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Tiivistelmä: Tutkielman aiheena on kuurojen matkapappi rovasti Otto Akseli Myyryläisen 
(1886–1961) ura ja elämä. Tutkielma on kvalitatiivinen ja kuuluu kirkkohistorian tutkimuksen 
alaan. Näkökulma on toimijakeskeinen, biografinen ja mikrohistoriallinen.  

Tutkimuskysymykseni ovat Miten hän toteutti matkapapin virkaa? Miten hän edisti kuurojen 
asemaa yhteiskunnassa? Minkälaisena hänet koettiin ihmisenä? Miten hän toteutti 
kristinuskon sanomaa? Lisäksi tarkastelen tutkielmassani, miten hänestä tuli kuurojenpappi 
ja millaista oli toimia kuurojenpappina tuolloisessa yhteiskunnassa.    

Primäärilähteinä on aikaisemmin julkaisematonta haastattelumateriaalia. Primäärilähteisiin 
kuuluu myös erilaiset arkistomateriaalit, kuten kirjeet, pöytäkirjat ja sanomalehdet. Muina 
lähteinä tutkielmassa on käytetty niin kuurojen historiaa käsitteleviä teoksia ja tutkimuksia 
kuin Suomen historiaa kuvaavia teoksia.    

Rovasti Otto Akseli Myyryläinen (1886–1961) teki elämäntyönsä kuurojenmatkapappina. 
Hänen keskeisimmät työnantajansa toimiessaan Itä-Suomen kuurojenpappina vuosina 
1917–1958 olivat Savonlinnan hiippakunta, Viipurin Hiippakunta sekä Mikkelin hiippakunta. 
Hänen toiminnassaan keskeisessä roolissa oli kuurojen aseman parantaminen. Hän oli 
mukana vaikuttamassa kuurojen avioliittokiellon lieventämisessä sekä vanhainkotiasian 

eteenpäin viemisessä. 

Käytössä olleiden aineistojen valossa käy ilmi, että Otto Myyryläinen nähtiin ajassaan 
poikkeuksellisena hahmona. Joissain teoksissa hänet esitetään jossain määrin negatiivisesti. 
Kuitenkin aineistoista ilmeni että, Otto Myyryläisen identiteetissä keskeiseksi nousee 
kristilliset arvot ja että häntä arvostettiin. Hänen toimintansa ytimessä oli aito lähimmäisen 
rakkaus, joka toimi eteenpäin vievänä voimana.  
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1. Johdanto 

1.1 Tutkimustehtävä 

Otto Myyryläisen nimi nousee esiin aistiviallistyön edistämisen ja etenkin kuurojen 

avioliittokiellon lieventämisen eteen tehdystä työstä keskusteltaessa. Kuurojen opettaja, 

sittemmin kuurojen matkapapinvirkaa 40 vuotta hoitanut Myyryläinen sai rovastin arvonimen 

sotiemme jälkeen. Hänen toimintakenttäänsä kuului kuurojen liiton toiminta, kristillinen 

yhdistystoiminta ja aistiviallistoimikunnan toiminta. Myyryläinen oli löytänyt oman 

joukkonsa, jonka vuoksi hän teki kaiken voitavansa. Otto Myyryläinen kuoli äkillisesti 

aivoinfarktiin vuonna 1961. Vaikka Otto Myyryläisen elämä voisi olla teemana moniin 

monografioihin ei hänestä ole kirjoitettu elämänkertaa. Muutamissa kuurojenpappien työtä, 

kuurojen historiaa, Viipurin seurakunnan vaiheita kuvaavissa tutkimuksissa Otto Myyryläinen 

ja hänen vaikuttamisensa on huomioitu.  

Tutkimuksessani tarkastelen Otto Myyryläisen toimintaa ja yhteiskunnallista 

vaikuttamista, mutta myös kollegoiden ja seurakuntalaisten kokemuksia hänestä ihmisenä. 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen kirkkohistorian tutkimus. Sovellan biografista ja 

mikrohistoriallista menetelmää. Biografisen menetelmän mukaan tässä työssä yhdistyy 

yksityinen ja julkinen sekä tekojen ja vaikuttavuuden näkökulmat.1 Mikrohistoriallisen 

menetelmän mukaisesti keskityn yksittäisen ihmisen ajatustapoihin ja tekoihin osana 

kansallista kulttuuria. Tarkastelu on aineistolähtöistä. 

Pyrin tutkimuskysymysteni avulla selvittämään, miten hän toteutti kuurojenmatkapapin 

virkaa? Miten hän edisti kuurojen asemaa? Miten hänet koettiin ihmisenä? ja Miten hän 

toteutti kristinuskon sanomaa? Koska aiempaa biografiaa Myyryläisestä ei ole, katsoin 

tutkijana tarpeelliseksi selvittää myös Myyryläisen kehitystä ja elämänkaarta. Huomion 

keskipisteenä ovat ennen kaikkea Myyryläisen kiinnostus ja tie papiksi, toiminta kuurojen 

matkapappina vuosina 1917–1958 ja panoksensa kuurojen yhteisölle liittojen ja yhteisöjen 

jäsenenä.  

Otto Myyryläisen toimintakauteen ajoittuvat Suomen valtiollisen historian keskeiset 

vuodet. Yhteiskunnallinen tilanne ja sen tapahtumat vaikuttivat myös Myyryläisen 

toimintaan, siksi sidon tapahtumat kulloiseenkin yhteiskunnalliseen kontekstiin. Pyrin 

analyysin avulla tuomaan esiin myös Myyryläisen keskeisiä luonteenpiirteitä sekä ajatuksia ja 

 
1 Anttila, Laine ja Meriläinen 2013, 30–46 



2 

 

päämääriä liittyen kuuromykkien asemaan ja matkapapin työhön. Analyysin tukena käytän 

aineistosta poimimiani lainauksia. 

Tutkimukseni dispositio on perusrakenteelta temaattinen. Kappaleet kuitenkin etenevät 

puhtaasti kronologisesti, koska pelkästään temaattisesti edeten ajan kuvan esittäminen olisi 

jäänyt hyvin ohueksi ja Myyryläisen osallisuus irralliseksi. Kronologisuuden avulla saan 

nostettua yhteiskunnalliset tapahtumat myös osaksi Myyryläisen toimintaa. 

Johdantoluvussa (luku 1) esittelen tehtävänasettelun suhtautumista kuuroihin 1700- ja 

1800-lopun Suomessa. Tässä luvussa avaan lisäksi lyhyesti tutkimuksen kannalta olennaisia 

asioita ja tapahtumia, kuten kuurojen koulutusta, oralismin aikaa sekä matkapapin ja 

diakonissan virkojen perustamista. 

Tutkimukseni käsittely jakautuu kolmeen pääteemaan (luvut 2–4). Ensimmäiseksi 

tarkastelen Myyryläisen nuoruusaikaa, opettajuutta ja tietä papiksi. Seuraavaksi keskityn 

hänen aktiiviseen matkapapin uraansa sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Ja lopuksi, 

luvussa Papin näköinen mies, tarkastelun keskiössä on Otto Myyryläinen ja se millaisena 

ihmisenä hänet koettiin. Tarkastellessani Otto Myyryläisen nuoruusaikaa käytän hänestä 

nimeä Otto. Myöhemmin hänen astuttuansa papinvirkaan käytän hänestä kokonimeä Otto 

Myyryläinen tai Myyryläinen. 

Käsitteet ovat muuttuneet vuosien aikana. Käytän tutkimuksessani aikalaisten korrektia 

ilmaisua, joita nousee aineistosta. Nämä aineistosta nousevat kyseiset ilmaisut, ovat muun 

muassa aistiviallinen, kuuromykkä, tylsämielinen, imbesilli, abnormaali. Niiltä osin, kun 

ilmaisen itse jotain, pyrin käyttämään nykyään hyväksyttyjä korrekteja ilmaisuja kuten, 

viittomakielinen ja kuuro. 

1.2 Aineisto ja Lähteet 

Tutkimukseni päälähteenä ovat primääriaineistot, joita ei ennen ole käytetty. Paljon aineistoa 

löytyi myös monista arkistoista sekä digitoiduista lehdistä, joita Kansalliskirjaston sivuilla 

pääsi tarkastelemaan. Arkistoista ja muiden tiedustelujen kautta etsin erityisesti aineistoa, 

josta ilmenee Otto Myyryläisen osallisuus ajankohtaisiin kirkollisiin tapahtumiin. Kattavan 

yleiskuvan saamiseksi lähdeluettelo sisältää pääsääntöisesti arkistomateriaalia sekä lehti 

tietoja. 

Julkaisujen ohella keskeisin lähderyhmä on painamattomat lähteet, kirjeen vaihto 

tuomiokapitulien ja muiden tahojen kanssa. Tutkimuksen päälähteet sijaitsevatkin Mikkelin 

maakunta-arkistossa ja Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulinarkistossa Mikkelissä sekä 

kirkkohallituksen arkistossa Helsingissä. Tutkimuksen kannalta arvokasta lähdeaineistoa on 
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myös Kansallisarkistossa, Kansalliskirjastossa sekä eräissä muissa arkistoissa. Myyryläisen 

toiminnan selvittämiseksi käytin pääsääntöisesti Mikkelin Maakunta arkiston, Kuurojen 

Liiton kirjaston sekä Kuurojen museon, asiakirjamateriaalia. 

Tarkastelin myös digitoituja lehtiä vuosilta 1916–1961, joista ilmeni yllättävän selkeästi 

ja monipuolisesti kuurojenpappien matkakertomuksia. Kuurojen museossa Valkeassa talossa 

kävin tarkastelemassa Hiljainen seurakunta lehden vuosikertomuksia, kuurojen liiton 

asiakirjoja. Tiedonhankinnassa lähetin myös useita sähköposteja mahdollisille 

institutionaalisille tahoille, joilla saattaisi olla tietoa Otto Myyryläisestä tai muuten 

tutkimukseni rakentumisen kannalta tärkeistä asioista. 

Myyryläisen toimintaa valaisevaa fragmenttista tietoa sisältyi myös hänen 

kollegoidensa muistelmiin sekä kuurojen sielunhoitotyötä koskevaan kirjallisuuteen. 

Tutkimuksen laajuuden vuoksi en lähtenyt selvittämään löytyykö Myyryläisen kollegoiden 

yksityisarkistoista tietoa hänestä enkä myöskään lähtenyt selvittämään laajemmin 

Myyryläisen seurakunnalta mahdollisista tiedoista. Käytössäni on ollut myös 

primääriaineistoa, jonka olen saanut yksinoikeudella käyttööni. Primääriaineisto kattaa Hilda 

Myyryläisen (1891–1990) haastattelun sekä Maija Silvon (1926–2013) tarinan ja Myyryläisen 

sukupuu. Näiden aineistojen avulla olen saanut rakennettua tarkempaa biografiaa Otto 

Myyryläisestä siviilihenkilönä. 

Otto Myyryläisen monitahoinen toiminta on noussut esiin muutamissa Kirkkojen 

kuurojen työtä tarkastelevissa tutkimuksissa. Liisa Rantalan vuonna 2010 valmistuneen 

väitöskirjan aiheena on Sielunhoitajat sillanrakentajina. Rantala tarkastelee kirkontyön eleisiä 

kehityslinjoja aina 1980- luvulle asti etenkin työntekijöiden ja heidän toimintansa 

näkökulmasta, mutta myös kuurojen oma aktiivisuus nousee selkeästi näkyville. Oman 

tutkimukseni kannalta Rantalan väitöskirja on ollut apuna hahmottamaan kuurojen 

matkapapin viran kokonaiskuvaa. 

Kuurojen historiaa ja yhteisön tarinaa 1800-luvulta aina 2000-luvulle asti tarkastelee 

Eeva Salmi & Mikko Laakso teoksessaan Maahan Lämpimään: Suomen viittomakielisten 

historia. Teos avaa syyt ja vaiheet muun muassa kuurojen matkapapin viranperustamiseen. 

Nämä kaksi edellä mainitsemaani teosta antaa molemmat syvän ymmärryksen aikalaisuuteen 

ja kuurojen yhteiskunnalliseen tilaan tutkimukseni ajallisessa kontekstissa. Teos antaa 

kattavan historian kuvauksen sekä viittomakielisten kohtelusta, koulutuksesta ja 

yhteiskunnallisista asenteista tutkimanani ajankohtana. 

Jaakko Ripatin vuonna 2014 valmistuneen teoksen aiheena on Karjalan luterilaiset 

seurakunnat evakossa: Viipurin-Mikkelin hiippakunta, sota ja siirtoseurakunnat 1939–1949 
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selvitetään Viipurin-Mikkelin hiippakunnan piispojen ja pappien toimintaa talvi- ja 

jatkosodan aikana. 

Rosa Pöppösen vuonna 2017 valmistunut Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian pro 

gradu -tutkielma ”Pois pakoon pakanuuden pimeydestä” –toinen maailmansota Suomen 

Hiljaisen seurakunnan näkökulmasta vuosina 1938–1947 tarkastellaan Hiljainen seurakunta- 

lehden vaiheita ja millä tavalla sota-aika näkyi lehdessä. Hän käsittelee myös lyhyesti 

kuurojenpappien viran muodostumista, hänen työssään ilmenee myös Otto Myyryläisen 

toimijuus osana Hiljainen seurakunta -lehden toimitusta. 

Malla Lepistön vuonna 2020 valmistuneessa Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian 

pro gradu -tutkielmassa ”Puhui viittaamalla kauniilla tavalla”: Suomen ensimmäisten 

kuurojentyön matkapappien toiminta 1896–1916 tarkastellaan kuurojen matkapappien 

pioneereja ja syitä pappien viittomakielen käytölle oralismin aikana. 

Kuurojen matkapapin elämää ja työnkuvaa tuo esiin niin Heikki Hyvärisen ”Minä ja 

Hiljainen Seurakunta” kuin Lauri Paunun muistelmat Kuuroja Kuulemassa: Kuurojenpappi 

Lauri Paunu muistelee. 

Osassa näistä teoksissa Myyryläinen esiintyy ja siksi myös valikoitui, minun 

tutkimustani tukevaksi aineistoksi. Suoranaisesti yksikään näistä edellä mainitsemistani 

teoksista tai opinnäytetöistä ei käsittele tai tutki Otto Myyryläistä, mutta esittää sellaisia 

asioita, joista saan yhdessä primääriaineistoni kanssa, rakennettua jonkinlaisen analyysin 

pyrkien vastaamaan tutkimuskysymyksiini. 

Vaikka kuuroutta koskevia opinnäytetöitä onkin runsaasti ei niissä yhdessäkään ole 

tarkasteltu asiaa siitä tulokulmasta, josta oma työni asiaa tarkastelee.    

1.3 Puhetta kuuroille korville 

Vammaisuutta ei aikaisemmin ollut nähty yhteiskunnallisena asiana, yhtenäistävää termiä ei 

ollut eikä näin ollen myöskään lainsäädäntöä vammaista yksilöä tukemaan tai turvaamaan. 

Kuurojen asema yhteiskunnassa tuli laajemmin ajankohtaiseksi vähitellen 1800-luvulla, syynä 

tähän oli muuttuva yhteiskunta ja sen asettamat uudet odotukset.2 

Kuurojen ja vammaisten opetus Suomessa yleistyi 1800- luvun puolenvälin jälkeen 

abnormaaleille. Abnormaalilla pyrittiin kuvaamaan tilaa, jossa ihmiseltä puutu ” luonnon 

järjestyksen” mukaiset kyvyt, eli yleisesti epänormaalia ja poikkeavaa.3 Aistiviallinen- termi 

polveutui abnormaalisuus- termistä ja oli erityisopettajien ja muiden asiantuntijoiden 

 
2 Rantala 2010, 21. 
3 Mattila 1996, 49. 
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käyttämä sana, joka yleistyi sittemmin Suomessa myös kansan keskuudessa. Kuurot ja sokeat 

oli kuitenkin huomioitu erinäisenä ryhmänä jo 1800-luvun alulla muun muassa kouluissa. 

Kuurojen opetusta 1800- luvulla järjestettiin abnormaaleille tarkoitetuissa kouluissa.4 

Kuurojen opetus oli jakaantunut kahteen koulukuntaan, ranskalaiseen metodiin, 

viittomakieltä ja sitä tukevaan opetukseen sekä saksalaiseen metodiin, jossa kuuroille ja 

muille aistiviallisille pyrittiin opettamaan puhetta. Puhe oli ainoa tapa, jolla ihminen todella, 

ymmärsi kristinuskon perustotuuksia5. Saksalainen metodi sai vahvemman jalansijan 

Friedrich Moritz Hillin ansioista (1805–1874) ja 1840-luvulta lähtien se oli vallitseva 

opetusmetodi, joka rantautui pian myös Skandinaviaan. Opetusmetodi oli osa aatesuuntaa, 

joka kuitenkin on laajempi käsite. Oralismi pitää sisällään ajatuksen puheen merkityksen 

korostamisesta, se näkee muun muassa henkisen kehityksen ja ajattelun mahdollistuvan vain 

puheen välityksellä ja näin ollen viittomakielellä ei ole mitään merkitystä kuurojen elämässä.6 

Viittomakieli kuului niin sanottuun manualistiseen opetusfilosofiaan, jonka mukaan 

kuuroille luontainen opetuskieli oli viittomakieli. Oralismin vallatessa vahvemmin jalansijaa 

yhteiskunnassa manualistiseen opetukseen viittomakielen rinnalle tuli mukaan myös 

puheopetus.7 Myöhemmin kuurojenpappi Lauri Paunu toimi viittomakielen 

puolestapuhujana.8  

1.3.1 Opetus ja sielunhoito 

Kansanopetus Suomessa erillisissä kuurojen kouluissa alkoi vuonna 1840.9 Kuuroille opetusta 

annettiin Porvoon kuurojen koulussa ja myöhemmin 1860 Carl Oscar Malmin perustamassa 

Turun kuuromykkäinkoulussa, jossa pappi Carl Henrik Alopaeus (1825–1892) toimi 

johtajana.10  Carl Henrik Alopaeus oli parinkymmenen vuoden ajan pyrkinyt kehittämään 

aistiviallisten ja erityisesti kuuromykkien opetusta ja oli erittäin omistautunut asialleen.11 

Porvoon pappeinkokouksessa kuurojen opetusta pidettiin tärkeänä osana ja 1875 

kirjattiin aloite sokeiden opaskirjasen laatimisesta vanhemmille, papistolle ja 

 
4 Mattila 1996, 48. 
5 Salmi & Laakso 2005, 27. 
6 Salmi & Laakso 2005, 28. 
7 Wallvik 2001, 154. 
8 Salmi & Laakso 2005, 181, 276, 297. 
9 Tähtinen, J. ja Skinnari, S. 2007, 114. 
10 Salmi & Laakso 2005. 48–52; Plit, K. 1984, 61–62. Turun koulun johtajuudesta Malm sekä Alapaeus 

väänsivät kättä. Lopulta Senaatti antoi päätöksensä, jonka mukaan Malm oli epäpätevä johtajan virkaan siitä 

syystä, että koulun johtajan tuli olla pappi. Näin ollen Senaatti julisti Alopaeuksen päteväksi virkaan koska 

hänellä oli suoritettuna sekä papin että opettajan tutkinto. 
11 Forsius, Arno. 2007, Valter Voldemar Forsius (1856–1939) – aistivialliskoulujen tarkastaja; kansallisbiografia, 

C. H. Alopaeus. 
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kansakoulunopettajille.12 Alopaeus teki uuraasti töitä kuurojen opetuksen eteen ja vuonna 

1878 hän sai valmiiksi 11 sivuisen oppaansa ”Vinkar angående blinda barns vård, uppfostrad 

och undervisning i hemmen”.13  Koulutuksen myötä heräsi huoli siitä, että oppilaat saavat 

tasoistaan opetusta. Suomalaisissa Kuurojen kouluissa ja puhekouluissa käytössä oli 

sovellettu jakojärjestelmä.  

Prosenttikiista 

Suomalaisissa kuurojen kouluissa ja puhekouluissa sovellettiin jakojärjestelmää, joka oli ollut 

muualla Euroopassa jo pidempään käytössä.  Jakojärjestelmän avulla oppilasaines jaoteltiin 

sekä kuurouden tason, kuuroutumisajankohdan että oppilaan älykkyyden mukaan. Ongelmia 

jakojärjestelmän käyttöön toi erityisesti oralismi, joka yhdisti älykkyyden ja puhekyvyn. 

Koska selviä työkaluja siihen, kuinka oppilasaines jaettaisiin oikeaan opetukseen ei ollut, 

syntyi epäselvyys siitä, kuinka suurta prosenttimäärää kuuroista oppilaista voitaisiin opettaa 

puhtaasti puhemetodilla. Kuuromykkien opettajat jaottelivat oppilasaineksen puheopetuksen 

voimaantulon jälkeen eri tasoisiin ryhmiin oppimiskyvyn perusteella. Viittomakielen opetusta 

saivat vain heikommat, ”tylsämielisimmät” ja ”tylsämielisyyden rajalla” olevat oppilaat.14 

Kuurojen koulut oli jaoteltu puhe- ja kirjoituskouluihin. Opetusmetodit olivat 

moninaisia mutta vallitsevana metodina kuurojen opetuksessa oli puhemetodi monella tapaa. 

Näihin kirjoituskouluihin otettiin sellaisia oppilaita, jotka olivat kouluiän ylittäneen tai joille 

ei muusta syystä puhemenetelmää voitu opettaa. Tämä tarkoitti sitä, ettei kirjoituskouluihin 

voitu suoraan pyrkiä vaan oppilaan tuli ensin osoittautua soveltumattomaksi 

puheopetukseen.15 Kun jakojärjestelmä virallisesti tuli voimaan 1904 ryhdyttiin oppilaita 

jakamaan A, B ja C-luokkiin sen mukaan kuinka he oppivat artikuloimaan. A-luokkaan 

kuuluivat oppilaat, jotka kykenivät vastaanottamaan puheopetusta. Opetusta järjestettiin 

Turussa, Porvoossa, Kuopiossa ja Oulussa. B-luokkaan eli kirjoitusmetodiopetukseen 

kuuluivat oppilaat, jotka olivat osoittautunut soveltumattomiksi puheopetukseen, heille opetus 

tapahtui kirjoitusmenetelmällä ja mahdollisesti lisäksi myös sormiaakkosilla. C-luokan 

oppilaiden opetuksessa oli yhdistetty sekä kirjoitus- että viittomametodi, koska oppilaat olivat 

heikkolahjaista. Puhekouluihin sopimattomat oppilaat siirrettiin B- ja C- luokille Mikkeliin 

sekä Pietarsaareen ruotsinkieliseen kouluun.16  

 
12 Plit, K. 1984, 222. 
13 Plit, K. 1984, 223. 
14 Salmi & Laakso 2005, 156–166; Wallvik 2001, 182–184, 186 
15 Wallvik 2001, 129–130. 
16 Salmi & Laakso 2005, 165–166. 
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Koulutuksen myötä kuurot saivat myös oman yhteisönsä, jonka suurin kannattaja 

Alopaeuksen jälkeen voidaan sanoa olevan David Fredrik Hirn (1834–1910), joka perusti 

Turun Kuurojen yhdistyksen vuonna 1886. Hirn oli myös perustamassa Kuuromykkäin liittoa 

(nyk. Kuurojen Liitto) vuonna 1905. Hirn käynnisti viittomakielen sanakirjatyön ja 1911 

ilmestyi ensimmäinen painos ja viimeinen 1916.17 Kuurojenpapit olivat Suomen Kuurojen 

liiton tukipilareina ja useat kirjoitukset sekä julkaisut olivatkin heidän käsialaansa. Ollessaan 

lähellä kuuroja he saivat myös vahvan käsityksen siitä, kuinka tätä yhteisöä voitaisiin auttaa ja 

moni saikin merkittäviä parannuksia aikaan.18  

Kuurojentyö Suomen evankelisluterilaisen kirkossa sai alkunsa 1800- luvun lopulla, 

koska haluttiin kiinnittää enemmän huomiota kuurojen sielunhoitoon. Opetuksessa 

kristillisyys oli ollut läsnä aina vahvasti ja erityisesti kuurojen opetuksessa se korostui.  

