli ehtinyt vuosikymmenien 

aikana tapahtua?  

Olavi Kares oli yksi toisen maailmansodan jälkeisen ajan keskeisimmistä herännäisvaikuttajista. 

Hän toimi Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan jäsenenä vuosina 1945–1972.  Hän oli myös mer-

kittävä kirkollinen vaikuttaja, joka oli Kuopion hiippakunnan piispa vuosina 1962–1974.

Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää Olavi Kareksen muutosta pietististä humanistiksi vuosina 

1945–1974. Tutkimus on henkilöhistoriallinen ja kirkkohistoriallinen tutkimus. Tässä tutkimuk-

sessa muutos nousee etusijalle. Kareksessa tapahtunut muutos ei kuitenkaan ollut tutkimuksen läh-

                                                
1 YLE, Elävä arkisto ”Körttiläiset” 22.10.1968.
2 Kares 1932, 219. 
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tökohta, vaan se nousi lähteistä. Havainto hänessä tapahtuneessa muutoksesta tuli ilmi, kun tutkitta-

van ajanjakson lähteet tuovat esille, miten useat eri henkilöt totesivat, että Kareksen ajattelussa oli 

tapahtunut muutos.  

Keskeiset tutkimuskysymykset on mahdollista jakaa kolmeen kategoriaan, eli muutokseen sekä nii-

den syihin ja seurauksiin. Voidaan toisin sanoen kysyä, miten Olavi Kareksen ajattelu muuttui tutki-

musajanjaksona, mistä muutokset johtuivat ja miten ne vaikuttivat Kareksen keskeiseen taustayhtei-

söön, herännäisyyteen. 

”Miksi”-kysymykseen liittyy Kareksen motiivien selvittäminen. En siis ainoastaan kuvaa Kareksen 

toimintaa, vaan pyrin selittämään sitä. Tavoitteeni on tutkia, miten paljon Kareksen muutos pietis-

tistä humanistiksi oli aitoa ja todellista vai oliko kysymyksessä tarkoitushakuinen imagon rakenta-

minen. Oliko Kareksella myös henkilökohtaisia motiiveja, kuten urakehitys herätysliikkeessä tai 

kirkossa? Vaikuttiko Kareksen muutokseen suomalaisessa poliittisessa ilmapiirissä tapahtunut muu-

tos? Kareksessa tapahtunut muutos asetetaan tutkimuksessa ajan kirkollista ja yhteiskunnallista 

taustaa vastaan. 

Kareksen toiminta muutti monien suomalaisten käsitystä herännäisyydestä. Tutkin, tahtoiko Kares 

tietoisesti muuttaa yleistä käsitystä herännäisyydestä. Oliko herännäisyyden julkisuuskuva mahdol-

lisesti poliittisesti epäsovinnainen?  

Tutkimukseni menetelmät ovat hieman muuttuneet tutkimusprosessin aikana. Erityisesti lähteille 

esittämäni kysymykset ovat muuttuneet tutkimuksen edetessä. Tutkimusmenetelmillä tarkoitan sitä 

prosessia, jolla saadaan lähteet vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Kysymykseen, miten Olavi Ka-

reksen ajattelu muuttui tutkimusajanjaksona, olen vastannut kuvaamalla tapahtumahistoriaa. Vas-

tauksen hakeminen tähän kysymykseen oli melko selkeää. Olen kuvannut ja tuonut esille lähteistä 

saamia tietoja. Lähteitä tutkiessani olen tiedostanut sen, että niiden teksteissä on monentasoisia mer-

kityksiä. Siksi olen pyrkinyt mahdollisimman hyvin ottamaan huomioon sen kirkkohistoriallisen ja 
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kirkkopoliittisen ympäristön, jossa lähteet ovat kirjoitetut. Etsiessäni vastuksia tutkimuskysymyk-

siin olen pyrkinyt selvittää myös sen, mitä lähteiden tekstien rivien välistä tulee esille.3

Toinen tutkimuskysymys väitöskirjassani on, mistä Kareksen ajattelun muutokset johtuivat. Varsin-

kin kysymykset Kareksen motiiveista esiintyä pietistinä sekä humanistina ovat syntyneet läpikäy-

tyäni lähteitä. Useat lähteet viittaavat nimittäin siihen, että Kares tiedosti taustojensa ongelmallisuu-

den kirkkopoliittisen urakehityksen kannalta. Pekka Lund on todennut empatiakyvyn olevan hyvin 

tärkeä historiantukijalle.4 Analysoidessani Kareksen vaikuttumia ja motiiveja olen pyrkinyt empa-

tian kautta tapahtuvaan ymmärtämiseen. Tutkija tarvitsee kyvyn eläytyä tutkittavan henkilön ajatuk-

siin ja ratkaisuihin. Toisaalta Päivi Salmesvuori muistuttaa sitä, että tutkijan on olennaista tunnistaa 

liiallisen kohteeseen identifioinnin vaarat.5

Kun tutkija etsii vastusta miksi-kysymykseen, hän kohtaa tiettyjä ongelmia. Ei ole aina itsestään 

selvää, miksi ihmiset toimivat, kuten toimivat. Joissain tapauksissa määrätyn teologisen näkemyk-

sen tai muun aatteen omaksuminen voi tarjota vastauksen toiminnan motiiveihin, mutta tämäkään ei 

aina ole riittävän kattava selitys ihmisten toiminnalle.6 Olen tiedostanut tulkintojen ongelmallisuu-

den. 

Tutkimuksessani on kysymyksenasetteluja, joita olisi ollut hedelmällistä tutkia psykohistorian kei-

noin. En ole kuitenkaan käyttänyt väitöskirjassani psykohistoriallista otetta. 

Tutkimus alkaa vuodesta 1945, jolloin Kares valittiin Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikuntaan. Pää-

tän väitöskirjani vuoteen 1974, tuolloin Kares jäi eläkkeelle Kuopion hiippakunnan piispan virasta. 

Tutkimukseni aikarajaus nousee suoraan Kareksen henkilöhistoriasta. Vuosi 1945 on luonteva tutki-

muksen aloitusajankohta myös siksi, koska toisen maailmansodan päättyminen muutti Suomessa 

vallinneen ilmapiirin. Se aatemaailma, jota Olavi Kares ja hänen tunnettu isänsä K. R. Kares 

                                                
3 Vastaavalla tavalla tutkimusprosessia on kuvannut Meriläinen sekä Stewart. Meriläinen 2009, 7–8; Stewart 2015, 34–
36.
4 Lund toteaa, että psykohistorian tutkimusperinteen edustajat katsovat, että historiantutkijan tärkein työkalu on empa-
tian kyky. Lund 2013, 53 
5 Salmesvuori 2013, 45. 
6 Lund 2013, 50. 
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(Kaarlo Rietrikki Kares) sekä muut keskeiset herännäisvaikuttajat olivat aiemmin edustaneet, joutui 

uudelleenarvioinnin kohteeksi. 

Vuosi 1974 on perusteltu päätösvuosi siinä mielessä, että eläkkeelle siirtymisen myötä Kareksen 

julkinen rooli Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa pieneni. Kareksen virallinen ja muodollinen 

asema herännäisyydessä oli vähentynyt jo aiemmin. Hän luopui Herättäjä-Yhdistyksen päätoimi-

kunnan puheenjohtajuudesta ja jäsenyydestä vuonna 1972.   

Tutkimuksessani on johdantoluvun eli ensimmäisen pääluvun ja tutkimustuloksia esittelevän vii-

meisen luvun lisäksi kolme kronologista päälukua. Toinen pääluku käsittelee 11 vuoden jaksoa eli 

vuosia 1945–1955. Luvussa selvitetään, millainen oli Kareksen teologinen, uskonnollinen ja kirkko-

poliittinen profiili kyseisenä ajanjaksona. Tutkin myös, miten ja miksi hän toimi toisen maailman-

sodan jälkeisessä muuttuneessa yhteiskunnassa, kirkossa ja herännäisyydessä. Selvitän, millainen 

toimija Olavi Kares oli pietistisenä teologina, ja miten hän nousi näkyväksi herännäisvaikuttajaksi. 

Kolmas pääluku sisältää vuodet 1956–1961. Luku alkaa Lapuan hiippakunnan piipanvaalista. Mai-

nittuna ajanjaksona Olavi Kareksen muutos pietistä humanistiksi alkaa tulla näkyvästi esille. Kysei-

sinä vuosina Kares alkoi rakentaa tietään kohti piispanvirkaa. 

Neljäs pääluku, joka käsittelee vuosia 1962–1974, kuvaa Kareksen toimintaa Kuopion hiippakun-

nan piispana. Kyseisessä luvussa selvitetään, miten Kares kohtasi aikakauden radikalismin sekä voi-

makkaassa muutostilassa olleen herännäisyyden. Luvussa näkyvät ne vaikutukset, jotka Kareksen 

muutos pietistä humanistiksi sai aikaan. 

Tutkimuksen pääluvut on jaettu temaattisiin alalukuihin. Tosin olen niidenkin järjestyksessä pyrki-

nyt noudattamaan kronologiaa niin paljon kuin mahdollista. 

Tutkimukseni ajanjakso on varsin pitkä 29 vuotta. Väitöskirjani keskeisenä teemana on Olavi Ka-

reksessa tapahtunut muutos. Jotta kyseisen muutoksen voi riittävällä tavalla selvittää, pitää tutkitta-

van ajanjakson olla riittävän pitkä. 
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Juha Meriläinen on kuvannut sitä, miten monien ja monenlaisten valintojen edessä biografiaa kir-

joittava tutkija on.7 Historiantutkija rakentaa oman tutkimuksensa erilaisista palasista ja kohtauk-

sista. Kareksen, kuten useiden muidenkin uusimman ajan tutkittavien henkilöiden, kohdalla haas-

teena on runsas aineisto ja valinnat, joilla tutkija valitsee käyttämänsä lähteet. Väitöskirjani on 

osaelämäkerta, jossa tuodaan esille valikoituja kohtia Kareksen toiminnasta. Olen tiedostanut, miten 

tärkeää on, että tutkija on itse tietoinen omista valinnoistaan ja siitä, mitkä asiat hän ottaa käsitte-

lyyn tutkimuksessaan. 

Rajaukseni sanelee valitsemani tutkimustehtävä ja näkökulma: Kareksessa tapahtunut tietoinen tai 

tiedostamaton aatteellinen ja uskonnollis-teologinen muutos. Olen valinnut tarkastelun kohteeksi 

erityisesti ne Kareksen toimet ja kannanotot, joilla oli näkyvyyttä koko kirkossa ja herännäisyy-

dessä. Olen tutkinut erityisesti niitä näkökulmia, joissa Kareksessa tapahtunut muutos tulee näky-

viin. Rajaan tutkimukseni ulkopuolelle Kareksen toiminnan kansanopistomiehenä. Eli tässä tutki-

muksessa ei selvitetä Kareksen vaikutusta Turun Kristillisessä kansanopistossa eikä yleensä hänen 

vaikutustaan maamme kansanopistojen kehittäjänä. Samoin tutkimuksen ulkopuolelle jää huomat-

tava osa Kareksen toiminnasta Kuopion hiippakunnassa hänen piispakaudellaan. Kuopion hiippa-

kunnan tuomiokapitulin toiminnan kehittäminen ei myöskään sisälly tähän tutkimukseen. Olen jät-

tänyt tutkimukseni ulkopuolelle lisäksi tarkemman arvioinnin Kareksesta historiankirjoittajana. Tut-

kimuksessani ei myöskään käsitellä Olavi Kareksen yksityis- eikä perhe-elämää.8

Tutkimuksessani nousee esille muutama tärkeä ja jännitteinen käsite. Pietismillä tässä tarkoitan 

kristinuskontulkintaa, joka oli vallitsevana 1900-luvun alkupuolen Suomen perinteisille herätysliik-

keille. Pietismiin kuului henkilökohtaisen uskon ja uskonratkaisun merkityksen korostaminen. Ky-

seiseen näkemykseen liittyi myös näkyvän kirkon erottaminen todellisesta seurakunnasta sekä rajan 

vetäminen maailmaan päin.9

                                                
7 Meriläinen 2013, 65–67.
8 Poikkeuksena tästä on Olavi Kareksen isän K.R. Kareksen esiintuominen. Perusteluna on se, että K.R. Kareksella oli 
merkittävä vaikutus Olavi Kareksen elämään. 
9 Häkkinen 2010, 64–68. 
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Humanismi on käsitteenä hieman epäselvä ja se ymmärretään usein monin eri tavoin.10 Humanismi 

on aatteellisena käsitteenä elämänkatsomus, joka perustuu antiikin sivistysihanteeseen ja korostaa 

inhimillisyyttä. Humanismi syntyi keskiajan lopulla. Antiikkiin pohjautuvaa humanismia on kut-

suttu klassiseksi humanismiksi. Humanismi on usein mielletty kristinuskonvastaiseksi.11

Pietistisessä kristinuskon tulkinnassa on yleensä suhtauduttu kriittisesti humanismiin. Kun Osmo 

Tiililä kysyi vuonna 1962 Olavi Karekselta, ”onko piispan virka humanistin virka”12, kysymykseen 

liittyi voimakas kritiikki Kareksen toimintaa ja näkemyksiä kohtaan. Vastakkainasettelu pietismin 

ja humanismin kesken tulee ilmi myös esimerkiksi siinä, että prosessori Urpo Harva on todennut, 

että kristittyä, joka tyytyy kantamaan huolta vain oman sielunsa pelastuksesta sanan ”suppeassa 

merkityksessä”, ei voida pitää humanistina.13

Humanisti-sanalla on ollut eri merkityssisältö erilaisille ihmisille. Pietistisesti kristinuskoa tulkitse-

ville humanisti on ihminen, joka edustaa vääränlaista kristinuskoa. Pietistien humanismiin kohdistu-

van kritiikin taustalla on joihinkin humanismin suuntauksiin kuuluva ihmisen saavutusten korosta-

minen ja se, että ihmiselämää ei nähty ensisijaisesti valmistautumisena tuonpuoleiseen elämään.14

Otsikossa esiintyvä kysymysmerkki viittaa siihen, että tutkimuksessani selvitetään myös, muut-

tuiko Kares humanistiksi sanan kaikissa merkityksissä.

2. Lähteet  

Karekseen liittyvää lähdeaineistoa on runsaasti. Hänen oma kirjallinen tuotantonsa on keskeinen osa 

tutkimukseni lähdeaineistoa. Olen käynyt väitöskirjaani varten järjestelmällisesti läpi Kareksen kir-

joittamat teokset. Lisäksi hänen artikkeleitaan on monissa julkaisuissa. Merkittävän lähdeaineiston 

muodostavat Kareksen herättäjuhlilla pitämät juhlapuheet, sekä muut hänen julkaistut puheensa ja 

                                                
10 Harva 1983, 18 
11 Harva 1983, 17–28.
12 KA OKA Osmo Tiililä Karekselle 14.11.1962. 
13 Harva 1983, 98. 
14 Norman 2004, 8-9.
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saarnansa. Kares on esittänyt näkemyksiään sanoma- ja aikakausilehdistössä sekä kirkolliskokouk-

sissa, laajennetuissa piispainkokouksissa, piispainkokouksissa ja pappeinkokouksissa. Tutkittavana 

ajanjaksona ilmestyi kolme Kareksen kirjoittamaa päiväkirja-teosta. Päiväkirjoissaan Kares ei kerro 

kovinkaan paljon henkilökohtaisen elämänsä tapahtumista, eikä myöskään ajankohtaisista teologi-

sista tai kirkkopoliittisista kiistakysymyksistä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Päiväkirjo-

jen kohdalla lähdekritiikin käyttö on erityisen tärkeää. Vertaan sitä, miten Kares on kuvannut päivä-

kirjassaan tapahtumia siihen, miten muut lähteet kuvaavat samoja tapahtumia. Kiinnitän huomion 

siihen, mitkä tapahtumat Kares on kirjannut päiväkirjoihinsa, ja mistä hän ei mainitse sanaakaan. 

Kares on kirjoittanut eläkkeelle siirtymisensä jälkeen omaelämäkertansa, joka koostuu neljästä 

osasta. Kyseiset teokset ilmestyivät vuosina 1976, 1977, 1978 ja 1980. Kareksen toimintaa vuosina 

1945–1974 käsitellään vuosina 1978 ja 1980 ilmestyneissä muistelmateoksissa. Kareksen omaelä-

mäkertateokset ovat hyvin laajoja. Niissä hän esittää oman tulkintansa itsestään ja elämästään. 

Muistelmat sisältävät merkittäviä tietoja tutkittavan ajan tapahtumista ja Kareksen osuudesta niihin. 

Kyseisten teosten osalta on luonnollisesti välttämätöntä harjoittaa lähdekritiikkiä. Muistelmiensa 

välityksellä Kares kertoo, miten hän itse on kokenut omat elämänvaiheensa. Toimintansa taustalla 

olevista motiiveista Kares kertoo melko vähän muistelmissaan. 

Tutkimukseni kannalta keskeisin arkisto on Kansallisarkistossa säilytettävä Olavi Kareksen yksi-

tyisarkisto. Arkistolähteinä käytän lisäksi Herättäjä-Yhdistyksen arkistoa Lapualla sekä Lapuan kir-

jastossa säilytettävää Karekseen liittyvää materiaalia. Kareksen yksityisarkisto on hänen itsensä jär-

jestämä. Siellä on paitsi Karekselle saapunutta kirjeenvaihtoa myös kopiot Kareksen lähettämistä 

kirjeistä. Kyseisessä arkistossa on myös lehtileikkeitä sekä muuta materiaalia. Kares on pyrkinyt 

tietoiseen imagonrakentamiseen järjestellessään arkistoaan. Arkistosta ei esimerkiksi löydy mitään 

materiaalia Kareksen toiminnasta lapuanliikkeessä. Samoin Kares on arkistoinut ainoastaan ne 

kirja-arvostelut, joissa hänen kirjojaan arvioitiin myönteisesti. Kares on selvästi pyrkinyt luomaan 
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yksityisarkistonsa välityksellä itsestään kuvan henkilönä, joka tulee hyvin toimeen useimpien ih-

misten kanssa. Lähteet joissa tulee ilmi Kareksen ristiriidat toisen ihmisten kanssa, Kares on yllensä 

tallentanut arkistoon, joka sijaitsee Lapuan kirjastossa.  

Sanoma- ja aikakausilehdistä olen tarkimmin tutkinut Hengellisen Kuukauslehden ja Kotimaan.

Mutta myös monet muut sanomalehdet tarjoavat runsaasti Karekseen liittyvää lähdeaineistoa. Hen-

gelistä Kuukauslehteä käyttäessäni olen tiedostanut sen, että Olavi Kares oli koko tutkittavan ajan-

jakson vaikutusvaltaisessa roolissa Herättäjä-Yhdistyksessä. Kares pystyi näin ollen ainakin jossain 

määrin vaikuttamaan siihen, mitä lehdessä julkaistiin ja mitä ei julkaistu. 

Olavi Kareksen toimintaa on arvioitu useassa tutkittavan ajan kirkollisten ja poliittisten vaikuttajien 

muistelmateoksissa. Kareksen itse tuottaman lähdeaineiston rinnalla on ollut tärkeää tutustua myös 

sellaisten henkilöiden tuottamiin lähteisiin, jotka arvioivat Kareksen toimintaa kriittisesti.  

Tutkimuksessani en ole käyttänyt haastatteluja. Perusteluna on se, että henkilöitä, jotka ovat seuran-

neet läheltä Kareksessa tapahtunutta muutosta vuodesta 1945 vuoteen 1974, ei ole ollut mahdollista 

haastatella. Lisäksi painettuja lähteitä on ollut niin runsaasti, että niistä on saatu riittävä informaatio. 

3. Aikaisempi tutkimus 

Olen tutkinut Olavi Kareksen elämänvaiheita vuonna 1997 valmistuneessa lisensiaattitutkimukses-

sani Olavi Kares herännäisjohtajana ja kirkollisena vaikuttajana 1945–1974 sekä pro gradu -tut-

kielmassani Olavi Kares 1945–1962. Kimmo Kivelä on tehnyt Kuopion hiippakunnan ylempään 

pastoraalitutkintoon liittyvän tutkielman Olavi Kares ja muuttuva aika – Olavi Kareksen kirkko-, 

kulttuuri-, ja yhteiskuntakäsitys vuosina 1956–1974. Ilkka Huhta on kirjoittanut Kareksesta pienois-

elämäkerran Suomen kansallisbiografiaan. Lyhyt Kareksen elämäkerta on myös H.-T. Niemisen te-

oksessa Piispainkronikka: sodanjälkeiset arkkipiispat, piispat ja kenttäpiispat lähikuvassa sekä 

Kuopion hiippakunnan 40-vuotisjuhlakirjassa Pyhää ja arkea. Viimeksi mainitun on kirjoittanut 
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Alpo Valkeavaara. Itä-Suomen yliopistossa Marika Vimpari on tehnyt vuonna 2014 Kareksen toi-

mintaa koskevan pro gradu -tutkielman Ulkopuolelle leirin – Piispantarkastukset Kuopion hiippa-

kunnassa Olavi Kareksen kaudella 1962–1969. Olavi Vuoren vuonna 1971 valmistunut laudaturtyö 

Olavi Kares julistajana on homileettinen tutkimus Kareksen julistuksesta julkaistujen saarnojen, 

puheiden ja hartauskirjoitusten perusteella.15 Tarja-Liisa Luukkanen on kirjoittanut Teologiseen Ai-

kakauskirjaan arkikielin Herännäisyyden muutos Tuhkimosta kuninkaanmorsiameksi: Olavi Kares 

ja nationalistinen myytinrakennus. Luukkanen on tutkinut kirjoituksessaan erityisesti Olavi Karek-

sen yritystä päästä Helsingin yliopiston kirkkohistorian professorin virkaan. Artikkelissaan Luukka-

nen kuvaa myös Kareksen 1940-luvulla harjoittamaa herännäisyyden historiakirjoitukseen liittyvää 

nationalistista myytinrakennusta. 16   

Presidentti Kekkosen ja Olavi Kareksen välisiä suhteita on tutkittu erityisesti Ville Jalovaaran tutki-

muksissa Kirkko, Kekkonen ja kommunismi poliittisina kriisivuosina 1958–1962 sekä Kirkko, Kek-

konen ja politiikka 1962–1982. Kareksen ja presidentin suhteita on selvitetty myös Pekka Niirasen

väitöskirjassa Kekkonen ja kirkko.17

Toisen maailmansodan jälkeisestä herännäisyyden historiaa on tutkittu Voitto Huotarin kirjassa 

Kirkkomme herätysliikkeet tänään sekä vuonna 1988 ilmestyneessä teoksessa Juhlakirja Hengelli-

nen Kuukauslehti 1888–1988. Ilkka Raninen on tutkinut kansanopistoissa annettua herännäiskasva-

tusta käytännöllisen teologian alaan kuuluvassa väitöskirjassa Herännäiskasvatus kansanopistoissa 

vuosina 1950–1984.  Kirkkohistorian yleisteoksissa, kuten Eino Murtorinteen Suomen kirkon histo-

ria 4 sekä Simo Heinisen ja Markku Heikkilän Suomen kirkkohistoriassa, on lisäksi selvitetty toisen 

maailmansodan jälkeistä herännäisyyden historiaa18.

                                                
15 Ylikangas 1997; Ylikangas 1989; Kivelä 1997; Huhta 2004; Nieminen 2011; Valkeavaara 1979; Vimpari 2014; Vuori 
1971.
16 TA 1/2017, 19–33. 
17 Välimäki 2006; Jalovaara 2007; Jalovaara 2011; Niiranen 2000. 
18 Huotari 1981; Huuskonen 1988; Taipale 1988; Ripatti 1988; Raninen 1994; Murtorinne 1995; Heininen & Heikkilä 
1996. Kirkkohistorian alaan kuuluvia henkilöhistoriallisia tutkimuksia, ks. Junkkaala 2004 (Osmo Tiililä); Auranen 
2008; 2015 (Uuras Saarnivaara); Ajo 2017 (Sigfrid Sirenius). Uusimpia henkilöhistoriallisia tutkimuksia Suomessa ovat 
olleet muun muassa Häikiö 2017 (P.E. Svinhufvud); Katajisto 2017 (Johannes Virolainen) ja Lehtinen 2017 (Väinö 
Tanner). 
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Olavi Kareksesta ei ole aikaisemmin tehty laajempaa akateemista kirkkohistoriallista tutkimusta.  

Hänellä on ollut merkittävä vaikutus toisen maailmansodan jälkeisessä herännäisyydessä sekä Suo-

men kirkkohistoriassa. Mainitusta syystä tämä tutkimus on mielestäni perusteltu.  

Suomen kirkon perinteisistä herätysliikkeistä on tehty runsaasti tutkimuksia, mutta toisen maail-

mansodan jälkeisestä herännäisyyttä on tutkittu melko vähän. Vaikka tämä tutkimus ei olekaan var-

sinainen herätysliiketutkimus, niin pyrin väitöskirjani kautta tuomaan oman panokseni toisen maail-

mansodan jälkeiseen herännäisyyden historian tutkimukseen. 

A. Olavi Kareksen vaiheet ennen vuotta 1945 

1. Isän varjo 

Olavi Kares syntyi maaliskuun 24. päivänä vuonna 1903 Otavassa, silloisessa Mikkelin maalaiskun-

nassa. Keskeinen vaikuttaja hänen elämässään oli hänen isänsä K. R. Kares, joka eli vuosina 1872–

1942. Rovasti ja kansanedustaja K. R. Kares oli 1900-luvun alkupuolella hyvin tunnettu ja värikäs 

persoona, joka herätti ristiriitaisia tunteita. Olavi Kareksen isä tuli tunnetuksi erityisesti Lapuan liik-

keen keskeisenä vaikuttajana sekä äärioikeistolaisena poliitikkona 1930-luvulla. K. R. Kares toimi 

vuosina 1907–1942 suomalaisen puolueen, kokoomuksen sekä IKL:n kansaedustajana.19 K. R. Ka-

res esiintyi myös voimakkaasti ja näkyvästi katolisuuden ja ekumeenisten pyrkimysten vastusta-

jana.20

Olavi Kares omaksui jo nuorena isänsä vaikutuksesta oikeistolais-nationalistisen ideologian. Vuo-

den 1918 sisällissota oli todennäköisesti myös osaltaan vahvistanut hänen antikommunistista orien-

toitumistaan. Perheensä mukana Asikkalan pappilaan 14-vuotiaana muuttanut Olavi Kares sai 

                                                

19 K.R. Kares toimi Keski-Savon kansanopiston johtajana 1897–1907, Turun lähetysyhdistyksen palveluksessa 1907–
1917, Asikkalan kirkkoherrana 1917–1924 sekä Lapuan kirkkoherrana vuodesta 1924 alkaen. Hän toimi lisäksi tuomio-
kapitulin pappisasessorina, lääninrovastina sekä kirkolliskokousedustajana. Silvennoinen, Tikka & Roselius 2016, 178–
180; Sulamaa 1998; Kares 1947 b, 70. 
20 Kares 1947 b, 720; Lauha 1993, 177, 208, 236, 324; Lauha 1990, 242 - 245; Junkkaala 1986, 275 – 276. 
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kokea sisällissodan aiheuttaman ahdistavan ilmapiirin. Punakaartin sotilaat miehittivät Asikkalan ja 

pitivät paikkakuntaa hallinnassaan kahden kuukauden ajan. Kares toteaa muistelmissaan, että pu-

naisten vallan aika oli Kareksen perheelle kuin ”painajaisunta”. Kareksen mukaan punaiset suoritti-

vat Asikkalan pappilassa yhteensä yksitoista kotitarkastusta. Lisäksi K. R. Kares vietiin Olavi Ka-

reksen kertoman mukaan toistuvasti ”tutkittavaksi” Vääksyyn punaisten esikuntaan.21

Valkoiset ottivat Asikkalan haltuunsa huhtikuussa 1918. Kirkonkylän punaisilta vallanneen joukon 

upseerit majoittuvat Asikkalan pappilaan. Näin Kareksen perheen kodista tuli valkoisten ”rinta-

maesikunta”.22 Olavi Kareksen isoveli Jaakko oli myös osallistunut sisällissodan taisteluihin.23

Ylioppilaaksi Olavi Kares valmistui Tampereen Lyseosta keväällä 1924. Samana vuonna K. R. Ka-

res valittiin Lapuan seurakunnan kirkkoherraksi. Mainitussa tehtävässä hän teki merkittävimmän 

kirkollisen työuransa. Aiemmin kyseisessä virassa oli toiminut Wilhelmi Malmivaara. Oman tulkin-

tansa mukaan K. R. Kares ”löysi herännäisyyden” Lapualla ollessaan. Timo Junkkaalan tulkinnan 

mukaan K. R. Kareksen lähentyminen herännäisyyteen oli kuitenkin alkanut jo aiemmin, 1910-lu-

vulla. Tämä tuli ilmi muun muassa siinä, että hänen 1913 julkaistussa saarnakokoelmassaan oli 

esillä herännäisyydelle tyypillinen odottavan uskon näköala. 1910-luvun alkupuolella herännäisyys 

ja varsinkin Wilhelmi Malmivaara alkoivat olla entistä enemmän esillä K. R. Kareksen Herättäjä-

lehdessä.24 Olavi Kares tosin korostaa muistelmateoksessaan sitä, että K. R. Kares alkoi vasta La-

puan kirkkoherrana ollessaan profiloitua herännäisyyteen. Olavi Kares toteaa, että hänen isänsä 

vuonna 1913 julkaistusta teoksesta Mestarin käskystä tuli ilmi se, ettei K. R. Kares vielä silloin ol-

lut omaksunut herännäisyyttä. Toisaalta Olavi Kares sanoi, että K. R. Kares oli ”ikään kuin aavistel-

len katsellut” herännäisyyttä jo 1910-luvulla.25 Joka tapauksessa K. R. Kares oli Lapualle tultuaan 

                                                
21 Kares 1956 b, 29–30; Kares 1976, 189 – 190. 
22 Kares 1976, 194–195. 
23 Jaakko Kares liittyi vapaaehtoisena Uudenmaan rakuunarykmenttiin ja oli mukana muun muassa Tuohikotin taiste-
luissa Kares 1976, 203. 
24 Junkkaala 1986, 276–277. 
25 Kares 1947 b, 721; Kares 1976, 135. 
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nopeasti omaksunut herännäisidentiteetin. Osoituksena tästä oli se, että hän perusti vuonna 1926 yh-

dessä Oskari Vihantolan kanssa nuorille suunnatun lehden Heräävä nuoriso, joka oli selvästi herän-

näisyyden sisäpiirijulkaisu.26

Lapualla ollessaan K. R. Kares osallistui aktiivisesti poliittiseen toimintaan. Tuolloin hänen antipa-

tiansa kommunismia kohtaan tulivat entistä kärjistetymmin esille. K. R. Kares oli yksi Lapuan liik-

keen perustajista. Hän kuului liikkeen jyrkimpään siipeen yhdessä yhteiskoulun rehtorin Hilja Riipi-

sen kanssa. K. R. Kares tuki Vihtori Kosolaa. Hän jopa julisti Kosolan Jumalan valitsemaksi johta-

jaksi Suomen kansalle. Samalla Olavi Kareksen isä oli osaltaan vaatimassa Kosolalta radikaalia po-

liittista toimintaa.  K. R. Kares myös puolusteli liikkeen tekemiä laittomuuksia, esimerkiksi vasem-

mistolaislehden kirjapainon tuhoamista sekä kyydityksiä, joita Lapuan liike teki epäkansallisiksi 

katsomilleen henkilöille.27

Kirkkoherra Kareksen omaksuma voimakas äärioikeistolainen ideologia herätti lapualaisten keskuu-

dessa myös paheksuntaa. Joukko Lapuan liikkeeseen kriittisesti suhtautuneita lapualaisia kävi Kus-

taa Tiitun johdolla esittämässä K. R. Karekselle närkästymisensä siitä, että tämä oli jumalanpalve-

luksen saarnoissa levittänyt Lapuan liikkeen aatetta.28

K. R. Kares oli alusta lähtien mukana myös Lapuan liikkeen perillisen Isänmaallisen Kansanliik-

keen toiminnassa. Vuonna 1933 hänet valittiin IKL:n ehdokkaana eduskuntaan. Vaikka puolue me-

nettikin kannatustaan seuraavassa vaalissa, K. R. Kares valittiin uudelleen IKL:n kansanedustajaksi. 

Hän toimi puolueen kansanedustajana kuolemaansa vuoteen 1942 asti. Hän oli loppuun asti vah-

vasti IKL:n ideologian kannattaja.29

K. R. Kareksen ehdottomuus tuli ilmi hänen jyrkän kielteisestä asenteestaan toisen maailmansodan 

aikana olleeseen ns. mustan pörssin kauppaan. Syksyllä 1941 talvi oli Suomessa tullut poikkeuksel-

                                                
26 Kares 1952, 197. 
27 Murtorinne 1995, 129–130; Siltala 1985, 136. 
28 Sulamaa 1998. 
29 Murtorinne 1995, 133–136; Murtorinne 1975, 83–84.
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lisen aikaisin, ja suuri osa sadosta oli jäänyt korjaamatta. Korttiannosten käytyä aiempaa pienem-

miksi oli suuren osan suomalaista välttämätöntä turvautua mustan pörssin kauppaan. K. R. Kares ei 

kuitenkaan tahtonut suosia epäisänmaallisena pitämäänsä salakauppaa. Tämän johdosta hänen ter-

veytensä heikkeni nopeasti. K. R. Kares kuoli Lapulla maaliskuussa 1942. Kuollessaan hän oli 68-

vuotias.30

Kaarle Sulamaan mukaan K. R. Kares oli värikäs persoona ja erittäin hyvä puhuja. Sulamaa on to-

dennut, että hänellä oli myös kyky suhtautua humoristisesti itseensä ja omiin näkemyksiinsä. Kares 

oli tunnettu siitä, että hän kertoi puheidensa yhteydessä usein vitsejä. Hänen huumorinsa kohdistui 

myös häneen itseensä sekä IKL:ään.31

K. R. Kares ei ehtinyt nähdä natsi-Saksan romahtamista eikä sodan jälkeistä, poliittisesti muuttu-

nutta Suomea. Näin ollen hän ei myöskään ehtinyt tehdä monen muun kirkollisen ja poliittisen joh-

tajien tavoin ”takinkääntöä”, eli tulkita poliittisia näkemyksiään uudelleen muuttuneissa olosuh-

teissa. K. R. Kareksen imago oli toisen maailmansodan jälkeen äärioikeistolainen. Se Suomi, missä 

K. R. Kareksen poika, Olavi Kares, rakensi oman uransa, oli aivan toisenlainen kuin se Suomi, 

missä K.R. Kares rakensi oman uransa. Isän varjo seurasi kuitenkin Olavi Karesta myös toisen maa-

ilmansodan jälkeen.

2. Tie herännäisvaikuttajaksi

Olavi Kares kulki monin tavoin isänsä K.R. Kareksen viitoittamaa tietä. Isänsä lailla hän lähti opis-

kelemaan teologiaa. Kyseiset opinnot hän aloitti Helsingin ylipistossa syksyllä 1924. Olavi Kares 

liittyi jo opintojen alkuvaiheessa Akateemiseen Karjala-Seuraan. Helmikuussa 1927 hänet valittiin 

AKS:n hallitukseen. Olavi Kareksen omaksuma suomalaisuusaate näkyi muun muassa siinä, että 

                                                
30 Sulamaa 1998; Kares 1978, 111–112. Olavi Kareksen mukaan hänen isänsä teki kuitenkin yhden poikkeuksen kos-
kien mustan pörssin kauppaa: K.R. Kares hyväksyi kahvin ostamisen mustasta pörssistä. 
31 Sulamaa 1998. 
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hän teki ensimmäisenä opiskeluvuotenaan ylioppilas-tiedekunnan kokouksessa ehdotuksen ruotsin-

kielen tutkinnon poistamiseksi teologian ylioppilaiden tutkintovaatimuksista. Toisesta opiskeluvuo-

desta lähtien Kares osallistui myös Ylioppilaiden Kristillisen Yhdistyksen toimintaan.32

Kares ei oman tulkintansa mukaan vielä ylioppilaaksi tultuaan ollut identifioinut itseään herännäi-

syyden edustajaksi.  Vasta K. R. Kareksen perheen muutettua Lapualle keväällä 1924 Olavi Kares 

alkoi isänsä tavoin omaksua herännäisidentiteetin. 1920-luvulla nationalistiset aatteet olivat erityi-

sen suosittuja herännäisylioppilaiden keskuudessa.33 On syytä olettaa, että nationalistinen suuntau-

tuminen oli osaltaan ohjaamassa Karesta herännäisopiskelijoiden keskuuteen.

Kareksen kiinnittymistä herännäisyyteen vahvisti ”Fariseuksen ulosajoseura”. Kyseinen seura oli 

herännäishenkisten ylioppilaiden perustama epävirallinen keskustelu- ja ystäväpiiri, jonka jäseniä 

yhdisti paitsi herännäisyys myös voimakas nationalistinen orientoituminen.34

Olavi Kares suoritti teologisen erotutkinnon joulukuussa 1927. Arkkipiispa Gustaf Johansson vihki 

hänet papiksi seuraavan vuoden tammikuussa. Olavi Kares oli seurannut isänsä jalanjälkiä amma-

tinvalinnassa ja teologisissa sekä poliittisissa näkemyksissä. Ensimmäisessä papinvirassa hän seu-

rasi myös konkreettisesti isäänsä, sillä hänen ensimmäinen virkansa oli isänsä johtaman Lapuan 

seurakunnan apulaispapin virka.35

Ensimmäisinä pappisvuosina Olavi Kareksen puheissa kuului selvästi nationalistinen painotus sekä 

Suur-Suomi-aate. Hän tunsi voimakasta antipatiaa Neuvostoliittoa kohtaan ja muutenkin ulkomailta 

tulleita vaikutteita kohtaan. Kares piti taistelua Neuvostoliittoa vastaan ennen pitkää väistämättö-

mänä. Tulevan yhteenoton tähden Suomen piti hänen mukaansa olla yhtenäinen. Kareksen mukaan 

Suomessa asuvat ruotsalaiset heikensivät tätä kansallista yhtenäisyyttä. Muutenkin hän suhtautui 

                                                
32 Kares 1956 b, 34–36; Kares 1976, 351–352, 376. 
33 Murtorinne 1995, 183–184. 
34 Mainittuun seuraan kuuluivat Kareksen lisäksi filosofian kandidaatit Viljo Tikanoja ja Uuno Seppo sekä teologian 
ylioppilaat Eino Seppo, Viljo Lampola, Reino Ala-Kulju, Armas Antila, Jussi Järvi, Jaakko Markkola, Vilho Suurkari, 
Paavo Huhtala, Aarno Vihantola, Arvi Takala, Arvi Simojoki ja Toivo Laitinen. Kares 1976, 407–408.
35 Kares 1976, 344, 504. Suomen teologit 1982, 191. 
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hyvin kielteisesti Ruotsiin ja sieltä tulleisiin vaikutteisiin.36 Neuvostoliittoon hän toki suhtautui 

vielä negatiivisemmin. Kares totesi vuonna 1929: 

                   
On sentään muistettava, että meidän itäinen naapurimaamme on aina ollut ja etenkin nykyään on pohja-
ton suo, josta nousevat myrkkykaasut uhkaavat turmiolla kansaamme.37

Olavi Kares oli kiinnostunut kulttuurista jo 1920-luvulla. Tuolloin hän esiintyi lähinnä aikansa ru-

noilijoiden ja kirjailijoiden kriitikkona. Kares suhtautui kielteisesti esimerkiksi Mika Waltarin tuo-

tantoon. Erityisesti hän esitti kritiikkiä Tulenkantajat-kirjailijaryhmittymää vastaan. Tässä kohdin 

Karekselle oli ominaista vastapuolen vähättely. Hän mukaansa Tulenkantajien tuotanto oli ”tyhjän-

päiväistä”. Tulenkantajien eräänä keskeisenä tavoitteena oli 1920-luvulla päästä kosketuksiin kan-

sainvälisen kulttuurin kanssa: He pyrkivät ”avaamaan ikkunat auki Eurooppaan”.38 Mainittu tavoite 

oli ristiriidassa Kareksen omaksumien, voimakkaasti nationalististen pyrkimysten kanssa. Tämä ta-

voitteiden ristiriita oli merkittävä syy siihen, että Kares suhtautui negatiivisesti Tulenkantajien tuo-

tantoon. 

Olavi Kareksen virkavuodet 1928–1930 Lapualla olivat poliittisesti kuohuvaa aikaa. Mainittuna ai-

kana syntyi Lapuan liike. Olavi Kares oli eräs tämän liikkeen keskeisiä vaikuttajia liikkeen synty-

vaiheissa. Hän toimi Lapuan liikkeen rahastonhoitajana vuonna 1930 kesäkuun puolivälistä elokuun 

loppuun asti. Kyseisenä ajankohtana Olavi Kares joutui seuraamaan läheltä Lapuan liikkeen toi-

meenpanemia niin sanottuja kyydityksiä. Hän ei itse ottanut aktiivisesti osaa kyydityksiin, mutta ra-

hastonhoitajana hän maksoi kyyditsijöille kyydityksistä aiheutuneita bensiini- ym. kuluja. Olavi Ka-

res antoi myös täyden tukensa kyydityksille.39

Olavi Kares oli mukana talonpoikaismarssilla heinäkuussa 1930. Hän kuului toimikuntaan, joka 

vastasi marssin järjestelyistä.40 Vuonna 1978 ilmestyneessä muistelmateoksessaan Kares toteaa ol-

leensa Lapuan liikkeen ”mukana kulkija”. Hän korostaa muistelmissaan, että hänen puoli vuotta

                                                
36 Lapua 9/1928, 2-3.
37 Hjä 43/1929, 5. 
38 Esim, Rikama 1978, 252. Katso: Mäkinen 1989. 
39 Siltala 1985, 422. 
40 Kares 1977, 124; Leinonen 1960, 88–89.
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kestänyt aktiivinen poliittinen toimintansa Lapuan liikkeessä loppui täydellisesti kun hän muutti 

elokuun lopussa 1930 Lapualta Turkuun.41 Olavi Kareksen yksityisarkistosta, jonka hän on itse 

koonnut ja järjestänyt ja vuonna 1986 Kansallisarkistolle luovuttanut, puuttuu täydellisesti kaikki 

materiaali Kareksen Lapuan vuosilta.  

Lapualla ollessaan Olavi Kares kohtasi myös tulevan puolisonsa Aili Mattilan. Mattila oli lapualai-

nen asemavirkailijan tytär. Aili Mattila valmistui ylioppilaaksi keväällä 1926. Saman vuoden syk-

synä hän aloitti medikofiilitutkinnon42 suorittamisen Helsingin yliopistossa.43 Syyskuussa 1929 

Olavi Kares ja Aili Mattila vihittiin avioliittoon. Heidän ainoa lapsensa Leena syntyi vuonna 

1931.44 Aili Kares toimi Turun kristillisessä kansanopistossa opettajana. Hän valmistui filosofian 

kandidaatiksi toukokuussa 1942.45

Toimittuaan Lapuan seurakunnan apupappina runsaan kahden vuoden ajan Olavi Kares siirtyi Tu-

run kristillisen kansanopiston johtajaksi. Mainitun viranhoidon hän aloitti syyskuussa 1930.46 Turun 

kristillinen kansanopisto oli aloittanut toimintansa vuonna 1925 ja se toimi Hannulan herätyksen 

pohjalta.47 Opiston johtajaksi tultuaan Olavi Kares alkoi tuoda Turun kristilliseen kansanopistoon 

herännäisvaikutteita. Syksystä 1931 lähtien opistolla alettiin pitää joka lauantai-ilta seurat, joissa 

laulettiin Siionin virsiä. Syksystä 1934 alkaen opiston oppiaineena oli herännäisyyden historia. Tu-

run kristillisestä kansanopistosta tuli virallisesti herännäisopisto vuonna 1941.48

Varsinais-Suomen ja Turun alueilla oli 1930-luvun alussa hyvin vähän herännäisyyden vaikutusta. 

Kyseessä olevan seudun hallitsevin herätysliike oli evankelisuus. Kareksen toiminnan johdosta he-

rännäisyyden vaikutus alkoi kuitenkin voimistua Turun seudulla. Eräät evankelista liikettä lähellä 

                                                
41 Kares 1977, 123, 126. Poliisin kuulustelupöytäkirjoista joulukuussa 1930 käy ilmi, että Kares oli kuitenkin ollut jos-
sain määrin tekemissä myös Lapuan liikkeen Turun seudun iskujoukkojen kanssa. Ylikangas 1989, 26–27.
42 medikofiilitutkinto oli filosofisen tiedekunnan alempi matemaattis-luonnontieteellinen kandidaattitutkinto, joka oli 
edellytyksenä lääketieteen opintoihin. 
43 Kares 1977, 463.  
44 Kares 1977, 38,167. 
45 Kares 1977, 118. 
46 Kares 1977, 129. 
47 Ylikangas 1997, 15; Junkkaala 1986, 114–117. 
48 Kertomus TKK:n toiminnasta 1931–1932, 12, 22. Kertomus TKK:n toiminnasta 1934–1935; KA OKA Turun kristil-
lisen kansanopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt; Haavio 1975, 160; Rinne 1975, 26–27. 
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olevat henkilöt kokivat mainitun kehityksen kielteisenä. Rovasti K. V. Tamminen arvosteli Karesta 

siitä, että tämä oli muuttanut Turun kristillisen kansanopiston herännäisopistoksi. Tammisen mie-

lestä herännäisyys oli Turun seudulla ”vieras kasvi”, joka ei sinne kuulunut.49 Tammisen kannan-

otoista tuli ilmi, että Olavi Kareksen ristiriidat evankelisen herätysliikkeen kanssa alkoivat jo ennen 

toista maailmansotaa. 

Olavi Kares kirjoitti muistelmissaan joutuneensa ensimmäisinä vuosinaan opiston johtajana ”sisäi-

seen kriisiin”. Hän ei kotiutunut eikä viihtynyt Turun seudulla.50 Kares pyrkikin takaisin Pohjan-

maalle, ja haki vuonna 1931 Ylihärmän kirkkoherran virkaa. Häntä ei kuitenkaan valittu kyseiseen 

tehtävään. Kareksen vaalissa kokeman selvän tappion syyksi nähtiin se, etteivät seurakuntalaiset 

tahtoneet kirkkoherrakseen Lapuan liikettä tukenutta pappia.51 Kareksen pyrkimys hakeutua kirkko-

herraksi Pohjanmaalle kariutui myös vuonna 1944. Kares hävisi Lapuan kirkkoherran vaalin toiselle 

herännäispapille Jussi Sinnemäelle. Kareksen lähipiiri sekä Kares itse katsoivat, että hänen koke-

mansa vaalitappion syynä oli poliittinen ja kirkkopoliittinen vastakkainasettelu. Jussi Sinnemäkeä 

asettuivat tukemaan maalaisliittolaiset sekä evankelista herätysliikettä kannattaneet. Lapualaisen 

kauppiaan Jaakko Rannan mukaan evankeliset näkivät Jussi Sinnemäen ”pienempänä pahana” kuin 

Olavi Kareksen.52 Lapuan kirkkoherranvaali toi näkyviin maalaisliittoa sekä evankelisuutta lähellä 

olevien henkilöiden epäluottamuksen Olavi Karesta kohtaan. 

Olavi Kares aloitti 1930-luvulla herännäisyyden historian tutkimisen. Hänen esikoisteoksensa He-

ränneen kansan elämää ilmestyi vuonna 1932. Kirja osoitti Kareksen sitoutuneen voimakkaasti he-

rännäisyyteen. Hän näki herännäisyyden synnyn suurena Jumalan tekona. Teoksessa näkyivät myös 

Kareksen omaksumat poliittiset näkemykset. Esimerkiksi Suomen kansalaissota oli hänen näke-

                                                
49 Sanansaattaja 5/1933, 75–77; Ylikangas 1997, 16. 
50 Kares 1977, 175. 
51 Kares 1977, 175; Huhta 2004. 
52 KA OKA. Jaakko Ranta Karekselle 26.4.1944; KA OKA Herman Ikola Karekselle 10.5.1944; KA OKA Sigrid Kares 
Karekselle 13.5.1944; KA OKA Antti Pulkkila Karekselle 14.5.1944; KA OKA Kares Sigrid Karekselle 25.6.1944; 
Huhta 2000, Ylikangas 1989, 55. 
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myksensä mukaan pyhä sota, jossa vastakkain olivat ”Jumalan tälle kansalle antama perintö” ja toi-

sella puolella ”saatanan voimat”.53 Vuonna 1933 Kares toimitti herännäishenkisen hartauskirjan 

Isien perintö. Hän tahtoi tehdä suomalaisen, herännäisyyden edustajien puheista ja kirjoituksista 

koostuvan hartauskirjan vastapainoksi ulkomaalaisille hartauskirjoille.54 Olavi Kareksen perusteelli-

nen elämäkerta N. G. Malmbergista julkaistiin vuonna 1936.55 Seuraavana vuonna Kares aloitti kir-

jasarjan Heränneen kansan vaellus kirjoittamisen. Ensimmäinen ja toinen osa mainitusta kirjasar-

jasta ilmestyivät vuonna 1941.56 Ennen Karesta herännäisyyttä oli tutkinut muun muassa Mauno 

Rosendahl. Hän kirjoitti 1900-luvun alussa neliosaisen teossarjan Suomen herännäisyyden historia 

XIX:llä vuosisadalla.57 Aukusti Oravala kirjoitti elämäkerrat Paavo Ruotsalaisesta, Mauno Rosen-

dalista, Wilhelmi Malmivaarasta sekä Juho Malkamäestä.58

Kareksen, Rosandalin ja Oravalan tutkimuksia yhdisti se, että ne liittyvät herännäisyyden kansalli-

seen historiantulkintaan. Mainitut kirjoittajat olivat myös sitoutuneet henkilökohtaisesti vahvasti he-

rännäisyyteen. Heidän tutkimuksiaan on pidettävä sisäryhmätulkintana, joille on ominaista apologia 

ja liikkeen muuttumattomuuden painottaminen.59

Teologinen tiedekunta myönsi Karekselle teologian kunniatohtorin arvon lokakuussa 1942. Peruste-

luna arvonimen myöntämiselle oli se, että Kares oli kuvannut ”ansiokkaalla tavalla herännäisliik-

keemme historiaa”.60

Olavi Kares oli aikanaan vapautettu asevelvollisuudesta sydänvian vuoksi. Tästä syystä hän ei saa-

nut komennusta rintamapalvelukseen talvisodan sytyttyä. Joulukuussa 1939 Kares kuitenkin itse 

                                                
53 Kares 1932, 219; Ylikangas 1997, 16. 
54 Kares 1933, 5. 
55 Kares 1936. Tutkimuksen nimi oli Palava kynttilä. 
56 Kares 1941 a; Kares 1941 b. Heränneen kansan vaellus kirjasarjan kolmas ja neljäs osa ilmestyivät vuonna 1946. Ka-
res oli kirjoitustyön alkaessa suunnitellut mainitun tutkimuksen neliosaiseksi, vuonna 1952 ilmestyi kuitenkin vielä kir-
jasarjan viides osa. Kares 1946 a; Kares 1946 b; Kares 1952. 
57 Rosendal 1902–1915. 
58 Oravala 1913, 1922, 1929, 1939. 
59 Huhta 2001, 28–29.
60 Kares 1978, 121–122; Ylikangas 1997, 17. 
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pyysi sotarovasti Johannes Björklundilta mahdollisuutta päästä mukaan aktiiviseen maanpuolustus-

työhön. Kares määrättiinkin vuoden 1940 alusta lähtien Kuopion sotilassairaalan papiksi. Kyseistä 

tehtävää hän hoiti talvisodan loppuun asti. Jatkosodan aikana marraskuussa 1941 Kares määrättiin 

sotilassairaalan papiksi Lappeenrantaan. Mainittua tehtävää hän hoiti vain 29 päivää, jonka jälkeen 

hänet kotiutettiin.61

Toisen maailmansodan päättyä Olavi Kares oli pietistisen näkemyksen omaksunut herännäispappi. 

Hänen keskeinen vaikuttajansa oli ollut hänen isänsä. K. R. Karekselta hän oli omaksunut oikeisto-

laisen poliittisen suuntautumisen sekä negatiivisen suhtautumisen ulkomaisiin vaikutteisiin – erityi-

sesti roomalaiskatoliseen kirkkoon. Olavi Kareksen oli johtanut myös herännäisyyden pariin hänen 

isänsä esimerkki.

Isän imago vaikutti myös poikaan. Olavi Kares oli toisen maailmansodan jälkeen monille ennen 

kaikkea K. R. Kareksen poika. Äärioikeistolaisen isän pojan imago ei kuitenkaan ollut pelkästään 

rasite. Toisen maailmansodan jälkeen Herättäjä-Yhdistyksen keskeisten vaikuttajien imago ja histo-

riallinen tausta oli militantti äärioikeistolaisuus. Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan puheenjoh-

taja Väinö Malmivaara oli vuonna 1918 osallistunut sisällissodan rintamataisteluihin. Hän saavutti 

kuuluisuutta pappina, joka ei ”empinyt esiintyä aseen kanssa tai käyttää sitä”. Väinö Malmivaara 

palkittiin vuoden 1918 sisällissodassa taisteluissa osoitetusta miehuullisuudesta IV luokan vapau-

denristillä. 62 Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan varapuheenjohtaja Arvi Malmivaara toimi sa-

moin sisällissodassa rintamalla lyhyitä jaksoja sekä muutaman kuukauden valkoisen armeijan soti-

laspappina.63 Väinö ja Arvi Malmivaara olivat myös suhtautuneet myönteisesti Lapuan liikkeeseen 

vuonna 1930.64

Toisen maailmansodan aikana monet papit, varsinkin sotilaspapit saivat vaikutteita sosiaalisesta 

kristinuskontulkinnasta ja ylittivät sosiaalisia ja poliittisia rajalinjoja. Olavi Kareksen ideologista ja 

                                                
61 KA OKA Kares Björklundille 16.12.1939; KA OKA Kareksen sotilaskortti; Kares 1978, 19–21; Ylikangas 1997, 17 
62 Huhta 2010, 35, 184. 
63 Huhta 2010, 184. 
64 Siltala 1985, 56, 121, 263. 
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teologisista aaterakennelmaa ei toinen maailmansota merkittävästi muuttanut. Sodan päätyttyä hän 

oli yhä perinteisen körttipietismin edustaja.65

K. R. Kares oli ollut Olavi Karekselle keskeinen auktoriteetti. Isänsä kuoleman jälkeen hänen kun-

nioituksensa kohdistui erityisesti Väinö Malmivaaraan. Eräänä osoituksena Olavi Kareksen arvos-

tuksesta Väinö Malmivaaraa kohtaan oli se, että kun Lapuan kirkkoherranvirka tuli avoimeksi K. R. 

Kareksen kuoleman jälkeen, Olavi Kares ei hakenut kyseistä virkaa. Mainittu menettely johtui to-

dennäköisesti siitä, että Väinö Malmivaara haki kyseistä kirkkoherranvirkaa. Väinö Malmivaara 

myös valittiin Lapuan kirkkoherraksi. Hän hoiti mainittua virkaa kuitenkin vain puolen vuoden 

ajan, sillä vuonna 1943 hänet valittiin Oulun hiippakunnan piispaksi.66 Olavi Kareksen kiinnostuk-

sesta Lapuan seurakunnan kirkkoherran virkaa kohtaan kertoi se, että viran tullessa Väinö Malmi-

vaaran jälkeen avoimeksi, Olavi Kares haki kyseistä virkaa. Se, että Kares ei vuonna 1943 asettunut 

Väinö Malmivaaran kilpakumppaniksi Lapuan kirkkoherranvaalissa lisäsi Väinö Malmivaaran luot-

tamusta Olavi Karesta kohtaan. Tämän uskollisuuden osoituksen jälkeen Väinö Malmivaara oli vas-

taavasti entistä valmiimpi kannattamaan Olavi Kareksen valintaa vastuullisimpiin tehtäviin herän-

näisyydessä. 

                                                
65 Huhta 2000. 
66 Toivorikas ja uskollinen 1961, 207 Väinö Malmivaaran elämänvaiheet. 
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II Pietisti muutosten keskellä – vuodet 1945 – 1955

A. Herättäjä-Yhdistyksen luottohenkilö 

1. Sodasta rauhaan 

Ensimmäiset sodan jälkeiset vuodet olivat Suomessa huomattavien muutosten aikaa. Muutokset nä-

kyivät yhteiskunnallisessa ja poliittisessa toiminnassa sekä yleensäkin maamme henkisessä ilmapii-

rissä. Suomea ei miehitetty toisen maailmansodan aikana eikä sen jälkeen, mutta Suomi pakotettiin 

luovuttamaan Neuvostoliitolle jo talvisodassa menetetyt maa-alueet sekä Petsamo ja maksamaan 

suurilta tuntuvat sotakorvaukset. Maa-alueiden luovuttamiseen liittyen Suomi joutui huolehtimaan 

lähes puolen miljoonan siirtolaisen asuttamisesta. Näiden lisäksi oli edessä sodan jäljiltä jälleenra-

kentaminen, mikä varsinkin Lapissa oli huomattavaa.1

Hävitty sota johti Suomen ulkopoliittisen aseman uudelleenarviointiin. Entisen vihollisen kanssa 

piti elää sovussa, ja sen intressit oli otettava huomioon ulkopoliittisissa ratkaisuissa. Myös Suomen 

sisäpolitiikassa tapahtui merkittävä muutos: syksystä 1944 lähtien Suomen Kommunistinen Puolue 

(SKP) sekä sen peitejärjestö Suomen Kansan Demokraattinen Liitto (SKDL) saivat jälleen toimia 

vapaasti ja puolue oli pian mukana myös hallituksessa. Maaliskuussa 1945 järjestetyissä eduskunta-

vaaleissa sotapolitiikan ja fasismin vastaisin tunnuksin esiintynyt SKDL sai vaalivoiton, ja siitä tuli 

eduskunnan suurin puolue.2 Varsinkin porvarillisten puolueiden piirissä poliittisen vallan siirtymi-

nen oikealta vasemmalle koettiin koko yhteiskuntajärjestystä järkyttävänä kehityksenä.3

Poliittiset muutokset heijastuivat myös henkiseen ilmapiiriin. Ennen sotaa ja sodan aikana kanna-

tusta saaneet nationalistiset ihanteet joutuivat väistymään uudessa tilanteessa. Näiden tilalle tuli uu-

sia sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia kysymyksiä. Sodan jälkeen alkoi näkyä moraalisten arvojen 

                                                
1 Murtorinne 1995, 289; Tarkka 1992, 39; Autio 1990, 13. 
2 Nevakivi 2009, 230–231. Eduskunnan suurimmaksi puolueeksi SKDL nousi, kun SDP:n listoilta valittu Sylvi-Kyllikki 
Kilpi siirtyi SKDL:n eduskuntaryhmään 
3 Nevakivi 2009, 230–231. 
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ja perinteellisten tapojen murtumista. Tämä tuli ilmi avioerojen huomattavana lisääntymisenä, alko-

holinkäytön kasvuna sekä omaisuus- ja väkivaltarikosten määrän lisääntymisenä. Moraalin kriisiin 

vaikuttivat omalta osaltaan myös tiedot entisen aseveljen Saksan harjoittamista ihmisoikeuksien 

loukkaamisesta sodan aikana sekä voittajavaltioiden käskystä vuosina 1945–1946 toimeenpantu so-

tasyyllisyysoikeudenkäynti, josta seuranneita tuomioita useimmat tuon ajan suomalaiset eivät hy-

väksyneet.4

Sodan päättymisen jälkeen vallitsi yleinen epävarmuus tulevaisuudesta. Monilla tahoilla pelättiin, 

että Suomelle käy kuten useille itäisen Euroopan pienille valtioille, jotka muuttuivat 1940-luvun jäl-

kipuoliskon kuluessa kansandemokratioiksi. Pelkoa lisäsi myös suurvaltojen välille puhjennut 

kylmä sota, jonka vaikutukset ulottuivat monin tavoin myös Suomeen.5

Sodan jälkeinen kuohunta näkyi myös kirkossa. Kirkon sisällä oli havaittavissa kahtalainen reaktio. 

Jo sodan aikana oli syntynyt uudenlainen sosiaalinen kansankirkkotulkinta. Nuoren, sotaan osallis-

tuneen polven tunnukseksi tuli ”kirkon on palveltava maailmaa”. Sodan jälkeen kirkossa ryhdyttiin-

kin uudistustyöhön. Kirkko pyrki palvelemaan koko kansaa.6 Uusi kansankirkkotulkinta loi myös 

jännitteitä. Herätyskristityt kritisoivat edellä mainittua näkemystä siitä, että sosiaalinen toiminta 

asetettiin hengellisen edelle.7

Henkisestä ja poliittisesta murroksessa huolimatta kansakunnan elämänmeno vakiintui jo 1940-lu-

vun kuluessa. Pariisin rauhansopimus astui voimaan syksyllä 1947, ja sodan päättymisen jälkeen 

saapunut valvontakomissio poistui Suomesta. Vaikka Porkkalan tukikohta jäikin yhä Neuvostolii-

ton haltuun, komission poistuminen merkitsi Suomen huomattavaa kansainvälisen aseman vahvistu-

mista.8

                                                
4 Nevakivi 2009, 224–225; Lehtinen & Rautkallio 2005, 252–255; Murtorinne 1995, 290. 
5 Murtorinne 1995, 290. 
6 Häkkinen 2010, 60. 
7 Häkkinen 2010, 64–65; Ahola 1996, 27; Murtorinne 1995, 318. 
8 Rentola 1997, 9; Jussila 1990, 176. 
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Kirkon asema oli suomalaisessa yhteiskunnassa varsin luja 1940-luvun loppupuolella, eikä sitä koh-

taan esiintynyt merkittävää arvostelua. Muuttuneesta poliittisesta tilanteesta huolimatta kirkko saat-

toi jatkaa ilman kohtuuttomia esteitä omaa toimintaansa. Kirkon kannalta myönteisenä merkkinä 

nähtiin muun muassa se, että SDP päätti vuonna 1946 luopua perinteisistä vaatimuksistaan, jotka 

koskivat kirkon ja valtion erottamista sekä koulujen pakollisen uskonnonopetuksen poistamista.9

Muualla Euroopassa, erityisesti Saksassa, oli havaittavissa voimasta maallistumiskehitystä toisen 

maailmansodan jälkeen. Tämä kehitys näkyi kirkon toimintaan osallistuvien määrän laskuna. Sa-

malla muualla Euroopassa myös kirkkojen vaikutusvalta vähentyi niin yhteiskunnan kuin yksittäis-

ten ihmistenkin elämässä. Suomessa kirkko säilytti asemansa muuta Eurooppaa pidempään.10 Toi-

saalta myös Suomessa toisen maailmansodan jälkeen maallistumiskehitys alkoi voimistua. Tämä 

tuli näkyviin erityisesti kirkosta eroajien lukumäärässä. Vuosina 1941–1946 Suomen evankelis-lute-

rilaisesta kirkosta erosi yhteensä 13 974 henkeä. Vuosina 1947–1951 vastaava lukumäärä oli 

56 252.11

2.  Kares Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikuntaan 

Toisen maailmansodan jälkeen herännäisyyden vaikutusvaltaisin toimielin oli Herättäjä-Yhdistyk-

sen päätoimikunta. Kyseiseen toimikuntaan kuuluminen oli osoitus merkittävästä asemasta ja vaiku-

tusvallasta herännäisyydessä. Merkittävin vaikutusvalta oli päätoimikunnan puheenjohtajalla. He-

rättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan puheenjohtajana toimi toisen maailmansodan jälkeen piispa 

Väinö Malmivaara. Hän oli ollut päätoimikunnan puheenjohtajana vuodesta 1922 lähtien. Ennen 

Väinö Malmivaaraa puheenjohtajana oli toiminut hänen isänsä Wilhelmi Malmivaara. Päätoimikun-

nan varapuheenjohtaja oli Väinö Malmivaaran nuorempi veli, kirkkoherra Arvi Malmivaara. Päätoi-

mikuntaan kuuluivat lisäksi yhdistyksen taloudenhoitaja ja toiminnanjohtaja, talousneuvos J. K.

                                                
9 Malkavaara 2000, 200; Murtorinne 1995, 130–134; Juva 1976, 163–164.
10 Helander 1999, 54.
11 Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 1947–1951, 444–447. Toisaalta 1940-luvun lopulla suomalaisista yhä 
96 % kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon.
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Kuoppala, Karhunmäen kristillisen kansanopiston johtaja Juho Lammi, joka oli avioliitossa Wil-

helmi Malmivaaran tyttären Ailin kanssa. Päätoimikuntaan kuuluivat myös kouluneuvos Matti Pe-

sonen, joka samoin oli Wilhelmi Malmivaaran vävy sekä Kalajokilaakson kristillisen kansanopiston 

johtaja, rovasti Juho Kytömäki, ja kauppias Aaro Väänänen.12 Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunta 

oli siis toisen maailmansodan jälkeen tiukasti malmivaaralaisen sisäpiirin miehittämä.  

Vuonna 1945 päätoimikunnan pitkäaikaista jäsentä Aaro Väänästä ei enää valittu uudelleen hänen 

korkean ikänsä vuoksi. Väänäsen tilalle valittiin Turun kristillisen kansanopiston johtaja Olavi Ka-

res, joka edusti nuorempaa sukupolvea kuin muut päätoimikunnan jäsenet.13

Talousneuvos J. K. Kuoppala oli toiminut oman toimensa ohella Herättäjä-Yhdistyksen toiminnan-

johtajana vuodesta 1915 lähtien. Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan kokouksessa syksyllä 1945 

hän kuitenkin ilmoitti korkean ikänsä vuoksi eroavansa tehtävästään seuraavan vuoden alusta.14

Keskustelu J. K. Kuoppalan seuraajasta oli aloitettu hyvissä ajoin ennen Kuoppalan virallista eroil-

moitusta.  Väinö Malmivaara pyysi Olavi Karesta Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtajaksi ke-

sällä 1945. Malmivaara toivoi, että Kareksesta olisi tullut yhdistyksen kokopäiväinen toiminnanjoh-

taja. Kares kuitenkin kieltäytyi tehtävästä. Hän perusteli kieltäytymistään sillä, että Lapualta olisi 

vaikeaa saada asuntoa. Lisäksi hän uskoi, ettei hänen terveytensä kestäisi tehtävää, jossa joutuisi 

matkustelemaan paljon. Merkittävin syy Kareksen haluttomuuteen ottaa vastaan toiminnanjohtajan 

tehtävää oli todennäköisesti se, että Kareksen mukaan Herättäjä-Yhdistyksessä oli runsaasti uudis-

tustarpeita, ja hän pelkäsi uudistusten toteuttamisen synnyttävän voimakasta vastarintaa. Kares kir-

joittikin Malmivaaralle:  

Siinä on nykytilanteessa vielä sellaisia arkaluontoisia asioita, että pelkäisin joutuvani pahoittamaan joi-
denkin vanhojen isien mieltä.15  

                                                
12 HerA HYptpk 5.7.1945. 
13 HerA HYvkpk 4.7.1945; HerA HYptpk 5.7.1945.
14 HK 1945, 218. 
15 KA OKA Kares Väinö Malmivaaralle 12.8.1945. 
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Kares kertoi lisäksi pelkäävänsä, ettei hänelle annettaisi riittävästi valtuuksia hänen mielestään vält-

tämättömien uudistusten toteuttamiseen.16

Väinö Malmivaara sanoi antavansa täyden tukensa Kareksen toiminnalle. Malmivaara uskoi, ettei 

olisi mitään sellaista asiaa, missä hän ja Kares olisivat eri mieltä. Malmivaara myös luotti siihen, 

että Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunta suhtautuisi myönteisesti Kareksen ehdottamiin uudistuk-

set. Malmivaara totesi kirjeessään Karekselle:  

Osaavathan ukotkin antaa perään siinä, mikä on hyvää ja heränneen kansan kannalta tarpeellista. Monta 
kertaa on vanha äijä taipaleensa varrella jo niin tehnyt.17

Keväällä 1946 J. K. Kuoppala pyysi vapautusta Herättäjän toiminnanjohtajan tehtävästä.18 Uuden 

toiminnanjohtajan valinnan valmistelu jätettiin työryhmälle, johon kuuluivat: Matti Pesonen, J. K.

Kuoppala sekä Jussi Kuoppala. Vaikka Väinö Malmivaaraa ei nimetty virallisesti työryhmään, hä-

nellä oli runsaasti vaikutusvaltaa, kun päätettiin kenestä tulee uusi toiminnanjohtaja. Väinö Malmi-

vaara yritti jälleen taivutella Karesta tulemaan tuohon toimeen. Koska Malmivaara tiesi, ettei Kares 

ollut valmis tulemaan kokoaikaiseksi toiminnanjohtajaksi, hän ehdotti, että Kares ottaisi toistaiseksi 

kyseisen tehtävän hoidettavaksi oman työnsä ohella. Olavi Kares hoitaisi tehtäviä noin vuoden ajan 

ja sen jälkeen asia otettaisiin uudelleen esille.19 Myös Arvi Malmivaara ja Lapuan seurakunnan kap-

palainen Taito Lumme toivoivat, että Kares olisi ryhtynyt toiminnanjohtajaksi.20

Matti Pesonen ei kannattanut Väinö Malmivaaran ehdottamaa ajatusta siitä, että toiminnanjohtajan 

tehtävää olisi hoidettu oman toimen ohella. Hänen mielestään oli myös tärkeää, että Herättäjä-Yh-

distyksen toiminnanjohtaja asuisi Lapualla. Muuten Pesonen kyllä ilmoitti kannattavansa Kareksen 

valitsemista mainittuun tehtävään.21

                                                
16 KA OKA Kares Väinö Malmivaaralle 12.8.1945. 
17 KA OKA Väinö Malmivaara Karekselle 22.8.1945. 
18 Kuoppala kuoli maaliskuussa 1946. Hän oli hieman ennen kuolemaansa sanoutunut irti kyseessä olevasta luottamus-
tehtävästä. Kares 1978, 194. 
19 KA OKA Väinö Malmivaara Karekselle 6.3.1946; HK1946, 51. 
20 KA OKA Taito Lumme Karekselle 15.2.1946; KA OKA Arvi Malmivaara Karekselle 16.3.1946. 
21 KA OKA Matti Pesonen Karekselle 8.4.1946. 
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Kun Kares puhui Malmivaaralle herännäisyyden sisällä olevista uudistustarpeista, hän todennäköi-

sesti viittasi siihen, että toisen maailmansodan päätyttyä herännäisyys oli heikosti organisoitunut. 

Sen sisälähetys- ja kustannustoiminta olivat erillään toisistaan. Herätysliikkeellä ei myöskään ollut 

alaosastoja eri paikkakunnilla. Olavi Kareksen kirjoittaessa Väinö Malmivaaralle siitä, miten hän 

pelkäsi ”joutuvansa pahoittamaan joidenkin vanhojen isien mieltä”, Kares viittasi todennäköisesti 

herännäisyyden vanhaan periaatteeseen, jonka mukaisesti herätysliike oli tahtonut pysyä vapaana 

kansanliikkeenä, jossa ei ollut kiinteää organisaatiota. 22 Olavi Kares tahtoi tehostaa Herättäjä-Yh-

distyksen toimintaa sekä kiinteyttää herännäisyyden organisaatiota. Näihin pyrkimyksiin hän halusi 

saada Väinö Malmivaaralta luvan, ennen kuin hän otti vastaan toiminnanjohtajan tehtävät. Väinö 

Malmivaara ilmoitti tukevansa Karesta kyseisissä pyrkimyksissä. 

Olavi Kares suostui lopulta Väinö Malmivaaran ehdotukseen, ja niin hänet valittiin Herättäjä-Yh-

distyksen toiminnanjohtajaksi kesällä 1946.23 Kares hoiti tehtävää oman, kansanopiston johtajan 

toimensa ohella. Hän itse ehdotti päätoimikunnalle, ettei hänelle maksettaisi toiminnanjohtajan teh-

tävistä mitään palkkaa. Kares tyytyi siihen, että hänelle maksettaisiin päivä- sekä matkarahat hänen 

matkustaessaan Herättäjä-Yhdistyksen asioilla.24

Olavi Kares oli hankkinut päätoimikunnan jäsenyyteen vaadittavan Väinö Malmivaaran ja muiden 

herännäisjohtajien luottamuksen erityisesti herännäisyyden historian asiantuntijan roolissa.25 Kares 

oli saavuttanut toisen maailmansodan jälkeen herännäisyyden keskuudessa liikkeen historian yliver-

taisen auktoriteetin aseman.26 Hän oli omissa herännäisyyden historiaa koskevissa tutkimuksissaan

                                                
22 Huotari 1981, 26; Murtorinne 1995, 323. 
23 HerA KHvypk 3.7.1946. Kares valittiin virallisesti toiminnanjohtajan tehtävään 3.7.1946. Kares oli kuitenkin jo käy-
tännössä hoitanut tuota tehtävää huhtikuusta 1946 lähtien. KA OKA Kares Arvi Malmivaaralle 3.4.1946; KA OKA Ka-
res Matti Pesoselle 22.4.1946. Toiminnanjohtajaa kutsuttiin tuolloin toimitusjohtajaksi.  
Väinö Malmivaara oli lopullisen valintaprosessin aikaan kahden kuukauden ajan Ruotsissa saamassa hoitoa keuhkoka-
tarriin. Tästä syystä Kareksen valinta toiminnanjohtajaksi tapahtui Arvi Malmivaaran johdolla. Kares 1978, 196–197. 
24 HerA HYptpk 3.7.1946.
25 Vuonna 1932 ilmestyi Kareksen teos Heränneen kansan elämää, vuonna 1936 elämäkerta N.G. Malmbergista, 
vuonna 1941 ilmestyivät ensimmäinen ja toinen osa kirjasarjasta Heränneen kansan vaellus. 
26 Huhta 2001, 28. 



34

korostanut Nils Gustav Malmbergin ja Wilhelmi Malmivaaran merkitystä. Kares suhtautui tuotan-

nossaan mainittuihin henkilöihin ihailevan kunnioittavasti. Samoin Väinö Malmivaara oli Olavi Ka-

rekselle ehdoton auktoriteetti. Olavi Kares oli kasvanut kuuluisan isänsä K. R. Kareksen vaikutus-

piirissä. Erityisesti K. R. Kareksen kuoleman jälkeen Väinö Malmivaara näytti olevan Olavi Karek-

selle hänen elämänsä keskeisin vaikuttaja – eräänlainen isähahmo. Olavi Kares oli osaltaan ylläpitä-

mässä ja vahvistamassa Malmivaara-kultin muotoutumista herännäisyydessä. Olavi Kares oli osoit-

tanut monin tavoin olevansa ehdottoman lojaali Malmivaaroja kohtaan. Tästä syystä Väinö Malmi-

vaara vuorostaan tahtoi kutsua Olavi Kareksen herännäisyyden keskeisten vaikuttajien joukkoon. 

Tultuaan toiminnanjohtajaksi Olavi Kares ryhtyi uudistamaan Herättäjä-Yhdistyksen organisaatiota. 

Aiemmin kustannusosakeyhtiö Herättäjä oli toiminut muodollisesti erillään Herättäjä-Yhdistyk-

sestä. Kareksen aloitteesta kustannusosakeyhtiö Herättäjän johtokunta päätti ryhtyä toimenpiteisiin, 

jotta kustannusosakeyhtiö Herättäjä purettaisiin ja sen toiminta siirrettäisiin Herättäjä-Yhdistyk-

selle. Kokous jätti tässä asiassa käytännön toimenpiteet Kareksen hoidettaviksi.27

Elokuussa 1946 kustannusosakeyhtiö Herättäjän osakkaiden kokous Lapualla päätti yksimielisesti, 

että osakeyhtiö lopetetaan ja sen toiminta siirretään Herättäjä-Yhdistykselle. Käytännössä tämä pää-

tös merkitsi sitä, että kaikki toiminnat keskitettiin Herättäjä-Yhdistykselle, saman päätoimikunnan 

alaisuuteen. Samalla kustannusliikkeen johtokunta toivoi, että osakkeiden omistajat lahjoittaisivat 

osakkeensa Herättäjä-Yhdistykselle joko ilman mitään ehtoja tai sillä ehdolla, että osakkeen lahjoit-

taja tai joku hänen nimeämänsä henkilö merkitään Herättäjä-Yhdistyksen vakinaiseksi jäseneksi. 

Vakinaisen jäsenen jäsenmaksu korvautuisi näin lahjoitetulla osakkeella.28

                                                
27 HerA KHjpk 3.7.1946.
28 HK 1946, 143–144. 
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Tultuaan päätoimikunnan jäseneksi Kares alkoi toimia sen puolesta, että Herättäjä-Yhdistyksen pal-

velukseen saataisiin lisää matkapappeja.29 Sodan aikana Herättäjä-Yhdistyksen ainoa kokopäiväi-

nen työntekijä oli ollut maallikkosaarnaaja Aku Räty.30

Uusien työntekijöiden palkkaamisen lisäksi yhdistyksen toiminnan tehostamiseen pyrittiin, kun ke-

sällä 1946 tehtiin päätös, jonka mukaan Herättäjä-Yhdistys hankkisi toimitalon omaa toimintaansa 

varten.31 Yhdistys tavoitteli itselleen Kansallispankin omistamaa, Lapualla sijaitsevaa Simpsiö-ho-

tellia. Kares oli mukana neuvottelussa Kansallispankin pääjohtaja Mauri Honkajuuren kanssa. Neu-

vottelut eivät kuitenkaan tuottaneet toivottua tulosta – Simpsiö-hotelli jäi Kansallispankin omistuk-

seen.32  

Toiminnanjohtajan tehtäviin kuului Hengellisen Kuukauslehden toimituskunnan jäsenyys.33 Kares 

pyrki laajentamaan lehden asiamiesverkostoa. Hän yritti myös uudistaa Hengellisen Kuukauslehden 

ulkoasua. Kares olikin vaikuttamassa siihen, että esimerkiksi lehden etusivu muuttui. Kares kirjoitti 

päätoimittaja Matti Pesoselle lokakuussa 1946, miten ”yleisesti” toivottiin, että Hengellisen Kuu-

kauslehden kansi uudistettaisiin kokonaan. Olemassa olleen kansilehden heikkous tuli Kareksen 

mielestä esille erityisesti silloin, kun lehteä yritettiin tarjota nuorille, joille suositeltiin muita ”haus-

kan näköisiä” kristillisiä lehtiä. Kareksen mukaan kritiikkiä oli synnyttänyt myös se, että Hengelli-

sen Kuukauslehden kansilehdessä ”ukot ja akat” kulkivat kirkosta poispäin. Hän toivoi, että kansi-

lehden henkilöt kääntyisivät vihdoin kirkkoon päin.  Kares ehdotti Pesoselle, että taiteilija Kaarlo 

Lamminheimo valittaisiin piirtämään uusi kansilehti Hengelliselle Kuukauslehdelle.34

Pesonen ei tuntenut luottamusta taiteilija Lamminheimoa kohtaan. Hän piti myös näkemystä siitä, 

että kansikuvan henkilöiden tulisi kulkea kirkkoon päin farisealaiseksi hurskaudeksi.35

                                                
29 Kares 1978, 198. 
30 HK 1945, 16. Sodan jälkeen matkapappeina toimivat: Arvi Manula, U. Tuppurainen sekä Iisakki Takala. HerA HYp-
tpk 3.7. 1946; HK 1946, 144.
31 HerA HYptpk 3.7.1946
32 KA OKA Kares Väinö Malmivaaralle 18.10.1946; Kares 1978, 203 
33 KA OKA Matti Pesonen Karekselle 8.5.1946. 
34 KA OKA Kares Matti Pesoselle 17.10.1946; KA OKA Jussi Kuoppala Karekselle 17.10.1946. 
35 KA OKA Jussi Kuoppala Karekselle 17.10.1946; Kares 1978, 200. 
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Matti Pesonen ei ollut valmis uudistamaan lehteä siten kuin Olavi Kares olisi toivonut. Tukea leh-

den uudistuspyrkimyksille Kares sai erityisesti lehden toimituskuntaan kuuluneelta Jussi Kuoppa-

lalta. Kares (s. 1903) ja Kuoppala (s. 1911) olivat selvästi nuorempia kuin muut Hengellisen Kuu-

kauslehden toimituskunnan jäsenet: Matti Pesonen oli syntynyt vuonna 1868, Väinö Malmivaara 

vuonna 1879, Arvi Malmivaara vuonna 1885, Aukusti Oravala vuonna 1869 sekä A.J. Soveri 

vuonna 1873.36

Herännäisyyden keskuudessa toivottiin Hengellisen Kuukauslehden uudistumista. Useat nuorem-

man polven heränneet toivoivat, että Matti Pesonen siirtyisi pois päätoimittajan tehtävästä, ja Olavi 

Kareksesta olisi tullut lehden uusi päätoimittaja. Esimerkiksi Taito Lumme kirjoitti Karekselle ja 

pyysi, että Kares ryhtyisi lehden päätoimittajaksi ”sitten kun se saadaan pois Matti Pesoselta”. Lum-

peen mukaan Hengellinen Kuukauslehti ”poti näivetystautia” Pesosen johdossa.37

Vaikka herännäisvaikuttajien keskuudessa esiintyi kritiikkiä Matti Pesosta kohtaan, julkisesti tuota 

arvostelua ei esitetty. Myöskään Pesosen syrjäyttämistä Hengellisen Kuukauslehden päätoimittajan 

tehtävästä ei esitetty virallisesti. Näkemykseni mukaan syy siihen, että Matti Pesonen jatkoi korke-

asta iästään huolimatta päätoimittajana sodan jälkeen oli se, että Väinö Malmivaara tunsi suurta 

luottamusta häntä kohtaan. Samasta syystä ei Pesosta myöskään uskallettu arvostella näkyvästi.38

Olavi Kareksen kausi Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtajana jäi hänen omasta toivomuksestaan 

vain vuoden pituiseksi. Varsinaista palkkaa hän ei tehtävästään saanut, mutta keväällä 1947 yhdis-

tyksen päätoimikunta päätti antaa hänelle 50 000 markan stipendin herännäisyyden historian tutki-

muksien jatkamista varten.39

                                                
36 SPM 1953. 
37 KA OKA T. Lumme Karekselle 27.10.1945. Ainakin Taito Lumme, Jaakko Ranta ja Ville Kuoppala olisivat Lum-
peen mukaan tahtoneet syrjäyttää Pesosen ja asettaa Kareksen hänen tilalleen. 
38 Väinö Malmivaaran luottamuksesta Pesosta kohtaan kertoo muun muassa Pentti Taipale. Taipale 1988, 56–57. 
39 HerA HYptpk 26.4.1947.
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Hengellisessä Kuukauslehdessä mainittiin, että syy Kareksen eropyyntöön oli tarve saada enemmän 

aikaa kirjalliseen työhön.40 Lyhyen toiminnanjohtajakautensa aikana Kares käynnisti useita uudis-

tuksia Herättäjä-Yhdistyksessä. Väinö Malmivaara totesikin Karekselle lokakuussa 1946: ”Hetipä 

vilkastui Herättäjän toiminta, kun tartuit siihen.”41

Kareksen jäätyä pois toiminnanjohtajan tehtävästä Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunta valitsi hä-

nen seuraajakseen ja ensimmäiseksi kokopäivätoimiseksi toiminnanjohtajaksi Kainuun kansanopis-

ton johtajan pastori Armas Antilan.42 Hän oli kotoisin Lapualta ja oli Olavi Kareksen läheinen ys-

tävä jo 1920-luvun opiskelijavuosilta lähtien.43 Olavi Kareksen kaudella alkanut Herättäjä-Yhdis-

tyksen toiminnan tehostaminen jatkui Armas Antilan tullessa Herättäjän toiminnanjohtajaksi.44

Tammikuussa 1950 vahvistettiin Herättäjä-Yhdistyksen uudet säännöt. Uusissa säännöissä todettiin, 

että eri paikkakunnilla olevat Herättäjä-Yhdistyksen jäsenet muodostavat epäitsenäisiä ja rekisteröi-

mättömiä paikallisosastoja, joille yhdistyksen päätoimikunta antaa ohjesäännön. Kyseessä oleva oh-

jesääntö oli jo aiemmin hyväksytty päätoimikunnassa.45

Ennen toista maailmansotaa herännäisyys oli vielä pyrkinyt olemaan vapaa kansanliike, jolla ei ol-

lut mitään kiinteää organisaatiota. Perinteisesti herätysliikkeen keskuudessa oli pelätty organisoitu-

misen ”sammuttavan hengen”.  1940-luvun lopussa ei mainittua vanhaa perinnettä enää nähty tar-

koituksenmukaiseksi noudattaa. Syynä tähän oli Herättäjä-Yhdistyksen halu kontrolloida entistä pa-

remmin herännäisyyden paikallista toimintaa sekä tarve saada entistä enemmän varoja Herättäjä-

Yhdistyksen käyttöön.  

