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1. Johdanto 

1.1 Tutkimustehtävä 
Tutkielmassani selvitän, millainen kokonaiskuva hahmottuu Porvoon piispa John 

Vikströmin Unkariin ja Tšekkoslovakiaan vuosina 1975–1976 suuntautuneesta 

toiminnasta. Lähestyn kysymystä selvittämällä matkojen motiiveja, rakennetta 

sekä niistä julkisuudessa käytyä keskustelua. Pyrkimykseni on tuoda esille, millä 

tavalla piispa Vikströmin toiminta liittyi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

linjaan, ja missä määrin se toteutui Suomen virallisen ulkopolitiikan linjan 

mukaisesti. Tutkielma on jatkoa keväällä 2018 valmistuneelle 

kandidaatintutkielmalleni Unkarilaista vieraanvaraisuutta rautaesiripun varjossa 

– John Vikströmin Unkarin luterilaisen kirkon vieraana 19751, joka analysoi 

Vikströmin vuonna 1975 tekemää Unkarin-matkaa maan luterilaisen kirkon 

vieraana.   

Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon johto omaksui 1970-luvulla Suomen virallisen ulkopolitiikan mukaisen 

toiminnallisuuden suhteessa Neuvostoliittoa koskevaan toimintaansa.2 Valtion 

ulkopoliittisten intressien myötäily perustui kirkon pyrkimykseen turvata Suomen 

kansanvaltainen yhteiskuntajärjestelmä vastakohtana Neuvostoliiton 

kansandemokraattiselle järjestelmälle. Jälkimmäisestä tiedettiin, että se vahingoitti 

uskonnonvapauden toteutumista, minkä takia Suomen itsemääräämisoikeuden 

säilyttäminen oli myös Suomen kirkon etu.3 Vaikka tutkimus on kartoittanut 

jokseenkin kattavasti kirkon ylätason toimijoiden linjaa suhteessa ”ajan hengen” 

mukaiseen toimintatapaan, on eräiden toimijoiden rooli siinä jäänyt siltikin 

vähäisemmälle huomiolle. Yksi heistä on Porvoon piispa Vikström, joka paitsi 

Suomen kirkon arkkipiispana (1982–1998) myös merkittävänä yhteiskunnallisena 

keskustelijana epäilemättä ansaitsee aiheesta oman lukunsa.  

Tutkielmani sijoittuu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon historiaan, ja 

siten kirkkohistorian kentälle. Mukavuusteknisistä syistä viittaan jatkossa 

kyseiseen kirkkoon ”Suomen kirkkona” tai jos viittaussuhde on muuten selvä, 

vain ”kirkkona”. Tarkastelujakso sijoittuu sosiaalisten, yhteiskunnallisten sekä 

poliittisten muutosten sekä jännitteiden aikaan, minkä takia lähestyn aihepiiriä 

poliittisen historian tutkimuksesta omaksuttujen tapahtumien ja ilmiöiden valossa. 

 
1 Merilahti 2018. 
2 Niiranen 2000; Jalovaara 2011; Seppo 2015. 



 2 

Näitä olivat esimerkiksi Unkarin kansannousu 1956, Tšekkoslovakian miehitys 

1968 sekä vuonna 1975 Helsingissä järjestetty Euroopan turvallisuus- ja 

yhteistyökonferenssi (Etyk). Yksittäisiä tapahtumia laajemmalla ilmiötasolla 

tutkielmani huomioi muun muassa 1960-luvun lopun radikalismin sekä 1970-

luvun suomettumiskehityksen. Huomioin myös Vikströmin henkilöhistoriasta 

nousevan vakaumuksellisen ulottuvuuden, sillä hän oli lähtökohtaisesti kristitty ja 

teologi. Tällöin hänen toimintaansa on perusteltua lähestyä myös tätä kautta.   

Toteutan Vikströmin matkoja koskevan historiatapahtumaprosessin 

kuvauksen historiallisella menetelmällä: tarkastelen matkojen historiallista 

ilmenemistä prosessoimalla sisältöanalyyttisesti mahdollisimman laajaa saatavilla 

olevaa lähdeaineistoa ja erittelemään tutkimuskysymykseni kannalta sen 

keskeisen sisällön. Hyödynnän tarkoituksessani aiheeseen liittyvää 

tutkimuskirjallisuutta, jonka avulla pyrin liittämään lähdepohjan laajempaan 

asialliseen yhteyteensä sekä tulkitsemaan sitä mielekkäällä tavalla.  

Vastatakseni tutkimuskysymykseen tulen ensin liittämään Vikströmin 

matkat niille ominaiseen historialliseen kontekstiin. Lähestyn asiaa johdanto-

osiossa kartoittamalla aihepiiriä kolmesta eri näkökulmasta: tarkastelen ensin 

Vikströmin henkilöhahmoa sekä hänen kirkollista ja yhteiskunnallista 

toimintaansa vuoteen 1975 mennessä; toiseksi selvitän, millaiset Suomen ja 

Unkarin sekä Tšekkoslovakian kirkkojen suhteita koskevat asetelmat löytyivät 

matkojen taustalta; kolmanneksi selvitän, millaiseen poliittis-yhteiskunnalliseen 

kontekstiin Vikströmin toiminta sijoittui Suomessa 1960- ja 1970-lukujen aikana.  

Varsinainen tutkimusosio jäsentyy päälukujen mukaan kaksiosaisena. 

Ensimmäisessä tarkastelen Vikströmin Unkarin-matkaa ja toisessa 

Tšekkoslovakian-matkaa. Kukin pääluku jakaantuu neljään, päälukujen mukaan 

näkökulmiltaan vastaaviin alalukuihin. Ensimmäinen niistä pyrkii kartoittamaan 

kohdemaan kirkollisia olosuhteita 1970-luvun puoliväliin mennessä. Ratkaisulla 

pyrin paitsi huomioimaan Vikströmin tekemien matkojen paikallisen poliittis-

kirkollisen kontekstin myös avaamaan suomalaiselle lukijalle mahdollisesti 

suhteellisen tuntemattomiksi jääneiden Unkarin ja Tšekkoslovakian kirkkojen 

toimintaolosuhteita kylmän sodan vuosilta. Toisen alaluvun tarkoituksena on 

hahmottaa piispan matkojen taustalla olevia motiiveja sekä prosessia. Kolmas 

selvittää matkojen rakennetta, ja pyrkii siten vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

mitä matkoilla tapahtui, millaisia keskusteluja siellä käytiin, missä Vikström 

 
3 Kts. esim. Jalovaara 2011, 276–277. 
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vieraili sekä keitä hän tapasi. Pyrin jatkuvasti suhteuttamaan tämän toiminnan niin 

Vikströmin omaan kuin Suomen kirkonkin kokonaislinjaan. Neljännessä 

alaluvussa analysoin matkoista Suomessa käytyä keskustelua. Tällöin tarkastelen 

sitä, miten ja miksi Vikström julkisuudessa kertoi matkastaan, ja kuinka se liittyi 

aikaisempaan aiheesta käytyyn keskusteluun.  

Vikströmin Unkarin-matka toteutui 1975 ja Tšekkoslovakian-matka 1976.4 

Rajaan tutkimukseni alkamaan jo vuodesta 1974, koska jo tällöin KUT:n taholta 

tunnusteltiin mahdollisuutta vastata Unkarin luterilaisen kirkon suunnalta 

tulleeseen vierailukutsuun myöntävästi sekä saamaan suomalainen delegaatio 

Tšekkoslovakian evankelisten kirkkojen vieraaksi.5 Näin ollen prosessi 

suomalaisen piispan sekä delegaation saamiseksi vierailulle Unkariin ja 

Tšekkoslovakiaan alkoi jo vuonna 1974, mikä liittää kyseisen vuoden 

tarkastelemani tutkimuskysymyksen piiriin. Tutkimukseni puolestaan rajautuu 

vuoden 1976 loppuun, jolloin Vikström oli saapunut matkoiltaan ja niistä oli 

laadittu selonteot KUT:lle.6 

Tutkielmani lähdepohja koostuu ensisijaisesti Helsingissä sijaitsevan 

Kirkkohallituksen (KH) Kirkon ulkomaanasioiden osaston (KUO) 

arkistomateriaalista. Tarkasteluajankohtana KUO toimi nimellä Kirkon ulkoasian 

toimikunta (KUT), minkä takia materiaali koostuu lähtökohtaisesti sen piirin 

kuulivista kokouspöytäkirjoista, muistioista, matkaraporteista sekä 

kirjeenvaihdosta vuosilta 1974–1975.7 Toiseksi, lähdeaineistoni koostuu 

Vikströmin matkoja, Unkarin ja Tšekkoslovakian kirkkoja sekä Suomen kirkon 

itä-Eurooppaa koskevaa toimintaa käsittelevästä suomalaisesta 

sanomalehtiaineistosta. Tarkastelun kohteena ovat etenkin Kotimaa sekä 

Kyrkpressen, jotka olivat suomalaisen sanomalehdistön osalta ainoita, jotka 

uutisoivat Vikströmin tekemistä matkoista.8 Kolmanneksi, hyödynnän 

tutkielmassani Ulkoasianministeriön (UM) arkiston Vikströmin matkoja koskevaa 

materiaalia, Unkarin ja Tšekkoslovakian kirkkoja, Vikströmin toimintaa ja 

teologiaa sekä Suomen ja Unkarin luterilaisten kirkkojen bilateraalisia suhteita 

koskevaa painettua lähdeaineistoa. Lisäksi käytän Yleisradion (Yle) vuonna 1999 

 
4 KHA KUO KUT Ea3 Unkarin matkaraportti 30.5.1975, Suomen evankelisluterilaisen kirkon 
valtuuskunnan vierailu Tšekkoslovakiassa 3.11.1976.  
5 KHA KUO KUT Cb1 Martti Simojoelle 9.4.1974 Liite 18.C, Ca2 ptk 29.4.1974. 
6 KHA KUO KUT Ea3 Suomen evankelisluterilaisen kirkon valtuuskunnan vierailu 
Tšekkoslovakiassa 3.11.1976. 
7 KHA KUO KUT. 
8 Km; KP. 
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toteuttamia Vikströmin sekä Jaakko Launikarin haastatteluja, joista heijastuu 

Vikströmin sekä eräiden muiden kirkon toimijoiden myöhempi kokemuksellisuus 

kirkon 1970-luvun linjan perusteista.9  

Vikströmin kohdistuvaa tutkimusta tässä asiayhteydessä ei ole juurikaan 

tehty. Porvoon piispan toimintaa tutkielmassani käsiteltävänä ajanjaksona ovat 

kuitenkin sivunneet esimerkiksi Ville Jalovaara tutkimuksessaan Kirkko, 

Kekkonen ja politiikka 1962–1982 (2011), Juha Seppo teoksessaan Arkkipiispan 

aika: Martti Simojoki II (2015), Riho Saard tutkimuksessaan ”Suurenmoinen 

rakkauden näytelmä” – Suomen evankelis-luterilaisen ja Venäjän ortodoksisen 

kirkon opinneuvottelut kylmän sodan vuosina (2006) sekä Pekka Niiranen 

väitöskirjassaan Kekkonen ja kirkko – Tasavallan presidentti Urho Kekkosen ja 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suhteet vuosina 1956–1981 (2000).10 Vaikka 

kyseisissä teoksissa on viitattu Vikströmiin vain vähän, ne soveltuvat kirkon 

1970-luvulla itä-Eurooppaan suuntautuneen toiminnan luonteen hahmottamiseen. 

Pureudun Vikströmin henkilöhahmoon ja toimintaan hyödyntämällä Gustav 

Björkstrandin vuonna 2016 julkaistua Elämä on joukkuepeliä – John Vikström 

kirkollisena ja yhteiskunnallisena toimijana.11 Suomen poliittisen ilmapiirin 

tarkastelussa käytän etenkin Osmo Jussilan, Seppo Hentilän sekä Jukka 

Nevakiven toimittamaa teosta Suomen poliittinen historia 1809–2009 (2009).12 

Unkarin luterilaisen kirkon toisen maailmansodan jälkeisen tilanteen 

hahmottamiseen hyödynnän muun muassa Anna-Maija Viljanen-Pihkalan 

väitöskirjaa Unkarin yhteiskunnallisen ja kirkkopoliittisen tilanteen vaikutus 

suomalais-unkarilaisiin luterilaisiin yhteyksiin 1956–1958 (2019) sekä H. David 

Baerin teosta The Struggle of Hungarian Lutherans under communism (2006).13 

Tšekkoslovakian kirkollisen tilanteen taustoittamissa käytän muun muassa Mary 

Heimannin teosta Czechoslovakia: the state that failed (2009).14 

1.2 John Vikströmin toiminta vuoteen 1976 
John Vikström syntyi vanhaan pohjalaiseen talonpoikaissukuun Kruunupyyssä 

vuonna 1931. Alue kuului Pohjanmaan niin kutsuttuun raamattuvyöhykkeeseen, 

jonka piirissä oli menneiden vuosisatojen ajan vaikuttanut vahvasti erilaisia 

 
9John Vikströmin haastattelu 1999; Jaakko Launikarin haastattelu 1999. 
10 Niiranen 2000; Saard 2006; Jalovaara, 2011; Seppo 2015. 
11 Björkstrand 2016. 
12 Nevakivi 2009. 
13 Baer 2006; Viljanen-Pihkala 2019. 
14 Heimann 2009. 
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kirkollisia sekä vapaakirkollisia herätysliikkeitä. Vikströmin vanhempien elämään 

oli vaikuttanut erityisesti 1900-luvun vaihteessa syntynyt, pietistiseen ja 

lestadiolaiseen herätykseen pohjautunut Nya kyrlika väckelsen (”uusi kirkollinen 

herätys”). Liike halusi tehdä pesäeroa vapaakirkollisuuteen ja kunnioittaa 

yhteyttään kirkkoon, mutta korostaa anglosaksisen herännäishurskauden pohjalta 

henkilökohtaista uskonratkaisua sekä kääntymystä. Vikströmin lapsuudenkodin 

henkinen ilmapiiri oli tämän liikkeen edustaman hengellisyyden läpäisemää. 

Perhe-elämää sävytti myös avoin ja kannustava asennoituminen yleissivistävää 

toimintaa sekä ympäröivää yhteiskuntaa kohtaan. Vikström on kuvannut kotinsa 

tarjoaman aineettoman pääoman vahvana voimavarana ja perustana hänen 

myöhemmälle akateemiselle ja kirkolliselle suuntautumiselleen.15  

 Lukion ja asepalveluksen jälkeen, vuonna 1951, Vikström suuntasi 

opiskelemaan teologiaa Helsingin yliopistoon. Päätökseen oppilaitoksesta vaikutti 

muun muassa teologian tohtori Tor Krook, joka koki ruotsia äidinkielenään 

puhuvalle Vikströmille sinänsä luonnollisemman Åbo Akademin teologisen 

tiedekunnan liian vapaamielisenä suhteessa herätysliikekentän edustamaan 

hengellisyyteen.16  

 Opiskeluajan alussa kodin herätyskristillinen perintö ajautui 

törmäyskurssille historiallis-kriittisen raamatuntutkimuksen kanssa. Vikström 

onnistui kuitenkin aloittamaan teologisen ja uskonnollisen identiteettinsä 

rakentamisen uudelleen. Apuna toimivat muun muassa Aimo T. Nikolaisen 

pitämät eksegetiikan luennot, joiden avulla Vikström oivalsi kristillisen uskon 

olevan riippumaton ajatuksista tai aatteista. Lisäksi ruotsalaisen teologi ja piispa 

Bo Giertzin ajattelu, jossa yhdistettiin korkeakirkollista teologiaa 

vanhakirkolliseen raamattunäkemykseen sekä huomioitiin nykyajan ihmisen 

kohtamaa problematiikkaa kristillisessä uskossa, vaikuttivat nuoren Vikströmin 

kristillisen identiteetin muotoutumiseen. Innoittajana toimi lisäksi rovasti ja 

teologian tohtori Geert Sentzke, joka kannusti Vikströmiä pohtimaan kristillisen 

uskon suhdetta ajan eettisiin ja ideologisiin kysymyksiin.17   

 Opiskeluaikansa loppuun mennessä tieteellisen kritiikin asettuminen 

Vikströmille aikaisemmin niin ehdottomia arvoja vastaan ei muodostanut enää 

ristiriitaa. Hän ymmärsi, että Jumalan tarjoamassa perusturvallisuudessa oli 

mahdollisuus – jopa edellytys – älylliseen epäilyyn ja kriittisen ajatteluun. Nuori 

 
15 Björkstrand 2016, 25–36. 
16 Kankkonen 1991, 12–17; Björkstrand 2016, 36–40. 
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Vikström lopulta etääntyi lapsuudenkodin edustamasta hengellisyydestä ja 

onnistui luomaan sillan uskon ja epäilyn välille.18 

 Vuonna 1956 Vikström vihittiin papiksi, minkä jälkeen hän lähti jatko-

opiskelemaan Kirkon maailmanneuvoston (KMN) stipendin turvin Saksaan. 

Opinnot Tübingenin teologisessa tiedekunnassa eivät Vikströmin itsensä mukaan 

jättäneet häneen syvempiä jälkiä, mutta hän pääsi stipendiaattivuotenaan 

tutustumaan toisen maailmansodan jälkeen syntyneiden evankelisten 

akatemioiden sosiaaliseen ja hengelliseen toimintaan. Akatemiat tukivat maan 

hengellistä jälleenrakennustyötä käsitellen kirkkoa ja kulttuurielämää koskevia 

kysymyksiä, sekä toimivat kirkon, yhteiskunnan ja työelämän 

kohtaamispaikkoina. Kokemuksiaan Vikström saattoi soveltaa tulevissa 

tehtävissään hiippakuntapastorina ja piispana.19  

 Vikström toimi Porvoon hiippakunnan hiippakuntapastorina vuosina 

1957–1961. Hänen vastuualueeseensa kuuluivat diakonia, sosiaalieettiset 

kysymykset sekä yhteydenpito eri sidosryhmien kanssa. Tärkeiksi 

toimintamuodoiksi osoittautuivat yhteistyössä teollisuuden, elinkeinoelämän ja 

ammattiliittojen kanssa kahdesti vuodessa järjestettävät sosiaalieettiset seminaarit, 

jotka pyrkivät tarjoamaan puolueettoman foorumin työnantajien ja -tekijöiden 

välille.20  

 Työ hiippakuntapastorina ei ollut helppoa, sillä kirkon ja työväenluokan 

välit olivat olleet jännitteiset 1900-luvun alusta lähtien. Vikström tulkitsi kirkon ja 

työväenluokan välille syntyneen kuilun kirkon epäonnistumisesta ymmärtää niin 

työläisten sosiaalisten vaatimusten oikeudenmukaisuutta. Hänen mukaansa kirkko 

oli tässä mielessä pettänyt työläiset, kun oikeidenmukaiseen yhteiskuntaan 

tähtäävän toiminnan sijasta se oli puhunut ”rakkaudesta” ja ”nöyryydestä”. 

Korjatakseen suhteensa työväestöön kirkon tuli Vikströmin mukaan perehtyä 

entistä paremmin yhteiskuntaan ja toimia sen aktiivisena jäsenenä – alueella, 

jonka herätysliikepiirit mielsivät epäilyttäväksi niin kirkon tehtävien kuin papin 

kutsumuksenkin kannalta.21  Tässä mielessä Vikström yhdistyi toisen 

maailmansodan jälkeen kirkon piiristä nousseeseen niin kutsuttuun 

uuskansankirkolliseen suuntaukseen, jonka mukaan kirkon tuli osallistua 

 
17 Vikström 1972, 102–105; Kankkonen 1991, 20–22; Björkstrand 2016, 42-44. 
18 Kankkonen 1991, 20–22. 
19 Björkstrand 2016, 49–51. 
20 Björkstrand 2016, 53–57. 
21 Kankkonen 1991, 30; Björkstrand 2016, 53–57. 
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yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä ymmärtää ja kantaa oma sosiaalinen 

vastuunsa.22 

 Hiippakuntapastorin tehtävien ohessa Vikström oli jatkanut opintojaan ja 

valmistellut lisensiaatin työtään. Valtiolta vuonna 1962 saadun tutkimusapurahan 

turvin hän omistautui nyt täysipäiväisesti tutkijakoulutukselle. Vikström muutti 

perheineen Åbo Akademin yhteyteen Turkuun, jossa lisensiaatintyö Kyrklikheten i 

Vasa svenska och Oravais församlingar uskontososiologian alalta valmistui. 

Väitöskirja Religion och kultur: grundproblemet i G. G. Rosenqvists religiösa 

tänkande puolestaan valmistui systemaattisesta teologiasta vuonna 1966. Siinä 

Vikström palasi jo pro gradu –tutkielmassa käsittelemäänsä aiheeseen uskonnon 

ja yhteiskunnan suhteesta G. G. Rosenqvistin teologiassa.23  

 Väitöskirjan ansiokkuus vaikutti siihen, että Vikströmille myönnettiin Åbo 

Akademista systemaattisen teologian lehtorin virka, joka kuitenkin pian 

muutettiin teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian apulaisprofessuuriksi. Hän ei 

ehtinyt hoitaa virkaansa pitkään, kun Porvoon piispa Karl-Erik Forsell jätti 

eropyyntönsä arkkipiispa Martti Simojoelle toukokuussa 1970.24  

 Vain muutama päivä Forsellin eropyyntöä ennen Vikström oli asetettu 

näkyvään rooliin Turussa järjestetyille suomenruotsalaisille kirkkopäiville. Hänet 

oli valittu tapahtuman toiseksi varapuheenjohtajaksi, ja hän oli toiminut yhden 

seminaarin puheenjohtajana sekä pitänyt yhden pääesitelmistä. Osakseen suurta 

kiinnostusta saaneessa esitelmässä25 Vikström kiinnitti huomiota yhteiskunnassa 

edellisellä vuosikymmenellä nousseisiin suuriin uudistumisen ja muutoksen 

vaatimuksiin. Kirkon osalta radikaalit, sisältäpäin nousseet uudistuspyrkimykset 

olivat aiheuttaneet Vikströmin mukaan vastareaktion etenkin viidennen 

herätysliikkeen suunnalta. Ratkaisuna Vikström näki tasapainon löytymisen niin 

jatkuvuuden kuin uudistumisen väliltä.26   

 Presidentti Urho Kekkonen hyväksyi nopeasti Forsellin eron ja alkoi 

vilkas spekulaatio hänen seuraajastaan. Viimeistään Församlingsförbundetin 

järjestämän koevaalin jälkeen saatiin huomata, että vasta 38-vuotias Vikström oli 

tulevassa piispanvaalissa vahvoilla. Mediassa Vikströmin pätevyyttä perusteltiin 

muun muassa yhteyksillä Pohjanmaan raamattuvyöhykkeen herätyshurskauteen, 

 
22 Havunen 2010, 16–18. 
23 Björkstrand 2016, 58–60. 
24 Björkstrand 2016, 60–64, 82. 
25 Esitelmän aihe oli ”Jatkuvuus ja uudistuminen – kirkko 1970-luvun kynnyksellä” (Kontinuitet 
och förnyelse – kyrkan inför 1970-talet). Björkstrand 2016, 79. 
26 Björkstrand 2016, 79–81. 
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akateemisella ja kirkollisella kokemuksella, analyysien terävyydellä sekä 

rationaalisella ja sovittelevalla habituksella. Vikström voitti varsinaiset vaalit ja 

Simojoki vihki hänet tammikuussa 1971 Porvoon hiippakunnan piispaksi.27 

 Tuore piispa peri edeltäjältään maantieteellisesti ja hengellisesti hajanaisen 

hiippakunnan. Avauspuheenvuorossaan tuomiokapitulille Vikström nosti esiin jo 

Turun kirkkopäivillä käsittelemänsä ristiriidan, jonka suhteen kirkon olisi hänen 

mukaansa pyrittävä synteesiin: toisaalta kirkolta odotettiin pysyvyyttä ja 

taipumattomuutta opillisissa asioissa, mutta samalla sen tuli vastata muuttuviin 

olosuhteisiin olemalla avoin ja dynaaminen. Vuonna 1972 julkaistussa 

paimenkirjeessään Tro i kris (Usko kriisissä) Vikström puolestaan esitti, että 

huolimatta Raamatun aikahistoriallisesta sidonnaisuudesta, se kykeni ”sisäisen 

rakenteensa” takia koskettamaan ihmisiä myös nykyaikana Jumalan sanana. 

Poikkeuksellisesti koko seurakunnalle osoitetulla paimenkirjeellä Vikström pyrki 

lähestymään myös heitä, jotka olivat vieraantuneet uskosta ”täysi-ikäisen”28 

ihmisen maailmassa. Paimenkirje sai osakseen paljon kiitosta, mutta erityisesti 

herätysliikeväki kritisoi sitä liiasta vapaamielisyydestä.29   

 1960-luvulla nousseet yhteiskunnallisten muutosten vaatimukset olivat 

pakottaneet esiin suurten uudistusten tarpeen myös laajemmin kirkon sisällä. 

Piispakautensa alussa Vikström perusteli eri yhteyksissä, kuinka kirkon tehtävänä 

ei ollut löytää tarkoitustaan pelkästä hallinnoivasta olemassaolostaan, vaan 

muuttua pikemmin ihmisiä lähestyväksi ”myyntihenkiseksi organisaatioksi”. 

Toiminnassaan Vikström pyrki suuntautumaan rakenteiden kautta sisältöön: 

Toiminta alkoi hallinnollisten elinten uudistamisesta, jonka jälkeen tärkeäksi 

toimintamuodoksi vakiintui muun muassa erityisten teemavuosien pitäminen. 

Niiden avulla pyrittiin koordinoimaan seurakuntien yhteisiä tehtäviä ja resursseja. 

