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JOHDANTO 

 

 

Historiallinen tausta 

 

Vanhoillislestadiolainen herätysliike on lajissaan Suomen suurin. Jäsenmäärältään yli 

100 000 ihmisen yhteisö kuuluu Suomen evankelisluterilaisen kirkon yhteyteen ja sillä on 

Suomessa merkittävä yhteiskunnallinenkin rooli jäsentensä kautta. Varsinkin Pohjois-

Suomessa ja Pohjanmaalla vanhoillislestadiolaisuus näkyy ja kuuluu. Liikkeessä on myös 

perinteisesti oltu poliittisesti aktiivisia. Kokonsa ja merkityksensä vuoksi liike onkin saanut 

paljon huomiota suomalaisessa mediassa silloin kun sen sisällä on ongelmia, viimeksi ehkäi-

sykieltokeskustelun1 ja pedofiliakohun2 vuoksi. Tilanne ei ole uusi vaan lestadiolaisuus on 

ollut paljon esillä suomalaisessa uutisoinnissa jo liikkeen alkuajoista asti. Lestadiolaisuus on 

tunnettu mediassa ennen kaikkea sisäisistä ristiriidoistaan. Lestadiolaisuuden sukupuuta 

määrittävät lukuiset hajaannuksista syntyneet haarautumat (ks. liite 1).  Vanhoillislestadio-

laisuudessa hajaannuksia kuvataan eriseuran3 eroamisena liikkeestä. 

Liikkeen merkittävimpien ja eniten mediahuomiota saaneiden kriisien joukkoon lukeutuu 

myös tutkimuksen aihe, 1970-luvun hoitokokousaika. Hoitokokouksella tarkoitetaan tilan-

netta, jossa yksittäistä henkilöä tai ryhmää epäiltiin liikkeen opetuksen vastaisesta toimin-

nasta. Näitä kokouksia saatettiin kutsua myös ”seurakuntapäiviksi” tai ”sielunhoidollisiksi 

neuvonpidoiksi”.4 Hoitokokouksia tutkineen Aini Linjakummun mukaan ne voidaan määri-

tellä ”julkisiksi ja pakotetuiksi sielunhoidollisiksi tilanteiksi, joiden pyrkimyksenä on arvioida 

ja korjata ihmisen uskonelämään kuuluvia asioita”.5 Liikkeen johdon toisinaan käyttämä 

”sielunhoidollisen keskustelun” määritelmä ei Linjakummun mukaan anna tilanteesta oikeaa 

                                                             
1
 Lestadiolaisten ehkäisykannasta tuli julkinen keskustelunaihe ryhmän vanhoillislestadiolaisia naisia 

tehtyä ehkäisykiellosta kantelun Ihmisoikeusliitolle. Ihmisoikeusliiton mukaan ehkäisykiellon vaatimus 
on ihmisoikeusloukkaus. http://ihmisoikeusliitto.fi/wp-
content/uploads/2014/05/IOL_Taustamuistio_vanhalestadiolaisten_ehkaisykiellosta_2009.pdf ”Ehkäi-
sykielto loukkaa ihmisoikeuksia”. Ihmisoikeusliitto. (viitattu 2.2.2016). 
2 Pedofiliakohun taustalla oli epäily siitä, että vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä olisi peitelty hyväksi-
käyttötapauksia. 
3 Eriseuralla tarkoitetaan yhteisöstä irrottautuneiden joukkoa, jonka katsotaan olevan opillisesti harhau-
tuneita. Eriseuraisuus katsotaan kadottavaksi synniksi. 
4
 Ruokanen 1980, 102. 

5 Linjakumpu 2012, 10. 

http://ihmisoikeusliitto.fi/wp-content/uploads/2014/05/IOL_Taustamuistio_vanhalestadiolaisten_ehkaisykiellosta_2009.pdf
http://ihmisoikeusliitto.fi/wp-content/uploads/2014/05/IOL_Taustamuistio_vanhalestadiolaisten_ehkaisykiellosta_2009.pdf
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kuvaa, koska hoitokokouksen kohteella ei ollut tasavertaista mahdollisuutta keskustella 

hengellisestä tilanteestaan.6  

Hoitokokousaikaa edelsivät 1950-luvun kuluessa yhteisön sisällä kasvaneet ristiriidat, joista 

käytän tutkimuksessa nimeä sakramenttikiista. Erimielisyydet johtivat niin sanotun pappis-

linjan tai pappislestadiolaisuuden erottamiseen vanhoillislestadiolaisuudesta virallisesti vuo-

den 1961 kesällä. Tämä pappishajaannukseksikin7 nimitetty tapahtuma oli merkittävä eten-

kin siitä näkökulmasta, ketkä liikkeestä erotettiin: suurin osa liikkeen teologeista sai lähteä, 

mukana pitkään toimineita ja arvostettuja saarnamiehiä.8 Vastahakoisesti eronnut joukkio 

perusti vuonna 1962 Elämän Sana –lehden, jonka mukaan heitä on nimitetty Elämän Sanan9 

ryhmäksi tai elämänsanalaisuudeksi.10 Sakramenttikiista ja sitä seurannut hajaannus muok-

kasi merkittävästi liikkeen lehdistöä ja vaikutti siihen, millaisia ajattelutapoja liikkeen joh-

dossa alettiin suosia.  

Hoitokokouksia tai niiden kaltaisia selvitystilaisuuksia ja julkisen ripin vaatimuksia oli har-

joitettu liikkeessä jo ennen 1970-lukua, mutta ilmiö yleistyi ja kärjistyi 70-luvun loppuun 

mennessä. Hoitokokouksen järjesti yleensä paikallinen rauhanyhdistys ja ne järjestettiin 

yhteisöön kuuluneiden kodeissa tai rauhanyhdistyksellä. Hoidettavat saivat ilmoituksen hoi-

tamisen kohteeksi joutumisesta monin eri tavoin – kirjeitse, puhelimitse, suusanallisesti tai 

seuroihin osallistuessaan. Hoitokokouksiin kutsuttiin rauhanyhdistyksen jäseniä niin ikään 

monin eri tavoin, usein liikkeen sanomalehden Päivämiehen ilmoituksella. Hoitokokouksia 

saatettiin pitää myös ilman kutsua seurojen yhteydessä.11 

Hoitokokoukseen kutsutun oli käytännössä pakko osallistua. Jos kutsusta kieltäytyi tai jätti 

tulemasta paikalle, tulkittiin kutsutun teollaan kieltävän uskonsa.12 Hoitokokouksiin osallis-

tuivat hoidettavat, hoitajat ja rauhanyhdistyksen väkeä, enimmillään satoja ihmisiä. Tyypilli-

sesti iltaisin pidetyt kokoukset saattoivat jatkua myöhään yöhön ja virallisimmillaan niissä 

pidettiin myös pöytäkirjaa.13 Näitä pöytäkirjoja on ilmeisesti jälkeenpäin tuhottu ainakin 

                                                             
6
 Ibidem. 

7
 Tässä tutkimuksessa käytän tätä termiä, joka on myös puhekielessä vakiintunut kuvaamaan vuoden 

1961 hajaannusta. 
8
 Kesti 2001, 5-12. 

9 Ei tule sekoittaa ruotsalaiseen karismaattiseen Livets Ord -liikkeeseen, jota Suomessa myös kutsutaan 
Elämän Sanan ryhmäksi. 
10 Kesti 2001, 5. 
11

 Linjakumpu 2012, 77-78. 
12

 Linjakumpu 2012, 78. 
13 Linjakumpu 2012, 79-80. 
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joissain rauhanyhdistyksissä.14 Hoitajina toimivat pääasiassa rauhanyhdistyksen johtokun-

taan ja saarnaajiin lukeutuvat ihmiset, mutta myös muut – naisetkin – osallistuivat aktiivises-

ti. Tyypillistä hoitajaa ei olekaan helppo määritellä. Hoidetun sielun tilaa arvioivat usein 

ihmiset, joilla ei ollut uskonnollista koulutusta, kokemusta vastaavien tilanteiden käsittelystä 

tai edes auktoriteettiasemaa yhteisön sisällä.15 

Hoitokokoukset olivat metodeiltaan ja laajuudeltaan monessa mielessä poikkeuksellinen 

ilmiö Suomessa. Ne voidaan rinnastaa esimerkiksi Jehovan todistajien tapaan erottaa jäseni-

ään oikeudenkäyntiä muistuttavissa tilaisuuksissa.16 Hoitokokousjärjestelmä oli kuitenkin 

toiminnaltaan aktiivisempi – kokouksia oli paljon, eivätkä syytetyt välttämättä ymmärtäneet 

mistä oli kysymys. Linjakumpu ei teekään vertauksia muihin uskonnollisiin liikkeisiin vaan 

hakee yhtymäkohdan poliittiseen äärioikeistoon kuuluneen Lapuan liikkeen toimintaan en-

simmäisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa. Hänen mielestään liikkeen harjoittamat 

muilutukset rinnastuvat pitkälle viedyllä organisoinnillaan ja tavoitteiltaan 70-luvun tilantee-

seen lestadiolaisuudessa.17 Vertaus on mielestäni väkinäinen, mutta kertoo omalta osaltaan 

siitä, kuinka poikkeuksellisesta ilmiöstä oli kysymys. 

Hoitokokousten ”huippuaikaa” olivat vuodet 1975–1979, jolloin pidettyjen hoitokokousten 

määrä kasvoi suurimmilleen.18 Tuolloin liikkeen ulkopuoliset tahot alkoivat kommentoida 

tapahtumia julkisesti kritisoiden hoitokokouskäytäntöä kovin sanankääntein.19 Hoitokoko-

usten pitäminen vähentyi nopeasti tämän jälkeen ja yleiset, puhuteltavan tahtoa vastaan 

pidetyt sielunhoitotilanteet muuttuivat satunnaisiksi.20 80-luvun puoliväliin mennessä hoito-

kokouskäytäntö oli jo huomattavasti harvinaistunut.21 Hoitokokouksia ja niiden seurauksia 

on 2000-luvulla joihinkin otteisiin pahoiteltu Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen 

(tästä lähtien käytän lyhennystä SRK)22 taholta. Hoitokokouksia on toisaalta pidetty välttä-

mättöminä, oikeutettuina ja ”ylilyöntejä” sovittuina, mutta hoitokokousaikojen tapahtumia 

                                                             
14

 Haukkala 2010, 65. 
15

 Linjakumpu 2012, 80-81. 
16

 Ks. esim. Ruoho 2015. Kirjassa on 60 haastatellun kokemuksia Jehovan todistajien sisäisestä kurinpi-
dosta. 
17

 Linjakumpu 2012, 12-14. 
18

 Lohi 2000, 115-117. 
19

 Linjakumpu 2012, 156-157. 
20 Lohi 2000, 117. 
21 Alatalo 2007, 85. 
22 Rauhanyhdistysten keskusliitto SRK on liikkeen katto-organisaatio, joka julkaisee lehtiä, äänitteitä ja 
rahoittaa myös lapsi- ja nuorisotyötä. Sen päättävä elin on rauhanyhdistysten (n. 300) edustajien vuosi-
kokous, jotka valitsevat 24-henkisen johtokunnan. Johtokunnan puheenjohtaja on Viljo Juntunen, joka 
on toiminut virassaan v. 2014 asti. 
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on myös pahoiteltu ja pidetty harhaoppisina. Korostettu on kuitenkin sitä, että yksittäiset 

henkilöt olivat väärässä, ei seurakunta.23 

Hoitokokouksia on mediassa ja tutkijoidenkin kesken käsitelty yleensä hengellisenä väkival-

tana. Suomen evankelisluterilainen kirkko on määritellyt hengellisen väkivallan mm. pelotte-

luksi, käännyttämiseksi, syyllistämiseksi, eristämiseksi tai yhteisöstä sulkemiseksi.24 Hengel-

linen väkivalta on ilmiönä vaikea tunnistaa yhteisön sisältä päin, koska sen olemassaolon 

mahdollisuus ei yleensä sisälly seurakunnan tai lahkon maailmankuvaan. Paha vaanii ”maa-

ilmassa”, ei yhteisön sisällä. Sen kokeminen myös vaihtelee yksilöllisesti, eli sama toiminta-

tapa voi periaatteessa olla toiselle hengellistä väkivaltaa ja toiselle ei. Teologi Aila Ruoho 

yrittää helpottaa rajanvetoa vertaamalla hengellistä väkivaltaa parisuhdeväkivaltaan, jossa 

rajut keinot selitetään uhrin ”väärällä” käytöksellä. Vaikka määrittely on vaikeaa, voi hengel-

linen väkivalta voi olla vahingollisempaa kuin fyysinen ja myös jatkua pidempään, koska 

silminnäkijät pelkäävät joutuvansa itse seuraavaksi uhriksi.25 Hengellisen väkivallan selkeä 

määrittely on ilmeisen mahdotonta, mutta voidaan todeta hoitokokousten sisältäneen 

useimmat siihen liitetyt tunnusmerkit.  

 

Pylväsdiagrammi sielunhoidollisista asioista Haapajärven rauhanyhdistyksen johtokunnan 

kokouksista vuosina 1974–1982. Hoitokokouskäytännön suosio sekä nousi että laski mer-

kittävän nopeasti.26 

                                                             
23 http://www.kotimaa24.fi/artikkeli/vanhoillislestadiolaiset-pyytavat-anteeksi-hoitokokousten-
vaarinkaytoksia/ (viitattu 23.10.2014). 
24

 http://www.evl2.fi/sanasto/index.php/Hengellinen_v%C3%A4kivalta, (viitattu 27.1.2015).  
25

 Ruoho 2013, 17-23. 
26 Lohi 2000, 91. 

http://www.kotimaa24.fi/artikkeli/vanhoillislestadiolaiset-pyytavat-anteeksi-hoitokokousten-vaarinkaytoksia/
http://www.kotimaa24.fi/artikkeli/vanhoillislestadiolaiset-pyytavat-anteeksi-hoitokokousten-vaarinkaytoksia/
http://www.evl2.fi/sanasto/index.php/Hengellinen_v%C3%A4kivalta
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Tutkimustehtävä ja –lähteet 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vanhoillislestadiolaisuuden opillisen kehityksen suh-

detta hoitokokouskäytäntöön 1970-luvulle tultaessa. Sen nopea yleistyminen ja lyhyt elin-

kaari kertovat yhteisön sisäisestä muutoksesta, jolle on täytynyt löytyä myös opillinen oikeu-

tus. Olennaista on selvittää, vaikuttiko 1960-luvun alun pappishajaannus ja sitä edeltäneessä 

kiistassa käyty opillinen keskustelu hoitokokousten taustalla olleisiin opillisiin näkemyksiin. 

Looginen aikarajaus on aloittaa tarkastelu pappishajaannuksesta vuonna 1961 ja päättää se 

vuoteen 1979, jolloin ulkoinen paine pakotti liikkeen luopumaan hoitokokouskäytännön 

käytöstä sen silloisessa laajuudessa. Millaisilla näkemyksillä yhteisön sisäistä tiukkaa kurinpi-

toa perusteltiin? Mitä yhteisön ulkoisia ja sisäisiä uhkakuvia nähtiin ja miksi hoitokokouksia 

alettiin pitää? Liittyikö uuteen käytäntöön myös uudenlaista teologista tulkintaa vai oliko 

kyse kovenevista asenteista? Kuka tai ketkä kannattivat hoitokokouksia ja loivat niiden pi-

tämisen edellytyksiä? Lopuksi tarkastelen myös hoitokokousajan päättymistä ja yhteisön 

reaktiota tähän niin ikään nopeaan muutokseen. 

Lähteinä käytän ensisijaisesti liikkeen lehdistöä, joka oli tuohon aikaan erittäin arvostettu ja 

merkittävässä asemassa lestadiolaisten keskuudessa. Niiden levikki oli korkea ja erityisesti 

Päivämiehen suosio myös kasvoi tasaisesti. 1950-luvun lopulla Päivämiehellä oli jo noin 

15 000 tilaajaa ja Siionin lähetyslehdellä noin 14 000. Lehdet siis tavoittivat merkittävän 

osan vanhoillislestadiolaisista ja usein perheisiin tilattiin kumpaakin julkaisua.27 Opillisia 

kannanottoja ja linjauksia kannatti levittää lehtien kautta niiden ollessa suosittua ja luotettua 

lukemistoa. Niiden kautta liikkeen opetus kuului myös niille, jotka eivät syystä tai toisesta 

voineet osallistua seuroihin. Hartauskirjallisuudella lienee ollutkin erityisen suuri merkitys 

niille, joilla oli vaikeuksia osallistua liikkeen järjestämiin tilaisuuksiin. 

Vuonna 1912 perustettu Siionin Lähetyslehti oli pitkään vanhoillislestadiolaisen yhteisön 

ainoa tiedotuskanava, mutta ajan kuluessa kerran kuukaudessa ilmestyvä painatus ei enää 

vastannut liikkeen tiedotustarpeeseen.  Tiedotusvastuun ottikin kerran viikossa ilmestynyt 

Päivämies v. 1954.28 Tässä tutkimuksessa käytetyt vuosikerrat ovat Siionin Lähetyslehden 

osalta lähinnä hartauskirjallisuutta, jonka joukossa on julkaistu kirjeitä, muistokirjoituksia ja 

mainoksia yhdistyksen julkaisemista kirjoista.29 Sakramenttikiistassa 1957–1960 Siionin Lä-

hetyslehdessä julkaistiin paljon pappislinjaa puolustaneita kirjoituksia, koska lehden päätoi-

                                                             
27

 Kesti 2001, 32.  
28

 Palola 2001, 28. 
29 Palola 2001, 30-31. 
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mittaja Paavo Viljanen itse edusti maltillista pappislinjaa. Hänet kuitenkin erotettiin joulu-

kuussa 1960 hänen kritisoituaan tiukan linjan maallikoita.30 Tästä lähtien Siionin Lähetysleh-

ti edusti liikkeessä profiiliaan nostaneiden maallikkolinjalaisten kantaa ja tarkasteluni rajau-

tuu siten, että se alkaa uuden päätoimittajan Kimpimäen ajasta eteenpäin. Lehden hartaus-

kirjallisuus sisältää valikoituja puheita, Raamatun tulkintaa ja muita hengellisiä kirjoituksia, 

jotka heijastavat vallitsevaa tilannetta ja ajankohtaisia puheenaiheita liikkeen sisällä.  

Päivämies otti perustamisvaiheessa vastuun tiedotustoiminnasta, mutta siinäkin julkaistiin 

alusta lähtien paljon hartauskirjallisuutta. Sen sisältö oli tarkoitettu alun perin myös liikkee-

seen kuulumattomien luettavaksi ja sen oli tarkoitus vähentää vanhoillislestadiolaisuuteen 

kohdistuneita ennakkoluuloja. Sakramenttikiistan aikana 1950-luvun lopulla Päivämies oli 

myös liikkeen sisäisen eripuran päänäyttämöitä. Päätoimittaja Eino J. Pietilän toimittama 

lehti julkaisi maallikko- ja pappislinjan välisiä kiistakirjoituksia. Kuten Siionin Lähetyslehden 

Viljanen, myös Pietilä itse kallistui pappislinjan teologisten käsitysten kannalle ja hänet ero-

tettiinkin liikkeen johtokunnan toimesta ennen pappishajaannusta kesäkuussa 1960 Kes-

kusyhdistyksen tehtävistä. Tilalle tullut uusi päätoimittaja, Siionin Lähetyslehdenkin pää-

toimittajan virkaa yhtä aikaa hoitanut Eino Kimpimäki31 edusti liikkeeseen jääneiden kantaa 

ja hänen kaudellaan lehti profiloituikin nimenomaan vanhoillislestadiolaisten lehdeksi – 

ulkopuolisille suunnattujen tekstien määrä väheni. Lehden ilme muuttui suuresti sen käsitel-

lessä yhä enemmän opillisia kysymyksiä ja suhtautumista ”maailmaan”.32 Yhdessä Siionin 

Lähetyslehden kanssa, jonka päätoimittajaksi Kimpimäki siirtyi joulukuussa 1960, nämä 

julkaisut pystyvät antamaan syvällisen kuvan Keskusyhdistyksen ajamista opillisista linjauk-

sista. Kimpimäki toimi päätoimittajana pitkään, aina vuoteen 1978 asti, jonka jälkeen hänen 

tilalleen tuli maallikkosaarnaaja Voitto Savela.33 Tutkimuksessa näistä lehdistä käytetään 

lyhennyksiä PM (Päivämies) ja SL (Siionin Lähetyslehti). 

Arkistoaineisto ja hoitokokouksista pidetyt pöytäkirjat ovat osittain salaisia, mutta tutki-

muskirjallisuudessa on kattavasti ensikäden kokemuksia kokousten sisällöstä. Pappishajaan-

nuksesta on kirjoitettu asianomaisten toimesta jonkin verran. Liikkeestä erotetut teologit 

kirjoittivat artikkelikokoelman Totuuden kuuliaisuuteen (1962), jossa he kävivät läpi keskeiset 

argumenttinsa ja pyrkivät valottamaan hajaannukseen johtaneiden tapahtumien kulkua. 

Kullervo Hulkon Kukistumaton valtakunta (1967) on hartauskirja, joka sisältää poikkeukselli-

                                                             
30 Kesti 2001, 34-35. 
31

 Kimpimäki oli lehden päätoimittaja 1960-1978. 
32

 Palola 2001, 27-36 
33 Palola 2003, 214-217. 
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sesti pitkän esipuheen pappishajaannuksesta maallikkolinjan näkökulmasta selitettynä. Liike 

on julkaissut toimintakertomuksen kaltaista vuosikirjaa vuodesta 1982 lähtien. Niissä on 

jonkin verran käsitelty myös hoitokokousaikaa koskevia asioita. 

Tutkimuksessani käyn läpi melkein kahden vuosikymmenen verran lehtiaineistoa. Osoitan 

liikkeen lehdistön välittämän opillisen ajattelun vaikutukset liikkeen tapahtumahistoriaan. 

Aineiston laajuus tekee artikkelikohtaisen lähestymistavan epäkäytännölliseksi, joskin tar-

kastelen myös erityisen merkittäviä artikkeleita erikseen.34 Sovellan diskurssianalyysin keino-

ja ja luon tarkastelussani kokonaiskuvan opillisen kirjoittelun aihepiireistä ja toistuvista ar-

gumenteista – siis opillisen näkemyksen sisällöstä ja sen muutoksesta. Diskurssianalyysi ei 

ole täsmällinen työkalupaketti, vaan teoreettis-metodologinen viitekehys, jonka avulla voi 

tutkia kielen käyttöön liittyviä kysymyksiä.35 Kielellä luodaan versioita todellisuudesta. Tämä 

ei välttämättä ole kielenkäyttäjän tietoista toimintaa, vaan versiot muodostuvat toimijan 

pyrkiessä tehdä ilmiöitä ymmärrettäviksi. Diskurssit merkityksellistävät maailmaa – yhdestä 

aiheesta voi puhua monesta diskursiivisesta viitekehyksestä käsin.36 Lehdistöhistoriassa 

usein käytetyssä tavoiteanalyysissä kiinnitetään huomiota erityisesti motiiveihin, tavoitteisiin, 

viittaussuhteisiin ja niihin keinoihin, joilla tekstiin luodaan vakuuttavuutta.37  Uskonnollisen 

lehden kirjoittelussa täytyy ottaa huomioon kuka kirjoittaa kenelle ja millä tavoin. Kirjoitte-

lussa täytyy tarkastella sen sisällön lisäksi koherenssia. Onko pappishajaannuksen jälkeisessä 

kirjoituksessa havaittavissa useampaa diskurssia? Opillisen kirjoittelun sisällön ja sen muu-

toksen kautta voi tarkastella sitä, miten se heijastui kentän toimintaan. Sekä Päivämiehellä 

että Siionin Lähetyslehdellä oli myös sivistävä ja sielunhoidollinen tehtävä, eli niiden kirjoi-

tuksilla on pyritty vaikuttamaan tavallisten seurakuntalaisten käsityksiin ja toimintaan.  

 

Tutkimuksen haasteet 

 

Tutkimuksen haasteellisuus on käsiteltävän asian arkaluontoisuudessa ja toisaalta aikalais-

lähteiden tulkinnassa. Hoitokokouksiin liittyvät arkistot ja asiakirjat on pidetty salassa, eikä 

niitä aiota vapauttaa tutkimuskäyttöön. Syyksi on sanottu, että aineisto on sielunhoidollista 

ja siksi salaista. SRK:n johto on myös ilmaissut, ettei se kannata kattavan tutkimuksen te-

kemistä 1970-luvun tapahtumista, koska tapahtumiin ei ole riittävää ajallista etäisyyttä. 

                                                             
34 Esim. suoraan hajaannusta seuranneita kannanottoja ja uutta käsitteistöä luovaa tekstiä. 
35

 Valtonen 1999, 96. 
36

 Valtonen 1999, 97-98. 
37 Tommila & Keränen 1974, 45-46. 
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SRK:n kustannuspäällikkö Ari-Pekka Palola on ilmaissut huolensa siitä, että tutkimuksesta 

tulisi yksipuolinen ja negatiivisesti värittynyt, koska sitä muistelevat ihmiset, jotka kokivat 

tapahtumat traumaattisina. Hyvään ratkaisuun päässeet ja hoitokokoukset positiivisena il-

miönä kokeneet eivät haluaisi hoitokokouksia enää muistella.38 Huoli on oikeutettu, koska 

tapahtumat herättivät valtavasti tunteita hoitokokoukset kokeneiden kesken. Otan asian 

huomioon. Tutkimuksessa pääasiallinen fokus onkin liikkeen itse tuottamassa materiaalissa. 

Merkittävän tutkimuksellisen haasteen tarjoaa myös lähdeaineistossa käytetty kieli. Kuten 

monissa muissakin uskonnollisissa yhteisöissä39, liikkeessä käyty opillinen keskustelu on 

rakenteeltaan ja sanonnoiltaan omaperäistä ”kaanaan kieltä”, joka perustuu vanhoihin Raa-

matun käännöksiin ja liikkeen sisäiseen kulttuuriin ja puhetapoihin. Epäsuorat ilmaisutavat 

hankaloittavat tekstin merkityssisällön tulkitsemista. Minulle lestadiolainen opillinen keskus-

telu on kuitenkin onneksi kotoista ja helppoa ymmärtää, koska olen viettänyt liikkeessä 

lapsuuteni ja nuoruuteni kuullen siinä käytettyä kieltä ja sen selityksiä. 

Uskonnollisiin tarkoitusperiin tarkoitetut tekstit vaativat ylipäätään erityisen tarkkaa lähde-

kritiikkiä. Uskonnollisesti motivoitunut teksti pyrkii luomaan yksimielisen ja yksipuolisen 

kuvan käsittelemästään aiheesta ja sen funktio on taivutella lukija kirjoittajan ja hänen edus-

tamansa tahon kanssa samalle kannalle. Näin sisältö voi tarkoituksettomastikin olla väritty-

nyt ja tiedoiltaan puutteellinen. SRK:n omat tiedotuskanavat, kuten Päivämies ja Siionin 

Lähetyslehti, eivät kuvaakaan tarkasti liikkeen sisäistä elämää. Opillisesta keskustelusta ne 

pyrkivät antamaan mahdollisimman yksimielisen kuvan, joten niitä asioita selvitettäessä, 

tulisi käytössä olla myös muita rinnakkaisia lähteitä. Liikkeen julkaisemia lehtiä onkin kat-

sottava ensisijaisesti sen selittäjänä, mitä lehtien välityksellä haluttiin kenttäväelle viestittää. 

 

Aikaisempi tutkimus ja tutkimuskirjallisuus 

 

Tieteellistä tutkimusta 1970-luvun tapahtumista vanhoillislestadiolaisuudessa on olemassa 

jonkin verran. Anja Linjakummun Haavoittunut yhteisö (2012) tarkastelee hoitokokouksia 

politiikantutkimuksesta käsin: se on yhteiskuntatieteellinen tutkimus, joka pyrkii hahmotta-

maan hoitokokousten syitä, kulkua ja seurauksia monipuolisesti. Se lähestyy tapahtumia 

ensisijaisesti yhteisön kokemana traumana ja siinä pohditaan erityisesti syyllisyyden ja vas-

                                                             
38

 Kotimaa, 17.7.2008, ”Lestadiolaisten hoitokokoukset on tutkittava”. 
39 Ks. esim. Mäenpää 2010. 
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tuun tematiikkaa. Paitsi että se tarkastelee liikkeen johdon toimintaa, käsittelee se hoitoko-

kouksia myös niiden kohteena olleiden kokemuksista käsin. Kirjaa varten suoritettiin laaja 

aineistokeruu ja siinä on paljon kokemusperäistä tietoa siitä, mitä kokouksissa tapahtui. 

Miikka Ruokasen liikkeen taholta yksipuoliseksi kritisoitu Jumalan valtakunta ja syntien anteek-

siantamus (1980) tarkastelee vuosien 1977–1979 opillisia korostumia vanhoillislestadio-

laisuudessa puhtaasti teologisen lähestymistavan kautta. Puutteistaan huolimatta se kuuluu 

aihetta käsittelevien akateemisten tutkimusten joukkoon ja tulee siis huomioiduksi tässäkin 

työssä.  

Hoitokokouksista on kirjoitettu tieteellisen tutkimuksen lisäksi myös huomattavaa ei-

tieteellistä kirjallisuutta. Jorma Kurvinen kirja Raportti lestadiolaisuudesta (1980) ei ole akatee-

minen tutkimus vaan enemmänkin reportaasi. Se sisältää aikalaiskokemuksia hoitokokouk-

sista ja myös SRK:n johdon kannanoton tuohon aikaan suurta mediahuomiota saaneeseen 

tapahtumakulkuun. Lauri Pietilä on puolestaan kirjoittanut omista ja lähipiirinsä hoitoko-

kouskokemuksista omakustannekirjan Sota perintöosasta (1980). Kirjan pääasiallinen tarkoitus 

on kritisoida hoitokokouskäytäntöä, siihen liittyneitä opinkorostuksia ja osoittaa, kuinka 

vanhoillislestadiolainen yhteisö on muuttunut opiltaan aikaisempaan verrattuna. Kirjan tyyli 

ja pohja-aineisto eivät täytä tieteellisiä lähdekriittisiä vaatimuksia, mutta sen voi huomioida 

subjektiivisena kokemuksena ja aikalaisreaktiona käsiteltyyn historialliseen tapahtumaan 

nähden. Hoitokokouksista on kirjoitettu paljon myös Internetissä. Omat polut – etnisten van-

hoillislestadiolaisten kokemuksia sisältää huomattavan määrän kirjoituksia ja tulkintoja 1970-

luvun tapahtumista. Myös ex-lestadiolaisten vertaistukeen pääosin tarkoitettu sivusto 

www.hakomaja.net sisältää lyhyen kokoelman pääasiassa Antti Pietilän ja Lauri Pietilän 

koostamia artikkeleita hoitokokouksiin liittyen. 

Hoitokokouksia edeltäneestä pappishajaannuksesta on tehty Jukka-Pekka Kestin pro gradu 

Uskon vahvistus vai armoväline? – vanhoillislestadiolaisuuden sakramenttikiista Päivämiehessä ja Siionin 

Lähetyslehdessä vuosina 1957–58 (2001). Kyseessä on hyvä ja palkittu40 aatehistoriallinen tut-

kimus aiheesta. Se käsittelee sakramenttikiistan kulkua sen alusta vuoteen 1958 asti histori-

allisen lehdistöanalyysin keinoin tuoden esille molempien osapuolien kiistanaikaiset pääar-

gumentit. Tapahtumia sivutaan myös Martti Vuollon väitöskirjassa Lestadiolaisuus Helsingissä 

vuoteen 1963(1999). Jani Alatalon väitöskirja Pohjoinen herätysliike ja modernisaation kipukohdat – 

Vanhoillislestadiolaisuuden julkisuuskuva Suomessa (2014) on tuore tutkimus vanhoillislestadio-

laisuuden suhteesta julkisuuteen samalta aikaväliltä kuin mitä itsekin tarkastelen. Se keskit-

                                                             
40 Oulun Historiaseura Ry palkitsi Kestin Pro Gradu-palkinnolla v. 2002. 

http://www.hakomaja.net/
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tyy opillisten seikkojen sijaan siihen, miten yhteisön julkisuuskuva eli ja kuinka liikkeessä 

siihen reagoitiin. Siionin Lähetyslehden ja Päivämiehen naiskuvaa on tutkinut Kati Toivio 

pro gradussaan Päivämiehen nainen. Vanhoillislestadiolainen naiskuva Päivämiehessä 1954–1978 

(2008). Tutkimuksen aiheita sivuavia henkilöhistorioita on myös jonkin verran. Arkkipiispa, 

teologian ja filosofian tohtori Mikko Juva on tehnyt pappislinjan merkittävästä vaikuttajasta, 

sittemmin myös piispana Oulussa (1963–65) vaikuttaneesta Leonard Pietari Tapanisesta 

biografisen tutkimuksen Mies etsii vapautta (1979). SRK:n pääsihteerinä hoitokokousaikana 

toiminut maallikkosaarnaaja Einari Lepistön muistelmat on myös julkaistu hänen nimellä 

Jumalan sanan perustalla (2001). 

Sekä pappishajaannuksesta että 1970-luvun hoitokokousajasta on kirjoitettu varsin rajalli-

nen määrä tutkimuksia. Hengelliseen väkivaltaan johtanut opillinen kehitys 1960-luvulta 

lähtien on pääosin kartoittamatta. Tämän tutkimuksen on tarkoitus täydentää tätä aukkoa ja 

esittää yhteisön kehitysvaiheet yhtäjaksoisena kokonaisuutena pappishajaannuksesta hoito-

kokouksiin. 
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1. Pappishajaannus – hoitokokouksien pohjustaja. 

 

1.1. Yksimielisyys rakoili alusta asti 

 

Kun Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys (SRK) vuonna 1961 julisti suurimman 

osan liikkeen teologeista kuuluvaksi eriseuraan41, oli se jatkumoa lestadiolaisuuden historiaa 

Suomessa ja ulkomailla värittäneelle hajaannusten sarjalle (ks. liite 1). Pohjoisessa Lapissa 

ennen 1800-luvun puoliväliä alkunsa saanut ja pikavauhtia Suomen suurimmaksi herätys-

liikkeeksi 1800-luvun loppuun mennessä kasvanut yhteisö oli läpi historiansa joutunut koh-

taamaan opillisia ristiriitoja, joiden sovittaminen oli vaikeaa. Hajaannuksiin johtaneet eripu-

rat alkoivat jo varhaisessa vaiheessa liikkeen historiaa ensimmäisen isomman rajojen haun 

tapahtuessa hyvin pian perustajajäsenen ja merkittävän hengellisen auktoriteetin Juhani 

Raattamaan (1811–1899) kuoltua. Jo ennen tätä ”Suurta Hajaannusta” oli oppiriitoja ratkot-

tu, olipa niitä joutunut itse liikkeen perustaja Lars Levi Laestadiuskin (1800–1861) jo eläes-

sään selvittämään. Kun Muoniossa 1850-luvun alussa seurakunta riiteli opista ja sen käytän-

nön tulkinnasta, Laestadius pelkäsi, ”[--]että hengellinen kuolema on tulemassa tälle seura-

kunnalle, jossa ennen oli eläviä ihmisiä”.42 Kaikenlaiset opilliset ristiriidat kärjistyivät hel-

posti, koska eksklusiivisessa opetuksessa ja pelastuskäsityksessä oli tilaa vain yhdelle totuu-

delle. Maantieteellisesti varsin laajalle levittäytynyt ja heikosti organisoitunut yhteisö sai hel-

posti paikallisia erityispiirteitä, jotka kehittyivät pitkälle eri suuntiin ennen varsinaisten opil-

listen keskusteluiden puhkeamista.43  

Koska kyse oli sielujen pelastamisesta, herätti se intohimoja aina väkivaltaisuuksiin saakka. 