Sielunhoito 

Kuurojen rippikoulujen ja konfirmaatioiden suorittamin oli pitkään ollut ohjesäännössä 

vähimmäistavoitteina kouluissa. Koska kuuroille ei ohjesäännön mukaan ollut tarvetta opettaa 

muuta, alkoi keskustelu opetuksen siirtämisestä seurakunnan puolella. Vuonna 1896 Mikkelin 

kuuromykkäin koulun opettaja Kosti Reponen toi julki mielipiteensä siitä, että valtion tulisi 

palkata kiertävä pappi kuuromykille. Reponen kuvaili uuden papinviran sisältävän 

jumalanpalveluksien ja rippikouluopetuksen lisäksi myös sielunhoitoa ja kouluihin ohjaamista 

kuurojen omalla kielellä, eli viittomakielellä.19 Vaikka yhteiskunnassa vallitsi oralismin aate 

vahvasti 1800- luvun lopulla sekä 1900-luvun alkupuolella ja kouluissa viittomakielenkäyttö 

oli jopa rangaistavaa, katsottiin seurakuntaelämän olevan poikkeus tässä tapauksessa. 

Kuurojen keskuudessa tehty hengellinen työ nähtiin lähetystyönä ja näin myös kuurot itse 

kokivat sen. Viittomakieli hyväksyttiinkin käytettäväksi kieleksi kuurojen sielunhoidollisessa 

työssä lähetystyönäkökulman perusteella.20 

1.3.2 Kuurot yhteiskunnassa  

Laajasti kuurojen sosiaalietuuksista huolehti valtakunnallinen sosiaalialan järjestö Kuurojen 

Palvelusäätiö. Säätiö aloitti toimintansa vuonna 1897 Kuuromykkäin Auttajayhdistyksenä. 

Kuuromykkäin Auttajayhdistys oli kuitenkin kuulevien perustama järjestö, jonka lähtökohdat 

olivat ensisijaisesti hyväntekeväisyydessä. 

 
17 Kierimo 1955, 7, 37. 
18 Kierimo 1955, 169. 
19 KL 6/1896, 81–84. Oma pappi kuuromykille.; Lepistö 2020, 31. 
20 Rantala 2010, 35–36, 80–81; Lepistö 2020, 36. 
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Vuonna 1911 yhdistys hankki Hyvinkäältä Åvik-nimisen tilan, jossa toiminta alkoi 

kuurojen koulukodin muodossa jo puolisen vuotta tilan hankinnasta. Varsin pian tämän 

jälkeen, jo vuonna 1915, toiminta laajentui, kun Åvikissä avattiin maan ensimmäinen 

kuurojen naisten vanhainkoti kahden huoneen ja eteisen piharakennuksessa. Vaatimattomuus 

leimasi vanhainkodin toimintaa, eikä läheskään kaikille tarvitseville pystytty tarjoamaan 

palveluja, toteutettiinhan toimintaa yksityisvaroin. Koulukoti toimi Åvikissä syksyyn 1930 

saakka, jolloin Åvikistä tuli selkeästi vanhainkoti. Samalla ikääntyneiden asukkaiden määrää 

pystyttiin lisäämään. Åvikin hallinta siirtyi tätä varten perustetun Åvikin kuuromykkänaisten 

vanhainkotisäätiön haltuun vuonna 1939. Toiminta jatkui ilman suuria muutoksia 1940- ja 

1950-luvuilla asukkaiden määrän ollessa 20‒26 henkeä. Åvikissä asui kuitenkin pelkästään 

naisia ja kuuroilta miehiltä vanhainkoti puuttui kokonaan.21 

Åvikin perustamisen kanssa samoihin aikoihin oli suunniteltu ”ukkokodin” perustamista 

Turun Auttajayhdistyksen toimesta, mutta tuo hanke lykkääntyi vuodesta toiseen, kunnes 

vuonna 1939 koti perustettiin Salmela-nimiselle tilalle. Salmelaa alusta asti vaivanneet 

taloudelliset vaikeudet johtivat kuitenkin toiminnan päättymiseen ja Salmela myyntiin 

ensimmäisen kymmenen toimintavuoden jälkeen. Suunnittelusta ja uuden tontin hankinnasta 

huolimatta Turun Auttajayhdistys ei enää saanut Salmelaa jaloilleen. Turun Auttajayhdistys 

lopetti toimintansa vuonna 1968 ja tuolloin tontti lahjoitettiin Kuurojen Huoltokotisäätiölle.22 

Rotuhygieeninen ajattelu eli eugeniikka oli vahvasti esillä 1900- luvun alussa, tämä 

vaikutti kuurojen yhteiskunnallisiin oloihin merkittävästi.23 Helsingissä vuonna 1912 

pidetyssä aistivialliskoulutuskokouksessa pohdittiin ensimmäisen kerran sterilisaation laajaa 

käyttöönottoa aistiviallisten elämänlaadunparantamisena.24 Avioliittolaki, joka oli astunut 

voimaan 13.6.1929 oli kieltänyt kuurojen väliset avioliitot synnynnäisin perustein.25 

Naimisiin sai mennä, jos toinen ei ollut synnynnäisesti kuuro. Kuurouden laatu tuli todentaa 

lääkärintodistuksella, jonka lääkintähallitus vielä tarkasti. Tämä laki oli kuitenkin 

osoittautunut hankalaksi ja vääränlaisien tulkintojen myötä ihmisille oli koitunut kohtuutonta 

vaivaa ja epäsuotuisia päätöksiä eriävien tulkintojen vuoksi. Laki puhutti vielä pitkään, 

etenkin kuuromykät itse sekä kuuromykkäin opettajat ja papit katsoivat lain olevan täysin 

epäonnistunut. Avioliittolaissa kuurot rinnastettiin tylsämielisiin ja rikollisiin. 

Sterilisoimislaki, joka astui voimaan 13.6.1935 mahdollisti kuuromykkien sterilisoinnin, 

 
21 Salmi & Laakso 2005, 257‒262. 
22 Salmi &Laakso 2005, 259‒261. 
23 Jämbäck 2020, 114; Salmi & Laakso 2005, 146–148; Rantala 2010, 103–104. 
24 Harjula, M. 2018, 159. 
25 Avioliittolaki 1929. 3. luku 12§. 
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vaikka laissa suoraan ei ollut heitä nimetty lain piiriin kuuluviksi. Sterilisoimislain 1§26 

mukaan ”tylsämieliset ja imbesillit sekä sellaiset, joilla on riski, että heidän vikansa on 

perinnöllinen ja siirtyy lapseen tai että lapsi vanhempiensa vian takia jää hoitoa vaille voidaan 

määrätä sterilisoitavaksi.” 27 

1.4 Älköön pyhää ehtoollista kieltäkö 

Kirkolla ei ollut tarkkaa linjaa, kuinka suhtautua kuuroihin ennen reformaation aikaa. Luther 

näki, että jos kuuro elää kunniallisesti ja osoittaa halunsa nauttia ehtoollista se hänelle 

suotakoon. Puhdasoppisuus toikin mukanaan kuurojen kristillisen opetuksen ja asemansa 

uudelleenarvioinnin, mutta se ei kuitenkaan johtanut kuuromykkien opetukseen vaan siihen, 

että heidät 1869 vuoden kirkkolaissa todettiin sopiviksi osallistumaan ehtoolliselle: ”kun he 

selvästi ilmoittavat halunsa”.28 Kuurous ei myöskään ollut vielä tuona ajankohtana kirjattu 

avioesteenä kirkkolakiin.29 

Kuurojen sielunhoidollisesta työstä käytiin vilkasta keskustelua 1900-luvun alussa ja 

ensimmäinen virallinen aloite tehtiinkin vuonna 1896 Kuopion hiippakunnan 

pappeinkokouksessa, tuomiokapitulin kiinnittäessä huomioita aistiviallisten lapsista 

seurakunnan jäseninä.30 Kokouksessa tehtiin ehdotus kuurojenpapin viran perustamisesta, 

jolloin kuuroille olisi tarjolla yhteiskunnassa muutakin toimintaa koulun päätyttyä. Ehdotus 

sai kannatusta pappeinkokouksessa ja näin ollen kirkolliskokoukselle lähetettiin esitys, jossa 

pyydettiin uuden kuurojenpapin viran perustamista sekä lisäämään aistivialliskoulujen 

määrää.31 Asian eteneminen oli kuitenkin hidasta ja 1901 saapuessaan toisen kerran senaatissa 

esittelyyn oli tulos kieltävä eikä ehdotukseen suostuttu. Kieltävä vastaus poiki paljon aloitteita 

kuurojenkin keskuudesta valtiolle, jotta saataisiin oma+ sielunhoitaja. Allekirjoituksia 

kerättiin myös kuurojen yhdistysten puolelta senaatille suunnattuun anomukseen 

matkapappiasiassa.32 On ilmeistä, että kiristynyt poliittinen tilanne oli syynä siihen, että 

päätöksen teko yleisesti viivästyi. Vuosisadan vaihde oli levotonta aikaa venäjällä 

puhjenneiden sisäpoliittisten levottomuuksien vuoksi, jotka sittemmin johtivat suureen 

yleislakkoon vuonna 1905. 

 
26 Sterilisoimislaki 13.6.1935.  
27 Salmi & Laakso 2005, 203–207; Rantala 2010, 108–111; Pöppönen 2017, 14; Harjula 2018, 159. 
28 Kirkkolaki 1869 § 67. 
29 Rantala 2010, 24; Kirkkolaki 1869, 9 luku Wihkimisestä avioliittoon. 
30 Rantala 2010, 35–37. 
31 Rantala 2010, 38, 45, 49; Salmi & Laakso 2005, 214; Pöppönen 2017, 15. 
32 Salmi & Laakso 2010, 215; Lepistö 2020, 34, Rantala 2010, 45. 
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Yhteisen kielen puuttuminen vaikutti myös kuurojen kristilliseen opetukseen. 

Opetuskielen valinta tuli konkreettiseksi kysymykseksi kuurojenpapin viran perustamisen 

myötä. Katsottiin että valtion tulisi palkata kuurojen papin virkaan sellainen henkilö, joka 

olisi ” täysin kykenevä henkilö kuuroja käsittämään” kuurojen sielunhoidon järjestämistä 

pidettiin tärkeänä etenkin ”heille tajuttavalla kielellä ”33. Kuurojen koulut olivat vahvasti 

omaksuneet ajatuksen oralismista, kun taas kuurojenpapiston keskuudessa puhekoulujen 

suhtautuminen viittomakieleen aiheutti paheksuntaa.34 Lopulta kuurojen sielunhoidollinen työ 

alkoi ja ensimmäiset kuurojenpappien virat asetettiin avoimeksi. Ohjesääntöjä ryhdyttiin 

muotoilemaan ja ne kattoivatkin perinteisten papintöiden lisäksi lasten kouluun ohjaamisen 

sekä neuvonnan hengellisen elämän kysymyksissä. Kuitenkaan viran hoitamisen kielellisistä 

vaatimuksista ei ollut annettu tarkempaa ohjetta kuin, että ”papin tuli olla riittävästi 

harjaantunut kuuromykkäin kielen käyttämiseen”, joka tarkennettiin vielä siten, että virkaa 

hakevalla on oltava todistus kielitaidostaan.35  

Monilta paikoin jäi avoimeksi mistä pappi vaadittavan kielitaitonsa sai. Ilmeisesti 

kuurojen koulut järjestivät papeille viittomakielen koulutuksia, ainakin Kuopion 

kuurojenkoulussa kuurojen opettajat suorittivat harjoittelujaan.36 Kuurojenkoulun perustamis- 

keskustelut työllistivät myös papistoa, joka tuomiokapitulien ohjeistamana joutui selvittämään 

kuurojen todellisen lukumäärän Suomessa.37 

1.4.1 Kuuroille oma pappi lähetettiin matkaan 

Valtio nimitti vuonna 1888 komitea suunnittelemaan aistiviallisten koulutuksen uudelleen 

järjestämistä. Sen puheenjohtajaksi määrättiin Carl Henrik Alopaeus ja komitean jäseninä 

olivat muun muassa Valter Forsius, Karl Mortimer Stenius ja Hanna Ingman sekä Edvin 

Leopold Hedman vajaamielisten koulutuksen asiantuntijana. Komitea aloitti työnsä vuoden 

1889 alussa ja esitti mietintönsä aistivialliskoulutuksen uudistamiseksi vuonna 1890.38 

Vastoin yleistä käytäntöä kirkko kuitenkin velvoitti papin osaamaan viittomakieltä 

selviytyäkseen työstään kiitettävästi. 

Ensimmäiset kuurojenpappien virat perustettiin 1906 mutta vasta 1908 työ pääsi 

käytännössä alkamaan sopivien ehdokkaiden löydyttyä. Perustettuja kuurojenpappien 

toimintapiirejä oli Läntinen sekä Itäinen piiri. Ensimmäisiä viranhoitajia oli Huugo Nyberg 

 
33 Rantala 2010, 40. 
34 Salmi & Laakso 2010, 197. 
35 Rantala 2010, 53, 57. 
36 Ojala 1986, 20–21; Lepistö 2020, 77. 
37 Salmi & Laakso 2005, 163–164, 215. 
38 Forsius, Arno. 2007. Valter Voldemar Forsius (1856–1939) – aistivialliskoulujen tarkastaja. 
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sekä Kustaa Adolf Nyman.39 Kuurojen papinvirka oli ennen kaikkea matkapappina oloa, 

koska kuurojen taloudellinen asema oli keskimääräisesti heikompi kuin kuulevien, eikä heitä 

voitu velvoittaa saapumaan keskuskirkolle vaan oli mentävä heidän luokseen.40 Pian 

huomattiin, että kuurojenpappien toiminta piirit olivat liian laajat sekä papeille koitunut 

työmäärä suureksi. Kuurojen virkaa ja toimintapiiriä ruvettiin pohtimaan uudelleen. 

Kuurojenpappien toiminta nähtiin tarpeelliseksi ja koettiin, että toimintaa täytyy tehostaa 

lisäämällä kuurojenpappien virkoja.41 

Vasta 1913 anomusehdotus herätti tarpeellista kiinnostusta myös kirkolliskokouksessa. 

Valmistelut toimintapiirien supistamisesta ja lisäämisestä alkoivat ja 1916 senaatti perusti 

kaksi uutta kuurojenpapin virkaa ja piirijako toteutui nyt hiippakuntien mukaisesti Turun, 

Oulun, Porvoon sekä Savonlinna hiippakunnittain. Nyberg sekä Nyman jatkoivat omissa 

viroissaan. Oulun virkaa hoitamaan valittiin Tuomo Itkonen ja Savonlinnan piirin papin 

virkaa Otto Myyryläinen.42  

Pappien avuksi perustettiin kuurojen diakonissan virka vuonna 1942, jonka tehtäviin 

kuului sosiaalipalveluiden piiriin kuuluvat tehtävät, tulkkaus, ohjaus työhön ja koulutukseen 

sekä osaltaan vapauttaa kuurojenpapit sopimattomista työtehtävistä, joita muun muassa 

lääkäri vastaanotolla mukana oleminen oli. Ensimmäinen viittomakielen taitava 

kuurojendiakonisan virka täytettiin vasta 1945 ja viranhoitaja oli Eeva Malmi. 

Kuurojendiakonissojen määrä lisääntyi nopeasti ja vuonna 1958 viittomakielentaitoisia 

kuurojendiakonissoja oli yhdeksällä paikkakunnalla.43 

1.4.2 Yleiset asenteet kuuroja kohtaan 

Suhtautuminen kuuroihin ei ollut aivan mutkatonta. Ennen teollistumista kuuroille ja muille 

vaivaisille oli paikka yhteiskunnassa ja yhteisöissä. Heidät otettiin maataloustöihin siinä 

missä kaikki muutkin. Teollistumisen myötä tuli enemmän maataloustöitä helpottavia koneita 

ja monet talolliset saattoivat muuttaa suurempiin kaupunkeihin. Kaupungeissa kuuroille ja 

muilla vammaisilla ei enää ollut paikkaa. Tehtaiden työt olivat liian haastavia ja 

kommunikointi rajoitteisen henkilön kanssa oli hankalaa.44 Teollistumisen myötä kuuroista ja 

muista rajoitteisista ihmisistä tuli taakka yhteiskunnalle, joka piti saada hoidettua. 

 
39 Rantala 2010, 59–60. 
40 Paunu, O., Wallvik, B. 1991, 96. 
41 Rantala 2010, 62. 
42 Rantala 2010, 62–63. 
43 Salmi &Laakso 2010, 223–224. 
44 Harjula 1996, 86–90. 
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Yhteiskunnan kehittyessä ajatus edistyksellisyydestä vahvistui mutta 1800-luvun 

puolella edistyksen kääntöpuolena vaillinaisuus ja kyvyttömyys korostui. Huomiota 

kiinnitettiin enemmän kaikkiin ei toivottuihin piirteisiin, joita olivat niin henkilökohtaiset 

fyysiset ominaisuudet kuin laajemmin sosiaaliluokka.45 Väitöskirjassaan Kansamme 

parhaaksi. Rotuhygienia Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin asti (1999) Markus Mattila 

esittääkin, että moderni rotuhygienia alkoi 1860-luvulla, jolloin sosiaalidarwinilainen 

degeneraatio sai aikaan vahvan laatuistamisen ihmisryhmien välillä. Rotuhygienia-ajatus 

pohjautuukin vahvasti ”me” ja ”ne”- ajatteluun.  Rotuhygienian ajatuksena olikin ajatus siitä 

että ”me voimme ja meidän täytyy vaikuttaa siihen, millaisia lapsia maailmaan (väestöön) 

syntyy.”46 Markus Mattila kertoo, että sodan jälkeen rotuhygienia-ajatuksen uudelleen 

arvioinnin tarvetta oli jo pelkästään Hitlerin toimittamien biomedikalististen ja 

rotuhygieenisten kokeilujen vuoksi.47 Vammaisuus Suomessa oli kuitenkin marginaalista 

1800- ja 1900-lukujen vaihteessa.48 Rotuhygienian noustessa taas keskusteluihin 1920-

luvulla, alettiin suunnitella myös tylsämielisten sterilisaatiota. Keskustelut kohdistuivat 

lähinnä Perttulan tylsämielisten kasvatuslaitoksen asukkaita kohtaan. Laitoksen valvojana oli 

tuolloin kouluhallitukseen kuuluva, Valter Forsius. Forsius suhtautui voimakkaan kielteisesti 

suunnitelmiin ja pyrki vaikuttamaan omalla toiminnallaan hidastavasti asioiden käsittelyyn.49  

Kuuromykkäin Auttajayhdistys ja Suomen Kuuromykkäin Liitto  

Sotavuosien myötä suhtautuminen kuuroihin ja muihin vammaisiin muuttui. Sodassa 

vammautui arvioilta noin 200 000 ihmistä, joista 50 000 vamma jäi pysyväksi.50 Vaikka 

suhtautuminen vammaisiin lievenikin ei synnynnäisesti vammaisiin tai mielisairaisiin 

suhtautuminen ollut edelleenkään kovin suopeaa. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen 

uudelleen esiin nousseen rotuhygienia-ajattelun tuloksena vammaisia ja myös kuuroja pakko 

sterilisoitiin sterilisointilain51 nojalla vuodesta 1935 lähtien, koska haluttiin estää muun 

muassa kuurojen lasten syntyminen. Vuonna 1929 voimaan astunut avioliittolaki ja 

pakkosterilisointilaki kielsi synnynnäisten kuurojen avioitumisen aina vuoteen 1969 asti.52 

 John Sundberg huomautti kuuromykkien tuntevan oman arvonsa ja toisin kuin ennen, 

heitä ei enää pidetty tylsämielisinä. Kuuromykät eivät myöskään pitäneet siitä, että heitä 

 
45 Mattila 1999, 15. 
46 Mattila 1999, 15. 
47 Mattila 1999, 11–12. 
48 Harjula 1996, 17. 
49 Forsius, Arno. 2007. Valter Voldemar Forsius (1856–1939) – aistivialliskoulujen tarkastaja. 
50 Ranta-Knuutila 1967, 16–22; Harjula 1996, 17. 
51 Sterilisoimisasetus 13.06.1935 (No 228/1935). 
52 KL 2/2014 (viitattu 24.3.2021) 
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kutsuttiin kuuromykiksi koska se oli loukkaavaa jo siitä syystä, etteivät kaikki kuurot olleet 

mykkiä, ja osaltaan sen takia, että he rinnastivat sanan esimerkiksi ”rampa” sanaan. Myös 

Otto Myyryläinen joutui perustelemaan ”kuuromykkä” sanan käyttöä kirjeittensä 

osoitekentässä. Hän ottaa perustelussaan huomioon myös kuulevien näkökulman tähdentäen, 

etteivät kuulevat välttämättä tiedä yhteisönsä kuuron nimeä, jolloin nimellä osoitettu kirje ei 

koskaan tavoita vastaanottajaa. Tämän selityksensä hän todentaa kertomalla omakohtaisen 

kokemuksen tilanteesta, jolloin hänellä oli vaikeuksia löytää kuuro, jonka luokse hän oli 

matkalla. 

Suurin osa kuuromykistä tunnetaan kuuromykkäominaisuutensa kautta; vain harva on omalla 

paikkakunnallaankaan pelkällä nimellään tunnettu. 53 

  

 
53 KML 4/1930, 6. 
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2. Talollisen pojasta kuurojen omaksi papiksi 

2.1 Oton tarina 
Talollinen Heikki Juho Myyryläinen (1861–1935) ja hänen vaimonsa Malviina 

Pulkkinen (1867–1941) olivat selvinneet Suomea koetelleista nälkävuosista, jotka sijoittuivat 

1866–1869. Nälkävuosien aikana kuoli kahdeksan prosenttia Suomen väestöstä eli 

laskennallisesti 150 000 henkeä.54 Tartuntatautien ja aliravitsemuksen seurauksena kuoli 

lähivuosina noin 200 000 ihmistä.55 Imeväiskuolleisuus oli ennätyksellisen korkea 

nälkävuosina, jopa 400 imeväistä aina 1000 syntynyttä kohden kuoli näinä vuosina. Vuonna 

1868 alle 1-vuotiaita lapsia kuoli 17 141.56 

Mikkelissä 23.3.1886 syntyi Heikki Juho Myyryläiselle ja hänen vaimolleen Malviinalle 

Mikkelissä 23.3.1886 syntyi Heikki Juho Myyryläiselle ja hänen vaimolleen Malviinalle 

ensimmäinen kuudesta lapsesta, poika Otto Akseli. Otto oli jo nuoresta pojasta asti hyvin 

huomaavainen ja lämmin. Kädentaidot oli opittu isältä, joka hänkin oli hyvin monipuolinen ja 

taitava käsistään. Isä hoiti itse tilan puu- ja sepäntyöt ja näin Ottokin oli usein rakentamassa 

jotain. 1. syyskuuta vuonna 1899 Otto aloitti Mikkelin lyseossa opinnot 57 siskonsa Hildan 

ensimmäiset muistikuvat viisi vuotta vanhemmat veljestään ovat rakkaat: 

  No minä olin viisi vuotta nuorempi kuin Otto ja näin ollen ensimmäiset muisti… Nyt muistiin 

palautuvat asiat koskevat sitä aikaa, jolloin Otto oli jo koulussa ja minä olin saanut ensimmäisen aapiseni 

ja rihvelitauluni ja opettelin siis lukemaan aapiskukkoa…Otto oli tehnyt minulle kauniin rasian, johon 

minä voin kerätä näitä kukon munia ja kun hän tuli sitten kotiin lomapäivinä tai pyhäpäivinä niin minä 

annoin hyvin paljon hänelle näitä makupaloja ja hän söi niitä hyvin mielin.57 

Muistoon Otosta liittyy paljon kannustusta, auttamista ja aitoa läsnäoloa. Otto auttoi siskoaan 

leikkien rakentamisessa ja kätevä käsistään, kun oli, sai hankalammistakin materiaaleista 

luotua ihmeellisiä asioita. Hilda oli kesän aikana kehitellyt kivilehmistä ja -lampaista leikin ja 

nyt leikkiin tarvittiin myös vettä eläimille, Hilda muistelee Oton auttaneen asiassa: 

Otto otti tällaisen lyhtypullon ja pani sen ylösalaisin ja korkki sen suulle ja korkin läpi reiän ja siihen 

lasiputken, sillä hän oli koulussa jo nähnyt sellaisia lasiputkia, tutustunut niihin, mutta jatkoksi hän laittoi 

kumiletkun… niin pitkän, että se ulottui tämän kuulun pullossa olevan veden pinnan yläpuolelle saakka ja 

sitten hän teki puusta sellaisen puristimen, jolla…joka vastaa nykyistä pyykkipoikaa…ehkä, ja sillä 

voitiin tämä letku sulkea ja laittaa johonkin pidikkeeseen niin että se ei millään tavalla noussut hukkaan.
 