Vikström toimi piispana keskeisenä hiippakunnan mielipiteiden muokkaajana ja 

vastusti aktiivisesti ”kulttuurivihamielistä uskontoa” sekä ”uskontovihamielistä 

kulttuuria”. Hän pyrki lähestymään työväkeä korostamalla yhteiskunnan ja kirkon 

sosiaalieettistä vastuuta, ja uskoi, ettei käsityksien muokkaaminen voinut olla 

mahdollista ylhäältä päin käskien.30  

 
27 Björkstrand 2016, 82–84, 87–91. 
28 ”Täysi-ikäisyydellä” Vikström viittasi Diertrich Bonhoefferin näkemykseen, joiden mukaan 
nykyaikana ihminen oli ottanut vastuun omasta elämästään: ”Ihminen on oppinut kaikissa 
tärkeissä kysymyksissä seisomaan omin jaloin ilman Jumala-nimistä työhypoteesia”. Vikström 
1972, 28. 
29 Björkstrand 2016, 98-104. 
30 Björkstrand 2016, 100–101, 124–128, 149–150. 
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   Hiippakunnan tehtävien ohessa Vikström toimi myös koko kirkkoa 

koskevissa tehtävissä. Kirkkolain kokonaisuudistuksen komiteaan hänet oli valittu 

vuonna 1968, kirkon tutkimuskeskuksen johtokuntaan vuonna 1969 sekä kirkon 

yhteiskunnallisen toimikunnan puheenjohtajaksi vuonna 1972. Lisäksi hänet oli 

valittu 1970-luvun kynnyksellä Luterilaisen maailmanliiton (LML) Suomen 

kansalliskomiteaan sekä Suomen Ekumeeniseen Neuvostoon (SEN). Vikströmille 

ei kuitenkaan suotu, ilmeisesti nuoren ikänsä tähden, merkittäviä rooleja 1970-

luvun alkupuolen kirkolliskokouksissa. Viimeistään meriittiensä kannalta lienee 

kuitenkin selvää, että jo tällöin häntä pidettiin ilmeisen kyvykkäänä toimijana 

koko kirkon kannalta. 31  

 Vikströmin toimintaan oli opiskeluajoista lähtien liittynyt myös tietty, 

kansalliset rajat ylittävä aspekti. Hän oli luonut jo varhain kirkollisia yhteyksiä 

Pohjoismaihin ja Saksaan. Ekumenian saralla Vikströmistä tuli erilaisissa 

kansainvälisissä yhteyksissä käytetty asiantuntija. Vuonna 1968 Vikström oli 

osallistunut Uppsalassa järjestettyyn KMN:n yleiskokoukseen ja piispa-aikanaan 

hän oli mukana Venäjän ortodoksisen ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon 

opinneuvotteluissa. Ekumeenisten kysymysten suhteen Vikströmille kanavoitui 

suurempaa vastuuta Leuenbergin konkordian Suomen kannan valmistelussa 1970-

luvun alussa.32  

1.3 Suomen kirkolliset yhteydet Unkariin ja 
Tšekkoslovakiaan ennen vuotta 1975 
Suomen ja Unkarin luterilaisen kirkon ensikosketus tapahtui ensimmäisen 

maailmansodan jälkeen ekumeenisten World Alliance -kokousten yhteydessä. 

Unkarin kirkon toimijat hakivat tällöin tietoisesti uusia kontakteja, kun sota oli 

rasittanut henkisesti ja fyysisesti kirkon toimintaa. Suomalaisiin kirkonmiehiin 

puolestaan vetosi pyrkimys auttaa sodasta kärsineitä ja rajajärjestelyiden pirstomia 

luterilaisia vähemmistökirkkoja. Kirkkojen välinen kommunikaatio syntyi siis 

lähtökohtaisesti ekumeenisessa ympäristössä, tosin mahdollisesti tiedostettu 

kielisukulaisuus saattoi jonkin verran jouduttaa vuorovaikutuksen 

aktivoitumista.33 

  Ekumeenisilla areenoilla toteutuneen yhteydenpidon ohella suomalaisilla 

kirkonmiehillä virisi kiinnostus kahdenkeskeisten suhteiden järjestämisestä 

 
31 Björkstrand 2016, 151–152. 
32 Björkstrand 2016, 177–179. 
33 Viljanen-Pihkala 2019, 31–33. 
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Unkarin kirkon kanssa. Yhteys alkoi tiivistyä sen jälkeen, kun Unkarin kirkon 

piispa Sandor Raffay sekä Bethania-sisälähetysseuran matkasaarnaaja Pal 

Podmanicky saapuivat Porvoon piispa Jaakko Gummeruksen kutsumana 

Tampereen kirkkopäiville tammikuussa 1924. Ilmeisesti jo tällöin aloitetut 

keskustelut keskinäisen yhteistyön kehittämisestä tuottivat vuonna 1927 alkaneen 

suomalais-unkarilaisen teologivaihdon. Teologivaihdosta tuli maailmansotien 

välisellä ajalla keskeinen kirkkojen välisen vuorovaikutuksen kanava.34   

 Maailmansotien välisenä aikana Suomen ja Unkarin kirkkojen 

vuorovaikutusta väritti nationalismiin kietoutunut tunnepitoinen heimohenki ja 

herätysliikehengellisyys. Kirkkojen yhteydenpito perustui pääasiassa eri tavoin 

solmittuihin henkilö- ja ystävyyssuhteisiin, mikä lujitti kirkkojen keskinäistä 

yhteyttä. Toimintaa tukivat vaihto-opiskelijoiden suomalaisesta 

ylioppilaselämästä sekä herätysliikkeistä saamat vaikutteet, jotka levisivät 

opiskelijatoiminnan ulkopuolelle. Esimerkiksi suomalais-ugrilaiset 

kulttuurikongressit siivittivät verkostoitumista, mikä sitten kanavoitui esimerkiksi 

diasporatyön ja niin Suomessa kuin Unkarissakin järjestettyjen pappeinkokousten 

kautta.35 

 Unkarissa vuonna 1948 tapahtunut kommunistien valtaannousu toi 

maahan stalinistisen vainon ja poliittisten oikeidenkäyntien ikeen. Liki 

kymmeneen vuoteen vanhojen heimo- ja herätysliikepohjaisten suhteiden 

ylläpitäminen ei ollut mahdollista, ja Suomen ja Unkarin kirkolliset yhteydet 

kuihtuivat täysin.36 Yhteydet avautuivat uudelleen vasta neuvostodiktaattori Josef 

Stalinin kuoleman laukaiseman liennytyskehityksen myötä kesällä 1956.37  

Vuoden lopussa tapahtunut Unkarin kansannousu puolestaan aktivoi voimakkaasti 

Suomen kirkon Unkariin suuntautunutta avustustoimintaa. Kansannousun 

yhteydessä Unkarin kirkon johdosta aikaisemmin syrjäytetyt piispat Zoltán 

Turóczy ja Lajos Ordass kokivat nousun takaisin kirkkonsa johtopaikoille. Tämä 

herätti Suomen kirkossa toiveita suhteiden jatkamisesta kommunistivaltaa 

edeltäneeltä pohjalta.38  

Kansannousu jäi Neuvostoliiton verisen väliintulon takia nopeasti torsoksi, 

mutta Unkarin kirkko kykeni hetkellisesti säilyttämään kansanousun aikana 

saavuttamansa toimintavapautensa. Suomessa Kotimaa uutisoi Unkarin 

 
34 Viljanen-Pihkala 2019, 33–36, 41. 
35 Viljanen-Pihkala 2019, 36–53.  
36 Viljanen-Pihkala 2019, 59–81.  
37 Viljanen-Pihkala 2019, 81–135.  
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kirkollisen tilanteen kehittymisestä aktiivisesti ja asettui tukemaan näyttävästi 

Lajos Ordassin asiaa. Kun ”edistyksellinen” Zoltán Káldy korvasi Ordassin 

kesällä 1958, Kotimaan Unkarin kirkkoa sekä Ordassia koskeva uutisointi muuttui 

varovaisemmaksi. Taustalla oli ymmärrys siitä, että Neuvostoliiton 

satelliittivaltion uskontopolitiikan arvostelu sisälsi ulkopoliittisen riskin, joka oli 

vahvistunut Suomen ja Neuvostoliiton yöpakkaskriisin39 myötä.40 

 Suomen ja Unkarin kirkolliset yhteydet eivät katkenneet Unkarin kirkon 

kiristyneen tilanteen myötä. Suhteiden virallistamista Suomen kirkon johto ei 

tosin halunnut, vaan suomalais-unkarilainen kirkollinen yhteydenpito toteutui 

tässä vaiheessa lähinnä järjestöjen kanavoiman avustustoiminnan puitteissa.41 

Suomalaisille kävi nopeasti selväksi, että kirkkojen välinen yhteydenpito 

tuli järjestää Unkarin kirkon uusien johtohahmojen kanssa. Piispavirastaan 

syrjäytetty Ordass sekä ”pietisteiksi” mielletyt kirkon toimijat olivat joutuneet 

kotimaassaan poliittiseen paitsioon ja heidän toimintansa nähtiin kirkon uuden, 

sosialismiin sopeutuneen linjan kannalta haitallisena. Tämä näkyi esimerkiksi 

siinä, ettei Turóczy saanut vuonna 1962 Helsingin, Kuopion ja Mikkelin 

tuomiokapitulien, Suomen kirkon pappisliiton sekä Herättäjä-yhdistyksen 

yhteisestä kutsusta huolimatta maastalähtölupaa Suomen-vierailua varten. Samoin 

Helsingin piispa Martti Simojoen kutsuma Ordass vedettiin sivuun Helsingissä 

seuraavana vuonna järjestetystä LML:n yleiskokouksen varapuheenjohtajan 

paikalta.42  

Ordassin jäätyä Helsingin vuoden 1963 LML:n yleiskokouksesta rannalle, 

osallistui siihen suomalaisen pastori Ahti Aurasen menettelyn johdosta kuitenkin 

kahdeksanhenkinen, Unkarin kirkon ”uuden suunnan” edustajista koostunut 

valtuuskunta. Auranen oli päättänyt turvautua presidentti Kekkosen apuun, ja 

onnistunut ohittamaan ”vasemmalta” piispa Simojoen toivomuksen Ordassin 

saapumisesta Helsinkiin. Tapahtuma kuvasi Suomen kirkon sisäistä ristiriitaa 

siinä, kuinka se Unkari-politiikkaansa halusi toteuttaa.43  

 Juha Seppo on tulkinnut, että Suomen kirkon suhtautuminen Unkarin 

kirkon uusiin johtohahmoihin oli ristiriitaista. Se näytti kyllä tunnustavan 

kommunistiseen järjestelmään sopeutuneen Káldyn johtaman kirkon, mutta 

 
38 Viljanen-Pihkala 2019, 136–175.  
39 Kts. sivu 14. 
40 Kapanen 2015, 14–16, 103–110; Kapanen 2019, 223–224, 227. 
41 Viljanen-Pihkala 2019, 352.  
42 Seppo 2015, 263–264.  
43 Niiranen 2008, 413; Seppo 2015, 263–264.  
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toisaalta se ei halunnut unohtaa oppositioon joutuneita ”vanhan liiton” 

ystäviään.44 

Simojoen nousu arkkipiispaksi vuonna 1964 ei helpottanut tilannetta. Hän 

suhtautui viileästi Unkarin kirkon uusiin toimijoihin, mutta unkarilaisten puolelta 

hänen ystävyyttään pidettiin tavoittelemisen arvoisena. Sen lisäksi, että 

arkkipiispana Simojoki oli Suomen kirkon ulkosuhteiden johtaja, unkarilaiset 

kokivat Simojoen Kekkosen lähipiiriin kuuluvaksi, jolloin hän näyttäytyi 

kehittyvien suhteiden kannalta ohittamattomana tekijänä. Itä–länsi -politiikassaan 

keskimääräistä neutraalimmaksi arvioitu Simojoki merkitsi unkarilaisille 

arvokasta kontaktia pyrkimyksessä vahvistaa Unkarin kirkon asemaa 

kansainvälisellä kirkollisella kentällä. Näin se pyrki samalla osoittamaan 

vallanpitäjille osuutensa rauhantyössä, ja oikeuttamaan siten oman 

olemassaolonsa.45 

  Huolimatta Simojoen epäluuloista Unkarin kirkon johtoa kohtaan, 

sosialismin kritiikittömästi omaksunut Unkarin kirkon toimija Emil Koren pitää 

1960-lukua Suomen ja Unkarin kirkollisten suhteiden uusiutumisen aikana.46 

Käsitystä tukee se, että vastavuoroiset suomalaisten ja unkarilaisten piispojen 

vierailut käynnistyivät 1960-luvun alussa. Lisäksi Káldyn pitkäaikainen toive 

saada arkkipiispa delegaatioineen vierailulle Unkariin toteutui huhtikuussa 1965. 

Tällöin solmittiin Unkarin ja Suomen kirkon välinen ystävyyssopimus, jonka 

myötä kirkkojen väliset suhteet saivat aikaisempaa nähden huomattavasti 

virallisemman ja vakituisemman luonteen. Erityisesti unkarilaiset isännät olivat 

vierailun jälkeen ilmeisen tyytyväisiä siitä, että kirkkojen välinen kehitys näytti 

kulkevan poispäin henkilökeskeisestä ”evankelis-pietistisestä” linjasta kohti 

johdon säätelemää kahden kirkon välistä virallista suhdetta. Myös Simojoki 

pidättyi ainakin virallisissa yhteyksissä liiasta kritiikistä Unkarin kirkkoa kohtaan. 

Hän kuitenkin jatkoi yhteydenpitoa Ordassiin, vaatien samalla muiden 

suomalaisten piispojen toimivan tulevilla vierailuilla samoin.47 

 Suomalais-unkarilaisten kirkollisten suhteiden kannalta arkkipiispa 

Simojoen ja hänen delegaationsa vuoden 1965 vierailu, ja siitä kehkeytynyt 

kirkkojen välinen ystävyyssopimus aktivoi kirkkojen keskinäistä toimintaa. 

Esimerkiksi stipendiaatti- sekä professorivaihto vilkastui ja erilaisia tunnustuksia 

 
44 Seppo 2015, 263.  
45 Seppo 2015, 265–266.  
46 Koren & Voipio 1988, 142–144.  
47 Niiranen 2008, 413–415, 418, 421; Seppo 2015, 265– 267. 
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myönnettiin tarkoin valituille henkilöille puolin ja toisin.48 Elpyvät suhteet eivät 

tosin saaneet kehittyä ilman jännitteitä. Suhteiden kannalta kiusallinen 

tapahtumaketju sai alkunsa Unkarissa stipendiaattina 1966 toimineen Antti 

Kukkosen toiminnan takia. Jo stipendiaattiaikanaan Kukkonen keräsi isänniltään 

negatiivista huomiota kirkollisten oppositioyhteyksiensä vuoksi.49 Varsinaiset 

jännitteet alkoivat kuitenkin varsinaisen vaihtovuoden jälkeen, kun Uusi Tie 

julkaisi Kukkosen kolmiosaisen kirjoitussarjan Kulissit ja todellisuus. Siinä hän 

tuomitsi Káldyn ja Korenin toiminnan Unkarin kirkon johdossa, ja esitti painavaa 

kritiikkiä heidän sosialistisen valtionkirkon toimintamalleilleen.50 Lisää kapuloita 

rattaisiin laittoi Kukkosen samalla linjalla jatkanut pro gradu Unkarin luterilaisen 

kirkon asema toisen maailmansodan jälkeen, jonka Káldy ja Koren yhdistivät 

arkkipiispa Simojoen omaan näkemykseen Unkarin kirkon vapauden laadusta.51  

 Kukkos-tapahtumaketjun mainingit laantuivat ilmeisesti vuosikymmenen 

loppuun mennessä. Seppo on kuitenkin arvioinut, että arkkipiispa Simojoen 

toiminta Suomen kirkon ulkopoliittisena päänä hiersi Unkarin ja Suomen 

kirkkojen välejä aina Simojoen kauden loppuun asti. Suomen arkkipiispa merkitsi 

Unkarin kirkon johdolle oasta, joka oli toiminut Suomen kirkossa 

”edistyksellisten” voimien vastaisena jarruna. Pidättyväisyydestään huolimatta 

Simojoki halusi ylläpitää suhteitaan Unkarin kirkkoon, minkä Seppo on tulkinnut 

hänen panoksekseen itä-Euroopan luterilaisten vähemmistökirkkojen hyväksi.52 

 Tulee ottaa huomioon, että vuoden 1965 yhteistyösopimuksessa eritellyt 

piispojen vastavuoroiset vierailut, teologien stipendiaattivaihto sekä muu 

kirkkojen välinen toiminta jatkuivat 1970-luvulla vireänä.53 Voidaan myös 

huomioida, että Unkarin kirkon piirissä elänyt jännite vanhan ja uuden linjan 

välillä ei ilmeisesti enää 1970-luvulla jakanut ainakaan yhtä selvästi Suomen 

kirkkoa kuten se oli tehnyt vielä noin vuosikymmen aiemmin.  

 Verrattuna Unkarin luterilaisiin, Tšekkoslovakian kirkkoyhteisöt olivat 

jääneet Suomen kirkon ylimmän tason toimijoilta aikaisemmin varsin 

tuntemattomiksi. Kirkon kansainvälistymiskehityksen sekä arkkipiispan 

ulkomaansuhteiden laajentumisen myötä uusia tuttavuuksia alettiin tehdä 

kuitenkin myös tältä suunnalta. KUT ja Kirkon ulkomaanapu olivat kutsuneet 

 
48 Niiranen 2008, 414. 
49 Seppo 2015, 272–273.  
50 Kukkonen 1967a, 1967b & 1967c; Seppo 2015, 273–274.  
51 Kukonen 1968; Seppo 2015, 272–274.  
52 Seppo 2015, 278–280.  
53 Koren & Voipio 1988, 147–172.  
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kesävieraita Tšekkoslovakiasta ensimmäisen kerran 1966 ja säännöllisesti 

vuodesta 1969. Kontaktit olivat yksittäisiä, eikä varsinaisesta kirkkojen välisestä 

virallisesta yhteydestä voinut sikäli puhua.54  

 Tšekkoslovakian kirkollinen tilanne muuttui vaikeammaksi vuonna 1968 

tapahtuneen Neuvostoliiton masinoiman maan miehityksen jälkeen. Hallitus 

aloitti tällöin niin kutsutun ”normalisaation”, mikä tarkoitti kampanjaa uskonnon 

merkityksen vähentämiseksi yhteiskunnassa.55 Suomen kirkon johto oli 

epäilemättä tietoinen Tšekkoslovakian tilanteen kiristymisestä, mikä perustui sekä 

arkkipiispa Simojoen kansainvälisiin yhteyksiin56 sekä kansainvälisiltä 

kirkollisilta järjestöiltä ja lehdistöpalveluilta saatuihin tietoihin.57 Halu auttaa 

kärsiviä luterilaisia vähemmistökirkkoja voi näin antaa erään syyn 

Tšekkoslovakiaan suuntautuneiden yhteyksien syntymiselle. Esimerkiksi 1960-

luvun lopussa alkanut kirkon kesävierastoiminta Tšekkoslovakian alueella 

toimineen Slovakian luterilaisen kirkon kanssa voidaankin nähdä eräänä tämän 

auttamishalun pyrkimyksenä.58 

 Seppo arvioi, että Suomen kirkon ensikosketus Tšekkoslovakiaan ja siellä 

toimineeseen Slovakian evankelis-augsburgilaiseen (luterilaiseen) kirkkoon 

tapahtui Martti Simojoen Wittenbergin pappisseminaarissa tekemien yhteyksien 

pohjalta. Kyseisen seminaarin johtokuntaan osallistui Simojoen ohella Bratislavan 

teologisen tiedekunnan professori Jan Michalko, joka nimitettiin Slovakian 

luterilaisen kirkon piispaksi vuonna 1970. Toisessa yhteydessä Kirkon 

tiedotusjohtaja Erkki Kario oli vuonna 1973 tekemässä DDR:ssä, Unkarissa ja 

Tšekkoslovakiassa kiertomatkaa. Matkaltaan saamiensa kokemusten perusteella 

hän ehdotti KUT:lle yhteyksien solmimista erityisesti Slovakian luterilaiseen 

kirkkoon. Tämä puolestaan johti piispa Michalkon kutsumiseen Suomeen vuoden 

1973 maaliskuuksi. Vierailun vastuuhenkilöiksi nimitettiin hänet entuudestaan 

tuntevat kirkon yhteiskunnallisen toimikunnan pääsihteeri Toivo I. Palo sekä 

arkkipiispan sihteeri Jouko Martikainen. Etenkin Martikaisen kanssa tuoreen 

 
54 Seppo 2015, 311. 
55 Beeson 1977, 225–227; Bock 1992, 87–88. 
56 Seppo 2015, 313–314.  
57 KHA KUO KUT Ea3 ”Suomen evankelisluterilaisen kirkon valtuuskunnan vierailu 
Tšekkoslovakiassa” 3.11.1976; Kotimaa 21.12.1971, ”Itäblokin maiden kirkollisasiain 
viranomaiset yksimielisiä: Uskonnonvastainen taistelu on välttämätöntä”.  
58 KHA KUO KUT Ea2 Liite 11. Kirkkomme kesävieraskäytäntö ja sen uudelleenjärjestely 
4.12.1974. 
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piispan oli tarkoitus keskustella mahdollisuuksista Suomen ja Slovakian 

luterilaisten kirkkojen välisten yhteyksien kehittämisestä.59  

1.4 Suomen poliittinen ilmapiiri 1960- ja 1970-luvuilla  
Neuvostoliitto oli joutunut puuttumaan Suomen sisäpoliittiseen kehitykseen 

vuoden 1958 eduskuntavaalien jälkeen. Tyytymättömyys kohdistui 

sosiaalidemokraattien (SDP) K. -A. Fagerholmin johtamaan viiden puolueen 

enemmistöhallitukseen, jonka se tulkitsi vievän Suomen poliittista linjaa liikaa 

oikealle. ”Yöpakkasiksi” nimetty Neuvostoliiton taloudellinen ja poliittinen 

painostuskausi johti Fagerholmin hallituksen eroamiseen. Maalaisliiton 

muodostaman vähemmistöhallituksen perustamisen jälkeen neuvostojohdon 

tukema presidentti Urho Kekkonen kutsuttiin Leningradiin, missä hänelle tehtiin 

selväksi, että Suomen tuli noudattaa sitä politiikkaa, joka Neuvostoliiton ja 

Suomen välisessä rauhansopimuksessa sekä vuoden 1948 YYA-sopimuksessa 

(ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimus) oli vahvistettu.60  

1960-luvun alussa Kekkosen haastajaksi nousi SDP:n 

presidenttiehdokkaakseen nimeämä Olavi Honka. Hän sai taakseen suurimman 

osan porvarillisista puolueista ja merkitsi Kekkosen uudelleenvalinnalle todellista 

uhkaa. Honka-liitoksi nimetty Kekkosen vastainen liittouma sai neuvostojohdon 

jälleen reagoimaan: kiristyneeseen kansainväliseen tilanteeseen vedoten se vaati 

Suomelta YYA-sopimuksen mukaista sotilaallista konsultaatiota. Vuonna 1961 

annetun nootin seurauksena Kekkonen lensi Havaijilta lähes suoraan Siperiaan ja 

järjesti asian pääsihteeri Nikita Hruštšovin kanssa niin, että Neuvostoliitto 

perääntyi esittämästään vaatimuksesta. Jälkikäteen on käynyt ilmeiseksi, että kyse 

oli neuvostojohdon yhdessä Kekkosen kanssa masinoimasta poliittisesta 

lyömäaseesta, jolla he saivat luotua Honka-liiton rivit rikkoneen 

vaalitaistelutilanteen. Noottikriisiksi nimetty tapahtuma johti SDP:n ehdokkaan 

vetäytymiseen ja Kekkosen ylivoimaiseen uudelleenvalintaan kaikkien 

vaaliliittojen voimin. Vaalitulos antoi noottikriisin jälkeiselle, 1960-luvun alun 

hallituspolitiikalle maalaisliiton osoittaman suunnan.61  

Neuvostoliittoon kohdistuneen varovaisuuden ohessa 1960-luku merkitsi 

Suomessa voimakasta sosiaalisen muutoksen aikaa. Suomalainen nuoriso eli vielä 

vuosikymmenen alussa sodan ajalta periytyneiden isänmaallisten arvojen 

 
59 Seppo 2015, 312. 
60 Nevakivi 2009, 272–273. 
61 Nevakivi 2009, 274–276. 
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virtauksessa, eikä se tuntenut vetoa kansainvälisiin joukkoilmiöihin. Tilanne 

muuttui lähempänä vuosikymmenen puoliväliä, kun lännestä levinneet 

rauhanliikkeet keräsivät nuorison keskuudessa yhä enemmän suosiota, ja 

nuorisokulttuurissa alkoi esiintyä perinteisiä arvoja kyseenalaistavaa ainesta. 

