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Vähän taustaa
Kuvassa Suomen itsenäisyysjulistus, HK 12/1917

Hengellisen Kuukauslehden vaiheita

Suomen historiaa 130 vuotta
• Kansalaistoiminnan synty ja suomalaisuusaatteen leviäminen
• Sortokaudet
• Itsenäistyminen ja vuoden 1918 sota
• Nuori tasavalta, lapuanliike, IKL
• Talvisota ja jatkosota
• Vaaran vuodet ja jälleenrakennuksen aika
• Radikaalit ja kantaaottavat vuosikymmenet
• Kulutusjuhlasta lamaan, kylmästä sodasta Neuvostoliiton hajoamiseen
• EU-jäsenyys, 2000-luvun uudenlaiset kriisit

”…sanoo Hengellinen Kuukauslehti,
ja jatkaa…”
• Hengellinen Kuukauslehti otti perustamisestaan lähtien kantaa myös
yhteiskunnallisiin asioihin:
”Pappis- ja talonpoikais-sääty ovat eronneet toisistaan kirjailijapalkkio- ja
naisten yliopistoon pääsemis-asiassa, ja tämä on tietysti ollut ilon aineena
niille, joille ennen niiden säätyjen yksimielisyys on ollut haitallinen. Eroa on
pidettävä satunnaisena ja tulevaisuus on osoittava se siksi; se on nytkin jo
tullut ilmi eriuskolais-lakia käsitellessä. Minkälaiseksi olisivat muodostuneet
maamme olot uskonnollisessa suhteessa muussa tapauksessa, on mahdoton
arvata.” (HK 5/1888, Valtiopäiviltä)

”…sanoo Hengellinen Kuukauslehti,
ja jatkaa…”
• Kun lukee vanhoja Hengellisiä Kuukauslehtiä, pitää ehdottomasti muistaa kolme
asiaa:
1. Lehteä eivät vuosikymmeniin tehneet journalistit, vaan papit ja poliitikot
(Malmivaara oli kansanedustaja, lisäksi hän ja Matti Pesonen tekivät 1880-1930luvuilla lehteä pitkälti yksin ja siksi vahvasti omasta näkökulmastaan).
2. Lehden tavoite oli paitsi yhdistää heränneitä, myös vaikuttaa kristillisten,
evankelis-luterilaisten ja nimenomaan herännäisyyden arvojen pysymiseen ja
leviämiseen yhteiskunnassa.
3. Kaikkia artikkeleita pitää lukea niiden ilmestymisajan tilannetta vasten.

➔ Tekstit ja kannanotot saattavat olla todella rohkeita ja tarkoitushakuisia

”Ihmeellistä vain on, etteivät Vapahtaja ja apostolit
kitaraa soitelleet”
Kuvassa Hengellisen Kuukauslehden
ensimmäisen numeron kansi

Jyrkästi kirkollinen
• Lehden ensimmäisessä numerossa tammikuussa 1888 Malmivaara kirjoittaa
kuuluisat sanansa:
”Hengellinen Kuukauslehti ilmestyy täten ensi kerran suomalaisen yleisön eteen ja
tavallinen kohteliaisuus vaatisi että se esittelisi itsensä yleisölle. Tämä on kuitenkin
vaikea tehdä, kun ei Hengellisellä Kuukauslehdellä ole erikoista ohjelmaa, eikä voi
muuta luvata kuin että sen kanta on oleva jyrkästi kirkollinen ja sisällys
kansantajuinen.” (HK 1/1888, pääkirjoitus)

Jyrkästi kirkollinen
• Kirkollisuus onkin todella jyrkkää suhtautumisessa muihin kristillisiin suuntauksiin
• Vuonna 1888 Malmivaara käsittelee neljässä numerossa lestadiolaisuutta
arvostellen ankarasti ja yksityiskohtaisesti liikkeen oppia.
”Suomessamme, etenkin sen pohjoisosissa, liikkuu nykyään voimallisesti hengellinen
herätys kansassa. Ei ole kenenkään oikeus väittää, ettei sen alku ole Jumalasta,
jonka Henki voimallisilla nuhteilla ahdistaa omiatuntoja vaatien ihmisiä kuolemasta
elämään. Mutta Herran pelkoon on eräällä toisellakin kylvömiehellä erinäinen
suosio. Missä Jumala työtänsä tekee ihmisten pelastumiseksi, siinä on myöskin
perkeleellä tehtävänsä ---.” (HK 2/1888, Hengellisistä liikkeistä maamme
pohjoisosissa: Laestadilaisuus eli n.k. hihhulilaisuus)

Jyrkästi kirkollinen
”Riennämme katsomaan, minkäverran kestävät tarkastusta laestadiolaisuuden
käsitys Jumalasta, Jumalan sanasta, seurakunnasta, ripistä, uskosta ja Pyhän
Hengen armolahjoista.” (HK 2/1888, Hengellisistä liikkeistä maamme pohjoisosissa:
Laestadilaisuus eli n.k. hihhulilaisuus)
”Jos laestadiolainen luulee omat seuratupansa täyttävänsä siten että kylvää
kansaan ylönkatsetta yhteiseen jumalanpalvelukseen, niin hän suuresti erehtyy, ja
on vielä itsekin näkevä antauneensa sillä uskottomuuden palvelijaksi.” (HK 4/1888,
Hengellisistä liikkeistä maamme pohjoisosissa: Laestadilaisuus eli n.k. hihhulilaisuus)

