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Kansanliike, valtio ja kirkko
Körttiläisiä kannanottoja kirkon ja valtion

suhteeseen ennen itsenäistymistä.

ILKKA HUHTA

MODERNI JULKISUUS JA HERÄNNÄISYYS
Suomessa kirkon ja valtion suhteen järjestäminen on
kuulunut julkisen keskustelun piiriin siitä lähtien kun
poliittinen julkisuus syntyi 1850-luvun puolimaissa.
Hallinnollisena ja oikeudellisena kysymyksenä tee-
ma on toki vieläkin vanhempi. Vielä 1800-luvun al-
kupuolella julkisuus oli hallitsijan kaikin tavoin kont-
rolloimaa, eikä poliittiseen vaikuttamiseen tähtäävää
keskustelua yliopiston tai orastavan yhdistystoimin-
nan ulkopuolella juuri käyty. Yliopisto ja sanoma-
lehdistö olivat julkisuusfoorumeina siinä mielessä
vielä samassa asemassa, että niissä sekä keskustelijat
että kuulijat olivat yksi ja sama pieni ryhmä sivisty-
neistöä.1

Julkinen poliittinen keskustelu pystyi versomaan
käytännössä vain yliopistolla ja sen liepeillä, mutta
sellaisenaankin sen merkitys vallankäytön muotona
kasvoi 1800-luvun puolivälin jälkeen ratkaisevasti,
varsinkin kun valtiopäivät vihdoin kokoontuivat puo-
len vuosisadan tauon jälkeen.

Evankelisluterilaisen kirkon kannalta muutok-
sesta kertoo esimerkiksi se, että vuoden 1869 kirk-
kolaki sisälsi oleellisia muutoksia kirkon ja valtion
suhteeseen. Erityisesti uskonnonvapauden periaat-
teen sisällyttäminen kirkkolakiin osoitti, että liberaa-
lien kirkkokritiikki oli kuultu. Periaate ei kuitenkaan
vielä merkinnyt uskonnonvapauden toteutumista ja
julkinen keskustelukin siitä vain kiihtyi.2

Liberalismin lisäksi myös herätysliikehdintää on
pidetty varsin merkittävänä kirkkopoliittisena muu-
tostekijänä 1800-luvun Suomessa. Tunnetuksi on tul-
lut esimerkiksi Schaumanin kirkkolakia (l869) edel-
tänyt kritiikki, jonka herännäispapit suuntasivat 1840-
luvun lopulla professori J. J. Nordströmin kirkkola-
kiehdotusta vastaan.3 Heränneiden vaatimukset kirk-
kolain muuttamiseksi johtuivat ennen muuta rajoi-
tuksista, joita uskonnonharjoittamiselle oli asetettu.
Muutosvaatimukset saivat pontta laajoista oikeus-
prosesseista, joissa heränneitä tuomittiin kontrolloi-
mattomasta uskonnonharjoittamisesta. Valtiovallal-
la ei ollut sinänsä mitään uskonnonharjoittamista vas-

taan, mutta herätysliikehdintä ylitti kaikki totutut
rajat. Hallitsijan näkökulmasta kirkon tehtävä oli en-
nen kaikkea ylläpitää yhteiskunnallista vakautta.4 He-
ränneiden julkinen toiminta virallisen kirkon kont-
rollin ulkopuolella sai aikaan nämä hyvin tunnetut oi-
keusprosessit, joiden ensisijainen tavoite oli siis yh-
teiskuntarauhan palauttaminen. Näitä historiallisia
uskonnonharjoitusta rajoittavia toimenpiteitä käytet-
tiin vielä vuosikymmenten kuluttua perusteluna us-
konnonvapauden tunnustamiselle.

Vanhan herännäisyyden hajoaminen tapahtui suun-
nilleen samaan aikaan kun poliittinen julkisuus syn-
tyi, mikä ei tietenkään tarkoita sitä, että niillä olisi
välttämättä mitään tekemistä keskenään. Merkille-
pantavaa on kuitenkin se, että kun herännäisyyden ri-
vejä jälleen ryhdyttiin 1880-luvulla kokoamaan, oli
suomalaisessa julkisessa kulttuurissa tapahtunut pe-
rustavanlaatuinen muutos: aikaisempi ylhäältä alas-
päin viestivä tiedottaminen oli saanut rinnalleen jul-
kisen keskustelun. Keskustelua myös käytiin sillä kie-
lellä, jota suurin osa suomalaisista puhui.5

Pietismivoittoiseksi sanotun kirkon piirissä ei val-
tiollisiin kysymyksiin sekaantumista yleensä pidetty
kirkon asiana, vaan kirkon tuli keskittyä hengelliseen
tehtäväänsä.6 Kiinteä valtiokirkollinen perinne oli to-
sin asettanut tällekin periaatteelle omat rajoituksen-
sa. Modernisoituva julkisuus toi lisäksi mukanaan
paitsi mahdollisuuden myös vaatimuksen osallistua
poliittiseen keskusteluun, ja tähän vaatimukseen oli
myös kirkon papiston vastattava. Aikaisemmin se oli

1 Juva 1950, 222-224; Stenius 1992, 173-187; julkisuus-
käsitteestä erityisesti Habermas 1984.

2 Juva 1950, 222-228.
3 Juva 1950, 213-218; Murtorinne 1964, 12; Pirinen 1985,

112-116.
4 Rosendal 1902-1915 II, 75-78, 85-95, 128-130; Ylikangas

1979; Heikkilä & Seppo 1987, 70-76.
5 Halila 1980, 165-166; Stenius 1987, 47-50; Tommila

1988, 25-33; Huhta 1995, 11-17.
6 Juva 1960, 192-193; Mustakallio 1983, 22.
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yksin hallinnut ainoaa joukkotiedotusvälinettä, saar-
nastuolia, joka 1800-luvun loppuun mennessä oli saa-
nut rinnalleen kymmeniä sanoma- ja aikakauslehtiä.7

Lukutaidon ja -halun lisääntyminen osoitti toisaalta,
ettei kirkon vuosisatainen työ kansan opettajana ol-
lut mennyt hukkaan, mutta toisaalta sanomalehdistön
myötä kirkon merkitys tiedottajana oli vähentynyt.
Kun tiedotukset siirtyivät sanomalehtiin, kirkkoon ei
tarvinnut tulla ainakaan kuulutusten takia.