Jännite uuden ja vanhan maailman välillä tiivistyi muun muassa Hannu Salaman 

vuonna 1964 julkaiseman Juhannustanssit -teoksen, ja siitä kehkeytyneen 

kuuluisan Salama-kohun ympärille.62  

 Nuorison siirtyminen vasemmalle oli yhteydessä puolueiden sisäisiin 

suunnanmuutoksiin. Vuosikymmenen puolivälissä esimerkiksi Suomen Kansan 

Demokraattinen Liitto (SKDL) sekä Suomen Kommunistinen Puolue (SKP) 

ilmaisivat haluaan ottaa askelia maltillisempaan suuntaan, kun taas SDP:n piirissä 

esiintyi avauksia vasemmalle siirtymisestä. Vuoden 1966 eduskuntavaalit olivat 

sitten sosiaalidemokraattien, keskustan sekä vasemmiston juhlaa. Ajan 

protestimielialalle on kuvaavaa, että vuoden 1966 vaalit olivat 

äänestyskäyttäytymiseltään kaikkien aikojen toiseksi aktiivisisin.63   

Ylioppilaiden toteuttama Vanhan ylioppilastalon eli Vanhan valtaus 

marraskuussa 1968 vaikutti osaltaan vuosikymmenen loppupuolella 

tapahtuneeseen uusvasemmiston radikalisoitumiseen. Uudistusmielisyys lävisti 

koko yhteiskunnan, ja aikaisemmin lähinnä pasifistisesti orientoituneet nuoret 

alkoivat nyt kannattamaan vallankumouksellisia lähestymistapoja. Kuvaavaa 

suomalaiselle 1960-luvun lopun kommunismimyönteisyydelle tosin oli, että 

Tšekkoslovakian vuoden 1968 miehityksen jälkeen SKP jakaantui kahtia. Kun 

puolueen uudistusmielinen enemmistö otti miehityksen raskaasti, vanhan linjan 

kommunistit alkoivat vetää keulamiehensä Taisto Sinisalon jälkeen puolueessa 

omaa, pro-neuvostoliittolaista linjaa.64  

 Jukka Nevakiven mukaan kommunismin ja Neuvostoliiton ihannointi 

viittasivat jonkinlaiseen ”itsesuomettumisen” ilmiöön.65 Kyse oli Suomen 

väestörakenteen muutokseen liittyneestä sukupolvien välisestä kuilusta, kun 

nuoriso halusi erottautua sotaa edeltävästä porvarillisesta ja antikommunistisesta 

ilmapiiristä.66 Presidentti Kekkosen julkaistut päiväkirjat kertovat osaltaan 

 
62 Nevakivi 2009, 285, 288–289. 
63 Nevakivi 2009, 285–287. 
64 Nevakivi 2009, 285–286, 288–290. 
65 Nevakivi 2009, 292. 
66 Kähönen 2001, 209. 
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itänaapurin merkittävästä vaikutuksesta Suomen sisäpolitiikkaan, eikä kyse tällöin 

ollut puhtaasti sisältäpäin, saati läntisestä maailmasta nousseesta ilmiöstä.67  

 1970-luvulla nuorisoradikalismin merkitys hiipui ja yhteiskunta otti 

askelia konservatiivisempaan suuntaan. Äänestäjien silmissä hallituspuolueet 

olivat epäonnistuneet talouspolitiikassa ja vuoden 1970 eduskuntavaalien selviä 

voittajia olivat kokoomus ja ei-vasemmistolaiseksi luokiteltu Suomen Maaseudun 

Puolue (SMP).68 Huolimatta Suomen poliittisesta suunnanmuutoksesta, 

Neuvostoliittoa ei ruvettu arvostelemaan tiukemmin, vaan itsesensuuria pikemmin 

tiukennettiin. Suomen ulkopoliittisen realiteetit tulivat siten vastaan, eikä oikeisto 

kyennyt kanavoimaan kannatuksensa kasvua varsinaiseksi vallaksi.69   

Kekkosen uudelleenvalinta poikkeuslailla EEC-vapaakauppasopimuksen 

takaamiseksi vuonna 1973 vahvisti Suomen ulkopolitiikan sisäpoliittisen 

vaikutuksen lisäksi myös sen, että presidentti onnistui vakuuttamaan itsensä 

lisäksi mmyös muut omasta korvaamattomuudestaan.70 Jakaantuneen Saksan 

kysymyksen ratkaissut kansainvälisten jännitteiden purkaminen mahdollisti 

vuosikymmenen vaihteessa myös Euroopan turvallisuuskonferenssin suunnittelun. 

Suomi pyrki aktiivisesti tarjoamaan puitteet konferenssin järjestämiselle, koska se 

näki, että tämä palvelisi liennytyksen lisäksi sen omia kansallisia etujaan. Etyk:ksi 

(Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi) nimetty turvallisuuskokous 

saatiin lopulta suurvaltojen siunaamana Suomeen, ja sen ensimmäinen vaihe 

avattiin muodollisesti Helsingissä 1973. Konferenssin juhlallinen päätösistunto 

järjestettiin Helsingissä heinä-elokuun vaihteessa 1975. Presidentti Kekkoselle 

turvallisuuskokous merkitsi henkilökohtaista kunniaa, Suomelle kansainvälistä 

tunnustusta sekä idän- ja lännen väliseksi puolueettomaksi maaksi profiloitumisen 

vahvistumista.71  

  

 

 

 

 

 
 

67 Nevakivi 2009, 292. 
68 Nevakivi 2009, 293–298. 
69 Kähönen 2001, 108–109; Nevakivi 2009, 296. 
70 Kähönen 2001, 108–109; Nevakivi 2009, 299–301, 305–306. 
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2. Unkarin matka toteutuu matalla profiililla 1975 

2.1 Unkarin kirkko kommunismin paineessa 
Saksan vetäydyttyä Unkarista keväällä 1945 maa jäi neuvostojoukkojen 

miehittämäksi. Neuvostoliiton vaikutuksesta maahan perustettiin väliaikainen 

hallitus, jonka vaikutusvaltaiseksi sisäministeriksi tuli stalinistinen diktaattori 

Matyás Rákosi. Rákosi sovelsi tulevien vuosien aikana niin kutsuttua 

salamitaktiikkaa, jolla hän tuhosi poliittiset vastustajansa viipale kerrallaan.72 

Porvarilliset puolueet hajotettiin ensin ja vuoden 1947 loppuun mennessä jäljelle 

jääneet sosialistiset ryhmät. Tämä merkitsi Unkarissa monipuoluejärjestelmään 

perustuvan demokratian loppua ja siirtymistä sosialistisen kansandemokratian 

tielle.73    

 Vaikka Unkarin poliittinen kehitys oli kiristänyt kirkon ja valtion suhteita 

jo vuoden 1945 aikana, vasta vuosi 1948 muodostui varsinaisesti vedenjakajaksi 

Unkarin kirkon tulevan kehityksen kannalta. Kommunistit olivat vahvistaneet 

asemiaan ja heidän huomionsa kiinnittyi nyt myös maan pieneen luterilaiseen 

kirkkoon. Maaliskuussa järjestetyn piispa József Szabón vihkimystilaisuudessa 

valtion edustajana toiminut tasavallan presidentin kanslian johtaja Erno Mihalyfi 

piti huomiota herättäneen puheen, jossa tämä kritisoi kirkkoa 

taantumuksellisuudesta, maallikkojohtajien puutteesta sekä siitä, ettei kirkko ollut 

tehnyt aloitetta sen ja valtiovallan välisten suhteiden saattamisesta kuntoon. 

Hallituksen ulostulon jälkeen kirkossa alkoi esiintyä vaatimuksia valtio–kirkko -

suhteiden päivittämisestä.74   

 Hallituksen vaatimus kirkkojen hallinnoimien koulujen kansallistamisesta 

osoittautui luterilaisella kirkolle vaikeaksi asiaksi.75 Tämä johtui siitä, että 

luterilainen kirkko hallinnoi noin 400:a kouluyksikköä, jolloin sillä oli merkittävä 

vastuu maassa tehdystä kasvatuksellisesta työstä.76 Vaatimus sisältyi kesällä 1948 

kirkolle ratifioitavaksi annettuun valtion ja kirkon suhteita käsittelevään 

sopimukseen, joka piti sisällään lisäksi valtion kirkoille takaaman kulttivapauden, 

 
71 Nevakivi 2009, 306–308. 
72 Baer 2006, 9, 16; Viljanen-Pihkala 2019, 53–54. 
73 Koren & Voipio 1988, 123–125; Beeson 1977, 236–237; Dahlgren 1990, 60–61. 
74 Viljanen –Pihkala 2019, 63–64. 
75 Koren & Voipio 1988, 126; Baer 2006, 19; Viljanen-Pihkala 2019, 62–63, 66. 
76 Dahlgren 1990, 224; Viljanen-Pihkala 2019, 66–67. 
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määrätyn taloudellisen avun, oikeuden diakoniatyöhön sekä koulujen 

uskonnonopetukseen.77  

 Kysymys koulujen kansallistamisesta jakoi Unkarin luterilaisen kirkon 

piispakunnan. Asiaa syvästi vastustanut piispa Lajos Ordass koki, että asian 

läpivienti olisi merkittävä tappio kirkon toiminnalle, koska maan kasvatuksellinen 

työ oli yksi sen päätehtävistä. Asian toista laitaa edustivat herätysliiketaustaiset 

piispat Zoltán Turòczy ja Szabó. He ajattelivat, että koulujen menettäminen olisi 

sikäli toissijaista, koska kirkon perimmäinen tehtävä rakentui Jeesuksen kaste- ja 

lähetyskäskyn varaan. Kirkon ei siten ollut pakollista sisällyttää itseensä 

kulttuurin, saati kiinteän omaisuuden vaalimisen välttämättömyyttä.78 

 Piispojen ristiriita kouluasiassa kytkeytyi laajempaan kysymykseen siitä, 

miten kirkon tuli valtiovallan painostuksen alla toimia. H. D. Baer korostaa 

Ordassin linjan perustuneen viime kädessä tämän teologiseen näkemykseensä 

”pastoraalisesta velvollisuudesta”. Tämä tarkoitti sitä, että velvollisuuden suhteen 

moraalisella harkinnalla ei ollut sijaa. Koulukysymyksessä ei siten ollut Ordassille 

kyse niinkään kirkon mahdollisimman laajan toiminta-alueen säilyttämisestä, vaan 

pyrkimyksestä toimia kristillisen vakaumuksen kannalta oikein.79 

 Baerin mukaan Turóczyn ja Szabón myöntymisen taustalla oli 

käytännöllinen pyrkimys saavuttaa kirkolle edes jonkinlainen elintila sille 

vihamielisessä ympäristössä: tinkiminen tietyistä toiminnoista oli mahdollista, 

mikäli ne eivät uhanneet kirkon perimmäisiä, edellä mainittuja elinehtoja. Kun 

Ordass keskittyi velvollisuuden sanelemaan pakkoon, Turózcu ja Szabó 

seurausten kannalta mahdollisimman toimivaan ratkaisuun. Baer on kuvannut 

Turóczyn ja Szabón edustamaa linjaa eränlaiseksi kompromissiksi80, joka oli 

Unkarin kirkon ratkaiseva askel sen sovittautuessa osaksi sosialismia.81  

 Piispa Ordassin myöntymättömyys neuvottelupöydissä, sekä hänen 

kansainvälisestikin nauttimansa huomio ja asema kirkkonsa johtajana muodostui 

 
77 Kukkonen 1968, 49–52; Beeson 1977, 246–247. 
78 Baer 2016, 21, 28; Viljanen-Pihkala 2019, 66–67, 72. 
79 Unkarilainen kirkkohistorioitsija Tibor Fabiny on Baerin kanssa samoilla linjoilla siitä, että 
Ordassin osoittama peräänantamattomuus valtion vaatimusten edessä perustui tämän 
pyrkimykseen olla lojaali ”totuudelle”, ja kulkea marttyyrin tie, mikäli Jumala näin osoitti. Tosin 
Ordassin toiminnan motiiveista on ollut tutkijoiden keskuudessa erimielisyyttä sen osalta, missä 
määrin teologisesti harkittuja ne ovat olleet. Asiaan on selkeästi kiinnittynyt poliittista 
vivahteikkuutta sen kannalta, miltä puolelta rautaesirippua asiaa on katsonut. Fabiny 2002, 303–
320; Baer 2006, 76–79. 
80 Baer nimesi Turoczyn edustaman toimintamallin ahogy lehet –linjaksi, missä unkarinkielinen 
termi tarkoittaa ”niin kuin mahdollista”. Viljanen-Pihkala on puolestaan tulkinnut kyseisen termin 
siten, että se voidaan ymmärtää kahdella tavalla: ”joko se oli monien mahdollisuuksien tie tai yksi 
ainoa vaihtoehto”. Baer 2016, 28, 46–61; Viljanen-Pihkala 2019, 67. 
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lopulta Unkarin hallinnolle ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi. Hänet pidätettiin 

ja tuomittiin näytösluonteisessa oikeudenkäynnissä kahdeksi vuodeksi vankeuteen 

syyskuussa 1948. Koulut lopulta kansallistettiin parlamentin päätöksellä. Ordassin 

siirtäminen pois näyttämöltä joudutti kirkon neuvotteluhaluja ja edellä mainittu 

kirkko–valtio -suhteita koskeva sopimus allekirjoitettiin vuoden loppuun 

mennessä.82 Vaikka sopimus vaikutti takaavan kirkolle entiseen nähden lähes 

muuttumattomat toimintamahdollisuudet, pro gradu -tutkielmassaan Unkarin 

kirkkoa tarkastellut Antti Kukkonen tulkitsee, että eritellessään kirkon toiminta-

alueen valtio pyrki rajaamaan kirkon yhteiskunnasta ”omaan uskonnolliseen 

eristäytyneisyytensä”. Kukkonen katsoo, että sopimuksen ulkopuolelle jääneiden 

asioiden kannalta se pyrki tekemään kirkon riippuvaiseksi valtion näkemyksestä.83  

 Unkarin kansantasavallan perustuslaki tuli voimaan elokuussa 1949. Se 

sisälsi kohdan, joka takasi ”kaikille kansalaisille omantunnonvapauden sekä 

oikeuden harjoittaa vapaasti uskontoa”. Kyseisen ”omantunnon vapauden” 

varmistamiseksi se vielä tähdensi, että ”Unkarin kansantasavallassa erotetaan 

kirkko valtiosta”.84 Tosiasiassa Unkarin kirkko oli luisunut vahvasti valtiollisen 

valvonnan piiriin, jossa kirkon asiat kuuluivat oleellisesti myös maallisen vallan 

alueelle. Kirkko oli asetettu lujasti hallituksen valvovan silmän alle ja käytäntöä 

tehostettiin vuonna 1951 perustetun valtion kirkollisasiainviraston (Állami 

Egyhazugyi Hivatal, ÁEH85) taholta. Samalla kirkon johtoa vaihdettiin 

kommunistien kannalta yhteistyökykyisiin miehiin. Ordass pakotettiin luopumaan 

piispanvirastaan vuonna 1950. Hänet korvasi kommunistisen puolueen jäsen, 

pastori László Dezséry. Myös epäluotettavina pidetyt, ”vanhan linjan” piispat 

Turóczy ja Szabó velvoitettiin eroamaan 1950-luvun alussa.86 

  Unkarin kirkon toimintamahdollisuudet kapenivat vielä 1950-luvun alussa 

monilta osin. Kirkon toimintoja supistettiin esimerkiksi diakonissalaitoksia, 

yhdistyksiä, orpokoteja sekä lehdistöä lakkauttamalla. Hiippakuntajakoa 

uudistettiin ja pienennettiin hallinnon keskittämiseksi eli valtion kontrollin 

helpottamiseksi.87 Kirkon johto oli nyt täytetty miehillä, jotka olivat siirtyneet 

Unkarin kommunistisen johdon ja sen toteuttaman sosialistisen valtioihanteen 

 
81 Baer 2016, 27–29, 126–127. 
82 Viljanen-Pihkala 2019, 70–73.  
83 Kukkonen 1968, 59–52.  
84 Beeson 1977, 247–251. 
85 Viljanen-Pihkala 2019, 58. 
86 Kukkonen 1968, 57–60, 64– 65; Dahlgren 1990, 60–61; Viljanen-Pihkala 2019, 71–77.  
87 Viljanen-Pihkala 2019, 76–77. 
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täysin hyväksyväksi ja yhteistyökykyiseksi osaksi. Eräät heistä pyrkivät 

oikeuttamaan sosialismin jopa teologisella kielenkäytöllä.88  

 Neuvostoliiton diktaattori Joseph Stalinin kuolema maaliskuussa 1953, ja 

sitä seurannut liennytyskehitys helpottivat jossain määrin Unkarin poliittista 

tilannetta.89 Kirkon osalta liennytyksen voidaan nähdä tiivistyneen kesällä 1956, 

kun yhteydet esimerkiksi Suomen kirkkoon avautuivat uudestaan ja Unkarissa 

järjestettiin osakseen maailmanlaajuista huomiota saanut KMN:n keskuskomitean 

kokous. Kyseisellä kokouksella ÁEH:n tarkoitus oli osoittaa kansainväliselle 

yleisölle, että Unkarissa vallitsi uskonnonvapaus ja, että niin se kuin Unkarin 

hallituskin toimivat rauhanedistäjinä jakautuneessa maailmassa. 

Kokousjärjestäjille huolta aiheutti kuitenkin Ordassin tilanne, mikä kiinnosti 

kokoukseen osallistuneita LML:n vaikuttajia. Ordassin kannalta kokous johti 

lopulta lupauksiin tämän valtiollisesta ja kirkollisesta rehabilitoinnista.90  

 Keväällä ja kesällä 1956 Unkarissa voimistunut tyytymättömyyden 

ilmapiiri ja poliittinen liikehdintä rohkaisivat KMN:n keskuskomitean kokouksen 

jälkeisissä tunnelmissa myös Unkarin luterilaisia piirejä. Papiston ja Ordassin 

ystäväpiirin suunnalta alkoi kuulua Unkarin kirkkoon ja sen johtoon kohdistuneita 

kriittisiä äänenpainoja sekä koko kirkon läpäiseviä uudistusvaatimuksia. 

Unkarissa vallinnut tyytymättömyys johti lokakuun 23. päivänä syttyneeseen 

joukkomielenosoitukseen, joka eskaloitui uudistusmielisten ryhmittymien ja 

”kovan linjan” kommunistien väliseksi väkivaltaiseksi yhteenotoksi.91 

 Kansannousuksi nimetty tapahtuma merkitsi luterilaiselle kirkolle uutta 

alkua. Sen aikana tehtiin nopeita, tosin vain hetkellisiksi osoittautuneita 

henkilövaihdoksia, missä aikaisemmin syrjäytettyä kirkon johtoa ja muuta 

henkilöstöä korvasi Deszéryn aikaisia toimijoita. Ordass nousi lokakuun loppuun 

mennessä takaisin kirkkonsa johtoon ja Turózcy asetettiin hoitamaan Pohjoisen 

hiippakunnan tehtäviä.92  

 Neuvostojoukot vyöryivät Budapestiin marraskuun 4. päivänä. Tämä 

merkitsi kansannousun,93 ja kuten vuoden 1957 loppuun mennessä nähtiin, kirkon 

”uuden alun” loppua. ÁEH:n pitkäaikainen johtaja János Horváth pakotti 

Turózcyn sekä Ordassin luopumaan lopullisesti piispanviroistaan kesään 1958 

 
88 Baer 2006, 46–61. 
89 Halmesvirta & Nyyssönen 2006, 25–30. 
90 Viljanen-Pihkala 2019, 82–101, 107–113. 
91 Halmesvirta & Nyyssönen 2006, 41–61. 
92 Viljanen-Pihkala 2019, 136–137, 141–146. 
93 Viljanen-Pihkala 2019, 146. 
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mennessä. Kirkon johdossa istui jälleen kansannousua edeltäneitä vaikuttajia, 

mutta marraskuussa 1958 se valitsi Dezcérin tilalle uuden miehen. Tuore kirkon 

johtava piispa Zoltán Káldy tyrmäsi Ordassin innoittaman, kansannousun myötä 

virinneen ajatuksen kärsivästä marttyyrikirkosta ja lanseerasi ajatuksen kirkosta, 

joka eli sosialismin keskellä. Tämä tarkoitti Káldyn mukaan sitä, että kirkon tuli 

kyllä kantaa todellista evankeliumia ja Sanaa, mutta tavalla, jossa sen oli samalla 

osallistuttava sosialistisen yhteiskunnan rakentamiseen.94 

 Baerin mukaan Káldyn tarkoitus ei ollut ylläpitää 1950-luvun alun 

kollaboraation tuottamaa teologisesti perusteltua ideologiaa, vaan järjestää 

toimiva kumppanuus valtiovallan kanssa, missä kirkko pystyi toimimaan omilla 

teologisilla painoillaan.95 Káldy ratkaisi kirkko–valtio -suhteisiin liittyvän 

moraalisen ongelman strategialla, jota hän kutsui diakonian teologiaksi. Sen 

keskiössä oli kristillinen rakkaus, jonka tuli ylittää henkilökohtaiset tavoitteet, 

oma hyöty tai etu, lähimmäisen – tai ympärillä olevan yhteiskunnan – puolesta. 

Piispakautensa alussa pitämissä puheissaan Káldy korosti diakonian yhtäläisyyttä 

ristin teologian kanssa: siinä missä Jeesus kärsi ristin tien ihmisten puolesta, 

diakonia korosti antautumista toisen palvelukseen.96  

 Unkarin kirkon uusi piispa ei kuitenkaan löytänyt teologisesti perustellulle 

toimintafilosofialleen rajoja ja luisui kansannousun jälkinäytöksessä Unkarin 

vallankahvaan nousseen Moskovan marionetti János Kádárin kädenjatkeeksi.97 

Tässä mielessä kirkon toimintamahdollisuudet läpi 1970-luvun olivat vahvasti 

valtiovallan kahlitsemia. Pitää kuitenkin ottaa huomioon, että Unkarin kirkko 

nautti Káldyn aikana itä-Euroopassa suhteellista toimintavapautta siinä mielessä, 

että sillä oli oikeus kokoontua yhteiseen jumalanpalvelukseen sekä vapaus 

evankeliumin julistamiseen. Jos kirkko olisi valinnut marttyyrin tien, tämä ei 

välttämättä olisi ollut mahdollista.98  

2.2 Suhdetoimintaa Simojoen viitoittamalla tiellä 
Unkarin kirkon johtava piispa Zoltán Káldy oli osoittanut arkkipiispa Simojoelle 

maaliskuussa 1974 päivätyn kirjeen, jossa tämä kutsui ”täydellä luottamuksella” 

ja vastaanottajan omaa harkintaa käyttäen jonkin Suomen kirkon piispoista ja 

tämän puolison Unkarin kirkon vieraaksi. Saksankielisessä kirjeessään Káldy 

 
94 Baer 2006, 65–75, 94–96. 
95 Baer 2006, 95. 
96 Baer 2006, 110–112.  
97 Kukkonen uusitie (tarkasta!); Baer 2006, 110–122; Fabiny 1997, 34–35; 
98 Fabiny 1997, 35–36. 
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muisteli lämmöllä niin Simojoen kuin muidenkin suomalaisten piispojen 

aikaisempia vierailuja ja toivoi, että ”hyvin todistettua käytäntöä” toteutettaisiin 

vielä jatkossa. Hänen toiveenaan oli, että Unkariin suuntautunut matka järjestyisi 

jo saman vuoden aikana ja, että noin 8–10 päivän pituisella vierailulla piispa 

pitäisi yhden tai kaksi saarnaa vapaavalintaisesta aiheesta. Vieraille puolestaan 

esiteltäisiin Unkarin kirkollisia instituutioita sekä maan nähtävyyksiä.99 

Káldyn mainintaa Simojoen ja muiden suomalaisten piispojen vierailuista 

”hyvin todistettuna käytäntönä” juontaa juurensa huhtikuussa 1965 Suomen ja 

Unkarin kirkon solmimaan ystävyyssopimukseen.100 Simojoen ja hänen 

delegaationsa101 hahmottamassa sopimuksessa Unkarin kirkon kanssa oli lyöty 

kättä päälle kirkkojen yhteistoiminnan kehittämisestä. Asiasta ei tiettävästi 

laadittu virallista asiakirjaa, tosin unkarilaisen Emil Korenin mukaan eräät 

unkarilaiset sekä Simojoen seurueeseen kuulunut Jorma Sipilä tekivät asiasta 

muistiinpanoja.102 

Korenin tietojen mukaan sopimus piti sisällään seuraavat kirkollista 

yhteydenpitoa koskevat puitteet, jotka oli osoitettu Suomen luterilaiselle 

kansalliskomitealle: (1) stipendiaattivaihto, (2) unkarilaisten pappien 

virkistysmatkat Suomeen, (3) Unkarin kirkon taloudellinen avustaminen, (4) 

professorivaihto ja (5) matkailun kehittäminen. On huomioitava, että piispojen 

vastavuoroisten vierailujen toteuttaminen ei sisältynyt suoraan tähän 

sopimusrunkoon, vaan asiasta sovittiin Korenin mukaan erikseen vierailun 

aikana.103 Asiasta ei ehkä koettu sen suurempaa erittelemisen tarvetta sikäli, että 

suomalais-unkarilainen kirkollinen yhteydenpito oli aiemmin perustunut vahvasti 

henkilösuhteisiin, joiden ylläpitämistä tukivat luonnostaan keskinäiset 

tapaamiset.104 Virallinen yhteys oli kirkkojen yläportaan varassa, jolloin 

korkeatason vierailut saatettiin mieltää toiminnan ylläpitämiseksi itsestään 

selväksi asiaksi.105  

Piispanvierailujen osalta Simojoen vierailua seurasivat Helsingin piispa 

Aarre Lauhan vuoden 1967, Mikkelin piispa Osmo Alajan vuoden 1969 ja 

Tampereen piispa Erkki Kansanahon vuoden 1972 vierailut Unkariin. 

 
99 KHA KUO KUT Cb1 Martti Simojoelle 9.4.1974 Liite 18.C.  
100 KHA KUO KUT Cb1 Martti Simojoelle 9.4.1974 Liite 18.C.  
101 Delegaatioon kuuluivat Simojoen lisäksi professori Aimo T. Nikolainen ja tuomirovasti Jorma 
Sipilä sekä rouvat Simojoki ja Sipilä. Koren & Voipio 1988, 143. 
102 Koren & Voipio 1988, 143–144.  
103 Koren & Voipio 1988, 143–144, 148–150. 
104 Viljanen-Pihkala 2019, 351–353.  
105 Koren & Voipio 1988, 143–144, 148–150; Viljanen-Pihkala 2019, 351–353.  
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Unkarilaisten puolelta piispa Káldy vieraili puolisonsa kanssa Suomessa 

loppuvuodesta 1973.106 Melko tarkalleen kahden vuoden välein toteutunut 

suomalaisen piispan Unkarin-vierailu totesi, että aika alkoi olla kypsä myös 

seuraavan vierailun suhteen, eikä Káldyn kutsu siten näyttäytynyt 

poikkeuksellisena. 