Jyrkästi kirkollinen
• Artikkelisarja aiheuttaa luonnollisesti kiivaan sananvaihdon lestadiolaisen
Sanomia Siionista -lehden kanssa, jolle Malmivaara vastaa Hengellisen
Kuukauslehden palstoilla pariinkin otteeseen:
”San. Siionista toimittaja ei näy tajuavan, kuka ansaitsee vainoojan nimen. Vainooja
kokee vahingoittaa, mutta se mieli minulla ei ole ollut. Vahingoksi kuontuvat
vastustajani ystäväinsä mairittelut, sovittakoon niihin vainoojan nimen. Hirveänä
asiana pidän minäkin jumalattomain ja pilkkaajain vahvistamisen
jumalattomuuteensa, kaksinkertaisesti hirveänä, että heidät tuetaan väärällä
jumalisuudella ja sentähden olen laestadiolaisuudesta kirjoittanut.” (HK 10/1888,
Silmäys sanomalehdistöön)

”Käännytyskiihkon kentällä”
• Vuonna 1889 tulee voimaan eriuskolaislaki eli "Asetus niistä kristityistä
uskontokunnista Suomenmaassa, jotka ovat muuta protestanttista uskonoppia kuin
evankelis-lutherilaista”
→Metodistit ja baptistit rekisteröityivät Suomessa
→Suhtautuminen näkyy Hengellisessä Kuukauslehdessä jo perustamisvuonna 1888
”Käännytyskiihkonsa kentäksi ovat baptistit (kasteenkertojat eli uudestakastajat)
viime vuosikymmenillä valinneet meidänkin maamme, kehoitettuina siihen
menestykseltään muissa lutherilaisissa maissa, etenkin Ruotsissa, jossa oppinsa on
hämmästyttävässä määrässä levinnyt ja saanut aikaan suurta hämmennystä
kirkollisissa oloissa.” (HK 9 ja 10/1888, Owatko baptistein väitteet kastettamme
vastaan oikeutetuita?)

”Luteerilaisen opin ystäväin huomiota
ansaitseva”
• Lestadiolaisten erillisten seuratupien lisäksi Malmivaara moittii ns.
allianssihuoneita, joita toimi erilaisten kristillisten suuntausten yhteistiloina
Helsingissä, Vaasassa ja Tampereella.
”Useat lahkot ovat viime aikoina alkaneet maassamme käännytystyönsä. Kiertäviä
saarnaajiansa on hankalasti vaivannut työssään sopivain huoneiden puute
paikkakunnilla, joihin ovat asettuneet. Tämän puutteen poistavat allianssihuoneet.
Mutta nekin tulisivat liian kalliiksi, jos jokaisen lahkon täytyisi rakentaa omaksi
tarpeekseen erikoinen huone, sentähden on ruvettu niiden kesken puuhaamaan
liittoa (allianssi). Tämä on saatukin toimeen, sillä kaikilla lahkoilla on jotakin
yhteistä, ellei muuta, niin ainakin viha luterilaiseen valtiokirkkoon.” (HK 10/1888,
Herätyshuutoja kirkollemme)

”Luteerilaisen opin ystäväin huomiota
ansaitseva”
• Palaneen Tampereen allianssihuoneen tilalle rakennetaan uusi, ja vihkiäistilaisuus
huolestuttaa Malmivaaraa:
”Suomen viikkolehti kertoo numerossaan 37 eräästä Tampereella vietetystä
juhlasta, joka on luteerilaisen opin ystäväin huomiota ansaitseva varsinkin puheihin
nähden, joita juhlatilaisuudessa pidettiin. --- Kun vielä mainitsemme että
juhlallisuus alkoi kello 10 a.p. ja pidettiin sunnuntaipäivänä Suomen Viikkolehden
kertomuksen mukaan, siis juuri sinä aikana, jolloin Tampereen kirkossakin lie
alkanut jumalanpalvelus, on tuo juhla kyllin kuvaava aikamme hengellisille
riennoille ja samassa sekin muuan herätyshuuto kirkollemme.” (HK 10/1888,
Herätyshuutoja kirkollemme)

”Pelastusarmeija kokee järjestäytyä ja
tehdä ensimmäisiä hyökkäyksiänsä”
• Malmivaara seuraa muutenkin tarkasti uusien uskonnollisten suuntausten tuloa:
”Hullutuksista, joita aikamme hengellisissä riennoissa toisinaan ilmenee, mainitsemme
osotteena seuraavan uutisen. Suomen Viikkolehden n:ssa 41 ilmoittaa muu’an
ulkomaalainen F. Franson avaavansa Helsingissä tämän marraskuun 6 päivänä
evankelista-koulun, joka toimii kolme viikkoa. Kouluunsa kehoittaa hän tulemaan ’kaikki,
jotka Jumala tahtoo ulos, vaikka ihmiset, usein likisimmät, tekisivät vastalauseita’. Koulun
eli kuten sitä nimitetään: ’kurssin’ tarkoituksena on evankelistain valmistaminen
maatamme ja kansaamme varten. Evankelista-sana tarkoittanee tässä evankeliumin
saarnaaja.”
”F Franson on saanut kokemuksen, että kitara on voimallinen välikappale saattamaan
totuus ihmisten sydämiin. Tämäkin on uusi keksintö, ihmeellistä vain on, etteivät
Vapahtaja ja apostolit kitaraa soitelleet Jumalan valtakunnan leviämiseksi.” (HK 11/1888,
Tietoja hengellisistä liikkeistä)

”Pelastusarmeija kokee järjestäytyä ja
tehdä ensimmäisiä hyökkäyksiänsä”
”Pelastusarmeija kokee järjestäytyä ja tehdä ensimmäisiä hyökkäyksiänsä
pääkaupungissamme Helsingissä. Yrityksen alkuunpanijana on viime vihkossa
mainitsemamme amerikkalainen hra F. Franson. Kokouksissa pidetään puhe
hengellistä sisältöä, jossa tietysti koetaan säikäyttää läsnäolijoita, lauletaan
hengellisiä lauluja jonkun soittokoneen säestyksellä, joukko n. s. kääntyneitä astuu
yleisön eteen todistamaan minkälaisia ennen olivat ja minkälaisiksi nyt ovat
muuttuneet, kun löysivät Jesuksen, ja vihdoin käsketään sen, johon sana on
sattunut, nostamaan kätensä ja ilmoittamaan siten, että haluaa pelastua.--Pelastus tuon armeijan järjestelmän mukaan perustuu yhtä heikoille pohjille kuin F.
Fransonin evankelista-kurssit. Tunteita liikutetaan ja tunteisiin perustuukin siten
vaikutettu kristillisyys.” (HK 12/1888, Tietoja hengellisistä liikkeistä)

