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1 Johdanto 

1.1 Tutkimustehtävä 
Pakkasaamun aurinko sarastaa Laatokan Impilahdella kirkkaana pilvettömältä taivaalta. 

Pohjolan perukoilla käydään taistelua elämästä ja kuolemasta, Suomen kohtalosta. 

Kenties roihuava maailmanpalo on merkki jopa transsendentistä lopun aikojen ab-

soluuttisesta välienselvittelystä hyvän ja pahan voimien välillä. Jalkaväkiryk-

mentti 39:n sotilaspastori Elias Simojoki elää vakuuttuneena siitä, että kansojen 

Kaitsija on johdattanut Suomen kansaa voimallisesti sen historiallisissa käänne-

kohdissa. Simojoki on vastikään saapunut Impilahden Konnunsaareen tervehdys-

käynnille asemissa olevan Osasto Lakan miesten luokse.1  

Yhtäkkiä hän kuulee, kuinka edellisyönä järvenjäälle tuhotun puna-armeijan 

huoltokolonnan hevonen huutaa kuolintuskaansa kituessaan hiljalleen kohti vää-

jäämätöntä kohtaloaan. Kärsivä eläin on kuitenkin kaukana: sen lopettaminen ei 

onnistu omista asemista käsin. Vapaaehtoisten puuttuessa JR 39:n sielunpaimen 

Simojoki katsoo velvollisuudekseen tarttua itse riskialttiiksi koettuun hevosenlo-

pettamisoperaatioon. Hän nousee suksille, hiihtää keskelle järvenlahtea omien ja 

vihollisen asemien väliin ja antaa kärsivälle luontokappaleelle sen elämän päättä-

vän armonlaukauksen. Lopetettuaan hevosen hän kääntää rintamasuuntansa aiko-

muksenaan hiihtää takaisin omiin asemiin rintamatovereidensa luokse. Samassa 

räsähtävä konekiväärin sarja repii raa’asti talvisen Impilahden äänimaisemaa. 

Päivä on kirkas ja hyytävä. Taustalla paistaa aurinko, joka ei lämmitä.2 

Pro gradussani tutkin, kuinka tuo Laatokan jäälle hiihtänyt mies, herännyt 

kirkonmies Elias Simojoki (1899–1940), tulkitsi Raamatun kertomuksia ja hyö-

dynsi niitä poliittisluontoisissa puheissaan ja kirjoituksissaan vuosina 1922–1940. 

Mitkä olivat keskeiset raamatunkohdat Simojoen poliittis-teologisessa julistuk-

sessa? Millaisen tasapainon Vanha ja Uusi testamentti muodostivat hänen poliit-

tisluontoisessa raamatunkäytössään, ja millä tavoin hän painotti niiden kertomus-

sisältöä eri aikoina vaihtuvissa asiayhteyksissä? Entä mihin tulkinnallisiin suuntiin 

Raamatun kertomukset taipuivat Simojoen käsittelyssä ja mistä syistä? Muut-

tuivatko hänen tulkintansa tutkimusajanjakson eri vaiheissa, millaisia nämä muu-

tokset olivat ja mitkä olivat olennaiset syyt niiden taustalla? 

                                                 
1 Siironen 2017, 10, 269. 
2 Siironen 2017, 10, 269–270. 
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Simojoki oli paitsi körttiläinen kirkonmies myös äärioikeistolainen aktivisti, 

kansanedustaja ja nuorisojohtaja. Poliittisen vaikuttamisen osalta hänen toimin-

tansa voi katsoa kunnolla alkaneen heimoideologiaa ja Suur-Suomi-aatetta aja-

neen Akateemisen Karjala-Seuran (AKS) perustamisesta vuonna 1922. AKS oli 

Simojoelle ensimmäinen suoranainen vallankäytön foorumi, jonka piirissä hänen 

oli mahdollista jäsentää ajatuksensa kokonaisvaltaiseksi poliittis-teologiseksi ju-

listukseksi. Myöhemmin 1920- ja 1930-lukujen taitteessa Simojoki toimi äärioi-

keistolaisessa Lapuan liikkeessä osallistuen muun muassa kommunisteiksi katsot-

tujen suomalaisten kyydittämiseen. Lapuan liikkeen lakkauttamisen jälkeen hän 

vaikutti eduskunnassa niin ikään äärioikeistolaisen Isänmaallisen kansanliikkeen 

(IKL) kansanedustajana vuosina 1933–1939. Päivänpolitiikan ohella Simojoki 

toimi nuorisojohtajana Sinimusta-järjestössä, jonka toimintakiellon jälkeen hänen 

kasvatustyönsä kentäksi vakiintui IKL:n nuorisojärjestö Mustapaidat. Elias Simo-

joki kaatui talvisodassa tammikuussa 1940, mikä luonnollisesti päätti hänen poliit-

tisen toimintakautensa.3 

Pro graduni lähteinä käytän Simojoen vuosina 1922–1940 pitämiä poliittis-

luontoisia puheita sekä hänen vaikuttamistarkoituksessa laatimiaan lehtikirjoituk-

sia. Näkökulmaani kytkeytyvän rajauksen myötä olen jättänyt tutkielmani lähdeai-

neiston ulkopuolelle kaksi suurehkoa kokonaisuutta. Ensinnäkin tarkastelen tutki-

muksessani Simojoen raamatunkäyttöä poliittisen julistuksen tulokulmasta käsin. 

Tästä johtuen lukuisat hänen pitämänsä kirkolliset saarna- ja seurapuheet rajautu-

vat tutkimukseni ulkopuolelle lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia, kuten 

Akateemisen Karjala-Seuran valasaarnoja ja Simojoen nuorisojohtajan ominaisuu-

dessa kirjoittamia hartaustekstejä. 

Poikkeusten kannalta huomionarvoinen asia on niiden painotetusti poliittis-

luontoinen asiayhteys sekä viestinnän profaanit tarkoitusperät. Esimerkiksi Simo-

joen pitämissä AKS:n valasaarnoissa poliittis-teologinen merkitysyhteys on vält-

tämätön tekijä osana julistuksen kokonaistulkintaa. Sitä vastoin hänen kotiseura-

kunnalleen pitämät saarnat ovat tähtäyspisteeltään selväpiirteisemmin hengellisiä 

ja rajautuvat siitä johtuen oman tutkimusnäkökulmani ulkopuolelle. Toisekseen 

rajaan suurimmaksi osaksi tarkasteluni ulkopuolelle Simojoen IKL:n kansanedus-

tajana pitämät eduskuntapuheenvuorot. Asenneilmastoltaan kyynisen reaalipoliit-

                                                 
3 Virkkunen 1975, 6–7; Siironen 2017, 9–10; Niinistö 2018.  
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tinen eduskunta ei ollut hänen poliittis-teologisen julistuksensa kannalta hedelmäl-

lisintä maaperää. Tutkielmani osalta katson perustelluksi kiinnittää huomiota Si-

mojoen vuorovaikutukseen niiden yhteisöjen suuntaan, joita hän itse piti julistuk-

sensa kannalta myötämielisimpänä ja vastaanottavaisimpana yleisönä. 

AKS:n puheenjohtajan Vilho Helasen toimittama Palava pensas -niminen 

Elias Simojoen puheiden kokoelma on keskeinen teos osana pro gradu -tutkiel-

mani lähdeaineistoa. Simojoella oli tapana pitää puheensa muutamista sanoista ja 

virkkeistä koostamansa puherungon avulla, mikä tuo oman haasteensa etenkin hä-

nen pitämiensä saarnojen analysoimiseen. Helasen kokoama teos, joka yhtä teks-

tiä lukuun ottamatta koostuu Simojoen eri yhteyksissä pitämistä poliittisluontoi-

sista puheista, palvelee tutkimuksen tekemistä siinä mielessä paremmin, että siinä 

hänen pitämänsä puheet on taltioitu kokonaisiksi lauseiksi, virkkeiksi ja kappa-

leiksi.  

Palava pensas julkaistiin ensimmäistä kertaa vuonna 1942 Saksan ja Suo-

men sotaponnistelujen ollessa vielä varsin voitokkaalla tolalla, minkä vuoksi Si-

mojoen puheet joutuivat tuskin läpikäymään julkaisuajankohtanaan kovin tiukkaa 

sensuuria teoksen toimittajan ja kustantajan käsittelyssä. Puhetekstien autentti-

suutta tukee osaltaan se, että ajoittain esimerkiksi AKS:n Suomen Heimo -leh-

dessä aiemmin julkaistut otteet Simojoen puheista vastaavat hyvin myöhemmin, 

mitä luultavimmin aiempien julkaisujen pohjalta koostetun Palavan pensaan talti-

oita. Karismaattisen elävän sanan julistajan ympärilleen sähköistämään ilmapiiriin 

pääsisi toki parhaiten perille ääni- ja videotallenteiden myötä. Harmillista kyllä, 

Elias Simojoen kohdalla sekä elävät kuvat että ääni loistavat, ainakin tällä tietoa, 

poissaolollaan historiantutkimuksen potentiaalisen lähdeaineiston ulkopuolella.   

Palavan pensaan ohella hyödynnän pro graduni lähdeaineistona Simojoen 

lehtikirjoituksia vuosilta 1922–1940. Simojoki kirjoitti kantaaottavia tekstejä 

edustamiensa organisaatioiden järjestölehtiin ja vaikutti aktiivisesti niiden linjava-

lintoihin toimitusneuvoston jäsenenä. Tutkimukseni kannalta keskiössä ovat 

edellä mainittu Akateemisen Karjala-Seuran äänenkannattaja Suomen Heimo, Si-

nimusta-järjestön Sinimusta-lehti sekä Mustapaitojen Luo lippujen! -julkaisu. Li-

säksi viittaan pääasiassa AKS:n toimesta julkaistuun muuhun lähdeaineistoon, 

jossa Simojoen ääni tulee kuuluville poliittisluontoisen raamatunkäytön mer-

keissä. Poliittis-teologisessa julistuksessaan Simojoen voi nähdä olleen luontevim-

millaan juuri valkoisen Suomen ja ekspansiivisen nationalismin elähdyttämien so-
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taveteraanien, AKS-veljien ja johtamiensa nuorisojärjestöjen viitekehyksessä. Tä-

män vuoksi katson pro graduni lähdeaineiston tarjoavan kattavan tulokulman 

Elias Simojoen poliittisluontoiseen raamatunkäyttöön kansallis-idealistisesti kat-

soen rikkaimmassa hahmossaan. 

Tutkimusmenetelmänä hyödynnän pro gradussani raamatunkäytön eritte-

lyyn hyvin soveltuvaa reseptiohistoriallista tutkimusotetta. Metodin mukaisessa 

tutkimuksessa painopiste on Raamatun kertomuksia käyttävän ihmisen väitteissä, 

jotka hän lukemansa perusteella esitti muille. Reseptiohistoriallisen tutkimusot-

teen ydinajatuksena on selvittää, millaisessa valossa Uuden ja Vanhan testamentin 

kertomussisältö ja raamatullinen kielenkäyttö käyvät ilmi lähdeaineistossa ja mil-

laisiin sfääreihin Raamattu tulkitsijansa käytössä taittui. Reseptiokeskeisen tulo-

kulman kautta on mahdollista päästä käsiksi siihen, kuinka tarkastelun kohteena 

oleva Raamatun käyttäjä otti sen kertomussisällön aikanaan vastaan ja mitä hän 

halusi siihen tukeutuen mahdollisesti sanoa.4 

Pro gradussani tarkastelen Elias Simojoen poliittisluontoista raamatunkäyt-

töä reseptiohistoriallisesta tulokulmasta käsin rajaten häntä koskevan vaikutushis-

toriallisen analyysin tutkimukseni ulkopuolelle. Vaikutushistoriallisessa tarkaste-

lussa tutkimuksellinen huomio kiinnittyy siihen, miten Raamatun vaikutus näkyi 

sitä tulkitsevien käyttäjien väittämissä.5 Simojoen raamatunkäyttö olisi kuitenkin 

kiinnostava tutkimuskohde myös vaikutushistoriallisen tarkastelun kannalta. Jat-

kotutkimuksen kannalta katsoisin luontevaksi tutkimusnäkökulman laajentamisen 

niin, että se sulkisi sisäänsä myös Simojoen raamatunkäytön vaikutushistoriallisen 

ulottuvuuden. 

Reseptiohistoriallisen tutkimusotteen kannalta tutkielmantekoani inspi-

roivana teoksena on toiminut Niko Huttusen vuonna 2010 julkaistu tutkimus Raa-

matullinen sota. Raamatun käyttö ja vaikutus vuoden 1918 sisällissodan tulkin-

noissa. Tutkimuksessaan Huttunen tarkastelee sitä, kuinka Raamatun kertomuksia 

käytettiin ja kuinka ne vaikuttivat eri osapuolten tulkintoihin Suomen sisällisso-

dan aikoihin vuonna 1918. Toinen tutkimustani metodologisesti tukeva teos on 

Huttusen yhdessä Nina Nikin kanssa vuonna 2016 toimittama Sota, rauha ja Raa-

mattu, johon laatimassaan artikkelissa Raamattu Suomen itsenäisyyden ajan so-

dissa Huttunen erittelee reseptiohistorian keinoin raamatunkäyttöä sisällissodassa 

sekä vuosien 1939–1945 sodissa. Pro graduni tarkasteluajanjakson sijoittuminen 

                                                 
4 Huttunen 2010, 17–19; Huttunen 2016, 215, 237. 
5 Huttunen 2010, 17–19; Huttunen 2016, 215, 237. 
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nimenomaan sotien välisen ajan Suomeen niveltyykin tässä suhteessa varsin luon-

tevasti osaksi raamatunkäytön reseptiohistoriallista tutkimusta 1900-luvun alku-

puolen Suomen kontekstissa. 

Elias Simojoesta on vuosikymmenten saatossa kirjoitettu useampaan ottee-

seen – tieteellisemmin, tarinallisemmin ja siltä väliltä. Viimeisin kokonaan uusi 

julkaisu on Miika Siirosen teos Mustan lipun alla. Elias Simojoen elämä ja uto-

pia, joka ilmestyi alkuvuodesta 2017. Siironen käy kirjassaan läpi Simojoen elä-

män alusta loppuun arvioiden lopuksi hänen jälkipolville jättämäänsä vaikutusta. 

Näkemykseni Siirosen teoksesta on, että se tekee hyvin oikeutta poikkeukselliselle 

kohdehenkilölleen poikkeuksellisine konteksteineen taipumatta sen paremmin 

tuomion sanoihin kuin ylistyslauluunkaan. 

Jussi Niinistö on kirjoittanut Simojoesta muun muassa vuodelta 2001 alun 

perin peräisin olevassa Kansallisbiografian artikkelissaan, jonka viimeisen päivi-

tys on vuodelta 2018. Niinistö lähestyy Simojokea tutkijapositiossaan selvästi al-

haalta ylöspäin kuvaten kohdettaan muun muassa talvisodan ihmeen mahdollista-

neen kansallisen ylilatauksen luojaksi ja pyyteettömäksi isänmaanpalvelijaksi. Li-

säksi hän käsittelee Simojokea vuonna 1998 julkaistussa kirjasessaan Suomalaisia 

soturikohtaloita, joka vastaa sisällöllisesti ja kerrontaotteeltaan hyvin pitkälle 

Kansallisbiografian artikkelissa ilmeneviä painotuksia. 

Kolmas keskeinen Simojoki-tuntija on Sakari Virkkunen, jonka teos Elias 

Simojoki. Legenda jo eläessään on peräisin vuodelta 1974. Virkkunen hyödyntää 

Simojoki-kirjansa kerronnassa huomattavan paljon suullista lähdemateriaalia ja 

aikalaistodistajien muisteluja Simojoesta. Teos on viitteetön ja tutkimuskäyttöä 

ajatellen melko lennokkaasti kirjoitettu. Kriittisen tutkimusotteen kautta myös sitä 

on kuitenkin mahdollista hyödyntää osana tutkimukseni kirjallisuutta. Opinnäyt-

teistä mainittakoon Leea Ohtamaan Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian pro 

gradu -työ Elias Simojoki ja oikeistoradikalismi 1922–1939 vuodelta 1996 sekä 

Tarja Partasen tutkielma Elias Simojoen ryssänviha-ideologian kehittyminen vuo-

teen 1923 mennessä Suomen historian oppiaineessa. Molemmat pro gradut sisäl-

tyvät Siirosen vuoden 2017 teoksessaan käyttämään kirjallisuuteen. 

Pro gradua työstäessäni olen tullut tehneeksi muutamia käsitteellisiä valin-

toja, joita katson tarpeelliseksi hiukan avata tässä vaiheessa. Käsitellessäni Elias 

Simojoen elämänvaiheita puhun hänestä Elias Simeliuksena vuoteen 1926 saakka, 

jolloin hän suomalaisti sukunimensä Simojoeksi. Puhuessani äärivalkoisista tar-

koitan niitä sisällissodan voittaneen valkoisen osapuolen edustajia, jotka katsoivat 
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vapaussodaksi mieltämänsä taistelun jääneen kesken ja pyrkivät välttämään yh-

teiskunnallista sovinnontekoa sosialistisen, punaisen kansanosan kanssa. Äärival-

koisuus tukeutui 1920-luvulla etenkin valkoisen Suomen kannalta keskeisiin suo-

jeluskuntiin ja Lapuan liikkeeseen sekä 1930-luvulla varsinkin Isänmaalliseen 

kansanliikkeeseen, jonka piirissä äärivalkoinen ideologia tiivistyi yleiseurooppa-

laisen fasismin mukaisiin raameihin.6 Vuoden 1918 kansallisesta konfliktista pu-

hun lähtökohtaisesti sisällissotana, mutta kuvatessani sen merkitystä äärivalkoisen 

ideologian yhtenä perusrakenteena käytän sisällissodan rinnalla myös vapaussota-

käsitettä. Punaisten näkökulmaa lähestyessäni puhun sisällissodan rinnalla etenkin 

vallankumouksesta ja kapinasta. Kirkolla tarkoitan lähtökohtaisesti Suomen evan-

kelis-luterilaista kansankirkkoa, ja puhuessani heränneistä ja herännäisyydestä 

käytän synonyymisesti niiden rinnalla käsitteitä körtit ja körttiläisyys. 

Tutkielmani Tutkimustehtävä-lukua seuraavissa johdantoalaluvuissa 1.2–1.4 

avaan tiiviisti tutkimukseni kannalta keskeistä historiallista kontekstia vuosisadan 

taitteen murroskaudesta 1920-luvun alkuun. Alaluvussa 1.2 kerron yleisellä ta-

solla Suomen yhteiskunnallisista ja poliittisista kehityslinjoista 1890-luvun venä-

läistämiskaudelta vastaitsenäistyneen Suomen haparoiviin ensiaskeliin osana maa-

ilman valtioiden yhteisöä. Tätä seuraa alaluku 1.3, jossa kuvaan kirkon ja papiston 

roolia yhteiskunnallisen murroskauden vaikuttajina sekä Raamatun merkitystä 

osana suomalaisten kesken jaettua, yhteistä kertomussisältöä. Alaluvussa 1.4 kes-

kityn Elias Simojoen elämänvaiheisiin vuosina 1899–1922 kiinnittäen huomiota 

varsinkin hänen elämänsä käännekohtiin, etenkin lapsuudenkodin ilmapiiriin, si-

sällis- ja heimosotakokemuksiin sekä opintojen aloittamiseen teologisessa tiede-

kunnassa. 

Pro graduni ensimmäinen varsinainen tutkimuspääluku keskittyy vuosiin 

1922–1929, jolloin Simojoki aloitti näkyvän poliittisen vaikuttamisensa sekä 

uransa maaseudun heränneenä kirkonmiehenä. Toisessa analyysiluvussa tarkaste-

luni ajoittuu vuosien 1930–1935 tapahtumiin eli Simojoen päivänpoliittiseen akti-

voitumiseen Lapuan liikkeessä ja IKL:ssä. Näihin vuosiin sisältyy myös Simojoen 

kausi Sinimusta-järjestön johdossa vuodesta 1933 eteenpäin. Viimeinen tutkittava 

ajanjakso käsittää vuodet 1936–1940. Kyseiseen aikakauteen sisältyy paitsi Simo-

joen toiminta Sinimustia seuranneessa Mustapaita-nuorisojärjestössä, kansanedus-

                                                 
6 Silvennoinen & Tikka & Roselius 2016, 111–112. 
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tajuuden päättyminen vuonna 1939 myös talvisodan syttyminen ja hänen kaatumi-

sensa tammikuussa 1940. Pro graduni päätteeksi kokoan keskeiset päätelmäni yh-

teen Johtopäätökset-luvussa, jota seuraa luettelo käyttämistäni lähteistä ja kirjalli-

suudesta.  

1.2 Suomen tie suuriruhtinaskunnasta itsenäiseksi valtioksi 

Suomen suuriruhtinaskunnan vuonna 1809 alkanut autonomian aika osana Venä-

jän keisarikuntaa tuli murrokseensa vuosisadan taitteessa. Vuonna 1894 keisariksi 

noussut Nikolai II jatkoi hallitsijana isänsä Aleksanteri III:n aloittamaa politiikkaa 

valtakuntansa yhtenäistämiseksi. Helmikuussa 1899 keisarihallinto julkaisi mani-

festin, jolla se tiukensi otettaan Suomen alueen venäläistämiseksi. Helmikuun ma-

nifestin julkaisuvuodesta alkoi Suomessa lähes kahden vuosikymmenen mittainen 

pitkittynyt venäläistämisen ja kansallisen sorron aikakausi (1899–1917).7 

Suomessa Suomalaisen puolueen konservatiiviset vanhasuomalaiset suhtau-

tuivat keisarin yhtenäistämispolitiikkaan maltillisen sovittelevasti. Tämä myönty-

väisyyslinjaksi kutsuttu suhtautumistapa ei kuitenkaan ollut kaikkien mieleen. 

Puolueen sisällä nuorsuomalaiset liberaalit asemoituivat perustuslaillisuuden puo-

lelle vastustamaan Nikolai II:n linjaa saaden tukea Ruotsalaisesta puolueesta ja 

sosiaalidemokraateista (SDP). Yhtenäistämispolitiikan vastustajat jakautuivat en-

simmäisen sortokauden (1899–1905) aikana passiivisen ja aktiivisen vastarinnan 

edustajiin. Aktivistit turvautuivat vastustuksessaan muun muassa poliittisiin atten-

taatteihin, tunnetuimpana tekonaan yhtenäistämisen alueellisen johtohahmon, ken-

raalikuvernööri Nikolai Bobrikovin salamurha kesäkuussa 1904.8 

Suomeen rantautui vuonna 1905 valtakunnanlaajuinen mielenosoitus- ja lak-

koaalto, joka oli perua Venäjälle tappiollisen Venäjän–Japanin-sodan (1904–

1905) nostattamasta tyytymättömyydestä. Suomessa lakkoilijoiden tavoitteena oli 

painostaa Nikolai II perumaan vuodesta 1899 alkaen toimeenpannut hallinnolliset 

muutokset. Jännitteiden lievittämiseksi keisari antoi marraskuun manifestin, jossa 

hän julkista mielipidettä myötäillen antoi suomalaisille lupauksen valtiopäiväre-

formin toteuttamisesta. Vuoden 1906 eduskuntauudistuksen myötä Suomessa siir-

ryttiin kerralla Euroopan demokraattisesti edistyksellisimpään hallintomuotoon. 

Puoluekentällä säätyvaltiopäivien muuttaminen eduskunnaksi vastasi etenkin re-

formia ajaneen Suomen Sosialidemokraattisen puolueen agendaa.9  

                                                 
7 Ylikangas 2007, 189–191; Meinander 2017, 121–124, 166, 185–186.   
8 Ylikangas 2007, 189–192; Meinander 2017, 186–189; Vahtola 2017, 243–244. 
9 Ylikangas 2007, 199–203; Meinander 2017, 187–189; Vahtola 2017, 245–246.  
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Venäjän yhteiskunnallisten olojen tasaannuttua Nikolai II tuli kuitenkin 

myönnytysten suhteen toisiin aatoksiin. Toiseksi sortokaudeksi kutsutun ajanjak-

son (1908–1917) alkupuolella keisarihallinto alisti Suomea koskevan lainsäädän-

nön venäläisen ministerineuvoksen käsiteltäväksi. Suuriruhtinaskunnassa sovellet-

tavat uudet säädökset alistettiin keisarin itsensä vahvistettaviksi. Sortokausien ve-

näläistämispolitiikan seurauksena autonomian arvostus suomalaisten keskuudessa 

kasvoi vaikuttaen vahvistavasti suomalaisten kansalliseen identiteettiin.10 

Ensimmäinen maailmansota (1914–1918) syttyi elokuussa 1914 suurvalto-

jen keskinäisten eturistiriitojen pohjalta. Maailmanpalo vei koko Venäjän keisari-

kunnan mennessään suursodan syövereihin. Ensimmäisen maailmansodan sytty-

minen katkaisi osaltaan keisarikunnan venäläistämisprosessin. Konfliktin pitkitty-

essä tyytymättömyys sotaa kohtaan kuitenkin kasvoi, myös Suomessa. Helsingissä 

aktivistien keskuudessa organisoitiin keväästä 1915 alkaen Saksaan suuntautunut 

jääkäriliike. Sen tarkoituksena oli lähettää nuoria suomalaismiehiä maan armei-

jaan saamaan sotilaskoulutusta tulevan itsenäistymistaistelun tarpeisiin. Muuta-

massa vuodessa totaalinen sota kiristi Venäjän yhteiskunnallisia oloja vallanku-

mouksen mittoihin, ja maaliskuussa 1917 Nikolai II:n oli pakotettu luopumaan 

kruunusta. Helmikuun vallankumouksen myötä Venäjällä nousi valtaan väliaikais-

hallitus, jonka muodostivat maan kansanedustuslaitoksen, duuman, jäsenet.11 

Keisarihallinnon kukistuminen merkitsi sitä, että keisarikunnalle alisteisen 

Suomen suuriruhtinaskunnan perustuslaillinen asema hämärtyi. Heinäkuussa 1917 

eduskunta hyväksyi valtalain, jonka mukaan Suomen korkein vallankäyttäjä oli 

maan eduskunta. Venäjän väliaikainen hallitus ei hyväksynyt valtalakia ja hajotti 

eduskunnan. Sosialististen punakaartien ja porvarillisten valkokaartien välisten 

jännitteiden kasvaessa Suomessa Venäjän bolševikkisosialistit tekivät Pietarissa 

marraskuun alussa 1917 uuden vallankumouksen Vladimir Leninin johdolla. 

Bolševikkivallankumouksen myötä itsenäistymisestä tuli Suomen vastavalitun 

porvarillisen senaatin ensisijainen tavoite.12 

Nuorsuomalaisen P. E. Svinhufvudin johtama senaatti toi 4. joulukuuta 

1917 eduskunnan käsittelyyn esityksensä Suomen tasavallan itsenäisyysjulis-

tukseksi. Eduskunta hyväksyi julistuksen joulukuun 6. päivänä, josta sittemmin 

tuli Suomen itsenäisyyspäivä. Bolševikkihallinto tunnusti Suomen itsenäisyyden 

                                                 
10 Ylikangas 2007, 206–207; Meinander 2017, 189–190; Vahtola 2017, 247–249.  
11 Meinander 2017, 190–191; Vahtola 2017, 248–252.  
12 Meinander 2017, 191, 193, 198–199; Vahtola 2017, 252–256.  
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31. joulukuuta. Neuvosto-Venäjän jälkeen Suomi sai tunnustuksen Ruotsilta, 

Ranskalta, Saksalta ja monelta muulta Euroopan maalta. Iso-Britannia ja Yhdys-

vallat sen sijaan jättivät vielä tässä vaiheessa valtiollisen julistuksensa antamatta.13 

Vuoden 1918 tammikuussa Svinhufvudin senaatti otti vastuulleen ylimmän 

järjestysvallan organisoimisen nuoressa tasavallassa. Armeijan muodostaminen 

annettiin aiemmin Nikolai II:n upseerina palvelleen kenraali Gustaf Mannerhei-

min tehtäväksi. Tammikuun 28. päivänä 1918 valkoinen armeija ryhtyi Manner-

heimin käskystä riisumaan aseista Pohjanmaan venäläisiä varuskuntia. Samoihin 

aikoihin punakaartit aloittivat Helsingissä sosialistisen vallankumouksen ottaen 

hallintaansa tärkeimmät strategiset kohteet. Vallankaappauksen alettua maan por-

varillinen senaatti jatkoi toimintaansa Vaasassa valkoisten tukialueella. Kevättal-

ven 1918 edetessä punaisten ja valkoisten välillä käydyn Suomen sisällissodan 

rintamalinja asettui Pori–Tampere–Lahti–Viipuri-linjan pohjoispuolelle.14 

Sisällissodassa punakaartit tukeutuivat ulkovalloista etenkin bolševistiseen 

Neuvosto-Venäjään. Punakaartien riveissä taisteli suomalaisten sosialistien rin-

nalla jonkin verran venäläisiä sotilaita, jotka odottivat Suomessa kotiutustaan. 

Valkoiset taas saivat sotaponnisteluissaan tukea Saksalta. Kevään kuluessa Suo-

meen saapui 1 300 sotilaskoulutuksen saanutta jääkäriä pääasiassa valkoisen ar-

meijan tarpeisiin. Sisällissodan ainoa suurtaistelu käytiin Tampereesta, jonka val-

koiset valtasivat huhtikuun alussa. Samoihin aikoihin Saksan Itämerendivisioona 

nousi maihin Hangossa lyöden punakaartit ratkaisevasti ja edeten sen jälkeen no-

peasti Helsinkiin. Toukokuun 16. päivänä 1918 valkoiset järjestivät pääkaupun-

gissa voitonparaatin sodan päättymisen kunniaksi. Sisällissota vaati kokonaisuu-

dessaan eri arvioiden mukaan yli 30 000 kuolonuhria. Sodan katkerista lähtökoh-

dista kieli molempien osapuolten harjoittama poliittinen terrori, joka osaltaan kas-

vatti lyhyen sodan suhteellisen korkeaa uhrilukua. Kesällä 1918 valkoisten pystyt-

tämillä sotavankileireillä menehtyi noin 13 000 punaista nälkään ja kulkutautei-

hin, muun muassa Euroopasta Suomeen levinneeseen espanjantautiin.15 

Valkoisten voitto Saksan tuella lisäsi huomattavasti sen vaikutusvaltaa Suo-

messa. Sisällissodan kokemusten jälkeen vanhasuomalaisen J. K. Paasikiven joh-

tama senaatti ryhtyi ajamaan kuningasvaltaa Suomen uudeksi hallitusmuodoksi. 

Saksalaisen kuninkaan uskottiin takaavan Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen 

                                                 
13 Meinander 2017, 198–199; Vahtola 2017, 256. 
14 Ylikangas 2007, 211–213; Meinander 2017, 197–201; Vahtola 2017, 259–260.  
15 Meinander 2017, 198–203; Vahtola 2017, 260–262.   
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jatkuvuuden osana maailman valtioiden yhteisöä. Kuninkaanvaali johti Suomessa 

porvarillisen puoluekentän murrokseen, kun kuningasmieliset monarkistit kokosi-

vat rivinsä Kansalliseksi Kokoomukseksi tasavaltalaisten ryhmittyessä Kansal-

liseksi Edistyspuolueeksi. Saksan hävittyä ensimmäisen maailmansodan marras-

kuussa 1918 kuningashaaveet kuitenkin kariutuivat, ja Suomen poliittinen johto 

kiirehti sanoutumaan irti sodan häviäjästä. Kun vielä Suomen itsenäisyyden tun-

nustamatta jättäneet Iso-Britannia ja Yhdysvallat asettivat ehdokseen saksalais-

suuntauksesta luopumisen ja vakaat poliittiset olot, monarkian tie oli Suomen 

osalta väistämättä loppuun kuljettu.16  

Kevään 1919 eduskuntavaaleissa suurimmaksi puolueeksi nousi SDP pu-

heenjohtajansa Väinö Tannerin johdolla. Kesällä tuore eduskunta hyväksyi Suo-

men valtiomuodoksi tasavallan, jossa valtionpäämiehen tehtäviä hoitaisi erillisillä 

vaaleilla valittava tasavallan presidentti. Ensimmäinen presidentinvaali toimitet-

tiin eduskunnassa suljetulla lippuäänestyksellä Gustaf Mannerheimin ja edistys-

puolueen K. J. Ståhlbergin välillä. Ståhlberg voitti vastaehdokkaansa selvin luvuin 

saaden taakseen sekä maltillisen oikeiston että sosiaalidemokraattien tuen. Presi-

denttikautensa (1919–1925) aikana Ståhlberg pyrki edistämään sisäpoliittista 

eheytymistä ja rakentamaan diplomatiaa Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä.17 

Sisällissodan valkoisten voittajien kulttuurihegemonian vaikutuksesta suoje-

luskunnista tuli niin kutsutun valkoisen Suomen yhteiskunnallisesti vaikutusval-

tainen maanpuolustusjärjestö. Sosialistien ymmärrettävästä vastustuksesta huoli-

matta suojeluskunnista kehittyi alaosastoineen pitäjien paikallisia vallankäyttäjiä. 

Jyrkemmän linjan kommunistit sitä vastoin tiukensivat otettaan ammattiliittojen 

keskusjärjestöstä SAJ:stä. Vuonna 1920 he perustivat Suomen sosialistisen työvä-

enpuolueen (SSTP) puoluepoliittiseksi peitejärjestökseen. Yhteiskunnallisten olo-

jen tukevoittamiseksi julkinen valta ryhtyi toteuttamaan sisällissodan jälkeen mer-

kittäviä poliittisia reformeja. Jo vuonna 1918 säädettiin torpparilaki, jota täyden-

nettiin vuoden 1922 Lex Kallio -nimisellä maanlunastuslailla. Julkisen vallan en-

sisijaisena tavoitteena oli yhteiskunnallisen sovinnonteon edistäminen. Tämä nä-

kyi muun muassa sisällissodan hävinneiden punavankien tuomioihin kohdistet-

tuina lievennyksinä ja kansalaisluottamuksen palauttamisena.18 

                                                 
16 Ylikangas 2007, 230–232; Meinander 2017, 203; Vahtola 2017, 262–263.  
17 Meinander 2017, 204; Vahtola 2017, 263. 
18 Meinander 2017, 206–207, 213; Vahtola 2017, 310–313. 
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Vuonna 1921 säädettiin laki yleisestä oppivelvollisuudesta. Snellmanin hen-

gessä se mahdollisti kansallisuusaatteen tehokkaamman juurruttamisen nuoressa 

tasavallassa ruohonjuuritasolta lähtien. Suomen kouluissa luettiin J. L. Runeber-

gin Vänrikki Stoolin tarinoiden kaltaista kansallishenkistä kirjallisuutta, millä oli 

merkittävä rooli kansallisen identiteetin rakennustyössä. Kouluopetuksessa koros-

tettiin suomalaisten erityisyyttä suhteessa muihin kansoihin. Sen mukaan suoma-

laiset olivat ahkeraa, rehtiä ja sisukasta kansaa, mikä pyrittiin iskostamaan lasten 

mieliin pienestä pitäen kansallistunteen elähdyttämiseksi. Suomen- ja ruotsinkie-

listen välillä käydyn, kansallista yhtenäisyyttä rikkoneen kielitaistelun lauhdutta-

miseksi eduskunta taas hyväksyi vuonna 1921 kielilain. Sen tarkoituksena oli tur-

vata maan ruotsinkielisen väestön tasavertaiset kielelliset oikeudet suomenkielis-

ten rinnalla.19 

Suomalaiskansallisen ekspansiivisen nationalismin, Suur-Suomi-aatteen, in-

noittamien heimoaktivistien keskuudessa eli haave Suomen rajojen siirtämisestä 

kauemmas Itä-Karjalaan Aunuksen ja Vienan suunnalle. Suomalaiset vapaaehtois-

joukot, heimosoturit, kävivät vuosina 1918–1920 ja 1921–1922 epävirallisia hei-

mosotia Suomen lähialueilla sekä Suur-Suomi-ideologian, antibolševismin että 

puhtaan seikkailunhalun ajamina. Vuonna 1920 Suomi ja Neuvosto-Venäjä solmi-

vat Tarton rauhan. Käydyissä neuvotteluissa Itä-Karjalaa vaatineen Suomen dele-

gaation oli tyytyminen Petsamoon Jäämeren rannalla. Syksyllä 1920 ratifioidun 

rauhansopimuksen myötä suomalaisten oli vetäydyttävä itäkarjalaisista Porajärven 

ja Repolan pitäjistä. Tarton rauhan jälkeen suomalaiset vapaaehtoiset osallistuivat 

vielä tappiolliseen Itä-Karjalan kansannousuun talvella 1921–1922. Itä-Karjalan 

kysymys jäi siten hiertämään Suomen ja Neuvosto-Venäjän välejä 1920-luvulla 

vielä Tarton rauhansopimuksen solmimisen jälkeenkin.20 

Itsenäisen Suomen ulkopolitiikan tärkeimmäksi tavoitteeksi tuli 1920-lu-

vulla turvatakuiden hankkiminen Neuvosto-Venäjää vastaan. Suomen ulko- ja tur-

vallisuuspoliittinen linja perustui liittolaissuhteen tiivistämiseen Viron, Latvian, 

Liettuan ja Puolan kanssa. Suomessa tämän reunavaltiopolitiikan innokkain puo-

lestapuhuja oli ulkoministeri Rudolf Holsti. Vuonna 1922 Holsti allekirjoitti Var-

sovassa sopimuksen reunavaltioiden puolustusliitosta, mikä törmäsi eduskunnassa 

                                                 
19 Koski 2011, 161–162; Siironen 2017, 24; Meinander 2017, 209–210; Vahtola 2017, 291–292, 
311–312.   
20 Niinistö 2016, 266–267; Meinander 2017, 205–206; Vahtola 2017, 264. 
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sekä poliittisen vasemmiston että oikeiston vastustukseen. Ulko- ja turvallisuuspo-

liittisesti Suomi orientoitui 1920-luvulta alkaen etenkin vastaperustettuun Kan-

sainliittoon. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen muodostettu globaali yhteistyö-

järjestö ratkaisi muun muassa vuonna 1921 Suomen ja Ruotsin välillä käydyn hal-

lintakiistan suomalaisten hyväksi.21 

1.3 Kirkon ja Raamatun asema 1900-luvun alun Suomessa 

1.3.1 Myöntyväisyyslinjalta valkoisen Suomen tukipilariksi 

Ensimmäisen sortokauden aikainen yhteiskunnallinen jakautuminen myöntyväi-

syyslinjan ja yhtenäistämispolitiikan vastustajien välillä oli myös kirkon piirissä 

näkyvä ilmiö. Syksyllä 1901 keisarihallinto antoi asetuksen suomalaisten asevel-

vollisten yleisestä kutsumisesta Venäjän armeijan palvelukseen. Arkkipiispaksi 

sortokauden alkamisvuonna 1899 vihityn Gustaf Johanssonin johdolla kirkko 

myöntyi Nikolai II:n tahtoon. Asevelvollisuusasetus kuulutettiin melkein kaikissa 

Suomen seurakunnissa vastarinnan jäädessä marginaaliseksi. Maan kirkollinen 

johto oli aatteellisesti lähimpänä vanhasuomalaisia poliitikkoja, minkä vuoksi liit-

tyminen myöntyväisyysrintamaan oli monille kirkonmiehille varsin luontevaa.22 

Vuosisadan taitteessa sosialistinen työväenliike nousi painokkaasti haasta-

maan vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä kirkko mukaan lukien. Forssan puolueko-

kouksessa vuonna 1903 Suomen Sosialidemokraattiseksi puolueeksi nimensä 

muuttanut aiempi Työväenpuolue omaksui sosialistisen ideologiansa mukaisesti 

avoimesti uskonnonvastaisen kannan. SDP asettui muun muassa kannattamaan 

kirkon ja valtion erottamista toisistaan sekä uskonnon karsimista kouluopetuksen 

piiristä. Lisäksi sosiaalidemokraattien uskontokritiikki kävi ilmi antiklerikalis-

mina eli pappisvastaisina asenteina ja kannanottoina. Sosialistien vaikutusvallan 

voimistuessa suomalaisessa yhteiskunnassa maan nuorempi teologipolvi perusti 

keskustelufoorumikseen Teologisen lauantaiseuran. Seuran jäsenet orientoituivat 

etenkin kirkon ja kristinuskon puolustamiseen paineisessa yhteiskunnallisessa ti-

lanteessa. Teologisessa lauantaiseurassa vaikuttivat aktiivijäseninä muun muassa 

myöhemmät piispat Erkki Kaila, Jaakko Gummerus sekä Lauri Ingman.23 

Teologisen lauantaiseuran perustamisen aikoihin 1900-luvun alkupuolella 

beckiläinen biblisismi oli maan kirkollisen teologian vallitseva suuntaus. Beckiläi-

                                                 
21 Meinander 2017, 206; Vahtola 2017, 318–319.  
22 Murtorinne 1995, 13–15, 19–22; Murtorinne 2012. 
23 Veikkola 1980, 463–464; Murtorinne 1995, 32–34, 44; Vahtola 2017, 239. 
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syyden ytimessä oli käsitys siitä, että Jumalan tahdon saattoi saada selville pelkäs-

tään Raamattuun turvautumalla. Näin ollen esimerkiksi kirkollisen tradition kal-

taista ulkoraamatullista ainesta ei biblisistien mukaan tarvittu Jumalan tahdon sel-

vittämisessä. Suomessa beckiläisyyden näkyvin hahmo oli arkkipiispa Johansson. 