Herännäisyyden elpymisvaiheessa vuonna 1888
perustettu Hengellinen kuukauslehti oli yksi 1800-lu-
vun lopun reaktio julkisen kulttuurin muutokseen.
Vaikka kysymyksessä ei ollut ensimmäinen lehti-
hanke herännäisliikkeen historiassa, se kuitenkin poik-
kesi 1830-ja 1840-luvuilla julkaistuista samalla ta-
valla kuin muutkin 1800-luvun loppupuolen lehdet
vuosisadan alun lehdistä. 1800-luvun alkupuoliskon
julkaisulla ei ollut juurikaan tekemistä modernin jul-
kisen keskustelun kanssa, eikä lehdistö muutenkaan
ollut saavuttanut vielä joukkotiedotusvälineen luon-
netta. Tidningar i andliga ämnen, sen rinnakkais-
lehti Hengellisiä sanomia ja Evangelisk Weckoblad
olivat herännäispappien toimittamia uskonnollisia jul-
kaisuja,8 joiden käyttö ei poikennut muusta seura-
liikkeessä käytetystä uskonnollisesta kirjallisuudes-
ta. Lehtien levikkimäärät tuskin koskaan edes ylsivät
suosituimman pietistisen kirjallisuuden painosmää-
riin.

Seuraavassa tarkastelen joitakin herännäisvai-
kuttajien 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa esit-
tämiä puheenvuoroja kirkon ja valtion suhteesta, jot-
ka julkaistiin lähinnä Hengellisessä kuukauslehdes-
sä. Analysoimalla muutamia "körttikannanottoja" py-
rin yhtäältä selvittämään heränneiden tapaa osallis-
tua julkiseen keskusteluun ja toisaalta arvioimaan liik-
keen kirkkopoliittista roolia ja siinä tapahtuvaa muu-
tosta aikana, jolloin herännäisyyden on sanottu elpy-
neen.

"UUDEN AJAN ENTEITÄ"

Onneksi on ollut maallemme nykyinen edustustapa, on-
neksi sekin ettei pappis- ja talonpoikaissäätyjen enem-
mistöä vielä ole uutuuden viehätys lumonnut, sillä jos hen-
ki, joka vallitsi aateliston ja porvarissäädyn enemmistös-
sä, olisi saanut kaikissa säädyissä vallan varsinki erius-
kolaisasiaan nähden, olisi viime vuosi vienyt kansamme
syvärin eteen, jonka pohjaan kauhistaa katsoa, jos pitää
luterilaista uskontoa kansamme tukevimpana henkisenä
ja valtiollisena turvana.9

Hengellisen kuukauslehden ensimmäinen ilmesty-
misvuosi oli takana ja sen toimittaja Wilhelm Malm-
berg10 arvioi kulunutta vuotta mieli huojentuneena.
Lehden perustamisvaiheen kiivas julkinen keskuste-
lu valtiokirkon asemasta näytti hieman hellittäneen
ja kiista eriuskolaislaista oli päätynyt Malmbergin
mielestä tyydyttävälle kannalle. Koska laki rajoitet-
tiin koskemaan vain protestanttisia eriuskolaisia, ei
pyrkimys laajentaa uskonnonvapautta ollut tuottanut
kovinkaan suurta muutosta. Kiitos siitä kuului Wil-
helm Malmbergin mielestä ennen muuta hyvälle jär-
jestelmälle, joka esti vallan luisumisen ajattelemat-
tomien käsiin. Luterilainen uskonto näytti säilyttä-
neen asemansa kansan "tukevimpana henkisenä ja
valtiollisena turvana". Valtiopäivillä sen aseman oli
turvannut talonpoikais- ja pappissäädyn yksimieli-
syys.

Papiston asema valtiopäiväsäätynä oli saanut jul-
kisuudessa osakseen ankaraa kritiikkiä. Nuoret ra-
dikaalit kuten kirjailija Juhani Aho käyttivät papiston
asemasta nimitystä "musta muuri", jota tuskin yksi-
kään ajan vaatima uudistus läpäisisi.'' Wilhelm Malm-
berg puolestaan asettui mielellään seisomaan tuohon
muuriin, ja nimenomaan valtiokirkon aseman puo-
lustaminen oli ollut merkittävä lähtökohta myös oman
lehden perustamiselle.12 Kirkollisuuden tunnuksek-
seen ottaneen Hengellisen kuukauslehden tehtävä kir-
kon puolustajana kävi ilmi myös monista Malmber-
gin määritelmistä, jossa hän arvioi aikakauden luon-
netta. Lähtökohta näytti olevan: "Nykyisenä mullis-
tuksen aikana on turhaa otaksua, että kirkkomme ja
sen olot koskematta jäisivät."13

Toive kirkon muuttumattomasta asemasta oli siis
turha ja sen Malmbergkin tunnusti. Se ei kuitenkaan
tarkoittanut sitä, etteikö toive olisi ollut edelleenkin
oikeutettu. Kirkkoon ja sen asemaan kohdistuneet
muutosvaatimukset kumpusivat nimittäin arvelutta-
valta suunnalta:

...laajalle on levinnyt katsantotapa, jota tahdotaan nimit-
tää vapaamielisyydeksi, ja joka elämän korkeimmissa ky-
symyksissä on uskonnollisen suvaitsevuuden nimessä hy-
vin höllä. Sen kannalta valtion ei sovi kansalaisia pakot-
taa tunnustamaan toista uskonoppia paremmin kuin tois-
takaan.14

Hengellinen kuukauslehti asettui alkuvuosinaan tu-
kevasti siihen kirkon asemaa puolustavaan rintamaan,
jonka johtajaksi piispa Gustaf Johansson oli 1880-lu-
vulta lähtien kohonnut. Lehden kirkkopoliittiset kan-
nanotot eivät siten sanottavasti poikenneet Johansso-
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nin esittämistä. Vielä 1890-luvun alussa Wilhelm
Malmbergin mielipiteet monissa ajankohtaisissa kir-
kollisissa kysymyksissä olivat suorastaan riippuvai-
sia piispan näkemyksistä, mitä osoittaa esimerkiksi
täydellinen mielipiteen muutos ehtoollispakkokysy-
myksessä: vuonna 1888 Malmberg kielsi koko on-
gelman olemassaolon, mutta Johanssonin kannan-
muutos poistamisen puolesta sai aikaan sen, että Malm-
bergkin arveli tavan olevan peräisin "paavikunnas-
ta". Sellaisena sen joutikin poistaa!15

Hengellisen kuukauslehden alkuvaiheen epäitse-
näisyys väheni kuitenkin 1890-luvun edetessä. Yh-
täältä siihen vaikutti se, että herännäisyyden kirkol-
listaminen oli alkanut tuottaa tulosta. Nuorta papis-
toa alkoi 1890-luvun alusta lähtien liittyä Malmber-
gin johtamaan liikkeeseen ja siten Johanssonin tukea
ei enää entisessä määrin tarvittu. Aseman vahvistu-
misesta kertoivat myös sellaiset Malmbergin esittä-
mät historiantulkinnat, joissa hän arvioi, että herän-
näisyyden hajoaminen 1850-luvulla oli saattanut ko-
ko kirkon "arveluttavaan pulaan", mistä se herännäi-
syyden elpymisen myötä oli vähitellen selviämässä.16

Toisaalta Wilhelm Malmbergin oman aseman vah-
vistuminen liikkeen sisällä loi edellytykset sille, että
herännäisjohtaja saattoi esittää näkemyksensä koko
kansanliikkeen nimissä.17

Kansalla olikin 1890-luvun alun poliittisessa ti-
lanteessa suuri merkitys, sillä kysymys Suomen val-
tiosta nousi toden teolla julkiseksi puheenaiheeksi.
Venäläisten nationalistien vaatimukset Suomen eri-
koisaseman muuttamiseksi johtivat ensi kerran toi-
menpiteisiin kesäkuussa 1890 julkaistussa postima-
nifestissa. Arvioidessaan näitä "uuden ajan enteitä"
Wilhelm Malmberg näytti kuitenkin ennemmin toi-
veikkaalta kuin huolestuneelta. Malmbergin mieles-
tä eriuskolaislain myötä "kirkon suhde lahkoihin oli
alkanut selvitä", herännäisyyden tulevaisuus kir-
kossa näytti hyvältä ja lisäksi oli "likemmä Jumalaa
omiaan ahdistamaan Suomen kansaa myöskin ny-
kyinen surumielisyys".18

Huomiota herättävän puheenvuoron postimani-
festin jälkeen "surumielisyyteen vaipuneelle kansal-
le" käytti hiljan heränneiden riveihin liittynyt Oulun
suomalaisen lyseon rehtori Mauno Rosendal kirjal-
laan "Sureeko Suomi Jumalan mielen mukaan" (l891).
Hengellisessä kuukauslehdessä kirja esiteltiin ver-
tailussa erään toisen huomattavan aikalaispuheen-
vuoron kanssa:

Suurta huomiota herätti professori Danielssonin kirja, jos-
sa esitettiin Keisarin sanat ja lupaukset, joihin maamme

valtiollinen asema, etuudet ja oikeudet perustuvat. Reh-
tori Rosendal tuo ilmi tässä kirjassaan sanat ja lupaukset,
joilla kuningasten Kuningas kansamme tulevaisuuden tur-
vaa. Jos edellinen syystä virkisti jokaisen isänmaanystä-
vän toivoa, on tämä omiansa tekemään sitä vielä enem-
män.19

Hengellisen kuukauslehden kirjaesittely oli Malm-
bergin käsialaa. Yksityisesti herännäisjohtaja antoi
kirjoittajalle vieläkin suuremman tunnustuksen. Kir-
ja oli miellyttänyt Malmbergia paitsi ajankohtai-
suutensa vuoksi myös sen sisältämän "hätähuudon"
ansiosta. Tämä puhetapa oli vanhastaan herännäis-
perinteestä tuttua; ahdistettu kansa selviäisi pinteestä
vain tekemällä parannuksen.20

"MIETTEITÄ KIRKOSTA JA
SEN SUHTEESTA VALTIOON"

Hengellinen kuukauslehti oli vielä kymmenen vuot-
ta lehden perustamisen jälkeenkin varsin tiukasti
Wilhelm Malmbergin julkaisu. Lehteen toki kir-
joittelivat monet muutkin, mutta Malmberg huoleh-
ti siitä, että kirjoitukset olivat linjassa hänen omien
näkemysten kanssa. Kirkon ja valtion suhteiden sy-
vempää analyysia Malmberg ei ollut tehdessään vie-
lä esittänyt, joskin monessa kirjoituksessaan hän oli
tehnyt kantansa muulla tavoin selväksi. Lukijoilla
tuskin oli sanottavaa epäselvyyttä siitä, että herän-
näisyys oli luterilaisen kirkon paras puolustaja ja
kirkko valtion. Näkemyksensä Malmberg oli tuonut
esiin aina silloin kun julkisuudessa muutoinkin kä-

