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artikkelit

Kari alenius

Saksan Turvallisuuspoliisin suhtautuminen kristillisiin kirkkokuntiin  
ja liikkeisiin miehitetyssä Virossa 1941–1944

Johdanto

T ässä artikkelissa analysoidaan, miten Saksan Turvallisuuspoliisi (virallisesti Sicherheitspolizei und  
 Sicherheits dienst, SIPO) suhtautui kristillisiin yhteisöihin Saksan miehittämässä Virossa ja miksi  
 suhtautuminen oli juuri tietynlaista.

Aihepiiristä on olemassa hieman tutkimusta. Viron kristillisten kirkkokuntien ja kristillisten liikkeiden 
historiasta on tehty muutamia yleisesityksiä. Niissä käsitellään pääpiirteisesti, millainen kristillisten yhtei
söjen tilanne oli Saksan miehityskaudella II maailmansodan aikana.1 Sen pohjalta tiedetään, että Saksan 
miehityshallinto suhtautui kristillisiin yhteisöihin myötämielisemmin kuin sitä edeltänyt Neuvostoliiton 
miehityshallinto (1940–1941), mutta Saksankaan ei voida katsoa varsinaisesti tukeneen kristillistä toimin
taa. Kansallissosialismin suhteesta kristinuskoon ja muihin uskontoihin2 sekä Saksan uskontopolitiikasta 
idässä miehitetyillä alueilla3 on myös yleisen tason perustutkimusta. Aikaisemmassa tutkimuksessa ei kui
tenkaan keskitytä tilanteeseen Virossa eikä Saksan miehityshallinnon näkemyksiin. Lähimmäksi tämän 
artikkelin näkökulmaa tulee Jouko Talosen artikkeli, jossa käsitellään Latvian evankelisluterilaisen kirkon 
asemaa miehitetyssä Latviassa (1941–1945).4

Saksan Turvallisuuspoliisin näkemysten analyysi on perusteltua ottaa tutkimuksen kohteeksi,  koska 
 SIPO:lla oli varsin keskeinen rooli miehityshallinnossa. Se, kuten muutkin turvallisuusviranomaiset, 
toisaalta toteutti valtiojohdon määräyksiä, mutta toisaalta se myös vaikutti valtiojohdon linjauksiin ja 
politiikan muotoutumiseen. Turvallisuuspoliisi pyrki mahdollisimman tarkasti valvomaan kaikkea yhteis
kunnalliseen turvallisuuteen liittyvää, keräsi tietoa ja tuotti sen pohjalta raportteja, analyyseja ja esityksiä 
valtiojohdon käyttöön. SIPO:n luomalla kuvalla asioiden tilasta oli siten potentiaalisesti suuri merkitys.

Tämä tutkimus perustuu pääosin Saksan Turvallisuuspoliisin arkistoaineistoihin. Teeman kannalta kes
keisimmät dokumentit on julkaistu.5 Aineiston laadullisessa sisällönanalyysissa korostuu kriittinen lähi
luku. SIPO:n kaikki aineistot olivat lähtökohtaisesti salaisia ja niiden kohdeyleisö erittäin tiukasti rajattu. 
Siinä mielessä aineistossa voitiin käsitellä asioita realistisen tilannekuvan muodostamiseen pyrkien. Toi
saalta myös salaisilla dokumenteilla on aina vaikutustarkoituksia, jotka heijastuvat monin tavoin siihen, 
mitä dokumentteihin on kirjattu ja millä tavalla. Lähdekriittisiin huomioihin palataan tarkemmin varsi
naisen analyysin yhteydessä.

Normaaleja yhteisöjä mutta samalla vihollisia

Viron tilanteen ymmärtämiseksi on tarpeen tiivistetysti kuvata, miten kansallissosialistisessa ideologiassa 
suhtauduttiin uskontoihin. Lähtökohtaisesti oli selvää, että kansallissosialismi oli eikristillinen aate. Sen 
edustama ihmis ja maailmankuva, arvot ja tavoitteet poikkesivat kristinuskosta kaikilta osin olennaisesti. 