Ennen lestadiolaisliikkeen organisoitumista tällaisia ääri-ilmiöitäkin nähtiin pohjoisen voi-

makkaiden herätysten myllerryksessä. Ensimmäisenä eriseuranakin pidetyt hættalaiset syyl-

listyivät Kautokeinon kapinassa jopa murhiin pitäjänsä vääryyksiä korjatessaan ja vääräus-

koisia käännyttäessään.44 ”Nyrkkiherätyksestä” puhuttiin kun Ylitorniossa sielunhoitoa har-

joitettiin pahoinpitelyin ja jopa kidutuksen avulla. Jumalan Henki oli tarttunut kylän sunti-

oon ja eräisiin Marjetan veljeksiin sellaisella väkevyydellä, että heidän oli keinolla millä hy-

vänsä saarnattava evankeliumia läheisilleen.45 Opillisia heilahteluja ja tällaisia äärimmäisiäkin 

                                                             
41 Nimitys opillisesti harhautuneille vanhoillislestadiolaisuudessa. 
42 Lohi 2007, 60. 
43

 Lohi 2007 
44

 Lohi 2007, 70-85. 
45 Lohi 2007, 116-119. 
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tunteenpurkauksia tapahtui siis herätyksen alkuajoista lähtien. Laestadius itse ja seurakun-

nan ylivoimainen enemmistö tietysti tuomitsi nämä tapaukset46, mutta vähemmän dramaat-

tisiin, liikettä kuitenkin yhtä lailla erottaneisiin opillisiin kiistoihin ei ollut yhtä helppoa kek-

siä selkeää ja yhtenäistä suhtautumistapaa. 

Lestadiolaisuuden historiaa värittäneet opilliset erimielisyydet ovat siis olleet aina läsnä ja 

näkyneet liikkeen toiminnassa. Lestadiolaisuuden alkuaikojen kaksi päävaikuttajaa, Laesta-

dius itse ja Juhani Raattamaa, olivat myös jossain määrin eri linjoilla opillisten kysymysten 

suhteen. Laestadius oli ankara saarnaaja, jonka pyrkimys oli herättää kuulijassa synnintunto 

ja sitä kautta sisäinen ”armonmurros” ja kääntyminen uskoon. Raattamaan suhtautuminen 

oli avarampi ja lohdullisempi ja juuri hänen ”hengellinen innovaationsa” oli ryhtyä tarjoa-

maan ehdotonta henkilökohtaista synninpäästöä evankeliumilla47 uskovaiselta toiselle. Käy-

täntö, jonka Laestadius hyväksyi vasta kaksi vuotta Raattamaan jälkeen.48 Erilaiset opilliset 

korostuksen nähtiin aluksi kunkin ihmisen erilaisina armolahjoina, eikä niitä pidetty oppirii-

toina. Jo Laestadiuksen ja Raattamaan elinaikana mielipide-erot näyttivät kuitenkin kärjisty-

vän ja liikkeen sisällä saarnaajien kesken käytiin opillista kädenvääntöä, joka jakoi seurakun-

taa. Raattamaa olikin huolissaan kehityksestä, joka näytti johtavan liikkeen hajaantumiseen.49  

Juhani Raattamaan kuoltua näennäisesti yhtenäisen liikkeen sisäiset erimielisyydet ja saar-

naajien valtataistelu johtivatkin 1800- ja 1900-luvun taitteen suureen hajaannukseen, jossa 

liikkeen siihen asti yhden nimen alle järjestäytynyt jäsenistö hajaantui viideksi eri seurakun-

naksi: esikoislestadiolaisiin, vanhoillislestadiolaisiin, uusheränneisiin, narvalaisiin ja samperi-

laisiin.50 Näistä kolme ensimmäistä ovat säilyneet elinvoimaisina vanhoillislestadiolaisen 

suuntauksen ollessa suurin yksittäinen ryhmä. Suuri hajaannus osoitti oppiriitojen tuhoi-

suuden liikkeen yhtenäisyyden kannalta ja sama saatettiin todeta myös myöhempien hajaan-

nusten tapahtuessa. Suurta hajaannusta seurasi useampia pienempiä ja suurempiakin er-

kaantumisia niin Suomessa kuin muissakin maissa, joissa lestadiolaisuutta esiintyi (ks. liite 

1), Merkittävänä mainittakoon Rauhan Sanan ryhmän eroaminen 193451.  Rauhansanalai-

suudella on nykyäänkin paljon kannatusta ja se on jäsenmäärältään kolmanneksi suurin les-

                                                             
46

 Lohi 2007 70-85, 116-119. 
47

 Ns. parannusevankeliumi, jossa synnit annettiin ”Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi”. Tämä kuuluu 
vanhoillislestadiolaisuutta määrittäviin piirteisiin vielä nykyäänkin. 
48 Vuollo 1999, 59-60. 
49 Vuollo 1999, 60-61. 
50

 Lohi 2007. 
51

 Tätä hajaannusta yritettiin myöhemmin sodan jälkeen sopia, mutta sovitteluyritykset kaatuivat riitoi-
hin. 
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tadiolaisliike.52 Tämä tutkimus keskittyy vanhoillislestadiolaisen yhteisön tapahtumiin ja 

termillä lestadiolainen viitataan nimenomaan tähän haaraan. 

 

1.2. Vanhoillislestadiolaisuuden suhde kirkkoon ja yhteiskuntaan 

 

Kuten mikään muukaan yhteisö, vanhoillislestadiolaisuus ei sijaitse tyhjiössä, vaan on osa 

koko yhteiskuntaa ja sen toimintaa. Vaikka yhteiskunnallisen tilanteen muuttumisella ei voi 

selittää liikkeen opillista muutosta täysin, ei sitä voi myöskään olla ottamatta huomioon 

asiaa tarkastellessa. Yleinen kuva lestadiolaisuudesta on ollut, että liike on sisäänpäin kään-

tynyt ja maailmankielteinen. Toisaalta se on myös ollut poliittisesti aktiivinen lähes koko 

olemassaolonsa ajan ja näin ollen pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan ympäröivään yhteiskun-

taan. Isolta osalta periferiassa, pohjoisissa kyläyhteisöissä vaikuttanut uskonto ei suoranai-

sesti sisällyttänyt politiikkaa uskonnollisiin teeseihinsä, mutta lestadiolaisjohtajat olivat usein 

sekä kunnan että kirkon viroissa ja luottamushenkilöinä. Politiikkaan siis osallistuttiin mie-

lellään ja lestadiolaiset olivat pohjoisessa poliittisesti aktiivisempia kuin liikkeeseen kuulu-

mattomat. Lähes kaikki lestadiolaiset kannattivat Maalaisliittoa/Keskustaa ja jotkut Ko-

koomusta.53 Lukuun ottamatta ihan liikkeen alkuaikoja, myös koulutukseen suhtauduttiin 

kannustavasti. 1900-luvun alusta lähtien koulutusta ja oppivelvollisuuden toteutumista pi-

dettiin tärkeänä ja lestadiolaiset olivat perustamassa kansakouluja ja toimivat myös opettaji-

na.54 Lestadiolaiset kuitenkin mielellään seurustelivat keskenään ja pidättäytyivät vanhoissa 

maalaiselämää heijastelleissa tavoissaan, jotka saattoivat ulkopuolisesta näyttää askeettisilta. 

Teatterin, tanssin, viihdemusiikin ja myöhemmin television pitäminen synnillisinä ja lisäksi 

sitoutuminen täysraittiuteen ovat herättäneet kummastusta ja negatiivisia mielikuvia useissa 

ihmisissä. Eksklusiivinen oppi oli myös yleisesti tiedossa ja se sulki muut pois pelastuksen 

piiristä.55 

Lestadiolaisuus on ollut olemassaolonsa ajan leimallisesti maallikkoliike ja sellaisena varsin-

kin alkuaikoinaan kirkon edustajien kanssa jatkuvasti tukkanuottasilla. Liikkeessä yleinen 

pelastusopillinen näkemys oli, että niin ”vanhat heränneet” kuin perusluterilainen seurakun-

taväki pappeineenkin kuului epäuskoisten joukkoon, joiden oli pelastuakseen saatava liik-

keeseen kuuluvalta synnit anteeksi. Tätä ei monin paikoin katsottu ymmärtäväisin silmin, 

                                                             
52 Talonen 2001, 25. 
53

 Suolinna & Sinikara 1986, 24-28, 147-150. 
54

 Vuollo 1999, 201-202. 
55 Alatalo 2007, 32-34. 
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vaan se aiheutti jatkuvaa eripuraisuutta liikkeen ulkopuolisten luterilaispappien kanssa.56 

Liikkeen alkuaikojen julkisuuskuvaa määrittivätkin opilliset yhteenotot kirkon edustajien 

kanssa. Lestadiolaisuudesta kirjoitettiin kriittisiä kirjoja ja sille oli olemassa erilaisia pilk-

kanimiä, kuten hihhulilaisuus, joka syntyi lestadiolaisuuteen kuuluneiden voimakkaiden 

tunteen ilmaisujen – ”liikutusten” – johdosta.57 Esimerkiksi Haapajärvellä lestadiolaisseurat 

jopa kiellettiin 1900-luvun alussa hetkellisesti kirkkoneuvoston päätöksellä, koska ne ”ovat 

vieroittaneet kansan Herran huoneesta ja saattaneet ne seurakunnan papit, jotka eivät ole 

lestadiolaisopille alamaiset, halveksituiksi”.58 Uskonto oppiaineena ja pappeus kiinnostivat 

kuitenkin lestadiolaisia ja teologiksi kouluttautuminen yleistyi vanhoillislestadiolaisuudessa 

1930-lukuun mennessä, jolloin lestadiolaistaustaisia teologian opiskelijoita oli jo noin 30 ja 

määrä oli kasvamaan päin.59 Myös kirkon suhtautuminen herätysliikkeeseen muuttui 1900-

luvun alun jälkeen myönteisemmäksi ja lestadiolaisuuden hyvinä pidetyt puolet alettiin 

huomioida yleisellä yhteiskunnallisella tasollakin. Varsinkin sisällissodan aikaan huomiota 

herätti lestadiolaisten lainkuuliaisuus ja asettuminen laillisena vallanpitäjänä pidettyjen val-

koisten puolelle.60  

Myrskyisän alkuherätyksen ajan jälkeen lestadiolaisuus siis sopeutui yhteiskuntaan ja oli 

siinä aktiivinen toimija. Vielä toisen maailmansodan aikana ja jälleenrakennusvaiheessa 

1950-luvun loppupuolelle asti suomalaisen yhteiskunnan ja kirkon arvopohjan konservatii-

visuus ei ollut omiaan luomaan erityisen suuria ristiriitoja herätysliikkeen kanssa.61 Suhde 

kirkkoon puolestaan oli monimutkaisempi ja jakautuneempi. Lestadiolaisten teologien lu-

kumäärän kasvaessa 1930-luvulta lähtien syntyi ”pappislestadiolaisuus”, keskenään organi-

soitunut ja omia keskinäisiä kokouksiaan pitänyt pappisveljien ryhmittymä, jonka johdolla 

suhde kirkkoon kehittyi paljon aikaisempaa läheisemmäksi. Pappislestadiolaisuuden tunnus-

tususkollinen, laveamman seurakuntakäsityksen opintulkinta edusti liikkeen sisällä ääripäätä, 

mutta heillä oli liikkeessä merkittävä asema. Tämä nosti toisen ääripään, tiukan linjan maal-

likkolinjaiset ja kirkkoon kriittisesti suhtautuneet heitä vastaan.62 Voidaan siis sanoa, että 

vanhoillislestadiolaisuuden suhde kirkkoon oli ristiriitainen 1950-luvun lopulle tultaessa. 

Suurin osa liikkeen teologeista suhtautui kirkkoon positiivisesti ja kunnioittaen, mutta sillä 
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 Lohi 2000, 28. 
57 Alatalo 2007, 32-33. 
58 Lohi 2000, 46. Lainaus Haapajärven kirkkoraadin pöytäkirjasta 28.1.1901. 
59 Vuollo 1999, 202-203. 
60

 Alatalo 2007, 33-34. 
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 Kesti 2001, 17-18. 
62 Kesti 2001, 22-28. 
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oli liikkeen sisällä myös äänekkäitä vastustajia. Liikkeen suhteen määrittely kirkkoon nähden 

oli yksi sakramenttikiistan ja pappishajaannuksen merkittävimmistä aiheuttajista.  

Suomalaisten suhtautuminen uskontoon ja kirkkoon alkoi muuttua 1950-luvun lopulta läh-

tien, suuri taloudellinen murros oli luontojaan myös aatteellinen. Aiemminkin varsinkin 

vasemmiston kannattajissa oli esitetty kritiikkiä uskontoa ja kirkkoa vastaan63, mutta uusi 

yhteiskunnallinen arvokeskustelu oli laajapohjaisempi. Yhteiskunnan yleisen ilmapiirin libe-

ralisoituminen ja moniarvoistuminen johti siihen, että julkiseen elämään kohdistui sekula-

risointipainetta etenkin nuoren kouluttautuneen väestönosan suunnalta. 1960-luvulla kirkko 

ja kristillinen arvopohja kohtasivat entistä ankarampaa kritiikkiä uusvasemmistolaisuuden 

noustessa ja uskonnon ilmaantuessa muutenkin keskusteluun esimerkiksi Hannu Salaman 

jumalanpilkkaoikeudenkäynnin aikaan.64 Lestadiolaisuuteen rakennemuutos vaikutti siten, 

että se horjutti liikkeessä yleisiä maatalouselinkeinoja ja myös poliittisia perinteitä - puolu-

eista lähes yksin lestadiolaisten äänet kerännyt Keskusta menetti suosiotaan ja SMP nousi 

sille varteenotettavaksi kilpailijaksi.65 SMP:n kannattaminen nousi 1970-luvulla ainakin pai-

kallisesti opilliseksi kysymykseksi ja liian radikaaliksi katsotun puolueen kannattamista pi-

dettiin syntinä ja siitä pidettiin hoitokokouksia.66  

Suomen yhteiskunnallinen kehitys 1950–70-luvuilla oli haasteellinen lestadiolaisesta näkö-

kulmasta. Keskustelu syntyvyyden säännöstelystä, avioliiton merkityksestä ja sukupuolimo-

raalista heräsi ehkäisyvälineiden käytön yleistymisen myötä. Vanhoillislestadiolainen liike 

muodosti virallisen opinkäsityksen, jonka mukaan avioliiton ulkopuolinen seksi ja lapsilu-

vun rajoittaminen olivat ehdottomasti ja kaikissa olosuhteissa syntiä.67 Myös alkoholipolitii-

kan muuttuminen vähemmän säännellyksi sodan jälkeen herätti keskustelua herätysliikkeen 

sisällä. Ehdottoman raittiuden vaatimusta vahvistettiin ja se suunnattiin myös liikkeen ulko-

puolelle julkilausumalla ”Pois väkijuomat julkisesta elämästä”.68 Yksi liikkeen suurista sisäi-

sistä keskusteluista koski televisiota, johon suhtauduttiin heti sen yleistyessä kriittisesti. ”Te-

levisiokysymystä” käsiteltiin useissa vuosikokouksissa ja kannaksi muodostui, että sen osta-

neet täytyi erottaa SRK:n tehtävistä. Myös rivijäsenten television omistus katsottiin synniksi. 

Vuonna 1971 Sievin vuosikokouksessa määriteltiin, että mikäli seurakuntalainen ei pyyn-

nöistä huolimatta luopunut televisiostaan, oli heitä pidettävä ”pakanoina ja publikaaneina”. 
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 Esim. SDP ajoi valtion ja kirkon erottamista vuoteen 1946 asti. 
64 Murtorinne 1995, 294-297. 
65 Suolinna & Sinikara 1986, 147-150. 
66 Asiasta mainitaan esimerkiksi Hannu Karpon kriittisessä reportaasissa Syntisin Silmin olevassa haastat-
telussa 3.10.1981. 
67

 Palola 2011, 351-353. 
68 Palola 2011, 357-359. 
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Hoitokokousaikana v. 1976 jopa koulutelevision katsominen kiellettiin, mikä aiheutti jännit-

teitä lestadiolaisten vanhempien ja opettajien välille, koska useat opettajat eivät ymmärtä-

neet asiaohjelmat kieltävää kantaa.69 Uskontotieteilijä Ilkka Pyysiäisen mukaan yhteiskunnan 

maallistuminen johti siihen, että lestadiolaisuus kääntyi sisäänpäin, mikä aiheutti konflikteja 

liikkeen ulkopuolisten kanssa.70 

Viimeistään 1960-luvulle tultaessa oli näkyvissä, että vanhoillislestadiolaiseen yhteisöön loi 

jännitteitä paitsi suuri rakennemuutos, myös Suomessa käyty arvokeskustelu. Uudet tiedon-

välitystä helpottaneet keksinnöt kuten televisio, yleistynyt perhesuunnittelu ja uskonnon 

auktoriteettiaseman kyseenalaistaminen arvopohjan perustana siirsivät konservatiivista lii-

kettä kauemmaksi muusta yhteiskunnasta. Kun lestadiolaisuuden sisälle syntynyt pappislinja 

lisäksi pyrki lähentämään suhteita kirkkoon, johon oli perinteisesti suhtauduttu varau-

tuneesti, alkoi liikkeessä esiintyä voimakkaita muutosvastaisia ääniä. Muutoksen keskellä 

liikkeessä koettiin yhteisön edustaman kristillisen näkökulman kyseenalaistetun ja olevan 

vaarassa. Tämän tutkimuksen kannalta on tärkeää tiedostaa opillisen kirjoittelun konteksti: 

muuttuva ja modernisoituva Suomi. 

 

1.3. Kiista sakramenttien merkityksestä – sekä vallasta 

 

1950- ja 60-lukujen vaihteen tapahtumat heijastelivat liikkeen hajaannusten sävyttämää his-

toriaa siten, että erimielisyydet saivat kyteä pinnan alla pitkään ennen kuin ne vuoden 1957 

suviseuroissa nostettiin pöydälle.71 Tämä kasteen merkityksestä alkanut väittely liikkeen 

sanomalehdessä Päivämiehessä ja muissa yhteyksissä eskaloitui lopulta konfliktiksi, jota ei 

onnistuttu rauhanomaisesti ratkaisemaan. Pappishajaannukseksi nimitetyssä tapahtumassa 

suurin osa liikkeen merkittävistä teologeista julistettiin harhaoppisiksi ja erotettiin liikkeestä. 

Myöhemmin erotetuista muodostui elämänsanalaisuus julkaisemansa Elämän Sana-lehden 

ympärille. 72 

Hajaannukseen johtaneen kiistan pääasialliseksi syyksi voidaan valtataistelun ohella todeta 

erot suhteessa luterilaisiin tunnustuskirjoihin. Tunnustuskirjoja on kaikkiaan yhdeksän ja 

niihin kuuluvat Kolme vanhan kirkon tunnustusta ja Augsburgin valtiopäiville laadittu Augsbur-

                                                             
69 Lohi 2000, 109-111. 
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 Pyysiäinen 2005, 99-100. 
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gin tunnustus  sekä Augsburgin tunnustuksen puolustus. Lisäksi Vähä katekismus, Iso katekismus, 

Schamlkaldenin opinkohdat, Paavin valta ja johtoasema, Yksimielisyyden ohje, Yksimielisyyden kirja ja 

Upsalan kokouksen päätös muodostavat tunnustuskirjojen kokonaisuuden. Kolme vanhan 

kirkon tunnustusta sisältää apostolisen ja Nikaian uskontunnustukset, sekä Athanisioksen 

tunnustuksen areiolaisuutta vastaan. Philipp Melanchtonin kirjoittamat Augsburgin tunnus-

tus ja Augsburgin tunnustuksen puolustus pitävät sisällään luterilaisen opin ja Raamatun 

tulkinnan peruskohdat ja sen suhteen katoliseen kirkkoon.73 Paavin valta ja johtoasema on 

kirjoituksena jatkumoa näille kahdelle teokselle. Iso ja Vähä katekismus ovat Lutherin itsen-

sä laatimia ja ne kirjoitettiin avuksi kristinuskon opettamiseen. Luther kirjoitti myös 

Schmalkaldenin uskonkohdat kirkolliskokousta varten. Yksimielisyyden ohje on laadittu 

ratkaisemaan luterilaisen kirkon sisäisiä ristiriitoja ja Yksimielisyyden kirja puolestaan mää-

ritteli tunnustuskirjojen kokonaisuuden v. 1580. Upsalan kokouksen päätös on asiakirja, 

jossa luterilaisuudesta tehtiin Ruotsin valtiouskonto v. 1593.74 

Sakramenttikiistassa vastakkain olivat liikkeen pappis- ja maallikkolinja75, jotka kävivät välil-

lä kiivastakin keskustelua vanhoillislestadiolaisuuden opillisista linjauksista kiistan puhkea-

misesta vuonna 1957 sen loppuun asti neljä vuotta myöhemmin. Kiistan osapuolet edusti-

vat ääripäitä vanhoillislestadiolaisessa ajattelussa suurimman osan kenttäväestä sijoittuessa 

jonnekin näiden välimaastoon. Osapuolten välisessä argumentoinnissa merkittävässä roolis-

sa olivat paitsi puhujainkokoukset ja kiertokirjeet, myös liikkeen lehdistössä käyty keskuste-

lu. Sanomalehti Päivämies ja aikakausjulkaisu Siionin Lähetyslehti täyttyivät riitelyn aiheita 

koskeneista artikkeleista, joita kirjoittivat molemmat osapuolet. Kiistan pääasiallinen aihe oli 

suhtautuminen kirkon tunnustuskirjoihin. Vaikka vanhoillislestadiolaisuudessa nimellisesti 

sitouduttiin tunnustuskirjojen opetukseen, ei niillä maallikkolinjan mukaan katsottu olevan 

uudestisynnyttävä, vaan pelkästään uskoa vahvistava vaikutus. Ne eivät siis välitä Pyhää 

Henkeä ja anteeksiantamusta, joita on tarjolla vain liikkeen jäsenen tarjoaman evankeliumin 

kautta. Eksklusiivisen seurakuntaopin mukaan liikkeeseen kuulumaton luterilainen pappi on 

epäuskoinen, eikä siten voi tarjota syntien puhdistusta, vaikka tunnustuskirjat ja niissä mai-

nitut sakramentit itsessään koetaan pyhiksi.76 

                                                             
73 Alkuperäiskontekstissaan tekstin tarkoitus oli osoittaa, ettei luterilainen opetus poikennut Raamatusta 
ja katolisen kirkon opetuksesta. 
74 http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/ (viitattu 4.2.2015) 
75

 Muitakin nimityksiä tunnetaan, tässä tutkimuksessa valikoiduin käyttämään kiistan osapuolista pap-
pis- ja maallikkolinjanimityksiä. 
76 Ruokanen 1980, 166-171. 
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Pappislinjan näkemys taas nojasi vahvasti kirkon tunnuskirjoihin. Jopa siinä määrin, että 

kaikesta niiden vastaisesta opetuksesta kannustettiin luopumaan. Tunnustuskirjojen sisältö 

oli hyväksyttävä pappisvalassa, jonka he olivat vannoneet ja johon heidän omatuntonsa 

kehotti suhtautumaan vakavasti.77 Tunnustuskirjoja sai kyllä tarkastella kriittisesti, mutta 

niiden virheellisyys on ”Raamatun sanalla osoitettava vääräksi ja selkeästi ilmoitettava, mitä 

opinkohtia emme hyväksy”78. Lähtökohtaisesti tunnustuskirjat olivat siis oikeassa ja jo aika-

naan elävän seurakunnan todeksi toteamia. Kaste oli tulenarka aihe, koska Vähässä Kate-

kismuksessa se oli "uudestisyntymisen pesu Pyhässä Hengessä" kun taas maallikkolinjan 

näkemyksen mukaan tällainen käsitys vaarantaisi koko lestadiolaisen opin ytimen. ”Jos me 

lähdemme Tunnustuskirjojen perään, niin varmasti löytyy kaksi tietä taivaaseen”, kuten 

maallikkolinjan Heikki Koukkari oli todennut pappis- ja puhujaveljien kokouksessa Oulussa 

v. 1960. Samassa kokouksessa Ville Suutari, myös maallikkolinjan edustaja, sanoi, että ”jos 

me menemme siihen, että kaste on uudestisyntymisen peso, niin kaikki maailman hengelli-

syydet lyövät rauhankättä meidän kanssamme”.79 Toisin sanoen vanhoillislestadiolainen 

käsitys siitä, että vain ”Jumalan valtakunnassa, Jumalan lasten”80 kautta voi pelastua, oli hei-

dän mielestään vaarassa. Liikkeen perinteinen opetus ja oppi olivat maallikkolinjan edustajil-

le etusijalla ja mahdolliset ristiriidat kirkon tunnuskirjojen kanssa eivät näitä käsityksiä pys-

tyneet muuttamaan. 

Sakramenttikiistassa ei ollut kyse pelkästään opillisesta kiistasta, vaan siinä oli paljon valta-

taistelun piirteitä. Merkittävä pappislinjalainen, kirkkohistorian professorina ja lestadio-

laisuuden tutkijanakin kunnostautunut Pekka Raittila mainitsee hajaannukseen johtaneita 

vaiheita selvittäessään, että ”siellä täällä” esitettiin syytöksiä perinteisistä pappien veljesko-

kouksista, jotka nähtiin pappien eristäytymisenä vähemmän oppineista maallikkosaarnaajis-

ta. Tällaiset vihjailut alkoivat jo ennen mitään avointa konfliktia, joten jännite kiistan osa-

puolten välillä oli olemassa ilmeisesti varsin pitkään.81 Kun L.P. Tapaninen piti vuoden 

1957 Kuopion suviseuroissa luterilaista kastekäsitystä tukeneen puheensa, nosti se pintaan 

jo pitkään pinnan alla kyteneen erimielisyyden tiukan linjan maallikoiden ja pappislinjan 

välillä. Maallikot tunsivat asemansa kyseenalaistetun, koska heidän opinkäsityksiinsä oli 

papin auktoriteetilla puututtu. Liikkui huhuja, että saarnaoikeuttakin voitaisiin asian tiimoil-

ta tulla rajoittamaan pappien vaatiessa saarnavirkaa itselleen oppineisuuteensa ja virkaansa 

                                                             
77 Raittila 1962, 25-26. 
78 Impiö 1962, 51. 
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 Raittila 1962, 25. 
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81 Raittila 1962, 7. 
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vedoten. Kun tällaisia uhkakuvia maalailtiin, oli maallikoiden luonteva siirtyä vastustamaan 

”pappislestadiolaisten” huomioita maallikkosaarnaajien kastekäsityksen epäluterilaisuudes-

ta.82 

Pappislinjan näkemys oli, että vaikka hajaantumiseen johtanut kiista tuli useimmille vanhoil-

lislestadiolaisille yllätyksenä, oli erimielisyyden merkkejä ollut havaittavissa jo pitkän aikaa 

ennen tilanteen kärjistymistä. Yhteenoton juuret ulottuvat jopa ”aina lestadiolaisen herätyk-

sen alkuaikaan asti”. Erikseen esille nostetaan 1930-luvulla tapahtunut hajaannus ja sen 

jälkiselvittelyt toisen maailmansodan jälkeen.83 Rauhan Sanan ryhmittymää koskeva sovin-

tokeskustelu 1945-46 oli merkittävien pappislinjalaisten, kuten L.P. Tapanisen ja Pekka 

Lappalaisen voimakkaasti puoltama tiukan linjan maallikkosaarnajien vierastaessa yhdisty-

mistavoitetta. Juuri Tapaninen oli keskeisessä roolissa seurakuntien keskinäisen yhteyden 

palauttamispyrkimyksessä, josta häntä neuvottelujen kariutuessa syytettiin. Sovintoon pyrki-

essään hän oli lestadiolaisvaikuttajien enemmistön mielestä sortunut eriseuran syntiin ja 

jyrkän linjan maallikot painostivat neuvottelujen epäonnistumisesta pettynyttä miestä julki-

seen parannuksentekoon.84 Lopulta Tapaninen taipui hyväksymään enemmistön mielipiteen 

ja yleinen anteeksianto pelasti hänen maineensa oikeaoppisena saarnamiehenä. Epäluulo 

maallikkolinjan ja Tapanisen sekä muiden sovintoa ajaneiden pappisveljien välillä jäi kuiten-

kin elämään, vaikka julkisuudessa asia haudattiin.85 

Pappislinjalaiset kokivat, että sakramenttikiistan aikana – etenkin sen loppupuolella - heitä 

pyrittiin tarkoituksellisesti syrjäyttämään liikkeen toiminnasta jopa epärehellisiä keinoja käyt-

täen. 27–29.4.1960 pidetty yhdistetty puhujain- ja vuosikokous oli jo sellainen, että pesäero 

kiistan osapuolten välillä oli selkeä. Raittila kuvailee tapahtumaa sanomalla, että ”henki ei 

ollut evankeliumin arvon mukaista” ja poikkesi muutenkin totutusta. Johtokunnan jäsenten 

vaalissa siihen asti jäsenenä ollutta pappislinjalaista kirkkoherra Pekka Lappalaista syytettiin 

harhailevasta opista ja vaikka muita syytöksiä ei esitettykään, jäivät pappislinjan edustajat 

vaille jatkopaikkaa. Raittilan mukaan äänestystä ennen jaettiin valmiiksi monistettuja äänes-

tyslippuja, joissa oli valituiksi tulleiden nimet jo valmiina.86 Pappislinjalaiset kokivat tulleen-
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 Raittila 1962, 6. 
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sa syrjityiksi ja epäreilusti kohdelluiksi vaalien ollessa ohjatut ja tulosten ollessa etukäteen 

päätettyjä.  

Myös muita merkittäviä pappislinjan edustajia syrjäytettiin saman vuoden aikana SRK:n 

toiminnasta. Kirkkoherra Eino J. Pietilä painostettiin eroamaan seurakunnan sanomalehden 

Päivämiehen päätoimittajan virasta pappislinjaa tukeneen linjansa vuoksi.87 Samoin puhu-

jankutsuja peruutettiin pappislinjalaisten osalta. Reisjärven kansanopiston johtaja ja apulais-

johtaja, pastori Lauri Impiö ja vaimo Leena Impiö, erosivat tehtävistään puhujantehtävää 

koskevan kiistan vuoksi. Maallikkosaarnaaja Heikki Saari88, joka oli maallikkolinjan keskeisiä 

hahmoja, oli Raittilan mukaan sanonut, ”ettei opistolla tarvita sellaisia puhujia, jotka Oulus-

sa menivät toisen tunnustuksen taakse”.89 Impiöt eivät kuitenkaan jakaneet Saaren näke-

mystä vaan päinvastoin kokivat velvollisuudekseen sanoutua irti viroistaan, mikäli heidän 

kanssa samaa mieltä olevat eivät olisi kelvollisia puhujanvirkaa hoitamaan.90 Lauri Impiön 

Kalevan yleisöosastokirjoituksen mukaan häntä syytettiin ”eriseuran hengestä”, josta olisi 

pitänyt tehdä parannus.91 Se, että pappislinjalaisia puhujia estettiin puhumasta, kertoi opillis-

ten ristiriitojen kärjistymisestä. Yksimielisyyteen tähtäävässä opissa ei ollut mahdollista hy-

väksyä opillisia eroja ja ehkä pelättiin myös sitä, että puhujat voisivat saarnoissaan käsitellä 

käsillä olevaa riitaa ja sen aiheita vaikuttaen siten kenttäväen mielipiteisiin. Maallikkolinja oli 

selvästi saanut enemmistön johtokunnasta puolelleen, koska nimenomaan pappislinjalaisia 

joutui hiljentämisen ja virasta erottamisten kohteeksi. 

 

1.4. Päätoimittajan vaihto muutti liikkeen lehdistön – maallikkolinjainen 

Päivämies suuntautuu sisäänpäin 

 

Liikkeen lehdissä hajaannus näkyi selvästi jo ennen sen virallistamista suunnan korjauksena 

pappislinjalaisesta maallikkolinjaiseen. Päätoimittajat vaihdettiin kummastakin julkaisusta v. 

1960, ensin Päivämiehestä kesäkuussa, sitten joulukuun lopulla Siionin Lähetyslehdestä-

kin.92 Kirjoituksissa hajaannus oli voimakkaasti esillä. Päivämiehen suunnanvaihdos kesä-
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 Heikki Saari oli maallikkolinjan kantavia voimahahmoja, jonka voidaan katsoa merkittävässä määrin 
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kuun päätoimittajanvaihdoksen jälkeen on erittäin selkeästi nähtävissä. Pietilän Päivämies 

oli enemmän yleiskristillinen ja kirkon näkökulmaa esiin tuonut julkaisu, jossa uutisoitiin 

Suomen ja maailmankin kristikuntaa koskettaneista tapahtumista. Kimpimäen linja oli täy-

sin erilainen: Päivämies koostui paljon enemmän hartausteksteistä ja uutiset käsittelivät lä-

hinnä liikkeen sisäisiä asioita ja olivat myös suunnattu sen jäsenille.  

Jo aikaisemmin sekä Päivämiehen että Siionin Lähetyslehden sisältöä ja sen oikeamielisyyttä 

valvoi toimitusneuvosto, mutta johtuen sananvapauslaista ja siitä, että varsinkin viikoittain 

ilmestyvän Päivämiehen jatkuva ennakkotarkastaminen 1-3 kertaa kokoontuvalle elimelle 

mahdotonta, ei sillä ollut suurta valtaa lehden sisältöön. Käytännössä päätoimittaja vastasi 

lehden sisällöstä ja mahdollisiin ongelmiin puututtiin neuvoston toimesta jälkikäteen. Sillä ei 

ollut valtaa erottaa päätoimittajaa vaan siihen tarvittiin SRK:n johtokunnan päätös. Neuvos-

to lisäksi koostui sakramenttikiistan aikana 1957–1960 suurelta osin pappislinjalaisista.93 

Kuusamon suviseuroissa 1961 järjestetyssä puhujainkokouksessa toimitusneuvoston viimei-

set pappislinjalaiset erotettiin ja korvattiin maallikkojäsenillä. Jäsenmäärää myös kasvatettiin 

tarkoituksena tehostaa sen toimintaa julkaisuja valvovana elimenä.94 Liikkeen julkaisujen 

opillista linjaa pyrittiin tarkkailemaan niiden alkuvaiheita tarkemmin myös ennakkoon ja 

tämä muutos mahdollisti sen. Vastaisuudessa Päivämiehen artikkelit seulottiin läpi tarkem-

min. Tällä oli merkittäviä vaikutuksia lehden sisällön kannalta, koska kiistakirjoittelu pystyt-

tiin ehkäisemään jo ennakkoon ja näin tarjoamaan kenttäväelle sisällöltään yhdenmukaisia 

hengellisiä kirjoituksia. 

Vaikka Kimpimäen päätoimittajakauden alku muutti lehden ilmeen merkittävällä tavalla, ei 

pappishajaannus ollut pääasiallinen aihe vielä kesä-heinäkuussa 1960. Pappislinjan alakyn-

teen joutuminen näkyi lähinnä siinä, ettei heillä ollut enää mahdollisuutta julkaista vastineita 

maallikkolinjan näkemyksiä edustaneille artikkeleille, joita julkaistiin lehdessä. Eriseuran 

syntymisen vaara kyllä mainitaan ja siitä puhutaan ”eriseuran opintuulen puhaltamisena”. 

