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I JOHDANTO 

1. Tutkimustehtävä  
 

Ulos uskonnon yöstä. 

 

Tänään kaikuvi kaikille huutomme tää: 

ulos uskonnon yöstä jo päivään! 

Jo murtukoon mielistä routainen jää, 

mi kahlitsi joukkomme häivään. 

 

Vuossadat on uskottu valheeseen, 

mitä saarnasi pappien kuoro; 

nyt aika on astua vapauteen, 

on tullut totuuden vuoro. 

 

Ei kuoleman jälkeiseen onnelaan 

enää tyydy raatajan rinta; 

me vaadimme onnemme päällä maan, 

jos kallis se oisikin hinta. 

 

Oman onnensa taistellen valloittaa 

nyt luokka, mi kärsii ja kestää; 

se kahleensa katkoo ja kirjoittaa, 

sen voittoa ei voida estää. 

 

Tänään kaikuvi kaikille huutomme tuo: 

alas kirkon ja pappien valta! 

Ylös raatajat, rientäkää lippumme luo, 

elon onnehen meillä on valta.
1
 

 

Kristinusko on vaikuttanut suomalaisten elämään tuhannen vuoden ajan. 

Raamattu oli monen ihmisen maailmankuvan selittämisessä auktoriteetti vielä 

1900-luvun alkuvuosikymmeninä ja on sitä toisille edelleen. Sääty-yhteiskunnassa 

omaan paikkaan synnyttiin Jumalan tahdosta eikä sitä juuri kyseenalaistettu. 

Melkein jokainen suomalainen oli jonkun seurakunnan jäsen. ”Kirkoton” tai 

”uskonnoton” eksistenssi oli suurimmalle osalle suomalaisia mahdoton ajatus. 

Kirkon oikeutta sanella ihmisten arkeen, viikkorytmiin, vuodenkiertoon ja 

juhlapyhiin liittyviä käytäntöjä pidettiin itsestään selvänä. Toisaalta kirkko piti 

myös huolta köyhistä ja sairaista ja antoi ihmisille tunteen pysyvyydestä ja 

jatkuvuudesta. 

1800-luvun puolivälissä Euroopasta alkoivat kantautua liberalismin ja 

sosialismin aatteet. Näiden aatteiden myötä osa kansasta alkoi kritisoida kirkon ja 

uskonnon vuosisataista auktoriteettiasemaa. Kyseenalaistajia oli sekä liberaalisti 

ajattelevan, koulutetun kaupunkiporvariston että vasemmistolaisesti 

                                                           
1 Valli 1929. 
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suuntautuneiden, vähemmän koulutettujen teollisuuspaikkakuntien asukkaiden 

parissa. 

Pro gradu -työni selvittää, millaisia kirkkoa, papistoa ja uskontoa koskevia 

tekstejä valituissa suomalaisissa sosiaalidemokraattisissa ja kommunistisissa 

nuorisolehdissä esiintyi vuosina 1921‒1930. Kimmokkeen tälle tutkimukselle sain 

piispa Jaakko Gummeruksen
2
 vuonna 1932 julkaistusta Tampereen 

hiippakuntakertomuksesta, jossa hän toteaa vasemmistolaisten nuorisolehtien 

harjoittavan kielteistä kiihotusta kirkkoa ja uskontoa vastaan. Gummerus 

kirjoittaa, että  

‒ ‒ ellei paikkakunnalla ole niitä, jotka sitä [kielteistä kiihotustyötä] harjoittavat, tulee sitä 

kaikkialle ulkoapäin ainakin sellaisten sanomalehtien kautta, joissa vallitsee kielteinen 

henki ja jotka sisältävät julkisempaa tai peitetympää kristinuskon ja varsinkin papiston ja 

kirkon halventamista. Varsinkin eräät vasemmiston nuorisolehdet ovat olleet räikeäsävyisiä 

ja hyökkääviä ja usein kehoittaneet lukijoitaan vapautumaan kirkon kahleista siitä 

eroamalla. Kun tällaisia lehtiä ahkerasti levitetään ja paljon luetaan, se tietysti vaikuttaa 

pahaa. Itärajan takaa tulevilla radiopuheilla on myös kuulijansa. Mutta repivä kiihoitustyö 

ei suinkaan tule vain ulkoapäin, vaan monin paikoin toimivat oman paikkakunnan 

johtohenkilöt iltamapuheilla ja -esitelmillä sekä näytelmäkappaleilla, joissa kirkkoa ja 

pappeja ivataan , tietoisesti samaan suuntaan.
3
 

 

Mitä tämä Gummeruksen mainitsema nuorisolehdissä esiintynyt kiihotus oikein 

oli? 

Tarkastelen tutkimuksessani ensinnäkin sitä, mikä oli lehtikirjoittajien 

käsitys uskonnosta ja kirkosta. Mitkä olivat kirkkoa, papistoa ja uskontoa 

koskevan kritiikin tärkeimmät argumentit? Kritiikillä tarkoitan tässä 

tutkimuksessa lehdissä ollutta kielteistä, moittivaa, virheisiin ja puutteisiin 

kohdistuvaa argumentointia. Millaisena kirkon ja papiston yhteiskunnallinen 

asema nähtiin ja mitkä olivat perustelut näkemyksille? Miten perustelut 

mahdollisesti muuttuivat tutkittavana ajanjaksona? Oliko sosiaalidemokraattisen 

ja kommunistisen lehdistön kirjoittelussa havaittavissa eroja tutkimukseni 

kattamalla ajanjaksolla? Kirjoitettiinko kirkosta, uskonnosta tai papeista myös 

myönteisessä mielessä? 

Toiseksi selvitän sitä, haluttiinko lukijakunnalle tarjota jotain kirkon ja 

uskonnon tilalle maailmankatsomuksen ja maailmankuvan muokkauksen 

välineiksi. Millainen oli tilalle tarjottu malli? Jussi Pikkusaaren ja Juha Mannisen 

määrittelyjen mukaan maailmankatsomus vastaa niin kutsuttuihin perimmäisiin 

                                                           
2
 Jaakko Gummerus (1870‒1933) oli kirkkohistorian professori ja Porvoon ja Tampereen piispa. 

3
 J. Gummerus 1932, 183; Ketola 2009, 201. 
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kysymyksiin ja maailmankuva ”muodostuu maailmaa koskevista tiedollisista 

käsityksistä maailmankaikkeudesta, luonnosta, elämästä ja ihmisestä”.
4
  

Teen joitain havaintoja myös artikkelien kielestä. Miten uskonnon vaikutus 

näkyi ilmaisussa ja käytetyssä kuvastossa? 

Vastatakseni edellä esitettyihin kysymyksiin luonnehdin 

tutkimuskirjallisuuden pohjalta lyhyesti sitä poliittista ja yhteiskunnallista 

kontekstia, jonka puitteissa lehtikirjoittelu tapahtui. Selostan niitä 

maailmanpoliittisia tapahtumia, jotka kytkeytyivät oleellisesti Suomen 

tapahtumiin, poliittiseen elämään ja kirkosta ja uskonnosta käytyyn keskusteluun. 

Tutkimukseni lähdeaineisto muodostuu aineistosta, joka julkaistiin vuosina 

1921‒1930 valituissa sosialistissa nuorisolehdissä. Lehdet ovat Nuori Työläinen, 

Työläisnuoriso sekä Kaunokirjallinen viikkolehti Liekki. Näitä nuorisolehtiä ei ole 

aikaisemmin tutkittu pro gradu -työni näkökulmasta eikä muutenkaan tässä 

laajuudessa ja tällä systemaattisuudella. Lehdet on valittu sekä ilmestymisvuosien 

että säännöllisen ilmestymisen perusteella. Ne olivat kattavimmat valtakunnalliset 

vasemmistolaiset nuorisolehdet, jotka edustivat vasemmiston kahta ideologiaa, 

sosiaalidemokraattista sekä kommunistista. Lehtiä koskevaa tietoa on löytynyt 

jonkin verran Suomen sanomalehdistön historia -projektin julkaisusta sekä 

Suomen Lehdistön historiasta.
5
 

Nuori Työläinen oli Helsingissä ilmestynyt kommunistisen Suomen 

Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton (SSN) äänenkannattaja, käytännössä Suomen 

Sosialistisen Työväenpuolueen (SSTP) nuorisolehti. SSN alkoi julkaista lehteä 

kesäkuussa vuonna 1920 ja lehden toiminta lakkautettiin heinäkuun lopussa 

vuonna 1923. Lehti ilmestyi kerran viikossa kahdeksansivuisena.
6
  

Kaunokirjallinen viikkolehti Liekki perustettiin syyskuussa 1923. Sen 

ilmestymispaikkana oli Helsinki, ja lehden alkuaikoina päätoimittajana toimi 

Vilho Nokireki. Lehti ilmestyi 8-sivuisena kerran viikossa, "kuvitettuna ja 

pirteäsisältöisenä".
7
 Liekki-lehdessä ei mainita, että se oli kommunistisen Suomen 

Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton julkaisema, mutta Nokireki toimi liiton 

liittotoimikunnassa ja kustansi samalla lehteä.
8
 Lehden toimitus sijaitsi 

Hakaniemessä samassa osoitteessa Sirkuskatu 5:ssa kuin SSN:n toimisto. Liekin 

                                                           
4
 Pikkusaari 1998, 69‒72. 

5
 Sensuuri ja sananvapaus Suomessa 1980; Suomen Lehdistön historia 2 1987. 

6
 Lehdestä ei ole mitään tietoja Suomen Lehdistön historia 2:ssa. 

7
 Rynnäkköön 1928 Liekin mainos. 

8
 Parkkari 1970, 127. Parkkari ilmoittaa lehden ilmestyneen Turussa, mutta kaikissa Liekin 

numeroissa ilmestymispaikkana on Helsinki.  
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julkaisemisen päämääriksi kerrottiin lehden näytenumerossa ”kansan syvien 

rivien ja sen nuorison henkisten tarpeiden tyydyttäminen huvittavien ja 

tyydyttävien” kirjoitusten ja kertomusten kautta.
9
 Lehden painosmääräksi 

ilmoitettiin suurimmillaan 14 000‒15 000 kappaletta.
10

 Lehti lakkautettiin 

kesäkuussa vuonna 1930.
11

 

Työläisnuoriso oli Sosialidemokraattisen Työläisnuorisoliiton (STL) 

äänenkannattaja, joka perustettiin vuonna 1911 ja lakkautettiin vuonna 1914. Se 

aloitti ilmestymisensä uudelleen sisällissodan jälkeen vuonna 1919, aluksi 

Tampereella ja myöhemmin Helsingissä. Lehti ilmestyi kerran viikossa 

kahdeksansivuisena. Vuonna 1921 Työläisnuorisoa julkaissut Suomen 

Sosialidemokraattisen Puolueen poliittinen nuorisojärjestö irtaantui kommunistien 

hallitsemasta Suomen Sosialidemokraattisesta Nuorisoliitosta (SSN) ja vaihtoi 

nimensä Suomen Sosialistiseksi Nuorisoliitoksi (SSNL). Alkuperäinen SSN jatkoi 

oman lehtensä Nuoren Työläisen julkaisemista.
12

 Ohjelmajulistuksessaan 

sosiaalidemokraattinen Työläisnuoriso mainitsi tärkeimmiksi tehtävikseen 

vallankumouksellisen valistustyön sekä valtiokirkon ja militarismin arvostelun.
13

 

Lehden ilmestyminen päättyi toukokuussa 1930.
14

 

Tarkemman kuvan saamiseksi perehdyin päälähteitteni lisäksi myös 

ajanjaksolla ilmestyneisiin muihin valtakunnallisiin vasemmistolaisiin 

nuorisojulkaisuihin, jotka ilmestyivät yleensä kuitenkin vain lyhyen ajan ja 

harvakseen. Lehdissä ei uskontoaiheista kirjoittelua esiintynyt juuri nimeksikään. 

Suomen Kommunistinen Puolue (SKP) julkaisi maanalaisella kaudellaan 

Proletaari-nimistä lehteä, jonka numerot vuodesta 1921 vuoteen 1930 luin lävitse. 

Tarpeen mukaan olen käyttänyt myös kristillistä Kotimaa-lehteä sekä 

Suomenmaa-lehteä lähteinäni. Lähdeaineistoon kuuluu myös Suomen 

evankelisluterilaisen kirkon omaa materiaalia, kuten kertomuksia kirkon tilasta eri 

vuosina, sekä jonkin verran muistelmakirjallisuutta.
15

 

Olen käynyt lehdet lävitse perusteellisesti etsien kaikkia mahdollisia 

tekstejä, joissa mainitaan jotain uskonnosta. Aineistossani on mukana 

pääkirjoituksia samoin kuin etusivulla olleita kirjoituksia, joita ei ole merkitty 

                                                           
9
 Liekki 29.9.1923 Taipaleelle. 

10
 Karvonen 1948, 106. 

11
 Salokangas 1987, 216. 

12
 Nuori tahto; Saarela 1996, 142‒143, 246, 313. 

13
 Työläisnuoriso 8.12.1922. 

14
 Salokangas 1987, 216. 

15
 Kaila 1923; Wallinheimo 1923; Kaila 1927; J. Gummerus 1928; J. Gummerus 1932; L. 

Gummerus 1933, V. Huhta 1957; Parkkari 1960. 



 

 5 

pääkirjoituksiksi, uutisia, valistusartikkeleita, novelleja, ilmoituksia, runoja, 

kaskuja, aforismeja, piirroksia ja pilapiirroksia. Useimmat artikkelit ovat 

nimettömiä tai nimimerkillä kirjoitettuja. Olen maininnut artikkelien kirjoittajat 

nimeltä, mikäli se on ollut mahdollista. Lähdeluetteloon en ole merkinnyt 

artikkeleita nimimerkkien mukaan, koska luettelo olisi paisunut hyvin pitkäksi 

eikä tämä listaus olisi mielestäni tuonut tutkimukseen mitään lisää. 

Tutkimani lehdet edustavat niin kutsuttuja nuorisolehtiä. 1920-luvulla ei 

tehty lukijatutkimuksia, joten sen selvittäminen, ketkä lehtiä lukivat, ei ole 

mahdollista. Myöskään lehtiin kirjoittavien henkilöiden iän määrittely ei juuri ole 

mahdollista, koska suuri osa käytti nimimerkkejä. Työläislehdistöä tutkivissa 

julkaisuissa on nimettömyyttä tai nimimerkkiä perusteltu sekä työväenliikkeen 

kollektiivisia arvoja korostavalla luonteella että sensuuriviranomaisten kohteeksi 

joutumisen pelolla.
16

  

Tutkimus alkaa vuodesta 1921, jolloin ilmestyivät sekä 

sosiaalidemokraattista että kommunistista työväenliikettä edustavat 

Työläisnuoriso ja Nuori Työläinen. Vuonna 1921 tapahtui myös selkeä jako 

sosiaalidemokraattiseen ja kommunistiseen nuorisojärjestöön, jotka toimivat 

lehtien julkaisijoina. Tutkimus päättyy vuoteen 1930, jolloin sekä vuonna 1923 

lakkautetun Nuoren Työläisen seuraajaksi perustettu Kaunokirjallinen viikkolehti 

Liekki että Työläisnuoriso lakkautettiin. Rajaukset on valittu niin, että niiden 

kattamalla ajanjaksolla ilmestyi sekä sosiaalidemokraattinen että kommunistinen 

valtakunnallinen, säännöllisesti ilmestyvä nuorisolehti. 

Tutkimus etenee kronologisesti niin, että aluksi tarkastelen lehdissä ollutta 

uskonnonvapauslakikeskustelua vuosina 1921‒1923, sen jälkeen 

yhteiskunnallisen rauhoittumisen aikaa vuosina 1924‒1928 ja lopuksi 

oikeistoradikalismin nousua vuosina 1929‒1930. Kultakin ajanjaksolta nostan 

esiin tärkeimpiä lehdissä esiintyneitä teemoja. Jonkin verran on mukana myös 

vasemmistolaisten nuorisolehtien kirjoittelun aikaansaamia kommentteja 

erityisesti kirkon piirissä.  

Käytän työssäni termiä sosiaalidemokraattinen tarkoittamassa Suomen 

Sosialidemokraattisen Puolueen (SDP) linjauksia noudattavia kirjoituksia. 

Kommunismilla tai äärivasemmistolla tarkoitan SDP:n radikaalimmalle, 

vasemmalle puolelle sijoittuvaa ilmiötä, jonka edustajat kritisoivat SDP:n johtoa 

vanhan työväenpuolueen periaatteista luopumisesta ja jättivät puolueen vuoden 

                                                           
16

 Uusitalo 2010, 214. 
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1918 sisällissodan jälkeen. Tauno Saarelaa lainaten: ”Organisaatioina 

suomalainen kommunismi tarkoittaa Suomen Sosialistista Työväenpuoluetta, sen 

kanssa yhteydessä olleita nais- ja nuorisojärjestöjä sekä Suomen kommunistista 

puoluetta.”
17

 Kirkolla tarkoitan Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa. Se, samoin 

kuten sanat Suomi, oikeisto, vasemmisto ja porvaristo ovat yleistäviä termejä ja 

käytän niitä tietoisena siitä, ettei niiden takana oleva joukko ole tarkasti 

määriteltävissä. Uskonnolla tarkoitan etupäässä kristinuskoa, muiden uskontojen 

kohdalla asiasta on mainittu.  

Tutkimuksessa käyttämäni käsitteellä ateismi tarkoitan ajattelua, jossa joko 

tieteellisellä tai filosofisella perustelulla katsotaan, että jumalia ei ole olemassa. 

Käsitteellä voidaan myös tarkoittaa jumalauskon kieltämistä. Väljemmän 

määritelmän mukaan myös agnostisismi, jossa ei oteta kantaa jumalien 

olemassaoloon riittävän tiedon puuttuessa, voidaan lukea ateismin piiriin.
18

 

Ateismia pyrittiin tarjoamaan uskonnon tilalle osana marxilais-leniniläisen 

kommunismin ideologista perustaa. Käsitteellä dialektinen materialismi tarkoitan 

oppia, jonka mukaan luonto, yhteiskunta ja tajunta kehittyvät materialististen 

lainalaisuuksien alla vääjäämättömästi kohti kommunistista yhteiskuntaa. 

Muutoksen voimana ovat asioissa olevat sisäiset ristiriidat.
19

 Omassa 

tutkimuksessani dialektinen materialismi edustaa sosialistista 

maailmankatsomusta. Muut käsitteet määrittelen tarvittaessa niiden esiintymisen 

yhteydessä. 

Itsenäisen Suomen ensimmäiset vuosikymmenet ovat olleet monen 

historiantutkijan kiinnostuksen kohteina. Varsinkin vuoden 1918 sisällissotaa on 

tutkittu 2000-luvun vaihteessa paljon. Tutkimuksellista intohimoa ovat herättäneet 

myös suhtautuminen Neuvostoliittoon, erilaiset kansalliset liikkeet kuten 

Akateeminen Karjalaseura (AKS), Isänmaallinen Kansanliike (IKL) sekä 1920-

luvun lopussa oikeistoradikalismin nousun myötä lapuanliike. 

Myös kirkkohistoriassa näitä aiheita on tutkittu paljon, tosin useimmiten 

juuri kirkon ja kirkollisen lehdistön näkökulmasta. Tutkimuksissa on tuotu esiin 

se, miten lehdet ovat reagoineet erilaisiin yhteiskunnallisiin tilanteisiin, mitä 

kirkon päättävissä asemissa olevat piispat tai kirkolliskokoukset ovat asioista 

lausuneet tai mikä on ollut pappien rooli tapahtumissa. 

                                                           
17

 Saarela 1996, 15‒16. 
18

 Niiniluoto 2003, 122, 130‒131. Kursivointi Niiniluodon. 
19

 Lenin 1972. 
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Ilkka Huhdan kirjoittamista ja toimittamista tutkimuksista olen saanut tietoa 

papeista sisällissodassa sekä sisällissodan jälkeisestä kirkollisesta 

asennemaailmasta. Punaisen puolen uskonnollisiin käsityksiin paneudutaan Niko 

Huttusen toimittamassa teologiapainotteisessa sisällissotatarkastelussa. Kirsti 

Kenan väitöskirja kertoo kirkon asemasta itsenäistyneessä Suomessa, mutta Kena 

ei ole tutkimuksessaan perehtynyt juuri lainkaan sosialistisiin lehtiin. Heimer 

Lindströmin tutkimus käsittelee sosiaalidemokraattisen ja marxistisen tradition 

sekä ateismin suhdetta uskontoon 1900-luvun alun Suomessa. Jussi Pikkusaaren 

väitöskirja kertoo sosiaalidemokraattien kirkkoa vastaan 1920-luvulla käymän 

kulttuuritaistelun yhteydessä esiintyneestä uskonnonvapauslakikeskustelusta. Juha 

Sepon väitöskirjasta löytyy tietoja poliittisista kirkosta eroamisen syistä 1920-

luvulla. Mauri Larkion tutkimus valottaa uskonnonvastaista kirjoittelua ennen 

vuotta 1921. Suomalaisten kommunistien läheisten itäyhteyksien takia tarvittavan 

perustietämyksen Neuvostoliiton uskontotilanteesta saan William B. Husbandin 

sekä Arto Luukkasen teoksista.
20

 

Työväenliikkeen lehdistön kirkkokirjoittelua on tutkittu muutamassa pro 

gradu -tutkielmassa. Reijo Tuovisen pro gradu -työ käsittelee kommunistisen 

Työväenjärjestöjen Tiedonantajan kirkko- ja uskontopoliittista linjaa vuosina 

1923‒1930. Lehden kirjoittelua on yritetty jonkin verran verrata 

sosiaalidemokraattisen lehdistön kirjoitteluun. Antti Koivisto kirjoittaa Suomen 

Sosialidemokraatin suhtautumisesta lapuanliikkeen uskonnolliseen eetokseen. 

Aikarajaus on vuodet 1929‒1930, joten omassa työssäni sosiaalidemokraattista 

uskontokirjoittelua tarkastellaan pitemmältä ajalta. Aleksi Halmeen pro gradu -työ 

valottaa punaisen hallinnon suhdetta kirkkoon ja uskontoon sisällissodan aikana. 

Lähteinä on käytetty punaisessa Suomessa ilmestyneitä sanomalehtiä. Mikko 

Ketola on pro gradu -tutkimuksessaan käsitellyt tutkimuksen aihetta läheisesti 

sivuavia vapaa-ajattelijoiden Vapaa Ajatus -lehden uskonnonvastaisia mielipiteitä. 

Eino Murtorinteen Kotimaa-lehden historiassa mainitaan myös työväenlehdistön 

kirjoittelun aikaansaamista reaktioista kristillisessä lehdistössä. Lehtikirjoittelun 

mahdollisista taustatekijöistä olen saanut tietoa Annina Pennosen poliittista 

valistustyötä koskevasta pro gradu -tutkielmasta, Ulla-Maija Peltosen 

                                                           
20

 Heinonen 1965; Larkio 1967; Lindström 1973; Murtorinne (toim.) 1977; Kena 1979; Seppo 

1983; Luukkanen 1994; Murtorinne 1995; Pikkusaari 1998; Husband 2000; I. Huhta (toim.) 2009; 

I. Huhta 2010; Huttunen (toim.) 2010. 
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sisällissodan muistamista käsittelevistä teoksista sekä Hanne Koivusen lukevasta 

ja kirjoittavasta työläisestä kertovasta kirjasta.
21

 

Lehtien taustalla vaikuttaneiden puolueiden historia on myös tärkeä. Jari 

Ehrnroothin väitöskirja tarkastelee sosialististen vallankumousoppien vaikutusta 

Suomen työväenliikkeessä 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Kari 

Immosen väitöskirjassa käsitellään Neuvostoliittoa suomalaisessa julkisuudessa, 

mutta vasemmistolehtien kirjoittelua ei teoksessa juuri näy. Hannu Soikkanen on 

kirjoittanut Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen toiminnasta ja historiasta, 

Tauno Saarela puolestaan Suomen Kommunistisen Puolueen historiasta ja 

toiminnasta. Aikalaistoimija Nestori Parkkari
22

 kertoo Suomen 

vallankumouksellisesta nuorisoliikkeestä käsitellyllä ajalla.
23

  

2. Suomi sisällissodan raunioilla vuonna 1920 
Euroopan väestökarttaa muuttanut pitkän rauhan kausi päättyi viimeistään 

ensimmäiseen maailmansotaan vuonna 1914. Ihmiset olivat ennen sotaa siirtyneet 

joukoittain työn ja elannon perässä maasta toiseen, varsinkin Yhdysvaltoihin. 

Vieläkin suurempi muuttoliike oli suuntautunut maaseudulta kaupunkeihin, joissa 

tasapainoiltiin toimeentulon rajamailla. Kansallisuusaatteen voittokulun 

seurauksena Saksa ja Italia olivat kumpikin tahoillaan yhdistyneet, mutta samalla 

imperialistiset suurvallat kuten Iso-Britannia, Ranska ja yhdistynyt Saksa 

tavoittelivat uusia alueita muilta mantereilta. Itävalta-Unkarissa ja Venäjällä 

kapinoitiin hallintoa vastaan. Sodan puhjettua ja teollisuustuotannon hyytyessä 

pitkään jatkunut taloudellinen kasvu alkoi takellella. Paljon tuhoa aiheuttaneessa 

ensimmäisessä maailmansodassa olivat vastakkain Saksan ja Itävalta-Unkarin 

johtamat keskusvallat sekä Ison-Britannian, Ranskan, Yhdysvaltojen ja Venäjän 

muodostamat ympärysvallat. Sota päättyi vuonna 1918 ympärysvaltojen voittoon. 

On arvioitu, että ensimmäisessä maailmansodassa kuoli tai katosi noin 13 

miljoonaa ihmistä, monet henkiin jääneet invalidisoituivat ja sodan jälkeen 

levinnyt virusinfektio, espanjantauti, vaati vielä 20 miljoonaa uhria. Sotaa 

edeltänyt optimismi katosi, ja alkava 1920-luku merkitsi taloudellista kurimusta 

monessa Euroopan maassa. Vähitellen taloudellinen kasvu kuitenkin kiihtyi 

                                                           
21

 Murtorinne 1980; Ketola 1990; Tuovinen 1992; Peltonen 2003; Pennonen 2004; Koivisto 2006; 

Peltonen 2009; Koivunen 2010; Halme 2011. 
22

 Nestori Parkkari (1904‒1975) oli kommunisti, joka toimi 1920-luvulta lähtien maanalaisen 

kommunistisen liikkeen eri tehtävissä ja istui toimintansa johdosta Tammisaaren 

pakkotyölaitoksessa kahteen otteeseen. Parkkari 1960, 7‒9, 83. 
23

 Parkkari 1960; Parkkari 1970; Soikkanen 1975; Immonen 1987; Ehrnrooth 1992; Saarela 1996; 

Saarela 2008. 
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valtioiden toipuessa sodasta.
24

 

Venäjä oli hävinnyt sodan Japanille vuonna 1905, ja imperiumi oli alkanut 

sortua. Maailmanhistoria muuttui, kun Venäjällä tapahtui kaksi peräkkäistä 

vallankumousta ja kommunistit nousivat valtaan ”lokakuun vallankumouksessa” 

marraskuussa 1917. Sen jälkeisessä sisällissodassa vastavallankumoukselliset 

saivat apua myös ulkomaisilta interventiojoukoilta, mutta voiton veivät lopulta 

Vladimir Leninin bolsevikit. Bolsevikkihallitus kansallisti pankit, suuryritykset 

sekä maanomistuksen niin kutsutulla sotakommunismin kaudella vuosina 1918‒

1921. Yhteiskunnan infrastruktuurin vähitellen hajotessa maahan levisi suuri 

nälänhätä.
25

 

Maaliskuussa 1917 Venäjällä tapahtunutta vallankumousta tervehdittiin 

Suomessa innostuneesti melkein kaikissa yhteiskunnallisissa ryhmissä. 

Marraskuun bolsevikkivallankumouksen jälkeen suhtautuminen muuttui niin, että 

vain sosialistit näkivät kehityksen myönteisenä.
26

 Suomen suuriruhtinaskunta 

julistautui itsenäiseksi 6.12.1917. Tammikuun lopussa vuonna 1918 alkoi 

sisällissota, jonka osapuolina olivat laillista hallitusvaltaa puolustaneet valkoiset, 

joukkoinaan suojeluskunnat, sekä sosialistista vallankumousta Suomeen ajaneet 

punaiset, joiden joukkoja kutsuttiin punakaartiksi. Seppo Hentilän mukaan 

punaisten johto ei tavoitellut proletariaatin diktatuuria vaan 

kansansuvereniteettiperiaatteeseen perustuvaa parlamentaarista demokratiaa.
27

 

Matti Hyvärinen puolestaan näkee punaisten tavoitteena olleen vallan siirtämisen 

hallitsevalta luokalta kansalle.
28

 Sota päättyi huhtikuun lopussa valkoisen puolen 

voittoon. Sisällissodassa kaatui tai teloitettiin 12 600 punaista ja 4 800 valkoista 

taistelijaa, lisäksi sodan jälkeen vankileireillä kuoli 11 650 punaista.
29

 

Hävinneen punaisen puolen edustajia muutti Neuvosto-Venäjälle ja alkoi 

organisoida siellä suomenkielisen väestön poliittista kasvatusta. Kommunistit 

saivat nopeasti pystytettyä poliittisen valistuksen verkoston, joka koulutti sekä 

propagandavalistajia että maaseudun työväestöä ja asukkaita. Tätä tarkoitusta 

varten perustettiin useita julkaisuja, joista merkittävin oli vuonna 1918 

toimintansa aloittanut Vapaus-lehti. Lehden tarkoitus oli ”opastaa ja kasvattaa 

                                                           
24

 Bjøl 1986, 7, 13‒15, 251, 259; Torbacke 1986, 12, 15‒16, 293, 331; Weibull 1986, 19‒28, 94‒

98, 104. 
25

 Torbacke 1986, 262‒285. 
26

 Alapuro 2003, 539‒540. 
27

 Hentilä 2009, 108‒110.  
28

 Hyvärinen 2003, 82. 
29

 Suomen sotasurmat 1914‒1922. 
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lukijakuntaansa eli suomenkielistä työtätekevää luokkaa - - kommunisteiksi ja 

luoda heidän keskuuteensa proletaarista henkeä”. Lehdessä julkaistiin paljon 

uskonnonvastaista kirjoittelua sekä artikkeleita muilta elämänalueilta. Kirjoitukset 

saatiin laajan kirjeenvaihtajajärjestelmän avulla ympäri Neuvostoliittoa.
30

 On 

hyvin luultavaa, että Vapaus levisi myös suomalaisten kommunistien keskuudessa 

rajan tällä puolella. 

Sisällissodan jälkeen yhteiskunta oli jakautunut kahtia ja varsinkin 

vasemmiston puolella tunnettiin katkeruutta laillista hallitusvaltaa kohtaan. Sodan 

jälkeen konservatiivisesti ajattelevan kansanosan tavoitteena oli varmistaa 

yhteiskuntajärjestyksen säilyminen ”vapaussodan” hengessä, lujan hallitusvallan 

muodostaminen sekä usealla taholla monarkistinen valtiomuoto. Suojeluskuntien 

asema vapaaehtoisena maanpuolustusjärjestönä taattiin asetuksella vuonna 1919. 

Seuraavana vuonna järjestössä oli jo noin 100 000 jäsentä.
31

 

Hävinneellä punaisella puolella oli paljon tehdaspaikkakuntien ja 

kaupunkien työväestöä, joka oli suuntautunut poliittisesti joko maltilliseen 

työväenliikkeeseen tai kommunismiin. Punaisten johto oli paennut Venäjälle ja 

perustanut sinne maanalaisen kommunistisen puolueen, joka tähtäsi Suomessa 

toteutettavaan aseelliseen vallankumoukseen. Maltillisemmat sosiaalidemokraatit 

puolestaan osallistuivat vuonna 1919 eduskuntavaaleihin ja nousivat 80 

edustajallaan eduskunnan suurimmaksi puolueeksi. Hallitusmuodosta käyty 

kiistely päättyi, kun uusi eduskunta hyväksyi tasavaltaisen hallitusmuodon vuonna 

1919 ja valtion ensimmäiseksi presidentiksi valittiin K.J. Ståhlberg
32

.
33

 

Sodan yhdeksi syyksi on mainittu helmikuun manifestista vuonna 1899 

alkanut ja vuoden 1919 hallitusmuodon hyväksymiseen päättynyt 

kahdenkymmenen vuoden jakso, joka näyttäytyi pitkittyneenä valtiovallan 

kriisinä. Suomalaista yhteiskuntaa koetteli myös modernisaatiokriisi, joka kosketti 

niin taloutta, politiikkaa, yhteiskuntaa kuin ihmisten tapoja ymmärtää ympärillä 

olevaa maailmaa. Sääty-yhteiskunta oli murtumassa ja Suomi oli siirtymässä 

kapitalistisen kansalaisyhteiskunnan aikaan.
34

 

Vuosina 1919‒1920 Suomessa istui monta keskustavetoista 

vähemmistöhallitusta, koska sosiaalidemokraatit eivät katsoneet voivansa ryhtyä 

hallitusvastuuseen. Sosiaalidemokraattien vaikutuksesta saatiin aikaiseksi 

                                                           
30

 Pennonen 2004, 53−55. 
31

 Hentilä 2009, 127, 143. 
32

 Kaarlo Juho Ståhlberg (1865‒1952) toimi tasavallan presidenttinä vuosina 1919‒1925. 
33

 Hentilä 2009, 127‒130. 
34

 Haapala 2009, 18‒19. 



 

 11 

armahduslait, joilla vapautettiin noin 6 000 poliittista vankia. Voimaan astuivat 

myös kieltolaki sekä uudet kunnallislait. Suomen ja Neuvosto-Venäjän välille 

solmittiin Tarton rauhansopimus vuonna 1920. Samana vuonna Suomi liittyi 

jäseneksi Kansainliittoon.
35

  

Suomen evankelisluterilaisella kirkolla oli sodassa melko passiivinen rooli. 

Sodassa valkoisten puolella kenttäpappeina tai vankileireillä toimi 63 miestä, 

punaisten puolella yksi pappi. Valkoisten armeijassa ase kädessä sotaan osallistui 

vain muutama pappi Suomen yli tuhannesta papista.
36

 Virallinen kirkko oli 

asettunut valkoisten puolelle, koska valkoisten nähtiin puolustavan laillista 

esivaltaa ja vastustavan marxilaista, ateistista kirkko- ja uskontokritiikkiä.
37

 

Vanhoillisena pidetty arkkipiispa Gustaf Johansson
38

 edusti papiston piirissä 

puhtaasti uskonnollista tulkintaa ja katsoi sodan syttyneen siitä vihasta, jota 

sosialismi tunsi uskontoa ja kirkkoa kohtaan.
39

 Kirkon asema yhteiskunnassa oli 

vahva, mutta osa sivistyneistöstä oli jo erkaantumassa kirkon opeista ja käyty 

sisällissota vain kiihdytti tätä kehitystä. Sodan jälkeen kirkon yhteiskunnallinen, 

institutionaalinen asema kuitenkin vahvistui.
40

 

3. Kirkkoa ja uskontoa koskeva julkinen kritiikki ennen 

vuotta 1921 
Karl Marxin

41
 ja Friedrich Engelsin

42
 kuuluisassa ”Kommunistisessa 

Manifestissa” vuodelta 1848 julistetaan, että porvaristo oli ”uskonnollisilla ja 

valtiollisilla harhakuvilla verhotun nylkemisen asemasta pannut käytäntöön 

julkisen, hävyttömän, suoranaisen ja kuivan riistojärjestelmän”. Porvaristo ” ‒ ‒ 

on muuttanut lääkärin, juristin, papin, runoilijan, tiedemiehen palkatuiksi 

työntekijöikseen.” Uskonto ja moraali olivat porvarillista ennakkoluuloa, jonka 

takana piilivät porvarilliset luokkaedut. Kommunismin ennustettiin poistavan 

nämä ”ikuiset totuudet”.
43

  Manifesti toteaa: 

Kuten pappi aina kulki käsi kädessä feodaalisten kanssa, niin myös papillinen sosialismi 

feodaalisen kanssa. Ei mikään ole helpompaa kuin antaa kristilliselle asketismille (itsensä 

kurittamiselle) sosialistinen leima. Onhan kristinuskokin vastustanut yksinomaisuutta, 

avioliittoa, valtiota? Eikö se sen sijaan ole saarnannut hyväntekeväisyyttä ja kerjuuta, 

                                                           
35

 Hentilä 2009, 135‒137, 139. 
36

 Haapala 2009, 21; I. Huhta 2010, 39, 179‒189. 
37

 Murtorinne 1977, 10. 
38

 Gustaf Johansson (1844‒1930) toimi arkkipiispana vuosina 1899‒1930. 
39

 Mustakallio 2009, 33‒34. 
40

 Haapala 2009, 20, 22. 
41

 Karl Marx (1818‒1883). 
42

 Friedrich Engels (1820‒1895). 
43

 Marx & Engels 1906, 7, 14, 20. 
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naimattomuutta ja lihan kuolettamista, kammioelämää ja kirkonvaltaa? Kristillinen 

sosialismi on vaan se pyhä vesi, jolla pappi siunaa ylimystön suuttumuksen.
44

 

 

Mitään selkeästi uskonnonvastaista ohjelmaa manifestista ei löydy.  

Suomen Sosialidemokraattinen puolue
45

 (SDP) hyväksyi Forssan 

puoluekokouksessaan vuonna 1903 marxilaisen sosialismin ajatukset, jotka oli 

kirjattu Saksan Sosialidemokraattisen Puolueen Erfurtin ohjelmaan vuodelta 1881. 

Kokous hyväksyi myös vaatimuksen uskonnon julistamisesta yksityisasiaksi, 

kirkon erottamisen valtiosta, uskonnollisten yhdyskuntien itsenäisyyden sekä 

uskonnonopetuksen poistamisen kouluista. Uskontopykälä oli puolueen 

aikaisemmissa kokouksissa herättänyt kiivaita mielipiteitä eikä siitä sallittu 

keskustelua Forssassa.
46

 Eino Murtorinteen mukaan SDP:n johtajat hyväksyivät 

Forssassa ohjelman, joka piti kirkkoa väistyvän kapitalistisen yhteiskunnan 

henkisenä tukipilarina, jota vastaan oli käytävä yhteiskunnallista taistelua.
47

 

Sisällissodan jälkeen Neuvostoliittoon paenneet SDP:n entiset johtajat 

perustivat Suomen Kommunistisen Puolueen (SKP) syksyllä 1918. Sen 

tavoitteena oli aseellinen vallankumous ja työväenluokan diktatuuri. Ohjelmassa 

ei ole mitään mainintaa kirkosta tai uskonnosta.
48

 Maanalaisen SKP:n toiminta oli 

Suomessa vaikeaa, joten vuonna 1920 SDP:stä irtautunut vasemmistoryhmä 

perusti Suomen Sosialistisen Työväenpuolueen (SSTP).
49

 SSTP ajoi 

vallankumousta rauhanomaisin keinoin, se ei kehottanut työläisiä anarkistiseen 

väkivaltaan tai kapinoihin. Ainoa kirkkoa tai uskontoa koskeva maininta koski 

tulevassa neuvostotasavallassa vallitsevaa uskonnollista tasa-arvoisuutta.
50

 Vaikka 

puolueiden ohjelmissa ei juuri puhuta kirkosta tai uskonnosta, niiden käytännön 

toimissa näkyi Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ajatusmaailma sekä sen 

pohjalta Neuvosto-Venäjällä
51

 Karl Marxista ja Vladimir Leninistä
52

 nimensä 

saanut marxilais-leninismi.  