Tämä ylivieskalainen herännäispapin poika oli Saksan-vuosinaan ollut itsensä Jo-

hann Tobias Beckin opissa Tübingenissä ja inspiroitunut siellä biblisismin ajatuk-

sista. Körttiläis-beckiläisen taustansa ohella Johanssonin ajatteluun vaikutti mer-

kittävänä osatekijänä fennomaaninen nationalismi. Johansson toimi arkkipiispana 

aina sotien väliselle ajalle saakka vuoteen 1930. Kirkon johtajana hän oli paitsi 

kansallismielinen myös huomattava arvokonservatiivi. Johanssonin näkemyksiä 

myötäilevän papiston jyrkkä suhtautuminen modernisaatiokehityksen mukanaan 

tuomiin haasteisiin herätti sosialistien ohella kirkkokriittisiä äänenpainoja Suomen 

liberaalin porvariston keskuudessa.24 

Venäjän helmikuun vallankumouksen 1917 nostattama uusi kirkon- ja us-

konnonvastaisuuden ryöppy herätti suuresti huolta kirkon piirissä. Sosiaalidemo-

kraatit ja työväenliike korostivat vallankumouksen jälkeisissä kannanotoissaan 

kirkon etuoikeutettua asemaa suhteessa muuhun yhteiskuntaan. Sosialistit ryhtyi-

vät vaatimaan muun muassa kirkon omaisuuden takavarikoimista. Syksyn 1917 

eduskuntavaaleissa enemmistö papeista kannatti porvaripuolueita. Lokakuun 

bolševikkivallankumousta ja sen jälkeistä Suomen itsenäistymistä seurasi kuukau-

den päivät kestänyt nimellisen yhteiskuntarauhan aika. Yhteiskunnallisten jännit-

teiden voimistuessa nuoren tasavallan rauhanomainen yhteiselo osoittautui kuiten-

kin valitettavan hauraaksi asiaintilaksi.25 

Puna- ja valkokaartien välillä käydyssä sisällissodassa kirkon virallinen tuki 

suuntautui porvariston tukemille valkoisille. Valkoisen Suomen oikeistolaisen aa-

teilmaston katsottiin edistävän kirkon kaltaisten perinteisten instituutioiden pysy-

vyyttä paremmin kuin punaisten sosialistisen yhteiskuntakäsityksen. Osalle val-

koisista sota näyttäytyi paitsi venäläisiä vastaan käytynä vapaussotana myös raa-

matullisena Jumalan ja Perkeleen voimien välisenä kamppailuna. Vastaavasti pu-

naisten tiedotustoimintaa sävytti moninainen sosialistisen ideologian mukainen, 

kirkon- ja kristinuskonvastainen propaganda. Propagandan ohella punaiset harjoit-

tivat papistoa kohtaan satunnaista terroria hallitsemillaan alueilla.  Monien pap-

                                                 
24 Murtorinne 1986, 135–136; Murtorinne 1995, 32–34; Huttunen 2010, 32–33; Murtorinne 2012. 
25 Murtorinne 1995, 110–113. 
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pien tulkinnoissa sisällissota näyttäytyi transsendenttinä kamppailuna valon ja pi-

meyden voimien välillä. Arkkipiispa Johanssonin johdolla he katsoivat, että val-

koinen Suomi oli noussut isiltä perityn uskon suojelijaksi jumalattoman bolševis-

min nostattamaa henkisen turmeluksen uhkaa vastaan.26 

Valkoisten voitto sisällissodassa merkitsi pysyvyyttä kirkon asemassa osana 

suomalaista yhteiskuntaa. Yhteiskunnallisen murroksen tuoksinassa 1900-luvun 

alkupuolella varsinkin heränneet vahvistivat kansankirkollista ja yhteiskunnallista 

profiiliaan. Sisällissodassa pohjalaiset körtit niittivät asetoveriensa keskuudessa 

mainetta valkoisen armeijan isänmaallisena ydinjoukkona. Sotien välisenä aikana 

heränneet tunnustautuivat hyvin selväsanaisesti suomalaiskansallisen nationalis-

min tukijoiksi. Körttiläisten kirkonmiesten keskuudessa koettiin 1920- ja 1930-lu-

vuilla kasvavaa kiinnostusta äärioikeistolaista liikehdintää kohtaan. Tämä ilmeni 

muun muassa monien herännäispappien huomiota herättävinä rooleina ääri-isän-

maallisten yhteenliittymien toiminnassa. Isänmaallisia piirejä kohtaan osoitettu ar-

vostus oli luonteeltaan vastavuoroista, sillä kansallismieliset ajattelijat alkoivat 

mieltää herännäisyyden entistä olennaisemmaksi osaksi suomalaisen talonpojan 

aitoa sielunmaisemaa.27 

1.3.2 Kirja kuluu kirkon, kansan ja kriittisten käsissä 

Raamatulla oli tunnustettu asema 1900-luvun murroskauden Suomessa sekä kir-

kollisissa piireissä että myös muualla yhteiskunnassa. Vanhan ja Uuden testamen-

tin kertomukset tunnettiin hyvin kansan keskuudessa, sillä Raamattu kuului olen-

naisesti osaksi jaettua suomalaista kulttuuripiiriä. Yhteiskunnalliseen murrokseen 

pyrittiin tekemään Raamatun avulla selkoa yli puoluerajojen ja maailmankatso-

muksesta riippumatta; mitä erilaisimmista lähtökohdista olevat kirjoittajat kytki-

vät tekstejään intertekstuaalisesti raamatulliseen kertomussisältöön ja kieleen. So-

sialistien ohella varsinkin liberaali porvaristo haastoi mielellään kirkkoa raama-

tunkäyttöä koskevaan debattiin.28 

Kirkonmiesten keskuudessa Raamattua luettiin etenkin beckiläisen biblisis-

min opillista taustaa vasten. Gustaf Johanssonin ohella Savonlinnan piispa O. I. 

Colliander edusti suuntausta. Neljästä piispasta siis kaksi oli omaksunut beckiläi-

sen kannan suhtautumisessaan Raamattuun. Perinteisestä, laajemmasta ilmoitus-

                                                 
26 Murtorinne 1995, 117–121; Haapala 2009, 21–23; Huttunen 2010, 258–259.  
27 Murtorinne 1995, 124–128; Huhta 2007, 223–224, 227; Kakkuri 2014, 181, 184–185. 
28 Huttunen 2010, 11, 31–32, 37, 40, 44. 
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käsityksestä poiketen Suomen beckiläinen papisto Johansson ja Colliander keula-

kuvinaan asettivat Raamatun jalustalle korostaen sen merkitystä teologiansa ainut-

laatuisena auktoriteettina. Tukeutuminen yksinomaan Raamatun auktoriteettiin 

merkitsi sitä, että beckiläisten oli raamatunselityksessään turvauduttava vain ja ai-

noastaan sen kertomussisältöön. Torjuva suhtautuminen ulkoraamatullisiin vaikut-

teisiin johti beckiläiset kuitenkin perinteisen kristinuskontulkinnan linjalle. Tosi-

asiassa biblisistiset teologit lukivat Raamattua sekä kirkon tradition että oman ai-

kalaiskontekstinsa muovaamassa tulkintakehyksessä, vaikka he eivät sitä itse 

myöntäneetkään. Beckiläiset piirsivät ulkopuolisille mielellään kuvaa itsestään ni-

menomaan raamatullisina teologeina – huolimatta siitä, että heidän tulkintakehys-

tään rajoittivat tosiasiassa samat lainalaisuudet kuin muidenkin.29 

Beckiläisen biblisismin kirkollisen vaikutusvallan vuosina suomalaiseen yli-

opistoteologiaan ja sitä kautta myöhemmin papiston keskuuteen levisi historiallis-

kriittisen raamatuntutkimuksen suuntaus. Muun muassa beckiläinen piispa Colli-

ander asettui vastustamaan historiallis-kriittisyyttä. Suuntaus toi ilmi tarpeen her-

meneuttiseen kysymyksenasetteluun. Tutkimusotteessa nimittäin korostui se, 

kuinka erilaisessa yhteiskunnassa Raamatun kirjoittajat ja sen myöhemmät lukijat 

loppujen lopuksi elivät. Historiallis-kriittinen raamatuntutkimus vaikutti Suomen 

yliopistoteologiassa kuitenkin varsin maltillisin kääntein. Tämä perustui suoma-

laisten raamatuntutkijoiden taipumukseen ottaa kannanotoissaan selvästi etäi-

syyttä ilmaisultaan astetta räväkämpään uskonnonhistorialliseen koulukuntaan.30 

Historiallis-kriittisen raamatuntutkimuksen alkuvaiheen vaikutusvaltaisia 

hahmoja Suomessa olivat Vanhan testamentin eksegetiikan professori Arthur 

Hjelt sekä hänen seuraajansa A. F. Puukko. Suuntauksen lujittaessa asemaansa 

beckiläinen biblisismi alkoi hiljalleen menettää merkitystään, vaikka sen vaikutus 

jatkui arkkipiispa Johanssonin hahmossa aina hänen kuolinvuoteensa 1930 

saakka. Yleisellä teologisen ilmapiirin muuttumisella oli yhteys siihen, että papis-

ton suhde Raamattuun muuttui. Yhteiskunnallinen orientoituminen lähensi kirkon 

suhteita Suomen liberaaliin porvaristoon, jonka kriittiset äänenpainot kirkkoa ja 

uskontoa kohtaan olivat vaimentuneet jo ennen itsenäistymistä. Kirkon nousu si-

sällissodan jälkeen 1920-luvulla erääksi valkoisen Suomen tukipilareista teki käy-

tännössä lopun porvariston jäljellä olleesta kirkkokritiikistä.31 

                                                 
29 Huttunen 2010, 32–33; Huttunen 2016, 219–220.  
30 Huttunen 2010, 34. 
31 Huttunen 2010, 34–35; Huttunen 2016, 219. 
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1.4 Herännyt heimosoturi henkeen ja vereen 

Lauri Elias32 Simelius (1899–1940) syntyi 28. tammikuuta 1899 Pohjois-Pohjan-

maalla Raution pitäjässä papeistaan tunnettuun Simelius-sukuun. Hänen isänsä 

Niilo Iisakki Simelius (1864–1925) oli herännyt kirkonmies ja toimi Eliaksen syn-

tyessä Raution seurakunnassa kappalaisena. Äiti Kristiina Sofia (1861–1946) taas 

oli omaa sukuaan Snellman, joka Simeliusten tapaan tunnettiin nimenomaan pap-

pissukuna. Isä-Iisakin ja äiti-Sofian lisäksi Eliaksen perhepiiriin kuuluivat hänen 

vanhempi siskonsa Rakel (1894–1966) sekä kaksi nuorempaa veljeä, Miika 

(1901–1954) ja Arvi (1903–1978).33 

Rautiosta Simeliukset muuttivat isä-Iisakin papinviran perässä ensin Mu-

hokselle ja sieltä vielä Rantsilaan. Elias Simelius oli vielä lapsuusvuosinaan inno-

kas ruotsin opiskelija, minkä ohella hän muun muassa harjoitutti isänsä kanssa 

perheen Myrsky-nimistä hevosta. Simelius oli huomattavan kiinnostunut suoma-

laisten kansallisesta historiasta. Etenkin J. L. Runebergin Vänrikki Stoolin tarinat 

teki häneen syvän vaikutuksen. Sodantäyteisten säkeitten innoittamana hän etsis-

keli kotiseudullaan vuosisataa aiemmin käydyn Suomen sodan taistelutantereita. 

Suomen historiallisista hallitsijoista hänen ihailunsa kohdistui etenkin Ruotsin ku-

ningas Kaarle XII:een.34  

Iisakki ja Sofia Simeliuksen herännäiskristillisessä perheessä vallitsi läm-

min, rakastava ja turvallisuuden täyteinen ilmapiiri. Lapsuusvuosina Elias Sime-

liuksen suhde äitiinsä Sofiaan muodostui erityisen läheiseksi ja kiinteäksi. Hän 

omaksui nuoresta pitäen ajatteluunsa dualistisen maailmanselityksen, jossa kodin 

lämpö, hyvyys ja valoisuus asettuivat vastatusten ulkomaailman pimeyden ja pa-

huuden kanssa. Mustavalkoisuus oli merkittävä piirre Simeliuksen ajattelussa 

myös aikuisiällä.35 

 Syyskuussa 1911 Simeliuksen oli luovuttava kiinteästä perheyhteydestään, 

kun hän meni kouluun Oulun klassisen lyseon II luokalle. Lyseon kasvatukselli-

nen perusta tukeutui vahvasti antiikin Kreikan ihanteisiin. Antiikin myyttiset koh-

talot saivat juurtumispintaa nuoren pojan mielikuvituksessa, jossa ne kytkeytyivät 

Raamatun kertomusten ja poikakirjojen juonenkäänteiden yhteyteen. Lyseossa Si-

melius oli aktiivinen jäsen koulunsa Valon terho -lehden toimituskunnassa. Oulu-

                                                 
32 Kutsumanimet alleviivattu. 
33 Virkkunen 1975, 6; Siironen 2017, 9, 22, 124; Niinistö 2018. 
34 Siironen 2017, 9, 20, 22, 26. 
35 Siironen 2017, 21, 125, 141; Niinistö 2018. 
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lainen V. A. Koskenniemi oli hänen suosikkinsa isänmaallisten runoilijoiden jou-

kossa, minkä lisäksi Simelius viehättyi muun muassa intialaisen Rabindranath Ta-

goren tuotannosta. Hän toimi Lyseon toverikunnassa puheenjohtajana ja osallistui 

aktiivisesti jäsentenvälisiin keskusteluihin. Romanttisen runopojan kääntöpuolella 

vaikutti ärhäkkä katutappelija, jossa roolissa Simppa-lempinimellään tunnettu Si-

melius johti tovereitaan sekä ruotsinkielisiä lyseolaisia että Kakaravaaran köyhä-

listöpoikia vastaan.36 

Sisällissodan syttyessä tammikuun 1918 lopulla Simelius kävi oppikoulun 

seitsemättä luokkaa. Vänrikki Stoolinsa lukeneena nuori suojeluskuntalainen vär-

väytyi valkoiseen armeijaan kenraali Mannerheimin joukkoihin. Iisakki ja Sofia 

Simelius suhtautuivat kielteisesti poikansa sotaanlähtöön, mutta vastustavista kan-

nanotoista huolimatta tämä lähti kohti Etelä-Suomen taisteluita. Sisällissodassa 

Simelius taisteli Oulun I Vapaaehtoisen Rintamakomennuskunnan ja Kajaanin sis-

sirykmentin joukoissa muun muassa Satakunnan, Hämeen ja Kymenlaakson suun-

nalla. Simelius sai ensikosketuksensa sodan todellisuuteen Porin koillispuolella 

Ahlaisten suunnalla. Sodanaikaiset kokemukset sekä punaterrorista kertoneet hu-

hupuheet vaikuttivat Simeliukseen traumatisoivasti. Omien kokemustensa valossa 

hän toivoi, että Jumala varjelisi häntä itseään jäämästä punakaartien vangiksi.37 

Toukokuun 16. päivänä Simelius marssi Helsingissä valkoisen armeijan voi-

tonparaatissa. Hänen taipaleensa sisällissodassa oli alkanut asennossa kenraali 

Mannerheimin edessä, ja siten se nyt myös päättyi. Elias Simeliuksen elämässä 

hänen itsensä vapaussodaksi mieltämä, kansakuntaa repivä konflikti oli käänteen 

tekevä kokemus: sisällissodasta tuli koko hänen loppuelämäänsä jäsentävä tekijä. 

Paitsi Simeliuksen myös monen muun herännäissoturin silmissä sisällissota oli il-

mentymä kansallisesta ylösnousemuksesta, jolloin Jumala kävi taistoon pahan val-

taa vastaan. Noiden kuukausien kokemuksiin hän palaisi vielä useampaan ottee-

seen elämänsä aikana.38 

Sisällissodan jälkeen Simelius palasi opintojensa pariin Ouluun, jonka arki-

sen tylsä elämäntapa aiheutti hänessä lähinnä turhautumista. Seuraavana keväänä 

1919 20-vuotias Simelius osallistui ylioppilaskirjoituksiin. Hän kirjoitti äidinkie-

len kokeessa esseen aiheesta ”Autuaita ovat rauhantekijät” ja sai opettajalta lauda-

                                                 
36 Siironen 2017, 23–26, 31–32; Niinistö 2018. 
37 Virkkunen 1975, 7; Siironen 2017, 10, 18–19; Niinistö 2018. 
38 Siironen 2017, 20, 26, 28–29, 35; Niinistö 2018. 
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turiin oikeuttavan arvosanan 9. Esseessään Simelius osoitti taipumuksensa luo-

vaan, omintakeiseen raamatuntulkintaan puolustaessaan tavanomaisesta poikkea-

vaa näkemystään, jonka mukaan pasifismin ohella rauhanrakennustyötä oli mah-

dollista edistää myös aseellisin keinoin.39 

Ylioppilaskokeiden vielä jatkuessa Simelius värväytyi – jälleen vanhem-

piensa vastustuksesta huolimatta ja ilman näiden lupaa – vapaaehtoiseksi palkka-

soturiksi suomalaiseen Itä-Karjalan heimosoturiretkikuntaan. Joukkojen määrän-

pää oli Aunuksen Karjala, jossa suomensukuiset itäkarjalaiset kävivät bolševikki-

hallinnon vastaista taistelua. Aunuksen retken vapaaehtoiset olivat iältään huo-

mattavan nuoria; Simeliuksen komppaniaa johti päällikön ominaisuudessa vasta 

19-vuotias jääkäriluutnantti Karl Nygård. Parikymppinen Nygård oli nuoresta iäs-

tään huolimatta jo kokenut taistelija, sillä hän oli sekä sisällissodan että Viron va-

paussodan läpikäyneenä useamman sodan veteraani.40 

Vapaaehtoisretkikunnan huoltoyhteydet olivat puutteelliset, minkä johdosta 

Simelius laihtui ja sairastui keripukkiin. Ennen keripukkiin sairastumista häntä oli 

vaivannut vilustuminen. Se taas oli seurausta siitä, että paetessaan vihollisen kä-

sistä Ulvanan sillalla hän oli hypännyt kylmään jokiveteen ja uinut tiensä omien 

joukkojen keskuuteen. Simeliuksen on kerrottu pakonsa yhteydessä luvanneen Ju-

malalle, että mikäli Herra pelastaisi hänet pinteestä, hän ryhtyisi opiskelemaan 

teologiaa.41 

Suomalaisten vapaaehtoisten näkökulmasta Aunuksen retkestä jäi taistelujen 

laannuttua varsin kitkerä jälkimaku. Muutaman kuukauden aikana kaatui yhteensä 

yli 300 nuorta heimosoturia. Sotaretken loppupuolella bolševikkihallinnon tuke-

mat joukot nousivat maihin Laatokan rannalla Vitelessä itäkarjalaisten ja suoma-

laisten vapaaehtoisten selustaan. Maihinnousun pakottamana suomalaisten oli ve-

täydyttävä alueelta. Alikersantti Simelius palasi kotiin muiden vapaaehtoisten mu-

kana kesäkuun puolivälin tienoilla. Kaiken kaikkiaan Aunuksen retki oli hänelle 

pettymysten täyteinen kokemus. Myöhemmin elämässään hän palasi siihen vain 

harvoin.42 

Kristillinen usko oli keskeisellä sijalla körttiläisen Simeliuksen elämässä. 

Herännäisyyden julkisuuskuva oli 1900-luvun alussa ja varsinkin vuosina 1917–

                                                 
39 Virkkunen 1975, 23; Siironen 2017, 39–40, 57; Niinistö 2018. 
40 Vahtola 1997, 136–137, 255; Siironen 2017, 10, 38, 40, 42; Niinistö 2018. 
41 Virkkunen 1975, 30; Siironen 2017, 43; Niinistö 2018. 
42 Vahtola 1997, 419–422, 582; Siironen 2017, 43–44; Niinistö 2018. 
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1918 kytkeytynyt entistä tiiviimmin suomalaiskansallisen nationalismin ideologi-

seen yhteyteen. Heränneet olivat Suomen kansaa aidoimmillaan, kuten vuoden 

1917 herättäjäjuhlilla paikalla ollut Suomen Kuvalehden toimittaja oli Lapuan 

Karhunmäkeen kokoontunutta körttikansaa kuvannut. Isänmaallisesti päivitetyssä 

muodossaan herännäisyys oli Simeliuksen tulevan poliittisen uran kannalta ensiar-

voisen tärkeä tukirakenne ja kulmakivi.43 

Simeliuksen uskonnollis-poliittisen maailmankatsomuksen perusrakenne oli 

nähtävissä 20 vuoden ikäisenä. Punaisena lankana oli ajatus siitä, että maallisen 

isänmaan kohtalo oli Jumalan tahdon varassa. Aunuksen retken jälkeen kaatunei-

den tovereiden antamasta uhrista muotoutui Simeliuksen maailmanselityksen kan-

tava peruselementti. Siirosen mukaan Simelius otti sodasta traumatisoituneena 

elämäntehtäväkseen ihmisten valistamisen tämän uhrin merkityksestä. Uhriajatuk-

sen pitäminen esillä oli samalla hänen tapansa hallita traumaansa. Simelius otti 

omakseen uskomuksen, jonka mukaan nuoren polven oli ikäluokka toisensa jäl-

keen vastattava aiemmissa sodissa kaatuneiden sankareiden heiltä yhä uudelleen 

vaatimaan uhriin. Myytin keskiössä oli äärivalkoisittain keskeytyneeksi katsottu 

vapaussota ja sen alinomainen jatkaminen uusien soturisukupolvien toimesta.44 

Aloittaessaan teologian opinnot Helsingissä syksyllä 1919 Simelius oli si-

sällissodan ja Aunuksen retken nuori veteraani. Samanaikaisesti hänen kanssaan 

aloitti 29 uutta tutkinto-opiskelijaa. Simelius opiskeli teologisessa tiedekunnassa 

käytännöllisellä pappislinjalla ja teki vuoden aikana teoreettiseen preliminääritut-

kintoon kuuluvat opinnot. Sotilaskuntonsa ylläpitämiseksi hän harjoitteli opiskelu-

aikanaan yliopistolla voimistelusalin tiloissa, josta kuvanveistäjä Viktor Jansson 

keksi pyytää häntä malliksi työstämiinsä Lahden sankaripatsaaseen ja Tampereen 

vapaudenpatsaaseen. Molemmat monumentit valmistuivat vuonna 1921 ja ylisti-

vät paitsi nuoruutta myös sodan voittajien isännyyttä valkoisessa Suomessa.45 

Talvella 1921–1922 Simelius osallistui vapaaehtoisena Itä-Karjalan kansan-

nousuun neuvostobolševikkeja vastaan. Päätös liittymisestä sissijoukkoihin mo-

nien erittäin riskialttiina pitämän operaation merkeissä ei ollut helppo. Suomen 

hallitukselta vapaaehtoiset eivät saaneet hankkeelleen mainittavaa tukea. Kaikki-

aan vapaaehtoisia oli mukana 500. Vastaansa suomalais-karjalaiset joukot saivat 

vahvistuneen puna-armeijan, jossa oli mukana myös Suomesta paenneita punaisia. 

                                                 
43 Huhta 2007, 211–213, 225–228; Siironen 2017, 33–35. 
44 Siironen 2017, 45–48. 
45 Innanen 2003, 25, 119–120; Siironen 2017, 9, 28, 61; Niinistö 2018. 
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Simelius oli karjalaisen Reino Vähäkallion kanssa mukana luutnantti Paul Martti-

nan johtamassa kaukopartio-osastossa, jonka tehtävänä oli katkaista strategisesti 

tärkeä Muurmannin rata. Raakoina ja armottomina kuvatuissa olosuhteissa väsy-

nyt sissijoukko halusi elähdyttää keskinäistä taisteluhenkeään itsenäisyyspäivän 

kunniaksi. Miehet järjestivät keskuudessaan hiihtoparijonona edenneen pienimuo-

toisen sotilasparaatin. Tämä korpisoturien kulkue liikutti Simeliusta siinä määrin 

silminnähtävästi, että se jäi hänen mieleensä pysyvän muistijäljen muodossa.46 

Puna-armeija oli kapinallisille lopulta ylitsepääsemättömän vahva vihollinen 

ja löi selvästi suomalaisten vapaaehtoisten tukemat itäkarjalaiset. Helmikuussa 

1922 jäljelle jäänyt osa vapaaehtoiskomennuskunnasta vetäytyi puna-armeijan 

tieltä rajan yli Suomeen. Vuosien 1920–1922 konfliktivuosina Suomeen tuli Itä-

Karjalasta yhteensä yli 11 500 pakolaista. Yhteenvetona voidaan todeta, että suo-

malaisten vapaaehtoisten käymät heimosotaretket merkitsivät aktivisteille lähinnä 

epäonnistumisia ja katkeria tappioita. Heimosotien vaatimattomista saavutuksista 

huolimatta heimoaate ja Suur-Suomi-ideologia jäivät elämään niistä inspiroitu-

neen nuorison intohimoissa. Nuori teologian ylioppilas Elias Simelius oli yksi 

niistä, jotka olivat valmiita tarttumaan haaveisiin tehdäkseen niistä vielä jonain 

päivänä totta.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Eskelinen 2004, 71; Siironen 2017, 63–68; Niinistö 2018. 
47 Vahtola 1997, 586; Siironen 2017, 66–68, 75; Niinistö 2018. 
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2 Suur-Suomi on Jumalan tahto 1922–1929  

2.1 Suurin kaikista on isänmaanrakkaus 

Itä-Karjalasta Suomeen palannut Elias Simelius osallistui Helsingissä kotiutunei-

den heimosoturien järjestämään kokoukseen Karjalaisen Osakunnan tiloissa. Ko-

kouksen tarkoituksena oli paitsi hiljan päättyneen Itä-Karjalan kansannousun läpi-

käyminen myös pohtia sitä, kuinka taistelua tulisi vastedes jatkaa rauhan ajan 

oloissa. Kertoman mukaan kolme Itä-Karjalan veteraania – Simelius sekä hänen 

toverinsa Erkki Räikkönen ja Reino Vähäkallio – perusti 22. helmikuuta 1922 ai-

voriihensä päätteeksi Akateemisen Karjala-Seuran (AKS) heimoaatteen ja Suur-

Suomi-ideologian järjestötason toteuttajaksi. Siirosen mukaan AKS:n syntytari-

nassa kuvatusta kokouksesta Karjalaisessa Osakunnassa tuli myytillinen hetki, jol-

loin seuran perusajatus sai alkunsa. Simelius itse mehevöitti myyttiä vielä myö-

hemmin tokaisemalla, kuinka AKS:n syntysanat oli tosiasiassa lausuttu jo aiem-

min syvällä Itä-Karjalan vaaraisten korpimaiden ytimessä.48 

Akateeminen Karjala-Seura oli luonteeltaan nationalismin, heimoideologian 

ja Suur-Suomi-aatteen pohjalta syntynyt sotilashenkinen veljesjärjestö, jonka rin-

nalla toimi naisjärjestö NYKS (Naisylioppilaiden Karjala-Seura). AKS:lla oli hal-

litseva asema sotien välisen ajan Suomen ylioppilaselämässä. Simelius oli seuran 

ensimmäinen valajäsen ja toimi seurassa varapuheenjohtajana vuosina 1922–1923 

sekä sihteerinä vuosina 1923–1924. Hän oli tavanomainen juhlapuhuja seuran ta-

pahtumissa, minkä lisäksi hänen kirjoituksiaan julkaistiin AKS:n Suomen Heimo -

lehdessä. Aktiivisuudestaan huolimatta Simelius ei toiminut AKS:n puheenjohta-

jana missään vaiheessa elämäänsä. Myöhemmin 1930-luvulla hän vaikutti AKS:n 

toimintaan seuran hallituksen jäsenenä.49 

Akateeminen Karjala-Seura ei ollut ideologiselta pohjaltaan järin vaikeasel-

koinen organisaatio. Seuran järjestökulttuurissa teot, tunteet ja tahtotila olivat etu-

sijalla suhteessa aatteelliseen, filosofiseen pohdintaan. Kansallisen heräämisen kä-

sitteen AKS-veljet omaksuivat jo J. V. Snellmanin aikana 1800-luvulla virin-

neestä suomalaiskansallisesta fennomaniasta. Ulkopoliittisesti seuran kuningasaja-

tus oli Suur-Suomen todeksi tekeminen. Tähän tavoitteeseen tukeutuen AKS:n si-

säpoliittinen linja rakentui hiljalleen aitosuomalaisuuden periaatteiden mukaisesti 

                                                 
48 PP 1942, 13; Eskelinen 2004, 81–83; Niinistö 2016, 267–268; Silvennoinen & Tikka & Roselius 
2016, 114; Siironen 2017, 9, 68; Niinistö 2018. 
49 Alapuro 1973, 58–59, 91–92; Tepora 2011, 243; Niinistö 2016, 267–268; Silvennoinen & Tikka 
& Roselius 2016, 114–115; Siironen 2017, 9, 75; Niinistö 2018.  
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korostuksenaan suomenkielisen kulttuurin ja väestön valta-aseman pönkittäminen 

maan yhteiskunnallisessa elämänmenossa. Suur-Suomen avaintekijöiksi veljes-

kunta katsoi isänmaanrakkauden ja ryssävihan, joihin pyrkimykset kansakunnan 

yhtenäistämiseksi pääasiassa perustuivat. Ryssävihan nostattamisen ohella AKS 

pyrki liittämään maanpettureiksi katsomansa suomalaiset sosialistit osaksi kaiver-

tamaansa viholliskuvaa. Siirosen mukaan esimerkiksi antikommunismi ei ollut 

vielä AKS:n toiminnan alkuaikoina kovin keskeisellä sijalla seuran agendassa.50 

Vaikka AKS:n toiminnassa heijastuivat Simeliuksen ikäluokan nationalisti-

set asenteet, he eivät Siirosen mukaan kuitenkaan synnyttäneet itse seuraa. Uskot-

tavampana organisoijana seuran taustalla hän pitää vanhan liiton aktivistia, mais-

teri ja jääkärikoordinaattori Elmo E. Kailaa. Kailalle ryssäviha oli tuttu ilmiö jo 

lapsuus- ja nuoruusvuosilta. Venäläisvastainen asennoituminen ilmensi osaltaan 

hänen sukupolvensa kapinaliikettä, jonka myötä nuorempi polvi pyrki erottautu-

maan maltillisemmista vanhemmistaan. AKS:n piirissä Kailan rasistisesti sävytty-

nyt ryssäviha kävi ilmi muun muassa hänen käymästään kirjeenvaihdosta sekä 

seuran toimintaa koskevista ohjeistaan.51 

Heimoideologian ohella ryssäviha oli alkanut orastaa Simeliuksen ajatte-

lussa jo ennen Itä-Karjalan vuosien 1921–1922 kansannousua. Viimeistään epäon-

nisen kapinayrityksen jälkeen nämä piirteet nousivat jäsentäviksi tekijöiksi hänen 

poliittisessa ajattelussaan. Suomessa Simelius jatkoi nuorena kuolleen Repolan ni-

mismiehen Bobi Sivénin alkamaa Karjala-henkistä manifestia. Sivén nautti akti-

vistipiireissä postuumia mainetta eräänlaisena Karjalan marttyyrinä. Itäkarjalaisen 

Repolan nuori nimismies oli reagoinut radikaalilla tavalla häpeärauhana pitä-

määnsä Tarton rauhansopimukseen ja ampunut itsensä protestina tammikuussa 

1921 vain 21-vuotiaana. Simelius piti ikätoverinsa tekoa isänmaallisena osoituk-

sena uhrialttiista sankarihurskaudesta. Sivénin surmannut luoti ommeltiin myö-

hemmin AKS:n järjestölippuun käsin kosketeltavaksi muhkuraksi. Hänen itsemur-

hastaan muodostui dramaattinen legenda osaksi seuran suurta kertomusta.52  

AKS:n yhteydessä toimi salaseura nimeltään Vihan Veljet, jonka jäsenet 

katsoivat ensisijaiseksi tehtäväkseen ryssävihan lietsomisen Suomen kansan kes-

kuuteen. Salamyhkäisen järjestön perustamisen taustalla oli ajatus jääkäriliikkeen 

mukaisesta, konspiratiivisesta alan miesten ringistä, joka taistelisi sekä venäläisiä 

                                                 
50Alapuro 1973, 91–101; Nygård 1982, 66–67; Karemaa 1998, 198–199; Siironen 2017, 81–82; 
Niinistö 2018. 
51 Ahti 1999, 170–172; Mylly 2001; Siironen 2017, 69–72; Niinistö 2018. 
52 Niinistö 2001; Tepora 2011, 241–242; Siironen 2017, 63–64.   
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että suomalaisia punaisia vastaan viimeiseen hengenvetoon saakka. Elias Simelius 

vannoi Vihan Veljien valan ja liittyi veljeskunnan jäseneksi maaliskuussa 1922. 

Vihan Veljet muodosti AKS:n ytimen tunnuslauseenaan körttiläisessä hengessä 

muotoiltu ”Pirua ja ryssää vastaan”, joka oli kirjattu jäsenten kantamaan merkkiin 

ristikkäin asetettujen miekkojen ympärille.53 

Elias Simelius ei siis niinkään ollut AKS:n ryssävihan isä kuin sen apostoli. 

Hänen oppimestarillaan Kailalla ei kuitenkaan ollut sen kummemmin tarvetta 

opettaa tai orientoida häntä venäläisvastaiseen ulosantiin. Molemmat, sekä kisälli 

että mentori, katsoivat ryssävihan olevan ensiarvoisen tärkeä elementti tulevan 

Suur-Suomen luomisessa. Muun muassa Ylioppilaslehden erityisessä heimonume-

rossa Simelius kirjoitti aiheesta varsin luontevasti otsikolla ”Ryssänviha”. Hänen 

mukaansa juuri ryssäviha oli aikanaan motivoinut suomalaisia jääkäreitä hankki-

maan itselleen sotilaskoulutusta Saksasta. Ryssäviha oli siten puhtaasti jääkäri-

henkeä ja jääkärihenki taas suomalaista henkeä. Simelius paloi halusta tietää, osai-

sivatko ylioppilaat jääkärien ja esi-isiensä tavoin vihata venäläisiä.54 

Ylioppilaslehden jutussa Simelius sanoi uskovansa siihen, että yhdistettynä 

isänmaanrakkauteen ryssäviha vahvistaisi suomalaisten kansallishenkistä mie-

lialaa. Mikään ei voisi ”vihata niin kuin rakkaus”, joka oli ”suurin kaikista”. Si-

meliuksen mielestä viha ja rakkaus kuuluivat yhteen niin olennaisesti, että ne oli-

vat ikään kuin saman mitalin vastakkaiset puolet. Ollakseen suuri rakkaudessa oli 

oltava suuri vihassa, ja mitä syvemmin suomalainen rakastaisi maataan, sitä voi-

makkaammin hän inhoaisi maansa vihollisia. ”Kuolema ryssille, olivatpa ne 

minkä värisiä tahansa”, kuului ryssävihan apostolin linjaus.55 

Simelius hyödynsi Ylioppilaslehden kirjoituksessaan Ensimmäistä kirjettä 

korinttilaisille (1. Kor. 13:13) poliittisluontoisiin tarkoitusperiinsä agitoimansa 

ryssävihan oikeuttamiseksi. Kokonaisvaltaisesti katsoen Paavalin kyseisessä raa-

matunkohdassa käyttämien sanojen ei voi ajatella tukevan luontevalla tavalla Si-

meliuksen synteesiä; heidän käsityksensä vaikuttavat pikemminkin päinvastaisilta 

kuin samansuuntaisilta. Korostaessaan vihan ja rakkauden yhteyttä Simelius kytki 

viestinsä apostoliseen julkistukseen sanatasolla, mutta muilta osin hänen voi kat-

soa kulkeneen raamatuntulkinnassaan ennen kaikkea omien, poliittis-teologisten 

intressiensä viitoittamaa polkua. 

                                                 
53 Alapuro 1973, 92; Karemaa 1998, 157–158; Siironen 2017, 71–72; Niinistö 2018. 
54 Simelius 1923 a; Siironen 2017, 69; Niinistö 2018.  
55 Simelius 1923 a; Karemaa 1998, 166. 
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Akateemisen Karjala-Seuran menestyminen sotien välisen ajan suomalai-

sessa yhteiskunnassa perustui muun muassa sen poliittisen viestin läpimenon kan-

nalta otolliseen historialliseen hetkeen. AKS:n perustamisvuotta 1922 on pidetty 

Suomen poliittisessa elämässä käänteen tekevänä ajankohtana. Ensinnäkin kom-

munistien hiljalleen elpyvä toiminta herätti julkisessa keskustelussa epävarmuu-

den ja pelon sävyttämiä kannanottoja. Venäläisvastaisen asenneilmaston tihenty-

essä suomalaisilta sosiaalidemokraateilta vaadittiin aiempaa selväsanaisempaa pe-

säeroa kommunisteihin. Kansainvälisen kommunismin keskus oli Neuvosto-Ve-

näjän pohjalta vuoteen 1924 mennessä rakentunut itäinen rajanaapuri Neuvosto-

liitto, joka oli paitsi bolševistinen myös tieteellis-materialistisen ideologiansa puo-

lesta avoimen uskonnonvastainen valtio. Suomen poliittisessa oikeistossa kokoo-

muksen linja alkoikin jyrkentyä aatteellisesti likemmäs äärivalkoisten aktivistipii-

rien ja heimoaatteen kannattajien näkemyksiä. Oikeistolaisen linjan korkeasuh-

danteessa oli siten ymmärrettävää, että valkoisen Suomen arvomaailman pohjalta 

rakentuneen AKS:n merkitys kasvoi vallitsevan trendin mukaisesti.56 

AKS ylitti uutiskynnyksen ratkaisevalla tavalla 6. joulukuuta 1922 Kansal-

listeatterissa järjestämänsä itsenäisyysjuhlan myötä. Luonteeltaan kyseessä oli 

jäykkyydessään juhlallinen tilaisuus, jonka ohjelmaa asiasta kirjoittaneet toimitta-

jat pitivät korkeatasoisena. Itsenäisyyspäivän tilaisuudessa Elias Simelius piti en-

simmäisen suurempaa julkista huomiota herättäneen puheensa. Esiintyessään tä-

pötäydelle Kansallisteatterille hän oli vielä varsin kokematon esiintyjä. Kuulija-

kunnan keskuudessa hänen puheensa nousi kuitenkin jopa samassa yhteydessä pu-

huneen kielitieteilijä E. N. Setälän esiintymistä puhutummaksi tapaukseksi.57 

Suomen huomen -puheessaan Simelius toi aluksi ilmi surunsa Neuvostolii-

ton suomensukuisten kansojen vallitsevan tilanteen johdosta. Itäkarjalaisten ah-

dinko tuntui hänestä jopa kaksinkertaiselta, koska suomalaiset eivät hänen mu-

kaansa olleet vielä hereillä. Simeliuksen mukaan jokin vieras piirre esti Suomen 

kansaa näkemästä täydellisesti omaa kohtaloaan. Tuhatvuotinen orjuus germaani- 

ja slaaviheimojen alaisuudessa oli jättänyt pisaran orjan verta kiertämään sen suo-

niin, vaikka Suomi virallisesti olikin jo itsenäinen. Orjuuttavasta verenperinnöstä 

luopuminen oli Simeliuksen mukaan avain Suomen kansalliseen suuruuteen.58 

                                                 
56 Luukkanen 2004, 156; Murtorinne 2010, 12–17; Silvennoinen & Tikka & Roselius 2016, 114–
115; Siironen 2017, 83–84.  
57 Siironen 2017, 78, 86–87. 
58 PP 1942, 31–34; Siironen 2017, 86–88. 
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Simelius vaati suomalaisia heräämään, jotta nämä ymmärtäisivät oikeutensa 

ja velvollisuutensa Itä-Karjalan asiassa. Jättämällä kysymyksen huomiotta Suomi 

laiminlöisi samalla maailmanhistoriallisen tehtävänsä lännen suojamuurina itää 

vastaan. Simeliuksen mukaan Suomen kansa oli saanut historialta tehtävän ”suo-

jella koko sivistynyttä maailmaa raakalaisuuden valloitusyrityksiltä.” Hän katsoi, 

että ”kansojen Kaitsija” oli tarjonnut Suomelle mahdollisuuden tulla historialli-

sesti muistetuksi. Tie kansalliseen suuruuteen kävisi unelmoinnin kautta, sillä 

unelmointiin kykenevä kansa voisi uhmata ”vaikka koko maailmaa ihmeitten va-

rassa.” Kansallisen suuruuden tunnistamisen hetki olisi heräämisen suuri aamu, 

joka tulisi Suomen kansan uskoessa, toivoessa ja rakastaessa. Simelius katsoi suu-

ren, kaikki täyttävän ja kaikki voittavan isänmaanrakkauden olevan  

se palava pensas, josta kansojen Jumala kansoja lähestyy ja puhuttelee, ja sen Juma-
lan avulla kansa tekee ne ihmeet, joita herännyt kansakunta ensi rakkautensa ke-
väässä tekee.59 

Simelius katsoi, että Karjalan vapauttaminen oli Jumalan silmissä vanhurs-

kas teko. Sen myötä toteutuisi hänen mukaansa samalla Suomen huomen, kun itä-

karjalaiset liittyisivät yhteiseen suomalaisten kansojen rintamaan.60 Puhuessaan 

suomalaisista koko maailmaa ihmeitten varassa uhmaavana kansana Simelius 

kytki Suomen historian Israelin kansan vaiheista kertoviin Raamatun kertomuk-

siin. Esimerkiksi Neljännessä Mooseksen kirjassa israelilaiset lyövät Jumalan 

avulla taistelussa tielleen osuvat kanaanilaiskansat (4. Moos. 21). Joosuan kir-

jassa valittu kansa taas valloittaa Jumalan Israelille lupaaman maan. 

