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Matleena Sopanen

Työväkeä tavoittamassa 
Maallikkosaarnaajat, Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon saarnalupatutkinto  
ja sisälähetyksen kenttä  

1800- ja 1900-lukujen taitteessa

Johdanto

Artikkelini käsittelee työväkeen kohdennettua sisälähetystyötä 
1800- ja 1900-lukujen vaihteen Suomessa. Näkökulmani on maal-
likkomiehissä, jotka pyrkivät suorittamaan Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon saarnalupatutkinnon. Vuonna 1870 voimaan 
astuneen kirkkolain mukaan maallikot saivat anoa kotihiippa-
kuntansa tuomiokapitulilta ja piispalta virallista saarnalupaa, 
joka oikeutti haltijansa ottamaan osaa kristinuskon opetukseen 
ja saarnaamiseen seurakunnassa.1 Artikkelissani tarkastelen kir-
kon, saarnaluvan hakijoiden ja työväenliikkeen suhteita, työväes-
töön kohdistuneita sisälähetystoimia sekä saarnaluvan saaneiden 
maallikoiden työnkuvaa muuttuvassa yhteiskunnassa.

Suomessa liikkui runsaasti erilaisia uskonnollisia puhujia vuo-
sisatojen vaihteen molemmin puolin. Heistä vain pieni osa anoi 
tuomiokapitulilta saarnalupaa ja vielä harvempi suoritti lupaan 
vaaditut kokeet onnistuneesti. Monivaiheinen, aikaa vievä haku-
prosessi alkoi anomuskirjeen ja siihen kuuluvien liitteiden, kuten 
papintodistuksen ja koulutustietojen, lähettämisellä tuomiokapi-
tuliin. Lupaavan oloiset hakijat kapituli kutsui kokeisiin.2 Saar-
nalupa ei ollut ehdoton edellytys julkiselle julistamiselle, mutta se 
saattoi avata haltijalleen ovia. Saarnaluvan saaneet työskentelivät 
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sekä paikallisseurakunnissa että kristillisellä yhdistyskentällä. On 
kuitenkin perusteltua puhua nimenomaan kirkon saarnalupatut-
kinnosta riippumatta siitä, missä saarnaajan työala oli. Tutkin-
nosta säädettiin kirkkolaissa, ja sen toteutus ja valvonta olivat 
tuomiokapitulien käsissä. Jokaisella saarnaluvan saaneella oli 
näin ollen vähintään muodollinen yhteys kirkkoon. Lisäksi tut-
kinnosta ja sen vaikutusmahdollisuuksista käytiin kirkon sisällä 
toistuvia keskusteluja.

’Sisälähetyksellä’ tarkoitetaan uskonnollisella kentällä tehtävää 
työtä, joka pyrkii tavoittamaan uskosta vieraantuneet ja johdatta-
maan nämä hengelliseen herätykseen. Artikkelini aiheen vuoksi 
tarkastelen ennen kaikkea saarnojen ja muun hengellisen puhe- 
ja opetustoimen kautta tapahtuvaa sisälähetystä. Sisälähetystyö 
voi pitää sisällään myös esimerkiksi kristillissosiaalista hoiva- ja 
kasvatustyötä. Hengellisen tuen lisäksi sen piirissä voidaan tar-
jota aineellista apua.3 Keskityn artikkelissani Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon ja sen kanssa läheisessä yhteydessä toiminei-
den kristillisten yhdistysten tekemään lähetystyöhön. Katson 
’työväen’ tai ’työväestön’ käsitteitä sisälähetyksen näkökulmasta: 
tehostetun sielunhoidon kohteet olivat tilattomia, yleensä käsi- 
tai palkkatyöläisinä itsensä elättäviä ihmisiä, jotka asuttivat sekä 
maaseutua että kaupunkeja.4

Käsittelen artikkelissani pääasiassa vuosien 1897 ja 1923 väli-
siä tapahtumia, joskin ajoittain olen kokenut tarpeelliseksi vii-
tata myös varhaisempiin aikoihin. Tutkittavan ajanjakson aikana 
Suomi oli jaettu neljään hiippakuntaan: Turun arkkihiippakun-
taan sekä Porvoon, Kuopion5 ja Savonlinnan hiippakuntiin. 
Jaosta päätettiin vuonna 1895. Porvoon hiippakunnan itäisistä 
osista muodostettiin Savonlinnan hiippakunta, joka aloitti toi-
mintansa vuonna 1897.6 Keskityn tässä artikkelissa ensisijaisesti 
Porvoon hiippakuntaan, joka tarjoaa hyvän poikkileikkauksen 
teollisuusalueilla, esikaupungeissa ja kaupungeissa sekä maa-
seutuseurakunnissa tehtävästä sisälähetystyöstä. Monin osin 
Porvoon hiippakunnan kehitys heijastelee myös yleisemmin 
työväestön, kirkon ja maallikkosaarnaajien suhteiden kehitystä. 
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Laajempaa kontekstia artikkeliin tuovat myös esimerkiksi kirkol-
liskokouskeskustelut.

Hyödynnän artikkelissani tuomiokapituleille lähetettyjä saar-
nalupahakemuksia7 sekä niiden käsittelystä kertovia tuomioka-
pitulien pöytäkirjoja. Tuomiokapitulien arkistoista löytyy myös 
saarnaluvan hakijoita koskevia vuosittaisia ilmoituksia, joissa 
kirkkoherrat kertovat seurakunnassaan liikkuvista saarnaluvan 
saaneista ja arvioivat näiden toimintaa. Turun arkkihiippakun-
nan tuomiokapituli määräsi ilmoitusten laatimisesta jo vuonna 
1907, ja muut hiippakunnat omaksuivat vastaavan käytännön 
vuonna 1912.8 Käytän lähteinäni myös pappein-, piispain- ja 
kirkolliskokousten pöytäkirjoja. Sisälähetyksen järjestäminen 
ja tehostaminen oli näissä kokouksissa toistuva teema. Lisäksi 
olen saanut käyttööni saarnalupatutkinnon suorittaneen Oskari 
Vihantolan muistikirjoja ja muuta henkilökohtaista kirjallista 
aineistoa. Tämä aineisto on artikkelin kirjoittamisen aikaan 
Vihantolan jälkeläisten hallussa. Kartoittaakseni paremmin esi-
merkiksi saarnaluvan hakijoiden työkenttää sekä näiden yhteyk-
siä työväenliikkeeseen olen turvautunut myös sanoma- ja aika-
kauslehtien kirjoituksiin. 

Olen pyrkinyt samanaikaisesti hahmottamaan sisälähetys-
kentän laajempia linjoja sekä suuntaamaan tarkastelun yksittäi-
siin maallikkosaarnaajiin. Tämä on ollut välttämätön työtapa 
etenkin saarnalupa-aineiston hajanaisuuden ja aukkoisuuden 
vuoksi. Vaikka saarnalupatutkinnon suorittaneet maallikot työs-
kentelivät kristillisten yhdistysten lisäksi myös paikallisseura-
kunnissa, eivät he olleet kirkon palveluksessa samaan tapaan 
kuin esimerkiksi papit, lukkarit ja urkurit. Maallikoiden seura-
kunnissa tekemä saarna- ja opetustyö perustui pitkälti paikalli-
sen papiston ja maallikkosaarnaajien keskinäiseen sopimukseen, 
eikä siitä näin ollen ole jäänyt yhtä runsaasti jälkiä kuin kirkolli-
sessa virassa olevien työstä. Menetelmällisesti työtapani on ollut 
lähellä lähilukua, jossa aineistoja luetaan kerta toisensa jälkeen 
niistä aina uutta ammentaen, aikaisempia lukukertoja täydentäen 
ja toisaalta myös kriittisesti arvioiden. Monenkirjava aineisto on 
myös mahdollistanut tutkittavan ajan isojen ja pienten ilmiöiden 
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tarkastelun useammasta eri näkökulmasta käsin. Rinnakkain 
ja ristiin luettuna nämä menneisyyden jäänteet ovat auttaneet 
ymmärtämään sitä moniäänistä todellisuutta, jossa tutkimani 
maallikkosaarnaajat toimivat ja jonka muokkaamiseen he myös 
itse vaikuttivat.9

Työväestön, kirkon sekä uskonnon välisiä yhteyksiä ja jän-
nitteitä on tutkittu aiemmin monesta eri näkökulmasta käsin. 
Esimerkiksi Pirjo Markkola on kirjoittanut työväen uskonnolli-
suudesta sekä naisten harjoittamasta kristillissosiaalisesta työstä, 
joka usein kohdistui juuri työväenluokan edustajiin. Mikko 
Kemppainen on avannut väitöskirjassaan sosialismin, kristin-
uskon ja sukupuolen kerrostumia, ja Ilkka Huhdan toimitta-
massa artikkelikokoelmassa Sisällissota 1918 ja kirkko kirjoittajat 
pureutuvat sekä sisällissodan tapahtumiin että sodan välittömiin 
ja kauaskantoisiin vaikutuksiin työväestön ja kirkon suhteissa. 
Niko Huttunen puolestaan on analysoinut kattavasti Raamatun 
käyttöä sisällissodan osapuolten retoriikassa.10 Kirkon saarnalu-
patutkinto on noussut tutkimuskohteeksi vasta hiljattain. Hannu 
Mustakallio on selvittänyt Kuopion hiippakunnan saarnaluvan 
hakijoiden taustoja, toimintaa ja luvan myöntämisen ehtoja kah-
dessa artikkelissa. Olen itse käsitellyt saarnalupatutkintoa kol-
messa artikkelissa ja työstän parhaillaan väitöskirjaa, jossa tutkin 
saarnalupajärjestelmää rakentuvan suomalaisen kansalaisyhteis-
kunnan kontekstissa vuosina 1870–1923.11 Erkki Kansanaho on 
käsitellyt saarnalupatutkintoa lyhyesti osana sisälähetyksen kent-
tää, Lauri Koskenniemi taas on perehtynyt aiheeseen saarnalu-
paa ahkerasti hakeneiden Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen 
maallikkopuhujien näkökulmasta.12

Kilpailu työväen sieluista

Modernisaatio muutti suomalaista yhteiskuntaa monin tavoin. 
Vuonna 1879 voimaan astunut elinkeinovapaus, ammattikunta-
järjestelmän lopettaminen sekä teollistuminen avasivat ihmisille 
uudenlaisia uramahdollisuuksia ja lisäsivät töiden perässä tapah-
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tuvaa muuttoliikettä. Liikkumista edesauttoivat myös muuttova-
paus, irtolaislainsäädännön asteittainen lientyminen sekä paran-
tuva liikenneverkosto. Koululaitoksen, kansansivistystyön sekä 
puolue- ja yhdistyskentän kehitys puolestaan vaikuttivat ihmis-
ten tapaan jäsentää ja selittää kokemaansa, samoin tieteeseen 
pohjaavan maailmankuvan kehittyminen ja pirstaloituva uskon-
nollinen kenttä: vapaakirkollinen liike, Pelastusarmeija, baptistit 
ja metodistit sekä monet muut uskonyhteisöt tarjosivat vaihtoeh-
toja evankelis-luterilaisen kirkon opetukselle.13 