58 

Otto olikin kova rakentelija ja nautti suunnittelusta ja rakentelusta. Oton valmistamia 

”vekottimia” oli ilmestynyt myös läheiselle purolle, jonne hän oli rakennellut myös vesirattaat 

 
54 Turpeinen, Oiva 1986. Nälkä vai tauti tappoi? Kauhunvuodet 1866–1868. Suomen historiallinen seura, 

takakansi.; Häkkinen, Antti 2012 Suomen 1860-luvun nälkäkatastrofi – syitä ja seurauksia (viitattu 24.3.2021) 
55 https://yle.fi/uutiset/3-9738085 . 
56 Tilastokeskus imeväiskuolleisuus 1861–1868. 
57 Myyryläinen, Hilda 1972, 9. 
58 Myyryläinen, Hilda 1972, 10. 

https://yle.fi/uutiset/3-9738085
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vesivoimaksi vekottimilleen. Oton olikin tarkoitus lähteä opiskelemaan arkkitehtuuria ja siellä 

hän varmasti olisi pärjännytkin osaamisellaan ja intohimollaan. 

Lapsuus ja nuoruus kului yhteisissä leikeissä ja koulunkäynnin parissa, vaikka maailma 

ja Suomi koki suurta murrosta. Suurlakko otti paikkansa marraskuussa vuonna 1905 Oton 

siirtyessään kahdeksannelle luokalle59 opinnoissaan eli nykyisellä kouluasteella abiturientti. 

Suurlakko oli Venäjän keisarikunnassa sekä Suomen suurruhtinaskunnassa tapahtunut laaja, 

vallankumouksellinen lakko, jossa Suomi pyrki aktiivisesti pois venäläistämispolitiikasta.60 

Ensimmäisen sortokauden tapahtumat olivat saaneet alkunsa jo lokakuussa vuonna 1898, 

jolloin Suomen kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin piti puheen Suomen senaatille. Puheen 

sisällöstä kävi ilmi, että kenraalikuvernöörin aikeet olivat Suomen erityisaseman hävittäminen 

sekä suomalaisten venäläistäminen. Suomimyönteisyys sai väistyä uuden keisarin Nikolai II 

noustessa valtaan ja uuden Suomen suurruhtinaskunnan kenraalikuvernöörin Nikolai 

Bobrikovin aloittaessa virassaan innokkaana. Lopulta tapahtumat kärjistyivät 

kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin murhaan sekä suurlakkoon.61 

2.2 Koulu vei kansankynttiläksi 

Koulussa Otto pärjäsi mutta ei ollut luokkansa parhaimmistoa, päättötodistukseensa hän oli 

saanut kiitettävän (10) käytöksestä ja tyydyttävän (8) ahkeruudesta ja tarkkaavaisuudesta.62 

Pappeus ei ollut itsestään selvä jatko Oton ylioppilaaksi kirjoittamisen jälkeen, vaikka sisko 

Hilda arvelikin Oton ”kangastelleen” papin uraa jo pienestä pitäen. Kiinnostus ja osaaminen 

rakentamiseen oli viemässä Ottoa aivan toiseen suuntaan: 

Ylioppilaaksi tulonsa jälkeen oli Otolla mahdollisuus opiskella yksi vuosi…Helsingissä todennäköisesti 

arkkitehtilinjalla ja koska hän sen jälkeen piirsi Mikkeliin varsinkin Pietarin kadun varrelle, jossa me 

asuimme, monta pientä ja suurtakin taloa…Ja tässä eräänä huvittavana esimerkkinä voisi mainita erään 

talon piirustuksista, jota kun me vietiin rakennuskonttoriin hyväksyttäväksi niin ne palautettiin, että siellä 

ei ole ilmanvaihtoventtiilejä. Otto piirsi nuolen osoittamaan, että ilmanvaihto tapahtui ikkunoitten kautta 

ja näin ollen nämä piirustukset hyväksyttiin.
 63 

Kiinnostus niin opettajan työhön kuin kuurojen parissa toimimiseen, sai kipinän Mikkelin 

Kuurojen koulun veistonopettajan Oskari Himasen tarjoamasta tilaisuudesta sijaistaa häntä: 

Ja Otto, joka oli monitaituri ja hyvin perehtynyt puutöihin hän meni Oskari Himasen sijaiseksi. Ja 

toimittuaan siellä hän huomasi, että voikin antautua kuuromykkäalalle.64 

 
59 HYA Otto Akseli Myyryläinen päästötodistus 1906. 
60 Apunen 1991, 62. 
61 Apunen 1991, 19,69–73, 89, 95; Zetterberg, S. 2003, 538–540, 552–553. 
62 HYA Otto Akseli Myyryläinen päästötodistus 1906; HY arkisto Ylioppilastutkinnon arvostelut 1906 

(Ylioppilastutkinnon arvosteluluettelot 1874–1908). 
63 Haminan muistelmat 1972 10; HYA Matrikkelitiedot (Ylioppilasmatrikkeli 1902–1907). 
64 Haminan muistelmat 1972, 11. 
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Työn Mikkelin kuuromykkäinkoulun apulaisopettajana hän aloitti 20.4.1909.65 Tarjoutuneen 

tilaisuuden myötä Otto ymmärsi, että hänellä olisi juuri kuuroille annettavaa. Opinnot 

arkkitehtilinjalla Helsingissä olivat jääneet ja Otto siirtyi opiskelemaan kansakoulunopettajan 

tutkintoa Sortavalan seminaariin ja auskultoimaan. Sortavala oli tuolloin merkittävä koulu- ja 

kulttuurikaupunki. Tuohon aikaan kansakoulunopettajan tutkintoon kuului laulunopetus, josta 

Otto haki erivapautta:66 

Hän oli nimittäin murrosiässään jollain tavalla rikkonut äänensä. Nimittäin hänellä ei oikein ollut 

kehuttavaa lauluääntä. No eihän sitä kuuromykkäin kanssa tarvinnutkaan, vaan hän sai erivapauden ja 

valmistui… 

Huomioitavaa on kuitenkin, että ei ole ilmennyt oliko Otolla tuohon aikaan jo viittomakielen 

taitoa vai saiko hän sijaisuuden hoitaakseen epäpätevänä. Valmistuttuaan vuonna 1911 

kuuromykkäinopettajaksi hän sai viran Mikkelin kuuromykkäin koulun opettajana, tehden 

samalla tavallisen kansakoulunopettajan viran tehtäviä. Opetustyön parissa Oton käsitys 

pappeudestaan vahvistui: 

Otto oli hakeutunut kotiopettajaksi erääseen pappilaan Pohjanmaalla, jossa tämä kirkkoherra oli opettanut 

hänelle hepreaa ja kreikkaa jonkin verran niin että hänellä oli vähän alkeita ja muihin asioihin hän olikin 

perehtynyt jo kotioloissa enemminkin.67 

Saamiensa teologisesti hyödyllisten alkeiden myötä kiinnostus teologian lukemiseen kasvoi. 

Sisko-Hildan kirjoitettua ylioppilaaksi vuonna 1913 lähti Otto hänen kanssaan Helsinkiin 

lukemaan teologiaa, Hildan valitessa matemaattiset aineet. Sisarukset saivat vuokratuksi 

pienen alakerroksen asunnon Museokatu 2:sta, aivan Kaisaniemen puiston tuntumassa. 

Keskisuomesta kotoisin oleva sisaruspari järjesti asumisensa pienessä kaksiossa mukavaksi: 

Siinä oli sänky sohva, pöytä, pari tuolia ja me panimme narun seinään ja siihen verhon, joka erotti 

sohvapuolen ja sänkypuolen toisistaan ja Otto nukkui sohvalla… Ruuan me järjestimme sillä tavalla, että 

hankimme kortteerin ja otimme sitten hotelli Fenniasta yhden annoksen päivässä ruokaa. Voin, leivän ja 

ehkä vähän muuta särvintä me ostimme itse kaupasta. Ja tällöin oli minulla tilaisuus tutustua, samoin 

ehkä Otollakin, savustettuihin silakoihin. Kun me siellä keskisuomessa siis Mikkelin lähellä emme olleet 

tottuneet silakoihin ollenkaan vaan olimme käyttäneet muikkuja.
 68 

Opintoja vauhditti osaltaan se, että Otto Myyryläinen sai valtioneuvostolta oikeuden lukea 

papillisiksi virkavuosiksi opettajavirassa oloajan. Jumaluusopin alkututkinnon hän sai 

28.5.1914 ja jumaluusopin erotutkinnon, joka siis antoi kelpoisuuden muun muassa papin ja 

uskonnon lehtorin virkaan, hän suoritti 22.12.1915.69 Kotiopettajana toimiessaan Otto tutustui 

ihastuttavaan sairaanhoitajaan. Tuttavuus syveni rakkaudeksi sairaanhoitaja Anna Katariina 

Pirilään (1885–1973). Anna oli kotoisin Tampereelta Teiskosta Ala-Pirilän talosta.70 

 
65 Kansallisbiografia, Otto Akseli Myyryläinen (viitattu 6.11.2020). 
66 Haminassa nauhoitetut muistelmat 1972, 12. 
67 Haminan muistelmat 1972, 12 
68 Haminan muistelmat 1972, 12. 
69 HYA Matrikkelitiedot (Yliopistomatrikkeli 1902–1907); kansallisbiografia Myyryläinen, Otto Akseli (1886–

1961); Godenhjelm 1927, 240. 
70 2010 Maija Silvon tarina 2010, 1. 
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3. Työ ja vaikuttamien 

3.1 ”Uuden ajan ilmiö” 

Papin töitä riitti ja myöhemmin ura kuurojenmatkapappina tempaisi Otto Myyryläisen 

mukaansa. Ensimmäisen virkansa Myyryläinen aloitti 4.1.1916 vt. kirkkoherrana sekä 

virkavuoden saarnaajana Puumalassa. Seiskarin vt. saarnaajana työt alkoivat 1.5.1916. 

Ilmeisesti Myyryläinen hoiti virkoja Teiskosta käsin. Kihlapari Anna Katariina Pirilä ja Otto 

Akseli Myyryläinen vihittiin tammikuussa 1916 Tampereen Teiskossa. 

Opiskeluiden jälkeen Myyryläinen sai komennuksen 15.6.1916 vt. Kirkkoherranvirkaa 

arvovuodensaarnaajan tehtävää hoitamaan Liperiin, jonne pariskunta asettui asumaan. 

Vuoden 1917 helmikuussa syntyi Myyryläisille ensimmäinen lapsi Kaisu Tellervo.71  

Keskustelu kuurojen sielunhoidon lisääntyneestä tarpeesta sai Kirkolliskokouksen anomaan 

senaatilta kahden uuden matkapapin viran perustamista.  

Tilaisuuden tullessa Otto Myyryläinen haki kuurojenpapiksi ja sai paikan Savonlinnan 

hiippakunnassa kuurojenpappina aloittaen virkansa 1.6.1917.72 Tungosta kuurojen 

matkapapin virkaan ei ollut, yhtenä syynä voidaan nähdä tyytymättömyys kirkon 

ohjesääntöön, joka määräsi papin asumispaikkakunnan. Tiettävästi kuurojen papin virka ei 

ollut ulkoisesti houkutteleva. Palkka oli seurakuntapapin palkkaa huonompi eikä asuntoetua 

ollut.73 

Venäjän keisarikunnassa hallitsi yleinen tyytymättömyys kansan keskuudessa, 

meneillään oli myös ensimmäinen maailmansota, joka johti lopulta myös helmikuun 

vallankumoukseen, jonka myötä tsaarivalta kukistui.74 Uuden viran alkaessa Myyryläinen 

muutti perheineen Savonlinnan hiippakunnan pastorin asuntoon Mikkeliin, josta käsin hän 

hoiti Viipurin piirin kuuromykkäinpapin virkaansa kulkien julkisilla kulkuneuvoilla.75 

Tuomiokapitulin laatiman ohjesäännön mukaan Savonlinnan hiippakunnan kuurojenpapin tuli 

asua Viipurissa. Myyryläinen kuitenkin anoi tuomiokapitulilta oikeutta hoitaa virkaansa 

Mikkelistä käsin, johon senaatin kirkollisasiain toimikunta suostui.76 

 
71 Haminan muistelmat 1972; Maija Silvon tarina 2010, 4-–6; Kansallisbiografia, Otto Akseli Myyryläinen 

(viitattu 6.11.2020). 
72 KA STO KD 8/3000 1917 Savonlinnan tkli. senaatille 20.4.1917; KA OPM KD 4/240 1922 Myyryläisen 

toimintakertomus; Kierimo 1955, 167; Salmi & Laakso 2005, 218; Rantala 2010, 64–65, 67; Pöppönen 2017, 19. 
73 Paunu 1991, 31. 
74 Suomen Historian pikkujättiläinen  
75 Haminan muistelmat 1971, 12–13. 
76 MMA VTA Ea 4 1233/1917 Myyryläinen Viipurin tkli:lle 15.8.1917; KA OPM KD 4/240 1922 Myyryläisen 

toimintakertomus 1917–1920. 
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Sivutoimisesti hänelle määrättiin myösmuun muassa Liperin vt. Kirkkoherran virka 

armovuoden saarnaajana 15.6.1917.77 Armovuoden saarnaaja hoiti edesmenneen papinviran 

haltijan tehtävät. Armovuoden saarnaajalla oli oikeus nauttia viranhaltijan palkkaetuja, 

kunnes kulumassa oleva virka- ja palkkavuosi oli päättynyt. Jos viranhaltijalta jäi leski tai 

omia vajaavaltaisia ja turvattomia lapsia, nämä saivat nauttia edut virasta ja virkatalosta sekä 

kuluvalta virkavuodelta, että sitä seuraavalta vuodelta, jota sanottiin armovuodeksi. Heidän 

oli kuitenkin suoritettava menot viran hoitamisesta armovuoden aikana. Tämä papistolle jo 

Ruotsin vallanaikana annettu erioikeus säilytettiin myös vuoden 1923 palkkauslaissa.78 

Ohjesäännön mukaan matkapapin kuului laatia etukäteen matkasuunnitelma, joka sitten 

lähetettiin hyväksyttäväksi tuomiokapitulille. Palkkaus maksettiin toteutuneiden matkojen 

mukaan. Matkasuunnitelmaan sisältyi niin suunnitelma siitä millä paikkakunnilla vieraillaan 

ja kuinka kauan, kuin myös selonteot mahdollisista muista tulevista tapahtumista, jotka eivät 

suoranaisesti kuuluneet suunniteltuun sielunhoidon työhön. Tällaisia olivat esimerkiksi 

yksittäiset vihkimispyynnöt, liittojen tai järjestöjen tapahtumat joihin pappia toivottiin 

paikalle. Yleisesti tuomiokapitulin istunnoissa asiakirjat hyväksyttiin sellaisinaan. Otto 

Myyryläisen matkakertomukset joutuivat kovan tarkastelun alle jo heti ensimmäisestä 

suunnitelmasta lähtien. 

Ensimmäisessä matkasuunnitelmassaan Myyryläinen aikoi vuoden 1917 aikana vierailla 

yli 25 paikkakunnalla viipyen jokaisella kaksi päivää. Tuomiokapitulin asessorina tuolloin 

toiminut J. Gummerus kommentoi, että pastori Myyryläisen suunnitelma ei ole järkevä ” 

Kuuromykkäin sielunhoitaja ei mielestäni voi ehdotetulla hätäisellä matkustamisella saada 

sanottavaa aikaan sielunhoidollisessa suhteessa”.79 Matkasuunnitelma asiaa Myyryläinen 

kommentoi kolmivuotiskertomuksessaan: 

Matkoista on kuuromykkäin sielunhoitaja ilmoittanut kirkkoherranvirastolle lähettämillään kuulutuksilla, 

jotka on kirkossa luettu ja muutenkin tiedoksi saatettu, sekä kuuromykille itselleen lähetetyillä kirjeillä. 

Seurakuntien papisto on tässä antanut aulista apuaan. Tiedonanto onkin ollut varsin tehokasta.
 80 

Samaan aikaan vallitsi epävakaa poliittinen tilanne. Bolsevikkien valtaan nousu, ja 

heinäkuussa 1917 eduskunnan hyväksymä valtalaki, joka antoi eduskunnalle korkeimman 

vallan sisäpoliittisissa kysymyksissä. Marraskuussa 1917 hyväksyttiin uusi valtalaki, jossa ei 

enää mainittu ulkopoliittista tai maanpuolustusta, joka aikaisemmin oli kuulunut Venäjälle. 

 
77 Kansallisbiografia Otto Akseli Myyryläinen (1886–1961). 
78 Haminan muistelmat 1972, 12; Maija Silvon tarina 2010, 4; Kasallisbiografia Otto Akseli Myyryläinen (1886–

1961); Blomster Peter, 2014, 13. 
79 MMA VTA Ca 21 Savonlinnan hpk. tklin. ptk. 20.9.1917 § 41. 
80 KA OPM KD4 240 1922 Myyryläisen toimintakertomus 1917–1920. 
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4.12.1917 senaatti antoi tämän eduskunnalle, joka lopulta hyväksyi 6.12.1917 sen Suomen 

itsenäisyysjulistukseksi.  

3.2 Kahnauksiin tuomiokapitulin kanssa 

Itsenäisen Suomen ensiaskeleet eivät olleet helpot. Maan sisällä kuohui ja lopulta tilanne 

kärjistyi kevään 1918 tapahtumiin, joiden vaikutukset kestivät vielä pitkään. Matkaa tekevä 

pappi ei ollut turvassa tuolloin. 

Mielipiteidenvaihto ohjesäännön noudattamisesta matkasuunnitelman osalta jatkui 

tuomiokapitulissa useissa istunnoissa. Samaan aikaan kun vuoden 1919 perheeseen syntyi 

toinen lapsi, Kirsti Inkeri, tuomiokapitulin asessori Jooseppi Mustakallio havaitsi, että Otto 

Myyryläisen toimintasuunnitelma oli jätetty tarkastettavaksi liian myöhään. Lisäksi 

Mustakallio kiinnitti huomiota suunnitelman epätarkkuuteen sekä epätaloudellisuuteen näin 

pyydettiin pastori Myyryläistä lisäämään paikkakunnilla käytettyä aikaa ja vähentää 

seurakuntia, joissa vierailee.81 Tuomiokapituli katsoi, että Myyryläisen lähettämissä 

vastineissa sävy ei ollut asianmukainen vaan ennemmin ”pöyristyttävä” pyyntöineen ja 

ehdotuksineen. Asessori J. A. Maunu vaati selkoa Myyryläisen vastineesta:  

Vastauksena näihin kirjeisiin kuuromykkäinpappi kirjeessään, jonka sävy mielestäni ei ole asianmukainen 

22.4.19 esittää, että vaikka lasketaankin vain 2 päivää keskimäärin sk:n osalle, vaatii koko piirin läpi 

kiertäminen 7 a’ 8 matkakuutautta. Olisi kaikki huomioni kiinnitettävä siihen, miten viimeksi mainittua 

aikaa voitaisiin lyhentää eikä suinkaan päinvastoin, jotta edes jostakin pysyvistä työn hedelmistä voisi 

olla puhetta… Tkplin antamasta ohjeesta olisi pastorin mielestä ”enempi ajanhukkaa kuin hyötyä”
 82 

 

Myyryläinen taas tuntuu näkevän tärkeäksi mahdollistaa seurakuntalaisille tapaamisen 

pappinsa kanssa, joskin lyhyen aikaa. Tämä ei onnistuisi, jos hän jättäisi seurakuntia 

suunnitelmasta pois ja eriarvottaisi näin seurakuntalaistensa tarpeet sielunhoitoon. Samassa 

selonteossa asessori J. A. Maunu kritisoi myös Myyryläisen ymmärryksen siitä millaisena 

pastori työnkuvansa näkee: 

Tämän laista työtä luonnollisestikaan ei voida toimittaa pelkkänä virallisena matkatoimena eikä niin että, 

”salama turnaan” tavoin koitetaan rientää seurakunnasta toiseen, jotta piirin kaikki seurakunnat tulisivat 

niin pian kuin suinkin läpikäydyksi. Rakkaudesta kovaosaisia kohtaan lähtevää uhrausta vaatii työ, jonka 

vuoksi kuuromykkien pappi olisi asetettava likempään yhteyteen seurakuntien papiston ja 

kunnanviranomaisten—kanssa, jotta kuuromykille kävisi mahdolliseksi, milloin tarve vaatii, 

useammankin päivän olla kuuromykkäinpapin ohjattavana ja neuvottavana. En osaa sanoa minkä verran 

nykyinen viranhaltija on työnsä käsittänyt rakkaudentyönä.
 83 

 
81 MMA VTA Ca 23 Savonlinnan hpk. tklin. ptk. 2.9.1919 §53; 1.  
82 MMA VTA Ca 23 Savonlinnan hpk. tklin. ptk. 18.9.1919 § 102. 
83 MMA VTA Ca 23 Savonlinnan hpk. tklin. ptk. 18.9.1919 § 102; Rantala 2010, 76. 



20 

 

Lopulta asiat eskaloituivat niin että Myyryläinen anoi eroa kuuromykkäinpapin virasta, joka 

hänelle myönnettiin 1.5.1920 alkaen.84 Vuoden 1920 matkakertomuksessaan Otto nosti 

näkemyserot yhdeksi syyksi miksi toimintakertomus ei korreloi toimintasuunnitelman kanssa:  

yhtenäistä hyvää ratkaisua ei ole aina helppo löytää josta todistuksena ovat ne ajatuksen vaihdot, jotka 

Tuomiokapitulin ja kuuromykkäinpapin välillä, milloin mistäkin puolelta herätettyinä, tapahtuivat 

mahdollisimman tuloksellisen työskentelymuodon löytämiseksi molemmilla tahoilla vaikeasti 

järjestettäväksi tunnetussa ja tunnustetussa kuurojen sielunhoitotyössä.
 85 

3.3 Kansanmies Myyryläinen 

Hankasalmelle virkaa toimittavaksi kirkkoherraksi sekä kirkkoherran viran 

armovuodensaarnaajaksi Myyryläinen määrättiin 1.5.1920. Myyryläinen saapui kaksiviikkoa 

määräyksenannosta 14.5.1920 yksin ja asettui asumaan Hankasalmen pappilaan. 