1 Sild & Salo 1995, 141–145. Katso myös Kasekamp 2013, 183–187.
2 Steigmann-Gall 2005.
3 Dallin 1988; Pohl 2009.
4 Talonen 2004.
5 Noormets 2003.
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Kansallissosialismia itsessään on kuvattu uskonnollistyyppiseksi aatteeksi ja yhteiskunnalliseksi liikkeek
si. Uskonnollistyyppisen ja ekslusiivisen luonteensa takia kansallissosialismi joka muihin vastaavanlaisiin 
ideologioihin – kuten sosialismiin – ja uskontoihin kielteisesti ja näki ne kilpailijoinaan.6

Toisaalta kansallissosialistien joukossa Saksan ylintä valtiojohtoa myöten oli erilaisia suhtautumistapoja 
kristinuskoon. Osa kansallissosialisteista piti itseään kristittyinä ja pyrki löytämään tapoja yhdistää nämä 
ajatusmallit. Sen yhtenä ilmentymänä oli Saksan protestanttien jakautuminen kahteen suuntaukseen: ”Sak
salaisiin kristittyihin”, jotka hyväksyivät kansallissosialismin ja muokkasivat omaa oppiaan sen mukaisesti, 
sekä ”Tunnustuskirkkoon”, joka halusi pitää uskon ja kirkollisen elämän perinteisessä muodossaan. Sak
san valtiojohto suhtautui kristinuskoon myös osin pragmaattisesti. Koska suuri enemmistö saksalaisista 
kuului edelleen kristillisiin kirkkokuntiin, kansan tuen säilyttämiseksi kansallissosialistien ei ollut järkevää 
ajaa itseään jyrkkään konfliktiin kirkkokuntien kanssa. Kristinusko, sekä protestanttisuus että roomalaiska
tolilaisuus, tunnustettiin osaksi saksalaista kulttuuriperintöä ja kirkkokunnille annettiin toistaiseksi varsin 
suuri toimintavapaus, kunhan ne eivät asettuneet vastustamaan kansallissosialistista hallintoa.7

Idässä, erityisesti Neuvostoliitossa valloitetuilla alueilla, Saksan suhtautuminen kristillisiin yhteisöihin 
oli tiukempi. Neuvostoliitossa vallitseva kristinuskon suuntaus oli ortodoksinen kirkkokunta, jota ei pidet
ty Saksan kristilliseen perinteisiin kuuluvana, vaan ”slaavilaisena”, ”vieraana” ja ”viholliselle ominaisena 
kris  tillisyytenä”. Saksa tavoitteli siten ortodoksisen kirkon vallan supistamista minimiin. Toisaalta Saksan 
miehityshallinto pyrki esittämään itsensä ”vapauttajana sosialistisesta orjuudesta”. Antamalla idässä miehi
tetyillä alueilla kristillisille kirkkokunnille enemmän toimintavapautta kuin neuvostohallinto oli antanut, 
Saksa tavoitteli kristityiksi tunnustautuvan väestönosan suosiota.8

Turvallisuuspoliisin näkemyksiä kristillisistä yhteisöistä ja uskonnoista valaisevat parhaiten kaksi  laajaa 
dokumenttia, joissa SIPO arvioi tilannetta Virossa eri elämänaloilla. Toinen dokumentti on peräisin heinä
kuulta 1942, ja siinä arvioidaan Saksan ensimmäistä miehitysvuotta ja virolaissaksalaisten suhteiden tilaa.9 
Toinen vastaava dokumentti on kesäkuulta 1944.10 Kristillisyyteen ja muuhun uskonnollisuuteen liittyvät 
teemat esiintyvät lisäksi ajoittain mielialaraporteissa, joita koostettiin Viron eri maakunnista ja suurimmis
ta kaupungeista koko Saksan miehityskauden ajan.