Muiden maamme herätysliikkeiden parissa organisoitumista oli tapahtunut jo huomattavasti aiem-

min. Esimerkiksi Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) oli antanut paikallispiireilleen 

                                                
40 HK 1947, 70.
41 KA OKA Väinö Malmivaara Karekselle 25.10.1946; Kares 1978, 205. 
42 HK 1948, 102.
43 Kares 1976, 410. 
44 HK 1950, 18.
45 HK 1950, 19.
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ohjesäännöt jo vuonna 1906.46

Kareksen toiminnanjohtajakaudella alkanut Herättäjä-Yhdistyksen toimitilan etsiminen jatkui, ja

keväällä 1948 päästiin sopimukseen uuden toimitilan hankkimisesta: Herättäjä-Yhdistyksen päätoi-

mikunta teki päätöksen, että Lapualla sijaitseva ”Kosolan talo” ostettiin yhdistykselle uuden toimi-

tusjohtajan asunnoksi sekä yhdistyksen kirjakaupan ja toimiston tarpeisiin. 47

Herättäjä-Yhdistyksen toimitilaksi hankitulla Kosolan talolla oli varsin värikäs historia. Lapuan 

liikkeen keskeisimmän vaikuttajan, Vihtori Kosolan suku omisti rakennuksen vuosina 1891–1948.

Tämä Kosolan talo toimi Lapuan liikkeen toimistona ja päämajana. Sieltä käsin organisoitiin esi-

merkiksi Lapuan liikkeen suorittamat kyyditykset ja vuonna 1930 toteutettu talonpoikaismarssi.48

Ostopäätös osoitti, ettei Herättäjä-yhdistys pelännyt hankinnasta mahdollisesti aiheutuvaa imago-

haittaa.

Olavi Kareksen myötävaikutus näkyi myös Herättäjä-Yhdistyksen päätöksessä kanavoida  

ulkolähetys Suomen Lähetysseuran kautta. Kiinnostus lähetystyötä kohtaan lisääntyi herännäisyy-

den keskuudessa toisen maailmansodan jälkeen.49 Keväällä 1949 pidettiin Lapualla pappeinkokous, 

jossa lähetystyö oli keskeisesti esillä. Kokouksessa esitettiin, että heränneille oli saatava oma lähe-

tysasema, josta he kantaisivat vastuun. Samoin kannatusta sai ajatus, että Herättäjä-Yhdistyksen ja 

Suomen Lähetysseuran yhteistyö oli järjestettävä kiinteämmäksi kuin se oli ollut.50

Lapuan kokouksessa tehty aloite ulkolähetystyön tehostamisesta otettiin käsittelyyn Herättäjä-Yh-

distyksen vuosikokouksessa heinäkuussa 1949. Kokous asettui tukemaan päätöstä siitä, että Herät-

täjä-Yhdistys saisi haltuunsa, mikäli mahdollista, oman lähetysaseman. Vuosikokous valitsi rovasti 

                                                
46 Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen paikallispiirien ohjesäännöt, jotka Yhdistyksen vuosikokous hyväksyi 
4.7.1906; Koskenniemi 1984, 368–369.
47 HerA HYptkpk 14.4.1948; SEK 1947–1951, 358.
48 Siltala 1985, 215. 
49 HK 1945, 101–102. Toimitakaudella Herättäjä-Yhdistyksen tulot olivat yhteensä 551 418 ja menot 139 009 markkaa. 
50 HK 1949, 90; Peltola 1989, 104. 
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J. Kytömäen, Olavi Kareksen sekä toiminnanjohtaja Armas Antilan neuvottelemaan asiasta Suomen 

Lähetysseuran kanssa.51

Toukokuussa 1950 pidettiin neuvottelukokous, jossa Herättäjä-Yhdistystä edustivat Kares ja Antila. 

Suomen Lähetysseuran edustajina kokouksessa olivat lähetysjohtaja Tuure Vapaavuori, kirkkoherra 

Lauri Solin ja pastori A.W. Björklund. Kokouksessa puhuttiin Heränneen kansan Lähetysrahaston 

perustamisesta. Puhetta oli myös toiminnan aloittamisesta Tanganjikassa (nyk. Tansania), jonne Lä-

hetysseuralle pyrittiin saamaan uutta omaa työmaata.52 Seuraavan kerran Herättäjä-Yhdistyksen 

päätoimikunta käsitteli yhteistoimintaa Lähetysseuran kanssa heinäkuussa 1950. Tuolloin päätoimi-

kunta teki päätöksen siitä, että yhdistys palkkaisi ”lähetysasiaan perehtyneen” lähetyssihteerin pal-

velukseensa.53

Suomen Lähetysseuran johtokunta käsitteli ja hyväksyi uuden yhteistyösopimuksen kokouksessaan 

syyskuussa 1950. Myös Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunta hyväksyi kyseessä olevan sopimuk-

sen, jonka mukaan Herättäjä-Yhdistys sitoutui tukemaan taloudellisesti Lähetysseuran lähetysalu-

eella Tanganjikassa tehtävää työtä. Vaikka päätoimikunta sitoutui yhteistyöhön tällä kertaa vain 

vuodeksi, kaikki merkit viittasivat siihen, että päätoimikunta oli halukas myös pitempikestoiseen 

yhteistyöhön.54

Herättäjä-Yhdistyksen päätös yhteistyöstä Lähetysseuran kanssa oli varsin merkittävä ratkaisu.  

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosien 1947–1951 viisivuotiskertomuksessa todettiin, että 

vuoden 1951 alusta alkoi Herättäjä-Yhdistyksen tukemassa ulkolähetystyössä uusi vaihe.55

Aivan uutta ei Herättäjä-Yhdistyksen ja Suomen Lähetysseuran yhteistoiminta ollut.  Herättäjä-Yh-

distys oli tukenut Lähetysseuran toimintaa aiemminkin vuosittaisella määräsummalla.56

                                                
51 HerA HYvkpk 7.7.1949 
52 Peltola 1989, 104. 
53 HerA HYptkpk 5.7.1950.
54 HerA HYptkpk 19.11.1950. 
55 Suomen Evankelisluterilainen Kirkko 1947–1951,  360. Teoksessa oleva tieto on tosin siinä mielessä virheellinen, 
että vuoden 1951 alusta lähtien ei tapahtunut mitään käännettä: Sopimus Herättäjä-Yhdistyksen ja Lähetysseuran välillä 
allekirjoitettiin marraskuussa 1950 ja se tuli voimaan 1.4.1951. 
56 HK 1950, 286. 
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Solmittu yhteistyösopimus Suomen Lähetysseuran kanssa oli osoituksena siitä, että Herättäjä-Yh-

distys tahtoi toimia lähetystyön toteuttamisessa toisin kuin Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdis-

tys: Herättäjä-Yhdistys ei tahtonut perustaa omaa lähetysjärjestöä. Olavi Kares vaikutti siihen, että 

Herättäjä-Yhdistys toimi mainitulla tavalla. Kares oli toimillaan johdattamassa herännäisyyden yhä 

läheisempään yhteyteen Suomen evankelis-luterilaiseen kansankirkkoon. 

Toukokuussa 1953 Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Armas Antila kuoli yllättäen sairaskoh-

taukseen. Antilan poismenon jälkeen alkoi keskustelu uuden toiminnanjohtajan valinnasta.57 Tällä

kertaa valinta ei ollut ongelmaton. Väinö Malmivaara toivoi, että hänen poikansa, pastori Paavo 

Malmivaara, olisi valittu Antilan seuraajaksi. Olavi Kares sekä enemmistö Herättäjä-Yhdistyksen 

päätoimikunnan jäsenistä olivat kuitenkin sitä mieltä, että Paavo Malmivaara ei ollut sopiva uudeksi 

toiminnanjohtajaksi. Kun Olavi Kares oli ilmoittanut, ettei hän ollut käytettävissä uudeksi toimin-

nanjohtajaksi, enemmistö päätoimikunnan jäsenistä oli valmis valitsemaan Jussi Kuoppalan uudeksi 

toiminnanjohtajaksi.58

Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunta käsitteli uuden toiminnanjohtajan valintaa värikkäässä ko-

kouksessa vuoden 1954 alussa. Kyseisessä kokouksessa Väinö Malmivaaran ehdokas Paavo Malmi-

vaara ei saanut kannatusta. Keskustelun kuluessa uudeksi mahdolliseksi toiminnanjohtajaksi nostet-

tiin Väinö Malmivaaran toinen poika, pastori Jukka Malmivaara. Aiemmin päätoimikunnan keskuu-

dessa oli eniten kannatusta ollut Jussi Kuoppalalla. Kuoppalasta oltiin kuitenkin valmiit luopumaan 

Jukka Malmivaaran hyväksi. Kareksen mukaan kaikki muut päätoimikunnan jäsenet paitsi Juho 

Kuoppala olisivat olleet valmiit valitsemaan Jukka Malmivaaran uudeksi toiminnanjohtajaksi. 

Jukka Malmivaaran nostaminen uudeksi ehdokkaaksi oli kompromissi. Kun puheenjohtajan ehdo-

ton suosikki Paavo Malmivaara ei saanut muun päätoimikunnan keskuudessa kannatusta, päätoimi-

kunta tahtoi tehdä valinnan, joka loukkaisi mahdollisimman vähän Väinö Malmivaaraa. 

                                                
57 Kares 1980, 58. 
58 KA OKA Olavi Kares Väinö Malmivaaralle 1.11.1954. 
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Juuri kun päätoimikunta oli tekemässä päätöstä Jukka Malmivaaran valitsemisesta uudeksi toimin-

nanjohtajaksi, Jussi Kuoppalan isä Juho Kuoppala soitti Jukka Malmivaaralle. Hän ilmoitti puheli-

mitse Jukka Malmivaaralle, miten kaikki muut päätoimikunnan jäsenet, paitsi Väinö Malmivaara 

olivat ”jyrkästi” olleet sitä mieltä, että Jussi Kuoppala pitäisi valita uudeksi toiminnanjohtajaksi. 

Kuoppalan mukaan päätoimikunnan jäsenet olivat nyt kuitenkin ”pakotetut” valitsemaan Jukka 

Malmivaaran.

Juho Kuoppalan puhelinsoitto oli yllätys päätoimikunnan jäsenille sekä Jukka Malmivaaralle. Jukka 

Malmivaara sanoi, ettei hän ollut pyrkinyt Herättäjän toiminnanjohtajaksi. Hän ei ollut edes harkin-

nut asiaa, eikä hänellä ollut omien sanojensa mukaan mitään tietoa siitä, että hänet oltaisiin valitse-

massa kyseiseen tehtävään. Jukka Malmivaara sanoi, että ensimmäinen ilmoitus, minkä hän sai asi-

asta päätoimikunnan taholta, oli Juho Kuoppalan puhelinsoitto. Jukka Malmivaara totesi, että Kuop-

palan ilmoitus oli ”sitä laatua, ettei edes harkinnalle jää varaa”, joten hän kieltäytyi ehdottomasti 

tulemasta uudeksi toiminnanjohtajaksi. 

Jukka Malmivaaran mukaan Juho Kuoppala oli todennut puhelimitse seuraavaa: 

Hän (Juho Kuoppala) ilmoitti, että heillä päin ollaan vihaisia ja kertoi  
                             äänestyksen kulun sekä ilmaisi paheksumisensa isää kohtaan. Tämän hän sanoi  
                             tekevänsä siinä mielessä, että tietäsin asiani kulun ja voisin tehdä siitä  
                             johtopäätökset.59

Sen jälkeen, kun Jukka Malmivaara oli ilmoittanut kieltäytymisensä, päätoimikunta päätti pitää seu-

raavan kokouksen, jossa oli tarkoitus valita Herättäjä-Yhdistyksen uusi toiminnanjohtaja ”jonkun 

ajan kuluttua”. Kareksen tulkinnan mukaan mainitun kokouksen jälkeen päätoimikunnan jäsenet 

olivat kuitenkin valmiit valitsemaan uudeksi toiminnanjohtajaksi Jussi Kuoppalan.60

Väinö Malmivaara oli kokenut kyseisen päätoimikunnan kokouksen järkyttävänä. Hän kirjoitti seu-

raavana päivänä Olavi Karekselle ja kertoi olevansa vihainen, koska hänen Paavo-poikansa ”sai 

                                                
59 KA OKA Jukka Malmivaara Olavi Karekselle 8.1.1954. 
60 KA OKA Olavi Kares Jaakko Rannalle 16.1.1954. 
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hylkäystuomion” päätoimikunnan kokouksessa. Väinö Malmivaara koki ”tulleensa hylätyksi Paa-

von kanssa” Jaakko Rannan ja ”eräiden ystäväpappien” taholta. Samassa yhteydessä Väinö Malmi-

vaara ilmoitti olevansa valmis eroamaan päätoimikunnasta, jotta ”tilalle saataisiin sopivampi hen-

kilö”.61

Kares vastasi Väinö Malmivaaralle ja kritisoi voimakkaasti Juho Kuoppalan toimintaa. Hänen mu-

kaansa Kuoppala oli soittanut Jukka Malmivaaralle ”niin repivällä tavalla, että se tuntui uskomatto-

malta”. Kares sanoi Väinö Malmivaaralle, että hänen mielestään Juho Kuoppalalla ei ollut pienintä-

kään oikeutta toimintaansa.62

Väinö Malmivaara oli kuitenkin jo vajaan viikon kuluttua päätoimikunnan kokouksesta sopeutunut 

päätoimikunnan enemmistön tahtoon: Hän ilmoitti Karekselle kannattavansa Jussi Kuoppalan valit-

semista Herättäjä-Yhdistyksen uudeksi toiminnanjohtajaksi.63  Ilmoituksesta huolimatta Kares kui-

tenkin epäili, ettei Väinö Malmivaara sittenkään olisi vielä ollut valmis hyväksymään Jussi Kuoppa-

lan valintaa.64

Mainitusta syystä Kareksen mielestä ristiriitoja herättänyt toiminnanjohtajan valinta olisi pitänyt jät-

tää joksikin aikaa pöydälle odottamaan. Kares pelkäsi, että kyseisessä tilanteessa Jussi Kuoppalan 

valinta saattaisi herättää Väinö Malmivaarassa vielä liikaa katkeruutta. Myös Juho Kytömäki oli sitä 

mieltä, että uuden toiminnanjohtajan valinnassa ei pitäisi kiirehtiä. Kytömäki ehdotti, että Arvi Mal-

mivaara jatkaisi Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtajana siihen asti kunnes Väinö Malmivaara 

jäisi eläkkeelle Oulun hiippakunnan piispanvirasta, ja sen jälkeen Väinö Malmivaara siirtyisi toi-

minnanjohtajaksi.65 Kytömäen ehdotuksessa tuli jälleen näkyviin Malmivaarojen suvun merkityk-

sen korostaminen. Malmivaarat tahdottiin kytkeä näkyvällä tavalla herätysliikkeen johtoon ja ylei-

seen ilmeeseen. 

                                                
61 KA OKA Väinö Malmivaara Olavi Karekselle 8.1.1954. 
62 KA OKA Olavi Kares Väinö Malmivaaralle 11.1.1954. 
63 KA OKA Väinö Malmivaara Olavi Karekselle 13.1.1954. 
64 KA OKA Olavi Kares Juho Kytömäelle 16.1.1954. 
65 KA OKA Juho Kytömäki Olavi Karekselle 16.1.1954. 
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Olavi Kares totesi Juho Kytömäelle, että hän kannattaa Väinö Malmivaaran valintaa uudeksi toi-

minnanjohtajaksi.66 Samoin Kares ehdotti Arvi Malmivaaralle, että tämä jatkaisi vielä toistaiseksi 

toiminnanjohtajana. Kares uskoi, että tuolla ratkaisulla voitaisiin välttää hajaannus. Arvi Malmi-

vaara oli samaa mieltä Kareksen ja Kytömäen kanssa siitä, että toiminnanjohtajan valinta tulisi 

tuossa tilanteessa jättää ”kypsymään”. Arvi Malmivaara ilmoitti samalla olevansa valmis jatkamaan 

toiminnanjohtajan tehtävissä toistaiseksi.67

Jo parin kuukauden kuluttua Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunta valitsi kuitenkin Jussi Kuoppalan 

uudeksi toiminnanjohtajaksi.68

Jussi Kuoppalan valintaprosessi Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtajaksi toi esiin sen, miten Ka-

res oli valmis osallistumaan valtapeleihin. Hän oli yhteisrintamassa muiden päätoimikunnan jäsen-

ten kanssa estämässä Väinö Malmivaaran ehdokkaan Paavo Malmivaaran valinnan toiminnanjohta-

jaksi. Samalla Olavi Kares esiintyi kuitenkin Väinö Malmivaaran suuntaan ehdottoman lojaalina 

häntä kohtaan. Kares pyrki toimimaan niin, että Väinö Malmivaara ei pahoittaisi mieltään. Tilan-

teessa, jossa Väinö Malmivaaralla ja päätoimikunnan enemmistöllä oli erilainen näkemys Herättäjä-

Yhdistyksen tulevasta toiminnanjohtajasta, Olavi Kares toimi välittäjänä Väinö Malmivaaran ja 

muun päätoimikunnan välillä. Kareksen toiminnan keskeisenä tavoitteena oli Väinö Malmivaaran 

tyytyväisenä pitäminen. Osoituksena tästä oli esimerkiksi se, että Olavi Kares ja muut päätoimikun-

nan jäsenet olivat valmiit valitsemaan Jussi Kuoppalan uudeksi toiminnanjohtajaksi vasta sitten, 

kun he olivat vakuuttuneet siitä, että Väinö Malmivaara todella suostuu Jussi Kuoppalan valintaan.  

Avoimeksi jää se, johtuiko Kareksen asettuminen tukemaan Väinö Malmivaaraa siitä, että Kares 

aidosti kannatti tämän näkemyksiä. Vai oliko niin, että Kares ei vain missään nimessä tahtonut aset-

tua herännäisyyden keskeisintä auktoriteettia vastaan. 

                                                
66 KA OKA Olavi Kares Juho Kytömäelle 16.1.1954. 
67 KA OKA Arvi Malmivaara Olavi Karekselle 20.1.1954. 
68 KA OKA Olavi Kares Jussi Kuoppalalle 22.3.1954. 
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Vuoden 1954 alusta lähtien Hengellisessä Kuukauslehdessä tapahtui merkittävä muutos. Matti Pe-

soselle myönnettiin ero lehden päätoimittajan tehtävästä. Pesonen itse pyysi tuota eroa ”vanhuuden 

vuosien mukanaan tuomien voittamattomien esteiden takia”. Matti Pesonen kirjoitti ensimmäisen 

kerran Hengelliseen Kuukauslehteen vuonna 1890. Lehden toimitukseen hän tuli vuonna 1907 ja 

työskenteli siinä yhtäjaksoisesti vuoden 1953 loppuun asti. Pesonen toimi Wilhelmi Malmivaaran 

kuoleman jälkeen vuodesta 1922 lähtien lehden päätoimittajana. Jättäessään päätoimittajan tehtävät 

Pesonen oli 85-vuotias.69

Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunta valitsi Hengellisen Kuukauslehden uudeksi päätoimittajaksi

74-vuotiaan Väinö Malmivaaran.70 Väinö Malmivaaran valinta kertoi suuresta vaikutusvallasta, jota 

Väinö Malmivaaralla oli päätoimikunnan keskuudessa. Piispan virasta eläkkeelle jäänyt Malmi-

vaara tahtoi Hengellisen Kuukauslehden päätoimittajaksi ja kukaan päätoimikunnan jäsen ei uskal-

tanut vastustaa Väinö Malmivaaran tahtoa. Myös Olavi Kares asettui tukemaan Väinö Malmivaaran 

pyrkimystä. Väinö Malmivaran valinta lehden päätoimittajaksi kertoi Kareksen halusta pitää herän-

näisyyden profiili mahdollisimman perinteellisenä. Muuttuvan yhteiskunnan keskellä Kares tahtoi 

vaalia käsitystä herännäisyyden muuttumattomuudesta. Tämä sama pyrkimys tuli esille siinä, että 

Olavi Kares oli valmis valitsemaan Väinö Malmivaaran Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtajaksi 

hänen jäätyään eläkkeelle piispan virasta. Kares tahtoi ylläpitää käsitystä herännäisyyden teologi-

sesta ja hengellisestä yhtenäisyydestä. Kares näki, että Malmivaarojen dynastia edusti jatkuvuutta ja 

traditiota herännäisyydessä. Samalla Olavi Kares oli omalla toiminnallaan vahvistamassa herätys-

liikkeen konservatiivisuutta. Mainittu toiminta kertoi myös herännäisyyden johdon sisäpiirisyy-

destä: Liikkeen keskushenkilöiden valta-asemasta tahdottiin pitää tiukasti kiinni.  

                                                
69 HK 1954, 22. 
70 HK 1954, 38–39. Käytännössä lehden toimittamisesta vastasi toimitussihteeri Jussi Kuoppala. Kuoppala oli jo aiem-
min, Pesosen voimien vähentyessä, ollut pitkälti vastuussa lehden toimittamisesta 
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3. Kares vaimentaa Heräävän Nuorison kritiikin 

Herännäispapisto ei ollut yhtenäinen toisen maailmansodan jälkeen. Osa herännäispapeista vaati he-

rätysliikkeen uudistumista asevelipapiston tavoitteiden suuntaisesti. Erityisen voimakkaasti herän-

näisyyden uudistumistarpeesta puhui Heräävän Nuorison päätoimittaja, Pyhäjärven pitäjänapulai-

nen Aarno Vihantola. Vihantola oli Olavi Kareksen kanssa samaa ikäluokkaa, ja he olivat olleet jo 

opiskeluaikana Helsingissä saman ystäväjoukon jäseniä.71 Aarno Vihantola oli vuonna 1936 kuol-

leen Herättäjä-Yhdistyksen matkasaarnaajan Oskari Vihantolan poika.72

Heräävän Nuorison omisti Oskari Vihantolan perikunta. Vaikka lehti oli selvästi herännäisyyden 

sisäpiirijulkaisu, sen sisältö ei kuitenkaan ollut samalla lailla Herättäjä-Yhdistyksen välittömässä 

kontrollissa kuten esimerkiksi Hengellisen Kuukauslehden sisältö oli. 

Aarno Vihantolalla oli kriittinen käsitys toisen maailmansodan jälkeisestä herännäisyydestä. Herä-

tysliike oli hänen mukaansa kadottanut elinvoimansa ja oli vararikon partaalla oleva liike. Vihantola 

myönsi, että kyseisenä aikana oli merkkejä, jotka kertoivat herännäisyyden vahvuudesta: Herättäjä-

juhlilla vuonna 1946 Nivalassa oli ollut paljon osanottajia ja seuroja järjestettiin enemmän kuin kos-

kaan aiemmin.73 Samoin Vihantola kirjoitti, että herännäisopistot vetivät jatkuvasti oppilaita puo-

leensa. Heti tämän jälkeen hän kuitenkin jatkoi:        

                                Mutta nämä tällaiset merkit eivät saa hämätä meitä eikä estää näkemästä  
                                asioitten todellista tilaa. Ne voivat tosin merkitä jatkuvaa täyttä elinvoimaa. 
                                Mutta voi olla, että tapahtuu myös sitä, mitä tavallisesti tapahtuu lähestyvän 
                                vararikon ollessa uhkaamassa: kootaan viimeisetkin jäljellä olevat varat, että  
                                voitaisiin peittää uhkaava vajaus. Rakennus, joka ei siedä kovakouraista  
                                kosketusta, vaan jonka täytyy vaatia vain pönkittämistä, on vaarassa luhistua.  
                               Puu on voinut kasvaa hyvinkin suureksi ja levittää oksiansa laajalle, mutta jos  

                                sen ydin on laho, se on kulkemassa kohti kuihtumistansa. Ja jotain tällaista on  
                                nykyhetken herännäisyydessä.74

                                                
71 Kares 1976, 411. Sekä Kares että Vihantola kuuluivat herännäisylioppilaiden epäviralliseen ystävyys- ja keskustelu-
seuraan ”Fariseuksen ulosajoseuraa”.
72 SPM 1953, 543. 
73 Hengellisen Kuukauslehden mukaan Nivalan herättäjäjuhlilla oli ollut yhteensä noin 15 000 ihmistä. Nivalan juhlien 
jälkeen lehti totesikin, että herättäjäjuhlat ovat ”paisuneet” niin suuriksi, että vain harvat paikkakunnat uskaltavat ottaa 
niitä järjestääkseen. HK 1946, 88. 
74 HN 1946, 77. 
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Aarno Vihantola moitti herättäjäjuhlilla pidettyjä puheenvuoroja tyhjiksi ja ylimalkaisiksi. Hänen 

mukaansa aidossa kristillisyydessä tulisi olla kasvua ja kehitystä. Tuon ajan herännäisyydelle oli 

kuitenkin hänen mielestään ominaista tietynlainen pysähtyneisyys. Vihantola sanoi, että herännäi-

syydessä oli yhä ”kätkettyinä elämän voimia”. Siksi hän uskoi kaikesta huolimatta herännäisyyden 

tulevaisuuteen. Vihantola kuitenkin toivoi, että herännäisyyden keskuudessa myönnettäisiin liik-

keen ajautuneen vararikkoon.75

Olavi Kares ei hyväksynyt Aarno Vihantolan esittämää kritiikkiä herännäisyyttä kohtaan. Hän kir-

joittikin Vihantolalle pian sen jälkeen kun Vihantolan artikkeli oli ilmestynyt ja totesi: ”Sinä panet 

omat vikasi, omat epäilyksesi, omat kiusasi, oman epäuskosi herännäisyyden hartioille.” Kares 

vaati, että hänen nimensä pitää ottaa pois Heräävän Nuorison toimittajien luettelosta, ellei Vihantola 

peru julkisesti lehdessä omia puheitaan.76

Kareksen painostus tuotti tuloksen ja seuraavassa Heräävän Nuorison numerossa Vihantola joutui 

selvittämään näkemyksiään. Vihantola totesi aluksi, että hän vastasi yksin edellisessä numerossa 

olleesta kirjoituksesta. Kirjoitus ei edustanut lehden avustajaneuvoston käsitystä. Vihantola selvensi 

kirjoitustaan toteamalla, että mikään ”Jumalasta syntynyt ei voi koskaan kokonaan hävitä”. Näillä 

sanoilla hän tarkoitti sitä, ettei herännäisyys tulisi koskaan täysin häviämään. Hän myös korosti, 

ettei hän ollut sitä mieltä, että juuri tuolloin herännäisyys olisi ollut sellaisessa tilassa, että siitä olisi 

jäljellä ”vain jäännös”.77

Täysin Olavi Kares ei kuitenkaan saanut tahtoaan läpi, sillä suurinta osaa tuon ajan herännäisyyteen 

kohdistamastaan kritiikistä Vihantola ei suostunut perumaan. Päinvastoin hän kirjoitti lopuksi:       

                           Muuten lukenee kukin kirjoituksen omalla tavallaan ja löytää sieltä  
                                lukemansa mukaisen. Olen sen kirjoittanut tuntien ja tunnustaen  
                                yhteenkuuluvaisuuteni sekä herännäisyyteen että heränneeseen kansaan.78

                                                
75 HN 1946, 75–79.
76 KA OKA Olavi Kares Aarno vihantolalle 21.8.1946. 
77 HN 1946, 90. 
78 HN 1946, 90. 
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Samassa Heräävän Nuorison numerossa, jossa oli Vihantolan selvennys edellisestä pääkirjoituk-

sesta, oli myös Vihantolan kirjoitus ”Herännäisyyden ihmeellisen evankeliumi”. Tämän kirjoituk-

sensa välityksellä Vihantola pyrki osoittamaan, ettei hän tahdo sanoutua irti herännäisyydestä vaan 

uudistaa sitä.79

Aarno Vihantola kritisoi toisen maailmansodan jälkeistä herännäisyyttä avoimen keskustelun puut-

teesta. Hänen mukaansa herännäispappien kokouksissa ei uskallettu kritisoida omaa herätysliikettä, 

koska herännäisyyden johto vaati jäseniltään vain vallitsevan tilanteen ”pönkittämistä”.  

Vihantolan kirjoituksien seurauksena Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunta tahtoi tarkemmin kont-

rolloida lehdessä julkaistavia kirjoituksia. Mahdollisuus tähän tarjoutuikin, kun Oskari Vihantolan 

perikunta tarjosi Herättäjä-Yhdistykselle Heräävä Nuoriso -lehteä 70 000 markan hinnasta. Päätoi-

mikunta hylkäsi ensin tarjouksen.80 Mutta seuraavassa kokouksessa asia otettiin uudelleenkäsiteltä-

väksi, ja Herättäjä-Yhdistys päätti ostaa Heräävän Nuorison pyydettyyn hintaan.81 Heräävän Nuori-

son kohtalo oli ilmeisesti ennen kaikkea Olavi Kareksen käsissä, sillä Aarno Vihantola pyysi loka-

kuussa 1947 Olavi Karekselta, että Heräävä Nuoriso saisi jatkaa itsenäisenä lehtenä.82

Vihantolan toive ei kuitenkaan toteutunut, sillä Heräävän Nuorison taival itsenäisenä julkaisuna 

päättyi, ja Hengellisen Kuukauslehden loppuun lisättiin muutaman sivun osasto nimellä Heräävä 

Nuoriso. Päätoimikunta teki tämän ratkaisun toistaiseksi. Tarkoitus oli myöhemmin, ”olosuhteiden 

parannuttua” tutkia uudelleen, oliko tarpeellista julkaista erillistä nuorten lehteä.83

Heräävän Nuorison ja Hengellisen Kuukauslehden yhdistymisen myötä Hengellisen Kuukauslehden 

merkitys herännäisyyden keskeisimpänä lehtenä korostui entisestään.  

                                                
79 HN 1946, 91 - 92. 
80 HerA HYptpk 2.10.1947. Päätoimikunta hylkäsi tarjouksen vaikka sekä Arvi Malmivaara, että Väinö Malmivaara 
kannattivat lehden ostamista. KA OKA Arvi Malmivara Olavi Karekselle 25.9.1947. Todennäköisesti päätoimikunnan 
jäsenet pitivät kauppahintaa liian korkeana. 
81 HerA HYptpk 12.12.1947. 
82 KA OKA Aarno Vihantola Olavi Karekselle 29.10.1947. 
83 HerA HYptpk 12.12.1947.    
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Heräävän Nuorison vaientaminen kertoi siitä, että Olavi Kares ei hyväksynyt herännäisyyden kes-

kuudessa esitettyä julkista herännäisyyden ja sen johtohenkilöjen arvostelua. Kares tahtoi pitää yllä 

käsitystä heränneen kansan ja herännäispapiston yksimielisyydestä. Olavi Kares ei myöskään hy-

väksynyt julkista ja avointa keskustelua herännäisyyden uudistustarpeesta. 

Ne papit, jotka olivat toimittaneet Heräävää Nuorisoa, kokivat, ettei Hengellinen Kuukauslehti pys-

tynyt tyydyttämään sitä tarvetta, mitä nuorella herännäispapistolla oli. Tällaiset kannanotot tulivat 

esille nuorten herännäispappien veljeskokouksessa tammikuussa 1950. Mainitussa kokouksessa 

nuori herännäispapisto esitti myös voimakasta kritiikkiä Herättäjä-Yhdistystä ja erityisesti sen pää-

toimikuntaa kohtaan.84

Olavi Kares sekä muut herätysliikkeen keskeiset vaikuttajat kokivat kyseessä olevan kritiikin uh-

kana. He tahtoivat pitää yllä julkisuudessa käsitystä herännäisyyden yksimielisyydestä. Tästä syytä 

ei esimerkiksi vuoden 1950 nuorten herännäispappien kokouksesta ja siellä esille tuoduista näke-

myksistä ollut mitään mainintaa Hengellisessä Kuukauslehdessä. Ajankohtana, jolloin Herättäjä-

Yhdistys pyrki monin tavoin kiinteyttämään organisaatiotaan, tahdottiin vaieta herätysliikkeen sisäi-

sestä oppositiosta.  

4. Yritys kirkkohistorian professoriksi 

Professori Osmo Tiililä oli jo keväällä 1942 arvioinut, että kirkkohistorian professori Ilmari Salo-

mies tulisi valituksi piispan virkaan. Tiililä rohkaisi Karesta pyrkimään Salomieheltä mahdollisesti 

vapautuvaan professorin virkaan. Osmo Tiililälle ei ollut yhdentekevää, ketkä toimivat teologisen 

tiedekunnan opettajina. Hän tahtoi koota ympärilleen ”suomalaiseksi teologiaksi” kutsumansa ideo-

logian mukaisiksi vaikuttajia, jollaiseksi hän näki Kareksen. 85

Teologinen tiedekunta myönsi Olavi Karekselle kunniatohtorin arvon lokakuussa vuonna 1942. Ar-

vonimen myöntämisen perusteena olivat Kareksen julkaisemat tutkimukset – erityisesti vuonna 

                                                
84 JSA Nuorten pappien kokous pk 4.1.1950. 
85 KA OKA Osmo Tiililä Karekselle 5.3.1942.  



49

1936 ilmestynyt N. G. Malmbergin elämäkerta Palava kynttilä sekä Heränneen kansan vaelluksen I

ja II osa, jotka ilmestyivät vuonna 1941.86

Kareksen 39-vuotiaana saama kunniatohtorin arvo oli poikkeuksellinen tapaus. On todennäköistä, 

että kunniatohtorin arvon myöntämisen taustalla on ollut Osmo Tiililän suorittama toiminta. Hän 

myötävaikutti arvonimen myöntämiseen, jotta Kareksen mahdollisuudet päästä kirkkohistorian pro-

sessorin virkaan olisivat suuremmat. Tiililä tahtoi professoriksi Kareksen eikä missään tapauksessa 

Aarno Maliniemeä. Lähteissä ei ole suoraa mainintaa, että näin olisi tapahtunut. Mutta pidän kuiten-

kin mainittua toimintaa hyvin mahdollisena. 

Osmo Tiililän ennustus Salomiehen piispuudesta toteutui. Salomies siirtyi vuonna 1943 Viipurin 

hiippakunnan piispaksi ja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirkkohistorian professorin 

virka tuli avoimeksi. Keväällä 1943 Tiililän lisäksi myös professori Yrjö J. E. Alanen, Ilmari Salo-

mies sekä piispa Eino Sormunen kehottivat Karesta tavoittelemaan mainittua professorin virkaa 87

Olavi Kareksella ei kuitenkaan vielä vuonna 1943 ollut pätevyyttä professorin virkaan. Hän oli suo-

rittanut aikoinaan yliopistossa teologisen erotutkinnon. Kares katsoi, että teologian tohtorin tutkin-

non suorittaminen olisi liian työlästä. Saavuttaakseen pätevyyden kirkkohistorian professorin vir-

kaan Kares alkoi kirjoittaa pätevöitymistutkimusta Martti Lutherista. Kyseinen tutkimus valmistui 

vuonna 1944. Teos sai osakseen kritiikkiä, esimerkiksi teologian tohtori Olavi Castrèn totesi, ettei 

Kareksen tutkimus vienyt sanottavasti Luther-tutkimusta eteenpäin.88 Lisää tieteellisiä ansioita Ka-

res pyrki saavuttamaan kirjoittamalla artikkelikokoelman Eräitä kirkkohistoriallisia näköaloja. Ky-

seinen tutkimus ilmestyi vuonna 1945.89

Osmo Tiililä toimi erityisen voimakkaasti sen puolesta, että Kareksesta olisi tullut teologisen tiede-

kunnan kirkkohistorian professori. Tieteellisen koulutuksen saaneena hän oli tietoinen Kareksen tut-

kimusten vaatimattomasta tieteellisestä tasosta. Tämä ei kuitenkaan estänyt sitä, että Tiililä yritti 

                                                
86 Kares 1978, 121–122; Ylikangas 1997, 17. 
87 KA OKA Eino Sormunen Karekselle 1.3.1943; KA OKA Osmo Tiililä Karekselle 5.3.1943. Luukkanen 2017, 22. 
88 TA 1946, 267–268.
89 Kares 1945. 
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kaikkensa, jotta hänen kanssaan samansuuntaista kirkollis-teologista näkemystä edustanut Kares 

olisi valittu teologisen tiedekunnan professoriksi. 

Karesta ei kuitenkaan valittu kirkkohistorian professorin virkaan. Teologinen tiedekunta asetti lop-

puvuodesta 1945 filosofian tohtori Aarno Maliniemen ensimmäiselle sijalle kyseiseen virkaan. Ka-

res todettiin päteväksi kirkkohistorian professorin virkaan ja asetettiin toiselle sijalle. Asiantuntijat 

eivät kuitenkaan olleet aivan yksimielisiä Kareksen pätevyydestä. Historian professori Jalmari Jaak-

kolan näkemyksen mukaan Kares ei olisi ollut pätevä hakemaansa virkaan. Jaakkola perusteli kan-

taansa Kareksen vähäisellä akateemisella koulutuksella. Hänen mukaansa Kareksen julkaisuja ei 

myöskään voinut pitää tiedemiehen tuotantona.90Aarno Maliniemi lopulta myös valittiin kirkkohis-

torian professoriksi. Hänen valintansa ja Kareksen syrjäyttäminen oli erityisen vastenmielistä Osmo 

Tiililälle.91

Pian sen jälkeen, kun teologinen tiedekunta oli asettanut Maliniemen ensimmäiselle sijalle, käytän-

nöllisen teologian assistentti Martti Simojoki kirjoitti Karekselle, miten tiedekunnassa toivotaan, 

että sinne saataisiin toinenkin kirkkohistorian professori. Simojoki toivoi, että tuohon mahdollisesti 

perustettavaan virkaan valittaisiin Olavi Kares. Simojoen mukaan Kareksen saaminen yliopiston 

opettajaksi oli tärkeää varsinkin ylioppilaiden tähden.92

Kun Maliniemi oli toiminut vuoden prosessorina, hän teki aloitteen viran jakamisesta yleisen kirk-

kohistorian sekä Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian prosessorin virkoihin.93 Osmo Tiililä sekä 

hallitusneuvos Elias Kahra kannattivat mainittua aloitetta. Heillä oli myös selvä käsitys siitä, kuka 

tulisi valita perustettavaan virkaan. Tiililä ja Kahra olivat huolissaan teologisen tiedekunnan uskon-

nollisesta tilasta, siksi he pyrkivät siihen, että uuteen prosessorin virkaan valittaisiin nimenomaan 

Olavi Kares. Kahra totesi, että viran perustaminen olisi mahdollista, jos yliopisto saisi lahjoituksen, 

                                                
90 Luukkanen 2017, 23, Heininen 2005, 2. 
91 HYKA Helsingin yliopiston teol.tdk:n koko pk 21.11.1945, 2§; KA OKA Osmo Tiililä Karekselle 21.11.1945; Kares 
1978, 181.  
92 KA OKA Martti Simojoki Karekselle 23.11.1945.  
93 Heininen 2005, 2. 
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jonka korot suunnilleen vastaisivat professorin viran palkkaa.94 Kares vastasi Kahralle ja ilmoitti, 

että hän olisi valmis ottamaan vastaan suunnitellun professorin viran.95

Herättäjä-Yhdistys tahtoi tukea Kareksen pyrkimyksiä päästä kirkkohistorian ylimääräiseksi profes-

soriksi.  Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunta päätti yksimielisesti sitoutua maksamaan Helsingin 

yliopistolle henkilökohtaisen professuurin vuotuiset palkkamenot siinä tapauksessa, että Kares valit-

taisiin tuohon virkaan. Samalla päätettiin myös panna toimeen rahankeräys, jotta maksusitoumus 

saataisiin aikaan.96 Mainitun päätöksen Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunta lähetti Helsingin yli-

opistolle. Yliopiston konsistori pyysi kyseessä olevasta asiasta lausuntoa teologiselta tiedekun-

nalta.97

Teologisen tiedekunnan prosessoreista ainoastaan Maliniemi vastusti Kareksen valintaa ylimää-

räiseksi prosessoriksi. Maliniemen näkemyksen mukaan Olavi Karekselta puuttui tieteellinen päte-

vyys. Maliniemi totesi Kareksen kirkkohistoriallisten tutkimusten olevan lähinnä hartaudellisia ja 

kaunokirjallisia teoksia.98

Herättäjä-Yhdistyksen yhteistyötarjous ei kuitenkaan saavuttanut yliopiston hyväksyntää. Yliopis-

ton pieni konsistori päätti, että kyseessä olevan lahjoituksen antajan piti olla säätiö eikä yhdistys.99

Herättäjä-Yhdistys ei kuitenkaan luovuttanut, vaan yhdistyksen päätoimikunta päätti, että Kareksen 

professorin viran rahoituksen tukemiseksi perustetaan Herättäjä-Yhdistyksen hoitoon miljoonan 

markan suuruinen säätiö. Säätiölle päätettiin hakea laillinen vahvistus, kunhan Kares olisi valittu 

virkaan.100

Yliopiston konsistori pyysi keväällä 1949 asiasta lausunnon oikeustieteelliseltä tiedekunnalta. Lau-

sunnon laatinut hallinto-oikeuden professori Aarne Rekola katsoi, ettei yliopisto voinut ottaa vastaa 

                                                
94 KA OKA Elias Kahra Olavi Karekselle 6.10.1946.
95 KA OKA Olavi Kares 9.10.1946.
96 HerA HYptpk 26.4.1947.
97 Luukkanen 2017, 24. 
98 HYKA Helsingin yliopiston teol.tdk:n ptk 13.11.1947. Heininen 2007, 2. 
99 KA OKA Osmo Tiililä Olavi Karekselle 24.9.1947.
100 HerA HYptpk 2.10.1947.
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Herättäjä-Yhdistyksen tekemää tarjousta. Hän kiinnitti huomiota siihen, että Herättäjä-Yhdistys oli 

sitoutunut maksamaan ylimääräisen kirkkohistorian professorin viran palkkamenot vain siinä ta-

pauksessa, että viran haltijaksi valittaisiin Olavi Kares. Rekola mainitsi myös, että yliopistosääntö-

jen mukaan yliopistovirkoihin voitiin palkata vain erittäin ansioituneita tiedemiehiä. Rekolan käsi-

tyksen mukaan Karesta ei voitu pitää säädösten tarkoittamana erittäin ansioituneena tiedemiehenä. 

Professori Rekola huomautti, ettei yliopisto voinut taloudellisten houkuttimien tähden sivuuttaa pä-

tevyyskysymyksiä ja yleisiä virantäyttöperusteita. Oikeustieteellisen tiedekunnan lausunto johti lo-

pulta siihen, ettei Karesta varten perustettu ylimääräistä kirkkohistorian professorin virkaa Helsin-

gin yliopistoon.101

Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan toiminta ylimääräisen kirkkohistorian professorin viran pe-

rustamishankkeessa kertoi päätoimikunnan suuresta luottamuksesta Karesta kohtaan. Päätoimikun-

nan päätös merkitsi huomattavaan taloudelliseen rasitukseen sitoutumista Herättäjä-Yhdistykselle. 

Olavi Kares oli ollut aiemmin valmis tukemaan Väinö Malmivaaraa, ja nyt Väinö Malmivaara oli 

valmis toimimaan sen puolesta, että Olavi Kares olisi saanut Herättäjä-Yhdistyksen varoilla profes-

sorin viran yliopistoon. Herättäjä-Yhdistystä kiinnosti todennäköisesti myös se vaikutusvalta, jonka 

heillä olisi ollut Suomen tulevaan papistoon ”oman professorin” myötä.

Olavi Kares kertoo muistelmissaan varsin laajasti yrityksestä perustaa hänelle ylimääräinen kirkko-

historian professuuri teologiseen tiedekuntaan.102 Tosin Kares tuo esiin asiaan liittyviä tietoja vali-

koiden. Professori Aarne Rekolan lausunnosta Kares kertoi vain sen, miten Rekola piti Herättäjä-

Yhdistyksen tekemää professuurin rahoitusehdotusta ongelmallisena. Kares ei maininnut mitään 

sittä, että Rekola oli lausunnossaan todennut, ettei Karesta voitu pitää yliopistosääntöjen tarkoitta-

mana erittäin ansioituneena tiedemiehenä.103

                                                
101 KA OKA. Helsingin yliopiston lainopillisen tiedekunnan lausunto konsistorille 18.3.1949; HYKA Helsingin yliopis-
ton konsistorin ptk 11.5.1949; Kares 1978, 242. Luukkanen 2017, 25–26.
102 Kares 1978, 237–243. Tarja-Liisa Luukkanen toteaa virheellisesti, että Olavi Kares ei kertonut muistelmissaan yri-
tyksestä perustaa hänelle henkilökohtainen ylimääräinen professuuri teologiseen tiedekuntaan. Luukkanen 2017, 24. 
103 Luukkanen 2017, 26. 
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Samaan aikaan kun Kares pyrki kirkkohistorian professorin virkaan, ilmestyivät hänen kirjasarjansa 

Heränneen kansan vaellus kolmas ja neljäs osa.104 Mainittujen Kareksen teosten julkisten arvioi-

tien välityksellä pyrittiin vaikuttamaan yliopiston kirkkohistorian professorin nimitykseen. Kares oli 

huolissaan siitä, että pastori ja filosofian kandidaatti Hugo Knuuttila oli arvioinut Heränneen kan-

san vaellusta kriittisesti. Kares tulkitsi asian niin, että Knuuttila ja Maliniemi yrittivät negatiivisilla 

arvioinneilla vaikeuttaa Kareksen pääsyä kirkkohistorian professoriksi. Tästä syystä Kares pyysi, 

että Tiililä kirjoittaisi Kotimaahan kirja-arvostelun, jossa hän korostaisi Heränneen kansan vaelluk-

sen tieteellistä arvoa.105 Osmo Tiililä toimi Kareksen toivomuksen mukaisesti, ja hän kirjoitti Koti-

maahan kirja-arvostelun, joka oli otsikoitu ”Olavi Kareksen suurtyö”. Arvostelussaan Tiililä korosti 

Kareksen tutkimuksen merkitystä tieteelliselle tutkimukselle.106

5. Kares uskollinen taustaryhmälleen myös kirkolliskokouksessa 

Olavi Kareksen ura kirkolliskokousedustajana oli alkanut vuoden 1943 kirkolliskokouksesta. Mai-

nitussa kokouksessa hänet oli valittu yleisen valmisteluvaliokunnan jäseneksi ja toimitusvaliokun-

nan sekä evankeliumi-, rukous- ja kirkkokäsikirjan uudistuskomitean varajäseneksi.107 Kares valit-

tiin myös vuoden 1948 kirkolliskokoukseen. Muuttunut yhteiskunnallinen ja kirkollinen tilanne vai-

kuttivat siihen, että vuoden 1948 kirkolliskokouksen päätettävänä oli poikkeuksellisen runsaasti asi-

oita.108 Kokouksen teologisesti merkittävimmät kysymykset olivat uusi kristinoppi sekä eronneiden 

vihkiminen.109

Eronneiden vihkimisestä oli keskusteltu jo edellisessä kirkolliskokouksessa. Tuon kokouksen yh-

teydessä Lauri Helle, Olavi Kares, Max Katavisto, Väinö Kotkanen, Erkki Kurki-Suonio, Aleksi 

                                                
104 Kares 1947 a; Kares 1947 b. 
105 KA OKA Olavi Kares Osmo Tiililälle 29.3.1947. 
106 Km 1.4.1947. 
107 Kkptk 1943, 61,620. 
108 Seppo 2013, 169; Juva 1976, 169. 
109 Seppo 2013, 169. 
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Lehtonen, Väinö Malmivaara, Anselmi Pärnänen, Aku Räty sekä Lauri Salonheimo lähettivät kirk-

kolakikomiteaan aloitteen, jonka mukaan papin ei tarvitsisi panna aviokuulutukseen eikä vihkiä uu-

teen avioliittoon avioeron saanutta henkilöä, jonka edellinen aviopuoliso oli elossa eikä ollut aviori-

koksella aiheuttanut avioeroa.110

Vuoden 1948 kirkolliskokouksessa Kares totesi, että vaikka avioeron saaneiden vihkimisellä alkoi 

jo olla puolivuosisatainen historia kirkolliskokousten aikakirjoissa, asiassa ei ollut päästy alkua pi-

demmälle. Kares ilmoittikin ”sydän vavisten” odottavansa, saisiko tämä kirkolliskokous asiassa 

edes jonkinlaisen ratkaisun. Kares oli huolissaan avioerojen lisääntyneistä määristä. Hän sanoi avio-

erojen määrän kasvaneen noin satakertaiseksi siitä hetkestä, kun kirkolliskokous otti asian ensim-

mäisen kerran käsittelyyn. Hän toivoi, että kirkolliskokous antaisi selkeän ilmaisun siitä, että kirkko 

on huolissaan avioerojen lisääntyneestä määrästä. Kares totesi: 

On tehnyt toisinaan, hyvät edusmiehet, ahdistavan vaikutuksen, kun on kuullut sanottavan, että ei 
kirkko voi ottaa huomioon joidenkin pappien yliherkkien omientuntojen vaatimuksia. Minä pelkään, 
että kirkkomme elämän haavana tässä asiassa eivät ole yliherkät vaan aliherkät omattunnot, jotka eivät 
itke kansansa kanssa Joosefin vammaa. 

Siviilivaliokunta, jonka jäsen Kares oli, antoi eronneiden vihkimisestä seuraavan ehdotuksen: 
Avioeron saanutta henkilöä, jonka edellinen aviopuoliso on elossa, älköön vihittäkö kirkolliseen avio-
liittoon, älköönkä hänen siviiliavioliittoaan siunattako, jollei pappi katso siihen olevan erittäin painavia 
syitä:111

Kares ilmoitti kannattavansa mainittua ehdotusta. Tosin hän myönsi sen olleen kompromissi: Ka-

reksen mielestä esitys oli oikeansuuntainen, mutta vielä liian avara. Hän kuului siviilivaliokunnassa 

siihen vähemmistöön, joka olisi tahtonut kirkkolakikomitean B-vaihtoehtoon nojaten, että kaikkien 

avioeron saaneiden olisi pitänyt ottaa aviokuulutus siviiliavioliitosta säädetyssä järjestyksessä. Näitä 

siviilikuulutuksen saaneita olisi sitten ollut mahdollista vihkiä asianomaisen papin harkinnan perus-

teella.112

                                                
110 Kkptk:n liitteet 1 1943, anomusehdotus 20, 40–41. 
111 Kkptk liitteet 1948, Siviilivaliokunnan mietintö n:o 8, 16. 
112 Kkptk 1948, 256. 
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Olavi Kares ei vastustanut eronneiden uudelleen vihkimistä yhtä voimakkaasti kuin esimerkiksi 

Osmo Tiililä ja Martti Simojoki. Tiililä ja Simojoki perustelivat kielteistä kantaansa Raamattuun 

vedoten. He katsoivat, että Jeesus suhtautui ehdottoman kielteisesti sekä avioeroon että eronneen 

uuteen avioliittoon.113 Olavi Kares ei perustellut näkemystään Raamatulla. Hän katsoi, että mikäli 

siviilivaliokunnan esitys tulisi hyväksytyksi, niin todennäköisesti jatkossakin avioeron saanut tulisi 

tahtoessaan saamaan kirkollisen vihkimyksen. Kares ei tahtonut estää eronneilta kirkollista vihki-

mistä. Hän toivoi, että kirkolliskokous antaisi siviilivaliokunnan esityksen mukaisella päätöksellä 

”selvän äänen, jota nyt kansamme keskellä todella odotetaan”. Eli kannanoton siitä, että avioero on 

vakava ja valitettava asia, jota ei saa tehdä niin kevyin perustein, kuin tuolloin Kareksen mukaan 

tehtiin. 

Kareksen monia muita kirkolliskokousedustajia suurempi myötätunto avioeron kokeneita kohtaan 

tuli esille hänen puheenvuorossaan: 

Rohkenen lopuksi kehoittaa aivan lapsenmielisesti, että ne edusmiehet, joille tämä on eräänä sydämen 
asiana koettaisivat hiljaisesti puhua Herralle, että kirkolliskokous saisi laskea lääkitsevän käden kan-
samme vuotavalle haavalle, ettemme menisi suurena joukkona leviitan kanssa haavoitetun ohi.114

Ratkaisevassa äänestyksessä siviilivaliokunnan esittämä kirkkolain muutosehdotus hyväksyttiin ää-

nin 104–7. Kirkolliskokous hyväksyi siis selvällä enemmistöllä kirkkolain muutosehdotuksen, 

jonka mukaan papilla olisi oikeus kieltäytyä vihkimästä eronnutta uudelleen avioliittoon, jos entinen 

puoliso vielä eli. Yllensä kirkkolain muutosesitykset oli käsitelty valtion elimissä kirkon esityksen 

mukaisesti. Tässä kertaa tasavallan presidentti Paasikivi jätti kuitenkin opetusministeriön suosituk-

sen mukaisesti kirkkolain muutosesityksen raukeamaan. Presidentti katsoi, että avioliittoon vihkimi-

nen oli yhteiskunnalle kuuluva palvelutehtävä, jonka Suomen evankelis-luterilainen kirkko oli 

                                                
113 Seppo 2013, 169; Juva 1976, 174. 
114 Kkptk 1948, 256. Kirkolliskokousedustaja, teol. toht. Paavo Virkkunen, ymmärsi Kareksen sanat ” ne edusmiehet, 
joille tämä on eräänä sydämen asiana” niin, että Kares suuntasi puheensa vain ”hengenheimolaisilleen”. Virkkunen to-
tesi, että myös hänelle tämä asia oli kipeä. Kares paheksui sitä, että Virkkunen oli väkivaltaisesti rajannut hänen keho-
tuksensa kohteen.  
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omasta tahdostaan ottanut hoitaakseen. Tästä syystä kirkko ei voinut vetäytyä vastuustaan ja antaa 

papeille oikeutta kieltäytyä vihkimästä eronneita.115

Olavi Kares osallistui aktiivisesti myös kirkolliskokouksen toisen teologisesti tärkeän asian eli uu-

den kristinopin käsittelyyn. Piispa Eino Sormusen johdolla kokoontunut katekismuskomitea oli laa-

tinut vuosien 1893 ja 1923 kristinopin oppikirjoihin verrattuna kokonaan uudenlaisen esityksen.  

Lähetekeskustelussa ehdotuksen yleislinjat saivat osakseen myönteistä palautetta. Myös Kares kiitti 

katekismusvaliokuntaa hyvästä ja perusteellisesta työstä. Erityisesti hän piti onnistuneena VI lukua, 

jossa oli Kareksen mukaan ”pyrkimys vetää esille meidän kirkkomme pyhintä perintöä, sen hengel-

listen liikkeiden perintöä”. Mainittu luku oli Kareksen mukaan ”askel eteenpäin”.

Kares toivoi, että katekismusvaliokunta ottaisi huomioon kirkolliskokouksen keskustelussa ehdo-

tusta vastaan esitetyt painavimmat ja yleisimmät arvostelut ja korjaisi ehdotustaan. Kares ennusti, 

että mikäli ehdotuksen seurakunta- ja kirkkokäsitystä ei muuteta, katekismusvaliokunnan ehdotus ei 

tulisi hyväksytyksi kirkolliskokouksessa. Kares ei tarkemmin ilmoittanut, mitä hän olisi toivonut 

ehdotuksen seurakunta- ja kirkkokäsityksessä muutettavan. Selvää kuitenkin oli, että Kareksen mu-

kaan ehdotuksen kirkkokäsitys oli liian korkeakirkollinen. Kareksen lisäksi herännäisedustajista 

myös Matti Pesonen, Väinö Malmivaara sekä Arvi Malmivaara kritisoivat ehdotusta uudeksi kris-

tinopiksi.116

Kirkolliskokouksen asettama katekismusvaliokunta muokkasi ehdotustaan kahden viikon ajan. Uu-

distettu ehdotus sai kirkolliskokouksessa myönteisen vastaanoton. Myös herännäisedustajien esit-

tämä kritiikki alkuperäisen ehdotuksen kirkko-ja seurakuntakäsitystä kohtaan tuotti tuloksen.117 Va-

liokunta korvasi uudessa ehdotuksessa kirkko-sanan seurakunta-sanalla. Katekismusvaliokunnan 

uusi, korjattu ehdotus hyväksyttiin lopulta selvin äänin 108 – 2.118 Valiokunnan työskentelyssä 

                                                
115 Seppo 2013, 169. Heininen & Heikkilä 1996, 236–237. Opetusmisterinä toimi tuolloin SDP:n Reino Oittinen. 
116 KA OKA Arvi Malmivaara Olavi Karekselle 6.10.1947.
117 Täysin yhtenäinen herännäisedustajien rintama ei tässä kohdin kuitenkaan ollut. Kirkkoherra Osmo Alajalle olisi 
kelvannut kirkko-sana aivan yhtä hyvin kuin seurakunta-sana. Hänen mielestään kirkko-sanan käyttö ei ollut merkki 
korkeakirkollisuudesta vaan päinvastoin. 
118 Kkptk 1948, 457.
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Osmo Tiililällä oli keskeinen rooli.119 Katekismusvaliokunnan keskustelu sanojen ”kirkko” ja ”seu-

rakunta” käytöstä oli periaatteellisesti merkittävä linjanveto. Herätysliikkeiden kirkkoa vieroksuva 

ja seurakuntaa painottava sananvalinta voitti hyvin selvästi. Tämä osoitti herätysliiketeologian val-

litsevuuden kyseisen ajan suomalaisessa luterilaisuudessa. 

Eräs opinkohta, josta Kares ja Osmo Tiililä olivat eri mieltä, oli tuoneladogmi. Tiililä ja piispa Sor-

munen olisivat toivoneet, että kristinoppiin olisi jäänyt maininta tuonelasta. Väinö Malmivaaran ja 

Kareksen näkemys siitä, että tuonelasta ei olisi erillistä mainintaa kristinopissa sai lopulta niin suu-

ren kannatuksen kirkolliskokouksessa, että maininnat tuonelasta poistettiin kristinopin lopullisesta

ehdotuksesta.120

Olavi Kares oli kannanotoissaan, jotka liittyivät eronneiden vihkimisiseen sekä uuden kristinopin 

käsittelyyn, uskollinen omalle taustaryhmälleen sekä erityisesti Väinö Malmivaaralle. 

Sodan aikana tapahtuneen kirkon ja kansan lähentymisen eräänä seurauksena oli se, että vuoden 

1948 kirkolliskokouksessa tuli esille ehdotuksia, joilla pyrittiin vahvistamaan maallikoiden asemaa 

kirkon hallinnossa. Eräs tällainen oli kirkkolakivaliokunnan ehdotus maallikoiden ja pappien yhtei-

sistä hiippakunta- ja rovastikuntakokouksista. Olavi Kares, joka vielä edellisessä kirkolliskokouk-

sessa oli suhtautunut varauksellisesti maallikkojen aseman vahvistamiseen, kannatti mainittua ehdo-

tusta. Hän totesikin, että maallikoiden ja pappien yhteiset kokoukset tulevat merkitsemään ”kansan-

kirkkomme sisäistä rakentamista, sanan kirjaimellisessa merkityksessä”.121

Suomen hallitus oli maaliskuussa 1945 kirkkoa kuulematta vaihtanut antamallaan asetuksellaan 

muuttanut Viipurin hiippakunnan nimen Mikkelin hiippakunnaksi. Viipuri-nimen käyttöä pidettiin 

poliittisista syistä sopimattomana.122 Vuoden 1948 kirkolliskokouksessa käytiin keskustelua, joka 

johtui Pariisin rauhansopimuksessa 1947 sinetöidyistä alueluovutuksista. Erityisesti keskusteltiin 

                                                
119 Junkkaala 2004, 402–403. 
120 Kares 1978, 317. 
121 Kkptk 1948, 373; Juva 1976, 172–173.
122 Ripatti 2014, 205. 
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hiippakuntajaosta, varsinkin Mikkelin hiippakunnan rajojen muuttamisesta. Tähän liittyen Kares 

piti tyylilleen ominaisen paatoksellisen puheenvuoron: 

Tunnekysymykset eivät tietysti saisi vaikuttaa kirkolliskokousten ratkaisuihin, mutta on poikkeusta-
pauksia, jolloin ei niitäkään saa kokonaan syrjäyttää. Minulle itselleni, vanhalle AKS-läiselle, on Kar-
jala aivan kuin isänmaan kilpi ja tunnus, sen heimo läheinen ja rakas. Ehkä juuri sen tähden tuntuu niin 
raskaalta ajatella, että tämä haavoitettu heimo tavallaan menettäisi oman hiippakuntatunnuksenkin, jos 
sen pääkaupunki jäisi tai siirrettäisiin toiseen maakuntaan. Varmaan me kaikki toivomme, ettei köyhältä 
Naabotilta otettaisi enää yhtään viinipuuta sen perin hävitetystä viinitarhasta.123

Kareksen puheenvuorossa mainittiin Naabot, joka on Vanhassa testamentissa esiintyvä henkilö. 

Naabot kieltäytyi myymästä viinitarhaansa kuningas Ahabille Jisreelissä. Kuningatar Iisbel hankki 

vääriä todistajia, joiden perusteella Naabot tuomittiin jumalanpilkasta kivitettäväksi ja hänen viini-

tarhansa liitettiin kuninkaan maihin. Tästä oikeusmurhasta profeetta Elia julisti Ahabin suvulle tuo-

mion (1. Kun. 21:1 – 24; 2. Kun. 9:25). Puhuessaan kirkolliskokouksessa Naabotista ja hänen viini-

tarhastaan Kares samalla vertauskuvallisesti syytti Neuvostoliittoa oikeusmurhasta anastettuaan it-

selleen Karjalan. Todennäköisesti useimmat kirkolliskokousedustajat ymmärsivät, mikä Kares me-

taforallaan tarkoitti. Raamattua huonommin tunteville Kareksen Neuvostoliittoon kohdistama voi-

makas kritiikki ei sen sijaan avautunut.  

Kares ei tarkemmin eritellyt, miten hän olisi toivonut hiippakuntajaon toteutuvan. Hänen puheen-

vuorossaan voi kuitenkin havaita kritiikkiä, joka kohdistui vuonna 1945 pääministeri Paasikiven 

johtaman hallituksen päätökseen vaihtaa Viipurin hiippakunnan nimi Mikkelin hiippakunnaksi. Ka-

res oli jo nuoruudessaan omaksunut erittäin myönteisen suhtautumisen Karjalaan. Tästä syystä Ka-

res toivoi, että Viipurin hiippakunta olisi voinut säilyttää vanhan nimessä.  

Kirkolliskokous päätti tarkistaa hiippakuntarajoja ja päätyi kannattamaan Mikkelin aseman säilyttä-

mistä hiippakunnan pääkaupunkina.124

Vuoden 1948 kirkolliskokouksessa nähtiin myös harvinainen tapahtuma: Olavi Kares kannatti 

Erkki Niinivaaran tekemää ehdotusta. Niinivaara oli kirkkoherra ja teologian lisensiaatti, joka lähes 

                                                
123 Kkptk 1948, 130–131. 
124 Ripatti 2014, 239. Kuopion hiippakunnasta siirrettiin Mikkelin hiippakuntaan viisi seurakuntaa. Tampereen hiippa-
kunnasta siirrettiin Mikkelin hiippakuntaan 13 seurakuntaa. Valtioneuvosto antoi asetuksen hiippakuntarajojen muutta-
misesta 18.2.1949. 
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kaikissa teologissa kiistakysymyksissä oli Kareksen kanssa rintamalinjan toisella puolella 1940-, 

1950- ja 1960-luvuilla.125 Kareksen ja Niinivaaran yksimielisyys liittyi keskusteluun piispan eroa-

misiästä. Kirkkolakikomitea ehdotti, että piispojen eroamisiäksi tulisi 72 vuotta. Kareksen läheinen 

ystävä kirkkoherra Vilho Suurkari ehdotti, että piispan eroamisiäksi tulisi 75 vuotta. Erkki Niini-

vaara teki vastaehdotuksen, että 75 vuoden eroamisikä jäisi vain parhaillaan virassa olevien piispo-

jen erityisoikeudeksi. Kares kannatti Niinivaaran tekemää ehdotusta. Tämä tuli lopulta myös kirkol-

liskokouksen kannaksi.126 Syy miksi Kares oli valmis kannattamaan Niinivaaran ehdotusta, oli to-

dennäköisesti se, että päätös antoi Oulun piispa Väinö Malmivaaralle mahdollisuuden jatkaa pidem-

pään virassaan. Malmivaara oli syntynyt vuonna 1879. 

6. Välirikko arkkipiispa Salomiehen kanssa 

Olavi Kares näytti suhtautuvan 1940-luvun alkupuolella hyvin kunnioittavasti Helsingin yliopiston 

kirkkohistorian professoriin Ilmari Salomieheen. Salomiehen kannustus oli ratkaisevaa silloin, kun 

Kares teki päätöksen kirkkohistorian professorin viran hakemisesta.127

Viipurin hiippakunnan piispana ollessaan vuonna 1944 Salomies sai valmiiksi ensimmäisen osan 

yleisesityksestään Suomen kirkon historia. Kun teos oli tullut markkinoille, Salomies pyysi, että Ka-

res kirjoittaisi arvosteluja lehtiin kyseistä teoksesta. Tämän lisäksi Salomies esitti, että Kares vaikut-

taisi siihen, että Herättäjä-lehdessä kirjoitettaisiin positiivisia arvioita Salomiehen uudesta tutki-

muksesta. Kares ei toteuttanut kumpaakaan Salomiehen pyyntöä. Kares sanoi, ettei hän voinut arvi-

                                                
125 Vuonna 1978 ilmestyneessä muistelmissaan Kares kirjoitti: ”Piispa Ilmari Salomies sanoi aikoinaan jollakin kirkol-
liskokouksen kahvitauolla, että jos hän sattuu nukahtamaan istunnon aikana ja herää vasta äänestyksen alkaessa, katsoo 
hän, miten Väinö Malmivaara äänestää, ja äänestää itse sen mukaan. Minä (Kares) puolestaan sanoin, että vastaavanlai-
sessa tilanteessa katson, miten Erkki Niinivaara äänestää, ja äänestän sitten päinvastoin.” Kares 1978, 330.
126 Juva 1976, 172. 
127 KA OKA Kares Yrjö Alaselle 28.3.1943; Kares Ilmari Salomiehelle 4.5.1943 Kares kirjoitti Salomiehelle professo-
rin virkaan pyrkimisestä: ”Jos sinä et olisi kehoittanut minua tähän yritykseen lähtemään, niin en olisi muiden kehotuk-
sella uskaltanut asiaa ajatellakaan.”
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oida Salomiehen tutkimusta, koska Salomies tulisi olemaan pääasiantuntija kirkkohistorian profes-

sorin virkaa täytettäessä. Samalla Kares ilmoitti, ettei hänellä ollut minkäänlaista suhdetta Herättä-

jään. Kares totesi, että aiemmin hänellä kyllä oli yhteyksiä kyseiseen lehteen, mutta ei enää.128

Ilmari Salomies oli selvästi tyytymätön siihen, ettei Kares ollut valmis kirjoittamaan kirja-arvoste-

luja hänen uudesta tutkimuksestaan. 

Salomiehen ja Kareksen välien viilenemiseen oli vaikuttamassa myös se, että Kares asettui näky-

västi tukemaan Aleksi Lehtosen valintaa arkkipiispaksi vuonna 1945. Kares toimi myös sen puo-

lesta, että herännäispapisto asettuisi tukemaan Lehtosta.129 Helmikuussa 1945 suoritetussa arkkipiis-

panvaalissa Lehtonen tuli ensimmäiselle ja Salomies toiselle sijalle.130

Vuoden 1951 arkkipiispanvaalissa Kares ei näkyvästi asettunut tukemaan ketään ehdokasta. Vaa-

lissa Salomies sai ylivoimaisen ääntenenemmistön. 131 Kares itse sai tuossa vaalissa toisen ja kol-

mannen ehdokassijan ääniä yhteensä 42.132 Junkkaalan mukaan Osmo Tiililää olisi pyydetty herän-

näispappien ehdokkaaksi kyseiseen arkkipiispanvaaliin. Osmo Tiiliä kertoi itse kieltäytyneensä eh-

dokkuudesta.  Joka tapauksessa vaalipäivän Uudessa Suomessa mainittiin, että Osmo Tiililä oli he-

rännäispappien ehdokas arkkipiispanvaalissa.133

Toisaalta Osmo Alajan muistelmissaan esittämän tulkinnan mukaan Martti Simojoki oli herännäis-

pappien pääehdokas.134 Alajan mukaan myös Kares olisi aktiivisesti kannattanut Martti Simojokea 

uudeksi arkkipiispaksi.135 Muista lähteistä ei kuitenkaan ilmene, että Kares olisi asettunut julkisesti 

tukemaan Simojokea. Kares ei ollut valmis tukemaan Simojokea, koska heidän suhteensa oli jännit-

teinen. Samoin myös Simojoen julkinen tukeminen olisi merkinnyt epäluottamusta Tiililää kohtaan. 

                                                
128 KA OKA Kares Ilmari Salomiehelle 4.12.1944. 
129 KA OKA Kares Aleksi Lehtoselle 22.1.1945; Kares 1978, 177–180; Ylikangas 1993, 94–95.
130 Km 2.2.1945. 
131 Alaja 1983, 149. 
132 Kares 1978,364. 
133 Junkkaala 2004, 430; Talonen 2004, 120. Lähteistä ei käy ilmi, oliko Osmo Tiililä vakavissaan tavoittelemassa ark-
kipiispan virkaa vuonna 1951. Tiililä itse kertoi viisi vuotta vaalin jälkeen, että hän oli ehdottomasti kieltäytynyt ehdok-
kuudesta. Toisaalta Tiililä ilmeisesti oli pettynyt siihen, että hän jäi vaalissa kolmannelle sijalle. Varsinkin tappio Simo-
joelle tuntui hänestä raskaalta. Junkkaala 2004, 430–431. 
134 Alaja 1983, 148. 
135 Alaja 1983, 149. 
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Kares tahtoi olla solidaarinen Tiililälle. Keskeisimpänä syynä siihen, miksi Kares ei asettautunut 

tukemaan julkisesti Salomiestä, Simojokea eikä Tiililää oli todennäköisesti kuitenkin se, että hän oli 

itse tavoittelemassa arkkipiispanvirkaa vuonna 1951. 

Osmo Alajan mukaan Olavi Karesta häiritsi Salomiehen runsaasti viljelemä huumori. Tämä huu-

mori meni Kareksen mukaan joskus liiallisuuksiin.136

Arkkipiispa Salomiehen ja Kareksen ristiriidat tulivat selvästi näkyviin Kareksen pyrkiessä Turun 

tuomiorovastin virkaan syksyllä 1954. Aiemmin tuomiorovastina oli toiminut evankeliseen herätys-

liikkeeseen lukeutunut Lauri Takala. Kares suhtautui Takalaan erittäin myönteisesti. Takalan kuol-

tua Kares kirjoitti Väinö Malmivaaralle, miten hän muistaa rakkaudella Lauri Takalaa. Kares totesi, 

että Takalassa evankeliset menettivät ”enemmän kuin osaavat arvatakkaan”.137

Olavi Kares haki tuomiorovastin virkaa, mutta tuomiokapituli ei antanut hänelle vaalisijaa. Ensim-

mäiselle vaalisijalle asetettiin Kymin seurakunnan kirkkoherra, lääninrovasti Osmo Alaja, toiselle 

sijalle Hämeenlinnan kirkkoherra Eero Lehtinen ja kolmannelle Tyrvään kirkkoherra, asessori Eino 

Kolari.138

Olavi Kares ei tehnyt tuomiokapitulin ehdollepanosta valitusta. Kares oli kuitenkin vakuuttunut 

siitä, että tuomiokapituli kohteli häntä epäoikeudenmukaisesti. Erityisesti tuomiokapitulin ratkaisu 

kirkkoherra Eero Lehtisen ja asessori Kolarin asettamisesta Kareksen edelle, herätti Kareksessa kat-

keruutta. Kareksen mukaan Salomies ei tahtonut missään nimessä häntä tuomiorovastiksi. Kareksen 

näkemyksen mukaan arkkipiispa varmisti sen, ettei Kares saanut vaalisijaa, kutsumalla edesmen-

neen tuomiorovasti Takalan sijaiseksi tuomiokapitulin istuntoon notaari Helanderin ja asessori Ko-

larin sijaiseksi Rauman kirkkoherra Jokipiin. Kareksen mukaan aiemmin oli tapana ottaa asessorin 

sijainen Turusta, mutta tällä kertaa Salomies pelkäsi, että Turun papit olisivat voineet tukea Karesta. 

                                                
136 Alaja 1983, 149. 
137 KA OKA Kares Väinö Malmivaaralle 21.8.1954. 
138 Alaja 1981, 221. 
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Siispä arkkipiispa kutsui Raumalta asti Jokipiin, joka oli Kareksen mukaan häntä kohtaan vihamie-

linen.139

Kirkkoherra Jokipii ja Salomies olivat läheisiä ystäviä.140 Oli siis hyvin mahdollista, että Salomies 

pyrki vaikuttamaan siihen, että tuomiokapitulin kokoonpano oli hänen mielensä mukainen, kun tuo-

miokapituli teki päätöksen, keille annatetaan vaalisija tulevassa tuomiorovastin vaalissa.  Joka ta-

pauksessa Kares itse ja hänen lähipiirinsä olivat vakuuttuneet siitä, että arkkipiispa Salomies har-

joitti Kareksen vastaista manipulointia tuomiorovastin vaalisijoista päätettäessä.141 Toisaalta kaikki 

vaalisijan saaneet hakijat eli Alaja, Lehtinen ja Kolari olivat hyvin ansioituneita. Heillä kaikilla oli 

kokemusta kirkkoherranviran hoidosta. Alaja ja Kolari olivat suorittaneet tohtorin tutkinnon ja Leh-

tinen lisensiaatin .

Olavi Kares kirjoitti keväällä 1955 Väinö Malmivaaralle, miten hän oli kokenut mielipahaa, kun 

Turun tuomiokapituli oli tehnyt hänelle vääryyttä. Erityisesti Kares oli pettynyt siihen, että oli saa-

nut kokea ”epävanhurskautta sellaiselta taholta, josta vanhurskautta erityisesti odottaisi”. Kareksen 

mukaan myös Osmo Tiililän mielestä Kareksen jättäminen vaalisijojen ulkopuolelle johtui siitä, 

ettei arkkipiispa Salomies tahtonut Karesta lähelleen.142

Ainoa myönteinen asia Kareksen mukaan tuomiokapitulin päätöksessä oli se, että hänen ystävänsä 

Osmo Alaja oli asetettu Eero Lehtisen edelle. Kares kertoi olleensa varma siitä, että evankeliset ta-

hot olisivat ”järjestäneet” Lehtisen ensimmäiselle vaalisijalle.143 Tuomiorovastiksi valittiin lopulta 

herännäispappi Osmo Ajaja. 

Muistelmissaan Kares ei puhu mitään huonoista suhteistaan Salomieheen. Suhteiden viileydestä pu-

huu kuitenkin se, että Kares kertoo muistelmissaan varsin vähän Ilmari Salomiehestä. Sen sijaan hä-

nen edeltäjistään Aleksi Lehtosesta ja Erkki Kailasta Kares kertoo varsin runsaasti ja sydämelliseen 

                                                
139 KA OKA Kares Väinö Malmivaaralle 17.3.1955. 
140 Krapu 2009, 152. 
141 KA OKA Väinö Malmivaara Karekselle 18.2.1955; Kares Väinö Malmivaaralle 17.3.1955; Jussi Kuoppala Olavi 
Karekselle 28.5.1956. 
142 KA OKA Kares Väinö Malmivaaralle 17.3.1955. 
143 KA OKA Kares Väinö Malmivaaralle 17.3.1955. 
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sävyyn.144 Kun Olavi Kares kertoi 50-vuotisjuhlistaan, hän mainitsi, että häntä tulivat onnittelemaan 

myös arkkipiispa Ilmari Salomies ja tuomiorovasti Lauri Takala. Kares jatkoi: ”Erityisesti viimeksi 

mainitun puheessa kuulin ystävän sydämellisen äänen”.145

Muistelmissaan Kares toteaa, että hänen mielestään Ilmari Salomies oli liian varovainen lausunnois-

saan arkkipiispakaudellaan. Kareksen mukaan Salomies ei rohjennut ottaa selvää kantaa kirkkoa ja 

yhteiskuntaa koskevissa ajankohtaisissa asioissa. Kares olisi toivonut, että arkkipiispa Salomies 

olisi selvemmin tuominnut lundilaisuuden, korkeakirkollisuuden sekä allianssikristillisyyden.146

B. ”Herännäisyyden omaleimaisuus on säilytettävä”

1. Herännäisyyden myötätuuli 

Ennen toista maailmansotaa ja sodan aikana herännäisyydessä kansallinen ja uskonnollinen herätys 

liittyivät läheisesti toisiinsa. 1930-luvulla huomattava osa herännäispapistoa asettui tukemaan avoi-

mesti oikeistoradikalismia. Monet herännäispapit ja -maallikot säilyttivät myönteisen suhtautumisen 

Lapuan liikkeeseen vielä senkin jälkeen, kun liike oli syyllistynyt laittomuuksiin. Lapuan liikkeen 

keskeisin vaikuttaja Vihtori Kosola osallistui vastaavasti herättäjäjuhlille. Herännäispappeja osallis-

tui myös Lapuan liikkeen poliittisen perillisen, Isänmaallisen kansanliikkeen (IKL) toimintaan. 

Näin ollen herännäisyyden nähtiin profiloituneen oikeistoradikalismiin.147

Toisen maailmansodan jälkeen tapahtui jyrkkä muutos Suomen poliittisessa ilmapiirissä. Äärioi-

keistolaiset liikkeet kiellettiin. Samalla myös yleinen asenne näitä kohtaan muuttui aikaisempaa 

kielteisemmäksi. Tähän liittyi vasemmistolaisuuden kannatuksen voimakas kasvu.148

Vaikka Suomen poliittisessa ilmastossa tapahtuikin sodan jälkeen muutos, niin herännäisyyden kan-

natus ei kuitenkaan kääntynyt laskuun. Osaltaan tämä johtui siitä, että herännäisyyden kannattajien 

                                                
144 Kares 1978, 363–364. 
145 Kares 1980, 10. 
146 Kares 1980, 109. 
147 Kakkuri 2014, 176; Murtorinne 1995, 130–134, 183–184.
148 Vesikansa 2004 a, 31; Nevakivi 1995, 212. 
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keskuudessa ei tapahtunut sodan jälkeen samanlaista vasemmistolaisten aatteiden kannatuksen kas-

vua kuin muulla. Herännäisyys koettiin myös sodan jälkeen konservatiivisena ja oikeistolaisena 

liikkeenä. Ne, jotka asennoituivat kriittisesti vasemmistolaisuuteen ja tahtoivat pitäytyä konservatii-

vissa arvoissa, tunsivat vetoa herännäisyyttä kohtaan. Herännäisyys edusti vastavoimaa nousevan 

vasemmistolaisuuden keskellä. 