”Vihollisparvet liikehtivät edelleen maamme rajoilla ja
heidän takanansa on saatana ja kaikki helvetin voimat”
Kuvassa osa vuoden 1918 sotaan osallistuneista Karhunmäen opiston oppilaista
Lapualta lähdettäessä. HK 12/1918

”Minä en puhu nyt pappina, vaan
kansanedustajana”
• Itsenäistymisen ja vuoden 1918 sodan jälkeen lehti on ehdottoman valkoinen:
kertomuksia sodasta ja kaatuneista julkaistaan erityisesti nuorten osastossa.
• Neuvosto-Venäjä, suomalaiset vasemmistolaiset ja kommunismi yleensä nähdään
pahana nimenomaan uskonnonvastaisuuden vuoksi:

”Uskontoa vihataan, sen opetusta aiotaan kouluista poistaa, lyhyesti, hävittää tästä
kansasta kaikki Jumalanpelko ja siveellinen tarmo, että sosialismin kauhea kylvö
löytäisi otollisen maaperän kaikkialla.” (HK 12/1919, Wilh. Malmivaara: Amnestia-asia
valtiopäivillä)
”Maanalainen tuli kytee edelleen jalkojemme alla ja voi mikä hetki hyvänsä syöstä
laavavirrat ylitsemme. Vihollisparvet liikehtivät edelleen maamme rajoilla ja heidän
takanansa on saatana ja kaikki helvetin voimat.” (HK 1/1920, pääkirjoitus)

”Minä en puhu nyt pappina, vaan
kansanedustajana”
• Malmivaara käyttää surutta lehteä poliittisten mielipiteidensä esittämiseen
nuoren tasavallan syntyvaiheissa:
”Siitä syystä, että tasavallassa on vapaus asettaa valtion päämieheksi ken tahansa,
huomiota kiinnittämättä hänen suhteeseensa Jumalaan, kun sitä vastoin
monarkisessa hallitusmuodossa on määräys: ’kuninkaan tulee tunnustaa
evankelista uskontoa’.” (HK 12/1918, Wilh. Malmivaara: Mistä syystä en ole voinut
kannattaa tasavaltaista hallitusmuotoa)

”Minä en puhu nyt pappina, vaan
kansanedustajana”
• Malmivaara vastustaa lehdessä ankarasti punavankien neljättä armahduskierrosta:
”Minä ja usea muu toivoimme ennen kapinaa samaa [sovintoa], luulimme
saavamme vasemmiston tyydytetyksi sillä, että äänestimme uusien kunnallislakien ja
8-tuntisen työpäivälain puolesta, niin vastenmieliseltä kuin se sillä hetkellä tuntuikin,
kun raa’at matruusijoukot verisillä käsillään puivat nyrkkejään eduskuntatalon
ulkopuolella ja omat työläislaumamme säestivät niitä. --- Rauhaa ja sovintoa ei
tullut, ruokahalu vain kasvoi ja kun valitsijain luvun vähenemisen vuoksi sosialistit
jäivät vähemmistöksi eduskunnassa, päätettiin Venäjän bolshevikien avulla panna
asevoimin toimeen se sosialistinen vallankumous, joka vieläkin häämöittää
tulevaisuuden ihanteena ja jonka toteuttamiseksi lujalla johdonmukaisuudella yhä
toimitaan. Saatte olla aivan varmat siitä, toiseen tulokseen ei myöntyväisyys nytkään
vie. (HK 12/1919, Wilh. Malmivaara: Amnestia-asia valtiopäivillä)

”Minä en puhu nyt pappina, vaan
kansanedustajana”
• Sovintomahdollisuuksia hän näkee kaksi…
”Sovintoon on vain kaksi tietä. --- hävitetään kaikki tähänastiset kulttuuriarvot,
poistetaan uskonnon opetus kouluista, heikonnetaan kaikki kirkollinen vaikutus,
hävitetään yksityinen omistusoikeus, hävitetään suojeluskunnat, käännetään
nykyinen yhteiskunta nurin juutalaisten antaman mallin mukaan. --- Toinen tie
sovintoon on, että Suomen työväestö luopuu kaikista internatsionaleista, sekä
toisesta että kolmannesta, ja niistä aatteista, joita se tätä nykyä pitää kansalle
onnea tuottavana.” (HK 12/1919, Wilh. Malmivaara: Amnestia-asia valtiopäivillä)

”Minä en puhu nyt pappina, vaan
kansanedustajana”
• …mutta pelottelee sillä toisella:
”Toinen toisensa jälkeen alkavat johtavassa asemassa olleet kapinaan yllyttäjät
amnestiaan luottaen nyt jo solua Venäjältä Suomeen rajan yli, ja niitten
kansalaisten mieli entistä enemmän katkeroitua, joiden täytyi panna henkensä
alttiiksi kapinan kukistamiseksi ja joiden sydämessä eivät vielä ole arpeutuneet ne
haavat, joita isien, poikien ja puolisojen kuolema aiheutti. Niitten tunto toimii
vanhurskauden pohjalla. Ne eivät tahdo rangaistuksella kostaa. Ne surkuttelevat
kapinaa ja kapinan tehneitä, mutta ne on kasvatettu ymmärtämään että rikos on
rangaistava. Ne toivovat rangaistuksesta parannusta ja jos ne huomaisivat todella
katumuksen oireita, jos siltä taholta miltä kapina alettiin, olisi sitä todella
paheksuttu --- niin olen aivan varma, että ne suurella ilolla kehoittaisivat heti
avaamaan vankilan ovet seposeljällensä.” (HK 12/1919, Wilh. Malmivaara:
Amnestia-asia valtiopäivillä)