Säätyläisyyden vaikuttaessa vielä vahvasti huomiota herätti se, että Myyryläinen matkusti 

yksin. Kirjauksen tehnyt virkailija oli merkannut kummastuttavan huomionsa myös 

muuttokirjan marginaaliin ”missä vaimo ja lapset?”86 

Hankasalmella sijaitsi myös vaivaistalo Kallioaho, josta hyvällä käytöksellä saattoi 

päästä sunnuntaina kirkkoon.87 Vaivaishuolto oli hyvin alkeellista eikä toimintaa ollut 

juurikaan organisoitu, johtajatkin vaihtuivat vaivaistaloissa usein. Ensimmäinen koulutettu 

sairaanhoitaja Hankasalmelle saatiin 1924.88 Vaikka Hankasalmella oli totuttu 

kansanomaiseen pappismieheen, oli Myyryläinen ”tuon ajan papiksi erikoinen täysin 

mutkaton kansanmies” joka ei tahtonut verhoutua titteleiden taakse, vaan otti seurakuntalaiset 

vastaan lähimmäisinään arkisesti.89 Hankasalmella ollessaan Myyryläiseen kiinnyttiin syvästi, 

vaikka hän saattoi herättää aika-ajoin hämmennystä kohtaamiensa ihmisten keskuudessa, 

joskin hyvällä tavalla. Hankasalmella kerrotaan tarinaa, joka sopii muihinkin 

Hankasalmelaisiin pappeihin, mutta eritoten Myyryläiseen: 

Pappi oli kengittämässä hevosta tai muissa epäpapillisissa askareissa, kun pihaan ilmestyi 

todistuksenhakija tiedustellen, mahtaisiko pappi olla kotona. ”minäpä käyn katsomassa”, totesi pappi ja 

kipaisi sisälle vaihtamaan vaatteet. Ja niin oli todistusta kirjoittamassa papin näköinen mies.
 90 

 
84 MMA VTA Ca 24 Savonlinnan hpk. tklin. ptk. 1919, 251; MMA VTA Ca Savonlinnan hpk. tklin ptk. 

10.4.1919 § 5; 23.5.1919 § 97;19.6.1919 § 105;2.9.1919 § 53; 18.9 1919 § 102;13.11.1919 § 8;24.11.1919 § 62; 

Rantala 2010, 76. 
85 KA OPM KD 4/240 1922 Myyryläisen toimintakertomus 1917–1920. 
86 Hankasalmen seurakunta, I Ba; 4 Muuttaneiden luettelo 1882–1925, s. 124; Asiakirjasta ilmenee, että Otto 

Myyryläinen on saapunut Hankasalmelle 14.5.1920. Lyijykynällä kirjoitettu huomio; missä vaimo ja lapset? 

Hankasalmen seurakunta, I aa:23 Pääkirjat, 1921–1930, s. 223, Hankamäki 13; Asiakirjasta ilmenee, että vaimo 

ja tyttäret ovat muuttaneet perässä. Tarkkaa päivää ei ole. Hankasalmen seurakunta, I Aa:19 Pääkirjat, 1911–

1920, Hankamäki 13; Pääkirjoihin lisätty syntynyt lapsi; Kansallisbiografia; Otto Akseli Myyryläinen. (viitattu 

6.11.2020) 
87 Ikonen 1992, 290. 
88 Ikonen 1992, 291. 
89 Ikonen 1992, 37; Mikko Ikonen Risto Myyryläiselle 11.11.1991, 1. 
90 Ikonen 1992, 37; Mikko Ikonen Risto Myyryläiselle 11.11.1991, 1. 
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Maanläheisenä ja käytännön miehenä tunnettu Myyryläinen valloitti ihmiset pettämättömällä 

tilannetajullaan ja huumorilla. Myyryläisen kuvataan olleen aina valmiina auttamaan, 

epäröimättä hetkeäkään, olipa kyse sitten huussin tyhjennyksestä tai tukinajosta:91 

Myyryläinen ajoi pelloilleen kirkonkyläläisten huussin alusia. Kun pastori ilmestyi kärryineen 

kansakoulun nurkalle, harmitteli opettaja Eevert Laitinen, ettei ollut huomannut pyytää ketään avuksi. 

Myyryläinen löi talikon Laitisen käteen ja sanoi ”Eiköhän se pysy opettajan käsissä, kun se pysyy 

papinkin käsissä!” Ja hyvin pysyi. 

Yleisempää oli, että niinkin korkea-arvosilla henkilöllä kuin pappi on työväkeä, jotka hoitavat 

tämänkaltaiset työt. Pappiin tuli suhtautua tietyllä tavalla eikä papin ollut myöskään sopivaa 

olla kansanomainen.92 

Nuorisoseura-aate, joka vallitsi vahvasti 1920-luvulla, sai myös Myyryläisen 

innostumaan ja hän toimikin Hankasalmen kirkonkylän nuorisoseuran puheenjohtajana. 

Myyryläisen into edisti suuresti nuorisoseuran talon hirsien keräämistä, vaikka seuran asiaa 

julistava pappi saattoi herättää pahennusta. ” Kinkereillä nimenhuudon perään Myyryläinen 

tokaisi: Ja montako hirttä? Eikä monikaan tohtinut julkisesti sanoa vastaakaan. Toimintapa 

saattoi olla hieman kankea mutta Myyryläinen ajoi kertoman mukaan myös itse tukkeja 

sydänmaalta kirkolle. Kiitokseksi talon valmistuttua kirjoitti hän runon työhön osallistujille.  

Myyryläisen kerrotaan myös istuttaneen koivukujan pappilaan johtavalle tielle 

rippikoululaistensa kanssa. Ajanhenkeen peilaten ”Myyryläinen oli uuden ajan ilmiö”.93 

Hankasalmella asuessaan perheelle syntyi elokuussa 1921 kolmas lapsi, poika Risto Mikael.  

Ajokortti oli tullut pakolliseksi 1922 lähtien ja kuljettajatutkinnon sai jos 

”katsastusmiehen antamalla todistuksella on osoittanut olevansa täysin perehtynyt 

automobiilin rakenteeseen, hoitoon ja ohjaukseen, nauttii kansalaisluottamusta ja on tunnettu 

raittiiksi elämässään, säännölliseksi ja luotettavaksi, omaa hyvän näkö- ja kuuloaistin eikä 

sairasta sellaista tautia tai vikaa, joka tekee hänet sopimattomaksi kuljettajan toimeen”.94 

Palattuaan kuuromykkäin matkapapin virkaan auton hankinta oli Myyryläiselle järkevää työn 

liikkuvan luonteen takia; 

Tämä auto tuli Mikkelin tavaratoimistolle. Hän meni ja ajoi sen sieltä kotiin…Ja samalla hänen piti lähteä 

seppeleensitojaksi maisteri promootioon Helsinkiin…No Otolla oli ilmoitettu kuuromykkäin 

jumalanpalveluspäivä seuraavaksi sunnuntaiksi Luhankaan, no sinnehän oli aika paljon matkaa 

Mikkelistä, ja Otto oli jo tottunut auton ajoon, joten hän lähti omalla autolla ja minä lähdin seuraksi…ja 

ajoimme sitten Luhankaan ja emme nukkuneet ja Otto meni sitten kirkkoon yhden jumalanpalveluksen 

alkaessa.
 95 

 
91 Ikonen 1992, 38, Mikko Ikonen Risto Myyryläiselle 11.11.1991, 2. 
92 Itkonen 1970, 286. 
93 Ikonen 1992, 39; Mikko Ikonen Risto Myyryläiselle 11.11.1991, 2. 
94 Jokilampi 1985, 44–46. 
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Perhe muutti takaisin Mikkeliin Hankasalmen viran päätyttyä. Heinäkuussa 1924 Mikkelissä 

perheeseen syntyi neljäs lapsi, poika Eero Samuel.96 Kuurojenpapin virka oli useita kertoja 

julistettu avonaiseksi mutta hakijoita ei ollut. Tämä johtui pappispulasta, joka ei koskenut 

yksin kuurojenpapinvirkaa ja syyksi tiedostettiin niin ikää ajanhenki ja kiinnostus 

papinvirkaan kohtaan kuin liian alhainen palkkataso.97 Myyryläinen itse haki virkaa vuonna 

1923 saaden paikan ja hänet määrättiin Viipuriin Savonlinnan hiippakunnan 

kuuromykkäinpapiksi, jossa hän aloitti 1.11.1923.98 Päätoimisen virkansa ohella Myyryläinen 

toimi Ristiinan papiston apulaisena 20.11.1923 lähtien. Vuonna 1925 Myyryläinen toimi 

sivutoimisesti myös muissa seurakunnissa. Joroisten papiston apulaisena 3.1.-15.2.1925., 

Rantasalmen vt. Kappalaisena Myyryläinen aloitti sivutoimisesti 19.2.1925. 

Muutto Viipuriin 

Savonlinnan hiippakunnan nimen muuttaminen Viipurin hiippakunnaksi sekä piispanistuimen 

siirto Viipuriin tapahtui 1. heinäkuuta 1925. Tämän myötä myös Savonlinnan hiippakunnan 

papisto siirtyi Viipuriin. Muutosta perusteltiin muun muassa Viipurin paremmilla 

kulkuyhteyksillä hiippakunnan eri osiin sekä Viipurin ollessa Itä-Suomen pääkaupunki, 

lähellä kaakoista rajaseutua, oli hiippakunnan sijoitus sinne luonnollista.99   

Savonlinnan hiippakunnan siirtyessä Viipuriin vuonna 1925, ohjesäännön mukaan myös 

Myyryläisen piti siirtyä sinne. Tästä hän ei kuitenkaan ollut yhtä mieltä ja lähestyikin 

tuomiokapitulia kirjeitse vaatien harkitsemaan asumisjärjestelyitä uudelleen. Myyryläiselle ei 

myönnetty lupaa pysyä Mikkelissä vaan hänen tuli siirtyä Viipuriin. Perhe asettui asumaan 

Luostarinkadulle.100 Vuoden 1926 helmikuussa perheeseen syntyi viides lapsi tyttö Maija 

Kyllikki.101 

Viipurin hippakunnassa toimiessaan Myyryläinen toimi sivutoimisesti Ristiinan 

papiston apulaisena 20.11.1923 sekä 1.4.1925, sekä, Rantasalmen vt. kappalaisena 18.1.1926. 

Nämä lyhytaikaiset virat juontuivat ilmeisesti vallitsevasta pappispulasta, joka aiheutti sen, 

että virkaatekevien pappien tuli sivutoimisesti hoitaa muita virkoja. Myös matkapapin oman 

tuomiokapitulin laatima ohjesääntö velvoitti pappia toimimaan määrätysti ja Savonlinnan –

Viipurin tuomiokapitulin määräyksen mukaan kuurojenpapin tuli oman virkansa ohella hoitaa 

myös lyhyehköjä sijaisuuksia eri seurakunnissa.102 Lisääntyneet sivutoimet eivät kuitenkaan 

 
96 Maijan Silvon tarina 2010, 11. 
97 Savonmaa, 30.10.1920, nro 122, s. 9; Uusi Suomi, 26.10.1920, nro 247, s. 5. 
98 Kansallisbiografia; Otto Akseli Myyryläinen. (viitattu 6.11.2020). 
99 Kaila, E. 1927, 8–9. 
100 Maija Silvon tarina 2010, 12: tarkempi osoite oli Luostarinkatu 11. 
101 Kansallisbiografia; Otto Akseli Myyryläinen. (viitattu 6.11.2020). 
102 Rantala 2010, 73–75. 
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nostaneet matkarahoja, koska talous oli tiukoilla ja valtiovarainministeriö oli laatinut 

säästäväisyysperiaatteen, jota tuli noudattaa valtiontalouden eri haaroissa.103 

Matkustus määrärahat saatiin kuitenkin nostettua 9000 markasta 15000 markkaan 

Myyryläisen lähdettyä viemään asiaa eteenpäin. Vaikka matkarahaa saatiin korotettua ei se 

siltikään ollut riittävä kattamaan kaikilla piirin seurakunnilla vierailua; 

Viipuriin muuton jälkeen paikallisten kuuromykkien hyväksi voitu tehdä enemmän ottamalla osaa 

kuuromykkäinyhdistyksen viikoittaisiin kokouksiin. Mutta kesällä he eivät kokousta säännöllisesti ja 

pappi on verrattain paljon matkoilla erityisiin jumalanpalveluksiin ottaa taas vain osa kuuromykistä osaa. 

Niinpä onkin sellaisia pidetty vain suurina juhlapyhinä ja vuosittain järjestetty erityinen 

ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa.104 
Myyryläinen kertoo myös jatkaneensa itselleen jo perinteeksi muodostunutta kolmen viikon 

rippikoulun järjestämistä. Kuurojenpappien velvollisuuksiin kuului osaltaan pitää kirjaa 

piirinsä kuuroista ja näin täydentää jo olemassa olevaa paikallisseurakunnan kokoamaa 

nimikirjaa. Myyryläinen kertoo tuomiokapitulille lähettämässään matkakertomuksessa 

tiedusteluistaan;  

Edellisenä vuonna oli saatu entuudestaan tuntemattomia kuuromykkiä tietoon yli 40 henkeä; tämä 

toimittamalla kirjoituksia sanomalehtiin ja varsinkin mieskohtaisen tiedustelun kautta kylissä matkojen 

varrella. Molempina vuosina levitettiin kirkkoherran virastoihin ja köyhäinhoitolautakunnille 

kuuromykkäin kouluttamisasiaa valaisevia seinäplakaatteja. Niin myös käytiin eri paikkakuntin 

sanomalehtien suosiollista apua asian valaisemisiseksi. Tuloksena olikin, että toisena kertomusvuonan 

kuuromykkäinpappi joutui antamaan apuaan 32:lle kouluun pyrkivälle.105 

Tiedot kuuroista olivat puutteelliset, mikä kertoo siitä, ettei kuurojen papeilla ollut kontakteja 

seurakuntalaisiinsa. Harvaan asutetuilla alueilla kuurojen kirjaaminen oli hankalaa. Kaikki 

tavoitetut kuurot järjestettiin kouluun aina 20 ikävuoteen asti joskus vanhempinakin.106  

Korjausta kaipaava epäkohta vanhustenhuolto 

Myyryläinen oli jo osoittanut, niin seurakunnalleen kuin tuomiokapitulillekin, että ihmisten 

kohtaaminen oli hänelle työssään tärkeää. Vaikka saavutettavuus oli joskus hankalaa pyrkivät 

niin kuurot kuin kuurojen papitkin aktiivisesti etsimään yhteyttä. Papit pitivät erityisesti 

kotikäyntejä tärkeänä, mutta käytettävissä olevan ajan niukkuuden vuoksi tapaamisia 

jouduttiin priorisoimaan;107 

Se kuuromykkäin joukko elää joko enemmän tai vähemmän vieraana kuulevalle ympäristölleen ja odottaa 

kärsivällisesti pappinsa saapumista sekä ijäisten että ajallisten asiain monelle ainoana valaisijana. Moni 

kysyykin kirjeessään: minkä tähden sinä et tule? 

Sairaille tai iäkkäille kuuroille papin tapaaminen saattoi olla ainoa kommunikointi kontakti. 

Tapaamisissa niin sielunhoidollinen kohtaamien kuin sosiaalinen tuen saaminen nivoutuivat 

yhteen. Uransa alkuvaiheessa erityinen huoli Myyryläisellä kohdistui kuurojen 

 
103 MMA VTA Ca 23 Savonlinnan hpk. tklin. ptk, 86 §200. 
104 KA OPM KD 8/317 1928 Myyryläisen toimintakertomus vuosilta 1925–1927 
105 KA OPM KD 8/317 1928 Myyryläisen toimintakertomus vuosilta 1925–1927; Rantala 2010, 73. 
106 Rantala 2010, 73, 164. 
107 KA OPM KD 8/317 1928 Myyryläisen toimintakertomus kolmivuotiskaudelta 1925–1927. 
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vanhustenhoitoon. Kolmivuotiskertomuksessaan 1928 Myyryläinen kertoo tekemästään 

laajasta selvityksestä, jonka mukaan tarve kuuromykkien vanhainkodille oli todellinen; 

Viimeisen vuoden suuremmista tehtävistä sietää tulla tässä yhteydessä mainituksi tilaston hankkiminen 

köyhäinhoidon varassa olevista kuuromykistä meidän maassamme. Se osoittaa korjausta kaipaavan 

epäkohdan olevan olemassa. Onhan niissä 377 kunnassa, joista ilmoitukset ovat saapuneet, kokonaista 

276 kuuromykkää sijoitettuna kuulevien kanssa viimemainittuja varten tarkoitettuun köyhäinhoitoon, 

vaikka tuosta määrästä on 120 sellaista, etteivät lainkaan voi vaihtaa ajatuksia kuulevien kanssa.108 

Suomen kuuromykkäin liiton vuosikokouksessa 23. maaliskuuta 1929 nousi esiin 

kuuromykkien vanhainkodin hankkiminen maamme kuuromykille. Kysymyksen pohjustajina 

oli Herra Väinölä todeten loppuponteen, että liiton tuli kääntyä hallituksen puoleen 

kunnalliskodin perustamisesta kodittomille ja varattomille kuuromykille. Pastori Otto 

Myyryläinen ilmoitti myös omassa pohjustuspuheenvuorossaan miettineensä asiaa kovasti ja 

ryhtyneensä toimenpiteisiin asian hyväksi. Myyryläinen oli lähettänyt maamme 

kunnanviranomaisille kiertokirjeitä, joissa hän pyysi saada tietoonsa, kuinka paljon 

kuuromykkiä oli kunnalliskodeissa sijoitettuina sekä pyytänyt:  

heidän lähettämään hänelle valtakirjat, joitten nojalla hänet, pastori Myyryläinen, valtuutetaan 

kääntymään Suomen valtion puoleen pyynnöllä, että valtio rakentaisi näille kuuromykille oman erikoisen 

kunnalliskodintapaisen laitoksen, jossa heitä asiaa ymmärtävät hoitajat hoitelisivat heidän aistivikaansa 

vastaavalla tavalla.109 

Myyryläinen olikin saanut kunnilta vastauksia, joista ilmeni kuntien hoivakodeissa olevan 

sijoitettuna 370–400 kuuromykkää ja 81 kuntaa oli tuohon päivään mennessä valtuuden 

hänelle lähettänyt. Hän olikin käynyt tapaamassa sekä sosiaaliministeri Niilo Manniota, että 

vaivaishoidon tarkastajaa tohtori Hytöstä. Keskustelu oli sujunut Myyryläisen toiveiden 

mukaan ja herrat olivat antaneet toiveita, että seuraavan vuoden 1930 valtion menoarvioon 

lisättäisiin kolmenmiljoonan markan erä kuurojen kunnalliskodin rakentamiselle. Tulevaan 

laitokseen mahtuisi 150 hoidokkia.  Valtion rahoitteinen kuurojen vanhustenhoitolaitos sai 

kuitenkin odottaa vielä monta vuosi kymmentä.110  

Tarvetta siis kuurojen vanhustenhuollolle oli ja tapauksesta keskusteltiin myös lehdissä. 

Otto Myyryläistä oli haastateltu Karjala -lehteen aiheesta köyhäinhoidon varassa olevien 

kuurojen asemasta maassa sekä heidän sielunhoitonsa järjestämisestä. Myyryläinen kertoi 

kuuromykkäinpappien työtaakasta, sielunhoidon käytännön järjestelyistä, nykyisen järjestelyn 

epäkohdista ja opetuksen järjestelystä. Haastattelussa huomioitiin myös Myyryläisen antama 

panos kuurojen vanhustenhoidon eteen. Myyryläinen toteaakin haastattelun lopuksi: 

Kun mainittu hanke on joutunut onnelliseen ratkaisuun, silloin on myöskin kuuromykkäin huolto 

maassamme epäilemättä astunut suuren edistysaskeleen eteenpäin.111 

 
108 KA OPM KD 8/317 1928 Myyryläisen toimintakertomus vuosilta 1925–1927. 
109 Kuuromykkäin lehti, 01.05.1929, nro 5, s. 13. 
110 Kierimo 1955,47, 177; Rantala 2010, 99 
111 Kuuromykkäin lehti, 01.11.1929, nro 11, s. 5. Karjala-lehti 
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4. Myyryläinen vaikuttajana  
Sisällissodasta ja itsenäistymisestä oli kulunut kaksitoista vuotta, mutta 1930- luvun 

alkupuolella kolmen ja puolenmiljoonan asukkaan Suomi eli vielä talouslaman ja puutteen 

aikaa.112 Matkapappien niukat varat olivat entistä niukemmat.  

Vuonna 1931 Myyryläinen määrättiin hoitamaan sivutoimena Nuijamaan kirkkoherranvirkaa. 

Myyryläinen lähestyykin tuomiokapitulia anoakseen palkankorotusta. Hän selvittää; 

Tulen kuten asia Tuomiokapitulin taholla lienee käsitelty, henkilöautoa käyttäen suorittamaan tarvittavat 

jumalanpalvelus- ja kanslia matkat Wiipurista käsin.113 

Tämä oli ainoa keino, jolla Myyryläinen näki pystyvänsä ottamaan viran hoitaakseen. Koska 

jumalanpalveluksia tulee paikkakunnalle suoritettavaksi useampia, arvioi Myyryläinen 

matkakulujen nousevan viransijaisuuden takia 1750–2000 markkaan kuukaudelta. Perustelee 

palkanlisää lisääntyneillä autokilometreillä sekä ihmistentapaamisista paikkakunnalle. 

Yksittäisten seurakuntalaisten tapaaminen oli tärkeää etenkin siksi, että paikkakunnilta puuttui 

oma pappi, hän ehdottikin, ettei palkkio jää alle 3000 mk kuukaudessa.114 

Otto Myyryläinen oli tiiviisti mukana myös Kuurojen Liiton toiminnassa ja 

auttajayhdistyksessä. Vuonna 1931 Kuurojen Liiton vuosikokouksessa Otto Myyryläinen 

esitti tärkeän kysymyksen kuurojenyhdistyksen rahavarain hoidosta. Hän ehdotti otettavaksi 

käyttöön kaikissa yhdistyksissä samanlaisen tilinpidon ja samanlaiset tilikirjat. Vain tällä 

tavoin voidaan jakaa yhteiset ohjeet tilinpidossa. Asia jätettiin keskushallitukselle, joka sitten 

pyysi maisteri Sigyn Heikeliä antamaan ohjeet asiassa seuraavalle vuosikokoukselle, kuten oli 

tapahtunutkin.115  

Tuomiokapitulille lähetetystä matkakertomuksesta ilmenee, että määrärahat ovat 

loppuneet vuonna 1931 ja näin ollen loppuvuoden matkat jouduttiin jättämään väliin. Nämä 

matkat Myyryläinen teki kuitenkin tammikuussa 1932 (Valkeala, Mäntyharju, Mikkeli, 

Haukivuori, Joroinen, Valtimo) Muuten tammikuulle kuuluivat Nurmes, Pielisjärvi ja 

Joensuu. Ilmenee että määrärahat ovat pienentyneet entisestää ja siksi helmikuussa ei ole 

matkoja. Myyryläinen selventää, että matkasuunnitelman tekoa on viivästänyt 

matkustusmäärärahan pieneneminen sekä rippikoulujen järjestely koulujen kanssa.116  

 

 
112 Pikkujättiläinen 
113 MMA VTA Ca 24 Myyryläinen Viipurin hpk. tklille. 5.5.1931. 
114 MMA VTA Ca 24.Myyryläinen Viipurin hpk. tklille.5.5.1931. 
115 Kierimo 1955, 49 
116 MMA VTA Ca24 Myyryläinen Viipurin hpk tklille 5.5.1931. 
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4.1 Kuurojen lapseton avio-onni 

Kuurojen oikeudet ja niiden puolustaminen tuntui olevan papeille ensiarvoisen tärkeää. 