Simelius piti Karjalan vapauttamista Jumalan tahdon kannalta vanhurskaana 

tekona, mikä kiinnitti suomalaiset entistä tiiviimmin israelilaisten kohtaloon. Isän-

maanrakkauden rinnastaminen palavaan pensaaseen taas kytki hänen puheensa 

Toiseen Mooseksen kirjaan, jonka kohdassa (2. Moos. 2:23–4:17) Jumala kutsuu 

enkelinsä välityksellä Mooseksen Israelin kansan johtajaksi – tuoden tahtonsa ilmi 

juuri orjantappurapensaassa leimuavan tulenliekin hahmossa (2. Moos. 3:2). Uu-

den testamentin kertomuksista Simelius viittasi jälleen Paavaliin, jonka sanastoon 

usko, toivo ja rakkaus elimellisesti kuuluvat (1. Kor. 13:13). 

Aikalaisnäkemysten mukaan Elias Simelius oli sanankäyttäjänä omimmil-

laan juuri puheenpitäjän roolissa. Silminnäkijätodistusten perusteella hän oli eräs 

sotien välisen ajan Suomen vetovoimaisimmista esiintyjistä. Simelius osasi il-

                                                 
59 PP 1942, 35–38; Siironen 2017, 88–89.  
60 PP 1942, 38–39; Siironen 2017, 89. 
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maista sanottavansa yleistajuisesti ja kertoa kuulijoilleen tarinoita. Kansallisro-

manttinen ja uskonnollinen tematiikka toistuivat hänen puheitaan kuvittavina – il-

maus, jota hän itse käytti – yksityiskohtina.  Simelius ei juuri puhunut suoraan pa-

perista, vaikka hän olisikin laatinut puheenvuoronsa kokonaisuudessaan etukä-

teen. Useimmiten hän turvautui yksittäisistä sanoista tai lauseista hahmottele-

maansa puherunkoon.61  

Simelius ei ollut synnynnäinen puhujalahjakkuus vaan kehittyi vuosien työn 

ja harjoittelun kautta karismaattiseksi sanansäilän käyttäjäksi. Körttiläinen puhuja-

perinne vaikutti Simeliuksen isänmaallisen julistuksen taustalla muun muassa 

siinä, että hän rakensi puheensa herännäissaarnoista tutun puhekaavan mukaisesti. 

Körttisaarnaajien tähtäyspiste oli kuulijakunnan niin sanotussa murehuttamisessa: 

yleisö oli saatettava viestin läpimenon kannalta vastaanottavaiseen tilaan. Retori-

sena tehokeinonaan heränneet saarnamiehet saattoivat muun muassa muistuttaa 

pelastusvarmuuttaan uhkuvaa seurakävijää tämän pienuudesta suhteessa kaikki-

valtiaaseen Jumalaan. Tämä oli omiaan keikauttamaan kuulijakunnan mielentilaa 

kohti kyynelten täyteistä ikuisen armon kaipuuta.62 

Simelius pyrki puheissaan luomaan yleisöönsä uhkaavan vaaran ja pelastus-

toivon sävyttämän jännitteisen tunnelman. Hänen viestinnässään kansallismieli-

nen idealismi virittyi ympäröivän reaalitodellisuuden sähköiseksi vastinpariksi, 

mikä osaltaan selitti puheiden tehoa. AKS-veli Vilho Helasen mukaan Simeliuk-

sen kuningasajatus oli Jumalan tahdosta syntyvä Suur-Suomi, joka tulisi toteen 

nuorison isänmaallisen työn kautta. Helanen oli Simeliuksen tapaan vaikutusval-

tainen puhuja, joka muistellessaan toveriaan korosti tämän kykyä ”temmata kuuli-

jansa mukaan.” Akateemikko Martti Haavio taas toteaa muistelmissaan Simeliuk-

sen olleen hänen kuulemistaan kansanpuhujista taitavin. Haavio kiinnitti huomiota 

hänen tapaansa käyttää puheissaan ”raamatullisia metaforia ja vertauksia.”63 

Puheensa julkisivun Elias Simelius elävöitti vaihtelevasti etenkin lainaa-

malla J.V. Snellmania, Raamatun kertomuksia sekä otteita myyttisistä sankaritari-

noista. Toisaalta myös hänen oman sukupolvensa sotakokemukset soveltuivat hy-

vin tähän tarkoitukseen. Simeliuksen puheet päättyivät tavanomaisesti runon, is-

kulauseen tai yllätyksellisen ajatuksen kaltaiseen nasevaan lopetukseen, joka yllä-
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piti yleisössä innostusta vielä puheen jälkeenkin. Ei ollut mitenkään poikkeuksel-

lista, että hän puhkesi esimerkiksi itäkarjalaisista puhuessaan kyynelehtien valitta-

maan heidän elinolojaan Neuvostoliitossa. Yhtä kaikki Simelius tunsi ihmisiin 

vaikuttamisen mekanismin ja kykeni luomaan itsestään vaikutelman aitona ja las-

kelmoimattomana esiintyjänä.64 

2.2 Via Dolorosalta Goljatin kaatoon   

Siirosen mukaan AKS syntyi lähinnä Itä-Karjalaan suunnitellun uuden kansan-

nousun sateenvarjo-organisaatioksi. Seura järjesti Hyrynsalmella ja Lapualla Itä-

Karjalan pakolaisille koulutustilaisuuksia tulevaa kapinaa varten. Kevään 1923 ai-

kana pelko ajautumisesta ulkopoliittiseen selkkaukseen johti kuitenkin kyseenalai-

sen valistustoiminnan lakkaamiseen. Lapuan kurssin päätöstilaisuudessa Simelius 

piti puheen paikalla olleille itäkarjalaisille. Tervehdyspuheen teemana oli kansalli-

sen suuruuden henkinen perusta. Simelius puhui kuulijoilleen historian olemuk-

sesta, joka oli luonteeltaan arvaamaton. Se näyttäytyi ihmiskunnalle ”yllätyksien 

historiana”, jonka suhdanteissa kansakuntien nousut ja tuhot vuorottelivat. Sime-

lius kuitenkin vakuutti kuulijoilleen historian olevan Jumalan hallinnassa, minkä 

vuoksi vanhurskauden ja oikeuden toteutuminen olisi lopulta väistämätöntä. Ju-

malan hallitessa aikaa oli Simeliuksen mukaan mahdollista, Daavid voisi ”lingota 

vieläkin kiven Goljatin otsaan” ja ”pieni kansakunta nykyisenäkin aikana Marato-

ninsa jättiläiskansan kanssa taistella.” Hän esitti toiveenaan, että kuulijajoukon 

karjalaisista tulisi jääkärien tapaan ”valon sotureita”, jotka kykenisivät viemään 

kansaansa kohti suurta taistelua idän ja lännen välillä.65 

Simeliuksen puheen kohdeyleisö koostui pääasiassa itäkarjalaisista pakolai-

sista. Toisin kuin heidän luterilaiset aateveljensä, itäkarjalaiset olivat tottuneet 

harjoittamaan uskonelämäänsä idän kristillisen valtavirran vaikutuksesta ortodok-

sisten oppien mukaisesti. AKS:n piirissä heihin suhtauduttiin tästä johtuen ylen-

katsovasti ja etnisessä mielessä epäilevästi. Simelius sovelsi puheessaan ajatusta 

länsimaisen kulttuurin ja Venäjän edustaman idän välisestä suuresta yhteenotosta, 

jonka hän oli omaksunut aktivisti-akateemikko Yrjö Ruudulta.66  
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Ajatus Jumalasta historian hallitsijana taas on eräs niistä Raamatun punai-

sista langoista, joiden voi katsoa käyvän koko sen kertomussisällön läpi. Jo luo-

miskertomuksessa (1. Moos. 1:1–2:4) kuvattu ihmiskunnan historian myyttinen 

alku on olemukseltaan periraamatullinen prosessi, jossa Jumala tuo tahtonsa ilmi 

käänteen tekevällä tavalla. Kanonisoidun Raamatun lopussa taas ollaan Johannek-

sen ilmestyksen lopunajallisten, eskatologisten visioiden äärellä, jolloin Jumalan 

osana on jälleen toimia ratkaisijan roolissa ajan ja ikuisuuden välisessä taitekoh-

dassa. Voimallisia kuvauksia Jumalan tahdon ilmenemisestä Raamatun mukai-

sessa pelastushistoriassa ovat etenkin exodus eli israelilaisten vapautuminen 

Egyptistä Toisessa Mooseksen kirjassa sekä Jeesuksen syntyminen maailmaan ih-

miskunnan pelastavaksi Kristukseksi ja Jumalan Pojaksi (esim. Joh. 3:16). 

Astetta selvärajaisempi raamattukytkös Simeliuksen puheessa ilmeni viit-

tauksena Daavidin ja Goljatin väliseen kaksintaisteluun (1. Sam. 17). Simelius piti 

mahdollisena, että Jumalan hallitsemassa historiassa pieni Suomi, Daavid, saattoi 

urhean taistelun päätteeksi päihittää oman Goljatinsa eli jättimäisen Neuvostolii-

ton. Viittaus antiikin kreikkalaisten käymään Marathonin taisteluun Persiaa vas-

taan tuki vaikutelmaa Suomen vastaavasta roolista länsimaisen juutalais-kristilli-

sen sivistyksen varjelijana idästä nousevaa uhkaa vastaan. Antiikkiviittauksen 

esiintyminen yhdessä raamattukytkennän kanssa tukee osaltaan käsitystä Oulun 

Lyseon koulukasvatuksen tuomista vaikutteista Simeliuksen ajatteluun. 

Poliittisista tarkoitusperistään huolimatta Akateeminen Karjala-Seura ei pyr-

kinyt ottamaan osaa puoluepoliittiseen asiainhoitoon. AKS-veljet katsoivat puolu-

eiden kuuluvan menneen maailman piiriin; taisteluun sosiaalistunut nuoriso ei ha-

lunnut enää tyytyä kompromisseihin. Sisällissodan jälkeen antidemokraattisten 

voimien merkitys kuitenkin väheni huomattavasti Suomen talouden lähtiessä 

kasvu-uralle ja yhteiskunnan vakautuessa 1920-luvun edetessä. Konspiratiivisten 

yhteenliittymien laskusuhdanteessa esimerkiksi AKS:n sisärenkaana vaikuttanut 

Vihan Veljet jäi kehityksessä auttamatta julkisivujärjestönsä jalkoihin. Valkoi-

sessa Suomessa nuorten sotilaallistamisesta vastasivat pääasiassa paikalliset suo-

jeluskunnat, mistä johtuen AKS:sta ei taistelevasta yleisilmeestään huolimatta ke-

hittynyt aseellista järjestöä sanan varsinaisessa merkityksessä.67 

Akateemisen Karjala-Seuran jäsenet marssivat toukokuun 12. päivänä 1923 

J.V. Snellmanin patsaan paljastustilaisuuteen johtohahmonaan sotilaspukuinen 

                                                 
67 Alapuro 1973, 96–97; Nygård 1982, 66–67; Eskelinen 2004, 153, 247–248; Siironen 2017, 81–
82. 
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maisteri Kaila. Seuran musta lippu oli vihitty hetkeä aiemmin käyttöön, ja nyt 

akateeminen veljeskunta tuli näyttävin elkein julkisesti kaiken kansan nähtäväksi. 

Lipun käyttöönotto oli seuran kannalta merkittävä tapahtuma, johon sisältyi muun 

muassa sen siunaaminen. Seuran lippu oli eräänlainen kulttiesine, jonka nauhoihin 

oli ommeltu Suur-Suomen marttyyrinä pidetyn Bobi Sivénin itsemurhassaan käyt-

tämä surmanluoti. AKS:n lipunvihkimispuhe oli eräs niistä Simeliuksen huomiota 

herättäneistä puheista, jotka hän piti seuran toiminnan alkutaipaleella. ”Me tah-

domme” oli samalla puhe AKS:n uusille valanvannojille, jotka olivat valmiita vih-

kiytymään Suur-Suomi-ideologian mukaisen yhteisen agendan asiamiehiksi.68 

Alkuun Simelius pyysi Jumalalta siunausta ja pyhitystä AKS:n lipulle sekä 

tuleville valanvannojille. Hän julisti, että Jumalan ollessa AKS:n puolella ei ku-

kaan voisi olla heitä vastaan. Puhe jatkui viittauksella lippuun, joka Simeliuksen 

sanoin oli ”musta kuin yö”. Mustaa oli hänen mukaansa myös ryssäviha, jota kui-

tenkin hallitsivat rakkauden ”sinivalkoiset värit.” Hän kertoi AKS:n lipun symbo-

loivan hänelle paitsi rakkautta ja vihaa myös uhrimieltä, johon olemuksellisesti 

liittyi usko kansalliseen heräämiseen ja Suomen heimon ylösnousemukseen. 

Vaikka Simeliuksen puhe oli alle kymmenen minuutin mittainen, se jäi elämään 

AKS-yhteisön keskinäisissä muisteloissa. Martti Haavio vertasi tämän esiinty-

mistä italialaiseen munkkiin Girolamo Savonarolaan, joka oli aikanaan vavisutta-

nut renessanssiajan Firenzen valtarakenteita julistamalla Kristuksen kaupungin 

hallitsijaksi.69 

Simeliuksen pitämä lipunvihkimispuhe kytkeytyi sanatasolla Paavalin Kir-

jeeseen roomalaisille (Room. 8:31). Hän heijasteli raamatunkohdassa ilmenevää 

ajatusta Jumalan ylivertaisesta varjeluksesta AKS:n harjoittamaan Suur-Suomi- ja 

heimotyöhön. Simeliuksen tarkoituksena tässä yhteydessä lienee ollut korostaa 

AKS-veljien tekemän isänmaallisen työn merkitystä vanhurskaana Jumalan tah-

don täyttämisenä. Puhe kansallisesta heräämisestä taas vei hänet lähelle 1800-lu-

vun fennomaanien retoriikkaa. Käsitellessään Suomen heimon edessä olevaa kan-

sallista ylösnousemusta Simelius rinnasti suurta hetkeään odottavat suomalaiset 

Kristukseen: ajallisen kärsimyksen jälkeen odottaisi herääminen kuolleista ja ikui-

                                                 
68 Haavio 1999, 550–551; Ahti 1999, 353–355; Niinistö 2001; Eskelinen 2004, 109; Tepora 2011, 
241–242; Siironen 2017, 77–78. 
69 SH 1.6.1923 Akateemisen Karjala-Seuran lipunvihkiminen Snellmanin päivänä; PP 1942, 46–
47; Virkkunen 1975, 39–41; Karemaa 1998, 164; Haavio 1999, 541, 550–551; Ahti 1999, 354–
355; Eskelinen 2004, 109; Siironen 2017, 77–78. 
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nen kunnia Jumalan yhteydessä. Simelius katsoi, että kärsimällä kärsittyään haja-

nainen Suomen heimo tulisi vanhurskaasti palkituksi kirkkaimmalla kruunulla eli 

kansallisella yhteiselolla tulevaisuuden suuressa isänmaassa. Simeliukselle rakas 

isänmaanrakkauden teema näkyi puheessa Suomen lipun sinivalkoisiin väreihin 

verhottuna. Kontrastina sinivalkoiselle rakkaudelle hän korosti mustanpuhuvaa 

ryssävihaa, joka esiintyi kokonaisuuden täydentävänä positiivisen voiman negatii-

visena varauksena. 

AKS:n ohella Simelius vaikutti Helsingin yliopiston Pohjois-Pohjalaisessa 

Osakunnassa (PPO). Toimiminen PPO:ssa paitsi tukevoitti hänen osaamistaan 

hallinto- ja vaikuttamistyössä myös vaikutti merkittävissä määrin hänen ajatte-

lunsa nationalistisiin piirteisiin. Osakunnassa Simelius kuuli muun muassa AKS-

veli Niilo Kärjen puheenvuoron, jossa tämä käsitteli suomalaisia yhteiskunnalli-

sesti jakavaa kielikysymystä. Kärjen tähtäyspisteenä oli ennen kaikkea Itä-Karja-

lan vapaustaistelun lietsominen. PPO:n piirissä heimoideologian ensisijainen tä-

hystyssuunta oli Ruotsin Länsipohja ja sen suomenkielisen väestön kansallisten 

olojen kohentaminen. Valistustoimikunnan jäsenenä Simelius oli ahkerasti mu-

kana järjestämässä arpajaisia suomenkielisten länsipohjalaisten tukemiseksi.70 

Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan vuoden 1923 vuosijuhlapuheessaan Sime-

lius puhui tyylilleen uskollisesti historiasta, joka oli asettanut suomalaiset niuk-

kaan ilmastoon ”jättiläissuuren verivihollisen” naapuriksi. Kansakunnan tehtä-

väksi oli hänen mukaansa annettu lisääntyminen ja sille tähän tarkoitukseen anne-

tun maan täyttäminen. Simeliuksen mukaan suomalaiset tarvitsivat ”historian va-

littuna kansana – – ennen kaikkea rakkautta.” Hän katsoi, että isänmaanrakkaus 

oli lähtöisin Jumalasta: 

Se rakkaus ei katso omaansa, kaikki se uskoo ja toivoo. Se rakkaus opettaa kansa-
kunnan elämään ja kuolemaan Isänmaalleen. Sen alttius on vailla rajoja, sen epäit-
sekkyys liikuttava. Työn ja kärsimyksen maan edestä se voi tehdä kunniaksi ja 
iloksi, kuoleman maan edestä kruunuksi.71 

Simeliuksen mukaan juuri Jumala saattoi osoittaa Suomen kansalle tien 

mahtavaksi kansakunnaksi. Eläminen Suomen puolesta edellyttäisi kuitenkin pa-

luuta ”esi-isien Jumalan” luokse. Suuruuden aikojen koittaessa tuhlaajapoikien sy-

dämet täyttyisivät isänmaanrakkaudesta ja Suomi nousisi suurvalta-asemaan Neu-

vostoliiton kustannuksella.72 

                                                 
70 Nygård 1978, 91; Siironen 2017, 9, 62. 
71 YL 10.2.1923 ”Uskon Suomen tulevaan suuruuteen”; PP 1942, 41, 44–45. 
72 PP 1942, 44–45. 
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Historian käsky suomalaisille koskien lisääntymistä ja annetun maan täyttä-

mistä viittasi Raamatun luomiskertomukseen Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. 

Siinä Jumala siunaa Aadamin ja Eevan kehottaen heitä lisääntymään sekä hallitse-

maan maata ja sen eläimiä (1. Moos. 1:28). Simeliuksen julistuksessa historia 

ikään kuin yhtyi Jumalan tahtoon, millä hän pyrki osaltaan korostamaan Jumalan 

merkitystä historiaa ohjaavana voimana. Puhuminen Suomesta historian valittuna 

kansana rinnasti suomalaiset israelilaisiin, jotka Jumala otti Vanhassa testamen-

tissa omikseen antaen lupauksen heidän kantaisälleen Abrahamille (esim. 1. 

Moos. 12:1–9, 1. Moos. 22:1–19).  

Usko, toivo ja rakkaus kytkeytyivät aiemmin käsiteltyyn Paavalin Ensim-

mäiseen kirjeeseen korinttilaisille (1. Kor. 13:7), jonka sanoman pohjalta luo-

maansa synteesiin Simelius sisällytti ajatuksen paitsi isänmaallisesta elämästä 

myös uhrivalmiudesta suuren Suomen alttarilla. Tuhlaajapoikakertomus taas on 

Jeesuksen vertaus opetuslapsilleen Evankeliumissa Luukkaan mukaan (Luuk. 

15:11–32), jossa isän kahdesta pojasta nuorempi tuhlaa maailmalla ollessaan 

oman perintöosansa ja palaa köyhtyneenä takaisin saaden kuitenkin kotonaan juh-

lavastaanoton. Simeliuksen ajatuksena tässä kohtaa lienee ollut se, että aarteensa – 

Suur-Suomi-uskonsa – tässä vaiheessa hukanneiden tuhlaajapoikien – kansalli-

sesti yhä uinuvan Suomen kansan – herätessä isänmaan asialle sen rakkauden vaa-

limiseksi Itä-Karjalan liittäminen Suomeen tulisi ennen pitkää mahdolliseksi. 

Uskonelämässään Elias Simelius tuli varsin lähelle vanhan herännäisyyden 

perinteisiä korostuksia. Etenkin alkuvaiheen körttiläisyyden hurmokselliset piir-

teet sekä mystisyyden sävyttämä suhde Jumalaan olivat inspiroivia tekijöitä hänen 

hengellisellä urallaan. Simelius ymmärsi itsensä hurmahenkiseksi fanaatikoksi ja 

etsi Paavalin kääntymyksen kaltaista herätyskokemusta sekä uskonnon että politii-

kan saralla. Hän vastusti sekularisaatiota ja kirkon toimintakentän eriyttämistä 

omaan uskonnolliseen lokeroonsa. Suomessa evankelis-luterilaisuus ei kuitenkaan 

kilpaillut monien muiden maiden tavoin elintilasta kansallisuusaatteen kanssa. 

Kansallismielisten ja kirkon suhteet pikemminkin tiivistyivät niiden tukiessa aat-

teellisesti toisiaan. Selittäviä tekijöitä kytköksen taustalla olivat paitsi tarve hiljat-

tain saavutetun kansallisen olemassaolon tukemiseen myös porvariston kokema 

kasvanut kommunismin uhka bolševistisen Neuvostoliiton suunnalta.73 

                                                 
73 Siironen 2017, 94–95. 
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AKS:n piirissä Simeliuksen vaikutus näkyi etenkin kristinuskon kiistatto-

mana asemana osana seuran järjestökulttuuria. Hän laati yhdessä Elmo E. Kailan 

kanssa AKS:n valan, jonka lopussa kiteytyi usko paitsi ”yhteen suureen Juma-

laan” myös ”yhteen suureen Suomeen ja sen suureen tulevaisuuteen.” Simelius 

katsoi, että kirkon tuli ottaa kantaa yhteiskunnallisen ja poliittisen elämänmenon 

käänteisiin. Tässä suhteessa hän samastui etenkin Miikan, Jesajan ja Jeremian kal-

taisiin Vanhan testamentin profeettoihin. Suur-Suomi-aatteen ekspansiivinen na-

tionalismi kytkeytyi Simeliuksen ajattelussa hänen uskonnolliseen katsantokan-

taansa. Kansallismielisyyden ja kristillisen uskon synteesi ilmeni hänen yhteis-

kunnallisissa kannanotoissaan poliittisena teologiana, josta tuli ideologisesti mer-

kittävä tekijä sotien välisen ajan Suomen aatteellisessa kirjossa.74 

Siirosen mukaan on epäselvää, minkä esikuvan perusteella Simelius muo-

dosti käsityksensä taistelevasta herännäisyydestä. Hän katsoo, että vuosisadan tait-

teen heränneiden suurmiesten Mauno Rosendahlin sekä Wilhelmi ja Väinö Mal-

mivaaran ohella häntä yliopistossa opettanut dogmatiikan ja siveysopin professori 

Antti J. Pietilä vaikutti osaltaan merkittävästi hänen kehittymiseensä uskonsotu-

riksi. Pietilä muun muassa elätteli toiveita siitä, että kirkko kävisi läpi perustavan-

laatuisen uudistuksen kokonaisvaltaisesti ja omasta tahdostaan sen puolesta uhrau-

tuvan uudistajan toimesta. Kansallishenkisenä reformaattorina Elias Simeliuksen 

hahmo heijasteli osittain Pietilän mallia. Dogmatiikan ja siveysopin professori oli 

kannanotoissaan avoimen bolševikkivastainen ja hyväksynyt vuonna 1921 sen, 

että hänen opiskelijansa ottivat osaa Itä-Karjalassa puhjenneeseen kansannousuun. 

Vuonna 1925 hän piti Akateemisen Karjala-Seuran valapuheen, jossa hän puhui 

ennakoivasti siitä, kuinka seuran jäsenten oli valmistauduttava ulkopuolisten pilk-

kaan, nöyryytyksiin ja tekemään henkilökohtaisia uhrauksia.75 

Sotamuistojensa käsittelyyn Simelius löysi julkista tilaa muun muassa 

AKS:n Suomen Heimo -lehdestä. ”Muistatko?”-nimellä otsikoitu teksti on muilta 

osin puhutusta sanasta koostuvan Palava pensas -kokoelman ainoa lehdessä jul-

kaistu Simeliuksen kirjoitus. Palavan pensaan koonneen AKS:n silloisen puheen-

johtajan Vilho Helasen mukaan kyseinen kirjoitus kuvasti ”sitä pohjaa, miltä hä-

nen herätystyönsä nousi.” Kirjoituksessaan Simelius kävi läpi muistojaan aiem-

pina vuosina kokemistaan heimosotaretkistä. Muistojen herättämisellä hän pyrki 

esittämään ymmärrettävät perustelut sille, miksi taistelua tuli yhä jatkaa, kuitenkin 

                                                 
74 Nygård 1982, 33–34; Siironen 2017, 90, 136; Niinistö 2018. 
75 Tiililä 1972, 128, 154–155, 167; Veikkola 2012; Siironen 2017, 143–144. 
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sanallisesti ja mielipidevaikuttamisen keinoin. Simeliuksen mukaan sanalliseen 

mielipidetaisteluun heimoasian puolesta oli edelleen käytävä uskoen, toivoen ja 

rakastaen. Aika ei ollut kullannut hänen muistojaan nälkäisten, viluisten ja repa-

leisten sankareiden sekä puolialastomien naisten ja lasten pakomatkasta, tuosta 

suomalaiskansallisesta Via Dolorosasta.76 

Jälleen Simelius hyödynsi sanomassaan Paavalin sanoja Ensimmäisessä kir-

jeessä korinttilaisille (1. Kor. 13:13), millä hän vaikuttaa pyrkineen tukevoitta-

maan Suur-Suomi-hankkeen oikeutusperusteita. Legitimiteetin kohentamiseksi 

hän käytti Itä-Karjalan pakoretkestä nimitystä, jolla hän viittasi Kristuksen kulke-

maan kärsimystaipaleeseen pitkänäperjantaina (Mark. 15:20–22, Matt. 27:31–33, 

Luuk. 23:26–33, Joh. 19:16–17). Simeliuksen mielestä synnittömän Jeesuksen 

kärsimys oli yhtä epäoikeudenmukaista kuin suomensukuisten rääsyläisten pako-

matkallaan kohtaama tuska. 

2.3 Karjalan kansa Baabelinsa virtain vierillä 

Elias Simelius oli totuttuun tapaan omintakeisen rakkautensa asialla puheessaan 

”Vallankumous kansamme sydämessä”. Hän totesi rakkauden olevan Raamatun 

mukaan aarteista suurin. Simeliuksen mukaan rakkaus oli isänmaan antama lahja, 

jonka saadakseen lahjan vastaanottajan oli oltava valmis uhrautumaan maansa 

puolesta. Hän tahtoi toimia suomalaisille asiassa ”pahana omanatuntona” ja koki 

tehtäväkseen suomalaisten muistuttamisen heimosotavuosien tappioista. Simeliuk-

sen mukaan viimeiset tuhat vuotta oli merkinnyt suomalaisille verisen ja synkän 

korpivaelluksen aikaa. Hän lupasi kuulijakunnalleen, että olisi AKS-veljineen vas-

taisuudessa muistuttamassa rajantakaisen ahdingon unohtanutta Suomen kansaa 

”huutavan äänenä korvessa: ’Veljesi veren ääni huutaa sinulle maasta!’”77 

Vanhan testamentin kirjoista Simelius viittasi Ensimmäiseen Mooseksen kir-

jaan (1. Moos. 4:1–16), jossa Kain surmaa veljensä Abelin saaden päälleen Juma-

lan vihan ja joutuu karkotetuksi. Suomi ei ollut varsinaisesti syyllistynyt konkreet-

tiseen veljessurmaan, mutta siitä huolimatta Simelius näyttää mieltäneen suoma-

laisten välinpitämättömyyden aktiivista toimintaa vastaavaksi pahanteoksi. Raa-

matun kertomuksissa huutavan ääni korvessa tai erämaassa taas on eräänlainen ju-

malallisen voiman ilmaus, joka vaatii tasoittamaan Herralle tien (esim. Jes. 40:3, 

Jes. 57:14, Mark. 1:3, Luuk. 1:76, Joh. 1:23). Alun perin ilmaus niveltyy osaksi 

                                                 
76 Simelius 1923 b; PP 1942, 7, 27–29; Siironen 2017, 74–75. 
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34 

profeetta Jesajan julistusta, ja luultavasti sosiaalipoliittiseen esikuvaansa samais-

tuen Simelius pyrki omaksumaan itselleen ja AKS:lle parannuksen ja kääntymyk-

sen asiaa ajavaa, profeetallista roolia. Korpivaellus taas rinnasti suomalaisten kan-

sallisen taipaleen Israelin kansan läpikäymään erämaavaellukseen Mooseksen kir-

joissa (2.–5. Moos.). 

Kevääseen 1923 mennessä Elias Simelius suoritti teologiseen erotutkintoon 

sisältyvän tutkintojakson. Oppiainekohtaiset kurssit hän oli suorittanut tiedekun-

nan professoreille jo vuotta aiemmin. Samaisena vuonna 1923 hänet vihittiin pa-

piksi Oulun tuomiokirkossa. Vihkimyksensä jälkeen hän siirtyi isänsä Iisakin apu-

laiseksi Kiuruvedelle, jossa tämä oli toiminut kirkkoherrana vuodesta 1920 läh-

tien. Pappisuran alkamisesta ja maaseudulle muuttamisesta huolimatta hänen suh-

teensa AKS:aan eivät katkenneet. Esimerkiksi kesäkuussa 1923 hän kestitsi puhe-

matkalla olleita AKS-veljiä Kiuruveden pappilassa ja vei heidät herännäisseuroi-

hin kuulemaan Väinö Malmivaaran puhetilaisuutta.78 

Kiireisistä ja pitkistä työpäivistään huolimatta vasta papiksi vihitty Simelius 

nautti elämästään maaseudulla Helsingissä vietettyjen opiskeluvuosien jälkeen. 

AKS-veljet kaipasivat häntä alusta lähtien takaisin keskuuteensa yhdistäväksi ja 

innostavaksi tekijämieheksi. Simeliukselle myönnettiin puolen vuoden mittainen 

opintovapaa, jonka myötä hän palasi Helsinkiin ja ryhtyi hoitamaan AKS:n sihtee-

rin tehtäviä. Simelius oli onnellinen paluustaan pääkaupunkiin. Syksyllä 1923 

AKS nosti kielikysymyksen poliittisen asialistansa kärkeen ohi sivuraiteille julki-

sessa keskustelussa ajautuneen Itä-Karjalan asian. Simelius oli lojaali kielikysy-

myksen merkitystä seurassa korostaneelle oppimestarilleen Elmo E. Kailalle, 

vaikka hän omassa mielessään asetti Suur-Suomi-aatteen etusijalle AKS:n agen-

dassa. Raha-asioissa holtiton Simelius vei sihteerinä ollessaan AKS:n talouden 

puolessa vuodessa kuilun partaalle.79 

Vuoden 1924 ensimmäisessä Suomen Heimossa Simelius kirjoitti otsikolla 

”Uutta vuotta aloitettaessa.” Hänen mukaansa suomalaiset ja slaavit olivat olleet 

aina rodullisesti toistensa vastakohtia. Suomalaisten jakautuminen eri puolueiden 

kannattajiksi oli hänen mielestään pikkumaista. Eripura oli kuitenkin mahdollista 

paikata heimokysymyksen tarjoamilla yhteisillä tavoitteilla. Simeliuksen mukaan 

suomalaisten ja karjalaisten olikin ”lähinnä Jumalaa luotettava vain itseensä80” ja 

                                                 
78 Siironen 2017, 9, 61, 96. 
79 Siironen 2017, 96–99; Niinistö 2018. 
80 Lainausten korostukset ovat peräisin kirjoittajalta. 
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elettävä siinä toivossa, että kipinä kansallisen herätyksen taustalla syttyisi vielä 

valtavan palon mittoihin.81 

Helmikuussa 1924 venäläinen kuoro valmistautui Helsingissä Ylioppilasta-

lolla orpokodin hyväksi järjestettävään hyväntekeväisyyskonserttiin. Akateemisen 

Karjala-Seuran sihteeri ja kirkonmies Elias Simelius johti tuona päivänä protestoi-

vaa miesjoukkoa, joka kukkopilleihin puhallellen pyrki estämään kuoron esiinty-

misen. Tilanteen selvittäminen vaati lopulta poliisin väliintuloa. Tiedotusvälinei-

den tuomitsevat äänenpainot kohdistuivat etenkin mukana olleisiin teologian yli-

oppilaisiin. Simeliusta pidettiin joukon johtajana pahimpana riidanhaastajana. 

Kukkopillijupakan jälkeen tuomiokapituli kehotti häntä saapumaan Kuopioon, 

jossa hän perusti AKS:n paikallisosaston puuhaten samalla paluutaan pääkaupun-

kiin asepalveluksensa suorittamista silmällä pitäen.82 

Papiston riveissä kukkopillijupakka aiheutti vahvoja tuntemuksia. Esimer-

kiksi Helsingin Sanomissa ”Joukko pappeja” korosti kirkon ylikansallista luon-

netta ja ekumenian tärkeyttä. Mielipidekirjoituksen vastineessa taas tuotiin esille 

kirkon merkitys kansallisessa kulttuurissa ja Martin Lutherin rooli saksalaisten 

kansallisena herättäjänä. Kirkon sisällä papisto jakautui enenevissä määrin tämän 

rajalinjan mukaisesti kansallismielisiin ja kansainvälisiin pappeihin. Etenkin Ou-

lun piispa J. R. Koskimies ymmärsi Simeliuksen tarkoitusperiä ja oli ilmeisen 

mieltynyt Iisakki Simeliuksen, ystävänsä, vanhimpaan poikaan. AKS:n piirissä 

Koskimies antoi kasvot suomalaiselle kristillisyydelle. Simeliusta Oulun piispan 

suunnalta tullut tuki kannusti jatkamaan eteenpäin aiemmin omaksutulla tiellä.83 

Helsingissä vuosina 1924–1925 suorittamansa varusmiespalveluksen jäl-

keen Simelius sai ylennyksen korpraaliksi. Asepalvelusaika oli hänen kannaltaan 

hankala, eikä hän sen jälkeen enää palannut pääkaupunkiin 1920-luvun aikana. 

Pääosan palvelusajastaan hän vietti sotaväen esikunnassa kirjurina. Armeijassa 

harjoitetut kurinpidolliset toimet ja simputus saivat aikaan sen, että Simelius jou-

tui jatkuvasti hankauksiin kouluttajiensa kanssa.84  

Kotiutumisvuotensa keväänä pitämässään heimojuhlapuheessa Simelius 

viittasi Karjalan hiljaisuuteen. Se oli hänen mukaansa ”kaameampaa kuin taivai-

siin asti huutava hätä.” Karjalaispakolaisten veisaama itkuvirsi oli sama kuin mitä 

luvattu kansa oli veisannut 

                                                 
81 Simelius 1924. 
82 Ahti 1999, 375–377; Eskelinen 2004, 142; Siironen 2017, 99–100.  
83 Mustakallio 2002, 243–247; Siironen 2017, 101–102. 
84 Virkkunen 1975, 49–50; Siironen 2017, 10, 60, 103–104, 211. 



36 

muukalaisen maalla: ”Baabelin virtain vierillä, siellä me istuimme sekä itkimme 
muistellessamme Siionia. – – Jos unohdan sinut, Jerusalem, niin rauetkoon oikea kä-
tenikin.”85 

Simeliuksen mieltä järkytti se, että suomalaiset eivät olleet huomioineet riit-

tävästi nuoremman veljen hätää. Tämä taas johtui isänmaallisen herätyksen puut-

teesta. Simelius puhui jälleen antiikin suuren Maratonin toisinnosta, joka oli koko 

ajan entistä lähempänä ja jossa ratkaistaisiin paitsi Karjalan myös itsenäisen Suo-

men tuleva kohtalo. ”Jos Jumala on puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?” 

hän kysyi totuttuun tapaan viitaten Roomalaiskirjeen sanoihin (Room. 8:31).86  

Simeliuksen puheen toinen selkeä raamattukytkös oli viittaus Vanhan testa-

mentin psalmiin 137, joka käsittelee israelilaisten Jerusalemiin kohdistuvaa ikä-

vöintiä Babylonian-pakkosiirtolaisuusaikana (Ps. 137:1, Ps. 137:5). Itä-Karjalan 

pakolaisten rinnastaminen Jumalan valittuun kansaan tuki osaltaan Simeliuksen 

hahmottelemaa poliittis-teologista mallia. Sen mukaan diasporassaan elävän Suo-

men kansan oli määrä yhdistyä Jumalan tahdon mukaisesti siinä maassa, jonka 

Herra antaisi sille elintilaksi. Simeliuksen mielestä tuo suomalaisten luvattu maa 

oli tuleva Suur-Suomi, jonka eteen oli oltava valmis tekemään töitä ahkerasti ja 

pyyteettömästi.  

Simeliuksen kotiutumista helmikuussa 1925 seurasi suuri suru, kun hänen 

isänsä Iisakki menehtyi pitkäaikaiseen sairauteen. Kiuruvetiset saivat pojasta 

isänsä seuraajan, kun hänet nimitettiin tuomiokapitulin toimesta 1 500 markan 

kuukausipalkalla ja vapaalla ylöspidolla seurakuntaan virka- ja armovuoden saar-

naajaksi. Hän toimi vuosina 1925–1926 ylimääräisenä pappina Kiuruvedellä, vir-

kaa tekevänä kirkkoherrana Iisalmen maaseurakunnassa vuosina 1926–1927 sekä 

Rantsilassa vuonna 1928 ja ylimääräisenä pappina Kemin maaseurakunnassa 

vuonna 1929. Pääosan pappisurastaan Simelius hoiti pohjoissavolaisen Kiuruve-

den seurakunnan pitäjänapulaisen virkaa, jossa hän aloitti vuonna 1929 kesällä ja 

pitäytyi elämänsä loppuun saakka. Samalla hän toimi oppikoulun uskonnonopetta-

jan tehtävissä Kiuruveden yhteiskoulussa.87 

Sotien välisen ajan Kiuruvesi oli suhteellisen vauras maaseutupitäjä ja savo-

laisen herännäisyyden vahvaa kannatusaluetta. Maa- ja metsätalouden tuottamasta 

taloudellisesta hyvinvoinnista huolimatta elintasoerot kiuruvetisten välillä olivat 

                                                 
85 SH 25.4.1925 Suomi ei ole vielä ollut – Suomi on tuleva; PP 1942, 59–60.  
86 SH 25.4.1925 Suomi ei ole vielä ollut – Suomi on tuleva; PP 1942, 59–60. 
87 Virkkunen 1975, 6; Kortelainen 1986, 113; Siironen 2017, 9, 103–104, 116; Niinistö 2018. 
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melkoiset: vielä 1920-luvulla monet Simeliuksen seurakuntalaiset jatkoivat jauho-

jaan petäjäisellä korvikkeella. Yhteisöllisen eriarvoisuuden kokemus näkyi eten-

kin köyhälistön keskuudessa sosialistien kasvavana kannatuksena. Kiuruvesi oli 

näin ollen yhtäältä körttiläisyyden ja toisaalta korpikommunismin pohjoissavolai-

nen tukipitäjä. Monet paikalliset maanomistajat taas vannoivat alkiolaisuuden ni-

meen ja kannattivat sen mukaisesti Maalaisliittoa.88 

Pitäessään Kiuruvedellä seuroja Simelius astui tapansa mukaan sisään seu-

ratupaan, kun seuraväki oli jo alkanut Siionin virsien veisuun. Nuoren papin esiin-

tyminen yhdessä maallikkosaarnaajien kanssa herätti seurakuntalaisissa hämmäs-

tystä. Heränneenä pappismiehenä hän piti yllä körttiläistä traditiota ja Pohjois-Sa-

von seuraperinnettä, jonka elpyminen tukeutui vahvasti hänen aktiiviseen puhuja-

toimintaansa. Herännäisyyden ohella Kiuruvedellä vaikutti samanaikaisesti van-

hoillislestadiolainen herätysliike, johon Simelius suhtautui varauksellisesti. Hän 

katsoi, että vanhoillislestadiolaisten oli puhdistuakseen kyettävä päästämään irti 

rippikäytännöstään sekä muista epäsovinnaisista käsityksistään.89  

 Vaikka Simelius kykeni etenkin taisteluolosuhteissa toimimaan tarvittaessa 

hyvinkin kylmäverisesti, hän oli tunne-elämältään varsin herkkä ja saattoi puhjeta 

itkemään jopa kesken puheenpidon. Tunteellisesti virittyneiden seurakuntalaisten 

itkettämistä pidettiin jopa merkkinä asiansa osaavan saarnamiehen taidokkuu-

desta. Eräs Simeliuksen tavaramerkki oli hänen tiivis katsekontaktinsa yleisöön. 

Monien muiden omaksumiensa maneerien tapaan myös seurakuntalaisen läpi 

käyvä silmäys oli peräisin körttiläisen puhetaidon työkalupakista. Kahdenkeski-

syyden vaikutelma oli herännäispuhujien käyttämä tehokeino, joka ikään kuin 

sulki muun seurakunnan paimenen ja paimennettavan välisen dialogin yleisöksi. 