Porvoon hiippakunta oli tutkittavana aikakautena Suomen 
kaupungistuneinta ja teollistuneinta aluetta, ja varsinkin Tam-
pereen ja Helsingin seudut kasvoivat nopeasti vuosisadan vaih-
teen molemmin puolin. Ihmiset muuttivat kaupunkien ja teol-
lisuuskeskittymien liepeille töiden sekä huokeamman asumisen 
perässä.14 Esikaupunkialueet levisivät kontrolloimatta myös maa-
laiskuntien puolelle. Pääasiassa köyhän työväestön asuttamien 
esikaupunkialueiden hoito oli maalaiskunnille raskasta, mutta 
kaupungitkaan eivät halunneet ottaa niitä kontolleen. Veli-Matti 
Aution mukaan syynä oli pelko yleisen hyvinvoinnin laskusta 
sekä voimasuhteiden muutoksesta vasemmiston hyväksi.15 Sie-
lunhoidolliselta kannalta kaupungit, esikaupungit ja teollisuus-
seudut muodostivat kirkolle uudenlaisen haasteen. Voimakkaan 
väestönkasvun ja muuttoliikkeen seurauksena ihmiset joutui-
vat usein asumaan ahtaasti ja alkeellisissa oloissa. Aineellisesta 
hädästä versoi hengellistä hätää, jonka katsottiin ilmenevän 
muun muassa juoppoutena, aviottomina lapsina ja rikollisuutena. 
Porvoon piispana vuodet 1892–1920 toimineen Herman Råberg-
hin mielestä ihmisten kristillis-siveellinen tila oli korkeimmillaan 
maaseudulla, mutta ilman tehostettua sielunhoitoa tiiviiden asu-
tuskeskusten turmiolliset vaikutteet leviäisivät ennen pitkää myös 
maalaisseurakuntiin. Porvoon hiippakunnassa huolta herättivät 
etenkin Helsingin ja Tampereen nopeasti paisuvat esikaupun-
kialueet. Väestön sielunhoidollisen tarpeen hahmottaminen oli 
kuitenkin hankalaa, sillä paikkakunnalta toiselle liikkuvat ihmi-
set eivät aina ottaneet kotiseurakunnastaan asianmukaista muut-
tokirjaa. Näin ollen paikallisseurakunnan papisto ei välttämättä 
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tiennyt, keitä alueella todella asui, jolloin myös kirkon valvonta 
sekä säännöllisen ja yksilön tarpeet huomioivan sielunhoidon 
järjestäminen vaikeutui.16 

Oma haasteensa oli saada seurakuntalaiset kirkkoon. Porvoon 
hiippakunnan papisto oli ennen suurlakkoa melko tyytyväinen 
siihen, miten tiheään seurakuntalaiset kävivät jumalanpalveluk-
sissa ja ehtoollisella. Hiljalleen käynnit kuitenkin vähenivät: ensin 
säätyläisten, sitten miesten ja lopulta nuorten keskuudessa.17 
Kehittyvän liikenneverkoston, lisääntyneen vapaa-ajan ja ylei-
sen yhteiskunnallisen aktiivisuuden myötä ihmisille oli pyhä- ja 
juhlapäivinä tarjolla aiempaa laajemmin hengellistä ja maallista 
ajanvietettä. Pirjo Markkolan mukaan esimerkiksi Tampereella 
oli runsaasti nimenomaan työväestölle suunnattuja aktiviteet-
teja. Etenkin nopeasti lisääntyvät yhdistysten ja herätysliikkeiden 
perustamat rukoushuoneet houkuttelivat vuosisadan vaihteessa 
kuulijoikseen kaupungin ja esikaupungin työläisiä. Kilpailua 
sanankuulijoista käytiin myös eriuskolaisten kanssa. Esimerkik-
si vapaakirkollinen liike kohdensi toimintaansa etenkin urbaa-
niin työväenluokkaan. Tehdaskaupunki Tampereesta tulikin yksi 
liikkeen keskuksista. Myös baptistit, metodistit ja Pelastusar-
meija puhuttelivat työväkeä.18 Kristillisen yhdistyskentän kasvu 
otetiin kirkossa vastaan ristiriitaisin tuntein. Yhdistysten katsot-
tiin yhtäältä virkistävän ja kehittävän, toisaalta hajauttavan hen-
gellistä kenttää viemällä ihmisten huomiota pois perinteisestä 
seurakuntaelämästä.19 Kirkkohistorioitsija Kyllikki Tiensuun 
mukaan kirkkokin otti osaa rukoushuoneiden perustamiseen: 
kirkollisten rukoushuoneyhdistysten avulla kirkko pyrki vastaa-
maan toisaalta sekularisoitumisen uhkaan, toisaalta haastamaan 
vapaakirkollisten ja työväenliikkeen vetovoimaa.20

Nouseva työväenliike ei siis ollut kirkon ainoa kilpailija, mutta 
sen ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suhde muodostui 
alusta saakka jännitteiseksi. Aikaansa seuraavat papit pitivät sil-
mällä muiden maiden tapahtumia, ja etenkin Saksasta saatujen 
tietojen valossa myös suomalainen työväenliike miellettiin kris-
tinuskon vastaiseksi. Liikkeen kritiikki kohdistui kuitenkin ensi-
sijaisesti kirkkoa ja papistoa kohtaan, tosin etenkin johtotasolta 



Työväkeä tavoittamassa – Maallikkosaarnaajat, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ...

76

esitettiin 1800-luvun lopulta alkaen myös uskonnonvastaisia 
lausuntoja.21 Työväenliike organisoitui vuonna 1899 Suomen 
Työväenpuolueeksi. Forssassa vuonna 1903 pidetyssä puolueko-
kouksessa nimi vaihdettiin Suomen Sosialidemokraattiseksi Puo-
lueeksi. Forssan kokousta on pidetty vedenjakajana kirkon ja työ-
väenliikkeen suhteissa. Kokouksessa puolue omaksui virallisesti 
sosialistisen ohjelman, määritti uskonnon yksityisasiaksi, ajoi 
kirkon ja valtion eroa sekä vaati uskonnonopetuksen lakkautta-
mista kouluissa. Nimenomaan sosialistien johtotason lausunnot 
olivat omiaan lietsomaan papistossa pelkoa, että kirkko ja sen 
ympärille keskittynyt perinteinen elämäntapa olivat uhattuina.22

Työväenliike sai yhä tukevamman jalansijan suurlakon jälkeen 
ja uusia työväenyhdistyksiä perustettiin myös Porvoon hiippa-
kunnan alueella. Hiippakunnan papiston enemmistö suhtau-
tui sosialistiseen työväenliikkeeseen kriittisesti. Piispa Råbergh 
oli kritisoinut sosialismia jo 1870-luvulta alkaen. Sosialismi ei 

Jumalanpalveluksesta poistuvia seurakuntalaisia Tuusulan kirkon pihassa 
1910-luvulla. Kuva: August Haikonen/Keravan museopalvelut, Vanha 
peruskokoelma, kuva v001_0598. CC BY-NC-ND 4.0.
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Råberghin mielestä sopinut Suomeen, jossa olot olivat ratkai-
sevassa määrin paremmat kuin aatteen syntymaassa Saksassa. 
Ihmisten hyvinvoinnin pohjana oli hänen näkemyksensä mukaan 
oltava jumalanpelko, raittius, järjestys ja työteliäisyys. Yhteis-
kunnallisia epäkohtia vastaan tuli taistella kristillisen rakkauden 
avulla. Råbergh syytti seurakuntaelämän erilaisista ongelmista 
sosialismia, jonka nousu oli piispan silmissä todiste joukkoluo-
pumuksen etenemisestä. Sosialistinen liike oli vaarallinen, sillä 
sen kylvämässä ”jumalankieltämyksessä” piili vallankumouksen 
siemen.23 Vuoden 1905 suurlakko vain vahvisti kumouksellisuu-
den vaikutelmaa: vanhat auktoriteetit kyseenalaistanut joukkolii-
kehdintä herätti papistossa laajaa huolta, ja etenkin piispat kat-
soivat lakon olevan yhteiskuntajärjestykselle haitallinen. Kirkon 
arvosteluun ottivat työväenliikkeen lisäksi osaa myös eriusko-
laiset, liberaalit porvarit sekä perustuslaillisen linjan kannatta-
jat, joita monen papin ensimmäisenä sortokautena harjoittama 
myöntyvyyspolitiikka ei ollut miellyttänyt.24

Papiston piirissä esiintyi toisaalta myös ymmärrystä joitakin 
työväenliikkeen tavoitteita kohtaan. Vuoden 1903 kirkollisko-
kouksessa lakitieteen tohtori ja Porvoon hiippakunnan maallik-
koedustaja Heikki Renvall esitti esikaupunkipappien asettamista 
maan neljään suurimpaan kaupunkiin. Renvall painotti, miten 
tärkeää tehtävään oli palkata pappeja, jotka yrittäisivät ymmärtää 
työväen olosuhteita ja vaatimuksia. Aloite eteni kirkolliskokouk-
selta senaatin käsittelyyn, ja vuonna 1908 ensimmäiset papit aloit-
tivat työnsä Turun, Viipurin ja Tampereen esikaupungeissa.25 Esi-
kaupunkipapit tarjosivat rautatiesaarnaajien ja teollisuusseutujen 
evankelioimisen ohella yhden keinon taistella työväen sieluista.26 
Myös niin sanottuun Teologiseen lauantaiseuraan ja nuorkirkol-
liseen ryhmittymään kuuluvat papit pyrkivät sillanrakentamiseen 
kirkon ja työväestön välillä. Moni ryhmittymien johtohahmoista 
työskenteli Porvoon hiippakunnassa: Jaakko Gummeruksesta 
tuli Porvoon piispa vuonna 1920, ja pastorit Erkki Kaila, Lauri 
Ingman sekä Uno Paunu toimivat tuomiokapitulin asessoreina 
1910-luvulla. Muun muassa Helsingin yliopiston käytännöllisen 
teologian professorina toimineesta Ingmanista tuli 1930-luvulla 
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arkkipiispa. Kaila valittiin arkkipiispaksi Ingmanin jälkeen. 
Paunu puolestaan työskenteli pitkään Lähetysseuran palveluk-
sessa ja nousi lopulta seuran lähetysjohtajaksi.27 