Sterilisointilaki, joka astui voimaan 13.6.1935 aiheutti tyytymättömyyttä ja hämmennystä niin 

kuurojen kuin kuurojenpappienkin keskuudessa. Sterilisoimislaissa itsessään ei mainittu 

kuuroutta sterilisoinnin perusteeksi, vaan asia oli muotoiltu siten, että ”henkilö, jolla on syytä 

pelätä saavansa vajaakelpoisia lapsia, voi itse anoa lupaa sterilisoimiseen” 117 

Otto Myyryläinen kirjoitti kuuromykkien avioliitosta painavan mielipiteensä, joka 

julkaistiin sekä 31.10.1937 Uusi Suomi lehdessä että 1.11.1937 Kuuromykkäin lehdessä. 

Kirjoitelmassaan hän toteaa, ettei yhdessäkään hänen tietoonsa tulleessa tapauksessa, jossa 

tulisi lääkärin määritellä kuurouden synnynnäisyys tai milloin kuulon menetys on tapahtunut, 

ei siihen kyetä lääketieteellisin menetelmin. Hän painottaakin, että kuurojen opettajilla oli 

paremmat tiedot kuuroista tässä asiassa ja että on kohtuutonta asettaa avioliittoesteitä 

kuuroille, joista edes kuuleva ihminen ei selviytyisi.118 Hänen mielestään laki oli 

epäonnistunut ja sitä tulisi muuttaa. Kirjoitelmasta käy hyvin ilmi kuinka tärkeänä 

Myyryläinen pitää yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Tämä kirjoitus oli osa 

avioliittolain vastaista kampanjointia, johon aktiiviset Kuuromykkäin Liiton nuoret 

johtomiehet Myyryläinen, Rurik Pitkänen (1898–1966) sekä Urho Kierimo (1899–1961) 

kuuromykkäin liitosta osallistuivat.119 

Monen kuuron avio-onnea varjostikin tieto lapsettomasta avioliitosta. Lähteistä ei 

selvinnyt kuinka Myyryläinen menetteli vihkimisten suhteen. Lauri Paunu oli ilmeisesti 

kuitenkin noudattanut ohjesääntöä ja vaatinut avioliittoon aikovilta kuuroilta sterilisointia.120 

4.2 Kuurojenpapin on noudatettava ohjesääntöä 

Kansainvälispoliittinen ilmapiiri kiristyi usealla taholla. Tämä oli saanut Suomen kansan 

pohtimaan vapaaehtoisesti rajojen linnoittamista puolustuksen vahvistamiseksi. Kuuroille 

pidettävillä esitelmäpäivillä oli myös valveuduttu kertomalla väestösuojelusta eritoten 

kaasuhyökkäyksiä vastaan.121 

Kirkolliskokouksissa oli jo jonkin aikaa puhuttu hiippakuntien määrän lisäämisestä 

olemassa olevasta neljästä kuuteen hiippakuntaan. Vuoden 1937 kirkolliskokouksessa 

keskustelua Kuopioon perustettavasta hiippakunnasta sai taas vauhtia Oulun tuomiokapitulin 

 
117 Rantala 2010, 107–110. 
118 KL 11/1937, 133; US 31.10.1937, 9; Rantala 2010, 110. 
119 Salmi & Laakso 2005, 206. 
120 Kuurojenliiton lehden haastattelu 2/2014 
121 Ripatti 2014, 28; Salmi & Laakso 2010, 128. 
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tekemästä ehdotuksesta. Tuleva uudistus tulisi muuttamaan hiippakuntarajoja ja näin ollen 

helpottamaan hiippakunnan hoitoa.122 Tuomiokapituli oli vaatinut Myyryläiseltä selitystä 

miksi hän toistuvasti jättää noudattamatta vuonna 1921 kiertokirjeessä julkaistua ohjesääntöä. 

Helmikuussa 1937 Myyryläinen lähetti matkasuunnitelmansa mukana tuomiokapitulille 

selvityksen;  

Menettelyni on aiheutunut siitä, että vuonna 1917 olin saanut Savonlinnan piispalta ja molemmilta 

asessoreilta suullisen toimintaohjeen, joka kuului: Hoida sinä tämä asia, niin kuin parhaaksi näet, äläkä 

tule tänne meiltä neuvoja pyytämään. Emme me tässä asiassa osaa sinua neuvoa. – Sen mukaan sain 

koettaa selviytyä. Tultuani kolmen vuoden väliajan jälkeen takaisin tähän toimeen jatkoin entiseen 

tapaani ja olen tullut tänne asti sen merkeissä käyttäen tietysti hyväkseni työn antamia kokemuksia.123 

Nuorelle papille ohje oli ollut selkeä, ja hän oli pyrkinyt toimimaan niin, ettei työssään sen 

enempää neuvoja kysele tuomiokapitulilta. Myyryläinen myönsi, että oli yksi ohjesääntö, 

jonka hän oli tietoisesti jättänyt huomiomatta syystä, että se haittaisi käytännöntyötä. Hän 

kertoi, ettei ollut toiminut kuitenkaan salassa vaan avoimesti puhuen asiasta tuomiokapitulin 

jäsenten kanssa;  

Nykyisistä [vuonna 1937 toimineista] asessoreista on ainakin rovasti Gummerus saanut kuulla käsitykseni 

asiasta kuin myös sen, etten ole noudattanut eikä minua ole vaadittukaan noudattamaan liian työtä 

kaavoihin sitovaa ohjesääntöä. Aikaisemmin en muista saaneeni sellaista käsitystä, että menettelyäni olisi 

pidetty sopimattomana.124 

Myyryläinen ilmaisi, että hän oli suorittanut virkaa hänelle suoduin vaatimuksin ja selvästi 

ihmetteli saamaansa huomiota. Hän teki tarkan selonteon toiminnastaan ja kuinka ohjesääntö 

on suhteutunut tehtävään työhän. Tarkkaa matkasuunnitelmaan hän kritisoi sen jäykkyydessä: 

Kun ohje sääntö velvoittaa määräämään 2–5 kuukautta eteenpäin kokoukset päivän tarkkuudella, täytyy 

luonnollisesti sivuuttaa myöhemmin tietoon tulevat tilaisuudet tai sitten luopua vahvistetusta 

matkasuunnitelmasta. Samoin tulee kiinteään aikamääriin sidottu matkasuunnitelma tuottamaan 

vaikeuksia kuuromykkäin perheissä sattuvien toimitusten suorittamiseen nähden, sillä onhan mahdotonta 

niistä saada tietoa kuukausia aikaisemmin. Ja niissähän sellaisia, joita ei voi siirtää.125 

Tarkka matkasuunnitelma ei palvellut Myyryläisen mielestä pappia, sen enempää kuin ei 

seurakuntalaisiakaan sitoessaan kaikki papilliset toimitukset tiukasti suunniteltuun 

aikatauluun. Myyryläisen kirjotuksesta nousi esiin, ettei elämä ole aikatauluun sidottu ja näin 

ollen myöskään papin toimittama virka ei sitä voi olla. Myyryläinen myös pohti ohjesäännön 

käytäntöä kuuromykkien rekisterikirjanpidosta:  

...olisi uuden järjestyksen mukaan kuljetettava matkoilla mukana kuuromykäinkirja, historiakirja, 

kirjekonsepti ja yli 1000 kyyromykkäin elämänkerrallisia tietoja. En omaa kokemusta tässä asiassa, mutta 

tuntuu tällainen lisä matkatavaroihin hiukan pelottavalta, jos nimittäin aikoo panna toimeen tiedusteluja ja 

selon ottamista kuuromykistä sekä luettelon täydentämiseksi että lasten kouluun toimittamiseksi. 

Kumpikin on osoittautunut tarpeellisiksi, sillä siihen aikaan, jolloin kirkkoherroilla oli viralliset luettelot 

kuuromykistä, saatoin sillä tavoin saada selville ja kouluun toimitetuksi vuosittain useampia kymmeniä 

kuuromykkiä. Nythän kirkkoherrat ovat vapaat näiden luettelojen pidosta.
 126 

 
122 Ripatti 2014, 24. 
123 MMA VTA Ea 69, Myyryläinen Viipurin tklille. 9.2.1937. 
124 MMA VTA Ea 69, Myyryläinen Viipurin tklille 9.2.1937. 
125 MMA VTA Ea 69, Myyryläinen Tuomiokapitulille 9.2.1937. 
126 MMA VTA Ea 69, Myyryläinen Tuomiokapitulille 9.2.1937. 
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Kirjelmän loppupuolella Myyryläinen koki epäoikeudenmukaisuutta Tuomiokapitulin 

puolelta ja närkästyi asiasta todeten, ettei suinkaan ollut ainoa kuurojenpappi, joka toimi 

ohjesäännön vastaisesti; 

Myöskään ei meidän alamme tienraivaaja, rovasti Huugo Nyberg oman ilmoituksen mukaan ole 

seurannut päiviin sidottua matkasuunnitelmaa.127 

Vaikka Myyryläinen teki tarkan ja suorasanaisen selonteon asiasta hän halusi tuoda esiin, ettei 

ohjesäännön noudattaminen ollut hänelle kynnyskysymys ja hän toimi kuten esimies häntä 

edellyttää: 

 Joustavuus toiminnassa on käsitykseni mukaan tällä työalalla välttämätön edellytys, josta olen valmis 

luopumaan vain siinä tapauksessa, että esimieheni niin määrää.128 

Maaliskuussa 20. päivänä 1937 pidettävässä Kuurojen Liiton vuosikokouksessa käsiteltäviä 

asioita oli muun muassa kuuromykkä- nimityksen hylkäämisestä ja korvaamisesta sanalla 

kuuro sekä vanhainkotien aikaan saamisesta kuuroille. Jälkimmäinen vanhainkoti kysymys 

jätettiin Otto Myyryläisen valmisteltavaksi ja sitten keskushallinnon käsiteltäväksi.129 Otto 

Myyryläinen valikoitui tehtävään ilmeisesti hänen jo aloittamansa selvityksen johdosta. 

4.3 Sota  

Suurvallat allekirjoittivat Münchenin sopimuksen 29. syyskuuta 1938, joka vauhditti toisen 

maailmansodan syttymistä. Suomessa oli aloitettu valmisteluja ja myös Viipurissa oli 

kartoitettu evakuointi mahdollisuuksia. Viipurin läänin maaherra Arvo Manner ja Kannaksen 

alueen armeijakunnan komentaja kenraaliluutnantti Harald Öhquist kävivät 

kirjeenvaihdossaan keskustelua mahdollisuuksista, jotka osoittautuivat riittämättömiksi. 

Nimismiespiirien valmiusastetta pyrittiin myös kartoittamaan oma-aloitteisesti 

lääninhallituksen toimesta, lähettäen kaikille Kannaksen nimismiespiireille kirjeen, jossa 

kehotettiin saattamaan piirien evakuointisuunnitelmat ajan tasalle.130  

Maaliskuussa 1938 pidetyssä Kuurojen liiton vuosikokouksessa oli edustettuna 28 

jäsenyhdistyksen edustajat, käsiteltäviä asioita olimuun muassa vanhainkotiasia sekä kuurojen 

ammattikoulu kysymystä ja avioliittolakia koskeva kysymys. Otto Myyryläinen sai 

tunnustusta hyvästä työstä, jota hän oli tehnyt vanhainkotiasian eteen jo 1920-luvulta alkaen 

ja liiton puheen johtaja Ragnar Karlstedt pyysi Myyryläistä jatkamaan vanhainkoti asian 

parissa. Voimassa oleva avioliittolaki kysymys herätti kokouksessa vilkasta keskustelua, kun 

Lauri Vainola ehdotti kuurojen aviorajoitteen poistamista. Keskusteluun yhtyi myös Otto 

Myyryläinen Urho Paljakan kanssa. Keskustelun päätteeksi Myyryläinen päätti anoa muutosta 

 
127 MMA VTA Ea 69, Myyryläinen Tuomiokapitulille 9.2.1937. 
128 MMA VTA Ea 69, Myyryläinen Tuomiokapitulille 9.2.1937. 
129 Kierimo 1955, 77; Kuuromykkäin lehti, 01.05.1929, nro 5, s. 13. 
130 Ripatti 2014, 32;(luoma,1977,84; Ahokas 2009, 30–32) 
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avioliittolakiin. Seuraavana päivänä pidettävässä keskushallituksen kokouksessa päätettiin 

antaa Otto Myyryläisen tehtäväksi avioliittolakia korjaavan esityksen tekeminen131  

Loppuvuodesta 1938 hän osallistui myös Viipurin esitelmäpäiville pitäen vaikuttavia 

saarnoja sekä esitelmän ”missä on minun paikkani maailmassa”. Tammikuussa ilmestyneessä 

Kuurojen lehdessä Myyryläinen nosti esiin kuuromykkiä koskevia ajankohtaisia asioita ja 

erityisesti köyhäinhuollon epäkohtia. Hän uskoi, että useat ongelmat, jotka kohdistuvat 

kuuroihin ja heidän tarpeisiinsa, johtuu kuulevien hankaluudesta ”säilyttää loogista ajatuksen 

juoksua” Hän toivoi kuitenkin lisääntyvää ymmärrystä kuuromykkäin hyväksi suoritettavaa 

työtä kohtaan.132 Kuurojen papit kokivat myös haasteelliseksi yhteyden pidon kuuroon 

seurakuntaan ja he perustivat yhteistuumin Hiljainen seurakunta lehden vuonna 1938.133  

Vaikka aavistuksia idästä päin tulevasta vaarasta oli ilmassa, aktiivisena Kuurojen liiton 

jäsenenä, Myyryläinen osallistui jälleen 25.3.1939 pidettyihin Viipurin kuurojen yhdistyksen 

40 v. päiville, ollen itse myös puheiden ja esitelmien pitäjänä.134 Sterilisoimis- ja 

avioliittolakiasia käsiteltiin uudelleen samana ajankohtana Kuuromykkäin liiton kokouksessa, 

jonka tavoitteena oli miettiä ratkaisuja, kuinka kuuromykkien kuurouden synnynnäisyyttä tai 

perinnöllisyyttä voitaisiin todentaa. Ehdotuksia tuli ja niistä harkintaan meni Urho Paljakan 

esitys, ”että maan kaikista kuuroista kerättäisiin tilasto, josta kuurouden periytyminen kävisi 

ilmi” sekä Myyryläisen ehdotus, jossa ”lääkärin todistuksen sijaan papisto keräisivät 

todistusvoimaiset merkinnät siitä, missä iässä asianomainen oli kuuroutunut lapsen 

vanhempien, kuuromykkäin opettajien tai naapurien ilmoituksen mukaan”. Seuraavana 

päivänä pidetyssä liiton keskushallituksen kokouksessa Myyryläisen ehdotus sai enemmän 

kannatusta ja Myyryläinen sai tehtäväkseen avioliittolain korjaamista ajavan esityksen 

tekemisen.135  

Syyskuussa 1939 Viipurin tuomiokapituli lähetti kirjelmät kaikille itärajan tuntumassa 

oleville seurakunnille, 66:lle vaaravyöhykkeellä olevalle sekä Terijoen kirkkoherranvirastolle, 

jotta nämä aloittaisivat 120 vuotta vanhemman, että nuoremman arkistoaineksen väliaikaisen 

siirron Vaasan maakunta-arkistoon. Käytössä olevat kirkonkirjat kulkivat henkilökunnan 

mukana.136 Marraskuussa 28. päivänä, Neuvostoliitto irtisanoi hyökkäämättömyyssopimuksen 

 
131 Kierimo 1955, 79; KLA Ca Kuurojen Liiton vuosikokouksen ptk. 25.3.1938, § 12.; Rantala 2010, 110, 

Salminen & Laakso 2005, 206. 
132 KML 1/1939, Kuuromykkäin työtä kohtaan toivotaan suurempaa ymmärrystä, 5. 
133 Pöppönen 2020, 22; Paunu 1991, 109, Salmi & Laakso 2005, 221–222. 
134 Kierimo 1955, 83. 
135 Salminen & Laakso 2005, 206; KL2/2014. Kakkosluokan kansalaiset – pitkään vaietut vääryydet esille 
136 Ripatti 2014, 33; MMA VTA Ca 43 Ptk. 21.9.1939; Da 43 Salaiset kirjelmät 122721.9.1939 Terijoen 

seurakunnan kirkkoherranvirastolle; MMA VTA Ca 43 Ptk. 21.9.1939; Da 43 Salaiset kirjelmät 1228–

1271/21.9.1939 Viipuri-Korpiselkä itäraja vastassa oleville seurakunnille sekä ulkosaarille; MMA VTA Da 43 
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Suomen kanssa ja 29. päivänä katkaisi kaikki diplomaattiset yhteydet Suomeen. 

Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen 30.marraskuuta 1939, Talvisota alkoi. 

Viipurin hiippakunta, sota ja evakko 

Talvisodan aikana moni pappi sai kutsun rintamalle ja joukossa oli myös kuurojen pappeja. 

Otto Myyryläinen oli ainoa kuurojenpappi, joka ei päätynyt rintamalle. Viipurin hiippakunnan 

tuomiokapituli oli laatinut suunnitelman hiippakuntien papiston sodanaikaisesta toiminnan 

järjestämisestä.  

Viipurin tuomiokapitulin laatima lista lähetettiin piispainkokouksen sihteerille 5. 

lokakuuta 1939. Tähän listaan oli merkitty virat ja toimet joihin tuomiokapituli tulisi anomaan 

vapautusta asevelvollisuudesta, jotta papintyö jatkuisi.137 Sota kuitenkin vaikeutti 

huomattavasti Myyryläisenkin toimintapiirissä työskentelyä papiston apulaisenvirkaa 

hoitavana pappina. Seurakunnasta oli määrätty neljä pappia asepalvelukseen. Rippikoulut ja 

muut toiminnat oli lakkautettu vajaan työvoiman ja 1. joulukuuta voimaan astuneen 

pimennyksen vuoksi. Pimennys oli uuden väestösuojelulain asetus, jonka mukaan ulkovalot 

oli pidettävä sammutettuina ja ikkunat peitettyinä, eikä ulkona saanut liikkua tarpeettomasti 

pimeän aikaan.138  

Evakuointisuunnitelmat ja niiden toteutus tulivat liian myöhään ja Viipurin 

pommitusten aikana Viipurin hiippakunnan kirkonarkistot tuhoutuivat. Syynä tähän oli se, 

ettei Piispa Yrjö Loimaranta eikä tuomiokapituli näyttäneet uskovan vielä viimeisessä 

istunnossakaan marraskuussa 31. päivänä Suomen joutuvan sotaan. Painetun arkistoaineiston 

lisäksi tuhoutui paljon käsin kirjoitettua aineistoa.139 

Viipurin läänin evakuointi tapahtui 11.–30. lokakuuta, jolloin koko läänin alueelta 

ihmisiä siirtyi maan sisäosiin, arviolta pelkästään Viipurista lokakuun aikana siirtyi 15 000–

20 000 henkeä evakkoon. Talvisodan alettua tuomiokapituli poistui Viipurista joulukuussa 

1939 Savitaipaleelle. 

 

Pian alkoi kuitenkin kuulua räjähdyksiä 

Koulussa tuli hälytys kello yhdeksän. Rehtori kuulutti; tämä on vain harjoitus! Pian alkoi kuitenkin 

kuulua räjähdyksiä. Oppilaat vietiin pommisuojaan. Kun hälytys oli ohi, oppilaat lähetettiin kotiin. 

Juoksin niin lujaa kuin en koskaan aiemmin ollut juossut. Luostarinkadulla paloi öljysäiliö…140 

 
Salaiset kirjelmät 1353–1419 / 5.10.1939 seurakuntien kirkkoherranvirastoille; Salaiset kirjelmät 1421–1424/ 

5.10.1939 sisäministeriölle, opetusministeriölle, Vaasan maakunta-arkiston ja Viipurin maakunta-arkiston 

johtajille. 
137 SKSKA Ea 933 Herra piispainkokouksen sihteerille 7.10.1939. 
138 Rantala Liisa (2010) 81, 484; Ripatti 2014, 38. 
139 MMA VTA Ca 43 Ptk 30.11.1939; Ripatti 2014, 32, 41, 266–267. 
140 Maija Silvon tarina 2010, 14. 
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Myyryläinen pakkasi välttämättömät tavarat mukaansa ja lähti perheineen Buickilla kohti 

Teiskoa Niemen kartanoon. He palasivat Viipuriin kuitenkin 27.11.1939, mutta uusien 

pommitusten alettua lähtivät Myyryläiset kiireesti 30.11.1939. Bensaa riitti Vahvialan 

pappilaan asti rovasti ja ruustinna Vehniäisen luokse.141 

Papintyöt eivät kuitenkaan sotaa väistäneet ja 31. joulukuussa 1939 Otto Myyryläinen 

lähestyi tuomiokapitulia kirjeitse, pyytäen lupaa suorittaa matkoja ilman alustavaa 

suunnitelmaa, koska vallitseva sota-aika oli hankaloittanut matkoja sekä tapaamisia. 

Myyryläinen koki, että näin hän pääsisi vierailemaan kuurojen kodeissa etenkin rajaseudulla 

paremmin, eikä joutuisi perumaan tuloaan. Samalla hän pyysi saada siirtoväen avuksi sekä 

sotatilasta kärsivien hyväksi käytettävissä olevista varoista rahaerän kuuromykille (2000 mk). 

Selostuksena varojen käytöstä olisi avustuksen saaneiden kuittaukset, jotka toimitettaisiin 

aikanaan tuomiokapitulille. Näillä toimilla Myyryläinen koki pystyvänsä toimimaan parhaalla 

mahdollisella tavalla seurakuntalaistensa hyväksi ja sen ohella jossain määrin kuulevienkin 

siirtoväen sielunhoitotyössä.142 Vahvialan evakuointi aloitettiin Tammi-helmikuussa 1940 

näin ollen Myyryläinen perheineen lähti useammalla reellä kulkemaan evakko jonossa, kohti 

Teiskoa:  

Lunta oli paljon evakkojonosta juostiin metsään suojaan, kun pommikoneet tulivat päälle…Yöksi 

pysähdyttiin kouluille, joissa oli järjestetty yhteismajoitus. Nukkumapaikka etsittiin lattialla makaavien 

ihmisten seasta.143 

Myyryläisen kerrotaan joutuneen olemaan jonkin aikaa kodittomana kuten niin moni hänen 

seurakunnastaankin, mutta sijoittuneen sitten Tuusulan seurakuntaan, jossa osoitteena oli 

Hyrylä, Pajala.144 

Rauha oli  pelkkä väliaikaisratkaisu  

13.3.1940 rauha Moskovassa solmittiin. Viipuri oli menetetty, joten tuomiokapituli siirtyi 

Mikkeliin huhtikuussa 4. päivänä 1940.145 Sota toi mukanaan taloudellisen ahdingon. Alueet, 

joille siirrettiin väestöä, ruuan kulutus kasvoi mutta tuloja ei ollut koska evakoilla ei ollut 

omaisuutta mukanaan. Siirtoseurakunnissa taloudelliset mahdollisuudet olivat myös 

olemattomat. Maaomaisuudet oli menetetty, eikä pankkeihin talletettuja varoja saatu näin 

ollen myöskään verotusta ei voitu panna täytäntöön seurakunnissa. Pappien palkkoja jäi 

maksamatta.146  

 
141 Maija Silvon tarina 2010, 14; Ripatti 2014, 51; Risto Myyryläinen Mikko Ikoselle 15.11.1991: Myyryläisen 

autoilu loppui, kun auto jäi uuden rajan taakse. 
142 MMA VTA Ehe 4 Myyryläinen tuomiokapitulille 31.9.1939. 
143 Maija Silvon tarina 2010, 15. 
144 Hiljainen seurakunta, 01.01.1940, nro 1, s. 8. 
145 Ripatti 2014, 70. 
146 Ripatti 2014, 75–77. 
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Piispankokouksessa 10.4.1940 siirtoseurakuntien kohtaloa pohdittiin. Opetusministeriön 

esittelijäneuvoksen rovasti K. K. Aro ei nähnyt siirtoseurakunnilla tulevaisuutta ja puhui 

seurakuntien lakkauttamisen puolesta. Hänen mukaansa lainsäädäntö ja kirkko-oikeudelliset 

syyt jo itsessään puolsivat lakkauttamista siinä määrin kuin oli asetettu, ettei 

henkilöseurakuntaa voinut perustaa ilman määrättyä aluetta, ja seurakunnan jäsenten tuli asua 

määrätyllä alueella.147  

Säästäväisyysesitykset oli annettu valtionvarainministeriöstä ja tuomiokapitulit 

valvoivat tarkasti näitä. Yksi esimerkki säästötoimenpiteistä löytyy Myyryläisen 

matkalaskusta, jonka hän oli lähettänyt tarkistettavaksi maksua varten tuomiokapitulille. 