Monet merkit kertoivatkin herännäisyyden voimistumisesta Olavi Kareksen ja Armas Antilan toi-

minnanjohtajakausilla. Vuonna 1945 Hengellisen Kuukauslehden levikki oli noin 6 500 kappaletta, 

vuonna 1946 se oli noin 7 500 ja vuonna 1949 yli 10 600.149

Toisen maailmansodan jälkeen herännäisopistoihin pyrki runsaasti nuoria. Herännäisyyden keskuu-

dessa uskottiin myös vahvasti siihen, että herännäisopistot tulevat jatkossakin lisäämään suosio-

taan.150 Sodan jälkeen Suomessa oli yhteensä kahdeksan herännäiskansanopistoa: Karhumäen, Rau-

daskylän., Portaanpään, Kainuun, Turun, Jyväskylän, Pielisjärven sekä Valkealan opistot. Vuonna 

1948 kaikissa herännäisopistoissa oli yhteensä 612 oppilasta, mikä oli suomenkielisten kansanopis-

tojen oppilasmäärästä noin 40 %.151

Myös vuoden 1948 kirkolliskokousvaalissa herännäisehdokkaat menestyivät hyvin. Kirkollisko-

koukseen valittiin yhteensä 27 edustajaa, jotka itse profiloivat itsensä herännäisyyden edustajiksi.152

                                                
149 HK 1950, 95. Vuonna 1948 yli 50 kappaletta Hengellistä Kuukauslehteä oli tilattu seuraaviin kuntiin: Kaupungit: 
Helsinki 234, Kuopio 232, Iisalmi 184, Kajaani 104, Oulu 101, Mikkeli 80, Turku 72, Tampere 70, Raahe 66, Savon-
linna 52, Lappeenranta 50.  Maalasikunnat: Lapua 435, Kiuruvesi 406, Ylistaro 401, Ylivieska 337, Nurmo 241, Suo-
nenjoki 218, Nivala 212, Sotkamo 188, Seinäjoki 175, Pihtipudas 173, Ylihärmä 167, Nilsiä 164, Pyhäjärvi Ol. 134, 
Kuortane 107, Kuusankoski 91, Isokyrö 78, Piippola 77, Juuka 72, Puumala 72, Reisjärvi 72, Pielisjärvi 70, Kuhmo 68, 
Lapinlahti 67, Mäntyharju 65, Sulkava, 64, Kaipiainen 63, Sievi 63, Pattijoki 61, Heinävesi 58, Vimpeli 58, Nurmes 57, 
Kouvola 56, Muuruvesi 56,Koivisto 52 ja Soini 50.149

Hengellisen Kuukauslehden levikin perusteella voidaan siis todeta, että sodan jälkeen herännäisyyden kannatus oli suu-
rinta perinteisillä herännäisseuduilla Pohjanmaalla ja Savossa.  

150 HK 1945, 163; HK 1949, 208.
151 HK 1948, 15. 
152 He olivat: rovasti Yrjö Simojoki, maanviljelijä ja maallikkosaarnaaja Aku Räty, rovasti I. Peltonen, lääketieteen li-
sensiaatti Eero Rantanen, piispa Väinö Malmivaara, lääninrovasti Arvi Malmivaara, kansakouluntarkastaja V. Kontka-
nen, opettaja Antti Pukkila, lääninrovasti Sulo Rantanen, kirkkoherra Eino Seppo, asessori V. Helle, kirkkoherra Vilho 
Suurkari, kansanopiston johtaja Armas Antila, asessori J. Utriainen, tohtori h.c. Olavi Kares, teologian kandidaatti Erkki 
Kurki-Suonio, rovasti N. Raila, lääninrovasti Jaakko Haavio, maisteri K. Loune, opettaja K. Muilu, tohtori Martti Haa-
vio, kanttori H. Kauhanen, kansakouluntarkastaja M. Ylitalo, kansanedustaja Y. Anttila, tohtori Martti Simojoki, tohtori 
Osmo Alaja sekä maanviljelyneuvos K.F. Lehtonen. Hengellisessä Kuukauslehdessä oli valokuva kaikista kirkollisko-
kouksen herännäisedustajista. HK 1949, 13.
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Yhteensä vuoden 1948 kirkolliskokouksessa oli 113 edustajaa, joten herännäisedustajien osuus oli 

24 %. 

Olavi Kares pyrki sodan jälkeen rakentamaan herännäisyyden imagoa muuttuneeseen poliittiseen 

ilmapiiriin paremmin sopivaksi. Kares alkoi tietoisesti sodan jälkeen vähätellä tai unohtaa herän-

näisjohtajien osallistumisen oikeistoradikaalisiin liikkeisiin. Esimerkiksi kun Kares kirjoitti vuonna 

1947 lyhyen elämäkerran isästään, hän ei maininnut sanallakaan K. R. Kareksen toiminnasta IKL:n 

kansanedustajana eikä muustakaan hänen puoluepoliittisesta toiminnastaan. Sen sijaan Olavi Kares 

tahtoi korostaa, että K. R. Kares oli pappi, joka ”saarnasi linnuista ja kukista”.153 Olavi Kares ko-

rosti samoin sodan jälkeen omaa puolueettomuuttaan.  Toisen maailmansodan jälkeen herännäisyy-

den keskuudessa ei esiintynyt niin paljon poliittisia kannanottoja kuin ennen sotaa ja sodan aikana. 

Hengellisessä Kuukauslehdessä alkoi näkyvä antikommunistinen linja vasta 1950-luvulla. Poliitti-

sen vasemmiston keskuudessa tunnettiin silti paikoin yhä epäluottamusta herännäisyyttä kohtaan.154

2. Kares korostaa herännäisidentiteetin merkitystä 

Toisen maailmasodan jälkeen Olavi Kares jatkoi herännäisyyden historian tutkimista. Hänen laa-

jimman tutkimuksensa Heränneen kansan vaellus -kirjasarjan viides ja viimeinen osa julkaistiin 

vuonna 1952.155 Mainittu kirjasarja sai osakseen paljon kiitosta ja huomiota.156 Tosin sitä ei pidetty 

korkeatasoisena tieteellisenä tutkimuksena. Dosentti Erkki Kansanaho huomautti Teologisessa Ai-

kakauskirjassa, että Kares oli ”enemmän julistaja kuin tutkija”. Karekselta puuttui hänen mielestään 

kriittisyys omaan tutkimuskohteeseensa. Kansanaho totesi myös, että Kares käytti tutkimuksessaan 

lähes yksinomaan ensikäden herännäislähteitä. Hän ei Kansanahon mukaan ollut ottanut huomioon 

sitä, miten herännäisyyden ulkopuoliset lähteet olivat kuvanneet tapahtumia. Heränneen kansan 

                                                
153 Kares 1947, 716–729. (Agricolasta Pakkalaan)
154 Esim. SS 18.1.1949. Tämä kirjoitus huomioitiin myös Hengellisessä Kuukauslehdessä. HK 1949,
155 Ensimmäinen ja toinen osa kirjasarjasta ilmestyivät vuonna 1941, kolmas ja neljäs osa vuonna 1947 ja viimeinen osa 
vuonna 1952. 
156 Esim. Km 8.4.1952; Ilkka 11.4.1952; Vaasa 22.4 1952; US 20.5.1952; Aamulehti 1.6.1952; Turun Sanomat 
2.11.1952. 
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vaelluksen tärkein merkitys oli Kansanahon mielestä se, että siihen oli koottu ja tallennettu herän-

näislähteitä.157

Eino Murtorinteen mukaan herännäisyys on saanut romantiikasta merkittävästi vaikutteita. Roman-

tiikan vaikutukset liikkeessä olivat tulleet esille erityisesti kansallisromanttisesti sävyttyneessä isän-

maallisuudessa, heimokansoihin kohdistuneessa kiinnostuksessa sekä 1920- ja 1930-luvuilla ilmen-

neessä ”körttifasismissa”. Murtorinne on todennut, että Kareksen Heränneen kansan vaellus muis-

tuttaa koko esitystavallaan romantiikan historiankirjoitukselle tunnusomaisia piirteitä. Kyseisessä 

kirjasarjassa oli hänen mielestään toteutunut tunnetun romantiikan historioitsijan, berliiniläisen 

kirkkohistorian professorin August Neanderin historiankirjoituksen ihanteet lähes kirjaimellisesti.158

Kareksen teosten keskeinen merkitys oli siinä, että hän niiden välityksellä kokosi ja vahvisti sekä 

muokkasi herännäisyyden identiteettiä. Kareksen historiankirjoitus oli – kuten Murtorinne totesi –

voimakkaasti romantiikan syvyyttämää. Historian herännäisvaikuttajat edustivat ihanteellista sanka-

rihurskautta.  Samalla Kares määritteli tutkimuksissaan, millaista oli oikea herännäisyys.  

Kares näki muutenkin tehtäväkseen herännäisyyden historian esillä pitämisen. Tämä tuli erityisen 

selvästi näkyviin hänen herättäjäjuhlien juhlapuheissaan. Ensimmäisen juhlapuheensa Kares piti 

vuonna 1947. Sen jälkeen hän toimi yhtäjaksoisesti juhlapuhujana vuoteen 1959. Varsinkin ensim-

mäisissä juhlapuheissaan Kares kertoi laajasti Nils Gustav Malmbergistä, Wilhelmi Malmivaarasta 

ja Paavo Ruotsalaisesta. Näiden lisäksi lähes jokaisessa puheessa hän siteerasi myös Jonas Lagusta, 

Juho Malkamäkeä sekä Mauno Rosendalia.159 Siteerauksillaan Kares tahtoi osoittaa, että hän itse 

edusti näkemyksissään perinteisiä herännäisnäkemyksiä. Kares antoi ymmärtää, että hän oli mainit-

tujen henkilöiden perinteiden jatkaja. 

Kares oli osaltaan vahvistamassa sodan jälkeisessä herännäisyydessä sitä toimintamallia, että vas-

taukset ajankohtaisiin kysymyksiin haettiin ennen muuta ”isien opetuksista”.

                                                
157 TA 1952, 377–379.
158 Murtorinne 2006, 128. 
159 Kares 1959, 9–148.
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Kares liittyi perinteiseen suomalaisen herätysliikehistorian kirjoittamiseen korostamalla yksittäisten 

herännäisvaikuttajien merkitystä. Samalla hän oli omalla toiminnallaan vahvistamassa herätysliike-

tutkimuksessa tulkintapaa, jossa liikkeiden johtohenkilöiden henkilökohtaista merkitystä painotet-

tiin. Tämä näkyi myös Olavi Kareksen suhteessa Väinö Malmivaaraan. Herännäisyyden johtohenki-

löiden merkityksen korostamisella Kares tahtoi ehkä myös antaa mallin siitä, miten hän toivoi itse-

ään kohdeltavan. 

Kares piti herännäisyyden erityispiirteiden korostamista tärkeänä, koska hän pelkäsi, että sodan syn-

nyttämä kansallinen yhteishenki ja monien rajojen kaatuminen sekä yleinen Suomessa tapahtunut 

yhteistoiminta vaikuttaisivat haitallisesti herännäisyyteen. Kares näkikin, että sodan jälkeisen ajan 

vaarana herännäisyydessä oli ”laveus”. Hänen mielestään ”ukkojen aikana” herännäisyys oli supis-

tumassa häviämistään kohti, mutta sodan jälkeen oli Kareksen mukaan menossa vastakkainen kehi-

tys. Eli herännäisyys oli laventumassa häviämistään kohti. Kares näki, että erityisesti herännäisyyttä 

edustaneet asevelipapit pyrkivät vaikuttamaan siihen, että herännäistraditioiden merkitys vä-

henisi.160

Herännäispapin velvollisuutena oli Kareksen mukaan korostaa herännäisyyden erityispiirteitä. 

Samansuuntaisia kannanottoja esitettiin myös herännäispappien veljespiirin kokouksessa Lapualla 

tammikuussa 1946. Sodan jälkeen herännäispapit alkoivat kokoontua entistä useammin yhteen kes-

kustelemaan ajankohtaisista asioista. Mainitussa Lapuan kokouksessa oli puheena kyseisen ajan 

”herännäisyyden ongelmat”. Paikalla oli kolmisenkymmentä pappia ja teologian ylioppilasta, muu-

tamia papinrouvia sekä lapualaisia ja nurmolaisia maallikkoja. Kokouksessa alustuspuheenvuoron 

piti Olavi Kares. Jussi Kuoppalan mukaan kokouksessa oli todettu, että seuraliike oli eräs herännäi-

syyden ”elinhermoista”. Samalla todettiin, että seurojen ulkonaisiakin muotoja oli syytä tarkasti 

varjella: Pidettiin tärkeänä, että virsien aloittamisoikeus ja -mahdollisuus säilyi seuraväellä. Erityi-

sesti korostettiin sitä, että herännäisseurojen veisuukirjan oli oltava Siionin Virret.  Kokouksessa 

                                                
160 KA OKA Kares Martti Simojoelle ”vuoden 1945 lopulla”
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todettiin Hengellisen Kuukauslehden mukaan herännäispapin tuntomerkin olleen se, että hän pitää 

seuroja, joissa lauletaan Siionin Virsiä. Herännäisyyden ”dogmatiikan” nähtiin elävän juuri Siionin 

Virsissä.161

Olavi Kares puhui herännäistapojen merkityksestä myös juhlapuheessaan vuoden 1948 herättäjäjuh-

lilla. Mainitussa puheessaan hän sanoi olevansa huolestunut herännäisyyden tulevaisuudesta. Hän 

pelkäsi, että vanhat herännäistavat jäisivät kokonaan pois käytöstä. Tästä olisi seurauksena se, että 

herännäisyys omaleimaisena liikkeenä häviäisi ja sulautuisi yleiskirkollisuuteen. Kares totesi pu-

heessaan: 

                             Maailma ja maailman jumalalliset ihmiset sanovat, etteivät ne muodot ja tavat,  
                             joihin sisällinen elämä on pukeutunut mitään merkitse. Se on kuitenkin  
                             sielunvihollisen puhetta. Ajatelkaa, mitä se merkitsisi, jos ei herännäisseudulla  
                             enää kokoonnuttaisi seuroihin, vaan ehkä joihinkin meille vieraisiin ja outoihin  
                             sananharjoituksiin. Ja sydäntä koskevaa on myös ajatella, että tulisi aika, jolloin  
                             täällä ei enää olisikaan tummaa kansaa, näitä matkapuvussa olevia vanhuksia,  
                             näitä kalliita nuoria, jotka jo arvokkaalla, tummalla ulkoasullaan kertovat meille,  
                             että he haavoissaan ja heikkoudessaan ovat kuitenkin niitä heränneiden  
                             polvikukkasia...162

Samassa puheessaan Kares korosti myös muiden herätysliiketapojen säilyttämisen tärkeyttä. Oli tär-

keää, että pappi puhui seuroissa istuen, että ei lueta Raamatun tekstiä puheen alussa, eikä myöskään 

ilmoiteta veisattavan virren numeroa. Kareksen mukaan julkisia rukouksiakaan ei ollut syytä pitää,

ja seurojen laulukirjana oli käytettävä Siionin virsiä. Hänen mielestään periksi antaminen edellä 

mainituissa pieniltä tuntuvissa asioissa merkitsi sitä, että kun ”antaa pirulle pikkusormen, niin se vie 

koko käden”. Kareksen mukaan herännäisyyttä edustavien pappien ei pidä yrittää olla ”koko seura-

kunnan pappi”. Körttipappien tuli varautua siihen, että herännäistraditioinen noudattaminen herättää 

myös vastustusta seurakunnissa.163 Kares oli selkeästi traditionalisti. 

Voitto Huotarin mukaan eräänä näkyvänä merkkinä siitä, että toisen maailmansodan jälkeen herän-

näistavoista alettiin luopua, oli körttipuvun käytön väheneminen. Huotari esittää kirjassaan Kirk-

komme herätysliikkeet tänään tulkinnan, että muiden kanssa yhtenäiseen asuun rintamalla tottuneet 

                                                
161 HK 1946, 41.
162 HK 1948, 160.
163 HK 1948, 155–161.
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miehet eivät sotavuosien jälkeen enää juuri tottuneet perinteiseen asuun.164 Toisaalta oli otettava 

huomioon, että körttipuvun käytön väheneminen kosketti kaikkia ikäryhmiä eikä ainoastaan sodasta 

palaavia.  

Körttipuvun käytön väheneminen herätti huolestumista herännäisjohtajissa. Esimerkiksi Arvi Mal-

mivaara kirjoitti vuonna 1945 Olavi Karekselle: 

Herännyt kansa täällä Etelä-Pohjanmaalla on kyllä kylmentynyt ensimmäisestä rakkaudestaan ja istunut 
maailman lasten kanssa samojen nuotioiden ääreen. Vanhempien sydän ei ole vartioinut lasten asiaa. 
Körttipuku, joka on aitosuomalainen ja kaunis, on hyvin yleisesti hylätty ja sen mukana on mennyt  

                          kilvoitteleva mieli.165

Arvi Malmivaara valitti Hengellisessä Kuukauslehdessä sitä, että körttipuku ei enää sopeudu nyky-

aikaisiin koteihin. Hän totesikin, miten körttivanhempien hoidossa kasvoi ”mitä hienoimpia muoti-

nukkeja”.166

Myös Lapuan herännäispappien kokouksessa vuonna 1946 oltiin huolissaan siitä, että körttipuku oli 

katoamassa nuorison päältä. Todettiin, että aikaisemmin oli kokonaisia kyläkuntia, joissa körttipuku 

oli leimaa antava puku, mutta enää sitä ei nähty nuorten päällä ollenkaan. Herännäispapit pelkäsi-

vät, että körttipuvun katoamisen myötä katoaa jotain olennaista perinteisestä herännäistraditiosta.167

Myös Väinö Malmivaara toivoi, että heränneet yhä käyttäisivät körttipukua.168

Sodan jälkeen seurakuntien nuorisotyö alkoi kehittyä voimakkaasti. Herännäispappien kokouksessa 

1946 oltiin huolissaan siitä, että seurakunnan nuorisotyön uusien toimintatapojen ja -muotojen mu-

kana tulee seurakuntiin ”herännäisyydelle vierasta henkeä”. Toivottiin että, nuorisotyön tavoitteena 

olisi yhä se, että nuoret osallistuisivat mahdollisimman runsaasti seuroihin yhdessä vanhempiensa 

kanssa.169

                                                
164 Huotari 1981, 27. 
165 KA OKA Arvi Malmivaara Olavi Karekselle 16.3.1945; Kares 1978, 96.
166 HK 1948, 94.
167 HK 1946, 42.
168 HK 1951, 288.
169 HK 1946, 41.
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Herännäisyyden keskuudessa toivottiin herätysliikkeen uudistumista 1940-luvun puolivälissä. Esi-

merkiksi Martti Simojoki toivoi, että varsinkin pääkaupunkiseudun herännäisyyttä olisi uudistettu 

”asevelihengessä”. Hän kirjoittikin Hengellisessä Kuukauslehdessä, miten herännäisyyden sisäpii-

rin ei pitäisi etsiä seuroista virvoitusta vain itselleen, vaan seurojen ilmapiirin tulisi muuttua sellai-

siksi, että sinne olisi uusien jäsenien helpompi tulla. Simojoki toivoi, että myös Frank Mangsin ko-

kouksissa herätyksen kokeneet voisivat löytää tiensä heränneiden keskuuteen. Simojoki kysyi:  

Mutta muodostammeko me; Helsingin seuraväki, sellaisen Jumalan perheen, joka avaa lämpimän sylin 
uusille jäsenille.170

Simojoki puhui herännäisyyden ja muiden herätysliikkeiden uudistumisen puolesta. Hän totesi, että 

suomalainen yhteiskunta oli toisenlainen 1950-luvulle tultaessa kuin sata vuotta sitten. Simojoen 

mielestä jo tästä syystä herännäisyyden tehtävänä ei voinut olla yrittää säilyttää kaikkea sellaisena 

kuin se oli joskus ennen ollut.171

Päinvastoin kuin Simojoki Kares korosti toisen maailmansodan jälkeen, että perinteisistä herän-

näistraditioista oli pidettävä tiukasti kiinni. Hän pelkäsi, että herännäisyys ”kirkollistuisi kuoli-

aaksi". Kares kirjoitti näkemyksensä Martti Simojoelle vuoden 1945 lopussa.172 Aiheen kirjeen kir-

joittamiseen Kares oli saanut siitä, että hänen mukaansa Martti Simojoki edusti herännäisyydessä 

suuntausta, joka oli Kareksen mukaan johtamassa herännäisyyden häviämiseen kuoliaaksi kirkollis-

tumisen kautta. Simojoen sekä muiden asevelipappien uusi pappisihanne oli olla ”koko kansan 

pappi”. Karekselle ”koko kansan pappi” merkitsi taas pappia, joka oli luopunut herännäisidentitee-

tistä. 

Olavi Kareksen teologinen ajattelu erosi myös siinä suhteessa asevelipappien näkemyksestä, että 

Kareksen mukaan herännäisyydessä oli syytä keskittyä ihmisen jumalasuhteeseen keskittyvään ju-

listukseen. Sosiaalisia tai muita ”tämän puoleisia” näkökulmia ei saisi painottaa.173

                                                
170 HK 1945, 83. 
171 Vja 1948, 155. 
172 KA OKA Olavi Kares Martti Simojoelle ”vuoden 1945 lopulla”.
173 Esim. HK 1948, 160. 
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Eräs syy Kareksen teologisiin näkemyksiin oli todennäköisesti se, että hän ei ollut sodan aikana rin-

tamalla.174 Näin ollen häneltä puuttui sotilaspapistoa sekä tavallisia suomalaisia miehiä yhdistänyt 

läheinen rinnakkaiselo sotaolosuhteissa. Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan jäsenistä ei kukaan 

muukaan ollut sodan aikana rintamalla.175

Toisen maailmansodan jälkeen herännäisyyden sisällä esiintyi sekä asevelipapiston ajamien aattei-

den kannatusta että näille vastakkaista pietististä kirkkonäkemystä tukevia ajatuksia. Sodan jälkei-

sessä herännäisyydessä oli tässäkin kohdin sisäisiä jännitteitä. Ulospäin tahdottiin kuitenkin koros-

taa herännäisyyden yhtenäisyyttä. Tämä pyrkimys tuli selvästi esille muun muassa Lieksassa pide-

tyssä ystäväpappien kokouksessa vuonna 1948.  Tuossa kokouksessa pohdittiin kysymystä ”Onko 

herännäisyyden rintama ehyt?” Armas Antila torjui näkemykset, joiden mukaan herännäisyydessä 

esiintyisi hajaannusta. Hänen mukaansa herännäisyyden rintama oli ehyt. Eräänä merkkinä herän-

näisyyden yhtenäisyydestä kokouksessa nähtiin se, että heränneiden lehdet olivat yhtyneet. Lieksan 

kokouksessa oltiin kuitenkin huolestuneita siitä, että herännäispapit eivät sitoudu riittävästi herän-

näisyyteen. Hengellisen Kuukauslehden mukaan kokouksessa arvosteltiin pappeja, joissa ”herännäi-

syys muodostaa ohuen kuoren, joka antaa jonkinlaisen pintavärin”. Arvostelu kohdistui erityisesti 

heihin, jotka pyrkivät olemaan ”kaikkien pappeja”.176

3. Luterilaisuuden puolestapuhuja allianssikristillisyyttä vastaan 

Toinen maailmansota oli päättynyt Lutherin ja luterilaisuuden kotimaan Saksan täydelliseen tappi-

oon. Kares pelkäsi, että Saksan valtiollinen romahtaminen vaikuttaisi myös luterilaisuuden asemaan 

Euroopassa. Tästä syystä Kares korosti sodan jälkeen voimakkaasti luterilaisuuden ja Lutherin mer-

kitystä. Hän painotti myös, että herännäisyys oli luterilaista kristillisyyttä.177

                                                
174 KA OKA Olavi Kareksen sotilaskortti. Olavi Kares oli aikoinaan vapautettu terveydellisistä syistä asepalveluksesta. 
175 Väinö Malmivaara, Arvi Malmivaara, J. K. Kuoppala, Juha Kytömäki, Jaakko Lammi ja Matti Pesonen olivat kaikki 
sen ikäisiä, että heitä ei kutsuttu ikänsäkään puolesta rintamapalvelukseen. 
176 HK 1948, 103. 
177 Vja 1947, 39–40.
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Kares kirjoitti vuonna 1945 ilmestyneessä teoksessaan Eräitä kirkkohistoriallisia näköaloja, miten 

tuon ajan Luther-tutkimus oli osoittanut, että myöhäisempi herännäisyys oli tuonut näkyvästi esille 

Lutherin opetuksen ytimen. Samalla Kares tosin myönsi, että ”Luther on avara ja rikas kuin Raa-

mattu”, joten hyvinkin erilaiset uskonnolliset liikkeet voivat löytää Lutherin sanoista perustelun 

omille opeilleen.178

Olavi Kareksella luterilaisuuden korostaminen liittyi kiinteästi allianssikristillisyyden vastustami-

seen.179 Toisen maailman sodan jälkeen Suomessa alkoi esiintyä aikaisempaa runsaammin näke-

mystä, jossa korostettiin kristittyjen yhteyttä yli kirkkokuntien. Samalla esiintyi myös uskonnollista 

herätystä eri tahoilla. Hengelliset herätykset vaikuttivat erityisesti evankelioimisliikkeiden kehityk-

seen. Suurta huomiota herättivät Frank Mangsin vierailut Suomessa vuosina 1943–1945. Mangs oli 

vuonna 1897 Närpiössä syntynyt, mutta myöhemmin Ruotsiin muuttanut maallikkosaarnaaja, joka 

saapui maahamme Urho Muroman kutsumana.180 Mangsin kokousten seurauksena perustettiin 

vuonna 1945 Kansan Raamattuseura. Kyseessä oleva yhdistys järjesti evankelioimiskokouksia sekä 

kustannustoimintaa. Kansan Raamattuseuran syntyminen oli osoitus uudentyyppisen herätyskristil-

lisyyden noususta. Kansan Raamattuseura edusti angloamerikkalaista evankelikaalisuutta, joka oli 

uutta suomalaisessa kontekstissa  181

Herännäisyyden keskuudessa Kansan Raamattuseuran edustamiin näkemyksiin suhtauduttiin pää-

sääntöisesti kielteisesti. Herännäispappien veljeskokouksessa Lapualla tammikuussa 1946 papit oli-

vat huolissaan pyrkimyksestä hävittää raja lahkojen ja kansankirkon väliltä. Esimerkkinä tästä kehi-

tyksestä mainittiin se, että kansankirkon pappeja oli pyydetty puhumaan yhteisiin tilaisuuksiin ”lah-

kolaissaarnaajien” kanssa. Kokous oli yksimielinen siitä, että mainituissa ”allianssihenkisissä” ko-

kouksissa ei herännäispappi voinut olla mukana.182

                                                
178 Kares 1945, 231. 
179 Ylikangas 1997, 41. 
180 Helaseppä, 2010; Sana Plus 1/2005  
181 Malkavaara 2000, 210; Auranen 2015, 199–200. 
182 HK 1946, 42. 
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Olavi Kares suhtautui kielteisesti Frank Mangsin toimintaan. Hän sanoi Mangsin olevan hänelle 

”vieras hengeltään”. Kares myös vastusti Mangsin tuloa Suomeen.183 Hän kritisoi Suomeen tullutta 

anglosaksista herätyskristillisyyttä vuoden 1946 Herättäjän Talvikynttilät -lehdessä. Hän totesi, että 

kyseessä olevassa kristillisyydessä herätyksestä puhuttiin tavalla, joka oli herännäisyydelle vierasta. 

Kares yhtyi tässä Oskari Vihantolan määritelmään: ”Ne, jotka sanovat olevansa heränneitä, ovat he-

räämättömiä, ja ne jotka heräämättömyyttään valittavat, ovat heränneitä”.184

Osmo Tiililä kirjoitti vuonna 1946 kirjasen Kestääkö luterilaisuus? Teoksessa Tiililä totesi luterilai-

suuden olevan maassamme ja kirkossamme monessa suhteessa uhattuna. Luterilaisuuden aseman 

heikkenemiseen oli Tiililän mukaan vaikuttanut ennen kaikkea se, että ekumeeniseen liikkeeseen oli 

alettu suhtautua myönteisesti. Tiililä vastusti voimakkaasti myös allianssihenkistä kristillisyyttä, 

jota hän katsoi muun muassa Sana-lehden edustavan. Tiililän näkemyksen mukaan uhkaavassa ti-

lanteessa vanhat herätysliikkeet olivat toimineet kiitettävästi luterilaisuuden puolustajina. Erityisen 

myönteinen käsitys Tiililällä oli herännäisyydestä. Hän totesikin, miten suomalainen herännäisyys 

oli rakentanut kasvatuskristillisyydelle, ja tämä oli puolestaan perustunut luterilaiseen seurakun-

tanäkemykseen. Tiililä totesi vielä, että Suomen myöhempi herännäisyys ei ollut vain luterilaisuu-

den yleistä omistamista, vaan se oli sen omaperäistä syventämistä.185

Tiililän esittämät ajatukset olivat erittäin mieluisia Olavi Karekselle. Kares kirjoitti vuonna 1947 

Vartijassa, miten Tiililän kirjanen Kestääkö luterilaisuus oli ”todella sana oikeaan aikaan ja oike-

alla tavalla”.  Kareksen mukaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon asema oli kohtalokkaalla ta-

valla heikentynyt sodan seurauksena. Kares koki erityisen raskaaksi sen, että kyseisessä tilanteessa 

”kansankirkkomme piirissä oli ollut paljon ainesta, joka oli jännittänyt voimansa vetistääkseen kirk-

komme sisäisen panoksen jonkinlaiseksi kaikille kelpaavaksi vesivelliksi”. Syytä toivottomuuteen 

                                                
183 KA OKA Kares Sigrid Karekselle 6.3.1944.
184 Talvikynttilät 1948, 8. 
185 Tiililä 1946, 27–28.
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ei kuitenkaan Kareksen mukaan ollut. Hän totesi, että kyseisessä ”allianssihenkisessä spiritualisti-

sessa hengellisessä virtauksessa” oli niin paljon ”hetken kuohua ja sodan hysteriaa”, ettei se pystyisi 

horjuttamaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon perusteita.186

Hälyttävää oli Kareksen mukaan se, että pääkaupungin seurakunnissa oli hänen mielestään havah-

duttu siihen, että niiden kerhojen ja nuortenpiirien jäseniä ”riensi” uudelleenkastettaviksi. Kares oli 

myös ärsyyntynyt siitä, että ”eräät helsinkiläiset papit” eivät olleet riittävän voimakkaasti tuomin-

neet aikuiskastetta.187

Kares totesi, että herännäisyys joutui 1800-luvulla taistelemaan ”vapauden puolesta” kirkon ahdasta 

puhdasoppisuutta vastaan. Sodan jälkeisessä kirkollisessa tilanteessa herännäisyyden tehtävä oli hä-

nen mielestään päinvastainen. Tehtävänä oli taistella luterilaisen opin puolesta ja muistuttaa, että 

kyseisestä opista poikkeaminen oli vaarallista. Kares arvioi, että mikäli kirkon sisällä syntyisi luteri-

lainen rintama allianssihenkisen kristillisyyden vastapainoksi, niin rintama tulisi saamaan vankim-

man tukijoukkonsa vanhojen herätysliikkeitten ja erityisesti herännäisyyden keskuudesta.188

Evankelisen liikkeen vaikuttaja Lauri Huovinen suhtautui Kareksen tavoin myönteisesti Tiililän kir-

jaan Kestääkö luterilaisuus. Huovinen tosin kritisoi Tiililän näkemystä koko maailman autuuden -

opin epäraamatullisuudesta. Suhtautumisessa allianssikristillisyyteen Huovinen oli Tiililän kanssa 

samoilla linjoilla.189 Herättäjä-Yhdistys ja Evankeliumiyhdistys löysivätkin toisensa taistelussa lute-

rilaisen opin puolesta allianssikristillisyyttä vastaan.  

Kares arvosteli kääntymiskokemusta korostavaa kristillisyyttä myös vuoden 1947 herättäjäjuhlien 

juhlapuheessa. Hän totesi, etteivät heränneet nuoret kerskaile uskoon tulemisellaan, vaan nöyrästi 

                                                
186 Vja 1947, 39–40.
187 Vja 1947, 40–41.
188 Vja 1947, 39–40.
189 Sanansaattaja 1/1947, 4–12.
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tunnustavat, että heidän parannuksensa on tekemättä.190 Samassa puheessaan Kares totesi, että he-

rännäisyys oli luterilaista kristillisyyttä ja että herännäisyyden kristillisyyden näkemys voidaan il-

maista suoraan Lutherin sanoilla.191

Vuoden 1949 herättäjäjuhlien juhlapuheessaan Kares kritisoi jälleen allianssikristillisyyttä. Hän to-

tesi, että hengellinen elämä, joka ei perustu seurakunnan tunnustukseen, on pelkkää "hurmahenkien 

hourausta".192

Kareksen pitämissä herättäjäjuhlien juhlapuheissa oli erilainen kanta allianssikristillisyyteen kuin 

Matti Pesosen viimeiseksi jääneessä herättäjäjuhlien juhlapuheessa, jonka hän piti vuoden 1945 he-

rättäjäjuhlilla. Siinä, missä Kares tarkoitti ystävä-sanalla lähinnä herännäisyyteen kuuluvia, niin Pe-

sonen totesi: 

Herran Jeesuksen ystävät muodostavat Herran kansan, Herran seurakunnan, asukoot sitten missä maan 
ääressä tahansa, kuulukoot mihin kansaan hyvänsä, puhukoot sitä tai tätä kieltä, olkoot sen tai tämän 
kristillisen kirkkokunnan jäseniä.193

Matti Pesonen suhtautui myös muita herännäisjohtajia myönteisemmin Kansan Raamattuseuran pe-

rustamiseen.194 Pesosen näkemyksen tässä kohdin jakoi hänen vävynsä Pentti Taipale. Taipale ar-

vioi myönteisesti Frank Mangsin kirjaa Lähteiden maa Hengellisessä Kuukauslehdessä. Taipale toi-

voi, että Mangsin kirja joutuisi erityisesti kärsivien ihmisten käsiin. Hänen mukaansa Mangs käsit-

telee elämän vastoinkäymisiä ihmeteltävän selvänäköisesti ja löytää niihin myös selkeän raamatulli-

sia vastauksia.195

Pesosen ja Taipaleen toiminta osittaa, että herännäispapiston keskuudessa toisen maailmansodan 

jälkeen tunnettiin myötämielisyyttä nousevaa uuspietismiä sekä angloamerikkalaista herätyskristilli-

syyttä kohtaan. Herännäisyys oli jakaantunut suhteessa uuspietismiin. Olavi Kares oli kuitenkin 

                                                
190 Kares 1959, 14. 
191 Kares 1959, 10. 
192 HK 1949, 165. 
193 HK 1945, 148.
194 HK 1945, 218.
195 HK 1945, 42.
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omalla toiminnallaan vaikuttamassa siihen, että Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunta ei esimerkiksi 

lähtenyt näkyvästi tukemaan Kansan Raamattuseuran toimintaa. 

C. Suomalaisen kristillisyyden edustaja 

1. Kares korostaa herännäisyyden suomalaisuutta 

Ilkka Huhta on tutkimuksessaan Täällä oikea Suomenkansa todennut, miten herännäisyyden kes-

kuudessa erityisesti 1890-luvulta lähtien oli tahdottu pitää esillä näkemystä siitä, miten juuri herän-

näisyys ilmentää suomalaista uskonnollisuutta. Herätysliike nähtiin myös vaikuttavana tekijänä kan-

salliseen heräämiseen niin sanotun ensimmäisen sortokauden aikana. Juhani Aho kirjoitti Eliel As-

pelin-Haapkylän kirjoittaman Lars Stenbäck-elämäkerran arvostelussaan, miten suomalaisten kan-

sallinen herääminen oli herännäisyyden ansiota.196

Kares oli omaksunut edellä kuvatun propagandistisen näkemyksen, jonka mukaan juuri herännäi-

syys ilmentää parhaiten suomalaista hengellisyyttä.197 Sodan jälkeen Kares piti tätä näkemystään 

vahvasti esillä. Hän oli omalla toiminnallaan edelleen vahvistamassa käsitystä herännäisyyden kan-

sallisesta merkityksestä.                                

Herännäisyyden suomalaisuuden korostus tuli näkyviin Kareksen teoksessa Eräitä kirkkohistorialli-

sia näköaloja.  Kares toki myönsi, että varsinkin 1700-luvun herännäisyys oli saanut erittäin paljon 

vaikutteita saksalaisesta pietismistä.198 Samalla hän kuitenkin painotti, että herännäisyys on ennen 

kaikkea suomalaista kristillisyyttä. Kares kirjoitti: 

Herännäisyyden elämännäkemyksen taustana on meidän kansamme historia. Ei voi ajatella, että esimer-
kiksi Ruotsissa olisi syntynyt täysin vastaava alatien elämänliike. Jotta herännäisyyttä voidaan oikein 
arvioida, on sitä katseltava sitä kärsimyksen ja vaivan tien taustaa vastaan, jota tämä lännen etuvartija-
kansa on vuosisadat kulkenut.199

                                                
196 Huhta 2001, 225. 
197 ”suomalainen kristillisyys” oli Osmo Tiililän luoma käsite. Toisen maailmansodan jälkeen Kares korosti, että herän-
näisyys on suomalaista kristillisyyttä. 
198 Kares 1945, 227–229. 
199 Kares 1945, 233. 
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Kares kirjoitti vuonna 1945, miten ”viime aikoihin asti moni oli omaksunut sovinnaisen harhakäsi-

tyksen, jonka mukaan Suomen kirkossa herännäisyys edusti lakia ja evankelisuus evankeliumia”.

Kares totesi, että samaan aikaan kun Hedberg erosi herännäisyydestä, siinä oli vallalla käymistila, 

jonka seurauksena ”evankelisuus” voimistui herännäisyydessä. Kareksen mukaan herännäisyys ei 

ole koskaan ollut ”lainvoittoista”. Todisteena siitä, että rikas evankeliumi oli aina ollut herännäisyy-

den elämää antava voima, Kares näki herännäisyyden ”rakkaimmat kirjat” eli Thomas Wilcoxin 

Hunajan pisaran, Siionin virret ja Halullisten sieluin hengelliset laulut sekä Jonas Laguksen kirjeet. 

Herännäisyyden evankelisuudesta oli todiste myös Kareksen mielestä se, että Paavo Ruotsalainen, 

Jonas Lagus ja ”muut heränneet” iloitsivat Hedbergin Uskonopin ilmestymisestä.200

Kareksen mukaan Fredrik Gabriel Hedbergin eroaminen herännäisyydestä ei tarkoittanut, että ”sy-

ventyminen evankeliumin hengessä” olisi mitenkään pysähtynyt herännäisyydessä. Kysymys oli 

liikkeiden ”rinnakkaiskehityksestä”. Eroavaisuus herännäisyyden ja Hedbergin johtaman liikkeen 

välillä oli siinä, että Hedberg alkoi Kareksen mukaan etsiä vaikutteita ”yleisistä evankelisista vir-

tauksista, joita niihin aikoihin kristikunnan piirissä oli havaittavissa”. Malmbergin johtama herän-

näisyys sen sijaan säilytti omassa kehityksessään historialliset, ”suomalaiset elämäntunnot”. Koska 

herännäisyys on herätysliikkeistä aidoimmin suomalainen herätysliike, niin siksi herännäisyys oli 

hänen mukaansa vaikuttanut suuresti yleiseen suomalaiseen hengenelämään ja isänmaan rakennus-

työhön.201 Kareksen mukaan evankelisuuden ja herännäisyyden keskeisin erovaisuus oli siinä, että 

evankelisuus oli saanut vaikutteensa ennen kaikkea yleisistä eurooppalaisista vaikutteista. Sen si-

jaan herännäisyys oli ollut suomalainen liike. 

Edellä mainitussa tulee hyvin esille Karekselle ominainen romanttinen herännäisyyskuva ja siihen 

liittyvä nationalistinen ajattelu.  

                                                
200 Kares 1945, 238; Luukkanen 2017, 30. 
201 Kares 1945, 238–239; Luukkanen, 2017, 30. 
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Hieman ristiriitaiselta tuntui, että samalla kun Kares korosti herännäisyyden suomalaisuutta suh-

teessa eurooppalaisia vaikutteita saaneeseen evankelisuuteen, samalla hän nostaa herännäisyyden 

rakkaimpiin kirjoihin brittiläisen puritaanin Wilcoxin kirjoittaman teoksen. 

Herännäisyyden suomalaisuuden korostukset tulivat näkyviin myös Kareksen pitämissä herättäjä-

juhlien juhlapuheissa. Ensimmäisessä juhlapuheessaan vuonna 1947 Kares toteisi, että herännäisyy-

dellä on ollut syvä vaikutus Suomen kansan elämään. Hän jatkoi: 

Herännäisyys on ollut Jumalan työ Suomen kansaa varten. Lienee vaikeaa päästä sitä oikein lähelle, jos 
ei tunne tämän kansan elämää. Niinpä voitaisiin sanoa, että esimerkiksi Paavo Ruotsalaisen valtava 
henkilöhahmo on ymmärrettävissä vain tämän kärsimysten ja pettuleivän kansan historian taustaa vas-
taan.202

Vuoden 1950 juhlapuheessaan Kares totesi herännäisyyden historian osoittavan, miten juuri tässä 

hengellisessä liikkeessä Jumalan valtakunta on tullut Suomen kansan keskelle.203

Kareksen johtava teema oli hänen vuoden 1951 herättäjäjuhlien juhlapuheessaan, miten herännäi-

syys oli ollut ”Suomen kansan elämän juurien hoitaja”.  Kareksen tulkinnan mukaan Suomi oli sel-

vinnyt historian vaikeista ajoista: Venäjän vallan aikaisista routavuosista, vuodesta 1918, talvi-

sodasta ja jatkosodasta, koska Jumala oli hoitanut Suomen kansaa muun muassa herännäisyyden 

välityksellä.204

Kares viittasi puheessaan siihen, miten ruotsalainen pappi Nils Bolander oli ihmetellyt talvisodan 

jälkeen sitä, että suomalaiset olivat jaksaneet taistella horjumattomina ja peräänantamattomina an-

karassa sodassa. Kareksen mukaan Bolanderin selitys tähän oli siinä kansakunnan elämän juurien 

hoitamisessa, jota oli sukupolvien saatossa harjoitettu Jumalan armon avulla. Erityisesti Bolander 

oli korostanut tässä kohdin Paavo Ruotsalaisen merkitystä. Paavo Ruotsalainen oli hänen mieles-

tään ”sydämen rintaman, Suomen hengellisen Mannerheimin-linjan” perustaja.205 Herännäisyydellä 

                                                
202 Kares 1959, 11. 
203 Kares 1959, 55. 
204 Kares 1959, 73. 
205 Olavi Kares mainitsee Bolanderin näkemyksen Paavo Ruotsalaisesta ”Suomen hengellisen Mannerheim-linjan” pe-
rustajana jo vuonna 1945 ilmestyneessä tutkimuksessaan ”Eräitä kirkkohistoriallisia näköaloja”. Kares 1945, 245; 
Luukkanen 2017, 29. 
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oli Kareksen mukaan ollut valtava isänmaallinen merkitys: Juuri herännäisyys oli toiminut kan-

samme vaikeina aikoina ”sydämen rintaman kokoojana” ja antanut voiman selvitä koettelemuk-

sista.206

Kares suhtautui vuoden 1951 herättäjäjuhlien juhlapuheessaan arvostavasti ja kunnioittavasti suo-

malaisten sotilaiden toimintaan talvisodassa.207

Jouko Talonen on todennut, että herännäisyys saavutti maailmansotien välisenä aikana – ajan natio-

nalistisen aallon siivittämänä – niin sanotun suomalaisen kristillisyyden aseman.208 Olavi Kares 

pyrki siihen, että tuo suomalaisen kristillisyyden asema säilyisi herännäisyydellä myös toisen maail-

mansodan jälkeen, vaikka yleinen nationalistinen aalto olikin hiljentynyt. 

2. Myötätuntoa punaisia kohtaan vuoden 1918 sisällissodassa 

Suomen valtiollisen itsenäistymisen aikoihin ja sen jälkeisinä vuosina herännäisyyden julkisuusku-

vaan liitettiin tiiviisti sitoutuminen poliittiseen oikeistoon. Vuoden 1918 sisällissota oli osaltaan 

vahvistamassa tätä käsitystä.209

Kares korosti vuonna 1945 ilmestyneessä tutkimuksessaan Eräitä kirkkohistoriallisia näköaloja va-

paussodan merkitystä herännäisyyden historiassa. Kares kertoi, miten hän vuonna 1937 oli kysynyt 

marsalkka Mannerheimilta, oliko tälle henkilökohtaisesti vapaussodan aikana muodostunut mitään 

                                                
206 Kares 1959, 75. 
207 Aiemmin samana vuonna Hengellisen Kuukauslehden päätoimittajalla Matti Pesosella oli varsin toinen näkemys 
talvi- ja jatkosodasta. Marsalkka Mannerheimin kuoltua, Pesonen kirjoitti hänestä muistokirjoituksen. Pesonen totesi,
että vuoden 1918 vapaussota oli hänen mielestään Mannerheimin elämäntyön kohokohta. Mannheimin toiminnasta 
talvi- ja jatkosodassa Pesonen totesi: ”Jääköön kuitenkin hänen toimintansa armeijan ylipäällikkönä onnettomassa 
talvisodassa ja vielä onnettomammassa jatkosodassa mainitsematta, sillä sen tapahtumat ovat meille liian läheiset voi-
daksemme hänen osallisuuttaan niihin oikein ja totuudenmukaisesti arvioida. Niin onkin hyvä, sillä historian tuomio on 
varmaankin paljon lähempänä Jumalan tuomiota kuin meidän – varsinkin maalikkojen – arvostelut.” (HK 1951, 43) 
Toki myös monet muutkin herännäisvaikuttajat kuin Kares puhui sotien jälkeen arvostavasti ja kunnioittavasti sotavete-
raaneista. Esim. HK 1954, 55–56.
208 Talonen 2014, 20. 
209 Mustakallio 2009, 39; Huhta 2001, 227. 
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käsitystä herännäisyyden isänmaallisesta merkityksestä. Mannerheim oli aluksi todennut, että parin-

kymmenen vuoden välimatka hävittää muistista paljon yksityiskohtia. Mutta Mannerheim kuitenkin 

jatkoi: 

Yleisenä vaikutuksena jäi minulle, että körttiläiset olivat erinomaisia sotilaita ja kuinka voisikaan olla 
toisin, kun syvästi uskolliset ja isänmaataan rakastavat kansalaiset ottavat osaa taisteluun, jossa kaikki 
ne aatteet ovat vaarassa, jotka antavat kristitylle elämänarvon. Ja varmaa on, että heidän jalo esimerk-
kinsä kannusti muitakin ja oli omiaan kohoittamaan koko valkoisen armejan siveellisen tason sille kor-
keudelle, jossa se sodan aikana oli.210

Sodan jälkeen asevelipapisto pyrki korostamaan sitä, että kirkon tuli palvella ja tukea kaikkia suo-

malaisia. Asevelipapisto yritti näin vahvistaa kaikkien suomalaisen yhteenkuuluvaisuutta. Olavi Ka-

res sen sijaan vuonna 1945 ilmestyneessä teoksessa korostaa vuoden 1918 sotaa vapaussotana. Ka-

res myös julkaisi otteita Mannerheimin hänelle lähettämästä kirjeestä, missä Mannerheim katsoi, 

että syvästi uskolliset ja isänmaataan rakastavat kansalaiset taistelivat nimenomaan valkoisten puo-

lella. Kares liitti herännäisyyden lähinnä valkoisen Suomen hengelliseksi liikkeeksi. Tässä suh-

teessa Kares vielä 1945 edusti Akateemisen Karjalaisseuran ja Isänmaallisen kansanliikkeen kes-

kuudessa omaksuttua historiantulkintaa. 

Vuonna 1952 ilmestyessä Heränneen kansan vaellus -kirjasarjan viimeisessä osassa Kares omistaa 

kokonaisen luvun vuoden 1918 sisällissodan käsittelyyn. Kares siteeraa edellä mainittua Manner-

heimin hänelle vuonna 1937 lähettämää kirjettä. Kareksen näkemyksen mukaan herännäisyyden 

edustajat olivat täysin yksimielisesti sodassa valkoisten puolella. He ymmärsivät, että isänmaa, koti 

ja isien kirkko olivat uhattuina.211 Kares tulkitsi niin, että juuri vapaussota auttoi Suomen kansan 

näkemään, mikä aarre sillä oli herännäisyydessä. Vapaussodan jälkeen herännäisyys nauttikin hänen 

mukaansa suurta arvostusta ja kunnioitusta.212

                                                
210 Kares 1945, 245–246. 
211 Kares 1952, 58. 
212 Kares 1952, 87. Huhta tuo esille tutkimuksessaan sen, miten vuoden 1918 sisällissota synnytti myytin körttiläisten 
erinomaisuudesta sodassa. Hänen mukaansa ”valkoinen julkisuus” suhtautui hyvin myönteisesti herännäisyyteen sisäl-
lissodan jälkeen. Huhta 2001, 218.  
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Heränneen kansan vaelluksen viidennessä osassa oleva kirjoitus vuoden 1918 sisällissodasta eroaa 

kuitenkin Kareksen 1945 kirjoittamasta tekstistä siten, että Herännen kansan vaelluksessa on nähtä-

vissä myös lievää myötätuntoa sisällissodan toista osapuolta kohtaan. Kares totesi, että vapaussota 

antoi heränneille uutta vastuuntuntoa koko kansasta, koko isänmaasta sen elämästä ja kohtalosta. 

Ulkoapäin katsellen olisi voinut ajatella, että sota olisi vaikuttanut heränneisiin ”sosiaalisessa mie-

lessä repivästi”.  Kareksen mukaan sodan seurauksena heränneen kansan sosiaalinen vastuuntunto 

kasvoi. Se oppi näkemään entistä selvemmin, että suomalaisessa yhteiskunnassa oli paljon korjatta-

vaa. Heränneet oppivat ymmärtämään, ettei syy siihen ”vertavuotavaan haavaan”, joka sodan aikana 

kansastamme paljastui, ollut vain vasemmistolaisissa, vaan syy oli yhteinen. Heränneet rintamamie-

het saivat nähdä, että vastustajienkin joukossa oli paljon rehellisiä suomalaisia miehiä, jotka olivat 

joutuneet harhaanjohdetuksi osaksi ”epävanhurskaiden johtajiensa”, mutta osaksi myös kansakun-

nan ”yhteisen epävanhurskauden ja parempiosaisten sydämen kovuuden” tähden.213

Kares myönsi vuonna 1952 ilmestyneessä kirjassa, että vuoden 1918 sisällissodan aiheuttajana ei

ollut pelkästään pahan voimien nousu Jumalan valtakuntaa vastaan, vaan myös vallinneet yhteis-

kunnalliset epäoikeudenmukaisuudet. Kareksen muuttuneessa sisällissodan tulkinnassa näkyi pyrki-

mystä ymmärtää sisällissodan molempia osapuolia.  Mainittuun uuteen arvioon saattoi osaltaan vai-

kuttaa SDP:n muuttunut suhde kirkkoon. Tosin Kares yhä edusti vahvasti tulkintaa, jossa sodan val-

koinen osapuoli edusti oikeutta.  

3. Kommunisteja uskaltaa taas arvostella  

Suomalaisessa yhteiskunnassa oli 1950-luvulla nähtävissä selvä poliittinen ja taloudellinen vakiin-

tuminen. Länsimainen demokratia oli turvattu ja nopea taloudellinen vaurastuminen alkoi. Syys-

kuussa vuonna 1952 Suomi suoritti loppuun ainoana toisen maailmansodan hävinneistä valtioista 

                                                
213 Kares 1952, 88.
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sotakorvauksensa Neuvostoliitolle. Tapahtuma koettiin Suomessa huojentavana. Kylmän sodan lie-

ventyminen ja kansainvälisen politiikan ”suojasää” tekivät mahdolliseksi sen, että Suomen vihdoin 

annettiin liittyä Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) jäseneksi joulukuussa 1955. Hieman aiemmin 

Suomen oli annettu liittyä Pohjoismaiden neuvostoon. Näin Suomen asema kansanvälisellä fooru-

milla oli huomattavasti vahvistunut.214

1950-luvulle tultaessa välitön Neuvostoliiton pelko alkoi Suomessa hieman hellittää. Tästä johtuen 

herännäisyyden keskuudessa otettiin jälleen rohkeammin kantaa poliittisiin kysymyksiin.  

Turun kristillisessä kansanopistossa pidettiin elokuussa 1951 herännäispappien kokous. Kokouk-

sessa todettiin, ettei poliittinen elämä sinänsä ollut tuomittavaa. Siksi toivottiin, että papisto osallis-

tuisi ahkerasti yhteisten asioiden hoitoon. Jussi Kuoppala totesi, että herännäispapistolla oli ollut 

voimakas panos Suomen yhteiskunnalliseen elämään. Hänen mukaansa herännäispappien osallistu-

minen politiikkaan ei ollut luonut ”varjoa herännäisyyden historiaan”. Sen sijaan Kuoppala katsoi, 

että piispa Eelis Gulinin ajama periaate ”papit pois politiikasta” oli jo nyt vaikuttanut tuhoisasti. 

Kuoppala katsoi, että mikäli herännäispapit jäisivät pois poliittisesta toiminnasta, he luopuisivat ot-

teestaan Suomen kansan elämään.215 Myös monissa muissa Hengellisen Kuukauslehden kirjoituk-

sissa toivottiin, että herännäispapit osallistuisivat aiempaa näkyvämmin puoluepolitiikkaan.216

Vuoden 1951 eduskuntavaalit olivat olleet yllätykselliset217: Vastoin odotuksia vaalien voittajaksi 

selvisi SKDL. Mainitun eduskuntavaalien jälkeen SDP:llä oli 53 kansanedustajaa ja SKDL:llä 43, 

eli porvaripuolueilla oli vain niukka enemmistö.218

                                                
214 Tarkka 1992, 53–54. 
215 HK 1951, 230. 
216 HK 1951, 231. 
217 Vuoden 1945 eduskuntavaalien suurin voittaja oli SKDL. Vuoden 1948 eduskuntavaaleissa SKDL koki vastaavasti 
merkittävän tappion. Nevakivi 2009, 2312, 246. 
218 Nevakivi 1996, 239, 329 (eduskunnan kokoonpanoliite) 
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Kun lähestyttiin vuoden 1954 eduskuntavaaleja, herännäisyyden keskuudessa pelättiin, että vasem-

mistolaisten ja erityisesti SKDL:n voittokulku jatkuisi myös seurassa vaalissa.  Tästä syystä Hen-

gellinen Kuukauslehti pyrki voimakkaasti ohjaamaan lukijakuntansa äänestyskäyttäytymistä. Tämä 

tapahtui maalaamalla uhkakuvia siitä, miten Suomelle kävisi jos kommunistit saisivat vaalivoiton.  

Eduskuntavaaleja edeltävä Hengellinen Kuukauslehti korosti sitä, että tulevassa vaalissa oli kysy-

mys siitä, kasvaako Suomessa ”kommunismin tuhoisa valta”. Erityisen huolestunut toimitus oli 

heistä, jotka luottivat siihen, että asiat järjestäytyvät itsestään, ja siksi suunnittelivat jättää äänestä-

mättä. Lehdessä muun muassa viisi herännäisvaikuttajaa vastasivat kahteen kysymykseen: ”Mistä 

syystä äänioikeuden käyttäminen on mielestänne välttämätöntä? ja Miten nykyaikana parhaiten vas-

tustetaan kommunismia?”219

Jussi Kuoppala pyysi, että Olavi Kares kirjoittaisi Hengelliseen Kuukauslehteen pääkirjoitusartikke-

lin, jossa tämä puhuisi kristityn vastuusta koskien maan ja kansan asioiden hoitoa. Kuoppala toivoi, 

että Kareksen kirjoituksessa vastustettaisiin kommunismia.220

Kares totesi kirjoituksessaan, miten edessä oli valtiollisen vaalin vuosi ja Suomen kansa joutui taas 

”monelle taholle revityksi”. Kares toivoi, että ”kilvoittelevat ystävät osaisivat kysellä, mikä on mei-

dän vaalitunnuksemme”. Esikuvaksi Kares otti Juho Malkamäen. Hän kertoi siitä, kun Malkamäki 

meni aikoinaan eduskuntaan, niin hän ei mennyt sinne minkään määrätyn talousohjelman tai eturyh-

män edustajana.221 Kareksen mukaan Malkamäki meni ”omalta vähäiseltä osaltaan” taistelemaan 

Suomen kansan sielusta. ”Malkamäki edusti Suomen herännyttä kansaa” Kares jatkoi:

Joskus on tullut ahdistus sydämeen, että eikö meillä enää ole olleenkaan valitsijoita, jotka koettaisivat 
katsella ryhmäetujen yli siihen, mikä on hyväksi koko koetetulle kansallemme., eikö enää ole edustajia, 
jotka ovat omissatunnoissaan kuulleet sanan: ”Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen hurskaut-
taan”.
Rakkaat ystävät, meidän keskuudessamme taitaa olla hyvin paljon puolue-elämään nähden kodittomia, 
mutta isänmaan asiaa me tahtoisimme yhdessä ajaa. Niitä vastaan koettaisimme taistella, jotka polkevat 
jalkoihinsa sekä isänmaan vapauden että Jumalan vanhurskauden.222

                                                
219 HK 1954, 40. 
220 KA OKA Jussi Kuoppala Karekselle 15.1.1954. 
221 Malkamäki toimi Suomalaisen Puolueen kansanedustajana. Hanski 2001. 
222 HK 1954, 36. 
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Kareksen kirjoitus oli lehden monia muita kirjoituksia maltillisempi. Hän ei nimeltä maininnut 

kommunisteja. Kuitenkin Kareksen kehotus taistella niitä vastaan, ”jotka polkevat isänmaanvapau-

den ja Jumalan hurskauden” oli nähtävä kannanottona kansandemokraatteja vastaan.223

Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunta antoi selkeän äänestyskäyttäytymisohjeen kannattajilleen. 

Olavi Kares tahtoi kuitenkin julkisesti esiintyä ennen muuta puolueettomana. Tämä tuli esiin hänen 

puhuessaan ”puolue-elämään nähden kodittomista”. Hengellisen Kuukauslehden linja osoitti kui-

tenkin sen, että Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunta oli hyvin antikommunistinen. Herännäisvai-

kuttajista kaikkein jyrkimmin politiikkoja ja hallitusta arvosteli Matti Pesonen.224

Vaalityö, johon herännäisyyskin oli ottanut osaa, tuotti tulosta siltä osin, että vaalissa saavutettiin 

uusi äänestysennätys 79,9 %.  SKDL ei saanut pelättyä vaalivoittoa, mutta pystyi säilyttämään 43 

kansanedustanpaikkaa. Kokoomus hävisi neljää paikkaa, maalaisliitto voitti kaksi lisäpaikkaa ja 

SDP yhden.225

D. Lundilaisuuden ja korkeakirkollisuuden paineessa

1. Raja maailmaan 

Vielä 1930-luvulla herännäisyyttä, samoin kuin muutakin suomalaista herätysliikekristillisyyttä oli 

leimannut jyrkkä rajojen vetäminen maailmaan päin. Toisen maailmansodan aikana ja sodan jälkeen 

asenteet alkoivat kuitenkin muuttua. Talvi- ja jatkosodan aikana rintamalla ollut sotilaspapisto jou-

tui läheisiin tekemisiin suomalaisten miesten kanssa. He kohtasivat myös ne miehet, jotka olivat 

rauhan aikana jääneet kirkon aktiivisen toiminnan ulkopuolelle. Rintamalla koettu yhteisvastuun ja 

aseveljeyden henki johti vähitellen uuden näkemyksen hahmottamiseen kirkon tehtävästä. Katsot-

tiin, että kirkon tuli palvella koko kansakuntaa. Sisäänpäin kääntyneen hurskauden oli muututtava 

                                                
223 HK 1954, 36. 
224 esim. HK 1953, 293–295. 
225 Nevakivi 2009, 246. Vuoden 1948 eduskuntavaaleissa SKDL sai 38 edustajapaikkaa, Vuoden 1951 SKDL voitti ja 
sai viisi edustajapaikkaa lisää. Nevakivi 2009, 259. 
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entistä voimakkaammin keskinäiseksi sosiaaliseksi vastuuksi. Mainitun uuden kansankirkkoihan-

teen puolestapuhujiksi tulivat ennen kaikkea asevelipapit.226 Asevelipapit olivat jo syksyllä 1942 

perustaneet Asevelipapit ry:n, joka lähti aktiivisesti etsimään uutta toimintaihannetta, jossa pyrittiin 

kantamaan vastuuta myös kirkosta vieraantuneista. He olivat omaksuneet sosiaalieettisen perusnä-

kemyksen. Asevelipappien puheenjohtajaksi tuli pastori Erkki Niinivaara. Hänen taustanaan oli lä-

hinnä evankelinen herätysliike. Asevelipapeissa oli kuitenkin mukana paljon myös herännäispap-

peja. Esimerkiksi asevelipappien yksi merkittävimmistä vaikuttajista oli herännäisyyteen lukeutuva 

Martti Simojoki. Asevelipappien keskeiseksi äänenkannattajaksi tuli Vartija-lehti. Vuonna 1945 

lehden päätoimittajaksi tuli Martti Simojoki ja toimitussihteeriksi nimettiin Aarne Siirala sekä toi-

mituskuntaan Kusti Korhonen, Erkki Niinivaara ja Armo Nokkala.227

Asevelipapit julkaisivat vuonna 1945 kirjan Älä aja raiteissa, jota on pidetty asevelipappien ja uu-

den kirkkonäkemyksen perusteoksena. Kirjoittajien joukossa oli myös herännäispappeja kuten Jussi 

Kuoppala, Osmo Alaja, Armas Antila, Toivo Laitinen, Martti Simojoki, Eino Seppo sekä Jussi 

Tenkku.228 Esimerkiksi Jussi Tenkun kirjoituksen ensimmäiset sanat ”senkin saatanan körttiläinen” 

osoittivat, että kysymyksessä ei ollut aivan perinteinen herännäisedustajan hartauskirjoitus.  

Asevelipapiston muodostuminen oli osaltaan hajottamassa herännäispappien rintamaa. Monet he-

rännäispapit samaistuivatkin sodan jälkeen ensisijaisesti asevelipapistoon eikä herännäispapistoon 

kuten vielä ennen sotaa. Esimerkiksi Osmo Alaja kertoi, miten hän iloitsi siitä, että he saivat Tam-

pereen hiippakunnan synodaalikokouksessa ”kaksi omaa miestä” läpi pappisedustajien vaalissa. 

Nämä kaksi herännäispappi Alajan omaa miestä olivat Erkki Niinivaara ja Martti Simojoki.229 Tämä 

osoitti sen, että asevelipapit tukivat toisiaan yli herätysliikerajojen.  

                                                
226 Ahola 1996,23–27; Murtorinne 1995, 294–295. 
227 Malkavaara 2000, 219. 
228 Älä aja raiteissa 1945. 
229 Alaja 1981, 160. 
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Olavi Kareksella ei ollut kokemusta pitkästä rinnakkainelosta sotilaiden kanssa rintamaolosuh-

teissa.230 Tämä oli osaltaan etäännyttämässä Karesta asevelipapiston päämääristä. 

Kares tunsi myös sodan jälkeen epäluottamusta asevelipapiston keskeisiin vaikuttajiin. Hän kirjoitti 

vuonna 1948 kirkkoherra Lauri Tuomelle, miten Niinivaaran ”kolea henki” pelottaa häntä. Kares oli 

myös pahoillaan siitä, että Vartija-lehti oli hänen mielestään tuohon aikaan täynnä tuota samaa 

”kuolettavan koleaa henkeä”. Kareksen mukaan lestadiolaisuus ja evankelisuus olivat paljon lähem-

pänä herännäisyyttä kuin ”niinivaaralaisuus”.231

Kares suhtautui kielteisesti Martti Simojoen johtamaan Vartija-lehteen. Sodan jälkeen Kareksen 

asenne Simojokea kohtaan oli muutenkin kriittinen. Hän piti esimerkiksi Simojoen vuonna 1946 

kirjoittamaan kirjaa Kirkko harhaoppina.232

Ilmeisesti juuri Olavi Kares oli vaikuttamassa siihen, että Martti Simojoki ei saanut näkyvää asemaa 

herännäisyydessä. Esimerkiksi vuosien 1947 sekä 1948 herättäjäjuhlilla Martti Simojoki ei toiminut 

puhujana.233

Suomen kirkkohistorian tutkimuksissa on viime vuosikymmenien aikana todettu, että sodanjälkeistä 

aikaa leimasi jännite uuskansankirkollisuuden ja herätyskristillisyyden välillä. Paikoin rintamalinjat 

olivatkin hyvin selvät. Mutta joskus uuskansankirkollisuuden ja herätyskristillisyyden väliset rajat 

olivat häilyvät. Esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeisessä herännäisyydessä oli nähtävissä sekä 

uuskansankirkollisia että herätyskristillisiä piirteitä. Myös samat henkilöt saattoivat olla yhtä aikaa 

herätyskristittyjä ja uuskansankirkollisia. Asevelipapiston herännäisedustajat olivat usein mainittu-

jen kaltaisia. Erkki Niinivaaran radikaaleimpiin näkemyksiin yhtyi hyvin pieni joukko heränneiden 

edustajia.

                                                
230 KA OKA Kares Bröklundille 16.12.1939; KA OKA Kareksen sotilaskortti; Kares 1978, 19–21.
231 KA OKA Kares Lauri Tuomelle 27.7.1948. 
232 Simojoki 1946, Olavi Kareksen kirjoittama kommentti oman kirjansa kanteen. Ko. teos on tekijän hallussa. 
233 HK 1948, 139–144. 
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Kiista uuskansankirkollisen kirkkonäkemyksen omaksuneiden ja herätyskristillisesti suuntautunei-

den välillä kiihtyi 1950-luvulle tultaessa. Eräs tällainen kiista käytiin keskustelussa lundilaisuu-

desta. Lundilaisuus pohjautui ruotsalaiseen Luther-tutkimukseen. Tämän teologisen näkemyksen 

omaksuneet kritisoivat pietististä, ekklesiola-korosteista kirkkonäkemystä.234

Olavi Kares kirjoitti vielä vuonna 1945 myönteisesti Lundin teologiasta. Kares iloitsi siitä, että suo-

malaiset hengelliset liikkeet ja erityisesti herännäisyys olivat saaneet jalansijaa Ruotsissa. Kares to-

tesi, että Lundin teologien keskuudessa oli havaittavissa aivan erityistä harrastusta herännäisyyttä 

kohtaan. Hän mukaansa Bo Giertzin romaani Kalliopohja oli osoitus herännäisyyden vaikutuksesta 

Ruotsissa. Giertzin kirjassa oli Kareksen näkemyksen mukaan mestarisella tavalla ilmennetty sa-

moja elämäntuntoja, joita herännäisyyden piirissä oli koettu. Kares tulkitsi eräiden romaanien koh-

tien osoittavan ”välitöntä herännäisyytemme vaikutusta”.235

Lundilaisen teologian keskeisimpänä kriitikkona Suomessa oli professori Osmo Tiililä. Tiililä kir-

joitti toukokuussa 1948 Karekselle: 

Eräs suunta, joka minua nykyisin surettaa, on ns.lundilais-sireniolaisuus, jota Vartija edustaa – erityi-
sesti Niinivaara ja Siirala. Valo tulee niille veljille lännestä ja sieltähän ne tulevat liturgiset hommat-
kin.236

Osmo Tiililä tiesi, että Kares tunsi suurta vastenmielisyyttä korkeakirkollisuutta ja erityisesti juma-

lanpalvelusten liturgisten piirteiden korostamista kohtaan. Liittämällä yhteen lundilaisuuden ja ”li-

turgiset-hommat”, Tiililä tiesi, että saisi Kareksesta tukijan Lundin teologiaa vastustaessaan. Vuo-

                                                
234 Ahola 1996, 30–32; Murtorinne 1977, 21; Murtorinne 1995, 311. 
235 Kares 1945, 249. Pappien kokouksessa Helsingissä marraskuussa 1953 Kares kritisoi jo voimakkaasti Ruotsin kir-
kollista elämää. Hän totesi naapurimaassamme olevan vallalla ”kirkon hajoamisilmiö”, jonka oli saanut aikaan Karek-
sen mukaan ”korkeakirkollisuus”.  Samoin Kares kritisoi Bo Giertziä: Kares oli kuullut Giertzin esitelmän sielunhoi-
dosta ja esitelmän jälkeen Kareksen mieleen oli hiipinyt ”omituisen masentava tunne”.  
Lähteiden mukaan Kares piti Giertziä lundilaisena teologina. Todellisuudessa Giertz ei ollut lundilainen, mutta korkea-
kirkollisuuden edustajana häntä voidaan pitää. Kares saattoi yhdistää lundilaisuuden ja korkekirkollisuuden. Molemmat 
olivat hänelle vastenmielisiä suuntauksia. 
236 KA OKA Tiililä Karekselle 9.5.1948; Kares 1978, 322. 
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den 1949 loppupuolella Tiililä totesi Karekselle, miten Lundistä ”huokuu yhä kylmempi henki pie-

tismiä kohtaan”. Esimerkkeinä tästä kylmästä hengestä Tiililä mainitsi Gustaf Wingrenin uusimman 

kirjan sekä Lauri Haikolan, Aarne Siiralan ja Erkki Niinivaaran toiminnan.237

1950-luvulle tultaessa Kareksen näkemys Lundin teologiasta oli muuttunut kriittiseksi. Se, mikä 

aiemmin oli ollut herännäisyyden vaikutusta Ruotsissa, oli muuttunut herännäisyyden vastakoh-

daksi. Kareksen ajatukset oli saanut muuttumaan ennen kaikkea Osmo Tiililä. Kareksen kielteistä 

asennoitumista lundilaisuutta kohtaan lisäsi myös se että, tämän suunnan näkyvimmäksi vaikutta-

jaksi Suomessa oli noussut Erkki Niinivaara. Kares oli jo aiemmin ottanut hyvin kielteisen kannan 

Niinivaaran esittämiin ajatuksiin.238

Olavi Kareksella ja useilla muilla herännäispapeilla ei vielä 1940- ja 1950-lukujen vaihteessa 

ollut kovinkaan tarkkaa käsitystä siitä, mistä lundilaisuudessa oli oikeastaan kysymys. Tämä epätie-

toisuus johti siihen, että Kareksen arviot Lundin teologiasta olivat usein melko epätarkkoja. Herän-

näispapisto ei kuitenkaan yksimielisesti tuominnut uutta teologista suuntausta. Tämä tuli esille esi-

merkkisi kun Lounais-Suomen herännäispappien veljespiiri kokoontui tammikuussa 1950 keskuste-

lemaan ”uudesta kirkkokäsityksestä ja kirkollisuudesta”. Olavi Kares toi vahvasti esille näkemyk-

sensä siitä, että kyseessä olevalla uudella kirkollisuudella oli halu ”nielaista herännäisyys luineen ja 

karvoineen”. Kareksen muistiinpanojen mukaan koolla olleet Lounais-Suomen herännäispapit oli-

vat yksimielisiä siitä, että ”uusi kirkollisuus” on herännäisyydelle vierasta ja vastakkaista.

Kareksen muistiinpanoista tulee ilmi myös herännäispapiston keskinäinen epäluottamus. Kares suh-

tautui suurella varauksella ”eteläpohjalaiseen” ja ”valkealaiseen” herännäispappien veljespiireihin.

Eteläpohjalaisessa veljespiirissä ainakin Pentti Taipale, Vilho Hautanen ja Jussi Sinnemäki olivat 

Kareksen mukaan ”uuden kirkollisuuden miehiä”.239

                                                
237 KA OKA Tiililä Karekselle 14.11.1949; Kares 1978, 323. 
238 KA OKA Kares Lauri Tuomelle 27.7.1948. 
239 LA, Kareksen muistiinpanoja 21.5.1951 
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Arvostellessaan lundilaisuutta Kares oli samassa rintamassa kuin muut näkyvimmät herännäisvai-

kuttajat. Esimerkiksi Matti Pesonen suhtautui kriittisesti lundilaisuuteen.240 Väinö Malmivaara ar-

vosteli hyvin voimakkaasti Lundin teologiaa Hengellisessä Kuukauslehdessä alkuvuodesta 1951. 

Hän katsoi sen olevan hyökkäyksen pietismiä ja herännäisyyttä vastaan. Malmivaaran mukaan ajan-

kohtana, jolloin ”pimeyden voimat” eri puolilla maailmaa olivat taistelemassa kristillistä uskoa vas-

taan, olisi pitänyt koota voimat yhteen. 241 Lundilaisuus oli kuitenkin Malmivaaran mukaan hajotta-

massa sisältäpäin yhteyttä. Malmivaara katsoi, että lundilaisuuden kannattajat pyrkivät ”nujerta-

maan” herätysliikkeet. 

Väinö Malmivaara toisaalta myös myönsi, että lundilaisuudessa oli paljon hyvää: ”He riisuvat ihmi-

sen kuin ihmisen Jumalan edessä ja repivät armottomasti riekaleiksi oman jumalallisuutemme”.

Malmivaara näki – samoin kuin Olavi Kares oli nähnyt 1940-luvulla – joissain kohdin yhtäläisyyk-

siä Lundin teologian ja herännäisyyden kesken. Hän totesi lisäksi, että lundilaisessa kirjallisuudessa 

oli todella arvokkaita teoksia, esimerkiksi Anders Nygrenin Roomalaiskirjeen selitys. Tämän jäl-

keen Malmivaara kuitenkin toteaa:

                Mutta sittenkin! Meidät on asetettu eri leireihin, ja siinä toki seisomme, vaikka  
                  vastassamme ovat varsin arvovaltaiset jumaluusoppineet…olemme nyt asetetut 
                  nujerrettavien joukkoon ja joutuneet ankaraan vastatuuleen.242

Väinö Malmivaaran kirjoitus Hengellisessä Kuukauslehdessä alkuvuodesta 1951 poikkesi hänen 

muista kirjoituksistaan. Yleensä Väinö Malmivaaran artikkelit olivat lähinnä hartauskirjoituksia. 

Hän otti hyvin harvoin kantaa ajankohtaisiin teologisiin kysymyksiin. Tosin tälläkään kertaa Väinö 

Malmivaara ei kovin tarkasti analysoinut Lundin teologiaa. Hän lähinnä tyytyi vain toteamaan lun-

dilaisuuden olevan hajottava tekijä.  

Olavi Kares kiitti Malmivaaraa kyseessä olevasta kirjoituksesta. Hän totesi Malmivaaran kirjoituk-

sen olleen ”oikea sana oikeaan aikaan”.243

                                                
240 HK 1951, 112. 
241 Tässä kohdin Malmivaara ilmeisesti viittasi Itäisen Euroopan kommunistissa maissa tapahtuneita kristillisten kirkko-
jen toiminnan vaikeuttamista sekä kristittyjen vainoja. 
242 HK 1951, 68–70
243 KA. OKA Kares Väinö Malmivaaralle 5.3.1951 
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Ennen Malmivaaran kirjoituksen julkaisua Hengellisessä Kuukauslehdessä, Malmivaara lähetti Ka-

rekselle kirjeen, jossa hän perusteli kirjoitustaan. Malmivaaran mielestä oli aika sanoa suorat sanat 

”eudaimonismin puhtaaksiviljelijöille”. Malmivaara kertoi ottaneensa kantaa kirjoituksen loppupuo-

lella kantaa Aarne Siiralan ”himphamppu-artikkeliin”, joka oli julkaistu Teologisessa Aikauskir-

jassa. Malmivaaran tulkinnan mukaan Siirala syytti herätysliikkeitä siitä, että ne olivat tehneet 

omista myyteistään ”Jumalan sanaa”. Malmivaara tahtoi kirjoituksellaan osoittaa, että herännäisyys 

antaa suuren arvon Oravalan ja Kareksen herännäisyyden historiaa koskeville tutkimuksille.244

Olavi Kares otti kantaa Lundin teologiaan vuoden 1951 herättäjäjuhlien juhlapuheessaan. Kares to-

tesi, että herännäisyyden tehtävä on ollut muistuttaa, ettei raja Jumalan valtakunnan ja maailman 

välillä saa kasvaa umpeen. Kares totesi: 

Tänä aikanahan oikein määrätyn teologisen oppisuunnan ns. lundilaisuuden taholta vaaditaan sen rajan 
hävittämistä. Tämä vianalainen ja haavoitettu kansa tietää, että samalla kun risti yhdistää, se on myös 
rajamerkki maailmaa vastaan. Herätysten aikoina, kun elämän voimat ovat erityisesti liikkuneet, on 
maailmasta erottava raja tullut selvänä ja jyrkkänä näkyviin. Herännäisyyden kilvoittelijat ovat aina 
pelänneet, että he joutuvat suruttomuutensa ja sydämensä kovuuden tähden väärälle puolelle rajaa. He 
ovat tunteneet sopivansa liian hyvin tähän maailmaan kuullessaan Herransa sanovan vainotuille ystävil-
leen ”Autuaita olette te, kun ihmiset erottavat teidät yhteydestään.” (Lk. 6:22). Siitä kohtalokkaasta 
rajasta suuressa heikkoudessa muistuttaessaan on tämä hengellinen liike todella hoidellut kirkkomme 
juuria.245  

Olavi Kareksen herättäjäjuhlien juhlapuheiden keskeisenä teemana oli vuosina 1947–1955 muistut-

taminen maailman ja Jumalan valtakunnan välisestä rajasta.246

Kareksen esillä pitämä raja Jumalan valtakunnan ja maailman välillä tuli selvästi esille myös hänen 

puhuessaan nuorison tapakulttuurista. Kares totesi kansanopiston opiskelijoille suunnatussa Turun 

kristillisen kansanopiston lehdessä, että ”meidän ei tarvitse, emmekä me saa vetää rajaa uskollisten 

ja Herrasta luopuneiden välille”. Samalla hän kuitenkin jatkoi ”joskus kuitenkin tuo raja pakosta nä-

kyy”. Kares havainnollisti kyseisen rajan olemassa oloa kertomalla, miten kolme opiston entistä op-

pilasta oli kuluneena keväänä osallistunut erään kauppaoppilaitoksen tavanmukaiseen juhlaan. Mai-

nittu juhla oli päättynyt tansseihin. Eräs kyseisen oppilaitoksen opettaja – ”heränneen kansan ystävä 

                                                
244 KA OKA Väinö Malmivaara Karekselle 25.1.1951. 
245 HK 1951, 175. 
246 Esim. Kares 1959, 32, 65, 78,  
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ja seuroissa kulkija” – oli lähtenyt tanssin alettua koulunsa juhlista pois. Pihalla hän oli tavannut 

kaksi koulun oppilasta. Keskustelussa oli käynyt ilmi, että nuo nuoret olivat Turun kristillisen kan-

sanopiston entisiä oppilaita. He olivat ”tunteneet olevansa vieraita siinä joukossa, joka piti tanssiai-

siaan sisällä”. Herännäisyyteen lukeutunut opettaja oli Kareksen kuvauksen mukaan nähnyt noista 

kahdesta nuoresta, että he olivat saaneet olla opistoaikanaan ”Herran siunaavien käsien alla ja että 

Jumalan enkelit kulkivat heidän suojelijoinaan”.247

Kares mainitsi, miten samalla hetkellä sisällä salissa, tanssivien joukossa, oli eräs Turun kristillisen 

kansanopiston entinen oppilas. Hän oli tehnyt toisenlaisen ratkaisun. Tässä näkyi selvästi Kareksen 

mukaan ”kohtalokas raja” Jumalan valtakunnan ja maailman välillä. 

Kertomus kolmesta opiston entisestä oppilaasta oli Kareksen omien sanojen mukaan koskettanut 

häntä. Kares kuvasi, miten rakkailta nuo kaksi pihalla yksinäisinä seisonutta nuorta hänestä tuntui. 

Kares jatkoi:  

Tuli halu pyydellä, että Herra olisi nyt ja aina heidän kanssaan, että he jaksaisivat pysyä uskollisina sii-
hen asti, kunnes saavat elämän kruunun. Ja samalla tuntui raskaalta ajatella sitä ystävää, joka oli tehnyt 
väärän ratkaisun ja hylännyt sen, mikä on kalleinta.248

Kares varotti kansanopiston käyneitä nuoria seuraavaan tyyliin: 

Kiusauksia ei voi kokonaan välttää, mutta meillä on oikeus rukoilla Herraltamme: ”Älä johdata meitä 
kiusaukseen.” Ja jos heikkoutenne tähden joudutte niihin pyörteisiin, tanssivan, turhamaisen ja syntiä 
tekevän maailman jalkoihin, palatkaa pian takaisin, ettette menettäisi kruunuanne ja joutuisi kuoleman 
ja paatumuksen valtaan.249

Myös huulipunan käyttöön sekä huvipaikoissa käymiseen Kares suhtautui ehdottoman kielteisesti. 