7 Tommila 1988, 25-32.
8 Raittila 1991, 14-20, 38.
9 HK1889, 2, Vuoden vaiheesta.
10 Vuoden 1906 nimenmuutoksesta lähtien Wilhelmi Malmi-

vaara.
11 Savo 49/28.4.1888; Juva 1960, 264-265; Murtorinne 1964,

29.
12 Heikkilä 1988, 11-15.
13 HK 1888, 46.
14 HK 1890, 104-105 Valtiopäivämiesvaaleista.
15 HK 1888, 47; HK 1890, 151, Oravala 1929 222-223;

Nokkala 1986, 209, 246-247.
16 HKI 890, 154-155 Uuden ajan enteitä.
17 Heikkilä 1988, 7-10.
18 HK 1890, 155 Uuden ajan enteitä.
19 HK 1891, 79-80.
20 Oravala 1922, 87; Kares 1941-19521, 448.
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siteltiin kirkon ja valtion suhteisiin liittyviä erityis-
kysymyksiä.21

Sitäkin kummallisempaa oli, että vuonna 1898
lehti julkaisi pastori Johannes Väyrysen laajan kir-
joituksen "Mietteitä kirkosta ja sen suhteesta valti-
oon". Kirjoituksessaan Väyrynen analysoi Raamatun
historian valossa ensin sitä, mikä oli kristillinen kirk-
ko ja sitten sitä mitä mahtaisi olla kristillinen valtio.
Sen jälkeen kirjoittaja esitti, että kirkon ja valtion suh-
teiden historiassa suurin virhe tapahtui jo Konstan-
tinus Suuren toimesta, jolloin "tuli kirkko ulkopuo-
lella olevainkin eli pakanain kasvattajaksi." Edes us-
konpuhdistus ei tätä 300-luvulla tehtyä virhettä on-
nistunut täysin korjaamaan. Lopulta oli päädytty Väy-
rysen mukaan kestämättömään tilanteeseen, jossa val-
tio oli sälyttänyt kirkolle omia tehtäviään ja kirkko oli
alistunut niitä toteuttamaan. Samaan aikaan valtio oli
lakannut olemasta kristillinen, sillä se salli kaiken-
laisen epäkristillisyyden rehottavan:

Mitä olisi tässä nyt tehtävä? Mitäpä muuta, kuin että kirk-
ko aivan yksinkertaisesti vetäytyy valtiosta pois. Kun sen
muodot ovat valtiolle kuormaksi, eikä valtio sitä enää kas-
vattajakseen tahdo, niin on kyllin selvästi tullut näkyviin
yksityisten ja yleisen äänen kannattajain kautta... .Kirk-
ko jättäköön valtiolle kaikki, mitä se on valtiolta saanut:
oikeutensa, valtansa, kunniansa ja voimansa, ja astukoon
omilleen siihen maailman vallattomuuden asemaan jos-
sa se oli ennen Konstantinus suuren aikoja.22

Hengellinen kuukauslehti ei Väyrysen kirjoituksen
johdosta kuitenkaan ottanut ohjelmakseen kirkon ja
valtion erottamista. Tämän Malmberg osoitti liittä-
mällä oman kommenttinsa Väyrysen tekstin alkuun:
"Vaikka mietteeni tässä käsitellystä asiasta menevät
toiseen suuntaan, olen halunnut julkaista ystäväni huo-
mattavan kirjoituksen." Kommentillaan Malmberg
osoitti, että hän määritteli edelleen lehtensä kannan.
Syy Väyrysen artikkelin julkaisemiseen oli epäile-
mättä se, että kysymys oli ystävän kirjoituksesta. Lu-
kijan ei kuitenkaan pitänyt kuvitella, että Väyrynen
olisi oikeassa, puhumattakaan siitä, että kysymyk-
sessä olisi ollut koko herätysliikkeen kanta. Malm-
berg ilmoitti edelleen omistavansa nuo molemmat.

"KRISTITTY JA ISÄNMAA"

Helmikuun 1899 manifesti ja venäläistämistoimen-
piteiden käynnistyminen oli Wilhelm Malmbergille
merkki siitä, että hänen vuosikymmenen ajan varoit-
telemansa vapaamielisyys oli tullut tiensä päähän:

Isänmaassamme on tehty suuria erehdyksiä myötäkäy-
misen päivinä, ja niiden seurauksia nyt kärsitään. ... On
erotettu koulu kirkosta ja ylistetty pilviin niitä, jotka sen,
myönnämme kyllä, hyvässä tarkoituksessa tekivät, mut-
ta nyt olisi koulumme tulevaisuus turvatumpi, jos eron ai-
kana olisi vähän enemmän ajateltu. Valtion nimessä on
arveluttavassa määrin menneinä vuosina järkytetty isien
laskemia perusteita, joilla yhteiskuntajärjestyksemme le-
pää, sekä asetuttu piireissä, joiden käsissä valta on, muka
korkeammalle vapaamieliselle kannalle, jolla ei ole ky-
sytty, mitä Jumala sanoo, vaan mihin suuntaan asioita ke-
hitetään suurissa sivistysmaissa.23

Kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin puuttuminen oli
Malmbergin mielestä ollut totinen virhe. Venäläistä-
rmspolitiikan seurauksena valtion koulujen asema oli
uhattuna ja suomalaisten kasvatus oli vaarassa siirtyä
venäläisten käsiin. Herännäisjohtaja ajatteli, että mi-
käli olisi ajoissa ymmärretty koulukasvatuksen ole-
van kirkon eikä valtion tehtävä, ei koulujen venä-
läistämisen uhkaakaan olisi olemassa. Venäläistämi-
nen ei voinut koskea Malmbergin mielestä kirkkoa.
Virheistä saatiin kärsiä nyt ja se johtui siitä, että val-
ta oli ollut vapaamielisillä, jotka eivät olleet ym-
märtäneet kansallista etua ryhtyessään eurooppalais-
tamaan Suomea:

Tällä on vedetty kansamme yli Jumalan viha ja nyt seu-
rataan hämmästyneinä, kun isku iskun perästä seuraa. Ju-
mala näyttää nyt, mikä arvo valtiolla on, joka ei Juma-
lan mieltä kaikissa kysynyt, ja miehet, joista ihan viime
aikoinakin on saanut alkunsa kaikenlaiset muka vapaa-
mieliset ehdotukset, seisovat nyt aivan voimattomina näi-
tä iskuja vastaan sekä lisäävät kansalleen suruja.