”Minä en puhu nyt pappina, vaan
kansanedustajana”
”Minä tiedän, kuinka tämän lausuntoni johdosta tullaan ihmettelemään, kuinka
pappi, jonka sydämeen pitäisi mahtua paljon laupeutta, vastustaa sorrettujen
armahtamista. Minä en puhu nyt pappina, vaan kansanedustajana, vieläpä
sellaisen kansan, joka itse elää armosta joka päivä ja jolla varmaan on aina armoa
sille, joka sitä todella pyytää. Syyttäkää meitä pappeja pikemmin velttoudesta, sillä
sekin on yhtenä syynä siihen, että osa tätä kansaa on käynyt niin holtittomaksi.” (HK
12/1919, Wilh. Malmivaara: Amnestia-asia valtiopäivillä)

”Suorittakaa palvelustyönne arkiharjoituksissa omassa
formussanne”
Kuvassa herännyt pari, HK 4/1926

Vaatimattomuuden vaatimus
• 1920-luvulla maailma muuttuu radikaalisti: autot, puhelin, jazz, polkkatukka, lyhyet
hameet, elokuvat, naisten ”vapautuminen” – HK taistelee vastaan:
”Nykyajan ylellinen sisustustyyli, suurine komeine mattoineen, seinäryijyineen ja
muine hienouksineen pyrkii heränneiden ja muiden uskovaisten koteihin.” (HK
10/1928, Maailmanmielisyys)
”Ja oletko sinä nyt edes ulkomuodoltasi kaunis? Niin ajattelevat vaatetuksestasi vain
ne, joiden maun siveettömyyden loka on pilannut. Eikö inhottava leikattu tukkasi,
paljaat käsivartesi ja rintasi ja hätinä polviin ulottuva hameesi sodi kaikkia kainouden
vaatimuksia vastaan. Ja mitä on nainen ilman kainoutta?” (HK 10/1928, Kirje
sisarelleni)

”Lottapuku ei ole körttitytölle
tarpeellinen”
• Suojeluskuntatoiminta sinällään hyväksytään:
Silloin [vuonna 1918] syntyi suojeluskuntajärjestö, ja vieläkin se seisoo uhatun
vapautemme vartiomuurina. Siitä tulee meidän Herraa kiittää. Suokoon
Jumala meille siihen armoa, ettemme kiittämättömyyden syntiin lankeisi.
Meidät on pelastettu mitä hirveimmän Jumalan pilkan ja perkeleellisen
syntimenon saastasta ja orjuudesta. (HK 12/1930, Arvi Malmivaara:
Suojeluskunta ja herännyt ihminen)

”Lottapuku ei ole körttitytölle
tarpeellinen”
• Ongelmaksi muodostuu se puoli suojeluskuntatyöstä, joka ei olekaan
pelkästään isänmaallis-uskonnollista:

”Pyhäpäivä ei ole suojeluskuntapäivä, se on Herran sinun Jumalasi sabatti.
Muista pyhittää se Jumalalle! Maailmalliset iltamat eivät kuulu
suojeluskuntatyöhön. Niiden kautta palvelee suojeluskuntalainenkin
perkelettä. Herännyt omatunto, joka valvoo Jumalan kunniaa, ei sellaisiin
päästä.” (HK 12/1930, Arvi Malmivaara: Suojeluskunta ja herännyt ihminen)

”Lottapuku ei ole körttitytölle
tarpeellinen”
• Jopa suojeluskunta- ja lottapuvut nähdään koreiluna.
”Lottapuku ei ole körttitytölle tarpeellinen. Suorittakaa palvelustyönne
arkiharjoituksissa omassa formussanne, joka on jo yli vuosisadan ollut
erinomainen suojeluskuntapuku maailmaa vastaan. Pitäkää pojat ja
miehetkin se erinomaisessa kunnossa ja katsokaa, että jokainen nappi on siinä
paikoillaan, koska olette siinä Kristuksen Jeesuksen sotamiehiä! Milloin
sotilaallisesti on välttämätöntä kantaa suojeluskuntajärjestön pukua,
kantakaa sitä aralla omallatunnolla eikä koreilemisen halusta.” (HK 12/1930,
Arvi Malmivaara: Suojeluskunta ja herännyt ihminen)

”Iloitsee isänmaa, iloitsevat myös Jumalan valtakunnan
vainiot”

Kuvissa ”Inkeriä halkova raja-aita”, HK 11/1931

Lapuanliikkeen synty ja hajoaminen
1929-30
• Marraskuussa 1929 Lapualla keskeytetään väkivaltaisesti kommunistinuorten ns.
haastejuhla, mikä synnyttää yleisporvarillisen kansanliikkeen

• Maaliskuussa 1930 rikotaan vaasalainen Työn Ääni -lehden kirjapaino
• Kesäkuussa 1930 lapuanliikkeen kannattajat aiheuttavat mellakan kirjapainon
särkemistä koskevassa oikeudenkäynnissä
• Kesäkuussa 1930 alkavat myös väkivaltaiset kyyditykset eli muilutukset
→ lapuanliike jakautuu maltillisempien sanoutuessa irti väkivaltaisuuksista

• Lapuanliikkeen painostuksesta hallitus lakkauttaa kommunistilehdet, työväentalot
suljetaan, kommunistikansanedustajat pidätetään
• Talonpoikaismarssi Helsinkiin 7.7.1930

