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Uskonpuhdistuksen juhlavuotta viettävä Suomen luteri-

lainen kirkko on tuskin koskaan tähänastisen historiansa 

aikana ollut niin levoton, itseensä tyytymätön ja uudistus-

haluinen kuin nyt.1

�  Erkki Kaikkonen, Itä-Suomen seminaarin historian ja 

uskonnon lehtori

Uskonpuhdistuksen sanoma tuli monin tavoin esille tie-

dotusvälineitten avulla, joskin juhlien kokonaisvaikutel-

ma jäi jonkin verran latteaksi.2

�  Martti Parvio, käytännöllisen teologian professori 

Helsingin yliopistossa

KUOHUNTA KASVAA  
1960�LUVUN LOPPUA KOHTI
Vuonna 1967 vietettiin uskonpuhdistuksen alka-
misen 450-vuotismerkkivuotta. Tarkastelen tässä 
artikkelissa, millainen maailma ja Suomi olivat tuol-
loin, sekä sitä, miten merkkivuotta vietettiin kirkon 
piirissä. Käytän artikkelissa sekä uskonpuhdistus- 
että reformaatio-termiä. Vuonna 1967 uskonpuh-
distus-sana oli vielä ylivoimaisesti yleisempi.

Tarkasteltaessa läntisen pallonpuoliskon lähi-
historiaa vuosi 1967 näyttäytyy eräänlaisena veden-
jakajana, kuten the Rolling Stones -yhtyeen kitaristi 

Keith Richards on todennut muistelmissaan. Hänen 
mukaansa ilmassa oli jännitystä ja tunne, että tulos-
sa oli ongelmia.3 Tuolloin hänen yhtyeensä levytti 
muun muassa kappaleen �We Love You�. The Beat-
les puolestaan lauloi kesällä 1967 suorassa satelliitti-
lähetyksessä �All You Need Is Love�. San Franciscos-
sa hipit viettivät �rakkauden kesää�. Särön kaikkeen 
rakkauteen toivat käynnissä ollut Vietnamin sota 
sekä Israelin ja sen arabinaapureiden välillä käyty 
kuuden päivän sota. Seuraava vuosi oli jo synkempi. 
Länsi-Euroopan kaupungeissa mellakoitiin, neu-
vostopanssarit ajoivat Prahan kaduille ja Yhdysval-
loissa tehtiin poliittisia salamurhia. Rolling Stonesin 
tunnettuja kappaleita olivat �Sympathy for the De-
vil� ja �Street Fighting Man�, Beatlesilla puolestaan 
�Revolution�.

Englantilainen kirkkohistorioitsija Hugh 
McLeod pitää vuotta 1967 käännekohtana myös 
länsimaailman uskonnollisessa elämässä. Hän 
myöntää, että käänteen aikataulu vaihtelee maittain, 
mutta jos hänen pitäisi valita yksi vuosi, joka mer-
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kitsi radikaalin muutoksen alkamista, hän valitsisi 
nimenomaan vuoden 1967. Se oli hänen mukaansa 
rajapaalu 1960-luvun alun ja puolivälin myrskyen-
teiden ja vuosikymmenen lopulla puhjenneen var-
sinaisen myrskyn välillä.4

Vatikaanin toinen konsiili oli vedenjakaja kato-
lisessa kirkossa. Vuosina 1962�1965 kokoontunut 
konsiili toi monenlaisia uudistuksia katoliseen kirk-
koon ja vähensi vanhan kaartin valtaa katolisen kir-
kon kuuriassa eli hallinnossa. Samalla se pani liik-
keelle monenlaisia yhä radikaalimpiin muutoksiin 
tähtääviä voimia, sillä konsiilin saavutukset eivät 
riittäneet kaikille.5 Villeimmissä uudistusvaatimuk-
sissa paavia vaadittiin luopumaan kaikesta kunin-
kaallisesta loistosta ja muuttamaan vaatimattomim-
piin oloihin Roomassa, jotta hänestä tulisi todella 
Rooman piispa. Hänen tulisi myös luopua omasta 
valtiosta diplomaatteineen.6 Genevessä taas pidet-
tiin vuonna 1966 ekumeeninen sosiaalieettinen 
Kirkko ja yhteiskunta -konferenssi, jossa puhuttiin 
paljon vallankumouksesta ja myös vallankumouk-
sen teologiasta.7