Wilhelm Malmbergille näytti olevan selvääkin sel-
vempää, mistä johtui suomalaisten valtiollisessa ase-
massa tapahtunut muutos ja mikä nyt olisi neuvok-
si; luopumus oli ollut liian suurta ja kansan pelasti
pinteestä vain parannus. Tässä näkemyksessään he-
rännäisjohtaja oli Hengellisen kuukauslehden kirjoi-
tuksissaan johdonmukainen ja epäilemättä tosissaan.
Hänen lyhyt ja ytimekäs parannuskehotus Suomen
kansalle sisälsi tiiviisti sen uskonnollisen näkemyk-
sen, jonka pohjalta hän perimmältään valtiollisen ti-
lanteen tulkitsi.24

Kuvaavaa vuosisadan alun keskustelulle oli Hen-
gellisen kuukauslehdenkin tapa käyttää käsitteitä.
Kirkko tarkoitti tietenkin evankelisluterilaista kirk-
koa, mutta Wilhelm Malmbergille se oli myös sama
asia kuin "isiltä peritty usko". Kirkon asemaan puut-
tuminen aiheutti vääjäämättä "Jumalan vihan", mikä

22



ei johtunut siitä, että kirkkoa instituutiona uhattiin
vaan siitä, että "isiltä peritty usko" oli joutunut hal-
veksunnan kohteeksi. Sekä käsitteiden samastumis-
ta että Malmbergin uskonnollista perusnäkemystä ku-
vaakin hyvin se, että herännäisjohtajan kirjoitus, jos-
sa painotettiin kirkon valtiollista merkitystä oli saa-
nut otsikon "Kristittyjä isänmaa".

KANSANLIIKKEEN
KANSALLINEN HISTORIA

Samaan aikaan kun suomalaiset johtavat kansalliset
ideologit alkoivat yhä äänekkäämmin korostaa Suo-
nien kansan ominta historiaa ja valtiollista erillisyyt-
tä Venäjästä myös Suomen herännäisyyden historia
kirjoitettiin. Kansallisen historiakirjoituksen25 tavoin
myös herännäisyyden ulkomaisia vaikutteita vähä-
teltiin, eikä korostus syntynyt sattumalta. Herännyt
kansa oli Suomen kansaa ja tällaisen tulkinnan po-
liittinen käyttöarvo keksittiin ensi kerran 1900-luvun
taitteessa. Epäilemättä myös Hengellinen kuukaus-
lehti tuli vaikuttaneeksi kuvattuun suuntaan, vaikka
näkyvimmät puheenvuorot herännäisyyden kansalli-
sesta merkityksestä esittivätkin muut kuin heränneet.26

Suomen kansan historia nousi tärkeään rooliin
routavuosina, jolloin maan autonomiseen asemaan
tehtiin rajoituksia. Myös herännäisyydestä esitetty
historiantulkinta vuosisadan alussa on valottava esi-
merkki siitä kuinka käsitteet kansa ja valtio samais-
tuivat aikakauden historiakeskustelussa. Se oli ym-
märrettävää ja jopa tahallista, sillä ilman kansaa ei
voitu perustella valtion olemassaoloa. Näin käsite "he-
rännyt kansa" oli ensi kerran myös poliittinen meta-
fora.

Aika oli otollinen herännäisyyden suomalaista-
miselle ja siksi sen ulkomaiset lähtökohdat kirjoitet-
tiin ulos myös liikkeen historiasta. Mauno Rosendal
korosti jo historiateoksensa ensimmäisen osan alku-
lehdillä, kuinka liike oli syntynyt kansan syvissä ri-
veissä ja kuinka sen "muistojen uskollisimpana var-
tijana oli yhä edelleen Suomen herännyt kansa". Tä-
män kansan vaikutuksesta ja tälle kansalle Rosendal
halusi kirjansa myös omistaa: "Minkä kansalta olen
saanut, sen olen tahtonut etenkin sille antaa."27

Suomalaiselle herätysliikehistorialle on ollut omi-
naista nähdä liikkeen ekspansiota edeltänyt aika kuol-
leena ja staattisena vaiheena, kunnes "Herran tuli"
pääsi elävöittämään maaperän ja toi mukanaan "elä-
vän kristillisyyden". Tällainen tulkinta on kieltämät-
tä korostanut herätysliikkeiden merkitystä, mutta sa-
malla se on tukahduttanut edeltävien aikojen tutki-

musta, eikä se ole missään nimessä ole tehnyt oikeutta
näille "kuolleille" aikakausille. Mauno Rosendalin
herännäishistoriassa herätyksiä edeltänyt "kansan la-
maannustila" ei kuitenkaan ollut pelkästään uskon-
nollista laatua.28 1900-luvun alun tilanteessa, jolloin
Venäjän politiikan kiristyttyä koko suomalainen his-
toriantutkimus oli suunnannut katseensa Suomen kan-
san omiin juuriin, liittyi herännäishistorioitsija tähän
kansakunnan rakentajien joukkoon. Historioitsija le-
gitimoi edellisen vuosikymmenen aikana syntyneen
tulkinnan herännäisyyden ja kansallisen heräämisen
suhteesta. Julkisuudessa hyväksyttiin yleisesti tul-
kinta kansallisesta, vieraista ulkomaisista vaikutteis-
ta vapaasta herätysliikkeestä, jonka historia osoitti
Suomen kansassa olevaa potentiaalia. Tästä lähtien
kansallinen historiankirjoitus on tiennyt kertoa, että
kansanherätykset auttoivat kansaa tiedostamaan it-
sensä kansaksi.