”Lapualaisliike on ilahuttava ajan ilmiö”
• Matti Pesonen kirjoittaa elokuussa lapuanliikkeestä siitä näkökulmasta, että
laittomuus on sallittua, jos tarkoitusperät ovat hyvät ja vanhurskaat:
”Lapualaisliike on ilahuttava ajan ilmiö. Näytti jo siltä, että Jumalaa ja isänmaata
vastaan röyhkeästi noussut kommunismi tuhoaa koko meidän kansamme. Mutta —
isien Jumalalle olkoon kiitos ja kunnia! — kristinusko ja kansallistunto olivat
ennättäneet siksi syvälle juurtua Suomen kansa sieluun, että nousi kuin
luonnonvoimien pakosta vastavaikutus.”
”Sentähden täytyi törkeätä Jumalan pilkkaa ja maanpetosta sallivan lain kirjaimen
yläpuolelle kohota oikeuden ja vanhurskauden vaatimusten. Tämän johdosta on
lapualaisliikettä moitittu laittomuudesta. Mutta muistettakoon, että vallinneissa
oloissa ei voinut saada aikaan mitään parannusta eikä niiden muuttamisesta ilman
voimakeinoja ollut vähintäkään toivoa.” (HK 8/1930, Matti Pesonen: Lapualaisliike)

”Lapualaisliike on ilahuttava ajan ilmiö”
”Punapaitojen kovakourainen kohtelu Lapualla oli kait laittomuutta, mutta sitä seurasi
yhdistyslain korjaus. Kommunistisen kirjapainon hävitys Vaasassa oli myös laittomuutta,
mutta kohta sen jälkeen suljettiin kommunistiset kirjapainot. Kahden kommunistiedustajan
vieminen keskeltä eduskunnan perustuslakivaliokunnan istuntoa oli ilmeinen laittomuus,
mutta sen perästä heti ilmestyi määräys kommunistiedustajien ja muiden kapinallisten
pidättämisestä. --- se lienee varmaa, ettei ilman lainkirjaimen yläpuolelle noussutta
lapualaisliikettä olisi lähdetty sille uudistuksen tielle, millä nyt ollaan.”
”Tästä kansallisesta ränsistymisestä ja uskonnottomuuden hetteistä nousemiseksi oli
tarpeellista nähdä läpi lain kirjaimen lain henki ja tarkoitus, jotka ikään eivät voi olla
Jumalaa ja isänmaata vastaan; oli välttämätöntä kohota inhimillisen oikeuden ja
jumalallisen vanhurskauden tuntoon. Niin tapahtui — suurin piirtein katsoen —
lapualaisliikkeessä. Sentähden siinä on kansallisen ja uskonnollisen kevään enteitä, joista
iloitsee isänmaa, iloitsevat myös Jumalan valtakunnan vainiot.” (HK 8/1930, Matti
Pesonen: Lapualaisliike)

”Maamme isänmaallisinta
kansanainesta”
• Hengellinen Kuukauslehti pitää 1930-luvulla oikeistolaisen linjan, vaikka lapuanliike
menettää suosiotaan; Vihtori Kosolan ja muiden Mäntsälän kapinan johtajien
vapautuessa vankeudesta Pesonen vertaa tapahtumaa Paavalin ja Siilaan vapautumiseen
• Kun IKL perustetaan, heränneen kansan arvellaan ilman muuta liittyvän puolueeseen,
mutta koska mustaan puseroon pukeutuneen maailma ottaa avosylin vastaan, se ei
heränneelle sovi:
”--- maailmanmielisille musta I.K.L:n pusero on erittäin suositeltava, koska sen
kantaminen tuo mukanaan erinäisiä kaikin puolin tunnustusta ansaitsevia ja hyviä
velvoituksia. Mutta körttiläisten laita on mielestäni toinen. Körttiläinen ei tarvitse uutta
pukua ilmaisemaan isänmaallista mieltään, sillä onhan körttipuvun kantajat tunnetusti ja
tunnustetusti maamme kaikkein isänmaallisinta kansanainesta---.” (HK 11/1933, Ivar
Lindroos: Körttipuvusta ja mustasta puserosta)

”Sotaa valhetta ja murhaa vastaan”
• Talvisodan ajan HK on ihmeen hillitty, lähinnä pyritään rohkaisemaan ja
rauhoittamaan lukijoita ja vakuuttamaan Jumalan varjelusta

• Erityisesti välirauhasta alkaen maailmansota nähdään kokonaisuudessaan
kristittyjen taisteluna Antikristusta vastaan, suomalaiset valittuna kansana
pelastamassa heimoaan:
”Sotamme ryssää vastaan on uskonsotaa, antikristuksen sotaa, sotaa valhetta ja
murhaa vastaan.” (HK 4/1940, Suomen mies ja nainen muurinaukossa)
”Punainen hämärä on saatava kirkastumaan uudeksi päiväksi. Siinä on suuri ja
kallis työ meidän aikamme nuorisolle. Karjala on meille pyhä maa.” (HK 9/1941,
V. Muilu: Eloa on paljon)

”Saksan johdolla käydään pyhää sotaa
Euroopan pelastamiseksi”
• Juuri ennen jatkosotaa lehtipalstalla kirjoitetaan pitkä esittely Hitlerin Taisteluniteoksesta
• Pesonen ei juuri ota kantaa teoksen sisältöön, vaan julkaisee pitkiä sitaatteja

”Ei ole minun asiani arvostella Adolf Hitleriä. Olen vain puhunut hänen kirjastaan
pääasiallisesti sen omilla sanoilla. Toivon lukijan tästä lyhyestä esittelystä
huomaavan, että ’Taisteluni’-kirja on harkitsevan lukemisen arvoinen. En ole
kansan elämälle elintärkeistä kysymyksistä lukenut toista niin syvälle luotaavaa
kirjaa. Toivoisin sille suurta levikkiä varsinkin arvostelukykyisen työväen
keskuudessa.” (HK 4/1941, Matti Pesosen esittely Taisteluni-kirjasta)