Simelius vaihteli puhuessaan äänensä voimakkuutta, tempoa ja sävyä luoden tun-

nelmaa saarnatilaan. Hänen pitämissään seuroissa jopa emäntä saattoi jäädä ilman 

ehtoollista, ikään kuin säikäytyksenä körttiläisittäin kartetusta uskonvarmuu-

desta.90  

Saarnoissaan Simelius pyrki välttämään sotien välisenä aikana yleistä psy-

kologisoivaa lähestymistapaa ja pitäytymään Raamatun kirjaimessa. Hänen suh-

                                                 
88 Siironen 2017, 111, 119–120.  
89 Virkkunen 1975, 82–83; Kortelainen 1986, 113, 137–138; Siironen 2017, 118–119; Niinistö 
2018. 
90 Virkkunen 1975, 65–66; Kortelainen 1986, 113, 137; Siltala 1992, 60, 62; Siironen 2017, 121–
123; Niinistö 2018. 
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teensa yliopistoteologiaan iskostui opiskeluvuosien jälkeen jännitteiseksi, ja us-

konasiat olivat hänelle lähinnä taistelutoiminnan ja isänmaan asian tapaisia väyliä 

äärimmäisen tunnekokemuksen äärelle. Niinistön ja Virkkusen mukaan hänen ju-

malakuvansa heijasteli pääasiassa Vanhan testamentin kertomuksia. Siironen taas 

toteaa, että Simeliuksen kristinuskossa korostuivat voima ja vitaalisuus sekä ar-

mottomuudessaan ehdoton Jahve, ”jolle vuorisaarnan laupeuden oppi ei ollut 

tuttu.” Armoa Simeliukselle edusti Siirosen mukaan Kristus, joka hänen käsityk-

sessään oli yhä ajassa oleva ihminen kärsimyksensä keskellä. Simelius eläytyi il-

meisen voimakkaasti Jeesuksen kärsimyksiin pitäen herätystä eli kaiken olemassa 

olevan jumalallista täyttymystä uskonkäsityksensä ytimessä.91 

Simelius suhtautui empaattisesti etenkin seurakuntansa huono-osaisimpiin 

jäseniin. Hän pyrki auttamaan kiuruvetistä köyhälistöä paitsi hengellisesti myös 

aineellisesti tilanteen ollessa tiukimmillaan. Siirosen mukaan Simelius ei kyennyt 

tekemään yksiselitteisesti eroa itsensä ja muiden ihmisten elämänpiirin välillä. 

Hän oli jatkuvasti vippikierteessä johtuen muun muassa taipumuksestaan ryhtyä 

hädänalaisten seurakuntalaistensa vekselilainojen takaajaksi. Siirosen mukaan Si-

meliuksen piittaamattomuus taloudellisista realiteeteista perustui hänen lähipii-

rinsä haluun nähdä hänet erityislaatuisena poikkeusyksilönä.92 

2.4 Kansa kaikkivaltias ja muutama muu epäjumala 

Sukunimen suomalaistaminen oli käänteen tekevä tapahtuma Simelius-suvun pii-

rissä etenkin symbolisella tasolla. Kyse oli aitosuomalaisesta eleestä, joka nautti 

arvostusta muun muassa AKS:n jäsenistön keskuudessa. Elias Simelius oli ni-

mensä suomalaistajana sukunsa ensimmäinen, ja vuonna 1926 hänestä tuli Elias 

Simojoki. Ennen Simojoki-nimeä Kuopion lääninhallitus oli myöntänyt hänelle 

luvan sukunimensä muuttamiseen Simiksi. Simiin verrattuna suvun vanhempi 

väki piti Simojokea liiankin mahtipontisena. Elias sitä vastoin toimi näyttävin 

elein tullen sukunsa ensimmäiseksi Simojoeksi ja sai hiljalleen myös muun suvun 

mukaan uuden sukunimen taakse.93 

Vuosikymmenen edetessä kohti loppuaan Simojoen suosio seura- ja saarna-

miehenä kasvoi. Vuonna 1926 Kiuruveden kirkkoherraksi tuli Wilhelmi Malmi-

vaaran poika ja Nils Gustaf Malmbergin pojanpoika Väinö Malmivaara. Malmi-

                                                 
91 Virkkunen 1975, 48; Siironen 2017, 144–147; Niinistö 2018. 
92 Virkkunen 1975, 52–53; Kortelainen 1986, 138; Siironen 2017, 152–153; Niinistö 2018. 
93 Virkkunen 1975, 6; Siironen 2017, 117–118; Niinistö 2018. 
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vaarojen asema herännäisyyden mahtisukuna merkitsi sitä, että uudesta kirkkoher-

rasta tuli itseoikeutetusti Kiuruveden heränneiden uusi johtohahmo. Työtoveruu-

den ohella Väinö Malmivaarasta tuli Simojoelle suoranainen esikuva. Hänen poi-

kansa Paavo ja Tatu ystävystyivät heitä vanhemman pitäjänapulaisen kanssa. Mal-

mivaaran kirkkoherra-aikana herännäisyys teki lopullisen läpimurtonsa kiuruvetis-

ten seurakunnalliseen elämänrytmiin. Simojoki otti uuden herätysaallon muka-

naan tuoman uskonnollisen energian vastaan intoa puhkuen. Innokkuus tarttui 

nuorisoon, joka tempautui mukaan herätykseen uusien johtajiensa innoittamana.94 

Virinneen herätyksen myötä Simojoella riitti Kiuruvedellä rutkasti työ-

maata, eikä hän toisinaan päässyt käymään kotona viikkokausiin. Kun Väinö Mal-

mivaara valittiin kansanedustajaksi vuonna 1927, työmäärä kasvoi entisestään. 

Toisin kuin kokoomuslainen Malmivaara, Simojoki suhtautui puoluepolitiikkaan 

kriittisesti eikä pitänyt kompromisseihin tukeutuvaa päätöksentekotapaa toimi-

vana. Työkiireiden ohella Simojoki viimeisteli samalla pastoraalitutkintoaan, joka 

ruuhkautti entisestään hänen elämänmenoaan 1920-luvun lopulla. Vuonna 1927 

hän sai valmiiksi teologisen tutkielmansa aiheenaan Apostoli Paavalin kirje laodi-

kealaisille.95 

Elokuussa 1927 Suomen Heimossa julkaistiin referaatti Simojoen puheesta, 

jonka hän piti Kajaanissa järjestetyssä heimojuhlassa. Simojoen viesti kuulijoil-

leen oli, että, toisin kuin ylioppilaat, Suomen kansa eli kokonaan vailla tervettä 

kansallistuntoa. Syynä suomalaisten kansalliseen näköalattomuuteen olivat hänen 

mukaansa Suomessa vallitsevat ruotsalais- ja venäläisvaikutteet – erityisesti ”rys-

säläisyys”, joka ilmeni ”Suomen kansan povella” luikertelevana ”kommunismin 

kyynä.” Simojoki korosti, ettei tuhatvuotinen sotaisuus suomalaisten ja venäläis-

ten välillä saanut päättyä siihen, että Karjala ja Inkeri jäisivät osaksi venäläisten 

valtapiiriä. Hänen mukaansa Suur-Suomessa ei ollut kyse imperialismista vaan 

anti-imperialismista; Itä-Karjalan vapauttaminen oli pikemminkin osoitus van-

hurskaudesta kuin kostosta.96  

Kansakunnan rinnuksilla uhkaavasti liikahteleva käärme kytki Simojoen pu-

heen paitsi antiikin ajan opettavaisten faabelien tunnelmaan myös ajatuksellisesti 

Vanhan testamentin syntiinlankeemuskertomukseen (1. Moos. 3:1–19). Raamatun 

syntiinlankeemuskertomuksessa käärme viekoittelee Eevan syömään Eedenin 

                                                 
94 Siironen 2017, 112–116. 
95 Siironen 2017, 114, 142. 
96 SH 31.8.1927 Tietoja eri aloilta. 
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puutarhan keskellä kasvavasta hyvän ja pahan tiedon puusta, josta Jumala on 

häntä ja Aadamia kuoleman uhalla kieltänyt ottamasta hedelmää. Syötyään itse 

Eeva saa myös Aadamin maistamaan kiellettyä hedelmää, minkä seurauksena Ju-

mala karkottaa heidät paratiisista. Simojoen puheessa kommunismin kyyn voi aja-

tella vertautuneen syntiinlankeemuskertomuksen ovelaan ja kavalaan käärmee-

seen, joka pyrki vieraannuttamaan suomalaisia paitsi isänmaan myös esi-isiensä 

Jumalan yhteydestä. Hänen ajatuksensa Suur-Suomesta vanhurskaana Jumalan 

tahdon toteuttamisena kävi sekin paikalla olleelle kuulijakunnalle varsin selväksi. 

Simojoen suomalaiskansallisesti sävyttynyt uskonjulistus sai juurtumispin-

taa hänen kiuruvetisten seurakuntalaistensa keskuudessa. Snellmanilaisittain aja-

teltu kansallinen herääminen perustui hänen mukaansa ensin tapahtuvaan hengel-

liseen heräämiseen, joka uudistaisi ihmisen kokonaisvaltaisella tavalla vastaanot-

tavaiseksi isänmaan asialle. Se oli körttinationalismin tavoite, jolla pyrittiin ehkäi-

semään modernisaation mukanaan tuoman maallistumisen vaikutusta. Kevään 

1929 aikana Simojoki kävi AKS:n valtuuttamana Virossa Narvan suunnalla. Vie-

railun myötä inkeriläisten asema nousi hänen heimoagendassaan samalle tasolle 

Itä-Karjalan kysymyksen kanssa. Vuosikymmenen taitteen suvantovaiheessa 

Suur-Suomi-usko oli kuitenkin koetteella myös Simojoen osalta.97 

Körttiläisen kotikasvatuksensa myötä Elias Simojoen katsantokanta kult-

tuuri- ja viihde-elämän rientoihin oli olemukseltaan kapea-alainen. Erityisesti 

tanssiminen herätti hänessä huomattavaa antipatiaa, minkä lisäksi seksuaalisuu-

teen liittyvät asiat aiheuttivat hänessä kipuilua. Vanhana lyseolaisena hän oli si-

säistänyt klassisen sivistyksen ihanteet. Kuitenkaan antiikin Kreikan eloisa ruu-

miinkulttuuri ei kuulunut niiden joukkoon; Simojoelle ruumis oli ennen kaikkea 

hyveen ja hurskauden jalostamisen temppeli, jonka peruskivenä oli ihmisen itse-

kieltäymys. Akateemisen Karjala-Seuran kaltaisten järjestöjen avulla hän pyrki pi-

tämään nuorison etäällä kaikesta siitä maailmallisuudesta, joka saattoi saastuttaa 

sen ihanteellisiksi katsottavat piirteet.98 

Simojoki piti nuoremman polven AKS-kokelaille valasaarnan seuran valati-

laisuudessa toukokuussa 1929. Puheessaan hän maalasi kuvaa Suomen kansasta, 

joka oli pettuleivän äärellä käynyt Herran koulua ja koettelemustensa keskellä säi-

lyttänyt luottamuksensa Jumalan tukeen ja turvaan. Simojoki kertoi olevansa pap-

                                                 
97 Siironen 2017, 123, 133. 
98 Virkkunen 1975, 68–71; Siironen 2017, 148–151.  



41 

pina velvollinen muistuttamaan kuulijakuntaansa synnin vaikutuksesta, vaikka oli-

kin tietoinen siitä, etteivät kaikki yleisössä katsoneet sitä tarpeelliseksi. Jesajan 

kirjan jakeita (Jes. 62:6, Jes. 58:1) seuraten hän valisti valasaarnansa kuulijoita 

siitä, kuinka 

Herra sanoo: ”Sinun muurillesi, Jerusalem, minä asetan vartijat; älkää milloinkaan 
päivällä älkääkä yöllä vaietko! Te, jotka Herraa muistatte, älkää vaietko! Huuda 
täyttä kurkkua, älä säästä, korota äänesi niin kuin sotatorvi ja ilmoita kansallesi hei-
dän luopumuksensa ja Jaakobin huoneella heidän syntinsä.”99 

Simojoki viittasi Israelin kansan exodukseen, jonka Jumala oli voimallaan 

saanut aikaan. Hän otti kantaa Mooseksen lain käskyyn, joka kieltää israelilaisilta 

muiden jumalien palvomisen (2. Moos. 20:2–3, 5. Moos. 5:6–7). Hänen mieles-

tään suomalaisten synti oli juuri epäjumalien palvominen, ja ilman parannusta 

”viimeinen pirstale Suomen suuresta suvusta Pohjolan äärellä” tulisi hukkumaan 

”syntiensä ja jumalattomuutensa suohon.” Seuraavaksi Simojoki luetteli palvomi-

sen kohteita, jotka olivat syrjäyttäneet Jumalan suomalaisten keskuudessa. Kan-

sainvälisen sosialismin innoittamana osa suomalaisista oli ottanut jumalakseen 

kansan kaikkivaltiaan. Suomen kansan povella luikerteleva kommunismin kyy oli 

käärme kansallisen petturuuden taustalla. Oli myös niitä, joiden jumalaksi oli tul-

lut ”keltainen kilisevä kulta” tai jotka polvistuivat ”lohikäärmeen myrkkyä sisältä-

vän kiiltävän kanisterin edessä.” Siveettömyyden ja irstailun jumalat saivat Simo-

joen mukaan osansa alttarien päivin ja öin nousevista uhrisavuista.100 

Simojoki totesi, kuinka kuvatun kaltainen kevytmielisyys sai isänmaallisen 

suomalaisen kääntymään Jumalan puoleen kansallisen armahduksen toivossa. Hä-

nen mukaansa syvällisempi rakkaus kansakuntaa kohtaan oli perua todellisesta, 

elävästä jumalasuhteesta. Simojoki puhui Mooseksesta, joka oli johdattanut isra-

elilaiset ”korven lävitse luvattuun maahan.” Tämä oli ollut valmis uhrautumaan 

Israelin kansan puolesta, mikäli Jumala ei olisi kyennyt antamaan anteeksi israeli-

laisten rikkomuksia (2. Moos. 32:32). Tämän jälkeen hän mainitsi ”Jerusalemin 

savuavilla raunioilla kansansa häviötä” itkeneen profeetan (Jer. 9:9, 9:1, 8:18, 

8:21):  

Vuorilla korotan minä itkua ja valitusta ja erämaan laitumilla suruvirttä. Oi jospa 
päässäni olisi kyllin vettä ja silmäni kyynelten lähde, niin itkisin päivät ja yöt kan-
sani tyttären surmatuita! Minun sydämeni on sairas. Kansani tyttären häviön tähden 
olen minä runneltu.101 

                                                 
99 PP 1942, 75, 78. 
100 PP 1942, 75–76. 
101 PP 1942, 76–77.  
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Kolmantena hahmona Simojoki nosti puheessaan Paavalin, joka olisi itse 

suonut olevansa ”kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi” (Room. 9:3) tullak-

seen palkituksi ainoastaan kahlein ja ruoskituin selin. Hänen mukaansa sekä Ju-

mala että kansakunta edellyttivät valan vannovia AKS-kokelaita kulkemaan näi-

den esikuviensa viitoittamaa tietä: väärien jumalien alttarit odottivat kaatajiaan, 

eikä kaunis unelma kansallisesta suuruudesta saanut sortua syntisyyden vuoksi.102  

Akateemisen Karjala-Seuran jäsenkokelaille pitämässään valasaarnassa Si-

mojoki kytki seuran edustaman Suur-Suomi-ideologian ja heimoaatteen osaksi 

kristillissävytteistä, poliittis-teologista julistustaan. Puhuessaan Mooseksesta, Je-

remiasta ja Paavalista hän korosti näiden raamatullisten hahmojen merkitystä 

edustamansa kansan muodostaman kollektiivin näkökulmasta: Mooses ja Paavali 

olivat hänen mukaansa olleet valmiita uhrautumaan kansansa yhteisen hyvän puo-

lesta, kun taas Jeremian roolina oli itkeä jälkikäteen israelilaisten tuhon jälkeistä 

kohtaloa.  

Saarnan sisällön perusteella Simojoki näyttää omaksuneen itselleen profee-

tallisen roolin, mikä kävi ilmi muun muassa hänen julistuksestaan liittyen epäju-

malien palvelemisesta luopumiseen ja parannuksen tekemiseen. Profeetallisuuden 

ohella hänen viestinnässään heijastui herätyskristillisen tradition painotukset, joi-

den mukaan kristityn tuli parannuksen tehdäkseen luopua maailmallisuudesta ja 

palata kaikkivaltiaan Jumalan pyhään yhteyteen. Viittaamalla kymmenen käskyn 

lakiin Simojoen tarkoituksena lienee ollut vahvistaa poliittis-teologista visiotaan 

Suomen kansasta Herran uusina valittuina. Toisin kuin raamatullisen esikuvansa, 

suomalaisten oli nyt havahduttava todellisuuteen, jätettävä kultainen sonninsa va-

lamatta ja omistauduttava elävän Jumalan palvelemiseen. 
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3 Herran viinitarha helvetistä länteen 1930–1935   

3.1 ”Kristityn isänmaa on ylhäällä” 

Elias Simojoki oli pappina kutsumusprofessiossaan. Hengellisestä täyttymyksestä 

huolimatta hän oli kuitenkin tyytymätön siihen tolaan, jolla maallisen regimentin 

asiat olivat ajan suomalaisessa yhteiskunnassa. Kiuruveden seurakunnan pitä-

jänapulaisen silmissä ateistinen kommunismi oli pahin muoto, jossa venäläisyys 

saattoi ilmetä. Yltyvä kommunisminvastaisuus oli keskeinen tekijä siinä, että tais-

televa herännäisyys sai 1920-luvun loppupuolelta lähtien osakseen kasvavaa kan-

sansuosiota. Körttinationalistit pitivät kommunismia aatejärjestelmän sijaan suo-

ranaisena epäjumalana, oikeana lihaksi tulleena sielunvihollisena. Simojoki katsoi 

kommunistien paitsi pettäneen isänmaansa myös rikkoneen Jumalan ikuista tahtoa 

vastaan. Niinpä hän yhtyi 1920- ja 1930-lukujen taitteessa Suomen äärivalkoisen 

oikeiston kommunisminvastaiseen rintamaan.103  

Tammikuun 26. päivänä 1930 Elias Simojoki puhui Kuopion kirkkojuhlassa 

Inkerin kirkkokansan hyväksi. Puhe alkoi lainauksella Jesajan kirjasta (Jes. 5:1–

7). Kyseinen raamatunkohta käsittelee Jumalan viinitarhaa, jonka Herra näkee 

tuottavan kelvotonta hedelmää hyvän sijasta. Tästä Jumala vaatii tilille kansaansa 

Jerusalemissa ja Juudassa. Vastaus jää antamatta, kun Jumala päättää poistaa vii-

nitarhaansa ympäröivän aidan ja jättää sen oman onnensa nojaan. Jumala tekisi 

siitä hoitamattoman ja sateettoman, ja vastedes se kasvaisi ohdaketta ja orjantap-

puraa. Lopussa kerrotaan juuri Israelin huoneen olevan tämä Herran Sebaotin vii-

nitarha, jonka ihanneistutus on Juudan kansa. Lainkuuliaisuuden ja vanhurskau-

den sijaan Jumala on saanut todistaa kansansa taipumusta päinvastaiseen: laitto-

muuteen ja valitukseen.104  

Lainattuaan profeettaa Simojoki alkoi selittää Jesajan sanoja. Hän totesi is-

raelilaisten olleen Jumalalle kallis istutus, josta Hän oli puhunut suloisella tavalla. 

Vanhan testamentin profeettojen tehtäväksi oli annettu etsiä hedelmää viinitar-

hasta. Nämä olivat kuitenkin löytäneet ainoastaan ”viinitarhurin synnin verisen 

hedelmän.” Profeettojen työ oli jatkunut Kristuksessa, joka oli myös saanut sur-

mansa. Jeesuksen kuoleman seurauksena Jumala oli rangaissut viljelystään, ja en-
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teet viinitarhan rappeutumisesta olivat tulleet todeksi. Simojoki viittasi juutalais-

ten maailmanlaajuiseen hajaannukseen ja puhui Jerusalemin itkumuurista, ”jonka 

ääressä Israelin jäännös kokoontuu itkemään kohtaloaan.”105 

Sittemmin Herran viinitarhalle oli sulatettu paikka kauas Pohjolaan. Simo-

joen mukaan Jumala oli varjellut tätä pohjoista viinitarhaansa halki historian an-

taen suomalaisille heränneitä vanhempia ja opettajia. Sodankäynnin ja hallaöiden 

tehtyä tuhojaan Herra oli kastepilvillään elvyttänyt jo kuolleen maan, jota asutti 

koeteltu – mutta ei hylätty – kansa. Simojoen mukaan rajan toisella puolella Neu-

vostoliitossa elävät inkeriläiset olivat vuosisatojen kuluessa pitäneet pintansa ja 

ylläpitäneet puhdasta luterilaisuutta slaavien keskuudessa. Suomensukuisen Inke-

rin väestö näyttäytyi Simojoelle yhtenä pohjoisen viinitarhan istutuksista, joka oli 

jättänyt sukupolvi toisensa perään jälkeensä rakkauden ja toivon perinnön. Hänen 

mukaansa Suomessa suhtauduttiin välinpitämättömästi ja kylmästi inkeriläisten 

jatkuvaan ahdinkoon, jonka päättymiseksi nämä elättelivät toivoa siitä, ”että ylös-

nousemuksen aamu vielä nousisi yli hautuumaiden ja raunioiden.”106 

Pian Simojoki käänsi huomionsa takaisin Suomen suuntaan: 

Minkälaista hedelmää kantaa Suomen kansa, Herran viinitarha, jota se armo on koh-
dannut, että se on Suomen hajalle lyödyn heimon ainoa perinnönkantaja täällä Poh-
jolan äärillä? Täytyy sanoa, että vaikka Herra odotti sen kasvavan hyviä viinimar-
joja, se kasvoikin pahoja. Tämä kansa on hukkumassa syntiensä ja jumalattomuu-
tensa suohon, mutta sen elämä on kuin huoletonta tanssia oman hautansa par-
taalla.107 

Suomen kansalle oli nyt käymässä kuten Israelille, joka oli menettänyt Ju-

malan suosion. Synnin ja jumalattomuuden vaarat olivat jääneet huolettomuuttaan 

uhkuvalta kansalta huomiotta. Simojoki totesi, että Pohjolan viinitarhassa vallitsi 

ja villitsi kommunismin henki, joka toi kaikkivaltiaan kansan jumalaksi Jumalan 

paikalle. Hänen mukaansa Jumalalla oli kuitenkin suomalaisten keskuudessa 

omansa, jotka kantoivat vastuuta koko kansakunnan synneistä. Jopa osa nuorista 

oli sittemmin havahtunut suremaan hedelmättömyyttään suhteessa Jumalaan. Pu-

heensa loppupuolella Simojoki mainitsi unelman Karjalan ja Inkerin vapaudesta 

sekä Suur-Suomesta toivoen lisää tuulta näiden hankkeiden alle. Hän toivoi, että 

Herran armo herättäisi Suomen kansan ja toisi avun sorrossa ja petoksessa huo-

kaaville Karjalalle ja Inkerille. Kun kansa heräisi, kävisi toteen ”se ihme, josta 

profeetta kertoo: ’Te ette saa nähdä tuulta ettekä sadetta, ja kuitenkin tämä laakso 
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täytetään vedellä.’” (2. Kun. 3:17) Heräämistä seuraava ihme olisi siis luonteel-

taan paitsi toivottu myös enteetön ja yllättävä.108  

Poliittis-teologisen kirkkopuheensa perusteella Simojoki näyttää ajatelleen 

Suomen korvanneen Israelin Jumalan viinitarhan sijaintipaikkana. Diasporassaan 

elävät juutalaiset olivat Jesajan kirjan mukaisesti rikkoneet Herran tahtoa vastaan 

eivätkä siksi enää olleet Jumalan omia. Tätä ”Israelin jäännös” Simojoen mukaan 

itki Itkumuurin äärellä Jerusalemissa. Ylösnousemuksen aamu tarkoittanee tässä 

yhteydessä aiemmin mainittuun tapaan kansallista emansipaatiota rinnastaen Inke-

rin tulevaisuuden Jeesuksen herättämiseen kuolleista (Mark. 16:1–8, Matt. 28:1–

15, Luuk. 24:1–12, Joh. 20:1–10). Neuvostoliiton osana Inkerin kollektiivinen 

kansanruumis näyttäytyi Simojoelle kuolleena tai vähintäänkin kuolevana hah-

mona, joka odotti kuolleista heräämistään – Suur-Suomen valtakunnan tulemista. 

Elias Simojoki oli mukana 1929 toimintansa aloittaneessa Lapuan liik-

keessä. Kyseessä oli Pohjanmaalla alkunsa saanut kansanliike, jonka toiminnan 

tarkoituksena oli häiritä ja estää kommunistien uudelleen virinnyttä poliittista toi-

mintaa. Liikkeen jäsenet järjestivät muun muassa väkivaltaisia kyydityksiä eli 

muilutuksia, joiden tarkoituksena oli pakottaa kommunisteiksi katsotut suomalai-

set itärajan yli Neuvostoliittoon. Lapuan liikkeen kommunisminvastaisen aktivis-

min myötä Simojoki hengenheimolaisineen nousi hetkeksi valtakunnallisten ta-

pahtumien keskiöön. Lapualaisten antidemokraattiset kannanotot vaikuttivat tosin 

heikentävästi porvarien yhteiseen rintamaan, kun liberaalien ja talonpoikien ohella 

myös osa konservatiiveista sanoutui irti liikkeen linjasta. Simojoki katsoi, että La-

puan liike oli Jumalan välikappale taistelussa saatanallisiksi katsomiaan pahoja 

voimia vastaan.109 

Toukokuussa 1930 Simojoki lähti pyhiinvaellusmatkalle Palestiinaan. Tämä 

oli ainoa pidempi ulkomaanmatka, jonka hän teki elämänsä aikana. Jerusalemissa 

hän pääsi täyttymyksellisesti kulkemaan samoja polkuja kuin Herransa Jeesus ai-

kanaan. Hän palasi Suomeen kesäkuun alussa yhä tiivistyvän poliittisen tunnel-

man keskelle. Vuoden 1930 Lapuan kesästä tuli yksi hänen elämänsä koe-

tinajoista. Valkoisten sotaveteraanien ja taistelevien heränneiden yhdistäessä voi-

mansa suureen näytökseen Simojoen haaveilema kansallinen herätys näytti olevan 

entistä lähempänä toteutumistaan.110 
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Palattuaan kotimaan ympyröihin kesäkuussa Simojoki syyllistyi yhdessä 

Paavo Malmivaaran ja Paavo Jauhiaisen kanssa kommunistina tunnetun Aarne 

Hiltusen kyyditykseen. Hiltunen oli töissä Kuopiossa rullatehtaalla, jonka pihasta 

Simojoki tovereineen kaappasi hänet ja kyyditti autollaan Kuopion eteläpuolelle 

lähemmäksi itärajaa. Poliisin kiinnostus tutkinnan aloittamiseen väkivallantekoon 

liittyen oli mitätöntä – aina siihen asti, kun lapualaiset lokakuussa 1930 tekivät 

valtaisan virhearvion kyydittäessään yhteiskunnallista sovintoa tavoitelleen presi-

dentti K. J. Ståhlbergin. Ståhlbergin kyydityksen jälkeen poliisi katsoi tarpeel-

liseksi ottaa Simojoen, Malmivaaran ja Jauhiaisen kuulusteltaviksi.111 

Kuulusteluissa Simojoki myönsi kiertelemättä kyydityksen tapahtuneen. Oi-

keuden istunnossa hän korosti tekonsa isänmaallisuutta, vaikka se ei lain kirjainta 

vastannutkaan. Tuomiokapitulin ääntä paikalla käyttänyt Anto Verkkoranta taas 

totesi muilutetun Hiltusen olevan paitsi kirkon myös uskonnon rienaaja. Käräjäoi-

keus tuomitsi Simojoen kolme kuukauden ehdolliseen vankeuteen vapaudenriis-

tosta. Seuraavan vuoden elokuussa 1931 Viipurin hovioikeus päätyi eriävään kan-

taan kumoten hänen saamansa tuomion perusteenaan Simojoen toiminnan hätä-

varjeluluonne kommunistin valtiovaltaan kohdistamaa uhkaa vastaan. Virallisen 

laintulkinnan ohella Suomessa vallitsi vuosina 1930–1931 äärivalkoinen maan 

tapa ja etiikka. Sen mukaan lainvastainenkin toiminta oli oikeutettua, kun kyse oli 

isänmaan suojelemisesta – nimenomaan siinä tarkoituksessa, miten äärivalkoiset 

itse asian mielsivät.112 

Heinäkuussa 1930 Lapuan liikkeen kannattajat järjestivät Helsingin Senaa-

tintorille suuntautuvan talonpoikaismarssin, jonka pääjuhlassa saarnasi rovasti 

Väinö Malmivaara. Malmivaaran esiintyminen lapualaisten triumfissa oli osoitus 

siitä, kuinka tiivis suhde herännäisyydellä oli Lapuan liikkeeseen. Kesällä 1930 

Lapualla järjestettiin melkein päällekkäisinä ajankohtina sekä herättäjäjuhlat että 

Lapuan päivät. Herättäjäjuhlien puhujalavalle nousi tuolloin muun muassa Lapuan 

liikkeen herännyt talonpoikaisjohtaja Vihtori Kosola. Tavoitteidensa puolesta la-

pualaisuus ja körttiläisyys olivat hyvin samansuuntaisia kansanliikkeitä, sillä mo-

lempien päämääränä oli kristinuskonvastaisen kommunismin kitkeminen suoma-

laisesta yhteiskunnasta. Herännäisyys toi lapualaisuudelle poliittisen legitimiteetin 
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saaden Lapuan liikkeen toiminnan näyttämään oikeamieliseltä uhrautumiselta 

isänmaan asian parhaaksi.113 

”Kristityn Isänmaa on ylhäällä, ja hän on täällä maan päällä vieras ja muu-

kalainen, jolla ei ole pysyvää asuinsijaa.” Näillä sanoilla Elias Simojoki aloitti pu-

heensa Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton kesäkokouksessa 10. elokuuta 1930. 

Tästä huolimatta Simojoki kertoi pitävänsä maallista isänmaata sanomattoman 

kalliina näille Herran omille. Suomella oli kristitylle merkitystä, koska maata 

asutti ”kansakunta, joka on luu heidän luustaan ja liha heidän lihastaan.” Hän 

nosti Raamatusta totuttuun tapaan esiin Mooseksen, profeettojen ja Paavalin mer-

kityksen aikansa kansallisina johtajina. Esimerkiksi Mooses oli johtanut israelilai-

set ”korven lävitse luvattuun isänmaahan” vapautettuaan nämä ensin Egyptistä. 

Jumalan tuomion uhatessa hän oli osoittanut valmiutta uhrautua kansansa mukana. 

Samanlaisessa asemassa olivat olleet Israelin kansan kohtaloa surreet profeetat 

sekä apostoli Paavali, joka oli kokenut olevansa vastuussa yhteisönsä jäsenten lan-

keemuksista.114 

Simojoki toivoi, että karjalaisten ja inkeriläisten ahdinko kolkuttelisi suoma-

laisten omaatuntoa, ”niin emme jaksaisi suruttomia olla.” Vuosituhantisen kärsi-

mystaipaleensa taivaltanut Karjalan kansa makasi hänen mukaansa verissänsä 

Neuvostoliiton vallan alla. ”Onko meillä kristityn rakkautta tätä heimokansaamme 

kohtaan?” Simojoki tahtoi tietää. Hänen mukaansa myös Inkerissä oltiin kiinni 

vuosituhantisen korpitaipaleen viimeisessä taistelussa. Simojoki korosti Suomen 

käänteen tekevää merkitystä Inkerin kohtalon kannalta: sen vapauden perusta oli 

nimittäin suomalaisissa syttyvä kristityn rakkaus omia heimoveljiään kohtaan. Hä-

nen mukaansa Suomessa vaikutti jo Jumalan herättämä joukko, jolla oli Hänen 

tahtoaan kunnioittava asenne. Jotta Jumalan kansa voisi olla ”Hänen aseenaan” 

(vrt. Ap. t. 9:15) Herraa palvelevan suuren Isänmaan luomistyössä, uusi herätys 

olisi Simojoen mukaan vielä tarpeen. Puheensa lopussa hän kokosi yhteen elävän 

kristityn rakkauden tuntomerkit. Suurisänmaallisessa työssä ei tarvittu ”lihaa ja 

verta säälivää” tai ”hempeää” tunnetta vaan sellaista, ”joka kelpaa aseeksi kosta-

vankin Jumalan käsiin, jos Hän sellaista tarvitsee.” Simojoki toivoi Jumalan herät-
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tävän niissä, jotka olivat ulkoisesti heränneet heimokysymykselle, kristityn rak-

kautta, ”sillä vaikka me antaisimme ruumiimme polttaa heimomme tähden eikä 

meillä olisi rakkautta, ei se meitä eikä kallista heimoamme mitään hyödyttäisi.”115  

Aloituksensa perusteella Simojoki antoi kuulijakunnalleen käsityksen siitä, 

että hän piti Jumalan valtakuntaa ensisijaisena suhteessa maalliseen isänmaahan. 

Kristitty oli hänen mukaansa ennen kaikkea maanpäällinen matkamies, jonka 

suunta oli kohti iankaikkista. Mielleyhtymä verisenä makaavasta Karjalan kan-

sasta, jonka kärsimystaipale oli ollut tuhannen vuoden mittainen, tukeutui Raa-

mattuun kahdella tapaa. Ensinnäkin karjalaiset vertautuivat israelilaisiin Herran 

viinitarhan ulkopuolella. Toisaalta verisymboliikka ja kärsimys olivat kytkös Jee-

sukseen ja tämän kärsimykseen pitkänäperjantaina. 

Simojoen näkökulma kristityn rakkauteen taas oli luonteeltaan totutun 

omintakeinen. Retorisessa muotoilussaan Simojoki näyttää tukeutuneen Ensim-

mäiseen kirjeeseen korinttilaisille, jossa Paavali puhuu ruumiin poltattamisesta (1. 

Kor. 13:3). Simojoen lisäys Paavalin kirjeeseen oli se, että palaminen tapahtuisi 

oman heimon puolesta. Kokonaisuutta ajatellen hänen näkemyksensä suhteessa 

apostoliin muotoutui kuitenkin varsin erilaiseksi, sillä Paavali kuvaa rakkautta 

myös pitkämieliseksi ja lempeäksi. 

3.2 Kruunu rautaista orjantappuraa 

Lapuan liike toi Elias Simojoen elämään uutta jännitettä maaseutupappina viete-

tyn poliittisen hiljaiselon jälkeen. Hän pyrki vuoden 1931 presidentinvaaleissa P. 

E. Svinhufvudin valitsijamieheksi, mikä oli hänen ensiesiintymisensä parlamen-

taarisen politiikan näyttämöllä. Svinhufvud oli eräs niistä hahmoista, jotka katsoi-

vat tehtäväkseen Lapuan liikkeen nostattaman tunnepohjaisen reaktion kanavoi-

misen puoluepoliittisen toiminnan voimavaraksi. Lapuan liikkeen taustalla vaikut-

tanut ideologinen kehys käsitti yksinkertaisuudessaan kommunisminvastaisuuden 

ja siihen kytkeytyneen ryssävihan elementit. Oikeistolaisuuden vaikutusvallan 

vahvistumisesta hyötyi muun muassa AKS, joka oli käytännössä hallinnut Helsin-

gin yliopiston ylioppilaskuntaa käytännössä vuodesta 1926 eteenpäin. Vuosikym-

menen edetessä seuran yhteiskunnallinen asema tukevoitui entisestään.116 
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Itsenäisyyspäivänä 1931 Simojoki oli juhlapuhujana AKS:n tilaisuudessa. 

Hänen mukaansa suomensukuiset kansat Inkerissä ja Karjalassa elättelivät edel-

leen vapaudentahtoaan mielessään aatteensa puolesta kaatuneet ja heidän uhrauk-

sensa. Kaatuneiden ruumiit olivat yhä nukkuvalle Suomen kansalle osoitettuja kir-

jeitä, ”joiden kuolleilta lehdiltä sinä aikana moni säpsähtäen luki, kuinka rakkaus 

kaikki uskoo, kaikki toivoo ja kaikki kärsii.” Neuvostoliiton suomensukuisten 

kansojen vapausaate oli Simojoen mielestä pyhä asia. AKS:n rooli oli olla ”huuta-

van äänenä” puolueisiin jakautuneelle kansalle, jotta se olisi yksi, kun historia 

osoittaisi suotuisan tilanteen Karjalan ja Inkerin vapauttamiseen. Tämän työn 

edistäminen oli tärkeää, vaikkei sen lopputulosta välttämättä itse näkisikään. Suo-

messa oli valmistauduttava ”punaisen hämärän” maan hyökkäykseen, joka iskisi 

rauhanomaisten suomalaisten kimppuun ja ”sen kautta – – länsimaille.”117 

Heimosodissa kaatuneiden ruumiit näyttäytyivät Simojoen puheessa kir-

jeinä, joista suomalaiset siis saattoivat päästä Paavalin rakkaustulkinnan äärelle. 

Kristityn rakkaus oli Simojoen agendan keskiössä tässäkin yhteydessä – nimen-

omaan Paavalin sanoittamassa muodossa (1. Kor. 13:7). Yhdistettynä Simojoen 

aiempien puheiden viestiin voidaan ajatella, että hän mielsi heimosodissa hen-

kensä uhranneiden tovereidensa merkityksen paitsi jumalallisen myös isänmaalli-

sen rakkauden eräänlaiseksi lähteeksi. AKS:n merkitys huutavan äänenä korvessa 

lienee merkinnyt hänelle ensisijaisesti sitä, että hän katsoi AKS-veljien velvolli-

suudeksi taivaan todeksi katsomansa asiaintilan julkituomisen suomalaisten kes-

kuuteen. Suur-Suomi tuli tässä yhteydessä varsin likelle Jumalaa, mikä sopi yh-

teen AKS:n uskontunnustusmaisen valan muotoilujen kanssa. 

Lapuan liike lakkautettiin valtiovallan toimesta keväällä 1932 sen jälkeen, 

kun sen kannattajat olivat yrittäneet kaataa Suomen hallituksen Mäntsälän kapi-

nassa. Kapinalliset katsoivat, että hallitus oli toiminut riittämättömästi kommunis-

tien toimien kitkemiseksi, minkä vuoksi he vaativat hallituksen eroa lietsomalla 

ympärilleen väkivallan uhkaa. Presidentti Svinhufvudin jännitystä liennyttävän ra-

diopuheen jälkeen kapinoivat lapualaiset antautuivat ja Mäntsälän kapina päättyi. 

Kesällä 1932 Lapuan liikkeen suoraksi työnjatkajaksi perustettiin Isänmaallinen 

kansanliike (IKL). IKL oli organisaatiorakenteeltaan löyhänä kansanliikkeenä vai-

kuttanutta Lapuan liikettä tiiviimpi. Edeltäjästään poiketen sen tavoite oli vaikut-
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taa suomalaiseen yhteiskuntaan puoluepoliittisesti kansanedustajien ja oman edus-

kuntaryhmän välityksellä – lopullisena tähtäimenään pohjoismaisen monipuo-

luedemokratian lakkauttaminen Suomessa.118 

Lapuan liikkeeseen verrattuna Isänmaallinen kansanliike tukeutui enemmän 

keskiluokan kannatukseen ja keskittyi Pohjanmaan sijaan pääkaupunkiseudun 

suunnalle. IKL:llä oli vahva pyrkimys pitää toimintansa lainmukaisena, minkä 

vuoksi muun muassa Simojoen kyydityshistoria aiheutti jännitteitä puoluejohdon 

keskuudessa. Hänen pappisvirkansa loi kuitenkin tarvittavan luottamuksen ilma-

piirin, ja hänet hyväksyttiin liikkeen johtajiston joukkoon. Simojoki piti IKL:ttä 

herätysliikkeisiin ja fennomaaneihin vertautuvana julkisen elämän ilmiönä. Se 

esiintyi eurooppalaiselle fasismille tyypilliseen tapaan puoluekentän ulkopuoli-

sena antipuolueena. Simojoen oppi-isä ja mentori Elmo E. Kaila suhtautui kansan-

liikkeeseen nihkeästi; hänen kantansa kun oli, että puoluepolitiikka olisi pitänyt 

kyllästää isänmaallisuudella eikä perustaa sitä varten täysin uutta puoluetta.119 

AKS:n iltamissa ei ollut pelkoa heimohenkisen isänmaallisuuden puutteesta. 