Ehkä kirkkaimmin herännäisyyden historiallisen,
kansallisen ja jopa valtiollisen merkityksen muotoi-
li kuitenkin kirjailija Juhani Aho, jonka herännäi-
syysaiheiset kirjoitukset olivat jo 1890-luvulla saa-
neet suurta huomiota:

[Heränneet] eivät tahtoneet mitään muuta kuin kansan he-
rättämistä. ...ja sen työnsä suorittivat he kaikista vas-
tustuksista ja vaivoista huolimatta, asettuen taisteluun ei
ainoastaan yhteiskuntaa, vaan myös esivaltaa vastaan, jo-
ka siihen aikaan oli vielä enemmän kuin myöhemmin yk-
sinvaltaa. Taistelu oli sitä toivottomampi kun sitä täytyi
käydä tämän yksinvallan kotoisia muotoja ja kotoisia kan-
nattajia vastaan. Herännäisyyden liike oli siis, niin lähei-
sesti valtiollista kuin se omaan laatuunsa nähden suin-
kin saattoi olla.29

Vaikka Aho kirjoitti herännäisyyden historiasta, hä-
nenkin arvionsa kumpusi suoraan vuosisadan alun po-
liittisesta tilanteesta. Aho näki selvän analogian van-

21 Esim. HK1888, 167-170 Sananen uskonnonvapaudesta;
HK 1890 57-60, 121-123 Uusi rikoslaki I, II; HK 1895,
260-261.

22 HK 1898, 173-184 Mietteitä kirkosta ja sen suhteesta
valtioon.

23 HK 1900, 241 Kristitty ja isänmaa.
24 Seppo 1988, 26.
25 Kansallisesta historiasta esim. Ahtiainen & Tervonen -

1996.
26 Huhta 1995, 38-49, 84-87, 94-101.
27 Rosendal 1902-1915 I, esipuhe.
28 Rosendal 1902-1915 I, 354.
29 Aho 1901, 49.
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han herännäisyyden kohtaloissa 1830- ja 1840-lu-
vuilla ja Suomen asemassa 1900-luvun alussa. Viit-
taus yksinvallan kotoisiin kannattajiin oli perustus-
laillisen Ahon selvä piikki vanhasuomalaisia myön-
tyväisyysmielisiä kohtaan. Vanhan herännäisyyden
taistelu yksinvaltaa vastaan oli puolestaan ollut siinä
määrin esimerkillistä, että siitä sopi ottaa mallia myös
suhtautumisessa venäläistämiseen.

Juhani Ahon voimakas yritys saada heränneet kan-
sanliikkeenä mukaan vuosisadan alun vastarintatais-
teluun ei kuitenkaan kaikilta osiltaan tuottanut tulos-
ta. Wilhelm Malmberg ei epäröinnistään huolimatta
voinut asettua kirkon johdon kantaa vastaan ja siten
Etelä-Pohjanmaan heränneiden kanta ratkesi heidän
johtajansa mukana. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla
heränneet sen sijaan seurasivat Mauno Rosendalin
esimerkkiä ja liittyivät vastarintamiesten joukkoon.
Politisoitumista seurannut heränneiden poliittinen ja-
kautuminen ja ennen kaikkea Mauno Rosendalin nä-
kyvä toiminta passiivisen vastarinnan puolesta johti
jopa siinä määrin suuriin erimielisyyksiin herännäis-
liikkeen sisällä, että liikkeen arveltiin jälleen jakaan-
tuneen kahtia.30

Herännäisyyden politisoitunut julkisuuskuva oli
yksi osoitus siitä, kuinka merkittävä julkinen rooli kir-
kolla ja uskonnolla oli vuosisadan alussa. Sitä osoit-
ti erityisesti passiiviseen vastarintaan asettuneiden
voimakas pyrkimys saada papisto kieltäytymään kut-
suntojen lukemisesta, mutta myös yritys saada kansa
ja kansanliike valtiollisten vaatimusten tueksi.

KIRKKO, KANSA JA VALTA

Vuoden 1906 eduskuntauudistuksen tuoma uusi ti-
lanne sai aikaan sen, että Wilhelmi Malmivaara kir-
joitti kaksi kirkon ja valtion suhteita tarkastelevaa ar-
tikkelia.31 Suurlakko oli herännäisjohtajan mielestä
aiheuttanut sen, että kirkon ja valtion erovaatimus oli
"tullut melkein joka miehen suuhun", ja siksi herän-
näisjohtajankin oli nyt syytä yksityiskohtaisesti tar-
kastella vaatimuksia. Hän aloitti ensimmäisen kirjoi-
tuksensa poliittisten puolueiden kannanottojen esit-
telyllä. Perusteellisemmin hän näytti tuntevan vain
vanhasuomalaisen puolueen ohjelman, muiden osal-
ta herännäisjohtaja oli lähinnä julkisen keskustelun
varassa.

Vanhasuomalaisilla oli ohjelmassa täydellisen us-
konnonvapauden aikaansaaminen, ja sitä myös Mal-
mivaara piti ainoana kelvollisena kirkkopoliittisena
ratkaisuna. Tätä hän arveli myös kristillisen työvä-
enliikkeen kannattavan. Sosialidemokraattien Mal-

mivaara tiesi kannattavan kirkon ja valtion eroa sekä
vaativan uskontoa yksityisasiaksi, "vaikka ei ole tätä
ottanut vaaliohjelmaansa pelosta, että säikäyttää kan-
saa ja menettää kannatuksen."