Vaikka sitä ei suoraan sanota, kohdistui v. 1936 Siionin Päivälehdestä lainattu teksti suoraan 

pappislinjalaisia vastaan. Paavalin seurakuntaopetuksiin vedoten mainittiin, että eri opin 

käsitys johti eroon seurakunnasta ja myös piti vääräoppisen sen ulkopuolella vastaisuudes-

sakin. Tämä puolestaan tiesi kadotustuomiota, sillä seurakunnan ulkopuolella ei ollut pelas-

tusta. ”Heidän tapansa joka päivä osoittaa, että he ovat yhteisen seurakunnan ylön anta-

neet.”95 Teksti on alun perin julkaistu rauhansanalaisuuden eroamisen aikaan ja sen julkaisu 

                                                             
93

 Kesti 2001, 32-33. 
94

 PM 13.7.1961, ”Kokousten sarja suviseurojen yhteydessä Kuusamossa”. 
95 PM 28.7.1960, ”Vaarallinen tapa on antaa ylen yhteinen seurakunta”. 
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antoi kenttäväelle selvän vihjeen siitä, että tilanne oli johtamassa uuden eriseuran syntymi-

seen. Vanhoillislestadiolaisuuden menneisyydestä lainatun artikkelin on tarkoitus myös 

osoittaa maallikkolinjan opin muuttumattomuutta entisajoista. 

 

Jumalanseurakunnastakin voi nousta vääriä profeettoja, jotka ovat lammasten 

vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaiset sudet. Syyt saattavat olla moninaiset, 

maallinen kunnia, maallisen rikkauden tavoittelu, maailman Jumalisuuden rakka-

us ja monet muut tekijät. Siksi eivät kaikki, jotka huutavat Herra, Herra, pääse 

Taivasten valtakuntaan.96 

 

Pappislinjan kannattajien erottaminen johtokunnasta ja puhujantehtävistä oli alkanut jo 

aiemmin samana vuonna huhtikuun lopun puhujain- ja vuosikokouksessa. Elokuusta 1960 

alkaen hajaannus alkoi näkyä suorasanaisemmin myös Päivämiehessä97. Edelleenkään ei 

suoraan puhuta jo syntyneestä eriseurasta, mutta kannanotot ovat rivien välistä varsin sel-

väsanaisia aikaisempaan nähden ja puhuvat liikkeen sisältä nousevasta uhkasta ja vääristä 

opettajista. Elokuun alun Päivämiehen ”Varokaa vääriä profeetoita”-artikkelissa lukuisia 

Vanhan ja Uuden Testamentin kohtia lainaten puhutaan ihmisistä, ”aina oppivaisista, ei 

koskaan totuuden tuntoon tulevaisista”, jotka ovat ”taidosta turmellut ja kelvottomat us-

koon”. Tällaiset puut kasvattavat ”häijyjä hedelmiä” ja heitä pitää kavahtaa. He kelpaavat 

sanankuulijoiksi, mutta eivät palvelijoiksi.98 

 

Mutta me huomaamme, että Paavali tekee eron eksyttäjien ja eksytettyjen välille. 

Edellisiin nähden hän on paljon jyrkempi kuin jälkimmäisiin nähden.99  

Ero on myös eksytyksellä ja eksytyksellä. Korintton kristityt olivat väärällä taval-

la kiintyneet saarnaajien persooniin, mutta väärä oppi ja väärä henki ei ollut vielä 

kysymyksessä. -- Galatiassa sen sijaan vaikutti suoranainen väärä oppi, toinen 

evankeliumi ja eri henki. Sinne käsin tarvittiin näin ollen lujemmat otteet, kuten 

olemme havainneet.100 

  

                                                             
96 PM 11.8.1960, ”Herra Jeesuksen läsnäolo tunnettiin Outokummun seuroissa”. 
97 Siionin Lähetyslehti sen sijaan oli yhä pappislinjalainen Paavo Viljasen ollessa sen päätoimittaja. 
98

 PM 4.8.1960, ”Varokaa vääriä profeetoita”. 
99

 PM 1.9.1960, ”Paavali ja väärä hengellisyys”. 
100 Ibidem. 
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Vääriin opettajiin kohdistuva kritiikki toistui aiheena syksyn ja alkutalven Päivämiehessä. 

Opillisten erojen merkittävyyttä maallikko- ja pappislinjan välillä korostettiin siten, että 

vaikka ne vaikuttaisivat pieniltä, niin toinen on kuitenkin väärässä ja siksi myös autuudesta 

osaton. Vaikka ”eksytetty” ei ollut niin suuri syypää kuin eksyttäjä, niin kadotus odotti hän-

täkin, ellei hän tehnyt synnistään parannusta.  

Mahdollisesti pieneltäkin näyttävien oppierojen merkitys oli syksyn mittaan kasvava teema 

Päivämiehessä. Paavalin kirjettä galatalaisille käytetään esimerkkinä osoittamaan opillisten 

erojen merkittävyyttä ja tuhoisuutta. ”Oppi on Jumalan lahja, ei meidän, me olemme aino-

astaan kutsutut sen palvelijoiksi.” Samassa artikkelissa puolustaudutaan tämän saman peri-

aatteen nojalla ”heikäläisten” väitteiltä, joiden mukaan vanhoillislestadiolaiset olisivat joten-

kin erityisen kovia tai tiukkoja kun pienten oppierimielisyyksien takia ”repivät kristillisen 

rakkauden”. Artikkelin otsikko ”Vähä hapatus koko taikinan hapattaa” on vastine tälle ja se 

toistetaan useissa muissakin artikkeleissa.101 Kirje galatalaisille sisältää Paavalin kannanoton 

juutalaisten tapojen säilyttämistä vastaan kristinuskossa. Paavali kannatti yksinkertaista va-

pauttavaa sanomaa Kristuksen lunastustyöstä ja vastusti sillä perusteella esimerkiksi pakol-

lista ympärileikkausta, jonka merkitystä galatalaiset halusivat korostaa. Teksteissä toistuva 

teema on ”usko vastaan laki”, jossa ensiksi mainitun merkitystä korostetaan.102 Kohtaa lai-

nattiin sen vuoksi, että se rinnastui pappislestadiolaisten näkemykseen luterilaisten perintei-

den kunnioittamisesta ja sakramenttien merkityksestä. Sakramenttien uudestisynnyttävään 

vaikutukseen uskominen oli heidän mielestään vastaava asia kuin galatalaisten näkemys siitä, 

että juutalaisten laki ja perinteet olivat uskon kannalta tärkeitä. 

Samaa sanontaa ja Raamatun kohtaa käytettiin muidenkin opillisia eroja korostavien artik-

kelien yhteydessä.103 Paavali mainitsee kirjeessään, että häntä vainotaan sen tähden, että hän 

ottaa vanhurskauttavan vaikutuksen ympärileikkauksella ja säilyttää sen vain armossa ja 

evankeliumissa. Tällaisen näkemyksen arvostelu ja vainoaminen oli odotettua, pakollista ja 

todisti omasta puolestaan sitä, että näkemyksen kannattaja oli oikeassa.104 Kirjoituksilla luo-

tiin kuva siitä, että Jumalan valtakunnan keskuudessa oli juuri sillä hetkellä sisäinen oppiris-

tiriita ja oli syytä olla tarkkana sen suhteen, ketkä edustivat väärää opetusta. ”Ulkopuolelta” 

tuleva kritiikki yksin armon ja anteeksiannon varaan jättäytyvästä pelastuskäsityksestä esitet-

tiin todisteena näkemyksen oikeellisuuden puolesta. Yhdistettynä maallikkolinjaisiin sakra-

                                                             
101 PM 15.9.1960, ”Vähä hapatus koko taikinan hapattaa”. 
102 Gal. (1992). 
103

 Esim. PM 1.9.1960, ”Paavali ja väärä hengellisyys” , PM 23.9.1960, ”Joka teitä eksyttää hänen pitää 
tuomionsa kantaman”, PM 20.10.1960, ”Ei ole varaa loukata Jumalan majesteettia”. 
104 PM 13.10.1960, ”Kristityn risti on vaino ja häpeä”. 
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menttikannanottoihin ja eriseuroista varoitteleviin teksteihin sekä siihen tosiasiaan, että 

vanhoillislestadiolaisia teologeja erotettiin saarnaviroista ja johtokunnan tehtävistä, pystyi 

lestadiolaisyhteisön jäsen päättelemään, että kritiikki kohdistui juuri pappislinjan edustajiin. 

Kiistan erojen merkitystä pyrittiin korostamaan painottamalla näkemystä, jossa pienikin 

opillinen eroavaisuus on pahasta – totuudellisia tulkintoja kun voi olla vain yksi. 

 

Tässä valtakunnassa päästään perille, mutta ulkona varmasti hukkuu.105 

”Oi, jospa ne erotettaisiin, jotka teitä houkuttelevat.”106 

 

Tiukan maallikkolinjan vahva asema näkyy Kimpimäen Päivämiehen riveillä myös kasva-

neena eksklusiivisen pelastuskäsityksen korostamisena. Käytännössä jokainen pappisha-

jaannusta koskeva juttu sisältää maininnan siitä, että lestadiolaisessa yhteisössä on Pyhä 

Henki ja pelastus ja sen ulkopuolella ei. Mainittiin myös se, että vaikka suomalaisistakin 

ylivoimaisesti suurin osa kastetaan, olivat he uskonnon suhteen ”akanoita tuulessa”. Kirkos-

ta ei pidä erota, mutta pelastumiseen kirkkoon kuuluminen ei riitä, vaan täytyy saada synnit 

anteeksi ja tehdä parannus107. Perinteinen maallikkolinjan kannattama pelastuskäsitys oli se 

olennainen osa, joka erotti kansankirkon lestadiolaisuudesta – ilman syntien anteeksiantoa 

Jumalan lapselta toiselle ei auttanut mikään, eivät sakramentit tai Raamatun lukeminen. 

Pelastuminen tapahtui ikään kuin ketjuna alkuseurakunnasta alkaen uskovaiselta toiselle. 

”Evankeliumia ei voi julistaa kukaan muu kuin se, joka on itse sen saanut”108. Pappislinjan 

tunnustususkovaisuus poikkesi tästä käsityksestä antaessaan sakramenteille saman uudes-

tisynnyttävän voiman sen antajasta riippumatta. Tämä nosti myös luterilaisen kirkon merki-

tystä, koska sakramentteja toimitettiin siellä ja samalla se lavensi pelastuvien joukkoa – jos 

sakramentilla oli parannuksen antava vaikutus, niin sittenhän liikkeeseen kuulumatonkin 

saattoi pelastua.109 Suurin vastustuksen aiheuttaja oli juuri tämä näkemysero, sillä eksklusii-

vista pelastuskäsitystä koskevia kirjoituksia on moninkertainen määrä verrattuna tunnustus-

kirjojen merkitystä selittäviin teksteihin. 

                                                             
105

 PM 23.9.1960, ”Valo ei tule järjestä vaan Pyhästä Hengestä”. 
106 PM 20.10.1960, ”Ei ole varaa loukata Jumalan majesteettia”. 
107 PM 8.9.1960, ”Kristuksen opista ja opetuksesta”. 
108 PM 23.9.1960, ”Evankeliumi on Jumalan voima”. Samasta aiheesta kirjoitettiin useissa artikkeleissa, 
esim. PM 19.1.1961, ”Syntien anteeksiantamisen vallasta”. 
109

 Maallikkolinjan käsitys oli, että tämä ei ollut mahdollista muuta kuin siinä tapauksessa, että kuollut oli 
viaton lapsi. Lapsi pelastui, koska oli luonnostaan ja luonnoltaan uskovainen. 
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Opillisten ristiriitojen merkityksen korostaminen tapahtui siinä tapahtumahistoriallisessa 

kontekstissa, jossa pappislinja oli käytännössä jo tuomittu eriseurana. Päivämiehen teksteis-

sä tämä näkyy paitsi hajaannusta suoraan tai epäsuoraan koskevien tekstien määränä110, 

myös siinä, että useissa niistä painotetaan tuomion langettamisen välttämättömyyttä. Eriseu-

raisuus oli kadottava synti ja sellaisena erityisen paha sen vuoksi, että sillä saatiin eksytettyä 

muitakin taivaspolulta111. Tässä pelossa näkyy liikkeen historiassa tapahtuneiden hajaannus-

ten suuri lukumäärä. Liikkeen hajaantuminen oli aiempina vuosikymmeninä ollut yleistä (ks. 

liitte 1) ja ymmärrettävästi kukin suuntaus halusi korostaa omaa merkittävyyttään lestadio-

laisten suuntauksien joukossa. Varsinkin vanhoillislestadiolaisuudessa vaikuttaneen maallik-

kolinjan tiukasta ja selvärajaisesta seurakunta- ja pelastuskäsityksestä käsin tämä oli välttä-

mätöntä. Kimpimäen johdolla Päivämies lähtikin muotoilemaan liikkeen virallista opetusta 

selväsanaisesti ja runsain artikkelimäärin. Tästä syystä kiistan aikaiset artikkelit ovat erin-

omainen lähde liikkeessä hajaannuksen kautta valtaa lisänneen tiukan maallikkolinjan opilli-

siin korostuksiin. 

 

1.5. Siionin Lähetyslehti selkeytti rajat maailmaan pappishajaannuksen jälkeen 

 

Ei enää vedetä Jumalan valtakunnan ja maailman rajaa selväksi, vaan alkaa lasten 

leipäannokset pienentyä, evankeliumi joutuu hukkaan tai ainakin kortille ja sitten 

ruvetaan ruokkimaan ulkonaolevia, otetaan lasten leipää ja heitetään penikoille. 

Aivan raosta ruvetaan ruokkimaan niitä, jotka eivät ole armohuoneen asukkai-

ta.112 

Minä olen monta kertaa oikein ihmetellyt sitä, että miten hyvät haiston ja vaiston 

lahjat on maailman lapsilla tässä mielessä, kun alkaa saarnaajasta surmanhaju ka-

dota ja sen saarnoista loppuu tallin haju, niin jo ne kelpaa maailmalle, kun niissä 

ei ole enää totuuden suolaa, joka kirvelis niissä omantunnon kipeissä ja avoimis-

sa haavoissa, niin kyllä tuollainen saarnaaja ylistetään.  

--kun saarnat ovat menneet pyöreiksi, niin sitä ei saa kristityt elämää, eikä uskot-

tomat neuvoa, miten tehdä parannus, niin kyllä maailma kehuu ja kiittää, että jo 

on tullut hyvä saarnaaja. Nämä ovat huonoja merkkejä, mutta nämä ovat sitten-

kin aina näkyvissä silloin, kun sananjulistaja hukkaa Herran hyvyyden ja sille au-

                                                             
110 Miltei jokainen Päivämies heinäkuusta 1960 n. vuoden eteenpäin sisälsi hajaannusta koskeneita ar-
tikkeleita. 
111

 Esim. PM 4.8.1960, ”Varokaa vääriä profeetoita”. 
112 SL 1/1960, ”Jumalan huoneen hallinta”. 
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keaa tie tämän maailman omavanhurskaitten seuraan. Se otetaan siellä avosylin ja 

ilomielin vastaan.113 

 

Vuoden 1961 ensimmäinen Siionin Lähetyslehden numero oli myös ensimmäinen aikai-

semman pappislinjaisen päätoimittajan Paavo Viljasen erottamisen jälkeen. Kimpimäen – 

joka oli jo aiemmin nimitetty Päivämiehen päätoimittajaksi – versio teki selvän pesäeron 

lehden edeltävään linjaan ja toimi myös viestinä liikkeen kenttäväelle. Siinä ei, toisin kuin 

Viljasen aikana, enää käsitelty toisen osapuolen vasta-argumentteja tai julkaistu heidän teks-

tejään. Kiista oli ohi ja hajaannus tapahtunut, eriseura syntynyt. Pappislinjaa syytettiin varsin 

peittelemättömin sanankääntein veljeilystä epäuskoisten kanssa maallisen suosion toivossa. 

Etenkin lehden pääkirjoituksen roolia kantava ”Jumalan huoneen hallinta” keskittyy paitsi 

eksklusiivisen seurakuntaopin puolustukseen, myös pappislinjan syyttämiseen ”omavan-

hurskaudesta”. Ulkopuolisten suosion tavoittelua sivutaan useissa kohtaa tekstiä erilaisin 

vertauskuvin, joilla tarkoitetaan selvästi sitä, että liikkeen teologien toiminta katsottiin kan-

sankirkon oppineiden mielistelyksi ja omavanhurskaudeksi.   

Tammikuun Siionin Päivälehden numero sivuaa käsillä olevaa hajaannusta muissakin artik-

keleissaan. Niissä vedotaan kiistan suhteen puoltaan epäröiviin maallikkolinjaisin argumen-

tein. ”Vikoilevien seurassa” oleva saattoi voida tunnistaa itsensä esimerkiksi siitä, että ei 

tunne siellä ”lasten keskinäistä rakkautta” eli käytännössä seurakunnan valtaosan hyväksyn-

tää mielipiteilleen. Vikoilevia ovatkin tässä tapauksessa pappislinjalaiset tai heidän opetuk-

seensa mieltyneet seurakuntalaiset, joiden täytyisi tästä synnistä tehdä parannus.114 Maallik-

kolinjan näkemyksiä legitimoidaan myös artikkelivalinnalla menneisyydestä. Saarnaaja Matti 

Suo oli v. 1920 kirjoittanut artikkelin, jossa mainitaan, että ”kaikkina aikoina on Jumala pi-

tänyt tarkkaa huolta siitä, että hänen valtakuntansa ja maailmanvaltakunnan välillä olisi sel-

vät rajapylväät”.115 Artikkelin sisältö on tiukkasanainen puheenvuoro ehdottoman eksklusii-

visen opin puolesta ja sopi maallikkolinjan opillisiin korostuksiin myös siten, että siinä pu-

huttiin ”uskottomista papeista” ja puolustettiin eriseuroista erottautumista ja vääräoppisten 

erottamista Jumalan valtakunnasta. Se, että teksti oli julkaisemishetkellään 40 vuotta vanha, 

sopi käsitykseen muuttumattomasta opista, jota puolustettiin myös numeron muissa artik-

keleissa, joista suurin osa koskee käsillä ollutta hajaannusta.  

                                                             
113

 Ibidem. 
114

 SL 1/1961, ”Rakkauden valtakunta”. 
115 SL 1/1961, ”Kristuksen opissa pysymisestä”. 
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Seuraavan numeron päätekstinä on Ilmestyskirjaa lainaava pitkä artikkeli116, joka käy läpi 

Raamatun kohtia heijastaen niitä tuoreisiin tapahtumiin – erityisesti uuden eriseuran muo-

dostumiseen. Kirjoituksessa eriseuroja verrataan Ilmestyskirjan kertomukseen Baalakin 

seurakunnasta, joka kirosi Israelin, mutta kopioi elävän juutalaisuuden rituaalit harhauttaen 

israelilaisia omiin palvontamenoihinsa. Eriseurojen katsottiin tekevän samaa pahan työtä ja 

artikkelissa onkin lainausmerkeissä kommentti siitä, että ihmiset käyvät ”molempain seu-

roissa” kun niissä on niin samankaltainen opetus ja molemmissa saa synnit anteeksi. Tämä 

oli kuitenkin äärimmäisen pahasta, sillä vain vanhoillislestadiolaisten joukoissa palvelee Py-

hä Henki ja vain siellä on mahdollisuus pelastua – eriseuraisuus kadottaa.117 Baalakin kopio-

uskonto oli suosittu vertauskuva pappislinjan eriseurasta ja se esiintyi muissakin artikkeleis-

sa.118 ”Miksi te, pappi parat, lähditte pois Saara-äidin helmasta?” kysytään suoremmin kan-

taa ottavassa artikkelissa myöhemmin.119 Kahden ensimmäisen numeron päätehtävä ja –

teema oli selkeyttää Jumalan valtakunnan rajat, jotka kiistan ja tunnustuskirjoja koskevan 

keskustelun koettiin hämärtäneen. Päälinjasta erkaantunut pappislinja ei edustanut enää 

oikeaa uskoa, vaan Pyhä Henki vaikutti vain jäljelle jääneessä maallikkolinjan käsitykset ja-

kaneiden joukossa. Tämä heijasteli maallikkolinjan kiistanaikaisia näkemyksiä ja toimitti 

myös tehtävää hajaannuksen tilassa olevan yhteisön yhtenäistämisestä. 

Maaliskuun numerossa otetaan kahden artikkelin voimin kantaa siihen, saako ihminen tuo-

mita toisen hengelliset näkemykset. Maallikkolinjaan kohdistuneeseen kritiikkiin oli kuulu-

nut tiukkaan eksklusiivisuuteen yhteydessä ollut tapa asettaa tuomio toista mieltä olevan 

päälle. Tätä vastaan puolustauduttiin sillä, että kyllä ”luulojumalinen touhu” ja ”yhteenkuu-

luvaisuuden henki” kuuluukin tuomita, kuten Jeesus tuomitsi farisealaiset.120 Kaikkien ih-

misten päälle ei tarvitse huutaa tuomiota, mutta oikein se on niitä kohtaan, jotka eivät us-

ko.121 Samaa teroitetaan myös Paavalin sanoja lainaten siten, että Jumalan valtakunnan sisäl-

lä oleville kuuluu evankeliumi, mutta ulkopuolisille täytyy saarnata lakia ja tuomiota.122 Jos 

ensimmäisen ja toisen maallikkolinjaisen Siioniin Päivälehden teemaksi voidaan määritellä 

Jumalan valtakunnan rajojen määrittely ja vahvistus, niin kolmannen numeron oli selvästi 

tarkoitus osoittaa se, että vääräoppisuuden tuomitseminen oli oikein, ei syntiä joksi sitä 

pappislinjalaisten ja seurakunnan ulkopuolisten toimesta syytettiin. Olennaista oli erottaa 

                                                             
116

 Arvo Perälän – tiukan linjan maallikkolinjalaisen - Helsingissä pidettyyn saarnaan pohjautuva kirjoitus. 
117 SL 2/1961, ”Taivaasta lähetetty kirje”. 
118 Esim. SL 6/1961, ”Puhdistakaa astia ensin sisäpuolelta”. 
119 SL 2/1961, ”Rukoilkaamme eksyneitten puolesta”. 
120

 SL 3/1961, ”Matteuksen 16. luku”. 
121

 SL 3/1961, ”Sillä olemme Jumalalle yksi hyvä haju Kristuksessa”. 
122 SL 3/1961, ”Tuomio – laupeus ja usko”. 



30 
 

eriseura ja tuomita se ja sen mukaan menevät, ettei enempää vahinkoa sattuisi ja erotetut 

ymmärtäisivät oman eksytyksensä. 

Vaikka vääräoppisuuden tuomitseminen hyväksyttiin maallikkolinjan omalta puolelta, oli 

suhtautuminen pappislinjan tunnustuskirjojen pohjalta esitettyyn kritiikkiin varsin nihkeää. 

Pappislinjaa syytettiinkin ”kirjanoppineisuudesta” ja sen pohjalta syntyneestä ylpeilystä ja 

heitä verrattiin farisealaisiin. ”Jeesus käskee meitä kavahtamaan fariseusten ja kirjanoppinei-

den hapatusta, sillä he täyttävät lain kirjaimen eli Mooseksen lakia ja tahtovat olla Jumalan 

vertaisia.”123 Oppinut sai olla, mutta opetuksen suhteen täytyi olla ”nöyrä, vaatimaton ja 

kuuliainen Jumalan lapsi”. Tähän kuului seurakunnan Pyhän Hengen kirkastaman opillisen 

näkemyksen hyväksyminen sellaisenaan.124 Näennäisen ristiriitainen suhtautuminen omaan 

ja pappislinjalaisten esittämään kritiikkiin toisen näkemystä vastaan rakentuu sen premissin 

varaan, että Pyhä Henki vaikuttaa vain vanhoillislestadiolaisuudessa (ja tässä tilanteessa 

maallikkolinjalaisessa vanhoillislestadiolaisuudessa), joten kritiikkiä voi esittää vain ainoasta 

Jumalan valtakunnasta käsin. Pyhän Hengen ja sen edustaman seurakunnan kritisoiminen 

puolestaan on synti itsessään ja osoittaa paitsi vääräoppisuutta, myös ylpeyttä ja omavan-

hurskautta. 

Mielenkiintoista kyllä, sakramenttikiistana alkanut tapahtuma ei Siionin Lähetyslehdessä 

kirvoittanut juurikaan kommentteja sakramentteihin tai tunnustuskirjoihin liittyen. Päätoi-

mittajan vaihtamisen jälkeisten ensimmäisen viiden numeron artikkeleista vain kolme viitta-

si suoraan eroavaan näkemykseen suhteesta tunnustuskirjoihin tai sakramentteihin. En-

simmäisessä määritellään muutoksen tapahtuneen tarkkarajaisesti kesällä 1957 ja nimetään 

muutoksen aiheuttajaksi Pekka Lappalainen. Lappalainen oli kirjoittajan mukaan evännyt 

parannusta kysyvältä anteeksiannon ehtoollisen toimittaessa sen tehtävän.125 Toisessa vedo-

taan siihen, että maallikkolinjan kanta on vanhempi ja siten alkuperäinen. Kivijärveltä kirjoi-

tettu teksti toteaa uskon olevan siellä ”samanlaista kuin aina ennenkin”, eli kasteesta ei saa 

autuutta, mutta ei sitä halveksutakaan.126 Perusteellisin tunnustuskirjoja käsittelevä teksti on 

Lauri Perälän saarnateksti, jossa hän varsin perusteellisesti kokoaa maallikkolinjan argumen-

tit sen näkemyksen puolesta, että uudestisyntyminen ja syntien anteeksi saaminen tapahtuu 

vain uskon veljen tai –sisaren parannusevankeliumin kautta.127 Hajaannuksen realisoiduttua 

tunnustuskirjat ja niihin suhtautuminen jäivät selvästi taka-alalle hartauskirjoituksia edusta-

                                                             
123 SL 4/1961, ”Vain Pyhä Henki avaa taivaan”. 
124 SL 4/1961, ”Jumalanhuoneen suurin – ja palvelustapa”. 
125

 SL 2/1961, ”Opin perustako muuttunut?” 
126

 SL 4/1961, ”Kivijärven kristityt uskovat tällä hetkellä samalla tavalla kuin ennenkin”.  
127 SL 5/1961, ”Usko ja tunnustus”. 
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neen Siionin Lähetyslehden kirjoituksissa. Pääpaino on teksteissä, joissa määritellään pelas-

tuksen kannalta olennaista tietoa: kenen joukossa vallitsee Pyhä Henki ja pelastus? 

Sakramenttien sijaan pappislinjan eriseuraisuus liitetään suoraan ja voimakkaasti sen edusta-

jien seurakuntaopin väljyyteen ja siihen, ettei muihin kristillisiin suuntauksiin kuuluneita 

oltu valmiita tuomitsemaan suoraan epäuskoisiksi. Huhtikuun Siionin Lähetyslehden huhti-

kuun numerossa Heikki Koukkari ottaa kantaa tähän asiaan kirjoituksessa ”Seurakuntaopis-

tahan on nytkin kysymys!” Siinä hän lainaa paitsi edesmenneen merkittävän saarnaaja-

auktoriteetti Väinö Havaksen tiukkaa seurakuntaoppia puoltavaa kantaa, myös Oulun hiip-

pakunnan pappeinkokouksessa käytyjä keskusteluja v. 1937. Niissä pappislinjalainen L. P. 

Tapaninen sanoi, ettei voi ottaa kantaa muiden pelastukseen, koska ”me olemme pieniä ja 

Jumala suuri”.128 Tätä lausuntoa kiiteltiin muiden suuntien edustajien toimesta ja ilmeisesti 

juuri tämä kokous ja tuomiohaluttomuuden osoittaminen sekä yhteistyön vahvistaminen 

muiden uskonsuuntien kanssa on ollut pohjana sille kritiikille, että pappislinjalaiset hakivat 

kunniaa ja hyväksyntää maailmasta. Toisin kuin monen muun teksteissä, Koukkari esittää 

loppukaneettinaan, että ”kaukaa juontaa eriseuran henki, kuten Oulun hiippakunnan pap-

peinkokouksen kulusta v. 1937 ilmenee.129  

 

Tämä ei ollut ainoa näkemys, sillä usein sakramenttikiista ajoitettiin maallikkolinjan toimesta 

varsin tarkkarajaisesti siten, että se alkoi yhtenä tiettynä hetkenä ja synnytti lähes saman tien 

eriseuran. Tällainen näkemys esitettiin paitsi Siionin Päivälehden artikkelissa aikaisemmin,130 

myös esimerkiksi arvostetun maallikkolinjalaisen rovasti Kullervo Hulkon ulkopuolisillekin 

suunnatun131 hartauskirjan Kukistamaton valtakunta esipuheessa muutama vuosi kiistan jäl-

keen. Hulkko ei nähnyt sakramenttikiistalla pitkiä juuria, eikä myöskään liittänyt siihen – 

ainakaan suorasanaisesti – valtataistelun leimaa. Hulkko erikseen kirjoittaa, että vielä vuo-

den 1956 kesällä vietetyssä vanhoillisuuden oman lähetystoimen 50-vuotisjuhlassa, johon 

osallistui paikallisten rauhanyhdistysten virallisia edustajia enemmän kuin koskaan aiemmin, 

tunnelma oli sopusointuinen. ”Kaikki tapahtui rauhan ja yksimielisyyden merkeissä. En 

ainakaan juhlakokouksen ja suviseurojen esitelmöitsijän ja sääntömääräisen vuosikokouksen 

puheenjohtajana voi näin jälestäpäinkään muuta sanoa”. Käänne määritellään tapahtuneeksi 

nimenomaan vuoden 1957 Kuopion suviseurojen puhujainkokoukseen ja L. P. Tapanisen 

                                                             
128 SL 4/1961, ”Seurakuntaopistahan on nytkin kysymys!” 
129

 Ibidem. 
130

 SL 2/1961, ”Opin perustako muuttunut?” 
131 Kirjan esipuheessa sanotaan sen tarjoavan vastauksia liikkeen ulkopuolelta esitettyihin kysymyksiin. 
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kasteen merkitystä avanneeseen alustukseen, jonka ”pohjalla syntyi pitkä ja vilkas keskuste-

lu”.132  

Hulkon edustama ja maallikkolinjassa paljon esitetty ”historiaton” näkemys sakramenttikiis-

tasta voi selittyä pelastusopillisilla näkemyksillä. Tiukan maallikkolinjan käsitys Jumalan 

valtakunnasta sisälsi ajatuksen seurakunnan väistämättömästä oikeamielisyydestä, koska 

siinä vaikutti Pyhä Henki.133 Kun totuuksia on vain yksi ja sitä edustaa Pyhän Hengen vai-

kutuksesta Jumalan valtakunta eli käytännössä vanhoillislestadiolainen seurakunta, ei opilli-

sia kiistoja pitäisi olla eikä kahdenlaista opetusta samaan aikaan – eikä itse asiassa kos-

kaan.134 Hajaannuksen pitkät juuret ja pinnan alla kyteneet erimielisyydet seurakunnan sisäl-

lä – vieläpä merkittävien saarnaajien ja opillisten auktoriteettien välillä – olisivat sotineet 

tällaista uskonkäsitystä vastaan. Oli siis Hulkolle – ja muillekin tiukan linjan maallikoille – 

helpompi ajatella tilanne siten, että kiista syntyi selkeärajaisesti vuoden 1957 suviseuroissa ja 

päättyi suhteellisen nopeasti seurakunnan kanssa eri mieltä olleiden eroon neljä vuotta 

myöhemmin. Koukkarin esittämä ja esimerkiksi juuri Hulkkoon nähden poikkeuksellinen 

näkemys eriseuran 20-vuotisista juurista oli tässä mielessä ongelmallinen, koska eriseurai-

suudesta syytetyt olivat saarnanneet ja nauttineet suurta luottamusta sakramenttikiistan 

puhkeamiseen asti, vaikka periaatteessa piti olla mahdotonta, että seurakunnassa jaettiin ja 

omaksuttiin kahta eri oppia. 

Siionin Lähetyslehden kiistanaikaiset kirjoitukset toimivat Päivämiehen tavoin hyvänä läh-

demateriaalina tiukan maallikkolinjan opillisten näkemysten hahmottamiseen. Kimpimäen 

päätoimittajakaudesta alkaen niiden linjat ovat hyvin samankaltaiset sillä erotuksella, että 

Siionin Lähetyslehdessä on sen luonteen mukaisesti vielä enemmän selvästi opillisia artikke-

leita, olihan se lähtökohtaisesti pääasiassa hartauskirjoituksia sisältävä lehti. Kiistan aikana 

aina hajaannuksen virallistamiseen asti Kimpimäen Siionin Lähetyslehti on selkeästi tee-

moihin jakautuva ja maallikkolinjan opinkäsityksiä toistava ja opettava. Tämän taustalla 

lienee se tekijä, että pappislinjan Viljanen sai julkaistua päätoimittajana Päivämiehen linjan 

vastaisia artikkeleita. Tästä lähtökohdasta käsin selkeä kurssin korjaus oli tarpeellista ja vält-

tämätöntäkin. 

 

 

                                                             
132

 Hulkko 1967, 11-12. 
133

 Ruokanen 1980, 15-20. 
134 Ruokanen 1980, 22-23. 
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1.6. Seurakunta- ja pelastusoppi edellä hajaannuksessa 

 

Sakramenttikiista huipentui pappishajaannukseen. Kuusamon suviseuroissa kesä-heinäkuun 

vaihteessa 1961 julistettiin pappislinjalaiset kuuluvaksi eriseuraan ja täten erotetuiksi Juma-

lan valtakunnan yhteydestä. Erotettuihin kuului noin kaksi kolmasosaa liikkeen teologeista 

ja erottaminen ratkaisi kiistan pysyvästi maallikkolinjalaisten eduksi. Kimpimäen Päivämies 

määritteli maallikkolinjan lestadiolaisuuden linjaa kirjoituksissaan jo aikaisemmin, mutta 

kesä- ja elokuun numerot tarjoavat siitä hyvän tiivistelmän. 