Helmikuun 22. päivänä 1933 Simojoki puhui seuran vuosipäivän veljesillassa. Pu-

heensa sytykkeen hän oli saanut AKS:n toimistolta, tarkemmin sanottuna Inkerin 

kartan päälle ripustetusta piikkikruunusta. Palava pensas -kokoelmassa julkaisija 

koki tarpeelliseksi tarkentaa tätä käsitettä: 

puhujan mainitsema ”piikkikruunu” on se kappale Eestin-Venäjän rajan piikkilan-
kaa, jota ”Inkerin kuninkaan” – AKS:n kasvatin, inkeriläisen talonpojan Leander 
Reijon – veri jäi punaamaan silloin, kun hänet joulukuun alussa 1931 yllätettiin ja 
ylivoiman masentamana raahattiin Eestin Inkeristä Venäjälle.120 

Simojoki sanoi, että kyseinen piikkilankakruunu oli punottu ”siitä rautai-

sesta orjantappurasta”, joka erotti Suomen ja Venäjän rajat toisistaan. ”Rautainen 

orjantappura” puristi karjalaiset ja inkeriläiset ”Sovjet-Venäjän valtioruumiiseen 

asti niin lujasti, että veri tihkuu heimokansojemme ruumiista.” Simojoen mukaan 

orjantappura oli painanut Inkerin ohimoita jo pitkään ja entistä enemmän Tarton 

rauhansopimuksesta lähtien. ”Tuota kruunua katsellessani ajattelin, kuinka kauan 

Jumala vielä antaa Inkerin sitä kantaa”, hän uskoutui kuulijoilleen. Ainakin Simo-

joella tuntui riittävän uskoa pian koittavaan aikaan, ”jolloin kansojen Herra nostaa 
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tämän nuorison omilla käsivarsilla rautaisen orjantappurakruunun Karjalan ja In-

kerin vertavuotavalta otsalta.”121  

Karjalan ja erityisesti Inkerin otsaa painava, rautainen orjantappura kytki 

nämä alueet väestöineen Kristuksen kärsimykseen pitkänäperjantaina. Evanke-

liumeissa (Mark. 15:16–19; Matt. 27:27–30; Joh. 19:1–3) kerrotaan roomalaisten 

sotilaiden pilkkaavan Jeesusta ja kruunaavan tämän väkivaltaisesti orjantappurasta 

vääntämällään piikkikruunulla. Simojoki ei suoranaisesti sanoittanut käsitystään 

Inkerin pahoinpitelijästä, mutta ilmeistä on, että hän mielsi kyseisen pakanain roo-

lin Neuvostoliiton osaksi. Usko inkeriläisten kärsimyksen päättymiseen Jumalan 

ja Hänen välikappaleensa, suursuomimielisen nuorison, väliintulon myötä vaikut-

taisi joka tapauksessa eläneen hänessä vahvana. 

IKL:n piirissä tehty päätös osallistumisesta vuoden 1933 eduskuntavaaleihin 

vei Elias Simojoen uuteen elämänvaiheeseen. Siirosen mukaan ilmeinen syy hä-

nen hakemansa muutoksen taustalla oli hänen ylivoimaiseksi käynyt työmääränsä 

Kiuruvedellä. Esimies Väinö Malmivaara vaikutti kansanedustajana Helsingissä, 

mikä lisäsi Simojoen kuormitusta pitäjänapulaisena. Reino Ala-Kulju pyysi Simo-

jokea IKL:n ehdokkaaksi ja sai tältä myönteisen vastauksen. Simojoki haali Kuo-

pion läänin läntisessä vaalipiirissä melkein puolet kaikista IKL:n ja sen kanssa 

vaaliliitossa olleen Kokoomuksen saamista äänistä. Hän pudotti 3 500 äänen kan-

natuksellaan esimiehensä Malmivaaran eduskunnasta. Simojoki mukaan lukien 

IKL:n ensimmäiseen eduskuntaryhmään kuului 14 kansanedustajaa.122 

Saapuessaan ensimmäiseen istuntoonsa eduskunnassa IKL:n eduskunta-

ryhmä oli pukeutunut yhtenäisesti mustaan järjestöunivormuun, jonka yhteyteen 

kuului sininen solmio. Euroopan fasistien keskuudessa juuri yhdenmukainen, tum-

manpuhuva asukokonaisuus toi puvun käyttäjät yhteiseksi koetun ääri-isänmaalli-

sen ideologian äärelle. Muiden puolueiden keskuudessa suhtautuminen sinimus-

taan puolueunivormuun oli pääasiassa kielteistä. Keväällä 1934 hyväksyttiin niin 

sanottu puserolaki, joka rajasi järjestöpukujen käytön puolueen omiin tilaisuuk-

siin.123  

Toinen merkittävä säädös oli niin sanottu kiihoituslaki, jolla eduskunta 

kielsi viranomaisia ja valtiojärjestystä koskevan disinformaation levittämisen. 

Sekä pusero- että kiihoituslaki suuntautuivat suoraan Isänmaallista kansanliikettä 
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vastaan, ja niiden seurauksena esimerkiksi koulujen kaltaiset julkiset paikat tyh-

jennettiin IKL:n näkyvistä tunnuksista. Isänmaallisen kansanliikkeen johtajisto 

vakuutteli demokraattisen järjestelmän säilyvän puolueen mahdollisesta valtaan-

noususta huolimatta. Puolue kuitenkin tavoitteli pohjoismaisen mallin mukaisen 

puoluevallan päättämistä, ja Siirosen mukaan sen lopullisena päämääränä oli val-

lankumous. Etsivä keskuspoliisi johtajanaan Esko Riekki piti siten silmällä Simo-

joenkin edesottamuksia muun muassa tämän puhetilaisuuksissa.124 

Eduskuntatyön kautta Simojoen sosiaalipolitiikan kohteeksi tuli työväestö, 

jonka paikan olivat aiemmin täyttäneet Kiuruveden huono-osaiset seurakuntalai-

set. IKL:n näkemys oli, että jo sisällissodan valkoisten tavoitteena oli ollut yhteis-

kunnan epäoikeudenmukaisten olojen korjaaminen. Simojoen sisällissotatulkin-

nassa korostui konfliktin luonne jumalallisen vihan konkreettisena näytöksenä. 

Tässä suhteessa hän suhtautui sosiaalipoliittisiin ongelmiin körttiläiselle traditiolle 

uskollisesti, sillä heränneiden keskuudessa niitä pidettiin vältettävänä maailmalli-

suutena. Vaikka Simojoki saattoi kansanedustajana kannattaa työväen asioiden 

parantamista, hän ei hahmottanut työväenluokkaisuuteen kytkeytyvää kulttuurista 

tai sosiaalista identiteettiä. Simojoen mukaan suomalainen työväestö kulki näkö-

alattomasti isänmaan ja Jumalan asiasta vieraantuneena. Hän katsoi tehtäväkseen 

työväestön herättämisen tästä unenomaisesta tilastaan.125 

Vaikka Isänmaallinen kansanliike lupasi työläisväestölle tarttuvansa yhteis-

kunnallisen eriarvoisuuden tasaamiseen, se ei kohdellut työntekijäluokkaa yhden-

vertaisena yhteiskunnan toimijaosapuolena. Simojoen kannanotoissa korostui 

mielikuva työväestöstä johdateltavissa olevana, passiivisena joukkona. Työläisten 

yhteiskunnallisen painoarvon korottamisen sijaan IKL:n tavoitteena olikin ensisi-

jaisesti Saksan ja Italian tavoin estää työväen järjestyminen luokkataistelun aseel-

liseksi iskujoukoksi. IKL:n politiikassa korostui käsitys yhteiskunnallisesta todel-

lisuudesta kielen kautta rakentuvana konstruktiona. Marxilaisen luokkataistelusa-

naston tilalle IKL tarjosi omaansa, jossa rauha korvasi taistelun, yhtenäisyys risti-

riidan ja järjestys kompromissin.126 

3.3 Sinimustat Herran valittuina aseina 

Vaikka Simojoki otti ajoittain räväkästikin osaa eduskunnassa käytyyn poliittiseen 

debattiin, kansanedustajuus ei ollut hänen ominta alaansa. Hän oli toki sanavalmis 
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ja mukaansa tempaava esiintyjä, mutta kyynisten pilkkahuutojen ja vastaväittei-

den täyttämä eduskuntasali ei ollut paras mahdollinen areena hänen poliittis-teolo-

giselle julistukselleen. Simojoki pyrki löytämään sanomansa suhteen myötämie-

listä yleisöä, eikä hänelle siten tuottanut suurempia vaikeuksia ryhtyä kansanedus-

tajan tehtävien ohella Sinimusta-järjestön sivutoimiseksi nuorisojohtajaksi. Alun 

perin Sinimustat oli Lapuan liikkeen yhteyteen perustettu koululaisjärjestö. 

Vuonna 1933 järjestön tiet kohtasivat IKL:n kanssa, jolloin siitä tuli vastaperuste-

tun kansanliikkeen nuorisojärjestö. Varsin pian Sinimustien hallintamuodoksi va-

kiintui autoritäärinen, ylhäältä alaspäin suuntautuva johtamistapa, jonka toteutta-

jaksi haluttiin juuri Simojoen kaltainen kokenut ja kurinalainen johtaja.127 

Elias Simojoki toimi Sinimustien päällikkönä vuosina 1933–1936. Hän oli 

liittynyt Sinimustiin jo vuonna 1931 sen ollessa vielä Lapuan liikkeen alainen 

koululaisjärjestö. Siirosen mukaan Simojoen erikoinen ratkaisu kertoo siitä, että 

hän etsi uskonnollis-poliittiselle julistukselleen intensiivisesti uutta kohdeyleisöä 

jo vuoden 1930 kesästä eteenpäin. Nuorison keskuudesta hän uskoi löytävänsä 

toivomaansa heijastuspintaa kaksijakoiselle maailmankuvalleen. Ryhtymällä sini-

mustapäälliköksi Simojoki tarttui tuumasta toimeen äärivalkoisten sukupolven-

vaihdoksen edistämiseksi. Sinimustapäällikkö Simojoki oli siniseen solmioon ja 

mustaan paitaan pukeutuneiden poikien ja tyttöjen suoranainen idoli. Hän katsoi 

tehtäväkseen valmentaa nuoria sinimustia tulevaan suureen taisteluun, jossa näi-

den tulisi totella kuuliaisesti johtajiaan ja olla valmiita antamaan henkensä uhriksi 

isänmaan parhaaksi.128 

Simojoen ja Reino Ala-Kuljun suunnittelutyön tuloksena Sinimustista tuli 

IKL:n mallin mukainen sotilasjärjestö, jonka tulevaisuuden visioissa siinsi Suur-

Suomen tekeminen. Kansallissosialistien ja Hitler-Jugendin esikuvallisuus suun-

nitteluprosessissa kävi varsin selvästi ilmi. Sinimustat oli hierarkkinen järjestö, 

jonka käytännön toiminta järjestyi sen lukuisten paikallis- ja alaosastojen varaan. 

Sinimustapäällikkö Simojoki oli ehdottoman auktoriteetin asemassa. Sinimustat, 

AKS ja IKL muodostivat yhdessä äärivalkoisten kolmiportaisen organisaatioket-

jun, jonka tarkoituksena oli kattaa kaikki ihmisen ikävaiheet matkalla isänmaan 
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asian elähdyttämäksi kansalaiseksi. Simojoen merkitys ensimmäisenä AKS-vel-

jenä, IKL:n kansanedustajana ja Sinimustien johtajana tarkoitti sitä, että hän oli 

keskeisessä yhdistäjän roolissa äärivalkoisen kolmikannan taustalla.129 

Äärivalkoisen, epäpyhän kolminaisuuden ilmentämä ekspansiivinen natio-

nalismi vallitsi tunnelmaa elokuussa 1934 Simojoen puhuessa heimosotureille Au-

nuksen Vapaaehtoisen Armeijan juhlatilaisuudessa. Hänen mukaansa voimakas 

kansallinen herätysliike voisi aikaansaada suomalaisissa ”sellaisen tahtomuksen, 

joka johtaa kerran Karjalan vapauttamiseen.” Laajentumispyrkimyksen ymmärtä-

minen edellytti Simojoen mukaan sitä, että uuteen herätykseen tempautuisivat mu-

kaan kaikki suomalaiset. Tällöin tavoitteiden edistyminen olisi välttämätöntä.  

Heimosotavuosina 1918–1922 tilanne oli kuitenkin ollut toinen. Tuolloin suoma-

lainen kansakunta ei ollut herännyt tietoisuuteen kutsumuksestaan ainoana ”elä-

vänä hajallelyödyn heimonsa perinnön vaalijana Pohjolan äärillä.” Käytännössä 

tämä kutsumustietoisuus tarkoitti vaatimusta Karjalan vapaudesta, joka toteutuisi 

alueen liittyessä Suur-Suomeen.130 

Simojoen retoriikka Pohjolan hajotetusta heimosta ja Suomen kansasta sen 

ainoana elävänä vaalijana peilasi käsitystä, jonka hän esitti puhuessaan Herran 

pohjoisesta viinitarhasta. Suomensukuiset kansat vertautuivat diasporassa eläviin 

juutalaisiin – tosin sillä erotuksella, että Suomi kykenisi yhdistämään heimonsa 

voimat samojen rajojen sisälle. Hänen toteamuksensa siitä, että näistä kansoista 

ainoastaan suomalaiset olivat elossa, näyttäisi vahvistavan käsitystä muiden hei-

mokansojen kuolemasta; Simojoen mukaan Neuvostoliiton osina Inkeri ja Karjala 

olivat kuolleita ja odottivat kansallista ylösnousemusta eli vapautta. Vapaus taas 

vaikuttaa merkinneen hänelle nimenomaan vapautta Neuvostoliiton valtapiiristä 

eikä niinkään Karjalan tai Inkerin suvereniteettia itsenäisinä valtioina. 

Sinimustilla oli erilliset, puolisotilaallista tarkoitustaan varten perustetut is-

kuryhmäosastot sekä jäsenten agitoimisesta vastannut propagandajohtajisto. Nuo-

risojärjestö julkaisi omaa lehteään, jonka toimitusneuvostoon Simojoki kuului. 

Joulukuun 4. päivänä 1934 ilmestyi ensimmäinen Sinimusta-lehti. Kyseessä oli 

näytenumero, jossa Elias Simojoki esitti Sinimusta-järjestön johtajana ja lehden 

toimitusneuvoston jäsenenä näkemyksensä uuden julkaisun merkityksestä. Hänen 

tavoitteenaan oli edistää Sinimustan asemaa nuorisojärjestön taistelulehtenä ja le-

vittää nuorten keskuuteen sen ideologiaa. Simojoki julisti Sinimustan merkitystä 
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herätyshuutona aikansa nuorisolle: ”liekehtiköön sen palstoilta se hehkuva henki, 

joka innoittaa järjestömme suullistakin julistusta, ja koko järjestöämme!”131 

Simojoki katsoi, että hengellisten nuorisolehtien ohella vain SDP oli sisäis-

tänyt nuorisolehdistön roolin maailmankatsomuksen levittäjänä nuorison keskuu-

teen. Hänen mukaansa tämä sosialistien henkinen kylvö maailman ja Suomen 

nuorison keskuudessa oli kuitenkin ollut luonteeltaan ”hirvittävää.” Simojoki piti 

selvänä, ettei porvaripuolueista ollut tehokkaaseen marxilaisuuden vastaiseen tais-

teluun eikä varsinkaan estämään ”sen leviämistä – – työläisnuorison keskuu-

dessa.” Sosialistista maailmankatsomusta vastaan voitiin hänen mukaansa asettaa 

vain toinen maailmankatsomus, jolla oli sitä tehokkaampi järjestörakenne ja voi-

makkaampi propaganda. Simojoen luottamus Suomen kansan tulevaisuuden suh-

teen perustui Jumalan ohella nuoriin sinimustiin. Hänen mielestään ainoastaan Si-

nimusta-järjestön periaatteet ja ihanteet omaksunut nuoriso kykenisi muodosta-

maan ”rautaisen, murtumattoman kiilan bolshevistisen Venäjän ja nopeasti bol-

shevisoituvan Skandinavian välillä.”132 

Sinimustahenki näyttää merkinneen Simojoelle vaikutukseltaan Pyhään 

Henkeen verrannollista korkeampaa voimaa. Esimerkiksi Apostolien teoissa (Ap. 

t. 2:1–13) kerrotaan Pyhän Hengen voimasta tapahtuneesta karismaattisesta ih-

meestä, jonka myötä alkuseurakuntalaiset alkavat julistaa evankeliumia itselleen 

vierailla kielillä. Simojoen mukaan nuorisoa elähdyttävä sinimustahenki innoit-

taisi sinimustia samantapaiseen, kansallismieliseen evankeliointiin suomensukuis-

ten kansojen ja Suur-Suomen tulemisen puolesta. 

Sosialistien hirvittävä kylvö taas kytkeytyi Simojoen puheeseen Pohjolan 

viinitarhasta, jonka valtaistuimelta kaikkivaltias kansa pyrki syrjäyttämään Juma-

lan. Samalla syntyi kytkös hänen aiemmin käsittelemäänsä epäjumalanpalvonta-

tematiikkaan koskien muun muassa kommunismin, rahan ja päihdeaineiden roolia 

osana suomalaisen yhteiskunnan elämänmenoa. Simojoen mukaan sosialistien 

ideologiselle kylvölle eli heidän aatteelliselle työlleen oli tehtävä loppu Suomessa, 

jonka hän käsitti länsimaiden ja läntisen kristikunnan etuvartioasemaksi. 

Äärivalkoisen kolmikannan sivuista Simojoki piti tärkeimpänä Sinimustien 

ja AKS:n välistä yhteyttä. IKL:n tiukka laillisuuslinja sen sijaan tuotti hänelle 

huomattavia haasteita. Simojoki kiisteli alinomaa puoluetoverinsa, rikosoikeuden 

professori Bruno Salmialan kanssa Sinimustien asioista. Hän korosti johtamansa 
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nuorisojärjestön merkitystä omana, IKL:stä erillisenä organisaationaan ja toivoi 

siitä johtuen AKS-veljiensä hakeutuvan sen paikallisosastojen johtotehtäviin. Si-

mojoen mukaan suomalaisnuorten sosiaalistaminen sotilaselämään oli Sinimustien 

tehtävälistan kärjessä. Vapaussodan loppuun saattamisen ohella hän pyrki havain-

noimaan johtamastaan nuorisosta merkkejä uuden ajan ihmistyypistä lopullisena 

tavoitteenaan koko suomalaisen nuorison käännyttäminen aatteensa taakse.133 

Sinimusta-järjestöön kuului kaiken kaikkiaan 5 500 poikaa ja tyttöä. AKS:n 

tapaan nuorisojärjestön jäsenyys edellytti initiaatiovalan vannomista. Kuten 

AKS:n piirissä, myös Sinimustissa jäsenkandidaatit vannoivat Jumalaan tukeutuen 

olevansa kuolemaan saakka uskollisia Suur-Suomen asialle. Sinimustat pukeutui-

vat militaristisen yhtenäisesti ja tervehtivät toisiaan eurooppalaisten esikuvien mu-

kaisesti roomalaiseen tyyliin. Olemukseltaan kyseessä oli maskuliinisen kurinalai-

suuden, yhtenäisen pukeutumisen sekä ele- ja merkkikielen sävyttämä nuorisojär-

jestö. Järjestön piirissä itsenäinen ajattelu korvautui toiminnalla, minkä lisäksi ko-

rostettiin ahkeruuden ja jatkuvan dynaamisuuden merkitystä.134 

Sinimustanuoret tapasivat toisiaan kesäisin valtakunnallisilla nuorisolei-

reillä, joiden tarkoituksena oli Hitler-Jugendin mallin mukaisesti iskostaa nuoriin 

sotilashyveitä ja pitää yllä näiden fyysistä kuntoa. Simojoen pitämille herätyssaar-

noille ominainen epävarmuuden korostus oli läsnä myös hänen aikakaudellaan Si-

nimustien päällikkönä, vaikka hän ulkopuolisille vakuuttelikin alinomaa omiensa 

merkitystä valittuna etujoukkona. Hänen johdollaan Sinimustiin kehittyi äärikan-

sallismielinen ryhmähenki, jonka seurauksena järjestön välit viilenivät jopa mui-

den äärivalkoisten, AKS:n ja IKL:n, suuntaan. Esimerkiksi AKS:n hallitus eväsi 

Simojoen sinimustilta uskotuilta, Erkki Ervamaalta ja Viljo Liukselta, pääsyn jä-

seniensä joukkoon.135 

Vuoden 1935 ensimmäisessä Sinimustassa Elias Simojoki esitti nuorisopääl-

likön ominaisuudessa uuden vuoden toivotuksensa lehden lukijoille. Hän korosti 

tuttuun tyyliinsä nuoruuden voimaa yhtenäisen kansakokonaisuuden ja Suur-Suo-

men luomisen kannalta ja kehotti sinimustia taistelemaan omantuntonsa mukaan 

”mahdollisesta pilkasta huolimatta.” Simojoen mukaan tulevat tapahtumat oli 

nuoruuden voimasta huolimatta jätettävä ainoastaan Jumalan käsiin. ”Onko sinun 

oma persoonallinen suhteesi Jumalaan niin ehjä, että sinulla on elävä tietoisuus 
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siitä, että taistelet Hänen aseenansa?” päällikkö halusi alaisiltaan tietää. Jumala-

suhteen laiminlyöminen oli Simojoen mukaan haitaksi paitsi sinimustanuoren 

omalle sielulle myös hänen ajamalleen korkealle asialle. Sekä siveellinen voima 

että usko tulevaan olivat lähtöisin Jumalasta, joka mahdollisti teräksisen tahtotilan 

ja mahdottoman tekemisen mahdolliseksi.136  

Simojoen tarkoituksena näyttää olleen luoda nuoriin lukijoihinsa eräänlaista 

alkukirkon henkeä. Esimerkiksi Evankeliumissa Matteuksen mukaan Jeesus puhuu 

opetuslapsilleen sanoen, kuinka nämä joutuvat uskostaan johtuen pilkan kohteiksi 

(Matt. 5:11). Simojoen pyrkimys tässä yhteydessä lienee ollut kytkeä Sinimusta-

järjestön tehtävänäky alkukirkon puhtaaksi katsomaansa uskoon, jonka hän katsoi 

olevan perusta myös johtamansa nuorison menestykselle.  

Apostolien teoissa taas puhutaan siitä, kuinka Jumala ilmoittaa damaskolai-

selle Ananiaalle valinneensa kääntymyskokemustaan läpikäyvän Paavalin aseek-

seen evankeliumin julistustyössä (Ap. t. 9:15). Olennaisena syynä Simojoen sana-

valinnan taustalla näyttää olleen paitsi sen yhteensopivuus hänen yleisesti ottaen 

sotaiseen puheenparteensa myös sen yhteys hänen useampaan otteeseen lainaa-

maansa apostoli Paavaliin. Raamatun mukaan Paavali vainosi alkukirkkoa ennen 

kääntymystään, ja juuri Damaskon-tien voimallisen intervention seurauksena hä-

nen elämänsä muuttui käänteen tekevällä tavalla. Simojoki vaikuttaa itsekin etsi-

neen henkilökohtaisessa uskonelämässään vastaavanlaista vahvaa jumalakoke-

musta, jonka hän toivoi kohtaavan myös johtamaansa sinimustanuorisoa. 

Sinimustien suurisänmaallinen visio ei siis ollut Simojoen mukaan saavutet-

tavissa ilman Jumalan apua. Hän korosti, että työssä oli muistettava ”Raamatun 

sanaa: ’Ellei Herra huonetta rakenna, turhaan ne työtä tekevät, jotka sitä ra-

kentavat.’” Lainauksella (Ps. 127:1) hän korosti Jumalan työn ensisijaisuutta suh-

teessa inhimillisiin voimavaroihin kirjoituksessaan ”Voiko kristilliseen seurakun-

taan kuulumaton olla SM-järjestön jäsen?”, joka julkaistiin Sinimustassa 25. tam-

mikuuta 1935. Kirjoituksessaan Simojoki painotti, että vain Jumalan johdatus ja 

hengellinen uudistus synnyttäisi uuden persoonallisuuden, joka seisoisi kestävällä 

pohjalla ja tekisi arvokasta ja kestävää työtä Suomen kansan hyväksi.137 

Simojoen mukaan nuoret elivät lukuisten vaarallisten kiusausten äärellä. 

Erilaiset paheet olivat hänen mielestään orjuuttaneet jo monia nuoria ja aiheutta-
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neet heissä velttoutta ja tahdittomuutta. Simojoki piti heitä taakkana kaikille; sie-

lullisen tyhjyyden kovertama nuori ei ollut eduksi edes itselleen. Hän myönsi sen 

mahdollisuuden, että jotkut sinimustatkin olivat paheellisia. Tilanne oli kuitenkin 

korjattavissa sillä, että tällainen nuori antautuisi Kristukselle ja rukoilisi häntä 

uudistamaan elämäänsä, antamaan anteeksi synnit ja lahjoittamaan uutta voimaa 
taistelussa syntiä ja paheellisuutta vastaan. Kristuksen täytyy päästä yksityisen si-

nimustan ja koko Suomen nuorison Johtajaksi. Hänen täytyy tulla meille jokai-
selle niin välttämättömäksi, että me sanomme: ”Herra mihinkä me menisimme, 

sillä Sinullahan on ijankaikkisen elämän sanat!”138 

Ikään kuin varmistuksen sanana Simojoki tiivisti, ettei Sinimusta-järjestöön 

voinut kuulua olematta kirkon tai jonkin muun uskonnollisen yhdyskunnan jäsen. 

Hän korosti, ettei kristillisen seurakunnan ulkopuolella voinut mitenkään pelastua: 

Pyhä Henki teki työtään vain seurakuntansa keskellä. ”’Extra ecclesiam nulla sa-

lus’” oli hänen klassisesti muotoiltu kantansa. Niitä alaikäisiä jäseniä, joiden van-

hemmat eivät sallineet heidän kuulumistaan kirkkoon, hän kehotti liittymään seu-

rakuntayhteyteen ”heti täysivaltaiseksi tultuaan.”139 

Huolimatta muun uskonnollisen yhdyskunnan mainitsemisesta Simojoki 

painotti ensisijaisesti kirkkoon kuulumisen välttämättömyyttä Sinimusta-järjes-

tössä. Hän tukeutui viestinnässään paitsi psalttarin (Ps. 127:1) myös evankeliumin 

(Joh. 6:68) kertomussisältöön asettaakseen johtamalleen nuorisojärjestölle tavoit-

telemisen arvoisen esikuvan. Sinimustapäällikkö Simojoki teki seurakuntakäsityk-

sensä erittelyn yhteydessä selväksi, että etenkin avoin uskonnottomuus ja ateisti-

nen maailmankatsomus olivat nuorisojärjestön jäsenyyden kannalta poissulkevia 

rikkomuksia sekä Jumalan tahtoa että Suur-Suomen asiaa kohtaan.  

Sinimustien ohjelma suuntautui siis heimoideologian viitoittamana kohti tu-

levaa Suur-Suomea. Kasvatusotteensa myötä Simojoki tavoitteli moraaliltaan puh-

dasta ja sotatoimiin kelpaavaa nuorisoa. Hän uskoi Neuvostoliiton ennen pitkää 

hyökkäävän länteen ja tahtoi ennen sitä aikaansaada uhrivalmiin nuorison suuren 

puolustustaistelun tarpeisiin. Saksan kansallissosialistit ja Italian fasistit olivat Si-

mojoen kanssa kasvatuksellisesti samoilla linjoilla. Simojoen nuorisoon kohdis-

tama kiihotustyö herätti eduskunnassa kriittisiä äänenpainoja, ja jopa maan halli-

tus varoitti häntä nuorten villitsemisestä. Simojoki itse sen sijaan piti nuorison po-

litisoimista ja suoranaista militarisoimista välttämättömänä, sillä hänen mukaansa 

                                                 
138 Simojoki 1935 b. 
139 Simojoki 1935 b. 
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Suomi oli menossa väistämättä kohti sotaa. Vastustajien mukaan hän kasvatti lä-

hinnä nimettömiä numerolaattoja tykinruoaksi tulevaa sotaa varten.140  

Fasistinen ajatus ihmisen rajattomasta potentiaalista kytkeytyi Simojoen 

ajattelussa varsin helposti osaksi hänen ihmiskäsitystään. Herännäisyydelle omi-

nainen nöyryyden korostus kolahti kuitenkin yhteen hänen omaksumiensa kaikki-

voipaisuuskuvitelmien kanssa. Sotien välisen ajan ideologisessa kamppailussa ko-

rostui yhä vahvemmin vastakkainasettelu kansallismielisten virtausten ja kansain-

välisen kommunismin välillä. Ylenkatseisen ryssävihan aika oli tullut ohitetuksi 

viimeistään 1930-luvun myötä, kun Neuvostoliitto vahvistui muodostaen viholli-

silleen varteenotettavan ulko- ja turvallisuuspoliittisen uhkan. Siirosen mukaan Si-

mojoen suhtautuminen Neuvostoliittoon muuttui ratkaisevasti juuri valtiollisen 

vakiintumisen ja ulkopoliittisen vaikutusvallan kasvun seurauksena.141 

Vuoden 1935 huhtikuun 5. päivän Sinimustassa Elias Simojoki velvoitti jäl-

leen nuoria pysymään uskossaan sekä pilkan että ylenkatseen edessä. Hän viittasi 

alkukirkkoon ja sen marttyyreihin, joiden veri oli vuotanut ”areenain hiekkaan” ja 

”polttorovioiden tuhkaan.” Simojoen mukaan juuri ”hiekasta ja tuhkasta – – Kris-

tuksen kirkko” oli noussut vuosisatojen saatossa maailmanuskonnon asemaan. 

Kirkon alkutaival oli verrattavissa kansallisiin vapausliikkeisiin – niihinkin, jotka 

oli Karjalassa ja Inkerissä tukahdutettu. Marttyyrinuorukaisten tuhka ja veri olisi-

vat perusta sille, että ennen pitkää Karjala ja Inkeri saisivat vapautensa ”kaikkival-

tiaan Jumalan tahdosta.”142 

3.4 Uskonsoturien yhteinen työnäky 

Elias Simojoki piti natsien valtaannousua Saksassa vuonna 1933 maan kansalli-

sena herätyksenä, jonka myötä saksalaiset olivat välttyneet kommunistien vallan-

kaappaukselta. Saksan johtaja Adolf Hitler oli Simojoen mielestä mies, joka ky-

keni pysäyttämään neuvostobolševismin etenemisen. Hitler oli hänen ihailemansa 

kansanjohtaja, jonka näkemyksiin tukeutuen hän loi IKL:n kohtaamista negatiivi-

sista tunnekokemuksista kansanliikkeen suoranaisen voimavaran. Simojoki tunsi 

Hitlerin Mein Kampf -teoksen, johon hän tovereineen tutustui myös Rakel-sis-

konsa Runebergin kadun asunnossa. Suomen Kuvalehdelle hän kertoi Hitlerin aja-

tusten herättäneen hänessä suurta mielenkiintoa.143 

                                                 
140 Virkkunen 1975, 121–122; Siironen 2017, 207–211; Niinistö 2018.   
141 Siironen 2017, 213–215. 
142 Simojoki 1935 c. 
143 SK 50/1937 Mitä kansanedustajat lukevat?; Virkkunen 1975, 104; Siironen 2017, 183, 185. 
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Vaikka sotien välisen ajan fasistis-kansallismieliset liikkeet ajoivat eri 

maissa keskenään hyvin samankaltaista politiikkaa, ne kiistivät poikkeuksetta kes-

kinäisen kytköksensä kansallisen omaperäisyytensä vaalimiseksi. Kansallista 

omaleimaisuutta haluttiin korostaa puhumalla ennemmin henkisestä sukulaisuu-

desta ja rintamatoveruudesta. Suomalaiselle äärioikeistolle eurooppalainen fasismi 

oli paitsi inspiraation lähde myös aatteellinen tukiranka. Elias Simojoki katsoi 

Adolf Hitlerin riisuneen marxilaiset propaganda-aseistaan Saksassa. Hänen ihai-

lunsa Hitleriä kohtaan perustui etenkin tämän propagandistisiin oivalluksiin, 

vaikka hän katsoikin järjestelmällisen mielipiteenmuokkauksen tehoavan varsin 

heikosti järki-ihmisiksi katsomiinsa suomalaisiin. Ainoana varteenotettavana pro-

pagandan kohteena hän piti maan nuorisoa. Simojoen vastustajat uskoivat äärival-

koisten pyrkivän propagandallaan manipuloimaan julkista mielipidettä edukseen 

valtaannousunsa jouduttamiseksi.144 

Simojoki käytti tietoisesti hyväkseen myytteihin ja symboleihin kätkeytyvää 

voimaa vaikuttavien puheenvuorojensa rakentamisessa. Körttiläisen saarnatavan 

mukaisesti hän oli puhetilaisuuksissa mukaansa tempaava heittäytyjä, joka jakoi 

uskonsa kuulijakuntansa kanssa. Simojoella oli Hitleriin ja Italian fasistijohtaja 

Benito Mussoliniin verrattavaa karismaa, ja poliittisissa yhteyksissä hän hyödynsi 

1930-luvulla omaksumaansa elekieltä ja nonverbaliikkaa. Kansainvälisten käsi-

merkkien ohella suomalaisen äärioikeiston edustajat omaksuivat eurooppalaisilta 

esikuviltaan fasismin keskeiset käsitteet. Osa IKL:n potentiaalisesta kannattaja-

kunnasta suhtautui vieroksuvasti tuontitavarana Suomeen tulleeseen äärikansallis-

mielisten sanastoon.145 

Kristinuskon vaikutusvallan vahvistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa 

oli eräs Elias Simojoen suurimmista tavoitteista. Hänen mukaansa marxilaiset pyr-

kivät salajuonenaan erottamaan kirkon ja valtion toisistaan tavoitellessaan kristin-

uskon yhteiskunnallisen merkityksen marginalisoimista. Simojoki piti uskonnon 

perusolemuksena nimenomaan sen yhteiskunnallista ja poliittista vaikuttavuutta. 

Vaikka hän ihannoi Hitleriä ja kansallissosialistista Saksaa, maassa harjoitetusta 

uskontopolitiikasta kehkeytyi lopulta ongelma luterilaisuuteen kytkeytyneen Suo-

men kristillisen äärioikeiston keskuudessa. Vielä keväällä 1933 Simojoki oli suh-

tautunut myönteisesti natsimieliseen saksalaisten kristittyjen uskonliikkeeseen. 

Kevääseen 1935 tultaessa hänen oli kuitenkin myönnettävä, että natsien saksalais-

                                                 
144 Virkkunen 1975, 104; Siironen 2017, 183–186. 
145 Kortelainen 1986, 137; Siironen 2017, 186–187.  
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germaaninen pakanakultti valtasi ratkaisevasti alaa Saksan uskonnollisessa elä-

mässä.146 

Toukokuuhun mennessä Simojoen korviin oli kantautunut Saksan suunnalta 

hälyttäviä tietoja. Ne vahvistivat hänen käsitystään siitä, että  

kansallissosialistinen Saksa on vakavassa vaarassa luisia jonkunlaisen saksalaisger-
maanisen uuden uskonnon helmaan, uskonnon jolta tyyteen puuttuvat kristillisen us-
konnon tuntomerkit. Uudessa saksalaisessa ”uskonliikkeessä” suunnitellaan yhdis-
tettäväksi uskonnollisesti erilaiset piirit saksalaiseksi kansankirkoksi, jossa yhdyssi-
teenä eivät ole mitkään opinkappaleet, vaan (aitosaksalaisen monimutkaisesti sanot-
tuna) ”saksalaisgermaanisen kansallishengen uskonnollinen itsetunto tai kansallisen 
alkutahdon uskonnollinen tajunta”.147 

Muutoksia oli suunnitteilla muun muassa Raamattuun: Uuden testamentin Jeesus-

kuva karsittaisiin ”juutalais-seemiläisestä hapatuksesta arjalais-germaanisessa 

hengessä”. Vanha testamentti taas saisi jäädä pois kokonaan. Vaikka marxilaiset 

maassaan kukistanut kansallissosialistinen Saksa näytti syöksyvän suoranaiseen 

”järjettömyyteen”, Simojoki ei ollut uskoa sitä todeksi. Sinimustien keskuudessa 

tuli kuitenkin suhtautua siihen vakavasti, sillä muun muassa Hitler-Jugendin joh-

taja Baldur von Schirach oli nähtävästi kiinnostunut saksalaisnuorison johtami-

sesta tämän uuden saksalaisen uskonnon hengessä.148  

Simojoen mukaan uskonnolliseen kasvatukseen ei ollut Saksassa annettu 

sille kuuluvaa painoarvoa. Hän vaati johtamaltaan nuorisolta sukupolvia jatku-

neen pyhän uskon kunnioittamista ja sen vaikutuksen edistämistä keskuudessaan. 

Sinimustien oli rukoiltava Suomen nuorisolle ”uskonnollista herätystä, jota il-

man sen sielu hukkuu.” Hän tiivisti viestinsä toteamalla, että nuorten tuli  

korostaa valtion merkitystä kansakunnan elämässä, mutta se ei saa tehdä Kris-
tuksesta valtion palvelijaa, vaan valtiosta Kristuksen palvelijan. Sen täytyy vaa-
lia isänmaanrakkauden pyhää tulta keskuudessaan, mutta ennenkaikkea pyydettävä 
keskuuteensa Herran tulta.149 

Vaikka Sinimustien ja Hitler-Jugendin tiet näyttivät tässä suhteessa vievän 

eri suuntiin, Simojoen mukaan hengellisesti elävä sinimusta ei voisi jättää rukoile-

matta saksalaisten herätysarmon puolesta. Välinpitämättömyys ei ollut vaihtoehto, 

olihan kyse ”Lutherin Saksan” ja sen loistavan kansan kohtalosta. Simojoen mu-

kaan oli selvää, että ilman Jumalaa Saksan kansa tulisi lopulta pyyhityksi histori-

asta. Lopuksi hän rinnasti Sinimustien käymän rukoustaistelun hakkapeliittojen 

aseelliseen taisteluun, joita yhdisti sama rintama ja sotahuuto ”Jumala kans-

samme! – Gott mit uns!”150 

                                                 
146 Murtorinne 1972, 29; Virkkunen 1975, 124; Siironen 2017, 188–190. 
147 Simojoki 1935 d; Siironen 2017, 190. 
148 Simojoki 1935 d; Siironen 2017, 190. 
149 Simojoki 1935 d; Siironen 2017, 190. 
150 Simojoki 1935 d; Murtorinne 1972, 156; Virkkunen 1975, 124; Siironen 2017, 190. 
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Simojoki suhtautui kielteisesti natsien pyrkimyksiin muokata Raamattua nä-

kemystensä mukaiseen uuteen uskoon. Hänen kantansa asiaan oli varsin ymmär-

rettävä hänen raamatunkäyttönsä valossa, sillä hän hyödynsi puheissaan ja teks-

teissään tasapuolisesti sekä Vanhan että Uuden testamentin kertomussisältöä. 

Vaikka Simojoella saattoi omalle ajalleen tyypillisesti olla kielteisiä ennakkoluu-

loja suhteessa juutalaiseen kansaan, Raamattu oli hänelle jakamaton kokonaisuus 

yhteisen juutalais-kristillisen tradition taustalla. Uuden testamentin karsiminen tai 

Vanhasta testamentista luopuminen ei käynyt hänelle kysymykseen: Simojoelle 

Raamatussa ei ollut ensisijaisesti kyse ”juutalais-seemiläisestä hapatuksesta” vaan 

pikemminkin Jumalan selväsanaisesta tahdonilmauksesta ja hänen oman herä-

tyskristillisen vakaumuksensa kantavasta perusrakenteesta ja kulmakivestä. 

Vaikka Suomen kirkollisen johdon tuomio saksalaisia kristittyjä kohtaan oli 

jo esitetty arkkipiispa Lauri Ingmanin ja Erkki Kailan toimesta, Suomen oikeisto-

piirien suhteet Saksaan ja sen uskonliikkeeseen pysyivät tiiviimpinä kuin muissa 

Pohjoismaissa. Simojoki kuului Suomessa niiden IKL-pappien joukkoon, joiden 

Saksan ulkomaanpiispa Theodor Heckel kertoi raportissaan kesällä 1936 ihailevan 

Hitlerin aikaansaamia tuloksia Saksan johtajana. Hänen sympatiansa Saksaa koh-

taan perustuivat ennen kaikkea sen rooliin Neuvostoliiton pahimpana vihollisena. 

Tunnustuskirkko, jota natsien kirkollinen peitejärjestö Saksassa vainosi, ei ollut 

hänelle samalla tapaa lähellä sydäntä oleva asia kuin vainotut seurakunnat Karja-

lassa ja Inkerissä.151 

Siirosen mukaan 1930-luku nosti Simojoen uskonkäsityksestä esiin Saksan 

natsikirkon kaltaisia korostuksia, minkä myötä hänen esiintymisiinsä tuli annos 

fasistista kovuutta. Hän toteaa, että Simojoen katsantokannan mukainen kansalli-

nen kristitty muistutti enemmän hakkapeliittana hyökkäävää uskonsoturia kuin pe-

rikristillisen ideaalin mukaista nöyrää, rauhan ja anteeksiannon periaattein toimi-

vaa seurakuntalaista. Simojoki katsoi, että uskonnolliselle nöyryydelle ei ollut si-

jaa silloin, kun kyse oli isänmaan asiasta. Hänen uskomuksensa mukaan Jumalan 

tahdosta syntyisi kokonaan uusi isänmaallinen ihminen, ja tämä ajatus näkyi ko-

rostetusti Sinimustien toiminnassa. Simojoen mukaan Sinimustia ei tullut kuiten-

kaan mieltää lähtökohtaisesti hengelliseksi järjestöksi.152 

Elias Simojoki tapasi puheidensa ja kirjoitustensa päätteeksi muistuttaa kuu-

lija- ja lukijakuntaansa siitä, kuinka ensiarvoisen tärkeä henkilökohtainen suhde 

                                                 
151 Murtorinne 1972, 154, 200; Vares 1996, 527–528; Siironen 2017, 189–190.  
152 Virkkunen 1975, 76, 124; Siironen 2017, 192–193. 
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Jumalaan oli. Siirosen mukaan tällaiset lopetukset toimivat hänelle turvalauseina 

fasistisen logiikan pehmentämistarkoituksessa. Tällöin yleisön keskuuteen jäi kui-

tenkin elämään epäselvyys siitä, oliko Jumala vai isänmaa lopulta heidän palvon-

tansa ensisijainen kohde. Siironen uskoo Simojoen pyrkineen ratkaisemaan risti-

riidan asettamalla uskonnollisen herätyksen isänmaallisen herätyksen edelly-

tykseksi. Hänen mukaansa syy ja seuraus menivät kuitenkin helposti sekaisin nuo-

ren mielessä, kun isänmaallisen toiminnan saattoi katsoa kuuluvaksi jumalallisen 

siunauksen piiriin. Sinimustissa pyhä ja profaani toimintakenttä siis hämärtyivät 

osittain tietoisenkin toiminnan seurauksena. Nationalistis-teologisen julistuksen 

seurauksena sinimustanuorison annettiin, enemmän tai vähemmän, ymmärtää, että 

heidän teoillaan oli Jumalan siunaus takanaan. Vaikka Sinimustat ei ollutkaan us-

konnollinen järjestö, kristinuskon vaikutus sen järjestökulttuuriin oli ilmeinen; 

muun muassa kesäisin järjestetyillä sinimustaleireillä monet nuoret kokivat suora-

naisen uskoontulon kokemuksen.153 

3.5 ”Jotta menestyisit ja kauan eläisit siinä maassa” 

Poliittinen paine Isänmaallisen kansanliikkeen ympärillä lisääntyi entisestään vuo-

den 1935 edetessä. Simojoen propagoiman sinimustanuorison kyseenalainen akti-

vismi oli julkisen sanan toimesta jatkuvasti kepin nokassa. IKL:n johtajisto oli lä-

peensä kyllästynyt Sinimustien toistuviin ylilyönteihin, joita seurannut negatiivi-

nen julkisuus vei nuorisojohtaja Simojoen valokiilan keskiöön. Kansanliikkeen 

johto pyrki tuomaan nuorisojärjestön suoraan puoluejohdon alaiseksi organisaa-

tioksi. Simojoen valta järjestön johtajana haluttiin minimoida. Tuolloin hän erosi 

protestin omaisesti muun muassa AKS:n hallituksesta, jonka hän katsoi masinoi-

neen Sinimustiin kohdistuneen ajojahdin.154 

Suomenlahden eteläpuolella Virossa elettiin samoihin aikoihin poliittisesti 

jännitteisiä aikoja. Viron vapaussoturit eli vapsit olivat pyrkineet 1930-luvun al-

kupuolelta lähtien suitsimaan suurieleisesti maan parlamentaarista järjestelmää. 