Sosialistien kanssa samaan kuoroon herännäis-
johtaja arveli liittyvän myös nuorsuomalaisten, "mi-
käli sen muodostavat entiset päivälehteläiset. Mutta
se osa puolueesta, joka ennen suruvuosia lukeutui van-
hasuomalaiseen puolueeseen, ja joka lie nuorsuoma-
laisten kesken tuntuvana vähemmistönä, ei tuota eroa
kannata." Nuorsuomalaisten vähemmistöllä Malmi-
vaara tarkoitti ennen muuta Mauno Rosendalia, Kes-
ki- ja Pohjois-Pohjanmaan heränneiden auktoriteet-
tia. Yhteinen sävel vuosia kestäneen poliittisen eri-
mielisyyden jälkeen oli jälleen löytynyt. Niin ikään
Ruotsalaisen puolueen Malmivaara arvasi salaisesti
kannattavan kirkon ja valtion eroa, mutta julkisesta
kannanotosta sitä pidätteli ainoastaan sosialismin pel-
ko: "se kai salaisesti aavistaa, että kirkosta on so-
sialismia vastaan viimeinen turva."32

Kirkon ja valtion eroon tähtäävillä pyrkimyksil-
lä oli herännäisjohtajan mielestä siis varsin laaja tu-
ki. Siksi Malmivaara ei kyennyt salaamaan suurta epä-
luuloaan tulevaa kansanvaltaista eduskuntaa kohtaan,
vaikka olikin uudistusta julkisuudessa kannattanut.33

Kaikkein hämmästynein Malmivaara näytti olevan
erään poliittiseen elämään hiljattain mukaan tulleen
ryhmän kirkko-valtio-kannanotosta:

Merkillisin on Oulun läänissä perustetun n.s. maalais-
puolueen ohjelma, jota puoluetta aiotaan ulotuttaa yli
maan. Tämä vaatii kirkon ja valtion eroa, mutta uskon-
nonopetus kouluissa on säilytettävä.34

Julkisuudessa esitetyistä kirkon ja valtion suhteisiin
liittyvistä epäkohdista vakavimpana Malmivaara
piti papiston palkkaustapaa. Koska pappi joutui ke-
räämään palkkansa seurakuntalaisilta, se oli omiaan
lisäämään sellaisia kannanottoja, joita Seinäjoella pi-
detyn maalaisliitonkin kokouksessa oli kuulemma
huudeltu: "Uskontoa kansa rakastaa, mutta valtiokir-
kon pappeja se vihaa." Järjestelmä oli aikaansaanut
sen, että koko virkakunta oli saanut "ahneen maineen".
Toinen Malmivaaran mainitsema ja todelliseksi tun-
nustama epäkohta oli palkkaukseen liittyvä virkata-
lojärjestelmä. Herännäisjohtaja piti täysin sopimat-
tomana, että pappi joutui varsinaisen tehtävänsä ohel-
la toimimaan myös maanviljelijänä, sillä se oli maal-
listanut papistoa.

Taloudelliset epäkohdat, joihin kuuluivat myös
joidenkin pappien kohtuuttoman suuret palkat, eivät



kuitenkaan oikeuttaneet vaateita erottaa kirkkoa val-
tiosta. Malmivaara oli vakuuttunut, että taloudelli-
set epäkohdat voitiin korjata muulla tavoin ja sen jäl-
keen erovaateetkin laimenisivat. Sitä paitsi herän-
näisjohtajan käsityksen mukaan valtio oli kirkkoon
nähden kirkkaasti plussan puolella: "ei tarvitse pesä-
eroa siitä syystä tehdä, että kirkko valtiota köyhdyt-
täisi, sillä tämän summan olisivat jo siviilirekisterit
nielleet, ellei papisto olisi kirkonkirjoja hoitanut." Sen
sijaan herännäisjohtajan näkökulmasta ainoa var-
teenotettava kirkon ja valtion eron puolesta esitetty
perustelu oli jotain aivan muuta kuin taloudellinen:

Mutta tätä eroa on puolustettu vielä silläkin, että kirkko
siten pääsisi vapaaksi valtion holhouksesta, sen papit tu-
lisivat käsittämään syvemmin tehtävänsä ja kirkosta kar-
sisi pois kaikki kuolleet ainekset, jotka olivat sille haitaksi
eikä hyödyksi.

Tätä perustelua Malmivaara luonnehti suorastaan miel-
lyttäväksi, mutta samaan hengenvetoon antoi ym-
märtää, että hieno ajatus oli epärealistinen. Valtiosta
vapaa kirkko ei kuitenkaan muodostuisi tosikristitty-
jen yhteisöksi, vaan siihen tulisi edelleenkin kuulu-
maan myös ihan tavallisia "kristillismielisiä". Näitä
olivat ne, "jotka kylläkin pitivät pakanuutta kauhis-
tuksena vaikkeivät olleetkaan antaneet koko sydän-
tänsä Herralle. ...ja luultavaa on, että siihen kirkkoon
tulee kuulumaan usea sosialistikin, ellei omasta ha-
lusta, niin ainakin vainionsa pakotuksesta." Ja kos-
ka edes papit eivät tulisi olemaan valtiosta vapaassa
kirkossa sen parempia ei erottamisella mitään herän-
näisjohtajan mielestä voitettaisi.

Wilhelmi Malmivaara oli täysin vakuuttunut sii-
tä, että järjestelmässä olevia epäkohtia ei voitu auttaa
erottamalla kirkko ja valtio toisistaan. Eroa eivät tu-
keneet sen paremmin taloudelliset kuin uskonnolliset
syytkään. Mitään sellaista hyötyä ei sen paremmin
kirkon kuin valtionkaan kannalta erolla saavutettai-
si, mitä ei uskonnonvapauden tunnustaminen riittäi-
si turvaamaan. Yhtä vakuuttunut Malmivaara oli myös
siitä, että mahdollisen eron jälkeenkin läpiluterilai-
nen ja "kristillismielinen" Suomen kansa jäisi kirk-
koon ja perustaisi uskontokasvatuksensa turvaami-
seksi vaikka yksityiskouluja.