 

Jeesuksen lunastusteon ulkopuolella, siitä osattomina kulkevista tulee huoli. Lä-

heiset omaiset, verisukulaiset ovat lähinnä niin kuin Paavalillakin, ja sen jälkeen 

kaikki Jumalanvaltakunnan ulkopuolella olevat, sillä Jumalanvaltakunnan ulko-

puolella ovat koirat, velhot, huorintekijät ja varkaat yms. Kaikki ne, joilta tämä 

Jumalanvaltakunnan saarnaama Kristuksen evankeliumi on peitetty, kadote-

taan.135 

 

Selkein ja tärkein piirre Päivämiehen teksteistä välittyvässä opillisessa doktriinissa on ehdo-

ton kuuliaisuus seurakunnalle. Jumalan valtakunta – vanhoillislestadiolaisten muodostama 

seurakunta – tarjosi uskollisuudesta vastineeksi vapautuksen kuolemasta. Tapahtunut ha-

jaannus korosti näkemystä siitä, että oli kuljettava seurakunnan osoittamaa tietä tai joudut-

tava kadotukseen.136 Jumalan valtakunnan ulkopuolella oli maailma, joka oli Jumalan lapsel-

le vaarallinen paikka, josta kannatti kaikissa tilanteissa hakeutua suojaan seurakunnan huo-

maan. Omaan omatuntoon ei kannata luottaa, koska ”omatunto on suruttomillakin”. Ilman 

seurakuntaa ja sen neuvoja ei voi päästä perille.137 Seurakuntaopin korostuminen Päivämie-

hen kirjoituksissa on ymmärrettävää paitsi hajaannuksen aiheuttaman epävarmuuden kaut-

ta, myös siksi, että ulkopuolelta ja pappislinjaltakin tuleva kritiikki kiinnitti huomiota juuri 

siihen. ”On kovin paljon kuultavana sellaista, että kovin suppeaksi tekevät lestadiolaiset 

Jumalan valtakunnan”138. Käsitys siitä, että vanhoillislestadiolaisuus on Jumalan valtakunta, 

jonka ulkopuolella ei ole pelastusta käsitettiin kuitenkin raamatullisena totuutena. ”Niin se 

                                                             
135 PM 6.7.1961, ”Kaksi tietä”. 
136

 Ibidem. 
137

 PM 22.6.1961, ”Joka rakastaa maailmaa, ei Isän rakkaus ole hänessä”. 
138 PM 13.7.1961, ”Rakkauden valtakunta”.  
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on, ettei puhu Vapahtaja monesta Jumalan valtakunnasta, vaan yksi se on.”139 Tätä näke-

mystä vasten teroitettiin sitä, että Raamatussa oikeaoppinen elämä näyttäytyi kaikkein vai-

keimpienkin määräysten noudattamisena, esimerkkinä Aabrahamin päätös uhrata oma poi-

kansa Jumalalle.140 

Hajaannuksen realisoiduttua myös pappislinjan päähahmoa, tuomiorovasti L.P. Tapanista 

vastaan kohdistettu kritiikki keskittyi seurakuntaopin puolustamiseen. Elokuun Päivämie-

hen artikkelissa ”Käy huonosti, jos lapsi tulee niin isoksi ja vanhaksi, ettei kuule äitiä” käy-

dään läpi Tapanisen 30-luvulla pikkuesikoisuuden hajaantumisen aikaan esittämiä näkemyk-

siä, jotka puolsivat eksklusiivista oppia ja kävivät yksiin tiukan linjan maallikoiden opinnä-

kemysten kanssa. Artikkeli vastasi Lappalaisen Suomen Kuvalehdessä esittämiin näkemyk-

siin lestadiolaisuuden tilasta141. Pysyvyyttä korostaneen opin pohjalta kiinnitettiin erityistä 

huomiota siihen, että Tapanisen tuoreemmat kannanotot vaikuttivat ristiriitaiselta hänen 

vuosikymmeniä sitten lausumiin näkemyksiin nähden. Niissä Tapaninen puolusti seurakun-

ta- ja pelastuskäsitystä, joiden pohjalta tuolloin tuore lestadiolaisuuden haara, pikkuesikoi-

suus, voitiin tuomita eriseuraksi.142 Artikkelissa ei mainita, että sodan jälkeen Tapaninen 

kuitenkin lievensi aikaisempia kantojaan ja pyrki saattamaan riitelevät osapuolet yhteen, 

siinä kuitenkin epäonnistuen.143 Tiukan linjan maallikoiden suhde liikkeen oppiin näyttäytyy 

hyvin ehdottomana – sen näkökulmasta kaikkien esitettyjen näkemysten tuli olla sopusoin-

nussa liikkeen historian kanssa ja liikkeen historiastakin kelpuutettiin vain ne näkemykset, 

jotka edustivat maallikkolinjan kannalta oikeaa oppia. Näkemys muuttumattomasta ja ikui-

sesta opista oli yleinen ja se näkyi pappislinjankin kiistan aikaisissa teksteissä aikaisemmin. 

Kumpikin osapuoli tukeutui liikkeen parissa esitettyihin historiallisiin näkemyksiin, joiden 

avulla todisteltiin näkemyksen muuttumattomuutta.144 

 

Nyt käsitän, että kyse on henkien taistelusta. Ensin vihollinen ryntäsi vihan 

vimmalla uskovien kimppuun uskottomien opettajien kautta. Kun tämä ei onnis-

                                                             
139

 Ibidem. 
140

 SL 2/1961, ”Ketä Herra rakastaa, sitä Hän myös kurittaa”. 
141

 Suomen Kuvalehti 15.7.1961, ”Kiveliön suuren herättäjän perintö”. Artikkelissa Tapaninen käy läpi 
lestadiolaisuuden historiaa, hajaannuksia ja nykytilaa, jonka seurakuntayhteyden korostamista hän ni-
mitti ”kohtalokkaaksi”. 
142 PM 8.8.1961, ”Käy huonosti, jos lapsi tulee niin isoksi ja vanhaksi, ettei kuule äitiä”. 
143 Juva 1989, 236-239. 
144

 Varsinkin arvostetun saarnaajan, pappi Väinö Havaksen (1898-1941) kirjoituksia käytettiin molemmin 
puolin sakramentti- ja seurakuntakäsityksiä puolustellessa, samoin saarnaajavanhus Juuso Markkasen 
näkemyksiä. Esim. PM 17.10.1957, ”Kasteen armo on kilvoituksen armoa”, Hulkko 1965, 8-30. 
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tunut, niin sitten se yritti viekkautta: solutti kavaluudella joukkoomme runsaasti 

opettajia, jotka alkoivat vetää kristittyjä tämän maailman yleiseen uskoon.145 

 

Hoitokokousaikaa leimanneita käsitteitä, kuten tarkkaan määriteltyjä henkioppeja, ei vielä 

pappishajaannuksen vasta tapahduttua paljoa näkynyt. Erilaiset väärät henget eivät vielä ole 

vakiosanastoa, mutta hajaannuksen perustojen selittämisessä näkyy hoitokokousajan opillis-

ten korostumien taimia. Lainaus on lukijan kirjeeltä näyttävästä artikkelista, jossa ensim-

mäistä kertaa mainitaan, että hajaannuksessa oli kyse ”vihollisen” aiheuttamasta henkien 

taistelusta. Kirjoittaja kuvailee olleensa ”aivan sekaisin” ennen kun tajusi tämän. Vihollisen 

soluttautuminen onkin ollut pelottava ajatus eksklusiivisen opin kannattajalle: voiko epäus-

koon huijata? Erilaisista vääristä hengistä puhuttiin myös Päivämiehen artikkelissa ”Kuinka 

vaarallinen on korotuksen henki”, jossa esiintyy otsikon hengen lisäksi ”rietas henki” ja 

”seitsemän sitä pahempaa”. Korotuksen henki seurasi artikkelin mukaan yleensä parannus-

ta, jonka seurauksena ihminen voi ylpistyä, olla tukeutumatta Pyhään Henkeen ja seurakun-

taan ja siten jäädä suojattomaksi näitä muita henkiä vastaan.146 Kummassakaan artikkelissa 

näitä vääriä henkiä ei kuitenkaan määritellä kovin tarkasti, eikä niitä siten voi saumattomasti 

liittää myöhempään henkioppijärjestelmään.  

 

Hoitokokouksia ei järjestelmällisesti pidetty sakramenttikiistan aikaan, joskin pappislinjalta 

vaadittiin julkista parannuksentekoa ja ”hoitokokousteoriaakin” muotoiltiin jo varhain. 

Vuoden 1960 joulukuun artikkelissa Toimi Lehto147 määrittelee uskonsa kanssa kamppailevan 

hoitokeinot kolmiosaiseksi: ensin kahdestaan, sitten todistajan kanssa ja jos sekään ei auta, 

niin julkisesti seurakunnan edessä. Jos nuhdeltu ei tässäkään tilanteessa tunnustanut synte-

jään ja pyytänyt anteeksi, oli häntä pidettävä ”pakanana ja publikaanina”. Oikealla tiellä 

olemisen hän määrittelee tunnistettavaksi esimerkiksi pelon kautta siten, että pelkäävä hel-

posti kysyy ohjeita ja myös tottelee seurakuntaa, toisin kuin epäuskoon luisuva, jolla ”korva 

ja silmä pilaantuvat”.148  

 

                                                             
145

 SL 5/1961, ”On kysymys henkien taistelusta”. 
146

 PM 3.11.1960, ”Kuinka vaarallinen on korotuksen henki”. 
147

 Opettaja, saarnaaja Toimi Lehto kirjoitti säännöllisesti Päivämieheen ja on merkille pantava kirjoitta-
ja. Ehdottoman eksklusiivisen pelastusopin kannattaja Lehdon kirjoitukset olivat välillä hyvinkin radikaa-
leja sisällöltään, esim. PM 15.12.1960, ”Kaikki mikä ei ole Jumalasta on synti”, jota käsitellään edellisessä 
kappaleessa. Hoitokokousaikana Lehto kirjoitti paljon siitä, mikä on lestadiolaiselle sopivaa ja mikä ei. 
Hän esimerkiksi kirjoitti miesten pitkiä hiuksia vastaan pitäen niitä ”häpeällisenä” ja ”luonnottomina”. 
(PM 18.7.1973, ”Pitkät hiukset miehillä”). 
148 PM 22.12.1960, ”Mistä tiedän, että olen oikealla tiellä”. 



36 
 

1.7. Maailma uhkaa, asenteet kovenevat 

 

Kirjoittajan tapa kuvailla tapahtumia ja henkilöitä on olennainen sen suhteen, millaisena 

tekstin kohteet näyttäytyvät. Samaa ihmistä voi kuvailla usealla tavalla, esimerkiksi sukupuo-

len, ammatin tai ulkonäön kautta. Kun kirjoittaja valitsee tietyn tai tietyt määritelmät, hän 

samalla sulkee pois useita muita vaihtoehtoja. Usein kirjoituksen toimijat pyritään tällä lailla 

erottelemaan toisistaan esimerkiksi hyvä-paha-akselilla. Diskurssianalyytikot kutsuvat tätä 

viittaus-strategiaksi (referential strategy). Teun van Dijkin mukaan valinnat erilaisten mene-

telmien mukaan tehdään kirjoittajan ideologian pohjalta, jossa kirjoittajan edustama osapuo-

li kuvataan hyvänä ja oikeamielisenä toimijana (Positive Self-Presentation) samanaikaisesti 

kun vastustajan tekoja kuvataan kriittisesti (Negative Other-Presentation). Näin pyritään 

kuvaamaan ”meidän” ja ”heidän” toimia, roolia ja asemaa maailmassa.149  

 

Tahdomme sen tähden tietää, kuka on mahdollinen, kuka kuuluu tähän ylhäi-

seen sukuun ja pyhään kansaan. Tätä tiedustelee sydämemme, sillä vertaistensa 

kanssa jokainen mieluimmin seurustelee ja kaltaistensa seuraa etsii. Kunnialliset 

ihmiset eivät tahdo varkaita ja murhamiehiä huoneisiinsa majoitella. Herran Jee-

suksen sovintoveren korjaajina tahdomme olla saastaisista erotetut.150 

 

Lukemattomat tekstit seurakunnan rajojen selkiyttämisestä ja niiden pelastuksen ehdoista 

kertovat omaa kieltään asenteiden tiukentumisesta. Vaikka erotettujen pappien opetus saat-

toi muistuttaa osin maallikkosiiven opetusta, ei heitä missään tapauksessa saanut pitää us-

kovaisina ja läheiset välitkin voisivat olla haitaksi. He ovat liikkeen lehdistön voimakkain 

vastavoima, ”toinen”, kiistan loppuvaiheissa ja välittömästi sen jälkeen. Eikä pelkästään 

entinen lestadiolainen ollut vaaraksi, vaan radikaaleimmissa artikkeleissa määritellään myös 

ei-lestadiolaisten hartauspuheetkin synnillisiksi, koska ne eivät tule Jumalasta. Kaikenlainen 

synti rinnastetaan murhiin, varkauksiin ja muihin vakaviin rikkomuksiin.151 Vieläkin tiukem-

pia käsityksiä esitettiin. Lukijakirjeeltä näyttävässä artikkelissa kielletään tervehtimästä eri-

seuraista ja paeta häntä, sillä muuten on osallinen eriseuraisen pahoista teoista152. Myös vää-

räuskoisen kanssa pariutumista kommentoitiin paikoin ankarasti sen näyttäytyessä yhtenä 

                                                             
149 Richardson 2007, 48-52. 
150

 PM 17.11.1960, ”Kuka on mahdollinen?” 
151

 Ibidem. ja esim. PM 15.12.1960, ”Kaikki mikä ei ole Jumalasta on synti”. 
152 SL 2/1961, ”Ketä Herra rakastaa, sitä Hän myös kurittaa”. 



37 
 

”ensimmäisen maailman pahimmista synneistä”, eivätkä tällaiset ”seka-avioliitot” ole Juma-

lan asettamia, vaikka avioliitto itsessään onkin pyhä.153  

 

Sekä Päivämiehen että Siionin Lähetyslehden tekstit sakramenttikiistan loppuvaiheilla ja 

hajaannuksen tapahduttua luovat erittäin voimakasta vastakkainasettelua ”meidän” – Juma-

lan valtakunnan ja oikeamielisten kristittyjen – ja ”heidän” – epäuskoisten eriseuraisten – 

välille. Käytetyt sanamuodot voidaan rinnastaa jopa sotajournalismiin, jossa omia joukkoja 

ja heidän tekojaan kuvataan täysin eri tavalla kuin vihollisen tekemisiä.154 Lestadiolaisessa 

lehdistössä käytetyt sanamuodot ovat erittäin voimakkaita ja ”vihollinen” – eriseuran syntiin 

langenneet pappisveljet, jotka eivät kuitenkaan olleet eronneet liikkeen toiminnasta – kuva-

taan esimerkiksi raatelevaisiksi susiksi lammasten vaatteessa ja vääriksi profeetoiksi, jotka 

houkuttelevat liikkeen jäseniä väärille poluille.155 Pappislinjalaiset määritellään ”taidosta 

turmelluiksi”, omavanhurskaiksi ja oppineisuudessaan ylpeiksi ja siten oikealle opille kel-

paamattomiksi.156 Voimakkaimmillaan käytetään vielä pidemmälle meneviä kuvauksia, joissa 

vääräuskoisia verrataan rikollisiin, jopa murhaajiin.157 Toisaalta teksteissä on selkeä painotus 

siihen, että kuvaukset edustavat hengellisen todellisuuden asioita. Kuten aikaisemminkin, 

laki ja esivalta nähdään kunnioittamisen arvoisena. Lain ja esivallan vastustamista ”on elä-

vässä kristillisyydessä pidetty aina syntinä158”, eli maailman ja maailmallisuuden kritiikki ase-

tetaan tiukkoihin raameihin – sen toimintaa ja tapoja on syytä kritisoida ja pyrkiä muutta-

maan, mutta siinä on kuitenkin elettävä ja sen rakenteita kunnioitettava. Välillä rajuistakin 

sanavalinnoista huolimatta tekstit eivät kannusta vallankumoukseen. 

 

”Me”, vihollisen vastavoimana esiintyvä liikkeen maallikkolinjan kirjoittaja, esiintyy teksteis-

sä täysin vastakohtaisena oppiharhaisten muodostamaan uhkaan nähden. Oikeamielistä 

oppia edustanut maallikkolinja näyttäytyy teksteissä omavanhurskaiden, maailmaa kumarte-

levien vastustajien rinnalla nöyränä, mutta nöyristelemättömänä ja tinkimättömänä totuu-

den julistajana. ”Tallin-” ja ”surmanhaju” ei ole lähtenyt, vaan saarnat puhuttelevat vääräus-

koisen omaatuntoa. Eri mieltä oleminen opillisista seikoista tai saarnojen ja seurakunnan 
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 PM 24.11.1960, ”Näkövirhe”. 
154

 Richardson 2007, 47-49. Sotajournalismissa luodaan vastakkainasettelua. Esimerkki: vihollisen joukot 
tappavat, ja valloittavat, meidän pojat neutralisoivat/turvaavat kohteen.  
155 PM 11.8.1960, ”Herra Jeesuksen läsnäolo tunnettiin Outokummun seuroissa”. 
156 Esim. PM 4.8.1960, ”Varokaa vääriä profeetoita”, PM 1.9.1960, ”Paavali ja väärä hengellisyys”, SL 
1/1960, ”Jumalan huoneen hallinta”. 
157

 Esim. PM 17.11.1960, ”Kuka on mahdollinen?” 
158 Esim. PM 17.8.1961, ”Kristitty ja esivalta”. 
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kritiikki ylipäätään kuvastaa kritisoijan oman sieluntilan korruptoituneisuutta.159 Siinä missä 

pappislinjalainen tai maailman ihminen houkuttelee lavealle tielle, syntiin ja kadotukseen, 

lupaa kirjoittaja – usein nöyryyttään korostaen vähimmäksi veljeksi itseään nimittäen – puo-

lestaan synnit anteeksi ja taivaspaikan.160 Huomiolle pantavaa on, että molemmat toimivat 

kuitenkin omaa oppiaan noudattaen samalla tarkoitusperällä yrittäen määritellä oikean opin. 

Tämän toiminnan suhteen tehdään hyvin selvä erotus pappis- ja maallikkolinjan välille. On 

ilmeistä, että tässä vaikutti vilpitön huoli sielujen kohtalosta, sillä maallikkolinjan opetukses-

sa eli vahva käsitys siitä, että pelastua saattoi vain heidän joukossaan kaikkien muiden edus-

taessa hengellistä eksytystä ja sitä kautta kadotustuomiota. 

 

 

Eikö sinua epäuskoinen pelota olla sen avoinaisen helvetin oven edessä, tule 

pois sieltä, ennen kuin myöhäistä on, sillä emmehän me tiedä aikaa emmekä het-

keä jolloin Jumalan Poika tulee, sen tähden älä viivyttele!161  

Nyt kaikkein loppu jo kiiruhtaapi, Ajan merkit sen meille todistaapi. Siis lamp-

pumme joutuin valmistakaamme, Ett, valmiit oomme vastaan ystäväämme.162 

Silloin Jumalan lapset kootaan hänen oikealle puolelleen, joille hän sanoo: ”Tul-

kaa minun isäni siunatut ja vastaanottakaa se valtakunta, joka on teille valmistet-

tu ennen maailman alkua.” Kaikki muut joutuvat hänen vasemmalle puolelleen, 

joille hän sanoo: ”Teitä minä en tunne, te kirotut, menkää siihen iankaikkiseen 

tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.”
163

 

 

Vastakkainasettelun voimakkuutta leimasi sen konteksti – lähestyvä lopunaika, jonka saapu-

essa täytyi olla valmis vastaamaan omista opin näkemyksistä ja omantunnon puhtaudesta. 

Jonkinlaisia ajassa ilmeneviä maailmanlopun merkkejä mainittiin teksteissä useinkin, mutta 

aihe kirvoitti myös artikkeleita, joissa se näyttäytyi pääaiheena164. Sekä Päivämiehen että 

Siionin Lähetyslehden artikkeleiden sävyä voi kuvailla uhkaavaksi niille, joita opilliset kysy-

mykset mietityttivät. Aina vain todennäköisemmältä näyttävä ja lopulta realisoituva hajaan-

nus – jatkumoksi edeltäville hajaannuksille – yhdistettynä maallikkolinjan ahtaaseen pelas-

                                                             
159

 Esim. SL 1/1960, ”Jumalan huoneen hallinta”. 
160 Esim. PM 23.9.1960, ”Evankeliumi on Jumalan voima” ja PM 19.1.1961, ”Syntien anteeksiantamisen 
vallasta”. 
161 PM 8.7.1961, ”Seurat Sorsualla”. 
162

 PM 8.12.1960, ”VALVOKAA!”. Teksti on M. Suon kirjoitus vuodelta 1919. 
163

 PM 20.10.1960, ”Jumalan voima”. 
164 Esim. PM 8.12.1960, ”VALVOKAA!”. 
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tuskäsitykseen ja rajuihin kielikuviin eksyttäjistä, vääristä profeetoista ja lopun ajoista loivat 

yhdistelmän, jossa vihollisia oli kaikkialla ja ne välttääkseen oli siirryttävä lähemmäs jälleen 

maallikkovetoista, pappien jättämää liikkeen ydintä. Kaikkien oli valittava puolensa ja siinä 

oli kyse elämästä ja kuolemasta. Tiukka seurakuntaoppi onkin näkökulmasta riippuen näyt-

täytynyt hajaannuksen keskellä myös lohdulliselta – pelastuksen saavuttaakseen ei tarvinnut 

välttämättä tehdä selkoa monimutkaisista opillisista kysymyksistä, oikeaan joukkoon ja sen 

konsensusnäkemykseen yhtyminen oli tarpeeksi. 

 

He varmaankin aikoivat perustaa pyhän ja puhtaan seurakunnan. Siinä aikomuk-

sessa on jokainen eriseura lähtenyt ja jättänyt Davidin huoneen. Mutta miten on 

käynyt. Joutilaat miehet ja belialin lapset ovat kokoontuneet ja siitä on tullut Da-

vidin huoneen elinkautinen vihollinen--165 

 

Hajaannuksen tapahduttua viesti liikkeen ulkopuolelle oli edelleen selkeä. Huolimatta siitä, 

miten hyvin aikein ja kuinka samankaltaiseksi lähtenyt haara on perustettu, on se sieluja 

koskevassa taistelussa vihollinen. Hyvien aikeiden tunnustaminen antoi kuitenkin jo peh-

meämmän kuvan uudesta eriseurasta siihen nähden, että kiistan oltua käynnissä heitä ku-

vailtiin usein juonitteleviksi vääriksi profeetoiksi.166 Päähuoli tuntui siirtyneen koskettamaan 

enemmän maallista, yhteiskunnallista todellisuutta. Nuorten eroamista liikkeestä käsittele-

vässä artikkelissa alle vuosi hajaannuksen jälkeen ei mainita eriseuroja vaan puhutaan ”tä-

män maailman synnin humusta” ja siitä, kuinka siinä eläminen johtaa ikuiseen helvettituo-

mioon.167 Ongelmia tuottaa ”lihalle miellyttävä elämä”, jota seurakunnan ulkopuolinen to-

dellisuus tarjoaa.168 Hengellisen eksytyksen rinnalle oli noussut uhka, jonka muodosti maal-

listuva yhteiskunta ja sen houkutukset. 

 

 

 

                                                             
165 PM 24.8.1961, ”Daavidin huone ja siitä eronnut Israel”. 
166 Esim. PM 4.8.1960, ”Varokaa vääriä profeetoita”, PM 1.9.1960, ”Paavali ja väärä hengellisyys”, SL 
1/1960, ”Jumalan huoneen hallinta”. 
167

 PM 10.4.1962, ”Palatkaatte vastahakoiset lapset kun Isä vielä hellästi kutsuu”. 
168 PM 15.2.1962, ”Jumala kutsuu tuhlaajalapsia palaamaan valtakuntaansa”. 
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2. Henkien haistelua ja maailman pelkoa 

 

2.1. Ajan vaarat 

 

1960-luvun edetessä liikkeen lehdistö kuvasi ennen kaikkea ulkopuolisen maailman rappiota 

ja sen haitallista vaikutusta uskovaisen sielunelämään. Maailman pahuus ja toisaalta syn-

tielämän houkutus nousivat perinteisten hartaustekstien rinnalle julkaisujen pääaiheeksi. 

Sekä Päivämies että Siionin Lähetyslehti kokivat aiheelliseksi kuvata Jumalan valtakunnan 

yhä kasvavaa pesäeroa maalliseen yhteiskuntaan nähden. Nopeasti kehittyvä ja sekularisoi-

tuva Suomi oli järkytyksen aihe ja myös jatkuva uhka liikkeen jäsenistölle. 

 

Melkoinen Sodoma on nykyinen maailma. Ei ole ihme jos vanhurskaiden sydän-

tä vihlaisee, kun on rakkaita ystäviämme ja naapureita maailmassa menossa tu-

hoaan kohti niin kuin Lootin vävyt.169  

Mutta palataksemme tähän maailmanlopun aikaan ja meidän isiemme maahan, 

ovat yleiset näkymät samanlaiset kuin Nooan päivinä. He syövät, juovat, naivat 

ja huorivat. Kansa istuu syömään, juomaan ja mässäämään. Nämä huolet kun 

ovat sydämellä, niin unohtuu Jumala ja ajatus siitä, missä vietetään pitkä iänkaik-

kisuus.170 

Tuntuu siltä kuin saatanalliset voimat olisivat oikein irrallaan, kuin synti, lihalli-

suuden palvonta tunkeutuu koteihimme teknillisin konein, radion ja television 

välityksellä. Silmin katsellen ja korvin kuullen tulee uni ja syvempi, pitkällisen 

unen perästä on aina tullut varma kuolema. Jos kaikkinakin aikoihin, niin eikö 

juuri tänä aikana nämä jumalalliset neuvot ole tarpeen?171 

 

Hajaannuksen jäädessä ajallisesti kauemmaksi sitä koskevat jutut vähenivät käytännössä 

olemattomiin. Julkaisujen yleinen sävy kuitenkin pysyi yhtä levottomana kuin aikaisemmin-

kin. ”Tämän ajan viettelykset” muodostivat suuren vaaran ja vaikean vihollisen. Suhtautu-

minen uusiin keksintöihin kuten televisioon, ympäristön muuttuvaan arvopohjaan, perhe-

suunnitteluun ja kaupungistuvaan elämäntapaan oli akuutimpi ja enemmän seurakuntaa 

jakava kysymys kuin aikaisemmat kiistat esimerkiksi kasteen merkityksestä. Epäilyttäviksi 

koetut viihdemuodot ja muut ”lihalle sopivat” asiat olivat niin lähellä ja helposti saavutetta-

                                                             
169

 PM 23.11.63, ”Tuomion tuli polttaa jumalattomat”. 
170

 SL 6/67, ”Mitä henki seurakunnalle sanoo”. 
171 SL 7/65, ”Armoneuvojen alla”. 
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vissa, että niihin oli pakko ottaa kantaa. Nykymaailman kuvaaminen Sodomaksi kuvastaa 

varsin askeettisen liikkeen hankalaa suhdetta yhteiskunnan sodanjälkeiseen kehitykseen. 

Päivämiehen ja Siionin Lähetyslehden teksteissä on nähtävissä myös tilanteen yllättävyys. 

Seksuaalisen vapautuminen, ehkäisyn käytön yleistyminen ja perinteisten sukupuoliroolien 

murtuminen kävi nopeasti ja koski laajoja kansanrivejä. Lestadiolaisuuden konservatiivinen 

suhtautuminen oli vielä vähän aikaa sitten ollut valtavirtaa, sillä esimerkiksi vanhempien 

sukupolvien hallinnassa olleet vaikutusvaltaiset naisjärjestöt – maatalousnaiset, Marttajärjes-

tö ja Naisjärjestöjen keskusliiton siveellisyyskomitea – ajoivat hyvin samanlaista kieltoihin ja 

rajoituksiin perustuvaa valistusta kuin herätysliikekin osaltaan. Nekin olivat voimattomia 

asennemuutosten edessä.172 Jos kulttuurimuutos yllätti järjestöt, niin vanhoillisen uskonnol-

lisen yhteisön piirissä muutoksen täytyi olla paljon shokeeraavampi. 1960- ja 70-luvun Päi-

vämiehen kannanotot sukupuolirooleihin ja naisen asemaan liittyen olivat odotetun konser-

vatiivisia ja korostivat uskollisen äidin roolia. Parisuhteessa nainen oli heikompi osapuoli ja 

miehen huolehtimisen alainen. Avioliitto näyttäytyi kumppanuuden lisäksi ensisijaisesti ih-

missuvun lisääntymistä varten olevana instituutiona. Lisääntymiseen ei saanut puuttua ja 

perhesuunnittelua verrattiin murhan syntiin.173 

 

Televisio, tämän ajan pahin villitsijä ja pahennuksen aikaan saaja, on yksi suu-

rimmista paheista, jonka välityksellä kaikenlainen turmiollinen synnin ja saastai-

suuden siemen kylvetään ja juurrutetaan pienten taivaan taimien herkkään mie-

leen--174 

 

Uusista teknologisista välineistä ehkä eniten närää aiheutti televisio, joka katsottiin sopimat-

tomaksi kristityn kodin huonekaluksi lukuisten puhujainkokousten pohjalta 1960-luvun 

kuluessa.175 Television synnillisyys ei perustunut laitteen sisältämään teknologiaan vaan sen 

ohjelmasisältöön, joka katsottiin kristitylle vaaralliseksi. Televisio toi aikaisemmin synnilli-

senä pidetyn teatterin kristittyihin koteihin, vieläpä ilman tarkkaa ikärajojen valvontaa. Tä-

män katsottiin aiheuttavan mitä suurinta rappioitumista nuorissa. Vuoden 1964 Päivämie-

hen artikkelissa ”Televisioko kristityn kodin huonekalu?” kerrotaan myös tarkemmin ni-

meämättömistä tutkimuksista, joiden mukaan Englannin ja Yhdysvaltojen nuoriso oli jo 

                                                             
172 Korppo-Tommola 2001, 131-137.  
173

 Toivio 2008. 
174

 PM 20.1.65, ”Monet vaarat vaanivat tiellä”. 
175 Lohi 2000, 109-111. 
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mennyt television vaikutuksesta pilalle, aiheuttanut mielenterveysongelmia ja lisännyt mer-

kittävästi nuorisorikollisuutta, johon ohjeet saatiin nimenomaan televisiosta.176 Televisiota 

koskevia artikkeleita oli todella paljon ja monissa niistä kiinnitettiin huomiota siihen, että 

televisioita ostettiin myös lestadiolaisiin koteihin.177 Television omistaminen määriteltiinkin 

lopulta Sievin vuosikokouksessa 1971 yksiselitteisesti kadottavaksi synniksi, jonka seurauk-

sena erotetaan yhteisöstä ”pakanana ja publikaanina”. Ainoastaan televisiosta luopuminen 

mahdollisti paluun seurakunnan yhteyteen ja pelastukseen.178 Televisiosta ja sen turmelevas-

ta vaikutuksesta kirjoitettiin lukuisia artikkeleita aina 1970-luvun loppuun asti. 

Myös kodin ulkopuoliset ajanviettotavat joutuivat tarkkaan syyniin. Rajoja määriteltiin esi-

merkiksi siten, että urheilu sinänsä oli hyvästä, kunhan se tapahtui omaksi iloksi, mutta kil-

paileminen oli sielunelämälle vaarallista. Myös urheilukilpailuihin paikan päälle katsojaksi 

meneminen oli syntiä sen perusteella, että se oli ”istumista siellä, missä pilkkaaja istuu”.179 

Urheilun nähtiin muodostuneen epäjumalaksi, joka tuli seuroihin lähtemisen tielle ja nosti 

palvotuksi uskontosisältöjen sijaan urheilutoimijoita. Urheiluseurojen jäsenyys ei ollut 

myöskään sallittua, koska niissä syyllistytään ”kunnian riettaan palvelemiseen”. Sen sijaan 

urheiluselostusten kuunteleminen radiosta nähtiin omantunnon kysymyksenä, kunhan se ei 

estä seuroihin menemistä ja muuhun rauhanyhdistysten toimintaan osallistumista.180 Huo-

miolle pantavaa urheiluaiheisten kirjoituksen kohdalla on se, että ne käsittelivät kilpaurhei-

lua liikkeen itse järjestämän toiminnan kilpailijana. Urheileminen ja etenkin penkkiurheile-

minen eivät pelkästään rapauttaneet yksilön hengellistä elämää, vaan kilpailivat osallistujista. 

Urheilun lisäksi kristitylle sopivia aktiviteetteja mietittiin monelta kannalta, mutta ennen 

kaikkea niiden uskolle muodostaman uhkan kautta. Lestadiolaisten perinteisesti nuivaa suh-

tautumista teatteriin ja tanssiin koettiin haastetun ”kulttuurijumalattomien” taholta antamal-

la näille harrastuksille syvällisiä merkityksiä. Jumalattomien neuvoihin kehotetaan kuitenkin 

suhtautumaan ponnekkaan kielteiseksi ja muistamaan seurakunnan kanta, vaikka miten 

houkuttelevasti perusteltaisiinkin sen olevan ahdasmielinen ja väärässä.181 Elokuvateatterien 

tarjonta nähtiin täysin sopimattomiksi ja turmiollisiksi, koska elokuvien tarinoihin sisältyi 
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 PM 25.3.64, ”Televisioko kristityn kodin huonekalu?” 
177

 Esim. PM 25.3.64, ”Televisioko kristityn kodin huonekalu”, SL 11/64, ”Televisio ja elävä kristillisyys”, 
SL 6/65, ”Katsoin televisiota”, PM 23.2.66, ”Vähän televisiosta ja politiikasta”, PM 26.1.62, ”Sota syntiä 
vastaan kiihtyy lopun edellä”, SL 12/65, ”Valvokaa”, SL 1/69, ”Uskon kilvoituksen perustus”. 
178 Lohi 2000, 110-111. 
179

 PM 15.1.64, ”…ei istu siellä missä pilkkaaja istuu”. 
180

 PM 22.1.64, ”Kristitty ja urheilu”, SL 5/63, ”Onko urheilukilpailu syntiä?”. 
181 SL 10/65, ”Uskovaisen ja Jumalattomien osa”. 
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usein paljon väkivaltaa ja erotiikkaa. Huoli kohdistui aikuisia enemmän lapsiin.182 Kirjalli-

suutta arvioitiin aina opiskelukirjoja myöten, koska niihin sisältyi ”paljon sellaistakin, mikä 

oli vastoin Raamattua”. Raamattua selittävät kirjat nähtiin kaikista pahimpina, joskin tavalli-

sen kaunokirjallisuudenkin katsottiin vajonneen etenkin aiheistoltaan ei-rakentavaksi. Kirjo-

jen suhteen suositeltiinkin Raamatun lukemisen lisäämistä ja samalla kaiken muun lukemi-

sen vähentämistä.183 

 

”Salamointi” on vähän laantunut, mutta nyt on noussut esiin uusi kyky Timo K. 

Mukka184. Hänen kirjansa sinänsä on niin ala-arvoinen tekele, että suoranaisesti 

sen arvostelemiseen ei kannata haaskata palstatilaa kuin korkeintaan yhden rivin. 

Se on iljettävää roskaa. Mutta nyt onkin enemmän puututtava asian periaatteelli-

seen puoleen.185 

 

Kirjailija Hannu Salaman jumalanpilkkaoikeudenkäynti186 ja sen aiheuttama kulttuurikeskus-

telu nousi eräänlaiseksi Suomen moraalisen rappion ja maallistumisen symboliksi, jota käsi-

teltiin usean artikkelin voimin Päivämiehessä. Salaman sukupuolielämää avoimesti kuvannut 

ja uskonnollista ajattelua haastanut kirja Juhannustanssit määriteltiin siveettömäksi ja turhaksi. 