Vapsit, johtajanaan asianajaja Artur Sirk, ajoivat ja saivat Virossa läpi perustusla-

kiuudistuksen, jonka seurauksena maan poliittinen valta keskittyi entistä tukevam-

min valtionpäämiehen kontolle. Valtionpäämiehenä eli riigivanemina toiminut 

Konstantin Päts hyödynsi välittömästi laajempia valtaoikeuksiaan ja vangitutti 

koko vapsiliikkeen johdon keväällä 1934. Päts lakkautti Vapaussoturien liiton, 

                                                 
153 Siironen 2017, 193–194.  
154 Siironen 2017, 217. 



64 

minkä seurauksena vankilasta paenneen Sirkin oli pakko lähteä Virosta. Riigiva-

nem Pätsin toimet saivat osakseen Elias Simojoen välittömän tuomion. Demokra-

tian puolustaminen ei kuitenkaan ollut häntä ensisijaisesti motivoinut tekijä. Si-

mojoki oli sitä mieltä, että vapaussoturit olivat vapauttaneet Viron bolševikkien 

ikeestä. Hänen mukaansa tämä takasi vapseille ensisijaisen oikeuden päättää 

maansa harjoittamasta politiikasta. Simojoki katsoi, että ainoastaan vapsien johta-

mana Viro kykenisi puolustautumaan Neuvostoliiton hyökkäykseltä.155 

Saavuttuaan Suomeen vapsijohtaja Sirk aloitti suunnittelutyön vallankaap-

pauksen toteuttamiseksi Virossa. Suomessa Sinimustat ja AKS tarjosivat tälle tu-

kensa kapinan suunnittelussa. Sinimusta-järjestön jäsenet saivatkin lukea syksyllä 

1935 järjestölehtensä ”kapinanumeron” sivuilta vapsien suunnitteilla olevasta ku-

moushankkeesta. Elias Simojoki suhtautui myötämielisesti siihen, että sinimusta-

nuoret järjestivät Viron vapaussotureille taloudellista ja aseellista tukea. Siirosen 

mukaan hänen esiintymisissään ja toimissaan oli alkanut jo kevään 1935 aikana 

ilmetä tietynlaisia maanisuuden merkkejä. Vauhdin kiihtymisen taustalla vaikutti 

muun muassa se, että hänen oppimestarinsa Elmo E. Kaila teki samanaikaisesti 

kuolemaa. Kaila menehtyi toukokuussa 1935, mikä merkitsi eräänlaista taitekoh-

taa Simojoen elämässä.156 

Simojoki muisteli kesäkuun 5. päivän Suomen Heimossa hiljattain menehty-

nyttä mentoriaan, jolle kaikenlainen ”itsekorostus- ja omanvoitonpyyntö” oli ollut 

ehdottoman vierasta. Hänen mukaansa Elmo E. Kaila oli eläessään uhrannut 

kaikki sielunsa ja ruumiinsa voimat ”Isänmaan hyväksi pyytämättä itselleen – – 

mitään palkkiota.” Simojoki kirjoitti, kuinka Kailan persoonassa spartalainen elä-

mäntapa oli yhdistynyt nöyrään jumalasuhteeseen, jonka tausta oli ollut hänen 

pohjalaisen pappiskotinsa vakaassa ja uskonnollisessa kasvatuksessa.157 Vaatimat-

tomuus ja pyyteetön työ isänmaan hyväksi Jumalan tahdon mukaisesti oli ideaali, 

jota Simojoki edellytti johtamansa Sinimusta-järjestön jäseniltä. Simojoen kuvaus 

Kailasta heijasteli yhteiseksi koetun, lujan vakaumuksen varaan rakentuneen yh-

teisön ihannemallia, jota etenkin alkukirkko hänen käsityksessään edusti. Alkukir-

kon esikuva ja oppimestari Kailan tarjoamat elämisen ihanteet muodostivat hänen 

ajattelussaan sittemmin pohjan uuden äärivalkoisen nuorison kasvatustyöhön.  

                                                 
155 Uola 1982, 305; Zetterberg 2007, 552–553; Siironen 2017, 215–216. 
156 Simojoki 1935 i; Virkkunen 1975, 141–142; Sepp 1997, 82–83; Ahti 1999, 464; Mylly 2001; 
Siironen 2017, 216–217.  
157 Simojoki 1935 f. 



65 

Simojoki sivusi siveellisen elämäntavan teemaa myös Sinimustan juhannus-

numerossa 21. kesäkuuta. Hän valitteli sitä, että vaikka osa nuorten vanhemmista 

olikin sisäistänyt sinimusta-aatteen merkityksen Suomen tulevaisuuden kannalta, 

moni vanhemman polven edustaja jäi ymmärryksen ulkopuolelle. Simojoki katsoi, 

että vanhempien ylimielisyys mahdollisti sukupolvien välisten kuilujen ja katke-

ruuden muodostumisen. Hänen mukaansa oli kuitenkin selvää, että lasten ja nuor-

ten tuli kunnioittaa vanhempiaan joka tapauksessa; se oli eräs pyhistä ja loukkaa-

mattomista laeista. Nuorison oli ylläpidettävä ritarillisuuden ihannetta ja vältet-

tävä ylimielisyyttä ja röyhkeyttä, jotka olivat yleistyneet suurelta osalta ”marxilai-

sen ja liberaalisen kasvatuksen” seurauksena. Olennaisin syy vanhempien kunni-

oittamiseen oli kuitenkin se, että kyse oli Jumalan tahdosta: 

Neljäs käsky, joka velvoittaa tähän, on siitä merkillinen, että se on ainoa käsky, jo-
hon liittyy erityinen siunauksen lupaus. … ”Jotta menestyisit ja kauan eläisit siinä 
maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.” Sellaiselle nuorisolle, joka kun-
nioittaa vanhempiaan, antaa Jumala pitkän ijän ja menestyksen siinä maassa, jonka 
Hän sille nuorisolle antaa. SM-nuoriso on saanut vanhemmalta polvelta lahjana va-
paan Isänmaan. Se odottaa sille Isänmaalle suurta tulevaisuutta ja tekee työtä sen hy-
väksi. Sen unelmana on, että Jumala antaisi sille suuren Isänmaan, ja se on valmis 
vaikka uhraamaan viimeisen veripisaransa tämän unelmansa hyväksi.158  

Ritarillisuuden ja vanhempien kunnioittamisen kautta sinimustien tuli osoittaa, 

”että se on todella nuorisoa, jolle Jumala voi antaa siunauksensa ja jolta voidaan 

odottaa enemmän kuin yhdeltäkään polvelta ennen sitä.”159 Simojoen tulkinta Vii-

dennen Mooseksen kirjan mukaisesta neljännen käskyn muotoilusta (5. Moos. 

5:16) toi ilmi hänen vahvan uskonsa siihen, että Jumalan antama maa olisi nimen-

omaan tuleva Suur-Suomen valtakunta. Hänen mukaansa lupauksen toteutumisen 

ehtona oli nuorison ritarillisuus ja nöyryys, minkä myötä he saisivat paikkansa tu-

levan suuren isänmaan uhrivalmiina, Jumalaa pelkäävinä kansalaisina.  

Sinimusta-lehden alkusivut oli tavallisesti varattu hartaustekstin palstati-

laksi. Elias Simojoen kirjoitus oli yleensä heti tämän jälkeen, mutta heinäkuun 12. 

päivän Sinimustassa hän kirjoitti poikkeuksellisesti juuri hartausmielessä. Inspi-

raation aihe tuli Jeremian kirjasta (Jer. 31:15–17): 

Näin sanoo Herra: Ääni kuuluu Raamassa, valitus, katkera itku. Rakel itkee lapsi-
ansa, eikä tahdo ottaa lohdutusta lastensa tähden; sillä ei ne enää olemassa ole. 
Mutta Herra sanoo näin: Pidätä äänesi itkusta ja silmäsi kyyneleistä; sillä työllesi 
palkka tuleva, sanoo Herra, ja ne palajavat urhollisen maalta. Ja toivo on tulevaisuu-
destasi, sanoo Herra: lapsesi palajavat rajoillensa.160 

Simojoki selitti, että profeetta Jeremia oli ollut Israelin kansan lohduttaja ti-

lanteessa, jossa se oli ”vieraalla maalla kärsimysten helteessä – – tullut syntinsä 
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159 Simojoki 1935 g. 
160 Simojoki 1935 h. 
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tuntoon ja ruvennut etsimään Herran kasvoja.” Jumalan ilmoituksen mukaisesti 

sen ”kyynelkylvö” kotimaansa ulkopuolella ei ollut ollut turhaa, ja kansallinen tu-

levaisuudentoivo oli yhä olemassa.161 

Simojoki sovelsi Jeremian kirjan sanoja Karjalaan ja Inkeriin, jossa itkettiin 

kuten Raamassa. Hänen mukaansa Inkeristä oli karkotettu tuhansittain ihmisiä 

muun muassa Siperiaan, ja jopa perheenjäsenet oli erotettu toisistaan. ”Turhaan 

ojentaa hän [lapsiaan itkevä inkeriläisäiti] käsiänsä rukoillen Suomea kohti, hänen 

hätänsä ei hellytä tunnotonta, itsekkäisyyteen vaipunutta, veljeskansaa” Simojoki 

surkutteli. Hän kertoi, kuinka Jumala oli armahtanut israelilaisia sekä kuultuaan 

Rakelin itkun että myöhemmin sen jälkeen. Herran ajan tullessa Jumala oli pakot-

tanut ”sortajakansan päästämään Israelin takaisin omalle maallensa ja rakenta-

maan jälleen sortuneita Siionin muureja.”162   

Raamassa oli itkettävä siihen asti, että Jumalan katse kääntyisi kohti Suo-

men veljeskansoja.  

Itke, Rakel, itke Karjalan ja Inkerin äiti ja isä armoistuimen edessä, kunnes Herran 
käsi sinut kyynelvedestäsi nostaa – – Itke, niin että kyyneleesi alkaisivat polttaa 
Suomenkin kansan kivikovaa sydäntä ja täällä alettaisiin rukoilla Sinun puolestasi – 
– Jos näin tapahtuisi, niin alkaisi usvaisten pilvien välistä pilkottaa toivon säde Suo-
men heimon tulevaisuudesta ja koittaisi kerran aika, jolloin Herra johdattaisi heimo-
kansojemme rippeet takaisin omille rajoillensa.163 

Kotiseuduiltaan karkotetut inkeriläiset ja karjalaiset saivat Simojoen raama-

tuntulkinnassa israelilaisiin pakkosiirtolaisiin verrattavan roolin. Kantasuomalais-

ten asema jäi ainakin tämän tulkinnan osalta avoimeksi, joskin suhteessa aiemmin 

eriteltyyn Pohjolan viinitarha -asetelmaan se vaikuttaa näyttäytyneen Simojoelle 

merkittävänä. Tässäkin kohtaa hän elätteli toivetta suomalaisten suurisänmaallisen 

kansallishengen heräämisestä ja kääntymisestä Jumalan puoleen suomensukuisten 

kansojen hyväksi, mikä osaltaan tukee edellä esitettyä näkemystä. Simojoki uskoi 

Jumalan väliintulon lopulta vapauttavan Suomen sorretut sukukansat Raaman kur-

juuden takana olleen Neuvostoliiton sorrosta. Ainoa ehto tälle oli se, että murhe 

tulisi esille tarpeeksi suuressa mittakaavassa – niin suuressa, että suomalaiset vih-

doin ja viimein heräisivät tavoittelemaan suuruuttaan. 

Ennen pitkää Simojoki joutui vastaamaan Neuvostoliittoa koskevista, sol-

vaaviksi tulkituista julkisista kannanotoistaan aina raastuvanoikeudessa saakka. 

Hänen mukaansa Sinimusta-järjestö pyrki syntisen elämäntavan lisäksi vapautta-
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maan Suomen marxilaisuuden vaikutusvallasta, joka oli jo orjuuttanut maan työ-

väestön. Simojoki puhui alinomaa karjalaisten ja inkeriläisten vapauttamisesta, 

mikä hänen mukaansa riitti mainiosti perusteeksi sille, että Sinimustien toimin-

nassa oli lopulta kyse vapausliikkeestä.164 

Simojoki päivitteli, ettei Suomen osalta ollut vieläkään aloitettu Karjalan ja 

Inkerin asian rauhanomaista ajamista. Hänen mielestään tilannetta kuvasi hyvin 

se, että  

samaan aikaan kuin maailmanpoliittinen lehti Journal de Genève kirjoitti viime ke-
vättalvella hälyttävän artikkelinsa Karjalan ja Inkerin hävityksestä, ei meillä ollut 
eduskunnassa aikaa kiinnittää siihen huomiota, koska meillä oli siihen aikaan käy-
mässä taistelu siitä, onko ruotsalaiselle eduskuntaryhmälle annettava kolmas tulkki 
vai ei. Kun viime keväänä tiedot Inkerin viimeisistä karkoituksista julkaistiin sano-
malehdissämme suurin otsakkein, olimme eduskunnan viimeistä edellisessä istun-
nossa. Eduskunta päätti siinä istunnossa myöntää miljoonat lähetystötalon rakenta-
miseksi Moskovaan, jossa ei millään porvarillisella maalla omaa lähetystötaloa ole. 
Nyt on kuitenkin käynyt niin nolosti, ettei Venäjä ole hyväksynyt mainitun talon pii-
rustuksia, koska ne ovat ”funkistyyliä”.165 

Simojoen mukaan Karjalan ja Inkerin asiaa ei edistetty edes Kansainliitossa, 

jossa valtaa käytti muuan Wallack-Meer-niminen juutalainen. Wallack-Meerillä 

Simojoki viittasi luultavasti Maksim Litvinoviin, joka toimi Neuvostoliiton ulko-

asiainkomissaarina vuosina 1930–1939.166  

Simojoki oli viitannut Litvinoviin aiemminkin julkisessa asiayhteydessä. 

Kirjoituksessaan hän oli todennut, kuinka eurooppalaiset diplomaatit saksalaisia 

virkaveljiään lukuun ottamatta ”kilpaa pokkuroivat” tämän edessä. Litvinovin juu-

talaistausta oli tullut mainituksi tässäkin yhteydessä: Simojoen mukaan tämän ” 

tyypilliset narikkajuutalaiskasvot loistavat rasvaisen tyytyväisinä” kaiken tuon 

pokkuroinnin myötä. Siirosen mukaan Simojokea ei voi pitää korosteisesti anti-

semiittinä, vaikka aikakaudelle tavanomainen ajatus bolševismista globaalin juu-

talaisuuden salaliittona vaikutti taustaoletuksena hänenkin ajattelussaan.167 Suh-

tautumisessa Litvinoviin oma merkityksensä lienee ollut sillä, että kyse oli paitsi 

juutalaisesta myös neuvostokommunistista. Simojoen kielteinen suhtautuminen 

Venäjään, kommunismiin ja ateismiin näyttäisi vahvistaneen hänen antipatiaansa 

juutalaistaustaista Litvinovia kohtaan. 

                                                 
164 Sm 20.9.1935 Uuden nuorison tie. SM:n päällikön, pastori Elias Simojoen puhe Messuhallissa 
15.9.-35; PP 1942, 150; Siironen 2017, 217. 
165 Sm 20.9.1935 Uuden nuorison tie. SM:n päällikön, pastori Elias Simojoen puhe Messuhallissa 
15.9.-35; PP 1942, 152–153.  
166 Sm 20.9.1935 Uuden nuorison tie. SM:n päällikön, pastori Elias Simojoen puhe Messuhallissa 
15.9.-35; PP 1942, 153–154; Jussila & Hentilä & Nevakivi 2006, 165, 403. 
167 Simojoki 1935 e; Virkkunen 1975, 144–145; Siironen 2017, 236. 
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Yksityisessä kirjeenvaihdossaan Elias Simojoki avautui raivokkaasti muun 

muassa järjestöjohtajalleen Jaakko Virkkuselle. Niin sanotussa Heinäsaari-kirjees-

sään hän uhosi tälle siitä, kuinka hänen poliittiset vastustajansa löytäisivät ennen 

pitkää paikkansa Heinäsaarelle perustettavalta keskitysleiriltä. Petsamoon sijoitet-

tuna nämä Simojokeen kyseenalaistaen suhtautuvat toisinajattelijat saisivat ”viet-

tää loppuikänsä linnunsontaa keräten ja vapisten kuunnella Sinimustien tahdik-

kaita askeleita vartiotulien ääreltä.” Toisessa Virkkuselle osoittamassaan kir-

jeessä, niin sanotussa Päts-kirjeessä, hän viittasi Viron presidentti Konstantin Pät-

sin tulevaan Suomen-vierailuun, jota vastaan tehtävä attentaatti voisi edetä ehkä 

jopa kyydityksen asteelle saakka. Kirjeiden vastaanottaja Jaakko Virkkunen oli 

tunnettu taipumuksestaan Simojoen kaavailemaan häikäilemättömään ja aggressii-

viseen toimintaan. Hänellä oli tiiviit yhteydet sekä Artur Sirkiin että muihin Vi-

rosta Suomeen paenneisiin vapseihin.168 

Vuoden 1935 edetessä kohti loppuaan vapsijohtaja Artur Sirk jatkoi Loh-

jalla Viron vallankaappauksen suunnittelua. Ulkopoliittiseen vehkeilyyn sotkeutui 

osaltaan myös Elias Simojoki – nuorisojohtaja, kansanedustaja ja kirkonmies. 

Joulukuussa 1935 Viron vapaussoturit toteuttivat vallankaappaussuunnitelmansa. 

Yritys epäonnistui surkeasti. Tallinnassa Viron poliisi pidätti kolmatta kymmentä 

vapsijohtajaa, joiden hallusta löytyi Suomen yhteyksiin viittaavaa kirjallista mate-

riaalia. Suomenlahden voimakkaan merenkäynnin johdosta Artur Sirk ei lopulta 

edes päässyt Viroon johtamaan joukkojaan, minkä seurauksena hän vältti pidätet-

tyjen kohtalon. Pidätyksen välttäminen ei kuitenkaan taannut Sirkille rauhan-

omaista hiljaiseloa, vaan tapahtumien hiljalleen valjetessa hänen oli pakko paeta 

myös Suomesta. Sinimusta-järjestön aktiivinen rooli vallankaappaushankkeen 

suunnittelussa tuli melko nopeasti yleiseen tietoisuuteen, kun vapsien hallusta löy-

tyi suomalaista alkuperää olevaa aseistusta, muun muassa käsikranaatteja.169 

Samoihin aikoihin Viron vallankaappaushankkeen kuumimman vaiheen 

kanssa 6. joulukuuta 1935 Simojoki saarnasi Akateemisen Karjala-Seuran valati-

laisuudessa järjestön tuoreimmille jäsenkandidaateille. Innoitus puheeseen virisi 

Evankeliumista Luukkaan mukaan (Luuk. 9:61–62), jossa Jeesus kehottaa seuraa-

jaansa tarttumaan auraan ja katsomaan eteenpäin. ”AKS-veli! Oletko sinä mat-

kalla sitä kaupunkia kohti, joka on ylhäällä?” hän kysyi vastatakseen itse omaan 

                                                 
168 Virkkunen 1975, 143–145; Siironen 2017, 217–218; Niinistö 2018. 
169 Virkkunen 1975, 146–155; Uola 1982, 305–307; Siironen 2017, 218–219; Niinistö 2018. 
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kysymykseensä: ”Me jokainen olemme matkalla iäisyyttä kohti.” Hänen mieles-

tään oli sitä vastoin toinen asia, kuinka monella se oli mielessä arkielämässä: 

kuinka moni paikallaolijoista kilvoitteli ”tietoisesti sielunsa autuuden puolesta 

pyrkiessään iankaikkista elämää kohti?”170 

Simojoen mukaan oli selvää, että suunnan ollessa iankaikkinen elämä oli 

edettävä katse menosuuntaan päin. Tällöin jäisi taakse kaikki se hengen kuorma, 

jonka synti ja sielun kadottava elämäntapa aiheuttivat. Simojoki selitti kuulijoil-

leen tilannetta, jossa Jeesuksen nuori seuraajaehdokas oli pyytänyt saada jättää 

hyvästit kotiväelleen. Hänen mukaansa syy siihen, että Jeesus ei ollut tätä hyväk-

synyt, oli hänen tarkoituksensa varjella nuorta miestä tämän entisten syntitoverien 

seuralta; hyvästien tie olisi ollut tie entiseen, lähtö olisi jäänyt tekemättä. Tämän 

vuoksi lähdön oli tapahduttava välittömästi taakseen katsomatta. Simojoen mu-

kaan hengellinen kutsu ei eronnut käytännössä mitenkään isänmaallisesta kut-

susta: isänmaan kutsu oli taivaallinen kutsu, joka velvoitti seuraamaan. Hän sanoi, 

että kutsun kuulevan oli tehtävä kuten jääkärit ja vapaussoturit aikoinaan ja 

lähdettävä sitä kutsua seuraamaan taaksensa katsomatta, kenenkään mieltä kysy-
mättä, omista eduistansa huolimatta, omat mahdollisuutensa unohtaen, oman tule-
vaisuutensa uhraten ja kaiken jättäen. Sillä myös Isänmaan kutsu, tämän Isänmaan, 
joka on alhaalla, on niin suuri, että se vaatii ehdotonta tottelemista ja ehdotonta seu-
raamista.171 

Simojoki tahtoi tietää, kantoivatko hänen kuulijansa huolta omasta ja mui-

den sieluista. Hän puhui AKS:n jäsenten lankeemuksista ja turmeluksesta, jonka 

perimmäinen aiheuttaja oli Helsingin elämä. Ongelman ydin oli Simojoen mukaan 

siinä, että Helsingissä sisäiset vietit ja syntiset taipumukset vaikuttivat hajottavasti 

nuoren elämään: 

Jos me olemme oikeita AKS:läisiä, – – meille täytyy muodostua samanlainen mieli 
kuin apostoli Paavalille, joka sanoo: ”Kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi?” Sen 
vuoksi AKS-veli, sinä joka olet jo valan tehnyt, ja sinä, joka nyt käyt valasi teke-
mään, muista se, mitä sanoi herännäisyyden isälle, nuorelle taistelevalle nuorukai-
selle, hurskas mies: ”Yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki: Kristuksen sisälli-
nen tunto.”172 

Simojoki myönsi, että ylioppilaitten lankeemukset ja koko ”meidän nykyi-

sen nuorisomme siveellinen hätä” olivat herättäneet hänessä huolta. Ja se, jolla oli   

tästä nuorisosta ja sen tulevaisuudesta hätä, hän ei voi olla rukoilematta, että kansal-
lisen ja isänmaallisen herätyksen rinnalla tulisi tämän nuorison osaksi hengellinen 
herätys.173 

                                                 
170 PP 1942, 156, 163; Siironen 2017, 194.  
171 PP 1942, 156–158; Siironen 2017, 194. 
172 PP 1942, 159–160; Siironen 2017, 194. 
173 PP 1942, 159–160; Siironen 2017, 194. 
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Simojoki katsoi, että ilman uskonnollista herätystä ja sen uudistavaa vaiku-

tusta AKS:n tavoitteet jäisivät saavuttamatta. Kansan ja sen elämän sisäisille uu-

distajille oli näin ollen tarvetta. Tarve uudistua ilmeni hänen mukaansa läsnäoli-

joiden keskuudessa yleiselläkin tasolla: 

AKS-veljet! – – Olen vakuuttunut siitä, että jos meillä on avoin omatunto nyt astues-
samme lippumme ääreen ja seisoessamme lippumme juurella, niin kaikki me jou-
dumme murehtimaan omaa heikkouttamme, hengellistä sairauttamme ja laiminlyön-
tejämme. Mekin vanhemmat AKS:läiset, sillä me olemme niin paljon rikkoneet Ju-
malaa ja Isänmaata vastaan ja toisiamme vastaan, että jos me emme saa sitä anteeksi, 
niin me hukumme. Jospa Jumala saisi armossansa painaa meidän tunnoillemme tuon 
kysymyksen tämän huvitteluvimmaisen, alhaisten viettien orjuudessa vaikeroivan 
kansan keskellä, niin tästä nuorisosta kasvaisi sitten se uusi Suomen kansa, joka ky-
kenisi täyttämään sankarivainajiemme unelman.174 

 Kytkemällä puheensa Luukkaan evankeliumitekstiin Simojoki pyrki koros-

tamaan sitä, kuinka isänmaan asia Suur-Suomen hahmossa oli velvoittavuudes-

saan verrattavissa Jumalan tahdonilmaukseen. Samoin kuin Jeesuksen seuraami-

nen ja sen mukana tuleva radikaali elämänmuutos myös Suur-Suomen tuleminen 

edellytti sitä, että sen rakentamiseen sitoutunut nuoriso oli mukana hankkeessa 

kokonaisvaltaisesti. Näin ollen se ei saanut antaa keskuudessaan sijaa maailmal-

liseksi syntielämäksi katsotuille ulkopuolisille houkutuksille. ”Kuka lankeaa, ettei 

se minua polttaisi” (2. Kor. 11:29) oli Paavalin kirjeestä lainattu sitaatti, jolla Si-

mojoki pyrki korostamaan äärivalkoisen etujoukon ryhmäkoheesion merkitystä: 

joukko johtajineen oli yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki, sen toimintakyky oli 

jokaisen vastuulla. Simojoen mielestä oli selvää, että ilman sisäistä rikkumatto-

muutta ja kristillis-isänmaallista yhteishenkeä suuruus – sekä kansallinen että hen-

gellinen – olivat vaarassa jäädä kokonaan toteutumatta. 
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4 Suuren Suomen tuulentavoittelija 1936–1940 

4.1 Pää vadissa, risti hartioilla 

Sekaantuminen vieraan valtion asioihin koitui kohtalokkaaksi käänteeksi sekä Si-

nimusta-järjestölle että sen johtajalle Elias Simojoelle. Sinimustanuoret olivat 

avustaneet Viron vapaussoturiliikettä epäonnisen vallankaappausyrityksen suun-

nittelussa ja toteuttamisessa. Heillä oli ollut toimilleen päällikkönsä suostumus ja 

tuki. Julkisessa sanassa Simojoen toiminta sai osakseen tuomitsevia äänenpainoja 

monelta suunnalta. Vuoden 1936 alussa häneen kohdistui eräs koko vuosikymme-

nen kohutuimmista julkisista ajojahdeista. Raskauttavien tietojen ohella lehdet 

saivat haltuunsa Simojoen Jaakko Virkkuselle aiemmin lähettämät, arkaluontoiset 

Heinäsaari- ja Päts-kirjeet.175 

 Tammikuun 17. päivän Sinimusta-lehden kirjoituksessaan ”Eestin tapahtu-

mien johdosta” Simojoki päivitteli, kuinka harvinaislaatuisesti järjestön toimet Vi-

rossa olivat saaneet Isänmaallisen kansanliikkeen ja Sinimustien vastustajat sosia-

listeista vanhoillisimpiin porvareihin liittymään yhteiseen rintamaan nuorisojärjes-

tön lakkauttamiseksi. Näiden puolueiden vastustuksesta huolimatta Simojoki ei 

nähnyt nuorison toiminnassa mitään hävettävää; vaikka jotkut sinimustat olisivat 

tukeneet Viron vallankaappausta ja tulisivat tuomituiksi, he eivät menettäisi kun-

niaansa päällikkönsä silmissä. Simojoki antoi kuitenkin ilmi epäuskonsa sitä koh-

taan, että Viron poliisi kykenisi lopulta ”tekemään sellaisia paljastuksia, jotka 

koituisivat todelliseksi hyödyksi niille suomalaisille, jotka vaativat Sm-järjestön 

päätä vadissa.”176 Edelläkävijäluonteestaan huolimatta Simojoki uskoi Sinimus-

tien välttävän Johannes Kastajan Raamatussa kerrotun mestauskohtalon (Mark. 

6:14–29, Matt. 14:1–12), joka merkitsisi kuoliniskua Sinimustien isänmaalliselle 

julistustyölle.  

Sen sijaan, että olisi heti alkuun myöntänyt Sinimustien toiminnan laillisen 

ontuvuuden, Simojoki keskittyi ensitilassa korostamaan Sinimustien moraalista 

puhtautta: nuorisojärjestön kunnia ei ollut missään suhteessa vaakalaudalla. Etsivä 

keskuspoliisi kuulusteli Simojokea, joka aluksi kielsi olleensa tietoinen vapsien 

suunnitelmista. Muutaman päivän mietittyään hän tuli kuitenkin toisiin aatoksiin 

ja palasi muuttamaan lausumaansa kantaa. Lehdistön piirissä puitiin kiihkeästi Si-

mojoen kannalta arkaluontoisia Heinäsaari- ja Päts-kirjeitä, jotka olivat vuotaneet 
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toimittajien käsiin. Esimerkiksi Helsingin Sanomat totesi kirjoituksessaan ”ketun-

rautojen loksahtaneen viimein Simojoen nilkkaan.”177  

Seuraavina viikkoina Simojoki oli lehdistön huomion keskipisteenä jesuiit-

tamaisena kaksinaismoralistina ja valehtelijoiden ruhtinaana. Sosiaalidemokraat-

tien, Maalaisliiton ja Edistyspuolueen eli niin sanotun laillisuusrintaman äänen-

kannattajat kunnostautuivat ryöpytyksen eturintamassa. Simojoki koki olonsa jul-

kisen paineen alla hyvin ahdistuneeksi. Hän antoi IKL:n Ajan Suunta -lehdessä 

lausunnon, jossa hän myönsi, että oli poliisille valehtelunsa jälkeen käynyt myö-

hemmin oikaisemassa lausuntonsa. Simojoki kiisti olleensa mukana Viron vallan-

kumoushankkeessa mutta kertoi tehneensä väärin jättäessään puuttumatta sitä tu-

keneiden sinimustanuorten toimiin. Hän katsoi Sinimustien osaksi tulleet rankai-

sutoimet merkeiksi jumalallisesta johdatuksesta. Vaikka Simojoki ei EK:n kuulus-

teluissa tai Ajan Suunnalle antamassaan lausunnossa myöntänyt osallisuuttaan Vi-

ron vallankaappausjupakkaan, hän kertoi kirkolliselle esimiehelleen Väinö Mal-

mivaaralle tienneensä suunnitelmasta. Silti hän vakuutteli myös tälle pitäyty-

neensä ulkopuolella vapsien kaavailuista. Siironen esittää, että näin asia todella 

oli, vaikka Simojoki ei vakuutteluistaan huolimatta ollutkaan täysin osaton asi-

assa.178 

Kirkon piirissä muun muassa Turun tuomiokapitulin asessori Feliks Lujanen 

oli moittinut IKL:ttä jo aiemmin uuspakanallisuudesta. Poliittiselta kannaltaan ko-

koomuslaisen Lujasen mukaan kristinusko esiintyi vallankaappausjupakassa häpe-

ällisessä alennustilassa, vieläpä ”luterilaisen kirkon papin avustamana.” Lujanen 

katsoi Simojoen huijanneen ihmisiä sekä poliittisessa että uskonnollisessa merki-

tyksessä. Yleiskirkollinen Kotimaa-lehti taas korosti sitä, kuinka Simojoki oli jou-

tunut ”väkivallan ja laittomuuden” hengen villitsemäksi. Herättäjä-lehti osoitti se-

kin paheksuntansa heränneen pappismiehen moraalisen hairahduksen johdosta. 

Harmitusta aiheutti etenkin se, että Simojoen toiminta oli tuonut ”närkästyksen 

maljan kirkon ylle” sen uskonnonvastaisten vihollisten käsissä.179 

Simojoki piti koko tilanteessa pahimpana sitä, että hän joutui sekä vieraiden 

että omien koirien puremaksi. IKL:n riveissä ulkopoliittisen vehkeilyn katsottiin 

nostattavan julkisen mielipiteen entistä ehdottomammin kansanliikettä vastaan. 

Puoluejohdon käsitys Simojoesta vastuuttomana nuorisojohtajana vain vahvistui. 

                                                 
177 HS 25.1.1936 Loksahtivat taas kerran; Virkkunen 1975, 157; Uola 1982, 307–308; Siironen 
2017, 225–226.  
178 Virkkunen 1975, 157; Siironen 2017, 226–228. 
179 Km 28.1.1936 Pappien kiihkomielistä; He 31.1.1936; Siironen 2017, 243. 
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Se pyrki sanomaan IKL:n irti Sinimustien puolella eskaloituneesta kriisistä. Muun 

muassa IKL:n laillisuuslinjan keulahahmo Bruno Salmiala puolusti hanakasti puo-

luetta väitteiltä, joiden mukaan puoluejohto olisi jättänyt tietoisesti puuttumatta 

Sinimustien laittomuuksiin. Simojokea alettiin pitää poliittisena painolastina, 

jonka osa hänen kollegoistaan olisi mieluusti nähnyt puolueen ulkopuolella.180 

IKL:n Ajan Suunta -lehdessä Sinimustien vehkeily Viro-jupakassa tuomit-

tiin välittömästi. Puolueen maakuntalehdet taas roimivat hanakasti varsinkin jär-

jestöä johtanutta Simojokea. Miika Simojoki vetosi veljeensä, jottei tämä enää ha-

kisi jatkoa kansanedustajuudelleen tulevan kesän vaaleissa. Tukea Simojoki sai 

vaikeassa tilanteessaan lähinnä vapaus- ja heimosoturitoveriensa suunnalta. He pi-

tivät aateveljensä edesottamuksia pääasiassa isänmaallisen intomielen osoituk-

sena. Heränneiden keskuudessa Viro-jupakka vaikutti Simojoen arvovaltaan hei-

kentävästi. Kiuruvedellä 742 seurakuntalaista osallistui adressiin, jossa he vaativat 

kelvottomana pitämänsä pitäjänapulaisen eroa. Toisaalta pitäjän kunnalliseen eliit-

tiin kuuluneet kolmisenkymmentä virkamiestä ja kirkkovaltuutettua lähettivät tuo-

miokapituliin oman nimilistansa niistä todelliseksi kirkkokansaksi katsomistaan 

seurakuntalaisista, jotka olivat yhä sielunpaimenensa takana.181 

Sinimustien osallisuutta vapsien vallankaappausyritykseen puitiin eduskun-

nan istuntosalissa helmikuun 25. päivänä 1936 jännitteisessä ilmapiirissä. Väliky-

symyskeskustelun avasi sosiaalidemokraatti Väinö Hakkila puheenvuorollaan. La-

puan kesänä 1930 Hakkila oli joutunut Lapuan liikkeen kyydityksen uhriksi. Hä-

nen kaappaajansa olivat muun muassa istuttaneet hänet muurahaispesään, ja kiel-

teisen kokemuksensa myötä hän otti nyt Simojoen kuulemisesta irti kaiken, minkä 

vain saattoi irti saada. Heinäsaari- ja Päts-kirjeisiin viitaten Hakkila esitti väitteen, 

jonka mukaan Sinimustat pyrkivät päällikkönsä johdolla muuttamaan Suomen po-

liittisen järjestelmän yksinvaltaiseksi diktatuuriksi. Yksi toisensa jälkeen kaikkien 

puolueiden eduskuntaryhmät julistivat Simojoelle tuomionsa. Välikysymyksen 

käsittelypöytäkirjan laajuus paisui yli satasivuiseksi. Puheenvuoroissa huomion 

keskipisteeseen nousi etenkin se, että moraalin tärkeyttä korostanut pastori Simo-

joki ei ollut selvästikään toiminut itse siten, miten oli muita opettanut.182 

                                                 
180 Uola 1982, 308–309; Siironen 2017, 229; Niinistö 2018.  
181 Uola 1982, 307; Pennanen 1988, 271–273; Siironen 2017, 229–231.  
182 Virkkunen 1975, 157–158; Siironen 2017, 232–233. 
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Monipolvisen ja -äänisen kritiikin jälkeen Elias Simojoki nousi henkilökoh-

taisesti puhujanpönttöön pitämään puolustuspuheenvuoronsa. Hän totesi ensinnä-

kin olevansa samaa mieltä siitä, ettei vallankaappauksen edistäminen vastannut 

yleistä käsitystä lainmukaisesti hyväksyttävästä toiminnasta. Simojoen mukaan oli 

kuitenkin selvää, että sinimustanuoret olivat ottaneet puhtain tarkoitusperin osaa 

vapsien suunnitelmaan. Simojoki piti mitä suurimpana vääryytenä Sinimustille 

määrättyä toimintakieltoa, jonka sisäministeriö oli sille langettanut 23. tammi-

kuuta. Hän vakuutti omantuntonsa olevan puhdas, mikä sai edustajakollegoiden 

keskuudessa aikaan lähinnä huvittuneita eleitä. Simojoen niin sanotut uraalinäyt 

eivät inspiroineet kanssakansanedustajia yhtä mukaansa tempaavasti kuin hänen 

johtamaansa sinimustaa nuorisoa.183 

Suomen kirkoissa luettiin tammikuussa 1936 yhteiskunnallinen julistus, 

joka tuomitsi julkisesti edusmiespappien poliittisen kiihotuksen. Kohun keskellä 

opetusministeriö kehotti Oulun tuomiokapitulia aloittamaan tutkinnan Simojoen 

tekemisten johdosta. Edellisvuonna tuomiokapituli oli käsitellyt tämän loukkaavaa 

lehtikirjoittelua koskien Neuvostoliiton ulkoministeri Litvinovia. Simojoki esitti 

tuomiokapitulille pyynnön päästä esittämään oma kantansa asiaan ja sai tähän 

mahdollisuuden keskelle vuoden 1936 pääsiäispyhiä. Hän vastasi Oulussa tuomio-

kapitulin edustajille henkilökohtaisesti keskiviikkona 8. huhtikuuta. Kuulemisen 

jälkeen tuomiokapituli päätyi antamaan Simojoelle julkisen varoituksen, joka oli 

hänen henkilöhistoriansa huomioon ottaen varsin lievä rangaistus. Vuosien 1935–

1938 välisenä aikana Simojoki kulutti oikeussalien penkkejä vastaajan ominaisuu-

dessa useampaan otteeseen ja vaihtuvissa asiayhteyksissä.184  

Siironen katsoo, että Viron vallankaappausjupakka siirsi Simojoen ajattelua 

painotetusti politiikasta kohti uskonnollista herätystä. Puhuessaan Paavo Ruotsa-

laisen ja maallikkosaarnaaja Aku Rädyn kotipitäjässä Nilsiässä hän jopa kritisoi 

aiempaa tapaansa kohottaa isänmaan asia arvoasteikolla suhteettoman korkealle. 

Simojoki katsoi mitä ilmeisimmin astuneensa harhaan maailmallisuuden piiriin 

tehtyään isänmaan asiasta epäjumalansa ja saaneensa siitä jumalallisen rangaistuk-

sen. Huolimatta siitä, että Simojoki myöntyi kantamaan tekemisistään vastuun Ju-

malan kasvojen edessä, hän ei kokenut olevansa velvoitettu vastaamaan niiden yh-

teiskunnallisista seurauksista. Hän uskoi Jumalan armahtavan hänet ja antavan an-

teeksi hänen tekemänsä maalliset virheet. Näin ajatteli myös hänen äitinsä Sofia, 

                                                 
183 Virkkunen 1975, 156, 158; Uola 1982, 308; Siironen 2017, 225, 233–234; Niinistö 2018. 
184 Mustakallio 2002, 262–269; Siironen 2017, 236–239. 
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joka tällä tavoin tuki poikansa käsitystä tämän lainvastaisista erheistä ennen kaik-

kea rikkomuksina Jumalan tahtoa vastaan.185 

Viro-jupakasta ei lopulta koitunut Elias Simojoelle juridisia seuraamuksia. 