Yhteydenpito Suomen kirkkoon oli Unkarin kirkolle tärkeää ensinnäkin 

siksi, että unkarilaiset kirkonmiehet kokivat, että suomalaisten avulla sen olisi 

mahdollista parantaa asemaansa kansainvälisissä kirkollisella kentällä. Suhteet 

Suomen kirkkoon mieltyivät unkarilaisille hyödyllisiksi, koska suomalaisilla 

koettiin olevan jo valmiiksi vahva asema kansainvälisissä kirkollisissa 

järjestöissä. Olihan esimerkiksi Simojoki toiminut LML:n varapuheenjohtajana 

kaudella 1963–1970 ja häntä arkkipiispana seurannut Mikko Juva samaisen liiton 

puheenjohtajana vuodesta 1970 alkaen. Houkuttelevuutta lienee lisännyt Suomen 

läheiset suhteet Neuvostoliittoon, mistä kertoo jo 1960-luvun puolivälistä alkanut 

Suomen kirkon yhteydenpito Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa.107  

Kirkon ulkoasiain toimikunta (KUT) antoi kesäkuussa 1974 pitämässään 

kokouksessaan tiedoksi, että aikaisemmin Káldyn kutsuvierasasiaa hoitamaan 

asetettu KUT ei vielä ollut löytänyt Unkarin vierailusta kiinnostunutta 

pariskuntaa.108 Simojoki oli tiedustellut Kuopion piispa Olavi Karesta matkalle 

lähtijäksi, mutta tämä oli kieltäytynyt vedoten muun muassa korkeaan ikäänsä.109 

Káldyn kannalta Kareksen kieltäytyminen lienee ollut jonkin asteinen helpotus: 

Unkarin kirkon piirissä Kuopion piispan imagoa saattoi painaa alas tämän 

pietistinen tausta, mutta viimeistään tämän jyrkän kielteinen suhtautumisensa 

kommunismiin sekä vasemmistoradikaaleihin voimiin kykeni tekemään hänestä 

unkarilaisten silmissä todellisen persona non gratan.110 Muiden piispojen osalta 

Káldyn toivoma ajankohta saattoi puolestaan olla vaikea, sillä muun muassa 

lähestyvä Helsingin turvallisuuskokous (Etyk), Venäjän ortodoksisen ja Suomen 

kirkon opinneuvottelut sekä Leuenbergin konkordian Suomen kannan valmistelu 

vaativat ainakin osalta kirkon johtoa vaativaa huomiota.  

 Syyskuussa 1974 KUT ilmoitti, että piispa John Vikström oli ilmaissut 

käytettävyytensä Káldyn kutsun suhteen. Hän olisi valmis matkustamaan Unkariin 

 
106 Koren & Voipio 1988, 148–149;  
107 Jalovaara 2011, 33–3; Niiranen 2000, 222–223. 
108 KHA KUO KUT Ca2 ptk 4.6.1974. 
109 Niiranen 2008, 420. 
110 Ylikangas 2018, 229–230. 
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tulevan vuoden keväällä.111 Asiasta kertovat pöytäkirjat ovat sävyltään lähinnä 

tiedoksi antavia, eivätkä ne avaa Vikströmin valikoitumisen perusteita tarkemmin. 

Voidaan kuitenkin olettaa, että kansainvälinen sekä ekumeeninen kokemus tekivät 

Vikströmistä varteenotettavan toimijan myös kirkon itäsuhteiden kannalta.112 

 Kokemusta sosialististen maiden kirkollisesta problematiikasta Vikström 

oli saanut viimeistään Järvenpäässä kesällä 1974 järjestetyistä Venäjän 

ortodoksisen ja Suomen kirkon opinneuvotteluista. Porvoon piispan vahvuudet 

lienevät kuitenkin painottuneen pääasiassa luterilaisen identiteetin sekä teologian 

hyvään tuntemukseen, mikä tietenkin kirkon bilateraalisten suhteiden kannalta oli 

tärkeä ominaisuus. Valintaa saattoi perustella myös se, ettei Vikströmillä ollut 

virallisten suhteiden kannalta haitallisia yhteyksiä Unkarin kirkon ”pietistiseen” 

oppositioon. Hän ei myöskään ollut varsinaisesti profiloitunut antikommunistiksi, 

saati vasemmistovastaiseksi.113 Arkkipiispa Simojoen näkökulmasta nämä eivät 

olisi kuitenkaan olleet kovin raskauttavia ominaisuuksia, sillä olihan arkkipiispa 

aluksi pyytänyt matkalle lähtijäksi lujan oikeistotaustan omaavaa piispa 

Karesta.114  

2.3 Sillanrakennusta, mutta kenen ehdoilla? 
Káldyn alun alkaen vuoden 1974 lämpimille kuukausille toivoma suomalaisen 

piispan vierailu toteutui kevättalvella 1975. Tällöin piispa Vikström matkusti 

vaimonsa Birgitan kanssa Unkariin. Maalis–huhtikuun taitteeseen (29.3.–9.4.) 

sijoittuneen matkan rakenne käy ilmi Vikströmin Kirkon ulkoasiain toimikunnalle 

(KUT) osoittamasta matkaraportista.115  

  Kymmenpäiväisellä vierailullaan piispa saarnasi muun muassa kolmessa 

eri jumalanpalveluksessa, piti esitelmän aiheesta ”sielunhoito nyky-

yhteiskunnassa” Budapestin uudessa teologian akatemiassa sekä tapasi kirkon 

johtoa, maan kirkollisasioista vastaavia viranomaisia ja Suomen Unkarin 

suurlähetystön henkilökuntaa. Matkan lähi-isäntinä toimivat Unkarin kirkon 

johtava piispa Zoltán Káldy, piispa Ernö Ottlyk sekä Suomen ja Unkarin 

kirkkojen suhteissa pitkäaikaisesti mukana ollut tohtori Emil Koren. Viimeksi 

mainitun kanssa piispa ja rouva Vikström tekivät viikonlopun mittaisen 

 
111 KHA KUO KUT Ca2 ptk 9.9.1974. 
112 Björkstrand 2016. 
113 Björkstrand 2016. 
114 Niiranen 2008, 420; Ylikangas 2018, 229–230. 
115 KHA KUO KUT Ea3 Matkaraportti 30.5.1975.  
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kiertomatkan Balaton-järven ympäristössä ja tutustuivat maan kirkollisiin 

instituutioihin, seurakuntiin sekä nähtävyyksiin.116  

Unkarilaiset olivat valmistelleet vierailuohjelman jo hyvissä ajoin ennen 

Vikströmin matkaa. Sen oli hyväksynyt Unkarin ulkoministerin sihteeri András 

Reuss, joka oli välittänyt ohjelman Suomen ulkoasiainministeriön (UM) tiedoksi. 

Ohjelmarungosta selviää, että kyse oli aikataulullisesti, majoitus- ja 

tapaamiskohtaisesti sekä vierailukohteiden osalta tarkoin laaditusta 

suunnitelmasta, mikä ei käytännössä jättänyt mitään tilaa ulkomaisen vieraan 

omatoimisille liikkeille. Toteutuneen matkan perusteella voidaan puolestaan 

todeta, että unkarilaisten suunnitelma toteutui silmiinpistävällä tarkkuudella.117  

 Matkaraportissaan Vikström antoi myönteisen kuvan sekä vierailusta että 

Unkarin kirkosta. Positiivinen sävy korostui esimerkiksi siinä, missä piispa 

kiinnitti huomiota tapaamisten sekä unkarilaisten isännöinnin luonteeseen: 

”Vieraanvaraisuus ja sydämellisyys yhdistyivät isäntiensä tarjoamaan 

huomionarvoiseen avoimuuteen keskustelujen ja tarjotun informaation 

kannalta”.118 ”Huomionarvoisella avoimuudella” hän viittasi unkarilaisten 

mahdollisuuteen keskustella rehellisesti kirkkonsa tilanteesta. Unkarin kirkon 

ympäristön huomioiden se ei ollut itsestään selvä asia: kirkkojen ulkomaiset 

yhteydet olivat tarkasti valvottuja ja ne saattoivat toteutua vain valtiollisen 

valvonnan puitteissa.119 Myönteinen vaikutelma näkyi myös siinä, että Vikström 

totesi Unkarin kirkolla olevan ”yllättävän suuri liikkumavapaus, joka mahdollisti 

suurin piirtein normaalin seurakuntatyön”.120 

Positiivisen vaikutelman varaukseton toteutuminen ei ole matkaraportista 

välittyvän kuvan koko totuus. Keskiviikkona 2.4. Vikström osallistui Unkarin 

kirkollisasiain virastossa (ÁEH) pidettyyn tapaamiseen yhdessä Káldyn, Korenin, 

viraston vastaavan valtiosihteeri Janos Miklosin sekä muiden valtiollisten 

viranomaisten kanssa. Matkan jälkeen Vikström totesi, että keskustelua käytiin 

”avoimessa hengessä” ”suihkukoneen säestykseen asti”, mikä harjoitteli 

 
116 ”Gästfriheten och hjärtligheten var förbundna med en anmärkningsvärd öppenhet iinformation 
och samtal.”, KHA KUO KUT Ea3 Matkaraportti 30.5.1975.  
117 UMA 44 H Programm von Bischop und Frau John Vikström in Ungarn 20.3.1975; KHA KUO 
KUT Ea3 Matkaraportti 30.5.1975. 
118 KHA KUO KUT Ea3 Matkaraportti 30.5.1975.  
119 Murtorinne 1997, 56; Niiranen 2008, 423. 
120 ”Kyrkan har en överraskande stor rörelsefrihet som möjliggör ett någorlunda normalt 
församlingsarbete.”. KHA KUO KUT Ea3 Matkaraportti 30.5.1975; Lochman 1970, 55–56. 
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muutaman päivän päästä olevaan Unkarin vapautumiseksi kutsuttuun 30-

vuotispäivän kunniaksi järjestettyyn paraatiin.121  

Vikströmin huomio ÁEH:ssa pidetyn tapaamisen katkaisseesta 

suihkukoneen äänisaasteesta herättää kysymyksen keskustelun ”avoimen hengen” 

luonteesta: millä tavalla kirkosta oli mahdollista keskustella kirkkoa valvovan 

viraston seinien sisäpuolella avoimessa hengessä, kun sosialistisen valtion 

suihkukoneet säestivät yläpuolella? Piispan vastauksen voinee lukea Vikströmin 

raportin yhteenvedosta, jossa hän tällä kertaa ilmaisi suoraan arvionsa Unkarin 

kirkon nauttiman vapauden laadusta: ”On luonnollisesti kyse vapaudesta 

määrättyjen rajojen sisäpuolella, mutta ulkopuoliselle tarkkailijalle ei ole helppoa 

löytää sitä, missä nämä rajat menevät”.122 

Matkan jälkeen Vikström esitti, että ”intensiivinen ohjelma antoi melko 

hyvän kuvan luterilaisen kirkon elämästä ja elämän tavoista tämän päivän 

Unkarissa”.123 Kyseinen intensiivisyys saattoi toki toimia myös havainnointia 

rajoittavana tekijänä, mutta tähän Vikström ei kiinnittänyt ainakaan raportissaan 

huomiota. Tarkasti kontrolloitu matka ei ulkomaisen vieraan riippumatonta 

havainnointia varsinaisesti varmaankaan edistänyt. 

Ohjelman intensiivinen luonne saattoi perustua unkarilaisten isäntien 

epäilyyn siitä, että Vikström pyrkisi vierailemaan Unkarin kirkollisten 

oppositiohahmojen luona. Oletus olisi sikäli perusteltu, että niin Simojoki kuin 

hänen läntiset kollegansa olivat vierailuillaan yleensä toivoneet yhtä ohjelmasta 

vapaata päivää, jolloin he kykenisivät vaihtamaan kuulumiset Lajos Ordassin sekä 

tämän ystäväpiiriin kuuluvien henkilöiden kanssa.124 Vaikka 1970-luvun puolella 

Ordass ei enää merkinnyt varsinaista uhkaa sosialismiin sopeutuneelle kirkolle, 

hänen kansainvälisestikin nauttima maine peräänantamattomana kirkon portin 

vartijana kykeni saattamaan kirkon johdon moraalisesti arveluttavaan valoon.125 

Tässä mielessä unkarilaiset halusivat todennäköisesti pitää Vikströmin kaukana 

Ordassista, jotta Káldyn kannalta epämiellyttävää informaatiota ei olisi vuotanut 

lännen kirkkojen tietoisuuteen. 

 
121 KHA KUO KUT Ea3 Matkaraportti 30.5.1975. 
122 ”Det är naturligtvis dock fråga om en frihet inom bestämda gränser, men för en utomstående 
iakttagare är det inte lätt att finna var de gränserna går.”. KHA KUO KUT Ea3 Matkaraportti 
30.5.1975. 
123 “[I]ntensiva program gav en ganska god inblick i den lutherska kyrkans liv och livsbetingelser i 
dagens Ungern.”. KHA KUO KUT Ea3 Matkaraportti 30.5.1975. 
124 Seppo 2015, 270–271. 
125 Baer 2006, 104. 
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 Unkarin kirkon kulissit eivät ehkä säilyneetkään Vikströmin suhteen yhtä 

vedenpitävinä kuin esimerkiksi Mikkelin piispa Osmo Alajan kohdalla, joka oli 

vuoden 1969 Unkarin-vierailullaan osoittanut Simojoen harmiksi suoranaista 

lapsenuskoa kirkon johtoa kohtaan.126 Tulee tosin pitää mielessä, että Vikströmin 

myönteiset vaikutelmat niin vierailusta kuin Unkarin kirkostakin olivat 

todennäköisesti aitoja. On huomioitava, että vuoden 1956 kansannousun jälkeen 

Unkarin kirkon tilanne oli sikäli stabiloitunut, että vanha kirkollinen järjestys oli 

korvattu uudella, joka osoitti täyttä yhteistyökykyä kommunistisen puolueen 

suuntaan. Kollaboraatio soi kirkolle puolestaan tiettyjä, sen 

perustoiminnallisuuteen liittyneitä etuja, jotka eivät olleet kaikkien sosialistisissa 

maissa toimivien kirkkojen kannalta itsestään selviä.127 Tästä syystä Unkarin 

kirkko nautti eräisiin muihin itä-Euroopan kirkkoihin nähden suhteellisen laajaa 

toimintavapautta, mistä vaikuttuneena Vikström saattoi todella tarkoittaa sitä, mitä 

sanoi. 

 Vikströmin myönteistä käsitystä arvioidessa tulee lisäksi huomioida se, 

ettei Unkarin kirkon tilanne ollut mikään vieras asia KUT:n johdolle. Esimerkiksi 

Simojoki oli varsin hyvin perillä niin Káldyn johtaman kirkon luonteesta kuin 

yleisemminkin sosialististen valtioiden kirkollisista olosuhteista.128 Tällöin 

Vikströmin oli matkaraportin puitteissa ehkä turhaa toistaa sitä, mikä oli jo 

yleisessä tiedossa. Avoimen, Unkarin kirkkoon kohdistuneen kritiikin puute 

saattoi kieliä tosin jonkinasteisesta varovaisuudestakin, sillä tunnettua oli, että 

unkarilaiset seurasivat tarkasti suomalaisten kirkonmiesten mielialoja niiltä osin 

kuin se oli mahdollista. Esimerkiksi Emil Koren oli hyvin perillä Suomen 

kirkollisesta kentästä yksittäisten piispojen poliittiseen orientaatioon, mikä ainakin 

julkisuuteen osoitetuissa lausunnoissa otettiin todennäköisesti huomioon.129  

Vikström toteutti matkansa aikana matalaa profiilia. Hän pidättyi 

puuttumasta sekä Unkarin kirkon sisäisiin asioihin että hallituksen toteuttamaan 

uskontopolitiikkaan.130 Simojoki oli tosin kehottanut myös Porvoon piispaa 

välittämään terveisensä ystävälleen Ordassille.131 Tapaaminen olisi saatettu 

mieltää eräänlaiseksi kannanotoksi, jolla arkkipiispa halusi viestiä sekä kirkkonsa 

että maailmanlaajuisen luterilaisen yhteisön huolta Unkariin. Päällimmäinen syy 

 
126 Niiranen 2008, 418–419. 
127 Baer 2006, 94–96, 110–122; Fabiny 1997, 35–36.  
128 Niiranen 2008, 418, 423. 
129 KHA KUO KUT Ea3 Matkaraportti 30.5.1975; Seppo 2015, 276–277. 
130 KHA KUO KUT. 
131 Niiranen 2008, 420; Seppo 2015, 270–272. 
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lienee ollut kuitenkin henkilökohtainen, sillä tunnettua oli, että Simojoki koki 

solidaarisuutta syrjäytettyä kollegaansa kohtaan.132  

Kuten muiden suomalaisten piispojen kohdalla, vierailu Ordassin luona jäi 

myös Porvoon piispalta toteuttamatta. Vikström oli keskustellut asiasta Káldyn ja 

Korenin kanssa, mutta he olivat tehneet vieraalleen selväksi, etteivät tapaamisesta 

aiheutuneet seuraukset olisi olleet Unkarin kirkolle suotuisat.133 Tähän Vikström 

arvatenkin viittasi matkansa jälkeen, kun hän ikään kuin Simojoelle ratkaisuaan 

perustellen muotoili: ”Tulee pitää mielessä, että henkilökohtaiset suhteet pitävät 

välttämättä sisällään kirkkopoliittisia implikaatioita sekä seurauksia”.134 Näitä 

”implikaatioita” tai ”seurauksia” Vikström ei selvästi ollut valmis ottamaan 

kontolleen etenkään sen jälkeen, kun unkarilaiset olivat ilmaisseet hänelle pian 

”neutralisoivansa” Ordassiin liittyvän ongelmallisuuden.135  

Sekä vierailunsa aikana, että sen jälkeen Vikströmin osoittamaa 

varovaisuutta tulee lähestyä myös koko kirkon näkökulmasta. On otettava 

huomioon, että Unkarin-matkan virallisen, kirkkojen bilateraalisia suhteita 

koskevan luonteensa takia Vikström edusti matkallaan ensisijaisesti Suomen 

kirkkoa. Tällöin hän vastasi toiminnastaan KUT:lle, joka oli vuoden 1954 

perustamisestaan lähtien vastannut kirkon ulkomaanasioista. 

 Kriittinen tutkimus on näyttänyt, että 1970-luvun edetessä Suomen kirkko 

oli lähentynyt toiminnassaan häkellyttävän paljon valtion virallisen ulkopolitiikan 

linjaa.136 Esimerkiksi Pekka Niiranen on tulkinnut asian Kirkon tiedotuskeskuksen 

johtaja Erkki Karioon viitaten siten, että kyseessä oli eräänlainen ”kirkon ja 

Kekkosen autuas vaihtokauppa”: kirkko oli onnistunut pääsemään pieniin 

sosialistisiin maihin presidentin vanavedessä, mikä osaltaan hyödytti myös valtion 

ajamia etuja. Niiranen muistuttaa, että myös KUT oli tulkinnut, että maan 

puolueettomuuspolitiikalla sekä hyvillä suhteilla ”valtiollisilta järjestelmiltä 

erilaisiin maihin” oli omat kontribuutionsa kirkon ulkoyhteyksien sekä 

avustustoiminnan kannalta. Tässä mielessä Niiranen on katsonut, että kirkko 

omaksui Suomen virallisen ulkopolitiikan linjan, eikä täten halunnut arvostella 

sosialististen maiden uskontopolitiikkaa, saati niissä tapahtuneita 

 
132 Seppo 2015, 272. 
133 Niiranen 2008, 421; Seppo 2015, 272. 
134 ”Dock bör vi hela tiden vara medvetna om att även kontakter av denna art har kyrkopolitiska 
implikationer och konsekvenser.”, KHA KUO KUT Ea3 Matkaraportti 30.5.1975. 
135 Niiranen 2008, 421. 
136 Jalovaara 2011, Niiranen 2008, Saard 2006 ja Seppo 2015.  
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ihmisoikeusloukkauksia.137 Vikströmin pidättyvyys niin matkaraportista 

välittyvän kritiikin puutteen kuin Unkarissa toteutumatta jääneen toiminnankin 

kannalta esittää tässä mielessä analogian kirkon ”idänpolitiikan” kanssa.  

Suomen kirkon johto kiisti toimineensa minkään valtiollisen ryhmittymän 

asiamiehinä.138 Simojoen lisäksi myös muut piispat olivat tästä tiukkoja. 

Esimerkiksi Vikström on todennut, että ”emme toimineet [Suomen] virallisen 

ulkopolitiikan kädenjatkeena tai välineenä, vaan me pyrimme toimimaan 

itsenäisenä kirkkona ja käyttäen järkeämme ja toimien uskomme pohjalta”.139 

Puuttumattomuuden osalta kirkon linjaa perusteltiin muun muassa sillä, että 

sosialististen maiden kirkot itse toivoivat tällaista suhtautumista. Esimerkiksi 

Luterilaisen maailmanliiton presidentti Mikko Juvan mukaan liiton jäsenkirkot 

olivat todenneet, että matalasta profiilista poikkeaminen olisi aiheuttanut vain 

harmia niiden jo ennestään vaikealle asemalle. Syyksi ehdotettiin myös Inkerin 

kristittyjä, joiden asemaa Suomen kirkko ei halunnut riskeeraa.140  

 Vikström näytti olevan sitä mieltä, että paras apu sosialististen maiden 

kirkoille toteutui lähinnä symbolisella tasolla. Hän perusteli vielä 1970-luvun 

lopussa Simojoelle päätöstään olla tapaamatta Ordassin sillä, että ”[Unkarin 

kirkon] olisi ollut pakko yhä uusilla solidaarisuuden osoituksillaan paikata 

valtiolle sitä, minkä minä olisin muutamassa minuutissa särkenyt”.141 Viimeistään 

matkaraportin yhteenvedossa esiin tullut näkemys lienee kuitenkin omiaan 

puhumaan tällaisen ajattelun puolesta: 

”Tärkeää tämänkaltaisissa vierailuissa näyttää olevan henkilökohtaiset 
kontaktit ja yhteinen rukous sekä hartaus, ajatustenvaihto sekä 
lohtuinspiraatio [tröst inspiration]. Pyrkimyksemme tarjota kirkolle apua 
Unkarissa tulee kaikesta päätellen kohdistua ensisijaisesti tähän 
suunnitelmaan myös tulevaisuudessa.” 142 

 

Huolimatta siitä, missä suhteessa Vikström koki toimineensa Unkarissa 

parhaan omatuntonsa mukaan, tutkimus on näyttänyt, että Suomen kirkon 1970-

luvun menettelytavat sisälsivät edellä mainitun ”käsienpesulinjan” ohessa 

konkreettista yhteistyötä Suomen valtiovallan kanssa. Yhteydenpito kirkon ja 

 
137 Niiranen 2008, 421–422. 
138 Niiranen 2000, 245; Niiranen 2008, 424. 
139 John Vikströmin haastattelu 1999. 
140 Niiranen 2008, 424–425. 
141 Niiranen 2008, 421. 
142 ”Det viktiga vid ett dylikt besök synes vara se personliga kontakterna, gemenskapen i bön och 
andakt, utbytet av tankar, tröst inspiration. Våra strävanden att bistå den lutherska kyrkan i Ungern 
bör av allt att döma i första hand intriktas på detta plan även i framtiden.” KHA KUO KUT Ea3 
Matkaraportti 30.5.1975. 
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UM:n välillä alkoi lämmetä viimeistään sen jälkeen, kun KUT:n jäsen Heikki 

Waris oli päättänyt osallistua Puolassa järjestettyyn kristilliseen 

rauhankonferenssiin (CPC) vasta kysyttyään asiasta ensin UM:n mielipidettä. 

Niirasen mukaan 1971 sattuneen tapauksen jälkeen kyseisestä menettelystä 

kehittyi kirkossa yleinen käytäntö.143  

Myös ennen Unkarin-matkaa kirkosta oltiin yhteydessä 

ulkoasianministeriöön. Vikström oli kuitenkin tästä vapaa, sillä asia hoidettiin 

arkkipiispan kansliasta käsin ”mahdollisia toimenpiteitä varten”. UM:n työntekijä 

Jorma Julin välitti tiedon Vikströmin matkasta eteenpäin ja kyseisten 

toimenpiteiden osalta tämä kutsuttiin matkan loppuvaiheessa Suomen Unkarin 

suurlähetystöön päivälliselle.144 Näissä puitteissa mitään arkaluonteisempia asioita 

ei todennäköisesti ollut pinnalla, sillä tilaisuuteen osallistui pariskunta Vikströmin 

lisäksi Unkarin kirkon johtoa. Mielenkiintoisesti silti Vikström esitti 

matkaraportissaan, että suurlähettiläs Paul Jyrkänkallio olisi sosialististen maiden 

kirkollisen asiantuntemuksensa puolesta hyödyllinen toimija myös Suomen kirkon 

kannalta: ”Syntyi näkemys, että suurlähettiläs Jyrkänkallio kykenisi esittelemään 

maatamme Unkarissa eturivissä, jossa myös kirkolliset suhteet lukeutuisivat 

mukaan”.145 

 Näin myös Vikström laittoi omalta osaltaan lusikkansa soppaan ja tuli 

ainakin jossain määrin tukeneeksi kirkon ja valtion, Niirasen mukaan tässä 

vaiheessa jo lähes ”symbioottiseksi” edennyttä suhdetta.146 Vikströmin 

puolustukseksi voinee kuitenkin todeta, ettei hän ollut välttämättä täysin vapaa 

toimimaan tällaisissa kysymyksissä omin päin. Joka tapauksessa Jyrkänkalliota 

koskeva huomio lähti Vikströmistä itsestään, jolloin myös Porvoon piispa toimi 

tässä suhteessa ”ajan hengen” mukaisesti.  