Päivämiehen kannanotossa tämän tyylin kirjallisuus oli sananvapauden väärinkäyttöä, jossa 

kirjailija oli nähnyt asiakseen ”reväistä kaiken auki ja rienata mitä irvokkaammalla tavalla 

asioita, jotka tulisi käsitellä kaikella kunnioituksella ja säädyllisyydellä”.187 Kristinuskon kriit-

tisen käsittelyn ajateltiin vaarantavan jopa koko kansan olemassaolon ja syöksevän yhteis-

kunnan moraalittomuuteen ja tuhoon. Suuri järkytyksen aihe oli ”törkykirjojen” saama laaja 

tuki kulttuuriväeltä ja useilta julkisilta toimijoilta, joka yllätti lestadiolaisvaikuttajat.188  

                                                             
182

 PM 21.10.64, ’Olipa hyvä elokuva – 3 miestä tapettiin’. 
183

 PM 15.1.64, ”…ei istu siellä missä pilkkaaja istuu”. 
184

 Timo K. Mukan kirja Maa on syntinen laulu käsitteli lappilaisen kylän hurmoshenkistä lestadio-
laisuutta, jossa sen vastapainona esiintyi nuoren tytön seksuaalisuus ja viettien varainen toiminta. Aihe-
piiri oli omiaan nostattamaan raivokkaan reaktion. 
185

 PM 7.4.65, ”Missä on moraali?” 
186

 Hannu Salama sai jumalanpilkkasyytteen Juhannustanssit-romaaninsa kristinuskoa halventavaksi 
koetusta kohdasta. Hannu Salama sai 3 kuukautta ehdollista vankeutta ja kirjan kustantaja 2000 markan 
sakon, mutta presidentti Urho Kekkonen armahti kirjailijan. Tapaus nostatti kiihkeän kulttuurikeskuste-
lun, jota kutsuttiin ”Salama-sodaksi”. Pitkään jatkunut keskustelu johti rikoslain jumalanpilkkapykälän 
uudelleen käsittelyyn ja lieventämiseen v. 1971. 
187

 PM 20.1.65, ”Päivän puheenaihe”. 
188 PM 7.4.65, ”Missä on moraali?” 
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Jumalanpilkan laittomuuden kyseenalaistaminen nähtiin merkitsevän kansan vieraantumista 

Raamatusta ja sen myötä moraalin perustan rapistumista. Salaman oikeudenkäyntiä koske-

neissa jutuissa otetaan esille niin sukupuolimoraalin löystyminen, perinteisten arvojen hal-

veksunta, kirjallisuuden tason romahtaminen kuin uskonnonvapauskin, jonka käsitettiin 

merkitsevän sitä, ettei toisen uskontoa saanut pilkata.189 Päivämiehen osallistuminen kult-

tuurikeskusteluun oli ennen kaikkea konservatiivisen ja uskonnollisen yhteiskuntajärjestel-

män puolustamista. Kristinuskon totuuksien kyseenalaistaminen ja suorasukainen puhe 

seksistä ja muista yksityiselämään kuuluviksi käsitetyistä aiheista herättivät inhoa ja huolta 

kansakunnan hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta. Päivämiehen teksteissä pidettiin käsittämät-

tömänä sitä, ettei Salaman ja Mukan kaltaisia kirjailijoita tuomittu suoraan, vaan heillä riitti 

vaikutusvaltaisia puolustajia ja kirjoja myös luettiin paljon. Tämä viimeistään oli merkki 

siitä, että yhteiskunta oli muuttunut vastenmieliseksi paikaksi, jossa Raamatun vastainen 

elämä oli muuttunut normaaliksi. 

 

Ei ole kauan, kun kuuntelin radiosta keskustelua, jossa oli vanhempia mukana 

ohjaamassa. Joukossa oli yksi pappismies, jonka pitäisi olla totuuden puhuja-- 

Kun kysymys oli nuorten ns. vapaasta suhteesta (kaikesta sitä sitten keskustel-

laan), niin tuo pappismies kehoitti nuoria yhtymään, sillä se kuuluu olevan har-

joitusta avioliittoa varten ja siinä kuuluu ne elimet kehittyvän. Voi valkeutta va-

lon lapsissa ja voi Suomen kirkon luterilaista pappia--190 

 

Paitsi että yhteiskunnan valtavirran koettiin karanneen kauaksi kristillisestä elämästä, myös 

kirkon kehitys herätti huomiota ja huolta. Kirkon nähtiin ekumeenisine tavoitteineen rikko-

van luterilaisia perinteitä ja jopa papin valan katsottiin laiminlyödyn kirkonmiesten sovitta-

essa oppiaan nykypäivän standardeihin sopiviksi. Kirkkojen välinen yhteistyö, josta maini-

taan roomalaiskatolilaisuuden puolesta rukoilu heidän vuoden 1964 vierailunsa aikana, näh-

tiin ”kauhistukseksi”. Myös ”lahkolaisuuden” siunaaminen ja jumalattoman maailman toi-

minnan suvaitseminen koettiin hälyttävänä merkkinä kirkon rappiotilasta.191 Kirkon eku-

meeninen ja sovitteleva linja ärsytti lestadiolaisia kirjoittajia ja sitä kuvattiin ”tämän päivän 

fariseusten” toiminnaksi.192 Toisaalta kiinnitettiin huomiota siihen, että kirkon suvaitsevaista 

                                                             
189 PM 20.1.65, ”Päivän puheenaihe”, PM 7.4.65, ”Missä on moraali?”, PM 17.11.65, ”Jumalanpilkasta 
Raamatun valossa”. 
190

 SL 6/66, ”Valvokaa!”. 
191

 PM 11.11.64, ”Maailmallistuva kirkko”. 
192 SL 9/65, ”Ilta on tullut”. 



45 
 

näkökulmasta lestadiolaisuus omintakeisine parannuksenteko-oppeineen nähtiin kuitenkin 

usein lahkona, jota voitiin kritisoida.193 Huoli kirkon maallistumisesta ilmaistiin myös saar-

naaja Eino Vaherjoen pääkirjoituksessa seuraavan vuoden alussa. Siinä mainitaan, ettei les-

tadiolainen yhteisö voi vaiti katsoa vierestä kirkon luisumista kohti sopimatonta toimin-

taa.194 Hetkellinen profiilinkorjaus oli kirkon osallistuminen Hannu Salaman arvostelijoiden 

joukkoon, mutta siinäkin kirkon katsottiin olevan lausunnoissaan liian varovainen ja salli-

va.195 Luterilaista kirkkoa pidettiin jopa käsillä olleen ajan rappion syynä, sillä siellä ”tahalli-

sesti johdetaan väärin” ja ajetaan ihmisiä syntiin. Tilannetta verrattiin siihen, että sokea 

(kirkko) talutti sokeaa (kansa).196 Kirkkoon kohdistui siis kahdenlaista kritiikkiä: opilliseen ja 

teologiseen tulkintaan liittyen ja toisaalta maallistumisen takia. Toisaalta vaikka arvostelu 

kirkkoa kohtaan oli avointa, ei kirkosta eroamista kuitenkaan ehdotettu. Tässä näkyy lesta-

diolaisuuden kaksoisrooli yhteiskuntaelämän kriitikkona, mutta samalla laillisen esivallan 

vankkumattomana tukijana. 

 

2.2. Maailmassa, mutta ei maailmasta – herätystoiminta vai eristäytyminen? 

 

Uskonnolliset arvot poljetaan alas. Kaikki, mikä estää ihmistä saavuttamaan maa-

ilman silmissä loistetta, on poistettava kiireesti. Tätä ei totuus hyväksy. Syntyy 

sota kristityn ja maailmanmielisen välille.197 

 

Ajan ilmiöt saivat vanhoillislestadiolaisuudessa yleensä kielteisen vastaanoton. Kuitenkin 

maailmassa ja maailman ihmisten kanssa tuli elää jollakin tavalla. Kompleksinen aihe kir-

voitti paljon juttuja 1960-luvun kuluessa. Paitsi että maailma, sen työt ja ihmiset, eivät olleet 

täysin vältettävissä, kuului perinteiseen lestadiolaisuuteen myös herätysliikeluonne, jonka 

mukaan uskovaisten tulisi toimillaan pyrkiä pelastamaan maailman ihmisiä. Yhteydenpito 

maailmaan oli kuitenkin samaan aikaan vaarallista ja houkutteli syntielämään. Arvostetun 

saarnaajan Eino Rimpiläisen alustus aiheeseen vuonna 1962 muotoili asian siten, että pää-

asia oli näyttäytyä kunniallisessa valossa ja Jumalan valtakuntaa häpeään saattamatta. Käy-

tännön kysymykseksi muodostuivat erilaiset maalliseen toimintaan osallistumisen tavat, 

                                                             
193 PM 7.11.62, ”Keskustelua ripistä Suomen kirkossa”. 
194 PM 1.1.65, ”Vuodesta vuoteen”. 
195

 PM 7.4.65, ”Missä on moraali?” 
196

 SL 6/67, ”Mitä henki seurakunnalle sanoo”. 
197 PM 19.4.67, ”Tarvitaanko uutta uskonpuhdistusta?” 
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kuten maamiesseuraan tai ammattiyhdistykseen kuuluminen. Yleiseksi ohjenuoraksi muo-

dostui näkemys, jonka mukaan tällaisiin yhdistyksiin ei ole synnillistä kuulua198, mutta niiden 

toimintaan voi osallistua vain rajoitetusti. Juhliin, tanssiaisiin tai muuhun epäilyttävään ei 

uskovainen voi osallistua. Ammattiyhdistysten kohdalla varoitetaan erikseen mahdollisesta 

vasemmistolaisesta tai kommunistisesta toiminnasta, joka sekin oli uskovaiselle sopimaton-

ta.199 

Yhteydenpidosta epäuskoisten kanssa varoiteltiin kaltevan pinnan argumentteja käyttäen. 

Vaikka monet liikkeen ulkopuolella harrastetut aktiviteetit olisivat vaikuttaneet vaarattomil-

ta ja hauskoiltakin, niissä vallitsi silti ”saatanan henki”.200 Arvostettu saarnaaja, liikkeen tuol-

loinen pääsihteeri Einari Lepistö muotoili asian siten, että tie ulos Jumalan valtakunnasta on 

alkuun ”hyvin loiva, mutta kun alkuvauhti on saatu, ei ole enää voimaa pysähtyä”. Sinänsä 

viattomissa yhteisissä harrastuksissa saattoi unohtua ”suolan pitäminen mukana”, eli ei us-

kallettu ottaa kantaa epäuskoisten syntielämään. Tämä taas johti uskovaisen sieluntilan 

heikkenemiseen ja lopulta epäuskoon.201 Paria vuotta myöhemmin teräväsanaisilla kirjoituk-

sillaan erottautuva Toimi Lehto ohjeisti kaikenlaisen yhteydenpidon epäuskoisten kanssa 

olevan vaarallista ja väärin, koska aika oli niin paha. Hänen mukaansa liikkeen ulkopuoliset 

lähestyisivät kyllä itse, mikäli olisivat ”tuntoon tulleet”, eli valmiita tekemään parannuk-

sen.202 Samaan aikaan – 1960-luvun puolivälin lähestyessä – alkoi esiintyä näkemystä siitä, 

että sielunvihollisen eksytys oli ajautunut niin pitkälle, etteivät maailman ihmiset olleet enää 

pelastettavissa. Niin harvoin näkyi liikkeen ulkopuolisia enää seuroissa ja vanhatkin jäsenet 

olivat alkaneet kyseenalaistamaan seurakunnan opetuksia. Osasyynä pidettiin televisiota, 

joka rinnastettiin Ilmestyskirjan petoon, jota ihmiset kumarsivat, eivätkä voineet vastus-

taa,203 mutta huoli koski muitakin maailman ilmiöitä ja sen yleistä alennustilaa.204 60-luvun 

loppuun tultaessa eristäytymisestä tulikin standardiohje uskovaisille.  Oli ”hengenvaarallista 

uskovaisen ryhtyä mihinkään sovintoon tai aselepoon” epäuskoisen kanssa, sillä ”ennem-

min tai myöhemmin jokin pukinsorkka tai sarvenkyhmy pistää esille”.205 

Usein viitattiin myös siihen, että liikkeen ulkopuoliset eivät hyväksy uskovaisia ja kohdista-

vat heihin pilkkaa. Halveksunta oli siis molemminpuolista. Maailmaa villitsi ”Jumalasta luo-

                                                             
198

 Kanta tiukentui 70-luvulla, jolloin tällaisiin yhdistyksiin kuuluminen saattoi johtaa hoitokokoukseen. 
199

 PM 14.6.62, ”Kristitty ja maailma”. 
200 SL 3/63, ”Totuuden henki”. 
201 PM 30.11.61, ”Sankarit maan päällä”. 
202 SL 3/64, ”Älkää vetäkö iestä epäuskoisten kanssa!” 
203

 SL 6/64, ”Vaarallista”. 
204

 SL 1/65, ”Kyllä on paha aika”. 
205 SL 1/67, ”Uskovaiset ja jumalattomat”. 
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punut perkeleen enkeli”, joka yhdessä muiden pimeyden voimien kanssa soti Jumalan 

omaisuuskansaa vastaan. Tästä syystä oikeaoppinen usko tuomittiin liikkeen ulkopuolella 

ahdasmielisenä, vääränä ja tyhmänä.206 Oli muistettava, että näiden pilkkaajien osa oli lopul-

ta ikuinen kärsimyksen huuto helvetissä, siinä missä uskovainen pääsi maailman kärsimyk-

sistä ja pilkasta selvittyään nauttimaan ikuisesta taivaallisesta ilosta.207 Maailman pilkan koh-

distuminen lestadiolaisiin otettiin jopa tarpeellisena todisteena siitä, että yhteisössä oltiin 

oikeassa uskossa. ”Hengellinen viha ja vaino on siten merkki siitä, että Jumalan valtakun-

nasta saarnattu evankeliumin oppi on vieläkin oikea”.208 Päivämiehen ja Siionin Lähetysleh-

den teksteissä korostettiin koko tarkastelujakson ajan, että vaino ja marttyyriasema olivat 

aina olleet uskovaisen osa, johon oli sopeuduttava. Se johtui Jumalan valtakunnan ”mätä-

nevään maailmaan” heittämästä suolasta, joka kirveli syntisten haavoja.209 Tällä argumentilla 

pystyttiin voimistamaan näkemystä siitä, että maailmassa tapahtuvia teknisiä ja arvomuutok-

sia vastaan oli taisteltava ja toisaalta sillä pystyttiin hiljentämään kaikenlainen kritiikki ta-

kaisinpäin, perusteltiinpa se miten tahansa. 

Maailman ja Jumalan valtakunnan välistä tilaa kuvattiin kirkkoherra Lenna Pellikan210 teks-

tissä ”ikuisena sotatilana”. Hän korosti Jeesuksenkin sanoneen, ettei hän tullut tuomaan 

rauhaa, vaan miekan.211 Pellikan tulkinnassa tällä tarkoitettiin sitä, että raja maailman pilk-

kaajien ja Jumalan valtakunnan välillä oli pidettävä selvänä, eikä mitään opillisia kompro-

misseja tai liennytyksiä saanut tehdä.212 Pellikan kirjoitus ei ollut ainoa laatuaan, vaan suh-

detta liikkeen ulkopuolisiin kuvattiin yleisesti sotana ja uskovaisia sotamiehinä. Saatana 

”näytteli rumia hampaita” ja ampui ”rumantulisilla nuolilla”, mutta uskovaisen täytyi pitää 

kiinni ”Jumalan sota-aseista”.213 Sotaa sieluista pidettiin suurempana kuin ”luonnollista so-

taa”, sillä hengellisessä sodassa vastapuolena oli ”koko maailma ja oma liha”.214 Voimakkai-

ta kielikuvia taistelusta ja sodasta viljeltiin sekä Päivämiehessä että Siionin Lähetyslehdessä 

                                                             
206

 PM 4.11.64, ”Kristityn osa maailmassa”. 
207

 PM 1.1.64, ”Epäuskoisen ja uskovaisen osa viimeisellä tuomiolla”, SL 12/64, ”Pilkan edessä”, SL 
10/65, ”Uskovaisten ja jumalattomien osa”. 
208

 SL 10/75, ”Autuaitten ihmeelliset tunnusmerkit”. 
209

 SL 7/65, ”Armoneuvojen alla”. 
210

 Pellikka lukeutui kappalaisen virastaan huolimatta maallikkolinjaan pappishajaannusta edeltäneessä 
kiistassa, ollen siinä merkittävä opillinen auktoriteetti. 
211 Viittaus on usein siteerattu Matteuksen evankeliumin kymmenennen luvun jae 34. ”Älkää luulko, että 
minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa vaan miekan”. 
212

 SL 9/62, ”Ei rauhaa vaan miekkaa”. 
213

 SL 9/62, ”Huonoille sotamiehille”. 
214 SL 3/66, ”SOTA”. 
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paljon läpi koko 1960 ja -70-luvun.215 Yleisiä elementtejä näissä kirjoituksissa olivat esimer-

kiksi maailman esiintyminen saatanan edustajana ja Jumalan valtakunnan nimensä mukai-

sesti Jumalan työntekijänä. Sotaa käytiin monin asein, maailma toisaalta pilkkasi, toisaalta 

vietteli lihallisten houkutusten ja viekkaitten filosofioiden ja ideologioiden kautta. Jumalan 

valtakunnan sota-aseena toimi Raamattu ja seurakunta, joka sitä tulkitsi. Seurakunta esitet-

tiin itseään ylläpitävänä voimana, jossa oli totuus Pyhän Hengen voimasta ja joka pystyi 

valvomaan ja pitämään huolta jäsenistään. ”Valvominen” oli kielikuva, jota käytettiin ku-

vaamaan ihmisen sisäistä taistelua kaikenlaista syntiä vastaan. Valvominen sisälsi myös mui-

den toiminnan arvioimisen ja tarvittaessa auttamisen takaisin oikealle tielle. 

Varoittelevaan sävyyn kirjoitettiin myös hengellisten piirien mahdollisesta yhteistyöstä. 

Esimerkiksi liikkeen ulkopuolisten kanssa järjestetyt pikkujoulut tai ompeluseurat saattoivat 

johtaa huonon omatunnon syntymiseen ja vaatia parannuksen tekemistä.216 Epäluulo kirkon 

järjestämiä tapahtumia kohtaan juontaa suurella todennäköisyydellä juurensa pappishajaan-

nuksen luonteesta, sillä erotettujen pappisveljien katsottiin lähentyneen kansankirkkoa ja 

hakeneen siltä tukea omalle asialleen. Vuoden 1962 Päivämiehen lukijan kirjoittamassa ar-

tikkelissa mainitaan ilmeisesti julkiseen keskusteluun viitaten, että ”eriseuraiset tallaavat 

meitä kaikenlaisilla häväistyksillä ja valheilla”.217 Kirkon ajateltiin ehkä edustavan tätä samaa 

rintamaa. Useampien seurakuntien tilaisuuksissa käymistä pidettiin myös yhtenä selkeänä 

epäuskon merkkinä, joka oli varattu sielussaan levottomille, omaa pahuuttaan ”tilkkutäkillä” 

peittäville. Tällaiset ihmiset eivät kuitenkaan koskaan löytäisi sisäistä rauhaa.218 Muiden hen-

gellisyyksien – myös luterilaisen kirkon – pitämiä tapahtumia ja saarnoja kuvailtiin ”henget-

tömien hengellisten” pitämiksi, joissa lähimmäisenrakkauden nojalla puolustetaan ”mitä 

törkeimpiä synnin muotoja”.219 Niissä käyminen saattaisi myös hämärtää liikkeen ulkopuoli-

silta sen todellisuuden tilan, että vanhoillislestadiolaisuus oli ainoa oikea Jumalan valtakunta, 

jossa saattoi tulla pelastetuksi.220 

 

                                                             
215

 Esim. SL 9/62, ”Ei rauhaa vaan miekkaa”, SL 9/62, ”Huonoille sotamiehille”, PM 1.1.64, ”Muuttuma-
ton kristillisyys”, SL 5/64, ”Taistelun keskeltä”, SL 4/65, ”Kristityn sota-aseet”, PM 19.4.67, ”Tarvitaanko 
uutta uskonpuhdistusta?”, SL 1/69, ”Uskon kilvoituksen perustus”, PM 9.3.66, ”Ota itsestäs vaari ja opis-
ta”. 
216 PM 16.11.61, ”Ei ole varaa hetkeksikään heittäytyä huolettomaksi”. 
217 PM 25.4.62, ”Täällä me olemme vieraita ja muukalaisia”. 
218

 SL 1/67, ”Uskovaiset ja jumalattomat”. 
219

 SL4/67, ”Ei ihmisen mielen mukaan”. 
220 SL 10/69, ”Esivallan kunnioittaminen”. 
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Niin kauas on suurin osa ihmiskuntaa etääntynyt, että Jumalan ääni ei tavoita 

heitä. Synti on turmellut ihmisen niin täydellisesti, että Jumalan rakkaus ja totuus 

herättävät vain vihaa hänessä. Ihminen on omasta ruumiistansa tehnyt epäjuma-

lan, jonka palveleminen johdattaa hänet ikuiseen perikatoon.221 

 

Samalla kun näkemykset maailmasta muuttuivat yhä negatiivisempaan suuntaan, kannustet-

tiin liikkeen jäseniä pysymään omiensa parissa. Esimerkiksi Heikki Saari esitti, että koska 

maailma oli muuttunut niin paljon huonompaan suuntaan, Jumalan valtakunnan ”täytyy 

kokonaan erottautua eri maailmaksi, ettei uskon elämä pääsisi turmeltumaan”.222 Paitsi että 

erilaisiin liikkeen ulkopuolisiin yhdistyksiin liittyminen ja niissä toimiminen säädeltiin tarkas-

ti, myös henkilökohtaiset suhteet otettiin tarkkaan syyniin. 1960-luvun alusta lähtien Päivä-

miehessä oli paljon kirjoituksia siitä, kuinka aviopuoliso tuli ehdottomasti valita liikkeen 

sisältä. Käsitys oli, että Jumala oli ehdottomasti kieltänyt uskovaisen ja epäuskoisen aviolii-

ton ja tätä teroitettiin esimerkiksi lukijakirjeellä, jossa epäuskoisen nainut vaimo vuodatti 

valintansa aiheuttamaa 12 vuoden tuskaa.223 Käsitys avioliitosta kahden uskovaisen välisenä 

liittona säilyi samanlaisena ainakin tarkastelujaksoni (vuoteen 1979) loppuun asti.224 Raama-

tulliseksi näkemykseksi katsottiin, että ”sekaliitto” oli sallittua ainoastaan siinä tapauksessa, 

että epäuskoisesta pariskunnasta toinen löytää elävän uskon. Avioliiton pyhyyteen nojaten 

se ei tarkoittanut, että uskoton puoliso pitäisi jättää.225 Uskottomien kanssa tekemistä ole-

mista ei näissä henkilökohtaista elämää sääntelevissä teksteissä kielletä, mutta tärkeänä pide-

tään sitä, että heidän hengellisiä käsityksiään kohtaan ei esitetä mitään myönnytyksiä. ”Mo-

lemmille puolille ontuvilla” ei katsota olleen pelastusta kuolemanjälkeisessä elämässä.226 

Avioliittoa koskeva kirjoittelu kuvaa hyvin lestadiolaisten vaikeutuvaa maailmasuhdetta, 

samoin kuin sota- ja taistelumetaforien yleinen käyttökin. 1960-luvun julkaisujen teksteissä 

maailman herättely oikeaan uskoon jäi pieneen sivuosaan yhteisössä jo sisällä olevien suoje-

luun nähden. Maailman muodostama uhka uskovaisten sieluille oli suurempi kuin pelasta-

misen mahdollisuus maailmassa toimimisen kautta. Kovat ristiriidat ja jatkuvat uudet kek-

sinnöt ja aatteet ja niihin liittyvät kannanotot pitivät lestadiolaisuuden julkaisujen ilmapiirin 

kireänä ja pelokkaanakin. Maailma tuntui kehittyvän niin nopeasti ja niin erilaiseksi kuin 

                                                             
221 SL 4/62, ”Lopun ajat”. 
222 PM 12.1.66, ”Neuvokaa teitänne keskenänne”. 
223 PM 9.11.61, ”Varoitus avioliitosta uskottoman kanssa”. 
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 Esim. PM 11.12.63, ”Sananen avioliittoon aikoville”, PM 18.11.64, ”Hurskas puoliso”. 
225

 PM 30.11.61, ”Sankarit maan päällä”. 
226 SL 2/63, ””Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille…” 
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aikaisemmin, että tavallisen uskovaisen kohtaamat haasteet olivat uskonelämän kannalta 

ennennäkemättömiä. 1970-luvulla vastaava kirjoittelu jatkui samanlaisin sanankääntein, 

mutta rinnalle nousi yhä vahvemmin kirjoittelu liikkeen sisäisistä eksytyksen vaaroista. 

 

2.3. Uhka tulee myös liikkeen sisältä 

 

Yksi monista lahjoista on henkien erottamisen lahja. Väärät opettajat tunkeutu-

vat tai luikahtavat sisällekin Jumalan valtakuntaan. ”Niin oli myös vääriä prophe-

toita kansan seassa, niin kuin teidänkin sekaanne vääriä opettajia tulee, jotka va-

hingolliset eriseurat tuovat ja kieltävät sen Herran, joka heidät ostanut on, saat-

tain itsellensä nopian kadotuksen, ja moni noudattaa heidän kadotustansa, joiden 

kautta totuuden tie pilkataan” (2. Piet. 2:1).227 

”Ottakaa meille ketut kiinni, ne vähät ketut, jotka turmelevat viinamäet; sillä 

meidän viinamäkemme ovat röhkäleillä” (Kork. v. 2:15). Tämänlaisia ovat ne 

väärät apostolit, jotka turmelevat hyvän paimenen laumaa. He ovat kuin ketut 

korvessa, viekkaudellaan ja kavaluudellaan he viettelevät monet horjuvat sie-

lut.228 

 

Rappioituva maailma ja sen viettelykset olivat helppo kohde varoitteleville teksteille, mutta 

vaara vaani myös seurakunnan sisällä. Heikki Saari muotoili jo vuonna 1963 käsitystä siitä, 

että seurakunnassa täytyi erottaa oikeita ja vääriä henkiä. Sanontatapa on mielenkiintoinen 

hoitokokousten kontekstissakin, mutta ennen kaikkea se kertoo näkemyksestä, jonka mu-

kaan pappishajaannus ei lopettanut uusien hajaannusten uhkaa. Maailmassa vallitseva keret-

tiläisyys ja lihan ja hengen saastaisuus saattoivat löytää tien lestadiolaisuudenkin pariin. Saari 

kehottaa kehittämään ”väärän opetuksen tuntosarvet”, jotta Jumalan valtakuntaan asti pääs-

seet väärät henget voidaan erottaa.229 Samalla kun lehdissä käsiteltiin suhdetta maailman eri 

ilmiöihin, piti tarkasteleva katse kohdistaa liikkeen sisälle ja siihen, miten ihmiset niiden 

suhteen toimivat. Seurakunta piti vaikeana aikana säilyttää opillisesti puhtaana. 
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 PM 30.10.63, ”On aika puhua oikeasta opista”.  
228

 PM 30.8.67, ”Ottakaa ’ketut’ kiinni”. 
229 Ibidem. 
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Hengellisenä opettajana sielujen murhaaja on tällä lopun ajalla erittäin korkealle 

korostunut. On lahkoja ja lohkoja, on kirkkoja ja kirkkokuntia, joiden yhteinen 

perusvirsi on tämä: ”Kaikista uskoista tulevat totisimmat autuaiksi.” Nyt raken-

netaan sitä suurta Babylonia, joka on huoruuden ja maan kauhistuksen äiti.230 

 

Seurakuntaa sisältä päin hajottavien väärien profeettojen muodostama uhka näyttäytyi va-

kavana, sillä käsitys oli – kenties pappishajaannukseenkin viitaten – sellainen, että väärä 

profeetta oli vaikea tunnistaa. Ulospäin hän näyttäytyi puhdasoppisena, mutta sisällä oli 

”raateleva susi”.231 Vääriä profeettoja käsitelleissä teksteissä toistuva näkemys oli se, että 

eksyttäjän tunnistaa esimerkiksi ekumeenisista näkemyksistä ja ”synnin luvallisuuden” aja-

misesta. Koska elettiin lopun aikoja, vääriä profetioita ja tarkoituksellista eksyttämistä esiin-

tyi paljon ja siihen piti varautua. Eksklusiivisen pelastuskäsityksen ja tapasääntöjen, kuten 

televisiottomuuden yhdistysten toimintaan osallistumattomuuden opillinen kyseenalaista-

minen oli väärän profeetan merkki.232 Tästä kerrotaan seuramatkaa kommentoineessa vuo-

den 1964 artikkelissa ”Älkää eksykö” käytännön esimerkkikin, joka Ylitornion ja Kemijoki-

varren seudulla oli johtanut seurakunnasta eroamisiin. Väärät opettajat olivat jutun mukaan 

sallineet elokuvat, television ja ”kaikki maailmalliset kerhot”, mikä oli ajan myötä liikuttanut 

jäsenistöä liikkeen ulkopuolelle.233 Vääriin profeettoihin kehotettiin varautumaan myös sen 

pohjalta, että Jumala saattoi testata seurakuntansa oikeamielisyyttä ja uskollisuutta lähettä-

mällä vääriä opettajia ja katsomalla moniko lähtee mukaan.234 

Kaikenlainen muutoksen ajaminen koettiin haasteelliseksi. Ajalle tyypillisten näkemysten 

tyrkyttäminen Jumalan valtakuntaan oli ”suuri vaaran paikka” ja siihen katsottiin myös joi-

denkin liikkeen jäsenten sortuvan. Nykyaikaa tuntui määrittävän ”suuri viisaaksi tulemisen 

hinku”, joka tahtoi tarttua lestadiolaisiinkin. Eri alojen tieteellinen kehitys, avaruuden val-

loittaminen ja muut saavutukset koettiin lopulta repivän ihmisille tärkeät, ikuisiksi ja muut-

tumattomaksi koetut pyhät arvot alas. Myös individualismia syytettiin, koska se pienensi 

seurakunnan merkitystä ja loi harhakäsityksen siitä, että yksilö pystyisi itse tekemään moraa-

lisia valintoja puolestaan.235 Näkemys yksilöllisestä ihmisestä oli vaarallinen ja sen katsottiin 

aiheuttavan ongelmia seurakunnassa. Tottelemattomuutta esiintyi esimerkiksi television 

                                                             
230

 7.4.65, ”Väärä profeetta”. 
231 PM 31.7.63, ”Oikeat ja väärät profeetat”. 
232 Esim. PM 17.6.64, ”Älkää eksykö”, PM 4.7.65, ”Väärä profeetta”, 3.2.65, ”Väärät profeetat”, PM 
21.4.65, ”Sekin on armoa, että meidän uskoamme koetellaan”.  
233

 PM 17.6.64, ”Älkää eksykö”. 
234

 SL 9/69, ”Väärät profeetat” 
235 PM 22.2.67, ”Jumalan sana on aina sama”. 
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omistamisen suhteen, vaikka ”turhaa on kenenkään luulla, että osaisi valita ohjelmista, mitä 

sopii katsoa ja mitä ei”.236 Tässä uskossa väsymistä käsitelleessä artikkelissa oli havaittu, että 

useilla paikkakunnilla esiintyi ”lukuhaluttomuutta, seurahaluttomuutta” ja Jumalan valta-

kunnan julkaisujen arvostelua.237 On todennäköistä, että sisäinen uhka korostui siksi, että 

muuttuvan maailman koettiin vaikuttavan ikävällä tavalla myös lestadiolaisen liikkeen jäsen-

ten näkemyksiin ja elämäntapoihin. Juuri siksi jo 1960-luvun suureksi teemaksi muodostui 

myös seurakunnan sisäisen kurinpidon toteuttaminen, joka jalostui laajalle levinneeseen 

hoitokokouskäytäntöön 1970-luvun kuluessa. ”Maailma” toi myös kristittyihin koteihin 

asioita, joihin ei joko osattu suhtautua tai suhtauduttiin yksiselitteisen kielteisesti. Lestadio-

laisuuden tausta periferian herätysliikkeenä näkyi myös, sillä ihanteet olivat agraarisia ja 

kaupunkikulttuuria vieroksuvia. 

 

2.4. Rikkoneen veljen hoitaminen 

 

”Mutta jos sinun veljes rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden 

kesken yksinänsä. Jos hän sinua kuulee, niin sinä olet veljes voittanut. Mutta jos 

ei hän sinua kuule, niin ota vielä yksi eli kaksi kanssas, että kaikki asia kahden tai 

kolmen todistajan suussa olis. Mutta ellei hän niitä tahdo kuulla, niin sano seura-

kunnalle; ellei hän seurakuntaa ottele, niin pidä häntä pakanana ja publikanina. 

Totisesti sanon minä teille: kaikki mitä te maan päällä sidotte, pitää myös oleman 

sidotut taivaissa: ja kaikki mitä te päästätte maan päällä, pitää myös oleman pääs-

tetyt taivaassa. Taas sanon minä teille: missä ikinä kaksi teistä sopivat maalla; jota 

he rukoilevat, sen heidän pitää saaman minun isältäni, joka on taivaissa.”238 

 

Viettelevä maailma ja liikkeeseen pesiytyneet väärät opettajat herättivät Päivämiehen ja Sii-

onin Lähetyslehden teksteissä paljon huolta. 1960-luvun puolivälin tienoilla se alkoi näkyä 

lehdissä lisääntyvien ”hoito-ohjeiden” muodossa. Hoitaminen tarkoittaa tässä yhteydessä 

syntiä tehneen seurakuntalaisen synnintunnon palauttamista, joka ideaalitilanteessa johtaa 

parannuksen tekoon ja paluuseen seurakuntaelämään. Hoitamista koskevissa artikkeleissa 

viitataan lähes poikkeuksetta Matteuksen evankeliumin ohjeeseen rikkoneen veljen puhutte-

lusta, joka tunnetaan lestadiolaisuuden useissa haaroissa ”Kristuksen kirkkolakina”. Jo vuo-

                                                             
236

 PM 27.11.68, ”Uskossa väsymistä”. 
237

 Ibidem. 
238 PM 9.10.63, ”Kristuksen kirkkolaki”. Lainaus on Raamatusta, Matt. 18: 15-19. 
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den 1963 artikkelissa aiheesta mainitaan käsitys siitä, että seurakunnalla on oikeus käyttää 

sideavaimia ja julistaa jäsen ”pannaan”, ellei hän tee parannusta syytetyistä synneistä.239 

Kuuliaisuus seurakunnalle ja sen ohjeille oli tärkeää. Päivämiehessä esitettyjen näkemysten 

mukaan seurakunnassa vaikutti Pyhä Henki, eli sen neuvot olivat Jumalalta annettuja. Kuu-

liaisuuden ajateltiin näkyvän positiivisella tavalla myös maallisessa elämässä, kun taas oma-

päisyyden katsottiin johtavan levottomuuteen ja ongelmiin – sekä tietysti taivaspaikan me-

nettämiseen. Kuuliaisuutta seurakunnalle pidettiin uskovaisen merkkinä.240 Yksimielisyys 

opissa oli lestadiolaisuuden opista johdettuna pakollista, koska oli yksi totuus ja yksi todelli-

nen seurakunta, joka oli erehtymätön. Yksimielisyyden aktiivista ylläpitoa rukouksin ja pu-

hutteluin kannustettiin toteuttamaan senkin takia, että nimenomaan tähän aitoon oikeaan 

seurakuntaan halusi paholainen eriseuransa luoda. Sitä pidettiin oikean uskon tunnuksensa. 

Valvomatta jättäminen saattaisi johtaa suureen vahinkoon ja sielujen tuhoon.241 Puhuttelu ja 

julkisenkin anteeksipyynnön pyytäminen katsottiin rakkauden teoksi kun taas vääräoppi-

suuden tai ”elämässä eksymisen” nähtiin tulevan seurakuntalaisten keskinäisen rakkauden 

esteeksi.242 Yksimielisyys ja kuuliaisuus olivat olennainen osa lestadiolaisuutta ja niiden yllä-

pitäminen vaati töitä. Kollektiivisen yhteisön hyvät puolet, kuten keskinäinen huolenpito ja 

hengellinen tuki, uhattiin riistää liian omapäiseltä seurakuntalaiselta tai sellaiselta, joka ajoi 

muutoksia yhteisön toimintatapoihin. Tämä oli välttämätöntä paitsi seurakuntalaisen oman 

sieluntilan kannalta, myös siitä syystä, etteivät hänen virheelliset näkemyksensä pääsisi le-

viämään yhteisössä. On olennaista muistaa, että seurakuntalaisia järkyttänyt pappishajaan-

nus oli edelleen tuore tapaus. 