Merkille pantavaa on kuitenkin se, että näistä var-
mana pitämistään seikoista huolimatta herännäisjoh-
taja esitti kirjoituksen lopussa yhden uhkakuvan, jo-
ka oli jossain määrin ristiriidassa edellä esittämänsä
kanssa. Kirkon erottaminen valtiosta aiheutti nimit-
täin poliittisen, venäläistymiseen liittyvän uhkan. Mal-

mivaara muistutti, että vaikka valtio ottaisikin tuken-
sa pois luterilaiselta kirkolta, se ei tekisi sitä valtio-
päämiehen omalle kirkolle:

Valtio jää varoillansa kannattamaan kreikkalais-venäläistä
kirkkoa, ...joka ei suinkaan vastedeskään aikone vapaa-
kirkkoa muodostaa, vaan saa erinomaisen tilaisuuden ai-
nakin pyrkiä täyttämään luterilaisen kirkon väistymisen
kautta tyhjäksi jääneen aukon.35

Malmivaaran kirjoituksen loppu osoitti erinomai-
sella tavalla, että herännäisjohtajan mielessä kansal-
liset näkökohdat olivat varsin ratkaisevia. Toisaalta
herännäisjohtaja esitti, että "isiltä peritty usko" säi-
lyttäisi paikkansa vaikka valtion ja kirkon suhteisiin
tehtäisiin minkälaisia muutoksia, mutta toisaalta hän
varoitti venäjänpoliittisesta uhkasta, jonka kirkon ase-
maan puuttuminen aiheutti. Herännäisjohtajan viesti
oli nyt se, että juuri luterilainen kansa oli paras tuki
valtiolle ja siksi päättäjät tekivät viisaimmin jos jät-
täisivät kirkon aseman rauhaan.

Malmivaaran käsitys siitä kuinka laajasti kirkon
ja valtion erovaatimusta todellisuudessa kannatettiin
oli vahvasti liioiteltu. Historian ironiana voi pitää
sitä, että Malmivaaran ja monen muun kirkonmiehen
pelkäämät kirkon asemaan kohdistuvat muutosvaati-
mukset eivät toteutuneet niin kauan kun Suomi oli osa
Venäjän valtakuntaa. Näin myös uskonnonvapauden
laajentamispyrkimysten heikko menestys koko auto-
nomian aikana kertoo erinomaisen hyvin suoma-
laisten vallankäytön rajallisista mahdollisuuksista.
Käytännössä valta oli hallitsijalla, sillä jos valtio-
päivät ja suuriruhtinas eivät päässeet yhteisymmär-
rykseen, viimeinen sana oli aina jälkimmäisellä. Vuo-
sien 1904-1906 kriisi Venäjällä ja Suomen yksika-
marisen eduskunnan syntyminen lisäsivät kyllä jon-
kin verran Suomen todellista autonomiaa, mutta täs-

30 Niemi 1986 Aho Rosendalille 24.3.1901; SKS KirA Ja 72
Rosendal Aholle 26.101902; Kares 1941-1952 III,
266-306; Seppo 1970, 207, 233-234, Mustakallio 1983,
41-42; Seppo 1987, 206; Huhta 1995, 79-80.

31 HK1906, 151-160 Kirkko ja valtio; HK 1907, 19-26 Vielä
kirkon ja valtion erosta.

32 HK1906, 151-152 Kirkkoja valtio.
33 HK 1906, 27-28 Mihin viittaavat ajan merkit; Mustakallio

1983, 115.
34 HK 1906, 152 Kirkko ja valtio.
35 HK 1906, 151-160 Kirkko ja valtio.
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täkin lähtien Venäjän keskusvallan ajoittainen vah-
vistuminen merkitsi suomalaisten itsemääräämisen
heikentymistä.36 Suomalainen kansanedustaja Wil-
helmi Malmivaara ilmaisi saman vuonna 1911 näin:

Kahdeksannet valtiopäivät viiden vuoden kuluessa - se-
hän on jo melkoinen ennätys, minkä tämä uusi kansan-
valtainen eduskuntamme on saavuttanut. Ihmeellistä kyl-
lä näyttää tätä kirjoittaissa ainakin vielä siltä, että pääs-
tään tällä kertaa hajoittamatta lähtemään. Venäläiset ovat
nyt vuoroonsa saaneet itse kokea, miltä tuntuu, kun hal-
litus polkee perustuslakia, sekä neuvotella "laillisuuden
palauttamisesta", josta täällä on toistakymmentä vuotta
täytynyt puhua. Tästä johtuu Suomen eduskunnan ul-
koapäin nauttima rauha.37

Eduskuntauudistus oli kyllä merkinnyt demokrati-
soitumista siinä mielessä, että edustajat valtiopäivil-
le valittiin kansanvaltaisesta Käytäntö kuitenkin osoit-
ti, ettei tämän kaltainen kansanvaltaisuus vielä mer-
kinnyt sitä, että kansalla olisi ollut todellista valtaa.
Vasta Venäjän keskusvallan hajoaminen ja sitä seu-
rannut Suomen itsenäistyminen vuonna 1917 loivat
poliittiset edellytykset omien lakien itsenäiselle sää-
tämiselle ja samalla myös uskonnonvapauden toteut-
tamiselle. Edellytysten puuttuminen aikaisemmin ei
kuitenkaan tarkoittanut sitä, etteikö vaikuttamista oli-
si tosissaan ennen itsenäistymistäkin yritetty.
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