Sosialistisen työväenliikkeen haastajaksi nousi suurlakon jäl-
keen kristillinen työväenliike, jonka toiminnassa oli mukana 
myös pappeja. Ensimmäinen kristillinen työväenyhdistys perus-
tettiin Tampereella marraskuussa 1905. Seuraavana vuonna 
yhdistysten kattojärjestöksi syntyi Suomen Kristillinen Työväen 
Liitto (SKTL). Liiton piirissä tehtiin aluksi myös puoluepolitiik-
kaa ja sen edustajat saivat joitakin paikkoja eduskunnasta. Liike 
vaati samoja yhteiskunnallisia muutoksia kuin sosialistinen sisa-
rensa, mutta korosti samalla evankelis-luterilaisen kirkon asemaa 
kristinuskon ja kristillisten arvojen opettajana. Kantavana aja-
tuksena oli, että saattamalla työväestö säännöllisen seurakunnal-
lisen hoidon piiriin pidettiin huolta paitsi kansan hengellisestä 
ja siveellisestä tilasta myös yhteiskuntarauhasta. Melko nopeasti 
liike kuitenkin hajaantui. Kristillisen työväenpuolueen olemassa-
olo ei saanut varauksetonta tukea liikkeen pappisjäseniltä, joista 
monet olivat poliittiselta katsantokannallaan lähellä porvarillisia 
puolueita. Samalla kun papit alkoivat tehdä liikkeeseen pesäeroa, 
vahvistui sen sisällä radikaalin maallikkosiiven linja.28

Maallikot sisälähetyksen asialla

Ajatus aktiivisista kirkon päätöksentekoon ja seurakuntaelämään 
osallistuvista maallikoista oli läsnä jo vuoden 1869 kirkkolaissa, 
mutta maallikoiden osallistamiseen alettiin kiinnittää entistä 
enemmän huomiota vuosisatojen vaihteessa. Asiassa vaikuttivat 
pyrkimys kiertävän saarnatoimen järjestämiseen sekä kasvava 
kiinnostus diakoniatyöhön.29 Maallikoiden osaamisen hyödyntä-
miseen kannusti myös pappispula, josta kirkko oli kärsinyt aika 
ajoin 1800-luvun alusta saakka. Teologian opiskelijoita oli erityi-
sen vähän pian suurlakon jälkeen ja 1920-luvun alussa.30 Suomen 
väkiluku sen sijaan nousi nopeasti. Kun uusi hiippakuntajako 
astui vuonna 1897 voimaan, Porvoon hiippakunnan väkiluku oli 
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653 000 henkeä. Vuoteen 1912 mennessä asukkaita oli jo 846 000. 
Etenkin kaupunkiseurakunnissa pappien vastuulla oli usein suuri 
määrä ihmisiä. Seurakuntia pyrittiin jakamaan hallittavamman 
kokoisiksi niin Porvoon hiippakunnassa kuin muuallakin Suo-
messa, mutta silti niiden hoitaminen yksinomaan pappisvoimin 
saattoi olla haastavaa.31 Maallikoiden apu otettiin monin paikoin 
ilolla vastaan.

Maallikkotoimen kehittämiseen kannusti myös yhteinen vi-
hollinen – yhdessä uskovaiset maallikot ja kirkko voisivat yrittää 
vastustaa aikakauden epäkristillisiä voimia. Monet papit pitivät 
sosialistista työväenliikettä syypäänä kirkon arvostuksen horju-
miseen ja myös väestön kurjistuvaan kristillis-siveelliseen tilaan.32 
Kun vuoden 1908 kirkolliskokouksessa keskusteltiin mahdolli-
suudesta saada valtiolta avustusta evankelioimistoimeen, vaati 
rovasti Elis Bergroth myös maallikoiden osanottoa:

”Ei siinä ole tarpeeksi, että me, varsinaiset sananpalvelijat, sanaa 
saarnaamme. Me tarvitsemme tähän tärkeään tehtävään avuk-
semme Jumalan sanan valaisemia maallikoita, varsinkin täm-
möisenä aikana, jolloin jumalankieltäjät, epäuskon apostolit 
ahkeraan kiertävät maita ja mantereita levittämässä turmiollisia 
oppejansa.”33

Saarnaamisesta kiinnostuneista maallikoista ei onneksi ollut 
Suomessa pulaa. Vaikka vain osa maan maallikkosaarnaajista 
anoi saarnalupaa, oli luvan saaneita vuosisadan vaihteessa jo 
runsaasti. 1900-luvulla hakijoiden määrä vain kasvoi. Pelkästään 
Porvoon hiippakunnassa oli vuosina 1897–1923 yhteensä 111 
saarnaluvan anojaa, joista kaksi kolmasosaa suoritti tutkinnon 
menestyksekkäästi.34 Saarnalupatutkinnon suorittaneita maal-
likoita työskenteli sekä paikallisseurakunnissa että kristillisten 
yhdistysten matkasaarnaajina, nuorisotyöntekijöinä, piirisihtee-
reinä tai muina maallikkotyöntekijöinä. Paikallisseurakunnissa 
saarnaluvan saaneet muun muassa avustivat pappeja lukukinke-
reillä, hartauskokouksissa, rippikoulun pidossa ja saarnoissa. Osa 
piti jumalanpalveluksia papin puolesta, jos tämä ei itse siihen 
kyennyt esimerkiksi sairauden tai matkan vuoksi. Saarnaluvan 
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saaneita työskenteli myös esimerkiksi rukoushuoneiden saarnaa-
jina.35

Suomen yhdistyskenttä laajeni voimakkaasti sortokausien 
aikana ja etenkin suurlakon jälkeen. Vuonna 1906 perustuslakiin 
kirjattiin yhdistymisvapauden periaate, eikä toimilupaa enää tar-
vinnut hyväksyttää senaatilla. Yhdistyskentän kasvu jatkui aina 
1920-luvun loppupuolelle saakka,36 mikä näkyi myös saarnalu-
pahakemuksissa. Etenkin Porvoon hiippakunnan hakijoista mer-
kittävä osa oli jonkin kristillisen yhdistyksen tai seuran palveluk-
sessa tai tavoitteli tällaista työsuhdetta. Kokoonsa nähden Por-
voon ja Savonlinnan hiippakunnat olivat yhdistysten aktiivisinta 
toiminta-aluetta. Porvoon tuomiokapitulilla oli tiiviit suhteet 
etenkin Suomen Lähetysseuraan sekä Merimieslähetysseuraan,37 
joiden työhön myös monet hiippakunnan saarnaluvan anojat 
pyrkivät. Saarnalupahakemuksissa ovat edustettuina myös muun 
muassa Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Nuorten Miesten 
Kristillinen yhdistys sekä Helsingin kaupunkilähetys.38 1900-
luvun edetessä yhdistykset tulivat yhä kiinteämmin osaksi seura-
kuntien elämää. Myös kasvava osa papistosta löysi tiensä niiden 
palvelukseen. Saarnalupatutkintojärjestelmä toimi – vähintään-
kin muodollisena – siteenä kristillisen yhdistyskentän ja kirkon 
välillä. Kannustamalla työntekijöitään tutkinnon suorittamiseen 
yhdistys viesti olevansa kirkollismielinen. Esimerkiksi Lähetys-
seurassa päätettiin vuosisadan alussa, että seuran työssä käytet-
tävien maallikoiden oli suoritettava tuomiokapitulin saarnalupa-
tutkinto.39 

Kirkon ja yhdistyskentän yhteistyö johti vuosisadan vaihteessa 
myös sisälähetyssaarnaajien ja diakonien kouluttamiseen. Sisälä-
hetyssaarnaajat opiskelivat Lähetysseuran lähetyskoulussa Hel-
singissä ja diakonit Liikolan laitoksessa Sortavalassa.40 Sisälähe-
tyssaarnaajien opintoihin kuului saarnalupatutkinnon suoritta-
minen, ja myös monet diakonit pyrkivät saarnaluvan saamiseen. 
Lisäksi Liikolan laitoksessa aloitettiin vuonna 1910 erityisten 
saarnaajakurssien järjestäminen, joilla diakonit ja muut haluk-
kaat saattoivat harjoitella saarna- ja opetustyöhön. Koulutustyön 
alkuperäisenä tavoitteena oli valmistaa osaavia sisälähetystyönte-
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kijöitä kirkon tarpeisiin. Käytännössä iso osa valmistuneista kui-
tenkin asettui kristillisten yhdistysten palvelukseen. Sekä sisälä-
hetyssaarnaajien että diakonien koulutus kärsi myös resurssipu-
lasta. Sisälähetyssaarnaajien kouluttaminen päättyi vuonna 1915, 
diakonien vuonna 1921.41

Suurlakon jälkeisessä jännitteisessä ilmapiirissä myös saar-
nalupatutkintojärjestelmään kohdistettiin uudenlaisia toiveita. 
Vuonna 1907 kokoontunut Turun arkkihiippakunnan pappein-
kokous teki kirkolliskokoukselle ehdotuksen, jossa valituille 
saarnaluvan saaneille pyydettiin oikeutta kastaa lapsia, haudata 
kuolleita sekä jakaa ehtoollista.42 Ehdotuksen tavoitteena oli hil-
litä vallitsevan ja odotettavasti pahenevan pappispulan vaikutuk-
sia ja taata säännöllinen sielunhoito seurakunnissa. Ehdotus sai 
vuoden 1908 kirkolliskokouksessa pääosin myönteisen vastaan-
oton. Ajatuksen kannattajat korostivat, että kirkkolain mukaan 
maallikko sai hätätilanteessa antaa kasteen ja jakaa ehtoollisen.43 
Pastori Matti Tarkkanen puolestaan asettui aloitetta vastaan: 
maallikkosaarnaajista vain harvat olivat tarpeeksi oppineita voi-
dakseen toimia pappien apuna, eivätkä seurakuntalaisetkaan 
todennäköisesti osaisi arvostaa tällaisia väliaikaisia apulaisia. Kir-
kolliskokous päätti lopulta antaa asian tarkemman selvittämisen 
kirkkolakikomitean vastuulle.44 Saarnaluvan saaneiden toimival-
tuudet olivat lopulta esillä seuraavissa kolmessa kirkolliskokouk-
sessa. Keskustelut noudattivat pitkälti samaa kaavaa: päättäjien 
oli hankala päästä yhteisymmärrykseen siitä, vahingoittaisivatko 
vai vahvistaisivatko väliaikaiset ”maallikkopapit” kirkkoa val-
litsevina vaikeina aikoina.45 Päätöksentekoa monimutkaisti toi-
saalta myös se, että kirkolliskokouksissa käsiteltiin samanaikai-
sesti useampia pappispuutteen ja sen vaikutusten lieventämiseen 
liittyviä ehdotuksia, jotka toteutuessaan olisivat voineet vähentää 
tarvetta turvautua saarnaluvan saaneiden apuun.46 Keskustelun 
alkaessa myös Lähetysseuran sisälähetyssaarnaajista ja Liikolan 
diakoneista odotettiin vielä seurakuntiin apuvoimia.
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Maallikkosaarnaaja ja kirkon kontrolli