”Saksan johdolla käydään pyhää sotaa
Euroopan pelastamiseksi”
• Jatkosodan alettua lehti näkee kaikkien, jotka eivät ole bolshevismia (=
uskonnonvastaisuutta) vastaan, olevan sen puolella

• Erityisesti moititaan ”Moskovan antikristuksen” kanssa veljeilevää Englannin
kirkkoa:
”Koko lailla hämmästyneenä ja häveten muistaa, että vähän ennen sotaa
luterilainen kirkkomme pyrki kosketuksiin saman englantilaisen kirkon kanssa. On
tuskallista johdattaa tämä mieleen nyt, kun Saksan johdolla käydään pyhää sotaa
Euroopan pelastamiseksi, sotaa, johon välinpitämätön suhtautuminen on
rikollista.” (HK 7-8/1943, palsta Mitä muut sanovat)

”Saksan johdolla käydään pyhää sotaa
Euroopan pelastamiseksi”
• Heimoaate on elänyt vahvana 1920-30-luvulla, jatkosodan aikana lehti
oikeuttaa Suur-Suomi-aatteen nimenomaan ristiretkenä, joka pyyhkii pois
”kansakuntien kauheimman kirouksen” eli bolshevismin
• Jos vielä huhtikuussa 1941 lehdessä hiukan arastellaan ottaa kantaa Hitleriin,
jatkosodan alettua hänestä on jo tullut kommunismin vastustajien sankari:
”Nyt on kuitenkin tullut karjalaisenkin kansan kohtalon käänne. Eurooppa on
Suur-Saksan nerokkaan johtajan Adolf Hitlerin johdolla noussut bolshevistista
hirmuvaltaa vastaan.” (HK 8/1941, Matti Pesonen: Vienan ja Aunuksen
kotiinpaluu)

”Viime vuosina on moni totinen kyselijä ja rohkea etsijä saanut
kirkossamme radikaalin tai liberaalin tai jonkun muun
arveluttavan leiman”

Kuvassa ”Kristillisen joulun puolesta pakanallista joulua vastaan.
Kristityt ylioppilaat ja nuoret mielenosoituksessa”, HK 12/1968

”Melkein kuin ihmissyöjiä kulttuurin
keskellä”
• Sodan jälkeisinä vaaran vuosina lehti keskittyy ymmärrettävästi puhtaasti
hengelliseen sisältöön

• Maailman tapahtumat ja yhteiskunnan muutokset ja ongelmat esiin 1950luvulta alkaen: kaupungistuminen ja ”kuriton sukupolvi”, jonka musiikkikin on
käsittämätöntä:
”Toisinaan hunajankäheää, tunteellista, nytkyttelevää ja riuhtovaa,
hengellistäkin iskelmää ja saman kertosäkeen toistamista kyllästymiseen asti,
sitten taas rautalankaa ja ’musiikkia teräshermoisille’, pitkätukkaista tyttöpoikaa,
jukolamaista harjastenheiluttajaa, melkein kuin ihmissyöjiä kulttuurin keskellä, ja
sitten korkeakorkoista suippokärkeä miehisten miesten jaloissa ja Ruotsissa jo
röyhelörintaakin, jossa kaikessa on vaikea pysyä mukana.” (HK 3/1965, Veikko
Kantola: Iskelmien haaste)

Euroopan ”hullu vuosi”
”Eri puolilla maailmaa mellakoidaan. Milloin on liikkeellä ylioppilaita, milloin
työläisiä, milloin neekereitä. Joku näkee niissä vain metelöimistä metelöimisen
vuoksi, toinen aiheellista liikehdintää yhteiskunnallisten olojen parantamiseksi, kun
muut keinot eivät tunnu auttavan.” (HK 6/1968, Jussi Kuoppala: Tomun tasalta)

”Kun Yleisradio aikanaan toteutti suunnitelmansa sukupuoliopetuksesta tavalla,
joka oli suorastaan kuvottava ja kasvatuksen kannalta mahdollisimman
epäonnistunut, ei kuulunut montakaan vastalausetta kristikansan taholta. --Seurauksena on ollut siveettömyyden hyökyaalto, jolla tuskin on vertaa
menneisyydessämme.” (HK 5/1968, Olli Kahra: Jumalattomat neuvonantajina)
”Isänmaalliset arvot järkkyvät. Siveellinen kuri järkkyy. Luonnon tasapaino järkkyy.
Lujat periaatteet järkkyvät.” (HK 10/1968, Ilpo Vuorinen: Antaa järkkyä)

”Avioliitto on vanhanaikainen”
• Esiaviolliset suhteet ja abortit alkavat lisääntyä, vihkimätön pari saattaa jopa
joissakin opiskelija-asuntoloissakin asua yhdessä
”Vapaus… täysi vapaus sukupuolielämässä… Vapaus avioliitossa, se on: tee
syrjähyppyjä silloin, kun haluttaa. Avioliitto on vanhanaikainen, se olisi
romutettava. Vapaus uskonnosta, irti kirkon opeista jne., loputtomiin. Kansamme
’aivopesula’ TV pitää kyllä huolen siitä, että näitä oppeja jaetaan jokaiseen kotiin.
Sieltä iskelmälaulaja vakuuttaa: ’Lapsesi ei ole sinun.’ Sehän tässä pahinta onkin.
Lapset vieraantuvat isien uskosta ja katoavat ’matkaseurueesta’. ” (HK 5/1970,
Helvi Kuoppala: Vapaus — vastuu)