Kun SIPO käsitteli kristillisiä yhteisöjä edellä mainituissa vuosiraporteissaan, yhteisöt huomioitiin ra
portin kahdessa eri osassa. Toisaalta kristillistä toimintaa kuvattiin Viron yhteiskunnan eri sektoreita 
kos kevassa analyysissa11, samaan tapaan kuin kuvattiin esimerkiksi taidealaa ja opetusalaa. Raporttien 
kohta ”Uskonnollinen elämä” oli juuri näiden kahden alan välissä, eli uskonnollinen toiminta näyttää rin
nastuneen raportoijien näkökulmasta nimenomaan yhteiskunnalle muutenkin ominaisiin kulttuurielämän 
aloihin. Toisaalta uskonnollisia yhteisöjä käsiteltiin myös niissä raportin osissa, joissa käytiin läpi ”Virossa 
olevat viholliset”12.

Saksan Turvallisuuspoliisin ja laajemmin Saksan miehityshallinnon suhtautuminen kirkkokuntiin 
Viros sa heijasti edellä kuvattua periaatteellista arvoeroa. Sekä luterilaisille (noin 80 % virolaisista) että 
ortodokseille (20 %) luvattiin neuvostomiehityksen kauteen verrattuna suurempi toimintavapaus. Samaan 
tapaan kuin Latviassakin sallittiin kirkkojen jälleenrakentaminen, uusien pappien asettaminen virkoihin
sa ja palaaminen pääosin normaaliin seurakuntaelämään, joka oli vallinnut ennen vuotta 1940.13 SIPO 
kuitenkin otti ortodoksisen kirkon tarkempaan seurantaan kuin luterilaisen kirkon. Lisäksi SIPO kiinnitti 

6 Steigmann-Gall 2005, 1–12.
7 Steigmann-Gall 2005, 261–267.
8 Dallin 1988, 473–477; Pohl 2009, 138–141; Talonen 2004, 198–201.
9	 Julgeolekupolitsei	 ja	SD	komandöri	aasta-aruanne	 juuli	1941	–	30.6.1942	[jatkossa	käytetään	 lyhennettä	JSD	1942],	

Noormets 2003, 21–86
10	 Julgeolekupolitsei	eesti	sektori	juhi	olukorra	aruanne	juunis	1944	[jatkossa	käytetään	lyhennettä	JES	1944],	Noormets	

2003, 289–363.
11	 ”Usuelu”:	JSD	1942,	32–33;	JES	1944,	301–302.
12	 ”Kirikud”:	JSD	1942,	78–83;	JES	1944,	356–358.
13	 JSD	1942,	78–79;	JES	1944,	356–357;	Dallin	1988,	481–492;	Talonen	2004,	201–206,	213–216.
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muihin kristillisiin yhteisöihin selvästi enemmän huomiota kuin pelkästään niiden vähäisen jäsenmäärän 
perusteella olisi ollut odotettavissa.

Baltiasta pois ajettava ortodoksisuus

Turvallisuuspoliisi ei ainoastaan seurannut ja raportoinut Viron ortodoksisen kirkon toiminnasta tar
kasti, vaan pohti myös, millaista politiikkaa Saksan olisi suotavaa noudattaa järjestellessään ortodoksisen 
kirkon asioita. Keskeisin kysymys oli, ketä tukea ortodoksisen kirkon johtoon ja mitä valinnan kautta oli 
saavutettavissa.