Saarnaajana toimiminen ei ollut ainoa, eikä välttämättä edes ensi-
sijainen maallikkotyön muoto. Porvoon piispa Råbergh oli maal-
likkotoimen vankka kannattaja ja uskoi sen tuovan siunausta 
sekä kirkolle että kansalle. Piispa pyrki vahvistamaan etenkin 
kirkkoneuvoston ja seurakunnan vanhimpien asemaa seurakun-
nissa. Näihin luottotehtäviin tuli valita kristillisiä miehiä, jotka 
valvoisivat seurakuntalaisten siveellistä elämää yhdessä papiston 
kanssa.47 Vuonna 1900 tuomiokapituli julkaisi kirjasen nimeltä 
Ohjeita maallikkotoimelle Porvoon hiippakunnan seurakunnissa: 
Porvoon tuomiokapitulin kiertokirjeitä, jossa kirkkoneuvoston 
ja seurakunnan vanhimpien rinnalla korostettiin maallikoiden 
roolia pyhä- ja kiertokoulun pitäjinä. Maallikoita tarvittiin myös 
kristillisen laupeudentyön saralla. Kirjaan esipuheen laatinut 
piispa Råbergh korosti, että jokaisen uskovan seurakunnan jäse-
nen tuli ottaa osaa Jumalan valtakunnan rakentamiseen. Tämän 
piti kuitenkin tapahtua seurakunnan järjestystä kunnioittavalla 
tavalla, sillä ”lähimmän velvollisuutensa hylkääminen tai halvek-
siminen ja antautuminen toimintaan, johon ei ole kutsuttu, on 
epäkohta, joka sotii Jumalan sanaa vastaan ja turmelee kaiken 
todellisen jumalisuuden.”48 

Piispa viittasi, tosin sitä suoraan sanomatta, kiertävään maal-
likkosaarnaajatoimeen, josta oli keskusteltu kirkon sisällä jo 
vuosikymmenien ajan. Monet papit katsoivat paikkakunnalta 
toiselle liikkuvien saarnaajien järkyttävän seurakuntien rauhaa. 
Julistajien joukossa oli etenkin eriuskolaisia ja herätysliikkeiden 
saarnaajia, mutta myös monet saarnalupatutkinnon suorittaneet 
maallikot vaikuttivat yli paikallisseurakuntien rajojen.49 Saarna-
luvan saaneiden ja pappien välille syntyi ajoittain kiistaa esimer-
kiksi opillisista näkemyksistä. Lupakirjoja oli myös otettu pois 
miehiltä, joiden toiminta ylitti tuomiokapitulien sietokyvyn.50 
Kiertävää saarnatoimea koskevissa keskusteluissa punnittiin 
sisälähetyksen tarpeiden ja kirkollisen valvonnan välistä suh-
detta. Vuoden 1869 kirkkolaki oli pyrkinyt purkamaan papiston 
ja maallikoiden välistä hierarkiaa, mutta saarna- ja opetustoimi 
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miellettiin silti pääasiassa papin vastuualueeksi.51  Seurakunnasta 
toiseen kulkevat saarnaajat haastoivat Lutherin kolmisäätyopin 
varaan rakennetun vanhan yhteiskuntajärjestyksen, jossa ihmis-
ten kuului totella ylempiään ja pysyä omalla, Jumalan asettamalla 
paikallaan. Tätä samaa järjestystä vastaan myös sosialistisen työ-
väenliikkeen katsottiin kapinoivan.

Saarnalupatutkintojärjestelmän perusteet otettiin lähempään 
tarkasteluun vuosien 1911 ja 1912 piispainkokouksissa. Savon-
linnan tuomiokapitulin asessori August Noponen – joka sittem-
min tuli Porvoon tuomiokapitulin asessoriksi – alusti vuoden 
1911 tapaamisessa kysymyksen saarnaluvan käyttölaajuudesta. 
Noposen mukaan kirkkolakia tuli tulkita niin, että maallikolla 
oli oikeus ottaa saarna- ja opetustoimeen osaa vain paikallis-
seurakunnassa, mutta ei koko maassa. Noponen perusteli näke-
mystään sillä, että ”vallattomuuden henki” oli ”suuresti vallalla 
aikanamme”, ja tämä näkyi myös uskonnollisella alalla. Paikal-
lisseurakuntaan tai ”Jumalan valtakunnan asiaa todella edistävän 
seuran” palveluksessa oleva maallikkosaarnaaja olisi paremmin 
sekä Jumalan sanan että esimiestensä, eli papiston valvonnassa.52 
Keskustelu jatkui seuraavan vuoden piispainkokouksessa, jossa 
puhuttiin saarnalupatutkinnon haku- ja koevaatimusten yhte-
näistämisestä kaikissa tuomiokapituleissa sekä ehdotettiin, että 
kirkkoherrat laatisivat vuosittain ilmoituksen siitä, kuinka monta 
saarnaluvan saanutta seurakunnassa on asunut tai työskennellyt 
ja millainen vaikutus näillä on ollut seurakunnan uskonnolliseen 
elämään. Lisäksi saarnaluvan anojien oli todistettava lupaa haki-
essaan, että heidät oli kutsuttu jonkin paikallisseurakunnan tai 
yhdistyksen toimintaan.53 Piispainkokouksen linjaukset jäivät 
lopulta tuomiokapitulien harkittaviksi, mutta ainakin Porvoon 
hiippakunnassa haku- ja koevaatimusten uudistaminen alkoi heti 
piispainkokouksen jälkeen.54

Saarnalupatutkinnon kiristyneisiin vaatimuksiin ja luvan saa-
neiden valvonnan lisäämiseen oli useampia syitä. Eriuskolaisten 
vaikutuksen lisääntyminen sekä yhdistyskentän kasvu pitivät 
huolen siitä, että kiertävästä saarnatoimesta keskusteltiin myös 
1900-luvun puolella. Vaikka kristillisten yhdistysten tekemän 
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sisälähetystyön arvo tunnustettiin laajalti kirkon piirissä, toivoi-
vat monet papit työn ohjaamista yksiin käsiin – mieluiten kir-
kon. Kun esimerkiksi Porvoon pappeinkokouksessa keskusteltiin 
vuonna 1912 sisälähetyksen keskittämisestä, kehui rovasti Nat-
hanael Borg yhdistysten vaikutusta etenkin kaupungeissa ja liike-
paikoissa. Borgin mielestä sisälähetystyö pitäisi kuitenkin tuoda 
kirkon yhteyteen, olihan jopa ”maamme antikristillisten pii-
rien” työ järjestettyä ja johto keskitettyä. Kirkon olisi syytä tehdä 
samoin.55 Vaikka piispainkokousten keskustelijat eivät asiaa suo-
raan sanoneet, ruokki kontrollin tarvetta todennäköisesti myös 
ajan poliittinen toiminta. Sosialistista agitaatiota tutkineen Anna 
Rajavuoren mukaan työväenliikkeen agitaattorit muistuttivat 
monessa mielessä maallikkosaarnaajia. Agitaattorit arvosteli-

Eriuskolaiset liikkeet vakiinnuttivat hiljalleen asemansa Suomen uskon-
nollisella kentällä. Pelastusarmeijan tilaisuus Helsingin Toisella linjalla 
vuonna 1912. Signe Brander HKM / Helsingin kaupunginmuseo, kuva 
N779. CC BY 4.0.
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vat usein kirkkoa ja pappeja mutta hyödynsivät samalla puheis-
saan uskonnollista kieltä. Agitaattorien, ”työväen evankeliumin” 
julistajien, saarnamaiset ja usein raamatullisia viittauksia sisältä-
vät puheet vetosivat Rajavuoren mukaan kuulijakuntaan muun 
muassa siksi, että tällainen puhetyyli oli ihmisille ennestään tuttu. 
Lisäksi uskonnon ja kirkkoinstituution kieli ilmensi auktoriteet-
tia ja toi käyttäjälleen näin arvovaltaa. Kyse ei kuitenkaan ollut 
puhtaasti taktikoinnista, vaan myös aidosta uskosta sosialismin 
ja kristinuskon yhteyteen.56 Jonkinasteista rinnastusta kiertävien 
maallikkosaarnaajien ja työväenaatteen välillä oli tehty jo edel-
tävän vuosisadan puolella: kun professori Lauri Ingman arvioi 
pastori Sahlbergin teosta Omista työalueistamme hengellisellä 
vainiolla vuoden 1899 Teologisessa aikakauskirjassa, nimitti hän 
kiertävää saarnaajatointa ”hengelliseksi kommunismiksi”.57

Myös kirkon suhtautumisessa saarnaajia ja agitaattoreja kuun-
televaan kansaan on havaittavissa tietynlaisia yhteneväisyyksiä. 
Kun kiertävää saarnatoimea koskeva keskustelu oli kiivaimmil-
laan 1870- ja 1880-luvuilla, tuotiin pappien puheenvuoroissa 
toistuvasti esiin huoli ”nurkkasaarnaajia” kuuntelevasta kansasta: 
oppimattomat ihmiset olivat uteliaisuutensa vietävissä eivätkä 
aina osanneet arvioida saarnoja kriittisesti. Porvoon piispana 
vuosina 1878–1883 toiminut A. J. Hornborg pelkäsi oppimat-
toman väen harhautuvan lahkoihin, kun taas sivistyneistö oli 
uskonnollisesti välinpitämätöntä.58 Vastaavanlainen ajatus vää-
ränlaisilta vaikutteilta suojeltavasta kansasta tulee esiin myös 
suhtautumisessa työväenliikkeeseen: esimerkiksi piispa Råbergh 
kantoi huolta siitä, että erilaiset paheet sekä sosialismin ajatuk-
set leviäisivät ennen pitkää myös maaseudun ”todellisen” kansan 
pariin ja turmelisivat sen.59 Samantapaisesta ajattelusta oli merk-
kejä myös työväenliikkeen johdossa: Markkolan mukaan liikkeen 
johtajat kokivat etenkin työväenluokkaisten naisten olevan liian 
uskonnollisia, ja varsinkin tehtaiden naistyöntekijät antoivat niin 
pappien kuin muidenkin uskonnollisten puhujien sokaista itsen-
sä.60 Hieman kärjistäjien voisi sanoa, että huoli rahvaan vaikutus-
alttiudesta yhdisti kirkon ja työväenliikkeen johtohahmoja.
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Maallikkosaarnaajatoimen sekä työväenliikkeen agitaation 
rinnastaminen ja vertailu on siinäkin mielessä perusteltua, että 
saarnaluvan hakijoiden joukossa oli kourallinen miehiä, joilla oli 
yhteyksiä työväenliikkeeseen. Koska saarnalupahakemukset täh-
täsivät ensisijaisesti hakijan hyvän maineen ja hengellisten ansi-
oiden esittelyyn, on työväenliikekytköksistä pitänyt etsiä tietoa 
tutkimuskirjallisuudesta sekä sanoma- ja aikakauslehdistä. Myös 
kirkkoherrojen vuosi-ilmoituksista löytyy satunnaisia mainin-
toja asiasta. Hakijoiden työväenliikeyhteydet näyttävät liittyneen 
nimenomaan kristilliseen työväenliikkeeseen. Esittelen seuraa-
vaksi pienen joukon miehiä, joista useimmat toimivat Porvoon 
hiippakunnan alueella. Aineiston niukkuuden ja mahdollisim-
man monimuotoisen kokonaiskuvan vuoksi olen kuitenkin hie-
man joustanut alueellisen rajaukseni kanssa. 