”Tähän on syytä lisätä vielä oma paha
sydämemme”
• Hengellinen Kuukauslehti ottaa kantaa henkisen ilmapiirin muutokseen
ankarastikin
• Silti nyt parannusta tehdään jo enemmän omista synneistä:
”Me voimme omasta maastamme mainita monet sanomalehdet, radion,
television, teatterit ja kirjallisuuden, joissa ylimaallinen, pyhä ja kaunis
yritetään sekä tieteen että valheen voimalla ajaa pois ihmiselämästä. Ensin
julkisesta elämästä, sitten kodeista. Tähän on syytä lisätä vielä oma paha
sydämemme.” (HK 3/1967, Pauli Linnasaari: Kuusikymmentäluvun kotien
Kristus)

”Varhaiset pilkkaajat ovat vaienneet,
ristiinnaulittu elää”
• Suhtautuminen jopa uskonnollisiin skandaaleihin on rauhallisempaa kuin 192030-luvuilla:
”Jo varhain ristiinnaulitulle pantiin piirroksissa aasin pää. Tämän toteamista älköön
suinkaan tulkittako pilkan puolusteluksi. Varhaiset pilkkaajat ovat vaienneet,
ristiinnaulittu elää. Se antakoon vain meille riittävän pitkän perspektiivin
arvostellessamme tällaista pilkkaa. Myös Hitler järjesti näyttelyn vallassaolonsa 4vuotisjuhlan kunniaksi. Siinäkin oli näyttelyyn johtavassa eteishuoneessa kuva. Se
kuvasi Hitleriä puhumassa ja sen alla oli Johanneksen evankeliumin teksti: ’Alussa
oli sana’. Hitler on kukistunut. Hänen sanansa on sammunut.” (HK 10/1969,
uutinen Sikamessias-teoksesta)

”Aivan toisin kuin ajattelimme”
• 1970-luvulla lehdessä puhutaan ennen kaikkea nuorista, nuorista ja nuorista
– kunnioittavasti, joukkoon rakastaen, ongelmia ymmärtäen, apua tarjoten,
ihaillen:
”Kaikki nämä [nuorten kantaaottavuus, oikeudenmukaisuuden vaatiminen]
ovat asioita, joissa perimmäisenä liikuttajana on vuosisatainen evankeliumin
kylvö, vai olisiko lupa ajatella näin: vastaus heränneiden vanhempien ja
nuorison itsensä veisaamaan rukoukseen ’Ah, vuodata, Herra jo Henkesi ja
herätä nuoriso Suomen’ toteutuu tätä tietä, aivan toisin kuin ajattelimme.”
(HK 6/1971, Heikki Kyyrönen: Mitä nuorissa ihailen)

Palstatilaa nuorille
• Nuoret myös puolustavat itse itseään, sillä heille annetaan siihen tilaa:

”Vanhan kansan herännäispuhujat erehtyvät joskus arvioimaan nykynuoren
vain pelkän ulkoisen olemuksen perusteella. Pojan pitkä tukka tai tytön
meikki eivät välttämättä tarvitse merkitä nuoren ’maailmallisuutta’. Pitkän
tukan ja meikin taakse voi kätkeytyä ahdistunut ja itsensä käpertynyt minä,
joka ei kestä arvostelevia eikä paheksuvia silmäyksiä ja sanoja.” (HK 3/1976,
Tuula Sivonen artikkelissa Nuorison siteet ystäväkansaan)
”Emmehän me ole te. Emme nähneet sotaa. Saimme itsenäisyyden ja rauhan
valmiina teidän käsistänne ja siitä olemme teille kiitollisia. Emme silti halua
kuulla oman elämämme vaivattomuudesta jatkuvasti.” (HK 4/1968, Aila
Nybacka kyselyssä Minkä vanhan polven suhtautumisessa nuorempiin soisin
olevan toisin?)

Palstatilaa nuorille
• Toisaalta nuoret uskaltavat myös arvostella, ja siihenkin annetaan tilaa:
”Körttimatkat, Aholansaaren turistikeskus ja körttiläisten passiivisuus nousivat
keskeisiksi kohteiksi herännäisnuorten käsitellessä Herättäjä-Yhdistyksen nykyistä
toimintaa ukko Paavon pirtin vaiheilla. Miksi H-Y ei järjestä herännäishenkisiä
seuramatkoja Sanan matkojen tyyliin? --- Aholansaaren nykyinen tila melkein riipaisi
sydäntä. Eikö voisi harkita yhteistyötä Nilsiässä olevan Tahkovuoren kehittyvän
matkailukeskuksen kanssa? --- Kaiken tämän suunnitellun puuttumisen syynä on rahan
ja uskalluksen puute. Kaikkien puutteiden syynä on körttiläisten, niin nuorten kuin
vanhojenkin, passiivisuus.” (HK 11/1969, Matti J. Mäntykoski artikkelissa
Nuorisokokous herätti kysymyksiä)

”Jos liikkeellä on annettavaa, sitä
ei tukahduta uusi aika tai uudet tavat”
• Paavo Kortekangas alustaa herännäispappien kokouksessa 1968 aiheesta
Herännäisyys moniarvoisessa yhteiskunnassa:
”Moniarvoisessa yhteiskunnassa ei voida olettaa kirkon tai herätysliikkeen pysyvän
koskemattomana, tabuna. Siilipuolustukseen asettuminen ei ole kristinuskon
hengen mukainen ratkaisu. Herätysliikekään ei voi valitella yhteiskunnan
muuttumista moniarvoiseksi ja masentuneena todeta, ettei tällaisessa
yhteiskunnassa enää ole vanhalla herätysliikkeellä vaikutusmahdollisuuksia. Jos
liikkeellä on jotain annettavaa, jos siinä on todella uudistava voima, sitä ei
tukahduta uusi aika tai uudet tavat. Jos sillä taas ei ole mitään annettavaa, se
joutaa kuolemaan.” (HK 1/1968, Herännäisyys moniarvoisessa yhteiskunnassa)