Kohun myötä hän kohtasi yhteiskunnallisessa toiminnassaan kuitenkin selkeät ra-

jat, joiden oivaltaminen teki osaltaan mahdolliseksi hänen henkisen kasvunsa. Ko-

hun jälkeen Simojoki muun muassa aloitti elämänsä ensimmäisen vakavamman 

seurustelusuhteen. Karjaalainen Anna-Liisa Kotivuori työskenteli Simojoen Ra-

kel-siskon tapaan kasvatusalalla lastenhoitajana. Vuosi julkisen kuohunnan jäl-

keen 38-vuotias Simojoki avioitui tuolloin 23-vuotiaan Kotivuoren kanssa, mikä 

päätti hänen elämänsä poikamiespappina.186 

Sinimustien aiheuttamasta skandaalista huolimatta Isänmaallisen kansanliik-

keen paikkamäärä eduskunnassa pysyi vuoden 1936 vaalien jälkeen ennallaan. Si-

mojoen kannatus heikkeni edellisvaaleihin verrattuna, mutta siitä huolimatta hän 

uusi mandaattinsa. IKL:n asema Suomen poliittisen elämän altavastaajana oli tul-

lut selväksi viimeistään sen jälkeen, kun kokoomus oli alkanut tehdä siihen pesä-

eroa muuttamalla poliittisen linjansa painopistettä maltillisempaan suuntaan. Kan-

sanliikkeen fasismin suuntaan painottunut poliittinen viesti ei sen sijaan purrut ää-

nestäjiin enää 1930-luvun loppupuolella. Simojoki alkoi kääntyä julistuksessaan 

yhä enemmän kohti nuorisoa, jonka hän mielsi merkitykseltään edelleen käänteen 

tekeväksi Suur-Suomen tulevaisuuden kannalta.187 

Sinimustien kohtalo puhututti Simojokea vielä vuoden 1936 eduskuntavaa-

lien jälkeenkin. Suomen Heimon kirjoituksessaan 15. lokakuuta hän totesi, ettei 

pitänyt yllättävänä Sinimustien lakkauttamisen aiheuttamaa tulevaisuuspessimis-

miä ja näköalattomuutta aiemmin johtamansa nuorison keskuudessa. Simojoen 

mukaan nuorten ei tullut silti menettää toivoaan, sillä jokainen kansallinen ja us-

konnollinen herätysliike oli kohdannut toimintansa alkuvaiheessa mitä raivok-

kainta vihaa. Hänen mielestään Sinimustien kohtaama viha ja vaino merkitsivät 

toisin sanoen sitä, että kansallisessa elämässä oli tapahtumassa jotain uutta. Aat-

teelle omistautuneen nuorison oli kuitenkin muistettava, ettei sen kilvoittelu ollut 

vielä tässä vaiheessa edennyt ”veriin asti”. Simojoki myönsi sen mahdollisuuden, 

että ajan henkien taistelussa kärsityt tappiot saattoivat aiheuttaa nuorissa ahdis-

tusta. Hän kuitenkin katsoi, että nuoruuden voima ja tarmokkuus auttaisivat heitä 

                                                 
185 Saarisalo & Talasniemi 1975, 128–129; Virkkunen 1975, 162, 176, 212; Siironen 2017, 239–
241.  
186 Virkkunen 1975, 6, 180–186; Siironen 2017, 9, 117, 241–242; Niinistö 2018. 
187 Uola 1982, 224–229; Soikkanen 1983, 93; Mickelsson 2015, 96, 99–100; Siironen 2017, 246. 
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pääsemään yli näistä ”sielullisista syvänteistä”, jolloin päästäisiin jälleen käsiksi 

Jumalan ja isänmaan asettamiin velvoitteisiin.188 Paavalin sanoja makustellen 

(Hepr. 12:4) Simojoki pyrki patistamaan johtamaansa nuorisoa eteenpäin valitse-

mallaan tiellä: rauhan ajan ideologinen kamppailu oli tosiasiassa vasta alkusoittoa 

sille totiselle taistelulle, jossa menestyminen edellyttäisi Suur-Suomen armoite-

tulta etujoukolta piinkovaa kilvoitteluhenkeä ja uhrivalmiutta.   

Itsenäisyyspäivänä 1936 Simojoki piti valasaarnan Akateemisen Karjala-

Seuran tilaisuudessa. Hän puhui seuran valaan sisältyvästä uhrilupauksesta, joka 

merkitsee – – sitä, että tahdotte omilla hartioillanne osaltanne kantaa sitä ristiä, joka 
kansakunnan hartioita painaa. Se merkitsee iloitsemista ja itkemistä kansakunnan 
kanssa. Se merkitsee itsensä kieltämistä, astumista polulle, jolla voi odottaa kilvoi-
tuksia, murheita ja pahimmassa tapauksessa vielä – häpeääkin.189 

”Miksi olisitte siis tänne tulleet, ellette tullaksenne osallisiksi meidän häpe-

ästämme?” Simojoki kysyi retorisesti kuulijoiltaan. Hänen mukaansa juuri yh-

dessä jaettu häpeä oli avain yhdistävään uskoon isänmaan tulevan suuruuden ja 

onnen taustalla. Simojoki korosti, että ilman Jumalan tukea AKS:n taistelulla ei 

ollut merkitystä. Hänen mielestään Jumalan varjelusta oli tarpeen rukoilla myös 

nyt, sillä Suomen selviytyminen historian saatossa oli perustunut juuri Jumalan ar-

moon. Simojoen mukaan suomalaisten tuli jatkaa rukoilemista, jotta Jumala ”pi-

täisi meidän rakkautemme palavana ja uskomme kestävänä” ja kannattaisi ” meitä 

niissä myrskyissä, jonka merkkejä taivaan rannalla näkyy.” 190 

Kehotus itsensä kieltämiseen ja ristin huomaansa ottamiseen on evanke-

liumeihin (Mark. 8:34, Matt. 16:24, Luuk. 9:23) taltioitu elämänohje, jonka Jeesus 

antaa hänen seuraajikseen tahtoville. Toteamukseen sisältyy oletusarvoinen käsi-

tys Jeesuksen opetuslasten valitseman tien kivikkoisuudesta murheineen, ivahuu-

toineen ja häpeällisine tunteineen. Simojoki sovelsi puheessaan Jeesuksen ohje-

nuoraa kansallismielisestä tulokulmasta käsin puhumalla kansakunnan hartioita 

painavasta rististä, joka edellytti – ajanlaskun alun messiaanisen Jeesus-liikkeen 

tapaan – henkilökohtaisten intressien hylkäämistä jonkin yksilöä suuremman – ju-

malisen tai isänmaallisen – hyvän puolesta. 

                                                 
188 Simojoki 1936 b. 
189 PP 1942, 173–175. 
190 PP 1942, 174–175.  
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4.2 Autuaat ovat Mustapaidat 

Miika Siironen katsoo, että Elias Simojoen poliittisessa asemoitumisessa tapahtui 

1930-luvun loppupuolella muutos uhriutumisen suuntaan. Uhriutuminen oli luon-

teeltaan sekä kansallishenkistä että henkilökohtaista ja Simojoelle luontainen tapa 

toimia. Kokemukset väärinymmärretyksi tulemisesta olivat olleet jo pitkään osa 

hänen itseymmärrystään. Simojoki ja IKL menestyivät 1930-luvun Suomen poliit-

tisessa elämässä jatkuvasti heikommin, minkä lisäksi hän kohtasi henkilökohtaisia 

vaikeuksia. Hän uskoi enenevissä määrin siihen, että juuri vastoinkäymiset osoitti-

vat hänen taistelunsa oikeutetut tarkoitusperät. Äärivalkoisuuden ajautuminen en-

tistä marginalisoidumpaan asemaan yhteiskunnallisessa asiainhoidossa joudutti 

Simojoen uhriutumiskehitystä entisestään.191 

Oikeusministeriön tammikuussa 1936 tekemä päätös Sinimusta-järjestön 

lakkauttamiseksi vahvistettiin ennen pitkää myös tuomioistuinkäsittelyssä. Lain-

voiman saaneesta päätöksestä huolimatta Simojoki katsoi, että Sinimustissa alka-

neen nuorisotyön oli jatkuttava. Luovuttaminen ei käynyt kyseeseen, se kun olisi 

merkinnyt sitä, että hänen sodissa kaatuneiden toveriensa isänmaan puolesta an-

tama uhri olisi menettänyt merkityksensä. Sinimustien lakkauttamisen jälkeen Si-

mojoki oli mukana perustamassa Mustapaita-järjestöä IKL:n nuorisojärjestöksi ja 

Sinimustien työnjatkajaksi. Mustapaidoilla oli oma Luo lippujen! -nimeä kantanut 

järjestöjulkaisunsa, jonka johtokunnan puheenjohtaja Simojoki oli. Hän toimi 

Mustapaita-järjestössä vuodesta 1937 elämänsä loppuun saakka. Simojoen nuo-

resta seuraajasta Viljo Liuksesta tuli Mustapaita-järjestön toiminnallinen puuha-

mies. Sinimustiin verrattuna Mustapaitojen toiminta oli selkeämmin IKL:n kont-

rollissa. Vaikka Simojoki oli mukana myös uuden järjestön taustalla, hän ei ollut 

enää nuorisotyön kiistaton autokraatti kuten aiemmin Sinimustissa.192 

Helmikuussa 1937 Simojoki kirjoitti Luo lippujen! -lehteen otsikkonaan 

”Järjestyshäiriöitä”. Hänen mukaansa Suomen nuorison siveellisestä tasosta kävi 

ilmi ”niin selviä turmeltumisen ja mädäntymisen oireita, että ellei sen läpi käy 

joku sitä puhdistava uudistusliike, niin kansallamme on peloittava tulevaisuus 

edessänsä.” Turmion keskiössä hän näki sosialistien organisoiman jumalattomuus-

liikkeen, joka pyrki vierottamaan nuorisoa jumalanpelosta ja uskonnon vaikutus-

piiristä. ”Tätä jumalattomuuspropagandaa seuratessa joutuu epäilemään, että sillä 

                                                 
191 Siironen 2017, 252–253. 
192 Virkkunen 1975, 7; Uola 1982, 310–312; Siironen 2017, 9, 254–256; Niinistö 2018. 
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on organisoitua yhteyttä siihen jumalattomuuspropagandakeskukseen, jonka pää-

maja on Moskovassa” Simojoki totesi.193 

Simojoki kertoi marxilaisten ylioppilaiden järjestämästä kokoontumisesta 

Helsingin työväentalolla, jossa oli kulttuuritaistelun nimissä tehty linjauksia Suo-

men nuorison johdattamiseksi ”pimeydestä valoon.” Hän oli saanut tietoonsa, että 

tässä kokouksessa oli julistettu vapaan ja terveen ihmisen olevan elämässään riip-

pumaton Jumalasta, joka oli oikeastaan ihmisen luomus. Simojoki kommentoi esi-

tettyjä väitteitä toteamalla, että kulttuuritaistelun suunnaksi oli niiden pohjalta 

muotoutunut pyrkimys pappien ja uskonnon hävittämiseen loiseläimiin verratta-

valla tavalla. Hän vakuutti, ettei kirjoittanut asiasta katkeruuttaan vaan  

vain todetakseni sen kylmän tosi-asian, että tällaisia puheita ja tällaista työtä ei val-
tiovalta nähtävästi pidä ”hyvien tapojen” vastaisena siitä päättäen etteivät sellaisen 
esittäjät ja tekijät joudu niistä edesvastuuseen.194 

Simojoen kirjoituksen pyrkimyksenä oli luultavasti osoittaa se, ettei sosialis-

tien käsitys Kristuksesta ja kirkosta ollut hänen mielestään laadultaan yhtään sen 

hyvätapaisempaa kuin Sinimusta-järjestön toimet vapsien vallankaappaushank-

keen taustalla. Propagandan vaikutuskeinot hyvin tunteneena hän saattoi itsekin 

korostaa omia näkemyksiään tukeneita sosialistien radikaaleimpia linjanvetoja. 

Oli kyse sitten propagandasta tai ei, Simojoen keskeinen viesti oli, että kommu-

nistien Moskovasta johtama ateistinen mielipiteenmuokkaus uhkasi viedä suoma-

laisen nuorison turmeluksen tielle – ei pimeydestä valoon vaan valosta pimeyteen. 

Sinimusta-lehden tapaan myös Mustapaita-julkaisun ensimmäinen varsinai-

nen kirjoitus oli tavanomaisesti lajiltaan hartausteksti. Helmikuun 27. päivän nu-

merossa Simojoen inspiraation lähde oli Evankeliumissa Matteuksen mukaan 

(Matt. 5:8): ”Autuaat ovat puhtaat sydämestä, sillä he saavat nähdä Jumalan.” Si-

mojoen mielestä Jeesuksen vaatimus sydämen puhtaudesta oli ihmiselle eräs vuo-

risaarnan vaikeimmista kohdista, sillä vaikka yksilön elämä saattoi ulkoisesti 

näyttää puhtaalta, ainoastaan Jumala kykeni saamaan selville todellisen sydämen 

puhtauden. Simojoki painotti, että koko elämän puhtaus riippui nimenomaan 

tuosta sydämen puhtaudesta, jonka hän katsoi säilyvän valvovan ja heränneen 

omantunnon avulla. Martin Lutheriin viitaten hän ohjeisti, että lintua ei saanut 

päästää pesimään päänsä päälle, vaikka se sen yli lentäisikin. Synti saattoi koetella 

ketä tahansa, mutta sille ei tullut antaa sijaa asettua sielun sopukoihin.195 

                                                 
193 Simojoki 1937 a. 
194 Simojoki 1937 a. 
195 Simojoki 1937 b.   
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Simojoen mukaan ihmisen oli omasta vartiotehtävästään huolimatta pyrit-

tävä periherännäisesti Kristuksen sisälliseen tuntemiseen. Kristuksen kirkastumi-

nen uskovalle oli nimittäin avain siihen, että tämä saisi  

todellisen halun ja voiman sotia syntiä vastaan. Silloin ihminen kiusauksen käsiin 
jouduttuansa kiiruhtaa sydämen hädällä katsomaan Kristukseen. Hän pitää mieles-
sänsä aina Kristuksen kärsimysmuotoa, ettei synti häntä voittaisi.196 

Simojoen silmissä IKL:n mustapaitainen nuoriso oli ”Suomen uuden ke-

vään” kansaa. Hänen mielestään se vaali sydämessään korkeita ihanteita ja oli val-

mis uhrautumaan niiden puolesta. Simojoki kehotti nuorisoa varomaan sydämensä 

puhtautta turmelevia ihmisiä ja kulttuurivaikutteita. Hän toivoi Kristuksen kirkas-

tuvan heille ja täyttävän heidän sydämensä uudella valolla ja elämällä. Simojoen 

mukaan sydämessään puhdas nuoriso näkisi Jumalan, kuten Jeesuskin oli luvannut 

– ensin salatulla tavalla jo maallisessa ”murheen alhossa ja sitten Jumalan kirk-

kaudessaan ijankaikkisesti.”197 

Akateemisen Karjala-Seuran piirissä alkoi 1930-luvun lopulla yleistyä it-

seymmärrys, jonka mukaan veljeskunnan jäsenet mielsivät itsensä saarroksiin ah-

distetuksi nuorisoksi. Eduskunnassa Isänmaallisen kansanliikkeen paikka opposi-

tion vakiopuolueena ja päivänpoliittisena räksyttäjänä korostui entisestään merk-

kinä siitä, että muut puolueet katsoivat tarpeelliseksi eristää äärivalkoiset margi-

naaliin yhteiskunnallisessa asiainhoidossa. Maaliskuussa 1937 SDP, Maalaisliitto 

ja Edistyspuolue muodostivat Suomen historian ensimmäisen punamultahallituk-

sen, johon IKL:n eduskuntaryhmässä suhtauduttiin ymmärrettävän kielteisesti. 

Sosiaalidemokraattien ja maltillisen oikeiston lähentyminen hallitusyhteistyön 

merkeissä osoitti viimeistään sen, että vapaussodan jälkeinen valkoisten hegemo-

nia suomalaisessa yhteiskunnassa oli käytännössä taakse jäänyttä elämää.198 

Samana vuonna, kun A. K. Cajander nimettiin Suomen ensimmäisen puna-

multahallituksen pääministeriksi, julkaistiin Akateemisen Karjala-Seuran vuosi-

kirja. Elias Simojoki kirjoitti AKS:n tie -nimiseen teokseen otsikolla ”Akateemi-

sen Karjala-Seuran uskonnollisen pohjan synty ja merkitys.” Hänen mukaansa 

AKS seisoi ja kaatui uskonnollisen pohjansa varassa. Seuran perustamisen taus-

talla olleet Karjalan heimosotaretket olivat olleet eräänlaista ”pyhää sotaa hei-

momme elämästä ja kuolemasta.” Karjalan vapauttamismahdollisuuden tyrehty-

essä Simojoki oli sanojensa mukaan tuntenut väistämättä oman rajallisuutensa ja 
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ymmärtänyt Jumalan armon olevan yksilön ja kansakunnan ainoa apu. Riittämät-

tömyyden kokemus oli siten ollut hänen mukaansa eräs seuran perustamiseen joh-

taneista tekijöistä.199 

Simojoki korosti pappien ja teologien merkitystä AKS:n kristillisyyden kan-

nalta ja tähdensi oppi-isänsä Elmo E. Kailan vaatimusta siitä, että seuran jäseniksi 

ei tullut ottaa ateisteja. AKS:n toiminnassa oli toki mukana myös uskonnollisesti 

välinpitämättömiä jäseniä johtuen sen luonteesta ensisijaisesti kansallisena ja po-

liittisena taistelujärjestönä. Simojoki totesi, että hiljattain seuran piirissä oli kui-

tenkin ilmennyt viitteitä myös hengellisestä heräämisestä. Pappien ja teologian 

ylioppilaiden ohella muiden tiedekuntien edustajat olivat nousseet puhumaan Ju-

malan sanaa seuran tilaisuuksissa. Simojoelle tämä näyttäytyi merkkinä siitä,  

että yhä useampi on tullut huomaamaan, ettei pelkkä ulkonainen uskonnollisten asi-

ain kunnioittaminen riitä, vaan tarvitaan persoonallista uskoa Kristukseen ja Hänen 

kauttaan tapahtuvaa sovitusta ja hengellistä uudistusta. Jos tällainen hengellinen he-
rätys kerran vavahduttaa AKS:n jänteviä rivejä, niin silloin Jumalan aika on koitta-
nut uudistaa koko Suomen kansa sekä luoda sille sellainen asema historiassa, että se 
kykenee suorittamaan kutsumustehtäväänsä Jumalan valittuna kansana.200 

Simojoen mielestä AKS:n tuli säilyttää uskonnollinen pohjansa kamppai-

lussa marxilaisuutta ja muita maailmankatsomuksia vastaan sekä jatkaa kansallista 

herätystyötä ja uusien ihmisten luomista. Näin toimimalla seuran toiminta jatkuisi 

kestävällä pohjalla, vaikka muut kansalliset liikkeet menettäisivät merkityksensä. 

Uskonnollisen ja kansallisen herätyksen jatkuessa tulisi toteen AKS:n syntyaiko-

jen unelma suomalais-ugrilaisen rodun ylivallasta Pohjolan alueella.201 Simojoen 

kirjoitus tuki hänen jo aiemmin hahmottelemaansa näkemystä siitä, että Suomi oli 

korvannut Israelin Jumalan valittuna kansana. Tähän käsitykseen liittyi olennai-

sesti suomalaisten tekeminen uusiksi ihmisiksi (vrt. Room. 12:2), sekä hengelli-

sesti että kansallisesti. Uskonnollinen ja kansallinen herääminen taas näyttäisivät 

kytkeytyneen tässä yhteydessä ajalle tyypilliseen rotuajatteluun, josta kieli Simo-

joen poliittis-teologinen julistus suomalais-ugrilaisen rodun ylivallasta Pohjolan 

tienoilla. 

Viron vallankaappausta Suomessa suunnitellut vapsijohtaja Artur Sirk kuoli 

elokuussa 1937 maanpaossa Luxemburgin Echternachtissa ilmeisen epäselvissä 

oloissa. Hänen ruumiinsa haettiin lopulta Suomeen haudattavaksi, ja 9. lokakuuta 

Elias Simojoki oli saattamassa häntä haudan lepoon Helsingin Vanhassa kirkossa 
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järjestetyssä ruumiinsiunaustilaisuudessa. Simojoen mukaan Sirk oli toiminut 

puhtain ja epäitsekkäin motiivein oikean ja jalon päämäärän puolesta. 

Artur Sirkin traagillista elämänkohtaloa ajatellessa pysähtyy kysymään: ”Miksi hä-
nen elämänsä täytyi päättyä tällä tavalla?” Tässä me joudumme kärsimyksen ikuisen 
probleemin eteen, jossa täytyy äärellisen olennon kunnioituksesta mykistyä äärettö-
män edessä ja sanoa, niinkuin psalminveisaaja Daavid sanoo: ”Minä vaikenen enkä 
avaa suutani, sillä Sinä sen teit. (Ps. 39:10)”202 

Simojoki uskoi, että Sirkillä oli ollut persoonallinen tarkoitus Jumalan suun-

nitelmassa. ”Minkä tähden näyttää inhimillisesti arvostellen siltä, että – – Herra – 

– ei näyttänyt kuulevan hänen huutoansa?” hän uteli kuulijoiltaan tavoilleen us-

kollisesti. Simojoen mukaan Jumalalla oli persoonallisten, yksilöllisten tarkoitus-

tensa ohella omat suunnitelmansa kokonaisten kansojen varalle. Ilman uhreja kan-

sallinen herätysliike ei menisi eteenpäin. ”Meidän täytyy uskoa, että yksilöiden 

uhrien kautta Jumala vie asiaansa eteenpäin ja voittoon”, hän vakuutti.203  

Simojoen mukaan kansallisten ylösnousemusliikkeitten vaikutusaika oli kui-

tenkin rajallinen. Taivaallinen ylösnousemus sitä vastoin pakottaisi liikkeelle jo-

kaisen yksilön ja kansakunnan, jolloin Jumalan tuomio kohtaisi kaikkia. Tämä 

ikuinen oikeus tuomitsisi hyvät ja pahat elämän ja tuomion ylösnousemukseen 

lahjomattomalla tavalla. Simojoki elätteli toivoa Sirkin pääsemisestä vihdoin le-

poon Jumalan luokse ja lohdutti tämän omaisia ja ystäviä Jeesuksen sanoilla 

Evankeliumista Johanneksen mukaan (Joh. 11:25): ”Minä olen ylösnousemus ja 

elämä; joka uskoo minuun, hän elää, vaikka olisikin kuollut.” 204 

Vuoden 1938 alussa Simojoki oli jälleen mieliaiheensa äärellä. Hänen kir-

joituksensa tammikuun 21. päivän Luo lippujen! -lehdessä koski neuvostohallin-

non Inkerissä ja Karjalassa toimeenpanemia kristittyjen vainoja. Simojoen mu-

kaan heidän hätänsä oli verrattavissa alkukirkon kohtaloon Rooman valtakun-

nassa. Hän totesi lukijoilleen olevansa voimaton sen asian edessä, ”että Inkerin ja 

Karjalan kansojen päällä leijailevan veripilven läpi tuntuu meitä kohti suuntautu-

van Kristuksen katse.” Simojoki kehotti suomalaisia kristittyjä ja kirkkoa laskeu-

tumaan hengellisesti alas karjalaisten ja inkeriläisten kärsimyksiin. Hänen mu-

kaansa Kristus vaelsi edelleen maan päällä orjantappurakruunua kantaen niissä 

paikoissa, joissa tunnettiin ”Hänen elävä läsnäolonsa”. Simojoki surkutteli kirjoi-

tuksensa päätteeksi kuin Vanhan testamentin profeetta (Aam. 6:6) ikään: ”Voi 

Suomen kristikansaa ja voi sen pappeja, jos ne eivät ’murehdi Joosefin vammaa’ – 
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– on myöhäistä meidän katua silloin kun omilla alttareillamme priiskoitetaan py-

hien verta.” 205 

4.3 Golgatan yllä viuhuu Jumalan vihan ruoska 

Maaliskuussa 1938 tapahtuneen Anschlussin myötä natsi-Saksa liitti naapuri-

maansa Itävallan osaksi Kolmatta valtakuntaa. Elias Simojoki intoutui Adolf Hit-

lerin harjoittaman ekspansiopolitiikan soveltamisesta Suur-Suomi-ideologian vii-

tekehyksessä. Myötäsukaisesta asennoitumisestaan huolimatta hän kiisti kuitenkin 

jyrkästi väitteet siitä, että Isänmaallinen kansanliike olisi ollut natsien suhteen 

epäitsenäinen organisaatio. Simojoen kanta vastasi IKL:n yleistä käsitystä: esi-

merkiksi puoluetoveri Bruno Salmiala korosti, että kansanliikkeen ohjelma oli sen 

saman kehityskulun seurausta, joka oli Italiassa johtanut fasismin ja Saksassa kan-

sallissosialismin nousuun.206 

Jumalan vihan ruoska viuhuu raskaana Neuvostoliiton yllä ja sen ruoskan nimi on 
Stalin. Se ulottuu niihinkin, tuon jättiläisvaltakunnan sotilaallisiin ja poliittisiin joh-
tajiin, joihin ei meidän kätemme voisi koskaan ulottua.207 

Näillä sanoilla Elias Simojoki kuvasi Neuvostoliittoa ja sen johtajaa Josif 

Stalinia Luo lippujen! -lehden kirjoituksessa 14. toukokuuta 1938. Hänen mu-

kaansa vapaussodan päivistä käsillä olevaan hetkeen vierähtänyt 20 vuoden ajan-

jakso – Suomen heimon ylösnousemusta toivovien odotusaika – oli Jumalan sil-

missä vain silmänräpäys. Simojoki korosti, että Jumala teki suurimpia historialli-

sia tekoja ihmisiltä salatuin voimin. Näin ollen kurjuuttaan itkevän, kodistaan kar-

kotetun inkeriläisäidin ahdinko saattoi yhtäkkiä muuttaa koko Euroopan kartan 

Karjalan ja Inkerin suomalaiskansallisen Anschlussin myötä. Simojoen mukaan 

tätä kansallisen yhdistymisen hetkeä tuli valmistella ”rukouksin, sanoin ja 

teoin.”208  

Anschluss-käsitteellä Simojoki viittasi maaliskuun poliittiseen kehityskul-

kuun, jonka myötä Itävalta liitettiin osaksi Saksan valtakuntaa. Karjala ja Inkeri 

ilmenivät hänelle kielen ja kulttuurin puolesta luonnollisina tulevan Suomen 

osina, samoin kuin Itävalta näyttäytyi Hitlerille ja hänen johtamalleen Saksalle. 

Simojoen käsityksessä Suur-Suomi näyttäytyi aiempaa vastaavalla tavalla Juma-

lan tahdon mukaisena tekona. Esimerkiksi Johanneksen ilmestyksessä (Ilm. 15:1) 
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Jumalan viha tulee eskatologisesti täytetyksi seitsemän enkelin seitsemässä vit-

sauksessa. Raamatussa Jumalan vihan kohteeksi joutuminen kertoo usein myös 

tottelemattomuudesta tai kuuliaisuuden puutteesta Herran tahtoa kohtaan (esim. 

Ps. 78:31, Room. 1:18, Ef. 5:6). Neuvostoliiton johtaja Josif Stalin oli Simojoelle 

Jumalan vihan viuhuva ruoska, minkä voi ajatella kytkeytyneen paitsi hänen hah-

mottelemiinsa lopunajallisiin näkyihin myös hänen alinomaiseen ajatukseensa 

siitä, että Suomen kansan oli tehtävä parannus, käännyttävä esi-isiensä Jumalan 

puoleen ja herättävä vaatimaan kansallista suuruuttaan. 

Huhtikuun 14. päivän kirjoituksessaan Simojoki käsitteli nuorisoseuralii-

kettä ja siihen liittyvää kasvatustyötä. Hänen mukaansa nuoren omaehtoinen kas-

vaminen ja oppiminen oli tehotonta hyvien ihmisten luomisen kannalta, sillä ihmi-

nen ei voinut itse uudistua; ihmisen uudistaminen oli Jumalan työtä. Simojoki pai-

notti, että myös mustapaitanuorison oli muiden kansanryhmien tavoin rukoiltava 

Jumalan uudistavaa armoa – joskin sillä erotuksella, että mustapaidat olisivat 

eräänlainen etujoukko ja kaiken alulle paneva voima.209  

Ilman yhteyttä Kristukseen Mustapaita-järjestön tulevaisuus ei Simojoen 

mukaan näyttäisi kuitenkaan valoisalta. Vaikka se oli kansallisesti vaikutusvaltai-

nen tekijä, järjestön työ ei olisi lopulta mitään ilman jumalallista oikeutusta.210 Si-

mojoen tarkoituksena vaikuttaa olleen nöyrän mentaliteetin korostaminen Musta-

paita-järjestön keskuudessa: isänmaallisen nuoren ei tullut luulla liikoja itsestään 

tai omasta kasvustaan vaan luottaa Jumalan uudistavaan vaikutukseen elämässään. 

Kirjoitus oli linjassa hänen aiemman poliittisluontoisen julistuksensa kannalta ja 

tuki hänen poliittisen teologiansa keskeisiä painotuksia.  

Cajanderin hallituksen maalaisliittolainen sisäministeri Urho Kekkonen oli 

Simojoen vanha AKS-veli. Kekkosen johdolla sisäministeriö kielsi marraskuussa 

1938 sekä Isänmaallisen kansanliikkeen toiminnan että sen Suunta-lehtien julkai-

semisen. Sisäministerin tiedonanto eduskunnalle eli niin sanotut Kekkosen konstit 

olivat yllätys paitsi IKL:lle myös muille puolueille. Siitä huolimatta toimenpide 

sai eduskunnassa taakseen kansanedustajien enemmistön selvän tuen. Sisäministe-

riön lakkautuspäätös kumottiin myöhemmin Helsingin raastuvanoikeudessa, joka 
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ei pitänyt toimintakieltoa perusteltuna. Raastuvanoikeuden päätös merkitsi tap-

piota Maalaisliiton nousevan tähden poliittisella uralla. Epäonnistumisestaan huo-

limatta Kekkonen ei luopunut tavoitteestaan IKL:n toiminnan päättämiseksi.211 

Simojoki turhautui siihen, että IKL:n poliittinen liikkumatila hupeni jatku-

vasti pienemmäksi. Siitä johtuen hän katsoi parhaaksi keskittyä enenevissä määrin 

puolustuspolitiikan asiakokonaisuuksiin. Uusi eurooppalainen suursota, jota Si-

mojoen julistus oli muodossa tai toisessa ennakoinut 1920-luvulta saakka, oli al-

kanut näyttää entistä todennäköisemmältä. Lisäksi maanpuolustus oli olennainen 

yhdistävä tekijä valkoisen Suomen ideologian taustalla. Simojoki kiinnitti huo-

miota kasvavissa määrin muun muassa Suomen armeijan varustelutasoon. Eräässä 

eduskuntapuheessaan hän totesi rauhanjärjestöjen olevan puolustusnihilistejä ja 

toimivan Neuvostoliiton käskystä. Simojoen mukaan vaarana oli, että puoluepolii-

tikot riistäisivät armeijalta aseet häpäisten näin vapaussodan voittajien muiston.212 

Joulukuun 21. päivän 1938 Luo lippujen! -lehdessä Elias Simojoki oli taas 

Herran palvelijan professionsa ytimessä. ”Joulusaarna”-nimeä kantavassa hartaus-

tekstissä inspiraatio kumpusi Evankeliumista Luukkaan mukaan (Luuk. 2:1–20), 

jossa kerrotaan Jeesuksen syntymästä. Simojoen mukaan juuri Kristuksen synty-

mässä oltiin sellaisen ihmeen äärellä, jota ”turmeltunut järki” ei voinut sitä käsit-

tää. Vapahtajan syntymäihmeen saattoi hänen mielestään omistaa vain ”yksinker-

tainen, lapsellinen usko.” Simojoki uskoi, että Herran enkeliltä ilmoituksen saa-

neet paimenet olivat muistaneet kuolemaansa asti jouluyön taivaalla loistaneen 

kirkkauden. Hänen mukaansa oli perusteltua ajatella tuon kirkkauden aiheuttaneen 

paimenissa ”palavan ikävän siihen maahan, josta se kirkkaus oli kotoisin.” Simo-

joki esitti, että Jeesuksen opetuslapset olivat olleet kirkkauden nähtyään valmiita 

kokemaan minkälaisia vaivoja tahansa päästäkseen osallisiksi taivaallisesta kirk-

kaudesta. Hän suuntasi huomion lukijoihinsa toteamalla, kuinka 

mekin olemme joskus, ainakin lapsena, saaneet nähdä Hänen kirkkauttansa. Me 
olemme saaneet sitä katsella joulukirkossa, jolloin lapsensilmämme loistivat kilpaa 
joulukynttilöiden kanssa. Me olemme saaneet siitä kuulla hurskaan vanhempamme 
polvella istuessamme.213 

Simojoen mukaan hänen lukijansa elämään oli kuitenkin tullut jotain sel-

laista, joka himmensi jouluiloa; ikään kuin rautainen esirippu olisi laskeutunut 

peittämään kaiken tuon kirkkauden. ”Oi, kunpa alkaisikin tänä jouluna painaa sy-

dämiämme kaikki se minkä olemme kadottaneet niin että joutuisimme jokainen 
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tähystämään taivasta kohti”, hän toivoi. Simojoki uskoi, että näkemällä Jeesus-

lapsen puhtaat kasvot ihminen saattoi kyetä tuntemaan oman likaisuutensa. Hänen 

mielestään joulun tärkein tehtävä olisi katsella näitä kasvoja maltilla, jolloin ”al-

kaisivat kyyneleemme tippua Jeesuksen syntymäseimeen” synnin painamana. Jee-

sus oli nimittäin syntynyt armahtamaan vain syntisiä, eikä ilman synnin tunte-

mista kummunnut tarvetta hänen ikävöimiseensä.214 

Simojoki katsoi, että Jeesus oli syntynyt ensin paimenille ja tämän jälkeen 

jokaiselle, joka oli tullut ”hengessä vaivaisiksi”. Kristus oli syntynyt muun mu-

assa niille vanhemmille, jotka joutuivat ”pimeässä yössä kaitsemaan lapsiansa ja 

suojelemaan niitä pedon hampailta.” Toisaalta joulun ihme oli tapahtunut niiden 

pappien ja opettajien vuoksi, jotka odottivat Herraa saapuvaksi ”kuin yövartijat 

aamua”, sekä nuoriso- ja kansanjohtajille, jotka olivat valmiita uhrautumaan joh-

tamansa joukon puolesta Paavalin esimerkin mukaisesti (2. Kor. 11:29). Simojoki 

totesi, että Kristus oli syntynyt kaikkia näitä ihmisiä varten vapauttaakseen heidät 

lopulta kuormastaan ja johtaakseen laumansa perille. Lopuksi hän julisti Kristuk-

sen syntyneen kaikille lehden lukijoille ja kehotti heitä kiirehtimään Jeesuksen 

seimen luokse hengellisen vaivaisuutensa oljille ja kapaloimaan ”Hänet elävän us-

kon kapalolla.”215 

Keväällä 1939 raja-aidat rymisivät jälleen Euroopan suunnalla, kun Saksa 

miehitti naapurimaansa Tšekkoslovakian. Siirosen mukaan Simojoki ei pitänyt fa-

sismia ja kristinuskoa lähtökohtaisesti moraalisesti ristiriitaisina katsomusjärjes-

telminä. Vaikka kansallissosialismin uuspakanalliset korostukset torjuttiin IKL:n 

piirissä, sotaisia sankarihurskaus ja moraalinen ehdottomuus valtasivat alaa myös 

suomalaisten aateveljien uskontulkinnoissa. On toki muistettava, että edellä mai-

nitut piirteet olivat tulleet IKL:n piirissä tutuiksi jo aiemmin taistelevan herännäi-

syyden myötävaikutuksella.216 

Simojoki muistutti huhtikuun 14. päivänä 1939 ilmestyneessä Luo lippujen! 

-lehden numerossa lukijakuntaansa rajantakaisen Golgatan tapahtumista. Hänen 

mukaansa kirkko eli Itä-Karjalassa edelleen marttyyrikauttaan, jossa vasaran iskut 

kajastelivat tuolta ”pääkallon paikalta”.217 Viittaamalla raamatullisiin Golgatan ta-

pahtumiin Simojoki kytki poliittisluontoisen julistuksensa evankeliumien kerto-

mukseen Jeesuksen teloituksesta pitkänäperjantaina (Mark. 15:22, Matt. 27:33, 
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Joh. 19:17). Vasaranlyöntien yhä jatkuva kajahteleminen puhui osaltaan sen puo-

lesta, että hän katsoi Kristukseen vertautuvan Itä-Karjalan kirkon ristiinnaulitse-

misen olevan edelleen käynnissä. Simojoen mukaan itäkarjalaiset kristityt kärsivät 

keväällä 1939 marttyyrikauttaan samassa hengessä kuin uskossaan taipumaton 

Jeesus. Golgataa Itä-Karjalan kirkolle edusti uskonnonvastainen Neuvostoliitto, 

mikä ei ollut Simojoen julistuksen kannalta yllättävää verrattuna hänen aiemmin 

esittämiinsä näkemyksiin itäisen suurvallan perusolemuksesta.    

Simojoki kertoi, että Neuvostoliitossa ei kaihdettu keinoja Kristuksen ja kir-

kon rienaamisessa: 

Neuvosto-Venäjällä ei häikäillä keinoja Kristuksen pilkkaamiseksi. Sen organisoitu 
jumalattomuusjärjestö, ”Taistelevat jumalattomat”, pukee Vapahtajan kauheampaan 
pilkkapukuun kuin mitä hän kantoi lähes 2000 vuotta sitten laahustaessaan ristin 
alla. Sen yli Venäjän levitetyissä julisteissa kuvataan Kristus proletaarien teloituk-
sissa, pappien mässääjäisissä, porttoloissa. Eräässä julisteessa on ehtoollisen irvokas 
parodia: kaksitoista apostolia imemässä letkuja pitkin ”lihaa ja verta” rujosta, vas-
tenmielisestä Kristuksesta. Venäjän huomattavimman sanomalehden ”Pravdan” mai-
nossivulla seisoo Neitsyt Maria aborttimainosta katsellen ja päivittelee: ”Oh, oli-
sinpa minä aikanani tiennyt tuosta.”218 

”Tällaiset kuvaukset herättävät meissä suorastaan fyysillistäkin pahoinvoin-

tia”, hän kommentoi edellä kuvaamaansa näkyä. Simojoen mukaan pahoinvointi 

olikin tarpeen tuona aikana, jolloin jopa Canterburyn arkkipiispa suositteli Neu-

vostoliiton ottamista mukaan Saksan vastaiseen rintamaan. Wehrmachtin joukko-

jen marssiessa Prahaan huhtikuussa 1939 Canterburyn arkkipiispa vetosi ekumee-

nisesti maailman kirkkoihin invaasion tuomitsemiseksi. Arkkipiispan vetoomus 

sai kriittisen vastaanoton Simojoelta, jonka mukaan tuomio oli tosiasiassa kohdis-

tettava Neuvostoliittoon ja bolševikkien harjoittamaan uskonnonvastaisuuteen. Si-

mojoen mukaan kansainvälinen kommunismi ja sen jumalattomuuspropaganda 

vaikuttivat myös Suomessa, joskin eri muodossa kuin hän edellä esitti. Suomessa 

kommunistien taktiikkana oli hänen mukaansa luoda päällisin puolin viattomia 

kansanrintamia, jotka kuitenkin kätkivät sisäänsä vaaran. Simojoki kertoi tämän 

taktiikan saaneen tukea liberaalilta porvaristolta muun muassa koulujen uskon-

nonopetuksen tarkoituksellisen heikentämisen osalta.219 

Simojoen mukaan myös kristillisissä piireissä elätelty ajatus poliittisen tais-

telukentän jättämisestä kristittyjen vastustajille oli yksinkertaisesti vaarallinen; 

valtiollisten ja yhteiskunnallisten kysymysten tuli olla kristittyjen asialistalla myös 

jatkossa. Hän kysyi, kuinka Jeesuksen vaatimus seuraajistaan maailman suolana ja 

                                                 
218 Simojoki 1939 a. 
219 Simojoki 1939 a; Murtorinne 1972, 248–249; Siironen 2017, 190. 
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valona (Matt. 5:13–14) ihmisten keskellä saattoi tulla ymmärretyksi, jos kristin-

usko miellettiin ”siinä mielessä transcendenttiseksi, että sen tarkoitus on vain iäi-

syyden porttien tuolla puolella.” Samalla hän viittasi Vanhan testamentin profeet-

toihin, jotka olivat Jumalalta saamansa valon avulla taistelleet aikansa valtiollisia 

ja yhteiskunnallisia epäkohtia vastaan ja saaneet sen takia kärsiä vainoa ja vihaa: 

”muistakaamme sellaiset miehet kuin Miika, Aamos, Jeremia ja Jesaja.” Simo-

joen mukaan jopa alkukirkon kohtaamat vainot olivat olleet pääasiassa seurausta 

poliittisista syistä, vaikka tietysti myös Kristuksen tunnustamisella Herraksi oli ol-

lut vaikutusta asiassa.220 

Simojoki kertoi olevansa vakuuttunut siitä, että kristillinen pasifismi ei ky-

kenisi taistelemaan menestyksekkäästi ”organisoitua jumalattomuutta vastaan.” 