Kommunistisen yhteiskuntajärjestelmän tavoitteena oli aikaansaada muutos, 

jossa sekä porvarillinen talousjärjestelmä että vanha pikkuporvarillinen 

ihmisluonto muuttuisivat sosialistisiksi. Uusi neuvostoihminen olisi voimakas, 

                                                           
44

 Marx & Engels 1906, 23. 
45

 Puolue vaihtoi nimensä Suomen Työväenpuolueesta Suomen Sosialidemokraattiseksi 

Puolueeksi Forssassa vuonna 1903. 
46

 SDP:n Forssan ohjelma 1903; Soikkanen 1975, 41, 51, 54‒55. 
47

 Murtorinne 1977, 8. 
48

 SKP:n perustamislausunto1918.  
49

 Saarela 1996, 42, 47. 
50

 SSTP:n ohjelma 1920. 
51

 Neuvosto-Venäjä muuttui vuonna 1923 Neuvostoliitoksi. 
52

 Vladimir Iljitš Lenin (Uljanov) (1870‒1924). 
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nuorekas, iloinen ja optimistinen, terveyttä ja elämäniloa uhkuva 

neuvostokansalainen. Hän ei kuitenkaan olisi mielihyvää tavoitteleva kuluttaja 

vaan tavoittelisi elämän suuria asioita, sosialismia ja sosialistista isänmaata. 

Tarvittaessa hän olisi valmis uhrautumaan isänmaansa puolesta.
53

 

Neuvosto-Venäjän bolsevikkijohto katsoi yksiselitteisesti, että uskonto ja 

usko tulisi lopulta hävittää, mutta puolue ei tehnyt asiasta lyhyen tähtäimen 

prioriteettia. Alkuajan poliittinen paine keskittyi yksinkertaisesti puolueen 

selviytymiseen, ja rajalliset resurssit ja ylimmän johdon käsityksen mukaan 

lahjakkaimmat johtajat ohjattiin muualle kuin uskonnonvastaiseen ideologiseen 

työhön tai ateismin levittämiseen. Leninin mukaan uskonto ja usko tulisivat 

lopulta häviämään, koska tulevaisuuden valaistuneet kansalaiset hylkäisivät 

uskonnon oma-aloitteisesti.
54

 Marxin kuuluisa lausahdus uskonnosta oopiumina 

kansalle sopi Leninin mielestä Venäjän historialliseen tilanteeseen, jossa 

yläluokka Leninin tulkinnan mukaan piti kansaa uskonnon avulla pimeydessä.
55

  

Vallankumouksen alkuvaiheissa neuvostovalta keskittyi kirkon ja valtion 

erottamiseen käytännössä, uskonnollisten hierarkioiden ja instituutioiden 

heikentämiseen ja kirkon taloudellisen pohjan tuhoamiseen. Pian lokakuun 

vallankumouksen jälkeen julkistettu yleinen maa-asetus siirsi kirkon ja muiden 

isojen toimijoiden omaisuuden valtiolle. Kirkon hallinnassa olleet koulut siirtyivät 

valistuksen kansankomissariaatin alaisuuteen, ja kaikki uskonnolliset etuoikeudet 

lakkautettiin. Ortodoksiselta kirkolta vietiin sillä tuhat vuotta ollut valta määrätä 

avioliitosta ja avioerosta, ja valtio tunnusti vain siviilivihkimiset. Kaikki avioliiton 

ulkopuolella syntyneet lapset legitimoitiin ja uskonnolliset instituutiot määrättiin 

siirtämään kirkonkirjansa siviilihallinnolle. Uskonnollisten valojen ja 

seremonioiden käyttö valtion instituutioissa lopetettiin, ja uskonnolliset symbolit 

määrättiin poistettaviksi julkisista rakennuksista.
56

 

Uskonnosta annetun asetuksen luonnos alkoi: ”Uskonto on jokaisen 

Venäjän tasavallan kansalaisen yksityinen asia.” Asetuksen mukaan kansalaiset 

voivat vapaasti julistaa uskoaan tai uskonnottomuuttaan, he voivat yksityisesti 

järjestää kouluilta kiellettyä uskonnollista opetusta, ja uskonnolliset ryhmät voivat 

vapaasti anoa keskus- ja paikallishallinnoilta lupaa käyttää rakennuksia ja esineitä 

uskonnollisiin menoihin. Asetus oli siis radikaali sekularisaatiotoimenpide kirkon 
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 Vihavainen 1998, 183−191. 
54

 Husband 2000, 46. 
55

 Luukkanen 1994, 52. 
56
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 14 

hierarkiaa vastaan. Toimenpiteet kohdistuivat nimenomaan julkisiin 

seremonioihin, kirkon organisaatioihin ja omaisuuteen ‒ yksilöllinen 

uskonnollisuus jätettiin tietoisesti ulkopuolelle. Lisäksi asetus määritteli tiettyjä 

oikeuksia neuvostolain alla, ja näitä oikeuksia uskovaiset käyttivätkin 

hyväkseen.
57

  

Suomen ensimmäisen työväenyhdistyksen perusti tehtailija Viktor Julius 

von Wright
58

 vuonna 1883 Helsinkiin. Tämä niin kutsutun wrightiläisen 

työväenliikkeen maailmankatsomus perustui kristilliselle pohjalle. Sosialismin, 

liberalismin ja ateismin käsitykset alkoivat levitä 1800-luvun lopussa, ja 

sosialistinen suuntaus syrjäytti vähitellen wrightiläisyyden.
59

 Myös 

työväenliikkeen lehdissä kuten Työmiehessä alkoi vuosisadan vaihteessa esiintyä 

satunnaista kirkonvastaista kirjoittelua. Hannu Soikkasen mukaan ”useat kirkon 

miehet pitivät yhteiskuntaa Jumalan muuttumattomaksi luomana; 

paikallaanpysyvänä se katsottiin luovuttamattoman kristilliseksi”.
60

 Työmiehessä 

tällaiset arviot herättivät arvostelua, koska kristinuskon ja työväenliikkeen aatteet 

ja tavoitteet nähtiin yhteneviksi. Kristinusko ja kommunismi jakoivat 

samankaltaiset ajatukset tasa-arvosta sekä köyhyyden poistamisesta. Työmies-

lehdessä alettiin Soikkasen mukaan tehdä selvää eroa kirkon opin ja ”todellisen” 

kristinuskon välillä.
61

 

Joitakin uskonnonvastaisia kirjoja suomennettiin, mutta sensuuri kielsi 

niiden painattamisen. Vuonna 1903 ilmestyi saksasta suomennettuna kaksi 

kristinuskon tai kirkon vastaista kirjaa.
62

 Kirkon- ja kristinuskon vastainen 

julkinen propaganda alkoi voimistua vuoden 1905 suurlakon jälkeen. Mauri 

Larkio kirjoittaa, että ennen suurlakkoa ilmestynyt sosialistinen kirjallisuus ei 

juuri ollut kirkon- tai uskonnonvastaista. Tämän jälkeen tilanne muuttui. Vuosina 

1906‒1908 olivat propagandakäännöskirjallisuuden hallitsevat aiheet 

valtionkirkon vastustaminen, tieteellisesti perusteltu Jumalan ja uskonnon 

kieltäminen sekä Jeesuksen ja Raamatun auktoriteettiaseman 

kyseenalaistaminen.
63

 

”Jumalattomuuskirjallisuus” levisi Suomeen suoraan Saksasta ja 
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 Husband 2000, 47. 
58

 Viktor Julius von Wright (1856‒1934). 
59

 Larkio 1967, 11‒12. 
60

 Soikkanen 1967, 140. 
61

 Soikkanen 1961, 142. 
62

 Kirjat olivat August Bebelin ”Uskonnollista väittelyä” sekä J.J. Lachmanin ”Kristinusko ja 

sosialismi”. Larkio 1967, 24. 
63

 Larkio 1967, 24, 288. 
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Yhdysvalloista. Yhdysvalloissa asuvilla siirtolaisilla oli huomattava merkitys 

siinä, että uskonnottomuuden sallimista vaatineen vapaa-ajattelija Robert 

Ingersollin
64

 kirjojen lähes kolmekymmentä suomennettua nimikettä painettiin 

Yhdysvalloissa. Suomessa vapaa-ajattelijoiden tärkein kritiikki kohdistui kirkkoa 

vastaan, ja heidän lehdessään Vapaa Ajatus kirjoittaneet sosialistit ilmaisivat 

sosialististen työväenlehtien kanssa lähes identtisiä uskonnonvastaisia mielipiteitä. 

Lehteen kirjoittaneiden joukossa oli myös oikeistolaista uskonnottomuusliikettä 

edustavia sivistyneistön jäseniä, joita kiinnosti ennen kaikkea teosofia. Myös 

Ruotsista tuli jonkin verran sosialismia ja uskonnonvapautta käsitteleviä teoksia.
65

 

Suomen Sosiaalidemokraattisen puolueen puoluesihteeri Yrjö Sirola
66

 

kirjoitti puolueen suhdetta uskontoon käsittelevän kirjan, jossa hän vaati 

katolisuuden jäännösten poistamista ja uskonnonvapauden toteuttamista. 

Sosialismin voittaessa myös uskonto kuihtuisi Sirolan mielestä tarpeettomana.
67

 

Larkion mukaan ”sosialistien toimesta ei suurlakon jälkeisinä vuosina ilmestynyt 

ainoatakaan suomalaisperäistä julkaisua, jonka sisältöä kristinuskon kumoaminen 

tieteen tuloksin olisi hallinnut”. Uskonnonvastaista, käännettyä 

propagandakirjallisuutta toimitti lähinnä Suomen Sosialidemokraattinen 

Nuorisoliitto, muutoin tällaisen kirjallisuuden julkaiseminen loppui 1910-luvulla 

melkein kokonaan. SDP:n johtohenkilöt eivät myöskään esittäneet julkisuudessa 

uskonnon- tai kirkonvastaisia mielipiteitä.
68

 Sitoutuminen kristillisiin tapoihin ja 

käsityksiin näkyi esimerkiksi kuolinilmoitusten symboliikassa ja teksteissä sekä 

työväenliikkeen piirissä usein käytetyissä, Raamatusta lainatuissa kielikuvissa.
69

 

Vuodet 1906‒1908 olivat kotimaisen lehtikirjoittelun voimakkaan kasvun 

aikaa. Larkio mainitsee FT Julius Ailion
70

 Sosialistisessa Aikakauslehdessä 

julkaiseman artikkelin, jonka mukaan kristinusko ja varsinkin kirkko edustivat 

vanhoillisuutta ja olivat yhteiskunnallisten uudistusten tiellä. Suomalaisten 

sosialistien kannanottoja perusteltiin historiallis-teoreettisen käsittelytavan sijasta 

käytännön seikoilla, kansainvälisistä esikuvista poiketen. Työmies-lehdessä 

korostuivat sekä opilliset asiat kuten jumalakuvan julmuus ja helvettioppi että 

kirkon käytäntöihin liittyvät kannanotot kuten tyytymättömyys kirkollisveroon, 
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 Robert Ingersoll (1833‒1899) oli yhdysvaltalainen poliitikko. 
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 Lappalainen 1959, 300‒317; Larkio 1967, 81‒83; Ketola 1990, 18, 139‒140; Koivunen 2010, 
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67

 Larkio 1967, 100‒101. 
68

 Larkio 1967, 111, 204, 211‒212. 
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lähetystyöhön tai kirkollisiin seremonioihin. Lehdessä keskusteltiin myös 

koulujen uskonnonopetuksen tarpeellisuudesta. Larkio toteaa, että Työmiehen 

joulusaarnoissa ”lehden toimitus antoi tilaa sosialismin ja kristinuskon 

kompromissiajatukselle.         sijoitettiin kristillisiä aineksia sosialistisiin 

kirjoituksiin.”
71

 Soikkanen kirjoittaa, että väkivaltaa ihannoiva kulttuuri sai 

voimakkaan jalansijan myös työväen lehdissä. Kristillinen moraalikäsitys 

asetettiin kyseenalaiseksi, ja kristillisten hyveiden kuten lempeyden ja rakkauden 

asemasta painotettiin väkivallan ja vihan merkitystä.
72

 

1910-luvulla kirkon- ja uskonnonvastaisessa kirjoittelussa korostettiin 

edelleen kirkon ja valtion erottamista, siviiliavioliiton ja siviilirekisterin 

tarpeellisuutta sekä uskonnonvapauden vaatimuksia. Jussi Pikkusaaren käsityksen 

mukaan sosiaalidemokraattinen lehtikirjoittelu lähti siitä, että ”uskonnon juuret 

olivat syvemmällä kuin kirkon asemassa, pappien viekkaudessa tai koulujen 

uskonnonopetuksessa”. Kritiikki kohdistettiin kirkkoa ja papistoa kohtaan, mutta 

myös kristinuskon perusteet kyseenalaistettiin. Lehdissä valitettiin sitä, että 

Charles Darwinin
73

 kirjoituksia ei ollut saatavilla suomennettuina. 
74

 Tämä ei pidä 

paikkaansa, sillä Darwinin pääteos ”Lajien synty” suomennettiin vuonna 1913, 

suomentajana A. R. Koskimies. Suomennoksen oli tilannut Suomalaisen 

kirjallisuuden edistämisrahasto.
75

 Muuta uskonnonvastaista kirjallisuutta 

julkaistiin kasvavassa määrin. Sosiaalidemokraattisen lehdistön kirkkokirjoittelun 

tärkeät teemat olivat pappien korkea palkkataso, yleinen leveä elintaso sekä 

itaruus. Heimer Lindströmin mukaan kirjoittelu oli harvoin asiallista. Varsinkin 

sosiaalidemokraattiset nuorisojärjestöt esittivät jyrkkiä kirkon- ja 

uskonnonvastaisia, materialistista sosialismia julistavia mielipiteitään, joiden 

vaikutteet oli saatu venäläisistä vallankumousopeista.
76

 

Kriittistä kirkko- ja uskontokirjoittelua oli Työmies-lehden lisäksi myös 

Sosialistisessa Aikakauslehdessä. Sen toimituskuntaan kuuluivat esimerkiksi Edv. 

Gylling
77

, O. W. Kuusinen
78

, Sulo Vuolijoki
79

 sekä Yrjö Sirola, ja lehden 

avustajina olivat monet työväenliikkeen vaikutusvaltaiset edustajat. Larkion 
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mukaan muilla sosialistisilla lehdillä oli vähäisempi merkitys 

elämänkatsomuksellisen propagandan levittämisessä eikä ammattiliittojen 

lehdissä juuri käsitelty uskonnollisia kysymyksiä.
80

 Toisaalta Hannu Soikkanen 

kertoo esimerkiksi Helsingin kattila- ja levytyöntekijöiden ammattiosaston 

Paukuttaja-lehdessä olleesta Isä meidän -rukouksen parodiasta sekä muusta 

papiston- ja kirkonvastaisesta kirjoittelusta muidenkin ammattiosastojen 

lehdissä.
81

 Myös Jussi Pikkusaaren tutkimuksessa on kirkkokriittisen kirjoittelun 

lähdeaineistona käytetty useita työväenlehtiä. Pikkusaari toteaa kuitenkin, että 

moni työväenyhdistys katsoi maailmankatsomuksellisten kysymysten olevan 

yksityisasioita, jotka eivät kuuluneet yleiseen keskusteluun.
82

 

Sisällissodan puhjettua vuonna 1918 hallitusvaltaa käytti punaisten 

hallitsemalla Suomen valtakunnan alueella kansanvaltuuskunta, joka alkoi säätää 

uusia lakeja ja asetuksia. Osa näistä koski myös tavoitetta erottaa kirkko ja valtio 

toisistaan. Useat punaisen vasemmiston lehdet kuten Työmies ja Kansan Lehti 

vaativat uskonnollisesti neutraalia valtiota, koska valtiokirkon katsottiin olevan 

vallanpitäjien työkalu, joka oikeutti yhteiskunnalliset vääryydet. ”Valtiokirkon 

jumalan katsottiin olevan yksin rikkaiden jumala.”
83

 Työmies-lehdessä kirjoitettiin 

”papinmaksujen lakkauttamisesta”, jolla tarkoitettiin kirkollisiin tarkoituksiin 

menevien verojen ja maksujen lakkauttamista. Myös muu kirkollinen omaisuus 

haluttiin takavarikoida kunnille, koska kirkon omaisuutta pidettiin kansan 

yhteisomaisuutena.
84

 Koska kirkon otteen kansasta katsottiin perustuvan koulun 

antamaan vaikutukseen, oli uskonnonopetus poistettava kouluista. Vaatimus oli 

ollut mukana jo SDP:n Forssan ohjelmassa.
85

 Pappien sekaantumisesta taisteluihin 

ja sotaan kirjoitettiin hyvin paheksuvaan sävyyn, ja kirkkoa kritisoitiin 

voimakkaasti työväenlehdissä.
86

 

Suomen Kommunistisen Puolueen (SKP) maanalaisen kauden julkaisu 

Proletaari ei ollut kiinnostunut kirkon tai uskonnon asioista vaan keskittyi 

etupäässä kommunistisen ideologian kehittelyyn ja proletaarisen 

maailmavallankumouksen valmisteluun. Sisällissodan jälkeen ”lahtarivallan” 

edustajina lueteltiin ”poliisi, ohrana, suojeluskunnat, salakytät, tuomarit, syyttäjät 
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ja kaikki muut aseistetut porvariroikaleet aina koulussa käypiin herrasnulkkeihin 

asti”, mutta kirkon työntekijöitä ei tässä listassa näkynyt.
87

 Kommunisteille 

haluttiin ”ajatuksenvapautta”, joka oli eri asia kuin ”vapaamielis-porvarillinen” tai 

sosiaalidemokraattinen käsitys esimerkiksi uskontoon kohdistuneesta arvostelun 

oikeudesta. ”Niin kuin kaikilla aloilla niin tässäkin porvariston vapaus on vapautta 

riistäjille ja sortoa riistetyille.”
88
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II TOIVEET PANNAAN USKONNONVAPAUSLAKIIN 

1921‒1923 

1. Nuori kansakunta etsii muotoaan 
Maailmansodan voittajavaltiot määräsivät Euroopan politiikasta 1920-luvun 

ensimmäisinä vuosina. Hävinneeltä Saksalta vaadittiin suuria sotakorvauksia, 

mutta koko läntistä Eurooppaa kohdellut talouskriisi ja sen myötä valtava 

työttömyys vaikeuttivat muidenkin valtioiden uudelleenrakennusohjelmia. Lakko- 

ja mielenosoitusaallot vyöryivät ympäri mannerta. Valtioiden välille muodostui 

uusia puolustusliittoutumia, joista osa oli tähdätty ennen kaikkea Neuvosto-

Venäjän uhkaa vastaan. Italiassa Benito Mussolini
1
 ja hänen johtamansa 

fasistipuolue muodostivat hallituksen vuonna 1922, Saksassa Adolf Hitlerin
2
 

vallankaappaus epäonnistui marraskuussa 1923. Itä-Euroopassa ja Balkanilla oli 

levotonta, koska sodan jälkeen solmitut rauhansopimukset merkitsivät suuria 

aluemuutoksia ja ihmisten siirtymisiä.
3
  

Niin kutsutun sotakommunismin kauden (1918‒1921) jälkeen Neuvosto-

Venäjän hallitus joutui muuttamaan talouspolitiikkaansa. Jälleenrakennustyön 

perustaksi valittu Uusi talouspolitiikka (NEP) merkitsi tietyissä määrin yksityisen 

yritteliäisyyden ja käsityöammattien sallimista. Talonpojilta poistettiin 

maatalouden tuotteiden luovutuspakko. Koko valtio pyrittiin sähköistämään ja 

teollisuustuotannon nostamiseen panostettiin voimakkaasti. Kommunistisen 

puolueen ote kansasta tiukentui edelleen, toisinajattelijat eliminoitiin ja Josif 

Vissarionovitš Džugašvili, Stalin
4
, nousi yksinvaltaiseen asemaan.

5
 

Stalinin valtaannousun myötä valtion harjoittama uskontopolitiikka kiristyi. 

Vuonna 1921 keskuskomitea teki päätöksen, jonka mukaan henkilö, jolla oli 

kirkollista taustaa, ei saanut olla kommunistipuolueen jäsen. Myös sellaiset 

puolueen jäsenet, jotka eivät luopuneet uskonnostaan, tuli erottaa. Kirkolliset 

arvokkaat esineet konfiskoitiin valtiolle vuonna 1922. Tämä herätti vastustusta 

sekä kansassa että papistossa, ja joitain kapinoivia pappeja teloitettiin. 

Kansainvälinen huomiokaan ei vaikuttanut tapahtumiin.
6
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2
 Adolf Hitler (1889‒1945). 

3
 Weibull 1986, 73, 94‒98, 104, 138, 181, 192. 
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1920-luvun alussa työväenlehdissä osoitettiin ymmärtämystä Saksan taloudellisen tilanteen 

maan työväenluokalle aiheuttamille rasituksille. Taakan kantaminen vertautui Jeesuksen 

ristintiehen. Kuvassa näkyy ristiriitainen suhtautuminen Raamatun kertomaan tapahtumaan: 

vaikka Jeesusta saatettiin pitää mielikuvituksen tuotteena, hänen kärsimystarinansa 

symboloi työväenluokan koettelemuksia. Kuvaa katsonut lehden lukija tiesi ilman 

selityksiäkin, mistä ristinkantaja kertoi.  

Kuva: Nuori Työläinen 2.3.1923 "Saksan kansa" nääntyy verotaakkansa alla. 

 

Kommunistipuolue kohdisti uskontopainostuksensa myös muihin kuin 

ortodokseihin. Vuosina 1921−1922 puolueen syntyään juutalaiset jäsenet kävivät 

juutalaista uskontoa vastustavaa kampanjaa. Suhde roomalaiskatoliseen kirkkoon 

oli vaikea, koska katolinen kirkko oli itsenäinen ja ortodoksiset venäläiset eivät 

perinteisesti olleet pitäneet etupäässä puolalaista alkuperää olevista katolilaisista. 

Myös muslimipapistoa pidettiin poliittisesti vihamielisenä.
7
 

Puolueen aikaisemman uskontopolitiikan mukaan uskovaisten tunteiden 

loukkaamista oli vältettävä. Vuonna 1923 keskuskomitea totesi, että liian 

väkivaltainen uskonnonvastainen työ ei palvellut kommunismin levittämistä. 

Pappeihin kohdistuva uhkailu teki papeista uskonnon marttyyreja ja vahvisti 

kansan uskonnollisuutta.
8
 Ymmärtäväisyydessä oli kuitenkin keskuskomitean 

mielestä menty liian pitkälle. 

Samana vuonna puolue antoi julistuksen, jonka mukaan uskonnonvastaista 

massapropagandaa oli toteutettava ”eläväisten ja ymmärrettävien” luentojen 
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muodossa. Puolue perusti erityisiä agitaatiokursseja ja painoi lisää kansantajuista 

ja ideologista, uskonnonvastaista kirjallisuutta. Uskonnonvastaista työtä varten 

Neuvosto-Venäjällä perustettiin lehtiä, joilla oli kuvaavia nimiä kuten Ateisti, 

Kommunismi ja uskonto, Tiede ja uskonto sekä Jumalattomat tuomareina.
9
 

Tärkein uskonnonvastaisen työn airut oli valtakunnallinen, laajalevikkinen 

Pravda.
10

 Monet talonpojat olivat kuitenkin lukutaidottomia, joten informaatio ei 

painetun materiaalin avulla levinnyt.
11

  

Komintern lausui, että uskonto ei ollut kenellekään yksityisasia ja että 

kommunistinen puolue tulisi aina taistelemaan sitä vastaan. Uskonnollisten 

traditioiden sijaan pyrittiin luomaan uusia kommunistisia traditioita kuten 

Komsomolin
12

 joulu ja Komsomolin pääsiäinen. Kirkolliset tilat haluttiin korvata 

kansojen taloilla ja työläisten kerhoilla. Uskonnonvastaisten kampanjoiden 

toteuttamiseksi luotiin omat rituaalit, mutta kansa ei näistä innostunut. Vanha 

kristillisten taidekonsepti muokattiin sosialistisen, vallankumouksellisen taiteen 

palvelukseen.
13

 

Suomen tasavallan ja Neuvosto-Venäjän rajat oli määritetty joulukuun 

viimeisenä päivänä vuonna 1920 solmitussa Tarton rauhasopimuksessa. Monien 

suomalaisten aikaisemmat haaveet Itä-Karjalan liittämisestä Suomen valtiolliseen 

maa-alueeseen oli virallisesti hylätty, mutta suomalaiset vapaaehtoiset 

osallistuivat Itä-Karjalassa puhjenneisiin, neuvostohallitusta vastustaneisiin 

levottomuuksiin. Kapina kukistettiin kovaotteisesti, ja Suomi ja Neuvosto-Venäjä 

solmivat uuden rajarauhasopimuksen vuonna 1922. Samana vuonna Suomi haki 

turvaa puolustusliitosta Puolan, Viron ja Latvian kanssa niin kutsutulla 

reunavaltiosopimuksella, jonka merkitys jäi vähäiseksi.
14

 

Maailmansodan seurauksena rationalistinen kehitysusko Euroopassa oli 

vähentynyt ja optimistinen usko ihmiskunnan jatkuvaan henkiseen kehitykseen oli 

kadonnut. Myös suomalainen yhteiskunta etsi muotoaan sisällissodan haavojen 

yhä kirvellessä. Virallisen aseman saaneiden suojeluskuntien naisjärjestöksi 

perustettiin vuonna 1921 Lotta Svärd -järjestö. Seuraavana vuonna perustettiin 

oikeistonationalistinen ylioppilasjärjestö Akateeminen Karjala-Seura (AKS) 

toteuttamaan Suur-Suomen aatetta. Myös Suomessa kirkon asema vahvistui ja 
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papiston poliittinen osallistuminen kasvoi. Kirkon asemaa nosti myös 

bolsevikkivallan vahvistuminen Venäjällä ‒ kirkko ja uskonto nähtiin 

vastavoimina kommunismille ja Suomessa mahdollisesti syntyville 

kumousliikkeille. Moni pappi oli mukana sekä suojeluskuntajärjestössä että 

AKS:ssä. Nimekkäimpiä heistä olivat pastori Elias Simojoki
15

, piispa J.R. 

Koskimies
16

 sekä professori Antti J. Pietilä
17

. AKS:n lippuvala toisti kristillisen 

uskontunnustuksen ajatuksia: 

Sillä niin totta kuin minä uskon yhteen suureen Jumalaan, niin minä uskon yhteen suureen 

Suomeen ja sen suureen tulevaisuuteen.18 

Eino Murtorinteen mukaan kirkolla nähtiin olevan kansallinen tehtävä, jossa 

nivottiin yhteen ”raamatullinen ilmoitus ja kansallinen historia”. Porvarillisten 

lehtien asenne kirkkoa kohtaan muuttui, ja kirkon omaa ääntä alettiin kuunnella 

enemmän. Sama asennemuutos tapahtui nuoressa kirjailijapolvessa.
19

 

Lainsäädännöllä pyrittiin korjaamaan yhteiskunnassa vallitsevia epäkohtia. 

Vuonna 1922 astuivat voimaan sekä uusi köyhäinhuoltolaki että torppareiden 

maanlunastamista säädellyt Lex Kallio. Köyhäinhuolto siirtyi kirkolta kunnille, ja 

maan lunastaminen tehtiin valtion tuella mahdolliseksi sellaisille henkilöille, jotka 

eivät ennestään omistaneet tai vuokranneet maata.
20

 Puolustusvoimissa aloitettiin 

vuonna 1923 armeijan kehittämissuunnitelma, joka eteni kankeasti sekä 

poliittisten erimielisyyksien että taloudellisten vaikeuksien vuoksi.
21

 

Vuoden 1922 eduskuntavaaleissa Suomen Sosialidemokraattinen (SDP) 

puolue sai 25 prosenttia annetuista äänistä, Suomen Työväenpuolueeksi (STP) 

nimensä muuttanut äärivasemmisto 15 prosenttia. Kaupungeissa STP:n äänimäärä 

oli SDP:tä suurempi. Äärivasemmiston toimintaedellytyksiä rajoitettiin 

lakkauttamalla STP, pidättämällä sen kansanedustajat ja tuomitsemalla heidät 

valtiopetoksen valmistelusta Turun hovioikeudessa vuonna 1923. STP:n 

seuraajaksi perustettiin Sosialistinen Työväen ja Pienviljelijöiden Vaalijärjestö 

(STPV). Kommunistien valtaama sosiaalidemokraattinen nuorisoliitto 

lakkautettiin vuonna 1923. Työväenliikkeen jakautuminen 
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sosiaalidemokraatteihin ja äärivasemmistoon alkoi olla nuorisolehdissäkin näkyvä 

tosiasia. Myös ristiriidat suomen- ja ruotsinkielisten välillä olivat ajankohtaisia.
22

 

2. ”Työläisnuoriso, eroon kirkosta!”23 

Työväenliike asetti tavoitteekseen sosialistisen yhteiskunnan, joka pohjautui 

ateistiseen maailmankatsomukseen. Liike pyrki yksilön uskonnonvapauteen, kir-

kon ja valtion erottamiseen toisistaan, uskonnon opetuksen poistamiseen koulujen 

opetussuunnitelmista sekä jumalanpilkan poistamiseen rikoslaista.
24

 Vuonna 1921 

voimaan astunut uusi oppivelvollisuuslaki jätti avoimeksi uskonnonopetuksen 

aseman oppivelvollisuuskoulussa. Hallitus ajoi oppivelvollisuuslakia, joka olisi 

tehnyt uskonnottoman siveysopin opetuksen kaikille oppilaille pakolliseksi. 

Suomen evankelisluterilainen kirkko vastusti esitystä jyrkästi. Lopullisessa, 

hyväksytyssä laissa siveysopin opetus taattiin vain niille lapsille, jotka oli 

vapautettu uskonnonopetuksesta. Murtorinteen mukaan useat kirkonmiehet 

”kokivat autonomiseen moraalikäsityksen perustuvan siveysopin opetuksen ‒ ‒  

pelottavaksi ‒ ‒ .”
25

 

Työväenliike kävi vaatimustensa toteuttamiseksi 1890-luvulta lähtien 

julistamaansa ”kulttuuritaistelua”
26

, joka tähtäsi kirkon valtiokirkkoaseman 

murtamiseen ja sen erityisaseman poistamiseen. Kristinuskon tuli olla samassa 

asemassa kuin muidenkin vakaumusten eikä se saanut nauttia valtion erityistä 

tukea.
27

 

Vuoden 1919 hallitusmuodossa Suomen valtio oli julistautunut 

tunnustuksettomaksi, joskaan ei uskonnollisesti neutraaliksi. Hallitusmuoto ei 

kuitenkaan sisältänyt rajoittamatonta uskonnonvapautta, siitä piti säätää erillinen 

laki. Laki koettiin ilmeisen tärkeäksi, koska eduskunta otti sen asialistalleen heti 

sisällissodan jälkeen.
28

 

Uskonnonvapauslaki tuli 4.1.1921 eduskunnan ensimmäiseen käsittelyyn.
29

 

Lakiehdotus ei ilmeisesti ollut saavuttanut työväenliikkeen piirissä toivottua 

vastaanottoa, sillä huhtikuussa 1921 kommunistisen Nuori Työläinen -lehden 

artikkelissa kirjoittaja ihmetteli sitä, että työläisnuorien parissa esiintyi vielä 
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uskonnollista ennakkoluuloisuutta ja uskoa kaikenlaiseen yliluonnollisuuteen 

kauan jatkuneesta valistustyöstä huolimatta. Kirjoittaja pani toiveensa 

kommunistiseen yhteiskuntaan, joka tulisi hävittämään uskonnollisen 

propagandan. Artikkeli kehotti taisteluun sitä hyökkäystä vastaan, jota kirkon 

taholta työväenliikettä vastaan kirjoitusajankohtana käytiin. Kirkko oli kirjoittajan 

mukaan kapitalismin paras tuki. Taistelu uskonnollisia ennakkoluuloja vastaan oli 

”yksi luokkatietoisen proletaarinuorison tärkeimmistä tehtävistä”.
30

 Mallia 

uskonnonvastaiseen työhön haluttiin selkeästi ottaa Neuvosto-Venäjällä 

tapahtuneesta kehityksestä. 

Sosiaalidemokraattisessa Työläisnuorisossa julkaistiin useita 

uskonnonvapauslakia vaativia kirjoituksia alkuvuodesta 1921. Jutuissa todettiin, 

että työläisnuoriso ”oli kulkenut laumassa, jota ovat johtaneet papit ja muu 

porvaristo” ja että uskonnolla pyrittiin selittämään asioita, jotka olivat tieteen 

selitettävissä.
31

 Kirkkoa syytettiin suoranaisesta valehtelusta, aivopesusta ja 

joukkopsykologian hyväksikäytöstä.
32

 Lehden linjana näyttää olleen se, että 

työväenluokan nuorten nähtiin kulkevan kiltisti uskonnon ja kirkollisten 

traditioiden talutushihnassa ja sosiaalidemokraattisen liikkeen tehtävänä oli 

vapauttaa nuoriso tästä kahleesta. 

Nuori Työläinen perusti toukokuussa 1921 vakiopalstan nimeltä 

Sivistystaistelu. Sen puitteissa pyrittiin lukijoita valistamaan kristinuskon 

opillisista sisällöistä ja uskonnon vaikutuksesta kansaan. Useassa artikkelissa 

kerrottiin muiden uskontojen maailmanluomiskertomuksista tai kirkon dogmeista 

hyvin teoreettisesti ja akateemisesti. Kirjoitukset totesivat, että työväenluokka ei 

suinkaan ollut vapautunut vallitsevasta uskontojärjestelmästä. Tämä näkyi siinä, 

että uskontoa vastustettiin suurin sanoin, mutta sanoja ei kuitenkaan rohjettu 

panna käytäntöön. Uskonto ja sosialismi olivat kirjoitusten mukaan kuitenkin 

sovittamattomia.
33

 Sivistystaistelu-kirjoituksia julkaistiin vuosina 1921–1923 

yhteensä 20 kappaletta. 

Erään sivistystaistelua käsittelevän artikkelin kirjoittaja harmitteli avioliiton 

solmimista papin edessä ja sitä, että siviiliavioliiton solminutta paria haukuttiin 
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susipariksi. Hän ihmetteli myös, ”mistä johtui, että lapselle nimen antamistilai-

suudessa täytyy papin olla välttämättä läsnä, vaikka ei siihen laki ketään pakota 

alistumaan”. Artikkelissa kerrottiin, että ilman papin ”loitsuja” hautaamista 

verrattiin yleisesti koiran raadon kuoppaamiseen. Kirjoittaja päätyi toteamaan, että 

”uskonnollisia tapoja ‒ ‒ noudatetaan ainoastaan siksi, että yleinen mielipide sitä 

vaatii”.
34

 Kirjoituksista voi lukea, että minkään uskonnollisen suuntauksen ei 

nähty tuovan ratkaisua työväenluokan ongelmiin. Sosialismin päämääriä ei 

artikkelien mukaan saanut tulkinta mistään uskonnosta saatavin termein. 

Uskonnollisten normein ja tapojen läpäisemä yhteiskunta oli korvattava 

ateistisella, sosialistisella järjestelmällä. 

Uskonnonvapauslaista päätti uusi eduskunta, jonka vaalit oli määrä pitää 

heinäkuussa 1922. Nimimerkki Sosialisti kirjoitti sosiaalidemokraattisessa 

Työläisnuorisossa valtiolliseen elämään liittyvistä asioista vakiokolumnissaan 

otsikolla ”Mailman markkinoilta”
35

. Vaalien lähestyessä Sosialisti tarkasteli 

sosiaalidemokraattista vaaliohjelmaa nostaen tärkeiksi kysymyksiksi muun 

muassa koululaitoksen uudistamisen sekä vaatimuksen uskonnon vapaudesta. 

Sosialisti kehotti kaikkia vaikuttamaan poliittisten kokousten ja vaalitoiminnan 

onnistumiseen.
36

 

Työläisnuoriso vaati pääkirjoituksessaan 9.6.1922 täydellistä 

uskonnonvapautta yhtenä nuorison tärkeimpänä vaatimuksena. Pääkirjoitus totesi, 

että ”taistelu kirkollista holhousta vastaan” oli saavuttanut jo sellaisia tuloksia, 

että maassa oli voimassa siviiliavioliittolaki ja mahdollisuus kuulua 

siviilirekisteriin. Myös ehtoollispakko oli poistunut. Kirkko ja valtio olivat 

kuitenkin vielä erottamattomia, kouluissa opetettiin uskontoa ja vakaumuksestaan 

riippumatta kaikki yhteiskunnan jäsenet maksoivat kirkollista ”agitatsiooniveroa”. 

Kirjoittajan mielestä oli ensiarvoisen tärkeätä raivata uskonnolliset ennakkoluulot 

pois tieltä. Hänen mukaansa tähän päästäisiin, kun lopetettaisiin ”juutalaisten 

kansansatujen opettaminen jumalallisina totuuksina”. Uskonnonhistorian 

opetuksen jatkamista kirjoittaja kannatti, jotta nuoriso olisi tietoinen kunkin 

aikakauden tavoista, aatteista ja uskonnollisista virtauksista.
37

 ”Huoneentaulussa 

nuorisoliittolaisille” vaadittiin jokaista nuorta tekemään henkilökohtaista 

antikirkollista vaikuttamistyötä. Tähän kuului se, että kirkolliseen avioliittoon ei 
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saanut suostua, lapsia ei saanut antaa kastaa eikä muitakaan kirkollisia 

seremonioita saanut suorittaa.
38

 Selkeästi nähtiin, että uskonnolla oli ollut 

kansojen historiassa tärkeä merkitys ja tämä historia oli tuotava kansalaisten 

tietoisuuteen. Muuten oli luovuttava pakollisesta, vakaumuksellisesta 

uskonnonopetuksesta, jotta kansalaiset oppisivat muodostamaan itse omat 

arvonsa, joiden toivottiin sitoutuvan sosialismiin. Ennen kaikkea erilaisista 

kirkollisista käytännöistä oli sanouduttava irti. 