 

Jokaisen tulisi ymmärtää, että Saara-äidillä243 on murhe jokaisen yksityisen lapsen 

sielunautuudesta ja siksi se niin usein varoittaa ja neuvoo. Yksityinen ihminen ja 

kristitty ei ole seurakunta, mutta olen siinä ymmärryksessä, että tässäkin asiassa 

on siionin yhteinen ymmärrys samanlainen. Meistä ei ole kukaan osaton synti-

syydestä ja siksikään ei pidä ajatella, että pyrittäisiin erehtymättömänä neuvo-

maan ja viallista osoittamaan. Halu olisi rakkaudella osoittaa synti synniksi ja 

kuinka vaarallista on synnille kuuliaisuus.244 

                                                             
239 Ibidem. 
240 PM 20.3.63, ”Hyvät neuvot ja kuuliaisuus”. Käsitys on todennäköisesti paljon tätä vanhempi. 
241 PM 21.7.65, ”Että he kaikki yhtä olisivat”. 
242

 PM 28.4.65, ”Rakkauden suuri käsky”. 
243

 ”Saara-äiti” oli yleinen metafora seurakunnalle. 
244 PM 17.3.65, ”Kuuliaisuus on parempi kuin uhri – Tottelemattomuus on noituuden synti”. 
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Huoli seurakunnan hengellisestä hyvinvoinnista kasvoi 1960-luvun puolivälin jälkeen, pää-

tellen seurakunnan yhtenäisyyden säilyttämisen keinoja pohtivien artikkelien määrän kas-

vamisesta. Ensimmäinen seikkaperäinen esitys siitä, miten Kristuksen kirkkolakia käytän-

nössä tulisi toteuttaa, oli v. 1965 julkaistu saarnaaja Arvo Niemikorven pitkä artikkeli ”Kris-

tuksen kirkkolaki – Synti sumentaa hengen valon”. Se kertoi, että vaikka totuus on niin 

yksinkertainen, että ”tieltä ei tyhmäkään eksy”, on kyseessä kuitenkin ”kovin kaita tie”, jolla 

pysyttely oli vaikeaa. Kolme pääsyyllistä olivat ”perkele, maailma ja omaliha”. Matteuksen 

evankeliumin veljen puhuttelua koskeva ohjeistus on artikkelin pääsisältö. Sen suhteen ko-

rostetaan, että vasta seurakunta voi määritellä jonkun uskovaiseksi tai epäuskoiseksi, jos-

kaan ei tarkkaan kerrota, kuka tai ketkä seurakuntaa edustavat. Ilmeisesti sellaiseksi ajateltiin 

riittävän paikallisen rauhanyhdistyksen jäsenet. Seurakunnassa pitäisi tehdä jonkinlainen 

kollektiivinen arvio syytetyn sieluntilasta. Yksi tai kaksikaan ei saa langettaa tuomiota syn-

nistä epäillyn ylle, eikä määritellä tätä epäuskoiseksi epäilyjensä perusteella vaan oikea me-

nettely oli kolmiportainen puhuttelu – ensin yksin, sitten kaksin ja lopulta koko seurakun-

nan edessä. Tämä oli turvamekanismi sen vuoksi, että yksilö teki usein vääriä johtopäätök-

siä. Kristuksen kirkkolain lisäksi artikkelissa viitataan Paavalin ja apostoli Johanneksen oh-

jeisiin245 seurakuntaa vastaan rikkoneiden kohtelussa: heitä ei tule ottaa mukaan yhteisön 

toimintaan, eikä edes olla tekemisissä tai tervehtiä. Ankaraa suhtautumista kuitenkin peh-

mennetään toteamalla Paavalin sanoin, että seurakuntaa vastaan rikkonutta ei saa pitää vi-

hollisena, vaan ”neuvoa kuin veljeä”. Yhteydenpito voitiin normalisoida sitten kun synneis-

tä syytetty tekee niistä parannuksen ja pyytää anteeksi.246  

 

Teitä, kasvoista tutut matkaystävät, jotka olette joutuneet synniltä sidotuksi, tah-

toisin pyytää: Älkää olko kovakorvaiset. Älkää pitäkö lapsellisena ahdasmielisyy-

tenä Jumalan seurakunnan päätöksiä. Ne eivät ole ihmisten tekemiä, siellä on 

saanut Pyhä Henki olla taivaallisen Isän tahtoa ilmoittamassa. Osoittakaa kuuliai-

suutta ja tehkää parannus synnistä.247 

 

                                                             
245 Room. 16: 17-19, 1. Kor. 5: 9, 2. Tess. 3: 14, 2. Joh: 10-11. Näihin Raamatun kohtiin löytyy paljon viit-
tauksia lestadiolaisuuden muiden hajaannusten yhteydessä, esim. rauhansanalaisuuden erotessa pää-
haarasta v. 1934. Niillä perusteltiin ankaraa suhtautumista ”eriseuroihin”: yhteydessä alettaisiin olla ja 
uskovaisena pitää vasta sen jälkeen, kun parannuksentekoon olisi suostuttu. 
246

 PM 28.7.65, ”Kristuksen kirkkolaki”. 
247 SL 6/67, ”Vakavia neuvon sanoja”. 
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Artikkelit Kristuksen kirkkolaista ja rikkoneen veljen hoitamisesta olivat lukuisia ja yksimie-

lisiä Niemikorven artikkelin kanssa 1970-luvun loppuun asti. Huomattavaa on, että tuon 

lyhyen Raamatun kohdan tekstiä pidetään erittäin vaikutusvaltaisena ja se on erittäin laajasti 

käytössä. Kohdan merkittävyydestä kertoo esimerkiksi Ranuan vuoden 1973 suviseurojen 

puhujien kokouksessa esitetty linjaus, jossa todettiin, että Kristuksen kirkkolaista pitäisi olla 

ainakin yksi puhe jokaisten suurempien seurojen yhteydessä.248 Painotukset artikkeleissa 

hieman vaihtelivat, mutta seuraavan vuosikymmenen tapahtumiin peilaten tärkeä havainto 

on, että useimmissa artikkeleissa paneudutaan sideavainten käyttöön eli Kristuksen kirkko-

lain kohtaan, jossa sanotaan: Totisesti sanon minä teille: kaikki mitä te maan päällä sidotte, 

pitää myös oleman sidotut taivaissa. Tämä käsitetään niin, että seurakunta – vanhoillislesta-

diolainen yhteisö – voi tosiasiallisesti estää väärin toimineen parannuksenteon ja siten aset-

taa hänet jo maan päällä helvettituomioon. Tuomio voidaan perua, mutta se edellyttää ka-

tumista seurakunnan edessä ja parannuksen pyytämistä. Artikkeleissa painotetaan sitä, että 

seurakunta voi puhutella itsepäisyyteen taipuvaista jäsentä ryhmänä ja myös anteeksipyyntö 

ja parannus täytyy tehdä koko seurakunnan edessä julkisesti.249 Julkirippivaatimus oli kova, 

mutta vakavampana vaarana pidettiin ”liian suurta lempeyttä”, joka olisi johtanut siihen, 

että tieltä langenneita ei olisi uskallettu ”ojentaa rakkauden hengessä” oikeaan uskoon takai-

sin.250 Vaatimus seurakunnan edessä tehtävästä parannuksesta oli ollut esillä aiemmin tapah-

tuneen pappishajaannuksen yhteydessä, jolloin julkirippi esitettiin johtokunnan toimesta 

pakolliseksi ”eriseuran synnin” yhteydessä, koska kyseessä oli rikkomus koko seurakuntaa 

vastaan.251 Väärä henki katsottiin aina eriseuran synniksi ja sitä koski aina julkiripin käyttö.252 

Käytännössä sidotun jäsenen ainoa mahdollisuus sielunsa pelastamiseen oli siis mukautua 

seurakunnan tahtoon ja muuttaa mahdolliset poikkeavat mielipiteensä sekä/tai myöntää 

toimineensa väärin. 

Joukkokokousten vaarat tunnustettiin osassa hoitamista koskeneissa artikkeleissa. Nimet-

tömänä pysyttelevä kirjoittaja kirjoitti toukokuun Päivämiehessä otsikon ”Keskinäinen rak-

kaus” alla siitä, että voi olla mahdollista keskittyä liikaa veljien ja sisarten tekemisiin ja vir-

heiden etsimiseen. Tässä taas on kyse maailman rakkaudesta ja lakihengestä, oikeamielisen 

ihmisen ei sellaiseen olisi pitänyt sortua. Toisten virheiden etsimisen vaaroista kertomisen 

                                                             
248

 PM 5.7.73, ”Puhujien ja seurakuntavanhinten kokous 29.6.1973”. 
249 Esim. PM 18.10.67, ”Rikkoneen veljen hoitaminen”, PM 1.11.67 ”Mutta jos sinun veljes rikkoo sinua 
vastaan…”, PM 22.11.67, ”Kristuksen kirkkolaki”. 
250 SL 1/68, ”Vähäinen hapatus koko taikinan hapattaa”. 
251

 Kinnunen 2011, 123. Mainintoja julkiripittäytymisestä löytyy kauempaakin, ainakin L.P. Tapanisen 
henkilöhistoriasta 40-luvulta. 
252 Esim. PM 16.1.74, ”Kristuksen kirkkolaki”. 
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jälkeen artikkeli kyllä palaa myös hoidetun rooliin, jossa oli yhtä lailla vaaroja. Koska ”ajan 

ilta” lähestyi, oli yhä tärkeämpää pysytellä keskinäisessä rakkaudessa ja tukea sekä saada 

tukea yhteisöltään. Samalla kuitenkin kasvoi riski siitä, että keskinäisissä neuvonpidoissa 

ollaan omapäisiä ja lähdetään pakoon parannuksen tekemisen sijaan.253  

 

Sieluntila on sellainen, että kun uskovaiset taistelevat Jumalan sanan miekalla, ei 

eroteta sitä Herran suun miekaksi. Ei huomata, että sielun Ylkä on tullut omien-

sa kautta hoitamaan langenneita. Uskovaiset kehottavat Jumalan rakkauden pa-

kottamina, että tee rakas veli tai sisar parannus tuosta väärästä. Nuhdeltu ei edes 

aavista, että Herran voima on noissa ihmisissä. Hän tahtoo vain väittää, että tuon 

ja tuon osoittaminen synniksi on vain joidenkin harvojen, horisevien ”ukkojen” 

päätös. Se on synti, jota ei anneta anteeksi tässä eikä tulevassa elämässä, koska 

armon Henkeä pilkanneelle ei tule katumuksen armoa. -- Sellaisen ihmisen osa 

on totisesti ulkokullattujen kanssa. Ovi on suljettu. Herra ei enää tunne omak-

seen.254 

 

Kun hoitokokoukset alkoivat yleistyä, ei niiden vastaanotto ollutkaan yksinomaan kiitolli-

nen ja positiivinen. Jo kauan ennen kokousten määrällistä huippuaikaa vuoden 1974 suvi-

seuroissa Heikki Saaren ”Olkaa teidän opettajillenne alamaiset”-otsikoidussa alustuksessa 

puhujainkokouksessa hän otti esille sen, että ”lihan tai hengen saastaisuudella” itsensä lian-

neet seurakuntalaiset alkoivat nähdä Jumalan valtakunnan hoitotoimenpiteet väärinä ja 

Kristuksen kirkkolain väärinkäytettynä. Tällainen ihminen näkee hoitajan kelvottomana 

itsensä sijaan. Saari kuitenkin korosti, että hän näki ”meidät opettajatkin” viallisina ja kurji-

na. Oikeassa hengessä olevat eivät kuitenkaan heitä ylenkatsoisi, kuten eivät galatalaiset 

ylenkatsoneet Paavaliakaan.255 Saari ja muut hoitomiehet edustivat kuitenkin seurakuntaa, 

joka puolestaan edusti Pyhää Henkeä ja oli siten arvostelun yläpuolella.256 Samana vuonna 

mainitaan olleen paljon uskovaisia liikkeen sisällä, jotka eivät kuunnelleet seurakunnan saar-

noja ja neuvoja. Tätä pidettiin osoituksena siitä, että oli menty ”maailman mielisyyteen”.257  

 

                                                             
253 PM 17.4.69, ”Keskinäinen rakkaus”. 
254 SL 4/75, ”Älä viinaa äläkä öljyä vahingoita”. 
255 Gal 4: 14-15. Tekstissä Paavali ojentaa galatalaisia ja kysyy, onko hänestä tullut heidän vihollisensa 
ilmoitettuaan totuuden sanan. 
256

 SL 7-8/74, ”Olkaa teidän opettajillenne alamaiset”. 
257 SL 11/74, ”Voi niitä, jotka pahan hyväksi ja hyvän pahaksi sanovat”. 
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Tämän pahan maailman aikana on yhteisten neuvonpitojen merkitys kasvamis-

taan kasvanut. Syynä tähän on saatanan kavaluus; se punoo verkkoja aina vain 

taitavammin eksyttääkseen kaidan tien kilvoittelijan pois elävästä uskosta. Monta 

kertaa on aina syytä pysähtyä aivan kuin uudestaan tarkistamaan, olenko minä 

entisten lammasten jäljillä.258 

 

Vuosi 1974 olikin hoitokokouskäytännön suhteen käänteentekevä. Oulun puhujien koko-

uksessa 29.12.73 saarnaaja Pentti Pelkosen pitämä alustus julkaistiin Päivämiehessä kahden 

sivun pituisena. Pääasiallinen aihe oli se, kuinka moninaisiin ajan vaaroihin – alkoholiin, 

perhesuunnitteluun, avioliiton ulkopuoliseen seksiin, avioeroihin ja vastaaviin – tuli suhtau-

tua. Niiden käsittelyssä Kristuksen kirkkolaki ja seurakunnan suorittamat hoitotoimenpiteet 

nostettiin maailmallisuutta vastaan suuntautuvan taistelun keskiöön.259 Seurakuntapäivien ja 

neuvottelukokousten raportointi Päivämiehessä yleistyikin ja hoitokokouksista ja niiden 

oikeutuksesta muodostui myös suviseurojen ja siellä pidetyn puhujien kokouksen yhdeksi 

pääaiheista. Jo ennen suviseuroja pääsihteeri Einari Lepistö oli kirjoittanut Päivämieheen 

artikkelin otsikolla ”Omantunnon taloudenhoito”, jossa seurakuntalaisia kehotetaan säätä-

mään käyttäytymisensä, ei pelkästään tekojen synnillisyyden mukaan, vaan seurakunnan 

arimman omantunnon mukaan siten, että jos joku pahentuu lihansyönnistä, niin on parem-

pi sitten olla syömättä lihaa. Seurakunnan merkitystä korostetaan sillä, että henkilökohtaisen 

omantunnon rooli määritellään pieneksi ja helposti paatuvaksi. Oikean tunnon saa Jumalan 

valtakunnan kautta, josta paistaa ”täydellinen kirkkaus”.260 Heikki Saaren hoitokokouksia 

koskevaa puheenvuoroa kommentoitiin samalla otsikolla suviseurojen jälkeen muistuttaen 

kuitenkin siitä, että seurakunta hoitaa myös puhujat, jotka olivat yhtä lailla harhautumisen 

vaarassa.261  

Tässä vaiheessa – vuosien 1973 ja 1975 välillä – hoitokokousten sisältö oli Päivämiehen 

kuvailuissa kuitenkin vielä selkeästi erilainen kuin ”huippuvuosina” 1978–79. Seurakunta- ja 

neuvottelupäiviä koskevissa artikkeleissa kyllä puhutaan hoitamisesta, Kristuksen kirkkolais-

ta ja myös siitä, että jotkut jäivät puoltamaan syntiä262, mutta kokoukset kuvaillaan yleisluon-

toisemmiksi kuin vuosikymmenen lopun seurakunnan hoitamiset. Tässä vaiheessa kokous-

                                                             
258 PM 8.5.74, ”Rauhanyhdistysten neuvottelukokous Rovaniemellä 21.4.1974”. 
259 PM 9.1.74, ”Pitäkää usko ja hyvä omatunto”. 
260 PM 26.6.74, ”Omantunnon taloudenhoito”. 
261

 PM 10.7.74, ”Omantunnon taloudenhoito”. 
262

 Esim. PM 8.5.74, ”Rauhanyhdistysten neuvottelukokous Rovaniemellä 21.4.1974”. ”Katkeralle mielel-
le jäivät vain ne, jotka jäivät puoltamaan syntiä. 
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ten sisällöt koskevat enemmän ajankohtaisia kysymyksiä, joita jätettiin esimerkiksi kysymys-

laatikkoon. Sellaisia saattoivat olla retkeilyn vaarat263, kirkko- ja muu kuorotoiminta (joka 

kiellettiin puhujien kokouksen päätöksellä Ruukin suviseuroissa 1971), konserttien kuunte-

leminen paikan päällä, politiikka, pitkän parran tai tukan kasvattaminen ja vastaavat, joihin 

haluttiin kuulla seurakunnan mielipide.264 Henget olivat vain yksi tekijä muiden joukossa, 

vaikka niistäkin kyllä puhuttiin paljon. Myös synteihin sitominen oli Päivämiehen perusteel-

la laajasti käytössä ja Kristuksen kirkkolain tätä kohtaa valotettiin myös pelkästään pannaan 

asettamista koskevalla artikkelilla. Sitominen rinnastettiin siihen, että liikkeen ulkopuolella 

olevillekin piti tehdä tiettäväksi, että he joutuvat helvettiin ilman parannusta. Sama koski 

liikkeen sisällä näennäisesti olevaa, mutta synnissä elävää ihmistä. Panna eli sitominen oli 

äärimmäinen keino kuoleman syntejä tekevälle liikkeen jäsenelle, joka ”ei ottanut seurakun-

nan neuvoista vaaria”. Tämän katsottiin olevan täysin raamatullinen ja oikea toimintatapa, 

joka nostaa todennäköisyyksiä sidotun parannuksentekoon eli sielun pelastumiseen. Pannan 

käyttö saattoi vääristyäkin, kuten oli käynyt katolisessa kirkossa, mutta ”pannaa ei Pyhä 

Henki käytä väärin”, eli lestadiolaisessa seurakunnassa sen käyttö oli aina Jumalasta lähtöi-

sin.265 

 

Niin Sodankylässä kuin muuallakin seurakuntapäivien tarkoituksena on se, että 

Herra Jeesus saisi hoitaa uskossa väsyneitä taivaan tien kulkijoita verisellä evan-

keliumillaan. Seurakuntapäivien tarkoituksena on myös se, että niissä tilaisuuk-

sissa keskusteltaisiin paikkakunnan kristillisyyden ongelmista ja synnin vaaroista, 

jotka ovat Jumalan lapsia saartamassa. Ne ovat hoitotilaisuuksia, joissa saa 

kuormat ja taakat purkaa.266 

Veli Uljas esitti keskustelukysymyksiksi seuraavia: 

1. Salainen ja julkinen tottelemattomuus, esiintyykö sitä? 

2. Jos sitä esiintyy, miten hoidetaan? 

3. Kuuliaisuus Jumalan seurakunnan neuvoille. 

                                                             
263

 Retkeilyä käsiteltiin useissa artikkeleissa. Kyse oli ennen kaikkea nuorten retkeilystä, koska niissä 
nukkumiskuviot ja vastaavat olivat aiheuttaneet päänvaivaa ja pahennusta. Rovaniemellä retkeily oli 
jopa kielletty, mutta ”neuvottelukokouksessa” kielto purettiin. PM 8.5.74, ”Rauhanyhdistysten neuvot-
telukokous Rovaniemellä 21.4.1974” 
264 Esim. PM 30.1.74, Seurakuntapäivät Ylivieskassa”, PM 24.4.74, ”Jumalan huoneessa vaeltaminen”, 
PM 1.5.74, ”Ottakaa vaari itsestänne ja kaikesta laumasta”, 8.5.74, ”Rauhanyhdistysten neuvotteluko-
kous Rovaniemellä 21.4.1974”. 
265

 PM 10.9.75, ”Panna-sana oikein ymmärrettynä perustuu Raamattuun”. 
266 PM 8.10.75, ”Olkaat raittiit ja valvokaat – seurakuntapäivät Sodankylässä”. 
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4. Tottelemattomuus ja eriseura.267 

 

Vuoden 1975 lopulta lähtien neuvottelu- ja seurakuntapäiviä koskevat uutiset muuttuvat 

sävyltään yhä enemmän hoitokokouksien suuntaan. Ajankohtaisten kysymysten käsittely ja 

seurakunnan käsitysten vieminen kaikkiin rauhanyhdistyksiin ovat edelleen mukana agen-

dalla, mutta painopiste siirtyi hiljalleen siihen suuntaan, että tilaisuuksissa koeteltiin pito-

paikkakunnan rauhanyhdistyksen ”henki” ja, jos/kun vikaa löytyi, tehtiin siitä yhdessä pa-

rannusta. Sodankylän seurakuntapäiviltä lainattu alustus saattoi olla saarnaajille annettu vi-

rallinen ohjeistus, koska täsmälleen samalla tavoin aloitettiin esimerkiksi Nivalan seurakun-

tapäivät hieman myöhemmin.268 Samoihin aikoihin seurakuntapäiväalustuksissa ja asioiden 

käsittelyssä pahojen henkivaltojen asema vahvistui ja niiden leviäminen herätti yhä suurem-

paa huolta.269 Hoitokokousten sisältö siis eli käytännön nostaessa suosiotaan.  

 

Joskus on väitetty, että nykyinen runsas opetus omantunnon taloudenhoidosta 

olisi seurausta siitä, että elävä kristillisyys olisi muuttunut ”pykäläkristillisyydek-

si”. Sen elämää on väitetty hallitsevan ”älä tartu, älä maista, älä koske-hengen”. 

Näin ei ole. Omantunnon elämän hoitaminen on ollut aina osa Jumalan valta-

kunnan hoitoa.270 

 

Hoitokokouskäytäntö pyrittiin arvostelun alla osoittamaan raamatulliseksi esimerkiksi ku-

vaamalla Raamatun tapahtumia hoitokokoustermein ja normalisoimalla käytäntö siten, että 

sen väitettiin kuuluneen lestadiolaisuuteen jo liikkeen alusta asti. Rovasti Pekka Kinnunen 

esimerkiksi kirjoittaessaan Vanhan Testamentin Joosuan kirjan israelilaisten sukukuntien 

tapaamisesta nimittää tapahtumaa ”seurakuntapäiviksi”, jolla hoitokokouksia usein kutsut-

tiin.271 Toisessa artikkelissa lestadiolaista seurakuntaa verrattiin Moosekseen, jonka kautta 

Jumala neuvoi kansaansa. Neljännen Mooseksen kirjan kohtaa272, jossa Koora syyttää Moo-

sesta ja Aaronia itsensä korottamisesta kuvaillaan siten, että ”Koorassa oli väärä henki”, 

joka ei havainnut Mooseksen ohjeiden tulevan Jumalalta. Hoitokokouksista pahentuneiden 

                                                             
267 PM 10.8.77, ”Etelä-Suomen rauhanyhdistysten neuvottelutilaisuus 22.4.1978 Porissa”. 
268 PM 10.12.75, ”Seurakuntapäivät Nivalassa”. 
269 PM 4.2.76, ”Väärän hengen vaarat”. 
270

 PM 7.4.76, ”Omantunnon hoitaminen”. 
271

 SL 5/78, ”Sikemin seurakuntapäivät”. 
272 Tarkemmin 4.Moos. 16:3. 
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puheita verrattiin tähän Vanhan Testamentin kohtaan ja siten pyrittiin todistamaan, että 

vääriä henkiä ja hoitokokousaikoja kuvailtiin Raamatussakin.273 Ensimmäisen hoitokokouk-

sen sanottiin jopa pidetyn aikojen alussa Aatamille ja Eevalle, joita Jumala nuhteli tottele-

mattomuudesta. Nyt Jumala arvosteli lapsiaan seurakuntansa kautta.274 Sisäisen myllerryksen 

keskellä olikin olennaista, että poikkeukselliset toimenpiteet näyttäytyivät paitsi rakkaudelli-

sina, myös oikeaoppisina. Lukuisat tekstit viittasivat siihen, että hoitokokouksille oli liik-

keessä myös vahva oppositio, joten sitä vastaan iskettiin Raamatun tulkinnoin. 

 

Hoitokokouksista ilmoitettiin esimerkiksi Päivämiehessä. Nimiä oli useita: neuvottelu-

kokous, uskovaisten yhteinen neuvonpito, seurakuntapäivät ja muita vastaavia. 

 

Hoitokokousten yleistyttyä niiden oikeutusta koskevat artikkelisisällöt saivat rinnalleen hoi-

totilanteissa koettujen pettymysten käsittelyn ja hoidettavien käyttäytymisen. Uppiniskaisia, 

hoitoa vastustavia ihmisiä esimerkiksi verrattiin tyhmiin neitsyihin275, joilla oli liikaa omia 

mielipiteitä ja tyhjät astiat. Neuvoihin eli hoitamiseen positiivisesti suhtautuvat olivat puo-

                                                             
273

 SL 6/78, ”Kooran väärä henki”. 
274 PM 9.8.78, ”Seurat ja seurakuntapäivät Tukholmassa 28.5.1978”, PM 9.5.79, ”Seurakuntapäivät Pu-
dasjärvellä 7-8.4.1979. 
275 Matteuksen evankeliumissa on kertomus kymmenestä neitsyestä, joista viisi on ymmärtäväistä ja viisi 
on tyhmää. Ymmärtäväiset valmistautuvat Messiaan tulemiseen pitämällä soihtunsa kirkkaina kun taas 
tyhmät joutuvat Yljän tullessa kiiruhtamaan kauppiaalle ostamaan lisää öljyä ja myöhästyvät, eivätkä 
pelastu.  
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lestaan viisaita neitsyitä, kuuliaisia ja valmiita Yljän tuloon. Heidän astioihinsa seurakunnan 

neuvot mahtuivat. Astioihin laitettava öljy – seurakunnan ohjeet – rinnastettiin Pyhään 

Henkeen, jota viisaiden neitsyiden astioissa riitti lopun hetkeen asti. Tyhmän neitseen piti 

alistua parannukseen tai kuoltava hengellisesti, sillä odottaminen ja omissa mielipiteissä 

pysyminen johti siihen, että lopun ajan koittaessa sielu ei ollut valmis.276 Suhteen Kristuksen 

kirkkolakiin ja hoitotoimenpiteisiin katsottiin kuvastavan seurakuntalaisen sieluntilaa. 

”Köyhälle Jumalan lapselle” kovatkin hoitotoimenpiteet ”olivat kuin mannaa taivaasta” kun 

taas ”kovakorvainen ja sielunvihollisen pimentämä” ihminen kieltäytyi seurakunnan hoidos-

ta.277 

 

Niissä yhteisissä kokouksissa, joita Herran huoneessa pidetään, on läsnä Pyhä 

Henki ja niissä päätöksissä, joita siellä tehdään, Jumalan Pyhä Henki on viisaute-

na ja Jumalan suuna. Eivät ne ole muutamien mummujen ja pappojen päätöksiä 

niin kuin tämän maailman ihmiset pilkallisesti arvostelevat. 

Rakkaat jumalanlapset, me ahkeroimme osoittaa Jumalan seurakunnan päätöksil-

le kuuliaisuutta, koska niiden päätösten takana on pyhä ja vanhurskas Jumala it-

se.278 

Toiseksi näyttää siltä, että kaikkialla löytyy joitakin, jotka tässä väärässä hengessä 

eivät ymmärrä Siionin hoitotoimenpiteitä ja kuitenkin kaikkialla ne on nähty suu-

reksi siunaukseksi. Se on toivomme, että tämä kirkastuisi kaikille oikeassa valos-

sa.279 

 

Hoitoihin suostumista ei pidetty vapaaehtoisena, eikä niissä odotettu myöskään esitettävän 

mitään vasta-argumentteja. Apostolien teoista lainatulla kertomuksella Ananiaksesta ja Safii-

rasta, jotka eivät luovuttaneet koko omaisuuttaan apostolien käyttöön vaan pitivät osan 

itsellään ja sen seurauksena kuolivat280, tehtiin esimerkki tekojen piilottamisesta seurakun-

nalta. Artikkelissa arveltiin, että pariskunnan kuolema oli seurausta siitä, etteivät he nähneet 

Jumalan valtakuntaa totuuden patsaana ja perustuksena, eivätkä uskoneet, että totuuden 

henki johti seurakuntaa. Seurakunnan ihmisten sijaan sitä vastaan kapinoiva oli tottelema-

                                                             
276

 Esim. PM 21.5.75, ”Referaatti Juhani Pitkälän alustuksesta Kuusamon seurakunta- ja nuorten päivil-
lä”, SL 4/75, ”Älä viinaa äläkä öljyä vahingoita”, PM 29.6.77, ”Kymmenen neitsettä”. 
277 PM 3.9.75, ”Seurakunnan hoidossa”. 
278 SL 1/78, ”Apostolien kokous ja siellä esillä olleet asiat”. 
279

 SL 9.3.77, ”Pimeyden ja valkeuden henkivallat”. 
280

 Esimerkki on hieman kaukaa haettu, mutta sen perusteella esitetyt näkemykset on tärkeä ottaa 
huomioon. 
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ton suoraan Jumalaa kohtaan ja tästä syystä hänet kohtasi kuolema ja ikuinen helvettituo-

mio. Kirjoittaja vielä muistutti ihmisiä siitä, että jokaisella saattoi olla juuria tällaiseen ajatte-

luun, mutta ne tulisi kitkeä ja palata seurakunnan yhteyteen ja tehdä parannus.281 Hankalien 

tapausten varalle antoi vinkkejä myös rovasti, tuleva johtokunnan jäsen Olavi Voittonen. 

Hänen mukaansa osa ihmisistä ei myönnä hoidettaessa rikkeitään vaan ”luiskahtavat kuin 

saippuat” puhutellessa. Erityisen vaikeiksi hoidettaviksi hän määrittelee ”ns. suljetut luon-

teet, joiden on erityisen vaikeata puhua asioistaan”. Samoin ”yliherkän omantunnon ihmi-

set” saattoivat tuottaa hoitotilanteissa vaikeuksia. Tällaisten ihmisten omantunnon ”ja koko 

persoonallisuuden” hoitaminen vaati ”todella pitkämielisyyttä ja ymmärtämistä”.282 

 

Onhan meillä, rakkaat sisaret ja veljet, hyvä Jumala. Hänen puoleltaan ei liittoja 

pureta, kunhan me vain emme lähde väärille tulille lämmittelemään. Eriseurais-

ten ja omavanhurskaitten kanssa on vaarallista veljeillä. Meillä ei ole varaa ter-

vehtiä Jumalan terveellä eriseuraista. Jos näin teemme, olemme osalliset hänen 

pahoista töistään.283 

 

Jos parannusta ei kaikista neuvoista huolimatta tehty, oli seurauksena paitsi synteihin sito-

minen ja helvettituomio ”saatanan haltuun”, myös käytännön sosiaalisen elämän eristys. Jo 

pappishajaannuksen jälkimainingeissa esiintyi kovaa suhtautumista niihin, jotka pitivät yhte-

yttä liikkeestä eronneisiin tai erotettuihin. Samanlainen näkemys oli yleinen myös hoitoko-

kousten ”ruuhkavuosina”. Ylivoimaisesti eniten käytetty perustelu oli Raamatusta, Paavalin 

kirjeestä Titukselle poimittu kohta Tiit.3:10. "Eriseuraista ihmistä pakene, kun häntä kerta 

taikka kahdesti neuvottu on”. Tätä käytettiin 1960-luvulta lähtien. 284 Kirkkoherra, merkittä-

vä lestadiolainen vaikuttaja Lauri Holmi kirjoitti samaiseen Raamatun kohtaan viitaten, että 

eriseuraista tuli Raamatun mukaan paeta ja hänen kanssaan keskustelusta luopua sen jälkeen 

kun hänelle oli kerran tai kahdesti kerrottu asioiden oikea laita.285 Myös Paavalin kirjettä 

Timoteukselle286 käytettiin esimerkkinä siitä, että epäuskoiseksi julistetun kanssa ei olisi saa-

                                                             
281

 SL 2/76, ”Apostolin tekojen opetuksia”. 
282

 SL 6/76 ”Oman tunnon hoitaminen”. Alustus Oulun talvipäivillä 1.3.1976. 
283 SL 5/76, ”Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo”. 
284 Esim. SL 2/1961, ”Ketä Herra rakastaa, sitä Hän myös kurittaa”, SL 4/74, ”Eriseuraista ihmistä pake-
ne”, SL 4/76, SL 5/76, ”Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo”, PM 12.1.77, ”Pysy-
käämme Kristuksen opissa”. 
285

 SL 4/74, ”Eriseuraista ihmistä pakene”. 
286 2. Tim. 3:1-5.  
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nut olla tekemisissä. Siinä Paavali kehottaa karttamaan jumalattomia ihmisiä.287 Seurakun-

nan sitomaa ei saanut kukaan tervehtiä Jumalan terveellä, koska sillä joutui osalliseksi hänen 

pahoista töistään, joka oli eriseuraisuuden ollessa kyseessä peruste myös tervehtijän erotta-

miselle liikkeestä.288 Erotettu opettaja Esko Takkula muisteli ison kokouksen tuomion kuu-

luneen sanoin ”Esko Takkula on helvetin lapsena siirretty helvetin lapsena saatanan valta-

kuntaan, eikä kukaan saa häntä tervehtiä”. Takkula kertoi poikansa – joka myös erotettiin 

Pohjolan rallin katsomisen vuoksi – joutuneen pahoinpidellyksi mentyään erotettuna seu-

roihin.289  

Sosiaalinen eristys, pitkät ja raskaat kokoukset sekä synteihin sitominen aiheuttivat vakavia 

oireita herkimmille osallisille. Aini Linjakummun hoitokokoustutkimukseen keräämästä 

materiaalista selviää, että monet kokivat liikkeestä erottamisen koko perhettä hajottavaksi ja 

ahdistavaksi tapahtumaksi. Erityisen ikävänä koettiin paitsi uskottomana pitäminen, mutta 

myös muiden ihmisten, ennen mahdollisesti hyvienkin ystävien, karttelu. Pahimmillaan 

tilanne saattoi muodostua hoidetulle niin ahdistavaksi, että heille tuli seurauksena vakavia 

mielenterveydellisiä ongelmia, jotka vaativat hoitoa suljetulla osastolla.290 Syntisin silmin – 

dokumentissa Lauri Pietilä ja anonyyminä pysyttelevä Oulun piirimielisairaalan lääkäri ker-

tovat mielenterveydellisten ongelmien olleen melko yleisiä. Molemmat kertovat etenkin 

iäkkäämpien hoidettujen tehneen jopa itsemurhan kovan ahdistuksen seurauksena.291 On 

selvää, että lestadiolaisen yhteisön valta jäseniinsä oli erityisen vahva eksklusiivisen opin ja 

rajujen hoitometodien kautta. Etenkin liikkeen saarnaajilla ja johtoportaalla oli valta joko 

vapauttaa tai sitoa paitsi synnit, myös syytetyn mieli. 

 

Nämä kokoukset ovat kuin entisaikaiset rusamasiinit, jotka puhdistavat niin, että 

jää vain puhtaat jyvät jäljelle. Pitäkäähän kokouksia, sillä niissä vietetty aika ei to-

tisesti mene hukkaan. Sellaisetkin rauhanyhdistykset, jotka eivät ole vikoja huo-

manneetkaan, saisivat kokoontua puhdistustalkoisiin. Eräässäkin pitäjässä oli ol-

tu tyytyväisiä ja muhoiltu, että täällä me elämme täydessä sovussa, annetaan ih-

misten muualla riidellä. Mutta he olivat kuitenkin järjestäneet kokouksen ja siinä 

                                                             
287 PM 24.4.74, ”Jumalan huoneessa vaeltaminen”. 
288 Esim. SL 5/76, ”Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo”, PM 10.12.75, ”Kristuk-
sen kirkkolaki”, PM 30.8.78, ”Sitominen Jumalan valtakunnan hoitokeinona”. 
289

 http://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/syntisin-silmin (viitattu 18.12.2015) 
290

 Linjakumpu 2012, 88-90. 
291 http://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/syntisin-silmin (viitattu 18.12.2015) 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/syntisin-silmin
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/syntisin-silmin
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ilmeni, että koko pitäjä rauhanyhdistyksen johtokuntaa myöten oli väärässä hen-

gessä.292 

Viimeiset puhdistukset ovat Jumalan valtakunnassa käynnissä Pyhän Hengen 

kautta. Sen kautta myös koko Jumalan valtakunta tulee entistä selvemmin esille 

ja näkyviin ja rajat maailmaan selvemmiksi. 