Viron ortodoksinen kirkko oli ollut Viron itsenäistymiseen asti osa Venäjän ortodoksista kirkkoa. Vuo
sina 1919–1923 Viron ortodoksinen kirkko oli kuitenkin irrottautunut aikaisemmasta kytköksestään ja 
siirtynyt Konstantinopolin patriarkaatin alaisuuteen. Siinä yhteydessä Viron metropoliitaksi valittu virolai
nen piispa Aleksander oli toiminut Viron ortodoksisen kirkon johtajana neuvostomiehitykseen asti. Kun 
Neuvostoliitto miehitti Baltian maat kesällä 1940, se palautti Baltian maiden ortodoksiset kirkot Mosko
van patriarkaatin alaisuuteen ja nimitti uudeksi metropoliitaksi venäläisen eksarkki Sergiuksen. Aleksander 
sai jäädä johtamaan Viron ortodoksista kirkkoa, vaikkakin Sergiuksen alaisena. Mainittujen kirkkoisien 
keskinäinen suhde oli jännittynyt, ja Viron alueella asuvat ortodoksit jakautuivat kahteen ryhmään sen 
mukaan, sympatisoitiinko entistä metropoliittaa Aleksanderia vai eksarkki Sergiusta. Viron ortodoksisen 
kirkon etnisesti virolaiset jäsenet kannattivat Aleksanderia ja etnisesti venäläiset jäsenet Sergiusta. Osa 
ve näläisistä seurakunnista kieltäytyi tottelemasta Aleksanderin antamia määräyksiä.14

Kesällä 1941 alkanut saksalaismiehitys avasi mahdollisuuden kiistan ratkaisemiseen, koska Saksa 
 pystyi halutessaan sanelemaan tahtonsa läpi. Saksan valtiojohdossa oli kuitenkin erimielisyyksiä, millai
sia ratkaisuja Saksan pitäisi tehdä. Kesään 1942 mennessä voitolle pääsi kanta, jonka mukaan Baltian ja 
Pohjois Venäjän alueella tuetaan neuvostovallan suorittamia järjestelyjä, eli käytännössä asetuttiin Viron 
tapauksessa Sergiuksen taakse. Sen mukaisesti eksarkki Sergius vahvistettiin Baltian ja PohjoisVenäjän 
ortodoksisen kirkon johtajaksi.15 Voidaan ehkä pitää yllättävänä, että Saksa hyväksyi tehtävään henkilön, 
jonka neuvostohallinto oli asettanut virkaansa ja jota etnisesti virolaiset ortodoksit näyttävät vastustaneen. 
Mistä oikein oli kyse, kun Saksan selkeänä tavoitteena olisi kaiketi ollut huomioida virolaisten toiveita ja 
sitouttaa virolaiset ponnistelemaan Saksan sodanpäämäärien vuoksi? Myös Viron miehityshallinnosta 
vastannut pääkomissariaatti vastusti Sergiuksen valintaa.

Saksan miehityshallinnolle oli tyypillistä tasapainottelu lähi ja kaukotavoitteiden välillä. Lisäksi miehi
tyshallinto oli organisatorisesti epäselvä, jolloin päätösvalta eri asioissa oli vaikeasti määriteltävissä.16 Tur
vallisuuspoliisi päätyi analyysissaan tulokseen, jonka mukaan ortodoksisen kirkon järjestelyissä ensisijaisia 
olivat kaukotavoitteet. SIPO:n logiikan mukaisesti Saksan kannalta oli parempi noudattaa hajoita ja hallitse 
politiikkaa, jolla venäläiset ja Baltian kantaasukkaisiin kuuluneet ortodoksit saataisiin erkanemaan toisis
taan. Asettumisen venäläisen ja neuvostotaustaisen metropoliitan taakse arvioitiin kyllä tuottavan pahaa 
mieltä etnisille virolaisille, jotka olisivat mieluummin nähneet Saksan kannattavan virolaista ehdokasta. 
Lyhyellä tähtäimellä se jossain määrin heikensi Saksan miehityshallinnon imagoa Baltian kantaasukkaiden 
keskuudessa. SIPO kuitenkin arvioi, että tällä tavoin saataisiin virolaiset katkaisemaan lopullisesti välinsä 
Venäjään. Päättelyketju meni vielä pidemmälle. Valinnan arvioitiin palvelevan sitä, että ortodoksisuus 
kokonaisuudessaan muuttuisi Baltian kantaasukkaiden mielissä ennen pitkää ”venäläiseksi”, ”vieraaksi” 
ja ”läntiseen kulttuuripiiriin kuulumattomaksi” ja auttaisi siten torjumaan ”slaavilaisen” ortodoksisuuden 
kokonaan pois Baltiasta.17