Kristillinen pasifismi näyttäytyi Simojoelle täydellisenä passiivisuutena suhteessa 

senhetkiseen poliittiseen taisteluun. Hän vakuutti, ettei pelkkä usko hyvän voit-

toon ja pahan palkkaan riittänyt. Simojoen mukaan kirkon ja kristittyjen oli kyet-

tävä tuomaan ilmi lahjomaton totuus ”joka aikana kaikista elävän elämän ilmiöistä 

ympärillänsä seurasi siitä mitä tahansa.” Vaikka kristityn ensisijainen koti olikin 

hänen mielestään ylhäällä, kirkon oli osallistuttava aina ja kaikkialla myös valtiol-

liseen ja yhteiskunnalliseen taisteluun: ”Jos aikamme kristillisyys jättää myös 

tässä mielessä pois ’politiikan’, saa se jättää ennen pitkää myös maapallon.”221 

Myöhemmin samassa kuussa Simojoki puhui Helsingissä järjestetyssä Mus-

tapaitojen juhlassa. Hän totesi tuntevansa pettymystä Suomen kansan historiaa lei-

maavasta kansallisesta heikkoudesta. Vuosia aiemmin suuruus oli ollut lähellä, 

kun Aunuksen vapaustaistelun alkaessa ”historian hengetär ojentamalla ojensi 

Suomen kansalle kaikki mahdollisuudet kansalliseen suuruuteen.” Tuolloin suo-

malaiset olivat hänen mukaansa kuitenkin suhtautuneet esitettyihin avunpyyntöi-

hin välinpitämättömästi ja jättäneet vapaaehtoiset nuorukaisjoukot oman onnensa 

nojaan venäläisten kranaattituleen. Simojoki otti kantaa myös suunnitteilla ole-

vaan tasavallan suojelulakiin, jonka tarkoituksena oli demokraattisen valtiomuo-

don tukeminen rajoittamalla poliittisesti arveluttavien yksilöiden ja yhteisöjen sa-

nan- ja toiminnanvapautta. Simojoen mukaan oli selvää, että oikeasti lain taustalla 

oli IKL:n hävittäminen diktatuurin tieltä.222  

                                                 
220 Simojoki 1939 a. 
221 Simojoki 1939 a. 
222 PP 1942, 229–231, 233; Siironen 2017, 259.  
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Hän muistutti kuulijoitaan siitä, että kaiken inhimillisen vääryyden ja oikeu-

denmukaisuuden yläpuolella oli kuitenkin lahjomattomasti tuomitseva ikuinen oi-

keus. Taistelu tämän horjumattoman taivaallisen tuomioistuimen puolesta auttaisi 

heitä kestämään tulevat vastoinkäymiset. Simojoen mukaan taistelussa ei lopulta 

ollut keskeistä kenenkään persoonallinen kohtalo. Edes IKL:n kohtalolla ei ollut 

merkitystä suuressa mittakaavassa, ja Simojoki myönsi sen mahdollisuuden, ettei 

se välttämättä voittaisi käsillä olevaa kamppailua. Käyttäen Lutheria esimerkki-

nään hän kertoi, kuinka tämä oli Wormsiin lähtiessään kohdannut ystäviensä huo-

len hengenvaarasta ja evankeliumin asian vahingoittumisesta. ”Silloin Luther vas-

tasi: ’Pääasia ei ole, miten Martti-tohtorille käy – – mutta pääasia on, että totuus 

tulee sanotuksi.’” mihin viitaten Simojoki esitti olevansa IKL:n kohtalon kannalta 

samoilla linjoilla: tärkeintä oli, että totuus tuli sanotuksi.223   

4.4 Profeetta vieraalla maalla 

Elias Simojoen henkilökuva värittyi jo hänen elinaikanaan myytillisillä elemen-

teillä. Eräs esimerkki hänen hahmoonsa kytkeytyvistä legendoista on vuoden 1937 

arvovaltainen ulkopoliittinen keskustelu, jonka hän väitetysti kävi itsensä kenraali 

Mannerheimin kanssa arkaluontoisen lehtikirjoittelunsa pohjalta. Sakari Virkku-

nen kertoo teoksessaan tästä Mannerheimin audienssista varsin eläväisesti, mutta 

Siirosen mukaan keskustelutuokiota ei voi aukottomasti todistaa tapahtuneeksi. 

Toisena keskeisenä myyttinä Siironen nostaa väitteen Simojoen roolista Karjalan-

kannakselle kohdistuneen linnoitusoperaation ajatuksellisena alkuunpanijana. To-

siasiassa kyseessä oli suojeluskuntien toimesta aiemmin kaavailtu hanke, jonka 

Simojoki esitteli AKS:n neuvottelukunnan hallituksen ja piirien edustajien ko-

kouksessa helmikuussa 1939. AKS:n piirissä asiaa oli ennen varsinaista päätöstä 

puitu yli vuoden verran. Joka tapauksessa Simojoki uskoi Kannaksen linnoittami-

sen turvaavan ikuisesti itsenäisen Suomen tulevaisuuden. Huolimatta niin sanotun 

lapiojääkäriliikkeen työn sotilaallisen merkityksen vähäisyydestä yhteinen ura-

kointi vaikutti maanpuolustustahtoon voimistavasti. Linnoittamiseen osallistui 

huomattava määrä vapaaehtoisia, ja äärivalkoiset käyttivät tempausta poliittisesti 

hyväkseen kritisoidessaan hallituspuolueiden toimettomuutta maanpuolustusasioi-

den hoitamisessa.224 

                                                 
223 PP 1942, 233.  
224 Simojoki 1937 c; Virkkunen 1975, 200–210; Kansanaho 1991, 24–25; Leinonen 2013, 214–
219; Tepora 2015, 25–27; Siironen 2017, 252, 261–262; Niinistö 2018. 



89 

Kesäkuun 2. päivän kirjoituksessa ”Totuutta lainsäädäntöön!”  Simojoki ar-

vioi, että papiston tehtävä opettaa esivallan olevan peräisin Jumalalta kävisi ennen 

pitkää vaikeaksi, mikäli kirkonmiesten täytyi epäillä vallanpitäjien tarkoitusperiä. 

Hänen mielestään oli mahdollista, että esivalta salasi todelliset pyrkimyksensä ja 

esimerkiksi valmistautui antamaan tilaa  

daimoonisille vainoille. Kuinka he voivat opettaa P. Raamatun sanaa: ”Sentähden, 
joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan”, jos he saavat 
aiheen epäillä, ettei esivallan toimenpiteitä ole ohjaamassa totuuden henki? Jos la-

keja laaditaan tällä pohjalla katoaa lainsäädännöltä sen siveellinen tarkoitusperä ja 

silloin on vaikea vaatia lain pyhyyden kunnioitusta.225 

Simojoki vaati vallanpitäjiltä vastausta tämän kaltaisiin lainsäädännön kysy-

myksiin, jottei kunnioitus lain pyhyyteen katoaisi. Hän vakuutti, ettei pelännyt 

niinkään omasta puolestaan kuin Suomen kansan puolesta, se kun oli menettä-

mässä pohjan siveelliseltä yhteiskuntaelämältä.226 Kytkemällä viestinsä Paavalin 

Kirjeeseen roomalaisille (Room. 13:2) Simojoki korosti periluterilaiseen tapaan 

maallisen ja hengellisen regimentin tiivistä yhteyttä. Tämä tuki hänen aiemmin 

esittämäänsä näkemystä siitä, että kirkon ja kristinuskon tuli olla näkyvässä roo-

lissa yhteiskunnallisessa asiainhoidossa. Simojoki katsoi, ettei jumalanpalvelu-

selämää tullut rajoittaa pelkästään seurakuntaelämän toiminnalliseen lokeroon.  

Ennen vuoden 1939 eduskuntavaaleja IKL:n johtohahmo Vilho Annala il-

moitti pitävänsä paikastaan luopuvia puolueensa kansanedustajia lähtökohtaisesti 

rintamakarkureina. Rintamakarkurin mainetta välttääkseen Simojoki asettui vuo-

den 1939 eduskuntavaaleissa ehdolle, vaikka hänen oma motivaationsa oli asian 

suhteen hyvin alhainen. Vaalikampanjasta tulikin varsin hengetön. Hän sai vaa-

leissa taakseen yli 2 600 äänestäjän tuen, mutta koki siitä huolimatta ihmisten hy-

länneen hänet. Kuuden edustajavuoden jälkeen Simojoen kohtalona oli pudota 

eduskunnasta. Koettujen pettymysten jälkeen hän katsoi parhaaksi vetäytyä Kiu-

ruvedelle viettämään astetta rauhanomaisempaa maalaispapin elämää yhdessä vai-

monsa ja heille keväällä 1939 syntyneen pienen poikansa Lauri Aunuksen 

kanssa.227 

Kun toinen maailmansota syttyi Euroopassa syksyllä 1939, Suomella ei ol-

lut varsinaisia ulko- ja turvallisuuspoliittisia liittolaisia. Suomen jääminen yksin 

Neuvostoliittoa vastaan järkytti Elias Simojokea. Saksan ja Neuvostoliiton välillä 

aiemmin solmittu hyökkäämättömyyssopimus oli ollut hänelle raskas pettymys: se 

                                                 
225 Simojoki 1939 b. 
226 Simojoki 1939 b. 
227 Virkkunen 1975, 212; Uola 1982, 386; Siironen 2017, 9, 262; Niinistö 2018. 
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romutti hänen ideologisen selitysmallinsa kansainvälisen kommunismin ja kansal-

lismielisten blokin välisestä välienselvittelystä. Molotov–Ribbentrop-sopimuk-

sella oli šokeeraava vaikutus etenkin niihin suomalaisiin, jotka olivat luottaneet 

Saksan ja Suomen ulkopoliittiseen kumppanuuteen.228 

Uuden suursodan alkaminen johti Suomessa puolueiden välisten erimieli-

syyksien lientymiseen ulko- ja turvallisuuspoliittisen uhkan kiristyessä. Elias Si-

mojoki piti tärkeänä suomalaisten keskuudessa hiljalleen virinnyttä maanpuolus-

tustahtoa ja kansallista yksituumaisuutta. Mahdollinen puolustussota miellettiin 

oikeutetuksi taisteluksi itsenäisen Suomen puolesta, ja sen odotus tuntui tuoneen 

yhteiskunnalliseen elämään pelonsekaista merkityksellisyyden tuntua. Sodan tuul-

ten voimistuessa syystalvella 1939 Kiuruveden pitäjänapulainen Simojoki oli 40-

vuotias, perheellinen mies. Hän lähti mukaan talvisotaan yli-ikäisenä vapaaehtoi-

sena, ja viikko ennen taistelujen alkamista hänestä tehtiin sotilaspastori Jalkaväki-

rykmentti 39:n miesvahvuuteen.229 

Simojoki tunsi henkilökohtaisesti melkein jokaisen rinnallaan marssineen 

miehen. Komppanian ensimmäinen taistelukosketus tapahtui joulukuun 4. päivänä 

1939 Uomaan suunnalla. Kiuruvetisten tulikaste oli tuhoisa, sillä sen seurauksena 

yhteensä 26 miestä joko kaatui tai katosi. Samassa rytäkässä komppanianpäällikkö 

Hänninen haavoittui saaden osuman rintaansa. Rykmentin sotapäiväkirjan mukaan 

Simojoki evakuoi läpiammutun kapteenin suoja-asemiin. Hän oli liittynyt samana 

aamuna hyökkäykseen ilman asetta. Tatu Malmivaaran mukaan mittavat tappiot 

järkyttivät Simojokea syvästi – jopa siinä suhteessa, että hän katsoi Suomen itse-

näisyyden olevan vaakalaudalla.230 

Simojoki oli rintamalinjoilla jatkuvasti liikkeessä pyrkimyksenään siten lie-

vittää kokemaansa alakuloa. Hän oli läsnä miestensä rinnalla avustaen ja rohkais-

ten näitä eteenpäin. Simojoki esiintyi rintamaolosuhteissa yhtäältä rohkeana Ju-

malan palvelijana, joka toi lohtua rintamatovereilleen, jakoi ehtoollista ja piti 

kenttähartauksia. Toinen, synkempi näkökulma Simojokeen on kuva masentu-

neesta ja ahdistuneesta, perheellisestä miehestä, jota vaimo ja alle vuoden ikäinen 

lapsi kaipasivat kotiin Kiuruvedelle. Siironen katsoo, että Simojoki koki sotaan 

lähdön, vaikkakin selvästi yli-ikäisenä, velvollisuudekseen. Kirkonmiesten kes-

                                                 
228 Virkkunen 1975, 213; Soikkanen 1983, 384; Siironen 2017, 267; Niinistö 2018. 
229 Kansanaho 1991, 57; Tepora 2015, 148–151; Siironen 2017, 263–264; Niinistö 2018. 
230 Kansanaho 1991, 57; Siironen 2017, 264–265. 
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kuudessa astumista armeijan palvelukseen kutsun käydessä pidettiin yleensä ot-

taen luontevana asiana ja jopa kunniallisuuden mittana. Esimerkiksi Simojoen 

nuorempi teologikollega Osmo Tiililä väheksyi henkilökohtaisiin rajoitteisiinsa 

perustunutta tehtäväänsä kotirintamapappina. Vuosikymmenten ajan elättele-

miensä sotilashyveiden johdosta Simojoki olisi tuskin mieltänyt vastaavaa roolia 

itselleen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi.231 

Simojoki suhtautui sodan lopputulokseen varsin pessimistisesti; sisällisso-

taan ja heimosotaretkiin verrattuna talvisota oli hänen käymistään sodista kauhein. 

Puna-armeijan sotilaallinen mahti veti hänen mieltään matalaksi. Tatu Malmivaa-

ran mukaan Suomen jääminen yksin Saksan ja Neuvostoliiton puristuksiin teki ti-

lanteen Simojoen mielestä toivottomaksi. Ollessaan Kiuruvedellä lomanvietossa 

Simojoki sanoi, että ainoastaan Jumala saattoi pelastaa Suomen perikadolta. Vel-

jelleen Arville hän ennakoi omaa kohtaloaan toteamalla, ettei enää palaisi rinta-

malta elossa. Simojoen lähipiirissä vallinneen yleisen käsityksen mukaan hän an-

tautui kohtalolleen, jota piti jopa välttämättömänä.232 

Tammikuussa 1940 alkaneen hyökkäysvaiheen myötä Simojoen mieli kui-

tenkin kirkastui. Rintamalohkolla elettiin yhtäkkiä toiveikkaita aikoja. Tammi-

kuun 25. päivän aamuna Simojoki saapui Laatokan Impilahdelle Konnunsaareen 

tapaamaan siellä olleen Osasto Lakan miehiä. Suomalaiset olivat tuhonneet edelli-

senä yönä järvenjäälle puna-armeijan huoltokolonnan, jonka juhtana toiminut he-

vonen oli jäänyt kitumaan kuolettavasti haavoittuneena. Simojoen saapuessa pai-

kalle hevosen tuskanhuudot kuuluivat riipivästi suomalaisten asemiin, ja vaikka 

kyseessä oli sotaoloissa varsin tavanomainen tilanne, se aiheutti hänessä päälle-

päin näkyvää ahdistusta. Alkuun Simojoki vaati ilmeisesti hevosen lopettamista 

omista asemista käsin ja alkoi suunnitelman kariuduttua kysellä vapaaehtoisia 

hiihtämään jäälle hevosta ampumaan. Kun kukaan ei ilmoittautunut vapaaeh-

toiseksi suorittamaan tehtävää, Simojoki päätti toimia itse: hän hiihtäisi jäälle hen-

kilökohtaisesti antamaan hevoselle armonlaukauksen.233 

Paikalla olleet Osasto Lakan miehet kehottivat Simojokea luopumaan uh-

makkaasta yrityksestä. Varoituksen sanoista ja estelyistä huolimatta hän lähti hiih-

tämään omista asemista varomattomasti pystypäin kohti kuolevaa hevosta. Simo-

                                                 
231 Kansanaho 1991, 35, 57–58; Junkkaala 2004, 257; Siironen 2017, 265–267; Niinistö 2018. 
232 Virkkunen 1975, 217; Siironen 2017, 267–268. 
233 Kansanaho 1991, 58; Siironen 2017, 10, 269–270; Niinistö 2018. 
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joki hiihti järvenjäälle ja saavuttuaan määränpäähänsä päätti kituvan eläimen tus-

kan. Lopetettuaan hevosen hän kääntyi takaisin ja lähti hiihtämään kohti omia ase-

mia. Paluumatka jäi kuitenkin lyhyeen, kun puna-armeijan konekivääripesäk-

keestä ammuttu sarja katkaisi hänen kulkunsa. Päähän osunut surmanluoti johti 

välittömästi hänen kuolemaansa. Rintamatoverit saivat haettua Simojoen ruumiin 

suoja-asemiin vasta hämärän laskettua. Joukkosidontapaikalta ruumis kuljetettiin 

rintamalinjojen taakse ja sieltä Simojoen kotipitäjään Kiuruvedelle.234 

Kiuruvedellä Liisa-vaimo oli lohduton rakkaan miehensä kaatumisen joh-

dosta. Murheen murtama oli myös Sofia-äiti, jonka suhde poikaansa oli ollut eri-

tyisen tiivis lapsuudesta lähtien. Elias Simojoen hautajaiset järjestettiin Kiuruve-

dellä helmikuussa 1940. Hautajaisissa arkunkantajana toimi toinen hänen erotta-

mistaan aikanaan vaatineen adressin kokoajista, mikä oli eräs merkki sota-ajan 

Suomen poliittisen eripuran lientymisestä. Simojoen hautapaikan kohdalla oli 

vielä muutamaa vuotta aiemmin sijainnut Kiuruveden vanha kirkko, joka oli tu-

houtunut tulipalon seurauksena. Elias Simojoki haudattiin vanhan kirkon saarnas-

tuolin paikalle, ja pappinsa ympärille penkkirivien kohdille kaivettiin haudat hä-

nen kaatuneille seurakuntalaisilleen. Elias-papin saarnatessa kirkko on aina 

täynnä, niin kuin paikallinen sanonta asian muotoilee.235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
234 Virkkunen 1975, 6–7; Kansanaho 1991, 58; Siironen 2017, 10, 270; Niinistö 2018. 
235 Virkkunen 1975, 6–7; Kansanaho 1991, 100; Siironen 2017, 10, 271, 278; Niinistö 2018. 
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5 Johtopäätökset 
Pro gradu -tutkielmassani olen tarkastellut heränneen kirkonmiehen, kansanedus-

tajan ja nuorisojohtajan Elias Simojoen (vuoteen 1926 Simelius, 1899–1940) po-

liittisluontoista raamatunkäyttöä hänen puheissaan ja kirjoituksissaan sotien väli-

sen ajan vuosina 1922–1940. Tarkoituksenani on ollut ensinnäkin selvittää, mitä 

raamatunkohtia Simojoki piti keskeisinä poliittis-teologisen julistuksensa kan-

nalta, ja missä suhteessa hän sovelsi viestinnässään Vanhan ja Uuden testamentin 

kertomuksia. Hänen raamatunkäyttöönsä kohdistuvan reseptiohistoriallisen ana-

lyysin myötä olen tehnyt selkoa siihen, millaisiin tulkinnallisiin suuntiin Raama-

tun kertomussisältö taipui hänen käsittelyssään ja mistä johtuen. Eittämättä mie-

lenkiintoisin kysymys liittyy lähes kaksi vuosikymmentä käsittävän ajanjakson ai-

kana ilmeneviin muutoksiin Simojoen tavoissa käyttää Raamattua: millaisia muu-

toksia hänen painotuksissaan voidaan havaita, ja mitkä tutkimuskontekstiin liitty-

vät tekijät niitä mahdollisesti selittävät? Kuinka 1920-luvun alun parikymppinen 

ryssävihan apostoli ja kansallinen herättäjä oikeastaan kulki matkansa ensin 1930-

luvun äärivalkoiseksi hurmahengeksi ja lopulta itsenäisen Suomen koetinaikojen 

todistajaksi? 

Elias Simojoki hyödynsi tarkastelujaksolla pitämissään poliittisluontoisissa 

puheissa ja laatimissaan kirjoituksissa tasavertaisesti sekä Vanhan että Uuden tes-

tamentin kertomuksia. Tämän perusteella hänen voi todeta mieltäneen Raamatun 

yhtenäiseksi, kaikilta osiltaan velvoittavaksi kokonaisuudeksi kristillisen opin ja 

elämäntavan perusrakenteena. Kuvaavaa Simojoen raamattusuhteen kannalta oli 

hänen kielteinen suhtautumisensa natsimielisen saksalaisten kristittyjen uskonliik-

keen pyrkimyksiin saada Raamattu puhdistetuksi juutalais-seemiläiseksi katso-

mastaan sisällöstä. Natsikirkon aikeet poistaa kohtia Uudesta testamentista sekä 

Vanha testamentti kokonaan oli Simojoelle merkki suoranaisesta perikadosta: it-

sensä uskonpuhdistaja Martin Lutherin uljas ja upea Saksa oli luisumassa luopu-

mukseen suhteessaan Jumalaan.  

Simojoki piti kansallissosialistien Führerinsä Adolf Hitlerin johdolla Sak-

sassa pystyttämää uuspakanallista kulttia tuomittavana. Tilanteen vakavuudesta 

kieli muun muassa se, että hän kehotti johtamansa Sinimusta-järjestön nuorisoa 

käymään rukoustaisteluun Saksan kansan puolesta, jotta se vielä pääsisi osal-

liseksi Jumalan armosta ja pelastuisi. Tuomitsevista äänenpainoistaan huolimatta 

Simojoki ei juurikaan osoittanut näkyvää solidaarisuutta maan vainottua Tunnus-

tuskirkkoa kohtaan. Itä-Karjalan ja Inkerin seurakuntien ahdinko bolševistisen 
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Neuvostoliiton tieteellis-materialistisen valtaideologian ja avoimen uskonnonvas-

taisuuden puristuksessa kosketti häntä tarkastelemieni lähteiden valossa selvästi 

Saksan kirkkotaistelua enemmän. 

Poliittisen toiminnan osalta merkittäväksi tekijäksi Elias Simojoen työ-

näyssä nousivat hänen kokemuksensa sodasta. Sotien välisen ajan äärivalkoiselle 

ideologialle ominaisesti hän mielsi vuonna 1918 käydyn sisällissodan keskenjää-

neeksi vapaussodaksi, jota oli tarpeen jatkaa sukupolvi toisensa jälkeen – lähtö-

kohtaisesti mielipidevaikuttamisen keinoin sanan säilää heilautellen mutta ennen 

pitkää myös perinteisesti ase kädessä ja käsikranaatti toisessa. Äärivalkoiseen 

ideologiaan kuuluvan yhä jatkuvan vapaustaistelun ajatuksen saattoi ymmärtää 

paitsi sisäpoliittisesti myös ulkosuhteiden kannalta. Simojoki aateveljineen pyrki 

häivyttämään luokkayhteiskunnan sisäisiä ristiriitoja yhtenäisen Suomen kansan, 

fasistisesti käsitteellistäen kansakokonaisuuden, luomiseksi. Sisällissodan valkois-

ten voittajien radikaalisiipi halusi tehdä maasta ihanteitaan vastaavan valkoisen 

Suomen, jossa poliittisen päätöksenteon prosessi ja kansakunnan rakentaminen 

varaisivat juuri heille uskottuun valtaan ja vastuuseen.  

Ulkopoliittisesti äärivalkoisuus näyttäytyi heimoideologian ja Suur-Suomi-

aatteen mukaisen ekspansiivisen nationalismin muodossa. Sisällissodan ohella Si-

mojoki oli itsenäisen Suomen alkutaipaleella käytyjen heimosotien vapaaehtoisve-

teraani. Tappiollisen Itä-Karjalan kansannousun jälkeen hän oli helmikuussa 1922 

mukana perustamassa Akateemista Karjala-Seuraa (AKS) Suur-Suomi-aatteen jär-

jestötason toteuttajaksi. Simojoen keskeisestä roolista AKS:n järjestökulttuurissa 

kertoi hänen statuksensa seuran ensimmäisenä valajäsenenä, minkä lisäksi hän oli 

toivottu juhlapuhuja AKS:n tilaisuuksissa. Heimoideologian elähdyttämät Suur-

Suomen odottajat tähtäsivät aatteensa innoittamina Itä-Karjalan, Inkerin ja jotkut 

jopa Viron irrottamiseen Neuvostoliitosta osaksi tulevan suuren isänmaan valtio-

yhteyttä. Kristuksen ylösnousemukseen rinnastaen Simojoki julisti suomensukuis-

ten kansojen odottavan vastaavanlaista käänteen tekevää ihmettä tapahtuvaksi ja 

ihanan ajan alkamista Jumalan tahtomassa Suur-Suomessa. 

Paavalin Ensimmäisen korinttilaiskirjeen (1. Kor. 13:3, 1. Kor. 13:7, 1. Kor. 

13:13) muotoilua mukaileva käsitys kristillisestä rakkaudesta oli näkyvästi esillä 

Simojoen poliittisluontoisessa raamatunkäytössä etenkin tarkastelujakson alusta 

1930-luvun taitteeseen saakka. Usko, toivo ja rakkaus kuuluivat olennaisesti 

osaksi Simojoen omaksumaa poliittis-teologista käsitteistöä. Erityisen tutuksi hä-

nen seuraajilleen tuli rakkauden potentiaali suurimpana uskonelämän voimana, 
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mikä heijasteli hänen useampaan otteeseen lainaamaansa jaetta apostolin kirjeessä 

(1. Kor. 13:13). Simojoen soveltamana Paavalin kuvailema alkukristillisen seura-

kunnan jumalainen alkuvoima muuntui profaanimpaan suuntaan suoranaiseksi 

isänmaanrakkaudeksi ja kiintymykseksi suomensukuisten kansojen heimoveljiä 

kohtaan. 

Simojoen kaksijakoisessa maailmanselityksessä sinivalkoinen isänmaanrak-

kaus sai vastinparikseen mustanpuhuvan ryssävihan, joka täydensi hänen ymmär-

ryksensä mukaisen aidon kansallistunteen. Pikemmin kuin Paavalin Raamatun 

mukaista näkemystä Simojoen kaksiteräinen käsitys rakkaudesta heijasteli juuri 

hänen omaa dualismiaan, joka oli alkanut itää hänen ajattelussaan jo lapsuusvuo-

sina. Mustavalkoinen maailmankatsomus jäsensi hänen ajatteluaan niin, että ym-

päröivä maailma ilmiöineen jakautui kahtia hyvän ja pahan vaikutuspiireihin Ju-

malan ja sielun vihollisen joukkoihin. Etenkin venäläiset, neuvostokommunismi ja 

siihen vihkiytyneet suomalaiset punaiset edustivat Simojoelle Jumalan tahdon 

vastaisia, synnillisiä voimia. 

Suomi näyttäytyi Simojoelle paitsi aikalaisfilosofiaa ilmentävänä lännen 

etuvartiona myös Jesajan kirjan profetiaa heijastelevana Herran Sebaotin pohjoi-

sena viinitarhana (Jes. 5:1–7). Hajalle lyöty Israel eli diasporassaan vailla valitun 

kansan statustaan, jonka uudeksi haltijaksi Jumala oli Simojoen mukaan valinnut 

Suomen. Simojoki katsoi, että koko suomalaisen kansakunnan historia oli Juma-

lan kätten työtä ja ansiota. Suomi ja suomalaiset olivat hänen mukaansa saaneet 

siunauksekseen uuden Israelin pelastushistoriallisen osan, joka velvoitti Herran 

valittuja toimimaan vanhurskaasti Jumalan tahtoa vastaavalla tavalla. Pelastusvar-

muuden julistuksistaan huolimatta Simojoki muistutti jatkuvasti kuulijoitaan siitä, 

kuinka Israelin kohtalo profeettojen sanoittamassa muodossa ei välttämättä ollut 

yksittäistapaus: israelilaisten tie saattoi ihan hyvin olla Suomenkin tie, mikäli suo-

malaiset vaihtaisivat uskonsa esi-isiensä Jumalaan esimerkiksi kansa kaikkivalti-

aan, maallisen mammonan tai päihdeaineiden kaltaisten epäjumalien palvomiseen. 

Simojoen viesti Suomen kansalle oli, että sen oli tehtävä toisin kuin raamatullinen 

Israel: suomalaisten oli jätettävä kultainen sonninsa valamatta. 

Vanhan testamentin kertomuksilla oli huomionarvoinen rooli Elias Simo-

joen käsityksissä Suomesta, Itä-Karjalasta ja Inkeristä. Tarkastelemani ajanjakson 

alkupuolella hän puhui muun muassa suomalaisten vuosituhantisesta orjuudesta 

germaani- ja slaavikansojen alaisuudessa, mikä loi vaikutelman Suomen rinnastei-
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sesta asemasta Israeliin ennen exodusta sekä vapautumista Babylonian-pakkosiir-

tolaisuudesta. Simojoki katsoi Jumalan johdattavan Suomea kaikessa tehden ih-

meidenkin toteutumisen mahdolliseksi – aivan kuten Jumala oli Raamatun mu-

kaan ohjannut Israelia erämaavaelluksellaan ja mahdollistanut Joosuan kirjassa 

kuvatun maanvalloituksen. 

Myös Neuvostoliiton suomensukuiset kansat rinnastuivat Simojoen tulkin-

noissa yhtäältä diasporassaan maailmalla eläviin juutalaisiin ja toisaalta Israeliin 

Babylonian-pakkosiirtolaisuuden vuosina. Etenkin Neuvostoliitossa toteutetut vä-

estönsiirrot saivat Simojoen näkemään tilanteen raamatullisesti symbolinaan Raa-

massa lastaan itkevä äiti, joka nyyhki kansansa rinnalla oman Baabelinsa virtain 

vierillä. Suomensukuisten kansojen itärajantakainen ahdinko kytki niiden kollek-

tiiviset kansaruumiit pitkäperjantain kärsivään Kristukseen, jolle väkivalloin ase-

tettu orjantappurakruunu sai vastineensa muun muassa Inkeriä kiertävästä piikki-

langasta. Evankeliumeissa kuvattuun tapaan myös Itä-Karjalaa ja Inkeriä odotti 

Simojoen mukaan Kristuksen kaltainen, kansallinen ylösnousemus Suur-Suomen 

valtakunnan tullessa. Jeesuksen pitkänperjantain kärsimys heijastui vastaavasti hä-

nen käsitykseensä Itä-Karjalan seurakuntien läpikäymästä marttyyrikaudesta, joka 

alinomaisesta vasaranlyöntien kajahtelusta päätellen jatkui edelleen pääkallon pai-

kalla itärajantakaisella Golgatalla. 

Henkilökohtaisen ja yhteiskunnallisen elämän suhdannemuutoksilla oli vai-

kutusta Simojoen poliittisluontoisessa raamatunkäytössä ilmenevään vaihteluun. 

Erityisen hyvin kontekstin mukanaan tuomat heilahtelut näkyvät siinä suunnassa, 

johon hänen puheensa ja kirjoituksensa kehittyivät 1930-luvulla Kiuruveden seu-

rakunnan pitäjänapulaisena vietetyn päivänpoliittisen tyvenen jälkeen. Vuosikym-

menen alun yhteiskunnallisena mullituskautena venäläisvastainen ja antikommu-

nistinen isänmaallisuus nosti päätään aktivoiden Simojokea sekä ulkoparlamen-

taariseen että parlamentaariseen toimintaan. Lapuan liikkeen kyyditykset, kesän 

1930 talonpoikaismarssi, Isänmaallisen kansanliikkeen (IKL) perustaminen ja 

kansanedustajuus puolueen riveissä sekä ryhtyminen nuorisojärjestö Sinimustien 

johtajaksi olivat elämäntapahtumia, jotka lisäsivät hänen toiveikkuuttaan vapaus-

sodan todelliseksi loppuunsaattamiseksi. Eduskunnan kyyninen suhtautuminen 

hänen poliittis-teologista julistustaan kohtaan sai hänet kääntämään katseensa uu-

teen isänmaalliseen nuorisoon, jonka hän uskoi militarisoituna pystyvän tekemään 

Suur-Suomesta totta. 
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Sinimusta-järjestö oli Simojoelle Suur-Suomen asialle omistautuneiden va-

littujen pyhäinyhteisö. Se oli hänen apostolinen alkukirkkonsa, johon kuuluvien 

oli kuljettava pilkasta piittaamatta jatkuvasti eteenpäin – vaikka areenan hiekalle 

ja polttorovioiden tuhkaan asti. Sinimustapäällikön ylikierroksille yltynyt vauhti 

ja lähelle pullistelevan uhon mittoja kohonnut itseluottamus kokivat rajun kolauk-

sen vuoden 1936 alkupuolella vapsien myttyyn menneestä Viron vallankaappaus-

hankkeesta lingotun jälkipyykin myötä. Lehdistön yksituumainen tuomio sai vas-

tauksekseen nuorten sinimustien kunniaa ja puhdasta omaatuntoa todistelevat 

kommentit, joilla Simojoki pyrki korostamaan johtamansa järjestön piirissä tehty-

jen asioiden moraalista kestävyyttä. Riemu ja ratto vaihtuivat nopeasti anteeksi-

pyytelyyn ja herännäisyyden karsastama uskonvarmuus perikörttiläiseen koke-

mukseen pienuudesta suhteessa kaikkivaltiaaseen Jumalaan. Mustapaita-järjes-

tössä Simojoki ei omaksunut yhtä korosteista roolia kuin Sinimustissa, vaikka kol-

men äärivalkoisen järjestön – AKS:n, IKL:n sekä aiemman ja myöhemmän nuori-

sojärjestön – jäsenenä hän oli toki merkittävä yhdysside niiden toiminnan taus-

talla. 

Bolševistisen ateismin ja kansainvälisen kommunismin tyyssijana Neu-

vosto-Venäjä, vuodesta 1924 eteenpäin siis Neuvostoliitto, näyttäytyi Simojoelle 

suoranaisena helvetin maanpäällisenä esikartanona. Neuvostoliiton johtaja Josif 

Stalin muun muassa esiintyi hänen näyssään Jumalan vihan viuhuvana ruoskana. 

Maan pääkaupunki Moskova oli vastaavasti ateistisen jumalattomuuspropagandan 

keskus, joka hänen mukaansa suolsi maailmalle rienaavaa materiaalia esimerkiksi 

viimeisen ehtoollisen tapahtumista sekä neitsyt Marian pettäneestä ehkäisystä. 

Paitsi länsimaiden etuvartiona Simojoki piti Suomea myös läntisen kristikunnan 

idänvastaisena linnakkeena kommunistista ateismia vastaan. 

Sotakokemustensa myötä Simojoki puhui jo 1920-luvulta lähtien suomalais-

ten ja venäläisten välillä käytävästä antiikin Marathonin toisinnosta. Teemaan liit-

tyen hän kytki Suomen Goljatia vastaan asettuvaan Daavidiin, joka kykenisi Ju-

malaan turvaten voittamaan ylivoimaisen suuren ja voimakkaan vihollisensa. 

Neuvostoliiton sotilasmahdin voimistuessa ja valtiojärjestelmän vakiintuessa eten-

kin 1930-luvulla Simojoen suhtautuminen rajantakaiseen idän suurvaltaan vaihtui 

reaalipoliittisempaan suuntaan ylimielisestä ryssävihasta astetta pelonsekaisem-

piin tunnelmiin. Alinomaa kiristyvän ulko- ja turvallisuuspoliittisen tilanteen joh-

dosta Simojoki piti välttämättömänä, että suomalaisnuoret ja -lapset saisivat aseel-
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lista koulutusta ja omaksuisivat perinpohjaiset sotilastaidot. Johanneksen ilmes-

tyksen kuvastoa mukaileva lopun aikojen taistelu näytti tulleen todeksi toisen 

maailmansodan alkaessa ja varsinkin syystalvella 1939, kun suurvaltojen puris-

tuksiin yksin jäänyt Suomi joutui kohtaamaan Goljatinsa lähes täysin omaan on-

neensa nojaten. 

Elias Simojoen – kirkonmiehen, kansanedustajan, nuorisojohtajan, aviomie-

hen ja perheenisän – maallinen taival päättyi tammikuussa 1940 Karjalassa Laato-

kan järvenjäälle vain muutamaa päivää ennen hänen 42. syntymäpäiväänsä. Lähi-

piirin mukaan oli mahdollista, että hän ehkä jopa hakeutui kohti omaa kuole-

maansa, ikään kuin kohtaloonsa tyytyneenä. Simojoki ei selvästikään hyväksynyt 

kaksijakoisen maailmankuvansa hyvälle puolelle lukeutuvan viattoman luonto-

kappaleen kärsimystä. Lapsena hän oli muun muassa kouluttanut isä-Iisakin 

kanssa perheen Myrsky-hevosta juoksemaan. Simojoen kiintymystä eläimiä koh-

taan voinee ainakin osittain pitää vuoden 1940 tammikuisen Impilahden tapahtu-

mia selittävänä tekijänä. Taipumus kaikkivoipaiseen itseymmärrykseen saattoi 

vaikuttaa riskialttiiseen Simojokeen niin, että hän uskoi Jumalan varjelevan häntä 

samalla tapaa kuin väitetysti Ulvanan sillalla kesällä 1919. Hänen päätöksensä 

taustalla olevien syiden jäädessä jokseenkin epäselviksi on joka tapauksessa sel-

vää, että Simojoki jätti jälkeensä vaikutuksen, joka ei kaatunut hänen mukanaan. 

Elias Simojoki oli körttiläisen tradition kasvatti ja herännäispapin poika. 

Heränneen kansan seuratupa oli hänen uskonnollisen maailmankatsomuksensa ko-

tipesä, jonka pohjalta hänen kristinuskon- ja raamatuntulkintansa rakentuivat. Si-

mojoen poliittisen agendan kärkiteemat – vapaussodan jatkaminen, heimoideolo-

gian edistäminen ja Suur-Suomi-aatteen ajaminen – perustuivat pääasiassa hänen 

kokemuksiinsa sodasta. Sisällissota ja heimosotaretket taustoittivat koko hänen 

elämäntarinaansa 1920-luvun alkupuolelta sen päättymiseen saakka. Sotakoke-

mukset eivät näin ollen voineet olla vaikuttamatta myöskään hänen poliittisluon-

toisen raamatunkäyttönsä painotuksiin; militantti käsitteistö Jumalan ase -tema-

tiikkoineen istui niihin ymmärrettävän luontevasti. 

Sotakokemusten ohella Simojoen käsitysten taustalla vaikutti hänen jo lap-

suudessaan omaksuma kaksijakoinen maailmankuva hyvän ja pahan vaikutuspii-

rien välillä. Ilmapiiriltään lämmin ja turvallinen lapsuudenkoti oli vastakohta ul-

kopuolisen maailmallisuuden pimeille houkutuksille. Tähän asetelmaan pohjautu-

van mallin mukaisesti Simojoki jäsensi maailmaa pitkälle elämässään aina aikuis-
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iälle saakka. Muutokset henkilökohtaisissa ja yhteiskunnallisissa suhdanteissa vai-

kuttivat hänen poliittisluontoiseen raamatunkäyttöönsä lähinnä sitä mukaa, näyt-

tikö vallitseva asiaintila vaativan enemmän nöyryyttä vai estotonta tulevaisuuden-

uskoa. Kaiken kaikkiaan Elias Simojokea voi pitää yhtenä aikansa poikkeusyksi-

löistä, joka suhtautui Raamattuun omintakeisesti etsien sen kertomussisällöstä ak-

tiivisesti tukea kristillis-isänmaalliselle julistukselleen. 
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6 Liitteet 

Elias Simojoen käyttämät raamatunkohdat 

Vanha testamentti 

Ensimmäinen Mooseksen kirja: 1. Moos. 1:28, 1. Moos. 4:1–16 (1. Moos. 

4:10), 1. Moos. 12:1–9, 1. Moos. 22:1–19  

Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos. 2:23–4:17, 2. Moos. 3:2, 2. Moos. 20:2–3, 2. 

Moos. 32:32 

Viides Mooseksen kirja: 5. Moos. 5:6–7, 5. Moos. 5:16  

Ensimmäinen Samuelin kirja: 1. Sam. 17 

Toinen Kuninkaiden kirja: 2. Kun. 3:17 

Psalmien kirja: Ps. 39:10, Ps. 127:1, Ps. 137:1, Ps. 137:5  

Jesajan kirja: Jes. 5:1–7, Jes. 40:3, Jes. 57:14, Jes. 58:1, Jes. 62:6  

Jeremian kirja: Jer. 8:18, Jer. 8:21, Jer. 9:1, Jer. 9:9, Jer. 31:15–17 

Aamoksen kirja: Aam. 6:6 

Uusi testamentti 

Evankeliumi Matteuksen mukaan: Matt. 5:8, Matt. 5:13–14, Matt. 14:1–12, 

Matt. 16:24, Matt. 27:27–30, Matt. 27:31–33, Matt. 27:33, Matt. 28:1–15 

Evankeliumi Markuksen mukaan: Mark. 1:3, Mark. 6:14–29, Mark. 8:34, 

Mark. 15:16–19, Mark. 15:20–22, Mark. 15:22, Mark. 16:1–8 

Evankeliumi Luukkaan mukaan: Luuk. 1:76, Luuk. 2:1–20, Luuk. 9:23, Luuk. 

9:61–62, Luuk. 15:11–32, Luuk. 23:26–33, Luuk. 23:56–24:12 

Evankeliumi Johanneksen mukaan: Joh. 1:23, Joh. 6:68, Joh. 11:25, Joh. 19:1–

3, Joh. 19:16–17, Joh. 19:17, Joh. 20:1–10 

Apostolien teot: Ap. t. 9:15 
 

Kirje roomalaisille: Room. 8:31, Room. 9:3, Room. 13:2 
 
Ensimmäinen kirje korinttilaisille: 1. Kor. 13:3, 1. Kor. 13:7, 1. Kor. 13:13 
 
Toinen kirje korinttilaisille: 2. Kor. 11:29 
 

Kirje heprealaisille: Hepr. 12:4 
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