Suomessakin keskustelu yhteiskunnallisista ja 
poliittisista aiheista kuumeni vuosikymmenen ku-
luessa. Monet tekijät vaikuttivat tähän. Ihmiset tu-
livat kehittyvän tiedonvälityksen myötä yhä tietoi-
semmiksi maailmanlaajuisista yhteiskunnallisista ja 
poliittisista tapahtumista. Kulttuuriradikalismiksi 
kutsuttu liikehdintä kasvoi vuosikymmenen kulues-
sa varsinkin nuorempien polvien keskuudessa. Siinä 
korostuivat �voimakas intellektualismi, vapaat mo-
raalikäsitykset ja hyökkäys perinteisiä arvoja ylläpi-
täviä instituutioita � mm. kirkkoa � kohtaan�. 8 Ke-
hitysmaiden tilanne, rotusorto ja Vietnamin sodan 
vastustaminen olivat kasvavan huomion kohteena.

Arkkipiispa Martti Simojoen elämäkerran kir-
joittanut professori Juha Seppo on todennut, että 
kirkon johdonkin havaitsemassa maailman nuorten 
kristittyjen levottomuudessa oli kyseessä �yhteis-
kunnallisesti radikaalissa ilmapiirissä varttuneiden 
nuorten kristittyjen syvenevä tietoisuus kansainvä-
lisen elintasokuilun epäoikeudenmukaisuudesta ja 
halu asettua sorrettujen rinnalle sortajia vastaan.� 9 
Tähän liittyi myös pettymys siihen, että kirkot olivat 
hitaita muuttamaan rakenteitaan ajan vaatimusten 
mukaisesti.

SUOMEN EVANKELIS�LUTERILAINEN 
KIRKKO 1967

Ylioppilaitten keskuudessa noussut kirkon- ja 
uskonnonvastainen liikehdintä ilmeni varsinkin 
ylioppilas- ja teinilehtien kirjoituksissa 1960-lu-
vun puolivälin jälkeen. Oulun ylioppilaslehti aloitti 
vuonna 1966 kirkkokeskustelun, jonka tarkoitus oli 
�paljastaa koko valtiokirkkolaitoksen valheellisuus 
ja epädemokraattisuus�. Hyökkäykset kohdistuivat 
erityisesti koulun uskonnonopetusta, kirkollis-
verotusta sekä kirkon ja valtion suhteita vastaan. 
Helsingin ylioppilaslehti taas julkaisi oman kirkko-
numeronsa, jossa kirkon edustajat saivat tilaisuuden 
vastata syytöksiin. Keskustelu tunnustuksellisesta 
uskonnonopetuksesta oli erityisen vilkasta keväällä 
1967.10 

Kirkkohistorian professori Mikko Juvan mieles-
tä kysymys kirkosta oli tullut sekä yhteiskunnassa 
että kirkon omassa piirissä ongelmaksi. Hänen ha-
vaintojensa mukaan ei kulunut viikkoakaan, ettei 
kirkkoa moitittu siitä, että se ei ota selvää kantaa 
johonkin ajankohtaiseen kysymykseen. Puhuminen 
ja vaikeneminen näyttivät aiheuttavan yhtä lailla 
kirkolle vaikeuksia. Kantaa piti ottaa �joko esiavi-
ollisia suhteita tai eroottista realismia tai nudistifil-
mejä tai Vietnamin sotaa tai ydinräjäytyksiä vastaan 
tai pasifismin tai sananvapauden tai suvaitsevai-
suuden tai jumalanpilkan rankaisemisen puolesta.� 
Toisaalta kirkon toivottiin olevan �hyvin järjestetyn 
armeijan tai poliittisen puolueen kaltainen�, jonka 
jokainen jäsen seuraisi tiiviisti �kaikkialla velvoitta-
vaa linjaa�.11

Toinen erityisesti pinnalla ollut aihe oli keskus-
telu jumalanpilkkaa koskevasta lainsäädännöstä, 
joka oli ajankohtaistunut Hannu Salaman Juhan-
nustanssit-teoksen aiheuttaman konfliktin myötä. 
Helsingin hovioikeus oli tuominnut syyskuussa 1966 
Salaman vankeuteen Jumalan pilkkaamisesta, mutta 
tuomiosta oli valitettu. Vuonna 1967 oli meneillään 
prosessi, jossa pyrittiin muuttamaan lakia niin, ettei 
enää puhuttaisi jumalanpilkasta vaan uskonrauhan 
häiritsemisestä. Lakimuutosta ei kuitenkaan saatu 
tällöin aikaan, vaan se siirrettiin vaalien yli.12

Syksyllä 1967 Yleisradion johtokunta esitti, että 
radioitavat ja televisioitavat hartauspuheet ja saar-
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