14 JSD 1942, 79–80. Katso myös Sild & Salo 1995, 143–144.
15 Dallin 1988, 488–489; Sild & Salo 1995, 145.
16 Myllyniemi 1973, 63–71, 206–208.
17 JSD 1942, 80.
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Turvallisuuspoliisi siis suuntasi kesän 1942 tilanteessa katseensa ”Uuden Euroopan” rakentamiseen 
ja Baltian alueen tulevaan saksalaistamiseen voittoisan sodan jälkeen. Nähtävästi usko Saksan voittoon 
oli tuossa vaiheessa niin vahva, että SIPO sivuutti näkökohdan, jonka mukaan taktisten myönnytysten 
tekeminen virolaisille ja muille Baltian kantaasukkaille olisi sitouttanut nämä entistä tiukemmin ponniste
lemaan Saksan voiton puolesta. Vuoteen 1944 tultaessa tilannearvio vaikuttaa muuttuneen. Eksarkki 
Sergius sai surmansa huhtikuussa 1944 epäselvissä olosuhteissa. Dallinin mukaan Saksan Turvallisuuspal
velu luultavasti surmasi hänet Liettuassa18. SIPO:n Viron osasto kesän 1944 laajassa raportissaan mainitsi 
kuoleman mutta ei ottanut kantaa siihen, miten kuolema oli tapahtunut. Joka tapauksessa raportissa ei 
enää viitattu mitenkään sodanjälkeistä maailmaa koskeviin kaukotavoitteisiin, vaan huomio oli kokonai
suudessaan ajankohtaisissa konkreettisissa kysymyksissä. Ortodoksisen kirkonkin kohdalla se tarkoitti 
keskittymistä sen varmistamiseen, että kirkko ei vaikeuttaneet taistelua Baltiaan suuntaavia neuvosto
joukkoja vastaan19.

”Järkevä” kansankirkko, ”fanaattiset” lahkot

Viron evankelisluterilainen kirkko oli Turvallisuuspoliisin näkökulmasta varsin ongelmaton tapaus koko 
sodan ajan. SIPO:lla oli koko Viron kattanut asiamiesverkosto, joka keräsi tiheään, säännöllisesti ja salassa 
tietoa ihmisten mielipiteistä. Turvallisuuspoliisin ohjeissa asiamiehille tähdennettiin, että kohteita oli tie
dusteltava niin, että nämä eivät huomanneet tilannetta eivätkä ymmärtäneet olevansa tarkkailun kohteina. 
Kaikki tiedot oli myös ehdottomasti tuotava eteenpäin muokkaamattomana, eli kaikenlainen karsinta, 
sisällön kaunistelu tai negatiiviseen suuntaan liioittelu oli kiellettyä.20 Tuhansien tiedusteluraporttien kautta 
SIPO:n johdolla voidaan siten olettaa olleen melko realistinen käsitys Viron asukkaiden mielialoista.