”Jos liikkeellä on annettavaa, sitä
ei tukahduta uusi aika tai uudet tavat”
”Vanhoillisuus saa aina osakseen laajojen piirien hyväksymisen. Aidoksi
kristillisyydeksi lasketaan helposti pinttyminen entisiin muotoihin, kun taas se, joka
uskaltaa epäillä entisten muotojen soveltuvuutta uuteen tilanteeseen, katsotaan
jopa kristillisyyden viholliseksi. Viime vuosinakin on moni totinen kyselijä ja rohkea
etsijä saanut kirkossamme radikaalin tai liberaalin tai jonkun muun arveluttavan
leiman.”
”Henkilökohtainen toivoni on, että herännäisyydessä säilyisi ajattelun, etsimisen ja
kyselemisen vapaus.”
(HK 1/1968, Herännäisyys moniarvoisessa yhteiskunnassa)

Muuttuvassa maailmassa
• Yhteiskunnallinen valveutuneisuus alkaa näkyä Hengellisessä Kuukauslehdessä
toisella tapaa kuin aiemmin

• Ei puoluepoliittisia kannanottoja, vaan aiheina Biafran nälänhätä,
namibialaispakolaiset ja muut maailman kriisit, Kainuun vaikea tilanne, Ruotsinsiirtolaisuus, nuorten vaikeudet saada opiskelupaikka, kaupungistumisen mukanaan
tuomat ongelmat, luonnonsuojelu
• Kantaa toki otetaan koulujen uskonnonopetuksen puolesta ja kasvatuksen
ongelmissa, mutta suhtautuminen ympäröivään maailman myllerrykseen on ennen
kaikkea ymmärtävää
• Etsitään päättymättömästi herännäisyyden identiteettiä ja tulevaisuutta
muuttuvassa maailmassa, mutta maailman ei enää vaadita muuttuvan
herännäisyyden mieleiseksi

”Niin kuin herännäisisät 30-luvulla,
niin heidän poikansa 60-luvulla…”
• Ajan vahvaa poliittisuutta ennemmin moititaan kuin lähdetään mukaan puolesta tai
vastaan

• Kerran todetaan monien ”radikaalipappien” hengellinen tausta herännäisyydessä:
”Pietismille tyypillinen elämän korostaminen, uskonkuuliaisuuden vaatimus pelkän opin
totena pitämisen vastapainona on radikaalienkin perussävel. He tähdentävät suorastaan
lakihenkisen piiskaavasti kristityn vastuuta arkielämän käytännön eettisissä ratkaisuissa
— ainakin niissä asioissa, joita itse pitävät tärkeinä.”
”Elämäkeskeisyyteen liittyy poliittinen osallistuminen. Niin kuin herännäisisät 30-luvulla
olivat merkittäviä poliittisia vaikuttajayksilöitä, niin heidän poikansa 60-luvulla myös
vaativat poliittista osallistumista. Yhteistä on molemmissa tapauksissa edelleen
mieltymys poliittiseen radikalismiin, 30-luvulla tosin oltiin äärioikealla, nyt on vuorostaan
vasen laita lavea.” (HK 3/1972: Ilmari Heinonen, Miksi radikaalit herännäispiireistä)

”Niin kuin herännäisisät 30-luvulla,
niin heidän poikansa 60-luvulla…”
• Vasta 1990-luvulla aletaan varsinaisesti käsitellä tuota aikakautta:

”Ajat ovat menneet semmoisiksi, että Kansan Uutisten Viikkolehtikin kirjoittaa Kaisa
Korhosen kasvanen kammottavaäänisestä työväenlauluja laulavasta tytöstä
varteenotettavaksi teatteriohjaajaksi. Välimatka 60-lukuun on tehnyt tehtävänsä,
niin myös välimatka kotoa perittyyn körttiläisyyteen.” (HK 9/1991, Kaisa Korhosen
hiljainen saarna)
”Anssi Sinnemäki, 51, kertoo, mihin körttinuoren taistolainen sukupolvikapina johti.
Anni-tytär, 23, valottaa vihreytensä luonnetta. Sinnemäet pohtivat vanhojen
aatteiden kuolemaa ja uusien syntyä. Onko enää mitään, mihin uskoa?” (HK 7/1999,
Sinnemäen kapinasukupolven sovinto)

Kun Herättäjä-Yhdistys melkein otti
kantaa…
• Televisio alkoi levitä suomalaiskoteihin 1960-luvulla, Herättäjä-Yhdistyksen
päätoimikunnan kannanotto julkaistiin Saarijärven herättäjäjuhlilla 4.7.1970:
”Leimaamalla nämä välineet [tv, radio] sellaisinaan ’helvetin rakkineiksi’ emme voita
ihmisten omiatuntoja puolellemme. Kun tämä on todettu avoimesti ja kiitollisuudella,
heti on todettava toinen asia: radio ja televisio ovat polttopisteessä, kun henget
taistelevat kansamme sielusta.”
”Yksi on selvää: vaikka ne ovat käytettävissämme, mitään katselemisen ja
kuuntelemisen pakkoa ei ole.”
”--- tässä asiassa meidän on päätoimikunnan mielestä havahduttava, ei lähinnä
kielteisesti torjumaan jotakin, vaan myönteisesti tajuamaan radion ja television
merkitys ja tekemään voitavamme, jotta niiden anti olisi laidasta laitaan rakentavaa.”

Käy itse lukemassa!
• Hengellistä Kuukauslehteä on
ehditty digitoida Historialliseen
sanomalehtikirjastoon
vuosikerrat 1888-1944:
digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi

• Artikkelit Suomen itsenäisyyden
ajasta Hengellisessä
Kuukauslehdessä 1917-2016:
www.h-y.fi/suomi100

(laita hakusanaksi nimeke
Hengellinen Kuukauslehti)
Tämä esitys on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa
www.h-y.fi/korttifoorumi2018