16.6.1922 ilmestyneen Työläisnuorison pääkirjoituksen alaotsikko vaati 

nuorisoa vaalitaisteluun ”nuoren työvoiman riistoa, militarismia, kirkollista 

pakkovaltaa ja kansalaisvapauksien sortoa vastaan”. Työväenliikkeen 

perusvaatimuksena oli edelleen uskonnon julistaminen yksityisasiaksi. Lain 

käsittelyn etenemistä vastustavien yritykset oli kirjoittajan mukaan torjuttava ja 

eduskuntaan oli saatava uskonnonvapautta kannattava enemmistö, jotta 

”uskonnon asema kasvavan nuorison tiedonlähteen myrkyttäjänä saataisiin 

torjuttua”.
39

 On selvää, että kirjoittaja piti kirkollista vallankäyttöä kapitalistisen 

järjestelmän kulmakivenä ja toivoi, että kristinuskon oppien mukaiset käsitykset 

hylättäisiin. 

Räväkkäsanainen pakinoitsija H. Käpälämäki kertoi pitäneensä 

velvollisuutenaan kritisoida kirkkoa niin, että tämä ”loiseläjien ja syöpäläisten 

yhteisö” kukistuisi lopullisesti. Uskonnonopetuksen sijaan kouluissa olisi tullut 

opettaa siveysoppia, joka ei loukannut kenenkään vakaumusta.
40

 Olavi Kuusalo 

arvosteli uskonnon asemaa oppiaineena toteamalla, että koulu oli ”tunkenut 

sivistyneistön luihin ja ytimiin uskonnon kauhun ja inhon”. Valistunut 

sivistyneistö vieroksui kirjoittajan mukaan kaikenlaista uskonnollisuutta.
41

 

Uskonnonopetuksen lakkauttaminen nousi aikalaiskommenteissa yleensäkin 

tärkeäksi. Toisaalta nähtiin, että kansalaisten oli saatava jonkinlaista arvo-

opetusta. Tunnuksettoman siveysopin katsottiin palvelevan tätä päämäärää. 

Uskonnonvapauslaki hyväksyttiin lopullisesti syksyllä 1922, ja se astui 

voimaan 1.1.1923. Lakia ajoivat eduskunnassa ennen kaikkea sosiaalidemokraatit 

sekä Kristillisen työväenpuolueen edustaja. Myös joukko kokoomuksen 

kansanedustajia asettui lakiehdotuksen taakse. Lain kannattajat katsoivat, että 

kirkolle oli edullista, jos kristinuskon oppeihin kriittisesti suhtautuneet kansalaiset 
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saisivat mahdollisuuden erota kirkosta.
42

 Ilmeisesti osa päättäjistä katsoi, että 

suomalaiset olivat jo tarpeeksi kypsiä päättämään omista eettisistä arvoistaan ja 

valinnoistaan. 

Uskonnonvapauslaki määritteli uskontokunniksi rekisteröidyt uskonnolliset 

yhdistykset, kirkkokunnat ja uskonnot, jotka tahtoivat julkisesti harjoittaa 

uskontoa ja joilla oli vakiintunut uskonnollinen oppi ja seurakuntajärjestys. Laki 

antoi mahdollisuuden erota uskontokunnasta, uskontokuntaan kuulumattomalle 

vapautuksen koulujen uskonnonopetuksesta sekä siviilirekisteriin kuuluvalle 

mahdollisuuden olla vannomatta valaa. Laissa säädettiin hautaamisesta ja 

hautasijoista, niiden perustamisesta sekä maksuista. Uskontokuntiin 

kuulumattomat vapautettiin kirkollisista maksuista, mutta seurakunnan alueella 

olevat yhdistykset ja yhtiöt olivat edelleen verovelvollisia evankelisluterilaiselle 

tai kreikkalaiskatoliselle kirkolle. Vuodelta 1917 peräisin ollut 

siviilirekisteriasetus, jossa määrättiin esimerkiksi siviiliavioliiton solmimisen 

kaavasta, jäi pääosiltaan edelleen voimaan.
43

 

”Uskonnonvapauslaki hyväksytty” riemuitsi Työläisnuorison etusivu 

lokakuussa 1922, kun eduskunta oli sitkeän keskustelun jälkeen lain lopullisesti 

hyväksynyt. Kirjoittajan mukaan kirkko oli aina edustanut edistyksen suurinta 

estettä, mutta lain hyväksymisen myötä myös kirkon asema oli saanut iskun: 

‒ ‒ julminkaan pakkovalta tai terrori eivät ole voineet vaimentaa sitä valtavaa paloa, jonka 

uskonvapauden kaipuu on ihmismielissä synnyttänyt. ‒ ‒  Tämä merkitsee sitä, ettei 

kenenkään enää tarvitse taloudellisista tai muista syistä järjestää uskonnollisia asioitaan 

virallisten muottien mukaan ja että tästä virallisesta uskontunnustuksesta eronnut myöskin 

vapautuu kirkollisveroista.
44

 

 

Myös koulujen pakollisen uskonnonopetuksen loppumista tervehdittiin 

tyytyväisinä. ”Näissä on koko uskonnonvapauden ydin, näissä ilmenee todellista 

vapauden henkeä, jota sivistykseen ja henkiseen vapauteen pyrkivä 

sosialidemokraattinen nuorisokin on ‒ ‒ vaatinut.” Yllättävästi jutun kirjoittaja 

lopetti tekstinsä sanoen, että ”itse uskonnolle, todelliselle kristillisyydelle on sillä 

[uskonnonvapaudella] jalostava merkitys. Uskonto muuttuu uskonnoksi, jota 

harrastetaan vakaumuksesta eikä ulkonaisen pakon vaikutuksesta.”
45

 Yksilöille 

haluttiin antaa mahdollisuus oman uskonnollisen vakaumuksen muodostamiseen 

ilman kouluopetuksen luomaa jäykkää mallia. Samalla kuitenkin painotettiin 
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kristillisen elämänkatsomuksen merkitystä tavoiteltavana, korkeana 

elämänohjeena. 

Samaa juhlintaa jatkoi Työläisnuorison etusivun kirjoitus 17.11.1922. 

Jutussa kiiteltiin sosiaalidemokraattisen nuorison vuosia jatkunutta työtä 

uskonnonvapauden asian esillä pitämisessä. Nuorisoliitto oli kehottanut jäseniään 

kieltäytymään kirkollisista toimituksista, ”perustamaan” avioliittoja ilman 

papillista avustusta sekä kieltäytymään rippikoulun käynnistä. Jokaisen 

vakaumuksellisen nuorisososialistin olisi kirjoittajan mukaan tullut nyt erota 

kirkosta, ja lehdessä luvattiin ohjeistusta siitä, miten tämä toteutettaisiin. Nuorisoa 

kehotettiin varautumaan siihen, että ”kirkkoruhtinaat” tulisivat tekemään 

kaikkensa vaikeuttaakseen eroamista. Voimaan astunut laki ei kuitenkaan 

kirjoittajan mielestä ollut riittävä, kuten saman lehden aikaisemmissa numeroissa 

oli jo kirjoitettu. Valtion ja kirkon täydellinen ero ei ollut toteutunut.
46

 Vaikuttaa 

siltä, että haluttiin nimenomaan murtaa kirkon rooli erilaisten käytännössä 

pakollisten toimitusten tekijänä. 

Uskonnolliset pakkolait olivat herättäneet suurta tyytymättömyyttä, ja tämän 

olivat ymmärtäneet myös eräät porvaripuolueiden kannattajat. Tämä oli 

kommunistisessa Nuoressa Työläisessä kirjoittaneen nimimerkki –o‒:n mukaan 

syy sille, että eduskuntaan oli tullut hyväksyttäväksi ”niin kutsuttu 

uskonnonvapauslaki”. ”Porvariston synnyttämänä tämä laki, kuten luonnollista, 

on porvarillisen uudistustouhuilun tyypillinen tuote. ‒ ‒ Se katkoo eräitä 

uskonnollisia pakkokahleita, joista ei porvaristolla enää ole hyötyä.” Nimimerkki 

totesi happamesti, että koska itse kirkko ei ollut käynyt porvaristolle 

tarpeettomaksi, niin laki jätti kirkon rauhaan: 

Tuo valtava koneisto saa edelleenkin valtion kannatuksella tehdä sitä pimitystyötä, joka 

estää kirkon verkkoihin sotkeutuneita joukkoja vapaasti ajattelemasta uskonnollisia 

asioita.
47

 

Nimimerkkikirjoittaja ei tarkemmin analysoi sitä, mitkä ”pakkokahleet” 

oikeistolaisittainkin ajattelevat olivat valmiita hylkäämään. Samaten jää 

kertomatta, mikä oli se hyöty, jota porvaristo oli näin saavuttanut. 

Nuoren Työläisen kirjoittaja näki lakiehdotuksessa kaikesta huolimatta 

tärkeitä uudistuksia, joista tärkeimpänä hän piti kirkkoon kuulumattoman 

vapauttamisen osallistumasta pappien tai kirkon kiinteistöjen ylläpitoon eli 

kirjoittajan sanoin ”kirkollisten pimitysrahojen maksusta”. Koulujen pakollisen 
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uskonnonopetuksen loppumista tervehdittiin myös tyytyväisinä. Nimimerkki 

pelkäsi, että kirkosta eroaminen oli tahallaan tehty hankalaksi. Eroavan oli 

käytävä henkilökohtaisesti ilmoittautumassa seurakuntansa kirkkoherralle. Tässä 

yhteydessä henkilö olisi saattanut joutua pappien ”peloittelujen ja uhkausten sekä 

rippisaarnojen alaiseksi”.
48

 

On selvää, että kirkosta eroamisen käytännön järjestelyt eli 

henkilökohtainen käynti kirkkoherranvirastossa nähtiin suurena esteenä. Käynti 

saattoi olla hankalaa sekä etäisyyksien että sen aiheuttaman pelätyn 

yhteiskunnallisen leiman takia. 

Hoosiannaa! kuulutti H. Käpälämäki adventtipakinassaan 

Työläisnuorisossa. Kirjoittajan tavoitteena oli saada lukijakuntana oleva 

työläisnuoriso ymmärtämään, että kirkko ja sen tunnustama virallinen kristinoppi 

edustivat henkistä valveutumattomuutta. Samalla hän ihmetteli niitä työläisiä, 

jotka ”riippuivat kiinni kirkon loitsuissa niin kuin kissa makkarassa”.
49

 

 

 

Työväenlehdissä ihmeteltiin usein sitä, miksi varsinkin työläisnaiset pitäytyivät kirkon 

traditioissa. Papiston ote nähtiin vahvana. Kuvassa kiinnittää huomiota muiden kirkossa 

olijoiden huvittunut suhtautuminen naiseen, jonka voi tulkita veisaavan virttä hartaasti ja 

äänekkäästi, kuten sitoutuneen seurakuntalaisen kuuluikin. 

Kuva:  Työläisnuoriso 15.12.1922 Hoosiannaa! 
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Työläisnuorisossa nimimerkki V.A. iloitsi siitä, että ”valveutuneet työläiset” 

olivat hylänneet ”kirkolliset loitsut ja temput”. Samalla hän tunsi suurta 

pettymystä: 

Kukapa kuolevainen olisi vuosikymmenen taaksepäin osannut uneksiakkaan sellaista 

taantumusta työväen henkisessä elämässä ja vapauspyrkimyksissä kuin nyt on vallalla. ‒ ‒  
Työväen järjestöön kuuluvat nuorukaiset menevät entistä kiltimpinä papin pomoloitavaksi, 

jossa tilaisuudessa morsian alistuu nöyrästi papin vakuutukseen, että ”mies on vaimon pää” 

ja nainen ”heikompi astia”.
50

 

 

Kirjoittaja kertoi monien odottavan suurimman osan työväestöstä eroavan 

kirkosta. Hän ounasteli kuitenkin, että näin ei tulisi käymään, koska 

uskonnollisista ennakkoluuloista ei ollut helppoa päästä irti. Nimimerkki vaati 

ensin työläisten vanhojen, piintyneiden ennakkoluulojen karkottamista, jotta ”välit 

pappisvallan kanssa voitaisiin sanoa irti”.
51

 

Uskonnonvapauslain mukaan kenenkään ei enää tarvinnut kuulua mihinkään 

sellaiseen järjestöön, jonka vakaumusta ei hyväksynyt. Työläisnuorison etusivulla 

kehotettiin kaikkia eroamaan kirkosta, kun uskonnonvapauslaki astuisi voimaan 

vuoden vaihtuessa. ”Valtiokirkon ryöstövoudilla” ei tämän jälkeen olisi enää 

mitään tekemistä työläisten kanssa, mutta toisaalta työläiset eivät enää saisi 

valittaa pappien toiminnasta. Artikkelin kirjoittaja pelkäsi, että työläisnuoret eivät 

käyttäisi hyväkseen siviilirekisterimahdollisuutta, ainakin viestit olivat olleet 

tämän suuntaisia. Kirjoittaja toivoi kuitenkin näkevänsä ”uuden vuoden 

ensimmäisenä arkipäivänä kirkkokanslioiden edustalla ihmisjonoja, joiden henki 

pyrkii vapauteen kirkon ja kirkkoruhtinaitten kahleista”.
52

 

Nimimerkki Kritiikkus iloitsi Nuoressa Työläisessä siitä, että tammikuun 1. 

päivänä vuonna 1923 voimaan oli astumassa uskonnonvapauslaki, jolloin 

jokainen 18 vuotta täyttänyt voi erota kirkosta. Surua kirjoittaja tunsi taas siitä, 

että suuri joukko työläisiä kulki edelleen ”kirkollisen pimityksen sokkeloista 

polkua”. Kritiikkus korosti, että kirkko ja esivalta edustivat samoja 

yhteiskunnallisia tahoja ja maksamalla kirkollisveroa työläisnuori rahoitti samalla 

”kirkon tekopyhiä pohattoja”. Nuorisoliittolaisten olisi tullut mennä seurakuntansa 

kirkkoherranvirastoon sanomaan jäähyväiset ”kirkon pimeille peikoille” heti, kun 

se oli mahdollista.
53

  

Uskonto nähtiin ihmisen yksityisasiana, ja uskonnonvapauslaki koettiin 

tärkeäksi, jotta kansalaiset saataisiin irti kirkollisten toimitusten vaikutuspiiristä. 
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 Työläisnuoriso 15.12.1922 Katkismuksen kahleissa. 
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 Työläisnuoriso 15.12.1922. 
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 Työläisnuoriso 29.12.1922 Huomio uskonnonvapauslakiin. 
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 Nuori Työläinen 8.12.1922 Nuoriso irti kirkon kahleista. 
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Erityisesti avio- ja perhe-elämä haluttiin vapauttaa kaikenlaisesta kirkollisesta 

valvonnasta. Kirjoittajat pitivät valtiokirkkoa eräänä työläisten sivistymisen 

pahimpana vihollisena. Katsottiin, että kirkko oli yksi niistä henkisen orjuutuksen 

välineistä, joilla porvaristo hallitsi työtätekeviä joukkoja. Artikkelit näkivät 

työväen olevan liiaksi kiinni vanhoissa ajatusmalleissaan, ja kirjoittajat toivoivat, 

että uskonnonopetuksen loppuminen kouluista toisi tähän vähitellen muutosta. 

Lain astuttua voimaan 1.1.1923 suurimmat odotukset vaimenivat. 

Nimimerkki Vasama ihmetteli Nuoren Työläisen etusivulla sitä, että eroaminen 

kirkosta oli ollut ennakoitua laimeampaa. Vasama muistutti, että kirkosta 

eroaminen oli ase valtiokirkon tuhoamisessa meneillään olevan luokkataistelun 

aikana.
54

 Nimimerkki Kritiikkus peräänkuulutti pitkässä artikkelissaan 

kommunistisessa Nuoressa Työläisessä kirkon ja valtion täydellistä eroa, jota 

sosiaalidemokraatit olivat vaatineet jo vuonna 1917 Tampereella pitämässään 

edustajakokouksessa. Monelle työväenliikkeen kannattajalle oli ilmeisen tärkeää 

tietoisuus siitä, että eroamisen myötä ei tarvitsisi enää kirkollisverojen kautta 

osallistua papiston palkkaukseen tai kirkon muihin kuluihin. Uskonvapauslaki 

antoi oikeuden erota kirkosta, mutta kirjoittajan mielestä lainsäädännössä oli vielä 

jäljellä epäkohtia: ”Porvarillinen valtiomahti, joka käyttää kirkkoa valta-asemansa 

välikappaleena, on pakotettu kynimään tuloeränsä kansalta veroina, joista osa 

lankeaa kirkon ylläpitoon.”
55

 Näin kirkkoa joutui tukemaan myös sellainen, joka 

oli jo eronnut siitä. 

Työläisnuoriso opasti lukijoitaan siitä, miten valtiokirkosta eroaminen 

tapahtuisi. Jutussa selostettiin lain pykälät ja menettelytavat sekä kerrottiin, miten 

”vikuroivien pappien” asettamiin ehtoihin tuli suhtautua. Artikkeli päättyi 

vetoomukseen: ”Työläisnuoriso, eroon kirkosta!”
56

 

Jotkut työläiset saattoivat pysyä kirkossa työpaikan menetyksen pelosta: 

Työläisillä on jo nyt leipäannos liiaksi vähäinen ja aina vaan pienenee, vaikka hoosiannaa 

hoilaten ryömisimme polvemme nahattomiksi. Liidelköön hallelujahuutojen hurmassa ‒ ‒    
ne, joilla on vielä jotakin toivottavaa kapitalistiselta järjestelmältä. Meillä ei ole enää siltä 

mitään toivottavaa, ja siksi on työskenneltävä kapitalistisen järjestelmän horjuttamiseksi, 

jona kirkko vielä esiintyy.
57

 

 

Sisällissodan jälkeen vallinneissa oloissa pelko taloudellisesta ahdingosta ei 

varmaankaan ollut aiheeton. 
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Uskonnonvapauslaki jätti myös käytännön ongelmia kirkkoon 

kuulumattomien vainajien hautauksen suhteen. Laki kielsi hautaamisen muualle 

kuin siihen tarkoitukseen varatulle alueelle, ja hautamaksun suuruus jäi kirkon 

päätettäväksi. Nimimerkki M.T.:n jutussa sosiaalidemokraattisessa 

Työläisnuorisossa kerrottiin, että maksu oli useassa seurakunnassa korkea, 

hautapaikan hinta saattoi ylittää isojen kaupunkien hyvien tonttien hinnan ja 

sukuhaudat olivat usein kiellettyjä. Kirjoittaja epäili hautaushankaluuden olevan 

sen takana, että monikaan ei ollut eronnut kirkosta. Nimimerkki toivoi 

hautausmaiden siirtyvän kuntien vastuulle tai että siviilirekisteriin kuuluvat 

perustaisivat omat hautausmaansa.
58

 Voi tulkita, että kirkonkaan piirissä ei haluttu 

tulla kirkosta eronneita vastaan tässä asiassa eikä yhteiskunnalla ollut valmiuksia 

hautausasian järjestämiseen. Toisaalta hautapaikan hinnoittelu tuntuu 

lehtikirjoittelun tyyliin kuuluneelta liioittelulta. 

Uskonnonvapauslain käsittelyn yhteydessä nuorisolehdissä kirjoitettiin 

Neuvosto-Venäjän uskontopolitiikasta. Ortodoksisen kirkon mystiikkaa sekä 

pappien asemaa kuvattiin värikkäin sanakääntein. Kreikkalaiskatolinen kirkko oli 

kirjoittajien käsitysten mukaan hajoamassa alkutekijöihinsä eikä sen uskottu 

selviävän seuraavalle vuosikymmenelle: 

Neuvostoherrat ovat teräväpäisiä miehiä. He panevat papin sanomaan yksinkertaiselle 

talonpojalle, että neuvostovalta on jumalasta. Ja talonpoika uskoo pappia paremmin kuin 

tavallista maallikkoagitaattoria. ‒ ‒ Mystiikka on häipynyt pappien ympäriltä ja 

yksinkertaiset talonpojat juoksevat kilvan kuulemaan ”uusia kristuksia”, 

uudestisyntymisprofeettoja.
59

 

 

Sosiaalidemokraattisen Työläisnuorison artikkelit eivät aina ihailleet itäisen 

naapurimaan tilannetta tai siellä harjoitettua uskontojen vainoa. Pikemminkin 

näyttää siltä, että neuvostojohdon tempoileva suhtautuminen kirkkoon herätti 

kummastusta. Kommunistinen agitaatio rinnastettiin sanomaltaan ja 

menettelytavoiltaan kirkon käytäntöihin. Kommunistinen Nuori Työläinen 

allekirjoitti innolla kaikki Neuvosto-Venäjän käyttämät uskontopropagandan 

keinot. Lehti otti muutenkin käyttöönsä kommunistisen poliittisen retoriikan ja 

puhui muun muassa Suomen talonpojista kulakkeina. Terminologiassa näkyi selvä 

käännöstekstien vaikutus.
60

 On hyvin todennäköistä, että osa artikkeleista tuli 

suomalaisiin työväenluokan nuortenlehtiin rajan takaa sinne siirtyneiden 
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kommunistien perustamien lehtien myötä. Voi olettaa, että Neuvosto-Venäjällä 

painetut lehdet levisivät myös suomalaisten sosialistien keskuudessa. 

Sekä Työläisnuoriso- että Nuori Työläinen -lehdissä olleiden kirjoitusten 

mukaan Suomen evankelisluterilainen kirkko ja sen opetukset pitivät yllä 

vallitsevaa kapitalistista yhteiskuntajärjestystä. Uskonto nähtiin ihmisten 

yksityisasiana, mutta oletus oli, että ”valveutunut” työläinen eroaa kirkosta. 

Lehtien kirjoituksissa haluttiin myös kyseenalaistaa kirkollinen vallankäyttö 

suomalaisessa yhteiskunnassa. Kuitenkin esimerkiksi Työläisnuoriso osoitti 

”taistelutervehdyksen nuorisotovereilleen” ennen joulua sanoin: ”Rauha maassa ja 

ihmisillä hyvä tahto!”
61

  

 

 

Kommunismi nähtiin Jeesuksen asemasta ihmiskunnan vapahtajana, joka toisi toivoa ja 

valoa kaikkien maiden heräävälle työväenluokalle.  ”Vapahtaja” kannattelee ristin sijasta 

vallankumouksen soihtua. Kristillinen kielenkäyttö näkyy otsikoinnissa, jonka perusteella 

lukijan voi olettaa osanneen korvata Jeesus-vapahtajan kommunismi-vapahtajalla. 

Nuoruutta uhkuva kommunismi eroaa täydellisesti kirkollisten kuvien Jeesus-hahmoista. 

Kuva: Nuori Työläinen 2.9.1921 Kommunismi, ihmiskunnan vapahtaja. 

Työväenliikkeen parissa petyttiin pääosin, koska kansalaiset eivät 

eronneetkaan kirkosta odotusten mukaisesti. Siviiliavioliittoja ei solmittu eikä 
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lapsia jätetty kastamatta. Siviilirekisterissä oli aikaisemmin ollut etupäässä 

luterilaisten vanhempien kastamattomia lapsia. Vuoden 1922 lopussa rekisteriin 

kuului 1 356 henkeä. Vuoden 1923 lopussa, kun uskonnonvapauslaki oli ollut 

vuoden voimassa, rekisteriin kuului hieman yli 19 000 henkeä.
62

 Lapsen 

huoltajalla olisi ollut mahdollisuus ottaa lapsi pois uskonnonopetuksesta, mutta 

sekä siviilirekisteriin että muihin kristillisiin kirkkokuntiin kuuluvat vanhemmat 

olivat harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta antaneet lastensa jäädä koulun 

uskonnonopetukseen.
63

 Niko Huttusen mielestä voi kyseenalaistaa sen, miten 

voimakas vaikutus uskonnonvastaisilla näkemyksillä suomalaisiin lopulta oli. 

Kirkosta eroaminenkaan ei tarkoittanut yksioikoisen kielteistä suhtautumista 

Raamattuun.
64

 Jopa voimakkaasti uskontokriittinen sosialistien eliitti jätti 

eroilmoituksensa tekemättä.
65

 

3. ”Papit niittävät kylvöjään”66 

Sisällissodan perua oleva käsitys papeista valkoisina lahtaripappeina piti yllä 

sodan hävinneiden sosialistien tuntemaan katkeruutta kirkkoa kohtaan.
67

 Papit 

olivat lehtiartikkelien mukaan ”laiska syöttiläslauma”, josta olisi pitänyt päästä 

eroon mahdollisimman nopeasti.
68

  Papisto leimattiin ”luokkavaltion 

santarmeiksi”, ja vain vastentahtoisesti myönnettiin, että voi löytyä myös joitakin 

pappeja, jotka ”valkoisen terrorin päivinä eivät pukeutuneet sotisopaan eivätkä 

teutaroineet mukana sorakuoppanäytelmissä”.
69

 Kaikille lukijoille oli 

kommunistisen Nuoren Työläisen etusivun artikkelin mukaan tunnettua se, miten 

papit, ”nuo rauhan apostolit, riensivät kivääri kädessä valkoisten riveihin – 

tappelemaan (!) ja kuinka näitä rakkauden enkeleitä nähtiin sittemmin jopa 

työläisten teloittajankin riveissä”.
70

 

Papiston ”hirmuvalta” sisällissodan aikana puhutti myös nimimerkki H. 

Käpälämäkeä Työläisnuorisossa. Kirjoittaja ei suoraan syyttänyt pappeja 

murhista, mutta antoi ymmärtää papiston avoimesti tukeneen valkoista puolta.
71

 

                                                           
62

 J. Gummerus 1928, 8. 
63

 J. Gummerus 1928, 10. 
64

 Huttunen 2010, 37. 
65

 Pikkusaari 1998, 376. 
66

 Työläisnuoriso 9.3.1923 Papit niittävät kylvöjään. 
67

 Peltonen 2009, 145‒151. 
68

 Työläisnuoriso 1.4.1921 Tarina talviselta hautausmaalta; Työläisnuoriso 23.9. ”…hetki 

Tuomion Herran lyö.”; Työläisnuoriso 23.12.1921 Jouluaatto vankilassa; Työläisnuoriso 

28.4.1922 Mailman markkinoilta; Nuori Työläinen 22.12.1922 Joulukuvia. 
69

 Työläisnuoriso 22.6.1923 Papit luokkavaltion santarmeina. 
70

 Nuori Työläinen 19.1.1923 Uskonnonvapaus ja luokkataistelu. 
71

 Työläisnuoriso 5.5.1922 Taas siitä naimisen asiasta. 



 

 35 

H. Käpälämäki kritisoi Porvoon piispa Aleksi Lehtosen
72

 kirjoitusta, joka hänen 

mukaansa puolusti aseita ja sotalippuja siunaavaa kirkkoa. Erityisen närkästynyt 

H. Käpälämäki oli siitä, että piispa oli kirjoituksensa lopuksi toivonut, että 

”huomispäivänä kansat olisivat veljiä keskenään”. Kirjoittajan näkemyksen 

mukaan sovinto ei ollut mahdollista niin kauan kuin oli olemassa 

”kirkkoruhtinaita, jotka riistivät leivät leskien ja orpojen suista”. Kirkko oli ollut 

kansojen taistelukentillä aina ensimmäisenä, ”kuin harakka siantappajaisissa”, 

totesi H. Käpälämäki ja lopetti pakinansa toteamalla, että kirkon tekojen jäljiltä 

nousi aina ”kalman haju”.
73

 

Nimimerkki –o –o kirjoitti Työläisnuorisossa ilmestyneessä novellissa 

pappi-everstistä, joka pitämänsä jumalanpalveluksen jälkeen teloitti ilman 

inhimillisyyden häivääkään nuoren rippilapsensa.
74

 Samassa numerossa kerrottiin 

eduskunnassa käydystä uskonnonvapauslakia koskeneesta käsittelystä, jossa 

”tukittiin pappien suu osoittamalla, että kaikkein verisimpiä valkoisia olivat juuri 

papit”. Papit niittivät veristen töittensä kylvöjä.
75

 Lukijoille muistutettiin, että 

papit olivat siunanneet aseet, joilla valkoiset olivat tappaneet punaisia.
76

 

Lehdissä olleissa pakinoissa, novelleissa ja runoissa palattiin ”valkean 

vallan” voittoon sekä ivattiin pappien kirkoissa julistamaa voitonsanomaa.
77

 

Matkanäkyjä-runon kirjoittaja toivoi, että Helvetin tulet polttaisivat papit ja muut, 

jotka olivat silponeet ja raiskanneet punakaartien taistelijoita.
78

 Papit kulkivat 

kuolemaa tekevien punaisten leireissä, mutta sielunrauhan sijasta he solvasivat 

sorrettuja ja manasivat Herran vihaa heidän päälleen.
79

 Kirkonkellojen kumahtelu 

pyhäpäivän merkiksi kuului vankityrmissä, kun punavankeja vietiin ”mäkeen ja 

ammuttiin kiroten ja kuulematta onnettoman rukousta. ‒ ‒”
80

 Joulusaarnan jälkeen 

pappi kehotti vartijoita merkitsemään vangit vitsaniskuilla.
81

 Saarnapöntöistä 

puhuvien pappien kädet olivat ”kansan veren purppuroimia”.
82

 Näytelmässä papin 
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repliikiksi jäi hyvästien toivottaminen kuolemaan tuomitulle punavangille.
83

 

Kirjoitusten mukaan papit saattoivat ”merkitä seurakuntansa työläisjäseniä 

valtiorikoksen polttoraudalla”, vaikka henkilöt olisi myöhemmin armahdettu. 

Kirkonkirjoissa olevat merkinnät vaikeuttivat muun muassa punaisten 

myöhempää työllistymistä.
84

 

Olavi Kuusalo kirjoitti sosiaalidemokraattisessa Työläisnuorisossa 

ensimmäisistä päivistään punapakolaisena Pietarissa huhtikuussa 1918 ja muisteli 

suomalaisen papin sanoja: ”Tämä on pyhä sota punaista perkelettä vastaan. 

Punainen perkele on ajettava maasta.” Kuusalo totesi, että sama jumala kantoi 

edesvastuun myös voittajan hirmuteoista.
85

 

Kuva papeista säälittöminä, verenhimoisina ja työläisille vihamielisenä 

joukkona läpäisi melkein kaikki artikkelit. Pappien katsottiin puolustavan omia 

etujaan, jotka olivat törmäyskurssilla sosialismin kanssa. Suuri osa kirjoittajista 

syytti pappeja yksioikoisesti armottomista työläisten murhista. Papiston nähtiin 

edustavan hyvin palkattua porvaristoa, jolla ei voinut olla edellytyksiä tai haluja 

työväenluokan tilanteen ymmärtämiseen. 

Sosiaalidemokraattisessa Työläisnuorisossa kerrottiin, miten vuoden 1923 

kesällä oli Hämeenlinnan hautausmaalla kaadettu vuoden 1918 sisällissodassa 

kuolleiden punaisten muistopaasi.
86

 ”Kenen on kirkosta luovuttava?” kysyi 

nimimerkki O.T. ja vastasi itse, että näin oli tehtävä jokaisen, jolle kirkko ei enää 

antanut elämän sisällystä ja joka ei tarvinnut kirkkoa neuvonantajanaan 

ajattelussaan ja toiminnassaan: 

‒ ‒ se siveysoppi, jota kirkko meille korkeata maksua vastaan taritsee, on huutavassa risti-

riidassa sen korkeamman ihmisyyteen perustuvan siveysopin kanssa, jota me itse joka päivä 

käytännössä seuraamme.
87

 

 

Nimimerkki korosti, että kirkon käsky kunnioittaa esivaltaa oli suunnattu 

myös hautamuistomerkin kaatoon syyllistyneiden noudatettavaksi. ”Vainajien 

pyhien muistojen” takia kirjoittaja vaati työläisiä eroamaan ”mustan taantumuksen 

veljeskunnasta”.
88

 Vastaavanlaisia punaisten hautojen häpäisyjä oli tapahtunut 

aikaisemminkin, muun muassa Varkaudessa alkuvuodesta 1922.
89

 Muistomerkkiä 
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ei ilmeisesti pystytetty uudelleen sen paremmin Hämeenlinnan kuin Varkauden 

hautausmaillekaan ennen 1940-lukua.
90

 

 

 

Alkuperäisen kuvatekstin mukaan yllä oleva piirros ”esittää Hämeenlinnan toverien 

valmistamaa ja luokkakoston uhreiksi joutuneiden tovereiden haudalle pystyttämää 

hautapatsasta siinä asussa, johon se joutui poliisikomennuskunnan tunnetun yöllisen retken 

jälkeen”. Sisällissodassa kuolleiden punaisten haudat ja hautamuistomerkit herättivät 1920-

luvulla kiivaita tunteita sekä punaisten että valkoisten keskuudessa. Punaisella puolella 

katsottiin, että heidän oikeuttaan vainajien asianmukaiseen muistamiseen ei kunnioitettu. 

Monet valkoiset taas eivät voineet antaa anteeksi laillista hallitusvaltaa kohtaan suunnattua 

kapinaa ja sen mukanaan tuomaa kaaosta. 

Kuva: Työläisnuoriso 13.7.1923 Raastettu hauta. 

Punaisten hautaaminen näytti olleen traumaattinen tapahtuma monella 

paikkakunnalla. Työläisnuorisossa kirjoitettiin, miten papit olivat usein 

kieltäytyneet tästä tehtävästä, ja jos siunaamiseen olikin suostuttu, oli vainaja 

viety johonkin syrjäiseen kulmaukseen.
91

 Myös Nuoressa Työläisessä olleessa 

runossa paheksuttiin hautauskäytäntöä:  

‒ ‒   

Ja ensi silmäys luotaessa 

ei joka paikassa selvään niin 

kuin hautakumpujen keskuudessa 

käy puolueellisuus näkyviin. 

On rajat luokkien selvät siellä, 

juur’ aivan niin kuin elontiellä.
92
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 Hämeenlinnan Ahveniston hautausmaalle pystytettiin virallinen muistomerkki vuonna 1940, 
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Tampereella oli suuri joukkohauta, johon oli ”sontarattailla” viety 

haudattavaksi 4 000 punaista. Kirjoittajan mukaan: 

‒ ‒ kristillinen seurakunta ei välittänyt näistä kiroamistaan tomumajoista sen vertaa, että 

olisi kunnolla ne peitättänyt hautaamisen jälkeen, vaan alkoi niistä pistäytyä näkyviin 

työläisvainajien lahonneita jäseniä.
93

 

Sisällissodassa hävinneiden punaisten puolella kaatuneiden 

hautamuistomerkkien häpäisy suututti ja suretti työväenlehtien kirjoittajia. 

Vainajille olisi suotu kunnialliset hautajaiset sekä hautarauha. Voi ajatella, että 

hautamuistomerkkien kaatamisella oli tuskin mitään paikallisen esivallan 

hyväksyntää, mutta artikkeleissa ei mainita, että virkavallan puolelta olisi asian 

johdosta ryhdytty mihinkään toimiin. 

Vuonna 1921 kommunistinen Nuori Työläinen -lehti julkaisi 31 kappaletta 

selkeästi uskontoa tai kirkkoa käsittelevää artikkelia, novellia tai runoa. Vuonna 

1922 juttuja oli 33 kappaletta ja seuraavana vuonna 23 kappaletta. Näistä 

uskonnonvapauslakia käsitteli ennen sen hyväksymistä 11 artikkelia ja lain 

hyväksymisen jälkeen 15 juttua. Lehden uskontoa käsittelevät artikkelit olivat 

usein hyvin oppineita ja sivistyneitä, kirjoittajat tunsivat hyvin 

maailmanuskonnot, kristinuskon dogmit sekä eurooppalaisen 

kulttuurikeskustelun. Samaa aihepiiriä tarkasteltiin useassa eri numerossa. Myös 

lukijakunnan voi arvella koostuneen muistakin kuin teollisuuspaikkakuntien 

pelkän kansakoulusivistyksen saaneista työläisnuorista. Lehti lakkasi 

ilmestymästä heinäkuun lopussa vuonna 1923. 

Vuonna 1921 sosiaalidemokraattisessa Työläisnuoriso-lehdessä julkaistiin 

132 uskontoaiheista artikkelia tai runoa. Seuraavana vuonna artikkeleita tai runoja 

oli 60 kappaletta ja vuonna 1923 lehdessä kirjoitettiin uskonnosta 62 jutussa. 

Näistä uskonnonvapauslakia käsitteli ennen sen hyväksymistä 28 artikkelia, 

hyväksymisen jälkeen heinäkuun 1923 loppuun mennessä 25 kappaletta. 

Uskontoa ja kirkkoa vastaan hyökättiin usein hyvin kirjoitettujen pakinoiden 

avulla. Nimimerkit H. Käpälämäki ja Sosialisti olivat selvästi sivistyneitä, mutta 

pystyivät tyylillisesti tavoittamaan uskottavasti myös tavallisen työläisen 

käsitemaailman. Nimimerkki H. Käpälämäen takana oli toimittaja ja 

kansanedustaja Vihtori Huhta
94

.
95
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 Työläisnuoriso 2.3.1923 Haudan sovitus. 
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Kertomuksessa Suomen evankelisluterilaisen kirkon tilasta vuosina 1918‒

1922 mainitaan, että vuosina 1921 ja 1922 oli julkista jumalankieltämistä 

tapahtunut 237 seurakunnassa. Määrä oli laskussa ja kirjoittaja ounasteli, että 

jumalankieltäminen oli painunut ”yläluokasta - - yhteiskunnan pohjakerroksiin”, 

kommunistien ja tehtaantyöläisten keskuuteen. Kehitys laskettiin ”ulkoa tulleen 

villityksen” syyksi.
96

  

Jussi Pikkusaaren mukaan sodanjälkeistä ideologista kirkko- ja 

uskontokritiikkiä harjoittivat etupäässä sosialistit. Hän jakaa kritiikin 

antiklerikaaliseen, antikristilliseen, naturalismia puolustaneeseen sekä 

yhteiskunnallista katsomusvapautta vaatineeseen kritiikkiin.
97

 Huttunen 

puolestaan toteaa, että Raamattua ja kristinuskoa ei pyritty erottamaan opillisesti 

toisistaan, mutta sosialistien kritiikin painopiste keskittyi nimenomaan opin 

arvosteluun. ”Tämä tarkoitti perinteiselle kirkon opetukselle vaihtoehtoista tapaa 

ymmärtää Raamattua.”
98
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III YHTEISKUNNALLISEN RAUHOITTUMISEN AIKA 

1924‒1928 

1. Tyyntä myrskyn edellä 
Vuonna 1924 Euroopassa toivuttiin vielä maailmansodan hävityksestä. 

Kansainvälinen jännitys alkoi vähitellen lientyä, ja vuodet 1924‒1928 olivat 

Euroopan maille taloudellisesti ja poliittisesti vakaata aikaa.  Toisaalta muiden 

Euroopan maiden tavoitteena oli pitää Saksa heikkona, jotta se ei enää nousisi 

mantereen mahtitekijäksi. Saksasta puhuttiin vuoden 1919 rauhansopimuksen 

jälkeen Weimarin tasavaltana, jonka hallitus yritti nostaa kansakuntaa jaloilleen 

samalla, kun se taisteli maailmansodan päättänyttä Versailles’n ”häpeärauhaa” 

vastaan. Adolf Hitler teki marraskuussa 1923 epäonnistuneen 

vallankaappausyrityksen. Lyhyen vankilatuomion jälkeen hän alkoi koota 

uudelleen puoluettaan, joka tällä kertaa pyrki valtaan normaalin vaalijärjestelmän 

kautta. Hitlerin ohjelma julkaistiin vuosina 1925 ja 1926 Mein Kampf -teoksessa. 