-- 

Jumalattomia ovat ne, jotka eivät Jumalan valtakuntaa tottele. Ne pitävät juma-

lattoman menon. Lopun aikana jumalaton meno lisääntyy, joka sitä rakastaa, saa 

tuomion.293 

Kun neuvonpitojen tarpeesta puhutaan ja ihmetellään, että miten niitä nykyään 

niin paljon pidetään, me sanomme: Jumalalla on aina oma aikansa. Nyt kautta 

koko Suomen Siionin olemme havainneet, että on tullut Jumalan aika puhdistaa 

puimatannertansa.294 

 

Hoitokokouksissa kohteeksi saattoi joutua lähes sattumanvaraisesti, ne kestivät pitkään ja 

koettiin usein hyvin painostaviksi ja niistä pääsi pois vain mukautumalla eräänlaiseen kollek-

tiiviseen myöntymystilaan, jossa luovuttiin täysin omasta tahdosta ja mielipiteistä ja jättäy-

dyttiin ”armon varaan” anteeksiantoa anoen. Vasta-argumentointi oli turhaa ja johti vain 

synteihin sitomiseen, mikä oli monelle jo ajatuksen tasolla kestämättömän kauhistuttava 

asia.295 Liikkeen omassa historiajulkaisussa tutkija Mauri Kinnunen kuvaili hoitokokousaikaa 

”umpioitumisena”. Liike kääntyi sisäänpäin ja pyrki karsimaan liikkeen sisälle pesiytyneitä 

maallistumisilmiöitä koko liikkeen voimin. 1970-luvun aikana SRK:n työvaliokunta lähetti 

pyydettynä edustajiaan lähes 500 neuvonpitoon, eli melkein kerran viikossa.296 Kinnusen 

näkemys on mielestäni vain osaltaan oikea. Kokouksissa ilman muuta pyrittiin karsimaan 

maallistumisilmiöitä, jotka olivat liikkeen julkaisujen päämateriaalia lähes kahden vuosi-

kymmenen ajan. Kuitenkin selkeästi kyse oli myös opin yhtenäistämisestä ja hengellisestä 

eheytyksestä, jossa seurakunnasta, joka käytännössä tarkoitti liikkeen opetuksesta vastaavaa 

hengellistä eliittiä, muotoiltiin erehtymätöntä ja aina rivijäsenen edelle menevää tahoa. Val-

taa siirrettiin kentältä liikkeen johtoportaalle ja keskeisille saarnamiehille. Sanaa puhdistuk-

set käytettiin myös avoimesti. Koska kokoukset olivat niin lukuisia ja käytännöt pitkälle 

                                                             
292 SL 5/78, ”Lopun ajan reimareista”. 
293 SL 5/78, ”Monta puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan” Alustus Raahen seurakuntapäivillä 1978. 
294

 PM 5.8.78, ”Henkien taistelun aika”. 
295

 Linjakumpu 2012, 76-89. 
296 Kinnunen 2011, 151. 
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meneviä, on aiheellista kysyä myös sitä, oliko kyseessä tarkoituksellinen pelon ilmapiirin 

luominen siinä toivossa, että liikkeen johdon ja saarnaajien enemmistön linjaukset olisi 

omaksuttu sellaisenaan kyseenalaistamatta? Huomattava osuus kokoustamisesta liittyi seu-

rakunnan jäsenten kuuliaisuuden arvioimiseen ja vaatimiseen. Lopullista vastausta on kui-

tenkin toistaiseksi tehtyjen tutkimusten ja liikkeen julkaisujen pohjalta mahdotonta antaa. 

 

2.5. Jumalan huoneen hallitus 

 

Jumala asuu omassa valtakunnassaan, eläväksi tekevän henkensä kautta. Jumala 

puhuu myös omasta valtakunnastaan: ette ole te, jotka puhutte, vaan minun isäni 

henki. Usein kulee puhuttavan Jumalan valtakunnan päätöksistä, että ne ovat 

vain ihmisten päätöksiä. Vieläpä saatetaan pilkallisesti sanoa: ”Partasuu ukot ja 

mummut päättävät asioita, joita eivät ymmärrä.” Mistä tämä sitten johtuu? Ky-

symyksessä on väärä seurakuntaoppi. Jos seurakunta on näkyvissä, Jumalan suu-

na kuunnellaan sieltä Jumalan ääntä, ja seurakunnan vastaus on Jumalan vastaus 

kysymyksiimme.297 

Ne kannanotot, joita Jumalan lapset ovat viime aikoina antaneet esim. oluesta, 

televisiosta, syntyvyyden säännöstelystä, ovat lähtöisin itseltään Jeesukselta. Hä-

nen henkensä ei johdata puolitotuuteen, vaan kaikkeen totuuteen.298 

 

Paikallisrauhanyhdistykset kutsuivat useimmiten hoitokokouksiinsa johtokunnan jäseniä tai 

heidän suosittelemiaan saarnamiehiä. Hoitokäytäntöön liittyvä olennainen asia olikin se, että 

liikkeen johtomiehet ja saarnaajat käsittivät edustavansa seurakuntaa, joka puolestaan puhui 

Jumalan suulla. Puhujainkokouksissa tehtyjä päätöksiä ja kannanottoja oli siis kaikkien us-

kovaisten velvollisuus kunnioittaa Jumalan sanana. Esimerkkinä tästä mainittakoon johto-

kunnalle osoitetun hoitokokouksia arvostelleen kirjeen käsittely Päivämiehessä. Kun kir-

jeessä työvaliokuntaa ja johtokuntaa syytetään orjuuttamisesta, väite kumotaan vetoamalla 

siihen, että niiden toiminta on vuosikokouksissa aina yksimielisesti hyväksytty.299 SRK:n 

edustajat ja korkealle arvostetut puhujat nauttivat liikkeessä poikkeuksellisen suurta arvos-

tusta ja heidän sanansa painoi ymmärrettävästi paljon. 

                                                             
297

 PM 28.7.71, ”Seurakuntavanhinten ja puhujain kokous”. 
298

 PM 23.11.77, ”Jumalan huoneen hallitus”. 
299 PM 8.1.75, ”Puhujainkokous Haapajärvellä”. 
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Liikkeen johtomiehille puhujainkokouksen antama valta antoi erikoisaseman, jota perustel-

tiin Raamatulla. Vuoden 1974 suviseurojen puhujainkokouksessa korkean profiilin puhuja 

Heikki Saari lainasi Paavalin kirjettä Hebrealaisille (Hebr. 13:17300), jossa kehotetaan seura-

kuntaa kuuliaisuuteen sen opettajia kohtaan. Hän perustelee kuuliaisuutta sillä, että saarna-

virka on Pyhän Hengen pyhittämä. Seurakuntalaisella tulisi olla lapsenmieli, eikä ”aikuinen, 

Jumalan valtakuntaa ja oikeaa opetusta vastustava henki”. Saari kyllä muistuttaa myös siitä, 

että yksittäinen saarnaaja voi myös erehtyä, koska on ihminen. Siksi pitäisi keskittyä saar-

naajan persoonan sijaan siihen, mitä hän puhuu.301 Käytännössä tällainen puhe jäi korulau-

seeksi, sillä kentältä tullut kritiikki kuitattiin merkityksettömänä ja myös merkkinä väärään 

henkeen joutumisesta. SRK:n johtokunnalla ja puhujien kokouksella oli siis valta tehdä 

kaikkia koskevia kannanottoja ja päätöksiä ”nimellisistä synneistä” – kuten vaikkapa televi-

sion omistamisesta – jota kaikkien itseään uskovaisina pitävien oli noudatettava.  

 

Jumalan huoneen hallitus on sisäinen asia. Jumalan huoneen hallituksen keskei-

nen ja tärkeä asia on, että Jumalan lapset säiyttäisivät uskon ja hyvän omantun-

non. Vielä puheenjohtaja kehotti kertomaan, mitä tämä aika on tuonut muka-

naan monilla paikkakunnilla ja miten Jumalan huoneen hallitus on niitä hoita-

nut.— 

Monet kertoivat kokemuksia omilta paikkakunniltaan. Näissäkin tuli esille se, et-

tä kuuliaiset lapset ymmärtävät Jumalan huoneen hallitustoimenpiteet, mutta tot-

telemattomat sotivat niitä vastaan. Tulee syytöksiä, että on väärin hoidettu ja 

hoitotoimenpiteen johdosta rakkauden tilalle tulee viha. Onpa niinkin suuri pi-

meys muutamat sokaissut, että vaikka Jumalan huoneesta kuinka osoitettaisiin 

väärä vääräksi, niin sittenkin kysytään, mikä on väärä henki.302 

 

Aikalaisteksteissä puhutaankin paljon ”Jumalan huoneen hallituksesta”, jota johti Jeesus 

Kristus itse. Ihminen ei voinut tätä hallitusta johtaa, mutta häntä tarvittiin välikappaleeksi 

elämään Kristuksen tahdossa ja välittäen jumalallisia totuuksia. Ihminen pystyi johtamaan 

Jumalan huoneen hallitusta vain sitoutumalla Jumalan ohjeisiin. Tätä lestadiolaisten saarnaa-

jien ja johtokunnan käsitettiin tekevän. Vääristäkin huoneenhaltijoista puhuttiin ja heiksi 

määriteltiin ne, jotka ”ovat lähteneet velan lyhennyksen teille”. Velan lyhennys saattoi olla 

                                                             
300”Olkaat teidän opettajillenne kuuliaiset ja seuratkaat heitä; sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin 
ne, jotka luvun niistä tekemään pitää”. 
301

 PM 17.7.74, ”Seurakuntavanhinten ja puhujien kokous 28.6.1974”. 
302 PM 25.1.78, ”Oulun puhujainkokouksen sanomaa”. 
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sellaisten mielipiteiden sanominen, että lapsirajoitus tai television katsominen eivät olleet 

syntiä.303 Puhujainkokousten reportaaseissa näkyy yleisenä käsitys siitä, että puhujainkokous 

ja SRK:n johtoporras edustivat maan päällä Jumalan huoneen hallitusta ja antoivat mielipi-

teitä Jumalan puolesta. Jumalan huoneen hallituksen ”yliarviointi” käsitettiin haitalliseksi ja 

todelliseksi uhkaksi, mutta yliarviointi liitettiin lähinnä siihen, että olisi korotettu yksi henki-

lö totuuden patsaaksi, jolla on kaikki valta.304 Jumalan huoneen hallitusta vastaan toimimi-

nen oli rikos Jumalaa kohtaan ja siten vakava, kuolettava synti. ”Huoneenhallitusta vastaan 

nouseminen” mainitaankin esimerkkinä väärään henkeen joutumisesta.305 

Vuonna 1978 Siionin Lähetyslehden ja Päivämiehen päätoimittajaksi ja myöhemmin 1982 

liikkeen pääsihteeriksikin valittu Voitto Savela piti Jumalan huoneen hallituksesta rivejä 

kokoavan puheen Oulun puhujien kokouksessa vuoden 1977 lopussa. Jumalan huoneen 

hallituksesta ja hallitsemisesta oli hänen mukaansa tullut ilmi vääriä käsityksiä, joita oli syytä 

oikoa. Savelan mukaan Jumalan valtakunnalla oli Jumalan asettama hallitus, joka hallitsi 

siionia Herran hengellä. Vaikka kaikilla lestadiolaisilla oli ”Pyhän Hengen pappeus”, olivat 

saarnaajat erikoisasemassa, koska Jumala antoi oikeita paimenia seurakunnalleen. Saarnaaja-

kin saattoi menettää uskonsa tai julkisen pahennuksen vuoksi saarnavirkansa. Savelan teks-

tistä saakin kuvan järjestelmästä, jossa saarnamiehet hakivat keskenänsä konsensusta liik-

keen suunnasta, joka pystyttiin sitten ilmaisemaan Jumalan valtakunnan – ja siten siis Juma-

lan itsensä – yksimielisenä päätöksenä. Kannanotot erilaisiin maallisiin asioihin pyrittiin 

muodostamaan puhujien keskinäisen keskustelun pohjalta. Sooloilu saattoi pudottaa saar-

naajan virastaan, samoin kuin puhujien kokouksen arvovallan kyseenalaistaminen. Tästä 

esimerkkinä mainitaan suhde hoitokokouksiin, joiden määriteltiin aina olleen osa Jumalan 

huoneen hallitusta. Jotkut rauhanyhdistysten johtokuntien jäsenet olivat avoimesti tai salaa 

niitä vastustaneet, joka oli Savelan mukaan syntiä, josta tuli tehdä parannus.306 Käsitys Ju-

malan huoneen hallituksesta ei Päivämiehen teksteissä muodostunut täysin yhtenäiseksi tai 

edes kovin selkeäksi, mutta keskeinen piirre oli se, että puhujien yhteisiä päätöksiä oli kun-

nioitettava Jumalan sanana. Vaikka yksittäisten puhujien harhautuminen otettiin huomioon, 

pidettiin puhujien kollektiivia käytännössä erehtymättömänä. Tämä näkyy suhteessa hoito-

kokouskäytäntöönkin: koska se oli yhteisesti kerran hyväksytty, sitä vastustavat olivat au-

tomaattisesti väärässä. Esimerkiksi Savelan artikkelissa vasta-argumentteja ei edes käyty läpi. 

                                                             
303 PM 23.11.77, ”Jumalan huoneen hallitus”. 
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 PM 25.1.78, ”Oulun puhujainkokouksen sanomaa”. 
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 3.5.77, ”Henkien taistelu”. 
306 PM 4.1.78, ”Jumalan huoneen hallitus”. 
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3. Taistelu henkivaltoja vastaan 

 

3.1. Henkioppien esiinmarssi 

 

Oppi vääristä hengistä ja henkivalloista on nostettu yleensä hoitokokouksien syiden kuvai-

lun keskiöön. Ne otetaan esille niin Aini Linjakummun307 kuin Miikka Ruokasenkin308 tut-

kimuksissa, joissa yleisimmät väärät henget kuvaillaan lyhyesti. Henkioppi on pääroolissa 

myös Jorma Kurvisen reportaasissa ja esimerkiksi Lauri Pietilän hoitokokouskokemuksis-

taan kirjoittamassa omakustannekirjassa Sota perintöosasta. Lähes kahden vuosikymmenen 

ajan käsittävässä lähdemateriaalissa henkiopit muodostavatkin ainoan aidosti uuden opilli-

sen sisällön liikkeen lehdistössä. Eksklusiivisen pelastuskäsityksen korostuminen ja maail-

man demonisoiminen ovat merkittäviä ilmiöitä, joilla voidaan katsoa olleen suuri merkitys 

lestadiolaisuuden sisäisen tilanteen kriisiytymisessä, mutta niiden sisällölliset ainekset ovat 

syvällä lestadiolaisuuden historiassa.309 Seurakuntalaisia valtaavat henget sitä vastoin näyttäy-

tyvät uutena opillisena sisältönä, vaikka niitä pyrittiinkin linkittämään lestadiolaisuuden 

menneisyyteen. 

Erilaisten henkien määrittely ei tietenkään ilmestynyt täysin tyhjästä. On muistettava, että 

”hengen yhteys”, jolla tarkoitettiin Pyhän Hengen läsnäoloa seurakunnan jäsenten elämässä 

ja yhteisten päätösten takana, on olennainen osa lestadiolaista seurakuntakäsitystä. Käsitystä 

Pyhän Hengen vaikutuksesta voidaan pitää jopa merkittävimpänä lestadiolaisena opinkoh-

tana hoitokokouksiin liittyen, koska sillä perusteltiin 1970-luvulla seurakunnan täydellinen 

erehtymättömyys kaikissa opintulkinnoissa. Näin itse oppisisältö oli sekundäärinen uskovi-

en joukkoon ja heidän toimintaansa nähden. Samankaltainen opetus ja opinnäkemykset 

jossain toisessa seurakunnassa nähtiinkin usein harhana ja eksytyksenä, ei todisteena siitä, 

että muuallakin olisi voinut olla Pyhän Hengen vaikutusta ja oikeita uskovaisia.310 Hengen 

yhteyden kokeminen ja pelastumisen kannalta keskeinen oikea hengen tila olivat siis osa 

lestadiolaista opillista historiaa ja nykyisyyttä. Tämä näkyy siinä, että eri asioiden arvioimi-

seen käytettiin ennen varsinaista henkioppiaikaakin niiden hengen kuvailua. Esimerkiksi 

                                                             
307 Linjakumpu 2012, 98-103. 
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 Ruokanen 1980, 104-107. 
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 Ks. Ruokanen 1980, Lohi 2007. 
310 Ruokanen 1980, 22-28. 
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mustasukkaisuuden ongelma nähtiin hyväksi kuvailla ”epäluulon hengen”311 vaikuttamisek-

si.312 

60-luvun henkiä koskevat kirjoitukset eivät olleet erityisen monilukuisia, eikä niistä voi 

muodostaa mitään yhtenäistä henkioppia. Vaikka 1960-luvun pääasiallinen huoli oli maalli-

sissa asioissa ja kannan muodostamisessa niihin, ovat vähäiset henkivaltoja koskevat artik-

kelit 70-luvun henkioppijärjestelmän jonkinlaisena esimuotona kuitenkin kiinnostavia ja on 

perusteltua luoda katsaus niihinkin. Henkien tarkkailun avauspuheenvuorona voidaan pitää 

Heikki Saaren v. 1963 Päivämieheen kirjoittamaa artikkelia On aika puhua oikeasta opista, 

jossa Saari peräänkuulutti ”henkien erottamisen lahjaa” olennaisena osana uuden ajan us-

kovaisen työkalupakkia. Hänen mukaansa Jumalan valtakunnan ulkopuolella vaikuttavat 

väärät henget saattoivat löytää tiensä lestadiolaisuuteenkin ja vieläpä siten, että nämä esiin-

tyivät väärän hengen tunnistajina ja hajottivat siten seurakuntaa. Oikea henkien erottamisen 

lahja oli kuitenkin kokoava. Väärän hengen tartuttamassa ihmisessä oli ”hengen vika” ja 

hänen tuli pyytää seurakunnalta anteeksi.313 Saari oli artikkelillaan aikaansa edellä, eikä hänen 

kirjoituksensa poikinut tässä vaiheessa lisäartikkeleita. Se on kuitenkin merkittävä teksti 

siinä mielessä, että sisältö on yhtenevä 1970-luvun henkiopin kanssa. Voidaan siis olettaa, 

että viimeistään pappishajaannuksen kautta merkittävän aseman liikkeessä saavuttaneella 

Saarella oli ”henkiopillisia” ajatuksia jo varsin varhaisessa vaiheessa ja statuksensa puolesta 

hänellä oli paljon vaikutusmahdollisuuksia muidenkin saarnaajien käsityksiin ja sitä kautta 

lestadiolaisuuden tulevaisuuden opinmuodostukseen.  

Usein vääriä henkiä käsiteltiin Heikki Saaren tekstin tapaan kokonaisuutena. Esimerkiksi 

Koran henki314, antikristuksen henki315 tai pimeyden henki316, olivat usein käytettyjä väärän 

hengellisyyden ”pohjahenkiä”, väärässä hengessä olemisen yleisiä kuvauksia. Henkivaltoja 

kuvattiinkin liikkeen lehdistössä usein vain väärinä henkinä tai viettelevinä henkinä. Yleisoi-

reisiin kuuluivat itsensä korottaminen muita korkeammalle, ekumeniaan viittaavat mielipi-

teet, uusien opinnäkemysten tuominen Jumalan valtakuntaan, lihan synteihin sortuminen317 

                                                             
311

 Viittaus 4. Moos. 5: 14-16. 
312

 PM 26.9.63, ”Epäluulo, vaikea sairaus”.  
313

 PM 30.10.63, ”On aika puhua oikeasta opista”. 
314

 PM 20.3.74, ”Koran henki”. Ns. Kooran hengen katsottiin vaikuttaneen ”Kooran eriseuran syntyyn”, 
josta puhutaan neljännessä Mooseksen kirjassa (4.Moos. 16). Myös Kainin hengestä puhuttiin samanlai-
sena yleisenä väärän hengen kuvauksena. 
315 Esim. PM 19.7.67, ”Koetelkaa henget” 
316

 Esim. SL 4/76, ”Vuorisaarnan opetuksia”. 
317

 Lihan syntejä olivat maallikkosaarnaajan, liikkeen silloisen pääsihteerin Einari Lepistön mukaan esi-
merkiksi pornolehtien ja rakkausromaanien lukeminen, elokuvat, television katselu, perhesuunnittelu, 
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ja ennen kaikkea ”huonojen hedelmien” tuottaminen, eli rauhattomuuden aiheuttaminen 

seurakunnassa. Usein tämä rauhattomuus ilmeni siten, että ”syntispitaalinen” oli eri mieltä 

seurakunnan opetuksen kanssa tai pahastui hoitotoimenpiteistä ja argumentoi niitä vas-

taan.318 Väärään henkeen joutunut ei voinut ”vahingossakaan päästä taivaaseen”, joten ky-

seessä oli vakava asia. Vääriä henkiä vastaan taistelua kuvailtiinkin sotana, jossa vastustajana 

oli ”kokonainen väärä henkivalta”, joka ei ollut lihaa eikä verta. Jumalan lapsen kehotettiin-

kin sonnustautumaan kaikkiin Jumalan sota-aseisiin.319 Oikean ja väärän hengen tunnisti 

toisistaan siitä, että oikeassa hengessä oleva tuotti ”rakkauden hedelmiä”, eli piti yllä rauhaa 

seurakunnan sisällä. Käytännössä tällä tarkoitettiin sitä, että seurakunnan ohjeet, kannanil-

maisut ja toisaalta myös hoitotoimenpiteet otettiin vastaan annettuina. ”Kuuliaisuus Pyhälle 

Hengelle ja seurakunnalle on siis oikean hengen ilmenemismuoto, tottelemattomuus taas 

väärän hengen hedelmä.” Ihmisessä voi olla ”silmävika”, joka ei näe seurakunnan töitä ja 

neuvoja kalliina.320 Hengen saastuminen oli siis paitsi erittäin vakava, myös monitulkintai-

nen synti, koska oireeksi saatettiin nähdä varsin laaja skaala erilaisia syitä, jotka saattoivat 

liittyä harrastuksiin, tekoihin, opillisiin mielipiteisiin tai jopa persoonaan. Yksinkertaisimmil-

laan syyksi riitti kokemus hengen yhteyden puuttumisesta, vaikka sen syytä ei olisi voitu-

kaan tarkasti määritellä.  

Erilaiset henkiä koskevat artikkelit lisääntyivät merkittävästi 1970-luvun puolivälin tienoilla 

hoitokokousten kaiken aikaa yleistyessä. Ne siis kasvattivat merkitystään samalla kun liik-

keen sisäiset puhdistustoimet ankaroituivat. Kososlaisuus kuului henkirepertuaariin jo aikai-

sin (ks. 3.4. Kososlaisuus, henkioppien tiivistelmä ja lopullinen muoto), mutta toinen paljon 

esiintyvä väärä henki oli lakihenki, jonka nähtiin uhkaavan liikettä sisältäpäin. Kososlaisuu-

den tapaan lakihengestä ja lakihengellisyydestä oli puhuttu liikkeessä jo pitkään ja yleensä 

sillä tarkoitettiin sellaista uskontilaa, jossa toimittiin uskovaisen tavoin, mutta sisäisesti oltiin 

hengettömiä. Vuoden 1963 Päivämiehessä sitä kuvaillaan tunnontilaksi, jossa yritetään pääs-

tä hyvillä töillä taivaaseen. Lain täydellinen täyttäminen oli kuitenkin mahdotonta ja laki-

henki sitä kautta sielulle vaarallinen.321 Toisaalta lakihenkiseen ihmiseen liitettiin myös ”tois-

                                                                                                                                                                                   
maailmallisiin kerhoihin ja yhdistyksiin kuuluminen ja keskioluen juominen. SL 4/75, ”Vaeltakaamme 
soveliaasti”. 
318 PM 5.8.64, ”Hyvän- ja pahan hengen laki”, PM 19.7.67, ”Koetelkaa henget”, PM 25.1.67, ”Aika kuluu 
– kirjoitukset täyttyvät”, SL 4/74, ”Eriseuraista ihmistä pakene”, PM 25.6.75, ”Väärä henki ja eriseura”, 
SL 4/76, ”Vuorisaarnan opetuksia”, SL 11/77, ”Jumalan moninaisen armon huoneenhaltijat”. 
319

 SL 4/78, ”Totuuden henki ja eksytyksen henki”. 
320

 SL 17.11.76, ”Mistä tunnetaan väärä henki?” 
321 PM 27.11.63, ”Usko ja sen voima”. 
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ten ihmisten virheissä valvominen” liiallisessa mielessä siten, että oma pesä jäi hoitamatta.322 

Kuvailut muuttuvat runollisiksi ja monitulkintaisiksi 1970-luvun puoliväliin tullessa, jolloin 

hoitokokoukset olivat jo täydessä käynnissä. Siionin Lähetyslehdessä lakihengellisyys rinnas-

tuu siihen, kuin luulisi kuun valon olevan sen itse synnyttämää sen sijaan, että se olisi vain 

auringon valon heijastus. Tällöin ihminen ei tiedä ”elääkö hän yötä vai päivää” ja elää ”kuun 

lainavalossa”, joka on pelkkä laki, ei henkeä. Tällainen yön ihminen voi olla itsevarma ja 

tietämätön tilastaan, mutta voi toisaalta olla myös epävarma. Olennaista olisi alistua seura-

kunnan neuvoille ja huolenpidolle, koska ”Jumalan valtakunnassa on aina päivä”.323 

Osa vääristä hengistä on selkeästi linkitettävissä siihen, että hoidetuilta odotettiin ehdotonta 

nöyryyttä ja kuuliaisuutta puhuttelun sattuessa omalle kohdalle. Esimerkiksi kuuro henki 

määriteltiin siten, että ihmiseltä puuttui hengellisen kuulo, eli hän ei ollut vastaanottavainen 

”Pyhän Hengen neuvoille”, joita seurakunnasta tarjottiin. Mykällä hengellä taas tarkoitettiin 

sitä, että ihminen kyllä saattoi puhua jopa uskon asioista, mutta ”armon anomista ansiotto-

mana” ei mykkä henki salli.324 Mykän hengen ajateltiin vaanivan myös niitä, jotka eivät ”ah-

keroineet panna syntiä pois”, eli pyytää anteeksi tarpeeksi tiheään niitä väistämättömiä vää-

riä ajatuksia ja tekoja, joita perisynti aiheuttaa ihmisessä.325 Mykän ja kuuron hengen tunto-

merkeiksi annetaan ulkoinen rauhallisuus ja välinpitämättömyys, vaikka ”sen saastuttama 

kärsii kauheita omantunnon tuskia”, kuten kuvailtiin Päivämiehessä jo v. 1965.326 Mykän ja 

kuuron hengen esimerkki osoittaa, että henkioppeja käytettiin ainakin osittain käytännölli-

senä kurinpitovälineenä. Niiden määritelmät liittyivät suoraan syytetyn reaktioon häntä vas-

taan esitettyjen syytteiden pohjalta. Väärän hengellisyyden määrittely tällä tavoin mahdollisti 

sen, että anteeksipyyntöä voitiin vaatia varsinaisia syytöksiä arvioimatta. Niiden kiistäminen 

oli jo itsessään merkki väärän hengen vaikutuksesta.  

1970-luvun loppuun mennessä kososlaisuus, lakihenki sekä mykkä ja kuuro henki saivat 

rinnalleen merkittävän määrän muita henkiä, etenkin hoitokokousten yhteydessä. Lauri 

Pietilä kirjoitti kuulleensa kuivasta, hempeästä, vikovasta, ulkokullaisesta hengestä, sekä 

isäntähengestä katkeruuden hengestä.327 Vääriä henkiä edustivat eri aineistoissa myös va-

semmistohenki, pappiseriseuran sumu, väkevä lakihenki, uusheräyksen henki, tiukka henki, 

Saari Yrjön henki, takanapäin puhuva henki, ylihengellisyys, simppalaisuus, ansamaalaisuus, 

                                                             
322 PM 17.4.69, ”Keskinäinen rakkaus”. 
323 SL 11/75, ”Auringon ja kuun kirkkaus”. 
324 SL 4/78, ”Totuuden henki ja eksytyksen henki”. 
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 SL 27.9.72, ”Mykkä ja kuuro henki”. 
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 PM 10.3.65, ”Mykkä ja kuuro henki”: 
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pollarilaisuus, kärkkääläisyys, allianssihenki, radikaali henki, ekumeenisuuden harha, ahneu-

den henki, kateuden pirun henki, sydämen ylpeyden henki, lihanvapauden henki, kirkko-

henki, katkera henki, maailmallisuuden henki, antikristuksen henki, kylmä henki ja nuiva 

henki.328 Todennäköisesti hoitotilaisuuksissa käytettyjä henkiä oli vielä paljon enemmän ja 

henkien nimet olivat ainakin osittain paikallisesti syntyneitä. Läheskään kaikista hengistä ei 

löydy mitään puhtaaksikirjoitettua määritelmää, eivätkä ne kaikki esiintyneet liikkeen julkai-

suissa. Tärkeimmät ja eniten käytetyt henkivallat pyrittiin kuitenkin kuvailemaan myös Siio-

nin Lähetyslehdessä ja etenkin Päivämiehessä. 

 

Tässä uudistusvaiheessa kävi niin, että ennen kuin tätä laulukirjaa painettiin oli 

syntynyt eriseura. – Me palautimme suurimman osan näistä Anna-Maija Raittilan 

(Niemisen) sanoittamista lauluista takaisin vanhoihin. Osa valitettavasti jäi ja li-

säksi otettiin lisälauluja ja niitäkin otettiin liian tunneperäisen mielialan vallites-

sa.-- 

Todettiin että siellä on äärettömän paljon vääräoppisia ja ns. yleishengellisiä lau-

luja, joita laulellaan kaikissa uskonnollisissa liikkeissä aivan yhtä hyvällä mielellä. 

Ja vielä siinäkin mielessä yleishengellisiä, että näissä lauluissa on aina tekijänä jo-

ku väärähenkinen, tai joku muu kristillisyyden ulkopuolinen henkilö.329 

 

Vääriä henkiä ei haisteltu pelkästään ihmisistä, vaan myös liikkeessä lauletut laulut saivat 

osansa. Ekumeenisia tai muuten arveluttavia lauluja alettiin perkaamaan SRK:n toimitus-

neuvoston johdolla pyrkimyksenä muodostaa täysin oikeaoppinen laulukirja lestadiolaisten 

käyttöön. Toimintaa ohjasi kaksi pääperiaatetta, joista ensimmäinen oli, että kaikkien laulu-

jen tulisi jollain lailla käsitellä Jumalan valtakuntaa eli korostaa lestadiolaista seurakuntaop-

pia. Laulujen oli tarkoitus opettaa ihmisiä ”uskon kuuliaisuuteen”, ei pelkästään viihdyttää. 

Toinen pääperiaate koski sävellyksiä, jotka ”eivät saaneet olla mitään hengellistä poppia” 

vaan raittiita ja kappaleen sisältöä korostavia. Arviota lauluista pyydettiin kaikilta paikallis-

rauhanyhdistyksiltä, jotka ehdottivat poistettavia ja lisättäviä kappaleita tulevaan lauluvih-

koon. Huomiolle pantavaa oli, että osan yhdistyksistä katsottiin vastaustensa perusteella 

                                                             
328

 Linjakumpu 2012, 98-99, Kinnunen 2011, 152-145, Lohi 2000, 94, 
https://freepathways.wordpress.com/2011/10/11/harhaoppeja/ (viitattu 9.12.2015). 
329 PM 9.6.76, ”Siionin laulujen uudistustyö”. 
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olevan ”hempeämielisyyden hengen saastuttamia”, koska ne asettautuivat uudistusta vas-

taan syyttäen sitä lakihenkiseksi.330 

 

Väärä henki ei korjaannu sillä, että tehdään parannusta hedelmistä. Kun latvoja 

katkotaan, kasvaa väärä henki entistä vehreämmän latvuksen. Tällainen istutus 

pitää repiä juurineen ylös ja tilalle pitää tehdä hyvä puu, että hedelmä tulisi hy-

väksi (Matt. 12:33).331 

 

Väärien henkien voidaan katsoa kuuluneen varsinkin 1970-luvun lopun opetuksen keski-

öön, sillä niistä kirjoitettiin paljon ja ne olivat myös yhä lisääntyvien hoitokokousten kes-

keisintä sisältöä. Syntejä ei pyydetty anteeksi pahoista teoista, jotka olivat ”väärän hengen 

hedelmiä”, vaan sielun vallanneesta henkivallasta. Synti oli eri asia kuin synnissä eläminen, 

jolla tarkoitettiin jatkuvaa syntiin sortumista ja ”sydämen sisäisen tilan” huononemista.332 

Hengen ajateltiin olevan jotain, joka aiheutti ihmisen tekemät näkyvät synnit. Juuri tässä on 

henkiajattelun ydin ja pohja myös henkien hoitamisen aiheuttamalle hämmennykselle. 

Kymmenet henget, joita tunnistivat ihmisestä usein heille tuntemattomat korkea-arvoisiksi 

käsitetyt hengelliset auktoriteetit, saivat syystäkin useiden pään sekaisin. Parannuksen teke-

minen synneistä ei riittänyt, vaan syytetyn tuli myöntää olevansa epäuskossa, väärän hengen 

vallassa ja tehdä parannus siitä. Useat eivät koskaan täysin käsittäneet, mitä heiltä vaadit-

tiin.333 

 

3.2. Kuiva ja hempeä henki 

 

Kuiva ja hempeä henki olivat yleisen väärän tai pimeän hengen ohella niitä, joita pyrittiin 

hoitokokousaikana määrittämään tarkasti ja etsimään seurakuntalaisista Siionin Lähetysleh-

den ja Päivämiehen teksteissä. Varhaisimmat yksittäiset viittaukset molemmista hengistä 

löytyvät jo 1960-luvun puolelta. Kososlaisuuden yhteydessä mainittiin kuiva henki vuonna 

1965, tosin sen määrittely liitettiin varsin väljästi lakihenkisyyteen. Myös vuoden 1966 leh-

dessä mainitaan ohimennen saarnaaja saarnaaja M. Kontiokarin pitäneen alustuksen ”ns. 

                                                             
330 Ibidem. 
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 12.1.77, ”Kuiva henki”. 
332

 PM 24.7.74, ”Ja että vääryys saa vallan, niin rakkaus monessa kylmenee”. 
333 Linjakumpu 2012, 90-146. 
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kuivastahengestä”, jonka mainitaan olleen valaiseva ja herättäneen vilkasta keskustelua. 

Alustuksen sisältöä ei tekstissä valitettavasti referoida.334 Kuin sattumalta myös hempeästä 

rakkaudesta väärän hengellisyyden muotona mainitaan samassa lehdessä. Siinä hempeyttä 

pidettiin eriseuraisen merkkinä, sellaisena, jossa jokainen kehuu toistaan saadakseen itse 

kehuja.335 Tekstissä mainitaan vielä erikseen se, että pappishajaannuksen syynä oli juuri tä-

män kaltainen ”maailman miellyttäminen”.336 1970-luvulla kuivaa ja hempeää henkeä määri-

teltiin useaan otteeseen ja yleensä samaan aikaan. Niitä pidettiin toistensa vastakohtina. 