Tutkimus on toistumiseen osoittanut, että kirkon johdon väitteet kirkon 

jättäytymisestä Suomen virallisen ulkopolitiitikan ulkopuolelle on 

epäuskottava.147 Simojoki ei tosin kiistänyt, etteikö kirkko voinut olla mukana 

rakentamassa ”hyviä ja luottamuksellisia suhteita Neuvostoliittoon”. Hän 

kuitenkin korosti, etteivät ulkopoliittiset linjavedot varsinaisesti kuuluneet sen 

 
143 Niiranen 2008, 424. 
144 UMA 44 H Simojoen kirje UM:n kansliapäällikölle; KHA KUO KUT Ea3 Matkaraportti 
30.5.1975. 
145 ”Man fick ett intryck av att ambassadör Jyrkänkallio förmår representera vårt land i Ungern på 
en anmärkningsvärt bred front, där också de kykliga relationerna på ett insiktsfullt sätt beaktas.”, 
KHA KUO KUT Ea3 Matkaraportti 30.5.1975. 
146 Niiranen 2000, 246; Niiranen 2008, 424. 
147 Jalovaara 2011; Niiranen 2008; Saard 2006; Seppo 2015.  
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toimialaan, vaan poliittinen vaikutus toteutui pikemmin välillisesti ihmisten 

mielipiteiden ja arvostusten muokkaamisella poispäin mustavalkoisesta 

ajattelusta. Tässä mielessä kirkolle jäi Simojoen mukaan eräänlainen 

”sillanrakentajan rooli” idän ja lännen välillä – rooli, mitä presidentti Kekkonen 

oli jo lähes vuosikymmen aikaisemmin esittänyt Suomen asemoitumisesta 

blokkijaon jakamassa maailmassa. Arkkipiispan mukaan kirkon menettelytavat 

tässä yhteisymmärryksen kehittämisessä kumpusi tosin sen omista lähtökohdista, 

missä rukoilulla sekä yhteisellä uskon tarkastelulla oli keskeinen leima.148  

 Vikströmin kannalta tällainen välittäjän rooli lienee sopinut mainiosti, sillä 

hänen toimintansa kokonaisuudessa on havaittavissa tietty yhteisymmärryksen 

lisäämiseen tähdännyt juonne. Tehtävissään Porvoon hiippakunnan 

hiippakuntapastorina hän oli pyrkinyt lähentämään työnantajia ja -tekijöitä 

toisiinsa. Porvoon piispana Vikström oli etsinyt keskitietä jatkuvuuden ja 

uudistumisen väliltä ja pyrkinyt kuromaan henkisesti jakautunutta hiippakuntaa 

yhtenäisemmäksi.149 

Viimeistään Porvoon hiippakunnalle vuonna 1972 osoittamastaan 

paimenkirjeestä Tro i kris voi todeta, että pyrkimys keskinäisten yhteyksien 

löytämiselle oli Vikströmin ajattelussa sekä varsin keskeinen että myös 

teologisesti perusteltu. Paimenkirjeessään hän oli todennut, että kirkon 

olemukseen liittyi käsitys sen sisäisestä hajaantuneisuudesta. Hajaantuneisuus 

esitti pyrkimyksen yhteyden löytämiseksi, mitä Vikström perusteli Herran 

sanoilla: ”että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä 

sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut 

lähettänyt” (Joh.17:21). Kristuksen jalanjäljissä Vikström ajatteli, että kirkko 

omasi velvollisuuden pyrkiä rauhaan ja korjata särkynyttä.150  

Paimenkirje sisälsi ensisijaisesti Porvoon hiippakunnan sisäiseen 

hajaannukseen kohdistuneen latauksen, mutta kirkon vastuu piti Vikströmin 

mielestä sisällään myös laajemman ulottuvuuden. Seurakunta-aktion yhteydessä 

vuonna 1970 pitämässä esitelmässään rauhantutkimuksesta Vikström oli esitellyt 

käsityksiä dissosiatiivisesta sekä assosiatiivisesta tiestä rauhaan. Edellinen piti 

sisällään pyrkimyksen pitää ryhmät mahdollisimman erillään toisistaan, kun taas 

jälkimmäinen tavoitteen lähentää erilaisten integraatiomenetelmien keinoin 

ryhmiä toisiinsa. Vikström asettui assosiatiivisen tien kannalle, missä hän näki 

 
148 Niiranen 2008, 425. 
149 Björkstrand 2016. 
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kirkolla olevan aivan keskeinen rooli: kirkko oli lähtökohtaisesti INGO-tyyppinen 

(International non-governmental organization) järjestö, jolla juuri rajat ylittävän 

luonteensa takia oli erityinen mahdollisuus toimia rauhan puolesta myös 

kansainvälisissä yhteyksissä. Vikström arvioi, että protestanttinen kristikunta oli 

alkanut irtautua ”nationalistisesta vankeudestaan”, minkä olisi pitänyt olla omiaan 

motivoimaan myös Suomen kirkon rauhanpyrkimyksiä. Tämän tuli tapahtua 

pääsääntöisesti ekumeenisen työn keinoin.151   

Kirkon hajaantuneisuuden esittämä vastuu ja tämän vastuun kanavoituminen 

kirkon yleismaailmallisen luonteen sekä assosiatiivisen rauhanstrategian kautta 

voivat osaltaan selittää Vikströmin itään suuntautunutta toimintaa. Unkarin 

kirkkoon tai valtioon kohdistunut arvostelun puute, Ordassin tapaamisen 

sivuuttaminen tai ylipäänsä Unkarin kirkollisten olojen huomioiminen pääosin 

myönteisen katseen kautta on mahdollista nähdä pyrkimyksinä eheyttää eri 

ryhmittymien välisiä yhteyksiä sekä viedä pohjaa eroon johtavien konfliktien 

mahdollisuudelta. 

 Ei liene kuitenkaan sattumaa, että tämä pyrkimys oli linjassa Suomen 

ulkopolitiikan kanssa. Niiranen on huomioinut, että Vikström oli 1980-luvun 

alussa valitellut arkkipiispa Mikko Juvalle, ettei kirkko ollut tehnyt enemmän idän 

kristittyjen eteen: ”Sinä tiedät, että joskus tuntuu siltä, että jotain pitäisi voida 

sanoa pelastaakseen oman ja kirkon sielun”.152 Vaikuttaa siltä, että Porvoon piispa 

koki toimineensa sekä omasta että kirkon puolesta itäsuhteissaan riittämättömällä 

tavalla. Tämä vahvistaa käsitystä, jonka mukaan Vikströmin toiminta perustui 

pohjimmiltaan pikemmin ”ajan hengen” mukaiselle toiminnallisuudelle kuin 

teologisille tai rauhantyöhön liittyville lähestymistavoille.  

2.4 Unkarin kirkkoa koskeva uutisointi toteutuu Etyk:n 
hengessä 

Viikko Vikströmin Suomeen paluun jälkeen Kyrkpressen julkaisi artikkelin, joka 

käsitteli pääpiirteittäin Vikströmin matkan kulkua sekä tämän näkemystä Unkarin 

kirkon oloista. Artikkeliin haastateltu Vikström korosti matkan aikana tekemäänsä 

huomiota Unkarin luterilaisuuden elinvoimaisuudesta: ”Jag fick det intrycket att 

den lutherska kyrkan i Ungern är en kyrka som lever.” Huomio kiinnittyi myös 

kirkon mahdollisuuteen keskittyä lapsi- ja nuorisotyöhön, jonka se piispan 

 
150 Björkstrand 2016; Vikström 1972, 110. 
151 Vikström 1970, 211–212. 
152 Niiranen 2008, 421. 
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mukaan hyödynsikin etenkin sen pohjalta, että uskonnonopetus perustui 

sosialistisessa Unkarissa vapaaehtoisuuteen.153 

”Elävän luterilaisuuden” ohella Vikström korosti Kyrkpressenin numerossa 

vaikutelmaansa laajemmin koko maassa esiintyvästä vahvasta kristillisyydestä, 

mikä ilmeni kristillisten menojen yleisyydellä: ”[S]å gott som hundra procent av 

befolkningen jordfästs kyrkligt, 95 procent av befolkningen döps, de kyrkliga 

vigslarnas antal är litet lägre, omkring 80 procent konfirmeras”. Tässä yhteydessä 

Vikström kannusti pohtimaan, oliko sekularisaatio pidemmällä Suomessa vai 

sosialistisessa Unkarissa. Artikkelin lopussa hän totesi, että yhteydenpito Unkarin 

kirkon kanssa oli eduksi kummallekin osapuolelle, sillä Unkarin luterilaisille oli 

”inspiroivaa” jakaa kokemuksia muiden luterilaisten kirkkojen kanssa, kun taas 

Suomen kirkolle oli terveellistä katsoa omia lähtökohtiaan ”toisesta 

näkökulmasta”.154 

Vikströmin julkisuuteen saattaman informaation luonne seurasi vahvasti 

samaa linjaa, mitä matkaraporttikin esitti: Unkarin kirkkoon kohdistunut 

positiivinen vaikutelma oli korostuksellisen pinnalla Kyrkpressenin artikkelissa. 

Tältä kannalta Vikström ohjasi ilmeisen tietoisesti keskustelua poispäin sellaisista 

kysymyksenasetteluista, jotka olisivat kyseenalaistaneet tavalla tai toisella 

Unkarin kirkon toimintaa sosialistisessa valtiossa. Lisäksi tulee huomioida, että 

Vikström ei maininnut julkisuudessa sanallakaan syrjäytetyn piispa Lajos 

Ordassin asiaa. Myöskään edes ne rivien väliin jääneet kriittiset äänenpainot, mitä 

matkaraportti mahdollisesti sisälsi, enää toistuneet julkisuuteen tarkoitetun 

informaation puitteissa. 

Unkarin kirkon käsittely julkisuudessa ei rajoittunut vain Vikströmin 

matkansa tiimoilta tekemiin havaintoihin. Joulukuussa 1974 Kirkon 

tiedostuskeskus (KT) oli tuonut Helsingin Bristolissa ensi-iltaan Unkarin kirkkoa 

sekä eräitä sen seurakuntia esittelevän värielokuvan, joka oli tehty yhteistyössä 

Unkarin kirkon kanssa. Se kuvasi Unkarin luterilaisuuden positiivisessa valossa ja 

korosti Unkarin kirkon palvelevaa luonnetta. Elokuva saatettiin myös 

televisiolevitykseen, millä ilmeisesti pyrittiin rikkomaan myös yleisemmin sitä 

”väärää” kuvaa, mitä sosialismin keskellä elävästä kirkosta suomalaisilla 

mahdollisesti oli.155  

 
153 KP 17.4.1975 Biskop Vikström: En Levande kyrka i Ungern. 
154 KP 17.4.1975 Biskop Vikström: En Levande kyrka i Ungern. 
155 Km 7.1.1975 Elokuva Unkarin luterilaisista; Seppo 2015, 278. 
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Seppo on huomioinut, että sekä kirkollinen että muukin media otti filmin 

sanoman vastaan positiivisesti.156 Kotimaa oli vuoden 1975 ensimmäisessä 

numerossaan tulkinnut, että Unkarin kirkon ja valtion tavoitteet olivat ”yhteneviä 

palvelun ja parempien olosuhteiden luomisen tasolla”.157 Viikkoa myöhemmin se 

julkaisi etusivullaan laajan, Unkarin kirkkoa koskevan artikkelin, joka perustui 

Emil Korenin haastatteluun. Artikkelissa Koren korosti sananjulistuksen 

keskeisyyttä kirkkonsa toiminnassa ja toi ilmi maallistumisen sekä 

kaupungistumisen kirkolle esittämiä haasteita. Hän myös ihmetteli, miten pappi 

kykeni toimimaan ”tällaisissa” monipuoluejärjestelmän omaavissa maissa, mitä 

esimerkiksi Suomi on: ”Luulen, että yhteen puolueeseen kuuluminen voi loitontaa 

toisen puolueen jäseniä papeista”.158 Tarjoamalla sosialismiin sopeutuneelle 

kirkon toimijalle foorumin neuvostopropagandan välittämiseen, Kotimaa näyttää 

omalta osaltaan lipsuneen ”ajan hengen” mukaisiin menettelytapoihin. 

Tammikuussa 1975 Kotimaa jatkoi samalla linjalla, kun se julkaisi Unkarin 

kirkon nuorisotyötä myönteisessä valossa esittelevän artikkelin. Artikkelissa 

Unkarissa vieraillut Heikki Ahonen totesi, että valtiolta saatavien määrärahojen 

vähyys ei ollut este kirkon nuorisotyön aktiivisuudelle edes ajankohtaisten 

työmenetelmien kannalta. Nuorisotyöhön tarkoitetut kokoontumistilat vastasivat 

kuulemma niitä, mitä seurakunnat Suomessa tarjosivat nuorille ja monilla 

seurakunnilla oli tarjottavanaan myös musisointiin, valokuvaukseen sekä 

audiovisuaalisiin harrastuksiin liittyvää välineistöä. Arvio seurakuntanuorisosta 

oli myös positiivinen: aktiivinen ja ”filosofisesti” orientoitunut nuoriso kertoi 

viihtyvänsä seurakunnassa, koska siellä he kokivat kykenevänsä ”ilmaisemaan 

itseään vapaasti”.159   

KT:n julkaiseman elokuvan sekä Kotimaan artikkelien sisällöllinen sävy 

yhdistyi katkeamattomasti siihen Unkarin kirkollisia oloja koskeneeseen 

informaatioon, mitä Vikström oli matkansa jälkeen julkisuuteen tarjonnut. 

Keskittyminen Unkarin kirkon ruohonjuuritason toimintaan hyvin rajatun 

seurakuntaotannan puitteissa oli selvästi tietoinen valinta: taustalla oli halu 

myötäillä Suomen ulkopoliittisen johdon linjaa ja toimia varovasti Neuvostoliiton 

ja sen piirissä olevien tahojen suhteen. 

 
156 Seppo 2015, 278. 
157 Km 7.1.1975 Elokuva Unkarin luterilaisista. 
158 Km 14.1.1975 Perhetunnelma on Unkarin evankelisen kirkon voima. 
159 Km 20.1.1975 Vireää ja nykyaikaista nuorisotyötä Unkarissa. 
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 Voidaankin todeta, että kauas oli kuljettu niistä ajoista, kun esimerkiksi 

Kotimaa oli vuoden 1956 Unkarin kansannousun tiimoilta noussut avoimesti 

puolustamaan Lajos Ordassia.160 Vikströmin sekä sanomalehdistön itsesensuuria 

ja julkisuuteen tarjoaman informaation sävyä saattoi vielä vahvistaa Helsingissä 

tulevaksi kesäksi suunniteltu Ety-prosessin päättävä huippukokous. Kirkko oli 

seissyt alusta asti Etyk:n takana, sillä rauhantyön järjestämiseksi se laittoi suurta 

painoa kansainvälisen yhteistyöpolitiikan merkitykselle. Tammikuussa 1975 

Helsingin piispa Aimo T. Nikolainen oli välittänyt ulkoasiainministeri 

Karjalaiselle KUT:n hyväksymän LML:n Etyk-asiakirjan, jonka muotoiluun myös 

Suomen kirkko oli aktiivisesti osallistunut.161 

Asiakirjassa kirkot ilmoittivat sitoutuvansa Etyk:n tavoitteisiin rauhan ja 

turvallisuuden edistämiseksi Euroopassa. Ne korostivat, että rauhan oli pidettävä 

sisällään hallitusten välisten suhteiden lisäksi kaikki yhteiskunnan tasot. Kirkot 

totesivat tunnustavansa valtioiden yhteiskunnallisten järjestelmien erot, mutta 

kunnioitus niiden suvereenisuutta kohtaan ei saanut olla peruste 

ihmisoikeusloukkauksien suvaitsemiselle. Asiakirjassa ei suoraan kohdistettu 

huomiota vain tiettyjä valtioita tai maanosia kohtaan, mutta sen voi nähdä 

sisältäneen latauksen, jolla toivottiin parannusta erityisesti sosialististen maiden 

ihmisoikeustilanteeseen.162 

Asiakirjassa esiteltyjen näkökohtien valossa voidaan huomata, että 

Vikströmin julkisuuteen tarjoama Unkarin-matkaa sekä Unkarin kirkkoa 

koskevan informaation luonne toteutui jokseenkin Etyk-periaatteiden mukaisesti. 

Hän vältti julkisesti puuttumasta Unkarin kirkon, ja siten Unkarin valtion sisäisiin 

epäkohtiin, ja kunnioitti näin sen koskemattomuutta. Tarjoamansa informaation 

pyrkimyksenä oli tuoda suomalaiselle yleisölle ilmi sosialismiin liittyneitä 

mahdollisuuksia kirkollisen toiminnan kannalta, ja siten edesauttaa keskinäisen 

ymmärryksen lisäämistä. Sivuuttamalla Unkarin kirkon toimintamahdollisuuksiin 

liittyneen rajallisuuden sekä Lajos Ordassin asian, Vikström kuitenkin asettui 

kirkon johdon omaksuman itsesensuurin tielle. Tämä ei sopinut Etyk-asiakirjassa 

kirkkojen alleviivaamiin periaatteisiin. Tässäkin mielessä voidaan todeta, että 

Vikström asetti valtion ulkopolitiikan linjan mukaisen myötäilyn kirkon oman 

sananvapauden edelle.   

 

 
160 Kapanen 2015, 80–89. 
161 Havunen 2010, 54–55; Jalovaara 2011, 178. 
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3. Vikström Tšekkoslovakiassa 1976 

3.1 Kirkkojen toimintamahdollisuudet ja asema toisen 
maailmansodan jälkeisessä Tšekkoslovakiassa 

Tšekkoslovakia syntyi ensimmäisen maailmansodan seurauksena hajonneen 

Itävalta-Unkarin raunioille. Uuteen valtiomuodostelmaan kuuluivat Böömi ja 

Määri, entisen Itävallan Sleesian osat sekä Unkarille kuuluneet Slovakia sekä 

Rutenia. Sen väestö muodostui noin seitsemästä miljoonasta böömiläisten ja 

määristen, eli tšekkien muodostamasta valtaenemmistöstä, noin 2,5 miljoonasta 

slovakialaisesta sekä merkittävistä vähemmistöistä kuten saksalaisista, 

unkarilaisista sekä puolalaisista. Alueiden väliset taloudelliset erot olivat suuria ja 

erilaisuus ilmeni myös kirkkojen piirissä.163   

 Toisen maailmansodan aikana Tšekkoslovakia oli natsi-Saksan 

miehittämä, kunnes vuonna 1945 Neuvostoliitto ajoi maan kolme miljoonaisen 

saksalaisväestön pois maasta. Sodan jälkeen maan poliittinen kehitys seurasi 

karkeasti ottaen Unkarin mallia: maassa vallitsi hetken monipuoluejärjestelmä, 

mutta vuoteen 1948 mennessä kommunistit olivat soluttautuneet maan valtiollisiin 

elimiin sikäli merkittävästi, että toukokuussa järjestetyissä vaaleissa 

ehdokaslistalta löytyi enää vain kommunistisen puolueen hyväksymiä ehdokkaita. 

Kommunistien valtaantulo merkitsi sosialistisen valtioprojektin alkua.164 

 Valtion ja kirkkojen välinen vastakkainasettelu alkoi nostaa 

Tšekkoslovakiassa päätään kommunistien vallan vakiinnuttua toukokuun 1948 

parlamenttivaalien jälkeen. Tällöin kommunistit alkoivat suunnitella uutta 

kirkkopolitiikkaansa ja selventämään suhtautumistaan uskontoon. Puolueen johto 

hyväksyi elokuun lopussa kirkko- ja uskontopoliittisen strategiansa, jonka 

päämäärä oli korvata uskonto ateistisella maailmankuvalla siten, ettei 

”työväenluokan yhtenäisyyden kannalta haitallista” kulttuuritaistelua pääse 

syntymään. Tämä merkitsi pitkän aikavälin strategiaa, jolla haluttiin paitsi turvata 

uskonnonvapaus järjestyksen ylläpitämiseksi myös lopettamaan uskonnon asema 

yhteiskunnassa.165 

 Maan roomalaiskatolisen kirkon ja protestanttisten kirkkojen 

suhtautuminen uuteen yhteiskuntajärjestelmään erosivat ratkaisevasti toisistaan. 

 
162 Km 14.1.1975 Euroopan rauhan käsitettävä kaikki yhteiskunnan tasot; Jalovaara 2011, 178. 
163 Dahlgren 1990, 18–19.  
164 Lockman 1970, 49–54; Beeson 1977, 200; Dahlgren 1990, 56–57.  
165 Szymeczek 2002, 225–227.  
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Kun kommunistien valtaantulo merkitsi yhteiskunnallisesti merkittävälle 

roomalaiskatolisen kirkolle jo lähtökohdissaan uhkaa, protestanttisten kirkkojen 

keskuudessa oli vielä 1940-luvun lopussa esiintynyt sosialismiin toiveikkaasti 

suhtautuvaa mielialaa. Optimismi johtui protestanttien itsensä mukaan 

tšekkiläisen (hussilaisen) uskonpuhdistuksen perinnöstä, joka oli antanut heille 

ymmärryksen pelastukseen kuuluvasta yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta. Asiaan 

saattoi vaikuttaa myös heidän monisatavuotinen asemansa alueidensa syrjittynä 

vähemmistönä, mikä oli saanut monet protestantit uskomaan, ettei heillä 

vallanvaihdoksen myötä olisi mitään menetettävää. Kun kommunistit julistivat 

kaikki maan uskonnolliset yhteisöt tasa-arvoisiksi, osa protestanteista oli valmis 

uskomaan, että oikeudenmukaisempi yhteiskunta olisi mahdollista saavuttaa juuri 

sosialismin avulla.166  

 Tällainen toiveikkuus ei kantanut pitkälle, sillä Tšekkoslovakia alistettiin 

1950-luvun alusta lähtien Neuvostoliitolta omaksuttujen teorioiden ja 

toimintamuotojen värittämän sosialistisen valtioprojektin näyttämöksi.167 

Kirkkojen kannalta sortotoimet kohdistuivat ensisijaisesti roomalaiskatoliseen 

kirkkoon168 Hallituksen tavoitteena oli kansallistaa kirkko eristämällä se 

paavinistuimesta, minkä jälkeen se voisi toimia kuin oman likvidointinsa 

välineenä. Strategiaa hyödynnettiin myös protestanttisten kirkkojen osalta, mutta 

niiden pienuuden sekä historiallisesti marginaalisen aseman takia niitä ei pidetty 

valtiolliselle järjestelmälle varsinaisena uhkana.169  

 Hallituksen painostus kirkkoja kohtaan tapahtui sekä poliittisten 

uudistusten että hallinnollisten valtausten avulla. 1950-luvun alussa perustettiin 

valtion kirkollisasiain toimisto (Státní urad pro veci církevní, SUC), joka alkoi 

valvoa raskaasti kirkkojen toimintaa. Lainsäädännöllä pyrittiin vähentää kirkon 

näkyvyyttä sekä roolia yhteiskunnassa170 ja romahduttamaan niiden itsenäinen 

taloudellinen perusta. Kirkkojen toimintaa rajoittivat muun muassa 

kirkkorakennusten ulkopuolella tapahtuneen kokoontumisvapauden, uusien 

kirkollisten avioliittojen sekä klubi-, seura- ja sääntökuntatoiminnan kieltäminen. 

Vuoden 1948 maareformilla kansallistettiin käytännössä koko kirkkojen 

maaomaisuus, mikä kaatoi erityisesti katolisen kirkon tulorakenteen.171  

 
166 Otter 1970, 76–77; Lochman 1970, 36–46; Beeson 1977, 197, 217–218.  
167 Heimann 2009, 177.  
168 Beeson 1977, 209–210; Szymeczek 2002, 227.  
169 Beeson 1977, 209–210; Szymeczek 2002, 227.  
170 Szymeczek 2002, 228–230.  
171 Beeson 1977, 208–209; Szymeczek 2002, 228–230.  
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 Neuvostoliiton diktaattori J. Stalinin kuolema ei johtanut 

Tšekkoslovakiassa asenteiden ja toimintaperiaatteiden purkamiseen. Kirkkojen 

kannalta muutosta oli tosin havaittavissa 1950-luvun puolivälistä alkaen, kun 

hallituksen taholta ymmärrettiin, ettei taistelu uskontoa vastaan ollut johtanut 

toivottuihin tuloksiin. Kirkkoihin kohdistunut painostus jatkui tosin osittain vielä 

1960-luvun puolella.  

 Kirkkojen kohtaama vihamielisyys ja niiden toiminnan rajoittaminen 

johtivat pohdintaan jäljelle jääneiden kehittämisestä sekä uusien järjestämisestä. 