Eheytynyt Kansallissosialistinen puolue saavutti jalansijaa sekä kaupungeissa että 

maaseudulla.
1
 Eri maiden sosialistien keskuudessa eläteltiin toiveita, että 

poliittisesti heikossa Weimarin tasavallassa tulisi tapahtumaan kommunistinen 

vallankumous.
2
 

Venäjän vallankumousjohtaja Vladimir Lenin kuoli tammikuussa 1924. 

Hänen seuraajansa kävivät kiihkeää valtataistelua, jossa voitolle pääsi Josif Stalin. 

Hän jatkoi Neuvostoliiton voimakasta teollistamista ja pyrki ratkaisemaan 

rappeutuvan tuotantokoneiston ongelmat laatimalla optimistisia taloudellisia 

suunnitelmia, jotka tähtäsivät investointien, teollisuustuotannon ja kulutuksen 

valtavaan kasvuun. Varsin takapajuista talonpoikaisyhteiskuntaa haluttiin tehostaa 

taistelemalla suurtalonpoikia eli kulakkeja vastaan. Tästä olivat seurauksena 

erilaiset elintarvikekriisit, joihin yritettiin vaikuttaa pakkoperimällä talonpojilta 

heidän satoaan. Lopullisena tuloksena oli koko maataloustuotannon melkein 

täydellinen pysähtyminen.
3
  

Ateistinen maailmankatsomus kuului oleellisesti Neuvostoliitossa voitolle 

päässeiden bolsevikkien leninistiseen ideologiaan. Kommunistisen puolueen 

agitaatio-osasto perusti vuonna 1925 Jumalattomien Liiton uskonnonvastaisen 

propagandan edistämiseksi. Valistus oli suunnattu ennen kaikkea kirkon vahvassa 
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2
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3
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otteessa edelleen elävälle maaseudun väestölle, joka nähtiin mahdollisena 

vastavallankumouksen voimana.
4
 Jumalattomien Liitto pyrki kansainvälisissä 

suhteissaan yhteydenpitoon muiden maiden ateismia ja vapaa-ajattelua ajaneiden 

järjestöjen kanssa. Liiton tehtävänä oli Neuvostoliiton kirkollisia ja uskonnollisia 

tapahtumia koskeneiden negatiivisten uutisten kumoaminen. Tähän tarkoitukseen 

järjestöllä oli uutisvälitysverkosto ulkomaisiin kommunistisiin sanomalehtiin. 

Jumalattomien Liitto järjesti uskonnonvastaisia näyttelyjä ulkomailla, muun 

muassa Kölnissä vuonna 1928. Matti A. Mustosen mukaan voi olettaa, että myös 

suomalaiset kävivät näissä näyttelyissä.
5
 On hyvin oletettavaa, että Jumalattomien 

Liiton muualle Eurooppaan välittämät artikkelit yltivät myös Suomeen. 

Ortodoksikirkon patriarkka Tihon
6
 kuoli vuonna 1925. Hän jätti jälkeensä 

testamentin, jossa hän kehotti ortodokseja hyväksymään neuvostohallinnon ja 

käymään taisteluun oikeita vihollisiaan, nimittäin maallistuneita, 

roomalaiskatolilaisia, protestantteja, uudistusmielisiä sekä Taistelevien 

Jumalattomien liikettä vastaan.
7
 

Uskonto nähtiin edelleen eräänä tärkeimpänä reliikkinä kapitalismin ajoista. 

Ajanjakson loppua kohden propagandan keinot muuttuivat aggressiivisemmiksi ja 

varsinainen ateistinen propaganda sekoittui Uutta talouspolitiikkaa (NEP) 

seuranneen ensimmäisen viisivuotissuunnitelman ja kollektivisoinnin 

ylistämiseen. Vuonna 1926 Neuvostoliitossa oli yli 60 000 kokopäiväistä pappia 

ja talonpojat osallistuivat uskonnollisiin menoihin säännöllisesti. Vuonna 1928 

alkoi uskontopolitiikan varsinainen kiristäminen. Uskonnollisiin järjestöihin 

kohdistettiin terroritekoja, kirkkojen omaisuutta takavarikoitiin, kirkkoja suljettiin 

ja säädettiin lakeja uskonnonharjoittamista vastaan.
8
 Kreikkalaiskatolinen kirkko 

säilyi Stalinin hallinnon tärkeimpänä vihollisena 1930-luvun puoliväliin asti, 

jolloin Neuvostoliitto alkoi varustautua natsi-Saksan aiheuttamaa uhkaa vastaan.
9
  

Moskovassa vuonna 1928 järjestetty Kommunistisen internationaalin 

Kominternin maailmankongressi herätti erityistä huolta 

vastavallankumouksellisissa oikeistolaisissa, koska sen seurauksena nähtiin 

Suomenkin kommunistisen maanalaisen liikkeen voimistuminen.
10
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5
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Maailmankongressi tuomitsi sosiaalidemokraatit fasistien apulaisiksi.
11

  

  

 

Neuvostoliiton vanhaa, vallankumouksen myötä hävinnyttä porvarillista yhteiskuntaa 

kuvattiin kristillisin symbolein. "Venäjän vapauttajat ovat taas kovassa puuhassa ryhtyä 

aktiiviseen toimintaan 'järjestyksen palauttamiseksi' Venäjälle.” Kuvassa näkyy, miten 

sotilaat ja omistavan luokan edustajat yrittävät nostaa pystyyn vanhaa yhteiskuntaa. 

Kuvittajan mukaan risti kuvasi ilmeisesti hyvin vanhan porvarillisen maailman luokka-

arvoja. 

Kuva: Liekki 9.1.1925. 

Neuvosto-Karjalassa julkaistulla Vapaudella oli merkittävä rooli 

uskonnonvastaisessa työssä. Se julkaisi kansantajuista Tiede ja uskonto -palstaa, 

jonka avulla pyrittiin levittämään lehden käsityksen mukaan tieteellistä totuutta 

uskonnoista suomenkieliselle lukijakunnalle. Leningradin läänissä ilmestyi myös 

muita suomenkielisiä kommunistisia aikakauslehtiä, kuten Kommunisti (1925), 

Nuori Kaarti (1926), joka oli Neuvostoliiton kommunistisen nuorisoliiton 

aluetoimiston äänenkannattaja, Punainen valistustyö (1926−1927), 

Kirjallistaiteellinen kuvalehti Soihtu (1927−1928), lapsille suunnattu Kipinä 

(1927−28) sekä Työläis- ja talonpoikaisnainen (1927−1928), jossa oli paljon sekä 

uskontopropagandaa että kaunokirjallista materiaalia. Suomenkielistä 

kustannustoimintaa harjoitti vuodesta 1923 alkaen kustannusosuuskunta Kirja, 

joka vuonna 1928 julkaisi viisi nimikettä uskonnonvastaista kirjallisuutta.
12

 On 
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hyvin uskottavaa, että nämäkin lehdet levisivät Suomen puolelle ja niitä luettiin 

tarkasti. 

Suomessa Kyösti Kallion
13

 hallitus oli lakkauttanut kommunistien haltuun 

joutuneen Suomen Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton vuonna 1923 ja pyrki 

muutenkin kääntämään sisäpolitiikan suuntaa enemmän oikealle. 

Äärivasemmiston kannatus jatkoi kuitenkin nousuaan, ja vasemmistopuolueet 

voittivat lisäpaikkoja eduskuntavaaleissa. 1920-luvun puoliväli oli 

vähemmistöparlamentarismin ja lyhytikäisten hallitusten aikaa. Vuonna 1926 

nimitetty sosiaalidemokraattinen vähemmistöhallitus herätti levottomuutta 

oikeistolaisissa piireissä. Myöskään äärivasemmisto ei suhtautunut myönteisesti 

siihen, että sosiaalidemokraatit kantoivat hallitusvastuuta kahdeksan vuotta 

sisällissodan päättymisestä. Pääministeri Väinö Tanner
14

 joutuikin ottamaan 

presidentin sijaisena vastaan vapaussodan muistoparaatin, suojeluskuntien 

ohimarssin vuonna 1927.
15

  

Työnantajien ja työntekijöiden välit olivat vuosina 1927‒1928 kireät ja 

Suomessa järjestettiin useita lakkoja, joita työnantaja pyrki murtamaan. 

Neuvostoliitosta käsin toimiva SKP:n maanalainen organisaatio paljastui keväällä 

1928, sen suomalaiset johtohenkilöt tuomittiin Tammisaaren vankileirille ja 

puolueen toiminta lamaantui.
16

 

1920-luvun loppua kohti työväenliikkeen jakautuminen jatkui ja 

sosiaalidemokraattinen liike nousi kommunistisen liikkeen tärkeäksi 

viholliseksi.
17

 Sosiaalidemokraatit puolestaan piikittelivät kommunistinuorten 

vallankumoushuumaa ja militarismia. Tämä näkyy myös käsiteltävien lehtien 

artikkeleissa.
18

  

Vuonna 1925 voimaan astui kirkkolain muutos, jolla pyrittiin torjumaan 

kristinuskosta vieraantumista ja maallistumista sekä ennalta ehkäisevillä 

toimenpiteillä että kirkollisella valistustyöllä ja etsivällä evankelioimisella. 

Kirkollisissa piireissä 1920-lukua pidettiin murroksen aikana, jolloin ”korjattiin 
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 Kyösti Kallio (1873‒1940), maalaisliittolainen poliitikko, toimi sittemmin presidenttinä vuosina 

1937‒1940. 
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 Väinö Tanner (1881‒1966), sosiaalidemokraattinen poliitikko. 
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Apulantojen merkitys vallankumouksessa; Työläisnuoriso 14.7.1926 Sato on korjattu; 
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satoa edellisten vuosikymmenten kirkon- ja uskonnon vastaisesta kylvöstä”.
19

 

Papisto osallistui politiikkaan ennen kaikkea Kansallisen 

Kokoomuspuolueen riveissä.
20

 Esimerkiksi vuosina 1930‒1934 arkkipiispana 

vaikuttanut Lauri Ingman
21

 toimi pää- tai opetusministerinä vuosina 1924‒1926 

sekä vuoden 1928 lopulla.
22

 Maalaisliittolainen rovasti Antti Kukkonen
23

 vaikutti 

apulaisopetusministerinä vuonna 1924 sekä opetusministerinä joulukuusta 1927 

joulukuuhun 1928.
24

  

Kommunistisessa Liekissä oli vuosina 1924‒1928 kirkkoa tai uskontoa 

käsitteleviä artikkeleita useissa numeroissa. Asia-artikkeleita oli noin 85 

kappaletta, novelleja 120 kappaletta, runoja 30 kappaletta ja pakinoita 50 

kappaletta. Lisäksi oli muutama ajatelma, kasku sekä pilapiirros. 

Sosiaalidemokraattinen Työläisnuoriso julisti mainoksessaan vuodelle 1926, että 

sen ohjelmaan kuului valtiokirkon säälimätön arvostelu.
25

 Ohjelmaansa lehti 

toteutti julkaisemalla käsiteltävänä ajanjaksona noin 170 uskontoa tai kirkkoa 

käsittelevää asia-artikkelia, 50 novellia, 50 runoa, 50 pakinaa sekä muutaman 

ajatelman, kaskun ja pilapiirroksen. 

2. ”Mitä tiedämme uskonnoista ja jumalista?”26 

Vuoden 1923 lopussa evankelisluterilaiseen kirkkoon kuului 97 prosenttia koko 

maan väestöstä. Vuonna 1924 siviilirekisteriin siirtyi vajaa 4 000 henkeä ja 

vuonna 1925 hieman yli 5 000 henkeä. Gummeruksen mukaan eroaminen laimeni 

alkuinnostuksen jälkeen, ja monista maaseudun seurakunnasta ei löytynyt 

ainoatakaan siviilirekisteriin siirtynyttä. Gummeruksen mukaan lain voimaantulo 

ennen sisällissotaa olisi aikaansaanut joukkoeron kirkosta, mutta mielialat olivat 

sen jälkeen rauhoittuneet ja harjoitettu uskonnonvastainen toiminta vaikutti 

etupäässä vain kommunistipiireissä. 
27

 Tilastojen mukaan vuonna 1926 kirkosta 

erosi 3 400, vuonna 1927 eroajia oli 3 300 ja seuraavana vuonna 4 400 henkilöä.
28

 

Kirkosta eroamisen perusteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 

uskonnollisperäiset, taloudellis-sosiaaliset sekä poliittis-
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 Seppo 1977, 78. 
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maailmankatsomukselliset syyt.
29

 On monia syitä sille, että työväestön 

laajamittaista eroamista kirkosta ei tapahtunut. Kirkolla ja sen toimituksilla 

nähtiin olevan tärkeä merkitys lähes kaikkien suomalaisten arjessa. Kirkosta 

eroaminen olisi tarkoittanut asettumista yhteisön ulkopuolelle. Uskonnon sanomaa 

ja kirkkoa tarvittiin myös erilaisissa elämän taitekohdissa kuten lapsen syntymän 

yhteydessä, avioliiton solmimisessa ja hautajaisissa.
30

 

Uskonnonvapausasia puhutti vasemmistolaisia nuorisolehtiä edelleen 1920-

luvun puolivälissä. Vielä vuonna 1927 sosiaalidemokraattisen Työläisnuorison 

etusivulla oli pitkä artikkeli, jossa pohdittiin työläisten suhdetta 

uskonnonvapauslakiin. Jutussa todettiin, että vain muutama prosentti 

suomalaisista oli eronnut kirkosta ja hekin olivat siirtyneet toisiin uskontokuntiin. 

Lain vastustajat olivat saaneet vettä myllyynsä hokemalleen, että laki oli tarpeeton 

ja jopa vahingollinen.
31

 Lehdessä kritisoitiin myös sitä, että uskonnonvapauslaista 

huolimatta esimerkiksi Vaasan hovioikeus tuomitsi ajattelemattomasta 

jumalanpilkasta sakkoihin henkilöt, jotka olivat esiintyneet Neitsyt Mariaa 

käsittelevässä näytelmässä vuonna 1926.
32

 Jumalanpilkasta vankeuteen tuomittiin 

myös Kurikassa neljä nuorta ”Amerikan proletaarien laulun” esittämisestä vuonna 

1928. Kirjoittaja ihmetteli, mikseivät ”eduskunnan jesuiitat” viimeinkin saaneet 

aikaan lakia, joka olisi poistanut ”keskiaikaiset” jumalanpilkkapykälät.
33

 Jutun 

käsittelyä seurattiin edelleen ja hovioikeuden vahvistettua tuomion paheksuttiin 

museoon kuuluvaa lakipykälää, joka oli muun, sivistyneen Euroopan naurun 

kohteena.
34

 

Sosiaalidemokraattinen Työläisnuoriso aloitti vuoden 1928 ensimmäisen 

numeronsa laajalla artikkelilla otsikolla ”Irti kirkosta”. Siinä kerrottiin, että 

uskonnonvapauslain voimassaolovuosina surullisen vähän työväestöä oli eronnut 

kirkosta. Kirjoittajan mukaan tämä kertoi kansan surkeasta sivistystasosta.
35

 

Samasta aiheesta jatkoi nimimerkki H. Käpälämäki, joka kauhisteli Äänekosken 

työväensoittokunnan ryhtymistä kirkkokuoron työn jatkajaksi. Uskonnon vapaus 

tai ei ‒ näin äänekoskelaiset olivat asettuneet yhteiseen rintamaan 

suojeluskuntalaisten kanssa, työväenluokan nuorisoa vastaan, kommentoi 

                                                           
29

 Seppo 1990, 437. 
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kirjoittaja.
36

  

Liekin ja Työläisnuorison artikkeleissa pohdittiin sitä, onko Raamatun 

kertomuksiin uskominen ja mitä kristinuskosta pitäisi ajatella. Kysymykseen siitä, 

mitä uskonnosta ja jumalista tiedettiin, vastattiin yksiselitteisesti: Uskonto on  

humpuukia, pannaan julistettava legenda.
37

 Kommunistisen Liekin ensimmäisen 

sivun artikkeli joulukuussa 1925 julisti, että köyhälistö ei enää tahtonut hyväksyä 

oppia, joka oli kaikista opeista hirmuisin ja saattanut maailmaan surua ja tuskaa 

enemmän kuin mikään muu. Kirjoittaja kuulutti: ”Pimeyttä on ollut tarpeeksi. 

Enemmän valoa! ‒ ‒ Tämän päivän köyhälistöläinen ei enää usko taivas- ja 

helvettioppiin. Köyhälistöläinen on ruvennut ajattelemaan.”
38

  

         Sosiaalidemokraattisen Työläisnuorison mukaan: ”Missä on olemassa 

uskontotiede, siellä tulee myöskin olla ihmeidentiede.” Lehti ihmetteli työläisten 

henkistä laiskuutta, kun nuoret eivät viitsineet hankkia oikeaa tietoa näistä kirkon 

levittämistä ”himmeistä valheista”.
39

 Työläisnuorisossa olleessa käännetyssä 

artikkelissa kysyttiin, onko raamattu
40

 lukemisen arvoinen, ja vastattiin: ”Se on 

tietämättömien, taikauskoisten ihmisten työtä.”
41

 Lehden seuraavassa numerossa 

kerrottiin selvästi riemuiten, miten Kotimaa-lehti oli reagoinut kiukkuisesti 

kirjoitukseen.
42

 Käsiteltyihin lehtiin kirjoittavien henkilöiden suhde uskontoon ja 

kirkkoon oli selkeän kielteinen. Myös se, että tämä kriittisyys huomattiin 

kirkollisissakin piireissä, koettiin merkittävänä. 

Maailman synty kiinnosti kirjoittajaa Liekin artikkelissa, jossa pohdittiin 

uskonnollista ja tieteellistä maailmankäsitystä sekä ylösnousseen jumalan 

palvelua itämaisissa uskonnoissa. Loppupäätelminä kirjoittaja totesi, että 

uskonnolliset käsitykset olivat lujasti juurtuneina takapajuisten kansankerrosten 

keskuudessa. ”Aikojen kuluessa ihmiskunta ‒ ‒ pystyttää entisten uskonnollis-

filosoofisten teorioitten raunioille vankan tieteellis-yhteiskunnallisen 

maailmankatsomuksen järjestelmän.”
43

 Pääotsikon ”Uskontokritiikkiä” alla 

jatkettiin Liekissä Raamatun luomiskertomuksen ristiriitaisuuksien pohtimista. 

Kirjoittajan mukaan ”useampikin maallikko ihmettelee, miksi kaiken järjen 
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nimessä jumaluusoppineet papit eivät luovu tuosta mielettömästä tarinasta”.
44

 

Saman pääotsikon alla kirjoitettiin myös kristillisistä jumalakäsitteistä, joita 

kirjoittajan mukaan oli ollut pakko kansakoulussa vielä opetella. Kirjoittaja 

summasi: 

Näemme siis, että jos on vanhan testamentin käsitys jumalasta ristiriitainen ja vailla 

yhtäpitäväisyyttä, niin on uuden testamentin kristillinen käsitys jos mahdollista vieläkin 

sekavampi, etenkin, kun se pitäisi käsittää kahtena niin perin vastakkaisena kuin ovat 

Jesuksen hurskaan lapsellinen ja Paavalin pessimistinen oppi.
45

 

Maailman syntyä ja jumaluuden osuutta siinä pohdittiin myös toisessa 

artikkelissa: ”Mutta papit eivät ollenkaan pidä siitä, kun me vastaamme, että aine, 

materia, on ollut aina. Samaan aikaan haluavat he petkuttaa, luulotella meitä 

jonkun jumalan ’henki’ tarulla ‒ ‒. ”
46

 Tämän perään oli sijoitettu juttu Isossa- 

Britanniassa pidetystä puheesta, jossa mietittiin, mitä olisi tapahtunut, jos Jeesus 

olisi tullut Englantiin. Häntä olisi kirjoittajan käsityksen mukaan kohdeltu 

vaarallisena vallankumouksellisena ja yhteiskunnan vihollisena.
47

 Tässä 

artikkelissa sävy oli myönteinen. 

Nimimerkki Pius jatkoi Liekissä julkaistussa kirjoituksessaan erilaisten 

Raamatussa olevien ristiriitaisuuksien tarkastelua. Hän mainitsi muun muassa 

Jeesuksen sanat rauhasta ja taistelusta, Jeesuksen polveutumisen Daavidin suvusta 

sekä Paholaisen olemassaolon mahdottomuuden, jos Jumala olisi kaikkivaltias.
48

 

Seuraavana vuonna nimimerkki Ateisti tarkasteli ”n.s. Kristuksen kärsimisen 

historiaa” ja totesi, että lukija joutui voittamattomien vaikeuksien eteen 

kertomusten ristiriitaisuuksien takia. Hän lopetti artikkelin toteamalla: 

‒ ‒  jos otetaan draama draamana, jota Kristuksen kärsimishistoria ennen kaikkea on, ei 

siltä voi kieltää näytelmällistä arvoa. ‒ ‒  Jokainen hurmahenkinen lahko on imenyt tästä 

draamasta fanaattista voimaa.
49

 

Samaa teemaa jatkoi Bernard Shaw
50 

Liekissä olleessa käännetyssä 

kirjoituksessaan, jonka alussa hän totesi, että Kristus oli yhtä todellinen kuin 

William Shakespearen Hamlet. Oletettu Kristus ei hänen mukaansa kuollut 

poliittisten ja yhteiskunnallisten mielipiteittensä vuoksi, kuten tapana oli ollut 

väittää. Ylipappi kohteli Jeesusta jumalan herjaajana, kun Shaw’n mielestä tätä 
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olisi pitänyt kohdella mielisairaana.
51

 Shaw oli ilmeisesti paljon luettu kirjailija 

sosialistisen nuorison, tai ainakin lehtiin kirjoittavien, parissa, ja hänen 

uskonnonvastaisiin ajatuksiinsa palattiin myöhemminkin.
52

  

K. Kivi rinnasti Liekissä ylösnousemustarun alkuperän babylonialaisten 

suuriin ylösnousemusjuhliin. Hän totesi, että Kristuksen kuoleman sovitusluonne 

oli lainattu vanhemmista Adoniksen, Alttiksen ja Osiriksen sovituskuolemista: 

Yksilöllinen ylösnousemususko on siis paljon vanhempi kristinuskoa ‒ ‒ . Oppi ihmisten 

veljeydestä, jolla kristillinen kirkko kerskuu ‒ ‒  on myös vanhempi kristinoppia, joka ei 

ole tuottanut mitään varsinaista uutta maailmaan.53 

Liekissä julkaistussa kirjoituksessa, jossa käsiteltiin kuolemaan tuomittuja 

herjaajia, kerrottiin Egyptin faaraon Amenhotep IV:n ja Sokrateen lisäksi 

”vaellussaarnaaja Jeesus Nasaretista, kutsuttu Kristukseksi”: 

Kristus tapettiin ristillä yksinomaan ”herjauksen” johdosta. Kuinka monta miljoona ihmistä 

(30 miljoonaa ”noitavainoissa”) onkaan kirkko, joka on ottanut nimensä Kristukselta, 

murhannut sen jälkeen vain sen johdosta, etteivät sen uhrit ole uskoneet, mitä kirkon 

pamput ovat taloudellisten etujensa takia koettaneet pakottaa kansaa uskomaan.
54

 

Joissakin runoissa oli syvällisempää teologista pohdintaa; mietittiin Jumalan 

olemassaoloa ja ihmisen eksistenssiä.
55

 Kristittyjen Luojan lakina pidettiin sitä, 

että kahleissa syntynyt oli hylky: ”Laki jo on niin, Se on mieletön, mahdoton, 

hullu!”
56

 Luoja ilkkui luoduilleen, kun köyhä viimeistä leipää syödessään mietti 

kaarnetta, joka toi profeetalle viikosta viikkoon ruokaa.
57

 Suomen Sosialistinen 

Nuorisoliitto oli vuonna 1925 muuttanut Maarianpäivän
58

 nuorison yleisestä 

valistuspäivästä uskonnonvastaisen agitaation päiväksi.
59

 Maarianpäivän juhlien 

yhteydessä todettiin runon säkein: ”Kas, taivas tuli maahan! Löys ihmiskunta 

Jumalan!” Jumala oli kirjoitettu isolla.
60

 Toisaalta runon kielellä saatettiin nauraa 

kirkon traditioille: kansa riemuitsi nunnan saamasta lapsesta, jonka alkuunpanija 

kerjäläismunkki julisti lapsensa pyhimykseksi – ja luostariin virtasi rahaa.
61

  

Sosiaalidemokraattisessa Työläisnuorisossa kirjoitettiin vuonna 1928 

erilaisista kristillisistä reliikeistä, joita maailmalta väitettiin löytyvän. Luettelossa 

olivat esimerkiksi arkkienkeli Gabrielin siipisulka, rasia Kristuksen hengitystä ja 
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toinen rasia Jeesuksen Jerusalemiin saapumisen kunniaksi soitettujen kellojen 

ääntä. ”Epäilemättä on hauska katsella erästä sen tähden sädettä, joka opasti 

kolmea itämään tietäjää ‒ ‒  tai kappale[tta] niitä tikkaita, joita Jaakoppi näki 

unissaan.”
62

 Voi hyvin uskoa, että tämäntyyliset esimerkit saivat työläislukijat 

naureskelemaan kirkon oppien kummallisuuksille. Myös lehtien kirjoittajat, jotka 

olivat yleensä koulutettuja, aikansa luterilaisen kirkkokäsityksen mukaan 

uskontoa tarkastelevia henkilöitä, suhtautuivat luultavasti hymähdellen näihin 

kirkollisiin uskomuksiin ja traditioihin.  

Monet artikkelit tarkastelivat kristillisen kirkon historiaa ja erityisesti 

luterilaisuutta. Kysymykseen siitä, miten suomalaisista oli tullut luterilaisia, 

pyrittiin vastaamaan monen jutun avulla. Päätapahtumat kerrottiin yleensä 

historiallisesti oikein, mutta kirjoituksissa korostettiin taloudellisten seikkojen 

merkitystä. Artikkelien mukaan papiston juoppous ja ahneus olivat olleet syitä 

siihen, että ihmiset eivät heitä katolisena aikana juuri arvostaneet. Luterilaisuuden 

historiasta palautettiin mieliin ”Saksan vuorityöläisten vapausliikkeen veriin 

tukahduttaminen v.1525”.
63

 Suomen kansa oli artikkelien mukaan ollut 

uskonnolliselta vakaumukseltaan katolista, vaikka kuningas Kustaa Aadolf olikin 

yrittänyt juurruttaa luterilaisuutta Suomeen.
64

 Perusasennoituminen 

luterilaisuuteen oli yleensä myönteisempi kuin katolisuuteen, vaikka luterilaisuus 

olikin kirjoitusten mukaan tuotu maahan rahan ja väkivallan keinoin. 

Lehdissä oli joitain omalla nimellään kirjoittaneita henkilöitä, joista 

tunnetuimpia oli Kössi Kaatra
65

. Hän kirjoitti kommunistiseen Liekkiin vuonna 

1927 yhdeksänosaisen artikkelisarjan Herran vuonna 1361, Totta ja tarinaa 

Gotlannista, jossa hän kertoi matkastaan Gotlannin saarelle. Kaatra kuvaili 

kaupunkien ulkonäköä ja mainitsi saaren sata kirkkoa, joiden tornit kohosivat 

horisonttiin.
66

 Kirkon raunioita tarkastellessaan hän ihmetteli sitä, 

− − kuinka sellainen äärettömän voimakas liike kuin kristinusko on jättänyt jälkeensä niin 

paljon raunioita, vaipunut niin syvälle rappioon, vaikka sillä on ollut takanaan paavit, 

keisarit, kuninkaat, vauraiden säädyt, koulut, sanomalehdet ja vihdoin intoilijat Lutherista 

viimeiseen Åkerblomiin
67

 saakka…
68
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Kaatran jutuissa kerrottiin haltijoista, joita saarella oli vilissyt pakanuuden 

aikana ja jotka olivat suojanneet köyhiä. Kristinuskon saavuttua saarelle köyhät 

olivat pian huomanneet, että kirkko puolusti vain rikkaiden etua, mutta 

haltijoihinkaan ei voinut enää turvata.
69

 Kirjoittajan mukaan papit ja piispat 

manasivat kirkoissa ja siunasivat pyöveleiden toiminnan, lisäksi papin säkki oli 

tunnetusti pohjaton.
70

 Kaatra jatkoi kriittistä kirkkokirjoittelua kertomalla 

Skivarpin kirkossa Skoonessa säilytettävästä reliikistä, jota oli palvottu 

vuosisatoja pyhimyksen kätenä, mutta joka oli tieteellisissä tutkimuksissa 

osoittautunut hylkeen koiveksi.
71

 

Kössi Kaatran sanan säilä sivalsi myös Liekissä olleessa toisessa 

historiallisessa kirjoitussarjassa, joka käsitteli tyranneja ja heidän suhdettaan 

uskontoon. Kaatra oli erityisen mieltynyt Kustaa Vaasan hallinnon epäkohtiin, 

esimerkiksi kuninkaan ja aateliston suorittamiin kirkollisen omaisuuden 

ryöstöihin. 72 Kaatran kirjoittelua leimasi vimma saada uskontoa tai kirkkoa 

koskeva kriittinen kommentti jokaiseen artikkeliin. Lukijalle tulee tunne, että hän 

halusi pakkomielteisesti osoittaa, ettei kristinuskolla ollut mitään osaa hänen 

omassa elämässään ja halusi muistuttaa, että näin asian olisi pitänyt olla kaikkien 

työläisten kohdalla. Kirjoituksista löytyneet muutamat positiiviset luonnehdinnat 

kirkonmiehistä esitettiin melkein puolustelevasti. 

Kommunistisessa Liekissä julkaistiin 28 lukua englantilaisen 

romaanikirjailijan ja sosiologin H. G. Wellsin
73

 historia-artikkelisarjaa. Wells 

kirjoitti muun muassa Babylonian viimeisestä valtakunnasta, Juudean papeista ja 

profeetoista, juutalaisten varhaishistoriasta sekä Gautama Buddhan elämästä. 

Tekstit olivat varsin maltillisia, mitään uskontoherjaa niissä ei ollut.
74

 Yleensäkin 

voi todeta, että englannista, saksasta tai ruotsista käännetyt asia-artikkelit olivat 

vähemmän agitoivia kuin alun perin suomeksi kirjoitetut. Monista ulkomaan 

tapahtumista kertovista uutisista ei tosin käy ilmi se, mistä alkuperäinen juttu tai 

aihe oli peräisin. Esimerkiksi nimimerkki Noki-Otton poika kuvaili 

Työläisnuorisossa Eurooppaa vaivaavaa mustalaisongelmaa ja kertoi likaisten ja 

ryöstelevien mustalaisten vaeltavan ympäriinsä keisarin ja paavin suosituskirjeen 

turvin. Noki-Otton poika lainasi 1400-luvun perimätietoa ollutta tarina, jonka 
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mukaan mustalaiset olivat kieltäneet Jeesus-lasta juomasta Niilin vettä ja tästä 

rangaistukseksi heidät oli tuomittu seitsenvuotiselle pyhiinvaellusmatkalle, josta 

oli sitten alkanut satoja vuosia jatkunut kiertolaiselämä.
75

 Tämän kaltaiset 

kirjoitukset pohjasivat selkeästi ulkomaiseen aineistoon. 

Kaikki lehdissä julkaistut, historiaa käsittelevät artikkelit eivät olleet 

kristinuskon vastaisia. Rooman valtakunnan vuonna 1527 tapahtuneesta 

hävityksestä kertovassa Liekin jutussa Kaarle V:n armeija tuhoaa kaupungin 

kostoksi Roomassa harjoitetuista synneistä: 

Miehiä iskettiin kuoliaaksi, naisia raiskattiin, korkeiden kirkonmiesten keskuudessa pantiin 

toimeen verinäytelmiä. ‒ ‒ Roomassa, kristinuskon pääkaupungissa, ei soi yksikään kello, 

ei aukene yksikään kirkko, ei pidetä ainoatakaan saarnaa; ei ole olemassa enempää 

sunnuntai- kun juhlapäiviäkään. ‒ ‒ Ilma on täynnä herjaa. En tiedä, mihin muuhun voisin 

verrata tätä kuin Jerusalemin hävitykseen. Havaitsen tässä jumalan oikeamielisyyden, 

hänen, joka ei unohda mitään ‒ ‒ voitte hyvin uskoa, ettei tämä ole tapahtunut sattumalta 

vaan jumalan tuomion kautta.
76

 

Tällaiset artikkelit herättävät kysymyksen, onko lehtien toimituksilla ollut mitään 

yhteneväistä linjaa, kun kirjoituksia on valittu.  

Voi todeta, että ehtien lukijakunnalle haluttiin vakuuttaa, että Raamattuun 

pohjaava maailmankuva oli tieteellisesti osoitettu vääräksi. Jutut antoivat 

ymmärtää, että kirkko ja papisto pitäytyivät luomiskertomuksissa ja vastaavissa 

tarinoissa vain pitääkseen työväestön alistetussa asemassa – Jumalan asettamaa 

hierarkkista järjestystä, jossa papeilla oli hallussaan ylin totuus, ei sopinut 

kyseenalaistaa. Toisaalta näissä artikkeleissa näkyy se, että uskontoon ja 

henkilökohtaiseen uskon vakaumukseen suhtauduttiin joustavasti, ne olivat 

yksilön omia asioita.  

Tauno Saarela kertoo, että SKP:n johto antoi yleisiä ohjeita lehtien 

kehittämiseksi. Parantamista ehdotettiin muun muassa Neuvostoliitosta saatavien 

kirjoitusten avulla sekä vallankumouksellisilla neuvostopilakuvilla.
77

 Jaakko 

Gummeruksen mukaan uskonnonvastaista kielteistä kiihotusta tehtiin muun 

muassa Neuvostoliitosta lähetettyjen radio-ohjelmien välityksellä.
78

 

Varsinkin kommunistisessa Liekissä oli runsaasti käännöksiä Venäjän 

uskonnollisia ja yhteiskunnallisia oloja käsittelevistä kirjoituksista.
79

 

Neuvostoliitosta tulleet uskonnolliset uutiset koskivat etupäässä ateismin 

etenemistä. Jutuissa selostettiin, miten Moskovassa oli esimerkiksi avattu 
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uskonnonvastainen museo tai lapsille oli annettu ”punaisissa ristiäisissä” nimi 

ilman pappia. Valko-Venäjältä taas tuli uutinen, jossa kerrottiin 

oikeudenkäynnistä palvelustyttönsä raskaaksi saattamaa pappia vastaan.
80

 Liekissä 

ilmeisesti katsottiin, että Venäjän yhteiskunnallisten ja uskonnollisten olojen 

tunteminen oli tärkeää lehden lukijakunnalle ja Venäjältä saadut esimerkit 

innostaisivat myös suomalaisia työläisnuoria sosialismin kehittämisessä ja 

uskonnonvastaisessa työssä. 

Tutkittavana ajanjaksona Liekissä ja Työläisnuorisossa otettiin kantaa 

moniin yhteiskunnallisiin ilmiöihin sekä Suomessa että ulkomailla. Ajoittain 

niihin liitettiin myös huomioita uskonnosta ja kirkosta. Suomessa käytiin 

yhteiskunnallista keskustelua vuonna 1919 voimaan astuneen kieltolain ympäriltä. 

Liekissä ja Työläisnuorisossa oli useita kirjoituksia, joissa otettiin voimakkaan 

myönteinen kanta täysraittiuteen ja kieltolakiin, Työläisnuoriso julkaisi jopa 

mainoksen setlemettiliikkeen perustajan Sigfrid Sireniuksen
81

 kirjasta ja esitti 

vetoomuksen ”nykyisen juovutusjuomatilanteen johdosta”.
82

 Soikkasen mukaan 

”yhteiseksi koetun uhkan aiheutti myös alkoholi”,
83

 mutta missään artikkelissa ei 

yhteiseen arvopohjaan tai kirkon antamaan tukeen viitattu, pikemminkin annettiin 

ymmärtää, että nimenomaan kirkonmiehille viina olisi maistunut.
84

  

Arkipäivän uskonnollinen kohtaaminenkaan ei tuntunut aina aiheuttavan 

ongelmia. Sosialistinen nuorisoliitto teki huviretken Lintulan naisluostariin 

Karjalan Kuokkalassa pidetyiltä juhliltaan. Nimimerkki H. Käpälämäki 

kommentoi jälkeenpäin Työläisnuorisossa tätä nunnien luona käyntiä ja ”pyhän 

savun haistelua” huumorilla, ilman mitään piikittelyä.
85

 Uskonnollista 

käyttäytymistä saatettiin vastustaa teorian tasolla, mutta tämän kaltaisissa 

kohtaamisissa voi nähdä sen, miten lähellä työläisnuorenkin elämää arjen 

uskonnollisuus oli. 

Hämmästystä herättää Työläisnuorison artikkeli, joka käsitteli uskontoa ja 

taidetta. Siinä kritisoitiin sitä, että suomalaisissa kirkoissa järjestettiin komeiden 

kirkkomaalausten alla kauniita kuoroesityksiä tai taiturimaista urkumusiikkia. 
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Kirjoittajan mielestä kirkot muuttuivat näin taidenautinnon paikoiksi, jotka 

kilpailivat muun muassa teatterin kanssa samasta yleisöstä. Aito uskonto ei 

kirjoittajan mielestä tällaisia teatteritemppuja kaivannut.
86

 Muita tämän kaltaisia 

artikkeleita ei lehdissä ollut, joten on mahdotonta päätellä, miten yleinen tällainen 

käsitys työläislehtien kirjoittajien parissa oli. 