Turvallisuuspoliisin arvioissa tilanteen ongelmattomuudesta tärkein tekijä oli, että evankelisluterilainen 
kirkko suhtautui Saksan hallintoon myötämielisesti. Kirkko ensinnäkin halusi keskittyä omaan varsinai
seen toimintaansa, eikä halunnut sekaantua politiikkaan. Toisekseen kirkon johto osoitti hyväntahtoista 
suhtautumistaan Saksan hallintoon mukautumalla olosuhteisiin joustavasti ja aiheuttamatta mitään ra
sitteita, esimerkiksi keräämällä itse toiminnan jälleenrakentamiseen tarvittavat varat. Jumalanpalvelusten 
yhteydessä niin ikään säännöllisesti rukoiltiin Saksan voiton puolesta. Epäsuorasti kirkko tuki virolaisten 
taistelua Saksan rinnalla myös tarjoamalla lohdutusta, rohkaisua ja tulevaisuudenuskoa vaikeissa kriisi
aikojen olosuhteissa. Raporteissa korostettiin lisäksi ”tavallisten virolaisten” uskonnollisuuden rauhallista 
ja käytännönläheistä luonnetta. Kaikenlaisen äärimmäisyysajattelun todettiin olevan virolaisten suurelle 
enemmistölle vierasta. Nämä Saksan kannalta myönteiset havainnot olivat vallitsevana koko sodan ajan.21

Kaiken kaikkiaan Viron evankelisluterilainen kirkko näyttäytyi SIPO:n analyysissa hyvin pitkälle sa
manlaiselta kuin Saksan evankelisluterilainen kirkko: harmittomin mahdollinen uskonnollisuuden muoto, 
jonka piiristä ei ollut pelättävissä merkittävää vastarintaa kansallissosialistista hallintoa vastaan. Kirkko 
päinvastoin monin tavoin osoitti julkisesti tukeaan Saksan valtiojohdolle, kun Saksa kamppaili sodan 
voitosta. Tällaista arkipäiväistä, ”kansankirkollista” ja maallisia vallanpitäjiä tottelevaa ja ymmärtävää kris
tillisyyttä kansallissosialistit selvästikin sietivät.

Toisaalta Turvallisuuspoliisi näki Vironkin evankelisluterilaisen kirkon piirissä mahdollisia uhkateki
jöitä. Ensimmäinen niistä liittyi samaan asiaan kuin Saksassa. SIPO näki, että Virossa oli jonkin verran 
henkilöitä, joilla oli tietoa ja käytännön yhteyksiä Saksan ”Tunnustuskirkkoon”. Kaikki virolaiset luteri
laiset eivät siten olleet yhtä taipuvaisia myötäilemään kansallissosialistista hallintoa, koska Raamattuun 

18 Dallin 1988, 490.
19	 JES	1944,	301–302,	356–357.
20	 Poliittisen	poliisin	ja	Turvallisuuspoliisin	kiertokirjeet	23.12.1941,	28.2.1942,	12.6.1942.	Eesti	Riigiarhiiv	(ERA)	R-59-1-84,	

265,	R-64-1-39,	1,	R-64-1-8,	1.
21	 JSD	1942,	32,	82;	JES	1944,	302,	356.
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ja luterilaisiin tunnustuskirjoihin pitäytyville kristinusko ja kansallissosialismi eivät olleet sovitettavissa 
yhteen. Toinen uhkatekijä liittyi siihen, että virolaisten taistelu Saksan rinnalla ei perustunut ideologiseen 
liittolaisuuteen ja vapaaehtoisuuteen, vaan se oli pikemminkin olosuhteiden pakottamaa.22

Virolaisten suuri enemmistö koki olevansa tilanteessa, jossa puolenvalinta oli tehtävä Saksan ja Neu
vostoliiton välillä. Lähes kaikki olisivat toivoneet itsenäisyyden palauttamista, mutta koska se nähtiin tois
taiseksi mahdottomana, oli valittava ”kahdesta pahasta pienempi”. Vuosien 1940–1941  neuvostomiehi tys 
oli useimmille virolaisille niin traumaattinen kokemus, että kahdesta totalitaristisesta miehitysvallasta tuet
tiin mieluummin Saksaa. SIPO arvioikin, että Viron evankelisluterilainen kirkko oli altis muuttamaan 
suhtautumistaan, jos sotatilanne muuttuisi. Todennäköistä olisi tilaisuuden tullen siirtyminen tukemaan 
länsiliittoutuneita, koska virolaisten suuri enemmistö koki läntisen Euroopan demokraattiset maat ja 
Yhdysvallat eniten kaltaisikseen, sympatisoi niitä ja toivoi niiden voittoa – sen jälkeen, kun Saksa olisi 
ku kistanut Neuvostoliiton.23