Etenkin ekumeenisesta toiminnasta kehkeytyi tärkeä toimintamuoto 

protestanttisille kirkoille. Ekumenian saralla ne kykenivät perustelemaan 

valtaapitäville hyödyllisyyttään kasvattajina ja rauhanedistäjinä, mikä niiden 

omien sanojensa mukaan pohjasi hussilaisen tradition jo lähtökohdissaan 

”progressiiviseen” luonteeseen.172  

 Vuonna 1954 perustetun Tšekkoslovakian kirkkojen ekumeeninen 

neuvosto eli TEN (jäseniksi tulivat kaikki maan tärkeimmät kirkot 

roomalaiskatolista kirkkoa lukuun ottamatta) määritteli perustamisensa yhteydessä 

toisen päätehtävistään nimenomaan rauhantyöksi.173 Vuonna 1958 perustettu 

Kristillinen rauhankonferenssi (CPC) toisti sekin toimintamallissaan idän 

ekumeeniselle liikkeelle tyypillisen rauhantyön aspektin.174 Myötäillessään 

Neuvostoliiton rauhanpropagandaa CPC pyrki tekemään itsensä hyväksytyksi ja 

hyödylliseksi kommunistihallitusten kannalta ja ansaitsemaan siten niiden 

hyväksynnän.175  

 Kirkkojen ekumeenisen kiinnostuksen taustalla näkyi myös toisenlainen 

pohjavire, minkä voi nähdä hahmottuneen tšekkiläisten veljien evankelisen kirkon 

piiristä nousseen teologi Josef L. Hromádkan toiminnassa. Hänen mukaansa 

sosialismiin oli vaikutettava sisältäpäin, jotta ymmärrys kristillisen 

ihmiskäsityksen merkityksellisyydestä paljastuisi vallanpitäjille. Kommunistiseen 

puolueeseen kuulumaton, mutta sosialismiin myönteisesti suhtautunut Hromádka 

oli ollut TEN:n sekä Bratislavan ja Prahan teologisten tiedekuntien ohella yksi 

CPC:n toimeenpanevista voimista. Hän vaikutti liikkeen presidenttinä noin 

kymmenen vuotta. CPC:n lisäksi Hromádka toimi Kirkkojen 

 
172 Fellowship of Service: Life and Work of Protestant Churches in Czechoslovakia 1961, 102–
103. 
173 Fellowship of Service: Life and Work of Protestant Churches in Czechoslovakia 1961, 94–96; 
Otter 1985, 46.  
174 Talusén 1983, 13–32.  
175 Beeson 1977, 220–223; Seppänen 2012, 10–21; Seppo 2015, 315–316.  
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maailmanneuvostossa (KMN), ja tuli tunnetuksi maansa rajojen ulkopuolella niin 

kirkollisena kuin yhteiskunnallisenakin keskustelijana. Hänen panoksensa johti 

1960-luvulla kristinuskon ja marxismin dialogiin, ja oli osaltaan vaikuttamassa 

siihen ajatustenvaihtoon, mikä tiivistyi niin kutsutun ”Prahan kevään” kiihkeässä, 

vapaamielisyyden sävyttämässä tunnelmassa vuosikymmenen puolivälin 

jälkeen.176 

 Myöhästynyt Stalinin aikaisen terrorin jälkiselvittely sekä epäonnistunut 

talouspolitiikka vaikuttivat Tšekkoslovakiassa 1960-luvun alussa osaltaan siihen, 

että yhtäältä niin kommunistisen puolueen sisällä kuin yhteiskunnassa laajemmin 

alkoi kuulua vaatimuksia puolueen uudistamisen tarpeesta.177 Stalinististen 

sortotoimien purkautuminen toteutui vuoden 1968 alkupuolella koetussa niin 

kutsutussa ”Prahan keväässä”, jolloin kommunistisen puolueen johtoon nousi 

uudistusmielinen Alexander Dubcek. Dubcekin ajama ”ihmiskasvoinen 

sosialismi” merkitsi keskeisten poliittisten oikeuksien ja kansalaisvapauksien 

toteutumista sosialismin puitteissa.178 

Prahan kevät merkitsi kirkoille uuden aikakauden alkua. Lehdistön-, sanan- 

sekä uskonnonvapauden palauttaminen vahvistivat kirkkojen asemaa sekä uskoa 

tulevaisuuteen. Vangittuja kirkkojen työntekijöitä vapautettiin ja kristinuskon ja 

marxismin vuoropuhelu kukoisti. Optimistinen usko tulevaisuuteen näkyi muun 

muassa Prahassa huhtikuussa järjestetyssä CPC:n toiveikkaassa tunnelmassa.179  

 Dubcek -vetoinen liberaali ajanjakso jäi Tšekkoslovakiassa lyhyeksi, kun 

Varsovan liiton tankit vyöryivät Prahan kaduille elokuussa 1968. Invaasio 

merkitsi vakavaa takaiskua Tšekkoslovakian yhteiskunnalle. Kirkkojen kannalta 

miehitystä seurannut ”normalisointi” merkitsi paluuta vanhaan: hallitus alkoi 

soveltaa suunnitelmaa, jonka tarkoituksena oli kirkkojen toiminnan huomattava 

rajoittaminen ja uskonnon korvaaminen ateistisella maailmankuvalla. Samassa 

yhteydessä hajotettiin CPC, mitä Hromádka kuvaili jopa vuoden 1939 

natsimiehitystä suuremmaksi tragediaksi. CPC:n johdon sekaantuminen Prahan 

kevääseen sai ilmeisesti Neuvostoliiton kokemaan, että vastavallankumoukselliset 

voimat jatkoivat toimintaansa konferenssin puitteissa. Hromádka kuoli vain 

muutama viikko CPC:n pääsihteeri Jaroslav Ondran erottamisen jälkeen vuonna 

 
176 Seppänen 2012, 10–21; Seppo 2015, 315–316.  
177 Heimann 2009, 211–232.  
178Lochman 1970, 106–107; Beeson 1977, 222–225; Bock 1992, 86; Seppänen 2012, 15–20.  
179Beeson 1977, 224–225; Bock 1992, 86. 



 41 

1969. Liikkeen uudelleenorganisointi muutti voimakkaasti sen profiilia, mikä 

tulkittiin sen ajautumiseksi yhä vahvemmin Neuvostoliiton vaikutuspiiriin.180 

 Trevor Beesonin esittämien tietojen mukaan Tšekkoslovakian hallituksen 

uskonnonvastainen propaganda voimistui vuodesta 1970 lähtien. Vuoden 1972 

huhtikuussa kommunistipuolueen kuukausijulkaisu Nova Myslin oli julkaissut 

uskonnon asemaa sosialistisessa yhteiskunnassa käsitelleen 144-sivuisen 

artikkelin, joka marxismi-leninismiin viitaten totesi, että uskonto on sosialistisessa 

yhteiskunnassa käsitteenä mahdoton. Artikkelissa vaadittiin valtion ja kirkon 

suhteiden ”normalisointia” ja hyökättiin katolisen kirkon Prahan kevään aikana 

elpynyttä toimintaa vastaan. Vuonna 1973 Slovakian sisäministeri puolestaan 

totesi, että sellaiset kristilliset rituaalit kuin kaste, vihkiminen sekä hautajaiset 

tultaisiin korvaamaan ”sosialistisilla rituaaleilla”. Prahan radio kuulutti saman 

vuoden aikana, että marxismin ja kristinuskon dialogista tulee tehdä loppu, koska 

se oli suosinut kristinuskoa marxismin kustannuksella.181 

3.2 KUT reagoi Tšekkoslovakian kiristyneeseen 
tilanteeseen 

Kaikki tšekkoslovakialaiset kirkot eivät suhtautuneet Prahan kevään jälkeiseen 

hallituksen ajamaan ”normalisaatioon” kritiikittä. Erityisen vastahankaisiksi 

osoittautuivat eräät Neue Orientierung -ryhmäksi kutsutun tšekkiläisten veljien 

evankelisen kirkon papit, jotka olivat järjestäytyneet liberalisointikehityksen 

alkaessa. 1970-luvun alkupuolella eräät ryhmän jäsenistä julkaisivat hallitukselle 

osoitettuja asiakirjoja, jotka sisälsivät vaatimukset vangittujen kristittyjen 

vapauttamiseksi, rehellisen ja aidon keskusteluyhteyden avaamisesta kirkkojen ja 

hallituksen välille sekä kirkkoihin ja sen jäseniin kohdistuneiden hyökkäysten 

lopettamista. Pian julkaisunsa jälkeen asiakirjojen valmisteluun liittyneet papit 

pidätettiin ja tuomittiin vankeuteen.182 

  Eräs ”uuden suunnan” kärkimiehistä, pastori Jakub Trojan oli arvostellut 

kirkollisia piirejä yhteiskunnallisesta eristäytymisestä sekä kritiikittömästä 

suhtautumisesta yhteiskunnallisiin asioihin. Hän oli lisäksi toimittanut hallituksen 

kannalta provokatiivisesti vuonna 1969 polttoitsemurhalla normalisointia 

protestoineen yliopisto-opiskelija Jan Palachin ruumiinsiunauksen.183 Keväällä 

 
180 Beeson 1977, 225–227; Bock 1992, 87–88; Seppo 2015, 316–317.  
181 Beeson 1977, 225–227; Bock 1992, 87–88; Seppo 2015, 316–317.  
182 Beeson 1977, 233–234.  
183 Bock 1992, 89–90.  
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1974 Trojan ja lähes 30 protestanttista sekä katolista kirkon pappia menettivät 

toimilupansa, ja näin ollen mahdollisuutensa tienata elantonsa.184 

Suomeen kulkeutuneiden ”uuden suunnan” pappien kokemasta syrjinnästä 

ja vainoista saadut tiedot aiheuttivat Suomen kirkossa erityistä huolta. Eräät 

toimilupansa menettäneistä papeista olivat viettäneet puolisoineen aiemmin 

Suomessa kesää ja osallistuneet kirkon yhteiskunnallisen toimikunnan 

järjestämään seminaariin. Toimikunnan pääsihteeri Toivo I. Palolle kyseinen 

ryhmä oli puolestaan tullut tutuksi hänen osallistuttuaan vuoden 1968 Prahan 

kristilliseen rauhankonferenssiin (CPC).185  

 Keväällä 1974 KUT laati tilanteesta muistion, joka välitettiin 

ulkoasiainministeri Ahti Karjalaiselle. Arkkipiispa 9allekirjoitti muistion 

saatteeksi Suomen Prahan-suurlähetystölle osoitetun kirjelmän, jossa muistutettiin 

– selvästi lähestyvän Helsingin Ety-kokouksen periaatteiden mukaisesti– 

hallituksen tehtävistä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien turvaamiseksi sekä 

turvallisuuden ja yhteistyön vahvistamisesta eurooppalaisten valtioiden välillä.186  

 Juha Seppo on huomioinut, että muistio kirjelmineen olivat Suomen 

kirkon historiassa sikäli ainoat lajissaan, että niillä välitettiin valtiovallalle tietoa 

rautaesiripun takana olevien kirkkojen työntekijöihin kohdistuneista 

ihmisoikeusrikoksista.187 Se, ettei kirkko ollut aikaisemmin puuttunut näihin 

loukkauksiin ei voinut johtua tietämättömyydestä. Esimerkiksi Kotimaa oli 

julkaissut jo joulukuussa 1971 artikkelin, joka Sveitsin evankeliselta 

lehdistöpalvelulta saamiin tietoihin viitaten totesi, että itäblokin maiden 

kirkollisasianviranomaiset olivat yksimielisiä uskonnonvastaisen taistelun 

välttämättömyydestä.188 Lisäksi kansainvälisten yhteyksiensä puolesta arkkipiispa 

Simojoen täytyi olla ainakin yleisellä tasolla tietoinen itä-Euroopan kirkkojen ja 

yksittäisten kristittyjen kohtaamista vaikeuksista.189 Lienee epätodennäköistä, että 

arkkipiispa olisi jäänyt tietoineen yksin, vaan hänen oli täytynyt keskustella 

asiasta muiden kirkon ylätason toimijoiden kanssa. 

 
184 Seppo 2015, 313.  
185 Seppo 2015, 312–314. 
186 Seppo 2015, 313.  
187 Seppo 2015, 313.  
188 Km 21.12.1971 Itäblokin maiden kirkollisasiain viranomaiset yksimielisiä: Uskonnonvastainen 
taistelu on välttämätöntä.  
189 Seppo 2015, 313–314.  
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 Se, että Suomen kirkko poikkesi edelle mainitusta ”käsienpesulinjaksi” 

leimatusta toimintatavasta johtui ainakin osaksi KMN:n painostuksesta.190 Lisäksi 

on epäselvää, missä määrin muistion ja kirjelmän uskottiin varsinaisesti johtavan 

mihinkään. Menettelytapana ne lienevät olleen Suomen kirkolle joka tapauksessa 

tärkeät, sillä näin se saattoi osoittaa sekä itselleen että muille kykenevänsä 

toimimaan itsenäisenä ja vastuunsa kantavana kirkkona. Vaikuttamispyrkimyksen 

ajoitus vaikutti olevan myös harkittu, koska lähestyvä Etyk saattoi luoda valtion 

ulkopoliittiselle johdolle todellista painetta puuttua kirkon viittamaan asiaan 

tavalla tai toisella.  

 Suomen kirkko oli sosialististen maiden kirkkojen auttamistoimenpiteiden 

suhteen vaikeassa asemassa. Puuttumisen osalta siihen kohdistettiin painetta 

kansainvälisten kirkollisten järjestöjen puolelta. Edellä todetun KMN:n 

painostuksen lisäksi esimerkiksi Euroopan kirkkojen konferenssi (EKK) oli 

toivonut kirkolta toimia itäblokin takana olevien kristillisten toisinajattelijoihin 

puolesta.191 Kirkkoa haluttiin näissä tehtävissä hyödyntää ilmeisesti siksi, että 

Suomen valtioon kiinnittyneenä tahona sillä koettiin olevan erityinen 

mahdollisuus toimia rautaesiripun kummallakin puolella. Nämä mahdollisuudet 

olivat kuitenkin kahtalaiset, sillä toiminta kohdemaissa riippui siitä, pysyikö 

kirkko linjassa Suomen ulkopolitiikan linjan kanssa. Linjassa pysyminen 

puolestaan rajoitti kirkon omaehtoisuutta: ripustautumalla valtion 

puolueettomuusstrategiaan se ei voinut arvostella vapaasti sosialististen maiden 

uskontopolitiikkaa, saati kirkkoihin ja niiden työntekijöihin kohdistuneita 

loukkauksia.  

 Muistio kirjelmineen ei jäänyt KUT:lta ainoaksi vaikuttamisaikomukseksi 

Tšekkoslovakian kirkollisen tilanteen kannalta. Keväällä 1974 se alkoi tehdä 

alustavia suunnitelmia valtuuskunnan lähettämiseksi sikäläisten evankelisten 

kirkkojen vieraaksi.192 Kirkon tiedotuskeskuksen (KT) johtaja Erkki Karion 

johtama ryhmä vieraili keväällä 1975 Tšekkoslovakiassa paikallisen ekumeenisen 

neuvoston (TEN) vieraana. Matka alusti virallisen delegaation matkaa, sillä 

Suomeen palattuaan Kario saattoi välittää isäntiensä terveiset siitä, että 

suomalainen valtuuskunta olisi odotettu vieras. TEN oli Karion mukaan kokenut, 

 
190 KHA KUO KUT Ea3 Suomen evankelisluterilaisen kirkon valtuuskunnan vierailu 
Tšekkoslovakiassa 3.11.1976. 
191 Jaakko Launikarin haastattelu 8.3.1999. 
192 KHA KUO KUT Ca2 ptk 29.4.1974.  
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että suomalaisen delegaation vierailu voisi vahvistaa paikallisten kirkkojen 

asemaa.193   

 KUT kartoitti vaikuttamismahdollisuuksiaan ”uuden suunnan” pappien 

asiassa vielä kevään 1975 aikana. Toukokuuhun mennessä se laati sihteerinsä 

Jouko Martikaisen sekä Inga-Brita Cástrenin toimesta muistion Suomen kirkon 

mahdollisista toimintastrategioista sekä ”uuden suunnan” pappien että myös 

laajemmin Tšekkoslovakian kirkkojen auttamiseksi. Muistion tekijät eivät olleet 

kuitenkaan keksineet ”drastisia ja uusia suunnitelmia” siihen, miten Suomen 

kirkko pystyisi vaikuttamaan Tšekkoslovakiassa toimivien kirkkojen sekä niiden 

jäsenten vaikeaan tilanteeseen. Erääksi suurimmaksi esteeksi tulevan toiminnan 

suunnittelemiseksi todettiin ”luotettavien ja jatkuvasti ajan tasalla pysyvien 

tietojen” saamisen puute.194 

 Muistiossa korostettiin, että Suomen kirkon tulisi lähestyä 

vaikuttamistarkoitustaan ensisijaisesti erilaisten tiedonkeruuseen liittyvien toimien 

kautta. Suunnitteilla olevaa valtuuskuntavierailua painotettiin ”taustatietojen” 

sekä kohdemaan ”henkisen ilmaston” kartoittamiseksi. Samassa yhteydessä 

korostettiin, ettei virallisella delegaatiolla ole ”ymmärrettävistä syistä” 

mahdollisuuksia puuttua julkisesti ”uuden suunnan” pappien asiaan. Muiden 

tiedonkeruuseen liittyvien toimien osalta muistiossa huomioitiin 

Tšekkoslovakiasta Suomeen matkustavat kirkon kesävieraat, joiden lähestymistä 

suositeltiin etenkin Slovakian luterilaisen kirkon piispa Rudolf Kostialin osalta. 

Lisäksi ehdotettiin, että kirkon huoli kanavoitaisiin diplomaattisten reittien, kuten 

Suomen Prahan suurlähettiläs Joel Toivolan kautta.195  

 Muistiossa esitetyt toimet olivat luonteeltaan sellaisia, joilla kirkko 

vaikutti pyrkivän pitämään kätensä mahdollisimman puhtaina potentiaalisten 

konfliktien suhteen. Tällainen linja sopi mainiosti siihen Suomen ulkopolitiikan 

sapluunaan, mihin kirkon johdon toistuvasti esittämien väitteiden mukaan kirkko 

ei ollut sitoutunut.196 Lisäksi edellä todettujen puuttumattomuutta perustelevien 

”ymmärrettävien syiden” erittelemättömyys puhuisi sen puolesta, että sekä 

KUT:ssa että kirkon johdossa vallitsi – ainakin muistion tekijöiden 

ymmärryksessä – varsin laaja ja hyvin tunnettu konsensus 

 
193 Niiranen 2008, 423.  
194 KHA KUO KUT Ca2 ptk:n liite L.2. Muistio Böömiläisten veljien evankelisen kirkon eräiden 
pappien vaikeasta asemasta 24.5.1975. 
195 KHA KUO KUT Ca2 ptk:n liite L.2. Muistio Böömiläisten veljien evankelisen kirkon eräiden 
pappien vaikeasta asemasta 24.5.1975. 
196 Niiranen 2008, 428–135.  
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puuttumattomuuspolitiikan perusteista.197 Tämä ”puuttumattomuuden paradigma” 

perustui kirkon johdon mukaan pyrkimykseen olla vaikuttamatta sosialististen 

maiden kirkkojen ja niiden työntekijöiden jo valmiiksi heikkoon asemaan 

negatiivisesti.198 Todellisuudessa taustalla oli valtion ulkopolitiikan sisäpoliittiset 

vaikutukset, jotka olivat kirkon piirissä todennäköisesti vielä voimistuneet 

lähestyvän Ety-kokouksen vuoksi.199 

 Valtiovallan vaikutus kirkon toimintaan oli nähtävissä myös toisenlaisessa 

yhteydessä. Tasavallan presidentin kanslian piispoille välitetyn pyynnön 

vaikutuksesta päätös kieltää Stefanus-lähetyksen kutsuman romanialaispastori 

Richard Wurmbrandtin puhetilaisuudet kirkoissa aiheutti julkisuudessa vuoden 

1975 aikana myllyn, jossa piispoja sotkeutui omien ristiriitaisten puheidensa 

verkkoon yrityksissään kiistää puhekiellon todelliset perusteet.200 Syyt kiellon 

perusteista riippuivat siitä, keneltä tai kuka asiasta kysyi. Esimerkiksi piispa 

Vikström oli ilmaissut Helsingin saksalaisen kirkon seurakunnan kirkkoneuvoston 

tiedusteluun kielteisen kantansa asiaan viittaamalla piispojen yhteiseen 

päätökseen kieltää ”poliittisluonteiset” tilaisuudet kirkoissa.201 Tampereen piispa 

Erkki Kansanaho oli puolestaan vastannut keravalaispastori Seppo Seppälän 

kysymykseen samasta asiasta täysin ympäripyöreästi. Kun vuoden 1976 alussa 

Tampereen piispan kupissa painoi Bratislavan (evankelisen) teologisen 

tiedekunnan aikomus myöntää tälle kunniatohtorin arvo, sai puhekielto 

huomattavasti yksiselitteisemmät perusteet: Kansanaho selitti kirjeessään piispa 

Rudolf Kostialille, etteivät piispat halunneet vahingoittaa Suomen suhteita 

Neuvostoliittoon, minkä takia romanialaispastorin pääsy kirkkoihin evättiin.202  

 Toukokuussa 1975 KUT teki päätöksen valtuuskunnan lähettämisestä 

Tšekkoslovakian kirkkojen vieraaksi.203 Se kuitenkin tulkitsi, etteivät Karion 

edelliseltä matkaltaan välittämä vierailukutsu tai KUT:n ja TEN:n 

”yleisluontoisella tasolla” käyty kirjeenvaihto olleet riittäviä matkan 

järjestämiseksi.204 Tapaus kertonee KUT:n pyrkimyksestä toimia asiassa 

 
197 KHA KUO KUT Ca2 ptk:n liite L.2. Muistio Böömiläisten veljien evankelisen kirkon eräiden 
pappien vaikeasta asemasta 24.5.1975. 
198 Niiranen 2008, 428–135.  
199 Jalovaara 2011, 180.  
200 Jalovaara 2011, 178–191.  
201 Niiranen 2008, 430–431.  
202 Jalovaara 2011, 186–187.  
203 KHA KUO KUT Ca2 ptk 30.5.1975.  
204 KHA KUO KUT Ca3 ptk 7.1.1976.  
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mahdollisimman virallisella, toisin sanoen läpinäkyvällä ja siten hyväksyttävällä 

tavalla. 

 Virallinen kutsukirje järjestyi vuoden 1976 alussa ja sen lähettäjinä olivat 

TEN ja, kuten KUT oli matkan järjestämiseksi edellyttänyt, Slovakian evankelis-

augburgilainen (luterilainen) kirkko (jatkossa Slovakian kirkko).205 Valtuuskunta-

asiaa lukuun ottamatta Martikaisen ja Castrènin laatima muistio puolestaan 

päätettiin laittaa pöydälle, eivätkä lähteet kerro reagoiko KUT piispa Kostialin tai 

suurlähettiläs Toivolan suhteen mitenkään.206 

 KUT oli ehdottanut valtuuskunnan johtajaksi Porvoon piispa Vikströmiä, 

joka sitten oli suostunut tähän rooliin. Vikströmin toiveesta vierailu sovittiin 

toteutettavaksi kesällä 1976.207 Koska Böömissä tai Määrissä ei ollut luterilaista 

kirkkoa, KUT oli hienovaraisuuttaan tulkinnut, että valtuuskunnan lähettäjän tuli 

olla ainoastaan Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN).208 TEN:n sihteeri 

professori Milan Salajka sekä Slovakian kirkon yleispiispa Jan Michalko 

kuitenkin toivoivat, että valtuuskunta tulisi nimenomaan Suomen kirkosta.209 

KUT pyrki selvästi pitämään matkan virallisen luonteen ekumeenisena, koska se 

halusi myös SEN:n nimittävän jäsenensä valtuuskuntaan. Tällainen 

varotoimenpide tukisi käsitystä edellä todetusta piispojen pyrkimyksestä pitää 

delegaatio, ja siten koko kutsuvierasasia mahdollisimman avoimella pohjalla. 

Varovaisuus oli toki ymmärrettävää myös sikäli, että olihan matkan taustalla 

Suomen kirkon halu auttaa sosialististen maiden sorrettuja kristittyjä. 

Todennäköisesti tästä syystä KUT halusi saavuttaa delegaatiossaan myös sellainen 

kirjavuus, että sen jäsenet edustaisivat mahdollisimman laajasti yhteiskunnan eri 

aloja.210   

 Loppujen lopuksi valtuuskunta ei sisältänyt ainuttakaan KUT:n jäsentä. 

Sen kokoonpano muodostui seitsemästä edustajasta: Porvoon piispa Vikström, 

Taivallahden seurakunnan urkuri Tapio Tiitu, Nurmon seurakunnan kirkkoherra 

Ossi Haaramäki, Teknillisen Korkeakoulun rehtori V. P. J.  Laasonen, 

kirkkoneuvos ja toimittaja Aarne Huuskonen, arkkipiispan sihteeri Jouko 

 
205 KHA KUO KUT Ca3 ptk 7.1.1976.  
206 KHA KUO KUT Ca2 ptk 30.5.1975.  
207 KHA KUO KUT Ca2 ptk 5.11.1975.  
208 KHA KUO KUT Ca2 ptk:n liite L.2. Muistio Böömiläisten veljien evankelisen kirkon eräiden 
pappien vaikeasta asemasta 24.5.1975.  
209 KHA KUO KUT Ca3 ptk 7.1.1976.  
210 KHA KUO KUT Ca2 ptk 5.11.1975.  
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Martikainen sekä SEN:n valtuuttama dominikaani-isä Martti Voutilainen.211 KUT 

oli valtuuskunnan kokoonpanoon liittyneessä asiassa lisäksi huomioinut, ettei se 

sisältänyt yhtään naisjäsentä. Asiaa pyrittiin korjaamaan, mutta tuloksetta.212  

3.3 Vikström pyrkii luomaan yhteyksiä Tšekkoslovakian 
kirkkoihin 

Vikströmin johtaman valtuuskunnan 18.–26. toukokuuta 1976 toteutunut vierailu 

oli ensimmäinen Suomen ja Tšekkoslovakian kirkkojen virallinen kosketus. 

Rakenteellisesti tämän vierailun voi jakaa kolmeen vaiheeseen vierailukohteiden 

sekä ajallisen jäsentymisensä perusteella. 

 Matkan ensimmäinen vaihe toteutui Prahassa 18.–21. toukokuuta. Tällöin 

valtuuskuntaa isännöi Tšekkoslovakian ekumeeninen neuvosto eli TEN. Vieraiden 

läheisimpinä isäntinä toimivat kyseisen neuvoston sihteeri, professori Milan 

Salajka, tiedotussihteeri, pastori Jiri Svoboda sekä Kristillisen rauhanliikkeen 

(CPC) kansliapäällikkö, herra Mencik. Suomalaiset olivat ilmeisen odotettuja 

vieraita ja isännät halusivat selvästi tehdä heihin vaikutuksen: vierailijat 

majoittuvat luksustason sviiteissä, söivät hyvissä ravintoloissa, kävivät 

pantomiimiteatterissa ja oopperassa sekä saivat käyttöönsä 400:n kruunun edestä 

taskurahoja henkilöä kohden.213  

 Vierailun ensimmäisenä iltana valtuuskunta kävi tutustumassa erään 

TEN:n pienimmän jäsenkirkon, hussilais-herrnhutilaistaustaisen ja 

kongregationalistisen hallinnon omaavan evankelikaalis-pietistisen ”veljeskirkon” 

toimintaan, ja osallistui sen erään prahalaisen seurakunnan iltatilaisuuteen. 