Hän totesi: 

Kotiin tultuamme saimme kuulla, miten eräs opettajistamme oli nähnyt kadulla kaksi entistä oppilas-
tamme, kaksi tyttöä, joita muistelemme rakkaina ystävinä ja joiden kanssa olemme saaneet Herran kou-
lua käydä. He olivat olleet maailman ystävien tavoin huulet punaisiksi maalattuina ilmeisesti linja-au-
tolla johonkin huvipaikkaan lähdössä. En minä tuomiten niistä ystäväraukoista puhu, vaan surren. Ja 
opettaja ystävä, joka tämän joutui tämän sydäntä haavoittavan asian näkemään, ei siitä ylhäältä päin 
tuomiten kertonut, vaan kipein mielin.250

                                                
247 TKKL 1951, 1–2 
248 TKKL 1951, 2 
249 TKKL 1954,3. 
250 TKKL 1954, 3. 
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Suhtautuessaan kielteisesti viihdeteollisuuden luomaan tapakulttuuriin Kares edusti samansuun-

taista ajattelua kuin Hengellinen Kuukauslehti. Lehdellä oli pietistinen suhtautuminen tapakulttuu-

riin. 1950-luvun alkupuolella herännäisyyden keskuudessa tehtiin selvä raja maailmaan päin. Esi-

merkiksi Vilho Suutala varoitti Hengellisessä Kuukauslehdessä heränneiden kotien nuoria osallistu-

masta nuorisoseurojen huvitoimikuntiin ja näytelmäkerhoihin. Hän totesi näitä tarkoittaen: ”Ei 

siellä kukaan pelastu, vaan hukkuu”.251 Samoin Paavo Kuoppala varotti heränneitä lukemasta ”ros-

kalehtiä”. Kuoppalan mukaan kaikkia radiosta tulevia ohjelmia ei saanut kuunnella. Elokuvissa käy-

minenkään ei ollut suositeltavaa heränneille.252 Paavo Kuoppala kirjoitti: ”Mistä sai heränneenkin 

kodin nuori käsityksen, ettei maailman ystävyys ole vaarallista.”.

Hengellisen Kuukauslehden palstoilla otettiin läpi 1950-luvun ehdottoman kielteinen kanta alkoho-

lin käyttöön.253 Myös Olavi Kares oli koko elämänsä ajan ehdottoman raittiuden kannattaja.254

Vastapainoksi toisen maailmansodan jälkeen kannatusta saaneelle uudelle kirkolliselle ajattelulle 

Kares, joka oli omaksunut pietistisen kirkkonäkemyksen, näki tehtäväkseen sodan jälkeen korostaa 

rajan vetämistä maailmaan päin. 

2. Maallinen ja hengellinen aiheuttaa kuohuntaa 

Kirkkoherra Erkki Niinivaara julkaisi vuonna 1952 synodaalikirjasen Maallinen ja hengellinen.

Teos sisälsi ajatuksia, joita hän oli jo aiemmin esittänyt. Kirjan poleeminen luonne kärjisti kuitenkin 

kirkon sisäisiä kiistoja ja väittely lundilaisuudesta ja ”niinivaaralaisuudesta” jyrkkeni.255

Kirjassaan Niinivaara pyrki todistamaan sen, että pietistiset herätysliikkeet olivat vääristäneet luteri-

laisen kutsumusajattelun kieltämällä sen, että myös ajalliset tehtävät kuuluvat uskon kokonaisuu-

teen. Niinivaaran kriitikkona oli jälleen ensisijassa professori Osmo Tiililä. 256

                                                
251 HK 1953, 124. 
252 HK 1953, 125. 
253 HK 1957, 295, 297, 295. 
254 KA OKA Olavi Kares kirkkoherra Ville Turuselle keväällä 1957; Kares 1978, 233. 
255 Juva 1994, 78; Murtorinne 1995, 312. 
256 Malkavaara 2011, 10–11; Heininen & Heikkilä 1996, 238. 
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Suomalaisista teologeista lundilaisuuden tunnetuimpia edustajia olivat Niinivaaran lisäksi Aarne 

Siirala.257

Helmikuussa 1952 Olavi Kareksen johtaman Lounais-Suomen herännäispappien veljespiirin vie-

raiksi kutsuttiin Aarne Siirala sekä ”ryhmä hänen kanssaan samalla tavoin ajattelevia teologeja”. 

Kares kertoi tästä kokoontumisesta kirjeessään Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Armas An-

tilalle. Kareksen mukaan kokouksessa oli keskusteltu ystävällisesti, mutta hänen mielestään oli tul-

lut selvästi esille se, miten ylitsepääsemätön kuilu Siiralan ja herännäisyyden näkökantojen välillä 

oli. Kareksen mukaan ”epäilyttävään ja herännäisyyden vastakohtaa” edustavien joukkoon kuului-

vat muiden muassa: Aarne Siirala, Erkki Niinivaara, Mikko Juva, Olavi Lähteenmäki, Risto Nivari, 

Mauno Mäkinen, Oskar Paarma, Veikko Lehtinen ja Jussi Kuoppala. Kuoppalasta Kares tosin to-

tesi, ettei tämä ollut sanonut sanakaan julkisessa keskustelussa eikä ”ystävien” eli herännäispappien 

välisissä keskusteluissa. Kares oli silti sitä mieltä, että Kuoppalan liikkuminen edellä mainittujen 

henkilöiden seurassa oli ”suoranainen sielunvaara”. Erityisen kielteisesti Kares suhtautui Siiralaan, 

Niinivaaraan, Juvaan ja Mäkiseen. He edustivat hänen mukaansa ”tämän maailman henkeä”.258

Loppuvuonna 1952 oli Turussa Turun ja sen ympäristön pappien veljespiirin kokous. Kyseisen ko-

kouksen aiheena oli keskustelu Niinivaaran kirjasta ”Maallinen ja hengellinen”. Yhteisessä kokoon-

tumisessa Niinivaaraan kriittisesti suhtautuvan ryhmittymän keskeisimpänä vaikuttajana toimi Olavi 

Kares. Kares totesi aluksi, että lundilaisuudesta oli vaikea keskustella, koska se oli hänen mielestään 

”gnostilaisuuden kaltaista salaoppia, jota vain vihityt ymmärsivät”. Kareksen mukaan Niinivaara oli 

tulkinnut väärin Lutherin ajatuksia sekä jättänyt kokonaan pois teoksestaan toisen uskonkappaleen 

asiat. Puheenvuoronsa päätteeksi Kares ilmoitti vielä, että ”kylmä teologia”, jota lundilaisuus edus-

taa, ei ollut mitään uutta teologian historiassa. Hänen mukaansa ”teologian oppisaleissa ovat sielut 

usein ennenkin palelleet”.259

                                                
257 Murtorinne 1995, 312. 
258 KA OKA Olavi Kares Armas Antilalle 7.2.1952. 
259 Hjä 45/1952; Km 89/1952. 
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Erkki Niinivaara vastasi Karekselle, että gnoosista eli ylhäistä tietoa näytti kyllä olevan olemassa: 

                            Kun vakavista kysymyksistä keskusteltaessa puheenvuoroja perustellaan sillä, että  
                             jossakin on kylmä henki tai ”minusta tuntuu” tai vuosikymmenien Luther- 
                             tutkimusten saavutukset hylätään suoralta kädeltä, koska niissä ei ole ”minun 
                             Luther-kuvaani”, silloin esiinnytään gnoosoksen vaatimuksin.260

Osmo Tiililä kritisoi sitä, että eräät herännäisyyden keskeiset vaikuttajat olivat suhtautuneet myön-

teisesti Niinivaaran ajatuksiin. Erityisesti Tiililä arvosteli Martti Simojoen sekä Jussi Kuoppalan 

kannanottoja tässä asiassa. Mieluista Tiililälle oli toisaalta se, että muun muassa Olavi Kares oli 

asettunut voimakkaasti arvostelemaan Niinivaaran käsityksiä.261 Tiililä mainitsi usein kiitollisena, 

miten keskeisistä herännäisvaikuttajista Väinö Malmivaara, Matti Pesonen ja Olavi Kares olivat 

johdonmukaisesti ottaneet kielteisen kannan lundilaiseen teologiaan.262

Olavi Kares oli yleensä hyvin lojaali Väinö Malmivaaralle eikä arvostellut hänen toimiaan ja näke-

myksiään. Suhtautumisessaan Aarne Siiralaan Malmivaara oli kuitenkin Kareksen mukaan toiminut 

harkitsemattomasti. Kares kuvasi, miten Siirala ja Malmivaara olivat tavanneet Seurakuntaopiston 

johtajan hakuprosessin aikana. Tapaamisessa Siirala oli perustellut teologiset näkemyksensä Malmi-

vaaralle. Tämän keskustelun seurauksena Malmivaara oli antanut puoltavan lausunnon Siiralan va-

litsemiseksi Seurakuntaopiston johtajaksi. Kareksen mukaan käydyissä keskusteluissa Siirala oli 

johtanut Malmivaaran täysin harhaan. Kares piti siis Väinö Malmivaaraa vastuullisena siihen, että 

Aarne Siirala tuli valituksi Seurakuntaopiston johtajaksi.263 Julkisesti Kares ei kuitenkaan Malmi-

vaaraa tästä arvostellut. 

1950-luvun alkupuolen kirkollisten kiistakysymysten keskellä Kares pyrki pitämään julkisuudessa 

esillä kuvaa herännäisyyden yhteisyydestä. Esimerkiksi vuoden 1954 Hengellisessä kuukausleh-

dessä Kares iloitsi siitä, että herännyt kansa oli saanut tehdä matkaa viime vuosikymmenet ”yksi-

mielisyyden ja rakkauden hengessä”.  Hän totesi:

                                                
260 Km 89/1952. 
261 KA OKA Osmo Tiililä Olavi Karekselle 4.11.1952. 
262 Esim. KA OKA Osmo Tiililä Olavi Karekselle 4.11.1952. 
263 LA Kareksen muistiinpanoja. 
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Erilaiset opin tuulet nytkin puhaltavat kirkkomme vainiolla. Ja merkillistä on, että sillä, missä oikein 
opeista ja opettajista kiistellään, on useimmiten kylmä ja kolea henki. Ei herännyt kansa uusista opista 
elä erämaamatkallaan, vaan se tarvitsee nälkäänsä korven mannaa, Jumalan leipää”. 264

Kares muistutti, että herännäisyyden historia on opettanut, miten tuhoisia herätysliikkeen sisäiset 

erimielisyydet voivat olla.265

Olavi Kareksen Lundin teologiaa käsittelevissä puheenvuoroissa tuli esille Karekselle tyypillinen 

ominaisuus: Kares ei esittänyt näkemystensä tueksi analyyttisia teologisia perusteluja vaan keskittyi 

mielikuvien rakentamiseen. Kares loi Lundin teologiasta kielteisiä mielikuvia toteamalla, että lundi-

laisuus oli ”kylmä teologia” ja Lundin ”oppisaleissa palelee”. Kareksen luomat mielikuvat olivat 

tehokkaita. Rakentamiensa ja muokkaamiensa mentaalisten representaatioiden avulla Kares loi eria-

lisille teologisille suuntauksille tavoitteidensa mukaan joko kielteisiä tai myönteisiä mielikuvia. 

3. Yhteistyötä ”niinivaaralaisuutta” vastaan

Osmo Tiililä kirjoitti Karekselle tammikuussa 1953, miten hän ja ”eräät muut papit” olivat tulleet 

siihen tulokseen, että olisi syytä kutsua koolle laaja pappien neuvottelukokous, jossa keskusteltai-

siin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon silloisesta tilanteesta. Tiililä toivoi Olavi Kareksen osal-

listuvan näkyvällä tavalla kokouksen suunnitteluun ja toteutukseen. Hän pyysi, että Kares antaisi 

nimensä Kotimaa-lehdessä julkaistavan kokouskutsun allekirjoittajien joukkoon. Tiililä toivoi, että 

kokoonkutsujina olisi ollut mahdollisimman monesta kirkkomme perinteisistä herätysliikkeistä. Sa-

manlaisen kirjeen Tiililä lähetti Kareksen lisäksi Erkki Kurki-Suoniolle, Arvi Simojoelle, W.A. 

Schmidtille sekä Miika Tarnalle. Tiililä oli suunnitellut, että kokoontumisessa olisi pidetty kolme 

perusesitelmää, joiden aiheena olisivat olleet: katsaus nykyiseen tilanteeseen, kysymys oikeasta raa-

matullisuudesta ja kysymys rivien kokoamisesta. Tiililä toivoi, että Kares olisi pitänyt jonkun näistä 

kolmesta esitelmästä.266

                                                
264 HK 1954, 35. 
265 Kares viittasi herännäisyyden sisäisiin erimielisyyksiin vuosina 1850–1880. 
266 KA OKA Osmo Tiililä Olavi Karekselle 28.1.1953. 
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Kareksen kannatti kyseessä olevan kokouksen järjestämistä. Hän antoi luvan käyttää nimeään ko-

kouskutsun allekirjoittajana, mikäli myös Osmo Tiililä, Yrjö Alanen ja Erkki Kurki-Suonio tulisivat 

olemaan allekirjoittajien joukossa. Samalla Kares toivoi, ettei kokousta pidettäisi Kauniaisten Raa-

mattuopistolla.267

Kokouskutsu julkaistiin Kotimaassa helmikuussa 1953. Kutsun sisältö oli seuraava: 

                             Kutsumme kaikkia niitä evankelisluterilaisen kirkkomme pappeja, jotka tajuavat  
                             ajan vakavuuden ja rukoilevat kirkkoomme herätystä, yhteiseen neuvotteluun  
                             Suomen Raamattuopistoon maaliskuun 17.–19. päivinä 1953. Tarvitsemme  
                             työhömme selviä linjoja, lujan raamatullisen perustan ja Pyhän Hengen voimaa  
                             pelastukseksi Kristuksessa Vapahtajassamme. 

Edellä olevan olivat allekirjoittaneet Kareksen lisäksi 23 muuta pappia, jotka edustivat kaikkia pe-

rinteellisiä herätysliikkeitä. Julistuksen allekirjoittaneista heränneisyyttä edustivat: Olavi Kares, 

Arvi Simojoki ja Erkki Kurki-Suonio, evankelisuutta edusti Toivo Rapeli, lestadiolaista uushe-

rätystä Martti E. Miettinen ja vanhoillislestadiolaisuutta Paavo Viljanen, rukoilevaisten edustaja oli 

Miika Tarna. Lisäksi julistuksen olivat allekirjoittaneet mm. K.V.L. Jalkanen, W.A. Schmidt, Kosti 

Kankainen, Tuure Vapaavuori, Yrjö Alanen, Osmo Tiililä ja Urho Muroma.268

Osmo Alaja ilmoitti Osmo Tiililälle hyväksyvänsä ohjelman, ”jossa korostettiin lujaa raamatullista 

perustaa ja Pyhän Hengen voimaa pelastukseksi Kristuksessa Vapahtajassamme”. Alaja ei kuiten-

kaan tahtonut allekirjoittaa kokouskutsua, koska hän pelkäsi, että tapahtuisi onnettomuus, ”jos linjat 

kärjistetään rintamalinjoiksi”. ”Sisällissota” oli Osmo Alajan mielestä vakava asia.269

Vaikka Kares oli kannattanut kokouksen järjestämistä, hän ei tahtonut olla näkyvällä tavalla mu-

kana sen suunnittelussa eikä toteutuksessa. Eräänä syynä oli todennäköisesti se, että kokous päätet-

tiin pitää hänen vastustuksestaan huolimatta Raamattuopistolla. Kares vierasti selvästi lähempää yh-

teistoimintaa Raamattuopiston keskeisimmän vaikuttajan Urho Muroman270 kanssa. Kirjeessään 

Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtajalle Armas Antilalle helmikuussa 1953 Olavi Kares vähätteli 

                                                
267 KA OKA Olavi Kares Osmo Tiililälle 29.1.1953. 
268 Km 13/1953, 3. 
269 Junkkaala 2004, 486. 
270 Pastori Muroma edusti tuohon aikaan uudenlaista suuntausta herätysliikekristillisyydessä. Hän oli saanut vaikutteita 
angloamerikkalaisesta tunnustusrajat ylittävästä herätyskristillisyydestä. Heininen & Heikkilä 1996, 221. 
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omaa osuuttaan kokouksen järjestelyssä. Kares totesi olevansa ainoastaan sivullinen koko kokous-

asiassa. Samoin Kares toivoi, ettei Herättäjä-Yhdistys lähtisi mitenkään erityisen voimakkaasti tu-

kemaan Tiililän ja Muroman organisoimaa kokoushanketta.271

Todisteena siitä, että Kares tahtoi pitää etäisyyttä kyseessä olevaan kokoukseen oli se, ettei hän itse 

osallistunut siihen. Kares ilmoitti Tiililälle vain kaksi päivää ennen kokousta, ettei hän voi osallistua 

kokoukseen. Syyksi poisjääntiinsä Kares sanoi sairastelunsa sekä runsaan työmäärän. Kares ehdotti 

Tiililälle, että hänen sijastaan kokouksessa puheenvuoron käyttäisi Erkki Kurki-Suonio.272

Kareksen ehdotus sai Tiililän hyväksynnän, ja kokouksessa herännäisyyden edustajan puheenvuo-

ron käytti Erkki Kurki-Suonio. Tilaisuudessa päätettiin perustaa lehti Teologia ja kirkko sekä pitää 

uusi kokous saman vuoden marraskuussa.273

Kareksen sairastuminen juuri ennen kokousta oli toki täysin mahdollista. Mutta merkittävällä ta-

valla Kareksen poisjääntiin kokouksesta oli vaikuttamassa hänen kriittinen suhtautumisensa Urho 

Muromaan. Kares halusi pitää etäisyyttä Muromaan ja Raamattuopistoon. Hän ei myöskään tahto-

nut näkyvämmin viedä herännäisyyttä syntyneeseen rintamaan. 

Kauniaisten kokouksen julkilausuma julkaistiin Hengellisessä Kuukauslehdessä. Julkilausumassa 

valitettiin sitä leväperäisyyttä, jolla Suomen evankelis-luterilaisessa suhtauduttiin kirkon omien 

pappien julistuksen sisältöön. Samassa yhteydessä vaadittiin kirkon johtajilta selvää kantaa tähän 

asiaan sekä vedottiin kaikkiin Suomen kirkon pappeihin, etteivät he ”antaisi ohimenevien muotivir-

tausten enempää kuin suoranaisten vieraiden oppienkaan vietellä itseään pois Raamatun ja tunnus-

tuskirjojen perustalta”.274

Keväällä 1953 pidettiin kokous, jossa pyrittiin saamaan Teologia ja kirkko -lehden taakse mahdolli-

simman laaja herätysliikerintama. Kokous pidettiin Evankeliumiyhdistyksen toiminnanjohtajan 

                                                
271 KA OKA Olavi Kares Armas Antilalle 20.2.1953. 
272 KA OKA Olavi Kares Osmo Tiililälle 15.3.1953; Junkkaala 2004, 486. 
273 Km 23/1953, 1: Ylikangas 1997, 59. 
274 HK 1953, 101–102. 
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Toivo Rapelin kotona. Mukana olivat Rapelin lisäksi muun muassa Lauri Huovinen, Lauri Kosken-

niemi, Martti E. Miettinen sekä Erkki Kurki-Suonio.275

Marraskuussa 1953 pidettyyn kokoukseen Kares osallistui Tiililän toivomuksesta. Hän piti siellä 

myös esitelmän aiheesta ”pappiskutsumus nykyhetkellä”. Puheessaan Kares arvosteli lähinnä kor-

keakirkollisuutta, joka hänen mukaansa näkyi viran korostamisena ja erimerkiksi piispan sauvan 

käytön yleistymisenä. Kareksen puheenvuoro erosi selvästi esimerkiksi Tiililän ja Muroman pu-

heista, jotka olivat sisältäneet voimakasta kritiikkiä kirkkoa kohtaan.276

Kyseessä olevien pappeinkokousten tarkoituksena oli luoda tiiviimpää herätysliikkeiden yhteistä 

rintamaa, joka olisi vastavoima lundilaisuuden kannattajia vastaan. Samaa tarkoitusta varten perus-

tettiin myös Teologia ja kirkko -lehti. Mainitun lehden syntyyn olivat vaikuttamassa erityisesti 

Osmo Tiililä, Urho Muroma sekä Yrjö J.E. Alanen. Kyseiset henkilöt hakeutuivat entistä läheisem-

pään yhteistyöhön 1950-luvun alkupuolella. Yhteistä heille oli kielteinen suhtautuminen Niinivaa-

raan ja lundilaisuuteen.277

Teologia ja kirkko -lehden ensimmäinen numero ilmestyi vuoden 1954 alussa. Lehden päätoimitta-

jaksi tuli Alanen ja toimitussihteeriksi Tiililä.278 Kares ei ollut halukas tulemaan mukaan Teologia 

ja kirkko -lehden sisällön tuottamiseen: Tiililä pyysi usein Karesta kirjoittamaan artikkeleja ko. jul-

kaisuun.279 Kares kirjoitti kuitenkin ainoastaan yhden artikkelin Teologiaan ja kirkkoon. Kyseinen 

kirjoitus julkaistiin vuonna 1954 ja se käsitteli herännäisyyden vaikutusta Aleksis Kiven kirjalliseen 

työhön, eikä se sisältänyt minkäänlaisia kirkkopoliittisia kannanottoja.280

Teologia ja kirkko -lehden perustaminen oli herätyskristillisen rintaman reaktio muutoksiin kirkon 

elämässä. Tiililän ja Muroman tarkoituksena oli saada lehden tukijoukkoihin perinteisten herätys-

liikkeiden edustajia. Mukaan tulikin herätysliikejohtajia evankelisuudesta, herännäisyydestä sekä 

                                                
275 Junkkaala 2004, 474. 
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277 Junkkaala 1990, 473. 
278 Malkavaara 2011, 11–12.
279 KA OKA Osmo Tiililä Olavi Karekselle 1.12.1954, 29.1.1955, 21.9.1955, 9.2.1956. 
280 TK 3/1954, 1–7.



99

lestadiolaisesta uusheräyksestä.281 Herännäisyys ei kuitenkaan ollut mukana mitenkään yksimieli-

sesti. Eräiden herännäisvaikuttajien, kuten Kareksen osallistuminen Teologia ja kirkko -lehden

suunnitteluhankkeisiin herätti kritiikkiä herännäisyyden keskuudessa. Monet herännäisyyden edus-

tajat olisivat toivoneet, että herännäisyys olisi sanoutunut selvemmin irti Tiililän ja Muroman hank-

keesta. Toisaalta Olavi Kareskaan ei tuntenut itseään kotoiseksi Teologia ja kirkko -ryhmittymässä.  

Kaiken kaikkiaan herännäisyyden keskuudessa ei laajemmin innostuttu Tiililän, Alasen ja Muroman 

pyrkimyksiin muodostaa yhtenäinen ”herätysliikerintama” lundilaisuutta vastaan. Herännäisyyden 

poisjäänti oli osaltaan vaikuttamassa siihen, ettei 1950-luvulla syntynyt kestävää ja herätysliikkeitä 

yhdistänyttä rintamaa. Vaikka Olavi Kares oli mukana kutsumassa kokoon ryhmittymää, joka sit-

temmin perusti Teologia ja kirkko -lehden, niin Kares oli kuitenkin omalta osaltaan vaikuttamassa 

siihen, että Herättäjä-Yhdistys ei sitoutunut tiiviimmin mainittuun ryhmittymään. 

4. Korkeakirkollisuuden vastustaja 

Toisen maailmansodan jälkeen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä esiintyi pyrkimyksiä 

voimistaa jumalanpalveluksen liturgisia piirteitä. Tähän oli osaltaan vaikuttamassa papiston lisään-

tyneet yhteydet Englantiin sekä anglikaaniseen kirkkoon. Arkkipiispa Lehtonen oli myötävaikutta-

massa mainittuun kehitykseen. Lehtosen sihteeri Toivo Harjunpää johti vuosina 1946–1948 litur-

gista piiriä, joka käytti itsestään nimeä ”Mikael Agricolan veljespiiri”. Yleisesti ryhmää kutsuttiin 

”Liturgisiksi veljiksi”. Veljespiirin ydinryhmä lukeutui evankeliseen liikkeeseen.282

Liturgisen piirin pyrkimyksiin kuului kirkon jumalanpalveluselämän uudistaminen. Ryhmän oman 

näkemyksen mukaan tähän tavoitteeseen pyrittiin syventymällä uskonpuhdistuksen ja luterilaisen 

ortodoksian ajan liturgiseen perintöön. Veljespiiri näki tehtäväkseen nostaa jumalanpalveluksen 

seurakunnan viikko-ohjelman keskukseksi. Heidän näkemyksensä mukaan ehtoollista oli vietettävä 
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joka sunnuntai tai vähintään silloista käytäntöä paljon useammin.283 Liturgisten veljien keskeinen 

vaikuttaja Kaarinan seurakunnan ylimääräinen apulainen Martti Parvio toivoi, että palvonta tulisi 

näkyvämmin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalveluksiin. Hänen mielestään kokoon-

tunut seurakunta oli jumalanpalveluksessa yhtälailla liturgi kuin pappi, jolla oli alttarilla vain oma 

tehtävänsä niin kuin seurakunnalla omansa. Liturgiset veljet tahtoivat myös kirkkoja avoimiksi vii-

kon aikana tapahtuvaa yksityistä hartautta varten. Piirin toimittamat jumalanpalvelukset olivat ko-

keilumessuja. Niissä toimi selebrantin lisäksi diakoni ja subdiakoni. Selebrantti pukeutui albaan, 

stolaan ja kasukkaan. Messu alkoi prosessiolla ja ehtoollisaineet käytettiin tarkasti loppuun.284

Olavi Kares piti Liturgisia veljiä esimerkkinä korkeakirkollisesta ryhmittymästä, jonka pyrkimyk-

senä oli korostaa virkaa ja jumalanpalvelusta tavalla, joka hänen mielestään ”loukkasi luterilaisen 

sananpalvelijaviran sekä sisäisesti ja ulkonaisesti vaatimattoman jumalanpalveluselämän ydintä”. 

Ensimmäisen kosketuksen Liturgisten veljien toimittamaan jumalanpalvelukseen Kares sai, kun lo-

kakuussa 1947 Maskun kirkossa pidetty koejumalanpalvelus radioitiin. Kares merkitsi päiväkirja-

muistiinpanoihinsa kohtaamisensa arkkipiispa Lehtosen kanssa kirkkokäsikirjakomiteassa pian radi-

oinnin jälkeen. Kareksen mukaan Lehtonen oli suhtautunut Maskun messuun erittäin myönteisesti. 

Kun arkkipiispa oli kysynyt Kareksen seurassa olleelta piispa Malmivaaralta, miltä jumalanpalvelus 

oli radion välityksellä kuulostanut, Malmivaara oli vastannut: ”Sinne korkealle pohjolaan se kuului 

hyvin vieraalta ja oudolta”. Kareksen mukaan arkkipiispa oli hätääntynyt Malmivaaran sanoista ja 

kysynyt Kareksen mielipidettä. Kares vastasi: ”Täällä Lounais-Suomessa monet ovat luulleet joutu-

neensa seuraamaan kreikkalaiskatolista jumalanpalvelusta”.285 Muistiinpanojensa mukaan Kares oli 

tämän kohtaamisen jälkeen tyytyväisenä todennut Malmivaaralle, että hyvä kun arkkipiispalle oli 

tullut selväksi, mitä herännäispapit ajattelivat kyseisistä ”anglokatolisista puuhista”286
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Muistelmissaan Kares kertoi olleensa pahoillaan siitä, että keskustelu korkeakirkollisuudesta toi vä-

häisen särön hänen ja arkkipiispa Lehtosen väliseen ystävyyteen. Kares suhtautui muuten kunnioit-

tavasti Lehtoseen.287

Näkyvämmän hyökkäyksen Liturgisia veljiä kohtaan Kares teki kun Kotimaassa julkaistiin tammi-

kuussa 1948 hänen kirjoituksensa, joka oli otsikoitu: Juhana kuninkaan Punainen kirja on alkanut 

kummitella vanhassa Turussa. 288 Kares paheksui Maskun kokeilujumalanpalveluksessa olleita 

”muotomenoja”, joita hänen mielestään olivat ”kääntyileminen, nyökkäily, liturginen kävely, käsien 

nostelu, messupukujen kanssa puuhailu ja ristinmerkkien teko”. Albojen, stolien ja messukasukoi-

den käyttö oli hänen mielestään lähinnä koomista. Hän kirjoittikin: 

                             Ymmärrän hyvin niitä pappeja, jotka sanovat pukevansa messupuvun päälleen  
                             esim. jouluna lasten iloksi. Kysyä kuitenkin saa voiko messupuku edes lapsille  
                             Jumalan pyhyyden tuntoa korostaa. Kuulimme juuri hiljan, kuinka eräässä  
                             kirkossamme jouluna, kun pappi ilmestyi koreassa messupuvussa alttarille, pieni  
                             lapsi oli ihmetellen kysynyt: Äiti, onko se joulupukki?289

Kareksen mielestä liturgisen piirin toiminta oli lähinnä ”huvittavaa ja epämiehekästä”, mutta sa-

malla hänen näkemyksensä mukaan piiri oli tuomassa jumalanpalvelukseemme luterilaisuudelle 

vieraita roomalaiskatolisia vaikutteita.290

Kareksen mielestä liturgisen piirin toiminta oli vastakkaista asevelipapiston toimintaan nähden. Hän 

totesi, miten asevelipapit olivat pyrkineet viemään eteenpäin sanomaa Jumalan valtakunnasta mah-

dollisimman ”koruttomasti ja yksinkertaisesti”. Liturginen piiri oli Kareksen mukaan hajottamassa 

tätä asevelihenkeä.291 Oli erikoista, että juuri Kares vetosi asevelipapiston linjaan, johon hän muu-

ten oli suhtautunut varauksellisesti. Liturgisen piirin toiminta oli hänelle ilmeisesti niin vastenmie-

listä, että hän oli valmis ottamaan käyttöön kaikki keinot, joilla voi vastustaa sen toimintaa. 

                                                
287 Kares 1978, 309.
288 Punaisella kirjalla tarkoitettiin Juhana III määräyksestä vuonna 1576 ilmestynyttä jumalanpalvelusten ohjekirjaa. 
Kustaa Vaasan poika Juhana III pyrki palauttamaan reformaation rikkoman kirkon yhteyden. Punaisessa kirjassa luteri-
laiseen jumalanpalvelukseen oli yhdistetty piirteitä katolisesta messusta. (Heininen & Heikkilä 1996, 82.) 
289 Km 31.1.1948. 
290 Km 31.1.1948; Ylikangas 1997, 51; Parvio 1977, 127. 
291 Km 30.1.1948; Kares 1978; 308. 
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Samassa kirjoituksessa Kares viittasi myös Risto Nivarin ja Martti Parvion Vartijan palstoilla käy-

mään keskusteluun ehtoollisen toimittamisesta. Nivari oli osallistunut Liturgisten veljien kokouk-

siin, mutta hän oli sittemmin riitaantunut veljespiirin enemmistön kanssa ehtoolliskysymyksestä.  

Nivari oli sitä mieltä, että ehtoollisen asetussanat piti lukea kohti kirkkosalia, kokoontuneeseen seu-

rakuntaan päin. Hän vastusti Liturgisten veljien omaksumaa tapaa lukea ehtoollisen asetussanat 

kohti alttaria leivälle ja viinille. Nivari ei myöskään hyväksynyt lisättävien ehtoollisaineiden konse-

krointia hiljaa mutisten. Tuo tapa perustui hänen mukaansa käsitykseen, että pappi muuttaa leivän ja 

viinin Jumalaksi. Tämä oli Nivarin mukaan vaarallisen lähellä katolista ehtoollisaineiden muuttu-

misoppia ja messu-uhrioppia. Nivari tahtoi konsenkraation sijaan puhua promissiosta, koska ehtoo-

lisessa oli keskeistä se, että seurakunnalle julistetaan lupaus syntien anteeksisaamisesta.292

Martti Parvio oli taas sitä mieltä, että ehtoollisen asetussanat tuli lausua ennen muuta ehtoollisai-

neille, koska silloin tapahtui Jumalan tuleminen asetussanojen kautta keskellemme sakramentaali-

sesti ehtoollisaiheisiin. Parvio puolusti myös elevaatiota eli ehtoollisaineiden kohottamista seura-

kunnan nähden. Elevaatio oli hänen mukaansa läsnä olevan Herran kunnioittamista. Parvion näke-

myksen mukaan Kristuksen läsnäolo ehtollisaineissa loppui ehtoollisenvieton jälkeen, mutta niiden 

pyhyys ei. Tästä syystä ehtollisaineita oli kohdeltava kunnioittavasti myös ehtoollisen vieton jäl-

keen.293

Olavi Kares asettui omassa kirjoituksessaan puolustamaan pastori Nivarin näkemyksiä. Kareksen 

mukaan Parvion mielipiteet eivät edustaneet luterilaista ehtoolliskäsitystä. Kares totesi, että pastori 

Nivarin kirjoitus oli välttämätön ”pasuunan ääni”.294

Kareksen kirjoitus synnytti runsaasti keskustelua. Piispa Väinö Malmivaara tuki Kareksen näke-

myksiä. Hän kirjoitti Karekselle: 

                         Suuri kiitos tänään Kotimaasta lukemastani kummajaiskirjoituksesta! Se teki  
                         oikein hyvää jälkeä, niin kuin aina tekee raitis henki. Jos sen johdosta kehittyy  

                                                
292 Vja 1947, 103 – 104. Kakkuri 2011, 88. 
293 Vja 1947, 166–168, Kakkuri 2011, 88–89, Ylikangas 1997, 51–52. 
294 Km 30.1.1948. 
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                 kiistaa, on aika astua miehissä areenalle.295

Martti Parvio vastasi Kareksen kirjoitukseen heti seuraavassa Kotimaan numerossa. Parvio syytti 

Karesta epäasiallisesta kirjoitustyylistä. Hänen mukaansa asiallista keskustelua ei voinut syntyä, 

kun kysymykset kuitattiin minusta tuntuu -tyylillä.  Parvio, jota Kares oli syyttänyt epäluteri-

laiseksi, totesi Kareksen edustavan tässä kohdin näkökantaa, joka oli lähempänä puritaanis-refor-

moitua kantaa kuin luterilaisuutta. Parvio otti vakavasti Kareksen syytökset luterilaisuudesta poik-

keamisesta. Hän ilmoitti olevansa valmis puolustautumaan tuomiokapitulin edessä, jos Kares hänet 

sinne tahtoisi haastaa.296

Kareksen vastaus Parviolle oli seuraavassa Kotimaassa. Kares suhtautui vähättelevästi Parvion nä-

kemyksiin. Puheet tuomiokapitulin edessä tapahtuvasta puolustautumisesta Kares tulkitsi huvitta-

vaksi reaktioksi ja ilmoitti, ettei hän kaikesta huolimatta aio vedota tässä asiassa tuomiokapitu-

liin.297

Kareksen kirjoitukset Kotimaassa johtivat Kareksen kirjeenvaihtoon myös Liturgisten veljien pu-

heenjohtajan Toivo Harjunpään kanssa.  Harjunpää korosti, etteivät Liturgiset veljet olleet tehneet 

mitään sellaista, joka sotisi luterilaisen kirkon oppia vastaan. Harjunpää totesi myös, ettei veljespii-

rin kokouksissa ollut koskaan keskusteltu Punaisesta kirjasta. Hän syytti Karesta tietoisesta provo-

soinnista ja Liturgisten veljien mustamaalaamisena käyttäessään Kotimaan kirjoituksessa Punaisen 

kirjan –nimeä.298 Kares vastasi, että vaikka häntä olikin syytetty asiantuntemattomuudesta liturgi-

sissa kysymyksissä, hän osasi erottaa toisistaan mädäntyneen ja tuoreen munan vaikka ei munia 
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osannutkaan. Harjunpää ymmärsi Kareksen kirjoituksen henkilökohtaiseksi loukkaukseksi ja tul-

kitsi asian niin, että Kares oli pitänyt häntä mädäntyneen munan arvoisena.299 Vielä 30 vuotta myö-

hemmin – vuonna 1978 ilmestyneessä muistelmateoksessaan – Kares ihmetteli, että Harjunpää oli 

suhtautunut niin tosikkomaisesti hänen ”humoristiseen kuvakieleensä”300

Kirjeessään Harjunpäälle Kares toi voimakkaasti esille huolensa siitä, millaisiin ”mielettömyyksiin” 

Liturgisten veljien ehtoolliskäsitys oli johtamassa. Kareksen mukaan veljespiiri oli tehnyt ehtoolli-

sesta ”shamaanien toimituksen, jossa siunaus lähtee taikamenoista, ei Sanasta ja armosta”. Kares 

piti lisäksi pelottavana tapaa, jossa ehtoollisen vieton jälkeen ylimääräiseksi jäänyt viini juodaan 

loppuun. Tästä käytännöstä hänellä oli tiedossaan ”räikeä esimerkki”.301

Kareksen näkemyksiä Kotimaan palstoilla asettui tukemaan muun muassa Osmo Tiililä. Hän il-

moitti antavansa kyseisessä asiassa Karekselle täyden tukensa. Tiililä pelkäsi Kareksen tavoin, että 

Liturgisten veljien toimittamat kokeilujumalanpalvelukset saattoivat tuoda Suomen evankelis-luteri-

laiseen kirkkoon uusia opillisia käsityksiä. Tiililä paheksui myös sitä, ettei kirkon ”vastuunalainen

taho” ollut antanut ojennusta Liturgisille veljille. Tiililä ei tarkemmin maininnut, mitä hän tarkoitti 

ilmaisulla vastuunalainen taho. Todennäköistä kuitenkin oli, että Tiililä tarkoitti lausunnollaan ark-

kipiispa Lehtosta, jonka Tiililä tiesi olevan Liturgisten veljien tukija.302

Osmo Tiililä ehdotti Karekselle, että samalla tavoin ajattelevien tulisi muodostaa entistä läheisempi 

ja tiiviimpi rintama.303

Jumalanpalvelusten liturgisten piirteiden vahvistamista ja ehtoolliskäsitystä koskevissa kiistoissa 

Kareksen vastapuolen edustajat lukeutuivat lähinnä evankelisuuteen. Herännäisyyden edustajat oli-

vat Malmivaaran johdolla tukemassa Kareksen näkemyksiä. Ainoa näkyvämpi herännäisyyttä edus-
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tanut Kareksen kriitikko tässä asiassa oli lääkäri Ensio Kurki-Suonio. Hän totesi Vartijassa, että Ka-

reksen kirjoituksessa Kotimaassa oli langetettu tuomioita sillä tavalla, että se tuntui loukkaavalta, 

miltei ”farisealaiselta ylemmyydeltä”.304

Karesta asettautui tukemaan Kuhmalahden kirkkoherra ja vanhoillislestadiolaisen Siionin lähetys-

lehden päätoimittaja Paavo Viljanen. Hän kirjoitti Karekselle ja ilmoitti, että hän nimenomaan lesta-

diolaisena tuki Kareksen näkemyksiä korkeakirkollisuudesta.305

Olavi Kares teki kuukauden pituisen matkan Sveitsiin toukokuussa 1947. Opintomatkan aikana hä-

nen roomalaiskatolista kirkkoa kohtaan tuntemansa ennakkokäsitykset saivat lisävahvistusta. En-

simmäiseen Sveitsissä sijaitsevaan katoliseen kirkkoon suuntautuvasta vierailustaan Kares totesi 

päiväkirjamerkinnöissään seuraavaa: 

Täällä oli kaikki kiiltävää ja koreaa, halpahintaista loistoa. Seurakunnan pappi näytti meille ystä-
vällisesti pyhäkköään. Hän oli leikillä sanottuna oiva selibaatin edustaja, tuhruinen ja hoitamatto-
man tuntuinen.306

Karekselle kaikki korkeakirkollisuuteen viittaava oli vastenmielistä.  Esitelmässään pappeinkokouk-

sessa vuonna 1953 hän arvosteli erityisesti piispansauvan käyttöä. Piispansauvat olivat Kareksen 

mielestä ”joutavia leikkikaluja”, mutta samalla niistä näkyi kirkon rappiokehitys. Kareksen mukaan 

Jeesus kuvattiin usein kädessään yksikertainen paimensauva. Piispansauvassa tuo yksinkertainen 

sauva oli muuttunut raskaaksi hopeiseksi korusauvaksi. Kares totesi, että tuollainen sauva ei sopinut 

Hyvän Paimenen haavoitettuun käteen. Mainitulla sauvalla ei voinut myöskään enää paimentaa su-

sien hätäännyttämää laumaa. Kareksen mukaan sama turmiollinen kehityskulku, joka oli tapahtunut 

Hyvän Paimenen sauvasta piispansauvaan, voi toteutua myös kirkon ja pappisviran kohdalla: 

Vain vähän korkeammalle, vähän enemmän papillisuutta, vähän juhlakoreutta ja palvelijasta tuleekin 
palveltava, ei voikkaan enää kumartua pesemään Herran pienenpien matkalla sierottuneita jalkoja. Sel-
lainen kehitys on niin ymmärrettävää. Me löydämme siihen motiivit jokainen omasta sydämestämme; 
Me olisimme kaikki luonnostamme korkeakirkollisia. Se olisi jollain tavalla helpompaa. Mutta kun 
katse kääntyy meidän Ylimmäiseen pappiimme hänen ristin muodossaan, niin sydämeen koskee.307
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Herännäisyyden keskuudessa tunnettiin laajemminkin epäluuloja korkeakirkollisuutta kohtaan. 

Jaakko Haavio kritisoi jumalanpalvelusten liturgisten piirteiden vahvistamista jouluna 1947 ilmes-

tyneessä runokirjassaan.308 Jyrkän tuomitsevasti Liturgisten veljien kokeilujumalanpalveluksiin 

suhtautui myös Hengellisen Kuukauslehden päätoimittaja Matti Pesonen. Hän piti korkeakirkollista 

kirkkonäkemystä suomalaiselle kristillisyydelle vierashenkisenä. Pesonen myös pelkäsi, että kor-

keakirkollisuus aiheuttaisi vahinkoa herännäisyydelle.309

Väinö Malmivaara oli omaksunut samoin matalakirkollisen näkemyksen. Hänen näkemyksensä oli 

kuitenkin Karekseen verrattuina maltillisempi. Hän muun muassa otti vastaan ”kiitollisin mielin” 

Kristillisen Taideseuran ja Oulun hiippakuntien seurakuntien avustuksella valmistetun piispansau-

van.310

Kares näki evankelisuuden kirkkoa uhkaavana liikkeenä, koska hänen mukaansa evankelisen liik-

keen keskeiset vaikuttajat pyrkivät tuomaan Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon korkeakirkol-

lisia vaikutteita. Tässä suhteessa lestadiolaisuus oli Kareksen näkemyksen mukaan mieluisampi he-

rätysliike. Kares alkoi tuntea hengenyhteyttä lestadiolaisuuteen liikkeen matalakirkollisen suuntau-

tumisen tähden. Kares olikin osaltaan vaikuttamassa siihen, että herännäisyyden ja lestadiolaisuu-

den kesken vallitsi toisen maailmansodan jälkeen ”aselepo” sekä keskinäinen kunnioitus ja arvos-

tus. Herännäisyyden ja lestadiolaisen kesken ei todennäköisesti tahdottu avointa yhteenottoa mainit-

tuna ajankohtana myös siitä syystä, että Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan puheenjohtaja 

Väinö Malmivaara toimi Oulun hiippakunnan piispana vuosina 1943–1954. Oulun hiippakunnassa 
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lestadiolaisella herätysliikkeellä oli merkittävä vaikutusvalta.311 Suhtautuminen korkeakirkollisuu-

teen oli vastaavasti lisäämässä herännäisyyden ja evankelisuuden keskeistä epäluuloa ja epäluotta-

musta. 

5. Tommy Hicks – arvostelusta pidättäydytään kirkkopoliittisista syistä 

1950-luvulla Suomessa järjestettiin useita laajoja evankelioimistapahtumia. Esimerkiksi yhdysvalta-

lainen evankelista Billy Graham piti Helsingissä kesällä 1954 kokoussarjan, joka keräsi tuhansia 

kuulijoita. Evankelioimistapahtumat vaikuttivat siihen, että Suomen evankelis-luterilaisessa kir-

kossa käytiin 1950-luvulla keskustelua evankeliomistoiminnan teologisista perusteista.312 Huomiota 

herätti erityisesti yhdysvaltalainen evankelista Tommy Hicks. Hän piti herätyskokoussarjan Suo-

messa vuonna 1955. Tämä ”tulinen texasilainen” oli omaksunut hyvin erilaisen julistustavan kuin 

mihin Suomessa oli totuttu. Hicksillä oli tapana elävöittää puheitaan hyppimisellä, huutamisella ja 

juoksemisella. Hänen kokouksissaan keskeisellä sijalla olivat myös sairaiden parantamiset rukouk-

sella. Hicksin kokouksia järjestämässä oli Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, Vapaakirkon ja Pe-

lastusarmeijan työntekijöitä. Suhtautuminen Hicksiin oli Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 

ristiriitaista. Erimerkiksi Osmo Tiililän mukaan Hicksin julistuksessa oli paljonkin ongelmallista. 

Silti Tiililä piti myönteisenä sitä, että myös luterilaisen kirkon työntekijöitä oli mukana Hicksin ko-

kousten järjestelyissä. Ellei näin olisi ollut, olisi Hicksin kokouksen synnyttämä liikehdintä Tiililän 

mukaan ”langennut lahkojen syliin”. Vielä selvemmin Tiililä asettui tukemaan Hicksiä talvella 

1956. Hän piti valitettavana sitä, että Ruotsin tiedotusvälineiden kielteinen asennoituminen Hicksiin 

oli tarttunut suomalaisiin. Tiililä piti myös valiteltavan sitä, että viranomaiset olivat aluksi ottaneet 

Hicksin passin tämän tultua Suomeen.  Kuultuaan Hicksin puheita Tiililä oli tullut vakuuttuneeksi, 

                                                
311 Kalevi Toiviainen kirjoittaa, että piispana ollessaan Väinö Malmivaara tuli hyvin toimeen lestadiolaisuuden kanssa. 
Toiviaisen mukaan nämä hyväksyivät Malmivaaran, niissä rajoissa, joissa he yleensä ”Jumalan seurakunnan ulkopuo-
lella olevia hyväksyvät” Toiviainen 1999, 27–28.
312 Auranen 2015, 212. 
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että apostolinen julistus oli juuri samanlaista kuin Hicksin. Tiililä ei hyväksynyt sitä, että monet 

vastustivat Hicksin vierailua ja pitivät hänen julistustaan vaarallisena.313

Tommy Hicksin ympärille suunniteltiin vuonna 1956 suurta yhteiskristillistä evankelioimisretkeä, 

joka olisi alkanut Turun Kupittaalta ja tulisi etenemään siitä eri puolille maata. Toiminnanjohtaja 

Ensio Lehtonen pyysi Turun tuomiorovasti Osmo Alajalta, että Turun evankelis-luterilaiset seura-

kunnat olisivat tulleet mukaan evankelioimiskokouksen järjestämiseen. Lehtosen mukaan Turun va-

paaseurakunnat olivat jo lupautuneet kyseisen tilaisuuden järjestäjiksi. Neuvoteltuaan Turun seura-

kuntien kirkkoherrojen kanssa Alaja ilmoitti Lehtoselle, etteivät Turun seurakunnat osallistu Hick-

sin evankelioimiskokouksen järjestämiseen. Osmo Alaja kertoi vuonna 1981 ilmestyneissä muistel-

missaan, ettei hän ollut kovinkaan innostunut kyseisestä yhteiskristillisestä suuryrityksestä. Alaja 

osallistui kuitenkin evankelioimiskokoukseen. Perusteluiksi hän mainitsi muistelmissaan sen, että 

kyseisiin tilaisuuksiin tulisi osallistumaan joka tapauksessa evankelis-luterilaisia pappeja ja huomat-

tava joukko turkulaisia evankelis-luterilaisen seurakuntien jäseniä. Alajan mukaan myös arkkipiispa 

Ilmari Salomies oli ollut sitä mieltä, että Turun seurakuntien olisi hyvä olla mukana Hicksin evan-

kelioimiskokouksen järjestelyissä. Tosin Salomies ehdotti, että Alaja yrittäisi saada paikalliseen jär-

jestelytoimikuntaan mukaan muutamia ”vähemmän näkyvissä asemissa olevia pappeja”. Virallisesti 

Turun evankelis-luterilaiset seurakunnat eivät olleet mukana Hicksin evankelioimiskokouksen jär-

jestämiseensä, mutta Alaja osallistui henkilökohtaisesti tilaisuuksiin. Hän muun muassa vihki evan-

kelioimiskokouksen suurteltan sekä esitti tervehdyksen avajaistilaisuudessa. Tästä huolimatta Alaja 

korosti muistelmissaan olleensa kokouksissa lähinnä sivustakatsoja.314

Osmo Alaja sai osakseen arvostelua siitä, että hän oli osallistunut Hicksin evankelioimiskokouk-

seen. Erityisesti häneen kohdistettiin kritiikkiä evankelisen herätysliikkeen taholta. Evankelisuuteen 

lukeutunut pastori Eero Parvio julkaisi pian Hicksin vierailun jälkeen kirjasen Mitä Tommy Hicks 

                                                
313 TK 4/1955, 151–145; 2/1956, 21; Junkkaala 2004, 543–544. 
314 Alaja 1981, 249–251. 
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on kylvänyt.  Alaja yhtyi osittain Parvion kritiikkiin Hicksin opinkäsityksistä, mutta asettui silti puo-

lustamaan Hicksin ja hänen tekemäänsä vierailua Suomessa. Alaja perusteli kansaansa sillä, että 

Hicks oli rukouksen mies ja Raamatusta elävä ihminen. Alaja oli myös vakuuttunut siitä, että Hick-

sin ”läheisyydessä oli se tuntu, mikä Jumalan miehistä oli aina huokunut”.315

Tukea Osmo Alaja sai Osmo Tiililältä, joka asettui Teologia ja kirkko -lehdessä tukemaan Hicksin 

Suomen vierailua. Tiililän tulkinnan mukaan myös Hicksin julistuksessa esiintynyt oppi synnistä ja 

armosta oli aidosti raamatullinen. Tiililä ei ollut myöskään Parvion tavoin huolestunut yhteisistä ko-

kouksista toisin opinkorostuksin uskovien kristittyjen kanssa.316

Alaja mainitsee muistelmissaan monissa kohdin, että keskustelussa Hicksin evankelioimiskokouk-

sista ”asiat riitelivät” eivätkä henkilöt.317 Herännäisyyden keskuudessa esitetyissä arvioissa, jotka 

liittyivät Hicksiin, oli kuitenkin suuri merkitys myös kirkkopolitiikalla. 

Olavi Kares, joka yleensä suhtautui erittäin kielteisesti agloamerikkalaiseen allianssikristillisyyteen,

pidättäytyi tällä kertaa julkisesti arvostelemasta Hicksia. Syynä tähän oli se, että Hicksiä olivat 

kaikkein voimakkaimmin kritisoineet evankeliset tahot. Kares ei tahtonut esiintyä samassa rinta-

massa kuin evankeliset eikä hän myöskään tahtonut nousta julkisesti Tiililää vastaan. Kares ei tahto-

nut että hänet olisi samaistettu niihin, jotka ”vastustavat herätystä”. Kares totesikin tuntevansa vielä 

suurempaa epäluuloa SLEY:n toiminnanjohtajaa Toivo Rapelia kohtaan kuin Hicksiä kohtaan.318

Olavi Kares palasi keskusteluun Hicksistä vuonna 1958 ilmestyneessä Päiväkirjassaan. Kares totesi, 

että ”hicksiläisyys” tuntui hänestä vieraalta ja luotaantyöntävältä. Samalla hän kuitenkin sanoi, ettei 

hän jaksanut yhtyä niihinkään, jotka käyttivät ”hicksiläisyyttä” aseenaan hyökätäkseen ”yleensä he-

rätystä ikävöivää ja kilvoituksen merkkiä kantavaa uskonelämää” vastaan.319

                                                
315 Alaja 1981, 252. 
316 TK 2/1956, 18; Alaja 1957, 65–66;  Alaja 1981, 253. 
317 Alaja 1981, 252–253. 
318 KA OKA Olavi Kares Kaarlo Airakselle 14.12.1956; Kares 1958, 147. 
319 Kares 1958, 147. 
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Kareksen kannanotoissa, jotka liittyivät Hicksiin, näkyi Osmo Tiililän vaikutus. Ennen kaikkea 

niissä tuli ilmi Kareksen kirkkopoliittinen toiminta. Hicksin toiminta ja julistus sisälsivät monessa 

suhteessa Karekselle vastenmielisiä piirteitä, mutta ei tahtonut olla samassa rintamassa kuin Hicksiä 

julkisesti kritisoineet evankelisen herätysliikkeen keskeiset vaikuttajat.
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III Humanistin esiintulo 1956 – 1961 

A. Lapuan piispanvaali vedenjakajana 

1. Kares voittaa piispanvaalin 

Toisen maailmansodan jälkeen käytiin keskustelua uusien hiippakuntien perustamisesta. Vuoden 

1953 kirkolliskokous uudisti edellisessä kirkolliskokouksessa hyväksytyn anomuksensa uuden hiip-

pakunnan perustamisesta Etelä-Pohjanmaalle.1 Tällä kertaa päätös johti myös valtioneuvoston toi-

menpiteisiin. Pääministeri Urho Kekkonen ilmoitti Suomen kirkon 800-vuotisjuhlassa toukokuussa 

1955.

Kunnioittaakseen kirkkomme juhlavuotta ja edistääkseen kirkon työtä isänmaamme parhaaksi on val-
tioneuvosto päättänyt ottaa valtion v. 1956 menoarvioesitykseen määrärahan uuden hiippakunnan pe-
rustamiseksi Etelä-Pohjanmaalle.2  

Lapuan hiippakunta aloitti toimintansa kesällä 1956. Piispanvaali suoritettiin saman vuoden ke-

väällä.3 Etelä-Pohjanmaalla oli huomattavaa kannatusta herännäisyydellä ja evankelisuudella. Näin 

ollen ennakoitiin, että piispanvaalista tulisi mainittujen herätysliikkeiden välinen taistelu.  Suomen 

Kuvalehti kirjoitti huhtikuussa 1956, miten tulevassa piispanvaalissa varteenotettavina ehdokkaina 

olivat Osmo Alaja, Olavi Kares, Erkki Kansanaho, Erkki Kurki-Suonio sekä Toivo Laitinen.4 Tou-

kokuun Suomen Kuvalehdessä nostetiin aiemmin mainittujen lisäksi potentiaalisiksi piispaehdok-

kaiksi myös asessorit Eero Lehtinen sekä Eino Sares.5 Huhtikuun 25. päivän Ilkan mukaan piispan-

vaalin pääehdokkaat olivat Olavi Kares, Erkki Kurki-Suonio, Osmo Alaja ja Osmo Tiililä.6

Tilanteessa, jossa herännäisedustajien äänet olivat vaarassa jakautua liian monelle henkilölle, Olavi 

Kareksen ystävä Osmo Alaja ilmoitti Kotimaassa, ettei hän ole käytettävissä Lapuan piispaa valitta-

                                                
1 Juva 1976, 186–187. 
2 Välimäki 2006, 20. Kekkonen oli ollut vaikuttamassa jo Lapuan hiippakunnan perustamiseen. 
3 Juva 1976, 186–187. 
4 Suomen Kuvalehti 21.4.1956. 
5 Suomen Kuvalehti 19.5.1956 
6 Ilkka 25.4.1956 
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essa. Kieltäytymisensä syyksi Alaja sanoi, että hän oli vasta aloittanut uudessa Turun tuomiorovas-

tin virassa.7 Erkki Kurki-Suonio ei missään vaiheessa kieltäytynyt ehdokkuudesta. Tämä kertoo 

osaltaan herännäisyyden sisällä olevista jännitteistä. Kurki-Suonio oli konservatiivisesti orientoitu-

neiden heränneiden edustaja. 

Tulevaa piispanvaalia käsiteltiin myös 27.4.1956 Kotimaa-lehdessä. Kyseisessä lehdessä oli vetoo-

mus evankelista liikettä edustaneen Eero Lehtisen puolesta. Ilmoituksen allekirjoittajina oli ”joukko 

Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen papistoa”. Toukokuussa ilmestyneessä Kotimaassa oli 29 hen-

kilön allekirjoittama ilmoitus, jossa tuettiin Lehtisen valintaa. Lehtisen vahvuudeksi nähtiin muun 

muassa hänen käytännöllisen seurakuntatyön kokemuksensa, perehtyminen hiippakuntahallintoon 

sen kaikissa eri portaissa, pyrkimys ja edellytykset yhdistävään ja tasoittavaan toimintaan.8 Lehtisen 

tukijoukkojen perusteluissa Lehtistä selvästi verrattiin Karekseen. Rivien välistä he tahtoivat koros-

taa, että Kareksella oli erittäin vähäinen kokemus seurakuntapappina toimimisesta. Kares ei ollut 

myöskään toiminut hiippakuntahallinnossa. Kareksesta tahdottiin lisäksi luoda kuva ”vain yhden 

liikkeen edustajana”.

Samassa Kotimaassa oli myös Kareksen tukijoukkojen ilmoitus. Allekirjoittajien määrässä Karek-

sen kannattajat päihittivät Lehtisen joukot, sillä Kareksen tuki-ilmoituksella oli 42 allekirjoittajaa. 

Lehdessä oli myös kuuden hengen allekirjoittama kannatusilmoitus Oulun tuomiorovastista L.P. 

Tapanisesta, ”joukko hiippakunnan pappeja” ilmoitti kannattavansa käytännöllisen teologian vt. 

professoria Erkki Kansanahoa sekä nimimerkki ”Yksi monien – monet yhden puolesta” kannatti tu-

levaksi piispaksi Eino Saresta.9

Kuten ennakkoasetelmista voitiin päätellä, varsinaisessa piispanvaalissa herännäisyyden edustajat 

ryhmittäytyivät Turun kristillisen kansanopiston johtajan Olavi Kareksen taakse ja evankeliset Hä-

meenlinnan kaupunki- ja maaseurakunnan kirkkoherran, teologian lisensiaatti Eero Lehtisen taakse. 

                                                
7 Km 24.4.1956 
8 Km18.5.1956 
9 Km 18.5.1956 
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Vaalissa, joka toimitettiin 23.5.1956, Kares sai ensimmäiselle ehdokassijalle 97, toiselle 18 ja kol-

mannelle 11 ääntä. Lehtinen jäi toiseksi: Hän sai 72 ääntä ensimmäiselle ehdokassijalle, toiselle 23 

ja kolmannelle 22 ääntä. Kolmannelle sijalle piispanvaalissa sijoittui Helsingin yliopiston käytän-

nöllisen teologian vt. professori Erkki Kansanaho.10      

Pian vaalin jälkeen herännäisyyden keskeiset vaikuttajat olivat kuitenkin saaneet tietoonsa, että Ka-

reksen nimittäminen Lapuan hiippakunnan ensimmäiseksi piispaksi ei mahdollisesti olisikaan itses-

täänselvyys. Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Jussi Kuoppala kirjoitti Karekselle pelkää-

vänsä, että ”maalaisliittolais-evankeliset piirit” yrittäisivät vaikuttaa presidentti Kekkoseen, jotta 

tämä nimittäisi virkaan Lehtisen. Kuoppala tosin vielä tuossa vaiheessa uskoi, että Kekkonen kai-

kesta huolimatta nimittäisi Kareksen piispaksi. Kuoppalan mukaan esittelijäneuvos Eljas Kahra ja 

hallitusneuvos Hanna Lönnrot puhuisivat Kekkoselle Kareksen nimittämisen puolesta.11 Kareksen 

virkaan nimittäminen ei myöskään ollut Jaakko Rannan mukaan itsestäänselvyys.12 Samoin Kares 

kertoo muistelmissaan, miten hyvin pian vaalien jälkeen hän sai viestejä siitä, ettei ”Lapualle lähtö” 

ehkä ollutkaan niin varmaa. Kares mainitsi, miten hän sai eri tahoilta kuulla, että saman vuoden 

maaliskuun alusta nimitetty Fagerholmin toinen hallitus oli jyrkästi hänen piispaksi nimittämistään 

vastaan. Muistelmat oli kirjoitettu Kekkosen vielä toimiessa presidenttinä ja ehkä siitä syystä Kares 

totesi, että ”presidentin puolestaan kerrottiin olevan kahden vaiheilla”.13 Näin todetessaan Kares 

muistelmissaan antaa ymmärtää, että suurimpana syyllisenä hänen sivuuttamiseensa oli maan halli-

tus sekä erityisesti opetusministeri Johannes Virolainen. 

Presidentti Kekkosen vanha ystävä, esittelijäneuvos Eljas Kahra kirjoitti presidentille tukeakseen 

Kareksen nimittämistä piispaksi. Kahra kirjoitti yhteydenottonsa perusteeksi sen, että hän oli saanut 

kuulla, että Eero Lehtisen nimittämisen puolesta työskentelivät sellaiset ”korkeat herrat” kuin piispa 

Eelis Gulin, Hämeen läänin maaherra Sigurd Mattsson, maalaisliiton kansanedustaja Kustaa Tiitu 

                                                
10 Herättäjä 25.5.1956; Lapuan Sanomat 25.5.1956; Uusi Suomi 25.5.1956. 
11 KA OKA Jussi Kuoppala Olavi Karekselle 28.5.1956. 
12 KA OKA Jaakko Ranta Olavi Karekselle 28.5.1956. 
13 Kares 1980, 72–73; Ylikangas 1997, 65. 
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ym. Kahra mainitsi Kekkoselle, miten Olavi Kares oli ”muuttunut mies”. Kahran mukaan alun perin 

jyrkästä körttiläisestä oli vähitellen kehittynyt ”rauhan mies”. Kahra painotti myös sitä, ettei Kares 

ollut puhunut politiikkaa 22 vuoteen. Kares oli hänen mukaansa ottanut opikseen ”isänsä virheet”.14

Olavi Kareksen puolesta Kekkoseen vetosivat myös lääninrovasti Valtteri Mikonmäki sekä Väinö 

Malmivaara. Mikonmäki vetosi omaan maalaisliittolaisuuteensa todetessaan Kekkoselle: ”Pitäisin 

tässäkin suhteessa suurena demokraattisena voittona, että eniten ääniä saanut virkaan nimitettäi-

siin”. Mikonmäki tosin heti seuraavassa lauseessa totesi, ettei kysymys ollut puolueasioista, sillä 

eihän ”Suomen piispat ole virassaan niitä harrastaneet”.15

Myös Kareksen vastustajat toimivat ja yrittivät vaikuttaa presidentin nimityspäätökseen. Jyväskylä-

läinen pastori Lauri Torppa pyysi, että Kekkonen kysyisi piispannimitysasiassa lausuntoa Kuopion 

piispalta Eino Sormuselta. Torpan mukaan Lehtinen oli Karesta ansioituneempi. Hänen mukaansa 

myös ”körtteihin kuuluvana” Kares edusti tunnetusti ”erittäin ahdasta suuntanäkemystä”.16

2. Kekkonen ei hyväksy körttiläistä Karesta Lapualle

Kareksen kannattajakunnan pelot osoittautuivat aiheellisiksi. Uuden hiippakunnan piispan nimittä-

minen viivästyi: Valtioneuvosto käsitteli laajassa kokoonpanossa piispannimitystä ensimmäisen 

kerran kesäkuun 7. päivänä. Esittelijänä toimi hallitusneuvos Arvo Salminen. Tässä istunnossa val-

tioneuvosto ainoastaan totesi, että asia oli esiteltävä tasavallan presidentille.17

Lapuan hiippakunnan piispan nimittäminen esiteltiin Kekkoselle kahdesti. Ensimmäisellä kerralla 

hän ei vielä tehnyt ratkaisua, vaan pyysi asiakirjoja perehtyäkseen niihin ja näin lykkäsi nimitystä. 

                                                
14 Niiranen2000, 113. 
15 Niiranen 2000, 114. 
16 Niiranen 2000, 114–115. Torpan Kekkoselle lähettämä kirje on Urho Kekkosen arkistossa. 
17 Kokouksessa olivat läsnä: pääministeri K.A. Fagerholm (SDP), opetusministeri Johannes Virolainen (ml), ministerit 
Aarre Simonen (SDP), Tyyne Leivo-Larsson (SDP), Emil Skog (SDP), Hannes Tiainen (ml), Vilho Väyrynen (SDP), 
Kauno Kleemola (ml), Martti Miettunen (ml), Vieno Simonen (ml), Eino Palovesi (ml), Mauno Jussila (ml), Ralf Törn-
gren (RKP), Arvo Helminen (sitoutumaton ammattiministeri) sekä oikeuskansleri Olavi Honka.  Niiranen 2000, 115. 
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Toisen kerran nimitysasia oli presidentin esittelyssä kesäkuun 18. päivänä, silloin paikalla olivat mi-

nistereistä vain Leivo-Larsson (SDP), Kleemola (ml), Miettunen (ml), Virolainen (ml), V. Simonen 

(ml), Palovesi (ml) ja Eino Saari (kp). Kyseisessä kokouksessa presidentti nimitti opetusministeri 

Virolaisen esityksen mukaisesti Eero Lehtisen Lapuan hiippakunnan piispaksi. Ensimmäisellä ehdo-

kassijalla ollut Kares jäi näin ollen edelleen Turkuun hoitamaan Turun kristillisen kansanopiston 

johtajan tehtäviä.18

Presidentti Kekkonen kirjoitti Kareksen lähipiiriin kuuluneille lääninrovasti Valtteri Mikonmäelle ja 

piispa Väinö Malmivaaralle, että hallitus oli yksimielisesti sillä kannalla, ettei Karesta nimitettäisi 

piispaksi. Hän itse kertoi harkinneensa asiaa pitkään ja lopulta taipuneensa hallituksen tahtoon.19

Kekkonen tahtoi antaa Kareksen lähipiirille sen käsityksen, että Kareksen syrjäyttäminen johtui en-

nen kaikkea hallituksen tahtotilasta. Tästä syystä herännäisyyden keskuudessa opetusministeri Viro-

lainen nähtiin vastuulliseksi siihen, ettei Kareksesta tullut piispaa.  Lähteistä käy kuitenkin ilmi se, 

että Kareksen tien piispaksi esti ennen kaikkea presidentti itse.20 Johannes Virolainen kertoi muis-

telmissaan, että Lapuan piispannimitys oli eräs niistä virkanimityksistä, joissa tuli näkyviin Kekko-

sen voimakas persoonallisuus ja hänen henkilökohtaiset antipatiansa. Virolaisen mukaan Kareksen 

syrjäyttämiseen oli myötävaikuttamassa Kareksen poliittinen tausta.21 Samoin kun Kekkonen oli 

aikoinaan vierittänyt syyn Kareksen syrjäyttämisestä hallituksen niskoille, niin Virolainen kolme-

kymmentä vuotta myöhemmin teki Kekkosesta yksin syyllisen. Pekka Niiranen haastatteli Johan-

nes Virolaista vuonna 1997. Tuossa haastattelussa Virolainen toistaa muistelmissaan esittämänsä 

näkökannan. Kareksen syrjäyttäminen perustui Kekkosen tahtoon. Virolaisen mukaan asia oli selvä 

Kekkoselle jo heti vaalituloksen selvittyä.22

                                                
18 Ylikangas 1997, 65–66; Niiranen 2000, 116; Heikkilä 1990, 344. 
19 KA OKA Urho Kekkonen Waltteri Mikonmäelle 16.6.1956; Urho Kekkonen Väinö Malmivaaralle 22.6.1956. Jussi 
Kuoppalan mukaan kaikki muut ministerit paitsi ruotsalaisen kansanpuolueen Ralf Törngren äänestivät sen puolesta, 
että Lehtinen nostettiin piispaksi ohi Kareksen. Uusi Suomi 27.12.1974. On tosin hieman vaikeaa ymmärtää, mistä ää-
nestyksestä on kysymys. Törngren ei ollut paikalla, kun oli ratkaiseva presidentin esittely. Virallista äänestystä ei myös-
kään tästä asiasta ollut. 
20 Ylikangas 1997, 67. Niiranen 2000, 116–118. 
21 Virolainen 1986, 394. 
22 Niiranen 2000, 117. 
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Kekkonen kertoi kirjeessään Mikonmäelle, ettei hän pitänyt Lapuan piispannimitystä poliittisena 

asiana, koska Kares ei ollut ottanut osaa politiikkaan.23 Todennäköisesti Lapuan piispannimitys oli

kuitenkin ennen kaikkea poliittinen. Kekkonen syrjäytti Kareksen poliittisista syistä. Olavi Kares oli 

ollut näkyvästi mukana 1920- ja 1930-luvuilla oikeistoradikaalisissa liikkeissä. Lisäksi hänen isänsä 

K. R. Kares oli ollut maamme johtavia äärioikeiston vaikuttajia.24 Lapua ja Kares oli liian pelottava 

yhdistelmä Kekkoselle. Eero Lehtinen oli poliittisesti sopivampi henkilö Kekkoselle 1950-luvun 

Suomessa.  

Samalla evankelisuus oli myös herätysliikkeenä sovinnaisempi tuon ajan poliittiseen tilanteeseen. 

Herännäisyys nähtiin yhä oikeistolaisena liikkeenä ja ulkopoliittisesti sopimattomana. Kekkosen 

mielessä olivat yhä herännäisyyden läheiset yhteydet oikeistoradikalismiin ennen toista maailman-

sotaa ja sodan aikana sekä Hengellisessä Kuukauslehdessä esitetyt kriittiset arviot Suomen hallituk-

sen toimintatavoista ja -kyvystä 1950-luvun alkupuolella.25 Samoin heränneiden keskuudessa esiin-

tynyt ja Hengellisen Kuukauslehdenkin sivuilla sijaa saanut kommunismin voimakas vastustaminen 

ei herättänyt Kekkosen luottamusta.26

Evankeliumiyhdistyksen julkaisuissa ei 1950-luvulla esiintynyt poliittisia kannanottoja tai johtavien 

puoluepolitiikkojen arvostelua. Tästä syystä evankelisen liikkeen edustaja oli Kekkoselle mielui-

sampi Lapuan piispaksi kuin herännäisyyden keskeinen vaikuttaja. 

Kareksen sivuttaminen Lapuan piispannimityksessä herätti runsaasti kritiikkiä. Martti Arkkila to-

teaa, että Kareksen syrjäyttäminen aiheutti julkisen kohun, jota hänen mukaansa pitivät yllä lähinnä 

herännäisiin lukeutuneet vaikuttajat.27 Arkkilan näkemys ei kuitenkaan vastaa lähteiden kuvaamaa 

todellisuutta. Kareksen sivuuttamista kritisoivat muukin kuin herännäisyyden edustajat. Esimerkiksi 

                                                
23 KA OKA Urho Kekkonen Waltteri Mikonmäelle 16.6.1956. 
24 Ylikangas 1997, 67. 
25 esim. HK 1953, 293–295. 
26 Teemu Kakkuri toteaa, että Lapuan piispannimityksessä ei ollut kysymys valtiovallan suhtautumisesta kahteen herä-
tysliikkeeseen. Kakkuri 2011, 170. Poliittisesti neutraalimpi evankelisuus oli kuitenkin selvästi valtioneuvostolle sovin-
naisempi vaihtoehto kuin herännäisyys, joka omassa lehdessään oli selvästi ottanut antikommunistisen linjan. 
27 Arkkila 2008, 100. 
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Mikko Juva paheksui sitä, että hiippakunnan selvä kutsu sivuutettiin poliittisista syistä.28 Osmo Tii-

lilä oli huolissaan siitä, että kirkko oli vedetty maallisten vallanpitäjien mielivaltaan.29

Herännäisyyden edustajista Uuteen Suomeen kirjoittivat Iitin kirkkoherra Eino Seppo sekä Herät-

täjä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Jussi Kuoppala.30

Herännäisyyden keskuudessa Kekkosta arvosteltiin näkyvästi melko vähän Kareksen syrjäyttämi-

sestä. Myös Kares itse vieritti julkisesti syyn syrjäyttämisestään hallitukselle ja erityisesti opetusmi-

nisteri Johannes Virolaiselle. Eräänä syynä siihen, ettei Kares tahtonut hyökätä voimakkaasti presi-

denttiä vastaan, oli todennäköisesti myös se, ettei Kares tahtonut vaikeuttaa omaa asemaansa tule-

vissa piispannimityksissä. Henkilöä, joka nimittää tulevat piispat virkaan, ei ollut tarkoituksenmu-

kaista ärsyttää. 

Vaikka presidentti Kekkosta ei julkisesti arvosteltu, niin Kareksen kirjeenvaihdosta tulee ilmi he-

rännäisyyden keskuudessa vallinnut Kekkos-viha. Jaakko Ranta totesi kirjeessään Olavi Karekselle: 

Herra Kekkoselta, joka on suruton mies ja kannattaa vain omaa jumalaansa maalaisliittoa ei sovi muuta 
odottaakaan kuin sitä, mikä sopii puolueen karsinaan.31

Vilho Suurkari kirjoitti:  

Tosin minulla ei alun alkaenkaan ole ollut korkeat käsitykset nykyisestä presidentistä oikeuden ja van-
hurskauden jakajana, mutta tämä ylitti sentään kaiken.32  

Arvi Malmivaara totesi:  

Voi kirkkoparkaamme, jonka täytyy elää huoruudessa jumalattoman valtion kanssa…Olen itse sitä 
mieltä, että se naru, millä perkele vetää nyt herännäisyyttä maailman syliin, on nimeltään maalais-
liitto.33

Kareksen syrjäyttäminen tulkittiin herännäisyyden keskuudessa, ei ainoastaan Kareksen henkilöön 

kohdistuvaksi hyökkäykseksi, vaan toimeksi herännäisyyttä vastaan. Esimerkiksi Matti Pesonen tul-

kitsi Kareksen sivuuttamisen perimmäisen syyn olevan viha herännäisyyttä kohtaan.34

                                                
28 OKA Mikko Juva Olavi Karekselle 19.6.1956. 
29 OKA Osmo Tiililä Olavi Karekselle 20.6.1956. 
30 US 26.6.1956; US 27.6.1956. 
31 KA OKA Jaakko Ranta Olavi Karekselle 20.6.1956. 
32 KA OKA Vilho Suurkari Karekselle 19.6.1956. 
33 KA OKA Arvi Malmivaara Karekselle 25.6.1956. 
34 KA OKA Matti Pesonen Olavi Karekselle 22.6.1956. 
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Kekkoseen oli suhtauduttu epäluuloisesti heränneiden keskuudessa jo ennen Lapuan piispan nimi-

tystä. Muutenkin Kekkonen oli vuonna 1956 erittäin kiistelty henkilö. Hän oli voittanut presidentin-

vaalit niukimmalla mahdollisella äänierolla.  Negatiiviset käsitykset olivat osittain peräisin jo ajalta 

ennen toista maailmansotaa. Toimiessaan 1930-luvulla sisäministerinä Kekkonen yritti lakkauttaa 

Isänmaallisen Kansanliikkeen, jonka kannattajia monet herännäisvaikuttajat olivat. Sodan aikana 

kansanedustaja Kekkonen vastusti talvisodan rauhantekoa ja vuosina 1941–1942 hän esitti lehtikir-

joituksissaan Saksan voittoa puolustavia kannanottoja. Sodan jälkeen Kekkonen leimattiin takin-

kääntäjäksi, sillä hän asettui voimakkaasti tukemaan Neuvostoliiton näkökantoja. Erityisesti Kek-

kosta arvosteltiin siitä, että hän 1945–1946 oikeusministerinä toimiessaan vaikutti siihen, että sota-

syyllisyysoikeudenkäynnit johtivat valvontakomission toivomaan päätökseen.35

Lapuan piispannimityksen aiheuttama katkeruus näkyi Portaanpään herännäispappien kokouksessa 

vuonna 1956. Kokouksessa kritisoitiin voimassa olleita säädöksiä piispanvaalista ja presidentin ni-

mitysoikeudesta. Lehtisen nimittäminen piispaksi aiheutti voimakasta epäluuloa myös poliittisia 

puolueita kohtaan. Portaanpään kokouksessa ehdotettiin, että pitäisi perustaa uusi, kristillinen puo-

lue.36 Myös Olavi Kares suhtautui Lapuan piispannimityksen jälkeen varauksellisesti puoluepoli-

tiikkaan.37

Samoin Lapuan piispannimityksen herättämä katkeruus heränneiden keskuudessa tuli ilmi vuoden 

1958 kirkolliskokouksessa. Eino Seppo kritisoi kirkolliskokousta siitä, että se oli osoittanut hänen 

mukaansa käsittämätöntä ”arkuutta” valtiovaltaa nähden. Tämä arkuus oli tullut hänen mukaansa 

ilmi siinä, ettei ehdotus piispan vaalitavan muuttamisesta saanut suurtakaan kannatusta. Sepon käsi-

tyksen mukaan valiokunta oli vakuuttunut, että tasavallan presidentti osasi ratkaista asian paremmin 

kuin kirkkokansan edustajien enemmistö. Seppo totesi ironisesti valiokunnan katsoneen, että piis-

pan tulee ennen muuta hoitaa ”luottamuksellisia välejä kirkon ja valtion kesken”. Valitsijoiden

                                                
35 Lehtinen 2002, 56–63; Nevakivi 1999, 245. 
36 HK 1956, 269. 
37 Kares 1958, 195–197. 
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enemmistö taas ajattelee piispan tehtävän ennen kaikkea olevan ”Kristuksen evankeliumin hoitami-

nen”. Seppo katsoikin, että vuoden 1958 kirkolliskokous oli tässä suhteessa ”valtiokirkon kokous 

sanan huonossa merkityksessä”.38

3. Kiista piispa Sormusen kanssa 

Olavi Kares kirjoitti vuonna 1980 ilmestyneessä muistelmateoksessaan, että hänen syrjäyttämisensä 

syistä Lapuan piispannimityksessä olisi olemassa runsaasti lähdeaineistoa. Kares totesi, ettei hän 

kuitenkaan rohkene käyttää kyseistä materiaalia.39 Näkemykseni mukaan Kares tarkoittaa tässä tie-

toja, jotka koskevat piispa Eino Sormusen osuutta asiaan. Olavi Kares itse oli sitä mieltä, että juuri 

Sormunen oli Virolaisen ohella suurimpia syyllisiä siihen, ettei hänestä tullut Lapuan piispaa.40

Presidentti Kekkonen oli maininnut kirjeessään lääninrovasti Mikonmäelle, että ”koko kirkon ja 

kirkkoväen elämän” kannalta oli parempi, ettei Kareksesta tullut piispaa. Mikonmäki antoi kirjeen 

Olavi Kareksen haltuun.41 Myös Kareksen läheiset ystävät Jaakko Ranta, Jussi Kuoppala sekä Taito 

Lumme tulkitsivat presidentin sanat niin, että piispa Sormunen oli vaikuttanut Kekkosen päätök-

seen.42 On todennäköistä, että Kekkonen tahtoi tietoisesti antaa sen vaikutelman, että Kareksen syr-

jäyttämisen syynä oli se, että Kareksella oli vastustajia kirkon johdon keskuudessa. Näin Kekkonen 

väisti omaa vastuutaan Kareksen syrjäyttämisessä. 

Olavi Kareksen syvä epäluottamus Sormusta kohtaan tuli näkyviin hänen kirjeessään Sormuselle 

syyskuussa 1956. Kares kirjoitti, miten hän oli saanut kesän aikana todeta, että Lapuan hiippakun-

nan piirissä sekä ”laajalti muuallakin” vallitsee se käsitys, että lähinnä Sormunen vaikutti siihen, 

ettei piispannimityksessä noudatettu vaalin tulosta. Kareksen mukaan ”yleisenä tietona” oli se, että 

Sormunen oli sanonut presidentille, että kaikki muutkin maamme piispoista olivat hänen kanssaan 

                                                
38 HK 1958, 428. 
39 Kares 1980, 71. 
40LA Kares Eino Sormuselle 4.9.1956. 
41 KA OKA Urho Kekkonen Mikonmäelle 15.6.1956. Mikonmäki on luovuttanut kirjeen Kareksen haltuun. 
42 KA OKA Jaakko Ranta Karekselle 20.6.1956; KA OKA Taito Lumme Karekselle 11.9.1956; Ylikangas 1997, 69. 
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samaa mieltä, eli vastustivat Kareksen nimittämistä piispaksi. Kares kirjoitti kuulleensa, miten Kek-

konen oli sanonut ”eräälle läheiselle ystävälleen”, ettei hän voinut nimittää Karesta sen tähden, 

koska kaikki piispat vastustivat häntä. Arkkipiispa Salomies, piispat Rosenqvist, Simojoki ja He-

liövaara olivat kuitenkin ilmoittaneet Karekselle, että he olisivat kannattaneet häntä. Piispa Gulinin 

kannasta ei ollut hänen omien sanojensa mukaan selvyyttä. Näin ollen Kares syytti Sormusta väärän 

todistuksen antamisesta presidentille. Kares totesi vielä, että Sormusen toimissa Lapuan piispanni-

mityksen yhteydessä oli paljon sellaista, ”mikä ei siedä päivänvaloa”.43

Sormunen vastasi Karekselle ja kiisti vaikuttaneensa mitenkään Kekkoseen tämän tehdessä ratkai-

sua piispannimityksessä. Sormunen totesi, ettei hän ollut puhunut sanaakaan asiasta presidentin 

kanssa. Näin ollen hän ei myöskään ollut esittänyt Kekkoselle mitään piispojen yhteistä kantaa. Sor-

munen totesi, ettei piispoilla hänen tietääkseen edes ollut mitään yhteistä kantaa tässä asiassa. Muut 

piispat eivät myöskään olleet puhuneet Sormusen kuullen mitään nimitysasiasta. Sormunen sanoi, 

että mikäli presidentti tahtoisi kuulla jotakin kirkollista mielipidettä, hänen tulisi kysyä arkkipiis-

palta. Arkkipiispan neuvottelutovereina taas olisivat olleet Rosenqvist ja Gulin, mutta ei missään 

nimessä Sormunen. Sormunen totesi, että hän ”oli kuullut junassa” 16.6.1956 ”parilta kansanedusta-

jalta”, että hallitus oli ollut edellisenä päivänä yksimielisesti Lehtisen kannalla, mutta presidentti 

toisella kannalla.44

Kareksen lisäksi myös Jussi Kuoppala syytti Sormusta siitä, että hän oli kehottanut Kekkosta syr-

jäyttämään Kareksen. Sormunen kuitenkin ilmoitti myös Kuoppalalle, ettei hän ole puhunut sanaa-

kaan Lapuan piispannimityksestä Kekkoselle. Sormusen vakuutteluista huolimatta Kuoppala oli 

kuitenkin sitä mieltä, että Sormunen oli keskustellut asiasta Kekkosen kanssa.45

Sormusen toimintaa samassa asiassa arvosteli lisäksi Taito Lumme. Lumme kertoi kysyneensä 

piispa Gulinilta, kuinka paljon oli perää Sormusen puheilla siitä, että kaikki piispat olisivat olleet 

                                                
43 LA Eino Sormuselle 4.9.1956. 
44 LA Eino Sormunen Karekselle 16.9.1956 
45 KA OKA Sormunen Jussi Kuoppalalle 27.6.1956. Kuoppala oli toimittanut Sormusen kirjeen Karekselle ja lisännyt 
siihen omia reunahuomautuksiaan. 
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Kareksen nimittämistä vastaan. Lummen mukaan Gulin oli ilmoittanut, että hän olisi toivonut Ka-

reksen saavan nimityksen piispaksi.46

Yksiselitteisiä todisteita siitä, että piispa Sormunen olisi vaikuttanut presidentin päätökseen syrjäyt-

tää Kares, ei löydy lähteistä. Toisaalta Sormusen antipatia Karesta kohtaan oli yleisessä tiedossa. 