Saarnaluvan anojat työväenliikkeen riveissä

Juho Haavisto, Oskari Vihantola ja Antti Kaarne olivat kristillisen 
työväenliikkeen eturintaman toimijoita 1900-luvun alkupuolella. 
Haavisto työskenteli Suomen Kristillisen Työväen Liiton äänen-
kannattajan, Työkansan, päätoimittajana neljän kuukauden ajan 
vuonna 1907. Päätoimisen uransa hän teki kansakoulunopetta-
jana Tampereella, mutta työnsä ohessa Haavisto oli mukana kun-
nallispolitiikassa, piti erilaisia esitelmiä ja toimi pyhäkoulunopet-
tajana. Hän oli myös kristillisen työväen asiaa edistävillä vaali-
listoilla ensimmäisissä eduskuntavaaleissa.61 Haavisto oli hakenut 
saarnalupaa jo vuonna 1889 Turun arkkihiippakunnan tuomio-
kapitulilta, mutta on epäselvää, suorittiko hän kokeita loppuun 
saakka. Sen sijaan hän piti vuodet 1893–1900 hallussaan Luteri-
laisen Evankeliumiyhdistyksen kolportöörikirjaa.62 Saarnaajana, 
toimittajana ja kirjailijana tunnetuksi tullut Oskari Vihantola 
kuului Tähti-lehden, Kristillisen Työväen Liiton toisen äänen-
kannattajan, perustajiin. Vihantola toimi myös lehden päätoimit-
tajana vuosina 1906–1908 sekä hetkellisesti Suomen Kristillisen 
Työväen Liiton puolueen kansanedustajana vuonna 1909. Hän 
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suoritti saarnalupatutkinnon Porvoon hiippakunnassa vuonna 
1912.63 Antti Kaarne (ent. Karlsson) syntyi Tampereen Messu-
kylässä ja muutti Turkuun vuonna 1904. Hän oli perustamassa 
Turun kristillistä työväenyhdistystä sekä Suomen Kristillisen 
Työväen Liittoa. Vuodesta 1906 alkaen Kaarne toimi Liiton mat-
kasihteerinä ja kiersi puhujamatkoilla ympäri Suomen. Lisäksi 
hän kirjoitti Tähteen ja Työkansaan sekä oli Liiton kansanedusta-
jana 1908–1911 ja puheenjohtajana vuosina 1906–1918.64 Kaarne 
anoi saarnalupaa arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta pian Tur-
kuun muuttonsa jälkeen. Kapituli kuitenkin hylkäsi anomuksen. 
Syyksi se ilmoitti, ettei pitänyt Kaarneen laatimaa hengellistä 
ainekirjoitusta tarpeeksi hyvänä.65 

Haavistoa, Vihantolaa ja Kaarnetta yhdisti halu saarnalupa-
tutkinnon suorittamiseen, kiinnostus työväenasiaan sekä ajoit-
tain kipakka kriittisyys kirkkoa ja papistoa kohtaan. Haavisto 
kirjoitti Kansan Lehteen pakinoita nimimerkeillä ”Unilukkari” 
ja ”Tapani”. Esimerkiksi vuoden 1916 heinäkuussa julkaistussa 
tekstissä ”Pikku tietoja kirkollisista menoista” Unilukkari soi-
masi Tampereen kaupunkiseurakunnan kasvaneita menoja: 
”Siinä ovat ainakin Tampereen kirkon pomomiehet näyttäneet 
käytännössä, kuinka papit puutteita poistavat ja kirkko köyhäin 
kuormaa keventää.”66 Tähti-lehdessä Vihantola puolestaan ruoti 
kovin sanoin papistoa ja puhui muun muassa luokkatietoisuu-
den tärkeydestä sekä kapitalismin kiroista. Lopulta lehden pap-
pisvoittoinen hallitus alkoi sensuroida päätoimittajansa kirjoi-
tuksia. Kaarne asettui puolustamaan Vihantolaa ja syytti lehden 
hallituksen puheenjohtajaa pastori K. V. Lehtosta kallistumisesta 
porvarillisten puolueiden suuntaan. Railo maallikkovaikuttajien 
ja papiston välillä kasvoi hiljalleen. Vihantola erosi Tähden pää-
toimittajan paikalta ja siirtyi Länsi-Suomen kristillisten sanomien 
toimittajaksi. Kaarne taas alkoi nähdä porvarillisen papiston 
yhä suurempana uhkana kristillisen työväenliikkeen tavoitteille. 
Kaarne syrjäytettiin SKTL:n puheenjohtajan paikalta vuonna 
1918 punaisia tukevien lausuntojensa vuoksi. Sisällissodan jäl-
keen hän liittyi Suomen Sosialistiseen Työväenpuolueeseen ja 
toimi sen kansanedustajana vuodet 1922–1923.67 
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Miesten taustoissa ja ajattelussa oli myös eroja. Kaarne oli taus-
taltaan herätyskristillinen, Haavistolla oli side evankeliseen liik-
keeseen, ja Vihantola puolestaan kuului herännäisiin.68 Vihanto-
lan poliittiseen ajatteluun ilmestyi ajan myötä myös yhä vahvempi 
konservatiivinen, suomettarelainen juonne.69 Julkaisemattomassa 
muistikirjassaan Vihantola kuvailee, miten hankalaksi hän koki 
ajatusmaailmansa erilaisten osasten yhteensovittamisen: 

”Minulla kyllä oli myötätuntoa työväkeä kohtaan, olinhan Poh-
jois-Satakunnan lapsia, joka maakunta myöhemmin on ollut 
edullinen maaperä sosialismille ja joka kansa on veriinsä imenyt 
vastenmielisyyden kaikkea herrasmaisuutta vastaan, synnyltään 
ja luonnoltaan demokraatteja. Mutta samalla olin minä kaiken 
vanhoillisuuden ja vanhanaikaisen kristillisyyden läpitunkema. 
Kristillinen työväki jonka ytimenä oli evankelisuus ja johti Antti 
Kaarnen tapaiset henkilöt oli minulle vierasta ja vastenmielistä.”70 

Nämä ristiriitaiset tunteet ja lojaliteetit tekivät myös Tähti-leh-
den toimittamisesta vaikeaa. Jälkikäteen Vihantola muisteli työn 
olleen jatkuvaa tasapainoilua ”hengellisten herrojen” ja ”sosialis-
tien saastuttamien työläisten” välissä: ”Kun saan työläiset tyydy-
tetyiksi, ovat papit vastalauseineen vastassani.”71 

Ottaen huomioon kirkon ja työväenliikkeen monimutkaisen 
suhteen, voisi kuvitella, etteivät työväenliikesympatiat välttä-
mättä olleet eduksi saarnalupaa anottaessa. Koska tuomiokapitu-
lien istuntopöytäkirjat kertovat pääsääntöisesti vain saarnalupa-
anomuksen lopputuloksen, on hankala sanoa, onko hakijan 
mahdollisesta työväenliiketaustasta käyty keskustelua. Haavis-
ton, Kaarneen ja Vihantolan tapaukset eivät tuo asiaan lisätietoa, 
sillä näiden siteet työväenliikkeeseen olivat saarnaluvan hakemi-
sen aikaan joko jo höllentyneet tai vasta muodostumassa. Oskari 
Vihantola oli lopettanut Tähti-lehden toimittamisen muutama 
vuosi ennen saarnaluvan hakemista. Haun aikaan hän työskenteli 
Merimieslähetysseuran saarnaajana.72 Juho Haavisto puolestaan 
anoi saarnalupaa 1880-luvulla, jolloin työväenliike oli vasta juur-
tumassa Suomeen. Antti Kaarne oli ennen Turkuun muuttoaan 
ajanut Tampereella työväenaatetta ja raittiusaatetta sekä kuulunut 
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Tampereen sosialidemokraattiseen työväenliikkeeseen, mutta 
koettuaan uskonnollisen kääntymyksen hän oli hetkellisesti 
hylännyt maalliset aktiviteetit. Saarnaluvan hakemisen aikaan 
Kaarne oli mukana lähetyssaarnaaja Frans Hannulan ympärille 
syntyneessä herätyksessä.73 Kaarne kuului myös vuonna 1901 
perustettuun Turun lähetystoimikuntaan ja sitä seuranneeseen 
Turun lähetysyhdistyksen johtokuntaan. Lisäksi hän toimi Suo-
men Lähetysseuran kirjamyyjänä vuoden 1904 syksystä alkaen.74

Puuseppä Joel Halosen tapaus vuodelta 1906 antaa pientä vii-
tettä siitä, millä tavalla yhteydet työväenliikkeeseen ovat voineet 
vaikuttaa saarnaluvan hakemiseen. Halosen sopivuutta arvioi-
nut Lapinlahden kirkkoherra Josef Österbladh katsoi, että tältä 
puuttui se tyyni vakavuus ja Jumalan sanaan syventyminen, jota 
saarnaluvan saaminen edellytti. Lisäksi Halonen oli jo pidemmän 
aikaa tuntenut levotonta mieltä, mikä oli ohjannut hänet ensin 
Pelastusarmeijaan ja sitten agitaattoriksi kristilliseen työväenyh-
distykseen.75 Kirkkoherra ei avannut Halosen agitaattoritaustaa 
tämän tarkemmin, mutta lehtitietojen mukaan tämä oli ainakin 
ollut vuonna 1906 puhumassa Luumäellä kristillisen työväenyh-
distyksen perustamisen puolesta.76 Österbladh ei suorasanaisesti 
kritisoinut Halosen siteitä työväenliikkeeseen, mutta on kuvaa-
vaa, että hän rinnasti Pelastusarmeijaan ja työväenyhdistykseen 
liittymisen samankaltaisiksi levottomuuden ja epävakauden mer-
keiksi. Kirkkoherra Österbladhin varauksellisesta arviosta huoli-
matta Haloselle myönnettiin saarnalupa, mutta hän menetti sen 
vuonna 1912 väitettyjen Jehovan todistaja -yhteyksien vuoksi.77

Sisällissodan repimä maa

Toisen sortokauden päättyminen keväällä 1917 sähköisti jälleen 
kirkkokriittisen keskustelun. Myös sisälähetyksessä tehtiin kär-
jistyvän tilanteen vuoksi uusia aloitteita. Kevään ja kesän aikana 
erityinen kirkollinen valistustoimisto ja valistustoimikunta jär-
jestivät julkisia kokouksia ja juhlia, joissa käsiteltiin ajankohtaisia 
yhteiskunnallisia kysymyksiä ja pyrittiin samalla antamaan kir-
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kosta myönteinen kuva. Kirkon asemia pyrittiin vahvistamaan 
myös lehdistön ja kirkollisten vaalilistojen avulla. Vaaran merkit 
olivat ilmassa ja niihin reagoitiin, mutta sisällissodan syttyminen 
vuonna 1918 oli kirkolle ja sen tukijoille silti suuri järkytys. Myös 
monet työväenliikkeeseen myötämielisesti suhtautuneet papit 
tuomitsivat nyt punaiset.78 Esivaltaa ja Jumalaa vastaan asettuneet 
sosialistit olivat syösseet yhteiskunnan kaaokseen, jota sisälähe-
tystyöllä oli yritetty estää. 