Vikström huomioi, että tilaisuuteen osallistui noin 150 ihmistä ja heidän 

joukossaan oli paljon nuoria. Hän totesi, että tilaisuuden kulku vaikutti 

suomalaisittain hyvin luontevalta ja jätti valtuuskuntaan ”valoisan 

vaikutelman”.214 

 Varsinainen tervetuloseremonia pidettiin tulopäivän jälkeisenä päivänä 19. 

toukokuuta. Tällöin valtuuskunta toivotettiin tervetulleeksi TEN:n jäsenkirkkojen 

edustajien puolesta ja kohteliaisuuksia vaihdettiin puolin ja toisin. Tapaamisessa 

oli paikalla seuraavaa TEN:n johtoa: puheenjohtaja ja böömiläisten (tšekkiläisten) 

 
211 KHA KUO KUT Ea3 Suomen evankelisluterilaisen kirkon valtuuskunnan vierailu 
Tšekkoslovakiassa 3.11.1976. 
212 KHA KUO KUT Ea3 ptk 7.1.1976. 
213 KHA KUO KUT Ea3 Suomen evankelisluterilaisen kirkon valtuuskunnan vierailu 
Tšekkoslovakiassa 3.11.1976. 
214 KHA KUO KUT Ea3 Suomen evankelisluterilaisen kirkon valtuuskunnan vierailu 
Tšekkoslovakiassa 3.11.1976. 
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veljien evankelisen kirkon synodin vanhin Václav Kejr, sihteeri ja Hussin 

tiedekunnan systemaattisen teologian professori Milan Salajka sekä muita 

neuvoston jäsenkirkkojen edustajia. Vikström välitti arkkipiispa Simojoen 

henkilökohtaisen tervehdyksen sekä toivomuksen kirkkojen keskinäisten 

suhteiden kehittymisestä.215  

Tapaamisessa keskusteltiin TEN:n, Tšekkoslovakian kirkkojen sekä 

Suomen kirkon kohtaamista ajankohtaisista asioista, joiden tarkoitus oli selvästi 

tutustuttaa aikaisemmin toisilleen suhteellisen tuntemattomat osapuolet toisiinsa. 

Suomalaiset saivat muun muassa tietää TEN:n tehtävistä sekä sen perustamiseen 

johtaneista tekijöistä. Sihteeri Salajka kertoi, että TEN oli syntynyt sosialistisen 

yhteiskunnan luomasta tilanteesta käsin ja sille oli tärkeää ”pohtia teologisesti 

yhteiskunnan eri puolia”.216 Monet tšekkikirkoista kokivatkin, että ekumenia 

tarjosi niille mahdollisuuden toimia sosialismissa hyväksytysti etenkin 

”kasvatuksen” ja ”rauhantyön” puitteissa.217 Tämä koski myös TEN:a, sillä 

vuoden 1954 perustamisensa yhteydessä sille oli määritelty toiseksi 

päätehtäväkseen nimenomaan ”rauhantyö”.218  

Suomalaiset olivat kiinnostuneita paikallisten kirkkojen suhtautumisesta 

Kirkkojen maailmanneuvostoon sekä sen vuoden 1975 lopussa pidettyyn Nairobin 

yleiskokoukseen. TEN:n edustajat totesivat, ettei heillä ole ”perustavia teologisia 

huomautuksia” KMN:a kohtaan. Sen sijaan Nairobin kokous oli liittynyt 

kannanotoissaan liian löyhästi valmisteluasiakirjoihin, minkä kerrottiin johtuneen 

kokoukseen osallistuneiden valtuutettujen kokemattomuudesta. Ongelmana 

nähtiin, että kokoukseen osallistuneista 700–800:sta lehtimiehestä vain kolme oli 

sosialistisista maista, eikä yksikään sen pääpuhujista tullut sosialistisesta maasta. 

Tässä mielessä Nairobin kokous oli TEN:n mukaan osoittanut, että KMN kärsi 

epäterveestä ”horisontalismista”, mikä oli puolestaan vauhdittanut Salajkan 

johtamaa tutkimustehtävää ”kristinuskon väärinkäyttämisestä”.219  

 TEN:n Kirkkojen maailmanneuvostoa sekä Nairobin yleiskokousta kohtaan 

esittämä kritiikki voidaan ymmärtää suhteessa siihen arvosteluun, mitä Venäjän 

 
215 KHA KUO KUT Ea3 Suomen evankelisluterilaisen kirkon valtuuskunnan vierailu 
Tšekkoslovakiassa 3.11.1976. 
216 KHA KUO KUT Ea3 Suomen evankelisluterilaisen kirkon valtuuskunnan vierailu 
Tšekkoslovakiassa 3.11.1976. 
217 Fellowship of Service: Life and Work of Protestant Churches in Czechoslovakia 1961, 102–
103. 
218 Fellowship of Service: Life and Work of Protestant Churches in Czechoslovakia 1961, 94–96; 
Otter 1985, 46.  
219 KHA KUO KUT Ea3 Suomen evankelisluterilaisen kirkon valtuuskunnan vierailu 
Tšekkoslovakiassa 3.11.1976. 
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ortodoksikirkon Pyhä synodi oli samasta kokouksesta Kotimaan julkaisemana 

esittänyt vain kuukausi ennen Vikströmin Tšekkoslovakian vierailua. 

Neuvostoliittolainen ortodoksipappi Gleb Yakun ja maallikko Lev Regelson olivat 

vuoden 1975 lopussa lähettäneet Nairobin yleiskokoukselle kirjeen, jossa 

KMN:lta pyydettiin puuttumista sikäläisiin ihmisoikeus- ja 

uskonnonvapausloukkauksiin. Yleiskokous oli ottanut asian käsiteltäväkseen, 

mikä oli saanut Pyhän synodin ärähtämään: se arvosteli kokousta epäkristillisestä 

puuttumisesta Neuvostoliiton sisäisiin asioihin. Lausunnossaan synodi leimasi 

kirjeen lähettäjät kirkolliseen vähemmistöön kuuluviksi ”lahkolaisiksi” ja 

yhteydenpidon heidän kanssaan KMN:n ja Venäjän ortodoksisen kirkon suhteet 

vaarantavaksi toiminnaksi.220  

TEN ei kohdistanut Nairobin yleiskokoukseen suuntaamaansa arvostelua 

avoimesti kyseiseen ”epäkristilliseen puuttumiseen”. Se kuitenkin kritisoi sitä 

pohjimmiltaan samasta asiasta kuin Venäjän ortodoksinen kirkko: yleiskokouksen 

ilmapiiriä pidettiin poliittisesti värittyneenä, mikä vaikutti negatiivisesti 

sosialististen valtioiden imagoon. ”Kristinuskon väärinkäyttämisellä” TEN viittasi 

näin kyseisen länsimielisyyden aiheuttamiin ongelmiin, mistä KMN Nairobin 

kokouksen osoittamana väitettiin kärsivän.  

 TEN:n edustajat eivät ottaneet kirkollisten toisinajattelijoiden asioita 

tapaamisessa esiin. Esimerkiksi ”uuden suunnan” pappien asian sivuuttaminen ei 

voinut johtua tietämättömyydestä, sillä tšekkiläisten veljien evankelinen kirkko oli 

TEN:n jäsenkirkko, minkä lisäksi neuvoston puheenjohtaja Kejr oli kyseisen 

kirkon synodin vanhin.221 Vaikeneminen viittaisi siihen, että viimeistään Prahan 

kevään jälkeen kirkkoihin kohdistunut painostus oli vaikuttanut edellä mainitun 

CPC:n ohella myös kyseisen neuvoston ilmapiiriin. Mahdollista on lisäksi se, ettei 

TEN halunnut tuoda lännen tietoisuuteen vastaavia kohtaloita, mitä edellä 

mainitussa Nairobin kokouksessa oli vastikään käsitelty. Mikäli Mikko Juvan 

selitystä on uskominen, TEN saattoi näin pyrkiä välttämään ulkomaalaisten 

mahdollista puuttumista sikäläisiin ihmisoikeusasioihin sen jäsenkirkkoihin 

kohdistuvan negatiivisen vaikutuksen pelosta.222  

 
220 Kotimaa 30.4.1976 Venäjän kirkon johto arvostelee; Jalovaara 2011, 79–80. 
221 KHA KUO KUT Ea3 Suomen evankelisluterilaisen kirkon valtuuskunnan vierailu 
Tšekkoslovakiassa 3.11.1976. 
222 Niiranen 2008, 424–425. 
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Voidaan huomioida, että monet itäblokin maiden kirkoista ottivat 

hallituksiinsa nähden kollaboraatioon taipuvia rooleja.223 Tällaisissa tapauksissa 

osa kirkoista saattoi toimia eettisesti kyseenalaisesti, kun ne eivät oman asemansa 

vaarantamisen pelosta halunneet kantaa huolta toisinajattelevista jäsenistään. 

Tällainen kyseenalaisuus saattoi heijastua TEN:n toiminnasta, kun kirkkojen ja 

niiden jäsenten kohtaamia ongelmia ei oma-aloitteisesti haluttu nostaa esiin. 

Todennäköistä on myös se, että suomalaisten isäntätahon pyrki toimimaan 

Tšekkoslovakian kirkollisena näyteikkunana länteen, ja välittää todellista 

ruusuisempaa kuvaa uskonnonvapauden ja ihmisoikeuksien toteutumisesta. Tästä 

voisi edellä mainitun vaikenemisen lisäksi kertoa myös valtuuskunnan osaksi 

tullut ylellisyys, millä saatettiin pyrkiä viestimään kirkkojen taloudellisesta 

hyvinvoinnista, ja siten niiden yhteiskunnallisesti hyvästä asemasta. Kyseinen 

vaikeneminen saattoi tosin perustua osaltaan myös siihen, ettei TEN halunnut 

tieten tahtoen pahentaa sosialistisen järjestelmän imagoa, joka oli sen mukaan 

KMN:n toimesta jo Nairobin kokouksessa kärsinyt. 

Vastaavasti on todettava, ettei suomalainen valtuuskunta itse ottanut 

tšekkiläisten veljien evankelisen kirkon edellä mainittujen pappien asiaa 

tapaamisessa esille, vaikka juuri heidän kohtalonsa epäilemättä kiinnosti Suomen 

kirkkoa. Tässä mielessä Vikströmin menettelytavat eivät poikenneet siitä linjasta, 

mikä esimerkiksi vuoden 1975 Unkarin-matkalla sekä edellä mainitussa 

Martikaisen ja Cástrenin laatimassa muistiosta paistoi läpi: julkista puuttumista 

kirkollisten toisinajattelijoiden kokemiin vääryyksiin haluttiin välttää. Asiaan 

lienee tosin vaikuttanut tapaamisen luonne suomalaisille järjestettynä 

tervetulotilaisuutena – olisivathan suomalaiset osoittaneet paitsi varsin huonoa 

makua myös kehnoa taktista otetta, jos he olisivat käyneet ”uuden suunnan” 

pappien asiaan käsiksi heti kättelyssä.  

Tapaamisen jälkeen ravintola U mecenacessa järjestetty illallistilaisuus 

tarjosi yksityisemmät puitteet arkaluontoisemman asiain tarkastelulle. Tšekki-

isäntien avoimuus joutui testiin, kun matkavaltuuskunnan jäsen Martikainen 

lähestyi Salajkaa ”uuden suunnan” pappien asiassa. Vikströmin mukaan Salajka 

reagoi Martikaisen tiedusteluun toimilupansa menettäneiden pappien tilanteesta 

”affektiivisesti” ja esitti ankaraa kritiikkiä heitä kohtaan. Salajka totesi, että eräät 

kyseisistä papeista kyllä tuottivat mielellään julkilausumia, mutteivat itse ottaneet 

 
223 Beeson 1977; Bock 1992; Baer 2006;  
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vastuuta kirkon ”tosiasiallisesta tilanteesta”.224 Salajka vaikutti siten asettuvan 

kannalle, jossa mukautuminen sosialismin rakentajan rooliin oli ainoa 

ajateltavissa oleva vaihtoehto kirkkojen toiminnan turvaamiseksi. Tuohtuminen 

kertoisi puolestaan siitä, että aihe oli Salajkalle kiusallinen, ja että ”uuden 

suunnan” miesten toimintaa pidettiin TEN:ssä haitallisena koko kirkollisen kentän 

kannalta.  

Illalliselle osallistuneen TEN:n jäsenen ja Comenius-tiedekunnan professori 

Petr Pokorny puolestaan kertoi havainnostaan, jonka mukaan ”uusi suuntaus” oli 

jakautumassa kahtia: toinen radikalisoitui ja toinen pyrki lähentymään useimpien 

tšekkoslovakialaisten kirkkojen omaksumaa status quo:n linjaa.225 Tšekkiläisten 

veljien evankelisen kirkon ”uuden suunnan” hajaantuneisuus ja ylipäänsä kirkon 

sisäisten tahojen vaihteleva suhtautuminen sen toimintatapoihin saattoi johtua osin 

siitä, ettei kirkolla ollut enää 1970-luvulla Josef Hromádkan kaltaista vahvaa 

johtajaa. Tällöin siltä saattoi olla helppo viedä itseluottamus ja sisäinen kuri, mikä 

saattoi olla osasyynä kirkon sisäisiin ristiriitoihin sekä edellä todettuihin ”uuden 

suunnan” miesten toiminnan aiheuttamiin sanktioihin.226   

 Illallisella käsiteltiin Tšekkoslovakian kirkollista tilannetta myös 

yleisemmällä tasolla. Suomalaisille kerrottiin, ettei tilanne ollut muuttunut 

huonompaan Helsingin Ety-kokouksen jälkeen. Huoli uskonnonopetuksen 

järjestämisestä oli lähinnä katolilaisten sekä Slovakian luterilaisten huoli, sillä he 

olivat perinteisesti järjestäneet opetuksen yleisissä kouluissa. Muiden kristittyjen 

tai kristillisten ryhmien kohdalla ongelmaa ei ollut, koska nämä olivat vastanneet 

uskonnonopetuksesta jo ennen sosialismia itsenäisesti. Tähän heillä yhä oli omissa 

tiloissaan täysi vapaus sihteeri Salajkan mukaan.227     

Keskustelun vieminen niin yleisiin kuin erityisiinkin Tšekkoslovakian 

uskonnollista ja kirkollista tilannetta käsitteleviin asioihin kertoo siitä, että 

Vikström poikkesi ainakin joissain määrin Suomen virallisen ulkopolitiikan 

mukaisesta puuttumattomuuden käytännöstä. Näin hän lähestyi toiminnallaan 

pikemmin LML:n Etykiä koskevan julkilausuman periaatetta, jonka mukaan 

puuttumattomuus ”suvereenisten valtioiden sisäisiin asioihin” ei saanut olla syy 

 
224 KHA KUO KUT Ea3 Suomen evankelisluterilaisen kirkon valtuuskunnan vierailu 
Tšekkoslovakiassa 3.11.1976. 
225 KHA KUO KUT Ea3 Suomen evankelisluterilaisen kirkon valtuuskunnan vierailu 
Tšekkoslovakiassa 3.11.1976. 
226 Beeson 1977, 234. 
227 KHA KUO KUT Ea3 Suomen evankelisluterilaisen kirkon valtuuskunnan vierailu 
Tšekkoslovakiassa 3.11.1976. 
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paikallisten ihmisoikeusongelmien huomiotta jättämiselle.228 Tässä mielessä 

voidaan tulkita, että Suomen kirkon ihmisoikeusproblematiikkaa koskeva 

liikkumatila oli jossain määrin laventunut edellisen vuoden kesällä päättyneen, ja 

liennytystä edistäneen Etykin jälkeen suhteessa Vikströmin Unkarin-matkan 

aikaan. Täytyy tosin huomioida, että suomalaisten tiedustelut esimerkiksi 

toisinajattelevien ”uuden suunnan” pappien asiasta tehtiin Tšekkoslovakiassa niin 

hienovaraisesti, että Porvoon piispan toiminnassa vaikutti sittenkin olevan kyse 

jonkinlaisesta kansallisen ja kirkollisen vastuun ristivedon aiheuttamasta 

kompromissista. Tällaista ristivetoa ei Vikströmin Unkarin-matkan osoittamasta 

toiminnasta ollut samalla tavalla havaittavissa. 

 Seurakuntatasoiset vierailut jäivät vierailun ensimmäisessä vaiheessa 

suomalaisvaltuuskunnalta vähäisiksi. Vaikka suomalaisten lähi-isännistä Salajka 

ja Svoboda kuuluivat katolisesta kirkosta 1920-luvulla irtautuneen 

Tšekkoslovakian hussilaisen kirkon pappeihin, yhteenkään sen seurakuntaan 

vieraat eivät päässeet tutustumaan. Vastaavasti TEN:n toiseksi suurimpaan 

jäsenkirkkoon, tšekkiläisten veljien evankelisen kirkkoon suuntautuneet 

seurakuntavierailut jäivät valtuuskunnalta kokonaan toteuttamatta. Vikström oli 

varmaankin oikeassa todetessaan, että tämä kuvasti sekä kirkkojen aseman yleistä 

”komplisoituneisuutta” että kirkkojen sisäisiä ristiriitoja niin kutsutun ”uuden 

suunnan” toimijoiden ja valtion kanssa modus vivendiä etsivien kirkkojen 

kanssa.229 

Vierailun toinen vaihe toteutui ajalla 22.–24.5. Tällöin valtuuskunta 

jakaantui kahteen osaan, joista Vikströmin johtama pääryhmä (Vikström, 

Huuskonen, Laasonen, Tiitu ja Voutilainen) lensi Bratislavaan tapaamaan 

Slovakian kirkon edustajia. Vierailun taustalla voi nähdä edellä mainitun Karion 

vuoden 1973 itä-Euroopan kiertomatkan myötä aloitetut Suomen ja Slovakian 

kirkon väliset tunnustelut kirkollisen yhteistoiminnan kehittämisestä.230  

 Vikströmin johtaman ryhmän lähi-isäntinä toimivat suomalaisille ennestään 

tuttu Slovakian kirkon yleispiispa Jan Michalko sekä pääsihteeri Ondrej Bartho. 

Päivän kuluessa ryhmä teki kierroksen Slovakian maaseudulle, jossa se tutustui 

paikallisiin seurakuntiin. Sunnuntaina ryhmä osallistui Bratislavassa 

jumalanpalvelukseen Slovakian kirkon ”pääkirkossa” ja myöhemmin iltapäivällä 

 
228 Kotimaa 14.1.1975 Euroopan rauhan käsitettävä kaikki yhteiskunnan tasot. 
229 KHA KUO KUT Ea3 Liite 2 Suomen evankelisluterilaisen kirkon valtuuskunnan vierailu 
Tšekkoslovakiassa 3.11.1976. 
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se vieraili piispa Michalkon kodissa tavaten Slovakian osavaltion uskontoasiain 

viranomaista, jonka nimeä ei lähteessä mainita.231    

Toisin kuin tässä mainitut tšekkiläisten veljien evankelisen kirkon ”uuden 

suunnan” papit, Slovakian kirkon johto oli pyrkinyt Prahan kevään jälkeen 

osoittamaan hallitukselle uskollisuuttaan tekemällä selväksi halukkuutensa 

osallistua sosialismin rakentamiseen. Halu yhteistyöhön oli näkynyt kirkon 

luterilaisen seminaarin eräiden professoreiden julkisissa lausunnoissa, joissa 

sosialismia oli ylistetty kritiikittä. Bratislavan teologisen tiedekunnan professori ja 

vuonna 1970 piispanvihkimyksensä saanut Michalko oli Budapestissa vuonna 

1975 pidetyn CPC:n kokouksen yhteydessä puolestaan väittänyt, että kirkkoja 

koskeva lainsäädäntö ei ollut miehityksen jälkeen muuttunut kirkkojen kannalta 

huonompaan suuntaan. Toimintaansa hän oli perustellut moraalisesti 

epäilyttävällä ”diakonian teologialla”.232  

Kriittinen tutkimus on näyttänyt Michalkon sosialismin kritiikittömästi 

hyväksyneenä kirkonmiehenä, joka pysyi CPC:n jäsenenä vielä Hromádkan 

päivien jälkeen.233 Se, missä määrin Vikström tiedosti isäntänsä kyseenalaisen 

maineen, ei ole selvyyttä. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että suomalaiset 

kirkonmiehet eivät kokeneet slovakialaispiispaa kirkkojen suhteiden kannalta 

ongelmallisena toimijana. Olihan Suomen kirkko pyrkinyt KT:n johtaja Karion 

vuoden 1973 itä-Eurooppaan suuntautuneen kiertomatkan jälkeen keskustelemaan 

kirkollisten suhteiden järjestestämisestä juuri Michalkon kanssa.234  

Jakaantuneen valtuuskunnan toinen ryhmä, johon asessori Haaramäki sekä 

sihteeri Martikainen kuuluivat, lensi lauantaina 22. toukokuuta Ostravaan Sleesian 

luterilaisen kirkon (jatkossa Sleesian kirkko) vieraaksi.235 Toisin kuin Slovakian 

kirkon kohdalla, tästä aikomuksesta ei jäänyt matkaa edeltäviä asiakirjajälkiä. 

Voidaan kuitenkin olettaa, että Sleesian kirkko oli joissain määrin ollut Suomen 

 
230 KHA KUO KUT Ea3 Liite 2 Suomen evankelisluterilaisen kirkon valtuuskunnan vierailu 
Tšekkoslovakiassa 3.11.11976; Seppo 2015, 312. 
231 KHA KUO KUT Ea3 Liite 2 Suomen evankelisluterilaisen kirkon valtuuskunnan vierailu 
Tšekkoslovakiassa 3.11.1976. 
232 Michalkon hahmottama ”diakonian teologia” oli modifioitu versio luterilaisesta kahden 
regimentin opista eli siitä, jonka mukaan Jumala toteutti tahtoaan kahden eri elämänalueen, 
hengellisen sekä maallisen, kautta. Hän oli tulkinnut, ettei hengellisen elämänalueella toimiva 
kirkko voinut puuttua maallisen alueella toteutuvan yhteiskuntajärjestelmän asioihin. Täten 
kirkolla ei Michalkon mukaan ollut muuta vaihtoehtoa kuin luottaa sosialismin oikeellisuuteen, ja 
tukea sen rakentamista kouluttamalla systeemille lojaaleja ja työssä ahkeria kansalaisia. Tulee 
huomata, että Michalkon edustama ”diakonian teologia” oli sukua Unkarin johtavan piispa Káldyn 
hahmottaman saman nimisen suuntauksen kanssa. Bock 1997, 88. 
233 Bock 1997, 88. 
234 Seppo 2015, 312. 
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kirkon auttamistoimenpiteiden kohteena jo hyvissä ajoin ennen Vikströmin 

Tšekkoslovakian-matkaa. KUT oli nimittäin todennut vuoden 1974 lopussa, että 

kirkon kesävieraskäytäntöä tulisi tasapäistää siten, että aikaisemmin huomioitta 

jääneitä itä-Euroopan maiden luterilaisten kirkkojen edustajia tulisi kutsua 

Suomeen. Kesävieraskäytännön uudistamista perusteltiin kirkon ”ekumeenisella 

vastuulla”, joka oli kohdistunut tähän mennessä etupainoisesti lähinnä Unkarin 

kirkon jäseniin. Tässä yhteydessä huomioitiin nyt myös Sleesian kirkko,236 mikä 

ilmeisesti perustui paitsi Suomen kirkon myös kansainvälisten kirkollisten 

järjestöjen huoleen nimenomaan Tšekkoslovakian 1970-luvulla kiristynyttä 

kirkollista tilannetta kohtaan.   

Sleesiaan matkustanutta ryhmää olivat vastassa piispa Vladimir Kiedron 

sekä seniori Jan Raszka. Heidän kanssaan ryhmä kävi tutustumassa paikallisiin 

seurakuntiin Orlovassa, Karvinássa, Bludovicessa sekä Tèrlickossa. Martikainen 

huomioi, että kyseistä aluetta kutsuttiin Tšekkoslovakian ”terässydämeksi”, joka 

komeasta nimestään huolimatta oli näkynä suorastaan lohduton: alueella kaivettiin 

runsaasti hiiltä, minkä takia maan pinta oli monilta osin laskeutunut. Tämä oli 

romahduttanut ja painanut sisään olemassa olevaa rakennuskantaa – myös monet 

kirkot olivat sortuneet. Ryhmän tapaamista seurakuntien papeista useimmat olivat 

varsin iäkkäitä ja raskas ruumiillinen työ oli jättänyt heihin jälkensä. Martikainen 

korosti, että he esittelivät kirkkojaan kuitenkin sellaisella lämmöllä ja 

antaumuksella, mikä teki vierailijaan syvän vaikutuksen.237   

Muilta osin valtuuskunnan Sleesian ryhmä pyrki tutustumaan tiukan 

aikataulun puitteissa mahdollisimman laajasti suomalaisilta aikaisemmin varsin 

tuntemattomaksi jääneeseen Sleesian kirkkoon. Sunnuntaina se osallistui Trinecen 

seurakunnan konfirmaatiojuhlaan ja tutustui paikallisiin seurakuntalaisiin. 

Ryhmän jäsenet kävivät myös alustavia keskusteluja keskinäisen teologien ja 

nuorten pappien stipendiaattivaihdon aloittamisesta, mikä esimerkiksi suomalais-

unkarilaisissa kirkollisissa suhteissa oli osoittautunut tehokkaaksi yhteyksien 

kehittäjäksi. 238 Taustalla oli mitä todennäköisimmin myös Etyk-periaatteiden 

mukainen pyrkimys keskinäisen ymmärryksen lisäämiseksi 

 
235 KHA KUO KUT Ea3 Suomen evankelisluterilaisen kirkon valtuuskunnan vierailu 
Tšekkoslovakiassa 3.11.1976. 
236 KHA KUO KUT Ea2 Liite 11. Kirkkomme kesävieraskäytäntö ja sen uudelleenjärjestely 
4.12.1974. 
237 KHA KUO KUT Ea3 Suomen evankelisluterilaisen kirkon valtuuskunnan vierailu 
Tšekkoslovakiassa 3.11.1976. 
238 KHA KUO KUT Ea3 Suomen evankelisluterilaisen kirkon valtuuskunnan vierailu 
Tšekkoslovakiassa 3.11.1976. 
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yhteiskuntajärjestelmiltään erilaisten tahojen välillä – olihan stipendiaattivaihto 

LML:n jäsenkirkkojen allekirjoittamassa Etyk-asiakirjassa nimenomaisesti 

mainittu.239 Tämä liittäisi suomalaisten Tšekkoslovakiaan suuntautuneen 

toiminnan laajemmin LML:n tavoitteisiin. Myöhemmin illalla suomalaiset 

matkustivat junalla Bratislavaan, jossa he liittyivät takaisin valtuuskunnan 

pääryhmään, ja illastivat yhdessä Slovakian kirkon edustajien kanssa.240  

 Maanantaina 24.5. yhdistynyt valtuuskunta osallistui Vikströmin johdolla 

neuvotteluun Slovakian kirkon ja teologisen tiedekunnan edustajien kanssa. 