Laskun tarkastuksessa ilmeni, ettei valtion rautateiden aikataulussa junan saapumista ole 

mainittu kyseiseen aikaan148. Myyryläinen vastaa: 

Kuopiosta Iisalmeen käyttämäni juna saapui Iisalmeen laskussa mainittuna aikana s.a 14.50. Ainoa mitä 

voin tähän lisätä, on ettei aika kenties ole aivan minuutin tarkkuudella, kun merkitsin sen vasta junasta 

poistuttuani. Junan kulkeminen tähän aikaan lienee katsottava myöhästymiseksi, sillä saapuessani 

Kuopion asemalle ennen 10.25 aikataulussa lähteväksi merkityn junan lähtöaikaa sain odottaa 

ensimmäistä mahdollisuutta puoli yhteen saakka päivällä…Laskujen teko olisi paljon helpompaa, jos 

valtio matkalaskujen suorittajana tiedottaisi virallisesti kaikille palvelijoilleen taksoihin tekemistään 

muutoksista.
 149 

Myyryläisen perheen, Viipurissa Luostarinkadulla sijaitseva koti paloi vuonna 1940.150 

Taloudellinen ahdinko ja työnteon vaikeutuminen näkyi myös Myyryläisen 13. elokuuta 1940 

kirjoittamassa kirjeessä tuomiokapitulin rahastonhoitajalle, että tulevien laskujen 

kirjauspaikka on Opetusministeriön määräyksestä Mikkeli, eikä näe syytä miksi 

edellistenkään matkalaskujen kirjauspaikkaan olisi muutoksen syytä; 

Onhan poikkeuksellisissa oloissa elettäessä asunto asiallisempi lähtökohta kuin vieraan vallan alueella 

oleva Suomen Viipuri. Odotan näiden maksujen suoritusta nyt kun enää ei pitäisi olla olemassa 

epätietoisuutta.151 

Viipurin tuomiokapituli lähestyi Otto Myyryläistä jälleen kirjeitse vaatien selvennystä mille 

paikkakunnalle Myyryläinen asettuu asumaan.152 Kirjeen saatuaan Myyryläinen matkusti 

viipymättä opetusministeriöön tarkistamaan asian:  

Silloin sain tietää, että minulla edelleenkin Tuomiokapitulin kautta saamani Opetusministeriön päätöksen 

16/7 1940 no 459, mukaisesti on oikeus vapaasti valita asuinpaikkani piirin sisällä. Vain laskuihin nähden 

on Mikkeli kiinteästi määrätty lähtökohdaksi alkaen 16/7 1940.
153 

Opetusministeriön luvan myötä sota-aikanakin Myyryläisellä oli vapaus valita 

asuinpaikkansa, kunhan se olisi toimintapiirin sisällä. Jostain syystä tuomiokapituli oli 

 
147 KHA PKA Ea 6 Evakuoitujen seurakuntien asema. Aron muistio; Autio 1986, 349; Ripatti 2014, 76–78. 
148 MMA VTA Ei 18 1764 Tuomiokapituli Myyryläiselle 1940. 
149 MMA VTA Ei 18 Myyryläinen tuomiokapitulille 23.10.1940. 
150 Maija Silvon tarina 2010, 13; Liite (kuva 2). 
151 MMA VTA Ei 18 Myyryläinen tuomiokapitulille 1940. 
152 MMA VTA Ei 18 No:1436 Tuomiokapituli Myyryläiselle 1940. 
153 MMA VTA Ei 18 22.8.1940 Tuomiokapitulille. 
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määräämässä Myyryläistä ohjesäännön mukaisesti Opetusministeriön määräyksestä 

huolimatta. Tuomiokapituli pyysi toimittamaan myös arkistoja Mikkeliin, mutta kuten 

Myyryläinen oli ilmoittanut jo aikaisemmin, olivat tiedot tuhoutuneet Viipurin tulipalossa. 

Tämä sama tieto oli myös tuomiokapitulille tullut aikaisemmin. Myyryläisellä oli säästynyt 

oma kappale kuurojen rekisterikirjanpidosta, joka oli hänellä aina mukanaan ja siitä hän ei 

ollut valmis luopumaan, sillä tarvitsi sitä työssään joka päivä.154  

Takaisin Viipuriin 

Vaikka maaliskuussa rauha oli laskeutunut Neuvostoliiton ja Suomen välille oli Suomi 

jatkuvasti Neuvostoliiton uhkailujen ja painostuksen alaisena. Suomi sai ehkä yllättävänkin 

tuen Saksasta 1940. Saksan valtakunnankansleri Adolf Hitler oli heinäkuussa tehnyt 

päätöksen hyökätä Neuvostoliittoon 1941 kesällä. Suomi näki tilaisuutensa vallata takaisin 

talvisodassa menettäneensä alueet taistellen Saksan rinnalla, vaikka ei halunnutkaan 

hyökkääjän mainetta. Suomi hyökkäsi 10. heinäkuuta 1941. Eteneminen kohti Kannasta oli 

aloitettu heinäkuun viimeisenä päivänä, joukot etenivät hyvin ja voitokkaasti. 22.8–1.9.1941 

kaavailtu ”Operaatio Viipuri” oli jokseenkin uhkarohkea, mutta tuotti Viipurin takaisin 

valtauksen 28.8.1941 ilman tuhoisia taisteluita itse kaupungissa. Operaatio Viipuri käynnistyi 

heinäkuun viimeisenä ja Viipuri vallattiin takaisin.155 

Välirauhan sekä asemasodan aikana Suomi halusi eheyttää sodan runtelemia kohteita. 

Viipurin valtauksen myötä tuomiokapitulit tahtoivat palauttaa siirtoseurakunnat takaisin 

Viipuriin ja Karjalaan, joten matkaan lähetettiin tiedusteluryhmä. Jälleenrakentaminen alkoi 

ja ihmiset jatkoivat elämäänsä, vaikka sota jatkui. Asemasodassa oleva Suomi oli rauhallinen, 

vaikka silloin tällöin sodan uhreja syntyikin. Kotirintamalla tosin työvoimapula alkoi olla 

huolestuttavalla tolalla jo syksyllä 1941. Marraskuussa vapautettiin palveluksesta vanhimpia 

ikäluokkia palaamaan kotirintamalle työntekoon.156 

Tiedusteluryhmä lähetti tuomiokapitulille raportin, jossa kuvattiin Viipurin lohdutonta 

tilaa ”Papulasta keskikaupunkiin katsottuna ei näkynyt yhtään ehjää taloa” 157 Viipurin 

takaisin valloittaminen oli mennyt kivuttomasti, mutta jälleen rakentaminen oli hidasta. 

Pikkuhiljaa kuitenkin raunioita siivottiin ja kauppojakin alkoi avata, elämä alkoi tasaantua 

käynnissä olevasta sodasta huolimatta. Ensimmäisiä paluulupia alettiin jakaa siviileille jo 

vuoden 1941 joulukuussa. Myös siirtoseurakuntia alettiin siirtämään takaisin ja osa papistosta 

 
154 MMA VTA Ei 18 22.8.1940 Viipurin tklille. 
155 Juutila, Leskinen 2005, 12, 122–127, 241, 244. 
156 Juutila, Leskinen 2005, 341–343. 
157 Ripatti 2014,102–108. 
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määrättiin palaamaan ja osa jäämään vielä siirtoseurakuntiin158. Myyryläinen oli yksi 

Viipuriin määrätyistä papeista;  

Tuomiokapitulin kirjelmässä no: 1603 johdosta päivätty 22/12 1941, saan kunnioittaen ilmoittaa, ettei 

minulla ole mitään vastaan sitä, jos Tuomiokapituli määrää allekirjoittaneen Viipurissa asumaan oman 

virkansa ohella hoitamaan sikäli II kappalaisen tehtäviä. Asuntokysymyksen tultua selvitetyksi sekä 

tarpeellisten lupien saatua perheeseeni kuuluville voin siirtyä Viipuriin.159 

Maan taloudellinen tilanne ja takaisinvallatun alueen olosuhteet aiheuttivat kuitenkin huolta 

takaisin muuton suhteen Myyryläiselle ja hän lähestyykin tuomiokapitulia kirjeitse 6. 

tammikuuta 1942: 

Kun olosuhteet Viipurissa nykyisellään ovat allekirjoittaneelle kokonaan tuntemattomat lukuun ottamatta 

eri tahoilta saamieni tietoja, joiden mukaan vuokrat nykyisin olivat huomattavasti korkeammat entisiin 

verrattaen, puuttuu minulta tosiasioihin nojaava perusta, joille rakentaisin palkkavaatimukseni. Näin ollen 

ja edellyttäen että Tuomiokapitulin taholla ehkä paremmin tunnetaan vallitsevat olosuhteet, jätän Viipurin 

tuomiokirkkoseurakunnan II kappalaisen viran hoidosta minulle määrätyn palkan Tuomiokapitulin 

harkinnan varaan luottaen siihen, että Viipuriin muuttoni aiheuttama vuokra ero tulee peitetyksi ja 

työlleni jää kohtuullinen korvaus.160 

Takaisin valloitetulle alueelle matkustamiseen vaadittiin erillinen matkustusasiakirja, jonka 

sai vain puolustusvoimien päämajasta. Kuurojen papin työn luonne ei ollut muuttunut sodan 

myötä vaan oli edelleen liikkuvaa. Erityisjärjestelyt matkustamisen suhteen oli saanut 

Myyryläisen pohtimaan myös kuurojen pääsyä papintapaamisiin. Maaliskuussa 2. päivänä 

1942 Myyryläinen lähestyi tuomiokapitulia anoen itselleen tarpeellisia matkustusasiakirjoja; 

Kun takaisin valloitetulle alueelle matkustamiseen vaaditaan erikoinen matkustuslupa ja täkäläisen 

poliisilaitoksen ilmoituksen mukaan heidän luvananto-oikeutensa on rajoitettu, mistä syystä he neuvoivat 

hankkimaan kyseellisen luvan Päämajasta, pyydän täten kunnioittaen Tuomiokapitulin toimenpidettä 

siihen, että Päämaja antaisi allekirjoittaneelle virkansa hoitamiseksi tarpeellisten matkojen suorittamiseen 

tarvittavan luvan. Samalla alistan tuomiokapitulin harkintaan, olisiko tässä yhteydessä syytä ottaa 

huomioon niidenkin kuuromykkien sielunhoito, jotka ovat linnoitustöissä piirini itäpuolella.161 

Myyryläinen oli selvästi tietoinen siitä missä oman seurakuntansa jäsenet ovat ja oli pohtinut 

keinoja, kuinka huolehtia myös heidän sielunhoidostansa, kun matkustaminen oli hankalaa. 

Myyryläinen perheineen muutti vuonna 1942 takaisin Viipuriin. Edellinen koti 

Luostarinkadulla oli palanut, joten uusi koti löytyi nyt Pontuksenkadulta.162 Keväällä perhe 

oli muuttanut korttelin päähän Kannaksenkatu 15.163 Keväällä 1943 Viipurin tuomiokapituli 

antoi rovastin arvonimen Otto Myyryläiselle. Myyryläinen oli tuolloin toiminut kuurojen 

hyväksi jo 25 vuotta.164  

Painostus antautua Neuvostoliiton puolelta alkoi vetää Suomea ahtaalle, kun Saksankin 

voima alkoi murentua. Kesällä 1944 alettiin saada viljatoimituksia Saksasta. Kesäkuun lopulla 

 
158 Ripatti 2014, 251  
159 MMA VTA Ei 18, 2107 Myyryläinen Viipurin tuomiokapitulille. 
160 MMA VTA Ei 18 42 Myyryläinen Viipurin tuomiokapitulille 1941. 
161 MMA VTA Ei 18 Myyryläinen Viipurin tuomiokapitulille 1942. 
162 Hiljainen seurakunta, 01.01.1942, nro 1, s. 8; Maija Silvon tarina 2010, 15. 
163 Hiljainen seurakunta, 01.01.1943, nro 1, s. 8, kuva 3. 
164 Hiljainen seurakunta, 01.01.1943, nro 2, s. 8. 
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Yhdysvallat eivät katsoneet hyvällä Suomen ja Saksan yhteistyötä katkaisten yhteistyön 

Suomeen. Suomi kuitenkin säästyi Yhdysvaltojen sodan julistukselta.165 Stalin halusi Viipurin 

itselleen ja totesikin suurlähettiläs Harrimanille kesäkuussa 1944 ”He ovat harvinaisen 

itsepäistä ja hidasälyistä kansaa. Järkeä on lyötävä moukarilla heidän päähänsä”. Suomalainen 

sotilasjohto ei tiennyt mikä heihin iski, kun Kannaksella alkoivat pommitukset 9. kesäkuuta 

1944.166 Sota sai uuden muodon 14. kesäkuuta 1944 kun Neuvostoliitto hyökkäsi 

voimallisesti pommittaen Viipuria. Joukot vetäytyivät taistellen Viipurin -Taipaleen tasalle.167 

Marsalkka Mannerheimin lyhyessä ja ytimekkäässä päiväkäskyssä 16. kesäkuuta 1944 viesti 

on selvä:168 

Sotilaat! Te tiedätte, että isänmaan kohtalo riippuu teistä. Te ette lannistu vastoinkäymisissä. Te olette – 

me olemme kaikki – ennenkin yhdessä kestäneet kovia iskuja ja tulemme sen nytkin tekemään. 

Oli selvää, että suomi oli nyt alivoimainen, mutta kansa oli yksimielinen, taistelutta ei annettu 

periksi. Karjalan kannaksen evakuointisuunnitelmat kaatuivat massiivisen hyökkäyksen 

myötä. Tilanne oli pahempi kuin pahin ajateltu tilanne. Yhteydet olivat poikki, autoja ei ollut 

riittävästi ja junaliikenne oli varattu Kannaksen puolustuksen tueksi. Väkeä marssitettiin 

luovutuspaikoille. Suomen lippu laskettiin Viipurin tornista 20. kesäkuuta 1944. Myyryläinen 

perheineen lähti 15.–17.6.1944 Viipurin evakuoinnissa Kangasniemelle.169  

Sodanjälkeen 

Hajaantuneen seurakunnan hoitaminen ei ollut helppoa, kun pappi itsekin perheineen oli 

evakossa. Matkat oli suunniteltava pitkäjänteisesti ja huolellisesti, koska joitain tie yhteyksiä 

puuttui kokonaan. Seurakunnat olivat köyhiä ja kirkolliskokouksissa oltiin myös huolissaan 

taloudellisesta kantokyvystä. Kirkolliskokouksessa 1943 päätetyt asiat, jotka olivat tarve 

kirkon keskuselimelle, jonka tehtäviin lukeutuisi niin taloudelliset kuin hallinnollisetkin asiat 

sekä papiston palkka asia että eläkekysymys. Eduskunta otti kuitenkin ensimmäiseksi 

esityslistalle kirkkohallinnon perustamisen katsoen, että papiston palkkaus sekä eläkeasiat 

jäivät myöhemmäksi.170  

Diakoniatyö oli myös ollut puheenaiheena jo useamman vuosikymmenen. Työn 

vakinaistaminen ja palkkauksen tarkistaminen oli tarpeellista koska monet seurakunnat olivat 

suorittaneet diakonia työtä vain hiippakunnan ohjesääntöjen pohjalta. Vuonna 1944 kirkkolain 

 
165 Leskinen, Juutila 2005, 786. 
166 Ripatti 2014, 175; Leskinen Juutila 2005, 789. 
167 Ripatti 2014, 176. 
168 Leskinen, Juutila 2005, 800. 
169 Maija Silvon tarina 2010, 16; Ripatti 2014, 176. 
170 Etelä-Saimaa, 29.01.1944, nro 22, s. 3; Ripatti 2014, 197–199. 
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uudistuksen myötä velvoitettiin seurakuntia palkkaamaan koulutettua työvoimaa diakonia 

työhön, uudistuksen käytäntöönpano kuitenkin kesti vielä useamman vuoden.  

Vuonna 1945 Otto Myyryläinen aloitti Mikkelin kuuromykkäin pappina171 Viipurin 

tuomiokapitulin nimen muuttuessa Mikkelin tuomiokapituliksi. Viipuri -nimen käyttö oli 

poliittisesti sopimaton ilmaisu herkässä tilanteessa, jossa ulkopoliittiset suhteet Neuvostoliiton 

kanssa kiristyivät, eikä keskustelu hallintoalueiden nimestä ollut järkevää hallituksen mielestä 

ennen maaliskuunvaaleja. Pääministeri Paasikivi kiirehti asian kanssa ja kirkkoa kuulematta 

hallitus määräsi 9.3.1945 nimen muutoksen. Muutos astui voimaan jo saman vuoden 

huhtikuussa. välirauhan ehtoja ja muutos oli tehtävä ennen määräajan umpeutumista.172 

4.4 Avioliittolain uudelleen käsittely 

Avioliittolakiasiasta keskusteltiin monien lehtien palstoilla ja 26. helmikuuta 1944 Uusi 

Suomi -lehdessä uutisoitiin tasavallan presidentin päätöksestä antaa eduskunnalle hallituksen 

esitys avioliittolain muuttamisesta. Muutosta haettiin, koska oli syytä tarkastella ”eräitä 

muutoksia ja selvennyksiä niihin avioliittolain yksityiskohtiin, jotka koskevat avioesteitä ja 

avioeron saamista.”173 

Työ kuurojen välisen avioliittokiellon lieventämiseksi kantoi vihdoin hedelmää. Vuonna 

1944 Kuurojenliiton johtomiehinä toimineet kuurojenpapit Lauri Paunu ja Otto Myyryläinen 

onnistuivat lakiehdotuksen läpiviennissä, ja laki rajautui koskemaan vain perinnöllisesti 

kuuroja kuurojen yhteisön esittämällä tavalla.174 Uusi avioliittolaki kielsikin jatkossa vain 

perinnöllisesti kuuromykkien avioitumisen ilman presidentinlupaa175 ja jos perinnöllisesti 

kuuro pari tahtoi tulla vihityksi, oli heidän suostuttava sterilisoitavaksi. Myyryläistä asia vielä 

selvästi vaivasi kirjoittaessaan ystävälleen varatuomari P.P. Piispaselle kirjeen. Kirjeessä hän 

selostaa näkemiään epäkohtia lain ja lääkärin kyvyssä arvioida kuuroutta, jonka jälkeen hän 

siirtyy kysymykseensä:  

Nyt sinä tietysti haluat sanoa minulle, ettet ole lääkäri vaan lakijuristi: Ole vaan mikä olet. Selitä 

kuitenkin minulle, onko toimeenpanoasetus, joka on annettu edellisen lain yhteydessä, voimassa vielä 

senkin jälkeen, kun lakia on muutettu. Tai ehkä paremminkin pyydän sinua tutkimaan kuuromykkien 

avioliittoa koskevat lait ja asetukset ja antamaan hampaattoman ja sarvettoman lausunnon ja ohjeen siitä, 

miten käytännössä on meneteltävä, että rakastuneet kuuromykät saavat toisensa i laga om mig, 

tarvitsematta elää på fri skam.176 

Avioliitto kysymys oli selvästi ihmisarvoa loukkaava ja kyseisen lain pykälän noudattaminen 

aiheutti myös kärsimystä ja epäkohtia. Papit joutuivat usein virkansa puolesta tekemään myös 

 
171 Myyryläinen, Otto Akseli. Suomen papisto 1800–1920-verkkojulkaisu. 
172 Ripatti 2014, 205–206. 
173 Uusi Suomi, 26.02.1944, nro 55, s. 7. Avioliittolakia ehdotetaan muutettavaksi. 
174 Salminen & Laakso 2005, 208; KL 2/2014 Kakkosluokan kansalaiset – pitkään vaietut vääryydet esille 
175 Laki avioliittolain muuttamisesta 1944/212, §12. 
176 MMA VTA Ei 4 Myyryläinen P. P. Piispaselle. 
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raskaita ja epämiellyttäviäkin päätöksiä lain vuoksi. Joskus papit joutuivat kieltäytymään 

myös vihkimästä pariskuntia. Monet kuurot elivätkin ns. susipareina, joka ei ollut 

ajankäsityksen mukaan hyväksyttävää, ja joutuivat jopa oman yhteisönsä syrjinnän ja 

halveksinnan kohteeksi.177 Epäoikeudenmukaisuutta avioliittoasioissa kuurojen osalta kesti 

aina vuoteen 1969, jolloin uuden avioliittolain myötä perinnöllinen kuurous ei olisi enää 

avioliiton solmimisen esteenä.178  

Sodan jälkeinen aika oli aiheuttanut koko maassa asuntopulan. Ahtaus vallitsi 

kaikkialla. Myyryläiset saivat kuitenkin perheelleen paikan Mikkelistä, kun kuuromykkäin 

koulun johtajatar tarjosi perheelle omaa asuntoaan179, siihen asti kunne Myyryläiset saisivat 

oman talonsa valmiiksi.180 Marraskuussa 1946 maistraatti hyväksyi Otto Myyryläisen 

piirustusten mukaisen rakennusluvan muutamilla ehdoilla.181 Asuntopula näkyi tuolloin myös 

Mikkelin kuurojen koululla, jossa 20 hengen asuntolaan majoitettiin jopa 60 oppilasta 1940-

luvun lopulla. Seuraavalla vuosikymmenellä valtio laati erillisen ohjelman kuuromykkäin- ja 

sokeainkoulujen uudisrakennuksia varten. Mikkeli oli uudistamistarpeissa ensimmäisenä. 