Saarnalupaa tavoitelleiden maallikoiden poliittisista näkemyk-
sistä ja osallistumisesta sotatapahtumiin ei ole toistaiseksi katta-
vaa tietoa. Porvoon hiippakunnassa henkensä menetti ainakin 
kaksi saarnalupaa hakenutta miestä. Valkoiset teloittivat kansa-
koulunopettaja Juho Rajavaaran matkalla Viljakkalasta Siuroon. 
Punaiset taas tappoivat kansakoulunopettaja Kalle Lahtisen Hau-
holla.79 Rajavaara oli anonut saarnalupaa Savonlinnan hiippakun-
nassa vuonna 1910, koska hän tahtoi ”taistelemaan Jumalan pilk-
kaajia vastaan”, mutta muutamien puuttuvien liitteiden vuoksi 
tuomiokapituli ei ottanut hakemusta käsiteltäväksi.80 Lahtinen 
sai saarnaluvan vuonna 1910 Porvoon tuomiokapitulilta. Hänen 
kuolemaansa johtaneista syistä ei ole tarkkaa tietoa.81 Rajavaara 
puolestaan oli mukana kotipaikkakuntansa Viljakkalan puna-
kaartin esikunnassa sekä punaisten kunnallishallinnossa. Valkoi-
set vangitsijat ampuivat hänet ilman oikeudenkäyntiä. Rajavaara 
toimi opetustyönsä ohessa uskonnollisena puhujana sekä kirjaili-
jana, joka otti kantaa myös uskonnon ja sosialismin suhteeseen.82 
Kaunokirjallisessa teoksessa Välimäen poika Rajavaara kuvaa 
kristillistä kansanopistoa johtavaa pappia, joka kertoo kahdelle 
työmiehelle, miten oikea sosialismi kehottaa lähimmäisenrak-
kauteen, rauhaan ja ahkeruuteen.83

Saarnaluvan saaneita otti osaa myös sisällissodan vankileireillä 
tehtävään kasvatustyöhön. Sotavankilaitoksen alaisuudessa toi-
mivan kasvatusosaston tehtävänä oli kehittää punavankien siveel-
listä ja opillista tilaa. Tässä tavoitteessa uskonnolla oli keskeinen 
rooli. Leirikohtaisia kasvatusosastoja johtivat papit, joiden apuna 
toimi kasvatusapulaisia. Apulaisten pääasiallisiin tehtäviin kuu-
lui muun muassa hengellisten ja yleissivistävien puheiden pitä-
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minen, lauluharjoituksien järjestäminen, kirjallisuuden ja postin 
jakaminen ja kristillisten sanomalehtien ääneen lukeminen. Lei-
reillä pidettiin myös rippikoulua ja koulua. Apulaisiksi värvättiin 
etenkin teologian opiskelijoita, mutta tehtävään otettiin myös 
ainakin viisi saarnaluvan saanutta miestä.84 Kansakoulunopettaja 
Kaarlo Jalmari Korpisen ja lähetyskoulusta valmistuneen sisä-
lähetyssaarnaaja Juhana Revon (myöh. Varjovaara) työmaa oli 
Lahden Hennalassa. Sekä Korpinen että Repo olivat suorittaneet 
saarnalupatutkinnon Porvoon tuomiokapitulin edessä, Korpi-
nen vuonna 1909 ja Repo vuonna 1905.85 Helsingissä tutkinnon 
suorittaneita kasvatusapulaisia oli kolme: Aatu Heiskanen, Paavo 
Emil Huttunen ja Einar Anders Klemi.86 Ainakin Korpiselle ja 
Revolle työ leirillä oli osa-aikaista. Kirkkoherrojen laatimien 
vuosi-ilmoitusten mukaan Korpinen työskenteli lähistöllä Kär-
kölän Lappilan kansakoulunopettajana, Repo taas toimi Lähetys-
seuran palveluksessa ja kiersi maata seuran matkasaarnaajana.87

Punaisia vankeja Suomenlinnan vankileirillä vuonna 1918. Museovi-
rasto, Historian kuvakokoelma, kuva HK7770:24c. CC BY 4.0.
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Sota toi sisälähetystä koskevaan keskusteluun vielä aiempaa 
vakavamman sävyn. Teollisuusalueiden sielunhoitotyötä oli 
suunniteltu useampaan otteeseen 1910-luvulla, mutta vuoden 
1918 kirkolliskokous otti asian uudestaan puheeksi. Kokous pyysi 
valtiota osoittamaan tukeaan tehdasyhdyskunnissa, missä kristil-
listen yhdistysten ja seurojen työn ei koettu olevan enää riittävää. 
Ratkaisuksi ehdotettiin tehdasseurakuntien perustamista. Koko-
uksessa pastori Sigfrid Sirenius alleviivasi suunnitelman tärkeyttä 
muistuttamalla, että ”punaisen kapinan suurimpien kauhutekojen 
harjoittajat olivat kotoisin sellaisilta tehdasseuduilta, joissa seura-
kunnallinen ja sielunhoidollinen työ oli ollut laiminlyötyä”.88 Kir-
kolliskokouksen keskustelu tuotti tulosta: esimerkiksi Porvoon 
hiippakunnassa perustettiin 1920-luvun alussa uudet seurakun-
nat muun muassa Mäntän, Säynätsalon ja Jämsänkosken teh-
dasalueille.89 Vuonna 1918 perustettiin myös Teollisuusseutujen 
evankelioimisseura nuorkirkollisen kirkkoherra Kustaa Hallion 
aloitteesta. Teollisuusseutujen erityistä huomiointia tuki myös 
vuonna 1920 Porvoon piispaksi noussut Jaakko Gummerus.90 

Myös vuonna 1907 alkanut polveileva keskustelu saarnaluvan 
saaneiden toimivaltuuksien laajentamisesta vietiin eräänlaiseen 
päätökseen sisällissodan jälkeen. Vuoden 1923 kirkolliskokous 
hyväksyi ajatuksen, että saarnalupatutkinnon suorittaneet kansa-
koulunopettajat voisivat muutamissa saaristoseurakunnissa ottaa 
tarpeen vaatiessa hoitaakseen myös papillisia tehtäviä.91 Sisälä-
hetykseen oltiin valmiita panostamaan sekä kirkossa että yhdis-
tyskentällä, mutta paikallisseurakunnassa toimivien saarnaluvan 
saaneiden asema pysyi edelleen pääosin muuttumattomana.

Maallikkosaarnaajat, kirkko ja ajan vaativa henki

Artikkelini tavoitteena on ollut kartoittaa Suomen evankelis-lute-
rilaisen kirkon, maallikkosaarnaajien ja työväenliikkeen yhtei-
siä uomia, törmäys- ja risteyskohtia 1800- ja 1900-lukujen tait-
teessa. Vaikka työväestön vaatimukset herättivät papistossa myös 
vastakaikua, näyttäytyi sosialistinen työväenliike ensisijaisesti 
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uhkana kirkolle ja yhteiskuntajärjestykselle. Kasvavan, liikkuvan 
ja omista vaikutusmahdollisuuksistaan tietoisen väestön sielun-
hoidollisia tarpeita pyrittiin täyttämään sekä kirkon että yhdis-
tyskentän, pappien ja maallikkojen voimin. 

Ajan vaativa henki heijastui myös saarnalupatutkintojärjes-
telmään. Maallikkosaarnaajien asemasta ja roolista käytävää 
keskustelua voisi kuvata vapauden ja valvonnan vuoropuheluna. 
Saarnaluvan saaneiden toimintaa pyrittiin ohjamaan entistä sel-
keämmin paikallisseurakunnan ja kirkollisten yhdistysten val-
vonnan alaisuuteen. Suurlakon jälkimainingeissa kirkossa alkoi 
myös pitkälliseksi venynyt väittely saarnaluvan saaneiden toi-
mivaltuuksien kasvattamisesta pappispulan ja seurakuntien tar-
peiden nimissä. Maallikkotyön muita muotoja papiston enem-
mistön oli helppo tukea, mutta saarnatoimen kohdalla mielipi-
teet hajaantuivat. Saarnaluvan saaneet toimivat kuitenkin koko 
tarkasteltavan ajanjakson ajan sekä paikallisseurakunnissa että 
kristillisissä yhdistyksissä. Kirkon jähmeiden, hankalasti muutet-
tavien rakenteiden vuoksi tutkinnon suorittaneilla oli mahdolli-
suus ammattimaiseen, täysipäiväiseen ja palkalliseen saarnatoi-
meen käytännössä vain yhdistysten palveluksessa.

Hedelmällisiä jatkotutkimuksen paikkoja on monta: ensin-
näkin saarnaluvan anojien työväenliikekytkösten kattava selvit-
tely edellyttäisi paljon laajempaa ja tarkempaa henkilöhistorial-
lista tutkimusta kuin mihin tämän artikkelin puitteissa on ollut 
mahdollisuus. Toiseksi olisi kerättävä tietoa tuomiokapitulien 
päättäjien henkilöhistoriallisista aineistoista, jotka kenties ker-
toisivat nykyistä paremmin suhtautumisesta sekä työväenliikkee-
seen kiinnittyvien että työväenluokkaisiin saarnaluvan hakijoi-
hin. Lisäksi saarnaluvan hakijoiden ja tutkinnon suorittaneiden 
osallisuus sisällissodan tapahtumiin vaatisi lisätutkimusta. Myös 
näkökulman vaihtaminen voisi tuoda kiinnostavia tuloksia: miten 
etenkin sosialistisen työväenliikkeen piirissä suhtauduttiin saar-
naluvan saaneisiin maallikoihin? Kohdistettiinko näihin saman-
laista kritiikkiä kuin papistoon vai nähtiinkö maallikkosaarnaajat 
lähtökohtaisesti tasaveroisempina julistajina? Näihin ja moniin 
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muihin kysymyksiin kutsun sekä itseni että muut aiheesta kiin-
nostuneet tutkijat etsimään vastauksia.
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32 Veikkola 1980, 71–78; Tiensuu 2005, 314–315, 318, etenkin 325–327.
33 Kkpk 1908, 291. Kyseisessä aloitteessa evankeliointia ehdotettiin annetta-

vaksi kirkollismielisten yhdistysten vastuulle. Kirkko kuitenkin huolehtisi 
evankelioimiseen tarkoitettujen rahojen jakamisesta, ja yhdistysten saar-
naajat toimisivat papiston valvonnassa. Kkpk 1908, Anomusehdotus n:o 18, 
272–275, 290–291.