Jos Viron suurin kristillinen yhteisö olikin Turvallisuuspoliisille vain vähäistä huolta tuottanut tapaus, 
niin SIPO suhtautui kriittisemmin vapaisiin protestanttisiin suuntauksiin ja muihin kristillisiin yhteisöihin. 
Suurista kirkkokunnista roomalaiskatolisuus sai SIPO:n seurannassa ja dokumenteissa kohtalaisen paljon 
huomiota, vaikka roomalaiskatolisia oli Virossa vain muutama tuhat ja kirkkokunnan yhteiskunnallinen 
merkitys oli siksi vähäinen. Samaan ryhmään kuului uniaattikirkko, jonka toiminta oli sitäkin pienimuo
toisempaa.

Kumpikin edellä mainituista nousi esille kokoaan suuremmassa mitassa todennäköisesti siksi, että Vi
rossa toiminut SIPO:n osasto katsoi ilmeisen tarpeelliseksi noudattaa koko valloitetuille itäalueille laadittua 
raportointikäytäntöä. Ortodoksien, uniaattien ja/tai roomalaiskatolilaisten suhteellinen osuus väes töstä 
oli nimittäin huomattavasti suurempi Venäjällä, ValkoVenäjällä, Ukrainassa ja etelämpänä Baltias sa, joten 
mainituille kirkkokunnille oli oletusarvoisesti varattava omat kohtansa asiakirjoissa. Saksan valtio johdolla 
oli siten käytettävissä yhdenmukaiset raportit koko idässä miehitetyltä alueelta.  Lähtökohtaisesti lienee 
myös ollut SIPO:n näkökulmasta epäilyttävää niin Virossa kuin Saksassakin, että mainittujen kirkko
kuntien jäsenillä oli oma ylikansallinen hengellinen johtajansa, patriarkka tai paavi, joka monien uskovien 
mielessä luultavasti kilpaili korkeimman auktoriteetin asemasta Saksan maallisen Führerin kanssa. Vähä
lukuisista roomalaiskatolisista ja uniaateista ei nähty olevan erityistä haittaa Virossa, mutta niiden kohdalla 
ei myöskään raportoitu Saksalle myönteisistä ilmiöistä. Esimerkiksi Saksan voiton puolesta rukoilemisesta 
ei ollut havaintoja.24

Muiden kristillisten yhteisöjen jäseniä oli yhteen laskettuna runsas prosentti Viron asukkaista, mutta 
koska heidänkin suunnallaan oli enemmän kuin evankelisluterilaisen ”kansankirkon” piirissä nähtävissä 
uhkia, Turvallisuuspoliisi kiinnitti kyseisiin yhteisöihin suhteellisen paljon huomiota. SIPO katsoi pe
rusongelmaksi, että tällaisten yhteisöjen piirissä oli runsaasti ”fanaatikkoja”.25 Termi tarkoitti SIPO:n 
käytössä, että lähes kaikki pienten yhteisöjen jäsenet perustivat elämänsä ja maailmankuvansa Saksan 
”Tunnustuskirkon” tapaan Raamattuun ja oman yhteisön perinteisiin sen sijaan, että olisi pyritty mukau
tumaan kansallissosialistiseen yhteiskuntaan. Pitäytyminen oman uskon periaatteissa tarkoitti hankaus
kohtia esimerkiksi adventistien kohdalla siinä, että nämä eivät halunneet työskennellä lauantaisin, vaikka 
miehitysvallan viranomaiset olisivat antaneet sitä koskevia määräyksiä. Baptistien ja metodistien kohdalla 
SIPO vuorostaan piti uhkana, että kyseisillä yhteisöillä oli yhteyksiä ja oletettavasti sympatioita Saksan 
vihollismaihin IsoonBritanniaan ja Yhdysvaltoihin.26