Helsingin krematoriokappelin valmistumista tervehdittiin tyydytyksellä, ja 

lehdet julkaisivat ilmoituksia, joissa pariskunnat kertoivat ”yhdistymisistään” 

ilman minkäänlaisia ulkoisia muodollisuuksia.
87

 Nimeltä mainittujen henkilöiden 

hautajaisia ei selostettu, poikkeuksen teki kirjailija Kössi Kaatran 

hautaustilaisuus.
88

 Työläisnuorisossa kommentoitiin evankelisluterilaisen kirkon 

kymmenennen kirkolliskokouksen asioita, muun muassa kovennetun kirkkokurin 

vaatimusta. Lehti kannatti ”korkean sivistyksen” omaavan Tampereen piispan 

Jaakko Gummeruksen ehdotusta vain voimassa olevien rangaistusten 

tiukentamisesta. Äärikannat olivat halunneet vanhan testamentin aikaisten 

ohjeiden käyttöön ottoa, mitä kirjoittaja suuresti kummeksui.
89

 Myös kristillisen 

työläisnuorisoliiton toimintaa arvosteltiin siitä, että se ”halusi tukahduttaa 

nuoruuden ilon synkän munkkikaapun alle”.
90

 

Tarkasteluaikana lehdissä oli muutama uskontoa sivuava uutinen myös 

ulkomailta. Työläisnuorisossa oli myönteinen artikkeli bulgarialaisesta papista, 

joka oli vastustanut maansa ”facistista” hirmuhallitusta ja tullut hirtetyksi.
91

  

Meksikon kirkkosotaa eli kirkon ja valtion välistä sivistystaistelua selostettiin 

useassa lehdessä, Latvian viriävästä pakanuudesta iloittiin ja englantilaisen papin 

nuorison kirkkoon houkuttelemiseksi perustamaa kabareeta paheksuttiin.
92

 

Amerikkalainen pappi, joka kutsui seurakuntaansa nuoria järjestämällä tansseja, 

sai sen sijaan kehuja ja ymmärrystä osakseen.
93

 Liekki kritisoi Amerikassa 

harjoitettua ”kristillistä tiedettä” ja kertoi nimeltä mainitsemattoman vapaa-

ajattelija-professorin kohtalosta.
94

 Lehti seurasi yhdysvaltalaista W. G. Brownia, 
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piispaa, joka oli löytänyt Darwinin, muutaman artikkelin verran.
95

 

Vasemmistolaisissa nuorisolehdissä tarkasteltiin myös muita uskontoja kuin 

kristinuskoa.
96

 Jutuissa oli havaittavissa selkeää juutalaisvastaisuutta, artikkeleissa 

kerrottiin esimerkiksi ”lahjomattomista todistuskappaleista”, jotka osoittivat 

juutalaiset syypäiksi äskettäin käytyyn maailmansotaan.
97

 Liekki kirjoitti Turkin 

moskeijoiden sisätilojen uudistuksista sekä Konstantinopolin yliopiston 

pappiskoulutuksesta, jonka ”tarkoitus on saada kansa yhä lujemmin sidotuksi 

uskonnonkahleisiin”.
98

 Lehden artikkeleissa kirjoittajat surivat navajo-intiaanien 

jumalan lähettämän meteorin joutumista kapitalistien haltuun, selostivat 

muidenkin intiaanien uskontoja sekä ihmettelivät mormonien uskonlahkoa.
99

 

Artikkelin juuret ovat oletettavasti ulkomailta, eikä näiden käsitysten alkuperää 

tarkemmin selostettu. Artikkelien kansainvälisyys puolestaan kertoo kirjoittajien 

laaja-alaisesta kiinnostuksesta maailman tapahtumiin sekä uskosta siihen, että 

myös lukijat olisivat kiinnostuneita muissa maissa ja kulttuureissa vallitsevasta 

uskonnollisesta elämästä. 

Työläisnuorisossa julkaistiin muutama Werner Söderströmin, Otavan ja K. 

J. Gummeruksen kirjamainos työväenliikkeen suhdetta uskontoon tai muuta 

uskonnollisuutta käsittelevistä kirjoista.
100

 Asia ei nähtävästi ollut ongelmallinen 

sen paremmin kustantajan kuin lehdenkään puolelta.   Sosiaalidemokraattinen 

Työläisnuoriso julkaisi myös Robert Baden-Powellin partioliikkeestä kirjoittaman 

teoksen mainoksen.
101

 Ilmeisesti partio ei vielä tuolloin ollut 

sosiaalidemokraattisen nuorisoliikkeen vastustuksen kohteena. Kommunistisessa 

Liekissä ei uskonnollisten kirjojen mainoksia esiintynyt. 

Suomalaiset kirjoittajat, joita yleensä ei voi tunnistaa nimettömyyden tai 

nimimerkkien takaa, tuntuvat olleen sivistyneitä ja koulutettuja ihmisiä, jotka 

matkustelivat paljon ja lukivat erilaista uskontoa, kirkkoa, sosialismia ja 

maailmanpolitiikkaa käsittelevää kirjallisuutta eri kielillä sekä käänsivät tekstejä 
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avustamiinsa lehtiin.
102

 Runoilija Elmer Diktonius
103

 kirjoitti Työläisnuorisolle 

artikkelin, jossa hän analysoi kirjailija Pär Lagerqvistin
104

 ”aristokraattista” 

kristillisyyttä tai italialaisen Giovanni Papinin
105

 Kristus-kirjaa.
106

 Runoilija Uuno 

Kailas
107

 suomensi Työläisnuorisolle runoilija Edith Södergranin
108

 jumala-uskon 

ja taikauskon rinnastavan runon.
109

 On myös vaikea uskoa, että runo 

kreikkalaisista hetairoista 400 eKr. oli kuvakieleltään tuttua tavalliselle 

työläisnuorelle.
110

 Vain jotkut novellit ja rakkausrunot antavat kömpelöllä 

kielellään tai riimittelyllään vaikutelman siitä, että ne olivat tavallisen 

työläisnuoren kynästä. Myös Kalevala-pohjaisen nelipolvisen trokeen taitajat 

näyttivät lehdissä taitojaan.
111

  

3. Sosialismi – työläisten Vapahtaja 

Työläisnuorisolehtien lukijoita valistettiin kommunismin aatteista sekä 

materialismin ja uskonnon välisistä suhteista, ja lehdissä pyrittiin määrittelemään 

työväenliikkeen suhteet kirkkoon ja uskontoon.
112

 18.1.1924 kommunistisen 

Liekin ensimmäisen sivun artikkelin pääkysymykseksi nousi, hallitseeko vai 

palveleeko uskonto kaikissa muodoissaan ja kaikkina aikoina materialismia eli 

aineellista elämää. Anonyymin kirjoittajan mukaan köyhälistön suhde uskontoon 

oli selvä: teoriassa uskonto sopi mihin hyvänsä, historiassa se oli vain 

valtaluokkien palvelija, yksityisessä elämässä se sai luvan palvella vain ihmisten 

materialistisia ja itsekkäimpiä vaistoja, olipa sitten kysymys tästä tai tulevasta 

elämästä.
113

 Vastaavanlaisia ajatuksia esitettiin useassa artikkelissa.
114

 

Tarkemmin sosialismin suhdetta uskontoon analysoitiin Liekin 

kirjoituksessa elokuussa 1925. Artikkelin pohjana oli usea Vladimir Leninin 
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lausahdus, kuten: ”Uskonto on yksi niistä keinoista, joilla kaikkialla pidetään 

kansoja henkisessä pimeydessä.” Leninin ajatusten referointia jatkettiin 

toteamalla, että uskonto ei sosialistisen köyhälistön keskuudessa ollut yksityisasia. 

Kommunismi perustui kirjoittajan mukaan tieteelliseen, materialistiseen 

maailmankatsomukseen, joka piti sisällään ateistisen propagandan. 

Uskontokysymystä ei kirjoittajan mielestä saanut asettaa luokkataistelun 

ulkopuolella olevaksi. Kirjoittaja jatkoi, että kaikilta kristityiltä ja jumalaan 

uskovilta tuli kieltää pääsy puolueeseen. Uskonnollisen ”hupsutuksen ja 

hölynpölyn” tulisi taloudellinen kehitys pian heittämään romuläjään.
115

 Historian 

professori M. Pokrovskin
116

 kirjoituksessa taas todettiin, että papisto oli takonut 

yksinkertaisiin päihin ajatuksen, että jumala oli luonut rikkaiden ja köyhien 

muuttumattoman järjestyksen eikä sitä voinut muuttaa.
117

 Kirkon nähtiin kautta 

aikojen olleen orjuuden mahdollistaja.
118

 Raamatun sanonta ”otsasi hiessä sinun 

pitää syömän leipäsi…” (1. Moos. 3:17) oikeutti Työläisnuorison kirjoittajan 

mukaan tehtaan johtajan saattamaan työläisen koneiden orjaksi.
119

 

Sosiaalidemokraattisen Työläisnuorison etusivun kirjoittaja totesi, että oli 

suuri virhe sallia uskonnon huolehtia sydämen sivistyksestä.
120

 Uskonnon 

katsottiin ajautuneen ristiriitaan tieteellisten totuuksien kanssa,
 121

 mutta 

luonnontieteiden lakien soveltamista sosialismin sijasta ei myöskään hyväksytty: 

Sammakko- ja likoeläinyhteiskunnassa vallitsevia lakeja pyritään soveltamaan myös 

inhimilliseen yhteiskuntaan  ‒ ‒. Yhteiskunnassa ja ihmiselämässä yleensä ei tahdota 

jättäytyä tällaisen sokean sattuman varaan.
122

 

Useassa kirjoituksessa arvosteltiin näkökantaa, että vain kristinusko voisi olla 

kaiken inhimillisen sivistyksen ja moraalin mittarina.
123

 

Lehdissä olleiden artikkelien yleinen sanoma tuntuu olleen, että 

uskonnolliset liikkeet olivat kautta aikojen pyrkineet vaikuttamaan tunteeseen, ei 

järkeen. Artikkeleissa haluttiin jyrkästi erottaa uskonto ja sosialismi. Uskonnolla 

nähtiin olevan korkeintaan historiallista arvoa, mutta muuten sitä pidettiin 

työväenluokan riiston välineenä. Lisäksi kirjoituksissa tuotiin esiin se, että oli 

muitakin moraalin mittareita kuin uskonto, ennen kaikkea kommunismi. 
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Jeesuksesta saatettiin kirjoittaa kuten historiallisesta henkilöstä, hän edusti 

köyhien vapautusliikettä ja vallankumoustaistelua. Runossa ”Ristiinnaulitut” 

kerrottiin suuresta mestarista, jolla oli ollut rakkaus oppinaan. Ihmisten suuri suku 

oli ristiinnaulinnut Ihmisen pojan ja oli sylkenyt tämän pyhille kasvoille. 

Runoilijan mukaan totuus kuitenkin kerran voittaisi, orjaluolat ja vankikopit 

avautuisivat ja rakkauden oppi saisi ylivallan. Runo oli Työläisnuorison etusivulla 

keskellä, erittäin näkyvällä paikalla.
124

 Jeesusta pidettiin suurena opettajana, joka 

levitti rauhan sanomaansa ”pahimpiinkin pesiin”.
125

 Nimimerkki Setä kirjoitti 

Työläisnuorisossa Kristuksen historiallisesta arvosta sekä vuorisaarnasta, joka oli 

”mitä ihanin”.
126

 Työläisnuorisossa oli ranskalaisen Henri Barbussen
127

 laatima 

pitkä asia-artikkeli, jonka mukaan todellinen Jeesus ei ollut löydettävissä 

evankeliumeista tai kirkon sanomasta vaan tulevan sosialismin toteuttamasta 

proletariaatin diktatuurista.
128

 

Jeesuksen hahmo nousi lehdissä esiin varsin ristiriitaisesti. Hänellä näyttää 

olleen sekä satuhenkilön että vapautustaistelija rooli. Jeesuksen esimerkkiin 

vedottiin artikkeleissa useammin kuin kehenkään toiseen henkilöön, 

historialliseen tai sepitteelliseen. Jeesus kuvattiin myös uhrina, jonka 

kärsimykseen sosialistit sisällissodan perintönä saattoivat samaistua. Huttusen 

mielestä Jeesuksen asema sosialistisissa kirjoituksissa kertoo myös uhriretoriikan 

voimakkuudesta: uhriksi nimeäminen osoittaa surmaajat rikollisiksi ja uhrin 

syyttömäksi. Samalla tavalla voi tulkita punaisten uhrien viitoittaneen tietä kohti 

uutta, sosialistista yhteiskuntaa.
129

  

Jeesuksen historiallisuutta sekä kristinuskon pelastussanomaa koskevia 

artikkeleita oli lehdissä runsaasti varsinkin ennen pääsiäistä ja joulua. 

Kirjoituksissa haluttiin muistuttaa työläisnuorisoa siitä, että kristillisinä pyhinä ei 

saanut mennä porvarillisen yhteiskunnan perinteisten traditioiden vietäväksi. 

Suomen Kommunistisen Puolueen plenum, yleisistunto, ohjeisti esimerkiksi 

kesällä 1925, ettei työväenliikkeen lehdissä saanut olla erillisiä joulunumeroita tai 

joulutervehdyksiä, jollaisia oli julkaistu edellisinä jouluina.
130

 Koska oli realistista 

olettaa, että joulusta ei kuitenkaan tultaisi luopumaan, se oli artikkelien 
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kirjoittajien mukaan nähtävä työtätekevien levon ja rauhoittumisen aikana. Joulun 

aikaan työläisille tarjottiin tilalle toisenlaista Vapahtajaa, sosialismia, ”joka toisi 

todellisen rauhan ja vapauttaisi ihmiskunnan kärsimyksistään.”
131

 Seuraavanakin 

jouluna Työläisnuoriso kirjoitti, että työläisille oli syntynyt oma vapahtaja, joka 

‒ ‒ ei liehu sadun enkelinä avaruudessa vaan elää elävänä totuutena meidän 

sydämissämme, vakuuttaen meidät joulunakin siitä, että tankkien valta ei ole ijäti kestävä, 

mutta sen sijaan kyllä se valta ja valtakunta, jonka sosialismi luo.
132

  

 

Kuitenkin esimerkiksi Työläisnuorison ensimmäisellä sivulla oli suuri kuva, 

jossa köyhä kansa on paimenen kanssa tallissa kumartamassa Mariaa ja tämän 

seimessä makaavaa poikaa. Tunnelma on harras eikä lainkaan ivallinen.
133

 

 

 

Varsinkin joulun alla työväenlehdissä oli uskontoon myönteisesti suhtautuvaa kuvitusta. 

Tässä kuvassa tavalliset ihmiset ovat kokoontuneet kunnioittamaan Mariaa ja Jeesus-lasta. 

Tallin köyhyys ja vierailijoiden vaatimaton olemus sopivat varmaan paremmin 

työväenluokan maailmaan kuin itämaan tietäjien loisto ja monissa kirkollisissa kuvissa 

näkyvät Marian ja Jeesuksen ylelliset ulkoasut. Jouluun liittyvät kristilliset tavat olivat niin 

vahvaan iskostuneita suomalaisten mieliin, että lehdissäkään ei nähty ristiriitaa 

uskonnottomuuden vaatimuksen ja kristillistä traditiota eteenpäin vievän kuvituksen välillä. 

Kuva: Työläisnuoriso 15.12.1926. 

Joulusaarnoihin liitetyt rukoukset valtakunnan sotavoimien puolesta olivat 

etusivun kirjoittajille tekopyhä komedia, joka toistui joka vuosi ja jolla pyrittiin 

pönkittämään suojeluskuntien asemaa.
134

 

Joulun sijasta työläisnuorten tuli juhlia paljon tärkeämpää pyhää, vappua.
135

 

Nimimerkki Sosialistin mukaan oli surullista, että jouluna työväestö halusi ostaa 

joululahjoja ja muutenkin viettää juhlaa, kun sen sijaan vappuna haluttiin vain olla 

                                                           
131

 Esimerkiksi Työläisnuoriso 23.12.1924 ”… ja maassa rauha!”; Työläisnuoriso 23.12.1925 

Iloinen Joulu; Työläisnuoriso 21.12.1927 Naamioitu rauhanjuhla; Työläisnuoriso 19.12.1928 

Pimeydenjuhla. 
132

 Työläisnuoriso 23.12.1925 ”Teille on syntynyt Vapahtaja”. 
133

 Työläisnuoriso 15.12.1926. 
134

 Esimerkiksi Työläisnuoriso 23.12.1925 ”Maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto…”; 

Työläisnuoriso 23.12.1925 Joulumanifesti suojeluskuntalaisille; Työläisnuoriso 19.12.1928 

Sotilaspapin joulu-uni. 
135

 Työläisnuoriso 1.5.1925 Maalliset kirkonmenot. 



 

 59 

kotona eikä lähdetty marsseille tai ostettu vappumerkkejä tai vappulehtiä.
136

 

Lehtien artikkelien perusteella vapun vietto alkoi saavuttaa suurempaa suosiota 

työväenjuhlana 1920-luvun loppua kohden mentäessä.
137

 

Nimimerkki Sosialisti nosti pääsiäisen esiin kristikunnan suurena 

ylösnousemuksen juhlana. Työväenluokan tuli juhlia vapahtajaansa, sosialismia, 

joka ”lähestytti jumalan valtakuntaa maan päällä”.
138

 Sosiaalidemokraattisen 

Työläisnuorison sivuilla kirjoitettiin, että koska ihmiset eivät enää uskoneet 

kristinopin lunastusteoriaan, oli pääsiäistä vietettävä sen kunniaksi, että työläiset 

kerran tulisivat nousemaan kapitalismin sorron yöstä.
139

 Nimimerkki H. 

Käpälämäki kehotti työläisiä juhlimaan helluntaita, koska siitä alkoi ensimmäinen 

kristillinen kommuuni. Helluntaina vuonna 1921 oli myös perustettu 

sosiaalidemokraattinen työläisnuorisoliitto vastustamaan kommunisteja.
140

 

Helluntaita eli Lehtimajan juhlaa olisi pitänyt viettää Amsterdamin ammatillisen 

internationaalin tapaan, ja H. Käpälämäki paheksuikin sitä, että juuri mikään 

osasto ei näin ollut tehnyt.
141

   

Juhannustakaan, Jussin päivää, ei työväestö saanut juhlia sen kristillinen 

symboliikka mielessään. ”Toveri J. Kastajan” kunniaksi olisi viritettävä 

Kansainvälinen ja Työn orjat -laulut, kirjoitti H. Käpälämäki.
142

 Sosialismin 

aatteiden edistämiseksi ja uskonnonvastaisen propagandan levittämiseksi 

työläisnuorison keskuudessa järjestettiin vuosittaisia Maarianpäiväjuhlia.
143

 

Juhlinta ei alueosastoissa saavuttanut suurta suosiota, mikä pahoitellen 

todettiinkin.
144

  

On ilmeistä, että joulun asemaa yhtenä suurimpana kristillisenä ja 

suomalaisia puhuttelevana juhlana ei voitu sivuuttaa. Lehdissä haluttiin kieltää 

kristinuskon viesti joulusta rauhan juhlana ja muistuttaa työläisnuorisoa kirkon 

oletetusta militaristisesta sanomasta. Toisaalta vanhat kristilliset traditiot istuivat 

syvässä kansan mielessä eikä ulkopuolelta tuotu vappu työläisten juhlana 
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puhutellut yhtä vakuuttavasti. Myöskään muita vanhoja kristillisiä juhlia ei voitu 

korvata uudella sisällöllä. 

 

 

Kuvassa näkyvät tiivistetysti ne asiat, joita vasemmistolaisissa nuorisolehdissä nostettiin 

esiin: hyvinvoiva, hurskaasti saarnaava pappi julistaa Raamatun militaristista sanomaa 

takanaan joulukuusi, joka symboloi hylättäväksi haluttuja kristillisiä traditioita.                                      

Kuva: Työläisnuoriso 23.12.1925. 

 

Työläisnuoriso selosti Helsingissä pidettyä Nuorten Miesten Kristillisen 

Yhdistyksen maailmankongressia, jonka järjestelyihin oli kirjoittajan mukaan 

käytetty valtavasti varoja. Aikaan oli saatu ”taivaaseen huutavaa haparointia”, 

eivätkä kokouksen ”titteleillä lastatut edustajat” olleet kirjoittajan mielestä 

ymmärtäneet maailman pahan kumpuavan kapitalismista ja diktatuureista, jotka 

vain sosialismi voisi tuhota.
145

 Tämän voi tulkita niin, että kirjoittajan mukaan 

ilmeisen näyttävästi uutisoitu ja kallis kokous etsi ratkaisua ihmiskunnan 

ongelmiin aivan väärältä taholta, kristinuskon sanomasta. 

Nimimerkki H. Käpälämäki iloitsi Työläisnuorisossa vuonna 1928 siitä, että 

sosiaalidemokraattinen nuorisoliike oli kasvattamassa jäsenmääräänsä. Näin ei 

kuitenkaan ollut Pohjanmaalla, jossa työväenluokan nuoriso heti yhteen 

kokoonnuttuaan ”avasi siioninkanteleet ja viritti haikean virren”. Sen sijaan, että 

körttinuoret ”haikailivat Jerusalemistaan, Jordan-virran tuolla puolen”, heidän 
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olisi tullut haikailla ”Pyhää Moskovaa ja Volga-virtaa”.
146

 Palvelijat ja 

pikkutalollisten lapset kulkivat sulassa sovussa uskonnollisten 

lahkolaissaarnaajien ”todistustilaisuuksissa”, paheksui H. Käpälämäki.
147

 

Pohjanmaalla vallitseva poliittinen ja uskonnollinen ilmapiiri tuntuu 

hermostuttaneen nimimerkkiä. Sosialismin eteneminen tällä seudulla kohtasi 

suuren vastustajan kansan uskonnollisuudessa. 

4. ”Meidän pappi pöntössänsä pauhaa…”148 

Papit kuvattiin sosialistisissa työläisnuorisolehdissä ulkokultaisina ja ahneina 

miehinä, jotka tarkasti perivät ”papin säkkiin” sen, mikä heille kuului, vaikkapa 

köyhän viimeisenkin pennosen tai kotieläimen.
149

 Papit eivät suostuneet 

hautaamaan ruumiita ennen kuin olivat saaneet ”testamenttilehmän”.
150

 

Sosiaalidemokraattisessa Työläisnuorisossa kerrottiin, miten papeilla oli ongelmia 

sellaisten perheiden verotuksessa, joiden jäsenistä vain osa kuului kirkkoon. 

”Niin, totta tosiaan, pitääkö papin palvella ilmaiseksi joitakin! Sehän olisi 

hirveätä!”
151

 Lehdessä todettiin myös, että jos tahtoi elää loppuelämänsä hauskasti 

ja loistavasti, kannatti ryhtyä papiksi. Pirukin antoi papille maitoa, jotta tällä olisi 

valkeat suupielet ja paksu maha.
152

 ”Meidän pappimme” -runossa kerrottiin 

pöntössä voimallisesti pauhaavasta papista, joka saarnastuolissa purki etupäässä 

sappeaan. Runon lopussa papin viettelemä lotta-rukka pienen vauvakäärönsä 

kanssa joutui lähtemään papin talosta, jolloin hurskaan kirkonmiehen saarnat 

luistivat entistä jouhevammin.
153

 Kommunistisessa Liekissä taas kuvattiin, miten 

”liukaskielinen pappi seistä pökötti pöntyssä hyvin kylläisenä, pyyleä ihrainen 

möhömaha pullollaan ‒ ‒ ja äännähti surkealla, makeilevalla ja rukoilevalla 

äänellä”.
154

 

Runoilija Elmer Diktonius kirjoitti alun perin ruotsalaiseen lehteen 

kolmiosaisen runon, jonka osat olivat kapitalistin rukous, sotaherran rukous sekä 

papin rukous. Pappi pyysi itselleen vähään tyytyväisiä sieluja, jotka eivät 
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vaatineet itselleen elinmahdollisuuksia maan päällä.
155  

Papit eivät köyhää ymmärtäneet ja vaativat ehdotonta nöyrtymistä kirkon ja 

Jumalan edessä.
156

 Pilapiirroksessa hurskas pappi saatettiin esittää "kulttuurin 

huippuna".
157

 

 

 

Lehtien kuvitus antoi papeista julman ja tekopyhän kuvan. Papiston oletettu militarismi 

käydyssä maailmansodassa sekä rooli sisällissodassa näkyivät edelleen työväenlehtien 

kirjoituksissa. Papit olivat lehtien mukaan olleet tuomitsemassa punaisia teloitettaviksi ja 

jopa itse toteuttaneet näitä tuomioita. Vastoin julistamaansa Raamatun sanaa papit eivät 

lehtien mukaan osoittaneet armeliaisuutta tai ymmärtäväisyyttä sodan kuluessa. 

Luurankokätinen kuolema nostaa kuvassa pappia ylöspäin, jotta tämän sanoma kuuluisi. 

Myllykauluksesta päätellen kuva ei ole suomalaista alkuperää.  

”Sivistys, ihmisyys ja oikeamielisyys puhjettuaan niin ihanaan kukkaan vuosina 1914‒18 

ansaitsisivat hyvinkin nyt ylläolevanlaisen muistomerkin.”   

Kuva: Liekki 7.11.1924 Kulttuurin huippu. 

Papin pohjattomaan säkkiin vedottiin myös, kun syksyllä 1927 kirjoitettiin 

Merimieslähetyksen sihteerin Toimi Waltarin
158

 sijoittaneen omiin 

vuokrataloihinsa valtion järjestölle myöntämät avustukset. Muukin valtion raha 
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oli mennyt pappien hyvinvointiin ja vieraiden kuljetuksiin, merimiehet eivät 

avustuksia juuri olleet nähneet.
159

 Merimieslähetyksen kaltaisista tapauksista ei 

lehdissä muuten kerrottu, joten kirjoittaja tuntuu tehneen pappien ahneudesta 

varsin pitkälle menevän johtopäätöksen yhden tapauksen pohjalta. 

Tavalliseen työväestöön verrattuna pappien elämä saattoikin vaikuttaa sekä 

helpolta että taloudellisesti turvatulta. Näyttää siltä, että juuri papisto symboloi 

sitä herravaltaa, jota sosialistisissa nuorisolehdissä vastustettiin. Tämä voi johtua, 

paitsi kyseenalaistetusta kristinuskon sanomasta, myös pappien näkyvyydestä ja 

merkityksestä paikkakunnillaan. 

Papin teki papiksi hänen pukunsa, ja Työläisnuorisossa kauhisteltiinkin sitä, 

miten kalliiksi veronmaksajille tuli Tampereen piispan piispankaapu, jonka 

kustannuksiin kirkosta eronneetkin joutuivat osallistumaan valtionverotuksen 

kautta.
160

 Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa yritettiin toteuttaa erilaisia 

kirkollisia uudistuksia, muun muassa lyhentää ja selkeyttää Katekismusta, mutta 

kuvaavasti niistäkin saatettiin todeta: ”Papit parantelevat pyydyksiään.”
161

 

Vuonna 1928 Työläisnuorisossa kirjoitettiin siitä, että Helsingissä olisi haluttu 

rakentaa lisää kirkkoja, vaikka ne kirjoittajan mielestä jo silloin seisoivat 

tyhjillään. Uusia kirkkoja ei tultaisi pystyttämään enää tilanahtauden vuoksi vaan 

”leipälaitumiksi pappien laumalle”.
162

 Rahoja ei sen sijaan riittänyt 

työväenopistojen tilanahtauden lievittämiseen, harmitteli toinen kirjoittaja.
163

 Voi 

todeta, että tapahtui kirkossa mistä tahansa, se nähtiin aina kielteisessä valossa, 

vahvistamassa kirkon oletettua riistäjäluonnetta. 

Sosiaalidemokraattinen Työläisnuoriso suhtautui käsiteltävänä ajanjaksona 

tiukasti sekä pappien politikointiin että kirkon rooliin armeijan toimien 

hyväksymisessä. Pappi oli siis ”suuri luikuri”, ja ennen kaikkea tämä päti 

eduskunnassa toimiviin kirkonmiehiin.
164

 Politiikassa toimivien pappien, kuten 

professori Lauri Ingmanin, todettiin valehtelevan puolustaessaan valtion budjetin 

”sotamiljoonia”, kun Ingman ”pauhasi väellä ja voimalla miekan oikeuden 

puolesta”. Ingmanista laadittiin jopa runoja, jossa sotavaunujen valjastuksen 

tuloksena papillisen kaavun alta paljastui itse pelsepuupi.
165

 Ingmania syytettiin 
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lehdessä myös sympatioista Akateemista Karjala-Seuraa kohtaan, ja hänet 

nimettiin kansanvallan periviholliseksi.
166

  

 

 

Papit ja militarismi yhdistettiin lehdissä saumattomasti. Papit julistivat rauhaa, mutta toivat 

tuhoa. Raamatun sanoma ei ollut rauhan vaan sodan sanoma. Raamattu papin kädessä 

edustaa tekopyhyyttä, jota kirkon opit lehtien mukaan julistivat. Papiston nähtiin ajavan 

omistavan luokan etuja, joita saattoi puolustaa väkivaltaisin keinoin.  

Kuva: Työläisnuoriso 23.12.1925 "Teille on syntynyt Vapahtaja ...".  

 

Kirjoittajat kritisoivat sitä, että kirkoissa saatettiin julistaa rauhan sanomaa, 

mutta kirkon ovien ulkopuolella palveltiin aseita ja sodan jumalia. Jo vuonna 1924 

Työläisnuorisossa kirjoitettiin, miten ”hengenmiehet” yrittivät levittää 

militarismin ja fasismin ajatuksia porvarisnuorison pariin.
167

 Pappien rooli 

armeijassa asetettiin kyseenalaiseksi.
168

 Artikkelien mukaan kirkko siunasi aseet 

ja suomettarelaiset papit vastustivat kaikin keinoin armahduksen myöntämistä 

sisällissodassa hävinneille punaisille. Kirjoittajat paheksuivat kirkon ja armeijan 

liian läheisiä välejä ja kertoivat rajakasteesta, joka annettiin aivan Venäjän rajan 

vieressä uskonnollisin menoin. Rajakasteen nähtiin symboloivan porvariston 
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edelleen jatkuvaa vihaa Neuvostoliiton edustamaa sosialismia kohtaan.
169

 Sotien 

kerrottiin olevan pappien salaisesti tai julkisesti johtamia, eikä yhdenkään papin 

tiedetty vielä ”tunnustaneen itsensä syylliseksi moisiin onnettomuuksiin”. Papit 

olisi pitänyt panna tappelemaan rintamille, näin heistä olisi Työläisnuorisossa 

kirjoittaneen nimimerkki Tapanin mielestä päästy.
170

  

Nimimerkki H. Käpälämäki tiivisti Työläisnuorison pakinassaan 27.1.1926 

suhtautumisen pappeihin seuraavasti: 

Joku on ollut sitäkin mieltä, että tässä meidän pää-äänenkannattajassamme on liian paljon 

puhuttu papeista ja oikeat asiat jätetty vähemmälle, mutta kyllä se on sitä, ettei niitä 

farbruureja tule koskaan liian paljon lyödyksi. He ovat täällä muka jumalan seuraajia ja 

hänen valtakuntansa lähestyttäjiä, mutta joka on seurannut heidän todellisia 

edesottamuksiaan, niin aina heidät nähdään ensimmäisinä kuten harakka siantappajaisissa, 

siellä missä oikeutta vastaan, sorron ja vääryyden puolesta taistellaan. Erikoisesti ovat he 

kostonhimoisia ja sotaisia, vallankin silloin kun on kysymys työväenluokasta toisella 

puolen ja herrankaisista toisella puolen.
171

 

Työläisnuorison artikkelin kirjoittaja arvosteli kansainvälistä 

aseistariisuntaan tähtäävää Kelloggin sopimusta vuodelta 1928, koska sen 

allekirjoitusta juhlittiin kirkollisesti, mutta antimilitarismista ei kirjoittajan 

mukaan maailmalla ollut tietoakaan.
172

 

Lehdet näkivät edelleen suojeluskuntalaitoksen työväenluokan 

perivihollisena. Nimimerkki Sosialisti kertoi Työläisnuorisossa kokouksesta, 

jonka tarkoituksena oli saada aikaiseksi oma erikoinen virsikirja sekä 

jumalanpalvelusrituaali suojeluskuntalaisille; kristinopista haluttiin tehdä 

”lahtarismin astinlauta”.
173

 H. Käpälämäki kirjoitti pappien olleen merkittävässä 

roolissa, kun ”porvaristo” [eduskunta] laillisti suojeluskunnat syksyllä 1927. 

Lottajärjestön esiinmarssi herätti nimimerkissä huolta, samaten se, että useissa 

köyhemmissäkin asumuksissa olivat seinällä rinnakkain Leevi Leo 

Lestadiuksen
174

 ja Gustaf Mannerheimin
175

 kuvat sekä lukemisena pastori Georg 

Smidtin ”Helluntailauluja”.
176

 Teksteistä voi päätellä, että kirjoittajat vertailivat 

kristillistä rauhansanomaa ja tulkintaansa papiston oletetuista toimista tässä 
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kontekstissa. Myös vanhat, sisällissodan peruja olevat käsitykset 

suojeluskuntalaitoksen parissa ilmenevästä papiston militarismista näkyvät 

selvästi. Ylipäätään haluttiin myös torjua kirkollisten vaikuttajien toimiminen 

poliittisessa elämässä. 

Nimimerkki H. Käpälämäki totesi, että nimenomaan papit vastustivat 

kansansivistystä ja koulutusta, vaikka kerskuivatkin aina kirkon 

aikaansaannoksilla sivistystyössä.
177

 H. Käpälämäki pakinoi myös porilaisesta 

apupapista Frithiof Johannes Pennasesta, joka työläisnuoren hautaustilaisuudessa 

oli parjannut saattoväkeä ja heidän ihanteitaan. Tapaus oli herättänyt suurta 

suuttumusta, ja lehdessä kuvattiin Pennasen toimittaneen ruumiinsiunauksen 

”solvaten puheessaan pappismiehen tavanomaisella julkeudella” vainajan 

lähipiiriä.
178

 Toisaalta lehdissä kerrottiin myös papeista, jotka kirjoitusten mukaan 

olivat varsin vaarattomia vähäisten puhujanlahjojensa puolesta, vaikka he työväen 

vainajien hautajaispuheissa yrittivätkin häväistä osastolaisten muistoa.
179

 Näyttää 

siltä, että kirjoittajat halusivat lukijoiden uskovan pappien tarkoituksella estävän 

kansaa sivistymästä. 

Meidän pappi pöntössänsä pauhaa -runossa huomio kiinnittyy otsikossa 

olevaan meidän-sanaan.
180

 Pappi oli kuitenkin oleellinen osa yhteisöä, kaikkien 

tuntema ja tunnistama. Pappi, kirkko ja seurakunta näkyivät ihmisten elämässä, 

vaikka lehdissä tätä haluttiinkin vähätellä. Papit edustivat yhteiskunnan pysyviä 

valtarakenteita, jotka sosialistiset lehdet halusivat rikkoa. Toisaalta pappi edusti 

tuttua ja turvallista, pysyviä traditioita, joihin varsinkin juhlapyhien aikaan 

julkaistuissa runoissa ja novelleissa palattiin. 

Lehdissä julkaistiin myös varsin raamatullisia kielikuvia viljelleitä 

novelleja. Otsikoissa näkyivät niin kielletyt hedelmät kuin Raamattuun pohjaavat 

lauseet ”Tulkoon valkeus”, ”Se on täytetty” tai ”Joka pahentaa yhden näistä 

pienimmistä”. Kymmenen käskyn iskevät lauseet toimivat myös hyvin otsikkoina. 

Novelleissa esiintyi usein paha pappi, joka viekkaudella ja vääryydellä anasti 

itselleen kuulumatonta omaisuutta tai piti muuten tarkkaan huolta omista 

eduistaan. Myös pappien sukupuolimoraali asetettiin monesti kyseenalaiseksi.
181
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Pilkan kohteeksi joutuivat usein kyläyhteisönsä silmäätekevät hartaat kristityt, 

joiden värikkäästi kuvatut teot olivat ristiriidassa heidän julkilausumansa uskon 

kanssa.
182

 On vaikea sanoa, miten moni papiston moraalittomasta käytöksestä 

kertovasta jutusta perustui tosiasioihin. Osa artikkeleista on selvästi ulkomaista 

alkuperää, ilmeisesti rajan takaa levinneiden lehtien alkuperin julkaisemia. On 

oletettavaa, että papit paikkakunnan merkkihenkilöinä olivat silmälläpidon 

kohteina ja heidän tekemisiään ja sanomisiaan seurattiin tarkasti. Sama päti 

varmasti muihinkin paikallisiin yhteiskunnan vaikuttajiin. Kommenttien taustalta 

voi lukea myös tyytymättömyyttä yhteiskunnalliseen epätasa-arvoon. 

Vasemmistolaisten työläisnuorten lehdissä kiinnittää huomiota myös se, että 

naiset kuvataan usein pappien puheille alttiiksi, uskonnolliseen propagandaan 

sokeasti luottavaksi massaksi. Naiset uskoivat helvetillä pelotteluun eivätkä 

suostuneet luopumaan esimerkiksi ehtoollisella käynnistä.
183

 Työläisnuorisossa 

julkaistu runo ”Mallikristitty” kuvasi lyriikan keinoin Topi Rahikaisen eukkoa, 

jonka päivät kuluivat kahvinjuonnissa ja juoruilussa mutta sunnuntait kirkossa 

pakanoiden sielujen puolesta rukoillessa.
184

 Sosialismin voitto tulisi kirjoittajien 

mielestä vapauttamaan naiset uskonnon kahleista.
185

  Tämä naisten älyn ja 

sivistyksen aliarviointi sekä johdateltavuuden pitäminen itsestään selvyytenä 

antaa erikoisen sävyn muuten tasa-arvoa korostavien nuorisolehtien kirjoitteluun. 