Ellei näin olisi ollut, Kareksen vastustaja pastori Lauri Torppa olisi tuskin kehottanut Kekkosta ky-

symään Sormusen mielipidettä piispan nimitysasiassa. 

Joka tapauksessa Kareksen ja Sormusen välille jäi pysyviä jännitteitä. Ristiriidat tulivat näkyviin 

muun muassa käsikirjakomiteassa, jonka jäseniä he molemmat olivat. Kares koki, että heidän vä-

linsä olivat niin huonot, että se vaikeutti Kareksen toimintaa komiteassa.47

B. Uusi puoli Kareksesta esiin 

1. Uusia aluevaltauksia kirjallisessa tuotannossa 

Aiemmin lähinnä kirkkohistorian tutkimiseen keskittynyt Olavi Kares teki uuden aluevaltauksen, 

kun vuonna 1956 ilmestyi hänen aforismikokoelmansa On on tahi ei ei.  Kareksen kirja koostui ly-

hyistä ajatelmista, joita Kares oli kirjoittanut muistiin noin kymmenen vuoden ajan. Teos julkaistiin 

loppusyksyllä 1956. Kares oli juuri aiemmin saanut laajaa julkisuutta, kun hänet oli syrjäytetty La-

puan piispannimityksessä. Julkisuus näkyi siinäkin, että Kareksen teosta arvioitiin monessa leh-

dessä. Kirja sai myös erittäin myönteisen vastaanoton. Siitä tuli myyntimenestys, josta kustantaja 

otti neljä painosta.48

                                                
46 KA OKA Taito Lumme Karekselle11.9.1956. Muun muassa Jaakko Ranta oli epäillyt, että myös Gulin olisi vastusta-
nut Kareksen nimittämistä KA OKA Jaakko Ranta Karekselle 20.6.1956. 
47 KA OKA Lauri Pohjanpäälle 21.5.1957; Kares 1980, 43. 
48 Kares 1980, 78; Savo 3.11.1956; Herättäjä 9.11.1956; Maakansa 9.11.1956; Kotimaa 13.11.1956; Uusi Aura 
19.11.1956, 2.12.1956; Karjalainen 20.11.1956; Länsi-Suomi 24.11.1956; Etelä-Saimaa 25.11.1956; Suomen Sosialide-
mokraatti 28.11.1956; Turun Päivälehti 28.11.1956; Parnasso 12/1956; Hufuvdstadbladet 2.12.1956; Helsingin Sano-
mat 3.12.1956; Turun Sanomat 25.11.1956, 4.12.1956; Kansan Lehti 9.12.1956; Keskisuomalainen 9.12.1956; Savon 
Sanomat 9.12.1956; Hämeen Kansa 13.12.1956; Vaasa 18.12.1956; HK 1956, 389; Teologia ja kirkko 4/1956; Vartija 
8/1956, 169–170; Uusi Suomi 3.1.1957. 
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Vaikka teokseen oli koottu Kareksen laatimia mietelauseita useamman vuoden ajalta, ilmeisesti Ka-

reksen syrjäyttäminen Lapuan piispannimityksessä oli tapahtuma, joka sai hänet julkaisemaan afo-

rismikokoelman juuri tuolloin. Kirja sisälsi useita ivallisia lauselmia. Piispannimitys oli herättänyt 

Kareksessa mielipahaa, jonka hän vuodatti esiin kirjassaan. Olavi Kares totesikin kirjeessään Juho 

Kytömäelle, että hänen teki mieli ”pikkuisen kepillä sohaista seisovaa vettä”. Samalla Kares 

myönsi, että hän oli sanonut kirjassaan joitakin asioita ”sivaltamalla”.49

Lapuan piispannimityksen synnyttämä katkeruus tuli näkyviin myös Kareksen kirjeessä WSOY:n 

pääjohtajalle Yrjö A. Jäntille. Kares tarjosi WSOY:lle aforismikokoelmansa julkaisemista ja perus-

teli kirjan julkaisemista sillä, ettei se tulisi tuottamaan taloudellista tappiota kustantajalle. Kares us-

koi, että ”herrat Kekkonen, Virolainen ja Sormunen ym. olivat piispannimitysasiassa hoitaneet en-

nakkomainonnan”.50

Kareksen teos yllätti monet. Ennen aforismikokoelman ilmestymistä Kares oli pitänyt neljän vuo-

den tauon kirjojen julkaisemisessa. Hänen edellinen teoksensa Heränneen kansan vaellus V oli il-

mestynyt vuonna 1952. Jaakko Haavio puki monen ajatukset sanoiksi todetessaan useiden odotta-

neen, että Kares olisi seuraavaksi tehnyt seurapuhekokoelman tai saarnakirjan. Hänen mukaansa 

tuskin kukaan osasi odottaa häneltä aforismikokoelmaa. Haavio jatkoi, että Kareksen aforismeissa 

yhtyvät älykkyys ja hellyys puhuttelevalla tavalla.51 Kenties pisimmälle arvostelussaan meni V.A. 

Koskenniemi. Hän totesi, että Kareksen aforismit toivat mieleen hänen mukaansa kaikkien aikojen 

suurimman kristillisen aforistikon Blaise Pascalin.52 Uuden Suomen Agapetus eli Yrjö Soini arvioi 

pakinassaan Kareksen teosta myönteisesti ja totesi ironisesti: 

On itsestään selvää, ettei sellaisesta miehestä voinut tehdä piispaa. Sanoisi vielä niin kuin asiat ovat.53

                                                
49 KA OKA Olavi Kares Juho Kytömäelle 8.11.1956; Kares 1980, 78.
50 KA OKA Olavi Kares Y.A. Jäntille 5.8..1956 
51 TK 4/1956. 
52 Uusi Suomi 21.11.1956. Muistelmissaan Kares totesi, että Koskenniemi arvosteli hänen kirjaansa ko. lehdessä, mutta 
hän ei ”rohkene sitä tähän lainata.” Kares 1980, 79.
53 US 3.1.1957; Kares 1980, 80. 
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Aforismikokoelmansa ilmestymisen jälkeen Kares kirjoitti jälleen hänelle uudentyyppisen julkai-

sun. Vuonna 1958 ilmestyi hänen teoksensa Päiväkirja ja vuonna 1961 Kierros auringon ympäri.

Molemmat teokset olivat päiväkirjamuotoisia kirjoja, jotka kuvasivat yhden vuoden ajan elämää 

Kareksen silmin nähtynä. Päiväkirjoissaan Olavi Kares esiintyy humaanina ihmisenä, joka ymmär-

tää hyvin laajalti erilaisia ilmiöitä ja näkemyksiä. Molemmat teokset olivat huomattavia myyntime-

nestyksiä: Kummastakin otettiin neljä painosta. Ensimmäisen Päiväkirjan kokonaispainosmäärä oli 

16 000 ja jälkimmäisen 17 000 kappaletta. Kareksen päiväkirjoja arvioitiin myönteisesti lukuisissa 

lehdissä.54

Päiväkirjoissa esiintyvä laaja ymmärrys toisinajattelijoita kohtaan tuli esille esimerkiksi Kareksen 

näkemyksissä Albert Schweitzeristä. Monet pietistisesti orientoituneet kirkolliset vaikuttajat tunsi-

vat suurta epäluuloa Schweitzeriä kohtaan 1950- ja 1960-lukujen taitteessa. Esimerkiksi Martti E. 

Miettinen ei pitänyt Albert Schweitzeriä edes kristittynä. Miettisen mukaan Schweitzer kielsi Jee-

suksen olleen Jumalan lähettämä syntien sovittaja. Hänen näkemyksensä mukaan Schweitzer ei 

myöskään pitänyt Jeesuksen ylösnousemusta historiallisena tapahtumana.55

Kares kertoo vuonna 1961 ilmestyneessä päiväkirjassaan lukeneensa Albert Schweitzerin ajatus-

maailmaa käsittelevää teosta Elämän kunnioitus. Kirjan lukemisen jälkeen Schweitzerin persoona 

oli ”kiehtonut” hänen mieltään. Kares kirjoitti, ettei hän ymmärrä Schweitzerin uskonnollisia ajatus-

rakennelmia eikä hänen ympärilleen syntynyttä ”tähtikulttia”, mutta kaikesta huolimatta Kares il-

moitti näkevänsä Schweitzerissa ”ihmisen, joka oli saanut antaa punaisia verisoluja lisäävää lääkettä 

henkistä anemiaa potevalle ihmiskunnalle”.56 Kares totesi, ettei kukaan kristitty ollut epätietoinen, 

                                                
54 Kares 1980, 137. Myönteisiä arvioita oli mm. Savo 23.10.1958, 1.11.1958; US 1.11.1958; Itä-Häme 6.11.1958; Uusi 
Aura 9.11.1958; Turun Sanomat 15.11.1958; Vaasa 16.11.1958; Kainuun Sanomat 28.12.1958; SS 13.12.1958; Valvoja 
5/1958, 242–244; Suomen kirkon pappisliiton jäsenlehti 6/1958–160; Åbo Underrättelser 9/1958; Kansanopisto 9/1958, 
247–248; Nainen ja elämä 12/1958; HK 1959, 21–22; Kaleva 2.2.1959: Km 29.5.1959; US 22.10.1961; Km 
27.10.1961; SS 23.11.1961; Vja 6/1961; Kansanopisto 10/1961; Kaleva 4.11.1961; Maaseudun tulevaisuus 23.11.1961; 
Kansan Lehti 26.11.1961. 
55 Vuollo 2003,149–153. 
56 Kares 1961, 142–143. 
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mistä Albert Schweitzer oli saanut elämää kunnioittavan viisautensa. Näin Kares viittasi siihen, että 

Albert Schweitzerin kaikkea elämää kunnioittava vakaumus nousi suoraan Jeesuksen julistuksesta. 

Kares näki Schweitzerissa paljon samaa kuin hänen ”rakastamassaan” Franciscus Assisilaisessa. 

Kares kertoi päässeensä jo niin pitkälle schweizerilaisessa elämän kunnioittamisessa, että hän koetti 

auttaa maantielle eksyneitä matoja ja sammakoita. Tosin hän myönsi, ettei hän itse oikein ”ilkene” 

tarttua niihin, mutta oli pyytänyt, että hänen vaimonsa tekisi sen.57

Eräs Kareksen päiväkirjojen keskeisiä teemoja oli kaunokirjallisuuden analysointi. Kares esitti

oman perehtyneisyytensä kirjallisuuteen toistuvilla sitaateillaan.58 Eräs 1950-luvun tunnetuimmista 

ja eniten keskustelua synnyttänyt teos Suomessa oli Väinö Linnan joulumarkkinoille 1954 ilmesty-

nyt teos Tuntematon sotilas.59 Kirkollisissa piireissä kyseinen teos herätti ristiriitaisia näkemyksiä. 

Eräillä tahoilla kritisoitiin esimerkiksi kirjassa esiintyvää kiroilua. Vuonna 1958 ilmestyneessä Päi-

väkirjassa Olavi Kares ilmoitti lukeneensa Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan kaksi kertaa. Ka-

res totesi, että kirjassa oli paljon sellaista, mitä lukee ”kipein sydämin”. Mutta tästä huolimatta kir-

jan kuvauksen todellisuus ja elämänläheisyys vaikuttivat niin voimakkaasti, ettei Kareksen mukaan 

kirjaan voinut pahentua. Kares totesi, että Linna toi Hietasen, Koskelan, Mäkilän, Rokan, Vanhalan, 

Kariluodon, Määtän, Asumaniemen, Jalovaaran ja muut hyvin lähelle lukijaa. Vuonna 1961 ilmes-

tyneessä toisessa päiväkirjassaan Kierros auringon ympäri Kares nimeää Tuntemattoman sotilaan

                                                
57 Kares 1961, 144. 
58 Vuonna 1958 ilmestyneessä Päiväkirjassaan Kares siteeraa seuraavia kirjailijoita: Juhani Aho, Eliel Aspelin-Haap-
kylä, Otto Manninen, Ensio Rislakki, Johannes Linnankoski, Sara Lidman, August Ahlqvist-Oksanen, J.L. Runeberg,
Alexandre Dumas, R.L. Stevenson, Aleksis Kivi, Albert Einstein, August Strindberg, Sakari Topelius, Edith Södergran, 
Vladimir Dudintsev, Fjodor Dostojevski, Leo Tolstoi, Yrjö Soini, V.A. Koskenniemi, Sören Kierkegaard, Helvi Hämä-
läinen, Rudyard Kipling, Lauri Pohjanpää. 
Kierros auringon ympäri – päiväkirjassaan Kares siteeraa seuraavien kirjailijoiden teoksia: Toivo Pekkanen, Mika Wal-
tari, Niko Kazanzakis, Paavo Rintala, Pär Lagerkvist, Leonid Andrejev, Tatu Vaaskivi, Toivo Lyy, Werner Holmberg, 
Selma Lagerlöf, Aukusti Oravala, Nietzsche, Oiva Paloheimo, Eino Leino, Dostojevski, Aaro Hellaakoski, Egon Frie-
dell, Saint-Exupery, Dante, Jaakko Haavio, Boris Pasternak, J. Christopher Herld, Yrjö Hirn, August Wilhelm Schlegel, 
Jean Paul Richter, Maksim Gorgi, Marcel Proust, Juhani Aho, V. A. Koskenniemi, Ernest Hemingway, Andre Gide, 
Novalis, Charlotta ja Dennis Plimmer, Tuomas Ahava, Harry Martinson, Unto Kupiainen, Pieter Geyl, Harald Grieg, 
Henri Frederic Amiel, Gilbert Keit Chesterton, Lothar-Gunther Buchheim, Cicero, Terrentius Maurus, Julius Krohn, 
Ludwig Börne, Harry Martinson, Goethe, Aristofanes, John Ruskin, Arvi Kivimaa, K.V. Morton, Pia Ravenna, Väinö 
Linna.
59 Linna 1954. 
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jo kansalliskirjallisuutemme ”ydinsadoksi”. Hän vertaa teosta Kiven Seitsemään veljekseen, Lin-

nankosken Pakolaisiin sekä Sillanpään Hurskaaseen kurjuuteen.60

Kares arvioi päiväkirjoissaan myös Väinö Linnan kirjasarjaa Täällä Pohjantähden alla.61 Kyseiset 

teokset eivät herättäneet Kareksessa samanlaista innostusta kuin Tuntematon sotilas. Erityisesti hän 

kritisoi Väinö Linnan luomaa kirkkoherra Salpakarin hahmoa. Kares totesi, että kyseinen romaani-

henkilö oli malliesimerkki monen kirjailijan käyttämästä pappiskuvasta, joka edusti ”tietyssä muo-

tissa valettua, naivia ja ongelmatonta puoli-ihmistä”.62 Kares näki Linnan kuvaaman pappishahmon 

negatiivisemmin kuin esimerkiksi piispa Martti Simojoki. Simojoki näki kirkkoherra Salpakarin va-

roittavana ja opettavana esimerkkinä siitä, miten kirkko voi sokeutua oman aikansa keskeisten ky-

symysten paineessa.63 Toisaalta Kareksen käsitys Väinö Linnan tuotannosta oli huomattavasti 

myönteisempi kuin esimerkiksi Osmo Tiililän. Tiililä ilmoitti, ettei hän aikonut hankkia Linnan 

Täällä Pohjantähden alla -kirjasarjaa. Perusteluna hän sanoi, ettei halua pilata kirjastoaan.64  

Kareksen käsitys Mika Waltarista oli muuttunut täydellisesti kolmenkymmenen vuoden aikana. 

Vielä 1920-luvun loppupuolella Kares oli pitänyt Waltaria pinnallisena runoilijana, jonka tuotanto 

oli lähinnä ”lapsellista löperrystä”.65 Päiväkirjoissaan Kares toteaa arvostavansa suuresti juuri Wal-

taria. Siinä missä Kares arvosteli Väinö Linnan romaaneissaan kuvaavia pappeja yksipuolisiksi ja 

harhaanjohtaviksi, niin hänen mielestään Waltari oli teoksessaan Feliks Onnellinen onnistunut ku-

vaamaan erään vaikuttavimmista ja elävimmistä sananpalvelijan muotokuvista.66

                                                
60 Kares 1961, 469. 
61 Kirjasarjan kolmas osa julkaistiin vuonna 1962. Eli Kareksen arviointi pohjautui 1. ja 2. osaan, jotka ilmestyivät vuo-
sina 1959 ja 1960. Linna 1959; Linna 1960. 
62 Kares 1961, 183–184 
63 Seppo 2013, 349. 
64 Jalovaara 2011,151. 
65 Hjä 24/1928, 6; Ylikangas 1989, 13–14. 
66 Kares 1961, 189. 
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Kirjallisuutta analysoidessaan Kares suhtautui kriittisesti herännäisyyden keskuudessa perinteisesti 

suurta arvostusta nauttineeseen Mauno Rosendalin romaaniin Herran tuli. Kares totesi, että kysei-

sen romaanin ”pahimpana taiteellisena virheenä” oli, että siinä ihmiset kategorisoitiin yksipuolisesti 

hyviin ja pahoihin.67

Kareksen kiinnostus kirjallisuuteen tuli näkyviin myös muualla kuin hänen päiväkirjoissaan. Kares 

oli pitänyt herättäjäjuhlien juhlapuheita vuodesta 1947 lähtien. Yhdessäkään hänen juhlapuheissaan 

ennen Lapuan piispannimitystä ei ollut mitään mainintoja kaunokirjallisista teoksista. Juhlapuheissa 

olivat tulleet mainituksi vain Aspelin-Haapkylän Lauri Stenbäckin elämäkerta tai Arndtin Totisesta 

Kristillisyydestä kaltaiset teokset.68

Vuoden 1956 herättäjäjuhlien juhlapuheessaan Kares mainitsee Aleksis Kiven Seitsemän veljestä

sekä Joel Lehtosen Putkinotkon.69 Vuoden 1957 juhlapuheessaan Kares siteerasi V.A. Koskennie-

men runoelmaa Nuori Anssi. Seuraavana vuonna Kares kertoi tarinan amerikkalaisen kirjailijan 

Edna Febergin kirjasta. Samassa puheessaan Kares siteeraa laajasti Albert Schweitzeriä.70

Herännäisyydessä kaunokirjallisuuden vierastamisella oli ollut pitkä historia. Herännäisyyden kes-

keinen vaikuttaja Mauno Rosendal tosin julkaisi Herran tuli -romaanin vuonna 1914. Toisen mer-

kittävän herännäisvaikuttajan Aukusti Oravalan romaani Erämaan profeetta ilmestyi vuonna 1916.

Näiden teosten ilmestyminen synnytti omana aikanaan suurta hämmästystä. Yleisesti ihmeteltiin, 

että miten on mahdollista, että herännäisyyden keskuudessa kirjoitetaan romaaneja. Herännäisyyden 

piirissä jo romaani sanana liitettiin maailmallisuuteen ja turhanpäiväisyyteen. Rosendalin ja Orava-

lan romaanit otettiin kuitenkin herännäisyyden keskuudessa vastaan erittäin myönteisesti.71

                                                
67 Kares 1961, 183. 
68 Kares 1959, 59. 
69 Kares 1959, 158. 
70 Kares 1959, 200–2002 
71 Huhta 2001, 183–191. 
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Kareksen aforismikokoelman ja hänen päiväkirjojensa ilmestyminen herätti keskustelua. Yleisesti 

pidettiin yllättävänä, että herännäisyyden keskeinen vaikuttaja oli kiinnostunut kulttuurista. Mainit-

tujen teosten ympärillä käyty keskustelu osoitti, että vielä 1950-luvun puolivälissä herännäisyyden 

katsottiin olevan kielteisesti kulttuuriin asennoituva hengellinen liike. Rosendalin ja Oravalan ro-

maanit eivät olleet muuttaneet herännäisyyden julkisuuskuvaa kulttuurimyönteiseksi.72

Vaikka Kares esiintyikin päiväkirjoissaan hyvin avarakatseisena, aivan kaikkeen hänen ymmärryk-

sensä ei ylettynyt. Varsinkin musiikin saralla Kareksen näkemykset olivat konservatiivisia. Hän piti 

perinteisiä virsiä ainoina kelvollisina hengellisinä lauluina. ”Makeat hengelliset laulut ja sävelmät”, 

jotka Kareksen mukaan kuuluivat lahkoliikkeiden uskonnolliseen arsenaaliin, eivät olleet hänelle 

mieluisia.73

Yleisesti ottaen Kareksen mielenkiinto kulttuurin saralla kohdistuu lähinnä niin sanottuun korkea-

kulttuuriin. Suomen kulttuurielämälle oli ominaista 1950-luvulla vastakkainasettelu korkeakulttuu-

rin ja niin sanotun rillumareikulttuurin välillä.74 Suuren kansansuosion saavuttaneista 1950-luvun 

elokuvista ja iskelmämusiikista Kares kirjoitti päiväkirjoissaan vain ohimennen ja silloinkin hänen 

arvionsa niistä oli kielteinen. Kares totesi:  

Elokuvat, ajanvietelehdet ja iskelmämusiikki ovat opettaneet kansamme nuorison ikävöimään sellaista onnelli-
suutta, jolla ei ole mitään perustaa ankarassa, todellisessa elämässä.75

Kareksen näkemys 1950-luvun kaupallisesta populaarikulttuurista oli samansuuntainen kuin valta-

osalla kyseisen ajan korkeakulttuurin edustajilla. 

                                                
72 On todettava, että sekä Herran tuli että Erämaan profeetta olivat selvästi uskonnollisia romaaneja. Sisältönsä puo-
lesta niitä voidaan pitää myös hartauskirjoina. 
73 Kares 1958, 295. 
74 Heikkinen 1996, 327–329; Peltonen 1996, 7–10. Rillumareikulttuurilla tarkoitetaan tässä viittä Reino Helismaan käsi-
kirjoitukseen perustuvaa 1950-luvulla ilmestynyttä elokuvaa sekä Reino Helismaan, Toivo Kärjen ja Esa Pakarisen is-
kelmätuotantoa 1940- ja 1950-lukujen vaihteessa. Vastakkainasettelu korkeakulttuurin ja rillumareikulttuurin välillä tuli 
esiin esimerkiksi elokuvakriitikoiden voimakkaana rillumareikultturin arvosteluna sekä Suomen Yleisradion pitkäaikai-
sina soittokieltoina. 
75 Kares 1958, 159. 
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2. Surrealistisen ja nonfiguratiivisen taiteen ymmärtäjä 

Eräs Kareksen päiväkirjoissa huomiota herättänyt piirre oli hänen asettumisensa tukemaan ja ym-

märtämään surrealistista ja nonfiguratiivista taidetta. Surrealistinen tyylisuunta syntyi kuvataiteessa 

ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Surrealismissa esitettiin piilotajuisia sieluntiloja tai pyrittiin 

luomaan unenomaisia tunnelmia. Irrationaaliset, mystiset ja seksuaalisuuteen liittyvät symbolit sekä 

epätodelliset ajan- ja tilakäsitykset olivat tyylille ominaisia piirteitä. Nonfiguratiivinen taide on täy-

sin abstraktia taidetta, jolla ei ole varsinaista näkyvää aihetta.76

Nonfiguratiivisen taiteen harrastus oli ollut Suomessa hyvin harvinaista ennen toista maailmanso-

taa. Vasta 1940-luvun lopulla alkoi Suomessa esiintyä taiteilijoita, jotka selvästi edustivat tätä suun-

tausta. Nonfiguratiivinen taide sai nopeasti lisää edustajia ja 1950-lukua onkin kutsuttu varsi-

naiseksi abstraktin taiteen vuosikymmeneksi Suomessa. 1960-luvun alussa kyseinen kuvataide tuli 

yleisemmin tunnetuksi Suomessa.77

Olavi Kareksen kiinnostus nonfiguratiiviseen taiteeseen 1950- ja 1960-lukujen taitteessa oli ajan 

uusimpien taidetrendien mukaista.  

Kareksen mukaan Suomen kirkkotaide oli ollut liian paljon traditionalismin sitomaa. Hänen mieles-

tään naturalismi ei ollut paras taidemuoto silloin kun oli kysymyksessä näkymättömän todellisuu-

den esittäminen. Surrealistinen tai nonfiguratiivinen taiteilija pystyi ”sisäisellä sanottavallaan” anta-

maan sellaista, mikä ei tule naturalistisessa taiteessa esille. Kares vertasi surrealistista taidetta Raa-

mattuun, joka oli hänen mukaansa ”näkyjen kirja”. Kares kirjoitti Päiväkirjassaan: 

                             Surrealistinen ja nonfiguratiivinen taide on enemmän kyselyä kuin vastausta,  
                             enemmän etsimistä kuin löytämistä. Eikö se ole taiteilijan oikea asenne, kun on  
                             kysymys Jumalan näkyjen tavoittamisesta. En epäile, että luova, henkivoimainen  
                             mestari voi löytää nonfiguratiivisella taiteellaan aivan tavallisen kristityn ihmisen,  
                             jonka sydän on avautunut elämän näyille. Meidän olisi opittava katselemaan  
                             muodon ja värin taidetta niin kuin kuuntelemme musiikkia, ei kyselleen mitä se  
                             esittää, vaan miten se meihin vaikuttaa.78

                                                
76 Kruskopf 2010, 75–77. 
77 Huusko 2016, 213-215; Kruskopf 1990, 90–91. 
78 Kares 1958, 41. 
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Samassa yhteydessä Kares puolusti myös Tampereen tuomikirkossa olevia Hugo Simbergin symbo-

listisia maalauksia, joita monet olivat paheksuneet.79

Kareksen kiinnostus kulttuuria ja taiteita kohtaan tuli entistä näkyvämmin ilmi samoihin aikoihin 

kun hänen sukuunsa tuli taiteilija. Aili ja Olavi Kareksen ainoa lapsi, Leena, meni naimisiin vuonna 

1956 kuvanveistäjä Pekka Kontion kanssa.80

Vaikka abstrakti taide alkoikin saada 1950-luvulla lisääntyvää kannatusta kuvataiteilijoiden keskuu-

dessa, mainittu taiteenmuoto oli vielä 1950- ja 1960-lukujen vaiheessa melko uutta ja tuntematonta 

niin sanotulle suurelle yleisölle. Monet suhtautuivat siihen myös melko epäluuloisesti. Erityisesti 

abstraktin taiteen katsottiin olevan sopimatonta kirkkotaiteeseen. Kares edusti uudenaikaista taide-

käsitystä kirkossamme ja herännäisyydessä puhumalla surrealistisen ja nonfiguratiivisen taiteen 

puolesta. Kares oli myös omalla toiminnallaan vaikuttamassa osaltaan siihen, että kyseinen taide-

muoto sai yhä enemmän sijaa kirkkotaiteessa. 

Karesta ennen herännäisvaikuttajat eivät olleet kovin näkyvästi arvioineet, ainakaan myönteisesti, 

kulttuuria ja taidetta. Monissa lehtikirjoituksissa Kares ja herännäisyys samaistettiin toisiinsa. Näin 

ollen Kareksessa tapahtunut muutos – lisääntynyt kiinnostus ja ymmärrys taiteita kohtaan – ymmär-

rettiin yleisesti ottaen herännäisyydessä tapahtuneeksi muutokseksi. 

Todennäköisesti monenkaan ”riviheränneen” näkemyksissä ei tapahtunut muutoksia suhteessa ku-

vataiteeseen, mutta näkyvän herännäisvaikuttajan kannanotot alkoivat myös pikku hiljaa lisätä tai-

teen ymmärrystä körttikansan keskuudessa. 

Vielä 1950-luvun alussa herännäisyyteen oli yleisesti liitetty tietty kulttuurivastaisuus. 1950-luvun 

lopussa tämä käsitys alkoi heikentyä. Suunnannäyttäjänä kyseisessä muutoksessa oli Olavi Karek-

sen toiminta. 

Vaikka Kares muutoin oli hyvin avarakatseinen arvioidessaan kuvataidetta, oli eräs alue, jota koh-

taan hänellä ei ollut mitään myönteistä sanottavaa.  Roomalaiskatolisissa kirkoissa olevia ”pyhiä 

                                                
79 Kares 1958, 41–42.
80 Kares 1980, 105–106. 



130

kuvia” Kares ei hyväksynyt. Hän piti roomalaiskatolista kirkkotaidetta eräänä esteenä islaminus-

koisten parissa tehtävässä lähetystyössä. Kares totesi, ettei moskeijoissa ollut mitään ”palvottavia 

kuvia”.  Katolisten kirkkojen runsaat pyhimystenkuvat antoivat ehdottoman monoteistisille muha-

mettilaisille väärän ja epämieluisan käsityksen kristinuskosta.81

Erikoista oli, että Kares, joka kehotti katselemaan ”värien sanomaa” taiteen alalla, ei löytänyt litur-

gista vaatteista ja väreistä mitään hyvää sanottavaa. 

Lapuan piispannimityksen jälkeen Kareksen selvemmin näkyville tullut linja näkyi myös hänen pi-

tämissään herättäjäjuhlien juhlapuheissa. Vuoden 1957 herättäjäjuhlien juhlapuheessaan Kares mai-

nitsee, miten Turussa oli keväällä näyttely, jossa oli jokin aika sitten kuolleen surrealistisen maala-

rin Otto Mäkilän (1904–1955) teoksia. Kares viittasi puheessaan Mäkilän teokseen He näkevät, 

mitä me emme näe.82

Otto Mäkilän ja hänen tuotantonsa huomioiminen herättäjäjuhlien juhlapuheessa oli aivan uusi ele-

mentti Kareksen juhlapuheissa. Mäkilä oli tunnetuimpia suomalaisia surrealisteja. Hän perusti myös 

Turun surrealistisen koulukunnan, Ryhmä 9:n.83

3. Myönteinen suhtautuminen työväenliikkeeseen 

Toisen maailmansodan jälkeen vaikuttaneen asevelipapiston muuan keskeinen tavoite oli kirkon ja 

työväestön lähentyminen. Olavi Kares ei vielä 1940-luvulla eikä 1950-luvun alkupuolella näkyvästi 

esiintynyt työväenliikkeen ymmärtäjänä. Mutta 1950-luvun loppupuolelta lähtien Kares alkoi osoit-

taa näkyvämpää myötätuntoa työväenliikkeen pyrkimyksiä kohtaan. Samoihin aikoihin monien 

muiden herätysliiketaustaisten pappien kiinnostus sosiaalieettisiin kysymyksiin oli alkanut vähetä.84

                                                
81 Kares 1961, 371–372 
82 Kares 1959, 177. 
83 Rosenlöf 2011, 24–25. 
84 Seppo 2013, 325. 
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Lapuan hiippakunnan piispanvaalin jälkeen Kares alkoi näkyvämmin esiintyä ihmisenä, joka ym-

märsi laajasti elämän eri ulottuvuuksia sekä henkilönä, joka suhtautui suvaitsevaisesti erilaisiin il-

miöihin. Tähän Kareksen uudistuneeseen imagoon liittyi myös hänen aiempaa myönteisempi suh-

tautumisensa työnväenliikkeeseen. Kares sai luottamusta myös uusilta tahoilta ja alkoi vapautua 

isänsä K.R. Kareksen aikaansaamasta poliittisesta painolastista. Aarne Laurila kirjoitti Suomen So-

sialidemokraatissa jo joulukuussa 1956. 

                          Työväestön joukossa suhtauduttaneen jatkuvasti epäillenkin Kareksen nimeen  
                          mutta, mitkä lienevätkin isän poliittiset näkemykset olleetkin, niin poika vaatii  
                          selvin sanoin sosiaalista oikeudenmukaisuutta.85

Vuonna 1958 ilmestyneessä päiväkirjassaan Kares totesi, että Luojan suomien ihmisoikeuksien tun-

nustaminen edellytti eri kansalaispiirien keskinäistä kunnioitusta ja arvonantoa. Kares muisteli, mi-

ten yleislakon aikana vuonna 1956 mielenosoituskulkue teki häneen ”sangen arvokkaan vaikutuk-

sen”. Hän sanoi ymmärtäneensä, että tuossa kulkueessa oli ”yhteisen suomalaisen isänmaan kan-

saa”. Kareksen mukaan mielenosoittajien kantamat iskulauseet olivat asiallisia ja arvokkaita. Niissä 

esitetyt toivomukset olivat myös hänen mielestään yleisesti ottaen oikeudenmukaisia ja perusteltuja. 

Kares kirjoitti: 

Katsellessani sitä teollisuustyöväen pitkää kulkuetta elin sydämessäni jotain, mitä en ole ehkä ennen 
aivan samalla tavalla elänyt. Jotain on kaikista kielteisistä ajan merkeistä huolimatta kuitenkin muuttu-
nut ja jotakin, mikä antaa uutta toivoa, on saavutettu.86

Olavi Kares totesi, että hän oli vuoden 1956 yleislakon aikana nähnyt yhteisen vastuuntunnon ja 

keskinäisen arvonannon merkkejä kansassamme. Samalla Kares toivoi, että teollisuustyöväki alkaisi 

entistä enemmän tuntea vastuuta myös Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta.87

Kareksen toisessa, vuonna 1961 ilmestyneessä päiväkirjassa, jatkui hänen myönteinen asennoitumi-

sensa työväenliikkeeseen. Kares suhtautui positiivisesti myös Kirkon teollisuustoimikunnan toisen 

                                                
85 SS 13.12.1956. 
86 Kares 1958, 216. 
87 Kares 1958, 216. 
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seminaarin julkaisemaan vihkoseen Ihminen etsimässä paikkaansa. Hän näki, että teollisuussemi-

naarin osanottajat olivat pyrkineet aidosti särkemään niitä ennakkoluuloja, joita teollisuustyöväes-

töllä mahdollisesti oli kirkkoa ja kirkon työntekijöitä kohtaan. Kareksen mukaan oli tärkeää, että 

kirkon piirissä tutustuttaisiin huolellisesti tehdastyöväestön kirkkoon kohdistamiin arvosteluihin. 

Kritiikkiä kirkko sai seuraavista asioista: ”Kirkko tuntuu museotavaralta, saarnat liikkuvat kaukana 

jokapäiväisestä elämästä, jumalanpalvelukset ovat kaavamaisia ja virallisia, seurakunnan nuorten 

joukkoon on vaikea päästä mukaan”. Kareksen mukaan käsitys kirkon porvarillisuudesta oli myös 

syöpynyt syvälle työväestön käsityksiin.88

Kares myönsi, ettei työväestön kirkkoon kohdistamista arvosteluista mikään ollut täysin aiheeton. 

Hän totesi, että jokaisessa mainitussa kohdassa kirkolla oli uudelleenarvioinnin ja korjaamisen va-

raa. Muutenkin Kares toivoi, että kirkon työntekijöillä olisi rohkeutta asettaa entistä enemmän asi-

oita kyseenalaisiksi ja uudelleen arvioitaviksi.89

Kares katsoi, että teollisuusseminaarin julkaisu oli erittäin rakentava. Hän kritisoi ainoastaan yhtä 

asiaa: hänen mukaansa kirjoittajat näkivät kirkon enemmän ”kristillisyhteiskunnallisena työeli-

menä” kuin Kristuksen evankeliumin julistajana.90

4. Herännäisyys on muuttunut 

Erityisesti vuonna 1958 ja 1961 ilmestyneiden päiväkirjojensa kautta Olavi Kares toteutti asevelipa-

piston tavoitteita. Hän pyrki rakentamaan kirkkoa entistä selvemmin kansankirkoksi. Kares avasi 

uusia ovia muuttuneessa yhteiskunnassa. Kares oli profiloitunut keskeiseksi herännäisvaikuttajaksi,

ja siksi hän oli samalla rakentamassa myös herännäisyyttä ”koko kansan herätysliikkeeksi”. 

                                                
88 Kares 1961, 176–180. 
89 Kares 1961, 180. 
90 Kares 1961, 180. 
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Kares pyrki päiväkirjojensa avulla muuttamaan herännäisyydestä vallalla ollutta julkisuuskuvaa. 

Hän totesi suurella yleisöllä olleen käsityksen, jonka mukaan kyseinen herätysliike edusti lakihen-

kistä, synkkää ja elämänkielteistä kristillisyyttä. Kareksen mukaan ”yleinen mielipide” oli se, että 

herännäisyyden edustajilla oli kasvoillaan ”seisova synkkyyden naamio”.91 Hän totesi, että herän-

näisyyden historia osoitti kuitenkin yleisen mielipiteen olleen tässä kohdin väärässä. Kares kertoi, 

että Paavo Ruotsalainen oli savolaisen heimon tyypillinen edustaja, joka ei ”pelännyt leikinsanaa” 

edes sielunhoitajan työssä. Samoin Wilhelmi Malmivaara iloitsi raikkaasta huumorista ja viljeli sitä 

usein itsekin.92

Kareksen mukaan harhakäsitys herännäisyyden synkkyydestä oli vaikuttanut myös eräiden tutkijoi-

den näkökantoihin. Esimerkkinä hän mainitsi V. Tarkiaisen Aleksis Kiven henkilökuvaa ja elämän-

työtä käsittelevän teoksen. Kares totesi, että Tarkiainen pyrki muuten asiallisuuteen, mutta herän-

näisyydestä hän antoi epäaidon ja epähistoriallisen kuvan. Herännäisyys oli Tarkiaisen mukaan vain 

synkkää, elämää kieltävää ja toisinajattelevia tuomitsevaa oppia, jolla oli tuhoisa vaikutus kansaan. 

Kares totesi Tarkiaisen käsittelevän yksipuolisesti ja ennakkoluuloisesti herännäisyyttä, josta olisi 

ollut runsaasti kirjallisuutta. Kyseisen kirjallisuuden pohjalta tutkija olisi voinut Kareksen mukaan 

muodostaa totuudenmukaisen kuvan herännäisyydestä.93

Samoin kuin V. Tarkiaista, Kares kritisoi myös Mauno Niinistöä. Niinistö oli Uuno Kailasta käsitte-

levässä teoksessa todennut, että Kailaan isovanhempien kodin uskonnollisuudelle oli ominaista, että 

se oli keskittynyt ”herännäisyyden synnintuntoon ja kadotusajatukseen.” Kareksen mukaan Niinistö 

oli jälleen vetänyt ”mustan peikon” esille. Hänen käsityksensä mukaan Niinistön kirjoitus oli vir-

                                                
91 Kares 1958, 173–174. 
92 Kares 1958, 173–174. 
93 Kares 1958, 175. Teos, johon Kares viittaa on Viljo Tarkiaisen teos Aleksis Kivi, Elämä ja teokset. Kirja ilmestyi 
vuonna 1915, teoksen 5. painos julkaistiin vuonna 1950. 
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heellinen myös siitä syystä, että Hartolassa oli erittäin vähän herännäisyyden vaikutusta. Kares to-

tesi, että vastaavia esimerkkejä, jotka osoittavat, miten pintapuolisesti hengellisiä liikkeitä monissa 

tieteellisissä tutkimuksissa käsitellään, voisi löytää runsaamminkin.94

Kareksen mukaan yleinen kriittinen käsitys herännäisyydestä on lähtöisin evankelisen liikkeen ir-

taantumisesta herännäisyydestä.  Eroamisen yhteydessä ”kantaliikettä” alettiin pitää ”synkkyyden ja 

lakihenkisyyden monstrumina”. Kareksen mukaan tämä virheellinen tutkinta näkyi vielä 1930-lu-

vulla eräiden pappien mielipiteissä.95

Kareksen vuonna 1958 ilmestynyt teos Päiväkirja sekä vuonna 1961 ilmestynyt Kierros auringon

ympäri otettiin innostuneesti vastaan. Kirjojen arvioinneissa tuli näkyviin se, miten Kareksen teok-

set olivat muuttaneet monen käsitystä siitä, mitä on herännäisyys.  

Savo-lehdessä todettiin yleisen käsityksen olleen se, että herännäisyys oli jotain ”tummaa, niin kuin 

sen edustajien puvut” ja synkkää” sekä ”kaikelle ilolle vierasta.” Kirja-arvostelijan mielestä Olavi 

Kares teoksissaan muuttaa tämän käsityksen.96 Kirjailija Ilmari Kianto kirjoitti Karekselle ja kertoi 

lukeneensa hänen Päiväkirjansa kannesta kanteen. Kianto totesi kirjan olleen ”aniharvinaisen he-

ränneen miehen tuotteeksi”. Päiväkirjassa oli ollut taiteen ymmärtämystä, rakkautta luontoon ja 

luontokappaleisiin. Kianto itse kertoi olevansa vapaa-ajattelija.97 Uudessa Suomessa pakinoitsija 

Manasse Olotilanne arvioi päiväkirjaa seuraavasti: ”Kulttuuriteos, jossa uskontokin sisältyy kulttuu-

riin ja kulttuuri uskontoon”. Hän jatkoi:

Tekijä on tunnettu herännäisyyden tuntija ja itsekin herännäispappi. Siitä huolimatta tai juuri siksi hä-
nen Päiväkirjansa on mitä mielenkiintoisinta luettavaa sellaisellekin, jotka ovat uskonnolle vieraita. 
Suomen herännäisyys saa monellekin uutta ja elävää valistusta. Tarpeellista tämäkin tuntemus jokai-
selle sivistyneelle suomalaiselle. Päiväkirjan tekijälle, herännäispapille, ei mikään inhimillinen ole vie-
rasta. Hänen havaintonsa, kokemuksensa, mietelmänsä koskevat mitä moninaisimpia elämänaloja ja 
tapahtumia.98

                                                
94 Kares 1958, 175–176. Ilmeisesti Mauno Niinistö ei tuntenut riittävästi herännäisyyden käsitettä. Kirjoittaessaan he-
rännäisyydestä, hän saattoi tarkoittaa mitä hyvänsä herätyskristillisyyttä. 
95 Kares 1958, 176–177. 
96 Savo 1.11.1958. 
97 KA OKA Ilmari Kianto Karekselle 15.1.1959; Kares 1980, 84. 
98 Uusi Suomi 1.11.1958; Kares 1980, 85–86. 
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Myös monissa muissa lehdissä julkaistuissa arvioissa Kareksen kirja herätti suurta ihastusta. Eri-

tyiskiitoksen sai Kareksen kulttuurintuntemus ja -kiinnostus.99

Myös Osmo Tiililä suhtautui myönteisesti Kareksen ensimmäiseen päiväkirjaan. Hän totesi Teolo-

gia ja Kirkko -lehden palstoilla, että Kareksen kirja oli ”suoranaista uskonnollista runotta”. Teos oli 

hänen mielestään kulttuuriteos, joka osoitti tekijänsä laajalti perehtyneen sekä kirjallisuuden, musii-

kin että kuvaamataiteiden maailmaan. Tiililä jatkoi: 

Taustana on koko ajan maamme herännäisyys. Kun tietää, miten ikävällä tavalla tietyillä kirkollisillakin 
tahoilla eräistä muista puhumattakaan on Olavi Kareksen elämäntyöhön ja pyrkimyksiin suhtauduttu ja 
miten niistä on hakemalla haettu milloin ahdasmielisyyttä, milloin muuta rajoittuneisuutta, ei voi vält-
tyä saamasta silmäkulmaansa pientä ilkikurista välkettä ja suupieleensä pikku pirahdusta: ähäh! siinäpä 
saitte, arvostelijat! Hyvä mieli jatkuu vielä nimenomaan siitä syystä, että Kares ”avaramielisyydestään” 
huolimatta ei koskaan ole kuulunut niihin heränneihin, jotka ovat lähteneet etsimään tavoitteitaan het-
ken kirkollisista muotivirtauksista. Hän on suurissa pääasioissa pitänyt suoran kurssin, niin kuin Väinö 
Malmivaara ja Matti Pesonen.100

Osmo Tiililän myönteisten arvioiden rivien välistä näkyi kuitenkin muistutus Karekselle, että hänen 

oli syytä pitäytyä Malmivaaran ja Pesosen viitoittamalla tiellä. 

Professori Mikko Juva kiinnitti huomiota herännäisyyden keskuudessa tapahtuneeseen muutokseen. 

Juva totesi  

herännäisyyden voitoksi on todettava, että sen piirissä on kokonaisuudessakin tapahtunut niin voima-
kasta kehitystä, että Kares on saattanut säilyttää kotipaikkaoikeuden sen sisäpuolella.101

Samoin Mauno Mäkinen Vartijassa totesi Kareksen päiväkirjojen osoittavan sen, että herännäisyys 

oli muuttunut.102

Jussi Kuoppala vertasi Kareksen kokemuksia N.G. Malmbergin kokemuksiin ja totesi, että juuri nii-

den kokemusten kautta syntyi Päiväkirja: 

                             Jos ei Malmbergiä olisi syösty alas ja ruhjottu, ei heränneelle kansalle olisi  
                             säilynyt sitä evankeliumia, josta se on nyt jo sukupolvissa elänyt. Muuttuvat  
                             kohdat muuttaen rohkenen ajatella, että meillä ei varmaankaan olisi tätä kirjaa,  
                             ellei sen tekijää olisi syösty alas ja ruhjottu.103

                                                
99 Kaleva 2.2.1958; Valvoja 5/1958; Km 29.5.1958; Uusi Aura 9.11.1958; Vaasa 16.11.1958; Nainen ja elämä 12/1956; 
Kainuun Sanomat 28.12.1956; Savo 23.10.1958; Turun Sanomat 15.11.1958; Vaasa 16.11.1958; Itä-Häme 6.11.1958; 
Kansanopisto 9/1958; Suomen Sosiaalidemokraatti 13.12.1958, Suomen kirkon pappisliiton jäsenlehti 6/1958, 160. 
100 TK 4/1958. 
101 US 22.10.1961. 
102 Vja 6/1961. 
103 HK 1959, 22. 
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Kareksen toisen päiväkirjan Kierros auringon ympäri julkaiseminen syksyllä vuonna 1961 ei syn-

nyttänyt arvostelijoiden keskuudessa samanlaista yllätystä kuin ensimmäisen päiväkirjaan ilmesty-

minen.  Kirjan ansioita kuitenkin kiiteltiin useassa eri lehdessä. Kareksen toisen päiväkirjan ilmes-

tyminen vuonna 1961 vakuutti monet lopullisesti siitä, että herännäisyys oli muuttunut.104

Siinä missä Mikko Juva ja Mauno Mäkinen sekä useat muut näkivät herännäisyydessä tapahtuneet 

muutokset myönteisinä, Osmo Tiililä näki Kareksen Päiväkirjassa ilmi tulleen herännäisyyden 

muutoksen kielteisenä kehityksenä. Erityisesti Väinö Malmivaaran (1958) sekä Matti Pesosen 

(1957) kuolemat herättivät Osmo Tiililässä pelon siitä, että herännäisyyden teologinen linja muut-

tuisi. Väinö Malmivaara ja Matti Pesonen olivat Tiililän mukaan edustaneet aitoa ja oikeaa herän-

näisyyttä.105

Tiililän mukaan osoituksena herännäisyyden muuttuneesta suunnasta olivat Martti Simojoen, Osmo 

Alajan sekä Olavi Kareksen kannanotot.  Tiililä totesi, että oli pitkä harppaus Nils Gustav Malmber-

gin, Jonas Laguksen, Frans Oskar Durchmanin ynnä muiden ”ensi tulien miesten keskittyneestä 

evankelioimisesta” Martti Simojoen laajoihin näköaloihin kirkosta, ekumeenisuudesta tai sosiaali-

sesta tehtävästä. Tiililän mielestä vielä suurempi harppaus oli Lars Stenbäckin rigorismista ja runoi-

lijan kutsumuksen hylkäämisestä Kareksen Päiväkirjan hienoihin näkymiin Aleksis Kivestä tai Si-

beliuksesta tai Väinö Linnasta.106 Osmo Alaja pyrki Tiililän mukaan kirjassaan Keskustelua kirkosta

samoin ennen kaikkea ”avartuneeseen ymmärtämiseen”. Simojoen, Kareksen ja Alajan mielipiteet 

ilmaisivat Tiililän mukaan sen, ettei herännäisyydessä ollut enää samanlaista ”hätää sieluista” kuin 

aiemmin.107

                                                
104 US 22.10.1961; Km 27.10.1961; SS 23.11.1961; Kansanopisto 10/1961; Maaseudun Tulevaisuus 23.11.1961, Vja 
6/1961; Kansan Lehti 26.11.1961; Kaleva 4.11.1961 
105 TK 1960, 168–169.
106 TK 1958, 178. 
107 TK 1958, 178 - 180. 
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Tiililä kysyi huolestuneena, mihin kyseinen kehityslinja herännäisyydessä johtaa. Tiililän mielestä 

ainakin siihen, että ymmärretään bona fide sellaistakin kirjallista tuotantoa, johon esimerkiksi Wil-

helmi Malmivaara aikoinaan suhtautui jyrkän kielteisesti.108

Vuonna 1961 ilmestynyttä Kareksen päiväkirjaa arvioidessaan Tiililä totesi Kareksen antaneen lo-

pullisen näytteen siitä, että hän kuului kirjailijain ihmislajiin, jolle mikään inhimillinen ei ollut vie-

rasta, ei Koskenniemen pakanallinen tyhjyyden lyriikka enempää kuin Aholansaaren körttivir-

sikään, Akropolin marmoripylväät enempää kuin uusi nonfiguratiivinen taide. Tiililä totesi ivalli-

sesti: 

                         Kun kokonaisuuden laskee käsistään, on saanut sulattaakseen niin mahtavan  
                         annoksen kulttuuria, että Runebergin näkökohdat Stenbäckiä vastaan Vanhan  
                         puutarhurin kirjeissä jäävät mielessä soimaan kuin lastenleikkinä. Minulle kävi  
                         niin, että rupesin muistelemaan, mitä Aku Rädyn kerrotaan lausahtaneen Onni  
                        Talakselle, Suomen ministerille, tämän esiteltyä tossujalkaiselle herännäismiehelle  
                         Budapestin koreita ihmeellisyyksiä – mutta en kirjoita sitä tähän – Joku voisi sanoa,  
                         että olen tuhma.109

Tiililän kielteinen asennoituminen muuttuneeseen herännäisyyteen tuli näkyviin, kun hän arvosteli 

Teologia ja kirkko -lehdessä herännäispappien radiosaarnoja. Tiililä totesi, että heränneitten saarna-

tyylin surkea äänenpaino ja nuotti taittoivat saarnasta kärjen. Hän sanoikin, että hänen tekisi mieli 

ravistaa kyseisiä saarnaajia niin, että ”töppöset kolisivat saarnastuolin seinämiin”.110

Kareksen viilentyneet suhteet Tiililää kohtaan tulivat näkyviin myös Kareksen päiväkirjoissa: vielä 

vuonna 1958 ilmestyneessä Päiväkirjassa Kares käyttää Tiililästä nimitystä ystävä. Vuonna 1961 

ilmestyneessä päiväkirjassa on sana ystävä pudonnut pois Osmo Tiililän nimen edeltä.111

Vielä 1950-luvun alkupuolella Kares oli asettunut vastustamaan asevelipapiston ajamaa uutta kan-

sankirkkotulkintaa. 1950-luvun lopulla hän alkoi kuitenkin yhä selvemmin samaistua tuohon kan-

sankirkkonäkemykseen. Kansankirkollisuus tuli ilmi ennen kaikkea Kareksen kulttuurikannan-

otoissa, ei niinkään teologisissa argumenteissa. 

                                                
108 TK 1960, 214. 
109 TK 1960, 213 – 214; Junkkaala 2004, 598. 
110 TK 1959, 81-83; Junkkaala 2004, 546. 
111 Kares 1958, 14; Kares 1961, 66. 
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Päiväkirjojensa välityksellä Kares pyrki uudistamaan ja kohottamaan omaa ja herännäisyyden pro-

fiilia. Tässä pyrkimyksessään Kares onnistui erinomaisesti. 

5. Kares korostaa herännäispapiston yhtenäisyyttä 

Vaikka Olavi Kares yhtäältä puhui voimakkaasti muutoksen puolesta, toisaalta hän sananaikaisesti 

puhui myös perinteiden vaalimisen puolesta. Silloin kun oli kysymys oman liikkeen eli herännäi-

syyden puolustamisesta ja herännäisyyden sisäisen yhteyden vaalimisesta, Kareksen halu toimia uu-

distusten puolesta oli vähäinen. 

Herännäisyyden kannatus lisääntyi papiston keskuudessa1950-luvun jälkipuoliskolla. Tämä tuli nä-

kyviin muun muassa siinä, että koko maata käsittäviin herännäispappien kokouksiin tuli mukaan 

entistä enemmän osanottajia.112 Liikkeen suosion kasvaessa Kares pelkäsi, että siihen tulisi mukaan 

ihmisiä, ”jotka eivät ymmärtäneet herännäisyyden olemusta”, ja tästä syystä herätysliikkeen sisällä 

saattoi syntyä hajaannusta. 

Mainitun huolen taustalla olivat vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä 1950-luvun loppupuolella 

esiintyneet sisäiset ristiriidat. Nämä riidat johtivat lopulta siihen, että 1960-luvun alussa lestadiolai-

suuden pääsuunnasta erotettiin joukko siihen aiemmin kuuluneita pappeja ja heitä tukeneita maalli-

koita.113 Eräät herännäisvaikuttajat pelkäsivät, että vastaava hajaannus saattaisi olla mahdollinen 

myös herännäisyyden keskuudessa. Olavi Kareksen tulkinnan mukaan herännäisyyden sisällä oli 

1950-luvun puolivälissä paljon hajottavia voimia.114 Kareksen mukaan Suomen kirkkoa ja samalla 

herännäisyyttä uhkasivat 1950-luvun loppupuolella erityisesti kaksi vaaratekijää: Ensiksikin ”refor-

meeratunhenkiset lahkoliikkeet”, jotka Kareksen mukaan johtivat ihmisiä ylijännittyneeseen uskon-

nollisuuteen. Toinen uhkatekijä oli hänen mielestään korkeakirkollinen liike. Kareksen mukaan kor-

keakirkollinen liike oli saamassa yhä enemmän sijaa myös herännäisyyden keskuudessa.115 Tässä 

                                                
112 Kares 1980, 67; Ylikangas 1997, 77. 
113 Alatalo 2014, 32–33; Palola 2011, 452–456. 
114 KA OKA Olavi Kares Juho Kytömäelle 8.11.1956. 
115 Kares 1957, 30–34.
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kohdin Kares näki erityisesti Martti Simojoen herännäisyyden yhteyttä häiritsevänä henkilönä. Ka-

reksen mukaan Simojoki edusti korkeakirkollisuutta, joka oli vierasta herännäisyydelle.116

Olavi Kares piti Portaanpään herännäispappien kokouksessa elokuussa 1956 alustuksen aiheesta 

”Herännäisyys – mitä nyt?”.  Kares esitti puheenvuorossaan toivomuksen, että herännäisyyden ase-

maa ja profiilia selkeytettäisiin ja vahvistettaisiin. Kares varoitti siitä, ettei herännäisyydestä tulisi 

”vain sellainen harvinaisuus, johon oli hauska tutustua, mutta jolla ei ollut mitään sanaa Suomen 

kansalle ja kirkolle”. Hän jatkoi: 

                             Herännäisyys ei saa olla vain lämmin vaippa, johon paleleva voi kietoutua, ei  
                             vain takkatuli, jonka ääreen kokoonnumme lämmittelemään. Se on sitäkin. Mutta    
                             sen on oltava enemmän: aurinko, josta säteilee lämpöä työhömme ja elämäämme  
                             Kristuksessa, voimakeskus.117

Herännäispappien lukumäärän kasvaessa Kares tahtoi korostaa sitoutumista herännäisyyteen. Hänen 

mielestään herännäispapiksi itseään kutsuvan oli myös sitouduttava herännäistraditioon. 

Samassa yhteydessä Kares puhui herännäisyyden oppositioluonteesta. Hän sanoi, että ellei kirkon 

sisällä ollut herännäisyyden tapaista oppositioliikettä, ulkoapäin tulevan opposition paine kasvaa. 

Kares arvosteli niitä herännäispapistoon itsensä lukevia, jotka eivät olleet valmiita sitoutumaan van-

hoihin herännäistapoihin. Hän totesi, että herännäisyyden keskuudessa oli sanottu, etteivät seurat 

sopisi teollisuusseuduille, eikä siellä voisi veisata Siionin virsiä. Kares piti kuitenkin kiinni seurojen 

ja Siionin virsien korvaamattomasta merkityksestä. Hänen mukaansa perinteiset herännäisseurat so-

pivat niin kaupunkeihin kuin maaseuduillekin. Samalla Kares kritisoi saarnaaja Hicksin edustamia 

”sananharjoitusmuotoja”. Hän totesi, ettei Hicksin edustama hartauskäytäntö sopinut suomalai-

sille.118

Läpi 1950-luvun herännäisyyden keskuudessa oli korostettu perinteiden vaalimisen tärkeyttä. Eri-

tyisesti painotettiin sitä, että seurat ja Siionin virret olivat luovuttamattomia herännäisyydessä. 

                                                
116 KA OKA Olavi Kares Jussi Kuoppalalle 30.5.1960. 
117 HK 1956, 268. 
118 HK 1956, 269. 
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Olavi Kares toi kulttuurimyönteisillä kannanotoillaan uusia vivahteita herännäisyyteen. Kaikille 

nämä uudistukset eivät kuitenkaan riittäneet. Joukko, lähinnä nuoria herännäispappeja, olisi tahto-

nut voimakkaampia uudistuksia herännäisyyteen. 1950-luvun loppupuolella nämä kannanotot saivat 

yhä enemmän näkyvyyttä. Erityisen selvästi nuoren papiston uudistusvaateet tulivat esille Lapuan 

pappeinkokouksessa vuonna 1957: kokouksessa oli läsnä noin 150 henkilöä, joista 82 oli pappeja. 

Ensimmäisen alustuksen keskustelun pohjaksi piti tuomiorovasti Osmo Alaja. Hänen aiheenaan oli 

kolmas uskonkappale temmellyskenttänä. Nuoremman papiston ääni pääsi kuitenkin voimakkaim-

min esille seuraavan keskustelunaiheen aikana. Toisen keskustelun aiheena oli ”liian ahtaalla vai 

liian laajalla” – herännäispappien työnäköaloja nykyhetkellä. Yhteisessä keskustelussa tuotiin Hen-

gellisen Kuukauslehden mukaan esille kysymys: ”Kuinka pitkälle voidaan mennä ystävyydessä 

maailmaan, ettei mennä ohi Kristuksen?” Lehden mukaan korostettiin sitä, että pitäisi löytää uu-

dessa ajassa uusia työmuotoja, jotka eivät ”särje vanhaa pohjaa”.119

Seuraavassa Hengellisen Kuukauslehden numerossa Jussi Kuoppala jatkoi Lapuan pappeinkokouk-

sen keskustelun arviointia. Kun hän oli aikaisemmassa numerossa olleessa kirjoituksessaan kertonut 

sovinnaisista mielipiteistä, joita kokouksessa oli tuotu esille, seuraavassa numerossa hän kirjoiti 

myös suuremmista mielipide-eroavaisuuksista. Tällä kertaa oli keskustelunaiheena ”nuorten ystävä-

pappien paikka herännäisyyden rintamassa”. Ensimmäisen puheenvuoron aiheesta käytti pastori 

Pekka Seppo. Hän varoitti sellaisesta toimintatavasta, jossa eletään vain perinnöstä, eikä mukana 

ollut ajankohtaista, juuri tuolle nimenomaiselle ajalle soveltuvaa Jumalan sanaa. Pekka Seppo kriti-

soi vanhempien herännäispappien toimintatapoja. Sepon mukaan heidän toiminnassaan oli kysymys 

enemmän organisaatiosta kuin Hengestä ja elämästä. Pastori Matti Huhta toi omassa puheenvuoros-

saan esille nuorten herännäispappien näkökannan. Huhdan mielestä olisi ollut hyödyllistä järjestää 

erillisiä nuorten ”ystäväpappien” kokouksia, joissa olisi mahdollista pohtia ajankohtaisia kysymyk-

                                                
119 HK 1957, 267–268. 
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siä ”tyhmemmässä” ympäristössä. Huhta totesi herännäisyyden olleen pääasiassa maatalousyhteis-

kunnan liike. Kaupungeissa ei herännäisyyden kannatus ollut yhä suuri. Huhdan mukaan herännäi-

syyden aarre oli kätketty ennen muuta seuroihin ja Siionin virsiin. Hän esitti kysymyksen: olivatko 

seurat ja Siionin virret ”saviastia”, joka ei kestänyt tuon ajan teollistuneessa yhteiskunnassa. Matti 

Huhta muistutti, että ylioppilaille oli omia kokouksia, mutta ei työläisille. Huhta kaipasikin toimin-

tatapoja, joilla evankeliumi tuotaisiin myös työläisten keskuuteen.120

Kuoppalan laatiman lehtikirjoituksen mukaan Huhdan ja Sepon seuroihin ja Siionin virsiin kohdis-

tunut kritiikki ohitettiin toteamalla: ”Kun Herra avaa ovia, työväestönkin kodit avautuvat – myös 

seuraliikkeelle”. Pelkästään nuorille papeille tarkoitettujen kokousten järjestäminen tuomittiin totea-

malla, että ”raskasta mieltä voisi syntyä, jos olisi kokouksia, joihin ei kaikilla olisi pääsyä”.121

Samalla keskusteltiin myös herännäisyyden poliittisesta profiloitumisesta. Lapuan kokouksessa to-

dettiin, että eräs este vasemmistolaisten osallistumiselle herännäisyyden toimintaan oli yleisesti val-

lalla ollut käsitys siitä, että oikeistolaisuus ja herännäisyys kuuluivat yhteen. Kokoontuneet papit 

toivottivat sosialidemokraatit tervetulleiksi heränneiden joukkoon. Kommunisteihin suhtauduttiin 

kuitenkin kielteisemmin. Kommunismiin oli herännäisyyden pidettävä tiukka raja niin kauan kuin 

kommunismi tietoisesti taisteli Kristusta vastaan.122

Eräänä syynä siihen, miksi Lapuan herännäispappien kokouksessa esitettiin avointa kritiikkiä herän-

näisyyden olemassa olevia toimintamuotoja vastaan oli se, ettei Väinö Malmivaara ollut mukana 

kokouksessa. 

Olavi Kares antaa Päiväkirjassaan hieman erilaisen kuvan kuin se kuva, joka välittyy Kuoppalan 

kirjoituksissa Hengellisessä Kuukauslehdessä. Kares kertoo Päiväkirjassaan, miten keskustelu ai-

heesta ”nuorten ystäväpappien paikka herännäisyyden rintamassa” muodostui erityisen rakenta-

vaksi. Pekka Sepon ja Matti Huhdan alustukset tuntuivat Kareksen mielestä ”läheisiltä ja rakkailta”. 

                                                
120 HK 1957, 298. 
121 HK 1957, 299. 
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Hän korosti Päiväkirjassaan sitä, että Lapuan herännäispappien kokouksessa keskustelu oli väli-

töntä ja vapaata. Nuoret ja vanhemmat tunsivat, että kysymys oli ”yhteisestä asiasta”.123

Kares ei puhunut mitään kokouksessa ilmenneistä ristiriidoista eikä siitä, että nuoret toivoivat saa-

vansa pitää omia pappeinkokouksiaan. Kares tahtoi luoda herännäisyydestä ulospäin mahdollisim-

man yksimielistä kuvaa. Siksi oli tarkoituksenmukaisempaa korostaa herännäispappien yksituumai-

suutta. Samalla Olavi Kares tahtoi luoda itsestään ”nuorekasta imagoa”. Päiväkirjassaan Kares

esiintyi henkilönä, joka ymmärsi tuon ajan taiteita ja muitakin uusia virtauksia. Hän ei tahtonut ra-

kentaa omaa imagoaan nuorison vastaiseksi. 

6. Hiljainen naispappeuden kannattaja 

Keskustelu pappisviran avaamisesta naisille aktivoitui 1950-luvun loppupuolella. Ruotsissa pappis-

virka avautui naisille vuonna 1958 ja tämän jälkeen alettiin myös Suomessa entistä voimakkaammin 

vaatia naispappeuden hyväksymistä. Vuoden 1958 kirkolliskokouksessa kyseinen keskustelu oli hy-

vin voimakkaasti esillä.  Kirkolliskokouksessa naispappeutta puolusti voimakkaasti esimerkiksi 

kirkkoherra Erkki Niinivaara.124

Olavi Kares käytti vuoden 1958 kirkolliskokouksessa yhteensä 50 puheenvuoroa, mutta kun nais-

pappeuskysymyksestä keskusteltiin, hän ei käyttänyt yhtään puheenvuoroa. Vuonna 1980 ilmesty-

neessä muistelmateoksessaan Kares perustelee vaikenemistaan sillä, ettei hänen vakaumuksensa 

tässä asiassa ehkä ollut vielä täysin selkiintynyt. Tämän jälkeen Kares kuitenkin lisäsi välittömästi, 

että ”elämän ja kristinuskon koulussa oppimansa evankeliumikäsityksen ja kirkkokäsityksen poh-

jalta” hän ei voinut päätyä muuhun kuin myönteiseen kannanottoon naispappeusasiassa.125 Todelli-

nen syy Kareksen vaikenemiseen oli todennäköisesti kuitenkin herännäisyyden auktoriteetin Väinö 
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124 Lehtiö 2004, 309. 
125 Kares 1980, 44. 
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Malmivaaran ehdottoman kielteinen näkemys naispappeudesta. Myöskään Osmo Alaja ei lausunut 

kantaansa, kun naispappeudesta keskusteltiin.

Väinö Malmivaara kirjoitti naispappeudesta vuoden 1958 Hengellisessä Kuukauslehdessä. Malmi-

vaara totesi, että Herran seurakunta oli ollut olemassa jo lähes 2000 vuotta ilman naispappeutta. 

Malmivaara perusteli naispappeudelle kielteistä kantaansa Paavalin sanoilla:  

Niin kuin kaikissa pyhien seurakunnissa, olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakuntakokouksissanne, sillä 
heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia niin kuin lakikin sanoo. 

Malmivaara totesi, että tuolloin monet väittivät kyseisten sanojen ilmaisevan ainoastaan Paavalin 

henkilökohtaisen käsityksen, eivätkä siten Paavalin sanat olisi enää olleet ohjeellisia uusissa, kehit-

tyneissä oloissa. Väinö Malmivaara katsoi kuitenkin, että Paavalin sanat olivat ”Herran käsky”, jota 

meidän oli kuuliaisesti toteltava. Malmivaara totesi vielä, että kuka toisin väittää, hän leimaa apos-

tolin totuudesta poikenneeksi pyhän sanan julistajaksi.126

Malmivaara kritisoi näkemystä, jonka mukaan kirkko jäisi ajastaan jälkeen, jollei se taipuisi tuolloin 

esitettyihin uudistusvaatimuksiin. Malmivaaran mukaan Kristus tiesi kaikki seurakunnan tulevatkin 

vaiheet ja tarpeet, ja tästä huolimatta Kristus ei asettanut naista apostoliksi. Väinö Malmivaara lei-

masi naispappeuden kannattajat Kristuksen käskyn rikkojiksi.127

Väinö Malmivaara kuoli 13.11.1958. Mainittu kirjoitus jäi hänen viimeisekseen Hengellisessä Kuu-

kauslehdessä. Malmivaaran kuolema lisäsi kyseessä olevan artikkelin arvoa: Siitä tuli hänen erään-

lainen testamenttinsa. Muutoinkaan Väinö Malmivaaran elinaikana ei Hengellisessä Kuukausleh-

dessä ollut yhtään naispappeuteen myönteisesti suhtautuvaa kirjoitusta. 

Myös evankelisen herätysliikkeen keskeiset vaikuttajat ottivat 1950-luvun loppupuolella voimak-

kaan kielteisen kannan pappisviran avaamiseen naisille.128

Olavi Kareksen ”hiljaisuus” naispappeusasiassa oli osaltaan vaikuttamassa siihen, että herätysliike-

rintamasta ei muodostunut yksimielistä naispappeuden vastaista rintamaa. Kares ei tahtonut esiintyä 
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Väinö Malmivaaran tavoin naispappeuden vastustajana. Eikä hän myöskään ollut ohjaamassa he-

rännäisyyttä naispappeuden vastustajien joukkoon. Kareksen haluttomuuteen vastustaa naispap-

peutta oli vaikuttamassa hänen matalakirkollinen kirkkonäkemyksensä. 

Herännäisvaikuttajissa aktiivisena naispappeuden kannattajana esiintyi esimerkiksi Maarian kirkko-

herra Jaakko Haavio.129

7. Avarakatseinen Kares Turun tuomiorovastiksi 

Olavi Kares haki Turun tuomiorovastin virkaa ensimmäisen kerran syksyllä 1954. Tuolloin hänen 

mahdollisuutensa kyseiseen virkaan kaatuivat jo siihen, ettei hän saanut ehdokassijaa. Tuomioro-

vastiksi valittiin lopulta herännäisyyden edustaja Osmo Alaja.130

Alaja ei ehtinyt hoitaa tuomiorovastin virkaa kuin muutaman vuoden, sillä vuonna 1959 hänet valit-

tiin Mikkelin hiippakunnan piispaksi. Olavi Kares tuli kyseisessä vaalissa kolmannelle sijalle.131

Alajan siirryttyä Mikkeliin Kares pyrki toisen kerran tuomiorovastin virkaan. Tällä kertaa tuomio-

kapituli myös asetti hänet vaalisijalle – vieläpä ensimmäiselle. Toiselle vaalisijalle asetettiin kirkko-

herra Yrjö Luojola ja kolmannelle kirkkoherra Lauri Huovinen.132

Kares sai tuomiorovastin vaalissa tukea arvovaltaisilta tahoilta. Turun Sanomissa oli vaalin alla il-

moitus, jossa joukko turkulaisia ilmoitti äänestävänsä häntä. Ilmoituksessa Karesta kannattivat Tu-

run yliopiston kansleri Niilo Ikola, yliopiston rehtori Tauno Nurmela, hovioikeuden presidentti Filip 

Jaatinen, emeritusprofessori Einar W. Juva, professori Mikko Juva, kouluneuvos Elias Levanto, 

apulaisprofessori Pentti Salonmaa, professori Antero Vaarama sekä dosentti Juhani Paasivirta.133

Myös Turkulainen-lehdessä oli ilmoitus, jossa 43 seurakuntalaista ilmoitti kannattavansa Kareksen 

valintaa.134

                                                
129 Haavio 1979, 69–72; Haavio-Tapanainen 2004, 145. 
130 Alaja 1981, 224. 
131 Km 4/1959. 
132 Km 84/1959. 
133 Turun Sanomat 180/1960; Kares 1980, 98–99.
134 Turkulainen 32/1960. 
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Erityisesti Juhani Paasivirran asettuminen Olavi Kareksen tukijaksi osoitti, että Kareksella ei enää 

ollut ”valkoisen Suomen edustajan” imagoa. Paasivirta oli sosialidemokraattisen puolueen edusta-

jana Turun kaupunginvaltuustossa. Hän julkaisi vuonna 1957 teoksen Suomi vuonna 1918. Maini-

tussa tutkimuksessa esitettiin uudenlainen, aiemmasta valkoisen Suomen historiankirjoituksesta 

poikkeava tulkinta vuoden 1918 sisällissodasta. Paasivirran tutkimuksen on katsottu vaikuttaneen 

suuresti Väinö Linnan teokseen Täällä Pohjantähden alla.135

Turun tuomiorovastin vaali oli lokakuussa 1960. Eniten ääniä, 2349 keräsi Kares. Lauri Huovinen 

tuli toiseksi 1970 äänellä Luojolan saadessa 869 kannattajaa taakseen.136

Kareksen kirjoittama Päiväkirja oli selvästi tehnyt tehtävänsä: Kares nähtiin ennen kaikkea kulttuu-

rihenkilönä, ei ainoastaan herännäisyyden edustajana. Vasemmistolaisessa Turun Päivälehdessäkin 

arvioitiin positiivisesti vaalin tulosta. Lehti korosti sitä, että Karesta ei valinnut tuohon tehtävään 

mikään kirkollinen suunta. Häntä ei valittu ensi sijaisesti heränneiden ehdokkaana, vaan laajalti 

kulttuuria tuntevana ja ”maallisenkin maailman asioita monin tavoin tilittäneenä” ajattelijana.137

Kareksen vastenmielisyys liturgisia vaatteita kohtaan tuli näkyvällä tavalla ilmi hänen tuomiorovas-

tin virkaanasettamisjumalanpalveluksessa: Hän ei suostunut pukeutumaan albaan eikä messukasuk-

kaan eikä stolaan. Kares oli pukeutuneena papin mustaan virkapukuun kaikkien valkopukuisten kes-

kellä.138

                                                
135 Soikkanen 2006. 
136 Km 70/1960. 
137 Turun Päivälehti 30.11.1960; Kares 1980, 98. 
138 Kares 1980,119; Km 33/1961. 
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C. Avarakatseisuus ei ylety kaikkeen 

1. Korkeakirkollisuuden ja roomalaiskatolisuuden peikko 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suhteet muihin kirkkoihin ja kirkkojen välisiin järjestöihin 

vahvistuivat 1950-luvulla. Tämä näkyi osallistumisena kirkkojenväliseen toimintaan sekä ekumee-

nisen tutkimuksen lisääntymisenä.139 Herännäisyyden keskuudessa ekumeniaa kohtaan ei kuiten-

kaan vielä 1950-luvulla tunnettu merkittävää kiinnostusta. Herännäisyydelle oli tuolloin ominaista 

kansallisten näköalojen korostaminen. Samalla ulkomaisiin vaikutteisiin suhtauduttiin epäilevästi. 

Tähän liittyen herännäisyyden keskuudessa tunnettiin voimasta antipatiaa esimerkiksi katolista ja 

anglikaanista kirkkoa sekä angloamerikkalaista herätyskristillisyyttä kohtaan. Tosin heimokansojen 

kanssa tehtävällä yhteistoiminnalla herännäisyydellä oli ollut pitkät perinteet.140

Kareksen käsityksen mukaan katolinen kirkko pyrki 1950-luvulla lisäämään vaikutustaan erityisesti 

Pohjoismaissa.141 Vastapainoksi tälle Kares hyökkäsi usein voimakkaasti katolista kirkkoa vastaan. 

Kareksen monta kertaa lähes paranoidisia piirteitä saanut viha kaikkea hänen mielestään korkeakir-

kollista kohtaan johtui osaltaan siitä, että Kares näki korkeakirkollisuuden vievän kirkkoamme kohti 

roomalaiskatolisuutta. Tällaista pelkoa hän tunsi erityisesti liturgisten vaatteiden käytön kohdalla.142

Professori Mikko Juva arvioi hyvin myönteisesti Olavi Kareksen vuosina 1958 ja 1961 julkaistuja 

päiväkirjoja. Tosin Juva totesi, että Kareksella oli niissä yksi leppymätön vainon aihe eli ”korkea-

kirkollisuuden peikko”. Juvan mukaan taiteen piirissä Kares oli kyllä avarasti eurooppalainen, 

mutta hengellistä kotiaan puolustaessaan hän torjui kaiken ulkomaisen. Kares hylkäsi Juvan mukaan 

kaikki Suomeen ulkomailta tulevat uskonnolliset herätteet usein yksinomaan sillä perusteella, että 

                                                
139 Murtorinne 1995, 333.
140 Pesonen 1952, 261–293. 
141 Kares 1958, 48. Samoin Helge Ukkola totesi Hengellisessä Kuukauslehdessä vuonna 1958, miten roomalaiskatoli-
nen käännytystyö oli tehostanut toimintaansa Suomessa. Ukkolan mukaan katolisuuden runsaammalla leviämisellä oli 
kansallinen vaara.
142 esim. HK 1957, 234. 
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ne eivät soveltuneet suomalaisille tai sitten torjunnan syynä oli se, että ne tekivät Karekseen ”ma-

sentavan vaikutuksen”.143

Juva tulkitsi Kareksen tavan nähdä kaikki liturgiset pyrkimykset ”kulttipuuhailuiksi” lievästi sanot-

tuna yksipuoliseksi. Juvan oli myös vaikea ymmärtää Kareksen inhoa messukasukoita ja yleensä 

alttarivaatetusta kohtaan. Juva kysyikin: 

Kun värit saavat puhua maalauksissa, jopa kirkon alttariseinälläkin, miksi ei sitten jumalanpalvelusta 
suorittavan papin vaatetuksessa? Vaikeata on myös nähdä, miten nykyinen papintakki, joka aikoinaan, 
Kustaa III:n aikoina, lyhennettiin vanhasta kauhtanasta, jotta pappien tanssiminen kävisi helpommaksi, 
on sen hurskaampi vaatetus kuin alkukirkon ajoilta periytyvä alba, valkoinen alttaripaita.144

Roomalaiskatolisen kirkon lisäksi Olavi Kares suhtautui kielteisesti myös anglikaaniseen kirkkoon. 

Tämä tuli näkyviin erityisesti, kun vuoden 1958 kirkolliskokouksessa keskusteltiin piispan virkaan-

asettamisen muuttamisesta piispan virkaan vihkimiseksi. Kareksen mukaan piispaksi vihkiminen oli 

vastoin tunnustuskirjojen opetusta piispan- ja pappisvirasta. Kyseisen epäluterilaisen ja korkeakir-

kollisen toimituksen esille tuleminen oli Kareksen mielestä seuraus Suomen evankelis-luterilaisen

ja anglikaanisen kirkon käymistä neuvotteluista.145 Kirkot olivat käyneet oppikeskusteluja 1930-

luvun alussa. Neuvottelujen aiheena oli ehtoollisyhteyden rakentaminen kirkkojen välille. Kareksen 

mukaan Englannin ja Suomen kirkkojen neuvotteluissa oli alkanut vaarallinen kehityslinja Suomen 

evankelis-luterilaisessa kirkossa. Kares vähätteli myös Suomen edustajistoa ko. neuvotteluissa ver-

taamalla heitä seitsemään veljekseen, jotka olivat tulleet arvovaltaisen lukkarin eteen. Kares ei vas-

tustanut kirkkojen välistä ehtoollisyhteyttä, mutta hänen mukaansa suomalaiset neuvottelijat olivat 

tehneet vähäisiltä näyttäviä käytännöllisiä myönnytyksiä, joilla oli kuitenkin ollut hyvin valitettavia 

seurauksia. Erityisesti Kares kritisoi sitä, että anglikaanisia piispoja osallistui suomalaisiin piispan 

virkaan vihkimisiin. Anglikaanisessa kirkossa Kareksen mukaan huolestuttavaa oli kirkon korkea-

kirkollinen virkakäsitys. Tämä näkyi siinä, ettei piispa ollut siellä primus inter pares, vaan piispuus 
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edusti siellä korkeampaa ”toisen potenssin” pappeutta. Kares näki myös kirkon muiden ”ongel-

mien” eli papin autokommuunion, kättenpäällepanemisen konfirmaatiossa ja messupukujen käytön 

olevan seurausta yhteistoiminnasta anglikaanisen kirkon kanssa.146

Erityisen voimakkaasti Kares arvosteli katolista kirkkoa vuoden 1957 ja 1958 pitämissään juhlapu-

heissaan herättäjäjuhlilla. Juhlapuheessa vuonna 1957 Kares painotti matalakirkollisuuden olevan 

luovuttamaton perinne herännäisyydessä. Hän totesi, että heränneelle kansalle oli ”vierasta ja luo-

taantyöntävää sellainen henki, joka tahtoo koristella jumalanpalvelukset kaikenlaisilla ulkonaisilla 

muodoilla, niin että joskus tuntuu kuin olisi kysymys katolisesta kirkonmenosta”. Jumalanpalvelus-

ten turhia koristeita olivat Kareksen mielestä ”surkuhupaisat” messupuvut. Näiden lisäksi Kares piti 

vahingollisena:  

kaikkea sitä, mikä muuttaa uusitestamentillisen, luterilaisen ja raittiin ja koruttoman jumalanpalveluk-
sen, julistetun sanan ja virren kustannuksella, vanhatestamentilliseksi tai puolikatoliseksi pyhäksi pal-
vonnaksi.147

Kares ei millään tavoin tarkentanut, mitkä kaikki uudet korostukset jumalanpalveluksissa olivat hä-

nen mielestään kyseisiä haitallisia lisäyksiä. Hän tyytyi toteamaan, että mikäli korkeakirkolliset 

piirteet jumalanpalveluksissa vahvistuvat, ”köyhästi puetut lapset eivät enää uskalla kokoontua ko-

din pöydän ääreen, vaan joutuvat vieraille veräjille”. Kares siis uhkasi jumalanpalvelusyhteyden 

katkaisemisella, mikäli jumalanpalvelusten liturgisten piirteiden vahvistaminen jatkuisi. Hän viittasi 

siihen, että ”joissakin naapurimaissamme” oli tapahtunut jumalanpalvelusyhteyden hajoamista kor-

keakirkollisuuden tähden. Korkeakirkollisuus oli Kareksen mukaan vaarallista ennen kaikkea siksi, 

että se oli ”suora tie Roomaan”.148

Olavi Kares matkusti kesällä 1958 Ranskaan ja Italiaan. Päiväkirjoissaan hän antoi hyvin synkän 

kuvan Roomassa kohtaamastaan katolisuudesta. Katoliset jumalanpalvelukset ja muu hengellinen 

elämä olivat Kareksen mukaan ”loputonta muotomenoa ja mieltä masentavaa taikauskoa”. Kares oli 
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tullut myös siihen tulokseen, että katolisuudessa perimätiedolla oli suurempi arvo kuin Raamatulla. 