22 JSD 1942, 82.
23	 Poliittisen	poliisin	raportit	lokakuu–joulukuu	1941,	ERA	R-59-1-84,	1,	19,	26–28,	50–53,	72,	121,	156,240,	289;	JSD	1942,	

21–25, 82. Katso myös Myllyniemi 1973, 134–141.
24	 JSD	1942,	80–81,	JES	1944,	356–357.
25 JSD 1942, 32.
26	 JSD	1942,	82–83;	JES	1944,	302.



6

Pitkälle Turvallisuuspoliisin työn tuloksena Saksan miehityshallinto lakkautti kesäkuussa 1944  Viron 
helluntaiseurakunnat. Kaikki yksityiskohdat eivät selviä säilyneistä dokumenteista, mutta ilmeisesti  SIPO:n 
seurannassa oli tullut ilmi Saksan kannalta vahingolliseksi katsottavia ilmiöitä, kuten Saksan viranomaisten 
määräysten vastustamista ja Saksan sodanpäämääriä vastustavien puheiden pitämistä. SIPO:n analyysissa 
kesältä 1944 arvioitiin, että helluntaiseurakuntien lakkauttamisen kautta oli saatu tehokkaasti viesti perille 
muille ”uskonlahkoille”, jotta nämä eivät omassa toiminnassaan asettuisi poikkiteloin Saksan hallinnon 
kanssa.27

Johtopäätöksiä

Saksan Turvallisuuspoliisin suhtautuminen kristillisiin kirkkokuntiin ja yhteisöihin Virossa pohjautui en
nen kaikkea siihen, miten mainittuun toimintaan suhtauduttiin Saksassa itsessään kansallissosialistisen 
hallinnon piirissä. Yhtäältä kristillisyys nähtiin ideologisena kilpailijana ja siksi periaatteellisena vihollise
na. Toisaalta tunnustettiin, että se oli yhteiskunnan perinteinen ja merkittävä osa, jonka pois juuriminen 
kansalaisten elämästä ei ollut realistista ainakaan lyhyellä tähtäimellä. Kompromissiksi muotoutui, että 
kristillinen toiminta oli sallittua, kunhan se ei asettunut kansallissosialistista hallintoa vastaan.

Niin Saksassa kuin miehitetyssä Virossa evankelisluterilainen ”kansankirkko” täytti parhaiten kansallis
sosialistien ja SIPO:n asettamat ehdot. Evankelisluterilaisuus nähtiin vahvimmin saksalais ja virolaiskan
sallisena ja esivallalle uskollisena kristinuskon suuntana. Muut isot kirkkokunnat olivat kansallissosialisti
sessa tulkinnassa enemmän epäkansallisia ja lojaliteetiltaan epäilyttävämpiä. Ortodoksisuus tulkittiin 
kokonaan epäsaksalaiseksi, ja SIPO Virossa asettui tukemaan kantaa, jonka mukaan se oli torjuttava pois 
Virosta kokonaisuudessaan. Tavoitteen saavuttamiseksi SIPO oli valmis tinkimään lyhyen tähtäimen tak
tisista eduista ja teki toimia, joiden tiedettiin ärsyttävän monia virolaisia, sen sijaan että olisi yritetty saada 
positiivisten toimien kautta virolaiset sitoutumaan tehokkaasti Saksan rinnalle.

Muut kristilliset yhteisöt sijoittuivat Turvallisuuspoliisin katsannossa ortodoksien ja isojen kirkkokun
tien väliin. Pienissä yhteisöissä yleinen fundamentalistisuus (”fanaattisuus”) tulkittiin Saksan kannalta 
turvallisuusuhaksi, koska tällainen kristillisyyteen sitoutuminen ei edesauttanut yhteisöjen mukautumista 
kansallissosialistisiin arvoihin ja käytäntöihin.
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