Nimimerkki H. Käpälämäki kärsi vuonna 1926 puolen vuoden 

vankilatuomion Katajanokalla sosialististen ja jumalanpilkkana pidettyjen 

kirjoitustensa takia.
186

 H. Käpälämäki oli vankilassa opetellut puusepäksi, ”joka 

ammatti ei ole lainkaan halveksittava, sillä olihan se tunnettu natsarealainen 

kansanpuhuja ja – meidän käsityksemme mukaan myös sosialisti – puusepän 

poika – –”.
187

 Vankilakokemuksensa pohjalta H. Käpälämäki kritisoi ankarasti 

vankilapappien työtä, jota hän vertasi vankilan takapihalla tapahtuvaan tyhjien 

                                                                                                                                                               
Työläisnuoriso 7.11.1928 ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi”; Liekki 16.11.1928 Tunnustus; 

Työläisnuoriso 19.12.1928 ”Tulkoon valkeus”. 
182

 Esimerkiksi Työläisnuoriso 19.5.1926 Harras kristitty; Työläisnuoriso 25.8.1926 Mammonan 

orjuudenikeen alla; Työläisnuoriso 23.3.1927 Kappale elämää. 
183

 Esimerkiksi Työläisnuoriso 18.9.1925 Kirkollista propagandaa naisten heikkouksilla; 

Työläisnuoriso 2.10.1925 ”Ripilläkäyminen”; Työläisnuoriso 29.12.1926 Sellburyn linnan hurskas 

rouva; Työläisnuoriso 1.2.1928 Uskonnon uhri. 
184

 Työläisnuoriso 3.7.1925 ”Mallikristitty”. 
185

 Esimerkiksi Työläisnuoriso 30.10.1925 Työläisnuorisoliikkeen laatu; Työläisnuoriso 

15.12.1926 Kevytmielisen naisen rukous; Työläisnuoriso 14.12.1927 Erään naisen tunnustus; 

Larson 1928. 
186

 Työläisnuoriso 19.5.1926 Tukka pois ja linnaan! 
187

 Työläisnuoriso 14.7.1926 Terveisiä Käpälämäeltä! 



 

 68 

silakkatynnyrien kolisteluun.
188

 Pakina oli ilmeisesti herättänyt Kotimaa-lehden 

huomion, koska H. Käpälämäki kommentoi myöhemmin, että Kotimaan papit 

artikkelin johdosta huusivat vankilaa ja helvettiä jokaisen poliittisesti toisin 

ajattelevan rangaistukseksi.
189

  

Lehdissä julkaistiin myös myönteisesti tai neutraalisti papeista kirjoitettuja 

juttuja. Nimimerkki H. Käpälämäki kehui Työläisnuorisossa Varkauden tehtaan 

pastoria K. Sarsaa
190

, kun tämä oli kieltäytynyt vihkimästä kirkossa 

suojeluskunnan lippua kristillisten periaatteiden vastaisena. Myös Viljo Mömmö -

niminen nuori pappi oli arvostellut kirkkoa, ja Lempäälän kirkkoherra Onni 

Eerikäinen oli vuonna 1925 korottanut äänensä suojeluskuntalaitosta vastaan.
191

 

Työläisnuorisossa lainattiin Durhamin piispan ajatusta vuodelta 1892, jossa tämä 

puhui kansainvälisen rauhan saavuttamisesta. Ilmeisesti se, että aforismi oli 

piispalta, ei lehden toimitusta haitannut.
192

 Nuorisolehdet suhtautuivat yleensä 

kielteisesti kristillisiin nuorisoliikkeisiin, mutta Työläisnuorisossa nimimerkki 

Sosialisti kehui nuorisoliikkeen pappia, joka oli uskaltanut arvostella vallitsevia 

poliittisia oloja.
193

  

Työläisnuorisossa olleessa artikkelissa, jossa tarkasteltiin sosialistisen 

työläisen suhdetta uskontoon, todettiin, että pappi ja työläinen voivat olla ystäviä 

keskenään. Ehtona kirjoittajan mukaan oli, että pappi hylkäsi saarnat sekä 

rukouksen, joka ”tukahdutti meissä parhaan, vapaan itsetunnon”. Uskonnollinen 

taikausko tuli hylätä ja etsijät tuli ohjata kohti sosialismia, joka oli 

”kansainvälisen, keskinäiseen veljeyteen pyrkivän köyhälistön uskonto”.
194

 

Novellissa kerrottiin, miten papilla oli liivinsä alla paitsi puhdas paita, myös 

lämmin sydän – kirjoittajan mukaan kyseessä oli vain puoliksi leipäpappi.
195

 

Kärjistäen voi todeta, että kirjoittajat näkivät papeillakin olevan potentiaalia 

kehittyä kohti sosialistisesti ajattelevaa, työläistä ymmärtävää yksilöä. 

Nimimerkki Sosialisti kommentoi Työläisnuorisossa Tukholmassa vuonna 

1925 pidettyä ekumeenista maailmankongressia, jossa ”taantumuksen välissä” 

olivat puhaltaneet ”raikkaatkin tuulet”: useat papit olivat tuominneet kapitalismin 
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 Työläisnuoriso 12.1.1927 Terveisiä linnasta!; V. Huhta 1957, 81. 
189

 Työläisnuoriso 9.3.1927 Me alamme herättää huomiota. 
190

 Kustaa Sarsa (?‒1954). 
191

 Työläisnuoriso 27.1.1926 Papit ja piispat. 
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 Työläisnuoriso 28.4.1926 nimetön mietelause. 
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 Työläisnuoriso 23.2.1927 Maailman markkinoilta. 
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 Työläisnuoriso 27.6.1924 Sosialistinen työläinen ja uskonto. 
195

 Työläisnuoriso 2.6.1926 Testamentti. 
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ja julistaneet työväenluokan oikeuksia.
196

 Erkki Kaila
197

 puolestaan kertoo, miten 

Suomen arkkipiispa Gustaf Johansson vastusti kokousta jyrkästi ja kirjoitti sitä 

vastaan kolme kirjoitusta saksalaiseen lehteen
198.  Johanssonin mukaan kirkolla ja 

valtiolla oli erilainen tehtävä, ja Jumalan valtakunta ei ollut tästä maailmasta. 

Jumalan lasten velvollisuus oli odottaa Kristuksen tulemista, joka uudistaisi 

kaiken. Valtion taas piti ylläpitää järjestystä, rangaista pahantekijöitä ja vaalia 

oikeutta. Valtiollisten ja sosiaalisten olojen korjaaminen tässä maailmanajassa oli 

arkkipiispan mielestä turhaa työtä. Kristus ei ollut antanut käskyä puuttua 

yhteiskunnallisiin kysymyksiin, joten kokouksesta oli odotettavissa vain 

ongelmia. Muissa kristityissä maissa kokous oli saanut innostuneen vastaanoton, 

joten Johanssonin kirjoitukset kertovat arkkipiispan vanhoillisesta raamattu- ja 

kirkkokäsityksestä, vaikkei Kaila asiaa näin ilmaisekaan.
199

  

Voi olettaa, että Johanssonin kirjoitukset levisivät sekä Suomen papiston 

että myös työväenluokan aktiivien tietoisuuteen. Suoria kommentteja ei 

kuitenkaan lehdistä välittömästi Tukholman kokouksen jälkeen löytynyt. 

Johanssonin puheelle evankelisluterilaisen kirkon kymmenennen 

kirkolliskokouksen avajaisissa sen sijaan naurettiin Työläisnuorisossa kolme 

vuotta myöhemmin. Jutun mukaan ”vanhuuttaan hoippuva ylipaimen” oli 

tuominnut Tukholman päätökset ”suurena harhaoppina”: Tukholman kokous oli 

muun muassa asettunut Kristuksen lihallista olemusta vastaan ja kieltänyt hänen 

ruumiillisen taivaaseenastumisensa. Kirjoittaja totesi, että kaikesta huolimatta 

sivistys tekee tuloaan Suomeenkin.
200

 Näyttää siltä, että kirjoittajat näkivät kirkon 

parissa tapahtuvan paljon positiivista, kansainvälistä liikehdintää, mutta Suomen 

evankelis-luterilaista kirkkoa, arkkipiispa Johanssonia sen johdossa, pidettiin 

pysähtyneisyyden linnakkeena. 

Vuonna 1928 vasemmistolaiset työläislehdet muistelivat laajasti kymmenen 

vuotta aikaisemmin käytyä tappiollista sisällissotaa, ja varsinkin 

sosiaalidemokraattinen Työläisnuoriso nosti esiin myös pappien kielteisen 

asenteen työväenluokan asialle. Muutamassa artikkelissa palattiin siihen 

vaikeuteen, jota omaiset kohtasivat halutessaan pystyttää muistomerkkiä 

                                                           
196

 Työläisnuoriso 4.9.1925 Mailman markkinoilta. 
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 Erkki Kaila (1867‒1944) toimi professorina sekä myöhemmin arkkipiispana vuosina 1935‒
1944. 
198

 Lehti oli Allgemeine Evangelisch-lutherische Kirchenzeitung. 
199

 Kaila 1927, 18–24. 
200

 Työläisnuoriso 10.10.1928 ”Lähestyköön sinun valtakuntasi”. 
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sisällissodassa kuolleiden punaisten muistolle.
201

 Luokkavihan aatteella ja 

vankileirien kauhuilla perusteltiin sitä, että kirkkoa vastaan oli edelleen 

hyökättävä, jotta kirkon ja valtion täydellinen ero toteutuisi ja koulujen 

uskonnonopetus lakkautettaisiin kaikilta lapsilta. 

Sisällissodan tapahtumiin palattiin monissa sotaa, rauhaa ja kuolemaa 

käsittelevissä runoissa ja novelleissa.
202

 Uskonnollinen kieli ja symboliikka olivat 

vahvasti esillä lehtien kirjoituksissa.
203

 Runoissa ja novelleissa puhuttiin 

kristillisin kuvin esimerkiksi siitä, miten kirkon kellot julistivat rauhaa punaisten 

sieluille, mutta tuomiota ja kostoa valkoisille. Jutuissa viitattiin usein sisällissodan 

aikaisiin konkreettisiin tapahtumiin, kuten Jämsän kirkon kellotapulissa 

tapahtuneisiin surmiin.
204

 Tammikuussa 1926 julkaistiin Eino Leinon
205

 runo 

”Punavankien puolesta”, jonka yhteydessä todettiin: ”Niihin aikoihin, kun muut 

Suomen kirjalliset suuruudet ulvoivat kostoa, uskalsi Eino Leino käyttää yllä 

olevaa kieltä.”
206

 Runoon palattiin myöhemminkin Työläisnuorisossa, ja lehtien 

kirjoittelun perusteella voi päätellä, että Leinon runo oli alun perin julkaistu 

sisällissodan aikana tai heti sen jälkeen.
207

   

Artikkelien pohjalta voi todeta, että vuoden 1918 tapahtumien jäljet, kirkon 

asenne ja pappien oletetut väkivaltaiset toimet sisällissodan aikana haluttiin 

edelleen pitää tuoreina lukijoiden muistissa. Verivelan käsite, silmä silmästä ja 

hammas hampaasta, nousi esiin vielä 1920-luvun puolivälissäkin, ja Huttunen 

kirjoittaakin, että tämä niin kutsuttu talioperiaate ”määritteli keskusteluja siitä, 

kuka oli syyllinen ja kuka aloitti kaiken, kuka taas oli rankaisija ja oliko 

rangaistus missään suhteessa tekoon”.
208

 

Papiston poliittisen osallistumisen kritiikkiä ei kommunistisen Liekki-lehden 

kirjoituksissa esiintynyt. Harvoja poikkeuksia oli Liekissä ollut pilapiirros, jossa 
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 Esimerkiksi Työläisnuoriso 15.8.1924 Muistopatsas kaatuneille sotilaille; Työläisnuoriso 

1.2.1928 Muistoja; Työläisnuoriso 1.2.1928 Kymmenen vuotta sitten; Työläisnuoriso 11.4.1928 

Pääkallojuhlia. 
202

 Esimerkiksi Työläisnuoriso 20.2.1925 Rauhan enkelit; Työläisnuoriso 26.9.1928 Lakonrikkuri 

taivaan portilla. 
203

 Esimerkiksi Liinamaa-Pärssinen 1926; Työläisnuoriso 25.8.1926 Korkeaveisu; Työläisnuoriso 

9.2.1927 Ensilumi; Työläisnuoriso 10.8.1927 Judas Iskariot.; Työläisnuoriso 21.12.1927 

Joulutervehdys; Tamminen 1928. 
204

 Esimerkiksi Työläisnuoriso 25.1.1924 Ristien keskellä; Liinamaa-Pärssinen 1924; Liinamaa-

Pärssinen 1925; Työläisnuoriso 9.10.1925 Tuomiokellot; Työläisnuoriso 9.10.1925 Sovittaako 

hauta; Työläisnuoriso 13.11.1925 Johannes Kastaja; Työläisnuoriso 7.9.1927 Hautausmaalla. 
205

 Eino Leino (1878‒1926) oli suomalainen kirjailija ja lehtimies. 
206

 Leino 1926; Työläisnuoriso 13.1.1926 Punavankien puolesta. Runoa ei löydy mistään Eino 

Leinon kokoelmasta. 
207

 Työläisnuoriso 1.2.1928 Luokkaviha; Työläisnuoriso 1.2.1928 Kirkkoa vastaan; Työläisnuoriso 

29.8.1929 Brysselin kansainvälinen kasvatuskonferenssi. 
208

 Huttunen 2010, 261. 
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kehotettiin antamaan seuraavissa vaaleissa "mustatakeille ja heidän puolueilleen – 

– selkään!"
209

  

 

 

 

Papin kauluksesta ja rukousnauhasta päätellen ulkomaista alkuperää oleva piirros yhdistää 

papiston ja sotakiihkon.  Kuvassa näkyy se kaksinaamaisuus, jota lehdet katsoivat papiston 

ja kirkon oppien edustavan. Tämä pappi on valmis itse tarttumaan aseisiin, ja 

pilapiirroksissa nähtiinkin usein pappi jonkin aseen kanssa, risti tai Raamattu kädessään, 

oikeuttamassa militaristista tekoa. Kuva on sikäli poikkeuksellinen, että papin ilme ei kerro 

tekopyhyydestä ja tekolempeydestä, kuten useassa muussa kuvassa. 

”Kristillisen rakkauden apostolit, papit ja muut kirkkoruhtinaat muodostavat nykyisin 

kaikissa maissa taantumuksellisten rintaman kaikkein verenhimoisimman ja toimeliaimman 

osan.” 

Kuva: Liekki 1.7.1927.  

Raamattu oli kaikille suomalaiselle tuttu, sen tarinat osattiin. Raamatun 

uskonnollista kuvastoa saatettiin käyttää myös huomaamattomasti, mutta usein se 

oli luonnollinen osa tekstiä. Raamatullinen retoriikka antoi tekstille 

vakuuttavuutta.
210

 Monissa artikkeleissa käytettiin uskonnollista kieltä varsinkin 

otsikoissa. Vahva raamatullinen retoriikka väritti artikkeleita, mutta tätä ei 

välttämättä voi kytkeä uskontokritiikkiin. 1900-luvun alussa Raamattu ja sen 

kertomukset olivat suomalaisen kulttuurin keskeistä, kaikkien omaksumaa ainesta. 

Huttusta lainaten ”suora, voimakkaaseen vaikuttavuuteen pyrkivä retoriikka on 

raamattukytkentöjen tyypillinen, ei-uskonnollinen konteksti”.
211
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 Liekki 1.7.1927 Kristillisen rakkauden apostolit. 
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 Huttunen 2010, 45. 
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 Huttunen 2010, 40. 
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Useat kirjoittajat arvioivat Raamatun kertomuksia ja niiden mahdollista 

totuuspohjaa selkeän tieteellisen maailmankuvan pohjalta. Raamattu nähtiin 

kokoelmana ristiriitaisia tarinoita, joilla ei ollut todellisuuspohjaa. Toisaalta 

Jeesuksen asema pohditutti, hänet nähtiin sekä mielikuvitushahmona että 

arvostettavana esikuvana.  Lukijakunnan ajankohdalle tyypillisten kristillisten 

näkemysten voi olettaa olleen törmäyskurssilla artikkelien kirjoittajien ateistisen 

maailmankatsomuksen kanssa. 
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IV OIKEISTORADIKALISMIN NOUSU 1929‒1930 

1. Yhteiskunnan ideologiset vastakohtaisuudet kiristyvät 
Maailmanpoliittinen tilanne kiristyi vuosikymmenen loppua kohden. Lokakuussa 

1929 Yhdysvalloista alkanut talouskriisi levisi nopeasti ympäri Eurooppaa. 

Tavaroiden hinnat laskivat, vienti supistui ja työttömyys kasvoi voimakkaasti. 

Italiassa hallitsi 1920-luvun alussa valtaan noussut fasistijohtaja Benito Mussolini, 

ja Saksassa kansallissosialistisen puolueen puheenjohtaja Adolf Hitler pyrki 

kasvavan poliittisen kannatuksensa myötä valtakunnan huipulle. 

Erityisesti Neuvostoliiton poliittiset olot olivat Suomen kannalta 

merkittävät. Josif Stalin aloitti maatilojen pakkokollektivisoinnin vuonna 1929. 

Samana vuonna ruvettiin ateistista propagandaa levittämään entistä 

aggressiivisemmin ja uskonnonvapautta rajoitettiin entisestään. Vuonna 1925 

perustetun Taistelevien jumalattomien liiton jäsenmäärä kasvoi, ainakin paperilla, 

räjähdysmäisesti. Uskonnonvastainen kulttuurivallankumous voimistui, ja 

Neuvostoliitossa säädettiin laki uskonnollisista yhteisöistä.
212

  

Lain mukaan kahdenkymmenen tai useamman aikuisen muodostama 

yhdistys oli sallittu, mikäli se rekisteröitiin ja hyväksyttiin etukäteen. Ateistiset 

organisaatiot kirjasivat automaattisesti miljoonia ihmisiä jäsenikseen, ja 

kollektivisoinnin edetessä hyökkäykset kirkkoja ja uskonmiehiä vastaan 

yleistyivät. Uskonnon harjoittamiseksi sai edelleen käyttää ilmaiseksi julkisia 

rakennuksia, mutta oikeus harjoittaa uskonnollista propagandaa poistui ja 

uskonnon opetus kiellettiin valtion oppilaitoksissa. Aiemmin vallinnut käytäntö, 

jonka mukaan uskonnolliset juhlat olivat koulujen vapaapäiviä, poistettiin ja 

uskonnolliset koulut kiellettiin. Valtio uudisti oppikirjoja, jotta niiden kautta ei 

välittyisi ajatusta siitä, että uskonto oli henkilökohtainen asia. Kouluissa 

järjestettiin esimerkiksi joulun vastaisia mielenosoituksia.
213

  

Vuonna 1929 kommunistinen puolue totesi, että sen kolme päävihollista 

olivat kulakit, NEP-järjestelmää kannattaneet ihmiset sekä papit. Papit määriteltiin 

henkilöiksi, joiden toimeentulo ei tullut työnteosta. Jumalattomien Liikkeen II 

kongressi kesäkuussa 1929 julisti, että uskonnonvastainen työ vaati ihmisten 

sivistämistä ja systemaattista propagandaa. Uskonto nähtiin sosialismin suorana 

uhkana ja vihollisena. Syksyllä 1929 Stalin päätti suorista toimista pappeja 
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 Murtorinne 1980, 146; Husband 2000, 66‒67, 85‒86. Husbandin mukaan nimi muutettiin 

Taistelevien jumalattomien liitoksi (League of Militant Godless) vuonna 1929, Murtorinteellä 

liitto oli tämän niminen jo vuonna 1925. 
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 Husband 2000, 140‒144.  
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vastaan ‒ pappeja vangittiin ja surmattiin, kirkkojen omaisuus takavarikoitiin ja 

kirkkoja hävitettiin.
214

  

Bolsevikkivallankumouksen jälkeinen Neuvostoliitto oli valtiollisen 

ateismin esikuvamaa. Työ ateismin levittämiseksi kohtasi kuitenkin vastustusta 

varsinkin maaseudulla. Neuvostoliitossa virallinen mielipide oli, että 

kirkonmiehet koordinoivat paikallisia vastavallankumouksellisia voimia ja 

luostarit olivat erityisiä opposition pesäkkeitä. Kirkon edustajat johtivatkin usein 

aktiivisesti kansalaistottelemattomuutta; uhkauksista ja väkivallanteoista 

uskonnonvastaisia agitaattoreita vastaan raportoitiin säännöllisesti. Bolsevikkeja 

vastaan harjoitettiin sabotaasia usein, kun kirkkoja suljettiin tai uskonnollisia 

tilaisuuksia kiellettiin. Muun muassa Vladivostokissa talonpojat kierrättivät 

keskuudessaan ”kirjettä taivaasta”; siinä päästettiin synnistä kaikki, jotka 

tappoivat ateisteja. Papit kertoivat kommunistisen puolueen ja sen 

nuorisojärjestöjen tuovan mukanaan Antikristuksen ja maailmalopun ja Jumalan 

rankaisevan kaikkia niitä, jotka astuivat sisään kolhoosin porteista. Papit 

saattoivat julistaa, että traktori oli saatanallinen voima, joka kynti ylös luut 

vanhempien haudoista.
215

 

Suomenkin porvarillisissa lehdissä kerrottiin siitä, miten kristittyjä sorrettiin 

häikäilemättömästi ja miten nämä pakenivat joukoittain Venäjältä.
216

 Stalinin 

johtamien uskonvainojen takia paavi Pius XI
217

 antoi kehotuksen lukea 16.3.1930 

kirkoissa esirukouksia, jotta vainot lopetettaisiin. Vastalauseita vainottujen 

puolesta esitettiin muun muassa Yhdysvalloissa, Englannissa, Saksassa, 

Sveitsissä, Ranskassa, Norjassa ja Virossa. Myös Suomen evankelisluterilainen 

kirkko aikoi yhtyä esirukouspäivään.
218

   

Työväenliikkeen kahtiajako syveni maailmanlaajuisesti 1920-luvun lopussa. 

Suomessa kielletty kommunistinen liike kamppaili työväenluokan sieluista 

sallitun sosiaalidemokraattisen puolueen kanssa. Kommunistien hallitsema 

Suomen Ammattijärjestö (SAJ)
219

 järjesti laajoja työtaisteluja, joita murtamaan 

työnantajat olivat perustaneet Vientirauha Oy:n. Toukokuussa 1929 
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 Luukkanen 1994, 219−229; Husband 2000, 140−144. 
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 Husband 2000, 140‒144. 
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 Sm 10.4.1930 Kristittyjen sorto Venäjällä edelleen häikäilemätöntä; Km 1.4.1930 Kristityt 
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Veljiemme veri huutaa. 
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 Eri liitto kuin vuonna 1960 perustettu SAJ. 
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sosiaalidemokraatit erosivat SAJ:stä ja perustivat lokakuussa 1930 uuden 

ammattiyhdistyskeskusjärjestön, Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton 

(SAK). Oikeus lakkautti SAJ:n heinäkuussa 1930.
220

 Suhteet olivat tulehtuneet, ja 

työpaikoilla saatettiin olla jyrkästi jakautuneita sosiaalidemokraattien, 

kommunistien ja porvarillisten työmiesten leireihin.  

Kommunistien toiminta oli Suomessa kiellettyä 1920-luvun lopulla, mutta 

samaan aikaan heidän julkinen toimintansa vain voimistui. Kominternin VI 

maailmankongressi vuonna 1928 oli herättänyt Suomen oikeistolaisissa piireissä 

kasvavaa levottomuutta, ja sitä käytettiin yhtenä muodollisena syynä vuonna 

alkaneelle 1929 lapuanliikkeen esiinmarssille. Eino Murtorinne tulkitsee, että 

lapuanliikkeen nousun todellisena syynä oli se pettymys, jota sisällissodassa 

voittaneiden puolella olleet tunsivat Suomen kehitystä kohtaan.
221

 

Taistelu kommunismia vastaan kiihtyi vuonna 1929, ja sen huipennuksena 

marraskuussa 1929 Lapualla kommunistinuoriin kohdistuneista voimatoimista 

alkunsa saanut liike kehittyi pian kansanliikkeeksi. Lapuanliikkeen kannatuksen 

ydinalue oli Pohjanmaalla, mutta kansanliike nautti suurta suosiota halki Suomen. 

Lapuanliike esitti Kyösti Kallion hallitukselle uhkavaatimuksen, jonka mukaan 

kansanliike aikoi nujertaa kommunistit, ellei valtiovalta ollut siihen halukas.
222

  

Hallituksen oli ryhdyttävä toimiin kommunistisen toiminnan 

tukahduttamiseksi lainsäädäntöteitse. Eduskunta hyväksyi Kansallisen 

kokoomuksen aloitteesta joulukuussa 1929 yhdistyslain 21 §:n muutoksen.  Lain 

muutos mahdollisti sen, että yhdistys saatettiin lakkauttaa sen yksittäisen jäsenen 

pitämän puheenvuoron takia tai jos katsottiin, että yhdistys käytännössä jatkoi 

jonkin lakkautetun yhdistyksen toimintaa. Nestori Parkkari kertoo osan 

sosiaalidemokraattisen puolueen kansanedustajista pidättäytyneen äänestämästä, 

jolloin lakia ei saatu lykättyä yli vaalien.
223

 Parkkari jättää mainitsematta, että 

eduskunta ei hyväksynyt painovapauslain muutosta, jolla vasemmistolaislehdet 

olisi voitu kieltää.
224

 Lars Björne taas kirjoittaa, että laki hyväksyttiin huolimatta 

sosiaalidemokraattien yrityksistä saada laki lepäämään yli vaalien. Porvarillisten 

puolueidenkin taholta osoitettiin kuitenkin epäröintiä, koska lain 24 §:ään tehty 

muutos asetti suurempia rajoituksia sananvapaudelle kuin muiden länsimaiden 
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vastaava lainsäädäntö. Pykälän perusteella voitiin tarttua kaikkeen yhteiskuntaa 

vastaan esitettyyn kritiikkiin. Sillä, olivatko lausumat totta vai ei, ei ollut 

periaatteessa merkitystä. Uusitun pykälän mukaan teko oli rangaistava, jos 

oleellisia tietoja oli salattu tai vääristelty tai oli käytetty loukkaavaa tai 

halventavaa sanontaa tai esitystapaa.
225

  

1920- ja 1930-lukujen oikeuskäytännön mukaan äärivasemmiston lehtien 

toimittaminen oli jo sinällään valtiopetoksen valmistelua, riippumatta lehtien 

kirjoitusten sisällöstä.
226

 Matti Hyvärisen mukaan sosialistisissa lehdissä ja 

kirjoissa korostettu Neuvostoliittoa koskevan tiedon luotettavuus viittasi 

uskottavuusongelman olemassaoloon. Suomessa vallinneen virallisen sensuurin 

antama kuva Neuvostoliitosta sulki kuitenkin osan Neuvostoliittoa koskevaa 

informaatiota julkisen keskustelun ulkopuolelle. Lähtökohtana oli Neuvostoliitto 

kommunismin kotimaana, jolloin periaatteessa mikä tahansa siitä myönteisen 

kuvan antanut teksti oli kommunistista ja valtionpetoksellista eli rikollista.
227

  

Kaikki äärivasemmistolainen julkinen toiminta, mukaan lukien 

julkaisutoiminta, lakkautettiin keväällä 1930. Vuosina 1929–1930 

vasemmistolehtiä kohtaan nostettiin 23 painokannesyytettä, joista yksikään ei 

kohdistunut sosiaalidemokraattiseen lehteen.
228

  

Julkisesti toimineiden sosialistien tuomitseminen alkoi vuonna 1929 

uudelleen ja kiihtyi 1930-luvun alkuvuosina. Suurin osa tuomituista oli syytettynä 

maanalaisesta toiminnasta, mutta tuomion sai myös osallistumisesta nuorten 

opintoyhdistyksiin tai työläisnuorten komiteoihin. Myös osallistuminen 

sosialistiseen ammattijärjestötoimintaan oli Turun hovioikeuden kannan mukaan 

laitonta. Tästä seurasi, että oikeudenkäynneissä pyrittiin selvittämään syytettyjen 

poliittisia mielipiteitä, ei tekoja. Björne mainitsee, että Turun hovioikeudessa 

poliittisissa oikeudenkäynneissä vuosina 1929‒1930 tuomituista 148 ihmisestä 

kuului siviilirekisteriin 76‒78 prosenttia. Tuomituista 33 oli naisia, ja heistä 

kirkkoon kuului vain neljä henkilöä.
229

 Luvut ovat aikaansa nähden 

hämmästyttävän korkeita, varsinkin naisten osalta. Kirkosta eroaminen ei sujunut 

hetkessä, vaan se edellytti myös henkilökohtaista käyntiä kirkkoherranvirastossa 
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ja siellä käytyjä keskusteluja eron syistä.
230

 Katkeruus suomalaista yhteiskuntaa 

kohtaan heijastui erona kirkosta – valtiosta ei eroon päässyt.
231

 

Vuoden 1930 eduskuntavaaleissa vasemmiston saamien äänien 

prosenttiosuus laski, mutta sosiaalidemokraatit lisäsivät määrällistä kannatustaan 

äärivasemmiston kustannuksella. Valtaosa kommunisteista oli Sosialistisen 

Työväen ja Pienviljelijöiden Vaalijärjestön tultua lakkautetuksi äänestänyt 

sosiaalidemokraatteja.
232

 

Koska kaksi kolmasosaa suomalaista sai elantonsa maataloudesta, kohdistui 

maailmanlaajuinen lama voimakkaimmin juuri maaseudulle. Maaseudulla syntyi 

niin kutsuttuja pulaliikkeitä, jotka yrittivät vaikuttaa elinkeinoelämään ja 

yhteiskunnan päättäjiin tilanteen helpottamiseksi.
233

 Yhteiskunnallinen 

levottomuus kasvoi kaikkien kansanosien keskuudessa. Kieltolaki- ja 

juopumisrikokset muodostivat 1920-luvun loppua kohden yli 95 prosenttia 

tilastoiduista rikoksista. Myös avioerojen määrä nousi, samalla kun syntyvyys oli 

kääntynyt laskuun. Kirkollisissa piireissä katsottiin, että kirkon- ja 

uskonnonvastainen propaganda oli syynä tapojen turmelukseen ja yleiseen 

moraalin heikkenemiseen, jopa huliganismiin, jota humalatilassa harjoitettiin. 

Kansallinen kommunistinen toiminta ja sen Neuvostoliitosta saamat vaikutteet 

nimettiin erääksi pahimmista huliganismin muodoista.
234

  

Vuonna 1929 kirkosta erosi 5 161 suomalaista, seuraavana vuonna 4 297 

henkilöä. Jaakko Gummerus kirjoittaa Tampereen hiippakuntakertomuksessa 

vuosilta 1927‒1932, että vanhat vastakohtaisuudet ja vanha jännitys eivät olleet 

kadonneet vaan päinvastoin olivat jopa voimistuneet tultaessa uudelle 

vuosikymmenelle. Gummerus toteaa, että varsinkin kommunistiset nuoriso-

osastot harjoittivat kielteistä kiihotusta menestyksellisesti, aluksi salassa ja 

myöhemmin julkisesti. Gummeruksen mukaan kirkon piirissä herätti 

epävarmuutta sen keskustelun sävy, jota työväenlehdissä käytiin 

maalaiskansakoulujen uskonnonopetuksen opetussuunnitelmista. Samaten olisi 

työväenlehdissä osoitettu epäluuloisuutta, jopa vihamielisyyttä kristillisten 

kansanopistojen nauttimia valtionapuja kohtaan.
235

 Parkkarin mukaan vuonna 

1929 Suomen Kommunistisella Nuorisoliitolla oli 3 565 jäsentä. Agitaatioryhmiä 
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oli 252 kappaletta, joissa toimi yhteensä 1 938 henkilöä. Vuonna 1930, ennen 

kommunististen järjestöjen lakkauttamista, erilaisia ryhmiä oli 173 kappaletta ja 

niissä jäseniä 606, joista vankilassa 30 henkilöä. Outi Hölttä kertoo, että kun 

vuonna 1922 sosiaalidemokraattiseen Työläisnuorisoliittoon oli kuulunut 183 

jäsenosastoa ja jäseniä noin 5 000, niin vuoteen 1928 mentäessä osastoja oli enää 

171 ja jäsenmäärä oli pudonnut neljään tuhanteen. Kehitys jatkui saman 

suuntaisena myös vuosikymmenen vaihteeseen tultaessa.
236

 1920-luvun loppua 

kohden sitoutuminen vasemmistolaisiin nuorisoliikkeisiin alkoi hiipua, ilmeisesti 

voimistuvan oikeistolaisen yhteiskunnallisen kehityksen myötä. 

Osa papistoa oli aikaisemmin tulkinnut yhteiskunnallista kehitystä 

toiveikkaasti niin, että kansa olisi ollut palaamassa sisällissotaa edeltäneisiin 

kristillisiin arvoihin. Nyt nähtiin, että moraalinormit unohdettiin ja lainkuuliaisuus 

katosi ‒ kansa oli luopumassa Jumalasta.
237

 Kirkon piirissä huolestuttiin 

maallistumisen seurauksena tapahtuneesta uskonnon ja kirkon arvovallan laskusta 

sekä kansankirkko-käsitteen mukanaan tuoman vastuun vähenemisestä ihmisen 

kaikilla elämän alueilla. 

1920-luvun loppu merkitsi aatteellisten vaihtoehtojen kaventumista 

Suomessa, kun nationalistinen suomalaisuusideologia vahvisti asemiaan. Kari 

Mäkisen mukaan vasemmisto koettiin uhkaksi poliittis-ideologiselle 

isänmaallisuudelle, samalla kun maalaisliittolainen populismi vastusti uskonnon 

nimissä kaikkea, mikä liittyi teollistumiseen, kaupungistumiseen ja maallistuvaan 

elämänmuotoon.
238

 Hyvärisen mukaan kaksi- ja kolmikymmenlukujen 

suomalaista todellisuutta rakennettiin ja menneisyyttä tulkittiin sen valossa, miten 

vuoden 1918 tapahtumat nähtiin.
239

 Taloudellinen lama vain jyrkensi 

sosialistiseen tai porvarilliseen maailmankatsomukseen jakautuneen kansan 

rintamia.  

2. Sitkeästi kirkon kahleissa 

Työväestö ei vieläkään, kaikesta valistuksesta huolimatta, eronnut toivotun 

kaltaisesti kirkosta. Sosiaalidemokraattisen Työläisnuorison kirjoittaja ihmetteli 

sitä vähäistä merkitystä, jonka vuonna 1923 voimaan astunut uskonnonvapauslaki 

oli saanut työväestön keskuudessa. Kirjoittaja kummeksui, miksi 

uskonnonvapauslain voimassa ollessa kymmenet tuhannet työläiset maksoivat 
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edelleen veroja ”valtiokirkon papeille”. Uskontoa ei saanut julistaa 

yksityisasiaksi, ja työväenliike oli artikkelin mukaan tehnyt taisteluvirheen, kun se 

oli jättänyt ”papiston ja valtiokirkon uskonnon mukana melkein rauhassa 

jatkamaan pimeätä työtään ihmiskunnan ja etenkin köyhälistön suureksi 

vahingoksi”. Työläisnuorison artikkelissa todettiin lisäksi, että papiston 

edesottamukset sisällissodassa ja sen jälkeenkään eivät noudattaneet 

”natsarealaisen” oppeja. Kirjoittajan mukaan työläisten ensimmäinen velvollisuus 

olisi ollut siirtyminen siviilirekisteriin.
240

  

Työläisnuoriso arvosteli tapaa, jolla kirkolliset viranomaiset kuulustelivat 

ilman vihkimistä yhdessä asuvia pareja. Lehti kehotti kuitenkin nuoria sosialisteja 

vahvistamaan liittonsa pormestarin kansliassa. 1920- ja 1930-lukujen vaihteessa 

vain harvat parit elivät laillistamattomissa suhteissa eli ”susipareina”. 

Työläisnuorten oli artikkelin mukaan jatkettava valtiokirkon vastaista taisteluaan 

ja vaadittava uskonnonvapaus- ja siviiliavioliittolakien käyttöä silloin, kun ne 

eivät olleet ristiriidassa yksilön vakaumuksen kanssa.
241

 Uskonnonvapauslain 

vähäinen merkitys näyttää edelleen olleen kummastelun aiheena sosialistisissa 

nuorisolehdissä. Lukijoita kehotettiin irtautumaan perinteisistä kirkollisista 

tavoista ja lopettamaan veronmaksu kirkolle, joka kirjoittajien mukaan toimi 

työläisten riistäjänä. 

Raja-Karjalassa tuomittiin työmies iltamapuheidensa perusteella 

jumalanpilkasta kahden vuoden kuritushuonerangaistukseen. Työmies oli 

puheessaan verrannut Raamatun ihmetekoja nykyajan tekniikan ihmeisiin. Miehen 

saamaa rangaistusta verrattiin Työläisnuorisossa keskiaikaisen kirkon 

ryhmysauvan iskuun, ja kirjoittaja vaati jokaista ”ajattelevaa ja oikeamielistä” 

ihmistä, ennen kaikkea lainsäätäjää, huolehtimaan siitä, että ”kirkon keskiaikainen 

valta murretaan. Kirkon eroittaminen valtiosta on kysymys, jonka ratkaiseminen 

ei siedä viivyttelyä.” Työläisnuorison kirjoittajan kritiikin kohteena oli arkkipiispa 

Gustaf Johansson vanhoillisine mielipiteineen. Johansson kannatti ankaraa 

tuomiota ja varoitti muutenkin jumalanpilkasta. Viipurin hovioikeus vapautti 

myöhemmin tuomitun.
242

  

Kommunistinen Liekki kertoi uskonnonvastaisen työn vaikeudesta. Poliisi 

oli Jalasjärvellä keskeyttänyt sikäläisten järjestönuorten uskonnonvastaisen 
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kokouksen ‒ huhujen mukaan poliisin oli paikalle lähettänyt seurakunnan pappi. 

Kittilässä puolestaan kirkkoherra oli pitänyt ankaran nuhdesaarnan tunnetun 

työläisaktivistin hautajaisissa esitettyjen puheiden johdosta, jotka papin mukaan 

olivat loukanneet uskontoa, siveellisyyttä sekä yhteiskuntajärjestystä. 

Punanauhaiset seppeleet oli myös hautajaisten jälkeen pitänyt poistaa. ”Se seuraus 

tästä kirkkoherran esiintymisestä on ollut, että sen jälkeen suuri joukko 

paikkakunnan työläisiä on eronnut kirkosta”, kommentoi artikkelin kirjoittaja.
243

 

Yksittäiset tapahtumat ja ilmeiset virkavallan tai papiston ylilyönnit tuotiin 

lehdissä näkyvästi esille. On ilmeistä, että näiden artikkelien avulla pyrittiin 

vaikuttamaan sekä kirkon ja valtion erottamiskeskusteluun että ilmaisuvapauden 

laajempaan käyttömahdollisuuteen. 

 

 

Lehtien mukaan työläisnuorison vapaus ei noussut kirkon vaan työväenliikkeen piiristä. 