Muutenkin hän huomasi roomalaiskatolisuudessa lähes pelkästään karkeita pakanallisia piirteitä.149

Kares saapui kotimaahan Italian-matkaltaan vain muutama päivä ennen Lapuan vuoden 1958 herät-

täjäjuhlia. Läheisempi tutustuminen katolisuuteen oli ollut Karekselle niin voimakas kokemus, että 

hän kertoi ajatuksiaan tästä myös juhlapuheessaan. Karekselle oli ollut järkyttävää nähdä, miten 

”taikausko ja ulkonainen muotomeno olivat tulleet elävän uskon ja evankeliumin tilalle”. Hänen

mielestään katolisuus oli ”kristinuskon varjossa kulkeva hurskas valhe”. Katolisuus oli hänen tul-

kintansa mukaan pelottava asia, jota vastaan pitää taistella.150

Katolisen kirkon arvostelun jälkeen Kares palasi vuoden 1958 juhlapuheessaan samaan teemaan, 

mistä hän oli puhunut myös edellisenä vuonna, eli Suomen kirkon jumalanpalveluselämän hänen 

mielestään kielteiseen kehitykseen. Jumalanpalveluksiin oli Kareksen mukaan tullut huomattava 

määrä ”tyhjää koreutta ja muotomenoa jopa niin, että ei aina enää tiedä, missä on raja katolisen ja 

meikäläisen jumalanpalvelustavan välillä”. 151

Mainitussa juhlapuheessaan Kares kritisoi sitä, että ”jollain tahoilla” oli alettu korostaa virkaa. Pa-

pin- ja piispanvirkaa oli ruvettu korostamaan tavalla, joka oli hänen mukaansa uskonpuhdistuksen 

hengen vastaista ja evankeliumille täysin vierasta.152

Vastenmielisenä Olavi Kares piti myös sitä, että Helsingissä ja Turussa toimivat roomalaiskatoliset 

lastenkodit. Kares uskoi, että nunnat harrastivat niissä pienten lasten käännyttämistä.153
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2. Lapsellinen ja aistillinen profeetta Muhammed 

Olavi Kares osoitti Päiväkirjassaan kiinnostuneisuutensa myös Koraania kohtaan. Jussi Aro ja Ar-

mas Salonen olivat aiemmin tehneet Koraanista uuden suomennoksen. Kareksen havainnot Koraa-

nista eivät olleet kovinkaan analyyttisiä. Hän siteerasi päiväkirjassaan Carl Grimbergin Kansojen 

historiassa esitettyä näkemystä siitä, miten Koraanin sisältö tuntuu kristitystä ”vahvasti vääriste-

lyltä, melkein ivanmukailun kaltaiselta kristinuskon esitykseltä.”154

Kares oli muutenkin omaksunut Grimbergin tavan suhtautua islaminuskoon ja Koraaniin. Kares to-

tesi, että islaminuskon pyhä kirja oli kristityille hyvin outoa luettavaa. Koraania lukiessa hänelle tuli 

mieleen, että joku olisi lukenut Raamattua lapselle ja tämä olisi sitten omin sanoin kertonut sen toi-

sille. Kareksen mukaan Koraani oli täynnä virheitä. Muhammedin naiivi ja lapsenomainen kerto-

mistapa155 vaikutti kuitenkin niin, että kristitty lukija voi ilman ”mielen karvautta” tutustua Koraa-

niin. Kuten Kares totesi Muhammedista: ”Ei niin hyväuskoiseen ja lapselliseen ihmiseen voi oikein 

pahastuakaan”.156

Koraanissa esiin tullut Muhammedin aistillisuus oli kuitenkin tekijä, joka Kareksen mielestä ”tym-

päisi” kristittyä. Kares otaksui, että ellei Muhammedilla olisi ollut rinnallaan ensimmäistä vaimoaan 

Khadijaa, niin hänestä ei olisi koskaan tullut uskonnon perustajaa. Muhammedia 15 vuotta van-

hempi puoliso piti Kareksen mukaan Muhammedin ”kurissa”.157 Kares totesi profeetta Muhamme-

din olleen ”hyvin raadollinen ihminen”, jonka elämä oli siveellisessä mielessä arveluttavaa.  Perus-

teluna tähän väitteeseen oli se, että Muhammed hankki nuorempana elantonsa ryöstelemällä kara-

vaaneja.158

                                                
154 Kares 1958, 169. 
155 Kares kirjoittaa ”Muhammedin kertomistavasta”. Tämän perusteella Kares näyttäisi pitävän Muhammedia Koraanin 
kirjoittajana. Muhammed ei kuitenkaan ole Koraanin kirjoittaja. 
156 Kares 1958, 170. 
157 Kares käyttää Muhammedin puolisosta nimeä Hadidza. Yleisesti on katsottu, että Khadija olisi ollut ollut Muham-
media 3-15 vuotta vanhempi. 
158 Kares 1958, 170. 
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Koraanin lukeminen oli Kareksen mielestä kristillistä uskoa rakentavaa, koska Raamatun lukeminen 

tuli entistä kirkkaampaan valoon kun sitä vertasi Koraanin lukemiseen. Kun siirtyi Koraanin ajatus-

maailmasta Uuteen testamenttiin, oli kun pääsisi ”sumuisesta laaksosta aurinkoisille vuorille”. To-

sin Kares myönsi, että Koraanissa oli muutama vaikuttava kohta – tosin mainitut kohdat olivat hä-

nen mukaansa poikkeuksia.159

C. Aikakauden vaihtuminen Herättäjä-Yhdistyksessä 

1. Väinö Malmivaaran jälkeen Kares 

Väinö Malmivaara oli ollut herännäisyyden keskeisin auktoriteetti isänsä Wilhelmi Malmivaaran 

kuoleman jälkeen. Hän oli toiminut Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan puheenjohtajana vuo-

desta 1922 lähtien. 1950-luvun loppupuolella Väinö Malmivaaran terveys alkoi kuitenkin horjua.160

Vuoden 1958 herättäjäjuhlilla Väinö Malmivaraa piti vielä juhlasaarnan, mutta saman vuoden mar-

raskuussa hän kuoli 79-vuotiaana. Väinö Malmivaaran kuolemaan asti herännäisyys oli ollut tuke-

vasti ”Malmivaarojen” johdossa. Väinö oli jatkanut isoisänsä Nils Gustav Malmbergin ja isänsä 

Wilhelmin perinteitä. Väinö Malmivaarasta puhuessaan Olavi Kares usein korosti, kuinka Väinö 

Malmivaarassa personoituvat herännäisyyden perinteet ja nykyhetki.161 Väinö Malmivaaran kuo-

lema merkitsi suurta muutosta herännäisyydessä. Malmivaara oli ollut elämänsä loppuun asti itses-

täänselvä herännäisyyden johtohenkilö. Häntä kohtaan ei esitetty julkisesti kritiikkiä. 

Viisikymmentäluvun loppupuoli merkitsi herännäisyydessä vanhojen miesten ajan päättymistä 

myös siinä suhteessa, että vajaa vuosi ennen Väinö Malmivaaraa oli kuollut toinen keskeinen herän-

näisvaikuttaja, kouluneuvos Matti Pesonen. Hän oli kuollessaan 89-vuotias.162 Kolmas samoihin ai-

koihin kuollut merkittävä vanhemman polven herännäisvaikuttaja oli rovasti Juho Kytömäki.163

                                                
159 Kares 1958, 171–172. 
160 Eräänä merkkinä Väinö Malmivaaran terveyden heikentymisestä oli se, ettei hän voinut osallistua vuoden 1957 he-
rättäjäjuhlille HK 1957, 227. 
161 HK 1957, 382. 
162 HK 1957, 403–404. 
163 Kares 1980, 63. Kytömäki kuoli loppuvuodesta 1959. 
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Myös Herättäjä-Yhdistyksen pitkäaikainen maallikkosaarnaaja Aku Räty siirtyi kyseisenä aikana 

eläkkeelle.164

Väinö Malmivaara toimi kuolemaansa asti Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan puheenjohtajana. 

Hänen poismenonsa jälkeen alkoi keskustelu uudesta puheenjohtajasta. Väinö Malmivaaran poika, 

rehtori Tatu Malmivaara, pyysi Olavi Karesta tulemaan Väinö Malmivaaran seuraajaksi päätoimi-

kunnan puheenjohtajana. Hän uskoi, että Kares pystyisi olemaan kokoava voima herännäisyyden 

keskuudessa.165

Olavi Kares ehdotti Tatu Malmivaaralle, että päätoimikunnan johtoon asetettaisiin kolmen hengen 

”kollektiivinen johto”. Johtoryhmän olisivat muodostaneet Kares, Jussi Kuoppala ja Jukka Malmi-

vaara. Kares ilmoitti myös hyväksyvänsä päätoimikunnan varapuheenjohtajan Arvi Malmivaaran 

valinnan uudeksi puheenjohtajaksi. Tosin hän arveli, ettei Arvi Malmivaaralla olisi ollut riittävää 

kannatusta tuohon tehtävään.166 Tatu Malmivaara kannatti Kareksen ehdottamaa johtoryhmää, sa-

malla hän oli sitä mieltä, että Kares olisi ollut johtoryhmän keskeisin vaikuttaja.167 Tatu Malmivaa-

ran lisäksi myös hänen veljensä, Raudaskylän kristillisen opiston johtaja Jukka Malmivaara, oli sitä 

mieltä, että Kareksen tulisi ryhtyä päätoimikunnan puheenjohtajaksi.168

Olavi Kareksen ja Tatu Malmivaaran kaavailemaa johtoryhmää ei kuitenkaan perustettu. Tammi-

kuussa 1959 Olavi Kares valittiin Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan puheenjohtajaksi kesällä 

olevaan vuosikokoukseen saakka.169 Vuosikokouksessa valinta uudistettiin, ja näin Kareksesta oli 

tullut Väinö Malmivaaran seuraaja. Päätoimikunnan puheenjohtajana oli ensimmäistä kertaa joku 

muu kuin Malmivaara.170

                                                
164 Räty siirtyi virallisesti eläkkeelle vuoden 1960 alusta.  
165 KA OKA Kares Tatu Malmivaaralle 27.12.1958. 
166 KA OKA. Olavi Kares Tatu Malmivaaralle 27.12.1958.  
167 KA OKA. Tatu Malmivaara Olavi Karekselle 6.1.1959. 
168 KA OKA. Jukka Malmivaara Olavi Karekselle 20.12.1958, Kares 1980, 65–66.
169 HerA Hyptpk. 10.1.1959.
170 HerA Hyptpk. 1.7. 1959.
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Kares oli joka tapauksessa saanut tehtäväänsä Malmivaaran suvun siunauksen. Väinö Malmivaaran 

pojat Tatu ja Jukka Malmivaara olivat itse olleet aktiivisesti ajamassa Karesta päätoimikunnan pu-

heenjohtajaksi. Päätoimikunnan varapuheenjohtaja Arvi Malmivaara olisi ilmeisesti itse ollut val-

mis siirtymään puheenjohtajaksi, mutta Arvi Malmivaaralta puuttui johtavien herännäisvaikuttajien 

tuki. Arvi Malmivaaralla ei ollut samanlaista kannatusta heränneiden keskuudessa kuin hänen vel-

jellään Väinöllä oli ollut. 

2. Demokratisoitumista Herättäjä-Yhdistyksen hallinnossa 

Väinö Malmivaaran toimiessa Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtajana päätökset oli usein tehty pie-

nessä tutussa piirissä. 1950- ja 1960-lukujen vaihtuessa alettiin kuitenkin vaatia entistä enemmän 

demokratiaa ja avoimutta päätösten tekoon. Julkisesti ei päätoimikuntaa Väinö Malmivaaran aikana 

syytetty, mutta oli selvää, että herännäisyyden keskuudessa oltiin tyytymättömiä päätoimikunnan 

pysähtyneisyyteen. Vahvan johtajan Väinö Malmivaaran kuoleman jälkeen Herättäjä-Yhdistyksen 

hallintoa alettiin muuttaa avoimemmaksi. 

Kareksen tultua Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan puheenjohtajaksi ryhdyttiin välittömästi 

eräisiin sääntömuutoksiin. Päätoimikunta esitti vuosikokoukselle muun muassa, että päätoimikun-

nan jäsenten määrää lisättäisiin kolmella ja että se kokoontuisi vähintään neljä kertaa vuodessa. Li-

säksi todettiin, että päätoimikunnan jäsenistä oli oltava maallikkoja vähintään kolmasosa.171 Touko-

kuussa 1959 päätoimikunta esitti lisäksi, että päätoimikunnasta eroaisi vuosittain neljä jäsentä.172

Uudistukset hyväksyttiin vuosikokouksessa kesäkuussa 1959.173

Herättäjäjuhlien keskeiset puheenvuorot olivat olleet vuosikymmeniä vain harvojen henkilöiden kä-

sissä. Olavi Kares oli pitänyt herättäjäjuhlien juhlapuheen yhtäjaksoisesti vuodesta 1947 lähtien.

Ennen Karesta vakiintunut juhlapuhuja oli ollut Matti Pesonen. Juhlasaarnan pitäjänä oli toiminut 

                                                
171 HerA HYptpk 10.1.1959. 
172 HerA HYptpk 20.5.1959. 
173 HA 1959, 237. 
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vuosikymmeniä Väinö Malmivaara. Erityisesti 1950-luvun loppupuolella herännäisyyden keskuu-

dessa kritisoitiin yhä voimakkaammin muutamien henkilöiden ylikorostunutta asemaa herättäjäjuh-

lilla. Vuoden 1960 herättäjäjuhlien juhlapuheen pitäjäksi valittiinkin Jussi Kuoppala. Kokonaan Ka-

resta ei kuitenkaan tahdottu sivuuttaa, vaan hänen tehtäväkseen annettiin juhlasaarnan pito. Tämä, 

Kareksen omaan henkilöön liittyvä demokratiavaatimus, ei kuitenkaan ollut Karekselle mieluinen. 

Kares loukkaantui häneen kohdistetusta arvostelusta siinä määrin, että hän ensin kieltäytyi pitä-

mästä juhlasaarnaa. Lopulta päätoimikunnan muut jäsenet kuitenkin suostuttelivat Kareksen kai-

kesta huolimatta pitämään vuoden 1960 herättäjäjuhlien juhlasaarnan.174 Kareksen tauko juhlapu-

heiden pidon suhteen jäi kuitenkin vain vuoden mittaiseksi, sillä vuoden 1961 herättäjäjuhlien juh-

lapuhujaksi päätoimikunta valitsi jälleen Kareksen.175 Joka tapauksessa vuoden 1960 herättäjäjuh-

lien juhlapuhujan vaihtaminen kertoi uudesta kulttuurista Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnassa. 

Puheenjohtajan esitykset eivät välttämättä aina toteutuneet, ja totutuista toimintatavoista oltiin val-

miit luopumaan.176

Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan puheenjohtajuus ei ollut Karekselle aina ongelmaton teh-

tävä. Kesällä 1961 hän ilmoitti olevansa halukas luopumaan päätoimikunnan puheenjohtajan tehtä-

västä. Syyksi hän ilmoitti sen, että hänellä oli Turun tuomirovastina paljon työtehtäviä. Erityisenä 

vaikeutena Kares mainitsi, että Turku sijaitsi niin kaukana perinteisiltä herännäisalueilta, että yhtey-

denpito sinne oli hankalaa. Erityisesti Savo oli kaukana. Kareksen mukaan juuri tuohon aikaan olisi 

ollut tarpeellista, että puheenjohtajalla olisi runsaasti henkilökohtaisia yhteyksiä Herättäjän paikal-

lisosastoihin. Kares pelkäsi, että herännäisyydessä tapahtuisi liikkeen jakaantumista, samoin kuten 

vanhoillislestadiolaisuudessa oli tapahtunut.177 Tatu Malmivaara olisi Kareksen mielestä sopinut 

parhaiten päätoimikunnan uudeksi puheenjohtajaksi. Toisena mahdollisena ehdokkaana hän piti 

                                                
174 HerA HYptpk 11.3. 1960.
175 HerA HYptpk 24.1. 1961.
176 Väinö Malmivaarankin aikana puheenjohtajan näkemys oli tosin joskus sivuutettu. Näin oli esimerkikisi silloin kun 
Tatu Malmivaaraa ei valittu toiminnanjohtajaksi 
177 KA OKA Olavi Kares Tatu Malmivaaralle 19.6.1961. Kares valittiin Turun tuomirovastiksi lokakuussa 1960. Yli-
kangas 1997, 84. 
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Jukka Malmivaaraa. Mikäli mainituista molemmat kieltäytyisivät, siinä tapauksessa Kareksen mu-

kaan myös Mikkelin hiippakunnan piispa Osmo Alaja olisi voinut olla mahdollinen seuraaja hä-

nelle.  Kukaan muu silloisista piispoista ei Kareksen mukaan tullut kysymykseen.178 Kares oli siis 

sitä mieltä, että esimerkiksi Helsingin hiippakunnan piispaa Martti Simojokea ei olisi pitänyt valita 

päätoimikunnan johtoon. 

Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan puheenjohtajaa ei kuitenkaan vaihdettu, eli Kares jatkoi ky-

seisessä tehtävässä. Kareksen erouhkauksen taustalla oli todennäköisesti häneen kohdistettu kri-

tiikki, joka oli erityisesti tullut näkyviin arvosteluissa hänen asemastaan itsestään selvänä herättäjä-

juhlien juhlapuhujana. Erouhkauksen motiivina saattoi olla myös, että Kares vain tahtoi kuulla, että 

hänen haluttiin jatkavan puheenjohtajana. 

Kareksen puheenjohtajakaudella Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunta piti tarkasti kiinni keskei-

sestä asemastaan herättäjäjuhlien suunnittelussa. Tämä tuli selvästi näkyviin vuoden 1962 herättäjä-

juhlien valmisteluissa. Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunta päätti, että vuoden 1962 herättäjäjuhlat 

pidettäisiin Porissa sillä ehdolla, ettei Porin kaupunki ja maaseurakunnan kirkkoherra rovasti Matti 

Mustonen tullut juhlatoimikunnan puheenjohtajaksi. Lisäksi päätoimikunnan tuli saada päättää he-

rättäjäjuhlien kaikista, myös aattoseurojen, puhujista.179

Jyrkän kielteisesti suhtauduttiin kaikkeen, mikä jollakin tavalla liittyi kommunismiin. Suomen 

Naisten Demokraattisen Liiton esittämä pyyntö saada lainata Oulussa olevaa Herättäjä-Yhdistyksen 

ravintolakalustoa torjuttiin pöytäkirjamerkinnällä: ”kommunisteja ei auteta”.180 Kares oli Päiväkir-

jassaan sekä muissa julkisissa puheenvuoroissaan osoittanut 1950- ja 1960-lukujen taitteessa ym-

märtämystä työnväenliikettä kohtaan. Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan kokousten päätöksissä 

                                                
178 KA OKA Olavi Kares Tatu Malmivaaralle 19.6.1961.
179 HerA Hyptpk 6.10.1961.
180 HerA HYptpk 19.5.1960. 
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ei hän kuitenkaan mainittua ymmärrystä tuonut esille. Tosin oli huomioitava se, että Suomen Nais-

ten Demokraattinen Liitto oli SKDL:n naisjärjestö, jonka jäsenistöstä suurin osa kannatti Suomen 

Kommunistista puoluetta. Kysymyksessä oli siis kommunistinen järjestö.181

Kommunisteja ei auteta – toteamus Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan pöytäkirjassa kuvaa hy-

vin päätoimikunnan poliittista profiilia. Koko Suomen itsenäisyyden ajan herännäisyydessä vallalla 

ollut voimakas antikommunistinen asennoituminen jatkui Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnassa 

1960-luvulle asti. Ulkopoliittisista syistä Neuvostoliittoa ei näkyvästi arvosteltu, mutta ”sisäpiirin” 

suhtautuminen Neuvostoliittoon ja kommunismiin oli ehdottoman kielteinen. Ville Jalovaara on

väitöskirjassaan todennut, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko oli yksi niistä tahoista, jotka 

kantoivat antikommunistisen aatteen sotien yli ainakin 1960-luvun alkuun asti.182 Herännäisyys oli 

omalla merkittävällä osaltaan vahvistamassa kirkon antikommunistista profiilia 1960-luvulle asti. 

3. Herännäisyyden on oltava ajan tasalla 

Olavi Kares alkoi 1950-luvun loppupuolella puhua herännäisyyden uudistumisen tarpeellisuudesta. 

Kareksen uudistusmielisyys tuli selvästi esille hänen pitämässään herättäjäjuhlien juhlapuheessa 

vuoden 1959 herättäjäjuhlilla.  Kyseinen puhe oli ensimmäinen juhlapuhe, jonka Kares piti päätoi-

mikunnan puheenjohtajana. Kares painotti puheessaan, että kristityn elämä on liikkeellä olemista. 

Hänen mukaansa myös herännäisyyden pitää olla ajan tasalla. Kares totesi: 

                          Me emme voi vetäytyä vain vanhojen varustusten suojiin, vaan meidän on  
                 uskallettava taistella etumaastossa, siellä, missä voitto ja tappio ratkaistaan.    
                 Herännäisyyden on etsittävä paikkansa uudessa yhä enemmän teollistuvassa   
                 yhteiskunnassamme. Ei meille saa olla vieras sosiaalinenkaan vanhurskauden      

                               vaatimus.183

                                                
181 Viitala 1988, 84–85.
182 Jalovaara 2007, 274. 
183 Kares 1959, 208. 
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Kareksen mukaan herännäisyys ei ollut koskaan historiansa aikana ollut muuttumaton, vaan se oli 

kulkenut ”murroksesta murrokseen”. Kares muistutti, miten Wilhelmi Malmivaaran suorittama Sii-

onin virsien uudistaminen herätti aikoinaan suurta vastustusta. Monet heränneet olivat sitä mieltä, 

että Malmivaara toi uudistuksensa mukana uutta ja herännäisyydelle vierasta ainesta. Samoin Kares 

muistutti, miten Wilhelmi Malmivaara, Mauno Rosendal ja Juho Malkamäki kohtasivat suurta vas-

tustusta toimiessaan aikoinaan opistoliikkeen puolesta.184

Näihin esimerkkeihin pohjaten Kares vetosi sen puolesta, että myös tuon ajan herännäisyyden oli 

uudistuttava. Kareksen painotukset vuoden 1959 juhlapuheessa olivat selvästi erilaiset kuin hänen 

juhlapuheissaan 1940-luvun loppupuolen ja muissa 1950-luvun juhlapuheissaan. Aiemissa puheissa 

Kares oli voimakkaasti korostanut perinteiden merkitystä.  

Vuoden 1959 herättäjäjuhlien juhlapuheessa oli uutta myös sosiaalisen vanhuskauden vaatimuksen 

esillä pitäminen. Aiemmissa juhlapuheissa Kares oli suhtautunut kriittisesti niihin ryhmittymiin, 

jotka olivat korostaneet uskon sosiaalieettisiä näkökulmia.

1950- ja 1960-lukujen taitteessa herännäisyyden keskuudessa tuotiin esille liikkeen uudistumisen 

vaatimus muissakin yhteyksissä. Tämä tuli näkyviin esimerkiksi Matti Kujanpään kirjoituksessa 

vuoden 1959 Herättäjä-Yhdistyksen vuosikirjassa185 sekä Olavi Kaukolan artikkelissa vuoden 1960 

Herättäjä-Yhdistyksen vuosikirjassa.186

Olavi Kareksen mukaan herännäisyyden uudistuminen oli erityisen tärkeää nuorison tähden. Hän 

totesi vuoden 1961 herättäjäjuhlien juhlapuheessa, etteivät nuoret voineet lähteä samoista asemista 

kuin hänen sukupolvensa oli lähtenyt. Kares muistutti myös, miten Jeesuksen opetuslapsia kritisoi-

tiin aikoinaan siitä, että he eivät vaeltaneet vanhinten perinnäistapojen mukaan.187

                                                
184 Kares 1959, 200–207. 
185 Kujanpää 1959, 46. 
186 Kaukola 1960, 147–165. 
187 Kares 1961,13. 
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IV RADIKALISMI PALAUTTAA HUMANISTIN JUURILLEEN –
      VUODET 1962 – 1974

A. Uudistusmielinen piispa 

1. Vihdoinkin piispaksi 

Kuopion hiippakunnan piispa Eino Sormusen jäädessä eläkkeelle tuli uuden piispan valinta ajan-

kohtaiseksi. Vuotta aiemmin Turun tuomiorovastiksi valittu Olavi Kares oli tulevan vaalin ennakko-

suosikki. Tammikuussa 1962 Kotimaassa oli julkilausuma, jossa 34 hiippakunnan pappia ilmoitti 

äänestävänsä Karesta ensimmäiselle sijalle. Keskustelu Sormusen seuraajasta oli aloitettu jo aiem-

min. Kuopion hiippakunnan pappisasessorina vuosina 1960–1963 toiminut Maunu Sinnemäki kir-

joitti Karekselle joulukuussa 1961, ja ilmoitti pitävänsä itsestäänselvänä sitä, että Kares tulisi voitta-

maan tulevan piispanvaalin. Ainoa asia, mistä Sinnemäki ilmoitti olevansa epävarma, oli se, tulisiko

presidentti nimittämään Kareksen tällä kertaa piispaksi. Sinnemäki uskoi, ettei Karesta voitu syr-

jäyttää toista kertaa. Tosin hän epäili, että piispa Sormunen tulisi tekemään voitavansa, jotta Kares 

jälleen sivuutettaisiin piispannimityksessä.1 Sinnemäen kanssa samaan aikaan lääninrovasti Arvi 

Malmivaara pyysi Karekselta suostumusta siihen, että ”ystäväpapit” ottaisivat hänet ehdokkaakseen 

tulevassa vaalissa.2

Olavi Kares ei ollut omien sanojensa mukaan yhtä varma kuin Sinnemäki piispanvaalin lopputulok-

sesta. Hän arveli, ettei herännäispapiston ”vanhoillinen siipi” välttämättä olisi hänen kannallaan. Sa-

moin Kares uskoi, että piispa Sormunen yrittäisi vaikuttaa siihen, ettei häntä valittaisi piispaksi. Ka-

res totesi olevansa varma siitä, että mikäli hän voittaisi vaalin, hänet myös tultaisiin nimittämään 

kyseiseen virkaan. Kareksen näkemys perustui siihen, että hän oli arkkipiispa Salomiehen kautta 

saanut viestin siitä, että Kekkosella ei ollut mitään Kareksen piispannimitystä vastaan. Kares kertoi 

                                                
1 KA OKA Maunu Sinnemäki Karekselle 18.12.1961. 
2 KA OKA Arvi Malmivaara Karekselle 18.12.1961. 
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myös piispa Osmo Alajan saaneen sen käsityksen, että Kekkonen suhtautuu myönteisesti Karek-

seen.3

Lopullisen varmistuksen presidentin luottamuksesta Kares sai, kun Kekkonen itse lähetti Karekselle 

kirjeen 16.1.1962 eli kolme viikkoa ennen Kuopion piipanvaalia. Presidentti myönsi, että Lapuan 

piispannimitys oli vaivannut häntä jo pidemmän ajan. Kekkonen toisti jo aiemmin esittämänsä seli-

tyksen siitä, että valtioneuvosto oli ollut tuolloin yksimielisesti Eero Lehtisen kannalla. Tällä kertaa 

hän myönsi myös sen, että hän oli ollut itsekin Karesta vastaan. Kekkonen kertoi, että hänellä oli 

Kareksesta käsitys, joka oli peräisin 1930-luvulta. Kekkonen tarkoitti tässä ilmeisesti sitä, että hän 

piti Olavi Karesta K. R. Kareksen tavoin äärioikeistolaisena. Luettuaan Kareksen päiväkirjoja Kek-

kosen käsitys oli kuitenkin lopullisesti muuttunut. Presidentti kirjoitti: 

Lienee turhaa ryhtyä aprikoimaan, oliko ratkaisu nimitysasiassa oikea vai väärä, ei se enää hyödytä, 
mutta sen olen velvollinen sanomaan, että minun perusteluni Sinun kohdaltasi olivat väärät. Olen oppi-
nut kirjoistasi Sinut tuntemaan rehellisesti ja vilpittömästi etsivänä, ennakkoluulottomana, avarana ja 
lämpimänä ihmisisenä. Olen suurella innolla lukenut kirjojasi, rakkautesi luontoon ja ihmisiin, humaa-
nisuutesi on tehnyt minuun syvän vaikutuksen. En tiedä, miksi minä Sinulle kirjoitan. Pitääkö minun 
pyytää Sinulta anteeksi? Pitääkö tunnustaa, että olen ollut väärässä. Sen ainakin teen ja tekisin edelleen-
kin, mutta se saattaa tuntua liian teatraaliselta. Joka tapauksessa kirjoitan, koska tuntoni sen vaatii.4

Kekkonen kirjoitti kyseisen kirjeen presidentin valitsijamiesten vaalipäivänä. Kares sai kirjeen 

juuri, kun Kekkosen uudelleenvalinta oli varmistunut. Kares vastasi kirjeeseen ja ilmoitti samalla 

uskollisuutensa Kekkoselle sanoen: 

Iloiten sanon, että hyvä ja ystävällinen kirjeesi veti lopullisesti ristin niiden nyt jo menneisyyteen kuu-
luvien raskaiden elämäntuntojen yli. Sen haluan kuitenkin sanoa, että olin jo aikaisemmin päässyt va-
paaksi nimitysasian aiheuttamasta ”estosta”, jotakin siinä suhteessa todistanee sekin, että tahdoimme 
vaimoni kanssa äskeisissä vaaleissa äänestää nimenomaan sellaista ehdokasta, joka oli ”virallisesti” 
nykyisen Presidentin uudelleen valitsemisen kannalla… En liene ainoa, joka ajattelee, että vaikka kulu-
nut viikko ei olekkaan muuttanut Presidenttimme nykyistä elämänosaa, vaan vakiinnuttanut sen vuo-
siksi eteenpäin, on kuitenkin jotain muuttunut. Sen mittaista kansakunnan luottamuksen ilmaisua ei 
tulne monen ihmisen osaksi…
Tahdon vielä sanoa, että minulle merkitsee myös seurakunnan palvelijana sisäistä vapautta, kun saan 
kirkkorukousta alttarilta lukiessani ei vain huulillani, vaan sydämestäni pyytää, että Jumala armossaan 
siunaisi Tasavaltamme Presidenttiä hänen suuressa historiallisessa tehtävässään.5

                                                
3 KA OKA Kares Maunu Sinnemäelle 25.12.1961. 
4 KA OKA Urho Kekkonen Karekselle 16.1.1962; Kares 1980, 76–77, Kekkonen 1976, 141–142. 
5 KA OKA Kares Urho Kekkoselle 20.1.1962. 
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Lapuan piispannimityksen jälkeen Kareksessa tapahtui muutos, jota näkyvimmin ilmaisivat hänen 

päiväkirjansa. Tämän muutoksen huomasi myös presidentti Kekkonen. Kares oli onnistunut luo-

maan päiväkirjojensa avulla itsestään uudenlaisen julkisuuskuvan. Lapuan piispanvaalin aikainen,

maailmaan päin tiukan rajan vetänyt, antikommunistinen pietisti oli muuttunut ennakkoluulotto-

maksi, avoimeksi humanistiksi – tällaisen henkilön presidentti Kekkonen nimittäisi mielellään piis-

paksi. 

Kekkosen myönteiseen suhtautumiseen Olavi Karesta kohtaan vuoden 1962 alussa todennäköisesti 

vaikutti myös se, ettei Kares ollut julkisesti osallistunut Olavi Hongan tukemiseen presidentin vaa-

lissa. Vuonna 1961 SDP:n johtohenkilöt pyysivät presidenttiehdokkaakseen puolueisiin sitoutuma-

tonta oikeuskansleri Olavi Honkaa. Honkaa asettuivat tukemaan myös Kokoomus, Suomen Kansan-

puolue, Ruotsalainen Kansanpuolue, Suomen Pientalonpoikien Puolue sekä Vapaamielisten Liitto. 

Hongan tueksi koottiin lisäksi erilaisia kansalaispiirejä. Hongan valintaa asettui tukemaan muun 

muassa Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Jussi Kuoppala. Olavi Hongan kannattajaksi vär-

vättiin aktiivisesti myös Olavi Karesta. Hongan puolesta vaalityötä tehneet Oulun yliopiston rehtori 

Pentti Kaitera sekä toimitusjohtaja Aarne Hellemaa kävivät henkilökohtaisesti pyytämässä Karesta 

Hongan tukijaksi. Kaiteran mukaan Kares oli luvannut ”valistaa omassa ystäväpiirissä Hongan hy-

väksi”.6

Presidentti Kekkonen oli hyvin tietoinen, ketkä olivat tukeneet Olavi Honkaa. Kekkosella oli erin-

omainen ”agenttiverkosto”, joka raportoi hänelle vaalikamppailun eri vaiheista.7 Lapuan piispanni-

mityksen johdosta Kareksella olisi ollut perusteltu syy asettelua tukemaan Kekkosen vastaehdo-

kasta. Kares ei kuitenkaan näkyvästi toiminut Hongan valinnan puolesta. Mikäli sekä Jussi Kuop-

pala että Kares olisivat aktiivisesti tukeneet Honkaa, olisi se antanut mielikuvan siitä, että herännäi-

syys liikkeenä oli Kekkosen vastaehdokkaan valinnan kannalla. 

                                                
6 Jalovaara 2007, 176–180. 
7 Jalovaara 2007, 175. 
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Kareksen toiminnan motiivina oli todennäköisesti halu pitää suhteet kunnossa molempiin potentiaa-

lisiin tuleviin presidentteihin. Hän antoi Hongan lähipiirille viestin, että hän oli Hongan kannattaja, 

ja tulisi myös toimimaan lähipiirissä Hongan valinnan hyväksi. Toisaalta Kares tahtoi myös varmis-

taa sen, että Kekkoselle ei tule sellaista käsitystä, että hän toimisi Kekkosta vastaan. Presidentti 

Kekkosen kirje, jossa hän kertoi suhtautuvansa myönteisesti Karekseen, on nähtävä osittain Kekko-

sen palkintona Karekselle siitä, ettei Kares ollut toiminut aktiivisesti häntä vastaan presidentinvaali-

taistelun aikana.  

Kareksen pyrkimyksestä esiintyä piispannimityksistä vastaavan henkilön tukijana kertoi se, että Ka-

res ilmoitti Kekkoselle, että hän itse sekä hänen puolisonsa olivat tukeneet vaalissa Kekkosta.8

Ennen Kuopion piispanvaalia näytti siltä, ettei Kareksen kannatus uudeksi piispaksi ollut herännäis-

papiston keskuudessa yksimielistä. Konservatiivisen siiven edustajat kannattivat Johanneksen seu-

rakunnan kirkkoherraa, teologian tohtori Erkki Kurki-Suoniota ja varsinkin nuoremman polven 

edustajien joukossa Jussi Kuoppalalla oli kannatusta.9

Portaanpään opistolla pidettiin tammikuussa 1962 herännäispappien kokous, johon oli tullut edusta-

jia neljästä rovastikunnasta. Kokouksen keskeisenä asiana oli tuleva piispanvaali. Portaanpään ko-

kouksessa tuli näkyviin herännäispapiston epäyhtenäisyys ehdokkaan asettamisessa. Taistelua käy-

tiin erityisesti Kareksen ja Kurki-Suonion kannattajien kesken. Pieksämäen rovastikunnan papisto 

ilmoitti tukevansa joko teologian tohtori Olavi Tarvaista tai teologian lisensiaatti Samuli Aaltosta. 

Kokous laati lopulta julkilausuman, joka oli kompromissi. Siinä asetettiin Kares ensimmäiselle si-

jalle ja Kurki-Suonio toiselle. Kolmannesta sijasta ei päästy minkäänlaiseen yksimielisyyteen. Osa 

herännäispapeista vastusti julkilausumaa eikä allekirjoittanut sitä. Suuri osa heistä kyllä kannatti 

Karesta, mutta ei halunnut tukea millään tavoin Kurki-Suoniota.10

                                                
8 Toisaalta Olavi Hongan tukeminen presidentinvaalissa ei ollut mahdollista, sillä Olavi Honka luopui ehdokkuudesta 
lokakuussa 1961. Kareksen asettumista Kekkosen taakse edesauttoi se, ettei kyseisessä presidentinvaalissa Kokoomuk-
sella ollut omaa ehdokasta.  
9 KA OKA Maunu Sinnemäki Karekselle 12.1.1962. 
10 KA OKA Maunu Sinnemäki Karekselle 12.1.1962, Kivelä 1997, 57. 
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Kuopion piispanvaali pidettiin 7.2.1962. Vaalin ylivoimainen voittaja oli Kares. Hän sai 123 ääntä 

ensimmäiselle ehdokassijalle.  Toiselle ehdokassijalle hän sai 28 ja kolmannelle 15 ääntä. Toiseksi 

vaalissa jäi Erkki Kurki-Suonio. Hän sai ensimmäiselle vaalisijalle 21, toiselle 81 ja kolmannelle 

sijalle 28 ääntä. Kolmanneksi vaalissa tuli Kuopion tuomiorovasti Eetu Rissanen. Samuli Aaltonen 

sai Kareksen jälkeen toiseksi eniten ensimmäisen ehdokassijan ääniä eli 36, Olavi Tarvainen sai en-

simmäisen ehdokassijan ääniä 19. Kares sai eniten ääniä kaikissa muissa rovastikunnassa paitsi 

Nurmeksen rovastikunnassa, jossa Aaltonen, Kares ja Kurki-Suonio saivat kukin viisi ääntä ensim-

mäiselle ehdokassijalle. Vaaliehdolle tulivat siis lopulta Kares, Kurki-Suonio ja Rissanen.11

Tällä kertaa piispannimitys tapahtui nopeasti, jo saman kuukauden aikana. Syynä tähän oli Kekko-

sen myönteiseksi muuttunut näkemys Kareksesta.  

Kareksen nimittäminen virkaan yritettiin kuitenkin vielä estää. Presidentti Kekkosen läheiseen ystä-

väpiiriin kuulunut Kustaa Vilkuna ilmoitti Karekselle, että presidenttiin oli lukuisia kertoja otettu 

yhteyttä ja yritetty taivutella Kekkosta nimittämään tuomiorovasti Rissanen piispaksi.12 Pastori 

Aarre Nenye uskoi, että yhteydenottojen takana olivat rovasti Lennart Heljas sekä Pohjois-Savon 

kansanopiston johtaja V.J. Ihalainen.13

Olavi Kares aloitti piispanviran hoitamisen huhtikuun alusta 1962. Uuden piispan virkaan asettami-

nen oli huhtikuun 15. päivänä. Kares itse korosti, että kysymys oli virkaan asettamisesta eikä vihki-

misestä. Ennen jumalanpalvelusta ei ollut prosessiota, jota Kares itse kutsui ”valkopukuiseksi kum-

mituskulkueeksi”.14 Liturgisten vaatteiden leppymätön vastustaja joutui kuitenkin juhlajumalanpal-

veluksessa antamaan periksi elämänsä ensimmäisen ja viimeisen kerran. Arkkipiispa Salomiehen 

määräyksestä Kares oli pukeutunut albaan ja messukasukkaan. Tosin Kareksen päälle ei laitettu 

piispa Sormusen käyttämää juhlavaa piispankasukkaa, vaan tavallinen kasukka, jota seurakunnan 

                                                
11 Hjä 6/1962; Km 11/1962; Savon Sanomat 8.2.1962; Kivelä 1997, 57–58. 
12 KA OKA Kustaa Vilkuna Karekselle 17.2.1962; Kivelä 1997 59;  
13 KA OKA Aarre Nenye Karekselle 13.2.1962. 
14 Kares 1980, 162. 
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papit käyttivät. Kares ei myöskään kantanut mukanaan piispansauvaa. Kuopion piispan piispan-

sauva oli koko Kareksen virkakauden tuomiokapitulin istuntosalin seinäkoristeena.15

Virkaan asettamiseen ja juhlalounaalle osallistui myös presidentti Kekkonen puolisoineen. Presi-

dentti piti lounastilaisuudessa puheen, jossa hän rinnasti Kuopion uuden piispan Martti Lutheriin ja 

Paavo Ruotsalaiseen.16 Kekkonen siteerasi puheessaan Kareksen teoksessa On on tahi ei ei julkais-

tua ajatelmaa: 

Herännäisyys on hyvin hankala elämänliike sen tähden, ettei se anna lupaa kenenkään muun kuin it-
sensä tuomitsemiseen. 

Puheensa välityksellä Kekkonen tahtoi julkisesti osoittaa Karesta kohtaan tuntemansa luottamuksen.

Presidentti totesi: 

Olen kiinnostuneena ja suurta mielihyvää tuntien tutustunut Olavi Kareksen viimeaikaiseen kirjalliseen 
tuotantoon. Hänen ennakkoluulottomuutensa ja se ymmärrys ynnä lämpö, jolla hän suhtautuu ihmiseen, 
antavat kuvan persoonallisuudesta, joka rohkenee kolkuttaa hänelle ennestään vieraillekin oville. Täällä 
uudessa hiippakunnassaan hänellä on oman velvoittavan perintöpeltonsa viljelemisen ohella myös uu-
tisviljelijän sarkoja, sillä taloudellinen ja yhteiskunnallinen murrosaika on nähtävänä täälläkin.17

Kares kertoo muistelmissaan, miten Kekkosen pitämä puhe lounastilaisuudessa yllätti hänet ja muut 

juhlavieraat. Puhe oli Kareksen mukaan erittäin hyvin ja huolellisesti valmisteltu.18

2. Lopullinen välirikko Tiililän kanssa 

Osmo Tiililä ryhtyi kritisoimaan 1950-luvun puolenvälin jälkeen entistä voimakkaammin Suomen 

evankelis-luterilaista kirkkoa sekä herännäisyyttä liiasta maailmanmielisyydestä. Hän tehosti pro-

testiaan eroamalla vuonna 1961 pappisvirasta sekä vuotta myöhemmin kirkosta. Tiililän mukaan 

1960-luvun alkupuolen keskeiset herännäisvaikuttajat olivat hylänneet Väinö Malmivaaran ja Matti 

Pesosen edustaman linjan ja asettuneet tukemaan Erkki Niinivaaran näkemyksiä. Erityisesti Osmo 

                                                
15 Kares 1980, 162; Kivelä 1997, 60–61.
16 Kekkonen 1967, 239–241. Kyseinen puhe julkaistiin myöhemmin Kekkosen puhe- ja kirjoituskokoelman toisessa 
osassa. Puheen otsikko kirjassa on ”Ukko Paavon perintö”.
17 Kekkonen 1967, 240–241. 
18 Kares 1980, 165–166. 
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Tiililä kritisoi Jussi Kuoppalaa, Martti Simojokea, Aarno Vihantolaa ja Toivo Laitista. 19 Ennen kir-

kosta eroaan Tiililän Karekseen kohdistuva kritiikki oli ollut vielä melko vähäistä. Mutta Tiililän 

ero kirkosta aiheutti entistä selvemmän välirikon Kareksen kanssa. 

Tiililän kirkosta eroaminen herätti runsaasti keskustelua. Olavi Kares antoi oman lausuntonsa asi-

asta Helsingin Sanomissa marraskuussa 1962. Kareksen mukaan Tiililän tulisi kirkosta eroamisensa 

jälkeen luopua opettajanvirastaan teologisessa tiedekunnassa. Kares ei ”parhaalla tahdollakaan” ym-

märtänyt sitä, miten professori Tiililä voisi kasvattaa pappeja sen kirkon palvelukseen, jota hän ei 

itse katsonut voivansa edustaa.20

Mainitussa Helsingin Sanomissa oli myös arkkipiispa Salomiehen sekä piispojen Simojoki, Lehti-

nen, Alaja ja Heliövaara lausunnot Tiililän kirkosta eroamisen johdosta. Heidän näkemyksensä oli-

vat huomattavasti sovittelevampia kuin Kareksen. Kares oli ainoa, joka oli sitä mieltä, ettei Tiililä 

enää voisi jatkaa teologisen tiedekunnan opettajana. Esimerkiksi Eero Lehtinen ei nähnyt mitään 

estettä siihen, ettei Tiililä voisi jatkaa virassaan.21

Osmo Tiililä vastasi Karekselle ja kertoi olevansa hämmästynyt hänen lausuntonsa johdosta. Tiililä 

totesi, että yliopiston professorin tehtävänä ei ollut vain virkamiesten kasvatus, vaan alansa tieteen 

edustaminen. Tiililä muistutti, että teologian professorina voi lain mukaan olla vaikka ”turkkilai-

nen” tai ”pahin jumalankieltäjä”. Samalla Tiililä kritisoi Karesta kysyessään ”onko piispan virka 

humanistin virka”.22

Tampereen hiippakunnan piispa Eelis Gulin pyysi, että Kares ehdottaisi arkkipiispa Salomiehelle, 

että piispat kokoontuisivat yhteen ja tekisivät yhteisen lausunnon Tiililän kirkosta eroamisen joh-

dosta. Gulin ehdotti, että lausunnossa olisi ymmärretty Tiililää, ja muutoinkin kannanotto olisi ollut 

”sydämellinen” eikä tuomitseva.23

                                                
19 TK 1/1962, 21, 32; Junkkaala 2004, 563–564, 605–606. 
20 HS 14.11.1962 
21 HS 14.11.1962. 
22 KA OKA Osmo Tiililä Olavi Karekselle 14.11.1962. 
23 KA OKA Eelis Gulin Karekselle 28.11.1962. Gulin toivoi, että Kares sanoisi Salomiehelle, että Kares oli ehdottanut 
tuota yhteistä kokoontumista. Gulin kirjoitti, että hänen ja arkkipiispan suhdetta häiritsi arkkipiispan taholta tuleva 
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Piispainkokouksessa keskusteltiinkin Tiililän kirkosta eroamisen seurauksista. Kokous päätti lopulta 

tehdä laajennetulle piispainkokoukselle esityksen toimikunnan asettamisesta. Kyseisen toimikunnan 

tehtävänä olisi tutkia, miten Suomessa voitaisiin tarkoituksenmukaisemmin lisätä ”elävää kristilli-

syyttä”. Tämän lisäksi piispainkokous asetti toimikunnan tutkimaan kirkon ja yliopiston teologisen 

tiedekunnan välisiä suhteita. Piispainkokous sekä päivää myöhemmin kokoontunut laajennettu piis-

painkokous eivät arvostelleet Tiililää nimeltä mainiten. Muutenkin kyseisten toimielimien kannanil-

maisut olivat maltillisia.24

Kares kutsui asetettua elävää kristillisyyttä tutkivaa komiteaa ”hätäaputoimikunnaksi”. Hän ehdotti 

toimikunnan jäseneksi lääninrovasti Vilho Suurkaria. Kares asetti Suurkarin nimenomaan herännei-

den edustajaksi komiteaan. Kares tosin uskoi, että koko toimikunnan perustaminen oli pelkkää ”sil-

mänlumetta”, jolla yritettiin rauhoittaa ”tiililäis-miettisläis-saarnivaarnalais-linjaa”.25

Olavi Kares oli tyytymätön piispainkokouksen ja laajennetun piispainkokouksen kannanottoihin. 

Hän olisi toivonut, että Tiililän kirkosta eroaminen olisi tuomittu jyrkästi, ja samalla olisi todettu, 

ettei Tiililä enää olisi ollut kelvollinen jatkamaan teologisen tiedekunnan opettajana. Kares arvosteli 

ennen kaikkea piispa Simojoen toimintaa. Juuri Simojoki oli Kareksen mielestä vaikuttanut siihen, 

ettei piispainkokous ollut jyrkemmin tuominnut Tiililän toimia.26

Kirkosta eroamisensa jälkeen Tiililä alkoi entistä voimakkaammin kritisoida Karesta. Tiililä mai-

nitsi usein, miten sekä Väinö Malmivaara että Matti Pesonen olivat aikoinaan vastustaneet lundilai-

suutta sekä Erkki Niinivaaran näkemyksiä. Hän totesi, että Kares oli pysynyt herännäisjohtajista 

kauimmin Malmivaaran linjalla. Tiililän mukaan Väinö Malmivaaran kuoleman jälkeen Kareksen 

                                                
eräänlainen ”rivaliteetti”. Tästä syystä Gulin oli luvannut Salomiehelle, ettei hän koskaan esittäisi tälle mitään aloitetta.
Gulinin ja Salomiehen välit olivat tämän kirjeen perusteella hyvin tulehtuneet. Kares toimi osaltaan heidän välimiehe-
nään. 
24 Pkptk 3.12.1962; Lpkpk 4.12.1962.  
25 KA OKA Kares Vilho Suurkarille 9.12.1962. 
26 KA OKA Olavi Kares Vilho Suurkarille 9.12.1963. 
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suunta muuttui hyvin paljon. Tiililä oli pahoillaan siitä, että juuri heränneiden taholta kohdistettiin 

kaikkein suurinta kritiikkiä viidettä herätysliikettä kohtaan.27

Osmo Tiililä itse katsoi edustavansa samaa teologista linjaa kuin Väinö Malmivaara ja Matti Peso-

nen. Todisteeksi tästä hän julkaisi Teologia ja kirkko -lehdessään vuonna 1963 Malmivaaran ja Pe-

sosen hänelle 1950-luvulla lähettämät kirjeet. Kyseisissä kirjeissä mainitut henkilöt kiittivät Tiililää 

ja asettuivat tukemaan häntä taistelussa lundilaisuutta vastaan.28

Osmo Tiililä syytti Karesta siitä, että tämä samaisti ulkoisen kirkkolaitoksen Jumalan ekklesiaan. 

Tämän saman oli Tiililän mukaan tehnyt jo aiemmin Martti Simojoki kirjassaan Kirkko ja nyky-

aika.29

Tiililä vastusti myös sitä, että tuomiokapitulit olisivat saaneet suurempaa vaikutusvaltaa teologisen 

tiedekunnan opetukseen. Hänen mukaansa olisi lähinnä huvittavaa, mikäli Kareksesta, joka oli Tiili-

län mukaan ilmaissut vastenmielisyytensä opinkappaleita kohtaan, tulisi dogmatiikan ”ortho-

dopxophilus ja polemosophus”. Näin todetessaan Tiililä osoitti suhtautuvansa vähättelevästi Karek-

sen edellytyksiin toimia hänen opponenttinaan dogmatiikan alalla.30

Osoituksena siitä, että Kareksen ja Tiililä välit olivat menneet täydellisesti poikki 1960-luvun puoli-

välissä oli se, että Kares pyysi syyskuussa vuonna 1965 WSOY:n pääjohtaja Yrjö Jäntiltä, ettei hä-

nen kirjoittamiaan kirjoja lähetettäisi Teologia ja kirkko -lehdelle eikä Uusi tie -lehdelle, eikä myös-

kään Osmo Tiililälle. Kareksen mukaan mainittujen ennakkoasenne oli niin kielteinen, ettei ollut 

syytä edes lähettää heille kirjoja.31

                                                
27 Tiililä toisti usein väitteen, että 1960-luvun herännäisyyden johtohenkilöt olivat asettuneet Väinö Malmivaaran ja 
Matti Pesosen edustamia näkemyksiä vastaan. Erkki Kurki-Suonio oli Tiililän miestä lähes ainoa, joka ”pysyi lujana”. 
TK1963, 173, 238. 
28 TK 1963, 252. 
29 TK 1963, 242. 
30 TK 1963, 250–251.
31 KA OKA Kares Yrjö Jäntille 29.9.1965. 
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Kareksen ja Tiililän välien kireydestä kertoi lisäksi se, että Kareksen mielestä Tiililän kirje, jossa 

hän oli arvostellut Kareksen pitämää saarnaa eduskunnan päättäjäisissä, oli ollut ”ilkeyden mestari-

näyte”, jossa oli ollut jotain ”suorastaan paatunutta”. Kares totesikin, ettei oikea asia voinut koskaan 

pukeutua ”ilkeyteen, häijyyteen ja sydämen pahuuteen”.32 Myös Mikko Juva suhtautui kriittisesti

Osmo Tiililään. Hän kirjoitti Karekselle, miten Tiililän tiedostamaton ahdistus panee hänet luke-

maan joidenkin sanat johdonmukaisesti väärin. Juva ihmetteli, miten tieteellisesti niin pitkälle edis-

tynyt mies oli kykenemätön tulkitsemaan toisten sanoja oikein.33

Kareksen mukaan Tiililän kirkosta eroamisen ja piispoille katkeroitumisen perimmäinen syy oli se, 

ettei häntä valittu arkkipiispaksi.34

Tiililän ja Kareksen välit paranivat hetkeksi 1970-luvun alussa. Tiililä arvosti sitä, että Kares oli kri-

tisoinut niin sanottua radikaalipapistoa. Tosin tämän hetkellisen lähentymisen jälkeen heidän vä-

linsä taas kiristyivät. Tiililä loukkaantui Karekselle siitä, että tämä oli arvioinut myönteisesti Martti 

Haavion uutta teosta. Tiililän mielestä Haavio oli ”avionrikkoja ja Kekkosen kannattaja”, jonka tuo-

tantoon ei saanut suhtautua positiivisesti, kirjoittipa Haavio miten kauniisti tahansa. Tosin Kares 

itse arvioi, että Tiililän loukkaantumisen varsinaisena syynä oli se, ettei hän ollut kirjoittanut myön-

teistä arviota Tiililän Pietilä-kirjasta.35

3. Uudistusten puolestapuhuja 

Suomalainen yhteiskunta koki 1960-luvulla rajun rakennemuutoksen. 1950-luvulla alkanut väestön 

elinkeinorakenteen muuttuminen nopeutui niin, että 1960-luvun loppupuolen Suomi oli muuttunut 

maa- ja metsätalousyhteiskunnasta teollisuus- ja palveluammattien yhteiskunnaksi. Suuri muutto-

                                                
32 KA OKA Kares Eelis Gulinille 26.4.1963. 
33 KA OKA Mikko Juva Karekselle 29.9.1963; Kares 1980, 203. 
34 LA Kareksen muistiinpanoja Kustaa Vilkunan ja Kareksen keskustelusta 5.12.1973. 
35 KA OKA Osmo Tiililä Karekselle 30.11.1972; KA OKA Kares Tiililälle 3.12.1972; KA OKA Osmo Tiililä Karek-
selle 5.12.1972; KA OKA Kares Jaakko Haaviolle 20.2.1973. 
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liike vei huomattavan monet suomalaiset Ruotsiin tai Suomen asutuskeskuksiin ja maaseutu autioi-

tui.36 Sodan jälkeiset suuret ikäluokat tulivat nuorisoikään 1960-luvulla. Mainittua vuosikymmentä 

voidaankin pitää omaleimaisen nuorisokulttuurin esiin nousemisen aikakautena Suomessa. 1960-

luvulla koettiin eräänlainen kulttuurivallankumous, johon kuului muun muassa taiteellinen avant-

gardismi sekä folk-, pop- ja rockmusiikki ja niihin liittyvä nuorisomuoti. Kyseiselle vuosikymme-

nelle oli ominaista myös yleinen seksuaalinen vapautuminen.37

Toisen maailmansodan jälkeen sekä vielä 1950-luvulla kirkkoon suhtauduttiin Suomessa yleisesti 

ottaen melko arvostavasti. Laajat yhteiskuntapiirit myönsivät kirkon merkityksen kansakuntaa yh-

distävänä tekijänä sekä kansallisen ja moraalisen identiteetin säilyttäjänä. Ilmapiiri muuttui kuiten-

kin huomattavasti 1960-luvulla. Kirkkoa ryhdyttiin ravistelemaan entistä voimakkaammin ja näky-

vämmin. Kirkkoon kohdistuneen kritiikin taustalla oli suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtunut 

maailmankatsomuksellinen liberalisoituminen, vasemmistolaisuuden voimistuminen sekä yleinen 

auktoriteettikriisi. Vaadittiin entistä enemmän vapaamielisyyttä, suvaitsevuutta ja moniarvoi-

suutta.38

Muuttuvan ajan keskellä Kares näki tehtäväkseen uudistusten ja muutoksen puolesta puhumisen. 

Varsinkin ensimmäisinä piispavuosinaan Kares piti esillä, miten kirkon oli tärkeää toimia nykyai-

kaisella tavalla muuttuneessa maailmassa. Jo virkaanasettamisjumalanpalveluksensa saarnassa hän 

korosti sitä, että papiston oli luovuttava perinteisestä ”roolihahmosta”.39

Vuonna 1963 ilmestyneessä paimenkirjeessään Kirkkolaivan kölivesillä Kares monin kohdin pai-

notti, miten kirkon pitää ennakkoluulottomasti kokeilla uusia työmuotoja, ja käsitellä ajankohtaisia 

ongelmia. Samalla hän kritisoi henkilöitä, jotka näkivät kaikki tapahtuneet muutokset negatiivi-

sina.40

                                                
36 Meinander, 2012, 354–359, Hannikainen 2008, 78; Seppo 1999, 39. 
37 Meinander 2014 a, 267–269; Helén 2008, 233–234; Mellais 2003, 346. 
38 Häkkinen 2009, 13; Murtorinne 1995, 289–291. 
39 Kares 1963, 115–124. 
40 Kares 1963, esim. 20, 30–33, 56–62. 
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Kareksen paimenkirjeeseen suhtauduttiin myönteisesti myös Vartija ja Etsijä -lehdissä. Vartijassa 

Vilho Ylijoki katsoi Kareksen olevan avaramielinen piispa, joka pyrki ennakkoluulottomasti uudis-

tamaan kirkkoa.41 Etsijässä taas Kareksen ajatuksia pidettiin ”mitä ilahduttavimpina ja lupaavina”.42

Kareksen mukaan eräs este uudistuksille kirkossa oli se, että kirkkolain muutokseen tarvittiin kir-

kolliskokouksissa ¾ annetuista äänistä. Hän piti valitettavana sitä, että neljäsosa kirkolliskokouksen 

edustajista pystyi näin estämään uudistukset. Kares totesi, että kirkolliskokouksen historia oli opet-

tanut, että osa kirkolliskokousedustajista oli aina ollut katsomustavoiltaan hyvin vanhoillisia. Häntä 

ärsytti, että tuo pieni vähemmistö oli voinut ”tyrehdyttää monet vanhurskaat ja ajan edellyttämät uu-

distukset”. Kares piti outona sitä, että kirkko oli tahtonut omaa itseään vastaan turvata voimassa ole-

van kirkkolain muuttumattomuuden.43

Kareksen mielestä kirkolliskokouksen tulisi kokoontua useammin. Hän totesikin, että niin kauan 

kun kirkolliskokous kokoontuu vain joka viides vuosi, ”kirkkolaki on ilmeisesti aina enemmän tai 

vähemmän ajastaan jäljessä”.44 Samoin Kares toivoi, että papinvaalit uudistettaisiin. Hän piti tuol-

loin voimassa olevaa papinvaalitapaa kestämättömänä, kiusallisena ja suorastaan ahdistavana. Ka-

reksen näkemyksen mukaan papinvirat tulisi täyttää samoin kuin muutkin virat täytetään Suo-

messa.45

Vuonna 1965 ilmestyneessä päiväkirjassaan Kallaveden rannalta Kares puhui sen puolesta, että 

pappisvirka avattaisiin naisille. Tosin hän myönsi, että kyseisen ajatuksen esittäminen tuntui tuolla 

hetkellä ”utopialta”.46

                                                
41 Vja 1963, 283–284. 
42 Etsijä 4/1963, 16–17.
43 Kares 1965, 38. 
44 Kares 1965, 392. 
45 Kares 1965, 3939. 
46 Kares 1965, 393. 
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Olavi Kares kannatti ehtoollispöydän avaamista myös lapsille. Hänen mielestään tuolloin voimassa 

ollut säädös, jonka mukaan lapset eivät voineet osallistua yhdessä isän ja äidin kanssa ehtoolliselle 

oli ”luonnoton ja evankeliumin vastainen.”47

Kareksen mukaan ”liian monet tyhjät kirkot” osoittivat sen, että jumalanpalvelukset kaipasivat uu-

distamista. Hänen mukaansa ainakin kaupungeissa jumalanpalvelusten aloitusaika pitäisi siirtää 

kello kymmenestä yhteentoista.  Jumalanpalvelusten kestoa oli myös hänen mielestään syytä lyhen-

tää. Liturgian kehittämisen sijaan Kares toivoi sanan, virren ja rukouksen saavan keskeisen sijan ju-

malanpalveluksissa. Uusia mahdollisuuksia jumalanpalveluksessa oli kokeiltava, jotta evankeliumi 

tulisi lähelle tuon ajan ihmisiä.48 Kares katsoi, että jumalanpalveluselämän kehittämisessä korostet-

tiin liikaa tradition merkitystä. Hänen mukaansa toisen maailmansodan jälkeen jumalanpalveluksia 

ei ollut lainkaan uudistettu vaan restauroitu. Jumalanpalvelusten liturgisten piirteiden korostaminen 

oli Kareksen mukaan toimintamallien hakemista menneisyydestä. Hän toivoi jumalanpalvelusten 

kehittämiseen rohkeutta ja todellista uudistusmieltä. Myönteisenä jumalanpalveluskokeiluna Kares 

piti muun muassa Lasse Mårtenssonin säveltämää messua Voisiko sen sanoa toisinkin.49

               
4. Kristus-humanisti 

Lapuan hiippakunnan piispannimityksen jälkeen Olavi Kares alkoi esiintyä näkyvämmin kulttuuri-

henkilönä, joka suhtautuu ymmärtäväisesti ja ennakkoluulottomasti ihmiselämän eri ilmiöihin. Ka-

res arvioitiin useissa yhteyksissä humaaniksi ja humanistiksi. Käsite humanisti tulkittiin joissain yh-

teyksissä myös negatiivisesti. Esimerkiksi kun Osmo Tiililä totesi Kareksen olevan humanisti, hän 

tarkoitti, ettei Kares toteuttanut hänen mielestään piispan varsinaista hengellistä tehtävää, vaan tä-

män sijasta keskittyi yleisinhimillisten asioiden esillä pitämiseen.

                                                
47 Kares 1965, 393. 
48 Kares 1965, 393. 
49 Kkpk 1968, 377–380; HK 1969, 15 – 19.
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Olavi Kares oli tietoinen humanisti-käsitteen jännitteisyydestä, ja siksi hän määritteli tarkemmin ky-

seistä käsitettä teoksessaan Kallaveden rannalta. Kares totesi, että oli syytä tehdä ero ”humanismin” 

ja ”kristillisen humanismin välillä”. Kareksen mukaan humanismiin liittyi myönteisten piirteiden 

lisäksi myös hänen mielestään kielteisiä ulottuvuuksia. Kares yhtyi suomenruotsalaisen esteetikon 

ja kirjailijan Hans Ruinin näkemyksiin todetessaan, että humanistien suurin virhe oli liiallinen 

myöntyvyys ja henkinen velttous ”maailmassa, jossa väkevät vallat ja voimat ovat johdossa”. Kris-

tillinen humanismi oli Kareksen mukaan kulttuurinäkemys, jonka perustana on Kristuksen evanke-

liumi. 50

Kares määritteli humanismin liittyvän ennen kaikkea kulttuurielämään. Kristillinen humanismi oli 

hänen mukaansa erityisen tarpeellinen siksi, ettei kristinusko irrottusi aktuaalisesta kulttuurielä-

mästä. Kares siteerasi Albert Schweitzeriä, joka arvosteli kristillisiä kirkkokuntia siitä, että ne olivat 

vetäytyneet sisäänpäin ja siten menettäneet mahdollisuutensa vaikuttaa tehokkaasti ajan henkiseen 

elämään.51 Kares tahtoi kirjoituksellaan osoittaa edustavansa evankeliumiin ja Kristuksen tahtoon 

sitoutunutta humanismia. 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat julkaisivat vuonna 1967 synodaalikirjan Kristillinen 

usko ja kirkko ajassamme. Kyseiseen teokseen Kares kirjoitti artikkelin Kristillinen humanismi –

ateistinen humanismi. Kirjoituksessaan hän jatkoi käsite humanismin määrittelyä.  Kares asettui tu-

kemaan kristillistä humanismia. Hänen tulkintansa mukaan kristittyjä humanisteja olivat erityisesti 

olleet Franciscus Assisilainen, Fjodor Dostojevski sekä Martti Luther. Kares nimitti omaksumaansa 

humanismia ”Kristus-humanismiksi”.52 Se, että Kares totesi juuri edellä mainittujen henkilöiden 

edustavan humanismia, ei ollut mikään sattuma. Kares tahtoi korostaa sitä, että humanismiin kuului 

pyyteetön kristillisestä uskosta nouseva lähimmäisten palveleminen sekä laaja sivistyneisyys. Ni-

meämällä myös Lutherin humanistiksi hän ilmaisi sen, että humanismissa ei ollut hänen mielestään 

                                                
50 Kares 1965, 520. 
51 Kares 1965, 519. 
52 1967 b, 84. 
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mitään teologista ristiriitaa evankelis-luterilaisen kirkon opin kanssa. Kares painotti sitä, että kristil-

liseen humanismiin kuuluu ehdoton Kristus-keskeisyys. Täten Kares pyrki osoittamaan häntä kriti-

soineille tahoille, ettei hän ollut luopunut kristinuskon keskeistä sisällöstä. Olavi Karekselle huma-

nismi oli ennen kaikkea kulttuurinäkemys. Humanismiin kuului hänen mukaansa avarakatseisuus ja 

ennakkoluulottomuus suhteessa taiteeseen ja kirjallisuuteen.  

5. Varovaisia kädenojennuksia sosiaalidemokratian suuntaan 

Kares oli jo päiväkirjoissaan osoittanut ymmärtämystä työväenliikettä kohtaan. Tultuaan Kuopion 

piispaksi hän jatkoi myönteistä suhtautumistaan työväestöön ja SDP:hen. Kareksen johdolla Kuo-

pion hiippakunnan papistolle järjestettiin vuonna 1964 opintopäivät, joiden tarkoituksena oli lisätä 

papiston tietämystä työväestön elinolosuhteita kohtaan. Tavoitteena oli myös saada lisääntyvää dia-

logia kirkon ja työväestön välille.53

Myös sosiaalidemokraattiset tahot tunsivat luottamusta piispa Karekseen. Esimerkkinä tästä oli se, 

että hänet kutsuttiin pitämään puhe Kuopion sosialidemokraattisen piirin 60-vuotisjuhlassa loka-

kuussa 1966. Kareksen puheen aiheena oli ”Kirkko muuttuvan yhteiskunnan keskellä”. Suomen So-

sialidemokraatti siteerasi laajasti kyseistä esitelmää ja arvioi sitä hyvin myönteisesti. Lehdessä to-

dettiin, että Kuopion piispa pyrki rehellisesti ja ennakkoluulottomasti tarkastelemaan kirkon ja työ-

väenliikkeen välisiä suhteita sekä niitä syy-yhteyksiä, jotka menneinä vuosikymmeninä aiheuttivat 

railon syntymisen työväenliikkeen ja kirkon välille.54

Kares korosti myös muissa yhteyksissä sitä, että kuilu, joka oli syntynyt kirkon ja työväestön vä-

lille, oli luonnoton.55 Kareksen myönteinen suhtautuminen työväestön ideologiaan tuli näkyviin eri-

tyisesti hänen vuonna 1967 ilmestyneessä kirjasessa Kansankirkkomme ja sosialistinen työväen-

                                                
53 KA OKA Kares Mikko Juvalle 26.9.1963. Juva oli yksi opintopäivien puhujista; Kivelä 1997, 79. 
54 SS 19.10.1966; Kares 1989, 50–51.
55 Kares 1968, 57. Kareksen puhe Kuopion hiippakunnan papiston opintopäivillä 17.3.1964. 
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liike. Kyseisessä teoksessa Kares totesi wrightiläisen työväenliikkeen ja kristinuskon olevan sopu-

soinnussa keskenään. Hän myönsi, että kirkko oli tehnyt virheen suhtautuessaan kielteisesti työvä-

estön vaatimiin sosiaalisiin uudistusvaatimuksiin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa.56 Vuo-

den 1918 sisällissodan lopputulosta Kares piti kuitenkin hyvänä myös SDP:n kannalta. Hän totesi-

kin: 

Ei ole aivan kaukana sekään ajatus, että jos vasen puoli olisi silloin perinyt suoranaisen voiton, tuskin 
sosiaalidemokraattinen puolue voisi tänä päivänä kantaa hallitusvastuuta. Tämän sanominen on tietysti 
kannunvalantaa, mutta ajatusta voitaneen kuitenkin historiallisesti perustella.57

SDP:n puoluekokous hyväksyi kesäkuussa 1969 ponnen kirkon ja valtion erottamisesta toisistaan.58

Kyseisen päätöksen jälkeen Kareksen suhde poliittiseen vasemmistoon viileni huomattavasti. 

6. Yhteistyötä radikaaleja vastaan 

Olavi Kares oli huolestunut poliittisen ja teologisen radikalismin noususta 1960-luvun puolenvälin 

jälkeen. Hän toivoi, että olisi syntynyt yhtenäinen kirkollinen rintama, joka nousisi vastustamaan 

kirkon sisäistä radikalismia. Pienimuotoisen yhteisen rintaman muodostamisesta oli kysymys vuo-

den 1968 kirkolliskokouksessa kun kolme piispaa – Olavi Kares, Osmo Alaja sekä Eero Lehtinen –

esittivät aloitteen seurakuntatiedekunnan perustamisesta. Kares toivoi kirkolle omaa seurakuntatie-

dekuntaa, koska hän katsoi, ettei kirkolla ollut mitään takeita siitä, että teologisen tiedekunnan an-

tama opetus säilyisi tunnustuksellisena tai edes kristillisenä.59

Kares ilmoitti pohtineensa jo pidemmän aikaa seurakuntatiedekunnan perustamista. ”Viimeisenä 

pisarana maljassa” hän totesi olleen professori Aarne Siiralan antaman haastattelun Suomen Kuva-

lehdessä. Kyseisenä ajankohtana teologisen tiedekunnan dogmatiikan professorin viran täyttöpro-

sessi oli aktiivisessa vaiheessa. Virkaa oli hakenut ainoana hakijana Aarne Siirala. Hänet oli myös 

todettu päteväksi hakemaansa virkaan. Näin ollen Kares piti itsestään selvänä, että Siiralasta tulisi 

                                                
56 Kares 1967 a, 22–29. 
57 Kares 1967 a, 22. 
58 Päivän Sanomat 18.7.1969; SS 1.7.1969. 
59 Kkptk 1968, 560 570; Juva 1977, 212. 
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seuraava dogmatiikan professori. Siirala oli Kareksen mielestä täysin sopimaton opettaja tuleville 

papeille. Siirala ei hänen mukaansa tunnustanut Kristusta Jumalaksi eikä Lunastajaksi. Kares piti 

samoin vaarallisena sitä, ettei Siirala Suomen Kuvalehden haastattelun mukaan tahtonut ”vetää rajaa 

kristittyjen ja pakanoiden, uskovien ja epäilevien välille”.60

Kolmen piispan ehdotus synnytti kirkolliskokouksessa vilkkaan keskustelun. Muun muassa piispa 

Kansanaho, kirkkoherra Niinivaara, professori Nikolainen, kirkkoherra Saarinen ja tuomiorovasti 

Lauri Huovinen asettuivat vastustamaan tehtyä ehdotusta. Jyrkimmän puheenvuoron Karesta vas-

taan käytti Huovinen. Hän viittasi Kareksen arvosteluun Siiralasta todetessaan: 

En nyt tahdo arvostella professori Siiralan uskoa ja sisintä vakaamusta enempää kuin piispa Kareksen-
kaan. Mutta jos ajattelen vain sitä kaikkea inhimillisen ja jumalallisen kohtaamisen välistä tieteellistä ja 
vähemmän tieteellistä löytöretkeilyä, minkä tapaan piispa Kareksen kirjoissa, niin en minä näiden kah-
den tekijän tunnustuksellisuudessa niin suurta eroa näe.61

Kares vastasi edellä mainittuun toteamalla, että tuomiorovasti Huovisen puheenvuoro oli sen laatui-

nen, ettei hän katsonut olevan aihetta vastata siihen.62

Kolmen piispan aloite seurakuntatiedekunnan perustamisesta herätti huomiota myös lehdistössä 

sekä ”ylioppilaskirkolliskokouksessa”. Samaan aikaan kuin varsinainen kirkolliskokous kokoontui, 

pitivät kristilliset ylioppilasjärjestöt niin sanotun varjokirkolliskokouksen eli ylioppilaskirkollisko-

kouksen. Kyseisessä kokouksessa aloitteen tehneitä piispoja kritisoitiin siitä, että he yrittivät vaikut-

taa teologisen tiedekunnan professorin viran täyttämiseen. Kokous piti myös arveluttavana sitä, että 

Kareksen Siiralaan kohdistuva arvostelu pohjautui viikkolehdessä olleeseen haastatteluun. Heidän 

mukaansa Kareksen olisi pitänyt perustella kantansa viittaamalla Siiralan teologiseen tuotantoon.63

Kareksen hyökkäys Siiralaa kohtaan huomioitiin myönteisesti konservatiivisissä piireissä. Esimer-

kiksi muuten Karekseen kriittisesti suhtautunut Uusi tie asettui tukemaan Karesta tässä asiassa.64

Helsingin yliopiston vararehtori Mikko Juva tahtoi ylläpitää hyviä suhteita Karekseen. Juva kirjoitti 

                                                
60 Kkptk 1968, 563 – 570; Km 11.10.1968; Sana 24.10.1968; Hjä 29.11.1968. Siiralan haastattelu Suomen Kuvalehti 
27.9.1968; Räisänen 2014, 111. 
61 Kkptk 1968, 569. 
62 Kkptk 1968, 569. 
63 Hjä 29.11.1968; Km 11.10.1968; Km 29.11.1968; Sana 24.10.1968. 
64 Uusi tie 8.1.1969. 
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Karekselle yksityiskirjeen, jossa hän ilmoitti ymmärtävänsä Kareksen huolen kirkon pappiskasva-

tuksesta.65 Tosin kymmenen päivää aiemmin Juva oli lähettänyt Aarne Siiralalle kirjeen, jossa hän 

oli suhtautunut kielteisesti seurakuntatiedekunnan perustamiseen. Juva totesi kirjeessään, että piis-

pojen ”höpötyksen” ainoa tulos oli, että tahot, jotka vastustivat poliittisista syistä teologisen tiede-

kunnan opetuksen laajentamista, saivat tehokkaan aseen asiansa edistämiseksi.66

Kirkolliskokous ei asettunut kannattamaan seurakuntatiedekunnan perustamista. Se päätti kuitenkin 

jättää laajennetun piispainkokouksen tutkittavaksi, missä määrin kirkon olisi syytä osallistua pap-

pien ja lehtoreiden peruskoulutukseen sekä jatkokoulutukseen.67

Aarne Siirala valittiin Helsingin yliopiston dogmatiikan professoriksi toukokuussa 1969. Hän il-

moitti kuitenkin, ettei ota virkaa vastaan ja jatkoi työskentelyään Kanadassa.68

Arkkipiispa Simojoki ei asettunut tukemaan kolmen piispan esitystä seurakuntatiedekunnasta. Tämä 

oli osaltaan lisäämässä Kareksen tuntemaa epäluottamusta Simojokea kohtaan. Kareksen kriittinen 

asenne arkkipiispaa kohtaan tuli ilmi myös silloin, kun piispat Kares, Alaja, Lehtinen, Kansanaho 

sekä Leinonen tekivät yhteistyötä liittyen keskusteluun rikoslain uskontorikoksista vuonna 1970. 

Simojoen näkemyksen mukaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustukseen kuuluva regi-

menttioppi hämärtyy, jos kirkon puolesta esitetään, että maallisen vallan tulee sakko- ja vankeusran-

gaistuksilla vaatia Jumalan nimen kunnioittamista.69 Simojoen suureksi yllätykseksi ja petty-

mykseksi piispat Alaja, Kansanaho, Kares, Lehtinen ja Leinonen julkaisivat arkkipiispaa informoi-

matta hänen näkemyksestään poikkeavan lausunnon kysymyksessä olevasta asiasta.70 Mainittu lau-

sunto oli luettavissa Kotimaassa ja Uudessa Suomessa. Lausunnossa todettiin; 

Jos kansamme kadottaa Jumalan pyhyyden tunnon, se menettää myös tietoisuuden elämän pyhyydestä. 
Sen tähden ei meidän mielestämme riitä, että laissa vain kätketysti kielletään Jumalan pilkka. Ei vain 
kansamme suuren enemmistön omaaman kristillisen vakaumuksen vaan myös ns. yleisen tavan vuoksi 
on välttämätöntä selvästi sanoa, että Jumalan nimi arvo, jonka pyhyyttä ei saa loukata.71

                                                
65 KA OKA Mikko Juva Karekselle 22.11.1968.  
66 Haikarainen 2018, 170. 
67 Juva 1977, 212 – 213. 
68 Ahola 2000. 
69 Seppo 2015, 173–176. 
70 Seppo 2015, 173. 
71 Km 27.11.1970; US 27.11.1970. 
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Osmo Alaja kertoi Simojoelle, että viiden piispan kannanoton taustalla oli Martti E. Miettisen yh-

teydenotto Karekseen. Miettinen oli paheksunut sitä, että piispat eivät puolustaneet Jumalan nimen 

säilyttämistä Suomen rikoslaissa. Kares ja Alaja olivat pitäneet tämän jälkeen palaverin, jossa he 

sopivat julkilausuman alle koottavista nimistä.72

Arkkipiispa koki hyvin loukkaavana sen, että viisi piispaa olivat antaneet kyseisen julkilausuman 

hänen kanssaan keskustelematta.73 Julkilausuma kertookin Alajan, Kansanahon, Kareksen, Lehtisen 

ja Leinosen epäluottamuksesta Simojokea kohtaan keskustelussa rikoslain uskontorikoksissa. Olavi 

Kares toimi tämän Simojokea vastustavan piispakunnan protestin keskeisenä vaikuttajana. Kareksen 

toiminta huomioitiin myönteisesti Simojokeen kriittisesti asennoituneissa piireissä. Esimerkiksi 

Martti E. Miettinen lausui tyytyväisyytensä siihen, että Kares oli rohkaistunut toimimaan arkkipiis-

pan kannasta välittämättä.74

Kares koki radikalismin uhkaavaksi, ja siksi hän tahtoi toimia sen puolesta, että radikaaleja vastus-

tavat kirkolliset piirit hakeutuisivat tiiviimpään yhteistoimintaan. Vuoden 1969 tammikuussa Kares 

totesi, että Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa tarvitaan erityistä tunnustusrintamaa, joka teh-

tävänä olisi pitää kiinni kristinuskon perusteista.75

Muutaman kuukauden kuluttua Kareksen aloitteen jälkeen joukko eri herätysliikkeisiin kuuluvia 

henkilöitä alkoikin kokoontua yhteen keskustelemaan yhteistoiminnan mahdollisuudesta. Näissä 

kokoontumisissa eräänä kokoavana voimana oli Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Jussi 

Kuoppala. Neuvottelujen tuloksena syntyi sekä poliittisesti että teologisesti konservatiivinen Raa-

mattu ja tunnustus -liike.76 Kyseinen liike järjesti muun muassa laajat kokoukset tammikuussa 1970 

Helsingissä sekä vuotta myöhemmin Kuopiossa ja keväällä 1971 Helsingissä.77

                                                
72 Seppo 2015, 174. 
73 Seppo 2015, 173. 
74 KA OKA Miettinen Karekselle 15.10.1970. Samassa kirjeessä Miettinen kritisoi arkkipiispa Simojokea siitä, että hän 
oli ”viininkäyttäjä”.
75 Herättäjä 10.1.1969; Kotimaa 10.1.1069; Ylikangas 1997, 128. 
76 Tuhkanen 1992, 16–29. 
77 Räisänen 2014, 99; Tuhkanen 1992, 185–191. 
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Raamattu ja tunnustus -liikkeen neuvottelukunta tunsi vielä keväällä 1970 luottamusta Karesta koh-

taan. Hänelle lähetettiin kahdeksankohtainen yhteinen julkilausuma ”Raamattu ja tunnustus nyky-

ajassa”. Samassa kirjelmässä neuvottelukunnan jäsenet vakuuttivat yksimielisesti lojaalisuutta Ka-

reksen ”virkaa ja persoonaa” kohtaan.78

Kuopiossa tammikuussa 1971 pidetyssä kokouksessa Kareksen rooli oli keskeinen. Vuonna 2000 

ilmestyneessä muistelmateoksessaan evankelisen liikkeen keskeinen vaikuttaja Lauri Koskenniemi 

suhtautui väheksyen kyseiseen kokoukseen. Hän totesi yhteisen kokoontumisen olleen lähinnä 

piispa Kareksen järjestämä. Koskenniemi mainitsi vielä erikseen, ettei hän itse osallistunut mainit-

tuun tilaisuuteen. Kokouksesta saamansa tiedon mukaan Kuopion kokouksen esityksissä ja puheen-

vuoroissa oli ”pantu päälle voimakasta tunnuksellisuutta hiljentävä sordiino, himmennin”. Kosken-

niemen näkemyksen mukaan piispat Kares ja Lehtinen olivat yksissä tuumin supistaneet tunnustuk-

sellisuuden lyhyeen raamatulliseen sanontaan ”Kristus on Herra”. Tuota tunnusta oli Koskenniemen 

mukaan toistettu kokouksessa yhä uudestaan. Koskenniemi totesi, että evankelisen Kevätkylvö-leh-

den päätoimittaja Eero Huovinen oli ainoa, joka oli ”tiukannut” Karekselta ja Lehtiseltä tuon lyhyen 

tunnustuksen varsinaista sisältöä ja arvostellut sitä, että tärkeät opin ja uskon kysymykset jäivät si-

vuun tällaisessa ”ydinkohtatunnustuksellisuudessa”.79

Kares oli itse tyytyväinen Kuopion kokoukseen. Siellä vallitsi hänen mukaansa ”yhdistävä ja raken-

tava henki”.80 Lauri Koskenniemen poissaolo oli todennäköisesti vaikuttanut osaltaan siihen, että 

Kares koki Kuopion kokouksen rakentavaksi.  