34 Nämä luvut perustuvat tekeillä olevaan väitöskirjatutkimukseeni.
35 Tiedot saarnaluvan saaneiden työnkuvasta perustuvat saarnalupahakemuk-

siin, kirkkoherrojen vuosi-ilmoituksiin, saarnaajia koskevaan elämäkerral-
liseen aineistoon sekä kristillisiä yhdistyksiä ja seuroja käsittelevään tutki-
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muskirjallisuuteen. Ks. myös Sopanen 2018a, etenkin 130–133; Sopanen 
2018b, 53–54.

36 Heikkilä 1979, 13–14, 29–30, 298–299.
37 Tiensuu 2005, 268, 328–329.
38 Helsingin kaupunkilähetyksen perustajiin kuuluivat Porvoon piispa Her-

man Råbergh sekä saarnalupatutkinnon suorittanut vapaaherra Karl August 
Wrede. Larkio 1967, 61. Wreden saarnaluvasta ks. Tklin ptk. 9.6.1902, § 41, 
Ca: 209, PTA KAH, Saarnalupa-anomukset n:o 9/98 1902, Ej 1:1, PTA KAH. 
Helsingin kaupunkilähetyksen palkkalistoilla työskenteli vuosien aikana 
muitakin saarnaluvan saaneita. Maallikkotyöntekijöihin lukeutuivat muun 
muassa diakoni Aaro Huttunen ja kansakoulunopettaja Olli Pajari. Molem-
mat suorittivat saarnalupatutkinnon Porvoon tuomiokapitulissa. Tklin ptk. 
23.3.1911, § 38, Ca: 218, PTA KAH, Saapuneet asiakirjat, n:o 8/118 1910, 
Eb: 709, PTA KAH (Pajari); Tklin ptk. 14.2.1913, § 44, Ca: 220, PTA KAH, 
Saapuneet asiakirjat n:o 1/34 1912, Eb: 720, PTA KAH (Huttunen).

39 Saarilahti 1989, 110. Käytännössä Lähetysseura käytti kuitenkin työssään 
myös sellaisia miehiä, joilta saarnalupa puuttui. Esimerkiksi Pekka Bro-
feldt (Aho) kyllä anoi saarnalupaa vuonna 1905 Porvoon tuomiokapitu-
lilta, mutta hän ei tiettävästi ikinä suorittanut tutkintoon vaadittuja kokeita 
loppuun. Tämä ei kuitenkaan estänyt Brofeldtia työskentelemästä Lähe-
tysseuralle sekä toimituksellisissa tehtävissä että julistustyössä. Tklin ptk. 
20.5.1905, § 29; 30.11.1905, § 14; 7.12.1905, § 19, Ca: 212, PTA KAH, Saapu-
neet asiakirjat n:o 6/78 1905, Eb: 683, PTA KAH; Saarilahti 1989, 113, 181, 
222, 224–225. 

40 Laitos kuului ensin Sortavalan Evankeliselle Seuralle, mutta se siirtyi sittem-
min vuonna 1905 perustetun Suomen Kirkon Sisälähetysseuran hallintaan. 
Nimestään huolimatta Sisälähetysseura oli evankelis-luterilaisesta kirkosta 
erillinen organisaatio.

41 Keskustelu sisälähetystyöntekijöiden valmistamisesta sai alkunsa vuonna 
1897 järjestetyssä yleisessä pappeinkokouksessa Turussa. Kansanaho 1960, 
328–332, 335–350; Kansanaho 1964, 63–66, 77–83, 129–133; Veikkola 1980, 
26–29; Saarilahti 1989, 152–161.

42 Asia oli esillä jo vuoden 1906 piispainkokouksessa, jossa pohdittiin mah-
dollisuutta antaa saarnaluvan saaneille joitakin perinteisesti papeille kuulu-
via tehtäviä. Kokouksessa todettiin pappien tarvitsevan apua ja että ”seura-
kunnissa löytyvät hengelliset lahjat” olisi hyvä ohjata organisoidusti kirkon 
palvelukseen. Piispainkokous ei kuitenkaan pitänyt pappispulaa niin vaka-
vana, että suunnitelman suhteen olisi tarvinnut edetä. Piispainkokousten 
pöytäkirjat ajalta 17.5.1891–5.2.1909, 84–85.

43 Kirkkolaki evankelis-lutherilaiselle seurakunnalle Suomen Suuriruhtinaan-
maassa 1869–1908, § 39, 40 ja 63. Arkkipiispa Gustaf Johansson korosti 
päätöksenteon kiireellisyyttä jo Turun pappeinkokouksessa: seurakuntien 
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sielunhoidolliset tarpeet oli otettava vakavasti ja yritettävä ”valmistaa apu-
keinoja suuria hätäpäiviä varten.” Pkpk Turku 1907, 110.

44 Kkpk 1908, 1137–1142, Liitteet, Yleisen valmistusvaliokunnan mietintö 
n:o 14. Tarkkaan ottaen kirkolliskokous päätti asettaa kirkkolakikomitean 
miettimään, miten kirkolle voitaisiin valmistaa ”evankelistoja eli 106 §:ssä 
mainittuja saarnaajia”. Näin suunnitelma laajeni valittujen saarnaluvan saa-
neiden toimivaltuuksien lisäämisestä myös maallikkosaarnaajien lisäkou-
luttamisen puolelle.

45 Kkpk 1913, 1406–1422, Liitteet I, Kirkkolakikomitean mietintö XVII, Liit-
teet II, Kirkkolakivaliokunnan mietintö n:o 21; Kkpk 1918, Anomusehdotus 
n:o 40, 389–400; Kkpk 1923, 481–485, 531–543, Liitteet II, Anomusehdotus 
n:o 17, Yleisen valmistusvaliokunnan mietintö n:o 13.

46 Esimerkiksi vuoden 1908 kirkolliskokouksessa käsiteltiin pastori Matti 
Tarkkasen aloitetta pappien valmistamisesta muutenkin kuin yliopiston 
kautta. Kkpk 1908, Anomusehdotus n:o 20, 277–281, 291–296. Aloite koti-
maahan palanneiden lähetyssaarnaajien käyttämisestä kirkon työssä puo-
lestaan oli kirkolliskokouksissa toistuvasti esillä vuodesta 1898 alkaen. Ks. 
esim. Kkpk 1903, 72–83, 268–315, Yleisen valmistusvaliokunnan mietintö 
n:o 3; Saarilahti 1989, 48–52.

47 Piispa Råbergh suhtautui myötämielisesti myös kristilliseen yhdistyskent-
tään ja oli itse mukana Helsingin kaupunkilähetyksen, Helsingin diakonis-
salaitoksen, Merimieslähetysseuran, Helsingin Pipliaseuran, Suomen Van-
keusyhdistyksen ja Suomen Lähetysseuran toiminnassa. Toisin kuin jotkut 
kollegansa, hän katsoi yhdistysten piristävän hengellistä elämää. Pkpk Por-
voo 1907, 30; Tiensuu 2005, 231, 268–269, 294, 323. 

48 Ohjeita maallikkotoimelle Porvoon hiippakunnan seurakunnissa: Porvoon 
tuomiokapitulin kiertokirjeitä 1900, 4–5.

49 Juva 1960, 217–220; Sopanen 2018a, etenkin 123–127; Sopanen 2021, eten-
kin 285–288.

50 Saarnaluvan peruuttamisesta säädettiin kirkkolaissa vuonna 1895. Ensim-
mäinen saarnalupansa menettänyt maallikkosaarnaaja oli kuitenkin Cons-
tantin Boije, jolta Porvoon tuomiokapituli otti lupakirjan pois tämän nous-
tua vuonna 1890 Suomen Pelastusarmeijan johtajaksi. Tklin ptk. 10.1.1890, 
§ 32; 27.2.1890, § 40; 3.4.1890, § 18; 10.4.1890, § 32; 8.5.1890, § 39; 5.6.1890, 
§ 18, Ca: 197, PTA KAH. Vuoteen 1923 mennessä Suomen hiippakuntien 
tuomiokapitulit olivat peruuttaneet yhteensä seitsemän saarnalupaa, joista 
neljä vuosina 1897–1923. Syynä oli yleensä joko saarnaajan oppi tai elämän-
tyyli. Sopanen 2018a, 119–120, 2018b, 43–44 ja 2021, 289–290.

51 Kansanaho 1960, 228–232; Murtorinne 1992, 202, 216–218.
52 Suomen kirkon julkisia sanomia 3/1911, 47–48.
53 Suomen kirkon julkisia sanomia 1/1912, 11–12, 18–19.
54 Saapuneet asiakirjat n:o 6/118 1912, Eb: 720, PTA KAH.
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55 Pkpk Porvoo 1912, 201–203. Etenkin nuorkirkolliset papit pyrkivät kyt-
kemään yhdistystoimintaa tiiviimmin kansankirkkoon. Tähän suuntaan 
otettiin merkittävä askel vuonna 1919, kun Suomen Kirkon Seurakuntatyön 
Keskusliitto perustettiin. Liiton johdossa oli alusta saakka pappisvaikuttajia 
ja se sai vastuulleen esimerkiksi kirkkopäivien järjestämisen. Murtorinne 
1995, 176–178.

56 Rajavuori 2017, 290–297, agitaattoreista myös Soikkanen 1961, 178–182, 
335–337. Mikko Kemppaisen väitöskirja antaa konkreettisen esimerkin 
uskon ja sosialismin yhdistämisestä: sosialistisen agitaation pääideolo-
geihin kuulunut Hilja Pärssinen oli vakaumuksellinen kristitty, joka myös 
koulutti kiertäviä agitaattoreita. Kemppainen 2020. Myös Niko Huttunen 
on analysoinut sosialistien tapaa hyödyntää puheissaan ja kirjoituksissaan 
kristinuskoa ja Raamattua. Huttunen 2010, etenkin 35–40.

57 Teologinen aikakauskirja 3/1899, 190.
58 Tiensuu 2005, 271–272; Sopanen 2018b, 43.
59 Tiensuu 2005, 324–327. Toisaalta kansasta oli tarjolla myös optimistisem-

pia tulkintoja: kun vuoden 1903 kirkolliskokouksessa keskusteltiin esikau-
punkipappien tarpeesta, kirkkoherra Elis Bergroth kertoi, että opettaessaan 
Helsingissä kansanopistokursseja hän oppi tuntemaan työväestön enem-
mistön hyvinkin kristilliseksi. ”Minä näin, kuinka ’järjestyneet’ [sosialistit] 
koettivat tulla sinne vaikuttamaan ja kuinka mahdotonta tämä heille oli. 
Jos siis arvostelemme työkansan oloja referaattien mukaan siitä, mitä he 
puhuvat Forssassa tai muualla, niin kyllä suuresti erehdymme.” Kkpk 1903, 
979–1013, Bergrothin puheenvuoro sivulla 989. Bergrothin näkemyksistä 
ks. myös Mustakallio 1983, 54–55.