Mikkelin kaupunki järjesti koululle vaihtokaupalla tontin Urpolasta, jonne valmistui uusi 

koulu vuonna 1962. Siellä Mikkelin kuulovammaisten koulu, nykyisin Mikaeli-koulu, toimii 

edelleen.182 

Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliitto (SKSK) perusti sosiaalisihteerin viran, 

jonka tehtävä oli suunnitella ja kehittää Diakoniatyötä. Diakoniatyöalaan liittyi myös 

aistiviallistyö ja näin ollen aistiviallistyön tarpeiden kartoittamiseen perustettiin toimikunta 

kesäkuussa 1949. Toimikunta laati muistion aistiviallisten asemasta kirkon piirissä, sekä 

sielunhoitotyöstä. Aistiviallistoimikunnan puheenjohtajana toimi pastori Armo Nokkala, 

sihteerinä sosiaalisihteeri Lauri Tuomi ja muina jäseninä virkaa tekevät kuurojenpapit Heikki 

Hyvärinen, Otto Myyryläinen sekä Lauri Paunu, mukana oli myös muutamia sokeanhuollon 

puolella toimivia henkilöitä. Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliiton (SKSK) asettama 

aistiviallistoimikunta sai mietintönsä valmiiksi keväällä 1950. Mietinnössä korostettiin 

aistiviallisten ja erityisesti kuurojen erityistyöalan tarvetta;  

[…] Hei tarvitsevat sielunhoitoa kenties suuremmassa määrin kuin muut siksi, etteivät he voi purkaa 

ajatuksiaan ja tunteitaan niin kuin kuulevat ihmiset toisilleen.183 

 
177 Salminen & Laakso 20015, 207. 
178 Salminen & Laakso 2005, 209. 
179 Maija Silvon tarina 2010, 15; Hiljainen seurakunta 1/1946, 8.; Kuva 4 
180 Ikonen 1991, 38. 
181 MRA maistraatin lupa marraskuulta asuinrakennus (1946) 
182 Mikkelin yliopistokeskuksen korttelin historiaa; Kuujo, E., Väänänen, K., Lakio, M., Hassinen, E. 1988.   
183 KA SKSK Fh 1 Muistio aistiviallisten sielunhoidon tehostamisesta [1950]; Rantala 2010, 118–119. 
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Samassa muistiossa otettiin esille myös kuurojen sielunhoidon toteuttamisen haasteet, jota oli 

muun muassa viranhaltijoiden määrän vähäisyys, matkustusmäärärahojen riittämättömyys 

hoidettavaan alueeseen nähden. Toimikunta oli mietintöönsä myös kirjannut ratkaisu 

ehdotuksia kestämättömän tilanteen korjaamiseksi; 

Liikennemahdollisuudet asettavat rajoituksia pappien toiminnalle, kun ollaan riippuvaisia aikataulun 

mukaan kulkevista liikennevälineistä. Varsinkin syrjäseuduilla menetetään matkustamiseen kallisarvoisia 

työpäiviä. Siksi kuuromykkäinpapeilla pitäisi olla henkilöautot käytettävissään – – Henkilöautolla 

matkustaessa olisi sellainenkin etu että, pappi saattaisi tehdä kotikäyntejä niiden sairaiden ja vanhusten 

luona, jotka eivät voi saapua ilmoitettuihin kokouspaikkoihin. Nämä jäävät ilman papin välittävää 

hengellistä ja sosiaalista apua juuri silloin, kun he sitä kipeimmin tarvitsisivat.
 184 

Myyryläisellä oli omakohtaista kokemusta siitä millä tavalla henkilöauto helpotti ja vapautti 

työnhoitamista. Vaikka muistiota pidettiin ansiokkaana ei toimiin työn edistämisen kannalta 

merkittäviin toimiin ryhdytty.185 

Perinteisen toimikuntatoiminnan, seurakuntatyön ja matkapapinviran ohella 

Myyryläinen osallistui menetettyjen alueiden muistojuhlallisuuksiin. Vuonna 1949 

joulukuussa pidettiin Laatokan Karjalan luterilaisten seurakuntien jäähyväisjuhlien sarja. 

Viimeinen jäähyväiset saava seurakunta oli Salmin evankelisluterilainen seurakunta, jossa 

myös seurakunnan viimeisinä aikoina Otto Myyryläinen oli työskennellyt. Juhlallisuudet 

järjestettiin Lapinlahdella sekä Siilinjärvellä. Lapinlahden juhlallisuuksissa Myyryläinen piti 

rippisaarnan sekä luovutti Salmin seurakunnan käytössä olleen ehtoolliskaluston Lapinlahden 

seurakunnalle. Samana päivänä juhlallisuudet jatkuivat Siilinjärvellä, jossa Myyryläinen luki 

Piispan tervehdyksen ja ilmoitti, että Salmin seurakunta oli luovuttanut urkuharmonin 

Siilinjärven seurakunnan käyttöön.186 

Kuurojen sielunhoitotyö elää voimakasta kehityskautta  

Suhteita pohjoismaisiin kuuroihin ja kuuromykkäin pappeihin pidettiin tiiviisti niin 

kuuromykkäinkokouksissa kuin kuuromykkäinpappien kokouksissa. Vuotuisilla kokouksilla 

ja muissa yhteydenpidoissa pyrittiin kehittämään kuurojen sielunhoidollista työtä, 

parantamaan kuurojen yhteiskunnallista asemaa ja universaalistamaan käytänteitä, mutta niillä 

oli myös sosiaalistava vaikutus, kun kuurot saivat tavata toinen toisiaan. 

Kuuromykkäinpappien työneuvottelutapaamiset järjestettiin aina kahden vuoden välein 

vuorollaan kussakin osallistuja maassa, kuitenkin vuoden 1939 kokous jäi sotien vuoksi väliin 

sodan uhan vuoksi.187  

 
184 KA SKSK Fh 1 Muistio aistiviallisten sielunhoidon tehostamisesta [1950]; Rantala 2010, 119. 
185 KH SKSK Fh 1Piispainkokoukselle saapuneet asiakirjat 1950–1954 Myyryläinen [1785]; Rantala 2010, 120. 
186 Laatokka, 20.12.1949, nro 276, s. 1. 
187 Paunu, O., Wallvik, B., 1991, 138. 
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Ensimmäinen pohjoismainen kuuromykkäinpappien kokous sotien jälkeen pidettiin 

1946, Värmlandissa Ruotsissa. Tuolloin Suomen virkaatoimittaville kuuromykkäinpapeille 

esiteltiin Ruotsissa pidettävät kuurojen seurakuntakurssit. Asiasta kiinnostuttiin ja vuonna 

1948 Suomen ensimmäinen kuurojen seurakuntakurssi otti paikkansa Järvenpään 

seurakuntaopistolla.188 Seurakuntakurssilla opeteltiin muun muassa tuntemaan seurakuntaa ja 

mitä sen toimintaan kuului tutustumalla Suomen kirkkoon. Kurssilla opetettiin kuinka olla 

seurakuntalainen ja lähimmäinen toinen toisilleen. Kurssit kestivät kulloinenkin neljä päivää, 

jolloin oli aikaa tutustua kuuroihin ja selvittää millaisia tarpeita ja odotuksia heillä 

seurakuntalaisina oli, sekä viettää mukaviakin yhdessäolon hetkiä. Ensimmäinen 

kokoontuminen on jäänyt monilta osin osallistujien mieleen.189 Lauri Paunu muistelee 

tapahtumia seuraavasti: 

 Oli toki viihteellistäkin ohjelmaa. Aamuvoimistelut, joista myös on mainittu. Hauskoiksi koettiin Otto 

Myyryläisen pitämät artikulaatioharjoitukset. Hänhän oli toiminut puhekoulussa opettajana ja osasi 

hauskasti ohjata aikuisia oppilaitaan.190 

Toinen sotien jälkeen pidetty kuuromykkäinpappien kokous pidettiin Oslossa 8.7.1948 

pidettäviin kuuromykkäinpappien kokoukseen, jossa käsiteltäviä aiheita oli kuuromykkien 

lähetystyö. Myyryläinen kommentoi matkan antia:  

Kuuromykkäin sielunhoitotyö, jota vuosikymmenien aikana on suoritettu tämän hiljaisen seurakunnan 

keskuudessa, elää parhaillaan voimakasta kehityskauttaan, on odotettavissa, että lähivuosina entistä 

laajemmat kuuromykkäpiirit voidaan saada osalliseksi tästä työstä.191 

Myyryläinen näki, että jo pitkään tehty työ oli kantanut hedelmää innostaen myös kuuroja 

ajamaan hanakammin niin omia oikeuksiaan kuin myös yhteisönsä sielunhoidollisen työn 

edistämistä. Myyryläisen kielitaitokin oli ainakin ruotsin osalta niin hyvä, että hän pystyi 

esittämään asiansa vaivatta niin skandinaavisille kuin pohjoismaisillekin kollegoilleen. Norjan 

kielen tai tanskan kielitaidosta ei ole merkintöjä. 

Myyryläinen koki kuurojen sielunhoitotyön kutsumuksekseen. Tuomiokapituli oli 

määrännyt Myyryläisen toimimaan oman toimensa ohella Lakkautettujen seurakuntien 

keskusarkistossa, Myyryläinen lähetti tuomiokapituliin kirjeen, jossa hän anoi vapautusta 

kyseisestä tehtävästä. 1.9.1950 tuomiokapituli myönsi Rovasti Myyryläiselle vapautuksen 

tehtävästä.192 Kuuromykkien sielunhoito ja sen laadukas jatkuminen huoletti Myyryläistä. 

Hän lähestyikin 27.9.1950 esityksellään Mikkelin Hiippakunnan tuomiokapitulia. 

Kun pätevyysvaatimukset  kuuromykkäinpapin virkaan on, että asian omainen on perehtynyt  

kuuromykkien sielunhoitoon, eikä sellaisia pappismiehiä tietääkseni maassamme nykyisin ole  – – niin 

vastaisuudessa avoimeksi tulevia kuuromykkäin matkapapin virkoja ajatellen alistan täten 

 
188 Paunu, O., Wallvik, B. 1991, 109; Hiljainen seurakunta N:o 2/1948; Hyvärinen, H. 1991, 44. 
189 Hyvärinen 1991, 44; 
190 Paunu, O. Wallvik, B. 1991, 110 
191 Länsi-Savo, 19.09.1948, nro 215, s. 1 
192 Laatokka, 19.08.1950, nro 188, s. 3; 
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Tuomiokapitulin harkittavaksi , eikö olisi määrätä hiippakunta-apulaisen tapaisesti mutta koko maata 

varten  siihen tehtävään halukkaaksi ilmoittautuva nuori pappismies – – Näin ollen vältyttäisiin siltä 

ilmeiseltä epäkohdalta, että kuuromykkäinpapiksi on pakko nimittää joku pappi yksinomaan sen toivon 

varassa, että hän oppii tehtävänsä ja viihtyy siinä.193  

Myyryläinen selvästi pohti alan tulevaisuutta. Hän näki, että jos jo opintojen yhteydessä 

kuurojenpapin virkaan valmisteltaisiin papiksi aikovat, olisi reservissä osaavaa henkilökuntaa, 

kun tarve tulisi. Olihan kirkkolain kuuromykkäinsielunhoidon järjestämistä koskevassa 

asetuksessa 31/12 1927 3§ sanottu, että kuuromykkäin matkapapin tulee omata tarpeellinen 

jumaluusopillinen sivistys sekä olla perehtynyt kuuromykkäin sielunhoitoon. Tämä asiaa ei 

kuitenkaan tiettävästi edennyt Piispainkokouksesta.  

Vuoden 1954 eduskunnan valtionvarainvaliokunnan tietoon saapui, että kaksi 

kuurojenpappia oli aikeissa siirtyä paremmin palkattuihin virkoihin. Kuurojenpappien 

palkkaus nousi pikaisesti kolmella palkkaluokalla. Luontais- tai asumisetuja papeille ei 

kuitenkaan myönnetty.194 Myyryläinen siirtyi eläkkeelle kuurojen matkapapin sekä 

aistiviallistoimikunnan virastaan terveydellisistä syistä 1.7.1958.195 Lehdessä Rovasti 

Myyryläisestä kirjoitettiin hyvin arvostaen ja muistellen hänen persoonaansa ja tapaa kohdata 

ihmisiä. 

4.5 Papin näköinen mies 

Otto Myyryläisestä kerrotaan erilaisissa yhteyksissä. Näistä kertomuksista nousee esiin 

Myyryläiselle ominaisia luonteen piirteitä ja toiminta malleja, jotka kuvaavat hänen 

persoonaansa kuten, Iloinen huumorintajuinen, hyväntahtoinen ja auttamishaluinen, työlleen 

omistautunut ja työstään innostuva, elämänmyönteinen, vaatimaton ja väsymätön, sosiaalinen 

sekä välittävä. 

1920-luvulla luokkaerot olivat vielä vahvasti esillä, kirkollisia menoja ja papistoa tuli 

arvostaa ja kunnioittaa. Myös papiston odotettiin toimivan arvonsa mukaisesti. 

Myyryläinen kuitenkin tunnettiin aina reippaasta, nuorekkaasta ja iloisesta 

olemuksesta.196 Myyryläiselle iloisuus ja huumorintaju olivat tunnusomaisia piirteitä ja se 

huomioitiin myös muun muassa viittomanimessä. Kuurojen kaikilla kuurojenpapeilla oli omat 

viittoma nimet. Otto Myyryläisellä viittoma nimiä oli kaksi. Toinen oli ”hiiri” joka ilmeisesti 

juontuu hänen sukunimestään ja voidaan ajatella olevan virallisempi. Toinen viittoma nimi oli 

”pappi leikinlaskija”.197  

 
193 KH SKSK Fh 1 Laajennetun piispainkokouksen kirjeistö joulukuu 1951 Myyryläinen [1789] 
194 KH SKSK Ca Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliiton työmaalta vuosikertomus 1954 [1783]. 
195 KH SKSK Ca Suomen Kirkon Seurakuntatyön keskusliiton ym. vuosikertomus 1958[1780]; KL 2/1958, 24–

25. 
196 Hs 2/1946, 13; KL 2/1958, 24–25 Pitkänen; KL 2/1958, 25 Mattila. 
197 Korhonen Päivi sähköposti keskustelu; Hyvärinen 1991, 73. 
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Hän oli myös avomielinen ja paljasti vilpittömästi ja suoraan huolensamuun muassa 

kuuroja kohtaa. Myyryläisellä oli omintakeinen kohtaamisentaito, joka ei ollut aikansa 

papeille itsestään selvää. Kinkerit eli luetustilaisuudet olivat monelle kuurolle vakava paikka. 

Myyryläisen rempseä ote vapautti tunnelman poikkeuksetta: 

tuskin oli Hankasalmella ennen häntä ollut pappia, joka kinkeritaloon tullessaan kiepsahti 

pitkävarsipieksuissaan pöydänreunalle ja kysäisi seurakunnalta: Ootteko ennen nähneet, että pappi istuu 

pöydällä?198 

Huumori ja iloisuus oli jäänyt niin kollegoille kuin seurakuntalaisillekin mieleen ja 

esimerkiksi Myyryläisen kollegat Heikki Hyvärinen sekä Lauri Paunu nostavat omissa 

muistelmissaan esiin,” hirmuhauskat artikulaatioharjoitukset rovasti Myyryläisen johdolla”.199 

Otto Myyryläinen oli hyväntahtoinen ja auttamishaluinen, työtä pelkäämätön mies, joka 

papinpuvusta huolimatta toimi tilanteen vaatimalla tavalla aina laittaen toisten auttamisen 

kaiken edelle. Luokkaeroista huolimatta Myyryläisen hyväntahtoisuus ja auttamisenhalu 

ulottui myös kirkollistentöiden ulkopuolelle:  

Potilas oli kotoisin Karjalan kannakselta ja kertoi tapauksesta, jossa Otto Myyryläinen oli tullut 

kannakselle köyhään taloon kastamaan lapsen. Samassa yhteydessä hän kyseli, miten perhe voi ja tulee 

toimeen. Perheen äiti kertoi, että iso huoli heillä on saunan kiukaasta, joka pitäisi muurata. Otto 

Myyryläinen kastoi lapsen ja pyysi talonväkeä antamaan hänelle hiukan huonommat vaatteet papin asun 

sijaan ja meni muuraamaan saunan kiukaan.
 200 

Ella Mattila puolestaan kirjoitti Hiljainen seurakunta lehteen eläkkeelle siirtyvän Myyryläisen 

omistaneen jalon sydämen: 

Pulavuosien aikana rovasti jakoi keräämästään leivästä seurakuntalaisilleen. Otto Myyryläinen toivoi itse 

seuraajansa olevan kuurojen elämää ymmärtävä.201 

Myyryläinen ratkaisi myös pulmatilanteita niin ettei seurakunta joutunut poistumaan kirkosta, 

vaikka jumalanpalvelukseen oli tullut pulmatilanteita. Oton sisko Hilda muistelee erästä 

erityistä tapausta: 

Otto meni kirkkoon siellä ei ollut pappia eikä lukkaria…siis kanttoria. Seurasi se, että siellä vähän 

neuvottelivat, että Otto pitää sen jumalanpalveluksen, koska kansa on kokoontunut sinne. Hänen 

kuuromykkäin jumalanpalveluksensa oli vasta tämän tavallisen jumalanpalveluksen jälkeen. No hän 

toimitti lyhyesti alttaripalveluksen ja marssi sitten urkulehterille ja soitti virren… palasi sitten 

saarnatuoliin ja piti saarnansa ja marssi taas urkulehterille ja soitti virren ja sitten meni alttarille ja toimitti 

loppuliturgian ja sillä se jumalanpalvelus oli päätetty.
 202 

Otto Myyryläinen oli kollegan mielestä hyvin syvästi paneutunut työhönsä. 

Hyvärinen toteaa, ettei hän itse omassa työssään ole ”porautunut sen syvemmälle 

kuurojen elämään, heidän tarpeisiinsa ja toivomuksiin”.203 Sen sijaan Myyryläiselle kuurojen 

aseman parantaminen ja auttaminen oli tärkeää. 

 
198 Ikonen 1992, 38. 
199 Hyvärinen 1991, 44; Paunu 1991, 110. 
200 Mariannen muistelu 19.9.2020. 
201 KL 2/1958, 25. 
202 Haminan muistelmat 1972, 13. 
203 Hyvärinen 1991, 67. 
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Työlle omistautumisen piirteenä Hyvärinen nostaa esiin, että Otto Myyryläinen säilytti 

intonsa hoitaa laajaa itäistä piiriään siitäkin huolimatta, että oli perheineen kotinsa menettänyt 

kahdesti. Hyvärinen kuvaa myös, että oli ”nautinto katsella hänen keskusteluaan heidän 

[kuurojen] kanssa milloin vakavasti, milloin leikillisesti savolaisella huumorilla, jonka taitaja 

hän oli.”204 Muistelmissaan Hyvärinen nostaa esiin, että kuurojenpappien eläkeikä määriteltiin 

jossain vaiheessa 58 vuoteen, viran raskaan luoteen vuoksi. Hyvärinen ihmettelikin, kuinka 

Myyryläinen jaksoi vielä 70-vuotiaana hoitaa virkaansa.205 Vuonna 1957 Katri Pitkänen 

kertoo todistaneen samaa intoa 71-vuotiaan Myyryläisen toiminnassa. Tiedustellessaan 

Myyryläiseltä jaksamista, sai hän mielestään yllättävän vastauksen vanhalta rovastilta:  

Kyllä teillä on vaikeat yhteydet seurakuntiinne, – – Piirinne on monin paikoin korpiseutua, Ettekö väsy? 

Johon Myyryläinen vastaa ” En minä väsy, – – Nyt jo pääsee helposti, kun junia ja autoja on riittämiin. 

Ennen se oli toista, kun sai taivaltaa jalan kymmeniä kilometrejä. Ei silloinkaan tullut mieleen 

väsymys.206 

Pitkänen kertoo kirjoitelmassaan, että oli odottanut rovastin painottavan työn varjopuolia 

kuten seurakunnan hajanaisuutta tai piirin laajuudetta puhumattakaan, muista haasteista. 

Myyryläinen piti aktiivisesti yhteyttä seurakuntalaisiinsa ja auttoi kykyjensä mukaan 

tilanteissa kuin tilanteissa. Kuurojen yhdistystoiminta ja muut kuurojen kanssa toimivat tahot 

olivat myös läheisessä yhteydessä kuurojenpappien kanssa. Myyryläinen kokikin tällaisen 

yhteistyön olevan omalle työlleen hyödyllistä; 

kuuromykkäin, heidän vanhempiensa, köyhäinhoitoviranomaisten ja kouluviranomaisten kanssa, vielä 

rakastuneitten kuuromykkien luottamusmiehenä. Vanhemmat ovat lukuisissa tapauksissa käyttäneet 

apuani ohjatessaan kuuromykkiä lapsiaan hyviin tapoihin– – Kuuromykkäin itsensä ja kuuromykkäin 

ystävien järjestämät juhlatilaisuudet olen – –koettanut aina mahdollisuuden mukaan ottaa huomioon 

syystä, että ne kokoavat suuremman määrän kuuromykkiä koolle.207 

Myyryläiselle yhteydenpito niin seurakuntalaisiin kuin muihinkin tahoihin oli tärkeää. 

Hänellä oli tapana lähettää jokaiselle oman alueensa kuuroille joulukortti, joita oli n. 1300. 

Joulutervehdyksessä on ollut Myyryläisen kertoman mukaan symbolinen kuva ja tervehdys.208  

Otto Myyryläisen syvä antautuminen työlleen ja se, kuinka hän myös ulospäin näytti 

nauttivan työstään, innosti myös muita. Vuonna 1941 Hiljaisessa seurakunta -lehdessä tuore 

kirkkoherra Väinö Ilmari Suominen jakaa kokemuksiaan oman innostuksensa heräämisestä 

kuuromykkäin työtä kohtaan:  

Ensi kerran herätti minussa harrastusta kuuromykkiin jo monet vuodet sitten pastori Myyryläinen, jonka 

autossa minulla oli ilo kierrellä hänen kanssaan lukuisissa seurakunnissa– – en pelkästään jäänyt 

ihailemaan noiden hiljaisten toimitusten kauneutta ja arvokkuutta, vaan niistä jäi mieleen voimakas 

pyhyyden ja Pyhän Herran läsnäolon tunto, joka veti syvästi ja kiehtovasti puoleensa.
 209 

 
204 Hyvärinen 1991,73. 
205 Hyvärinen 1991,73. 
206 KL 2/1958, 24–25. 
207 MMA VTA Ea 69 Myyryläisen toimintakertomus 1936. 
208 MMA VTA Ea 69Myyryläisen toimintakertomus 1936. 
209 Hs 3/1941, 19. 
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Myyryläisen 60-vuotis kirjoituksessa Hiljainen seurakunta -lehdessä, kuvailtiin 

Myyryläisen liikkeelle panevan voiman olevan rakkaus Herraan ja Hänen työhönsä sekä 

rakkaus kuuroihin ystäviin.210 Kirjoituksessaan Hiljainen seurakunta lehteen 1942 

Myyryläinen nostaa esiin, että todellinen kristityn tunnusmerkki ja todiste uskosta ilmenee 

ennen kaikkea tekoina: 

Todellisten kristittyjen täytyy rakastaa lähimmäisiänsä. Rakkaus on heidän tuntomerkkinsä Jumalan ja 

ihmisten edessä. Sellainen ihminen, joka näkee toisen kärsivän, eikä tahdo keventää hänen kärsimyksiään, 

ei ole Kristuksen seuraaja. Jumalan Henki ei asu hänessä. Moni ajattelee, ettei hän voi tehdä rakkauden 

tekoa. Hän luulee olevansa liian köyhä sellaiseen. Sota-aika on ollut Herran koulua siinä suhteessa myös 

Suomen kansalle. Se on näyttänyt meille, että todellinen kristitty kyllä löytää tilaisuuksia rakkauden 

osoittamiseen lähimmäistään kohtaan.211  

Todellisten kristittyjen täytyy rakastaa lähimmäisiänsä. Rakkaus on heidän tuntomerkkinsä 

Jumalan ja ihmisten edessä. Sellainen ihminen, joka näkee toisen kärsivän, eikä tahdo 

keventää hänen kärsimyksiään, ei ole Kristuksen seuraaja. Jumalan Henki ei asu hänessä. 

Moni ajattelee, ettei hän voi tehdä rakkauden tekoa. Hän luulee olevansa liian köyhä 

sellaiseen. Sota-aika on ollut Herran koulua siinä suhteessa myös Suomen kansalle. Se on 

näyttänyt meille, että todellinen kristitty kyllä löytää tilaisuuksia rakkauden osoittamiseen 

lähimmäistään kohtaan. 

Myyryläisen kuvaamat kristityn tunnusmerkit ja uskon ilmeneminen näkyy myös hänen 

omassa tavassansa elää elämäänsä. Myyryläinen kuvataan itsensä unohtavaksi työntekijäksi. 