Kuopion kokouksen jälkeen tuli yhä voimakkaammin ilmi Raamattu ja tunnustus -liikkeen epäyhte-

näisyys. Kares näki kyseisen liikkeen ensisijaiseksi tehtäväksi kirkonsisäisen uusvasemmistolaisuu-

den vastavoimana toimimisen. Hänen tulkintansa mukaan kirkkomme piirissä oli tuolloin marxilai-

sia ja äärivasemmistolaisia protestiliikkeitä, joiden keskuudessa esiintyi ”eskatologista luopumista 

                                                
78 KA OKA Raamattu ja tunnustus–neuvottelukunta Karekselle 15.4.1970. 
79 Koskenniemi 2000, 210. 
80 KA OKA Kares Esko Oikariselle 14.1.1971. 



178

kristinuskon perusteista”. Kareksen mielestä kirkon piirissä ei ollut riittävän selvästi tuomittu näitä 

tahoja, jotka yrittivät panna ”kommunismin ja Marxin kristinuskon ja Kristuksen tilalle”. Raamattu 

ja tunnustus -liike oli Kareksen mukaan juuri suunnattu näitä mainittuja tahoja vastaan. Kares mai-

nitsi tuntevansa luottamusta seuraaviin henkilöihin, jotka olivat mukana Raamattu ja tunnustus -

liikkeessä: Jussi Kuoppala, Alpo Hukka, Pentti Tapio, Immo Nokkala sekä evankelisen liikkeen 

vaikuttaja professori Jouko Vuorinen. Epäluottamusta Kares tunsi varsinkin Lauri Koskenniemeä ja 

Eero Huovista kohtaan. Tunne oli Kareksen tulkinnan mukaan molemminpuolinen. Kares koki, että 

hänen mukanaolonsa Raamattu ja tunnustus -liikkeessä oli Koskenniemen ja Huovisen mukaan ei-

toivottavaa.81

Kareksella oli erilainen ymmärrys Raamattu ja tunnustus -liikkeen päätarkoituksesta kuin Kosken-

niemellä ja Huovisella. Evankelisuutta edustaneet Koskenniemi ja Huovinen olisivat toivoneet, että 

Raamattu ja tunnustus -liike olisi ollut ennen kaikkea luterilaista tunnustuksellisuutta korostava, ei 

niinkään vasemmistoradikalismia vastustava liike. Erityisen voimakkaasti Karesta kritisoi evankeli-

suutta edustanut teologisen tiedekunnan assistentti Simo Kiviranta. Kivirannan mukaan Kares ei ol-

lut missään vaiheessa toiminut tunnustuksellisuuden puolesta. Kivirannan näkemyksen mukaan Ka-

res oli toiminut ”poliittisena reaktionaarina, joka ainoastaan pyrki nostamaan kirkollisen juntan ra-

dikalismia vastaan.”82

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen puheenjohtajaa Jouko Vuorista kohtaan Kares sen 

sijaan tunsi suurta luottamusta. Vuorinen edustikin monissa kysymyksissä erilaisia näkemyksiä kuin 

muut keskeiset evankeliset vaikuttajat. Vuorinen esimerkiksi suhtautui myönteisesti naispappeu-

teen.83

Kolmas Raamattu ja tunnustus -liikkeen kokous pidettiin Helsingissä huhtikuussa 1971. Kosken-

niemi toteaa muistelmissaan, että valmisteluvaliokunta ei tällä kertaa tahtonut Karesta puhujaksi 

                                                
81 LA Kares Mauno Mäntymaalle 14.7.1971 
82 Kiviranta 2009, 210. 
83 Rapeli 1982, 202. 
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tuohon kokoukseen. Koskenniemen mukaan Helsingin kokous oli tunnustuksellisesti selkeämpi ja 

voimakkaampi kuin Kuopion kokous. Tällä kertaa myös Koskenniemi oli mukana kokouksessa ja 

käytti siellä myös puheenvuoron.84

Kares oli vastoin Koskenniemen muistikuvia mukana myös huhtikuun kokouksessa. Omassa pu-

heenvuorossaan Kares viittasi kritiikkiin, jota hän oli saanut edellisessä Kuopion kokouksessa. Ka-

res totesi, että jotkut voivat pitää hänen näkemyksiään liian avarana tunnustuksellisuutena. Kares 

sanoi, että Kuopion kokouksen jälkeen hän oli saanut kuulla, miten eräillä tahoilla oli arvostellen 

todettu, että Kares sopii heikosti mihinkään ahtaasti rajattuun tunnustusrintamaan. Erityisesti evan-

keliset tahot olivat arvostelleet, että edellisen kokouksen tunnus ”Kristus on Herra” oli liian epä-

tarkka ja epäselvä. Kareksen näkemyksen mukaan kyseinen tunnus oli perusteltu. Tuona ajankoh-

tana oli kirkossa hänen mukaansa paljon ”repiviä voimia”. Tästä syystä Kareksen mukaan oli tar-

peellista korostaa ”perusteissa pysymisen” merkitystä.85

Kares käytti puheenvuorossaan huomattavasti enemmän suoria raamattusitaatteja kun hänellä oli 

yleensä tapana. Samoin Kares viittasi useamman kerran tunnustuskirjoihin, myös Sovinnonkaavaan 

sekä Ausburgin tunnustuksen puolustukseen.86 Näin Kares vastasi siihen kritiikkiin, jossa häntä oli

syytetty Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen sivuuttamisesta. 

Kareksen pyrkimys esiintyä raamatullisena ja luterilaista tunnustusta painottavana teologina ei va-

kuuttanut kaikkia Raamattu ja tunnustus -liikkeen jäseniä. Esimerkiksi Simo Kiviranta suhtautui 

Karekseen kielteisesti myös huhtikuussa 1971 pidetyn Raamattu ja tunnustus -liikkeen kokouksen 

jälkeen. Kivirannan kriittiseen asenteeseen Karesta kohtaan vaikutti erityisesti heidän toisistaan 

poikkeava virkakäsitysksensä. Kiviranta ei pitänyt naispappeutta kannattavaa Karesta tunnustuskir-

kollisena.87

                                                
84 Koskenniemi 2000, 211. 
85 LA Kareksen puhe Raamattu ja tunnustus -kokouksessa 2.4.1971. 
86 LA Kareksen puhe Raamattu ja tunnustus -kokouksessa 2.4.1971. 
87 Kiviranta 2009, 210. 
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Kares puolusti herännäisyyden edustajien läsnäoloa Raamattu ja tunnustus -liikkeessä vielä heinä-

kuussa 1971.88 Lopulta liikkeen sisäiset jännitteet ja Karekseen kohdistuva kritiikki kasvoivat niin 

suuriksi, että Jussi Kuoppala, joka kaikissa toimissaan oli solidaarinen Karekselle, erosi liikkeen 

neuvottelukunnasta.89 Kuoppala perusteli eroaan sillä, että neuvottelukunnan sisältä tullut Kuopion 

kokouksen raju kritiikki oli vienyt häneltä kaiken ilon osallistua Raamattu ja tunnustus -liikkeen toi-

mintaan. Kuoppala päätyi eroamaan neuvottelukunnasta myös siksi, että neuvottelukunnan muut 

jäsenet eivät kelpuuttaneet Karesta mukaan liikkeeseen.90

Näin herännäisyys oli jättäytynyt Raamattu ja tunnustus -liikkeen ulkopuolelle. Melko pian myös 

koko Raamattu ja tunnustus -liikkeen toiminta loppui.91

Kareksen ja Jussi Kuoppalan osallistuminen Raamattu ja tunnustus -liikkeen toimintaan aiheutti kri-

tiikkiä herännäisyyden nuoremman polven keskuudessa. He pitivät liikettä yksipuolisesti oikeisto-

pappien kokouksena ja katsoivat, että herännäisyyden mukanaolo liikkeessä oli kielteisellä tavalla 

samaistamassa herännäisyyttä poliittiseen oikeistoon.92

Kares ei mainitse muistelmissaan mitään osallistumisestaan Raamattu ja tunnustus -liikkeeseen. 

Piispat Kares, Lehtinen ja Alaja pyrkivät vaikuttamaan kirkon työntekijöiden koulutukseen myös 

loppuvuodesta 1972. Laajennetun piispainkokouksen valmistusvaliokunta oli ehdottanut, että kir-

kon koulutuskeskuksen johtokuntaan valittaisiin rehtori Antti Alhonsaari. Laajennetun piispainko-

kouksen istunnossa Kares vastusti kyseessä olevaa esitystä. Kares perusteli Alhonsaaren kelpaamat-

tomuutta johtokuntaan sillä, että tämä oli ryhtynyt Vartijan päätoimittajaksi. Tuohon tehtävään 

                                                
88 LA Kares Mauno Mäntymaalle 14.7.1971. 
89 KA OKA Jussi Kuoppala Raamattu ja tunnustus -neuvottelukunnalle 21.10.1971; Tuhkanen 1992, 190. 
90 KA OKA Jussi Kuoppala Raamattu ja tunnustus -neuvottelukunnalle. Kuoppala antoi kirjeen myös Karekselle tie-
doksi. 
91 Kiviranta 2009, 211. 
92 KA OKA Jussi Kuoppala Raamattu ja tunnustus -neuvottelukunnalle 21.10.1971; LA Kares Mauno Mäntymaalle 
14.7.1971. 
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suostuminen merkitsi Kareksen mukaan sitä, että Alhonsaari asettui tukemaan Vartijan toimituskun-

taan kuuluvien Terho Pursiaisen, Aarne Siiralan sekä Eila Pennasen näkemyksiä. Mainittujen henki-

löiden kanssa samaa näkemystä edustava ei ollut Kareksen mukaan kelpoinen koulutuskeskuksen 

johtokuntaan. Hän katsoikin, että Alhonsaaren valinta johtokuntaan johtaisi vakavaan luottamuspu-

laan kirkon ja koulutuskeskuksen välille. Kareksen tekemää ehdotusta Alhonsaaren syrjäyttämiseksi 

kannattivat muun muassa piispat Alaja ja Lehtinen. Lopulta, äänestyksen jälkeen laajennettu piis-

painkokous valitsi kaikesta huolimatta Alhonsaaren koulutuskeskuksen johtokuntaan.93

Vartijan toimituskunta pyysi Karesta perustelemaan kielteistä asennettaan lehteä kohtaan. Kares ei 

kuitenkaan vastannut millään tavoin kyseiseen pyyntöön.94

Alhonsaaren valinta aiheutti Kareksessa ennen kaikkea katkeruutta arkkipiispa Simojokea kohtaan. 

Kares paheksui sitä, että Simojoki ei ottanut mitään kantaa asiaan eikä siis asettunut tukemaan Ka-

reksen näkemyksiä.95 Kareksen mielipahaa lisäsi se, että hän oli aikoinaan asettunut tukemaan Si-

mojokea, kun tämä syytti Hannu Salamaa jumalanpilkasta, johon Salama oli syyllistynyt romaanis-

saan ”Juhannustanssit”.96 Kares katsoi, että hän oli aiemmin puolustanut Simojokea, mutta nyt ark-

kipiispa oli jättänyt hänet yksin taistelemaan radikaaleja vastaan.97

7. Harri Holkerin kirkkopoliittinen neuvonantaja 

1960-luvun radikalismilla oli vaikutuksia sekä kirkon ja valtion suhteisiin että uskonnonvapauslain 

tulkintaan. Varsinkin vasemmistopuolueet tahtoivat muuttaa kirkon ja valtion suhteita ja laajentaa 

uskonnonvapautta. Keskustelua kirkon ja valtion suhteista käytiin kaikissa puolueissa.98

                                                
93 Lpkptk 8.12.1972; Mäkisalo 1980, 160. 
94 Vja 3/1973, 115–117. 
95 Lpkpk 8.12.1972. 
96 Kares 1965, 346. 
97 KA OKA Kares Eero Huoviselle 9.1.1973; KA OKA Kares Jussi Kuoppalalle 13.1.1973. 
98 Seppo 2002, 99.  
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Suuren huomion sai 1970-luvun alussa julkisuuteen saatettu SDP:n uusi uskonto- ja kirkkopoliitti-

nen ohjelma. Kyseisessä ohjelmassa esitettiin, että kirkko ja valtio erotettaisiin toisistaan.99

Samoihin aikoihin myös Kokoomus valmisteli virallisen kannanoton julkaisemista kirkon ja valtion 

välisistä suhteista. Kokoomuksen puheenjohtajaksi oli vuoden 1971 alkupuolella valittu Harri Hol-

keri. Uusi puheenjohtaja tahtoi saada puolueensa kirkkopoliittiseen kannanottoon taustatietoja mah-

dollisimman arvovaltaiselta taholta. Piispoista juuri Olavi Kares oli 1970-luvun alussa voimakkaim-

min ja näkyvimmin profiloitunut vasemmistoradikaalien vastustajana. Tästä syystä oli luontevaa, 

että uusi puheenjohtaja Holkeri valitsi piispakontaktikseen tässä kohdin Kareksen. Holkeri lähestyi 

Karesta kirjeen välityksellä elokuussa 1971. Hän tahtoi saada selville, miten Kareksen mielestä kir-

kon erottaminen valtiosta tulisi vaikuttamaan kirkon toimintaan ja uskonnonvapauden toteutumi-

seen. Holkeri kysyi Karekselta myös, miten kirkon ja valtion mahdollinen ero vaikuttaisi kansan-

kirkkomme jäsenten asemaan.100

Kares otti vastauskirjeessään Holkerille kantaa SDP:n uskonto- ja kirkkopoliittiseen ohjelmaan. 

Hän ei täysin tuominnut SDP:n ohjelmaa, vaan totesi siinä olevan kirkon kannalta varteenotettavia 

ajatuksia. Tällainen oli Kareksen mukaan se, että kirkollisvero voitaisiin edelleen kantaa valtion ja 

kuntien ennakkoperinnän yhteydessä. Kareksen mukaan myös väestörekisterin pidon siirtyminen 

valtiolle, kaikkien kansalaisten oikeus ilmaiseen hautapaikkaan, osakeyhtiöiden kirkollisverokysy-

mysten tarkastaminen ja piispannimityksen siirtyminen kirkolle olivat kirkolle myönteisiä uudistus-

esityksiä. Kares totesi kuitenkin kirkon kannalta olevan ratkaisevinta, mikä oli ohjelmaehdotuksen 

varsinaisena tavoitteena. Hän oli tullut siihen tulokseen, että SDP:n tavoitteena ei ollut kirkon ra-

kentaminen, vaan päinvastainen toiminta. Kareksen mukaan sosialidemokraattien ohjelmaesityksen 

kohta, jonka mukaan valtioneuvosto vahvistaisi kirkon järjestyssäännön, saattaisi merkitä kirkolle 

tietyissä olosuhteissa ”lamauttavaa ja kuristavaa sidettä”. Vallalla ollut kirkkolaki tavallisuudesta 

                                                
99 Jalovaara 2011, 274. SDP oli puoluekokouksessaan kesällä 1969 hyväksynyt ponnen kirkon ja valtion erottamiseksi 
toisistaan. Jalovaara 2011, 110. 
100 KA OKA Harri Holkeri Olavi Karekselle 10.8.1971; Jalovaara 2011, 152-153.
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poikkeavine säätämisjärjestyksineen oli hänen mukaansa parempi kirkon sisäisen vapauden kan-

nalta kuin SDP:n tekemä esitys. Huolestuttavinta Kareksen mielestä oli kannanotto koulujen uskon-

nonopetuksesta. Tunnustuksellisen uskonnonopetuksen lopettamisvaatimus loukkasi hänen mu-

kaansa Suomen kansan suuren enemmistön uskonnonvapautta. Yllättävää oli Kareksen mielestä 

myös se, ettei sosialidemokraattinen puolue kirkko ja valtio-ohjelmassaan lainkaan viitannut edelli-

senä vuonna ilmestyneeseen laajennetun piispainkokouksen asettaman komitean mietintöön Kirkko 

ja valtio.101

Kares vastusti kirkon ja valtion erottamista. Hänen mukaansa tämän kannattaminen heijasteli ”muo-

tiradikalismia”. Kareksen mielestä olisi rakentavampaa pyrkiä kehittämään kirkon ja valtion mo-

nessa mielessä arvokkaita suhteita ajankohdan vaatimalla tavalla. Kares uskoi, että SDP:n kirkko-

ohjelmaehdotus olisi vasta ”lähtölaukaus”. Hän pelkäsi, että jatkossa tulisi radikaalimpia kirkonvas-

taisia kannanottoja.102

Kokoomuksen puheenjohtaja Holkeri piti kirkon ja valtion välisiä suhteita käsittelevän puheen puo-

luevaltuuston kokouksessa syyskuussa 1971. Puhe oli suurelta osin suoraa lainausta Kareksen hä-

nelle lähettämästä kirjeestä. Holkeri kertoi kokoomuksen kannanmuodostuksen lähes sanasta sanaan 

Kareksen sanoin. Tosin Holkeri ei maininnut missään kohdin sitä mistä ja keneltä teksti oli peräisin. 

Holkeri ilmoitti kokoomuksen kannattavan kaikkia niitä kohtia SDP:n kirkko-ohjelmaehdotuksessa, 

mitä Kares oli ilmoittanut kannattavansa. Eli väestörekisterin siirtämistä valtiolle, kaikkien kansa-

laisten oikeutta ilmaiseen hautapaikkaan ja yhteisöjen kirkollisverotusoikeuden tarkastamista. Hol-

keri asettui Kareksen lailla vastustamaan koulujen tunnustuksellista uskonnonopetuksesta luopu-

mista.103

                                                
101 KA OKA Olavi Kares Harri Holkerille 19.8.1971. 
102 KA OKA Olavi Kares Harri Holkerille 19.8.1971. 
103 KA OKA Puheenjohtaja Harri Holkerin puhe Kansallisen Kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa 25.9.1971. 
Holkeri lähetti pitämänsä puheen Karekselle. 
Ainoa eroavaisuus Kareksen näkemyksen ja Holkerin puheenvuorossa julkituodun näkemyksen välillä oli se, että Kares 
puhui osakeyhtiöiden kirkollisverokysymysten tarkistamisesta ja Holkeri puhui yhteisöjen kirkollisverotusoikeuden tar-
kistamisesta.  
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Holkeri otti yhteyttä Karekseen myös lokakuussa 1972. Hän lähetti Karekselle tutustumista ja kom-

mentteja varten kokoomuksen ohjelmallisen kannanoton kirkon ja valtion suhteista.104 Kares totesi, 

ettei hänellä ollut kyseiseen ohjelmaan mitään huomauttamista. Hän piti ohjelmaa kirkon kannalta 

hyvin myönteisenä ja rakentavana. Samassa yhteydessä Kares toi julki Holkerille pettymyksensä 

Suomen Maaseudun Puolueen toimintaan. Kares kirjoitti, että SMP:ltä odotettiin positiivisia herät-

teitä kirkon ja valtion suhteiden hoitamisessa. Näissä toiveissa oli Kareksen mukaan kuitenkin ko-

ettu pettymys. Sitä merkittävämpänä hän piti sitä, että kokoomus julkaisi rakentavan kirkkokannan-

oton.105

B. Humanistista kriitikoksi 

1. Rajankäyntiä viidenteen herätysliikkeeseen 

Kirkon sisäiset jännitteet kasvoivat 1960-luvulle tultaessa.  Niin sanottua viidettä herätysliikettä 

edustaneet tahot arvostelivat virallista kirkkoa siitä, että se oli heidän mielestään maallistunut ja luo-

punut keskeisestä hengellisestä tehtävästään. Mainitut uuspietistit painottivat henkilökohtaisen us-

kon ja uskonratkaisun merkitystä. He tahtoivat vetää selvän rajan todellisen seurakunnan ja nimi-

kristittyjen välille. Osmo Tiililän eroaminen kirkosta lisäsi entisestään jännitteitä kirkon sisällä. Sa-

malla uuspietistien evankelis-luterilaiseen kirkkoon kohdistuva kritiikki radikalisoitui.  1960-luvulla 

viides herätysliike alkoi eriytyä organisatorisesti: Suomen Evankelisluterilainen Ylioppilaslähetys 

perustettiin vuonna 1964, Uusi tie -lehti vuotta myöhemmin ja vuonna 1967 perustettiin Suomen 

Evankelisluterilainen Kansanlähetys, josta tuli muodostuvan uuspietismin keskeisin organisaatio.106

Käsitteet viides herätysliike ja uuspietismi eivät ole täysin yksiselitteisiä. Mainittujen liikkeiden 

edustajat käyttivät kyseisiä käsitteitä, koska he tahtoivat korostaa sitä, että viides herätysliike oli va-

hojen perinteisten pietististen herätysliikkeiden perillinen. Viidesläisyys voidaan kuitenkin nähdä 

                                                
104 KA OKA Harri Holkeri Olavi Karekselle. 13.9.1972 
105 KA OKA Olavi Kares Harri Holkerille 9.10.1972. 
106 Murtorinne 1995, 319–322; Seppo 1969, 3.  
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osana kansainvälistä evankelikaalisuutta. Liikkeen tausta ei ollut pelkästään suomalainen vaan 

myös angloamerikkalainen. Opillisesti viides herätysliike ja uuspietismi olivat saaneet vaikutteita 

tunnustuskuntarajat ylittävästä herätyskristillisyydestä.107

Olavi Kareksen suhtautuminen muodostuvaan viidenteen herätysliikkeeseen oli kielteinen.  Hänen 

kritiikkinsä uuspietistejä kohtaan lisääntyi entisestään Osmo Tiililän kirkosta eroamisen myötä. 

Kares suhtautui erittäin kielteisesti myös Uuras Saarnivaaran toimintaan. Teologian tohtori Uuras 

Saarnivaara oli toiminut vuodesta 1957 lähtien Raamattuopiston yhteyteen perustelun Sisälähetys-

opiston johtajana.108 Kareksen mukaan Saarnivaaran sekä toisen uuspietistisen liikkeen johtohah-

mon Martti E. Miettisen esiintyminen oli ”kirkkoa repivää”. Kares oli sitä mieltä, että muut piispat 

suhtautuivat liian suopeasti uuspietistien toimintaan.109

1960-luvun jälkipuolella uuspietististisesti suuntautuneiden tahojen järjestäytymiseen liittyi Kristil-

lisen radio- ja televisioliiton perustaminen. Mainitun liiton järjestäytymistä valmisteltiin syksyllä 

1966. Jussi Kuoppalalta tiedusteltiin, oliko Herättäjä-Yhdistys kiinnostunut tulemaan mukaan pe-

rustettavaan yhdistykseen. Kuoppala suhtautui perustettavaan Kristilliseen radio- ja televisioliittoon 

erittäin varauksellisesti. Syynä Kuoppalan kriittiseen suhtautumiseen oli se, että hänen mukaansa 

yhdistyksessä oli mukana ”runsaanpuoleisesti ns. viidenteen vivahtavia”. Kuoppala kysyi Kareksen 

mielipidettä siitä, tulisiko Herättäjä-Yhdistyksen olla mukana kyseisen radio- ja televisioliiton toi-

minnassa.110 Kares ilmoitti olevansa Kuoppalan samaa mieltä yhteistyöstä Kristillisen radio- ja tele-

visioliiton kanssa. Kares tunsi voimakasta epäluuloa kyseisen hankkeen takana oleviin henkilöihin, 

jotka olivat lähellä viidettä herätysliikettä. Kares toivoi myös, ettei Herättäjä-Yhdistys lähtisi mu-

kaan Kristilliseen radio- ja televisioseuran toimintaan. Hän pelkäsi, että Herättäjä-Yhdistys joutuisi 

”vetämään vierasta iestä”, mikäli se olisi yhteistoiminnassa kyseisten uuspietistien kanssa.111 Kares 

                                                
107 Meriläinen 2016, 170. 
108 Murtorinne 1995, 318–319; Kakkuri 2014, 201. 
109 KA OKA Kares Vilho Suurkarille 9.12.1962. 
110 KA OKA Jussi Kuoppala Karekselle 17.11.1966. 
111 KA OKA Kares Jussi Kuoppalalle 21.11.1966. 
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oli siis vaikuttamassa siihen, että Herättäjä-Yhdistys ei lähtenyt mukaan organisoituvan viidennen 

herätysliikkeen hallinnoimiin hankkeisiin. 

Kareksen kriittisyys viidenteen herätysliikkeeseen tuli näkyviin myös keskustelussa pappiskoulu-

tuksesta. Kannattaessaan seurakuntatiedekunnan perustamista Kares tahtoi kuitenkin korostaa, että 

papiston koulutuksen pitää olla tieteellistä ja myös kulttuurisesti avartavaa. Näin hän osoitti omak-

suneensa erilaisen ajattelutavan kuin viidennen herätysliikkeen edustajat, jotka arvostelivat teologi-

sen tiedekunnan opetusta liian maalliseksi ja liberaaliksi. Kares totesikin: 

                           ahdashenkiset, aataminomenaan asti napitetut nuoret miehet tuskin voivat  
                           tehokkaasti palvella, kun on kysymys aikamme ihmisten voittamisesta  
                           evankeliumille.112

Kares kiinnitti huomionsa myös kirkon nuorisotyönohjaajien koulutukseen. Hän oli huolissaan kou-

lutuksen kirjavuudesta. Piispana ollessaan hän kehotti seurakuntia huomioimaan, mistä oppilaitok-

sesta virkaan hakevan nuorisotyönohjaaja oli valmistunut. Esimerkiksi Iisalmen maaseurakunnan 

piispantarkastuksessa Kares totesi, että nuorisotyöntekijä pitäisi saada sellaisesta oppilaitoksesta, 

missä suhtaudutaan rakentavasti kirkkoomme.113 Tuossa lausunnossa tuli ilmi Kareksen tuntema 

epäluottamus viidennen herätysliikkeen oppilaitoksissa annettavaan opetukseen. 

Kares selvästi varoi, ettei häntä sijoitettu samaan rintamaan viidennen herätysliikkeen edustajien 

kanssa. Esimerkiksi Terho Pursiaisen ja Heikki Räisäsen raamattunäkemystä arvostellessaan Kares 

mainitsi samalla sen, ettei hän kannata uuspietistien omaksumaa, hänen fundamentalistiseksi lei-

maamaansa raamatuntulkintaa. Hänen mukaansa tuo raamattunäkemys oli epäjohdonmukainen. Ky-

seinen epäjohdonmukaisuus tuli Kareksen mielestä näkyviin esimerkiksi vuoden 1963 kirkollisko-

kouksessa. Siellä ”fundamentalistisen” raamattunäkemyksen omaksuneet vaativat, että katekismuk-

                                                
112 KA OKA Mauno Sinnemäen haastattelu Suomen Kuvalehteä varten 30.10.1969. 
113 Kivelä 1997, 70. 
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sessa olevan Herran rukouksen viides rukous olisi muutettava muotoon ”anna meille meidän syn-

timme anteeksi, niin kuin mekin annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.”114 Näin vaa-

dittiin, vaikka Raamatun alkukielen sana tuossa kohdassa olisi ollut velka. Tämä osoitti Kareksen 

mielestä sen, että vanhollisuudelle eli tässä tapauksessa fundamentalisteille perinne, eikä tarkka raa-

matullisuus, oli lopulta merkittävin totuuden mitta.115

Kares sai itsekin kritiikkiä viidennen herätysliikkeen taholta. Esimerkiksi Teologia ja kirkko -leh-

dessä hänen kirjalliseen tuotantoonsa suhtauduttiin vähättelevästi: Teologian tohtori Eeva Ojanen 

kirjoitti vuonna 1967 Kareksen kirjasesta Kansankirkkomme ja sosialistinen työväenliike huomatta-

van lyhyen arvioinnin. Ojanen tyytyi lähinnä toteamaan, että kirjan anti oli hyvin vähäinen ja mi-

tään uutta ei siinä auennut.116 Pastori Sakari Vihma jatkoi samalla linjalla arvioidessaan Kareksen 

teosta Kysymysmerkki ja ajatusviiva Raamattu ja seurakunta -lehdessä vuonna 1971. Vihman mu-

kaan Kareksen esitys jäi pintapuoliseksi.117

Uusi tie toisti Tiililän käsitystä siitä, että Kares edusti erilaista suuntausta kuin Väinö Malmivaara 

oli edustanut. Esimerkkinä rakennusmestari Väinö Tiihonen mainitsi vuonna 1970, miten Malmi-

vaara oli aikoinaan voimakkaasti vastustanut naispappeutta ja vastaavasti Kares toimi innokkaasti 

naispappeuden toteutumisen puolesta.118 Väinö Tiihonen yritti saada ääntään kuuluviin myös Hen-

gellisessä Kuukauslehdessä. Hän lähetti sinne usein kirjoituksia, mutta Olavi Kares ja Jussi Kuop-

pala päättivät, ettei kyseisiä kirjoituksia julkaistu.119 Väinö Tiihonen edusti herännäisyyden pietisti-

siipeä. Hän itse katsoi olevansa Väinö Malmivaaran teologisen linjan seuraaja.120 Tiihosen kirjoi-

tuksia ei julkaistu Hengellisessä Kuukauslehdessä, mutta Uusi tie oli valmis julkaisemaan niitä. 

                                                
114 Vuoden 1948 kirkolliskokouksen katekismuksessa tuo kohta kuului: ”Anna meille meidän velkamme anteeksi, niin 
kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme.” Juva 1976, 200.
115 Kares 1970, 46. 
116 TK 1967, 181. 
117 Raamattu ja seurakunta 1971, 30–31. 
118 Uusi tie 13.5.1970. 
119 KA OKA Jussi Kuoppala Karekselle 20.5.1970. 
120 Toivanen 2000, 146. 
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Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen perustaminen aiheutti herännäisyyden keskuudessa 

kritiikkiä. Vuoden 1967 Yhteen hiileen -lehdessä todettiin, miten uuden ”pakanalähetysseuran” pe-

rustaminen oli valitettavaa pienen maan energian ja varojen tuhlausta. Kirjoituksen lopuksi todettiin 

vielä, että Heränneen Kansan Lähetysrahasto oli perustettu Suomen Lähetysseuran yhteyteen, ja että 

herännäisyydellä ei ollut mitään aihetta luoda hajaannusta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lä-

hetystyöhön.121

2. Uudistusmielisestä piispasta tulee uudistusmielisten antagonisti 

Useat tutkijat ovat todenneet 1960-luvun merkinneen jyrkkää uskonnollisten ja eettisten katsomus-

ten muutospainetta länsimaissa. Nopea taloudellinen kasvu nostatti vastakulttuurisia liikkeitä ja uu-

denlaisten elämäntyylien etsintää. Muutospyrkimykset näkyivät kansalaisliikkeissä, mielenosoituk-

sissa ja protesteissa. Muutokseen liittyi tyytymättömyys perinteellisiin uskonnollisiin käsityksiin ja 

kirkollisiin rakenteisiin. Vaikka muutos näytti tapahtuvan nopeasti, sen taustalla oli kuitenkin ollut 

vaikuttamassa sosiokulttuurisia tekijöitä jopa satojen vuosien ajan. Joidenkin tutkijoiden mukaan 

muutokset ovat saaneet alkunsa jo reformaatiosta ja renessanssista.122

Myös Suomessa 1960-luku oli myrskyisä. Evankelis-luterilaista kirkkoa vastaan esitettiin monen-

suuntaista kritiikkiä. Samalla keskusteltiin kirkon yhteiskunnallisesta asemasta, koulujen uskonnon-

opetuksesta, kirkon normeista sekä yleensä kristillisten arvojen merkityksestä. Tämän taustalla oli 

suomalaista yhteiskuntaa koskettanut rakennemuutos sekä sisäpolitiikassa tapahtunut vasemmisto-

laisuuden nousu. Koko läntisessä Euroopassa oli nähtävissä 1960-luvulla uusvasemmistolaisuuden 

vahvistuminen. Tämä näkyi arvo- ja auktoriteettikritiikkinä, joka kohdistui perinteellisiin moraali-

käsityksiin.123

                                                
121 YH 4/1967.
122 Ahlsrom 1970, 1-13; Gilbert 1980; McLeod 1997, 140–142; Deighton 1998; Ryan 1998; Ross 1999, 188; Seppo 
2015, 86–87.
123 Seppo 2015, 87. 
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Edellä kuvattu kehitys oli osaltaan vaikuttamassa siihen, että Kuopion piispaan kohdistuva kritiikki 

alkoi voimistua erityisesti 1960-luvun puolenvälin jälkeen. Vaikka Kares pyrki olemaan avarakat-

seinen, moniarvoistuneessa yhteiskunnassa hänen viestinsä vastaanotettiin aiempaa kriittisemmin. 

Vartija ja Etsijä -lehdet olivat suhtautuneet myönteisesti Kareksen ajatuksiin, joita hän oli esittänyt 

vuonna 1963 ilmestyneessä paimenkirjeessään Kirkkolaivan kölivesillä.124 Kareksen seuraava teos, 

Kallaveden rannalta, sai kuitenkin Vartijassa huomattavasti kriittisemmän käsittelyn. Eero Saarisen 

kirja-arvostelu oli otsikoitu paljon puhuvasti ”Jo Riittää”. Arvostelun mukaan piispan olisi pitänyt 

puhua muustakin kuin kulttuurista. Karekselta olisi Saarisen mukaan odotettu pohdintaa niissä ky-

symyksissä, joiden keskellä tavalliset ihmiset olivat neuvottomia. Saarinen totesi, etteivät taiteita 

koskevat esseet, joita Kareksen kirja oli tulvillaan, auta nuorisojoukkojen, seksuaaliongelmien ja 

kulttuuriradikalismin parissa hämmentynyttä kirkon ongelmista kiinnostunutta henkilöä. Saarinen 

viittasi Kareksen jatkuvaan messupukujen arvosteluun sanoessaan, että Kuopion piispan ajatuksissa 

”pari metriä kangasta” saa suuremman sijan kuin kirkon muut kysymykset.125

Vartija suhtautui varauksellisesti myös piispojen vuonna 1967 julkaisemaan synodaalikirjaan Kris-

tillinen usko ja kirkko ajassamme. Kares kirjoitti kyseiseen teokseen artikkelin Kristillinen huma-

nismi – ateistinen humanismi.126 Arvo Aho totesi, että Kares oli siteerannut artikkelissaan neljää-

kymmentä viisasta miestä. Ahon mielestä vähempikin siteeraaminen olisi riittänyt. Hän olisi mie-

luummin halunnut lukea Kareksen omia ajatuksia. Vartija arvosteli piispojen synodaalikirjaa ylei-

sesti ottaen siitä, ettei se nimensä mukaisesti tutkinut ajankohtaisia kysymyksiä, vaan siinä lähinnä 

tarkkailtiin ”eilisen merkkejä”.127

Kirja-arvosteluissa näkyi kirkon uudistusmielisten nuorten pettymys Karekseen. Oli odotettu, että 

Kareksesta olisi tullut suunnannäyttäjä kirkon uudistamisessa. Mutta kolmas päiväkirja oli osoitta-

nut sen, ettei Kares ollutkaan valmis radikaaleihin uudistuksiin. Nuorisoradikaalit katsoivat, ettei 

                                                
124 Etsijä 4/1963, 16–17; Vja 1963, 283–284. 
125 Vja 1965, 253–254. ”Kallaveden rannalta” oli Kareksen kolmas päiväkirjatyylinen teos.
126 Kares 1967 b, 69–84. 
127 Vja 5-6-/1967, 52–53.
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Kares myöskään ottanut riittävästi kantaa ajankohtaisiin ongelmiin 1960-luvun puolenvälin jälkeen. 

Samana ajankohtana myös uudistusmieliset, lähellä kristillistä ylioppilasliikettä olevat tahot alkoi-

vat entistä voimakkaammin kritisoida kirkkoa. Aiemmin voimakkaampi arvostelu kirkkoa ja piis-

poja kohtaan oli tullut lähinnä uuspietistien taholta.128  Näin uudistusmielisestä Kuopion piispasta 

oli tullut muutamassa vuodessa kirkon uudistusmielisten antagonisti. 

Kares alkoi itsekin näkyvämmin kritisoida kirkon sisällä esiintynyttä nuorisoradikalismia 1960-lu-

vun puolenvälin jälkeen. 1960- ja 1970-lukujen vaihtuessa Kareksen kritiikki radikaaleja kohtaan 

voimistui entisestään. Hänen lisääntynyt kriittisyytensä nuorisoradikaaleja kohtaan johtui siitä, että 

mainitun ryhmittymän keskuudessa alkoi yhä näkyvämmin esiintyä uusvasemmistolaisuuden kan-

natusta. Keväällä 1968 Neuvostoliiton suorittama Tšekkoslovakian miehitys vaimensi hieman suo-

malaisten radikaalien kommunismin ihailua. Muun muassa Kalevi Toiviaisen mukaan Prahan ke-

vään kukistumisen jälkeen sosialismin ihailu väheni kirkollisissa ylioppilaspiireissä.129 Mutta jo va-

jaan vuoden kuluttua Prahan keväästä vasemmistoradikaalit hyökkäsivät kirkkoa vastaan hyvin voi-

makkaasti. Erityisesti kirkkoa kritisoivat Suomen Kristillisen Ylioppilasliikkeen keskeiset vaikutta-

jat.130

Samoihin aikoihin myös poliittisen vasemmiston keskuudesta nouseva kirkon arvostelu kiihtyi. 

Eräänä merkkinä tästä oli SDP:n puoluekokouksen kesällä 1969 hyväksymä ponsi kirkon ja valtion 

erottamiseksi toisistaan. Kirkon piirissä katsottiin myös, että Eino S. Revon johtama Yleisradio oli 

1960-luvun lopulla omaksunut erittäin negatiivisen asenteen kirkkoa kohtaan.131

Kirkkoon kohdistuvan arvostelun lisääntyessä Kares omaksui kirkon ja perinteellisen kristinuskon 

puolustajan roolin. Kareksen huolestuminen kirkonsisäisen radikalismin vahvistumisen johdosta tuli 

esille muun muassa hänen juhlapuheessaan vuoden 1969 herättäjäjuhlilla. Aivan erityisesti hän kri-

tisoi pastori Terho Pursiaisen raamattunäkemystä. Kareksen mielestä oli ”irvokasta”, että henkilö,

                                                
128 Seppo 1969, 2–3; Tervonen 2005, 68–80.
129 Toiviainen 2000, 110. 
130 Jalovaara 2011, 108–109. 
131 Jalovaara 2011, 110–114. 
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joka hänen mielestään kielsi kirkkomme keskeisimmät opinkohdat, voi jatkaa toimimista pappisvi-

rassa.132

Kares ei nähnyt mitään hyvää vuosikymmenen vaihteessa esiintyneissä nuorison protestiliikkeissä. 

Hänen mielestään kyseisten ryhmittymien toiminta oli yhteiskunnan ja kirkon vastaista, ja niihin 

kuului suoranainen kristinuskon kieltäminen. Toisaalta Kares myös vähätteli radikaaliliikkeitä. Hän 

totesi, että ne perustuivat pinnalliseen massaliikehtimiseen. Kares katsoi, että ”elämän hemmottele-

mien” nuorten protestilausunnot ilmaisivat syvimmiltään vain ”helpon ja turvatun elämän aiheutta-

maa ikävystymistä, erikoisuuden tavoittelua ja pikku keikailua”. Kares epäili, että mikäli näiden 

nuorten vaatima vallankumous todella tulisi, verisenä ja väkivaltaisena, niin kyseessä olevat nuoret 

järkyttyisivät.133

Erityisesti Kareksen kritiikki kohdistui henkilöihin, joita hän kutsui ”kielteisiksi radikaaleiksi”. Ka-

reksen mukaan kyseisille henkilöille oli tyypillistä ”kielteinen, ylimielinen ja väheksyvä” suhtautu-

minen Raamattuun ja kirkon tunnustukseen. Ylensä Kares ei tarkemmin määritellyt, mitä tai keitä 

hän tarkoitti määrittelyllä ”kielteinen radikaali”. Hän ei muutenkaan analysoinut kovinkaan tarkasti 

mainitun ryhmän kannanottoja. Kares tyytyi toteamaan, miten kielteisille radikaaleille oli ominaista 

”kova, heikkoihin käypä valmius” tai ettei heillä ollut ”kyselevää ja nöyrää mieltä”.134

Oli selvää, että Kareksen epäselvät käsitteenmäärittelyt tekivät osaltaan todellisen dialogin radikaa-

lien ja hänen itsenä kesken vaikeaksi. Esimerkiksi Antti Alhonsaari arvostelikin Karesta ylimalkai-

sista ja epämääräisistä määritelmistä ja siitä, ettei tämä hänen mielestään käsittänyt, mistä kaikesta 

radikaalien toiminnassa oli kyse.135

Kirjeessään rehtori Mauno Mäntymaalle Kares tarkensi, keitä hän tarkoitti puhuessaan kielteisistä 

radikaaleista. Kares tarkoitti heillä pääasiassa Suomen Kristillisen Ylioppilasliikkeen keskeisiä vai-

                                                
132 HK 1969, 257–258. 
133 Kares 1970, 149–150. 
134 Savo 19.9.1970; HS 27.9.1970; Km 6.10.1970; Suomen Kuvalehti 28.7.1972, 12–15.
135 Vja 190, 248–249.7 
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kuttajia sekä Etsijä-lehden toimitusta. Kareksen mielestä kielteiset radikaalit olivat kirkolle ja Suo-

men yhteiskunnalle vaarallisia sen tähden, koska Neuvostoliitto pyrki heidän välityksellään tuhoa-

maan kirkon ja Suomen itsenäisyyden. Kares ei niinkään pelännyt heitä teologisista vaan poliitti-

sista syistä. Hän kirjoitti Mauno Mäntymaalle kesällä 1971: 

Kirkkomme piirissä esiintyvät kielteiset radikaalit ovat tietysti pieniä ja vähäpätöisiä, mutta ilmeisesti 
kuitenkin äärivasemmiston tarpeellisiksi katsomia nappuloita. Suuressa pelissä, jossa on kysymys – sen 
hyvin tiedät – ei vähemmästä kuin yhteiskuntaamme ja vapauttamme koskevasta vallankumouksesta. 
Jotkut mainituista kielteisistä radikaaleista ovat mukana itsetehostustarpeesta, jotkut tietämättömyyttään 
ja jotkut (ilmeisesti esim. Pursiainen ja Simo Seppo) tieten ja tahtoen. He ovat välikappaleita ”suurem-
mas käres”, mutta eivät siinä kädessä, jota ”itsensä tuhonnut” Tuntemattoman Hietanen tarkoitti. –
Mikä osa ja kohtalo mainitussa suuressa pelissä on tarkoitettu kirkolle ja kristinuskolle, sitä ei liene vai-
kea arvata. Lähihistorian jäljet pelottavat.136

Suhtautuessaan radikaaleihin Kares edusti 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alkuvuosina samankal-

taista poliittis-uskonnollista ajattelua, jota hän oli aikoinaan edustanut 1920- ja 1930-luvuilla. ”Rys-

sän” ja kommunismin pelko ja viha olivat merkittävinä tekijöinä hänen kannanmuodostuksissaan. 

Kareksen ohella myös monet muut, esimerkiksi Uuden Suomen nimimerkki Vaeltaja katsoivat, että 

kirkon sisällä toimivat radikaalit olivat kommunistien johdateltavissa.137

Olavi Kares analysoi vuonna 1971 Neuvostoliiton tavoitteet Suomea kohtaan samoin kuin esimer-

kiksi tohtori Jukka Seppinen vuonna 2011 ilmestyneessä tutkimuksessaan. Seppinen osoitti, että 

Neuvostoliiton Kommunistinen Puolue yhdessä Suomen Kommunistisen Puolueen kanssa käynnisti 

1960-luvulla poliittisen ja ideologisen voimanponnistuksen Suomessa. Seppinen katsoi, että Neu-

vostoliiton tavoitteena oli saada niin luja ote Suomesta, että olisi olemassa virallinen kommunisti-

nen suomalainen taho, joka pyytäisi puna-armeijaa suojelemaan ”sosialismin saavutuksia” Suo-

messa.138

                                                
136 KA OKA Kares Mauno Mäntymaalle 8.7.1971. 
137 US 15.3.1970; Lindqvist 1970, 40. 
138 Seppinen 2011, 70–71. 
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Kirkon piirissä tunnettiin muutenkin voimakasta kommunismin pelkoa 1970-luvun alussa. Äärim-

mäinen esimerkki tästä lienee Osmo Tiililä, joka kantoi puukkoa mukanaan, koska hän pelkäsi 

kommunistien vallankaappausta.139

Radikalismi näkyi 1960-luvulla myös kuvataiteen alueella. Vuosikymmenen taiteelle oli ominaista 

seksuaalinen vapautuminen. Siinä näkyivät myös kulttuurimarxilaiset vaikutteet.140 Kuvataiteen ra-

dikalisoituminen vaikutti siihen, että Kareksen suhtautuminen siihen muuttui. 1950-luvun loppu-

puolella hän oli vielä suhtautunut hyvin myönteisesti surrealistiseen ja nonfiguratiiviseen taiteeseen. 

Vuonna 1970 ilmestyneessä kirjassaan Kysymysmerkki ja ajatusviiva Kares totesi, että surrealisti-

nen suuntaus vaikutti häneen ”luotaantyöntävästi”. Kareksen mukaan juuri tuo suuntaus oli vieraan-

nuttanut kristinuskoa ja taidetta toisistaan. Hänen mielestään äärialueillaan surrealismi oli muuttu-

nut jopa demonismiksi ja satanismiksi.141

3. Kareksen välit kärjistyvät radikaalien kanssa 

Kesällä 1970 puheenaiheeksi tiedotusvälineissä nousi papiston alkoholinkäyttö. Alkusysäyksenä 

tähän oli se, että pastori Pekka Kivekäs oli nauttinut yhdessä kerhonohjaajakurssilaisten kanssa vii-

niä, jota kurssin osanottajat olivat luvatta tuoneet kurssipaikalle. Kivekkään näkemyksen mukaan

oli parempi, että alkoholi nautittiin avoimesti yhdessä kuin salaa. Tapausta käsiteltiin lähes vuoden 

ajan erilaisissa elimissä. Laajempaa julkisuutta asia sai, kun tuomiokapituli Kivekkäältä kysymättä 

päätti siirtää hänet toisiin tehtäviin hiippakunnassa. Joukko Kivekästä tukevia pappeja tulkitsi ta-

pauksen niin, että tuomiokapitulin menettely johtui ensi sijassa siitä, että Kivekkään katsottiin edus-

tavan vaarallisiksi koettuja vasemmistolaismielipiteitä.142

Raittiusmiehenä tunnettu Kares osallistui keskusteluun tuomitsemalla voimakkaasti papiston alko-

holinkäytön. Hän piti Sisälähetysseuran vuosijuhlilla puheen, jonka aiheena oli ”saasteongelma”. 

                                                
139 Jalovaara 2011, 151, Junkkaala 2004, 715. 
140 Reitala 1982, 462–367; Sinisalo 1990, 194. 
141 Kares 1970, 132. 
142 Lindqvist 1970, 45–55.
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Kareksen puhe käsitteli suurimaksi osaksi luonnon saastumista, mutta hän otti esille myös ”sydä-

men saastumisen”, jolloin hän puhui alkoholin käytöstä. Kares kritisoi lisäksi uudistettua alkoholila-

kia. Hän totesi huolestuneena, miten kirkkomme papiston raittiuskanta oli alkanut horjua. Kareksen 

mukaan papiston keskuudessa ehdoton raittius oli luovuttamattoman tärkeä asia. Hän paheksui sitä, 

että papiston piirissä oli henkilöitä, jotka katsoivat ”leikittelyn viinin ja keskioluen kanssa” oikeaksi 

kristilliseksi vapaamielisyydeksi.143

Kareksen puhe huomioitiin laajalti lehdistön keskuudessa.144 Muun muassa nimimerkki Vaeltaja 

Uudessa Suomessa sekä Savon Sanomien Jouko Tyyri asettuivat tukemaan Kareksen kannanot-

toja.145 Kares sai osakseen myös arvostelua. Nimimerkki Ristiverinen syytti Karesta Vaasassa siitä, 

että hän heitti ikävän varjon koko papiston ylle. Hän arveli, että nyt kaikkialla kirkoissa kysellään, 

ketkä papeista ”leikittelivät” alkoholilla.146 Suomen Sosialidemokraatti suhtautui Kareksen puhee-

seen lähinnä huumorilla. Lehti ehdotti, että pappien olisi hyvä silloin tällöin juoda olutta vierailuil-

laan, ettei vatsa menisi pilalle kahvista.147 Sosialidemokraattinen sanomalehti Kansan Lehti kritisoi 

Karesta siitä, ettei hän puuttunut ”itsekkääseen porvarilliseen elämäntapaan”, jota monet papit ihmi-

sille markkinoivat, vaan kiinnitti huomionsa ainoastaan pikkuasioihin.148 Pekka Kivekäs kirjoitti 

Helsingin Sanomissa Karekselle avoimen kirjeen, jossa hän syytti Kuopion piispaa siitä, ettei tämä 

puuttunut todellisiin ongelmiin yhteiskunnassa, vaan ainoastaan vähäpätöisyyksiin, kuten papiston 

alkoholinkäyttöön.149

Kares vastasi häneen kohdistuneisiin syytöksiin Helsingin Sanomissa, Herättäjässä sekä televisi-

ossa. Kares ihmetteli sitä, että radikaalit olivat kyllä huolestuneita luonnon saastumisesta, mutta ei-

                                                
143 Savo 13.8.1970; Kares 1970, 20–35; Kares 1980, 352–353. 
144 Savon Sanomat 11.8.1970; Kouvolan Sanomat 11.8.1970; HS 18.8.1970; Hämeen Kansa 11.8.1970; Savo 15.8.1970; 
SS 21.8.1970; US 18.10.1970; Kansan Lehti 30.8.1970. 
145 US 18.10.1970; Savon Sanomat 11.8.1970. 
146 Vaasa 16.8.1970. 
147 Suomen Sosialidemokraatti 21.8.1970. 
148 Kansan Lehti 30.8.1970 ja 6.9.1970. 
149 HS 16.8.1970. 
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vät sydämen saastumisesta. Kares ei myöskään pitänyt alkoholiongelmaan puuttumista vähäpätöi-

syytenä. Hän piti keskioluen vapauttamisen seurauksena tullutta alkoholin käytön suurta lisäänty-

mistä katastrofaalisena.150

Sekä Kivekkään kannanotoissa että vasemmistolaislehdistössä tuotiin esille näkemys, että piispa 

Kares toimii, kuten kirkossa yleensäkin toimitaan. Eli kiinnitetään huomiota vähäpätöisiin kysy-

myksiin, ja samalla vaietaan todellisista epäkohdista. 

Kivekäs kuului Helsingin hiippakunnan papistoon, ja Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli oli 

vastuussa hänen virkamääräyksistään. Olavi Kares otti kuitenkin piispoista näkyvimmin kantaa pa-

piston alkoholinkäyttöön. Näin olleen julkisuudessa juuri Kares nähtiin Kivekkään ja vasemmisto-

radikaalien kiistakumppanina. 

Kares suhtautui muutenkin ehdottoman kielteisesti alholinkäyttöön. Kuvaava esimerkki tästä oli hä-

nen menettelynsä Neuvosto-Latvian luterilaisen arkkipiispan antamaa lahjaa kohtaan. Arkkipiispa 

Jānis Matulis vieraili Suomessa vuonna 1973. Matkallaan hän tapasi myös Kuopion hiippakunnan 

piispa Olavi Kareksen. Matulis antoi Karekselle lahjaksi pullon perinteistä latvialaista alkoholijuo-

maa ”Riian balsamia” (Rīgas Melnais balzams), jonka alkoholiprosentti oli 45. Kares kaatoi saa-

mansa alkoholin viemäriin.151

Melko pian alkoholikeskustelun jälkeen Kares joutui uudelleen kiistoihin kirkon radikaalien kanssa. 

Riidan aiheena oli tällä kertaa rajaseutupastorin viran täyttäminen. Syksyllä 1970 Kuopion hiippa-

kunnassa tuli avoimeksi Suomussalmen Vuokin rajaseutupapin virka. Määräaikaan mennessä virkaa 

haki vain yksi henkilö, helsinkiläinen pastori Sauli Laakso. Tuomiokapituli katsoi kuitenkin, ettei 

Laakso ollut sopiva rajaseutupastorin tehtävään. Päätös johtui siitä, että Kares oli saanut ”omista 

tietolähteistään” informaatiota siitä, että pastori Laaksolla olisi ollut yhteyksiä ”kirkon perustotuuk-

                                                
150 HS 18.8.1970; Herättäjä 21.8.1970. 
151 JTA Latvia-aineisto Jouko Martikaisen haastattelu 22.4.2010. Talosen suorittamasta Martikaisen haastattelusta tuli 
myös ilmi, että Olavi Kareksella oli tapana keskustella päiväkävelyillään ”puliukkojen” kanssa. Eräs suomalainen olikin 
todennut, että Kareksen ”ystävät puistossa” olisivat tätä paremmin ymmärtäneet ”Riian balsamin” arvon.
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siin kielteisesti suhtautuviin radikaalivirtoihin”. Kares ei julkisesti ilmoittanut, mistä oli saanut ky-

seisen tiedon. Hieman myöhemmin rajaseutupastorin virkaan löytyi myös toinen ehdokas, pastori 

Simo Ylikarjula Oulusta. Tuomiokapituli nimitti Ylikarjulan yksimielisesti kyseisen virkaan syys-

kuussa 1970.152

Tuomiokapitulin päätös herätti runsaasti huomiota. Helsingin Sanomissa oli laaja artikkeli siitä, mi-

ten piispat tarkkailevat pappien ”radikaalivirtoja”. Lehdessä arvosteltiin voimakkaasti Kareksen rat-

kaisua Laakson syrjäyttämisessä. Muun muassa Laakson tuolloinen esimies, kirkkoherra Erkki Nii-

nivaara katsoi, että Laaksoa oli kohdeltu epäoikeudenmukaisesti. Niinivaara ihmetteli myös sitä, 

että Vuokin rajaseutupastorin virkaan valittiin pappi Pohjois-Suomesta, jossa oli kova pappispula. 

Helsingin Sanomien mukaan Laakson syrjäyttäminen osoitti sen, miten ”hämärää informaatiota” 

käytetään nuorten ja vanhempien pappien rintamataistelussa.153

TPSL:n pää-äänenkannattaja Päivän Sanomat kommentoi tapausta pääkirjoituksessaan, jonka otsik-

kona oli ”Kirkon mustat listat”. Lehti piti Vuokin rajaseutupastorin viran täyttämistä esimerkkinä 

kirkon ”mustasta listasta”, johon oli luetteloitu pappeja, jotka olivat esittäneet oikeistohenkisten 

pappien käsityksistä poikkeavia mielipiteitä. Lehti jatkoi: 

Kirkon oikeistolaiset hämärämiehet ovat ryhtyneet urkintakoneistoineen puuhiin, jotka eivät ole kunni-
aksi kirkolle itselleen, mutta edellyttävät myös asianomaisten viranomaisten puuttumista tiukasti asiaan. 
Onhan kysymyksessä häikäilemätön mielipiteisiin kohdistuva ajojahti ”valtiokirkossa”. Vai onko val-
tion palkkaamilla piispoilla taivaallisen vallan käyttävinä kenties vielä korkeitten maallistenkin virka-
miesten pyhä suojelu voimanaan?154

Yhtä kielteisesti tuomiokapitulin ratkaisuun suhtautui SKDL:n oululainen äänenkannattaja Kansan 

Tahto. Lehdessä piikiteltiin Karesta toteamalla, että papilla pitää olla ennen kaikkea syvä ennakko-

luulo kaikkea edistyksellistä kohtaan, muuten he eivät kelpaa itäisille rajaseuduille.155 Myös Savon 

Sanomat asettui tukemaan Sauli Laaksoa.156

                                                
152 KA OKA Kuopion tuomiokapitulin pöytäkirja 2.9.1970; Kares 1980, 344–345. 
153 HS 16.9.1970. 
154 Päivän Sanomat 17.9.1970; Knuuttila 1972, 79. 
155 Kansan Tahto 18.9.1970; Knuuttila 1972, 80. 
156 Savon Sanomat 17.9.1970; Knuuttila 1972, 80. 
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Pastori Sauli Laakso arvosteli Karesta siitä, ettei tämä ollut hänen mukaansa tiedustellut hänen sopi-

vuuttaan rajaseutupastoriksi Helsingin tuomiokapitulilta, eikä hänen nykyiseltä tai entisiltä esimie-

hiltään eikä edes yliopistolta. Laakson mukaan Kares oli pelkästään luottanut ”huhupuheisiin”, eikä 

vaivautunut millään tavoin tarkastamaan pitivätkö nuo huhut paikkaansa. Kotimaan yleisönosastolla 

teol. lis. Pekka Raittila ihmetteli, ettei Kares ollut kysynyt lausuntoa Laaksosta Helsingin tuomioka-

pitulilta. Varpu Sintonen ja Ilkka Turkka olivat myös sitä mieltä, että Kares oli toiminut väärin syr-

jäyttäessään Laakson.157 Kotimaan pääkirjoituksessa Leino Hassinen totesi, että oli mahdotonta aja-

tella, että Kuopion piispa ja tuomiokapituli kykenisivät yhden puhelinsoiton perusteella arvioimaan 

samassa kirkossa palvelevan papin epäkelvoksi. Hassinen sanoi, että Laaksolle olisi ehdottomasti 

pitänyt antaa mahdollisuus vastata häntä vastaan esitettyihin syytöksiin tuomiokapitulin edessä en-

nen viran täyttämistä.158

Kares vastasi häneen kohdistettuihin syytöksiin Helsingin Sanomien sivuilla. Hänen haastattelunsa 

oli otsikoitu ”Papit säikkyneet liikaa kirkon radikaalijoukkoa”. Kares mainitsi pelkäävänsä, että 

kielteiset radikaalit lahottavat kirkon sisältä päin. Hän totesi, että pian saattoi tulla ajankohtaiseksi 

laajapohjaisen kristillisen puolueen perustaminen. Kyseisen puolueen keskeiseksi tehtäväksi tulisi

koulujen uskonnonopetuksen puolustaminen. Kares näki kirkon tulevaisuuden hyvin pessimistisenä. 

Hän ennusti, että ”Kristuksen kirkko” voisi tulevaisuudessa joutua jälleen katakombeihin.159 Koti-

maassa Kares sivutti häneen kohdistetut syytökset toteamalla, että Vuokin rajaseutupastorin viran 

täyttämiskysymys oli ainoastaan ”kalikka”, jonka avulla kielteiset radikaalit tahtoivat arvostella 

häntä. Samalla Kares viittasi radikaalien yhteyksiin Neuvostoliiton kanssa todetessaan, että kieltei-

sen radikalismin takana olivat ”mahtavat voimat”.160

                                                
157 Km 25.9.1970. 
158 Km 9.10.1970. Aluksi Leino Hassinen asettui pääkirjoituksessaan puolustamaan Kareksen ratkaisua Vuokin rajaseu-
tupastorin viran täyttämisessä. Myöhemmin hän kuitenkin kritisoi Kareksen ratkaisua. Km 22.9.1970; Km 29.9.1970; 
Km 9.10.1970. 
159 HS 27.9.1970. Kareksen haastattelusta tuli ilmi, ettei hän pitänyt vuonna 1958 perustettua Suomen Kristillistä Liittoa 
vakavasti otettavana kristillisenä puolueena. Syynä saattoi olla SKL:n uuspietistinen tausta. 
160 Km 6.10.1970. 
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Lähellä SDP:tä oleva Turun Päivälehti tulkitsi pääkirjoituksessaan Kareksen yrittävän Helsingin 

Sanomissa olleen haastattelun välityksellä vaikuttaa saman vuoden marraskuussa oleviin seurakun-

tavaaleihin. Lehti katsoi Kareksen harjoittavan oikeistolaista vaalipropagandaa. Turun Päivälehden

mukaan Kares ei puhunut mitään kirkon uudistustarpeesta, vaan leimasi kirkollisen radikalismin 

täysin kielteiseksi.161

Kares kertoi muistelmissaan yleisesti ottaen melko vähän häneen kohdistuneesta arvostelusta. Vuo-

kin rajaseutupastorin viran täyttämiseen liittyneestä keskustelusta hän sen sijaan puhui hyvin laa-

jasti. Tosin hän ei silloinkaan tuonut esille kuin pienen osan lehdissä olleista häneen suunnatusta 

arvostelusta. Kares mainitsi, miten hän sai 32 Helsingin Paavalin seurakunnan jäsenen allekirjoitta-

man kirjeen, jossa tuettiin hänen ratkaisuaan. Sen sijaan hän ei esimerkiksi kertonut mitään kahden-

kymmenen Helsingin hiippakunnan nuorisotyöntekijän allekirjoittamasta kirjeestä, jossa allekirjoit-

taneet lausuivat ihmetyksensä Kareksen lausunnoista, jotka olivat koskeneet heidän työtoveriaan 

pastori Laaksoa. Allekirjoittajat totesivat, että Laakso oli pätevä ja asiallinen nuorisotyöntekijä.162

Kares sai myös julkista tukea Vuokin rajaseutupastorin nimityskiistassa. Helsingin hiippakunnan 

piispan Aarre Lauhan mielestä metelin nostaminen nimitysasiassa oli ”täysin lapsellista”. Hänen 

mielestään Kares oli toiminut periaatteessa täysin oikein valitessaan virkaan omasta mielestään par-

haan henkilön.163 Kuhmon lääninrovasti Veikko Huttunen sekä Kainuun opiston rehtori Väinö 

Maunumaa asettuivat myös tukemaan Kareksen ratkaisua.164

Kareksen omassa hiippakunnassa, Kuopion hiippakunnassa sekä hiippakunnan seurakuntien toimin-

nassa ei juuri vasemmistoradikaalien vaikutus näkynyt. Rajaseutupapin viran täyttö on niitä harvoja 

                                                
161 Turun Päivälehti 29.9.1970; Knuuttila 1972, 46. Vuoden 1970 alusta oli tullut voimaan laki, jonka mukaan seurakun-
tien luottamushenkilöiden valinta oli määrä panna toimeen välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Ensimmäiset 
uuden vaalilain mukaiset vaalit pidettiin marraskuussa 1970. Tämä aihe hallitsi kaikkea kirkollista keskustelua syksyllä 
ja alkutalvella 1970. Knuuttila 1972, 27. 
162 KA OKA Helsingin hiippakunnan nuorisotyöntekijöiden kirje Karekselle 16.9.19970; Kares 1980, 344–348. 
163 Ilta-Sanomat 16.9.1970. 
164 Kotimaa 29.9.1970. 
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kertoja kun Kares joutui oman hiippakuntansa sisällä tekemään rajankäyntiä heidän kanssaan. Täl-

löinkin kysymyksessä oli ennaltaehkäisevä toimenpide: Kares ei tahtonut vasemmistolaiseksi epäi-

lemäänsä pappia hiippakuntaansa. 

Kirkon nuorisoradikaalien Karekseen kohdistuva kritiikki tuli esiin toisinaan ivaamisena. Suomen 

Yleisradiossa esitettiin syyskuussa 1973 tunnin mittainen kuunnelma, jonka aiheena oli ”Kertomus 

omakohtaisesta ratkaisusta”. Kuunnelman keskeinen henkilö oli ”piispa Kareinen”. Kares totesi 

muistelmissaan kuunnelmasta seuraavaa: 

Kirjallisesti kuunnelma oli merkityksetön, lähinnä teinitasoa. Niin valheellinen kuin se hyökkäyksen 
kohteeksi joutuneen henkilön kannalta olikin, ei se minun mielenrauhaani vienyt. Mainittujen kielteis-
ten radikaalien minuun kohdistettuna nimettömänä kostotoimenpiteenä se oli melkoisen halpamai-
nen.165

Todellisuudessa kuunnelma häiritsi Kareksen mielenrauhaa siinä määrin, että hän lähetti Yleisra-

dion pääjohtaja Erkki Raatikaiselle paheksuvan kirjeen. Kareksen mielestä oli kohtuutonta, että 

Yleisradio luovutti lähetysaikaansa yksittäiseen ihmiseen kohdistuvaa hyökkäystä vastaan. Kuun-

nelman kirjoittajaa ei ilmoitettu, mutta Kares esitti pääjohtaja Raatikaiselle oman arvionsa, jonka 

mukaan kuunnelman taustalla oli Suomen Kristillistä Ylioppilasliittoa (SKY) lähellä olevia henki-

löitä.166

Kuunnelman julkaisuhetkellä ei kuunnelman tekijästä tiedotettu mitään. Tekijäksi mainittiin sala-

nimi Johannes Korpi. Vuonna 2008 ilmestyneen kirjansa sisäkannella Heikki Palmu, omaa tuotan-

toaan luetteloidessaan, mainitsee kuitenkin avoimesti olevansa Yleisradiossa esitetyn kuunnelman 

”Kertomus omakohtaisesta ratkaisusta” käsikirjoittaja.167 Samoin Palmu kirjoittaa vuonna 2016 il-

mestyneessä muistelmateoksessaan Oulussa koulussa, miten hän oli kuunnelman kirjoittaja. Nimi-

merkin taakse kätkeytymistään Palmu perusteli sillä, että hänen nuorempi veljensä oli juuri vihitty 

                                                
165 Kares 1980, 349 
166 KA OKA Kares Erkki Raatikaiselle 14.9.1973; Kivelä 1997, 117. 
167 Palmu 2008. 
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Kuopion hiippakunnan papiksi.168 Kares oli siis ollut oikeassa, kirjoittaja oli Suomen Kristillisen 

Ylioppilasliiton vaikuttajia. 

Palmun mukaan kuunnelma oli ”eräänlainen tilitys” kuluneiden vuosien tapahtumista. Keskeisin 

arvostelun kohde oli Kares. Piispa Kareisen hahmon esikuvia olivat Palmun mukaan myös piispat 

Lehtinen ja Alaja sekä Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli. Nämä kaikki olivat Palmun näke-

myksen mukaan osoittaneet ymmärtämättömyyttä sekä joustamattomuutta suhteessa kirkon radikaa-

livirtauksiin ja nuoremman polven tavoitteisiin.169

Karekseen kohdistuvaa arkaluontoista kunnianloukkausta yritettiin myös Hymy-lehden palstoilla. 

Hymy oli sensaatiolehti, joka oli 1970-luvun alussa Suomen suurin aikakauslehti. Vuonna 1970 sillä 

oli 2,5 miljoonaa lukijaa.170 Hymyn päätoimittaja Jorma K. Virtanen kirjoitti Karekselle, että lehden 

toimitukseen oli saapunut Göteborgista kirje, jossa oli Karekseen kohdistuneita syytöksiä. Kyseisen 

kirjeen mukaan jatkosodan aikana viiden kuolemaantuomitun rintamakarkurin tuomion täytäntöön-

panon oli varmistanut sotilaspastorina toiminut Olavi Kares. Kareksen väitettiin ampuneen päähän 

jokaista jo kuollutta miestä pistoolillaan. Päätoimittaja Virtanen tiedusteli Kareksen halukkuutta 

saapua haastateltavaksi asiaan liittyen.171

Kares järkyttyi suuresti Virtasen yhteydenotosta. Hän vieraili oikeuskansleri Risto Leskisen luona 

tiedustellakseen mahdollisuutta saada asiaa käsittelevä Hymyn numero takavarikoiduksi sekä nostaa 

syyte lehteä vastaan.172 Kares oli tulkinnut päätoimittaja Virtasen yhteydenoton niin, että jo tule-

vassa Hymyssä olisi kirjoitettu Kareksen väitetystä vankien ampumisesta. Kares oli myös ottanut 

yhteyttä kenttäpiispa Yrjö Massaan ja pyytänyt häneltä todistusta siitä, että hänet oli vapautettu ase-

palveluksesta, ja ettei hän ollut toiminut rintamatehtävissä. Mainitut asiat Kares ilmoitti Hymyn pää-

toimittajalle. Kyseiset tiedot saatuaan päätoimittaja teki päätöksen, ettei Kareksen nimeä mainittu 

                                                
168 Palmu 2016, 213. 
169 Kivelä 1997, 117. 
170 Erämetsä 1994, 24. 
171 KA OKA Jorma K. Virtanen Karekselle 16.5.1973; Kivelä 1997, 118. 
172 KA OKA Kares Risto Leskiselle 24.5.1973; KA OKA Leskinen Karekselle 25.5.1973. 
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asian yhteydessä. Väitetystä vankien teloituksesta ja papin suorittamasta teloituksen varmistami-

sesta kerrottiin Hymyssä ainoastaan Veikko Ennalan pakinassa ja siinäkään ei mainittu mitään Olavi 

Kareksesta.173

Vasemmistoradikalismille ja muille radikaaleille aatteille oli ominaista 1960- ja 1970-luvuilla se, 

että niiden kannatus rajoittui pääosiltaan yliopiston opiskelijoiden keskuuteen. Muualla Suomessa 

kyseisten aatteiden kannatus oli melko vähäistä.174 Kares korosti usein, että Kuopion hiippakunnan 

papiston keskuudessa kielteisiä radikaaleja ei juuri ollut. Merkittävänä syynä siihen, ettei Kuopion 

hiippakunnan papistossa heitä ollut, oli se, ettei Kares vihkinyt papiksi ketään, jonka hän uskoi kan-

nattavan kyseisiä aatteita.175

Kares totesikin, että hänen papiksi vihkimistään vain kaksi oli sellaista, joiden vihkimistä hän oli 

katunut. Kyseiset papit olivat Kareksen mukaan pettäneet hänet pyytäessään pappisvihkimystä. Toi-

nen heistä oli kasvatustieteen tohtori Simo Seppo. Kares joutui syviin ristiriitoihin Simo Sepon 

kanssa 1970-luvun alkupuolella. Erimielisyydet johtivat lopulta siihen, että Seppo erosi kirkosta 

marraskuussa 1972. Kares syytti Seppoa siitä, että tämä oli hänen mielestään sanoutunut irti kristin-

uskosta. Keskeisenä syynä Kareksen ja Simo Sepon tulehtuneisiin väleihin oli, että Seppo kannatti 

avoimesti SKDL:ää. Kares itse totesi, ettei hän tahtonut ennen Sepon kirkosta eroamista julkisesti 

arvostella häntä. Syynä tähän oli se, että Simo Sepon isä, Uuno Seppo, oli Kareksen läheinen ystävä 

sekä vielä ”herännyt ja isänmaanystävä”.176 Sepon kirkosta eroamisen Kares koki lopulta suurena 

helpotuksena. Jotain tästä kertoo se, että Kares liimasi lehtikirjoituksen, joka kertoi Sepon eronneen 

kirkosta, oman taskukalenterinsa takalehdelle.177

                                                
173 KA OKA Jorma K. Virtanen Karekselle 22.5.1973; KA OKA Kares Jorma K. Virtaselle 24.5.1973; Kivelä 1997, 
118.
174 Ylikangas 1986, 215–216. 
175 KA OKA Kares Osmo Tiililälle 3.12.1972; Khpkpk 1973, 24. 
176 Savon Sanomat 21.12.1972; Kansan Uutiset 22.11.1972. 
177 LA Kareksen kirkon kalenteri vuodelta 1972. 
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Kares olisi toivonut, että arkkipiispa Simojoki olisi ottanut jyrkemmän kannan ajan protestiliikkei-

siin.178 Erityisesti Kares pettyi siihen, ettei Simojoki ottanut kantaa Simo Sepon lausuntoihin tämän 

erotessa kirkosta. Karesta myös ärsytti arkkipiispan tuomitseva kannanotto amerikkalaisten toimista 

Vietnamin sodassa. Simojoen olisi Kareksen mukaan pitänyt samalla tuomita myös Neuvostoliiton 

ja Kiinan tekemät väkivaltaisuudet. Kares tulkitsi Simojoen antaman tuomion Yhdysvaltojen toi-

minnalle raukkamaiseksi suosion kalasteluksi ja radikaalien mielistelyksi.179

4. Nuoret ja vanhat vastakkain herännäisyydessä 

Voitto Huotari totesi, miten kristillinen vasemmistoradikalismi aiheutti herännäispappien keskuu-

dessa 1960-luvulla jyrkän, näkemyksiä polarisoineen ristiriidan.180 Myös Eino Murtorinne kirjoitti 

vuoden 1972 kirkon kalenterissa, miten sukupolvien välinen jännitys oli ilmennyt erityisen selvänä 

herännäispapiston keskuudessa. Murtorinne totesi, miten vanhempaan sukupolveen lukeutuvat he-

rännäisyyden johtohenkilöt olivat arvostelleet varsin voimakkaasti liikkeen nuoremman pappispol-

ven käsityksiä ja katsoneet niiden horjuttavan kirkon perusteita.181

Kares kritisoi vuonna 1980 ilmestyneessä muistelmakirjassaan edellä mainittua Murtorinteen kirjoi-

tusta. Hän totesi, että nuorempien pappien joukko, joka joutui herännäisjohtajien kritiikin kohteeksi,

oli suhteellisen pieni. Nuoret radikaalit olivat lisäksi Kareksen mukaan lähinnä Helsingissä opiske-

levia herännäishenkisiä ylioppilaita eikä pappeja.182

Herännäisyydessä oli jo 1950-luvulla esiintynyt jännitteitä nuoremman ja vanhemman polven vä-

lillä. Seuraavana vuosikymmenenä nämä ristiriidat kärjistyivät. 

                                                
178 KA OKA Martti Simojoki Karekselle 13.7.1971. 
179 KA OKA Kares Eero Huoviselle 9.1.1973; KA OKA 13.1.1973. Arkkipiispa Simojoki oli ottanut kantaa Vietnamin 
sotaan saarnassaan Turun tuomiokirkossa 1.1.1973. Laajempaan tietoisuuteen Simojoen näkemykset tulivat, kun Ajan-
kohtaisessa kakkosessa 5.1.1973 haastateltiin Simojokea ja esitettiin katkelmia hänen uudenvuodenpäivän saarnasta. 
Seppo 2015, 510-511. 
180 Huotari 1981, 27. 
181 Murtorinne 1971, 39. 
182 Kares 1980, 315. 
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Nuoremman herännäispapiston ja Kareksen väliset jännitteet tulivat näkyviin muun muassa Sulku-

lan pappeinkokouksessa syksyllä 1966. Kares oli lähtenyt kokouksesta ”pahoitetulla mielellä”. Nuo-

remman herännäispapiston keskeisenä vaikuttajana oli kokouksessa esiintynyt Herättäjä-Yhdistyk-

sen Helsingin ja Etelä-Suomen matkapappi Jaakko Elenius. Kares oli loukkaantunut juuri Eleniuk-

sen mielipiteistä.183 Elenius katsoi, ettei herännäispappien kokouksissa eikä myöskään Hengelli-

sessä Kuukauslehdessä ollut mahdollista keskustella vapaasti herännäisyyden sisäisistä ristirii-

doista, koska nuoremman polven edustajat eivät saaneet niissä riittävästi ääntään kuuluville. Elenius 

kaipasi syvempää keskustelua esimerkiksi Herättäjä-Yhdistyksen tehtävästä ja asemasta.184 Teolo-

gian ylioppilas Markku Heikkilän mukaan ”nuorten” ja ”vanhojen” välisten ristiriita tuli esille siinä, 

että nuoret pohtivat, oliko ”herännäisyydellä mitään tarkoitusta ja merkitystä kirkon työkentässä”.

Vanhemmat pitivät myönteistä vastausta mainittuun kysymykseen vastaavasti itsestään selvänä.185

Sukupolvien väliset ristiriidat tulivat näkyviin myös Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokouksessa 

vuonna 1967. Avatessaan kokouksen Kares, joka aikaisempina vuosina oli korostanut, miten herän-

näisyyden piti seurata aikaansa ja uudistua, painotti nyt perinteiden merkitystä. Kares varoitti kuun-

telemasta liikaa ”oppositiota”. Hän totesi, että oppositiohenki, joka näkyi nuorten pappien sekä yli-

opistoliikkeiden keskuudessa, oli tuon ajan aivopesun seurausta. Kareksen mielestä oli tärkeää pitää 

huolta siitä, että seuraliike ja herättäjäjuhlat säilyttävät perinteellisen luonteensa. Hänen mukaansa 

uudistusvaatimuksissa oli menty jo liian pitkälle: 

Monilla rupeaa olemaan hylättävää niin paljon, että pelottaa, mitä jää jäljelle. Liikkeen pitää olla eräällä 
tavalla terästäytynyt, että se voisi säilyttää tiensä, jonka se syvästi tuntee Jumalan sille viitoittaneen.186

Kareksen ja nuoremman polven heränneiden kesken erimielisyyksiä syntyi myös suhtautumisessa 

alkoholin käyttöön. Kares piti valitettavana sitä, että hänen käsityksensä mukaan heränneiden yliop-

                                                
183 KA OKA Jussi Järvilehto Karekselle 26.9.1966. 
184 Turina 1/1967,1. 
185 Turina 2/1967, 3. 
186 HerA HYvkpk 8.7.1967. 
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pilaiden keskuudessa alkoholin käyttöön suhtauduttiin sallivasti. Hän olisi toivonut ehdotonta rait-

tiutta. Kares oli kiusaantunut siitä näkemyksestä, mikä Osmo Tiililällä oli herännäisylioppilaista. 

Tiililän käsityksen mukaan heränneiden ylioppilaskodissa, ”körttikodissa”, ylioppilaat lähinnä juo-

pottelivat ja lauloivat rivoja lauluja. Tiililän mukaan heille oli ominaista myös pilkallisen väheksyvä 

suhtautuminen seuroihin ja Siionin virsiin. Tiililä paheksui, ettei Herättäjä-Yhdistyksen johto ollut 

puuttunut mitenkään ylioppilaskodissa vallitsevaan ”jumalattomaan menoon”.187

Kares oli hyvin kiinnostunut, mistä Tiililä oli saanut tietonsa heränneiden ylioppilaskodin tapahtu-

mista. Kares epäili, että joku asukkaista ”vuosi tietoja” Tiililälle. Kares ja Herättäjä-Yhdistyksen 

toiminnanjohtaja Jussi Kuoppala tekivätkin tutkimuksia saadakseen tietovuotajan selville. Lopulta 

he tulivat siihen tulokseen, että ”syyllinen” oli teologian ylioppilas Antti Koponen.188 Kares koki 

Osmo Tiililän puheet heränneiden ylioppilaskodin moraalisesta rappiosta hyvin kiusallisina herän-

näisyyden julkisuuskuvan kannalta. Samoin hän koki raskaana Tiililän syytökset siitä, ettei Herät-

täjä-Yhdistyksen johto olisi puuttunut ylioppilaskodin vallitsevaan tilanteeseen. 

Tiililä oli väärässä väittäessään, että Herättäjä-Yhdistyksen johto olisi ollut välinpitämätön körttiko-

din toimintaan kohtaan. Kares ja Kuoppala olivat saaneet viestejä körttikodissa vallinneesta ”räävit-

tömästä elämästä ja hengestä” jo ennen Tiililän kirjettä.  Heli Karhumäen vuonna 2006 kirjoitta-

massa Jaakko Eleniuksen elämäkerrassa todetaan, miten erityisesti vuodesta 1968 lähtien heränneen 

kansan parissa kerrottiin huolestuneina, miten körttikodissa papiksi opiskelevia agitoitiin ”radikalis-

min ja kommunismin pauloihin”. Myös körttikodin isäntää Eleniusta pidettiin vasemmistoradikaa-

lina.189

Erityisesti Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä vuonna 1968 Kares oli voimakkaasti 

arvostellut Eleniusta. Elenius itse koki saaneensa työnantajan taholta ”syvää ymmärtämättömyyttä”. 