Paikalla olivat muun muassa piispa Michalko, synodin puheenjohtaja Andrej 

Ziak, pääsihteeri Ondrej Bartho, tiedekunnan dekaani professori Karol Gábris 

sekä suomalaisille viimeistään kirkon kesävierastoiminnasta ennestään tuttu piispa 

Rudolf Kostial. Neuvottelussa käsiteltiin monipuolisesti kirkkojen kohtaamia 

ajankohtaisia asioita, kuten suhdetta ekumeniaan ja kirkollisiin järjestöihin, niiden 

yleistä hengellisestä tilaa, naispappeutta sekä sekularisaatiota. Isäntäväki oli 

erityisen kiinnostunut Suomen kirkon suhtautumisesta CPC:hen, KMN:sta 

esitettyyn kritiikkiin sekä vuoden 1975 KMN:n Nairobin kokoukseen. 

Tarkoituksena oli selvästi kahdenkeskinen tutustuminen ja yhteyden luominen 

näiden kirkkojen välille. Tästä kertoo sekin, että myös slovakialaisten kanssa 

otettiin esille keskinäisen stipendiaattivaihdon aloittaminen.241 

Vierailun kolmas ja viimeinen vaihe toteutui Prahassa, jonne valtuuskunta 

lensi Bratislavasta tiistaiaamuna 25.5. Päivällä se osallistui TEN:n puolelta 

olleiden isäntiensä Salajkan ja Svobodan kanssa tapaamiseen valtion edustajien 

liittovaltion uskontoasian viraston päällikkö tohtori Hruzan sekä liittovaltion 

kulttuuriministeriön virkailija rouva V. Kopeckán kanssa. Liennytystä henkivässä 

tervehdyksessään Hruza korosti maansa ponnisteluja rauhan puolesta, ja 

alleviivasi Suomen ja Tšekkoslovakian valtioiden yhteisiksi kokemiaan piirteitä. 

Hän toivoi, että suomalaiset ja tšekkoslovakialaiset voisivat tuntea vielä paremmin 

toisensa. Vastaavasti Vikström totesi tervehdyksessään valtuuskunnan lähteneen 

Helsingistä, millä hän viittasi symbolisesti edellisenä kesänä Helsingissä 

järjestettyyn Ety-huippukokoukseen.242 

 
239 Kotimaa 14.1.1975 Euroopan rauhan käsitettävä kaikki yhteiskunnan tasot. 
240 KHA KUO KUT Ea3 Suomen evankelisluterilaisen kirkon valtuuskunnan vierailu 
Tšekkoslovakiassa 3.11.1976. 
241 KHA KUO KUT Ea3 Suomen evankelisluterilaisen kirkon valtuuskunnan vierailu 
Tšekkoslovakiassa 3.11.1976. 
242 KHA KUO KUT Ea3 Suomen evankelisluterilaisen kirkon valtuuskunnan vierailu 
Tšekkoslovakiassa 3.11.1976. 
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 Keskustelussaan uskontoasian viraston päällikön kanssa Vikström totesi, 

että Suomen valtion puolueettomuuspolitiikka tarjosi kirkolle mahdollisuuksia 

ylittää blokkirajoja: ”Maamme asema tuo meille tiettyjä etuja 

rauhanponnistuksissa. Kirkkomme jäseninä iloitsemme presidenttimme työstä.”243 

Kommentillaan Vikström liittyi Suomen ulkopolitiikan ”kehukuoroon” ja osoitti 

muun toimintansa ohessa seisovansa kirkon johdon kanssa lujasti kirkon 

päämiehen takana.  

Tapaamisessa suomalaisten puolelta nostettiin esiin kysymys kirkon ja 

valtion välisistä suhteista. Tohtori Hruza totesi, että Tšekkoslovakia oli 

työväenliikkeen johtama, millä hän halusi avoimesti myöntää maansa johdon 

edustaman ateistisen ideologian. Hän kuitenkin sanoi, että maassa kunnioitettiin 

uskovia, eikä uskontoa tai uskovien asiaa tulisi poistaa yhteiskunnasta – ”ainakaan 

väkivaltaisesti”. Hruza korosti, että Tšekkoslovakia on yksi yhteiskunta, mistä 

hänen mukaansa osoitti jo se, että edellisen vuoden maan vapautukseksi 

kutsuttuun 30-vuotisjuhlallisuuksiin oli kutsuttu kaikkien kirkkojen edustajat. 

Valtuuskunnan jäsenet eivät tässä keskustelussa esittäneet tarkempia kysymyksiä, 

vaan soivat diplomaattisesti uskontoasiain viraston päällikölle vapaan sanan.244  

Vikströmin matkalla osoittaman toiminnan kokonaisuuden kannalta voidaan 

todeta, että se varovaisuus, mikä Unkarin-matkalla oli ilmeinen, toteutui myös 

Tšekkoslovakiassa. Porvoon piispa yhdistyi Suomen kirkon edustamaan linjaan 

siinä, että paras tapa auttaa sosialististen maiden kristittyjä on pyrkiä luomaan 

mahdollisimman laajoja, kirkkojen välisiä virallisen tason verkostoja. Muunlaista 

kanssakäymistä tuli välttää, sillä se ei palvellut Suomen ulkopoliittisia intressejä, 

saati Suomen kirkon omia tavoitteita.  

3.4 Vikström sivuuttaa julkisuudessa ”uuden suunnan” 
pappien asian 

Kesäkuun alussa Kotimaa käsitteli piispa Vikströmin johtaman valtuuskunnan 

Tšekkoslovakian-matkaa. Artikkeliin haastateltu Vikström totesi matkan 

päätarkoituksena olleen pyrkimys kartoittaa Suomen ja Tšekkoslovakian 

kirkkojen välisen yhteydenpidon kehittämisen mahdollisuuksia. Hän myönsi, että 

Suomen kirkolla oli tällaisten suhteiden kannalta huomattavasti paremmat 

 
243 KHA KUO KUT Ea3 Suomen evankelisluterilaisen kirkon valtuuskunnan vierailu 
Tšekkoslovakiassa 3.11.1976; Niiranen 2008, 421–422. 
244 KHA KUO KUT Ea3 Suomen evankelisluterilaisen kirkon valtuuskunnan vierailu 
Tšekkoslovakiassa 3.11.1976. 
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mahdollisuudet kuin useimmilla muilla läntisen maailman kirkoista.245 

Kommentillaan Vikström todennäköisesti viittasi Suomen profiloitumiseen idän ja 

lännen väliseksi välittäjätahoksi, mikä perustui yhtäältä Suomen erityissuhteisiin 

Neuvostoliiton kanssa sekä edellisenä vuonna päättyneen Ety-prosessin 

läpiviemiseen. Piispa oli varmasti tietoinen siitä, että tämä profiloituminen esitti 

Suomen kirkolle erityistä vastuuta idän kirkkojen auttamistoimenpiteissä. 

 Artikkelissa Vikström totesi, että yhteydet Suomeen olivat elintärkeitä 

erityisesti Tšekkoslovakian kirkoille, mutta ne rikastuttivat yhtä lailla Suomen 

kirkkoa: ”Tutustuminen toisten kirkkojen tilanteeseen, ongelmiin ja 

uskonkilvoitukseen auttavat myös meitä näkemään omat vaikeutemme ja 

mahdollisuutemme oikeissa mittasuhteissa”.246 Viesti oli sama kuin mitä piispa oli 

painottanut noin vuosi aiemmin korostaessaan Kyrkpressenin Unkarin-matkaa 

käsittelevässä artikkelissa, että Suomen kirkolle oli terveellistä katsoa omia 

lähtökohtiaan ”toisesta näkökulmasta”.247 Vikström halusi selvästi jatkaa 

sillanrakentajan roolissa kahden erilaisen maailmanjärjestyksen välissä ja edistää 

omalta osaltaan Suomen ulkopoliittisia pyrkimyksiä. 

Kotimaan artikkeliin haastateltu Vikström jatkoi liennytykseen tähtäävällä 

linjalla esitellessään Tšekkoslovakian kirkollisia olosuhteita suomalaisten 

ymmärryksen sekä tiedon lisäämisen kannalta. Voidaan tosin todeta, että piispan 

julkisuuteen tarjoama informaatio ei toteutunut yhtä yksipuolisesti kuin Unkarin 

kirkkoa käsitellessä vuoden 1975 matkan jälkeen. Kun Kyrkpressen sekä Kotimaa 

olivat käsitelleet Unkarin kirkkoa vuoden 1975 ensimmäisellä puoliskolla lähinnä 

positiivisten näkökohtien valossa, Vikström tarjosi nyt vierailustaan julkisuuteen 

huomattavasti tasapainoisempaa kuvaa.248 Kotimaan kysymykseen kirkon ja 

valtion välisistä suhteista Vikström totesi, ettei kukaan kieltänyt sitä tosiasiaa, 

etteikö sosialistisessa valtiossa olisi olemassa jännite ateistisen ideologian ja 

kristillisen uskon välillä. Uskonnonvapaus kyllä toteutui Tšekkoslovakiassa, 

mutta tiukasti määriteltyjen rajojen sisäpuolella. Vaikka piispan mukaan kirkkojen 

ja valtion välillä haluttiin pitää yllä hyviä suhteita, hän koki ongelmana 

yksittäisten paikallisviranomaisten ”aika pitkällekin” menevän toiminnan 

 
245 Km 1.6.1975 Kirkon valtuuskunta Tshekkoslovakiassa: Yhteyksien laajentamista toivotaan. 
246 Km 1.6.1975 Kirkon valtuuskunta Tshekkoslovakiassa: Yhteyksien laajentamista toivotaan. 
247 KP 17.4.1975 Biskop Vikström: En Levande kyrka i Ungern. 
248 Km 14.1.1975 Perhetunnelma on Unkarin evankelisen kirkon voima; Km 20.1.1975 Vireää ja 
nykyaikaista nuorisotyötä Unkarissa; KP 17.4.1975 Biskop Vikström: En Levande kyrka i Ungern; 
Km 1.6.1975 Kirkon valtuuskunta Tshekkoslovakiassa: Yhteyksien laajentamista toivotaan. 
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kristinuskon vastaisessa taistelussa. Paikallistason vaikeudet esiintyivät etenkin 

suurimpien kirkkojen tarjoaman uskonnonopetuksen mahdollisuudessa.249 

 Suurimmaksi kirkkojen kohtaamaksi haasteeksi Vikström näki, että kirkko 

oli rajattu julkisen elämän ulkopuolelle: ”Sen [kirkon] elintila on rajoitettu vain 

yksityiseen alueeseen.” Hän koki myös kirkkojen taloudellisen tilanteen vaikeaksi 

siitä huolimatta, että valtio myönsi avustuksia kirkkojen entisöintiin ja maksoi 

pappien palkat. Nämä panokset olivat käytännössä kuitenkin riittämättömiä, 

jolloin jo valmiiksi taloudellisesti vaikeassa asemassa olleet seurakunnat joutuivat 

tukemaan pappejaan sekä kirkkojensa kunnostamista omilla, rajallisilla 

resursseillaan.250   

Arvioitaessa Vikströmin Tšekkoslovakian-matkastaan antamaa 

informaatiota tulee ottaa huomioon, että vuoden 1975 alkupuolella sattuneen 

Wurmbrand-kohuun liittyneet kysymyksenasettelut nousivat vuoden loppuun 

mennessä uudelleen pinnalle. Kotimaan päätoimittaja Leino Hassinen arvosteli 

marraskuun lopussa piispoja kaksinaamaisuudesta, kun uskonsa tähden kärsineitä 

sosialististen maiden kirkollisia toisinajattelijoita ei päästetty kirkkoihin 

puhumaan, mutta samalla piispat olivat kertoneet itkeneensä taannoisella 

Petroskoin-vierailulla paikallisten seurakuntalaisten kanssa. Hassinen oli sitä 

mieltä, että ulkopoliittiselta kannalta oli täysin hyväksyttävää kertoa, että 

Neuvostoliitto suhtautui kielteisesti kristinuskoon.251 

Hassisen ulostulo aiheutti kirkon piirissä närää. Mikkelin piispa Osmo Alaja 

reagoi Kotimaan päätoimittajan arvosteluun toteamalla, että poliittisesti 

rasittuneiden toimijoiden jyrkkien, neuvostovastaisten esiintymisten suosimisella 

voitiin lähinnä pahentaa idän kristittyjen asemaa.252 Hassinen ei ottanut Alajan 

näkemystä kuuleviin korviinsa, kun hän suostui pian julkaisemaan Ukrainan 

pakolaisen Rudolf Matzin kokemuksiin perustuvan artikkelin Neuvostoliiton 

uskonvainoista.253 Hän jatkoi joulukuun puolivälissä samalla linjalla, kun 

vastineessaan Alajan kommentteihin päätoimittaja esitti, ettei kirkko saanut toimia 

liikaa sen ulkopuolelta tulevien aikasidonnaisten mieltymysten mukaan ja 

vaarantaa tällä omaa sieluaan.254 Alkuvuodesta 1976 keskusteluun tarttui KT:n 

johtaja Erkki Kario, joka hänkin näki, että Kotimaan yksipuolinen uutisointi 

 
249 Km 1.6.1975 Kirkon valtuuskunta Tshekkoslovakiassa: Yhteyksien laajentamista toivotaan. 
250 Km 1.6.1975 Kirkon valtuuskunta Tshekkoslovakiassa: Yhteyksien laajentamista toivotaan. 
251 Km 25.11.1975 Kyyneleet ja kiellot; Jalovaara 2011, 188–189. 
252 Km 5.12.1975 Stefanus-lähetys toimii kirkkomme vastuullisen johdon selän takana; Jalovaara 
2011, 189–190. 
253 Km 9.12.1975 Muista meitä kun sinun käy hyvin; Jalovaara 2011, 190. 



 59 

vahingoitti idän kirkkoja. Hän koki Kotimaan kantavan asiassa vastuuta, sillä sitä 

pidettiin hänen mukaansa Suomen ulkopuolella kirkon virallisena 

äänenkannattajana.255 Vastineessaan Kariolle Hassinen ei hyväksynyt näkemystä 

itä-Euroopan tilanteen yksipuolisesta uutisoinnista – olihan Kotimaa käsitellyt 

kriittisesti myös muiden maanosien kirkollisia tilanteita, päätoimittaja perusteli. 

Hän myös totesi, että kirkkojen kohtaamista vaikeuksista kertominen pyrki 

pikemmin parantamaan näiden asemaa kuin tuomaan niille lisää vaikeuksia.256 

Pekka Niiranen on huomauttanut, että ristiriitaiset tiedot sosialististen 

maiden uskontotilanteesta saivat suomalaiset hämilleen. Asiassa lähestyttiin 

arkkipiispa Simojokea, kun häneltä kysyttiin, oliko sosialististen maiden viralliset 

informaatiokanavat totuudellisempia kuin Stefanus-lähetyksen omat tietolähteet. 

Arkkipiispa totesi, ettei virallisiin tietolähteisiin ole sen enempää luottamista kuin 

kyseisiä maita vastaan kohdistetussa propagandassa. Simojoki suositteli 

luetettavan informaation saamiseksi toisenlaisia kanavia sekä kriittistä 

medialukutaitoa.257 

Keskustelu piispojen ja Kotimaan toiminnan oikeellisuudesta laantui 

alkuvuoden 1976 jälkeen. On kuitenkin mahdollista, että Kotimaan ja kirkon 

johdon välinen konflikti jossain määrin vaikutti Vikströmin tapaan tuoda ilmi 

Tšekkoslovakian-matkalta tekemiään havaintoja. Ainakin hänen tilannearvionsa 

oli huomattavasti tasapainoisempi verrattuna siihen, mitä hän oli tehnyt Unkarin 

tilanteesta noin vuosi aikaisemmin. Tšekkoslovakian tilanteen arvioiminen niin 

positiivisten kuin negatiivistenkin puolien kautta vaikutti pyrkivän vastaamaan 

siihen tiedolliseen kysyntään, mikä suomalaisilla itäblokin takana olleesta 

tilanteesta oli. Siten sillä voidaan nähdä olleen myös sisäpoliittista merkitystä sen 

kuilun tasoittajana, mikä kuvastui Kotimaan ja kirkon edustajien välisestä 

konfliktista. 

Unkarin ja Tšekkoslovakian kirkollisen tilanteen uutisoinnin luonteen 

sävyerot saattoivat osin perustua myös Etykin aikaansaamaan liennytykseen sekä 

ihmisoikeusproblematiikan esille nostamiseen. Täten Vikström saattoi tulkita, että 

Etyk antoi Suomen kirkolle enemmän liikkumatilaa kuin mitä sillä oli vuoden 

1975 aikana Unkariin liittyvissä asioissa ollut. Tulee tosin huomata, että omalta 

osaltaan Vikström piti piispojen rivit suorina sikäli, ettei hän tuonut julkisuuteen 

 
254 Km 16.12.1975 Vartioimme ydintä; Jalovaara 2011, 190. 
255 Km 13.1.1976 Kiviäkö leivän asemasta; Jalovaara 2011, 191. 
256 Km 13.1.1976 Kuljemme kärsivien rinnalla; Jalovaara 2011, 191. 
257 Niiranen 2008, 434–435. 
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tietoa yksittäisten kirkkojen tai niiden jäsenten kohtaamista 

ihmisoikeusloukkauksista. Tšekkoslovakian tilannetta koskeva informaatio 

toteutui sangen yleisellä tasolla ja niinpä piispa sivuutti Kotimaan artikkelissa 

myös tšekkiläisten veljien evankelisen kirkon ”uuden suunnan” pappien asian.258   

 

4. Johtopäätökset 
Tutkielmassani analysoin piispa Vikströmin Unkariin ja Tšekkoslovakiaan 

vuosina 1975 ja 1976 suuntautuneita matkoja. Tarkastelen työssäni matkojen 

motiiveja, rakennetta sekä niiden poliittista ja yhteiskunnallista viitekehystä. 

Pyrkimykseni on hahmottaa näiden matkojen perusteella Vikströmin itään 

suuntautuneen toiminnan kokonaisuutta 1970-luvun puolivälin poliittisissa 

jännitteissä. 

Tutkielmani osoittaa, että Vikströmin Unkariin ja Tšekkoslovakiaan 

suuntautuneiden matkojen taustalla oli Suomen kirkon kansainvälistymiskehitys 

sekä Suomen poliittinen asema idän ja lännen välisenä liittoutumattomana 

valtiona. Liittoutumattomuus ja Neuvostoliiton kanssa solmittu YYA-sopimus 

vaikuttivat Suomen kirkon mahdollisuuteen toimia rautaesiripun kummallakin 

puolella. Tällaista liikkumavaraa kaikilla Länsi-Euroopan kirkoilla ei ollut, minkä 

takia sellaiset kansainväliset kirkolliset järjestöt kuin KMN, EKK sekä LML 

pyrkivät hyödyntämään Suomen kirkkoa itään suuntautuneessa kirkollisessa 

avustustyössä.  

Kirkollisten järjestöjen vaikutus näkyi etenkin Tšekkoslovakian-matkan 

kulisseissa. Esimerkiksi KMN pyysi Suomen kirkolta toimia Tšekkoslovakiassa 

1970-luvulla kiristyneen kirkollisen tilanteen puolesta. Unkarin-matkan taustalla 

painoi selvemmin Suomen kirkon omaehtoinen auttamishalu, jonka juuret olivat 

maailmansotien välisellä ajalla syntyneissä herätysliikehengellisyyden sekä 

heimoaatteellisuuden ympärille rakentuneissa suomalais–unkarilaisissa 

luterilaisissa verkostoissa. 

 Syyt kirkon Unkariin ja Tšekkoslovakiaan suuntautuneelle toiminnalle 

olivat siinä mielessä yhtenevät, että toinen maailmansota sekä 1960-luvun 

yhteiskunnalliset muutospaineet olivat vaikuttaneet kirkon itseymmärrykseen 

sosiaalista vastuuta omaavana toimijana. Vastuuntunto kanavoitui 1960-luvun 

lopulta kirkon osallistumiseen rauhantyöhön, minkä toivottiin edistävän erityisesti 

 
258 Km 1.6.1975 Kirkon valtuuskunta Tshekkoslovakiassa: Yhteyksien laajentamista toivotaan. 
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Euroopassa esiintyneiden jännitteiden lientymistä sekä sosialististen maiden 

kirkkojen ja kristittyjen asemaa. Liennytys oli kirkon edun mukaista, sillä 

rauhanolosuhteissa sekä itsenäisen Suomen piirissä se koki kykenevänsä 

turvaamaan paremmin oman olemassaolonsa.  

Piispa Vikströmin Unkarin- ja Tšekkoslovakian-matkoilla osoittaman 

toiminnan kokonaisuudessa kuvastui pyrkimys toimia sillanrakentajan roolissa 

kahden erilaisen yhteiskuntajärjestelmän välillä. Hän pyrki luomaan ja 

ylläpitämään yhteyksiä Unkarin ja Tšekkoslovakian kirkkoihin, ja keskinäisen 

keskusteluyhteyden kautta luomaan koheesiota jakaantuneen maailman sekä 

kirkkojen välillä. Siten Vikströmin tarkoitus oli kantaa paitsi ekumeenista 

vastuuta hajaantuneen kirkon eheyden palauttamiseksi myös kansallisen edun 

nimissä toteuttaa Suomen ulkopoliittisen johdon sopivaksi katsomaa linjaa.   

Vikström oli tietoinen itä–Euroopan kirkkojen jäseniin kohdistuneista 

epäoikeudenmukaisuuksista, mutta vältti avointa ja julkista puuttumista näihin 

tapauksiin. Tämä oli Suomen valtiojohdon Neuvostoliiton suhteen toteuttaman 

ystävyyspolitiikan mukaista. Tässä mielessä Vikströmin matkat sekä niiden 

jälkeinen sanomalehtiuutisointi osoittavat, että Porvoon piispa omaksui, kirkon 

muun johdon ohessa, Suomen virallisen ulkopolitiikan mukaisen linjan suhteessa 

siihen, miten Neuvostoliitosta tai sen satelliittivaltioista oli mahdollista Suomessa 

puhua. 

 Voidaan todeta, että puuttumattomuus ja Suomen ulkopoliittisten etujen 

mukainen itsesensuuri toteutui Vikströmillä korostetummin Unkarin-matkan kuin 

Tšekkoslovakian-matkan kohdalla. Piispan Unkarin-matkan sekä välittömästi sen 

jälkeen osoittamaansa toimintaan vaikutti kesällä 1975 järjestettävä Etykin 

päättävä Helsingin huippukokous. Läpi 1970-luvun kirkko oli sitoutunut Ety-

prosessin läpiviemiseen, eikä siten halunnut häiritä sen toteutumista 

Neuvostoliittoa mahdollisesti provosoivilla kommenteilla. Tämä lienee samalla 

eräs syy siihen, minkä takia piispat eivät päästäneet Stefanus-lähetyksen Suomeen 

kutsumaa Richard Wurmbrandia kirkkoihin puhumaan huippukokouksen 

kynnyksellä.  

Tšekkoslovakian-matkalla tilanne oli sikäli toinen, että kansallisen 

yhteistyön viime hetken rutistus Ety-prosessin läpiviemisenä oli auttamatta jäänyt 

edellisen vuoden puolelle, eikä siten esittänyt kirkolle enää yhtä voimakasta 

itsesensuurin vaatimusta. Näyttääkin siltä, että nimenomaan Etyk:n läpivienti soi 

Vikströmille suhteellisesti laajemmat valtuudet tulkita julkisesti Neuvostoliiton 
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piiriin kuuluneen valtion uskontotilannetta, kuin mitä se oli ollut vielä vuoden 

1975 aikana. Asiaan saattoi tosin vaikuttaa myös Kotimaan ja piispojen välille 

syttynyt konflikti vuosien 1975 ja 1976 vaihteessa. Tulee kuitenkin huomioida, 

että piispa omaksui valtion ulkopoliittisen johdon edellyttämän itsesensuurin 

myös Tšekkoslovakian matkan kohdalla: hän ei tuonut julkisuuteen tietoa niistä 

yksittäistapauksista, joiden takia KUT oli ylipäänsä reagoinut Tšekkoslovakian 

kirkollisen tilanteen puolesta. Siten myös tšekkiläisen veljien evankelisen kirkon 

”uuden suunnan” pappeihin kohdistuneet ihmisoikeusloukkaukset jäivät 

Vikströmin toimesta suomalaisen julkisen keskustelun ulkopuolelle.  
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5. Lyhenteet  
 

ÁEH   Állami Egyházügyi Hivatal (Unkarin kirkollisasiain 

virasto) 

CPC   Christian Peace Conference (Prahan kristillinen 

rauhankonferenssi) 

EKK   Euroopan kirkkojen konferenssi 

Etyk   Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi 

Hc    Helsingin yliopiston pääkirjasto Kaisa-talon tunnus  

KMN   Kirkkojen maailmanneuvosto 

KT   Kirkon tiedotuskeskus 

KUT   Kirkon ulkoasiantoimikunta 

KUO   Kirkon ulkomaanasian osasto 

LML   Luterilainen maailmanliitto 

ptk   pöytäkirja 

SDP   Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 

SEN   Suomen ekumeeninen neuvosto 

SKDL   Suomen Kansan Demokraattinen Liitto 

SKHST  Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 

SKP   Suomen Kommunistinen Puolue 

SMP   Suomen Maaseudun Puolue 

STKSJ   Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 

SUC   Státní urad pro veci církevní (Tšekkoslovakian 

kirkollisasiain virasto) 

TA   Teologinen aikakauskirja 

TEN   Tšekkoslovakian ekumeeninen neuvosto 

TYHFL  Tampereen yliopiston historiatieteen ja filosofian laitos 

Yle    Yleisradio Oy 

YYA-sopimus  Suomen ja Neuvostoliiton välinen ystävyys-, yhteistyö- ja 

avunantosopimus 
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