Kirkon sanoma lupasi passiivisesti kuuntelevalle, alistetulle ihmisjoukolle totuuden, joka 

oli vääristynyt ja hylättävä. Työväenliikkeen parissa aktiiviset, vapaat ihmiset saattoivat itse 

toteuttaa omaa kohtaloaan ja löytää onnensa. Vasemmassa kuvassa näkyy, miten kirkon 

sanomaan pettynyt nuori työläinen poistuu käsi nyrkissä kuuntelemasta papin saarnaa 

kirkosta, jonka seurakuntalaiset näyttävät seuraavan pappiaan alistettuina. Seuraavassa 

kuvassa nuorukainen rientää omiensa reippaaseen ja vapaaseen joukkoon, jossa hänet 

otetaan riemumielin vastaan. On helppoa päätellä, että piirtäjän mielestä kirkko tarjosi 

työläiselle alistumiseen ja pelkoon perustuvaa oppia, työväen agitaattori taas ilosanoman 

vapaudesta ja valoisasta tulevaisuudesta.”Räätälinliikkeen työntekijä ei löytänyt totuutta 

papin puheista, mutta työväenliikkeen järjestökokouksessa käytyään lähti ’keventynein 

mielin’ mukaan luokkataisteluun.   

Kuva: Työläisnuoriso 27.3.1929 Uusi kotiseutu. 

Sosiaalidemokraattisessa Työläisnuorisossa erään kirjoittajan mieltä painoi 

se, että uskonnonvapauslain myötä vasemmistolaiset nuorisoliikkeet katsoivat, 

että uskontokysymys olisi ollut pois päiväjärjestyksestä. Kirjoittajan mukaan 
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asetelma oli kuitenkin kääntynyt päälaelleen: kun 1920-luvun alussa tehtiin työtä 

uskonnonvastaisessa hengessä, tehtiin sitä nyt uskonnon hyväksi. 

Tehdaspaikkakunnilla vierailevat eri uskonnollisten lahkojen saarnaajat keräsivät 

salit täyteen kuulijoita, ja kansa oli tullut herkemmäksi kaikenlaiselle 

uskonnolliselle puheelle. Kirjoittaja katsoi tämän johtuneen maailmansodan 

jälkeisestä sekasorrosta, joka oli taas kasvamassa.
244

 Artikkeleista voi lukea, että 

yhteiskunnallisen epävarmuuden kasvu sai ihmiset kiinnittymään perinteisiin 

arvoihin, eikä tätä kehitystä katsottu lehdissä hyvällä. 

Uskonnon valta-asema löi lehtijuttujen mukaan ”kehityksen jarruna” 

leimansa koululaitokseen. Sosiaalidemokraattisen Työläisnuorison artikkeli 

kritisoi sitä, että opettajat joutuivat kertomaan ”totuuksia”, joihin he eivät itsekään 

uskoneet, ja tämän myötä sekä uskonto että opettajat olivat joutuneet koululaisten 

ivan kohteeksi. ”Raamatullisen pajunköyden” syöttäminen lapsille oli lopetettava 

ja uskonnonvapauslain periaatteet oli otettava käyttöön myös kouluopetuksessa, 

vaati kirjoittaja.
245

 Lehti peräänkuulutti kouluopetuksen uudistamista niin, että 

uskonnonopetuksen tilalle olisi vihdoinkin tullut siveysoppi. Papiston suuri 

merkitys koululaitokselle oli lehden mukaan syynä siihen, että uskonnolle 

”uhrattiin” edelleen suuri tuntimäärä ja ”tunnustuksettomien” lasten opetus oli 

kokonaan laiminlyöty. Uskontotunnit oli myös sijoitettu tarkoitushakuisesti niin, 

että tunnustuksettomien oli helpointa viettää aika luokkahuoneissa, 

uskontotunneilla.
246

 

Myös kommunistisessa Liekissä jaksettiin painottaa kirkosta eroamisen 

merkitystä ja oikeutta tunnustuksettomaan kouluopetukseen. Kirjoittajat nostivat 

tärkeänä esille kirkon ja valtion eron ja halusivat lopettaa valtion antaman 

kaikenlaisen avun kirkollisille instituutioille. Eräs artikkeli kertoi, miten 

metallimies Sparf oli Mustasaaressa kieltänyt opettamasta pojalleen uskontoa, 

koska oli pitänyt ”tarpeettomana lapsensa mielikuvituksen turmelemista taruilla ja 

julmilla sotahistorioilla”. Opettaja oli artikkelin mukaan jopa pahoinpidellyt 

poikaa koulussa, ja nyt Mustasaaressa vaadittiin poliisikuulustelua ja 

kouluhallituksen puuttumista asiaan.
247

  

Tunnustuksellinen uskonnonopetus tai muussa opetuksessa esiin tuleva 

kristinusko vaikuttavat edelleen olleen kipeitä kysymyksiä kirjoittajille. Toisaalta 
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eettisten arvojen opettaminen nähtiin tarpeellisena, ja tämän opetustehtävän olisi 

juttujen mukaan hoitanut kaikille annettava siveysoppiaine. 

Työläisnuoriso kertoi siitä, miten sotilaspalveluksensa päättäneet ”vanhat 

miehet” heti viimeisestä sotilasjumalanpalveluksesta palattuaan huudahtivat: 

”Hei, nyt erottiin kirkosta!” Kirjoittajan mukaan se merkitsi sitä, ”etteivät he 

vapaina kansalaisina rupeaisi tekemään asiata herran temppeliin”. Artikkelin 

perusteella suosio nuorten neitosten parissa oli tämän jälkeen myös taattu.
248

  

1930-luvun alussa kommunistinen Liekki suri edelleen sitä, että uskonnolla 

ja kirkolla oli tärkeä merkitys työväenluokan ihmisten elämässä ja uskonnon 

merkitys näytti ”nykyisenä kärjistyvien luokkasuhteiden kautena” päinvastoin 

kasvaneen. Kaikkia lukijoita kannustettiin ryhtymään viipymättä 

uskonnonvastaisen valistuspäivän, Marianpäivän, valmisteluihin.
249

 

Helmikuun lopussa vuonna 1930 oli Marianpäivästä ilmoitus, jossa Liekki 

kehotti ”valmistautumaan paljastamaan työläistovereille yläluokan ja sen 

palkkapappien uskonnon varjolla harjoittama petos”.
250

 Kirjoittajat korostivat 

monessa jutussa sitä, että oli revittävä ”rikki se uskonnon valheen verkko, jolla 

yritetään verhota työtätekevää luokkaa vastaan kohdistettu riisto ja vaino”.
251

  

Sosiaalidemokraattinen Työläisnuoriso-lehti kutsui myös Marianpäiväjuhlien 

valmisteluun, mutta lehden mukaan Marianpäivänä oli tarkoitus juhlistaa 

sosialismin aatetta, uskontoa ei mainittu sanallakaan.
252

 Vuonna 1930 

maailmanpoliittinen tilanne oli jo kärjistynyt niin kireäksi, että Työläisnuoriso 

kehotti viettämään Marianpäivää sodanvastaisena taistelujuhlana.
253

 

Jaakko Gummerus analysoi Marianpäivän vieton merkitystä 

hiippakuntakertomuksessaan vuosilta 1927−1932. Hänen mukaansa Marianpäivän 

propagandakokousten jälkeen oli eroilmoituksia tullut tavallista runsaammin, 

ilmeisesti jonkinlaisen joukkopäätöksen johdosta. ”Varsin paljon ei tällainen 

yllytys kuitenkaan näy vaikuttaneen.”
254
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Lehdissä pyrittiin kertomaan tutkimuksen tuomaa tietoutta Raamatun kertomusten ja 

uskontojen alkuperästä ja luonteesta. Lehden kuvassa salskea, valveutunut työläisnuori 

kaataa kumoon kristinuskon symbolin, ristinpuun. Lukija ymmärsi, että risti symboloi 

taruina pidettyjen uskonnollisten kertomusten hylkäämistä. 

”Ristintaru on muodostunut köyhille ja sorretuille kahleeksi jolla heidät tahdotaan kytkeä 

orjuuteen. Valistunut nykyajan työläinen vapauttaa itsensä siitä.” 

Kuva: Liekki 22.3.1929. 

Uskonnollinen sanasto ja Raamatun kuvat olivat 1920-luvun lopussa 

suomalaisille edelleen tuttuja. Liekin novelleissa saattoivat suurpiirteisten 

liikemiesten nimet olla Mooses ja Aaron Kepuli tai Forssan työväenyhdistyksen 

vuokrauskiellosta kertova juttu voitiin otsikoida ”Kirkonkiroukseen julistettu 

opintoyhdistys”.
255

 ”Kainin palkka” koitui sisällissodassa punaisen veljensä 

ampuneen valkoisen työmiehen kohtaloksi. Kain oli muutenkin paljon käytetty 

vertaus sisällissodan rintamilla tapahtuneissa veljessurmissa: 

”Oli veljessäni henki sitkeässä, 

 Ampua sai aivan monta kertaa, 

 ennen kuin sammui elo punikissa.”
256

 

 

Lukijoiden oletettiin myös ymmärtävän, mitä tarkoitti, kun joku kulki elon 

polkua Juudaksena tai mistä tulivat työmiehen kymmenen käskyä, joista yhdeksäs 

kuului: ”Sinun ei pidä kallistaman korvaasi papin puheille.”
257

 Vihkivesi, johon 

piru putosi, oli aikalaiselle selvä käsite, samaten selostettiin arkipäivään kuuluvina 

lasten iltarukouksia tai armeijan iltahartauksia. Kielletyn hedelmän symboliikka 

oli myös tuttu.
258

 

Voidaan olettaa, että uskonnollinen kuvasto ja Raamatun kertomukset 

tulivat kirjoittajille ja lukijakunnalle tutuiksi jo koulunpenkillä ja viimeistään 
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rippikoulussa. Kristillistä, iskevää sanastoa käytettiin usein artikkeleiden 

otsikoissa, ilmeisesti herättämässä kiinnostusta. 

Kommunistisessa Liekki-lehdessä erottui eräs tarinatyyppi, jossa 

uskontoperäiset tarinat nousivat esiin myönteisessä merkityksessä. Hyvin monessa 

novellissa kolkuteltiin Pyhän Pietarin portteja. Sisään saattoi olla pyrkimässä rikas 

johtaja, pappi tai muuten elämässään menestynyt henkilö. Vastaparina tälle 

taivaan portteja kävi arasti kokeilemassa köyhä mutta rehellinen ja uuttera 

työmies. Portilta saattoi kuulua epätoivoista valitusta, kun lujaa vastarintaa tekivät 

sellaiset, joilla oli maanpäällä ollut jonkinlainen asema. Näitä olivat muun muassa 

papit, hallitsijat, puoluemiehet, hyväntekeväisyyslaitosten jäsenet ynnä muut, 

unohtamatta sosiaalidemokraattisia taivaaseen pyrkijöitä. Sisään pääsi nälkää ja 

kurjuutta nähnyt työläinen, hiilihankoinen Piru vei patruunat ja rovastit helvettiin. 

Helvettikin olisi erään kirjoittajan mukaan ollut liian lievä rangaistus tällaisille 

lurjuksille.
259

 Samankaltaisia kertomuksia oli myös sosiaalidemokraattisessa 

Työläisnuorisossa.
260

 Näillä artikkeleilla ei varmaankaan haluttu sanoa, että 

taivasosuus olisi tiedossa kärsineille, köyhille työläisille, mutta Pyhä Pietari -

tarinoilla tuotiin esiin yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta ja uskoa siihen, 

että jokin ratkaisu tilanteeseen täytyi olla olemassa. Uskonto ei kuitenkaan 

ratkaisua tarjonnut ‒ työläinen saattoi lehtien mukaan luottaa vain 

luokkataisteluun ja itseensä tilanteensa parantamiseksi. Huumorin avulla myös 

rikkaita etuoikeutettuja pystyttiin pilkkaamaan tehokkaasti. 

Lehdissä kerrottiin vuosina 1929−1930 myös muista uskonnoista ja niiden 

harjoittajista. Esimerkiksi hindulaisuutta kuvattiin alkeelliseksi, satojen 

naurettavien kieltojen uskonnoksi. Käsitykset kuolemasta olivat länsimaisen 

ihmisen käsitysten mukaan ”raakoja ja poistyöntäviä”.  Artikkelin lopuksi 

todettiin, että vain maharadjoilla oli tämän uskonnon alla hyvä olla.
261

 Tämän 

kaltaiset pienet uutiset osoittavat, miten laajasti maapallon eri osien tapahtumien 

uskottiin kiinnostavan työväenlehtien lukijakuntaa. 

3. Kirkko kapitalismin kätyrinä 

Kommunistisessa Liekissä oli useita artikkeleita, joissa pyrittiin 

propagandistisella, julistavalla sanankäytöllä kertomaan kirkon ja uskonnon 
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merkityksestä luokkaerojen säilyttämisessä. Aikaisemmin, 1920-luvun 

puolivälissä, useat jutut olivat selostaneet uskonnon ja kirkon merkitystä 

enemmän valistuksellisesti pyrkien saamaan lukijat vakuuttumaan uskonnollisen 

tiedon paikkaansa pitämättömyydestä. Nyt palattiin 1920-luvun alun 

luokkataistelun retoriikkaan. Nimimerkki K.V.S. toimitti Kirjallisuushistoriallisia 

tutkielmia -palstaa, jossa hän analysoi muun muassa kirkon vaikutusta 

kirjallisuuteen. Legendoilla ja hengellisillä draamoilla pyrittiin nimimerkin 

mukaan kasvattamaan kansaa siihen, että ihminen oli avuton ja sivullinen tässä 

maailmassa, mutta kirkko takasi ”syntien anteeksiannon ja vanhurskauden 

autuuden haudantakaisessa elämässä”. Tällä kaikella tähdättiin kirjoittajan 

mukaan uppiniskaisten veronmaksajien pelotteluun.
262

 Sosiaalidemokraattinen 

Työläisnuoriso-lehti taas kirjoitti, että kirkoissa on aina katsottu ”rikkaita silmät 

kiinni ja köyhiä hampaat irvessä”.
263

 

 

 

Uskonnon merkitys luokkataistelussa nousi esiin myös kuvassa, jossa työläisten vetämissä 

vaunuissa istui hyvinvoivan sotilaan ja porvarin lisäksi paavi. Nähtiin, että kärsivä 

työväenluokka joutui vasten omia etujaan pitämään yllä porvarillisen yhteiskunnan 

luokkajärjestelmää. Kirkko edusti tämän luokkayhteiskunnan yhtä tukipilaria.  Tytön 

päähineen perusteella ilmeisesti Ranskan vallankumouksen inspiroimassa kuvassa halutaan 

kertoa, miten vallankumous tulisi muuttamaan tämän luokkatilanteen. 

Kuva: Liekki 25.5.1927 Vallankumouksen tyttö. 

Uskontoa ja marxilaisuutta analysoitiin varsin tieteellisessä artikkelissa 

Työläisnuorisossa. Kirjoittaja teroitti jutussa sitä, että työläisen täytyi tuntea 
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vihollisensa täydellisesti, jotta voisi sen kukistaa. Uskonto määriteltiin ”määrätyn 

ideologisen probleemin ratkaisuksi määrättyä yhteiskuntamuotoa varten”, uskonto 

oli ”ainoastaan arvovallan ja yksinvallan aatteen edustaja”. Näin määritelty 

uskonnon ymmärtäminen selitti myös yhteistoiminnan kirkon ja armeijan välillä 

sekä ”pikkuporvarin ja suurtalonpojan rakkauden ’Jumalan lakiin’”.
264

 

Uskontokysymys oli usein käsiteltävänä sosiaalidemokraattisten 

nuorisoyhdistysten kokouksissa, ja lehdessä selostettiin käytyjä keskusteluja.
265

 

1920-luvun lopussa uskonnollisuus kytkettiin vasemmistolaisissa nuorisolehdissä 

entistä selvemmin suomalaiseen luokkataisteluun ja kapitalismin harjoittamaan 

sortoon. Artikkeleissa pyrittiin paljastamaan uskonnon poliittinen luonne. 

Uskonto nähtiin porvariston aseena taistelussa työväenluokkaa vastaan. Kirkko, 

uskonto, kapitalismi ja militarismi olivat artikkelien mukaan saman asian eli 

työläisten riiston eri puolia. Artikkelien mukaan historian kuluessa oli nähty, 

miten uskonnon avulla voitiin hallita kokonaisia kansakuntia. Uskonnon asemaa 

luokkataistelussa saatettiin ilmaista myös pilapiirroksilla. Pilapiirrosten tekijöistä 

tai alkuperämaasta ei ole tietoa, mutta ne on piirretty hyvin ja sanoma välittyy 

tehokkaasti. 

Maailmanpoliittisen tilanteen kiristyminen ja Suomeenkin yltänyt 

talouslama näyttävät nostaneen keskustelun yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta 

taas pinnalle. Lehtien lukijakunta kaipasi kirjoittajien mielestä ilmeisesti 

muistutusta kirkon roolista epätasa-arvon ylläpitäjänä. 

Uskonnollisten järjestöjen kasvanut rooli lasten harrastuksissa huoletti 

Liekissä N. Kaveniusta. Eräinä pahimmista hän piti Pelastusarmeijan partioliikettä 

sekä Setlementtiliikettä. Uskonnollisilla lastenjärjestöillä oli varoja, joiden avulla 

järjestettiin työläislapsiakin houkuttelevaa toimintaa. Kaveniuksen mukaan lapsia 

houkuteltiin paikalle myös ruoan, vaatteiden, kirjojen ja muiden lahjojen varjolla. 

Kirjoittaja tyrmäsi järjestöjen ”kärsi, taivaassa tulet sitä autuaammaksi -hengen”, 

jonka seurauksena lapset hylkäsivät luokkataistelun ja löivät kättä porvariston 

kanssa: 

Kuten siis huomaamme, ovat nämä uskonnolliset järjestöt työväenliikkeelle paljon 

vaarallisempia kuin rehellisesti porvarillisella pohjalla olevat lapsijärjestöt. Suoraa 

vastustajaa osaa välttää, mutta nämä kykenevät vielä sokaisemaan työläisvanhempienkin 

silmiä ja vetämään heidän lapsensa ”hengellisiin iltoihinsa”.
266
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Sosialistisessa kasvatuksessa lapsista ei haluttu kasvattaa ”matelevia ja 

tuonpuoleisiin lupauksiin alistuvina luottavia orjasieluja”, johon varsinkin Saksan 

katoliset papit Työläisnuorisossa olleen artikkelin mukaan pyrkivät omine 

”mustine ja salakavaline” kasvatus- ja lastenjärjestöineen.
267

 

Kasvatusta tarkasteltiin myös kommunistisen Liekin artikkelissa, jossa 

kritisoitiin päivälehdissä olleita kirjoituksia huliganismin kasvusta Suomessa. 

Kirjoittajan mukaan porvarilliset lehdet halusivat kieltää kommunistien toiminnan 

ja vaativat lisää kristillis-isänmaallista kasvatusta niin koteihin, kouluun kuin 

armeijaankin: 

Niitten kristillisisänmaallisten kasvatusintoilijain sopivaisuusperiaatteet kun ovat toisinaan 

niin omalaatuisia. Eihän heidän taholtaan aikoinaan esim. noustu tuomitsemaan 

tapahtuneita hautakivenräjäyttelemisiä ja muunlaisia niitten häpäisyjä. Nekin kai siis olivat 

sopivia ja isänmaallis-kristillisen kasvatuksen kannalta katsoen hyväksyttäviä tekoja.
268

 

 

Hautamuistomerkkien tuhoamisella kirjoittaja palautti mieleen vuoden 1922 ja 

1923 tapahtumat, jolloin Varkaudessa punaisten kolme tonnia painanut 

muistomerkki hinattiin läheiseen järveen ja Hämeenlinnassa 

poliisikomennuskunta räjäytti punaisten muistopaaden.
269

  

Sosialististen nuorisolehtien kirjoittelussa tuntuu nousevan esiin aito huoli 

siitä kasvatuksesta, jota lapset ja nuoret saivat. Uskonnonvapauslaista ja kaikesta 

tehdystä sosialistisesta valistuksesta huolimatta uskonnollisten järjestöjen rooli oli 

edelleen merkittävä. Lehdet antoivat ymmärtää, että lapset houkuteltiin kierosti 

mukaan toimintaan lupaamalla tyydyttää heidän fyysiset perustarpeensa. Kritiikki 

kohdistui myös mahdollisiin ulkomaalaisiin vaikutteisiin, joita Suomeenkin 

pelättiin leviävän. 

Kommunistinen Liekki pyrki tuomaan esiin pienetkin uutiset, joissa 

uskonnonvastainen työ oli kantanut hedelmää Neuvostoliitossa. Aunuksen 

Karjalassa oli viteleläinen pappi eronnut kirkosta samalla tunnustaen pettäneensä 

kansaa lohduttelemalla heitä jumalalla ja pelottelemalla paholaisella, kertoi 

kirjoittaja. Papin mukaan uskonto oli ollut jarruna Neuvostoliiton rakennustyössä, 

eikä hän enää halunnut olla mukana tässä koneistossa. Sen takia pappi jättikin 

virkansa ja lähti metsätöihin. Artikkelin tietojen mukaan saman tien oli 

yksimielisesti päätetty sulkea kirkko tarpeettomana rakennuksena.
270
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Liekissä ei kristittyjen tai muiden uskontojen edustajien vainoamiseen 

uskottu. Neuvostomyönteinen, maalaileva retoriikka oli käytössä, kun ateismin 

oletettua ja toivottua voittokulkua seurattiin. Vaikka uskonnollisuuden häviämistä 

pidettiinkin varmana, tuotiin esiin myös uskonnon varjolla tapahtunutta 

vastavallankumouksellista toimintaa. Paikallistuntemuksen perusteella voi olettaa, 

että käännetyt artikkelit olivat yleensä peräisin Neuvostoliitosta.  

Sosiaalidemokraattisessa Työläisnuorisossa ei vuosina 1929−1930 kirjoitettu 

Neuvostoliiton uskonnollisista oloista. 

1920-luvun lopun työväen karuinta elämää kuvasivat tarinat, joissa puhuttiin 

köyhyydestä, taudeista ja jopa nälästä. Kirjoittaja saattoi kysyä, viettivätkö rikkaat 

Jumalan armosta loistoelämää sillä aikaa, kun köyhälistö kärsi. Loppuajatuksena 

oli, että köyhän veri oli uhrattu kapitalismin alttarille.
271

 Nimimerkki Pännä kertoi 

pienessä novellissaan Liekissä Matti Malisesta, ”yhdestä niistä turpeenkääntäjistä, 

jotka saivat taistella leipänsä edestä ankarasti”. Matti oli ahkera kirkossa kävijä, 

joka oli tyytyväinen kohtaloonsa, koska rovasti oli luvannut, että maan päällä 

kärsivä saisi taivaassa palkkansa. Matti ei kuitenkaan ollut kyennyt maksamaan 

rovastille tämän saamisia ja kävi anelemassa vuoden lykkäystä, turhaan. Matti 

manasi hyväuskoisuuttaan ja sitä, että oli suostunut nenästä vedettäväksi: 

Hänkin oli ollut tuon ulkokullatun talutusnuorassa ‒ ‒.  Ja kuinka voisi tuo pastori puhua 

kärsimyksistä, oliko hän sellaisia kokenut? ‒ ‒ meniväthän rahat koreihin sarkapukuihin ja 

kivääreihin ‒ ‒. Pastori oli selittänyt, että täytyi puolustaa isänmaata. Entä mitä tässä 

isänmaassa on suojelemista? Se oli kysymys, johon ei Matti voinut vastata.
272

 

 

Liekki julkaisi useita novelleja vastaavanlaisista herätyksistä, joissa kirkko 

ja uskonto tajuttiin valtaapitävän luokan sorron välineiksi. ”Emäntäkin, talon edun 

vuoksi, koetti auttaa Armia hartauden harjoituksissa, sillä kokemuksistaan emäntä 

tiesi, että uskovaiset palvelijat ovat kaikkein nöyrimpiä”, luonnehti novelli. Armi, 

kuten moni muukin työläisnuori, vapautui uskonnon kahleista kirkasotsaisen 

työläisnuorten opintoyhdistyksen sihteerin avustuksella: 

Jumalan sanaako? ‒ ‒  Lueppa vain niistä tuhansista murhista, mitä se jumala on teettänyt 

– [uskonto] on yksi parhaimmista aseista porvaristolle työtätekeviä vastaan. Papit 

toitottavat tämän elämän vähäpätöisyyttä, samalla kun itse tuhlaavat ylelliseen elämään 

toisten hiellä ja työllä ansaitut työn tuloksen. Luvaten taivaassa iloa ja peloitellen helvetin 

kauhuilla voivat he pitää meitä riistettävinään niin kauan kun itse vapautamme itsemme 

moisesta mielettömästä taikauskosta.
273

  

 

Pappien kuva oli lehdissä vastenmielisyyttä herättävä: he olivat huijaavia 

”kirkkoruhtinaita”, saitoja ”mustatakkeja”, joilla oli korkea palkka ja jotka elivät 
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ylellistä elämää seurakuntalaisten kärsiessä. Novellit kertoivat, miten pappi saattoi 

kierolla pelillä viedä köyhän viimeisen kanan tai lehmän, kerätä ihmeteoilla 

itselleen varallisuutta tai uhata seurakuntalaisia helvetin lieskoilla, jos nämä eivät 

maksaneet kirkonmiehille tarpeeksi palkkioita. Kirkon mies ei novellien mukaan 

myöskään ollut vieras näky ilotaloissa.
274

 Vaatetus oli korea, naama punoitti ja 

viiniä riitti. Samat piirteet toistuivat useissa pilapiirroksissa, joita lehdissä 

julkaistiin. Kuvitteellisissa tarinoissa luotiin jo henkilöiden nimillä kuvaa 

eltaantuneista, kapitalistisista kirkon palvelijoista. ”Pastori Ihrainen” kertoi 

lukijalle kaiken oleellisen.
275

 

Useassa jutussa oli kuin päälle liitettynä jonkinlainen tönäisy kirkkoa tai 

uskontoa kohtaan. Liekin artikkelissa, jossa pakinoitiin länsimaisista vaakunoista 

ja verrattiin niitä Neuvostoliiton vaakunaan, korostettiin Suomen lipun ristin 

kylmää sanomaa työtätekevien niskoilla.
276

 Ulkomaille matkustavalle annetuissa 

ohjeissa nimimerkki Hoopo suri sitä, että työväenluokan ihmisillä ei ollut 

samanlaisia mahdollisuuksia matkustamiseen kuin kovapalkkaisilla piispoilla ja 

ministereillä.
277

 Työläisnuorisossa kerrottiin kaikkea aistillisuutta 

kammoksuneesta papista, joka nähdessään lapsijoukon katsovan koiran 

penikoimista ajoi lapset pois, potki emon hengiltä ja tappoi tuskissaan valittelevan 

pennun astumalla sen päälle.
278

 Tarina oli Ranskasta, mutta voi olettaa sen 

vahvistaneen suomalaisenkin työläisen kuvaa pappien tekopyhyydestä.  

Lehtien artikkeleja voi tulkita niin, että uskonnolla ja etiikalla nähtiin olevan 

arvoa, mutta kirkko ja papisto näiden arvojen toteuttajina eivät palvelleet 

työväenluokan tarpeita ja etuja. Pappeihin liitettiin paljon kielteisiä mielikuvia, 

jotka samalla luonnehtivat koko kirkkolaitosta ja kristinuskoa. 

Kommunistisessa Liekissä oli runoja, joissa rinnastettiin uskonnollinen 

symboliikka ja kommunistinen vallankumous. Esimerkiksi runossa Punaiset 

pisarat ”punainen työläisvanki” vertasi valkoisia öisiin peikkoihin, jotka toivat 

uhrejaan Golgatalle. Vain narri uskoi Mammonasta puhuvan jumaluuden 

pelastussanomaan ja polvistui ristin juureen suudellen ”kapitaalin jalkaa”.279 
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Joulurunoissa etsittiin taistelua, ei militaristien valheellista joulurauhaa. Uskontoa 

verrattiin myrkkykaasuun, joka lamautti uhrinsa ja vei pois taistelutarmon:  

‒ ‒  

Ei meill’ ole joulu! 

Ei syntynyt lasta, 

joka vapahtaisi palkkaorjuudesta, 

kahleista kapitalismin.
280

 

Uskonnolliset symbolit ja vallankumouksellinen kieli näyttävät lähestyvän 

toisiaan. Sosialistisen kuvaston ilmaisut voi helposti sijoittaa uskonnolliseen 

kontekstiin ja saavuttaa saman voimakkaan ja puhuttelevan tason kuin mitä 

uskonnollisella retoriikalla tavoiteltiin. 

Jotkut provokatiiviset luokkataistelukirjoitukset tai iltamapuheet ylittivät 

viranomaisten sietokynnyksen. Helsingin raastuvanoikeus käsitteli muun muassa 

juttua, jossa puitiin Nuoren työläisen joulu -lehdessä ollutta Joulukirkko – 

Jouluviinat -artikkelia. Liekki kertoi, että syyte jumalanpilkasta oli täysin 

mielikuvituksen tuotetta.  Joululehden kirjoituksessa oli todistettu, miten ”vallassa 

oleva luokka käyttää kirkkoa pimityksen välikappaleena samoin kuin viinaa 

keinona saattaakseen työläiset taistelukyvyttömiksi sortoa vastaan”.
281

  

Suomenmaan pääkirjoituksessa oli 10.4.1930 kirjoitettu, että oikea 

kommunisti oli se, ”joka murhaa, ryöstää, varastaa, tekee huorin, pilkkaa Jumalaa, 

hajoittaa perheen, vihaa isäänsä, äitiänsä, veljiänsä ja sisartansa sekä hylkää hyvät 

tavat”.
282

 Jatkuvien uskontoa ja kirkkoa kritisoivien artikkelin jälkeen on silmiin 

pistävää, että kommunistisessa Liekissä loukkaannuttiin tästä jutusta, jossa 

ihmeteltiin kommunistien moraalia näiden pilkatessa Jumalaa. Omasta mielestään 

lehti ei Jumalaa pilkannut eikä työläisnuorten moraalissa ollut muutenkaan 

moitteen sijaa.
283

 Voisi ajatella, että jumalanpilkkasyytös ei aiheuttaisi mitään 

kommentteja kommunistisessa Liekissä, koska aikaisempien kirjoitusten pohjalta 

taruhahmona pidetyllä Jumalalla ei pitäisi olla merkitystä. Vaikka Liekki puhuikin 

jumalanpilkasta, kyseessä oli luultavasti reagointi muihin lueteltuihin 

epämiellyttäviin syytöksiin. 

Lehtien artikkelit saattoivat olla varsin ristiriitaisia, niissä ei ollut selvää 

linjaa uskonnon puolesta tai vastaan. Esimerkiksi sosiaalidemokraattisen 

Työläisnuorison nimimerkki Publikaanin mielestä kristillisyys, ilman sydämen 

hyvyyttä, oli uskonnon pilkkaamista sen julkeimmassa muodossa. Publikaani 
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kertoi tuntevansa sen ”ilkeän löyhkän”, joka kristillisestä seurakunnasta henki, 

kun fariseukset luulivat saavansa Jumalan suosion hartaalla kirkossa käynnillä ja 

raamatunlukemisella. ”Jumala katsoo sydämeen!” huudahti nimimerkki.
284

 

Toisaalta ihmeteltiin sitä, mihin Helsingissä tarvittiin yhtätoista uutta kirkkoa.  

Sosiaalidemokraatit olivat käyneet Helsingin nuorisoliittolaistensa avulla 

kirkoissa, jotka olivat sunnuntaina melkein tyhjillään, kuten artikkelissa 

kuvailtiin. ”‒ ‒ jumalanpalveluksia varten ne ovat tarpeettomia, kun kerran on jo 

osoitettu, ettei ihmiset enää viitsi kirkoissa käydä.”
285

  

Eräässä Työläisnuorison jutussa kirjoittaja totesi, että jumaluutta ei haluttu 

hävittää maan päältä, sen sijaan se ”tahdottiin pestä puhtaaksi kaikesta siitä 

verestä ja loasta, joka sen kiiltoa tahraa.”
286

 Toisessa artikkelissa taas julistettiin 

avoimesti, että usko on orjuutta, sivistys ja tieto ovat vapautta. Dogmaattisia 

kirkon kahleita ei suvaittu työväenluokan ajatusten ympärille.
287

 Kirjoittaja arvioi 

ruotsalaisen Hjalmar Söderbergin
288

 kirjaa ”Jeesus Barabbas” sen valossa, että se 

johdatti lukijansa ”raamatullisten katakombien pimeydestä valoon ja 

kirkkauteen”.
289

 Papistoon Työläisnuoriso suhtautui samalla jyrkkyydellä kuin 

kommunistinen Liekkikin: ”Valtiokirkko ja papit yleensä ovat kaikkein 

vannoutuneimpia työkansan vihollisia ja uskollisimpia rahavallan pönkittäjiä.”
290

  

1920- ja 1930-lukujen vaihteessa lehtien artikkeleissa alkoi näkyä entistä 

ärhäkämpi suhtautuminen uskontoon ja kirkkoon vallankäytön välineinä. 

Lukijoita jaksettiin muistuttaa uskonnon vahingollisuudesta ja sen merkityksestä 

valtaapitäville luokille. Tyyli ja sanojen valinta olivat tehokkaita ja niin asia-

artikkelit kuin novellitkin olivat erittäin hyvin kirjoitettuja. Voi päätellä, että 

tällaiset mielikuvat ja niiden jatkuva toistaminen vahvistivat lukijoiden mielissä 

käsitystä siitä, millaisessa todellisuudessa he elivät. Lisäksi ne ylläpitivät ja 

vahvistivat aikaisempia ”totuuksia” yhteiskunnallisista epäkohdista ja kirkon 

roolista vallitsevien olojen ylläpitäjänä. 
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4. ”Fascismi, sodan ja hävityksen oppi”291 

Äärivasemmistolaisen taustansa vuoksi Liekki kertoi usein sosialismin 

etenemisestä Neuvostoliitossa ja siellä tehtävästä uskonnonvastaisesta työstä. 

Kahden sivun artikkelissa Veriset ristinkantajat kirjoittaja selosti värikkäästi 

”pimitystyötä”, jota papit harrastivat. Risti oli kirjoittajalle kaiken pahan symboli: 

Verisiä olivat nämä ristinkantajat! Muuten ristioppihan on ollutkin ”rauhan ja rakkauden” 

oppia vain paperilla ja saarnoissa. Itseasiassa on ristioppi aina ollut yksi verisimmistä 

uskonnoista. – Mutta proletaarinen oikeus tulee sanomaan asiassa oman ankaran sanansa.
292

 

Neuvostoliitossa oli pidätetty ”vastavallankumouksellisina vehkeilijöinä” 

suuri joukko piispoja ja pappeja ja kirkkoja oli muutettu ”valistuneiden työläisten 

tiloiksi”. Eräs Liekin kirjoittaja totesi, että kansainvälinen kapitalismi oli nostanut 

asiasta hirveän melun ja tehnyt uskonnosta poliittisen kiihotuksen välikappaleen 

Neuvostoliittoa vastaan.
293

 ”Kurjuudessa elävien työväenjoukkojen” katseet 

pyrittiin kirjoittajan mielestä kääntämään omasta asemastaan ”N:liitossa muka 

tapahtuvaan ’uskonnon vainoon’”: 

Imperialismin johtajat, heidän paavinsa, koko taantumuksellisten mustatakkipappien 

pelästynyt lauma sekä hätääntyneet noskelaiset
294

 – yrittävät saada Jumalan nimessä 

Euroopan kansat tarttumaan aseisiin työläisvaltaa ja kommunismia vastaan.
 295 

 

Nostatuspuheen mukaan risti ja miekka olivat aina olleet veljeksiä. Nyt oli 

tärkeätä estää ”hurmahenkisen uskonnollisen kiihotuksen kaameat seuraukset”. 

Uskonto oli kirjoittajalle vihollinen, jonka kanssa ei ollut leikkiminen.  ”Herrat ja 

heidän pappinsa ovat lähteneet ristiretkelle työväenluokkaa vastaan. ‒ ‒ Uskonto 

on terävä miekka vallassaolevan luokan kädessä.” Jutun perässä oli 

loppuaforismina yhdysvaltalaisen vapaa-ajattelijan Robert G. Ingersollin ajatus: 

”Alttari ja valtaistuin sopivat toisiinsa kuin hyeenan ylä- ja alaleuka, ja ne 

polkevat vapauden maahan.”
296

  

Vasemmistolaiset nuorisolehdet uskoivat edelleen vahvasti kommunismin ja 

sosialistisen ateismin voittoon. Fasismin kasvanut asema eri puolilla maailmaa 

huolestutti kirjoittajia, koska sen katsottiin uhkaavan Neuvostoliittoa ja sitä kautta 

sosialismin levittämistä. Fasismia pidettiin sodan ja hävityksen oppina, 

kapitalistien evankeliumina työläisille.
297
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Roomalaiskatolisen kirkon pyrkimystä vaikuttaa Neuvostoliiton uskontopolitiikkaan 

kritisoitiin jyrkästi. Kirkon nähtiin uskonnon varjolla yrittävän palauttaa valtaan vanhan 

luokkayhteiskunnan, jossa uskonnolla olisi tärkeä rooli. Kirkko ei lehdissä annetun 

käsityksen mukaan kaihtanut väkivaltaista puuttumista asioihin. Kuvassa Jeesus on naulattu 

ristille, joka on pistoolin ohella aseena tässä taistelussa.   

”Vallassa oleva luokka” käytti uskontoa hyväkseen taistellessaan riistoasemansa 

säilyttämisen puolesta.  

Kuva: Liekki 7.3.1930 Ristiretkelle! 

Nimimerkki H. Käpälämäki kritisoi Työläisnuorisossa arkkipiispa Gustaf 

Johanssonin ja opetusministeri, pappi Lauri Ingmanin julkaisemia 

uudenvuodentervehdyksiä, joissa pidettiin miekkaa parempana kuin 

rauhanpalmua, kun kyseessä oli, Ingmania lainaten, ”itäinen naapurimme ja 

asemamme vaaranalaisuus”. Kirjoittajan mukaan Johansson edusti ”keskiaikaista, 

pimeintä, vanhoillisinta suuntaa kirkonkin asioissa, muusta puhumattakaan”.
298

 

Läpi koko 1920-luvun jatkunut arvostelu sekä vanhoillista arkkipiispaa että 

kirkollisten ihmisten militaristista politikointia vastaan näkyy tässäkin 

kirjoituksessa selvästi. 