Hänet nähtiin työhönsä tyytyväisenä, iloisena palvelijana, jolle hyvän sanoman vieminen 

yksinäiselle ja unohdetuille oli rakas ja kallis tehtävä niin, että sen rinnalla hän usein unohti 

omat vaivat ja väsymyksen. 

Myös omaan osaamiseensa hän suhtautui vaatimattomasti. Kuurojenpapin virkaan 

kuului monia erityispiirteitä, kuten viittomakielen hallinta. Hyvärinen muistelee:  

Kerrotaan että Myyryläinen virkavuosiensa lopulla sanoneen, kun häneltä kysyi, kuinka kauan menee, 

että oppii viittomakielen: ”En tiedä, en ole sitä vielä oppinut.”212 

 

Ei hänellä ollut kiirettä lähteä pois kokouksen väliajoilla, eikä heti sen loputtua. Jokainen asia 

tuntui olevan tärkeä ja jokaiselle oli aikaa. Myyryläinen kuvataan vaatimattomana miehenä. 

Hän oli rikkaimmillaan hoitaessaan virkaansa kuurojenpappina, seurakuntiaan hoivatessaan,” 

eipä rovasti koskaan korkealle kuroitellut, oli vain uskollinen omalla saralla”213 P.P. 

Piispaselle Myyryläinen lähetti kirjeitä viran puolesta, mutta kortteja lähetettiin myös 

ystävänä: 

 
210 Hs 2/1946, 14. 
211 Pöppönen 2017, 58; Hs 2/1942. 
212 Hyvärinen 1991, 72. 
213 KL 2/1958, 25. 
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– – Onnellisesti olen vaeltanut tänne asti ja nyt lepäilen jonkun päivän ponnistusten jälkeen. – – 

Veljellisin terveisin. 214 

Toisessa kirjeessään P.P.Piispaselle Myyryläinen kertoilee elämästään ja suunnitelmistaan: 

Terveisiä Kangasniemeltä, missä olen jo kahteen erään ollut pyhän saatavilla. Nyt olen käytännössä 

täällä, kun tyttäreni on angiinassa eikä kykene matkustamaan ennen paranemista. Ensi sunnuntaiksi 

menen taas ja pidän jossain laitapitäjällä siirtoväelle hartaustilaisuuden. Menopäivä riippuu siitä, 

kykeneekö tytär mukaan– – –Jos ilma tyyntyy, lähden nuotalle, että saa voissa paistettuja muikkuja. Olisit 

lähempänä, niin tulisit mukaan. Kerro terveisiä Veljille ja ole itse tervehditty. 215 

Myyryläinen ilmeisesti tapasi kollegoitaan muulloinkin kuin työnmerkeissä. Bonnevie-

Svendsen kertoo erään haastattelun yhteydessä aikovansa mennä tapaamaan Mikkelin 

vierailun aikana myös rovasti Myyryläistä.216 Myös ruotsalainen kuurojenpappi S. G. 

Svenfors kirjoitti Hiljainen seurakunta- lehteen, Vaasan kirkkopäivien yhteydessä 

vierailustaan. Vaikka Svenfors kuvaili runsaasti matkallaan näkemiä sodan jälkiä Suomessa ja 

mainitsi kirjoituksessaan kaikki Suomen kuurojenmatkapapit, oli hän kiinnittänyt erityisesti 

huomiota Myyryläiseen: 

Vanha, rakkaasta Viipuristaan siirtynyt ystäväni Myyryläinen – nyt Mikkelissä asuva – kaikesta 

kokemastaan huolimatta entisensä kaltainen, iloinen ja hyvä - -217 

Eläkkeelle 72 -vuotiaana ja Viimeisinä elinvuosinaan Myyryläinen eli Mikkelissä talossa, 

jonka hän suunnitteli ja rakennutti. Elämäänsä hän jakoi vaimonsa Annan kanssa sekä lasten, 

lastenlasten ja ystävien ympäröimänä. Otto Myyryläinen kuoli äkillisesti aivoinfarktiin 

vuonna 30.5.1961: 

Tuskin aavisti kukaan Mikkelin kuurojen kirkkopäiville keväällä kokoontuneista, että rovasti Otto 

Myyryläinen silloin viimeistä kertaa oli mukana hiljaisen kansan juhlilla. Seuraavat Mikkelissä pidetyt 

kuurojen juhlat olivatkin kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina vietetyt Otto Myyryläisen hautajaiset. 

Odottamatta päättyi matkapapin elämän matka hänen juuri leikatessa puutarhassaan ruusujaan, joita hän 

rakasti.218 

  

 
214 MMA VTA Ei 4 1006, Kortti P.P.Piispaselle 22.6.1944. 
215 MMA VTA Ei 4 1089, Myyryläinen Piispaselle 11.7.1944. 
216 Länsi-Savo, 26.02.1956, nro 47, s. 3. 
217 Pöppönen 2017, 76. 
218 Hs 3/1961. 
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5. Johtopäätökset 
Otto Myyryläinen kollegoineen toimi kuurojenpappina erikoisena aikana. Työnkuva oli 

monipuolinen ja vaativa ja se korostui etenkin sotiemme aikana. Kuurojenpappien voidaan 

katsoa toimineen jonkinlaisina välimiehinä Suomen siirtyessä kuurojen sielunhoidon 

historiassa vanhasta aikakaudesta uuteen. Tutkimuksessani tarkastelen matkapapin työtä ja 

toimintaa yhden ihmisen kautta peilaten yhteiskunnallista taustaa vasten. 

Tutkimuksessani ilmeni, että Myyryläinen oli hyvin sitoutunut työhönsä noudattaen 

hänelle annettuja ohjeita. Tuomiokapituli oli laatinut ohjesäännön, jossa määriteltiin 

matkapappien työnkuva. Tämä ohjesääntö määritti työhön liittyvät yksityiskohdat sekä 

työajan ja raportoinnin. Joissakin tutkimuksissa Myyryläinen on esitetty suurpiirteisenä ja 

ohjesääntöjä noudattamattomana (esim. Rantala 2010).  Tutkimuksessani kuitenkin ilmenee, 

ettei Myyryläinen tahallisesti toiminut vastoin ohjesääntöä, vaan ennemminkin siten kuin hän 

koki sen parhaaksi työn suorittamisen kannalta niin, että seurakuntalaiset saivat hyvää 

palvelua.  Tämä ohjesäännön soveltaminen ei aina vastannut tuomiokapitulin näkemystä 

viranhoidosta ja siitä syystä syntyi mielipiteiden vaihtoa. 

Mielipiteiden vaihtoa syntyi ensinnäkin matkasuunnitelmien laatimisesta. 

Tuomiokapituli vaati yksityiskohtaisia pitkänajan suunnitelmia kuukausia ennen matkoja. 

Myyryläinen näki sen kuitenkin olosuhteisiin nähden hankalaksi ja sovelsi toiminnassaan 

saamaansa suullista ohjetta. Hän tiedotti matkoistaan kohdeseurakuntia ja ilmoitti 

paikkakunnalle saapumisestaan muun muassa paikallislehdissä. 

Tuomiokapituli pyysi myös Myyryläiseltä hänen arkistojaan seurakuntalaisista. 

Tutkimuksessa ilmeni, että matkakertomuksia ja muita dokumentteja löytyi verrattaen 

niukasti. Myyryläinen selvitti tuomiokapitulille, että dokumentit ovat tuhoutuneet tai 

mahdollisesti kadonneet sotiemme arkistoevakuointien aikana ja suuri osa tuhoutui hänen 

silloisen kotipaikkansa Viipurin pommituksessa. 

Keskustelua Tuomiokapitulin ja Myyryläisen välillä käytiin myös hänen 

vakaumuksestaan ja motiiveistaan toimia kuurojenpappina. Yhtä mieltä he olivat siitä, että 

kuurojenpapin virka oli rakkauden työtä, mutta näkemykset erosivat toisistaan siinä, miten 

virkaa tuli harjoittaa. Tutkimuksessani voitiin kuitenkin havaita Myyryläisen ymmärtäneen 

kuurojenpapin työnkuvan paremmin kuin hyvin. Hän toimi ylimmän työnantajansa eli 

Jumalan antamien ohjesääntöjen mukaan toteuttaen tekojen kautta lähimmäisen rakkautta, 

vaikka se joskus saattoi hänet hankalaan mielipiteiden vaihtoon instituution kanssa. 

Vaikka Myyryläisellä oli mielipiteen vaihtoa tuomiokapitulin kanssa, tutkimuksessani 

ilmenee hänen hoitaneen kuurojenmatkapapinvirkaa suurella sydämellä ja niiden ohjeiden 
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mukaisesti, jotka hänelle oli saatettu tietoon. Tuomiokapituli ei missään vaiheessa todennut 

hänen varsinaisesti rikkoneen ohjesääntöä tai tehneen virkavirhettä. Näkemykselliset erot 

tuomiokapitulin kanssa ovat kuitenkin virheellisesti leimanneet Myyryläistä. 

Työssään Myyryläinen edisti monin tavoin kuurojen asemaa yhteiskunnassa. Jo viran 

puolesta kuurojenpappien työ oli tasa-arvoa edistävää työtä ja pyrki osallistamaan kuuroja eri 

tavoin yhteiskuntaan. Papit muun muassa kartoittivat kaikki koulutusta tarvitsevat kuurot ja 

ohjasivat heidät kouluun. He myös tiedottivat kuuroille tarjottavasta koulutuksesta 

kirkkoherranvirastojen sekä köyhäinhuoltolautakuntien kautta. 

Tutkimuksessani ilmenee, että Myyryläinen oli mukana edistämässä kuurojen tasa-

arvoisuutta niin vanhainkotiasian kuin avioliittolakiasian valmistelussa. Selviää myös, että 

Myyryläisen arviointikykyyn ja projektiosaamiseen luotettiin. 

Myyryläinen toimi aktiivisesti ikääntyneiden kuurojen asiassa. Vuonna 1927 hän teki 

työnsä ohella selvitystä köyhäinhuollon varassa olevista kuuroista. Selvityksen mukaan 377 

kunnassa oli 276 kuuroa joista 120 henkilöä oli sellaista, jotka elivät sijoitettuna kuulevien 

köyhäinhoitoon, eivätkä kyenneet lainkaan vaihtamaan ajatuksia kuulevien kanssa. 

Selvitystyötä Myyryläinen jatkoi vielä lähettämällä maamme kunnanviranomaisille pyynnön 

velvoittaa hänet kääntymään asiassa Suomen valtion puoleen. Myyryläinen valtuutettiin 

jatkamaan vanhainkotiasian selvittämistä. Valtuuden Myyryläinen sai 81 kunnalta, joten hän 

meni tapaamaan Sosiaaliministeri Niilo Manniota sekä vaivaishoidon tarkastaja tohtori 

Hytöstä. Keskustelun tuloksena oli lupaus, että vuoden 1930 valtion menoarvioon 

mahdollisesti lisättäisiin kolmemiljoonaa markkaa kuurojen kunnalliskodin rakentamista 

varten. Asian eteneminen kuitenkin lykkääntyi aina vuoteen 1939 jolloin hoitokoti Salmela 

perustettiin. 

Myyryläinen osallistui myös aktiivisesti kuurojen avioliittokiellon lieventämiseen. 

Vuonna 1929 voimaan astunut avioliittolaki kielsi kuurojen väliset avioliitot synnynnäisin 

perustein, tämä tarkoitti sitä, etteivät synnynnäisesti kuurot saaneet avioitua keskenään. Myös 

samana vuonna voimaan astunut sterilisoimislaki edellytti keskenään naimisiin haluavien 

kuurojen sterilisoimista, mikä aiheutti kohtuuttoman suurta haittaa kuuroille. Myyryläinen 

sekä muut kuurojenpapit kokivat lain kohtuuttomaksi ja lähtivät ajamaan asiaan muutosta. 

Vuonna 1944 kuurojenpappien lakiehdotus hyväksyttiin siten, että laki rajoittui koskemaan 

vain perinnöllisesti kuuroja ja pakkosterilisointi kohdistui pareihin, jotka perinnöllisestä 

kuuroudestaan huolimatta halusivat avioon. Uuden lain voimaan astumisen jälkeen 

Myyryläinen kuitenkin pohti vielä asian toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla. Papit 

joutuivat virkansa puolesta lainpuitteissa tekemään raskaita ihmiselämää koskevia päätöksiä. 
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Kirjeessään P. P. Piispaselle Myyryläinen tiedustelee lainoppineelta ystävältään käytännön 

menetelmiä, kuinka tulee toimia, jotta rakastuneet saavat niin toisensa kuin onnellisen 

avioelämän. Sterilisoimislaki pysyi voimassa aina vuoteen 1969 asti. 

Tämän lisäksi Myyryläinen oli osallisena kuurojen seurakuntapäivien järjestelyissä 

osallistumalla Pohjoismaiseen kuurojenpappien työkokoukseen. Myyryläinen oli myös 

ensimmäisiä kuurojenpappeja, jotka rohkenivat pitää avoimia nuorisotapaamisia, joissa niin 

kuurot kuin kuulevatkin nuoret olivat yhdessä samaan aikaan vastaanottamassa kristillistä 

sanomaa. Myyryläinen toimi ennakkoluulottomasti pyrkimyksissään hälventää kaikenlaista 

ihmiseen kohdistuvaa syrjintää ja häirintää edistäen tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta. 

Aikansa kuurojenpapit, mukaan lukien Myyryläinen, olivat pioneereja, jotka ovat 

toimineet suunnan näyttäjinä ja välimiehinä niin rakennemuutoksessa kuin 

asennemuutoksessakin, joka otti paikkansa heidän toimintansa aikana. Otto Myyryläinen 

muistetaankin suuresta osallisuudestaan köyhäinhoidon varassa olevien kuuromykkien 

aseman parantamisesta. Tämän kyseisen asian eteen Myyryläinen antoi paljon 

henkilökohtaista panosta myös yksityisajallaan ja näin ollen onnistui parantamaan Suomen 

kuuromykkien huollon tilaa huomattavasti. Vaikuttamisessa hänellä oli käytössä formaalit ja 

informaalit kanavat. Hän oli hyvä viestimään sekä kirjallisesti että kohtaamaan ihmisiä 

suorassa vuorovaikutuksessa. 

Tasa-arvon ja luovuttamattomien ihmisoikeuksien arvostus näkyy vahvasti Myyryläisen 

toiminannassa. Hänelle kaikki ihmiset olivat yhtä arvokkaita ja rakkaita. Hän koki, että 

jokaiselle kuuluu oikeus rakkauteen ja hyvään elämään, eikä kenenkään tule olla yksin. 

Hänellä oli ilmeisen vahva oikeudenmukaisuuden taju. Hänen maailmassaan kaikilla oli sijaa 

eikä erilaisuus ollut heikkous vaan rikkaus. Heikompia, hädässä tai ahdingossa olevia tuli aina 

auttaa, jos itsellä oli siihen mahdollisuus. Tämä tulee hyvin esiin tilanteessa, jossa 

Myyryläinen, lapsen kastettuaan, muurasi saunan, vain koska apua tarvittiin. Hän ei ajatellut 

sitä onko se sopivaa papille tai saako hän itse siitä jotain vastineeksi. 

Otto Myyryläistä kuvataan lukuisilla hyvillä adjektiiveilla. Tutkimuksessani tulee 

vahvasti esiin, että Myyryläinen koettiin hyväntahtoisena ja auttamishaluisena, iloisena ja 

huumorintajuisena, työlleen omistautuneena ja työstään innostuvana, elämänmyönteisenä 

sekä vaatimattomana, väsymättömänä, sosiaalisena ja välittävänä. Myyryläinen oli saanut 

myös viittomanimensä luonteenlaatunsa mukaisesti ”pappi leikinlaskija”. Huumorintajuinen 

tai iloinnen pappi ei ollut tavanomainen siihen aikaan, mutta nämä piirteet sekä vilpitön 

auttamisen halu nousevat tutkimuksessani piirteiksi, joista Myyryläinen muistetaan. 

Useimmissa lähteissäni hänet kuvataan kansanomaiseksi ja helposti lähestyttäväksi. Toisinaan 
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hänestä puhuttiin suhteellisen tuttavallisesti, jos otetaan huomioon ajanhenki ja hänen 

asemansa pappina. Tutkimuksessani havaittiin, että säätyjakoon perustuva kategorisointi ei 

Myyryläistä sitonut, vaan hän ennemminkin oli tyytyväinen, kun hänet koettiin kansan 

keskuudessa helposti lähestyttävänä, huumorintajuisena ja kansan omana pappina. Vaikka 

Myyryläisellä oli mielipiteenvaihtoa ja väärinkäsityksiä tuomiokapitulin kanssa ei häntä 

pidetty hankalana. Tutkimuksestani ilmenee, että seurakuntalaiset ja kollegat pitivät ja 

arvostivat häntä suuresti. 

Otto Myyryläinen toteutti niin virkaa hoitaessaan kuin yksityiselämässäänkin kristillisiä 

arvoja. Tutkimuksessani ilmeni, että Myyryläisen eteenpäin vievänä voimana oli kristillinen 

lähimmäisenrakkaus. Papille kristillisten arvojen mukaan toiminen ei sinänsä ole 

poikkeuksellista, mutta Myyryläisen tapa toteuttaa kristillistä sanomaa poikkesi yleisistä 

normeista aikana, jolloin luokkajako oli vielä vallitseva arvo suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Pappina Myyryläisen toimenkuvaan kuuluivat jumalanpalvelukset, erilaiset lukupiirit, 

kirkolliset toimitukset, Hiljainen seurakunta -lehden toimittaminen ja sinne artikkelien 

kirjoittaminen sekä erilaiset esitelmäpäivät, joissa hän kävi kirkollisten toimitusten lisäksi 

pitämässä esitelmiä. Näissä tilaisuuksissa hänen persoonallinen, lämmin kohtaamisen taitonsa 

tuli esiin. Ennen kaikkea Myyryläiselle luonnollisin tapa toteuttaa kristinuskonsanomaa oli 

ilmentää sitä tekojen kautta. 

Myyryläisen toiminnan keskipisteenä näyttää olleen aina seurakuntalaiset ja ihmiset 

sekä se, että he saavat tavata pappinsa. Myyryläinen tekikin paljon työtä sen eteen, että 

kuurojenpapin saavutettavuus toteutuu. Hän koki, että papin tapaaminen oli seurakuntalaisen 

oikeus ja hänen, Herran palvelijana, tuli mahdollistaa se. Myyryläinen ei myöskään tuntunut 

kokevan pelkoa tuomiokapitulia kohtaan ja tämän voi ajatella johtuvan hänen vahvasta 

uskostaan Jumalaan ja näkemyksestä, miten hänen tulee toimia. 
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6. Pohdinta 
Myyryläisen elämää näyttää ohjaavan suuri rakkaus, jota voidaan tarkastella Raamatun 

sanoman ja rakkauden olemuksen avulla. Uusi testamentti on rakkauden täyteinen ilosanoma. 

Siinä Jumala on asettanut ehtoja ja käskyjä, kuinka palvella Jumalaa oikein ja hyvänä. 

Verratessani Raamatusta löytämiä rakkaudellisia katkelmia Myyryläisen toimintaan, pystyin 

havaitsemaan niiden ohjanneen hänen toimintaansa. Myyryläisellä oli hyvin vahva sisäinen 

käsitys, miten toimia oikein, ei vain pappina tai miehenä, vaan myös ihmisenä ja Jumalan 

palvelijana. 

Myyryläisen arvomaailmassa on tunnistettavissa Raamatun merkittävin sanoma, 

rakkauden kaksoiskäsky, jonka mukaan ihmisen tulisi rakastaa lähimmäisiä kuten itseään ja 

itseään kuten Jumalaa. Kaiken alussa on kuitenkin puhdas rakkaus, ei mitään eikä ketään 

muuta. Tämä alkuperäinen rakkaus on se voima, joka vie eteenpäin ja synnyttää kaikkea 

muuta. Ihmiset kasvavat rakkaudellisten tekojen kautta, luovat omaa sekä muiden 

identiteettejä. Rakkaudelliset teot myös osaltaan luovat kuvaa ja käsitystä niin minuudesta 

kuin toisista lähimmäisistäkin. 

Myyryläisen toiminnasta ja ihmisenä olemisesta huokuu myös altruistisuus sekä agapee- 

tyyppinen rakkaus. Agapee-tyyppinen rakkaus viittaa empatiaan ja pyyteettömään rakkauteen 

kaikkea elollista kohtaan. Siihen myös liittyy luottamus siihen, että saa takaisin sen minkä 

antaa esimerkiksi antamisen ilon muodossa.  Agapee-tyyppinen rakkaus on yksilön sisäinen 

arvo, joka ohjaa toimintaa. Altruistisuus kumpuaa agapee-arvoista ja on sen todellistuma. 

Nämä näkyvät Myyryläisen toiminnassa hänen tavassaan auttaa pyyteettömästi ihmisiä heidän 

sosiaalisesta asemastaan huolimatta, jakaa vähästään, olla vaatimaton ja iloita elämästä 

kaikista haasteista huolimatta. 

Myyryläinen oli hyvin sitoutunut tehtäväänsä sielunhoitajana ja seurakuntalaisten 

hyvinvoinnin edistäjänä. Sitoutuneisuuden takana on hänen vakaumuksensa ja rakkautensa 

ihmistä kohtaan. Rakkaus edellyttää kuitenkin vapautta ja vain vapaa voi sitoutua. Vapaudella 

ei viitata tässä individualistiseen vapauteen tehdä muista riippumattomia valintoja, vaan 

ennemminkin vapauteen toimia oman kutsumuksen mukaan. Myyryläisellä oli vapaus valita 

oma suuntansa ja hänellä oli useita vaihtoehtoja, mutta, kuten hän itse totesi, hän koki, että 

hänellä on tälle seurakunnalle paljon annettavaa. Vapaus näkyy hänen toiminnassaan, myös 

tietyn laisena rajoja rikkovana toimintana. Hän ei esimerkiksi antanut papin rooliin ja sääty-

yhteiskuntaan liittyvien odotusten ja normien rajoittaa toimintaansa seurakuntalaisten 

hyväksi. 
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Papinrooli toimi hänelle tavallaan työvälineenä ja väylänä auttaa ja tukea 

heikompiosaisia. Auttaminen ei aina ole yksinkertaista. Se on aina vuorovaikutteista ja siihen 

liittyy tunteita, kuten häpeä, avuttomuus, nöyryys ja joskus jopa viha. Apua ei ole välttämättä 

helppo ottaa vastaan ja usein avuntarjoaja nähdäänkin aluksi uhkana. Avuntarjoajaa kohtaan 

nousee herkästi jopa ennakkoluuloja ja epäilyjä avun vilpittömyydestä. Papin näköisenä 

miehenä Myyryläinen pystyi tarjoamaan apua ilman ennakko-oletuksia. 

Myyryläinen hoiti väsymättömästi virkaansa tyylillään 40 vuotta ja jättäytyi pois 

virastaan terveydellisistä syistä 72-vuotiaana. Tutkimuksessani avautuu se syvä kunnioitus 

Myyryläisen viranhoitoa kohtaan, jota niin kollegat kuin seurakuntalaisetkin häntä kohtaan 

tunsivat. Omana aikanaan hän toimi arvoiltaan hyvin edistyksellisesti ja hänen työssään ja 

kohtaamisen taidoissaan voidaan nähdä tämän päivän papin tapa kohdata seurakuntalaisensa. 

Tutkimustulokset osoittavat Otto Myyryläisen toimineen aidon lähimmäisen rakkauden 

ohjaajamana altruistisesti työssään kuuromykkien matkapappina. Tulokset perustuvat 

käytettävissä olevaan aineistoon, eivätkä toki sulje pois jokaisen persoonaan kuuluvia 

inhimillisiä puolia, jotka ilmenevät sekä työ- että yksityiselämässä. 
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