60 Markkola 2022, 220, 237.
61 Työkansa 13.2.1907, 1. Ks. myös Mustakallio 1983, 330.
62 Evankelinen Sanansaattaja-lehti viittaa Haavistoon tuomiokapitulin saar-

naluvan saaneena. Sanansaattaja 4/1894, 61. En ole kuitenkaan löytänyt 
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin istuntopöytäkirjoista selkeää 
merkintää Haaviston tutkinnon lopputuloksesta. Tämä voi johtua aineis-
ton aukkoisuudesta, mutta ei toisaalta ollut tavatonta, etteivät saarnaluvan 
hakijat koskaan saapuneet tuomiokapituliin suorittamaan loppukokeita – 
matka hiippakunnan hallinnolliseen keskukseen vaati aikaa, rahaa ja vaivaa. 
Viimeisessä löytämässäni Haaviston hakemusta koskevassa pöytäkirjamer-
kinnässä Turun tuomiokapituli antoi tälle luvan tulla suorittamaan kokeet. 
Tklin ptk. 9.5.1889, § 29, A I: 119, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapi-
tulin arkisto (jatkossa TTA), Kansallisarkiston Turun toimipiste (jatkossa 
KAT). Koskenniemi 1984, 98, 289; Koskenniemi 2008, 63.

63 Tklin ptk. 30.5.1912, § 42, Ca: 219, PTA KAH. Palmu 1974, 37, 63; Musta-
kallio 1983, 245. Oskari Vihantola oli kansanedustajana vain reilun kolmen 
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kuukauden ajan, 01.06.1909–14.09.1909, sillä vaalitulos kumottiin virheelli-
senä.

64 Soikkanen 1961, 308; Palmu 1974, etenkin 6–7, 16, 20–22, 26–29, 32–36, 
47–56; Mustakallio 1983, 457. 

65 Hakemuksen lähettämisen aikaan Kaarne käytti vielä vanhaa sukunimeään 
Karlsson. Tklin ptk. 15.9.1904, § 7, A I: 134, TTA KAT, Anomuksia, joissa 
pyydetään venia concionandi -oikeutta, n:o 1065/1904, F I j: 1, TTA KAT. 

66 Kansan Lehti, 21.7.1916, 2. Ks. myös Kansan Lehti 27.7.1929, 2–3.
67 Suomen Sosialistinen Työväenpuolue lakkautettiin vuonna 1923 ja sen kan-

sanedustajat pidätettiin kommunistisen toiminnan vuoksi. Kaarne tuomit-
tiin lopulta vankeusrangaistukseen valtiopetoksen valmistelusta, mutta hän 
ehti kuolla ennen tuomion täytäntöönpanoa. Palmu 1974, etenkin 37–42, 
56–61, 102–105, 143–149, 153–154; Mustakallio 1983, 457–460.

68 Heikki Palmu kuvaa Kaarneen kokemaa kääntymystä ”pietistis-konser-
vatiiviseksi”. Palmu 1974, 7–8. Vihantola seurasi uskonnollisia juuriaan ja 
hakeutui herännäisten perustaman Sisälähetysseura Herättäjän palveluk-
seen vuonna 1913. Yhdistyksen perustava kokous oli pidetty vuotta aiem-
min. Kares 1947, 356, 360–361. Vihantolan opinkäsityksistä ja elämänvai-
heista ks. Kauppinen 1983.

69 Palmu 1974, 79–83; Junkkaala 1986, 246, 274–275.
70 Muistikirjamerkintä 22.5.1925, Oskari Vihantolan aineisto (jatkossa OV). 

Muistikirjamerkinnän ja Vihantolan aktiivisten työväenliikevuosien välissä 
on monta vuotta, ja Antti Kaarnekin oli kirjoittamisen aikaan jo menehty-
nyt. Kaarneen ja Vihantolan keskinäisten välien tarkempi selvittely edellyt-
täisi lisätutkimusta.

71 Muistikirjamerkintä 10.11.1907 (alkuperäinen), jäljennös laadittu vuonna 
1924, OV.

72 Saapuneet asiakirjat n:o 16/147 1911, Eb: 714, PTA KAH.
73 Niin sanottu Hannulan herätys oli osa laajempaa, vuosisadan vaihteessa 

noussutta allianssihenkistä herätysaaltoa. Frans Hannula oli suosittu saar-
naaja, jota myös työväki saapui mielellään kuulemaan. Osaltaan menestyk-
seen vaikutti se, että Hannula oli puheissaan myötämielinen työväen asiaa 
kohtaan. Veikkola 1980, 22–24; Junkkaala 1986, passim.; Murtorinne 1995, 
60–63; Markkola 2022, 226. Hannulan herätyksestä myös tässä teoksessa 
Pirjo Markkolan artikkelissa.

74 Palmu 1974, 7–8; Junkkaala 1986, 110, 183–184, 192; Saarilahti 1989, 114, 
216.

75 Saapuneet kirjeet KD 1187/1906, Ea: 201, Oulun hiippakunnan tuomioka-
pitulin arkisto (jatkossa OTA), Kansallisarkiston Oulun toimipiste (jatkossa 
KAO). Österbladh laati lausunnon tuomiokapitulin pyynnöstä. Lausunnon 
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pyytäminen saarnaluvan hakijan kotiseurakunnan kirkkoherralta oli osa 
hakuprosessia Kuopion hiippakunnassa. Mustakallio 2019, 30.

76 Uusimaa 30.4.1906, 3. Haloseen viitataan Kristillisen työväenyhdistyksen 
agitaattorina myös toisessa lehtikirjoituksessa. Salmetar 6.10.1906, 3.

77 Tklin ptk. 21.11.1912, § 24; 27.12.1912, § 6, Ca: 62, OTA KAO. Halonen 
pyysi saarnalupaansa takaisin vuonna 1921, ja harkinnan jälkeen tuomio-
kapituli myöntyi pyyntöön. Mustakallio 2019, 34; Sopanen 2021, 290; Mus-
takallio 2022.

78 Murtorinne 1995, 109–112, 117–121; Tiensuu 2005, 345–349.
79 Suomen Sotasurmat 1914–1922-tietokanta.
80 Tuomiokapituli kehotti Rajavaaraa täydentämään hakemustaan vaadituilla 

liitteillä, mutta tiettävästi hän ei näin koskaan tehnyt. Tklin ptk. 17.2.1910, § 
57, Ca: 14, Viipurin tuomiokapitulin arkisto (jatkossa VTA), Kansallisarkis-
ton Mikkelin toimipiste (jatkossa KAM), Saapuneet diarioidut asiakirjat n:o 
169/1910, Ea: 23, VTA KAM.

81 Tklin ptk. 13.10.1910, § 52, Ca: 217, PTA KAH. Lahtinen oli työskennellyt 
Kuhmalahden Vehkajärven kansakoulunopettajana vuodesta 1904 alkaen. 
Lehtitietojen mukaan punaiset olivat vieneet Lahtisen kotoaan ja kuljetta-
neet häntä sitten mukanaan eri paikkakunnilla ennen surmaamista. Van-
gittujen joukossa oli ollut myös muita kuhmalahtelaisia. Opettajain lehti: 
kansanopetusta käsittelevä kuvallinen viikkolehti 20/1918, 237; Aamulehti 
12.5.1921, 4. Suomen Sotasurmat 1914–1922-tietokannassa Lahtinen on 
määritelty valkoisen puolen edustajaksi.

82 Viljakkalassa Rajavaara oli puhunut esimerkiksi lähetysjuhlilla vuonna 1917 
yhdessä papin ja muutaman muun kanssa. Aamulehti 12.6.1917, 5.

83 Rajavaara nousee toistuvasti esiin Viljakkalan sotatapahtumista kirjoitta-
neen Hannu Myllymäen teoksessa. Myllymäki 2000, etenkin 88–102.

84 Olen kerännyt kasvatusapulaisista ja näiden toimenkuvasta tietoja vanki-
leirejä käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta sekä Lahden sotavankileirin 
arkistosta ja Vapaussodan arkistosta. Kasvatusosaston päiväkirjat, Ad: 1–3, 
Lahden sotavankileirin arkisto, Kansallisarkisto; Sotavankilaitoksen kasva-
tusosaston asiakirjat, IIB: 191, Vapaussodan arkisto, Kansallisarkisto; Pek-
kalainen 2009; Wetterstrand 2019. 

85 Tklin ptk. 13.5.1909, § 20, Ca: 216, PTA KAH (Korpinen); Tklin ptk. 
5.6.1905, § 39, Ca: 212, PTA KAH (Repo).

86 Kaikki kolme saivat saarnalupansa Porvoon tuomiokapitulilta. Tklin ptk. 
5.6.1905, § 39, Ca: 212, PTA KAH (Paavo Emil Huttunen); Tklin ptk. 
2.12.1909, § 46, Ca: 216, PTA KAH (Einar Anders Klemi); Tklin ptk. 
10.3.1910, § 72, Ca: 217, PTA KAH (Aatu Heiskanen). Tuulikki Pekkalaisen 
mukaan Aatu Heiskanen työskenteli keväällä 1918 myös Viipurin vankien 
parissa. Pekkalainen 2009, 98. 
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87 Tammelan rovastikunnan lääninrovastin kirje Porvoon tuomiokapitulille 
n:o 10/138 1918, liitteenä kirjeet Lahden kirkkoherra M. Wikströmiltä ja 
Kärkölän kirkkoherra V. Pusalta, Ilmoitukset saarnaluvan saaneista Ed 7:1, 
PTA KAH.

88 Kkpk 1918, Anomusehdotus n:o 34, 199–201, 220–229, Sireniuksen puheen-
vuoro sivulla 225, Yleisen valmistusvaliokunnan mietintö n:o 10. Sirenius 
oli tunnettu työväenliikkeen tukija ja ymmärtäjä. Martti Ajo avaa väitöskir-
jassaan Sireniuksen ajattelun teologisia aspekteja sekä tämän yhteiskunnal-
lista toimintaa. Ajo 2017.

89 Myös tehtaiden omistajat ottivat osaa seurakuntien perustamisesta ja ylläpi-
tämisestä koituviin kuluihin. Etenkin Keski-Suomessa suhtauduttiin myötä-
mielisesti tehdastyöntekijöiden uskonnollisen elämän kehittämiseen. Autio 
1986, 138; Tiensuu 2005, 292.

90 Murtorinne 1995, 73; Tiensuu 2005, 328.
91 Kkpk 1923, 481–485, 531–543, Liitteet II, Anomusehdotus n:o 17, Yleisen 

valmistusvaliokunnan mietintö n:o 13.
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