                                                
187 KA OKA Osmo Tiililä Osmo Alajalle 15.3.1969. Tiililä kirjoitti kirjeensä piispa Alajalle, mutta esitti toivomuksen, 
että Alaja kertoisi tässä kirjeessä olevat asiat ”jollekulle toisellekin piispalle”. Tiililä tarkoitti selvästi tässä kohdin Ka-
resta. Kareksen ja Tiililän välit olivat niin tulehtuneet, ettei Tiililä kirjoittanut suoraan Karekselle. Alaja joka tapauk-
sessa  luovutti Tiililältä saamansa kirjeen Karekselle. 
188 KA OKA Jussi Kuoppala Karekselle 16.2.1970 sekä 21.2.1970. 
189 Karhumäki 2006, 93. 
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Elenius loukkaantui saamastaan kritiikistä niin paljon, että hän hakeutui pois körttikodin isännän 

tehtävistä vuoden 1969 alusta lähtien.190

Herännäisyyden sisälle syntyneestä rintamalinjasta keskusteltiin herännäispappien kokouksissa 

maaliskuussa 1970 Jyväskylässä ja saman vuoden kesällä Valkealassa. Jyväskylän kokous oli nuor-

ten herännäispappien kokous. Mukaan ei ollut kutsuttu lainkaan niin sanotun vanhemman polven 

edustajia. Perusteluna tähän oli, etteivät kokouksen järjestäjät tahtoneet kokouksesta ”riitelyko-

kousta”. Herännäisyyden nuoremman polven edustajat arvostelivat kokouksessa Herättäjä-Yhdis-

tyksen organisaatiota. Heikkoutena pidettiin ”feedback`in” puuttumista. Tästä seurauksena oli, ettei-

vät päättävät elimet tienneet, mitä kentällä ajatellaan. Samoin kritisoitiin sitä, että herännäisyyden 

edustajat olivat osallistuneet Raamattu ja tunnustus -liikkeen Agricolan kokoukseen. Nuoremman 

polven edustajat pitivät kyseistä kokousta yksipuolisesti oikeistopappien kokouksena. He pelkäsi-

vät, että olemalla mukana Raamattu ja tunnustus -liikkeen toiminnassa herännäisyys jälleen samais-

tettaisiin poliittiseen oikeistoon, ja samalla poliittisesti toisinajattelijat ajettaisiin pois herännäisyy-

destä. Nuoremman polven edustavat toivoivat, että herännäisyydessä sallittaisiin sitoutuminen kaik-

kiin puolueisiin.191

Kesällä 1970 Valkealassa herännäispappien kokoontumisessa oli mukana sekä nuoremman että van-

hemman polven edustajia. Nuorempi polvi oli kokouksessa paremmin edustettuna ja sillä oli selkeä 

keskusteluhegemonia. He esittivät voimakasta kritiikkiä Herättäjä-Yhdistystä ja erityisesti sen pu-

heenjohtajaa Olavi Karesta kohtaan. Päätoimikunnan jäseniä syytettiin vallanhimosta ja samalla kri-

tisoitiin myös herättäjäjuhlien puhujavalintoja.192

Nuoremman polven edustajien joukossa oli myös henkilöitä, jotka pyrkivät toimimaan sovittelijoina 

sukupolvien välisessä ristiriidassa. Kirkkohistorian assistentin Juha Sepon mukaan molempien su-

kupolvien edustajilta puuttui kykyä ja halua ymmärtää toistensa lähtökohtia ja ajattelutapaa. Hän 

                                                
190 Karhumäki 2006, 96. 
191 Turina 2/1967, 9-10.
192 KA OKA Jukka Malmivaara Karekselle 6.10.1970; Turina 3/1870, 5. 
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pelkäsi myös, että nuoremman polven raju hyökkäys olisi omiaan aiheuttamaan vanhemman polven 

edustajissa uusia epäluuloja ja aggressioita.193 Seppo oli oikeassa ennustaessaan Valkealan kokouk-

sen herättävän vanhemman polven edustajissa entistä enemmän aggressioita. Olavi Kares ei itse ol-

lut Valkealan kokouksessa paikalla, mutta hänet informoitiin huolellisesti kokouksen kulusta. Ka-

resta ärsytti se, että lehtori Varpu Sintonen ja ylioppilaspastori Ilkka Turkka olivat yleensä osallistu-

neet herännäispappien kokoukseen. Sintonen ja Turkka olivat Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton 

keskeisiä vaikuttajia. Sintonen oli myös Etsijä-lehden päätoimittaja. Etsijä ei Kareksen mukaan 

edustanut lainkaan kristillisyyttä, vaan lähinnä ”uskonnollisuutta”, joka oli hänen mukaansa herän-

näisyyden äärimmäinen vastakohta. Turkka ja Sintonen olivat Kareksen mielestä kielteisiä radikaa-

leja, jotka pyrkivät hajottamaan herännäisyyttä tuomalla herännäishenkisiin kokouksiin Kareksen 

mukaan kielteisiä ajatuksia.194

Kares loukkaantui myös Turun Kristillisen kansanopiston rehtorille, Mauno Mäntymaalle. Hänen 

saamiensa tietojen mukaan Mäntymaa oli Valkealan kokouksessa ”sohaissut” häntä.195

Valkealan kokouksessa itse mukana ollut vanhemman polven edustajiin lukeutunut Jukka Malmi-

vaara ei hyväksynyt Karekseen kohdistettua kritiikkiä. Hän ilmoitti Karekselle olevansa tämän tu-

kena ja ilmoitti, että mikäli Kares lähtee päätoimikunnasta, hänkin eroaa siitä.196

Herännäisyyden sisäiset – vanhemman ja nuoremman polven – erimielisyydet tulivat kärjistetysti 

esille näkyviin keskustelussa, joka sai alkunsa Jaakko Eleniuksen pitämästä radioaamuhartaudesta 

puolustusvoimain lippujuhlan päivänä vuonna 1971. Hartaudessaan Elenius totesi muun muassa: 

                            Puolustusvoimien lippujuhla ei totisesti ole ihmisten riemujuhla. Meidän  
                     kaikkien tahdosta armeija on, meidän tahdosta kymmenet tuhannet hiessä päin  

                            aamusta iltaan harjoittelevat ihmisten tappamista. Hävetkäämme ihmistä, jonka  
                            tiedot ja taidot ovat historian kuluessa suunnattomasti lisääntyneet, mutta joka  
                            tänä aamuna kuten jo tuhannet vuodet menee ja vetää salkoon epäluulon, vihan ja  
                            tappamisvalmiuden vertauskuvan, sotalipun.197

                                                
193 Turina 3/1970, 13. 
194 LA Kares Mauno Mäntymaalle 8.7.1970. 
195 LA Kares Mauno Mäntymaalle 8.7.1970. 
196 KA OKA Jukka Malmivaara Karekselle 6.10.1970. 
197 LA Eleniuksen radioaamuhartaus 4.6.1971. Kyseinen puhe oli puhtaaksi kirjoitettuna Kareksen hallussa- 
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Eleniuksen puhe sai runsaasti huomiota tiedotusvälineissä. Savo kritisoi aamuhartautta heti seuraa-

van päivän pääkirjoituksessa. Kyseessä olevassa kirjoituksessa todettiin, että lehti olisi hyväksynyt 

jos Elenius olisi yleistäen todennut, että lippujen alla oli suoritettu hirvittäviä tekoja kaikkialla maa-

ilmassa, niin kommunistisessa kuin läntisessäkin maailmassa. Savo tulkitsi Eleniuksen puheen niin,

että tämä oli pitänyt nimenomaan Suomen lippua ”tappamisen symbolina”, ja tätä kannanottoa Savo

arvosteli voimakkaasti. Lehti totesi, että ellei meillä olisi Suomen lippua, niin ei asianomainen har-

tauspuhujakaan puhuisi.198 Karjalaisessa nimimerkki Kynämies odotti, että arkkipiispa olisi julki-

sesti tuominnut Eleniuksen aamuhartauden.199

Kirkon tiedotuskeskuksen ja Suomen Yleisradion valvontaelin käsitteli Jaakko Eleniuksen puhetta 

ja totesi Eleniuksen käyttäneen liian kärjistettyjä sanontoja, jotka radion kautta kuultuina antoivat 

helposti väärän kuvan siitä, mitä hän todella tarkoitti.200

Vasemmistolaisissa lehdissä asetuttiin tukemaan Eleniusta. TPSL:n Päivän Sanomat totesi, ettei 

Eleniuksen puheessa ollut mitään sellaista, mikä olisi tehnyt siitä epäselvän tai väärinymmärrettä-

vän. Lehti jatkoi, että Eleniuksen puhe oli selvästi sodanvastainen ja rauhan puolesta puhuva. Päi-

vän Sanomat tulkitsi radion aamuhartauksia valvovan elimen rauhanpolitiikan vastustajaksi, kun se 

oli arvostellut Eleniusta. Lehti arveli, että valvova elin yrittää jatkossakin estää Eleniuksen edistyk-

selliset aamuhartaudet.201 Myös Kansan Lehti otti kantaa Eleniuksen hartauteen ja sen synnyttä-

mään keskusteluun. Lehden mukaan oli väärin, että kristinusko samaistetaan isänmaallisuuteen.202

Melko pian kyseessä olevan aamuhartauden esittämisen jälkeen Kotimaassa oli kirjoitus, jossa He-

rättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan jäsenet, lukuun ottamatta teknikko Seppo Samilaa, sanoutuivat 

irti Jaakko Eleniuksen pitämästä radioaamuhartaudesta. Kirjoituksessa valitettiin hartauden varauk-

                                                
198 Savo 5.6.1971. 
199 Karjalainen 6.6.1971. 
200 Knuuttila 1972, 105. 
201 Päivän Sanomat 25.6.1971; Knuuttila 1972, 106. 
202 Kansan Lehti 25.6.1971; Knuuttila 1972, 106. 
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setonta ihmisen korostamista. Puutteeksi nähtiin myös se, että lankeemukseen ja sovitukseen ei vii-

tattu lainkaan. Allekirjoittaneet totesivat hyvällä tahdolla ymmärtävänsä hartauden loppuosan tar-

koittaneen rauhan tärkeyden korostamista sekä erityisesti sodassa ilmenevää ihmisen alennusta. He 

kuitenkin katsoivat, että Elenius oli syyllistynyt hartaudessaan kansamme vapaudestaan käymien 

taistelujen, Suomen puolustusvoimien sekä Suomen lipun häpäisyyn. Kotimaassa julkaistun artikke-

lin allekirjoittajina olivat: piispa Olavi Kares, lääninrovasti Jukka Malmivaara, koulunjohtaja Paavo 

Ikola, rakennusmestari Toivo Korpela, rehtori Matti Kujanpää, tohtori Jussi Kuoppala, johtaja Pauli 

Lehti, maanviljelijä Lauri Mantila, koulunjohtaja Eero Oikarinen, lehtori Viljo Pitkänen, lehtori 

Kauko Rinne sekä vahtimestari Reino Väätäinen.203

Päätoimikunnan puheenjohtaja Kares totesi kirjeessään Turun kristillisen opiston rehtorille Mauno 

Mäntymaalle, että Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunta ei ryhtynyt kannanottoon mielellään. Pää-

toimikunta oli hänen mielestään pakotettu siihen. Kannanottoon vaikutti Kareksen mukaan se, että 

Jaakko Elenius profiloitiin sanomalehdistössä herännäispapiksi ja Herättäjän työntekijäksi, vaikkei 

hän ollutkaan tuohon aikaan Herättäjän palveluksessa. Kares totesi, että hän oli saanut henkilökoh-

taisesti vastaanottaa ”räjähdysmäisen reaktion” puheen johdosta. Kareksen saama palaute osoitti hä-

nen mielestään sen, että herännyt kansa ja muut Suomen kristityt eivät kannata kielteisiä radikaa-

leja. Kares totesi, että kielteiset radikaalit tietävät itsekin, että he eivät saa laajempaa kannatusta 

mielipiteilleen ja siksi he eivät lähdekään ”ulkopuolelle leirin”, vaan vaikuttavat ”repivästi” sen si-

sällä. Kares näki Eleniuksen radioaamuhartauden eräänä ilmentymänä kielteisten radikaalien toi-

minnasta, jonka tarkoituksena oli aiheuttaa hajaannusta herännäisyyden sisällä. Kares epäili, että 

samat kielteiset radikaalit pyrkivät myös häiritsemään herännäispappien kokouksia. Kareksen mu-

kaan erityisessä ”vaaravyöhykkeessä” kielteisten radikaalien tähden olivat nuorisokokoukset sekä 

Heränneiden ylioppilaskoti.204

                                                
203 Km 18.6.1971. 
204 LA Kares Mauno Mäntymaalle 8.7.1971. 
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Herättäjä-Yhdistyksen Kareksen johdolla suorittama irtisanoutuminen Eleniuksen radiohartaudesta 

herätti närkästystä herännäisyyden nuoremman polven edustajien joukossa. Vaikkeivät kaikki heistä 

olleetkaan samaa mieltä Eleniuksen kanssa, monet katsoivat, että Elenius oli joutunut jo niin mo-

nelta taholta tuomituksi, ettei Herättäjä-Yhdistyksen enää olisi pitänyt häntä tuomita.205

Herättäjä-Yhdistyksen tuolloisesta päätoimikunnasta ainoa, joka ei julkisesti sanoutunut irti Jaakko 

Eleniuksen aamuhartaudesta, oli teknikko Seppo Samila. Asettuminen Olavi Karesta vastaan mer-

kitsi sitä, että häntä ei enää seuraavassa vuosikokouksessa valittu päätoimikuntaan. Samilan syrjäyt-

täminen oli tappio herännäisyyden nuoremman polven edustajille, sillä hänet oli aikoinaan valittu 

päätoimikuntaan nimenomaan nuorten edustajana. Nuorempi polvi kokikin Samilan syrjäyttämisen 

vanhemman polven taholta annetuksi epäluottamuslauseeksi.206

Kares itse kiisti, että Samila olisi tietoisesti pyritty raivaamaan pois päätoimikunnasta. Perusteluna 

hän mainitsi, ettei kukaan päätoimikunnan jäsenistä käyttänyt puheenvuoroa häntä vastaan vuosiko-

kouksessa. Kares korosti myös, että vaali oli ollut demokraattinen: Samilan kannatus ei vain riittä-

nyt hänen valitsemiseensa. Tosin Kares toi selvästi esille tyytyväisyytensä sen johdosta, ettei Sa-

milaa valittu päätoimikuntaan. Kareksen mukaan Samilan esiintyminen päätoimikunnan kokouk-

sissa oli ollut epäasiallista.207

Jaakko Eleniuksen radioaamuhartaudesta käyty keskustelu sekä herännäispapiston ristiriidat näkyi-

vät Kareksen pitämässä vuoden 1971 herättäjäjuhlien juhlapuheessa: Kares korosti jälleen perintei-

den merkitystä. Samoin hän muistutti, miten heränneelle kansalle isänmaan itsenäisyys ja vapaus 

ovat tärkeitä. Kares myös korosti Suomen lipun positiivista sanomaa ja merkitystä.208

Herännäisyyden sisäiset erimielisyydet tulivat näkyviin myös Kareksen avatessa Herättäjä-Yhdis-

tyksen vuosikokouksen Sotkamossa 2.7.1971. Kares, joka yleensä julkisissa puheissaan pyrki ko-

                                                
205 LA Mauno Mäntymaa Olavi Karekselle 12.7.1971. 
206 LA Mauno Mäntymaa Olavi Karekselle 12.7.1971. 
207 LA Kares Mauno Mäntymaalle 14.7.1971. 
208 HK 1971, 231–232. 
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rostamaan herännäisyyden sisäistä yksimielisyyttä, myönsi herännäisyyden sisällä olevan ristirii-

toja. Tilanteessa, jossa Kares koki, ettei herännäispapisto ollut yksimielisesti hänen kannallaan, Ka-

res vetosi suoraan heränneeseen kansaan. Kares totesi: 

Minulle on näinä aikoina yhä enemmän kirkastanut se ajatus, että Herättäjä-Yhdistyksen, sen päätoimi-
kunnan ja työntekijäin on syytä yhä enemmän kuunnella varsinaisen heränneen kansan ääntä tietä 
eteenpäin etsittäessä. 

Kun Kares oli aikaisempina vuosina ottanut herännäisyyden korkeimmiksi auktoriteeteiksi perin-

teelliset herännäisauktoriteetit – kuten Nils Gustav Malmbergin, Wilhelmi Malmivaaran tai vastaa-

van, 1970-luvun alkupuolella Kares nosti korkeimmaksi auktoriteetiksi heränneen kansan. Toki täs-

säkin vetoomuksessaan Kares perusteli mielipiteitään Wilhelmi Malmivaaran sanoilla. Kares mai-

nitsi, miten Väinö Malmivaara oli kertonut isänsä, Wilhelmi Malmivaaran, ohjeistaneen häntä ai-

koinaan seuraavasti: ”Nojaudu heränneeseen kansaan, ei pappeihin.”. Kares sanoi alkaneensa viime 

aikoina ymmärtää Wilhelmi Malmivaaran antamaa neuvoa. Samalla Kares korosti sitä, että Herät-

täjä-Yhdistyksen päätoimikunnan oli tulevaisuudessa nojauduttava entistä enemmän ”varsinaiseen 

heränneeseen kansaan”. Päätoimikunnan jäsenenä voi Kareksen mukaan toimia vain hän, joka naut-

tii heränneen kansan luottamusta. Kares määritteli heränneelle kansalle ominaiset tunnusmerkit. 

Hän lausui: 

Me tiedämme, ettei herännyt kansa lähde joillekin sisäisesti vieraille ja oudoille teille. Se on sukupol-
vien aikana opetellut uskollisuutta näylle, joka on Kristuksessa sille ilmestynyt ja joka on kutsunut sitä 
rientämän kohti päämäärää, voittopalkintoa. Se on oppinut rakastamaan myös tätä ajallista isänmaa-
tamme ja on ollut valmis panemaan sen tähden paljon alttiiksi. Olen vakuuttunut, ettei tämä kansa jät-
täydy siinäkään asiassa ajan tuulten heiteltäväksi.209

Kysymyksessä oli Kareksen pitämä Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokouksen avauspuhe. Viittaamalla 

siihen, että herännyt kansa rakastaa isänmaataan, Kares tahtoi osoittaa epäluottamuksensa Jaakko 

Eleniusta kohtaan. Samalla Kares vetosi epäsuorasti siihen, että Eleniuksen radiopuheen arvoste-

lusta pidättäytynyttä Seppo Samilaa ei enää valittaisi päätoimikuntaan. 

                                                
209 LA Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokouksen avauspuhe 2.7.1971. 
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Kareksen pyrkimys nojautua suoraan heränneeseen kansaan näkyi myös siinä, että Kareksen joh-

tama Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunta kutsui koolle huhtikuussa 1972 ensimmäisen kerran He-

rättäjä-Yhdistyksen yleisen neuvottelukunnan kokouksen. Yleinen neuvottelukunta koostui Herät-

täjä-Yhdistyksen paikallisosastojen edustajista ja näin edusti suoraan herännyttä kansaa.210

5. Kares kokee arvovaltatappion Siionin virsien uudistamisessa 

Toisen maailmansodan jälkeen alkoi herännäisyyden keskuudessa voimistua keskustelu Siionin vir-

sien uudistustarpeesta. Vuoden 1944 herännäispappien kokouksessa Aholansaaressa vaadittiin voi-

makkaasti Siionin virsien uudistamista. Edellisen Siionin virsien kielellisen uudistuksen oli tehnyt 

Wilhelmi Malmivaara vuonna 1893. Uudistuspaineita lisäsi se, että Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon virsikirja oli uudistettu vuonna 1938 ja tuohon kirjaan hyväksytyt Siionin virret olivat virsi-

kirjassa korjatussa muodossa. Näin ollen Siionin virsiä esiintyi kahdessa eri muodossa.211

Keskustelu Siionin virsien uudistamisesta jatkui 1940- ja 1950-luvuilla. Väinö Malmivaaran ollessa 

Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan puheenjohtaja varsinaista virsien uudistustyötä ei kuiten-

kaan aloitettu. Olavi Kareksen tultua päätoimikunnan puheenjohtajaksi Siionin virsien uudistaminen 

alkoi edetä. Kares puhui Siionin virsien uudistamisen puolesta herättäjäjuhlien juhlapuheessa 

vuonna 1959. Hän totesi, miten Wilhelmi Malmivaara kohtasi aikoinaan vastustusta, kun hän uu-

disti Siionin virsiä. Kares muistutti, miten monet vanhat ja keski-ikäiset heränneet olivat sitä mieltä, 

että Malmivaaran virsityö oli ”vieraan tulen kantamista Herran alttarille”. Kares jatkoi, että ilman 

Malmivaaran uudistustyötä ei heränneen kansan virsi kaikuisi niin kuin se herättäjäjuhlilla kaikui 

kymmenientuhansien veisaamana.212

Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunta asetti vuonna 1960 toimikunnan suunnittelemaan Siionin vir-

sien uudistamista. Toimikunnan jäseniksi valittiin Olavi Kares, Erkki Kurki-Suonio sekä rovasti 

                                                
210 HK 2/1972, 1. 
211 Haavio 1970, 30–31.
212 Kares 1959, 206.
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Jaakko Haavio.213 Toimikunnan asettamisen taustalla oli Herättäjä-Yhdistyksen huoli herännäisko-

tien lasten ja nuorten pysymisessä liikkeen sisällä. Pelättiin, että virsien vanhahtavat sanamuodot 

olisivat vieraannuttaneet nuorisoa Siionin virsistä.214

Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan kokouksessa heinäkuussa 1965 keskusteltiin jälleen Siionin 

virsien uudistamisesta. Päätoimikunta päätti asettaa uudistustyötä varten komitean, jonka puheen-

johtajaksi valittiin Jaakko Haavio. Muina jäseninä toimivat Jussi Kuoppala, Jukka Malmivaara, 

Herkko Kivekäs sekä Eemil Ponsimaa.215

Komitean puheenjohtaja Jaakko Haavio totesi uudistustyön olleen ”hidasta ja vaikeaa”.216

Asetetun komitean kokemukseen hitaasta ja vaikeasta uudistustyöstä oli osaltaan vaikuttamassa kri-

tiikki, jota herännäisyyden sisällä uudistustyötä kohtaan esitettiin. Monen mielessä Wilhelmi Mal-

mivaaran muotoilemat sanamuodot olivat sellaisia, joihin ei ollut lupa puuttua. Kritiikistä johtuen 

Jaakko Haavio usein korosti sitä, että Siionin virsien uudistusta tehdään suurella arkuudella, koska 

tahdotaan varoa, ettei alkuperäinen sanoma tai sanonnan teho muuttuisi.217

Olavi Kares asettui omalla arvovallallaan voimakkaasti tukemaan Siionin virsien uudistustyötä. Hän 

totesi Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokouksessa vuonna 1968, miten Siionin virsien uudistaminen 

oli ratkaisevaa herännäisyyden tulevaisuuden ja nuorison tähden.218 Saman vuoden herättäjäjuhlien 

juhlapuheessaan Kares sanoi, että mikäli tahdomme jättää seuravirren lapsillemme perinnöksi, oli 

uskallettava muuttaa Siionin virsiä. Hän viittasi uudistyöhön liittyvään arvosteluun todetessaan, 

ettei sellaista ”uudistettua virsikirjaa voinutkaan tehdä, missä ei olisi sijaa arvostelulle”.219

Virsien uudistamista vastustavia mielipiteitä tuotiin esille näkyvästi muun muassa Kuopiossa mar-

raskuussa 1969 pidetyillä Pohjois-Savon ”kamarikeskustelupäivillä”. Siellä todettiin uudistusten 

                                                
213 HerA HYptpk 9.1.1960. 
214 Raninen 1994, 170. 
215 HerA HY ptk kok pk 7.7. 1965, 3.§; Toiviainen 1999, 220; Kares1980, 317. Eemil Ponsimaan toiminta toimikun-
nassa jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä hän kuoli vuonna 1967.
216 Haavio 1970, 31. 
217 Haavio 1970, 31. 
218 HerA HYvkpk 6.7.1968. 
219 HK 1968, 207 – 210; Kares 1968, 275. 
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heikentävän ja muuttavan virsien henkeä ja syvällistä sanomaa. Konservatiivisimmat kokousedusta-

jat pitivät koko Siionin virsien uudistustyötä ”Jumalan tahdon ja Raamatun vastaisena”. Virsien uu-

distamista vastustivat näkyvästi muun muassa kirkkoherra Erkki Kurki-Suonio sekä rovasti Vilho 

Pesonen.220 Myös arkkipiispa Martti Simojoki pelkäsi Siionin virsien uudistustyön aiheuttamia risti-

riitoja herännäisyyden ja koko evankelis-luterilaisen kirkon sisällä. Hän ehdottikin Karekselle, että 

uudistus pantaisiin joksikin aikaa ”hyllylle lepäämään”. Sinänsä Simojoki ei vastustanut Siionin vir-

sien uudistamista.221 Jukka Malmivaara katsoi, että Siionin virsien uudistamisesta syntyneessä kiis-

tassa Siionin virret sinänsä eivät olleet varsinainen erimielisyyksien aihe. Kyseessä oli hänen mu-

kaansa kiista koko herännäisyyden olemuksesta ja suunnasta. Virsien uudistus oli Malmivaaran mu-

kaan vain tarjonnut hyvän lähtökohdan periaatteelliselle rajankäynnille. Jukka Malmivaara ei hy-

väksynyt herännäisyyden konservatiivisen siiven näkemyksiä Siionin virsien uudistuksiin liittyen,

vaan hän asettui tukemaan Kareksen edustamaa varovaisen uudistamisen linjaa.222

Lopulta vuoden 1971 syksyllä saatiin painetuksi Siionin virsien uudistusehdotus. Viiden tuhannen 

kappaleen ensimmäinen painos myytiin loppuun vajaassa kolmessa viikossa.223

Lapualla pidettiin huhtikuussa 1972 Herättäjä-Yhdistyksen yleisen neuvottelukunnan kokous. Ylei-

nen neuvottelukunta koostui eri puolelta Suomea tulevien paikallisosastojen edustajista. Tällaista 

kokousta ei ollut koskaan aiemmin pidetty. Nämä ympäri Suomea tulleet edustajat olivat tulleet La-

pualle tekemään vain yhden päätöksen: Heidän tehtävänään oli joko hyväksyä tai hylätä laadittu uu-

distusehdotus Siionin virsistä. Kokouksen alussa Kares piti puheenvuoron, jossa hän voimakkaasti 

vetosi sen puolesta, että uudistusehdotus hyväksyttäisiin. Virsien uudistus tehtiin Kareksen mukaan 

ennen kaikkea nuorten tähden. Uudistus oli hänen mielestään välttämätön koska varsinkin Helsin-

gissä joissakin herännäisnuorissa oli näkyvissä ”huolta ja murhetta tuottavia ajan merkkejä”. Kares 

                                                
220 HK 1969, 418; Raninen 1981, 19; Vähäsarja 1976, 42. 
221 KA OKA Martti Simojoki Karekselle 19.5.1970. 
222 HK 1971, 3–4.
223 HK 1971, 340. 
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oli myös huolissaan siitä, että eräät herännäisyyden piiristä lähteneet teologian ylioppilaat olivat hä-

nen mielestään omaksuneet kristinuskon perusteiden ja kirkkomme tunnustuksen vastaisia oppeja ja 

ajatustapoja. Merkki "ajan sairaudesta” oli hänen mukaansa se, että mainitut teologian ylioppilaat 

aikoivat silti pyrkiä pappisvirkaan.224.

Kares totesi, että Siionin virsien uudistus ei ollut irrallinen, vaan liittyi kiinteästi herännäisyyden 

itseymmärrykseen. Hänen mukaansa herännäisyydestä ei saanut tulla perinneliikettä. Herännäisyy-

den tehtävänä oli siirtää ”Suomen kansan pyhin perintö” uudelle sukupolvelle. Siionin virsien uu-

distustyössä oli kysymys siitä, että tulevat polvet saisivat veisata pyhiä virsiä oman aikansa kielellä, 

sillä kielellä, jota he käyttivät ja ymmärsivät. Kares oli vakuuttunut siitä, että kieliasuiltaan uusi-

tuissa virsissä oli säilytetty ”köyhä ja nöyrä henki”, ja ne voidaan iloiten ja kiitollisin mielin viedä

lapsenlapsien käsiin. Kares totesi puheensa lopuksi, että kyseisen kokouksen avaaminen on viimei-

siä julkisia toimia, joita hän suorittaa Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan puheenjohtajana. Ka-

res ilmoitti, että hän jättää tulevan kesän vuosikokouksessa sekä päätoimikunnan jäsenyyden että 

puheenjohtajuuden. Ennen ratkaisevaa päätöstä Kares ilmoitti tahtovansa, että päätökseen lisätään 

toteamus siitä, että päätoimikunta voi vielä tehdä ehdotukseen pieniä muutoksia. Kares uskoi, että 

tuon lisäyksen tähden myös ne, jotka eivät olleet täysin tyytyväisiä uudistuksen kaikkiin kohtiin, 

kannattaisivat ehdotuksen hyväksymistä. Kareksen vetoomus tuotti tuloksen. Historian ensimmäi-

nen Herättäjä-Yhdistyksen yleisen neuvottelukunnan kokous, jossa oli kaikkiaan 85 paikallisosasto-

jen valtuuttamaa edustajaa, hyväksyi yksimielisesti kielellisesti uudistettujen, lisättyjen ja uudelleen 

ryhmitettyjen Siionin virsien ehdotuksen, joka oli ollut syksystä 1971 lähtien kokeiltavana seuravei-

suissa. Hyväksytyssä päätösesityksessä todettiin, että olemassa olevaan Siionin virsien ehdotukseen 

päätoimikunta saattoi tehdä muutamia sanakorjauksia. Hengellinen Kuukauslehti korosti sitä, että 

päätös tehtiin yksimielisesti, ilman ainuttakaan vastustavaa ääntä.225

                                                
224LA Herättäjä-Yhdistyksen yleisen neuvottelukunnan kokouksen 29.4.1972 avauspuheenvuoro. 
225 LA Herättäjä-Yhdistyksen yleisen neuvottelukunnan kokouksen 29.4.1972 avauspuheenvuoro; HK 1972, 144. 
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Kares oli aina pyrkinyt siihen, että herännäisyys esiintyisi yhtenäisenä liikkeenä. Siionin virret -lau-

lukirja oli keskeinen herännäisyyttä yhdistävä tekijä. Siksi Karekselle oli hyvin tärkeää, että kauan 

valmisteltu Siionin virsien uudistus tulisi hyväksytyksi yksimielisesti. Kares laittoi monin tavoin 

oman arvovaltansa alttiiksi yleisen neuvottelukunnan kokouksessa, jotta ehdotus tulisi hyväksytyksi 

yksimielisesti. Siionin virsien uudistuksen läpivienti olisi hänen viimeinen merkittävä tehtävänsä 

päätoimikunnan puheenjohtajana, ja tämän tehtävän läpiviemiseen hän pyysi heränneen kansan 

apua. Yleinen neuvottelukunta asettui yksimielisesti kannattamaan Kareksen esitystä eli kokouksen 

päätös oli merkittävä arvovaltavoitto Karekselle. 

Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan työvaliokunta käsitteli yleisen neuvottelukunnan sille anta-

maa valtuutusta tehdä ehdotukseen edellä mainittuja korjauksia. Työvaliokunta esitti, että uusi pai-

nos Siionin virsistä (20 000 kpl) piti ottaa heti, koska uutta kirjaa käytettäisiin Seinäjoen herättäjä-

juhlilla. Valiokunta katsoi, että yleisen neuvottelukunnan tekemä päätös, jossa annettiin päätoimi-

kunnalle valtuutus tehdä muutoksia, oli aiheuttanut kirjan myynnin huomattavaa hidastumista. Hei-

dän mukaansa ihmiset odottivat, että Siionin virsiin tulevat muutokset tehdään, ja vasta näiden kor-

jausten jälkeen he ostaisivat uudistetut Siionin virret. Työvaliokunta katsoi, että epätietoisuuden 

vaihe Siionin virsien uudistamisessa oli hankala. Siksi he esittivät päätoimikunnalle, ettei uudistus-

ehdotukseen tehtäisi mitään muutoksia. Päätoimikunnassa asiasta käydyn keskustelun pohjaksi luet-

tiin yleisen neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirjasta muutosehdotuksia ja myönnettävää valtuutta 

koskevat kohdat. Päätoimikunnan pöytäkirjaan kirjattiin seuraava Olavi Kareksen asian ratkaisuvai-

heessa käyttämä puheenvuoro: 

On kysymys aivan rajoitetusta oikeudesta tehdä seuraavaan painokseen pieniä, joitain pieniä sananmuu-
toksia, sellaisia, että esim. seuroissa voitaisiin sitten sanoa: korjatkaa nyt nämä sanat ensimmäiseen pai-
nokseen, nämä sanat, niin sitten ei ole mitään vaikeutta, siis aivan rajoitettu korjausmahdollisuus. Se ei 
saisi olla suuri. Eikä päätoimikunta tule käyttämään sitä, minä olen vakuuttunut siitä, kuin aivan rajoite-
tusti muutamaa sanaa koskevana seikkana. 

Käydyn keskustelun jälkeen päätoimikunta päätti yksimielisesti, ettei Siionin virsien uudistusehdo-

tukseen tehdä mitään korjauksia. Päätoimikunta teki tämän päätöksen 5.6.1972. Uudet Siionin virret 

piti saada painosta 7.7.1972 alkaville Herättäjäjuhlille. Päätoimikunnalla oli kiire saada uudet kirjat 
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myynnin huippusesonkiin eli herättäjäjuhliin. Päätoimikunnan puheenjohtaja Kares ei itse ollut ko-

kouksessa paikalla. Kokousta johti varapuheenjohtaja Jukka Malmivaara.226

Päätoimikunnan sihteeri Jussi Kuoppala lähetti kokouksen pöytäkirjan välittömästi kokouksen jäl-

keen Karekselle.227

Kares oli pettynyt päätoimikunnan päätökseen. Hänen mielestään päätös ei vastannut Lapualla ylei-

sen neuvottelukunnan tekemää päätöstä. Kares piti myös epämiellyttävänä sitä, että nimenomaan 

hänen lausuntoonsa vedottiin päätöksen perustelussa.228

Ennen yleisen neuvottelukunnan kokousta Siionin virsien uudistamisesta oli ollut hyvin erilaisia nä-

kemyksiä. Kares katsoi, että hän sai aikaan yksimielisen päätöksen juuri siten, että hän muotoili 

kompromissiesityksen, jossa todettiin, että päätoimikunnalla on vielä oikeus tehdä ehdotettuihin Sii-

onin virsiin korjauksia. Kareksen näkemyksen mukaan hän oli luvannut yleiselle neuvottelukun-

nalle, että joitain pieniä korjauksia ehdotettuihin virsiin oli tulossa. Tämän lupauksen ansioista ko-

kous oli hyväksynyt yksimielisesti uudistetun virsikirjan. Kares koki, että päätoimikunnan tekemä 

päätös, olla tekemättä mitään muutoksia Siionin virsien ehdotusversioon, saattoi hänet ikävään väli-

käteen. Kares ajatteli, että yleinen neuvottelukunta katsoi hänen tarkoitushakuisesti johtaneen tar-

haan kokousväen lupailemalla heille virsiin tulevia korjauksia, joita ei sitten tehtykään. Kares syytti 

päätoimikuntaa siitä, että se oli johtanut hänet harhaan, ja hän oli myös tahtomattaan johtanut La-

puan yleisen neuvottelukunnan edustajat harhaan.  

Kareksen voimakas reagointi päätoimikunnan tekemään päätökseen saattoi johtua myös siitä, että 

päätoimikunta on pöytäkirjassaan kritisoinut yleisen neuvottelukunnan tekemää päätöstä, luvan an-

tamisesta pieniin muutoksiin Siionin virsien esitykseen. Kares oli omasta mielestään tehnyt erin-

omaisen esityksen, jonka ansiosta yleinen neuvottelukunta oli tehnyt yksimielisen päätöksen. Ja nyt 

päätoimikunta oli leimannut Kareksen esityksen vahingolliseksi. 

                                                
226 HYptpk 5.6.1972. 
227 KA OKA Kares Jussi Kuoppalalle 9.6.1972. 
228 KA OKA Kares Jussi Kuoppalalle 9.6.1972. 
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Päätoimikunnan muilla jäsenillä oli toisenlainen käsitys kuin Kareksella yleisen neuvottelukunnan 

antamasta optiosta tehdä ehdotukseen pieniä muutoksia. He näkivät asian niin, että päätoimikun-

nalla oli täysi oikeus olla myös tekemättä muutoksia. Toisaalta päätoimikunnan läsnä olevat jäsenet 

olivat lähteiden mukaan tietoisia Kareksen kannasta. Tästä huolimatta päätoimikunta päätti yksi-

mielisesti, ettei virsiin tehdä enää mitään korjauksia. Perusteluna päätökselle Kuoppala totesi sen, 

että muutosehdotuksia oli tullut niin paljon, että oli vaikeaa perustella, miksi ”tuo kohta korjataan ja 

toinen jätetään korjaamatta”.229

Lähteistä ei käy ilmi, miksi Kares ei itse osallistunut kesäkuussa 1972 päätoimikunnan kokoukseen. 

Ilmeisesti hän luotti siihen, että päätoimikunta tietää hänen tahtonsa ja tulee toimimaan sen mukai-

sesti. Karekselle ei ilmeisesti ollut ratkaisevan tärkeää se, mitkä kohdat ehdotuksesta muutetaan. 

Hänelle tärkeintä oli, että joitain pieniä muutoksia tehtäisiin. 

Kares ilmoitti, että hän tulee tekemään eriävän mielipiteen päätoimikunnan päätöksestä hyväksyä 

Siionin virret ilman mitään korjauksia. Koska Kares oli päätoimikunnan puheenjohtaja, hänellä oli 

oikeus kutsua päätoimikunta koolle. Kares tahtoi, että päätoimikunnan kokous pidetään ennen he-

rättäjäjuhlilla tapahtuvaa vuosikokousta. Ellei ylimääräiseen päätoimikunnan kokoukseen olisi 

suostuttu, Kares ilmoitti ilmaisevansa eriävän mielipiteensä vuosikokouksessa. Samalla Kares esitti 

Kuoppalalle toivomuksen, että päätoimikunnan jo tekemää päätöstä ei julkaista ennen päätoimikun-

nan seuraavaa kokousta. Kares pyysi, että Jussi Kuoppala lähettää valokopiot Kuoppalalle lähettä-

mästään kirjeestä päätoimikunnan jäsenille.230

Jussi Kuoppala lähetti välittömästi Kareksen kirjeen saatuaan kopion siitä kaikille päätoimikunnan 

jäsenille. Kuoppala totesi, että päätoimikunnan päätöksestä hyväksyä Siionin virret -ehdotus ilman 

mitään korjauksia ei tulla Kareksen toivomuksesta tiedottamaan missään. Kuoppala ehdotti, että 

                                                
229 KA OKA Jussi Kuoppala Karekselle 15.6.1972. 
230 KA OKA Kares Jussi Kuoppalalle 9.6.1972. 
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seuraava päätoimikunnan kokous, jossa Kares siis tulisi jättämään eriävän mielipiteensä, pidettäisiin 

7.7.1972.231

Olavi Kareksen koolle kutsumassa päätoimikunnan kokouksessa heinäkuussa 1972 Kares toi jälleen 

ilmi näkemyksensä, että yleisessä neuvottelukokouksessa oli heränneen kansan edustajille annettu 

lupaus siitä, että virsiin tullaan tekemään pieniä muutoksia. Keskustelun jälkeen Jukka Malmivaara 

muotoili kompromissiesityksen, jonka päätoimikunta hyväksyi: 

Asia ei ole lopullisesti ratkaistu sävelmien osalta. Sävelkomitea on työssä. Sille on an-
nettu tehtäväksi saada aikaan sävelmät. Me emme tässä vaiheessa tiedä, millaisia eh-
dotuksia sävelkomitealta tulee. Annamme asian olla niiden esittämiseen saakka. Sitten 
tehdään lopullinen päätös.232

Näin päätoimikunta teki päätöksen, jossa viitataan mahdollisiin tuleviin muutoksiin. Tämä päätös 

antoi kuitenkin mahdollisuuden markkinoida Siionin virsien nuotittomia versioita lopullisina versi-

oina. Päätöksessä oli yritetty ottaa huomioon Kareksen näkemys. Silti päätös oli selvästi toisenlai-

nen, kuin Kareksen toive olisi ollut. Tästä syytä Karekselle loppuun asti lojaali toiminnanjohtaja 

Jussi Kuoppala ei katsonut voivansa yhtyä päätoimikunnan päätökseen.233

Päätoimikunnan kokous 7.7.1972 oli Kareksen viimeinen kokous kyseisessä toimielimessä. Hän oli 

toiminut päätoimikunnan jäsenenä vuodesta 1945 lähtien ja sen puheenjohtajana vuodesta 1958 läh-

tien. Kareksen viimeinen päätoimikunnan kokous oli hänelle itselleen murheellinen: Hän oli omalla 

arvovallallaan saanut yleisen neuvottelukunnan herännäisedustajat yksimieliseen päätökseen. Mutta 

hänen arvovaltansa ei ollut riittävä päätoimikunnalle. Taloudellinen hyöty, eli herättäjäjuhlien 

markkinamahdollisuuden hyödyntäminen Siionin virsien myynnissä, oli ollut määräävämpi tekijä 

kuin Kareksen tahto. 

Kalevi Toiviainen kirjoittaa teoksessaan Jukka Malmivaara – sanan ja miekan mies, että Kares ai-

van yllättäen otti Siionin virsien uudistamisen käsittelyyn päätoimikunnan kokouksessa 7.7.1972.234

                                                
231 KAOKA Jussi Kuoppala Karekselle 15.6.1972. 
232 HYptkp 7.7.1972; Toiviainen 1999, 221. 
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Kysymyksessä ei kuitenkaan ollut yllätys. Jussi Kuoppala oli lähettänyt kaikille päätoimikunnan jä-

senille Kareksen kirjeen, jossa hän oli ilmaissut pettymyksensä päätoimikunnan 5.6.1972 tekemästä 

päätöksestä. Kaikki päätoimikunnan jäsenet tiesivät, että päätoimikunnan kokous oli nimenomaan 

kutsuttu koolle sitä varten, että Kares tulisi siellä antamaan lausumaan eriävän mielipiteensä kysei-

sestä asiasta. Toiviainen kirjoittaa virheellisesti, että Kareksen käyttäytyminen tässä kohdin vaikutti 

”epäjohdonmukaiselta ja taustaltaan ja tavoitteiltaan hämärältä”.235

Toiviainen arvelee, että Kareksen käytökseen oli syynä ”kitka” hänen ja korjauskomitean puheen-

johtajan Jaakko Haavion väleissä. Lähteistä ei käy ilmi, että Haavion ja Kareksen väleissä olisi ollut 

erityistä kitkaa. Muistelmissaan molemmat pitävät toisiaan ystävinä. Ja toisaalta esityksen päätoimi-

kunnalle tässä asiassa teki työvaliokunta, jonka jäseninä olivat Jukka Malmivaara, rehtori Matti Ku-

janpää, koulunjohtaja Paavo Ikola, pastori Paavo Manula, johtaja Mikko Kuoppala sekä tohtori 

Jussi Kuoppala.

Toiviainen esitti kirjassaan, että kohta 7.7.1972 pidetyn päätoimikunnan kokouksen jälkeen Olavi 

Kares jätti yllättäen Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan puheenjohtajuuden.236

Kareksen jättäytymistä pois puheenjohtajan tehtävästä ei kuitenkaan voida pitää yllätyksenä. Kares 

oli jo huhtikuussa ilmoittanut yleiselle neuvottelukunnalle, että hän tulee jättämään saman kesän 

vuosikokouksessa sekä päätoimikunnan puheenjohtajuuden sekä jäsenyyden. Varapuheenjohtaja 

Jukka Malmivaaran johtaman päätoimikunnan kokouksen 5.6.1972 pöytäkirjan 1.§:ssä todettiin li-

säksi, että mikäli Olavi Kareksen uhkaus päätoimikunnasta eroamisesta toteutuu, hänet ehdotettiin 

kutsuttavaksi johonkin päätoimikunnan kokouksista ja syötäisiin lounas yhdessä hänen kanssaan.237

Seinäjoella heinäkuussa 1972 pidetyssä Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokouksessa erovuoroisia pää-

toimikunnan jäseniä olivat: päätoimikunnan puheenjohtaja Olavi Kares, rakennusmestari Toivo 

                                                
235 Toiviainen 1999, 222. 
236 YH 2/1973, 3; Toiviainen 1999, 222. 
237 HYptpk 5.6.1972. Tuntuu erikoiselta, että pöytäkirjassa mainittiin ”mikäli hänen uhkauksensa erota päätoimikun-
nasta toteutuu”. Olihan Kares itse ilmoittanut yleiselle neuvottelukunnalle huhtikuussa 1972, että hän tulee eroamaan 
päätoimikunnasta. Oliko niin, että päätoimikunta ei sittenkään ollut aivan varma siitä, aikooko Kares todella erota, vai 
oliko eroilmoitus vain uhkaus? Tämä jää avoimeksi. 
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Korpela, lehtori Viljo Pitkänen sekä vahtimestari Reino Väätäinen. Tällä kertaa päätoimikunnan jä-

senistössä tapahtuikin muutoksia, sillä neljäsosa sen jäsenistä vaihtui. Erovuoroisista ainoastaan 

Viljo Pitkänen valittiin uudestaan. Erityisen merkittävää oli se, että vuosikokouksessa valittiin uusi 

puheenjohtaja päätoimikunnalle. Olavi Kares oli toiminut kolmetoista vuotta päätoimikunnan pu-

heenjohtajana ja 27 vuotta sen jäsenenä. Hän oli samalla ensimmäinen päätoimikunnan puheenjoh-

taja, joka erosi vapaaehtoisesti puheenjohtajuudesta. Aikaisemmat puheenjohtajat olivat toimineet 

tehtävässään kuolemaansa asti. Vuosikokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Väinö Malmivaaran 

pojan Jukka Malmivaaran. 238

Aili ja Olavi Kares kutsuttiin lounaalle aiemman suunnitelman mukaisesti lokakuussa 1972 päätoi-

mikunnan kokouksen yhteydessä.239 Jussi Kuoppala ja Jukka Malmivaara kiittivät Karesta sydämel-

lisesti hänen vuosistaan päätoimikunnassa. Omassa puheenvuorossaan Kares vakuutti pitävänsä 

kaikkia päätoimikunnan jäseniä rakkaina ystävinään.240

Olavi Kares toteaa muistelmissaan, että hänen seuraajakseen Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikun-

nan puheenjohtajaksi tuli Jukka Malmivaara. Kares jatkoi: ”Harva viestikapulan vaihto tapahtunee 

niin sydämellisissä luottamuksessa ja ystävyydessä kuin meidän kahden silloin.”241

Lähteiden perusteella puheenjohtajan vaihdos sisälsi kuitenkin Kareksen osalta myös mielipahaa. 

Tosin jo lokakuussa 1972 Kareksen ja päätoimikunnan ristiriidat näyttivät osittain väistyneen. 

Seuraavan vuoden alkupuolella Kares ajautui jälleen ristiriitoihin Herättäjä-Yhdistyksen päätoimi-

kunnan kanssa. Riidat johtivat siihen, että Kares ei osallistunut vuoden 1973 herättäjäjuhlille.242

Olavi Kares oli osallistunut kaikkiin toisen maailmansodan jälkeen pidettyihin herättäjäjuhliin. Hän 

oli ollut aina erittäin merkittävissä rooleissa näissä tilaisuuksissa. Yleensä hän toimi juhlapuhujana 

                                                
238 YH 2/1973, 2. 
239 YH 2/1973, 3. 
240 LA Jussi Kuoppala Karekselle 29.11.1972. Kuoppala lähetti Karekselle 10.10.1972 lounaalla pidetyt puheet puhtaak-
sikirjoitettuna. 
241 Kares 1980, 321. 
242 Kares 1980, 319. Olavi Kares osallistui kaikkiin muihin herättäjäjuhliin, jotka tämän tutkimuksen piiriin kuuluvat eli 
vuodesta 1945 vuoteen 1974. Herättäjäjuhlien juhlapuheen hän piti vuosina 1947–1959, 1961, 1968–1971, juhlasaarnan 
1960, 1962–1965, 1967, 1972 ja 1974. Vuonna 1966 Kares piti puheen radioitavissa seuroissa. 
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tai vähintään juhlasaarnan pitäjänä. Vuoden 1973 herättäjäjuhlille Karesta pyydettiin päätösseurojen 

loppupuheen pitäjäksi. Jo tammikuussa 1973 Kares ilmoitti Jussi Kuoppalalle, ettei hän taida tulla 

pitämään kyseistä puhetta.243 Ilmeisesti juuri se, ettei Karekselle tarjottu hänen mielestään riittävän 

merkittävää puheenvuoroa vuoden 1973 herättäjäjuhlilla, sai hänet jäämään kokonaan pois juhlista. 

Keväällä 1974 Kares ilmoitti jäävänsä eläkkeelle piispan virasta kyseisen vuoden päättyessä. Hän 

oli eläkkeelle siirtyessään 71-vuotias. Juuri ennen eläkkeelle lähtöään Kares antoi haastattelun Uu-

delle Suomelle ja Savon Sanomille. Kares sanoi iloitsevansa siitä, että Suomen evankelis-luterilai-

nen kirkko oli hänen näkemyksensä mukaan lujittunut sisäisesti verrattuna 1960-luvun pahimpiin 

vuosiin. Kares kritisoi kuitenkin Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa sittä, että se oli syyllistynyt 

yksipuoliseen kritiikkiin. Hän ei hyväksynyt sitä, että kirkon piirissä tuomittiin voimakkaasti Chi-

lessä, Etelä-Afrikassa ja Vietnamissa tapahtuneet ihmisoikeusloukkaukset ja samalla vaiettiin koko-

naan monen muun maan kärsimyksistä. Kareksen mukaan paljon lähempänä Suomea kuin maini-

tuissa maissa tapahtui kristittyihin kohdistuvia laittomuuksia.244

Kenellekään ei todennäköisesti jäänyt epäselväksi se, että Kares viittasi nimenomaan Neuvostolii-

tossa tapahtuneisiin kristittyihin kohdistuneisiin ihmisoikeusloukkauksiin. Tosin Kareskaan ei roh-

jennut julkisesti nimeltä mainiten arvostella Neuvostoliittoa. Samanlainen varovaisuus suhteessa 

presidenttiin ja hallitukseen tuli näkyviin siinä, että Kares pidättäytyi kommentoimasta mitenkään 

hänen seuraajansa nimitystä.245 Kuopion hiippakunnan piispanvaalissa 27.11.1974 oli tullut ensim-

mäiselle ehdokassijalle Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan puheenjohtaja Jukka Malmivaara. 

Presidentti Kekkonen nimitti kuitenkin – hallituksen enemmistön esityksen mukaisesti – Kuopion

piispaksi toiselta ehdokassijalta professori Paavo Kortekankaan.246

                                                
243 KA OKA Kares Jussi Kuopalalle 13.1.1973. 
244 Savon Sanomat 24.12.1974; US 29.12.1974. Kun Kares kritisoi Suomen ev.lut.kirkkoa, niin hänen arvostelunsa koh-
distui käytännössä arkkipiispa Simojokeen. 
Eläkkeelle jäävän Olavi Kareksen tuntemuksia kuvaa osuvasti Kimmo Kivelä todetessaan: ”Vuoden 1974 lopulla eläk-
keelle siirtyi ulkonaisesti elämänmyönteinen ja hyväkuntoinen, mutta sisimmässään monin tavoin pettynyt ja yksinäinen 
Olavi Kares.” Kivelä 1997, 121.
245 Kares tyytyi toteamaan, että sekä Malmivaara että Kortekangas olivat molemmat hänen rakkaita ystäviä, joiden 
kanssa hän tunsi syvää hengen yhteyttä. US 29.12.1974. 
246 Niiranen 2000, 149–154; Toiviainen 1999, 180–182. 
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V TUTKIMUSTULOKSET

Tutkimukseni lähtökohta on, että Olavi Kareksessa tapahtui aatteellinen ja uskonnollis-teologinen 

muutos. Vuosina 1945–1955 Kareksen teologinen, uskonnollinen ja kirkkopoliittinen profiili oli 

pietistinen. Hän oli teologisissa kysymyksissä hyvin lähellä professori ja pietistivaikuttaja Osmo 

Tiililän edustamia näkemyksiä. Karesta ja Tiililää yhdisti se, ettei heillä kummallakaan ollut henki-

lökohtaista kokemusta rintamalla olosta. Karekselta puuttui se inhorealistinen kosketus suomalais-

ten miesten mielenmaisemaan, mikä rintamapapeilla oli. Kares vastusti monia asevelipapiston aja-

mia uudistuksia toisen maailmansodan jälkeen.  

Pietistiseen profiiliin kuului Kareksen keskittyminen uskonnollisissa kannanotoissaan ihmisen ju-

malasuhteeseen. Sosiaalisia korostuksia ei hänen mukaansa tulisi painottaa. Olavi Kareksen keskei-

senä teemana hänen herättäjäjuhlien juhlapuheissaan vuosina 1947–1955 oli muistuttaminen maail-

man ja Jumalan valtakunnan välisestä rajasta. Rajan vetäminen maailmaan päin tuli näkyviin myös 

Kareksen tapakulttuuriin liittyvissä näkemyksissä. 1950-luvun alkupuolella Kares suhtautui kieltei-

sesti niin sanottuun Lundin teologiaan. Erityisesti hän kritisoi Erkki Niinivaaran näkemyksiä. 

Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikuntaan valituksi tuleminen vuonna 1945 osoitti, että Olavi Kares 

oli noussut merkittäväksi herännäisvaikuttajaksi. Hän oli saavuttanut herännäisjohtajien luottamuk-

sen erityisesti herännäisyyden historian asiantuntijan roolissa. Liikkeen sisällä Kares oli ehdottaman 

lojaali sen grand old manille Väinö Malmivaaralle. Samalla Herättäjä-Yhdistys oli valmis tukemaan 

Karesta. Tämä tuli näkyiin esimerkkisi siinä, että yhdistys oli valmis maksamaan Helsingin yliopis-

tolle Kareksen suunnitellun professuurin palkkakulut vuonna 1945.

Tultuaan mukaan Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikuntaan Olavi Kares pyrki tehostamaan yhdistyk-

sen toimintaa. Hän tahtoi myös ylläpitää julkisuudessa käsitystä herännäisyyden sisäisestä yksimie-

lisyydestä. Kares ei hyväksynyt avointa keskustelua herännäisyyden uudistustarpeesta eikä myös-

kään herännäisyyden johtohenkilöiden julkista arvostelemista.  
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Toisen maailmansodan jälkeen Suomen poliittinen ja henkinen ilmapiiri muuttui. Suhtautuminen 

aikaisempaan äärioikeistoon muuttui kielteisemmäksi, ja poliittisen vasemmiston kannatus kasvoi. 

Tästä huolimatta herännäisyyden kannatus ei kuitenkaan kääntynyt laskuun. Osaltaan tämä johtui 

siitä, että herännäisyyden kannattajien keskuudessa ei tapahtunut sodan jälkeen samanlaista vasem-

mistolaisten aatteiden kannatuksen kasvua kuin muulla. Herännäisyys koettiin myös sodan jälkeen 

konservatiivisena ja oikeistolaisena liikkeenä. Ne, jotka asennoituivat kriittisesti vasemmistolaisuu-

teen ja tahtoivat pitäytyä konservatiivissa arvoissa, tunsivat vetoa herännäisyyttä kohtaan. Herännäi-

syys edusti vastavoimaa nousevan vasemmistolaisuuden keskellä. Koska herännäisyys vahvistui 

toisen maailmansodan jälkeen, niin liikkeen sisällä ei ollut merkittäviä muutospaineita, ja Kareksen 

oli näin ollen luontevaa toimia traditionalistina herännäisyydessä.

Traditionalistin rooliin kuului Kareksen korostunut herännästraditioiden arvostaminen. Hän perus-

teli omia näkemyksiään herännäisauktoriteeteilla, erityisesti Nils Gustav Malmbergillä sekä Wil-

helmi Malmivaaralla. Näin toimien Kares oli vahvistamassa herännäisyyden keskuudessa toiminta-

tapaa, jossa vastaukset ajankohtaisiin kysymyksiin haettiin ennen kaikkea edesmenneiden herän-

näisvaikuttajien opetuksista.  

Omien herännäisyyttä koskevien tutkimustensa kautta Kares kokosi, vahvisti ja muokkasi herännäi-

syyden identiteettiä. Kareksen historiankirjoitus oli voimakkaasti romantiikan sävyttämää. Historian 

herännäisvaikuttajat edustivat hänen tuotannossaan ihanteellista sankarihurskautta. Samalla Kares 

määritteli tutkimuksissaan ja kannanotoissaan, millaista oli oikea herännäisyys. Hänen näkemyk-

sensä mukaan herännäisyydelle olivat ominaista: isänmaallisuus, uskollisuus Lutherin näkemyk-

sille, keskittyminen toiseen uskokappaleeseen ja yksilölliseen sielunpelastukseen, rajanveto maail-

maan päin sekä vastenmielisyys korkeakirkollisuutta ja roomalaiskatolisuutta kohtaan. 

Herännäisyys ilmensi Kareksen mielestä erityisellä tavalla suomalaista uskonnollisuutta. Nationalis-

mia korostanut Kares suhtautui negatiivisesti angloamerikkalaiseen herätyskristillisyyteen. Kysei-
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sen herätyskristillisyyden edustajien järjestämät hartaustilaisuudet poikkesivat perinteellistä herän-

näisseuroista. Kares koki angloamerikkalaisen herätyskristillisyyden ”maailmalliseksi”. Varsinkin 

ulkomailta tulleiden puhujien ”muodikas ulkoinen olemus” sekä värikäs esiintymistapa herättivät 

Kareksessa epäluuloa. Kares oli omaksunut mentaalisen eksklusiivisen ajattelun, jonka mukaan lä-

hes kaikki vierasmaalaiset ja ”ei-körttiläiset” vaikutteet olivat negatiivisia. Hän ei itse nähnyt risti-

riitaa siitä, että hänen kannattamillaan nationalismilla, oikeistoradikalismilla kuin pietismilläkin oli 

”ulkomaiset” juuret.  

Aivan erityisen vastenmielistä Karekselle oli kaikki, mikä liittyi korkeakirkollisuuteen. Hän vastusti 

jyrkästi jumalanpalvelusten liturgisten piirteiden voimistamista. Korkeakirkolliset vaikutteet olivat 

Kareksen mukaan vahingollisia, koska niiden välityksellä Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon 

tuli roomalaiskatolisia vaikutteita. 

1940-luvun puolenvälin jälkeen Kares osoitti valmiutensa heittäytyä mukaan erilaisiin kirkollisiin 

valtapeleihin. Vuosina 1945–1955 Kareksen oli tarkoituksenmukaista toimia pietistisenä teologina. 

Pietistinen suuntautuminen mahdollisti sen, että hän saavutti merkittävän aseman herännäisyyden 

keskuudessa.  

Malmivaarojen dynastia edusti konservatiivisessa liikkeessä jatkuvuutta ja traditiota, mutta myös 

valtaa, jota heidän oli vaikeaa antaa muille. Olavi Kares oli jossain määrin kirkollistamassa herän-

näisyyden yleislinjaa. Mutta varsinkin 1940-luvulla ja 1950-luvun alkupuolella Karekselle oli kes-

keisempää myötäillä Malmivaaroja ja vahvistaa käsitystä herännäisyyden muuttumattomuudesta 

muuttuvan ajan keskellä. 

Lapuan hiippakunnan piispannimitys vuonna 1956 oli merkittävä tapahtuma Olavi Kareksen toi-

minnassa. Kares voitti Lapuan piispanvaalin ja hänet asetettiin ensimmäiselle ehdokassijalle. Tasa-

vallan presidentti Urho Kekkonen kuitenkin syrjäytti Kareksen ja nimitti Lapuan hiippakunnan piis-

paksi toisella ehdokassijalla olleen Eero Lehtisen. Kareksen syrjäyttämisen syyt olivat poliittiset. 
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Kekkonen ei luottanut Karekseen, joka oli ollut näkyvästi mukana 1920- ja 1930-luvuilla oikeisto-

radikaaliliikkeissä. Yhdistelmä Kares ja Lapua oli liian uhkaava presidentille. Samoin presidentti ja 

hallitus kokivat herännäisyyden poliittisesti oikeistolaisena liikkeenä. Evankelinen herätysliike oli 

poliittisesti sovinnaisempi vaihtoehto kuin herännäisyys. Tästä syystä evankelista herätysliikettä 

edustanut Eero Lehtinen oli Kekkoselle mieluisampi vaihtoehto kuin Olavi Kares. Kares itse koki, 

että myös Kuopion hiippakunnan piispa Eino Sormunen oli vaikuttanut siihen, ettei häntä nimitetty 

Lapuan piispaksi. 

Lapuan piispannimitys oli vedenjakaja Kareksen elämässä. Syrjäyttämisensä jälkeen Kares alkoi 

entistä näkyvämmin esiintyä kirjallisuudesta ja kuvataiteista kiinnostuneena kulttuurihenkilönä. Ka-

reksen kiinnostus taidetta ja kirjallisuutta kohtaan on todennäköisesti ollut ainakin osittain aitoa. 

Toisaalta hänen oman lukeneisuutensa esittelyssä ja taidelausuntojensa taustalla oli selvästi myös 

tarkoitushakoisuutta.  

Lapuan piispannimityksessä tapahtuneen syrjäyttämisensä jälkeen Kares näyttää tiedostaneen, että 

hänen körttipietistin imagonsa ei avaa hänelle ovea piispan virkaan. Tästä syystä hän alkoi rakentaa 

uudenlaista imagoa. Kareksen imagonrakennuksessa keskeisessä osassa oli hänen aforismikokoel-

mansa On on tahi ei ei sekä erityisesti hänen vuonna 1958 ja 1961 ilmestyneet päiväkirjansa.  Kares 

alkoi rakentaa itsestään mielikuvaa avarakatseisena ja kulttuurimyönteisenä henkilönä.  

Kareksen aforismikokoelman ja päiväkirjojen aiheuttama palaute osoitti, että Kareksen uuden ima-

gon rakentaminen onnistui. Kirja-arvosteluissa, joita oli lukuisissa lehdissä, Kares kuvattiin huma-

nistina, joka ymmärsi erilaisia ilmiöitä ja näkemyksiä. Myös presidentti Kekkonen myönsi, että hän 

oli arvoinut Kareksen virheellisesti syrjäyttäessään hänet Lapuan piispannimityksessä. Kekkonen 

totesi, että hän oli oppinut tuntemaan Kareksen, tämän päiväkirjojen perusteella, ”rehellisesti ja vil-

pittömästi etsivänä, ennakkoluulottomana, avarana ja lämpimänä ihmisenä”. Erityisen vaikutuksen 

presidenttiin oli tehnyt Kareksen ”humaanisuus”. Kareksen molemmat päiväkirjat olivat myyntime-

nestyksiä. Ensimmäisen päiväkirjan kokonaispainos oli 16 000 ja jälkimmäisen 17 000 kappaletta. 
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Lapuan piispannimityksen jälkeen Kares esiintyi erityisesti nonfiguratiivisen ja surrealistisen taiteen 

sekä kirjallisuuden asiantuntijana. Kareksen kiinnostukseen taidetta kohtaan oli vaikuttamassa myös 

se, että hänen ainoa lapsensa Leena avioitui vuonna 1956 kuvanveistäjä Pekka Kontion kanssa. 

Olavi Kareksella oli selvästi taipumus tukeutua auktoriteetteihin. Hänen nuoruutensa keskeinen 

auktoriteetti oli ollut hänen isänsä K. R. Kares. Isänsä kuoleman jälkeen ehdoton auktoriteetti oli 

Väinö Malmivaara. Kareksen kunnioitus Väinö Malmivaaraa kohtaan tuli ilmi muun muassa siinä, 

että hän ei julkisesti esittänyt teologisia kannanottoja, joista Väinö Malmivaara oli eri mieltä. Esi-

merkiksi Kares ei näkyvästi kannattanut pappisviran avaamista naisille Väinö Malmivaaran eläessä. 

Olavi Kareksen toiminta herännäisyyden uudistajana voimistui Väinö Malmivaaran kuoleman jäl-

keen vuonna 1958. Auktoriteettiuskovainen Olavi Kares asetti itsensä entistä selvemmin auktoritee-

tikseen Malmivaaran kuoleman jälkeen. Tähän kehitykseen oli myötävaikuttamassa se, että hänet 

valittiin Väinö Malmivaaran jälkeen Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnan puheenjohtajaksi.  

Päätoimikunnan toiminta muuttui demokraattisemmaksi ja avoimemmaksi puheenjohtajan vaihtu-

misen myötä. Olavi Kares, joka oli 1940-luvulla ja 1950-luvun alkupuolella korostanut herän-

näistraditioiden merkitystä, alkoi 1950-loppupuolella puhua voimakkaasti herännäisyyden uudistu-

misen puolesta. Kareksen mukaan liikkeessä oli huomioitava suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtu-

neet muutokset. Kares alkoi kyseisenä ajankohtana tuomaan puheenvuoroissaan esille myös sosiaa-

lisen vanhurskauden vaatimuksen. Kareksen uudistuneeseen imagoon liittyen hän alkoi 1950-luvun 

puolenvälin jälkeen suhtautua aiempaa myönteisemmin työväenliikkeeseen.

Herännäisyyden keskeisen vaikuttajan näkemysten uudistuminen koettiin merkitsevän sitä, että he-

rännäisyys oli muuttunut. Monet toimittajat eri lehdissä kirjoittivat, että herännäisyys oli ennen Ka-

reksen päiväkirjoja tulkittu olevan ahdasmielinen liike, jossa kaikkeen kulttuuriin suhtauduttiin tuo-

mitsevasti. Kareksen päiväkirjat osoittivat toimittajien mukaan herännäisyyden muuttuneen myön-

teisellä tavalla. 
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Kares pyrki tietoisesti muuttamaan herännäisyyden julkisuuskuvaa.  Vuoden 1956 jälkeen hän alkoi 

aiempaa näkyvämmin kuvata herännäisyyttä liikkeenä, jolle oli ominaista tuomitsemattomuus ja 

avarakatseisuus. Kareksen toiminnan selittävänä motiivina oli se, että nationalistiseksi ja oikeisto-

laiseksi mielletyn liikkeen imago, joka vielä toisen maailmansodan jälkeen oli ollut vetovoimainen, 

ei enää 1950-luvun puolenvälin muuttuneessa suomalaisessa yhteiskunnassa ollut niin suosittu kuin 

aiempina vuosikymmeninä. Kares oli osaltaan ollut ylläpitämässä herännäisyyden nationalistista 

julkisuuskuvaa 1940-luvulla ja seuraavan vuosikymmenen alussa. Lapuan piispannimityksen jäl-

keen Kares kuitenkin oivalsi, että herännäisyyden julkisuuskuva oli muuttunut poliittisesti epäsuo-

tuisaksi. Hän tiedosti, että kyseisen herätysliikkeen keskeisen vaikuttajan mahdollisuudet saada ni-

mitys piispan virkaan Kekkosen johtamassa Suomessa eivät olleet parhaat mahdolliset. 

Kareksen kannanotoissa alkoi näkyä pyrkimys esiintyä humanistina jo Väinö Malmivaaran elinai-

kana. Väinö Malmivaaran kuolema oli kuitenkin osaltaan vahdittamassa Kareksen  

muutosta pietististä humanistiksi. Väinö Malmivaara oli korostanut herännäisyyden olevan pietisti-

nen liike, ja hän oli kuolemaansa asti keskeinen vaikuttaja herännäisyydessä.  

Kareksen humanisti-imagon synnyttämä suosio tuli esille Turun tuomiorovastin vaalissa vuonna 

1961. Esimerkiksi vasemmistolaisessa Turun päivälehdessä todettiin, että turkulaiset olivat saaneet 

uuden tuomiorovastin, joka oli laajalti kulttuuria tunteva ja ”maallisenkin maailman” asioita ym-

märtävä ajattelija. 

Eino Sormusen jäätyä eläkkeelle Kuopion hiippakunnan uudeksi piispaksi nimitettiin vuonna 1962 

Olavi Kares. Hän sai piispanvaalissa ylivoimaisesti eniten kannatusta ja tällä kertaa myös presi-

dentti Kekkonen oli valmis hänet nimittämään piispaksi. Kekkosen myötämieliseen käsitykseen Ka-

reksesta vaikutti myös se, ettei Kares asettunut vuoden 1960-luvun alussa näkyvästi tukemaan oi-

keuskansleri Olavi Hongan valitsemista tasavallan presidentiksi.
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Ensimmäisinä vuosinaan Kuopion hiippakunnan piispana Kares korosti, miten tärkeää oli, että 

kirkko osaisi toimia nykyaikaisella tavalla muuttuneessa yhteiskunnassa. Vuonna 1963 ilmesty-

neessä paimenkirjeessä Kirkkolaivan kölivesillä Kares painotti, miten kirkon pitää ennakkoluulotto-

masti kokeilla uusia työmuotoja ja käsitellä ajankohtaisia ongelmia.  

Kareksen muutos pietististä humanistiksi näytti herättävän hänen itsensä kannalta pääosin myöntei-

siä seurauksia 1950-luvun loppupuolella sekä seuraavan vuosikymmen alussa. Kareksen asema kir-

kollisessa hierarkiassa vahvistui. Hän sai kannatusta myös perinteisten herännäispiirien ulkopuo-

lelta. Häntä pidettiin henkisesti ja hengellisesti avarakatseisena teologina. Myös Kareksen kuvatai-

teiden ja kirjallisuuden tuntemus herätti arvostusta laajoissa piireissä. Kareksen toiminnan myötä 

myös herännäisyyden nähtiin muuttuneen myönteiseen suuntaan. Herätysliikkeen, joka aiemmin oli 

nähty ”synkkänä ja tuomitsevana”, koettiin muuttuneen avarammaksi ja humaanimmaksi. 

Kareksen muutos pietististä humanistiksi herätti myös lisääntyvää kritiikkiä 1960-luvulla ja erityi-

sesti kyseisen vuosikymmenen jälkipuoliskolla. Humanisti-Kares joutui ristiriitoihin muodostuvan 

uuspietistisen liikkeen kanssa. Mainitun liikkeen keskuudessa nähtiin, että Kares ei riittävästi pai-

nottanut puheenvuoroissaan henkilökohtaisen uskon ja uskonratkaisun merkitystä. Kareksen myön-

teinen suhtautuminen naispappeuteen erotti lisäksi hänet useimmista viidennen herätysliikkeen 

edustajista.

Eräänä syynä Kareksen kriittisyyteen viidesläisyyttä kohtaan oli se, että hänellä oli aina ollut varau-

tunut suhtautuminen hänen mielestään vierasperäisiin vaikutteisiin. Viidesläisyys oli saanut vaikut-

teita angloamerikkalaisuudesta sekä tunnustuskuntarajat ylittävästä herätyskristillisyydestä. Kares 

oli jo toisen maailmansodan jälkeen ollut kriittinen mainittua ”vierasmaalaista” suuntausta kohtaan. 

Kareksen uusi imago aiheutti sen, että hänen sekä hänen aiemman tukijansa Osmo Tiililän välit rik-

koutuivat. Tiililä arvioi vielä vuonna 1958 ilmestynyttä Kareksen Päiväkirjaa varovaisen myöntei-

sesti, mutta vuonna 1961 julkaistu Kierros auringon ympäri sai Tiililältä jo jyrkemmän tuomion. 

Tiililä pelkäsi, että Väinö Malmivaaran ja Matti Pesosen kuolemien myötä herännäisyys muuttuisi
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kielteiseen suuntaan. Kareksen päiväkirjat osoittivat Tiililän mukaan sen, ettei herännäisyydessä 

enää ollut ”hätää sieluista”. Tiililä syytti Karesta siitä, että hänen johdollaan herännäisyys oli poi-

kennut Väinö Malmivaaran ja Matti Pesosen viitoittamasta tiestä. Malmivaara ja Pesonen edustivat 

Tiililän mukaan ”aitoa ja oikeaa” herännäisyyttä. 

Samalla myös Kareksen suhde Tiililään etääntyi. Vielä vuonna 1958 ilmestyneessä Päiväkirjassaan 

Kares puhui Tiililästä ystävänään, mutta vuoden 1961 päiväkirjassa Tiililän edessä ei enää ollut sa-

naa ystävä. 

Olavi Kareksen toisen maailmansodan jälkeisissä virkavuosissa oli kaksi merkittävää käännekohtaa. 

Ensimmäinen oli Lapuan piispannimityksessä tapahtunut ohittaminen. Toinen merkittävä käänne-

kohta oli 1960-luvulla tapahtunut vasemmistoradikalismin nousu Suomessa. 

Suomessa tapahtui huomattava ilmapiirin muutos 1960-luvun loppupuolella. Kirkkoa ryhdyttiin ar-

vostelemaan aiempaa voimakkaammin. Mainitun kritiikin taustalla oli suomalaisessa yhteiskun-

nassa tapahtunut maailmankatsomuksellinen liberalisoituminen, vasemmistolaisuuden voimistumi-

nen sekä yleinen auktoriteettikriisi.

Kuopion piispa kantoi yllään ensimmäisinä virkavuosinaan uudistusmielisen ja nykyaikaisen piis-

pan imagoa. Hän alkoi kuitenkin nopeasti menettää suosiotaan kirkon uudistusmielisten keskuu-

dessa. 1960-luvun loppupuolella voimistuneen kirkollisen radikalismin keskellä Kares omaksui 

piispoista vahvimmin kirkon ja perinteellisen kristinuskon puolustajan roolin. Hän myös pettyi sii-

hen, ettei arkkipiispa Martti Simojoki asettunut hänen mielestään riittävän selvästi tuomitsemaan 

vasemmistoradikaalien näkemyksiä.  

Kares teki vastahyökkäyksen erityisesti kirkon piirissä toimivia vasemmistoradikaaleja kohtaan. 

Hän käytti mainituista henkilöistä nimitystä ”kielteiset radikaalit”. Kareksen mukaan kielteiset radi-

kaalit olivat Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle sekä Suomen yhteiskunnalle vaarallisia sen 

tähden, koska Neuvostoliitto pyrki heidän kauttaan tuhoamaan kirkon ja Suomen itsenäisyyden. 

Kuopion piispan mukaan vasemmistoradikaalit olivat ennen kaikkea poliittinen uhka. Tässä kohdin 
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tuli näkyviin ero Kareksen ja viidennen herätysliikkeen edustajien välillä. Viidesläiset kritisoivat 

kirkon nuorisoradikaaleja ennen kaikkea teologisista syistä. 

Suhtautumisessaan vasemmistoradikaaleihin 1960- ja 1970-luvujen taitteessa Kareksessa tuli ilmi 

samanlainen poliittis-uskonnollinen ajattelu, jota hän oli edustanut jo 1920- ja 1930-luvuilla. ”Rys-

sän” ja kommunismin pelko olivat keskeiset vaikuttajat hänen näkemyksissään.  

1960-luvun loppupuolella radikalismi näkyi myös taiteen alueella. Kares joka oli vielä kymmenen 

vuotta aiemmin suhtautunut erittäin myönteisesti surrealistiseen taiteeseen, totesi 1970-luvun alussa 

mainitun suuntauksen vaikuttavan häneen ”luotaantyöntävästi”.  

1960-luvun loppupuolella sekä 1970-luvun alussa käytiin Suomessa kaikissa puolueissa keskustelua 

kirkon ja valtion välisistä suhteista. Kokoomuksen puheenjohtajaksi vuonna 1971 valittu Harri Hol-

keri lähestyi Olavi Karesta ja pyysi häneltä kannanottoa siitä, miten kirkon ja valtion väliset suhteet 

tulisi hänen mielestään järjestää Suomessa. Kun Holkeri esitti kokoomuksen näkemyksen kirkon ja 

valtion välisistä suhteista puoluevaltuuston kokouksessa, Holkerin esitys oli lähes suora lainaus Ka-

reksen Holkerille lähettämästä kannanotosta. Holkeri teki yhteistyötä Kareksen kanssa myös silloin,

kun kokoomus teki oman kannanottonsa kirkon ja valtion välisitä suhteista. Kares oli saavuttanut 

kokoomuksen ja Harri Holkerin luottamuksen, koska hän oli profiloitunut piispoista voimakkaim-

min vasemmistoradikalismin vastustajana. Olavi Kares oli toisen maailmansodan jälkeen sekä 

1950- ja 1960-luvuilla pyrkinyt pitämään etäisyyttä puoluepolitiikkaan. 1960- ja 1970-luvun vaih-

teen vasemmistoradikalismin pelko sai kuitenkin Kareksen tekemään yhteistyötä kokoomuksen 

kanssa.

1960-luvun vasemmistoradikalismi aiheutti myös herännäisyyden sisäisiä jännitteitä. Olavi Karek-

sen toimintaa arvosteli erityisesti nuoremman herännäispapiston vaikuttaja Jaakko Elenius. Karek-

sen johtamaa Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikuntaa kritisoitiin siitä, että herännäisyydessä ei ollut 

mahdollisuutta keskustella avoimesti herätysliikkeen sisäisistä ristiriidoista. Kares, joka oli aiemmin 

pyrkinyt vähättelemään herännäisyyden sisäisiä ristiriitoja, joutui 1960-luvun lopulla avoimesti 
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myöntämään liikkeen sisäiset ristiriidat. 1960-luvun alussa herännäisyyden uudistumisen puolesta 

puhunut Kares korosti Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokouksessa vuonna 1967 jälleen perinteiden 

merkitystä. Hänen mukaansa uudistusvaatimuksissa oli menty liian pitkälle. 

Herännäisyyden nuoremman ja vanhemman polven ristiriidat kärjistyivät Jaakko Eleniuksen pitä-

män radiohartauden seurauksena vuonna 1971.  

Vuoden 1972 Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokouksessa Kares ilmoitti luopuvansa Herättäjä-Yhdis-

tyksen päätoimikunnan puheenjohtajuudesta sekä jäsenyydestä. Olavi Kares jäi eläkkeelle Kuopion 

hiippakunnan piispan virasta vuoden 1975 alusta lukien. Eläkkeelle jäädessään hän oli 71-vuotias. 

Uudistusmielisestä ja avarakatseista humanistipiispasta oli 1960-loppupuolella tullut Suomen evan-

kelis-luterilaisen kirkon radikaalien näkyvin vastavoima. 

Tutkittavan ajanjakson 1945–1974 aikana Olavi Kareksessa tapahtui muutos pietististä humanistiksi 

– ja takaisin. Tässä tutkimuksessa Kareksen muutos pietististä humanistiksi tarkoittaa muutosta, 

jossa Kareksen pietistinen kristinuskon tulkinta muuttuu lähemmäksi niin kutsuttua uuskansankir-

kollista toimintanäkyä. 

Tutkimani ajanjakso on ollut Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa sekä herännäisyydessä muu-

toksen aikaa. Herännäisyyden teologinen, uskonnollinen ja kirkkopoliittinen profiili muuttui körtti-

pietismistä avaran kansankirkon tukipilariksi. Kareksen muutos oli osa tätä kehitystä. Omalla toi-

minnallaan Kares oli osaltaan rakentamassa mainittua kehitystä. Kares pyrki muuttamaan myös 

yleistä käsitystä herännäisyydestä niin, että herännäisyys nähtäisiin kulttuurisesti avarakatseisem-

pana kuin aiemmin. 

Asenteet ja näkemykset muuttuvat yleensä hitaasti. Kareksen kohdalla kyseiset muutokset liittyvät 

tiettyihin tapahtumiin ja ovat melko selvärajaisia. Hänen muuttumisessaan pietististä humanistiksi 

on ainakin osittain kysymys tietoisesta imagon muokkauksesta.  

Kareksen humanisti-imagon rinnalle tuli myös nuorisoradikaalien kriitikon imago 1960-luvun lop-

pupuolelta lähtien. Kares oli tuolloin jo saavuttanut korkean aseman kirkollisessa hierarkiassa, joten 
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tällä kertaa Kareksen imagon muutokseen ei liittynyt henkilökohtaiseen urakehitykseen liittyviä 

motiiveja. 

Kareksen muuttuneen ajattelun eräänä syynä oli se, että 1960-luvun loppupuolen radikalismi oli 

niin voimakasta ja hyökkäävää, että Kares näki parhaaksi siirtyä uudistusvaatimusten kriitikoksi. 

Mahdollista oli myös se, että piispan virka oli osaltaan tekemässä hänestä henkilöä, joilla oli usein 

taipumus nähdä uudistukset ja muutokset kriittisessä valossa. Todennäköinen syy Kareksen muuttu-

misesta uudistajasta radikalismin vastustajaksi, oli se, että 1960-luvun loppupuolen nuorisoradika-

lismiin liittyi myönteinen suhtautuminen kommunismiin ja Neuvostoliittoon.  

Varsinkin piispakautensa loppupuolella Kares jäi yksinäiseksi. Hän joutui sekä konservatiivien että 

uudistusmielisten kritiikin kohteeksi. Herännäisyyden keskuudessakin Kares koki jääneensä yksi-

näiseksi. 

Suhtautuminen nuorisoradikalismiin 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa osoitti, ettei Karek-

sen ”sisäinen maailma” ollut sittenkään muuttunut kovin paljoa vuosikymmenien aikana. Antikom-

munistinen asennoituminen, jonka hän oli isänsä vaikutuksesta omaksunut jo nuorena, vaikutti kes-

keisesti hänen toimintaansa läpi koko tutkittavan ajanjakson. 
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