Siveellisyyttä pohtineessa artikkelissa sosiaalidemokraattisen 

Työläisnuorison kirjoittaja kertoi Etelä-Pohjanmaalla pidetystä 

nuorisokokouksesta, jossa ”kirkonmies” oli todennut nuorison elävän 

siveettömästi ja julistanut ainoaksi olojen korjaajaksi Jumalan puoleen kohotetun 

voimakkaan hätähuudon. Kirjoittajan mukaan porvarinuorten siveelliset olot 

tulisivat korjatuiksi, kun ”kiväärin törräke” laskettaisiin nuoren miehen hartioilta 
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ja ”ruma lottakaapu” naisten ympäriltä. Tässä ei kirjoittajan käsityksen mukaan 

Jumalasta olisi apua.
299

 

Pohjanmaan körttiläisyys nousi taantumuksellisen fasismin symboliksi. 

Sosiaalidemokraattisessa Työläisnuorisossa selostettiin Oulun 

sosiaalidemokraattisen nuoriso-osaston kevätretkeä, jota körttinuoret olivat 

häirinneet. Lukijalle luotiin kuva Pohjanmaasta ”hihhuleiden” ja ”suojeluskunta-

körttiläisten” alueena, jossa vallitsi sotahuuto: ”Puukko oikeahan, puukko 

vasempahan, puukko punikin rintahan!”
300

 Lapuan körttiläiset vertautuivat toisiin 

vihollisiin, ”lapsivuoteeseen kuoleviin” kommunistisiin nuoriso-osastoihin, jotka 

julistivat diktatuurin evankeliumia.
301

 

Marraskuussa 1929 kommunistinen Liekki otsikoi artikkelinsa: 

”Raakalaisuuden mallinäyte Lapualla. Suojeluskunta-, körttiläis- y.m. hulikaanit 

terrorisoineet ty:n talon.” Jutun mukaan huligaaniryhmät olivat keskeyttäneet 

työläisten haastejuhlat, häväisseet naiset ja repineet ihmisten päältä punaisia 

vaatteita. Lisäksi tilaan oli ruiskutettu kitkerää kaasua.
302

 Lehti kertoi 

pääkirjoitussivullaan 6.12.1929 otsikolla ”Fascistidiktatuuriko?”, että Lapuan 

mellastus oli jatkunut ja vastaavanlaisten vallankaappausta vaatineiden kokousten 

päähenkilöinä olivat toimineet pastorit, sotilasupseerit ja ”maapohatat” sekä muut 

”suurkapitalismin” edustajat: 

Porvarilehdet ovat selvästi ilmaisseet, että hyökkäys on ennakolta suunniteltu ja näyttää 

fascistiliitto olevan suunnitelman takana. Körttiläisten ainesten yksinkertaisuutta hyväkseen 

käyttäen yllyttävät he näitä työläisten kimppuun. ‒ ‒ mellastelijoista useimmat olivat 

juovuksissa ja hoilasivat isänmaallisia laulujaan.
303

 

Körtit, suojeluskuntalaiset, rikkurit ja muut ”isänmaallisen moraalin” 

ylläpitäjät vertautuivat raivoihin härkiin, jotka ”virolaisella heimoliemellä 

kohotettuina” hyökkäsivät punaisten puseroiden kimppuun. Liekin artikkeli 

ihmetteli, miksi kommunistit eivät puolestaan käyneet kysymässä ”körttiläisiltä, 

suojeluskuntalaisilta ja muilta Lapuan puukkojunkkareilta” näiden paitojen väriä 

ja ohjelman sisältöä. Kirjoittaja nosti erikseen esiin körttien halkiohelmaiset 

takit.
304

 Lapuan tapahtumat olivat kirjoittajan mielestä porvariston tekosyy sille, 

että voitiin aloittaa suurhyökkäys työväen luokkataistelun kimppuun. Työtätekevä 

nuoriso oli lehden mukaan löytänyt oman taistelutahtonsa, mutta ” ‒ ‒ siinä sai 
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näyttää kuntoaan juoppouden, körttiläisyyden ja suojeluskuntahuliganismin 

turmelema porvarillinen nuoriso, jonka ’urotyölle’ nyt porvarillinen maailma 

suitsuttaa”. Maaseudun nuorison käyttöaineiksi kirjoittaja nimesi yksiselitteisesti 

viinan ja verisen kiihotuksen.
305

 

Myös Työläisnuoriso jatkoi kirjoittelua Lapuan tapahtumista. Lehti kertoi 

Lapuan kirkkopäivistä, joille oli kerääntynyt piispoja ja pappeja. Lapualaisten 

”voimallisen sielunpaimenen”, kirkkoherra Olavi Kareksen
306

 puhetta 

kummasteltiin: Kares oli ollut ”henkisenä johtajana” punapaitojen 

repimistapahtumassa, mutta julisti nyt, ettei kirkko ollut minkään poliittisen 

ajatussuunnan ylläpitäjä. Kares halusi kirkon taistelevan laittomuutta vastaan, ja 

artikkelin kirjoittaja kummasteli sitä, ettei kirkkoherra elänyt omien oppiensa 

mukaisesti, vaikka vaati muita näin tekemään.
307

 

Maaliskuussa 1930 muodostettiin Lapualla kommunismin vastainen 

taistelujärjestö nimeltä Suomen Lukko. Eräs Työläisnuorison kirjoittaja luonnehti 

tätä neljänsadan hengen kokousta ”taantumuskiihkoilijain riekkujaisiksi”, jossa 

papit peittelemättömästi ilmaisivat ”vastenmielisyytensä lakeja kohtaan”. Hän 

totesi, että lapualaiset olivat muuttaneet isänmaanrakkautensa vihaksi niitä 

kansalaisryhmiä kohtaan, joiden käsitykset yhteiskunnallista kysymyksistä eivät 

olleet yhtä ”homehtuneita kuin heidän omansa”.
308

 

Maaliskuun lopussa vaasalaisen työväenlehden Työn Äänen kirjapainoon 

murtauduttiin ja sen tilat tuhottiin. Syyllisiksi tunnustautui lopulta yli 70 

”Pohjanmaan miestä”, jotka kävivät tunnustamassa tekonsa Vaasan läänin 

maaherran Bruno Sarlinin
309

 luona. Tekonsa syyksi he mainitsivat katkeruuden 

kommunisteja kohtaan näiden jatkuvan ja törkeän, isänmaata ja uskontoa vastaan 

harjoittaman kiihotustoiminnan johdosta.
310

 Suomenmaan pääkirjoittaja epäili, että 

kommunistiset lehdet ottaisivat tunnustuksen vain tekona, jolla yritettiin muokata 

fasismille otollista mielialaa.
311

 Hentilä kirjoittaa, että Kotimaa-lehti sekä 

Kristillisen Työväen Liiton äänenkannattaja Työkansa katsoivat, että Työn Äänen 

kirjapainon hajottaminen sekä muut toimet olivat jyrkässä ristiriidassa kristillisen 

arvomaailman kanssa ja tuomitsivat teot heti, körttiläinen Herättäjä-lehti otti 
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toiminnan poliittisuuteen ymmärtäväisemmän kannan. Kotimaa varoitti lisäksi, 

että tapauksen liiallinen pohtiminen kääntäisi katseen pois kommunistisen 

toiminnan muodostamasta todellisesta vaarasta.
312

 

Heinäkuussa 1930 lapuanliike järjesti niin kutsutun talonpoikaismarssin 

Helsinkiin. Lapuanliike kyyditsi eli kuljetti useita julkisuuden henkilöitä 

tahdonvastaisesti Neuvostoliiton rajalle keväällä ja kesällä 1930. Liikkeen 

harjoittama väkivaltaisuus ja laittomat toimet käänsivät lopulta kansalaisten 

mielipiteen sitä vastaan syksyllä 1930.
313

  

On ilmeistä, että fasismin nousu ja sen myötä koventuneet oikeistolaiset 

arvot herättivät selvästi pelkoa sosialististen työväenlehtien kirjoittajissa. 

Pohjanmaalla tapahtunut lapuanliikkeen esiinmarssi nähtiin vakavana uhkana 

työväestölle. Pappien toiminta koettiin sotaa lietsovana ja yhteiskunnallista 

rauhattomuutta lisäävänä, ja körttien laittomat puuttumiset työväennuorten 

illanviettoihin antoivat aiheen varsin kovasanaisiin kirjoituksiin ja maalaileviin 

vertauskuviin. Äänensävyt jyrkkenivät selvästi. 

Lapuanliikkeen arvomaailmassa kristinuskolla ja perinteisellä 

kansalliskirkkotoiminnalla oli merkittävä rooli, ja osa papeista toimi liikkeessä 

hyvin näkyvästi. Murtorinne mainitsee Lapuan kirkkoherran K. R. Kareksen
314

, 

Ylistaron kirkkoherran Arvi Malmivaaran
315

, professori Antti J. Pietilän, 

kansanedustaja Paavo Virkkusen
316

 ja kansanedustaja K. E. Kilpeläisen
317

. Muun 

muassa vuonna 1930 arkkipiispaksi valittu Lauri Ingman antoi lapuanliikkeestä 

lausunnon, jossa hän painotti sen suojelevan kristillisiä arvoja.
318

 Murtorinne 

kirjoittaa, että Malmivaaran mielestä ”bolsevikkien esiintyminen avoimesti 

Jumalan vihollisina teki kommunisminvastaisesta taistelusta taistelun antikristusta 

vastaan.” Osa papeista katsoi, että laittomuuksiin olivat syyllistyneet ne, jotka 

olivat mahdollistaneet kommunistien toiminnan jatkumisen. Nämä tulkinnat 

tehtiin 1920-luvulla muotoutuneen ”poliittisen teologian” pohjalta, joka nosti 

kansakunnan käsitteen uskonnollis-eettisten arvojen perustaksi.
319
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Kirkko ja sen papisto edustivat militaristista isänmaallisuutta ja pyrkivät Liekki-lehden 

mukaan siunaamaan aseet, joilla kapitalistit hyökkäsivät työväenluokan vallankumousta 

vastaan. Kuvassa voi nähdä sekä papin antavan siunauksensa että käskyn tykin 

laukaisemiseen. Vasemmassa kädessä oleva Raamattu oikeuttaa teon.  

Kuva: Liekki 12.3.1930 Punaisen nuorison musta vihollinen. 

 Uskonnon ja isänmaallisuuden sekä militarismin liitto olivat Liekissä ja 

Työläisnuorisossa olleet esillä koko 1920-luvun ajan, mutta oikeistoradikalismin 

noustessa myös Suomessa 1920-luvun loppupuolella artikkeleissa alettiin puhua 

entistä enemmän uhkaavasta sodan vaarasta ja fasismista. Terävään sävyyn 

jatkettiin kirjoittelua siitä, miten kirkko oli kautta aikojen siunannut aseet ja miten 

se nyt kannusti sotaan neuvostojärjestelmää vastaan. Kirjoittajien mielestä kirkon 

juuret olivat uskossa voittajan oikeuteen. 

1920-luvun lopun viimeisinä vuosina kiistely sosiaalidemokraattien ja 

vasemmistososialistien aatteen paremmuudesta kiihtyi kommunistisen Liekki-

lehden palstoilla. Sosiaalidemokratia nähtiin pahempana vihollisena kuin 

konsanaan uskonto, kapitalismi tai muu luokkayhteiskunta.
320

 

Sosiaalidemokraattien järjestöjen kritisoiminen sai lehdessä huvittaviakin piirteitä. 

Liekissä kerrottiin, miten Heinolan Nuorten työläisten lauluryhmä haastettiin 

vastaamaan uskonnollisten tapojen pilkkaamisesta raastuvanoikeuteen. Liekin 

mukaan ryhmän esittämän laulun ”Noskein ammattijärjestö” esitystapa oli 

loukannut uskovaisia. ”Saa nähdä, julistako oikeus noskein ammattijärjestön 

’pyhäksi’”.
321

 Sosiaalidemokraatit sijoitettiin fasismin kannattajien eturivistöön, ja 

heitä syytettiin avusta nuorten työläisten opintojärjestöjen lakkauttamisessa. 
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 Esimerkiksi Liekki 14.11.1929 Huomioita ja huomautuksia. 
321

 Liekki 20.12.1929 Noskein ammattijärjestö on pyhä. 
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Samalla ihmeteltiin, mitä tapahtuisi, jos ”tuhannet nuorukaiset ja neitoset 

hajoitetuista järjestöistä ajautuisivat jazz-kahviloihin, salakapakoihin, 

pelihelvetteihin? Silläkö tapaa huliganismi vähenisi?”
322

  

Sosiaalidemokraattisessa Työläisnuorisossa analysoitiin kielteisesti 

kasvatusta, jossa jo kehdossa teroitettiin velvollisuuksista isänmaata ja Jumalaa 

kohtaan. Artikkeli kutsui nuorisoa mukaan taisteluun militarismia vastaan ja 

rauhan puolesta, mutta sosiaalidemokraattien keinoin:  

Mutta muistettava on, että tässä taistelussa käytetään vain niitä aseita, jotka ovat 

sosialidemokratian pyhien periaatteiden ja päämäärien mukaisia. ‒ ‒ Siten ja vain siten 

meillä on oikeutus olla nykyisen järjestelmän tuomareina ja vain siten meillä on pontta 

esiintyä todellisina rauhanystävinä.
323

 

 

Kommunistisen Liekin edustaman äärivasemmistolaisen käsityksen mukaan 

vallankumouksen eteenpäinviemiseksi ja bolsevistisen ateismin voiton 

saavuttamiseksi voitiin käyttää kaikkia keinoja, tarvittaessa myös aseita ja 

väkivaltaa. Työläisnuorison sovittelevampaan, rauhanomaiseen sosialismin 

sanoman eteenpäin viemiseen ei ilmeisesti haluttu uskoa. 

 Vuosina 1929‒1930 julkaistiin 36 sosiaalidemokraattisen Työläisnuorison 

numeroa. Näissä uskontoa tai kirkkoa käsiteltiin tai ne mainittiin noin 60 

artikkelissa. Samaan aikaan julkaistiin 75 kommunistisen Liekin numeroa, joissa 

kirkosta tai uskonnosta oli maininta noin sadassa jutussa.  
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 Liekki 10.1.1930 Kiihtyy. 
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 Työläisnuoriso 30.1.1929 Taisteluun rauhan puolesta! 
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V JOHTOPÄÄTÖKSET 
Pro gradu -työssäni olen tarkastellut sitä kirkkoa ja uskontoa koskevaa kriittistä 

kirjoittelua, jota esiintyi valituissa suomalaisissa vasemmistolaisissa 

nuorisolehdissä vuosina 1921−1930. Etsin tutkimuksessa kirkkoa ja uskontoa 

koskevan kritiikin tärkeimpiä argumentteja sekä kirkon ja sen edustajien 

yhteiskunnallista asemaa ja merkitystä koskevia kommentteja. Selvitin myös, mitä 

lehdet tarjosivat uskonnon tilalle. Lisäksi tein huomioita käytetystä kielestä sekä 

sitä, millaisia muutoksia tutkittavana ajanjaksona kirkkoa ja uskontoa koskevassa 

kirjoittelussa tapahtui. Aikaisempaa tutkimusta tästä aiheesta näillä lähteillä tai 

näillä kysymyksillä ei ole tehty. 

Työtä varten kävin läpi vuosina 1921‒1930 julkaistuja sosialistisia 

nuorisolehtiä. Päälähteinä käytetyistä lehdistä kommunistinen Nuori Työläinen 

ilmestyi vuosina 1921‒1923, sosiaalidemokraattinen Työläisnuoriso vuosina 

1921‒1930 ja kommunistinen Kaunokirjallinen viikkolehti Liekki vuosina 1923‒

1930. Näiden lehtien lähes jokaisessa numerossa oli jotain kirkkoon tai uskontoon 

liittyvää kirjoittelua. Nuoressa Työläisessä oli noin 90 asiaan liittyvää juttua, 

Työläisnuorisossa noin 700 ja Liekissä vajaa 400 kirjoitusta. Tekstit olivat 

ajankohtaisartikkeleita, kristillistä kirkkoa ja sen oppeja sekä muuta 

uskonnollisuutta valottavia valistustekstejä, novelleja, runoja, vitsejä ja 

aforismeja. Mukana oli myös pilapiirroksia sekä joitain kirjamainoksia. 

Kommunistinen Nuori Työläinen julkaisi enimmäkseen tiukasti asiassa pysyviä 

artikkeleita, sosiaalidemokraattisessa Työläisnuorisossa oli myös 

helpompilukuisia novelleja ja pakinoita. Kommunistinen Kaunokirjallinen 

viikkolehti Liekki julkaisi nimensä mukaisesti kaunokirjallisia kirjoituksia, joissa 

asiatekstien lisäksi vuorottelivat novellit ja runot.  

Tutkimani lehdet edustavat niin kutsuttuja nuorisolehtiä. 1920-luvulla ei 

tehty lukijatutkimuksia, joten sen määritteleminen, ketkä lehtiä lukivat, ei ole 

mahdollista. 1920-luvulla akateemisesti koulutettuja vasemmistolaisia ei ollut 

suuria määriä, joten voi kuitenkin olettaa, että suurin osa lukijoista oli 

itseoppineita työväenluokan jäseniä. Myöskään kirjoittajakunnan ikien määrittely 

ei juuri ole mahdollista, koska suuri osa kirjoittajista käytti nimimerkkiä. Hyvin 

todennäköisesti osa artikkeleista otettiin lehtiin suoraan rajan takaa 

Neuvostoliitosta levinneiden kommunististen lehtien sivuilta. 
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Suomen Sosialidemokraattinen puolue oli Forssan puoluekokouksessaan 

vuonna 1903 hyväksynyt ohjelman, jonka mukaan uskonto oli jokaisen 

yksityisasia. Sosiaalidemokraateilla oli kriittinen asenne valtiokirkkoa ja kirkon 

yhteiskunnallista asemaa kohtaan, mutta uskontoon he suhtautuivat yleensä melko 

neutraalisti. Vuonna 1917 Venäjällä tapahtuneen lokakuun vallankumouksen 

jälkeen itäisessä naapurissa vallitsi järjestelmä, joka oli selkeästi 

uskontokielteinen. Vuonna 1918 perustettu maanalainen Suomen Kommunistinen 

Puolue ajoi avoimen ateistista uskontopolitiikkaa, samoin kuin laillisesti 

Suomessa vaikuttanut vasemmistoradikaalinen Suomen Sosialistinen 

Työväenpuolue. Bolsevikit pyrkivät Neuvosto-Venäjällä/Neuvostoliitossa 

uskonnon täydelliseen hävittämiseen ja samaan tähtäsivät myös Suomessa 

vaikuttaneet kommunistiset toimijat, jotka ihailivat Neuvostoliiton ideologiaa 

varsin estottomasti.  

Neuvostoliiton uskontopolitiikkaa seurattiin tarkasti ja ihaillen ennen 

kaikkea kommunistisissa nuorisolehdissä. Neuvostomallin mukaisesti lehdet 

saattoivat vaatia väkivaltaista kirkon toiminnan lakkauttamista, pappien 

eliminointia ja uskonnollisen vaikutuksen hävittämistä kasvatuksen keinoin. 

Vaikutteita saatiin ilmeisesti rajan takaisessa Karjalassa julkaistuista 

suomenkielisistä kommunistisista valistuslehdistä, joiden jutuista suuri osa oli 

luultavasti alun perin venäjänkielisiä kiertoartikkeleita. Kritiikin kohteina olivat 

myös suurimmalle osalle suomalaista lukijoista vieras ortodoksinen kirkko ja sen 

papisto. Lehdet kommentoivat kiihkeästi myös eri maiden kirkkojen 

vaikuttamishaluja Neuvostoliiton uskontopolitiikkaan. Samankaltaista kirjoittelua 

esiintyi sekä kommunistisissa että sosiaalidemokraattisissa nuorisolehdissä. 

Vasemmistolaisissa nuorisolehdissä näkyvä kirkon ja uskonnon kritiikki lähti 

puolueiden ideologioista ja noudatti liikkeiden propagandakieltä. Tutkittavan 

ajanjakson sosiaalidemokraattisessa lehtikirjoittelussa näkyi yksilökristillistä ja 

liberaalia ateismia heijastava kirkko- ja uskontokritiikki, kommunistisissa lehdissä 

ajettiin valtio- tai yhteiskunnallisen ateismin ajatusta. Kritiikin kirjo ja 

voimakkuus muuttuivat vasemmistoradikalismin muutosten myötä, ja samalla ne 

heijastivat poliittisia ja yhteiskunnallisia muutoksia. Kommunistinen kirkko- ja 

uskontokritiikki oli aggressiivista koko tutkittavan ajanjakson ajan. Sisällissodan 

jälkeen 1920-luvun alussa sosiaalidemokraattinen kritiikki oli voimakasta. Se 

laimeni vuosikymmenen puolivälin yhteiskunnallisen rauhoittumisen aikana ja 

muuttui hyökkäävämmäksi vuosikymmenen lopulla oikeistoradikalismin nousun 
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myötä. Tähän vaikutti Euroopassa tapahtunut fasismin ja militarismin kasvanut 

vaikutusvalta. Kautta 1920-luvun kirkkoa oli syytetty militarismin ihailusta ja 

aseiden siunaamisesta. Nyt kirkon nähtiin puolustavan vähitellen murenevaa 

auktoriteettiasemaansa, kun sosialismi levitessään kasvatti vaikutusvaltaansa ja 

yhteiskunnassa vallitsevat arvot muuttuivat muutenkin vapaammiksi. Varsinkin 

pohjanmaalaisten körttien merkitys vanhojen konservatiivisten arvojen säilyttäjinä 

tuntui korostuvan nuorisolehtien kirjoittelussa.  

Suomen nuori valtio oli 1920-luvun alussa sisällissodan raunioilla. 

Hävinneet punaiset ja voittaneet valkoiset rakensivat uutta suomalaista 

todellisuutta, jonka tulkinta tapahtui sisällissodan tapahtumien taustaa vasten ja oli 

kummallakin puolella erilainen. Sekä porvarillisesti ajattelevat että sosialistit 

pyrkivät legitimoimaan omaa käsitystään kansasta ja vallasta. Valkoisen puolen ja 

kirkon kantana oli valtaosin, että punaiset olivat luopuneet Jumalasta ja 

kristillisestä arvopohjasta. Sosialisteille kyse oli paljolti siitä, mikä oli heille suotu 

asema suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhteiskunnallisen tilanteen rauhoittuessa 

oikeistolaiset vähemmistöhallitukset yrittivät kääntää politiikkaa oikealle, mutta 

vasemmistopuolueiden kannatus kasvoi jatkuvasti. Sosiaalidemokraatit olivat 

hallitusvastuussa 1920-luvun puolivälin jälkeen ‒ tilanne, jota kommunistien oli 

vaikea hyväksyä. Työväenliikkeen jakautuminen jatkui, ja kommunistit ja 

sosiaalidemokraatit nousivat toistensa tärkeiksi vihollisiksi. Linjaansa etsivän 

kansakunnan poliittinen aaltoilu näkyi hyvin esimerkiksi sosialististen lehtien ja 

äärivasemmistolaisten puolueiden lakkauttamispäätöksissä 1920-luvun alussa 

sekä vuonna 1930. Suomen sisäpoliittinen tilanne oikeistoradikalismin nousuineen 

1920-luvun loppua kohden noudatti pitkälti samoja linjoja kuin kehitys 

muuallakin Euroopassa. 

Vasemmistolaiset nuorisolehdet pyrkivät legitimoimaan vasemmiston ja 

työväenluokan vallan kyseenalaistamalla porvarilliset instituutiot ja 

valtarakenteet. Lehtien retoriikassa kirkon nähtiin useimmiten edustavan 

”lahtarivaltaa”. Kapitalistinen yhteiskunta ja siinä toimiva kirkko olivat 

työväenluokan vihollisia. Kirkko oli porvarillisen Suomen kulmakivi ja uskonto 

luokkataistelun väline. Kirkolla nähtiin olevan tiukka ote kansasta sekä lakiin 

perustuvan että kulttuurisen valta-asemansa takia, ja työväenliikkeen tehtävänä oli 

tämän aseman murtaminen. Kritiikkiä kohdistettiin myös kirkon ja papiston 

omaisuuskysymyksiin. 
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Nuorisolehtien lukijalle tehtiin yksiselitteisen selväksi se, että kommunismi 

ja työväenliike kuuluivat yhteen ja että sosialismiin oli sisäänrakennettuna 

ateismin ajatus. Varsinkin äärivasemmistolaisten kirjoittajien maailmankuva 

perustui dialektiseen materialismiin, jonka mukaan uskonto ei sosialistille voinut 

olla yksityisasia. Harhaan johtavien uskonnollisten ajatusten tilalle 

vasemmistolaiset nuorisolehdet tarjosivat sosialistista maailmankuvaa. Sen 

ylivoimaisuutta kristinuskoon nähden perusteltiin ennen kaikkea tieteellisin 

argumentein. Sosialismi nähtiin työläisen vapahtajana. Nähtiin, että kristinuskon 

edustamat yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja toisesta välittäminen voitiin 

löytää puhtaammassa muodossa sosialismista. Lehtien kirjoittajat uskoivat 

sosialismin luovan työläisten ihanneyhteiskunnan jo tässä maailmassa, ei vasta 

tulevassa taivasmaailmassa. Kommunistisen yhteiskunnan uskottiin hävittävän 

uskonnot tarpeettomina, kuten kerrottiin Neuvostoliitossa tapahtuvan.  

Vasemmistolaiset nuorisolehdet ajoivat kirkon ja valtion täydellistä 

erottamista. Ensimmäinen askel oli uskonnonvapauslain hyväksyminen vuonna 

1923. Lakia vaatineet halusivat poistaa kaiken pakon, joka liittyi kirkon 

aikaisemmin tiukasti säätelemään ihmisen yksityiselämään. Kirkosta eroamisen 

mahdollistaminen ja vapautuminen kirkollisverosta, samoin kuin nimenanto tai 

hautaaminen ilman kirkon roolia merkitsivät kirjoittajille suurta edistysaskelta. 

Lain hyväksymisen jälkeenkin ilmeni käytännön ongelmia. Kunnallista hautausta 

ei ollut järjestetty eikä kouluissa ollut kaikille tarkoitettua siveysopetusta. 

Vasemmistolehtien kirjoittavat surivat sitä, että työväestö ei sankoin joukoin 

eronnut kirkosta vaan jatkoi totuttuun tapaan kirkollisiin toimituksiin 

osallistumista ja juhlien viettämistä. Siviilirekisteriasetuksesta ja 

uskonnonvapauslaista huolimatta avioliittoon astuttiin edelleen papin aamenen 

saattelemana, lapset ristittiin, vainajat haudattiin kirkollisesti eivätkä edes kirkosta 

eronneet vaatineet lapsilleen vapautusta koulun uskonnonopetuksesta. 1920-

luvulla kirkosta eroaminen olisi käytännössä merkinnyt astumista yhteiskunnan 

ulkopuolelle, eikä se näin ollen ollut realistinen vaihtoehto varsinkaan 

maaseudulla. 

Vasemmistolaisten nuorisolehtien yhtenä yhteisenä missiona oli Raamattua 

ja uskontoja koskevan tietämyksen välittäminen lukijoille. Tällä tarkoitettiin 

ennen kaikkea Raamattuun sisältyvien ristiriitaisuuksien, oppien 

yleishistoriallisen alkuperän sekä kirkon ajan myötä muotoutuneiden erikoisten 

perinteiden julkituomista. Lehdet pyrkivät osoittamaan kristinuskon ja muidenkin 
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uskontojen käsitykset tieteellisesti pätemättömiksi. Vaatimus oli, että kaikki 

uskontoon liittyvät instituutiot ja kirkon opit oli valheina hävitettävä. Varsinkin 

Jeesuksen olemuksesta kirjoitettiin nuorisolehdissä paljon. Yleensä hänet nähtiin 

taruolentona, mutta joissakin jutuissa Jeesus edusti ensimmäistä yhteiskunnallista 

oikeudenmukaisuutta vaatinutta sosialistia.  

Suomalaiset tunsivat vielä 1920-luvulla Raamatun, sen kertomukset ja 

kielikuvat hyvin, ne kuuluivat arjen tapakasvatukseen. Kristillinen ajattelu kulki 

läpi kaikkien yhteiskuntakerrosten. Tämä näyttäytyi lehdissä ristiriitaisten 

kirjoitusten kautta. Varsinkin ennen joulua ja pääsiäistä lehdet julkaisivat sekä 

uskontokriittisiä kirjoituksia että avoimen uskonnollisia novelleja ja runoja. 

Kristillinen symboliikka läpäisi useimmat kirkollisten juhla-aikojen tekstit, ja 

muussakin kirjoittelussa Raamatusta peräisin olevat sanonnat värittivät sekä 

otsikoita että itse tekstejä. Vasemmistolaiset nuorisolehdet yrittivät kerta toisensa 

jälkeen saada lukijat hylkäämään kristilliset juhlat ja juhlatavat, mutta ilmeisen 

tuloksetta. Tilalle ehdotettiin uskonnon vastaisen valistuksen hengessä vietettävää 

Maarianpäivää. Uskonnon ja kirkon rooli oli sekä keskeinen että kielletty. 

Vasemmistolaisten nuorisolehtien kirjoittajien vaikeutta päästää itse irti 

kristillisistä tavoista kertoo suhtautuminen punaisten hautaamiseen ja 

hautamuistomerkkien särkemiseen. Vaikka papeista annettiinkin lehdissä julma ja 

itsekäs kuva, oli papin paikalla olo hautajaisissa tärkeä asia ja yhtä tärkeää oli, että 

hauta oli siunatulla kirkkomaalla, ei missään nimettömässä hiekkakuopassa. 

Hautamuistomerkkien hävittämisessä vihaa herätti, paitsi itse teon symbolinen 

kohdistuminen työväenluokkaa vastaan, myös se, että muistomerkki oli rikottu 

kirkkomaalla. Toisaalta toivottiin kirkkoon kuulumattomille omia, kunnallisia 

hautausmaita. 

Kirkon teologisia oppeja läheisempiä tavalliselle suomalaiselle olivat kirkon 

käytännöt ja ennen kaikkea kirkkoa edustavat papit. Lehdet kuvasivat pappeja 

yleensä karrikoidusti. Papiston asenne työväenluokkaa kohtaan nähtiin 

kielteisenä. Papit edustivat vanhoillista ja militaristista, paikoilleen pysähtynyttä 

luokkayhteiskuntaa. Sisällissodan tapahtumista kertoviin juttuihin liitettiin usein 

kuvaus tekopyhästä ja tunteettomasta papista. Arkkipiispa Gustaf Johanssonin 

näkemykset yhteiskunnasta ja hänen eskatologinen raamatuntulkintansa herättivät 

lehdissä päivittelyä. Pappeja työskenteli sodanjälkeisillä vankileireillä enemmän, 

mutta tästä ajasta kertoi vain muutama nuorisolehdissä ollut novelli, joissa 

niissäkään tosin ei pappeja kehuttu. Sisällissota ja papit -kuvaukset yleistyivät 
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säännöllisesti tammikuussa ja keväisin, kun oli joko sodan alkamisen tai 

päättymisen vuosipäivä. 

Lehdet kuvasivat pappeja yleensä karrikoidusti: Heidät nähtiin 

ihramahaisina, moraalittomina kitupiikkeinä, jotka pitivät tarkkaa huolta omista 

saatavistaan. Köyhä torppari ajettiin nälkäkuolemaan, jotta pappi sai hänelle 

kuuluvat palkkiot. ”Mustatakkien” lisäksi papin yleinen kutsumanimi oli 

kirkkoruhtinas, jolla kirjoittajat viittasivat pappien oletettuun korkeaan palkkaan 

sekä muihin yhteiskunnan heille suomiin etuihin. Nimityksiä käytettiin sekä 

asiateksteissä että novelleissa, joissa arkipäivän kyläyhteisössä luihulla papilla oli 

näkyvä rooli. Muutamat lehtiartikkelit toivat pappien tavallista työmiestä tai 

maaseudun asukasta ymmärtävän asenteen esiin, mutta tällaiset jutut olivat 

poikkeuksellisia.  

Lehtien uskontokirjoitukset käsittelivät etupäässä kristinuskoa. Muistakin 

uskonnoista oli pieniä artikkeleita, mutta analyysi oli harvemmin syvällistä. 

Muiden maailmankatsomusten esittely kuitenkin kertoi siitä, että sekä kirjoittajia 

että lukijakuntaa kiinnostivat tapahtumat suomalaisille vieraissa kulttuureissa. 

Nuorisolehdet kirjoittivat tutkittavana ajanjaksona säännöllisesti esiin 

nousseista teemoista kuten uskonnonvapauslaista, Raamatun ja uskontojen 

tieteellisyydestä, papiston ja kirkon asemasta sekä sosialismista uskonnon 

vaihtoehtona. Uskontokirjoittelulla pyrittiin myös mielikuvien luomiseen. 

Kirjoittelun jyrkkyydessä tai argumentaatiossa ei ole havaittavissa suuria eroja 

sosiaalidemokraattisen tai kommunistisen suunnan lehtien välillä. Molempien 

poliittisten ideologioiden lehdissä oli suurimmalta osin kirkkoa ja uskontoja 

vastustavia artikkeleita, mutta joukkoon osui myös uskontoon tai kirkkoon 

neutraalisti tai jopa myönteisesti suhtautuvia kirjoituksia. Nuorisolehtien 

toimituksia ei ilmeisesti ollut ohjeistettu hyväksymään vain uskonnonvastaisia 

kirjoituksia. 

Artikkelien kirjoittajat antoivat teksteissä itsestään sivistyneen vaikutelman. 

Monet artikkelit olivat pitkiä ja tieteellisiä, ja niiden lukijalla oletettiin olevan 

hyvä yleissivistys. Kieli oli yleensä varsin akateemista, ja ulkomaiset vaikutteet 

edellyttivät vieraiden kielten osaamista. Vasemmistolaiset nuorisolehdet 

julkaisivat useita artikkeleita monilta tunnetuilta ulkomaalaisilta sekä kotimaisilta 

kirjoittajilta kuten George Bernard Shaw’lta, H. G. Wellsiltä, Kössi Kaatralta, 

Elmer Diktoniukselta ja Edith Södergranilta. Useimmat artikkelit olivat 

nimettömiä, joten kirjoittajien kytköksiä suomalaiseen poliittiseen elämään on 
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vaikea selvittää. Nimimerkeillä kirjoittaminen oli tavallista, ja varsinkin 

pakinoitsijat H. Käpälämäki ja Sosialisti erottuivat vetävän tyylinsä ansiosta. Vain 

muutamissa novelleissa tai runoissa oli huomattavissa tavallisen työläisen kynän 

jälki. Varsinkin Liekissä oli novelleja ja runoja, joiden kansankuvaus ja 

rakkaustarinat saattoivat vedota vähemmän akateemiseen lukijaan. Nuorisolehtien 

kirjoitukset oli yleensä otsikoitu iskevästi, jolloin otsikko jo kertoi kaiken 

oleellisen. Otsikoinneissa näkyi kristillisen perinteen selvä vaikutus. Myös 

mieleen jäävät, visuaalisesti vahvat pilakuvat vahvistivat lukijan kirkkoa ja 

uskontoa koskevia ennakkokäsityksiä. Pilapiirroksia esiintyi sekä 

sosiaalidemokraattisissa että äärivasemmistolaisissa lehdissä, ja kuvituksesta voi 

päätellä, että moni niistä oli ulkomaalaista alkuperää. 

Vuosikymmenen loppua kohden mentäessä lehtien kieli arkipäiväistyi ja 

värikkäät ilmaisut laimenivat. Vain muutama nimimerkkikirjoittaja, kuten H. 

Käpälämäki ja Sosialisti, säilytti ärhäkän linjansa. Uskonnon ja kirkon kritisoinnin 

sijasta kirjoittelu suunnattiin militarismin ja oikeistoradikalismin arvosteluun. 

Toisaalta lehdet tunsivat kasvavaa huolta uskonnollisen elämäntavan 

yleistymisestä. Tässä vaiheessa sosiaalidemokraattinen liike näyttää nousseen 

kirkkoa tärkeämmäksi viholliseksi kommunisteille ja päinvastoin.  

Tutkimus jättää jälkeensä muutamia avoimia kysymyksiä. Vertailemalla 

sosialististen nuorisolehtien kirjoittelua muuhun työväenlehdistöön voisi tutkia, 

olivatko kirjoitukset uskontokriittisempiä ja kirkonvastaisempia kuin 

vanhemmalle ikäluokalle suunnatut tekstit. Tämän tutkimuksen puitteissa se ei 

ollut mahdollista. 

Tutkimuksessa perehdyttiin lehtikirjoittelun sisältöön, ei niinkään sen 

kohteisiin tai kirjoittajiin. Nimimerkkikirjoittajien ja nimettömien kirjoittajien 

henkilöllisyyksien selvittäminen on melko mahdotonta, mutta kertoisi paljon 

henkilöiden kytköksistä sekä työväenliikkeeseen että suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Myös lehtien lukijakunta kiinnostaa: Olivatko he tavallisia työläisiä vai 

vasemmistolaisia intellektuelleja? Millaista oli se nuoriso, jolle tutkiminani 

vuosina 1921−1930 kirkon- ja uskonnonvastainen kirjoittelu oli suunnattu ja 

mitkä olivat ne rakennusosat, joista nuorison uskonnollisuus oli muotoutunut?  

Olisi mielenkiintoista tutkia, mitä kautta tieto Neuvostoliiton 

uskontopolitiikasta Suomeen saapui ja miten se levisi, koska valtiollinen sensuuri 

oli varsin tiukkaa. Miten merkittävä rooli Neuvostoliitossa julkaistuilla 

suomenkielisillä valistusjulkaisuilla oli? Millaista todellisuutta kirjoittajille ja 
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lukijoille edustivat suoraan Neuvostoliiton propagandasta otetut termit, joille ei 

ollut vastaavuutta Suomessa? 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon suhtautuminen punaisten 

hautamuistomerkkien häpäisyyn kaipaa lisätutkimusta. Oliko papiston reagointi 

niin kylmäkiskoista kuin mitä lehtikirjoituksissa annettiin ymmärtää?  

Tutkielma tuo uutta tietoa siitä kirkko- ja uskontoajattelusta, joka 

vasemmistolaisissa nuorisolehdissä 1920-luvulla ilmeni. Lehtikirjoittelun pohjalta 

voi todeta, mitä työväenluokan nuorisolta odotettiin, mutta olisi mielenkiintoista 

tutkia, miten suuret sanat, aatteet ja ideologiat muuttuivat käytännöiksi – vai 

muuttuivatko ne? 
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Gummerus, Leo 

1933 Suomen evankelisluterilainen kirkko vuosina 1928‒1931. Kertomus, 
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15.5.1925. 

 

Shaw, George Bernard 

1926 Oikeudenkäynti Kristuksesta. ‒ Liekki 7.5.1926. 

 

Sinclair, Upton 

1927 Kirkko ja orjuus. ‒ Työläisnuoriso 21.12.1927. 
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