1970-luvun alkupuolella varsinkin hempeä henki ja sitä vastaava hempeyden synti alkavat 

vakiinnuttaa paikkaansa Päivämiehen artikkelien vakiosanastossa. Saarnaaja Lauri Hakson 

artikkelissa vuonna 1973 hempeä henki liitetään ennen kaikkea vanhempien suhteeseen 

omiin lapsiinsa. Hänen mukaansa hempeä henki valtaa vanhemmat usein ja tuottaa sen 

kaltaisia ajatuksia kuin ”lapset ovat lapsia” tai ”nuoret ovat nuoria”, joiden seurauksina heil-

le annetaan erivapauksia, vaikka uskovaisen elämän vaatimukset ovat kaikille samat. Samo-

ten hän liittää puhujat hempeän hengen kohderyhmään, sillä välillä oikeamielistä kovaa 

saarnaa voi olla vaikea puhua seurakunnalle.337 Hempeän ja kuivan hengen käsittely yleistyi 

Päivämiehen aiheissa vuoden 1975 aikana. Silloinkin hempeämielisyyden henkeä kuvaillaan 

erityisen vaaralliseksi saarnamiehille ja sen katsotaan olleen pappishajaannuksessa erotettu-

jen puhujienkin taustalla. Puhujan tulisi aina ottaa selkeästi kantaa asioihin ja ”saarnata täy-

dellistä lakia”, jota vain Jumalan valtakunnasta saarnataan. Hempeyden synnin katsottiin 

olevan luonteeltaan sellainen, joka helposti tarttuu, kuten Yhdysvalloissa oli käynyt.338 

Hempeähenkisyyden ensimmäiseksi hedelmäksi määriteltiin ”rakkauden rikkoutuminen 

Jumalan lasten väliltä”, joka puolestaan johtui omantunnon talouden hoitamatta jättämises-

tä. Hempeä henki oli salakavala ja huomaamatta tarttuva, tappava synti. Tappava siinä mie-

lessä, että kanssavaeltajien ”annetaan kuolla synteihinsä” Salakavaluus näkyi siinä, että usein 

hempeämielisyys levisi koko seurakuntaan, joka alkoi elää ”väärässä rauhassa”, huomaamat-

ta vikaan menoaan. Kokonaisia rauhanyhdistyksiä oli joutunut tekemään tuosta hengestä 

parannusta.339 

                                                             
334

 PM 2.11.62, ”Kemin ja sen ympäristön uskovaisten kokous”. 
335

 Yleinen pappislinjalle esitetty syytös aikaisemmassa hajaannuksessa. 
336

 SL 2.11.62, ”Oikean rakkauden luonne”. 
337 PM 30.5.73, ”Hempeyden synti”. 
338 70-luvun alussa tapahtui ns. töröläisyyden, kuten sitä Suomessa kutsuttiin, irrottautuminen lestadio-
laisuuden päähaarasta. ”Eriseura” nimettiin Suomessa sen keskeisen vaikuttajan Walter Törölän mu-
kaan. Eronneen haaran organisaation nimi oli First Apostolic Lutheran Church. 
339

 Esim. PM 22.1.75, ”Hempeämielisyyden henki”, 19.2.75, ”Hempeämielisyyden synti”, ”10.11.76, 
”Hengen raittius ja veljellinen rakkaus”. 
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Hempeästä hengestä puhuttiin 1970-luvun loppuun asti, vaikkakin se lopulta liitettiin pää-

asiassa kososlaisuuden oireeksi yhdessä kuivan hengen kanssa. Myöhemmin SRK:n pääsih-

teerinäkin (2000–2011) toiminut rovasti Aimo Hautamäki kuvaili hempeää henkeä sellaisek-

si, että se sallii sekä omat että muiden synnit. Tämä saattoi näkyä siten, että eriseuraisia ter-

vehdittiin Jumalan terveellä ja ystävyys saattoi olla läheisempää epäuskoisen ystävän kuin 

uskovaisten ystävien kanssa. Hän perustelee Raamattuun tukeutuen340, että epäuskoisia ih-

misiä ei saisi pitää läheisinä tai edes päästää omaan kotiin vierailemaan. Hempeän hengen 

valtaama ihminen näki Jumalan valtakunnan päätökset liian kovina ja kireinä, eikä sydämes-

sään hyväksynyt niitä.341 Hempeyden merkkeihin kuului saarnaaja A. Kelan mukaan myös 

se, ettei halua enää osallistua seuroissa käymiseen tai jopa jättää käymättä niissä. Ennen 

kaikkea kyse oli siitä, ettei toisten seurakuntalaisten vikoihin viitsitty puuttua. Kysyttiin 

”olenko minä veljeni vartija” ja tultiin siihen tulokseen, että jokainen hoitaa itse omat asian-

sa. Erikoisesti hempeys rinnastetaan kuivaan henkeen, eli sama ihminen saattoi olla sekä 

kuivan että hempeän hengen vallassa niiden vastakohtaisuudesta huolimatta.342 Hempeän 

hengen vallassa oleva ei välttämättä ollut välinpitämätön, vaan liian varovainen. Hän saattoi 

ajatella pahentavansa seurakuntaa tai olevansa liian huono kristitty toisia ojentamaan, vaikka 

todellisuudessa hänellä oli ”Jumalan sanan kaksiteräinen miekka” käytössään.343 

Saarnaaja Jorma Mannisen Oulun talvipäivillä 7.3.1978 pitämässä alustuksessa hempeä ja 

kuiva henki kuvaillaan tarkan yksityiskohtaisesti. Hempeään henkeen katsottiin kuuluvan, 

että siinä rakkautta ja pitkämielisyyttä ymmärrettiin väärin, maallisella tavalla. Oikea rakkaus 

ei ollut ”lempeä ja hempeä”, eikä imarrellut. Väärässä hengessä oleva ihminen kulki ”peh-

mikkeet kainaloiden alla”, vältteli konfliktitilanteita ja käytti liikaa järkeä ja malttia. Hem-

peähenkinen hoiti asiat omasta mielestään viisaammin kuin seurakunta. Hengestä kerrottiin 

Raamatun esimerkkejäkin, joihin kuului ylipappi Eelin tuomiohaluttomuus poikiaan koh-

taan ja kuningas Saulin päätös olla täysin tuhoamatta vihollistaan Jumalan käskystä huoli-

matta. Tämä rinnastettiin lestadiolaisuuden sisäiseen taisteluun syntiä vastaan – synti piti 

täysin hävittää. Hempeästä hengestä katsottiin puuttuvat totuus sen luottaessa liikaa Juma-

lan varjelukseen. Synnistä nuhtelu jäi tämän vuoksi ”peräti araksi” ja muodolliseksi. Se ei 

varsinaisesti opeta synnin luvallisuutta, mutta ”ylenmääräisessä pehmeydessä” käytännössä 

                                                             
340 2. Kor. 6:14: ”Älkää vetäkö iestä epäuskoisten kanssa” ja 2. Joh. 10-11: ”Jos joku tulee teidän tykönne 
ja ei tuo tätä opetusta kanssansa, niin älkät häntä huoneeseen ottako”. 
341

 SL 7-8/79, ”Ottakaa itsestänne vaari”. 
342

 SL 1/79, ”Ranua 6.12.1978”. 
343 SL 11/79, ”Synti sumentaa hengen valon”. 
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sorrutaan sen mukaiseen elämäntapaan.344 Samoja piirteitä tosin käytettiin joidenkin toimes-

ta kuvaamaan kuivaakin henkeä. Kuiva henki saattoi näyttäytyä siten, että vain puhutaan 

vikovista veljistä ja sisarista, eikä mennä puhuttelemaan.345 

Jos hempeä henki oli liian järkevä, niin kuivan hengen puolestaan katsottiin olevan ”täysin 

tyhmä”. Järjen käyttöä ei sallittu ollenkaan, jonka vuoksi asiat eivät hahmottuneet oikein, 

eikä nähty metsää puilta. Kuiva henki oli ”kireä, farisealainen henki”, jossa oli väärä syn-

tioppi siinä mielessä, että siihen keskityttiin liikaa – usko näyttäytyi vain synnin karttamise-

na, eikä Jeesuksen armossa iloitsemisena. Toisaalta tämän katsottiin johtavan hempeän 

hengen tavoin, mutta eri kautta synnin luvallisuuteen. Jos kaikkia syntejä alkaa katsomaan ja 

arvioimaan, niin tehtävä muuttuu mahdottomaksi ja langennut katsoo helposti ”kaatuneen-

sa kristuskallion päälle”. Kuiva henki piti sisällään myös ”oikean opin väärää korostusta, 

kirkassilmäisyyttä ja raittiuden ylikorostusta”.346 Kuiva henki saattoi johtaa jopa julmuuteen 

toisten syntejä tarkastellessa samalla kun omiin ei kiinnitetty huomiota. Sen ankara taistelu 

totuuden puolesta oli rakkaudetonta ja siksi väärää. Silmät hakevat koko ajan virheitä kans-

sakulkijoista, oltiin siis ”vikovia”. Kuivaan henkeen kuului suoran, julman lähestymistavan 

lisäksi takanapäin puhuminen ja sitä kautta levottomuuden aiheuttaminen seurakunnassa.347  

Useat piirteet olivat kuivalle ja hempeälle hengelle yhteisiä. Niistä myös syytettiin yhtä aikaa 

samaa henkilöä. Esimerkkejä löytyy Päivämiehestäkin, jossa lukijakirjeessä oululainen nai-

nen kiitti hoitajiaan näiden osoitettua 17 vuoden takaiset jo anteeksipyydetyt teot ”väärän 

hengen hedelmiksi”. Nainen oli kirjoituksensa mukaan elänyt 17 vuotta ”kuivassa hengessä 

ja samalla myös hempeyden synnissä”, joista hän hoitokokouksessa sai kuitenkin tehdä pa-

rannuksen ja palata jälleen uskovien yhteyteen.348 Sekä hempeä ja kuiva henki näkyivät ko-

soslaisuudessa, joka tässä vaiheessa hoitokokousaikaa (1978) oli saanut jo hyvin monenlais-

ta kuvailua osakseen.349 Molemmat johtivat synnin luvallisuuteen, vaikka kuivan hengen 

määrittelyyn liitettiinkin usein lakihenkisyys ja liiallinen keskittyminen synnin poispanemi-

seen ja hyvään elämäntapaan. Erityisesti kuitenkin kummatkin väärät henget johtivat siionin 

käsitysten kyseenalaistamiseen ja saarnaajien arvostelemiseen. Kuiva ja hempeä henki eivät 

                                                             
344 PM 15.3.78, ”Henkien taistelu”, samansuuntainen kuvaus myös esim. PM 3.5.77 ”Henkien taistelu”. 
345 SL 1/79, ”Ranua 6.12.1978”. 
346 PM 15.3.78, ”Henkien taistelu”. 
347

 PM 12.2.77, ”Kuiva henki”. 
348

 PM 5.10.77, ”Seurakuntapäivillä Oulussa”. 
349 SL 1/79, ”Ranua 6.12.1978”. 
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kummatkaan nähneet seurakunnan pyhyyttä, erehtymättömyyttä ja sen hoidon arvoa.350 

Hoitokokousten vastustaminen nimettiin spesifisti näiden henkien näkyväksi oireeksi.351 

 

3.3. Hengellinen huoruus eli ekumenian harha 

 

 

Koko ekumeeninen hengellinen maailma on yhtä hengellistä huoruutta. Minä 

hyväksyn teidät, hyväksykää te meidät. Tätä se on. Kun uskovaista ihmistä hou-

kutellaan tähän, niin ensimmäisinä ovat kristillisyydestä lähteneet eriseurat, lä-

himmäiset. Jos me veljeilemme heidän kassaan, olemme osalliset heidän synneis-

tään. Vaikka neuvoisimme eriseuraista parannukseen, ja kuitenkin häntä Jumalan 

terveellä tervehdimme, se on samaa kuin me porttoa neuvoisimme luopumaan 

huoruudesta, ja tämän neuvon päälle antaisimme suuta hänelle.
 352 

”Meitä kiinnostaa asia, sillä nytkin on maailmassa menossa Baabelin tornin ra-

kennusvaiheet. Tornin nimi on ekumenia. Siihen kootaan nyt kaikki kirkkokun-

nat ja lahkokunnat ja kaikkia pidetään pyhänä”.353 

 

 

Yksi eniten mainintoja keränneistä vääristä hengellisyyksistä oli ekumeeninen ajattelu, jonka 

ajateltiin olevan pelottava ja vaarallinen synti. Ekumenia oli noussut keskusteluun jo pap-

pishajaannuksen lähetystyöväittelyn yhteydessä354 ja keskustelu jatkui hyvin ekumeniavastai-

sena 1960-luvulla, jolloin luterilaista kirkkoa kritisoitiin nimenomaan sen ekumeenisista 

tavoitteista. Luterilaisen kirkon toimintaan kuului yhteydenpito toisiin kirkkokuntiin ja se 

sisälsi yhteisiä hengellisiä tilaisuuksia, joita lestadiolaiset taas pitivät ”sekaseuraisina”, ”tilk-

kutäkkikristillisyytenä” ja Baabelin tornin rakentamisena.355 Liikkeen tuolloinen pääsihteeri 

Einari Lepistö on todennut muistelmissaan, että lestadiolaiset olivat huolissaan kirkon 

ekumeenisten tavoitteiden lisäksi siitä, että se pyrki mukautumaan yhteiskunnan kehitykseen 

sen sijaan, että kirkosta olisi muodostunut tarpeellinen vastavoima maallistumista ja kristil-
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PM 15.3.78, ”Henkien taistelu”. 
351 PM 12.2.77, ”Kuiva henki”. 
352 PM 5.4.72, ”Porton polut”. 
353 SL 2/75, ”Babel – Babylon – sekoitus”. 
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 Tuolloin käytettiin myös nimitystä ”allianssihenki”. 
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 Esim. PM 17.6.64, ”Älkää eksykö”, PM 4.7.65, ”Väärä profeetta”, 3.2.65, ”Väärät profeetat”, PM 
21.4.65, ”Sekin on armoa, että meidän uskoamme koetellaan”. 
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listen arvojen polkemista vastaan.356 Lestadiolaisuuden pelastusopillinen tulkinta ja käsitys 

Jumalan valtakunnasta oli toiset hengellisyydet pois sulkeva, joten Jumalan valtakunnan 

rajojen hämärtäminen oli ymmärrettävästi kiellettyä. Teologi Miikka Ruokanen käyttää les-

tadiolaisesta näkemyksestä nimitystä ”empiirisesti rajattu Jumalan valtakunta”. Pelastus oli 

saatavissa vain ja ainoastaan vanhoillislestadiolaisen yhteisön sisällä, ei missään sen ulko-

puolella mahdollisesta opin samankaltaisuudesta riippumatta.357 Teologian tohtori Mikko 

Juva on arvioinut, että lestadiolaisuuden irrottautuminen muista herätysliikkeistä ja kirkoista 

liittyi vahvasti pappishajaannukseen. Hänen mukaansa erotettujen mukana menivät käytän-

nössä kaikki johtajat, jotka korostivat yhteistyötä toisten hengellisyyksien kanssa.358 Jos 

ekumeniasta olikin 1960-luvulla moitittu kirkkoa, niin 1970-luvulla ”tilkkutäkkihengellisyy-

den” kritiikki kohdistettiin yhä selvemmin myös liikkeen sisälle. Pappishajaannuksen jälkei-

sen ajan äärimmäisen eksklusiivinen seurakuntaopin tulkinta herätti kentällä ilmeisesti aina-

kin jonkin verran vastustusta, koska ekumeenisesta hengestä kirjoitettiin paljon. 

 

Ekumenian harha oli erityisen vaarallinen, koska kukaan ei voi palvella kahta herraa. ”Kuka 

ei ole kanssamme, se on meitä vastaan.” Oikeassa uskossa pysyminen ja muiden, ei-

vanhoillislestadiolaisten näkemysten vastustaminen rinnastettiin ihmisen pelastukseen. Iäi-

sen onnen ja ilon ja iäisen helvetin tuskan ja vaivan raja meni tarkkaan liikkeen jäsenistön ja 

maailman välillä. Ihmisen sielun kohtalolla ei ollut välimuotoja.359 Ekumenian vaaroja ku-

vattiin samankaltaisesti kuin liikkeen ulkopuolisten kanssa seurustelua. Myös muiden hen-

gellisyyksien ymmärtäminen johti ”puheripuliin”, jossa hyviä piirteitä löydettiin niin kan-

sankirkosta kuin helluntailaisuudesta johtaen lopulta Jumalan valtakunnan rajojen lopulli-

seen hämärtymiseen ja sitä kautta syntielämään.360 Jos ihminen alkoi ammentamaan sielun-

ravintoa Pyhän Hengen saaneen seurakunnan eli lestadiolaisuuden ulkopuolelta, ”oli vakava 

oire uskonelämän väsymyksestä”.361 Ekumenian eksyttävän vaikutuksen keskiössä oli ennen 

kaikkea se, että sen perusteella lestadiolainen seurakunta- ja pelastuskäsitys joutui kyseen-

alaiseksi. Vaikka herätysliike olikin toiminut alusta asti kirkon sisällä, piti se itseään ikään 

kuin kirkkona kirkon sisällä. Jumalan valtakunnan raja-aitoja ei saanut kaataa. 

 

                                                             
356 Lepistö 2001, 150-151. 
357 Ruokanen 1980, 22-36. 
358 Pyysiäinen 2005, 104. 
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 SL 5/78, ”Monta puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan” Alustus Raahen seurakuntapäivillä 1978. 
360
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Luterilaista kirkon katsottiin jo täysin langenneen ekumeeniseen harhaan 1970-luvun lop-

puun mennessä. Ekumeenisen työn katsottiin sotivan Lutherin työtä vastaan sen johdettua 

nimenomaan eroon roomalaiskatolisesta kirkosta. Pyrkimys yhdistymiseen ja katolisen kir-

kon uskon tunnustamiseen oli lestadiolaisille käsittämätön ajatus. Ulkonainen rauha oli tär-

keä säilyttää, mutta pelastuksesta osalliseksi ei katolista kirkkoa voitu nähdä. ”Opin ja kris-

tillisen yhteyden asiassa emme tahdo olla heidän kanssaan missään tekemisissä emmekä 

pitää heitä veljinä, vaan vihollisina.”362 Kun kirkolliskokouksessa nostettiin esille maailman-

liiton yleiskokouksessa vuonna 1970 annettu lausunto, jossa luterilainen kirkko myöntää, 

ettei ”uskonpuhdistajien esittämä arvio roomalaiskatolisesta kirkosta ja sen teologiasta ollut 

täysin vailla poleemisia vääristymiä”, pidettiin sitä järkyttävänä.363 Lestadiolaisessa näkemyk-

sessä vaikutti sekin, että jopa luterilaiset papit ja hartaat kristityt luettiin epäuskoisten jouk-

koon. Kirkon silloista tilaa kuvailtiin rinnastamalla se Ilmestyskirjan ”suureen porttoon” 

kansankirkon neuvotellessa ”maailman kirkkokuntien yhteenliittymisestä”. Tämä laskettiin 

käyvän yksiin Raamatun ennustuksiin lopunajoista, joissa Babylonista oli tullut perkeleiden 

asuinsija. Erityistä kritiikkiä luterilainen kirkko sai siitä, että se oli puuttunut lestadio-

laisuuden sisäisiin asioihin arvostelemalla hoitokokouskäytäntöä: ”Se on syyttämässä: tuo 

joukko ei anna rauhassa elää, se nuhtelee synnistä ja kehottaa parannukseen.”364  

 

Yleiseksi näkemykseksi alkoikin muodostua se, että luterilaisen kirkon tilaisuuksiin ei saanut 

osallistua muuta kuin silloin kun siellä puhui ”uskovainen pappi”, eli lestadiolainen. Rovasti 

Lauri Holma kirjoitti kirkon ekumeniatavoitteiden olevan epäraamatullisia ja kehotti vält-

tämään kaikkien muiden hengellisyyksien tilaisuuksia. Koska kirkossa ei ollut sama henki, 

niin se joutui väistämättä samalle listalle.365 1970-luvun loppuun mennessä SRK:n pääsihtee-

ri Lepistöä myöten tuomittiin kirkossa käyminen, ellei siellä puhunut lestadiolainen pappi. 

YLE:n erotettujen haastatteluihin pohjautuvassa dokumenttiohjelmassa Syntisin silmin 

opettaja Esko Takkula kertoi kirkossa käymisen olleen hänen erottamisensa pääsyy. Syyksi 

ilmoitettiin ”hengellisessä huoruudessa eläminen ja Jumalan valtakunnan raja-aitojen kaa-

taminen”. Koska osa Kiimingin rauhanyhdistykseen kuuluneista puolusteli Takkulan oike-

utta käydä kirkossa, koko yhdistyksen väki erotettiin ”saastaisen hengen” perusteella. Myö-

                                                             
362 PM 15.11.72, ”Ekumenia – eräs tämän ajan muotivirtauksista”. 
363

 PM 20.11.74, ”Kirkolliskokous on päättynyt”. 
364

 Ibidem. 
365 SL 4/74, ”Eriseuraista ihmistä pakene”. 
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hään yöllä erotetuille kuitenkin saarnattiin synnit anteeksi.366 Tapauksesta kirjoitettiin myös 

Lauri Pietilän hoitokokouksia käsitelleessä kirjassa.367 

 

3.4. Kososlaisuus, henkioppien tiivistelmä ja lopullinen muoto 

 

Hedelmiä368 etsiessä täytyy joskus mennä vuosia ja vuosikymmeniäkin taaksepäin 

kilvoituksen matkaa tarkistaen. Siellä on voinut olla luvallista monelle perhe-

suunnittelu, sunnuntaityöt, sunnuntaimetsästys tai –kalastus, urheilu, veikkauk-

set, lotot, pajatsot, vasemmiston kannattaminen, perintöriidat, riidat uskovaisten 

ja uskottomien kanssa, alkoholi eri muodoissa ym. Moni myöhemmin parannus-

takin tehnyt, mutta usein on vain lakattu synnistä eikä tehty parannusta ollen-

kaan.369 

 

Kososlaisuus nimenä viittaa viipurilaiseen saarnaajaan Juhana Alfred Kososeen (1877–

1937), joka oli keskeinen osa paikallisen seurakuntansa sisälle syntynyttä liikettä, jota pidet-

tiin useamman vuoden ajan eriseurana. Kosonen kuitenkin halusi selvittää aiheuttamansa 

kiistan kuolinvuoteellaan ja pyysi kritisoimiaan ihmisiä luokseen parannuksentekoon. Riidan 

osapuolet sopivat keskenään, mutta kaikki Kososen opetuksesta vaikuttuneet ihmiset eivät 

silti luopuneet näkemyksistään. Kososen uusherännyt vaimo ja hänen luonaan käynyt saar-

naaja ja pappi Kustavi Lounasheimo väittivät Kososen perääntyneen saarnoissaan ajamas-

taan opetuksesta370, mutta tämä tieto kyseenalaistettiin heti tuoreeltaan Kososen läheisten 

ystävien toimesta.371 Kososen näkemykset saivat paikallista kannatusta ainakin Helsingissä ja 

Oulussa pitkään hänen kuolemansa jälkeenkin ja kososlaisuutta puitiinkin tulevina vuosi-

kymmeninä useaan otteeseen liikkeen sisällä. Näitä riitoja selvitettiin useaan otteeseen joh-

tokunnan kokouksissa ja niistä tehtiin sovintoja, mutta tilanne tuntui jäävän kytemään nä-

ennäisen sopimisen jälkeenkin.372 Kososlaisuuden katsottiin vaikuttaneen pappishajaannuk-

seenkin, koska kososlaiset kuuluivat siihen rintamaan, joka ei hyväksynyt esimerkiksi kirk-

                                                             
366

 http://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/syntisin-silmin (viitattu 18.12.2015) 
367

 Pietilä 1980, 89-98. 
368

 Kirjoittaja puhuu kososlaisen hengen ”hedelmistä” eli siitä, millaisiin tehtyihin synteihin se on voinut 
johtaa. 
369 SL 11/79, ”Seurakuntapäivät Karstulassa” 
370 Tätä käytettiin aseena Kososen ystäviä vastaan, jotka pyrittiin painostaa luopumaan Kososen näke-
myksistä. 
371

 Hepokoski 2002, 66-69. 
372 Vuollo 1999, 230-232. 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/syntisin-silmin
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koherroja O.H. Jussilaa ja L.P. Tapanista – olennaisia pappislinjan vaikuttajia – kokouksiin-

sa puhujiksi.373 

J. A. Kosonen historiallisena henkilönä jää puutteellisen lähdeaineiston vuoksi hämärän 

peittoon huolimatta merkittävästä perinnöstään liikkeelle. Varmasti sanoa vain, että Koso-

sen opetus oli antinomistista, eli hän kannatti ehdotonta ja täydellistä armoa lakiin katso-

matta. Hänen mukaansa neuvon ja opetuksen sanat eivät kuuluneet uskovaisille.374 Tästä 

huolimatta Kososen kritiikki on sisältänyt useita keskenään ristiriitaisiakin argumentteja 

täydellisestä armon varaan laskemisesta lakihenkeen. Kososesta mainittiin myös, että hänen 

opetuksessaan oli paljon oikeaa, mutta ”parannuksen teossa oli jotain oudon tuntuista”.375 

Kososeen kohdistuneen kritiikin hajanaisuus ja yhtenäisten dogmaattisten perusteiden puu-

te voi kieliä saarnaajan persoonasta tai siitä, että hänen mukaansa nimettyä eriseuraa oli 

helppo käyttää lyömäaseena opillisissa keskusteluissa. Miikka Ruokanen onkin kyseenalais-

tanut ”kososlaisen hengen” historiallisen yhteyden Kososeen ja hänen edustamaansa kosos-

laisuuteen mainiten yhteyden olevan vähintäänkin epäselvän.376 Huolimatta kososlaisuuden 

käsitteen häilyvyydestä, tai ehkä jopa siitä syystä, oli sillä hyvin huomattava tunnelataus les-

tadiolaisuudessa jo ennen 1960-luvun alkua. Eriseuraisuudesta puhuttaessa sillä oli jo sitäkin 

kautta suuri vaikutus, ettei kososlaisuutta oltu vuosikymmenten yrittämisenkään jälkeen 

saatu kitkettyä pois vanhoillislestadiolaisuudesta – tai tämä oli ainakin yleinen käsitys. 

Kososlaisuus oli tarkasteluajankohtani Päivämiehessä ensimmäisen kerran esillä v. 1962 

Regina Laitisen kirjoittamassa pitkässä artikkelissa, jossa hän kertaa omakohtaisia kokemuk-

siaan J.A. Kososeen liittyen. Hän muisteli Viipurin tilanteen tulehtumisen alkaneen siten, 

että Kosonen oli ollut hyvin ahdasmielinen oikeaoppisuuden suhteen ja yhä harveneva 

määrä ihmisiä kelpasi hänelle oikeaoppisina. Oikeaoppisuuden peräänkuuluttaminen ei ra-

joittunut pelkästään henkilöihin, vaan virsiä ja siionin laulujakin377 alettiin perata. Laitinen 

muisteli, että Viipurissa vallitsi ”viha, rakastamattomuus ja hirveä tuomitseminen”. Hän 

näyttääkin liittävän lakihengen opinkäsityksen ehdottomuuteen eikä niinkään oppiin sinän-

sä, sillä kirjoituksessaan hän väittää Kososen pitäneen itseään muuta seurakuntaa viisaam-

pana ja puhuneen, että parannuksenteko riittää eikä teoilla ole merkitystä. Toisaalta vikaa 

etsittiin koko ajan muiden tekemisistä, johon Laitinen sanoo itsekin lähteneensä mukaan. 

                                                             
373

 Ibidem. 
374 Ibidem. 
375 Hepo-oja 2002, 66-69. 
376 Ruokanen 1980, 44. 
377

 Siionin laulut on vanhoillislestadiolaisten käyttämä, SRK:n kokoama laulukirja, joka sisältää yli 300 
hengellistä laulua. Usein se liitetään virsikirjan yhteyteen. Mielenkiintoinen seikka on, että siionin lauluja 
sensuroitiin ja uusittiin myös 70-luvun aikana. 
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Hän kertoo tekstissään omasta parannuksestaan tuosta eriseurasta ja kertoo tarinan Koso-

sen kuolinvuoteelta, jossa eriseuran perustaja oli pyytänyt ja saanut syntinsä anteeksi.378 

Seikkaperäisen artikkelin pääasiallinen opillinen kritiikki kohdistui kososlaisuuden ankaruu-

teen. Kososlaisuuden tunnisti siitä, että muiden seurakuntalaisten tekemät synnit huomat-

tiin helpommin kuin omat ja niitä myös puitiin julkisesti sekä syntiä tehneille itselleen että 

vähälukuisten oikeaoppisten kesken. 

 

Nyt ei ole kuitenkaan itse Kososesta kysymys, sillä Kososelle annettiin kaikki 

erehdytyksen synnitkin anteeksi Jeesuksen veressä. Kosonen sai armon uskoa ai-

van rauhaan ja iloon asti ja hän pääsi taivaaseen. Mutta nyt on kysymys siitä hen-

gestä, josta parannus tehtiin.379 

 

Toisen kerran kososlaisuudesta kirjoitti saarnaaja Jussi Suikkari, joka oli Laitisen tapaan itse 

mukana Viipurin tapahtumissa ja kuului Kososen kuolinvuoteella vierailleisiin. Artikkelissa 

kerrotaan, että ”nykyisin on olemassa Kososlaisuuden nimellä kulkevaa lakihenkisyyttä”. 

Keskeisiin tuntomerkkeihin kuului se, ettei uskallettu käyttää rippiä, ”koska rippiin huk-

kuu”. Tämä oli uusi piirre kososlaisuuden kuvaan verrattuna Laitisen kirjoitukseen. Hän 

kyllä myös toistaa näkemyksen siitä, että eriseurainen pitää itseään parempana kuin muita 

ollen ”ylpeän isäntähengen” vallassa. Tekstin lopussa mainitaan, että Laitinen oli saanut 

mielensä pahoittaneita nimettömiä kirjeitä artikkelinsa johdosta. Suikkari paheksuu kirjeiden 

lähettäjiä ja vahvistaa ”Regina-sisaren” olevan oikealla tiellä parannuksen tehneenä eriseu-

rasta.380 Viittaus kirjeisiin on mielenkiintoinen ja vahvistaa näkemystä siitä, että Kososen 

viimeisiin hetkiin ja ”alkuperäisen” kososlaisuuden sisältöön liittyi toisistaan poikkeavia 

näkemyksiä. Artikkeli myös nosti kososlaisuuden Kososesta irralliseksi ilmiöksi kuvailles-

saan Kososen vallannutta henkeä, joka voi siis olla voimissaan muissakin ihmisissä, huoli-

matta siitä mitä Kososelle henkilönä tapahtui. 

Kososlaisuus sai jälleen uusia piirteitä nimimerkki kun nimimerkki A.S. kuvasi sitä ”lihalli-

seksi eriseuraksi”, joka hajaannutti seurakuntaa. Kososlaiset olivat ”kuivan lakihengen” 

vallassa ja arvostelivat saarnaajia, jotka eivät nuhdelleet ja ojentaneet seurakuntaa terävin 

sanoin. Kososlaisten kerrotaan jälleen olevan isäntähengen otteessa ja juoruilevan takana-

                                                             
378

 PM 31.10.62, ”Omakohtaisia kokemuksia n.k. kososlaisuudesta”. 
379

 PM 15.4.64, ”Väärästä hengestä on tehtävä parannus”. 
380 Ibidem. 
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päin muista uskovaisista ja heidän vioistaan. Moninaiseen kuvaukseen on sisällytetty myös 

”seurakuntaa halveksuva henki” ja ”kova ja vaativa henki”. Kirjoittaja liittää kososlaisuuden 

yhteen ansamaalaisuuden ja pollarilaisuuden381 kanssa.382 Näiden 1960-luvun kososlaisuutta 

koskevien tekstien sisältö tuskin unohtui, mutta kososlaisuus ei noussut henkioppien keski-

öön (ainakaan lestadiolaisuuden valtavirrassa sen julkaisujen perusteella) ennen kuin noin 

vuosikymmentä myöhemmin hoitokokouksien tahdin kiihtyessä. On huomattava, että 

1960-luvun määritelmätkin antoivat paljon aseita väärän hengen syytöksiin, koska kososlai-

suus ymmärrettiin niin monipuolisesti ja myös kertojasta riippuen eri sisältöpainotuksin. 

Myöhemmin kososlaisuuden häilyvä luonne näkyi vielä selvemmin. 

Kososlaisuus teki paluun Päivämiehen opettaman henkiopin keskiöön vasta hoitokokous-

ajan viimeisessä vaiheessa vuonna 1979. Siitä on luettelomaisia mainintoja aikaisemmin-

kin383, mikä viittaa sitä käytetyn hoitokokouskäytännössä, mutta koko yhteisön tasolla se 

nousi tässä vaiheessa merkittäväksi ja käytännössä imi itseensä kaikki siihenastiset väärän 

hengen kuvaukset. Kososlaisuuden piirteisiin lueteltiin eri artikkeleissa kuuluvan sekä kii-

vasta ja kireää henkeä että hempeää henkeä. Se oli ”erityisen syvä väärä henki”. Samassa 

hengessä olevia kohtaan se oli hempeä ja toisaalta ”totuudessa vaeltavia Jumalan lapsia koh-

taan” tarvittaessa mielistelevä, mikäli se palveli kososlaisen etuja. Muuten kososlaisuus il-

meni ”arvostelevana, vaativana, tarkkanäköisenä ja kireänä” henkenä. Tähän kuului kaikkien 

niiden Jumalan lasten arvostelu, jotka eivät heidän mielestään olleet oikein uskomassa. Pa-

nettelu tapahtui heidän toimestaan takanapäin. Erityisesti kososlaiset kuitenkin arvostelivat 

Jumalan valtakunnan tekemiä päätöksiä ja kannanilmaisuja. Erotuksena seurakunnan omaan 

toimintaan perusteltiin, että Jumalan rakkauden ja totuuden hengessä puhuttelu oli eri asia. 

Kososlaisuuden erikoispiirteisiin luettiin sekin, että he tekivät kärkkäästi parannusta teois-

taan ja jopa hengestäkin, mutta usein käyttäytyminen ei kuitenkaan muuttunut, eli Pyhä 

Henki ei kirkastanut heille väärää henkeä todelliseksi synniksi. Tähän liittyen kososlaisuu-

den kuvaan kuului myös väärä rippioppi, jossa ”luotetaan siihen, että on tehty parannus 

kaikista synneistä ja näin rakennetaan ja vahvistetaan omaa vanhurskautta”. Tämä taas ”ajoi 

tekojen tielle”, eli armosta lain alle. Väärään henkeen eksyneet saattoivat olla myös rohkeita 

ja jaloja totuuden puolustajia, mutta he tekivät sen lain tuomitsevassa hengessä Jumalan 

                                                             
381 1900-luvun alussa liikkeestä irrottautuneita lestadiolaisuuden pieniä haaroja, jotka nimettiin niiden 
syntyä innoittaneiden saarnaajien mukaan. 
382

 7.1.65, ”Katsokaa, ettei kenkään teitä petä”. 
383 Esim. PM 7.1.75, ”Tehkää hyvä puu”, PM 4.2.76, ”Väärän hengen vaarat”. 
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rakkauden ja totuuden hengen sijaan. Kososlaisesta hengestä katsottiin kertovan jopa sen-

kin, että ei ymmärretty mitä sillä tai muilla väärillä hengillä tarkoitettiin.384 

Kososlaisen hengen vaikutus oli siitä tehtyjen määritelmien mukaan todella läpitunkeva. 

Kososlaisuudesta kertovien saarnojen litteroinneissa on paljon värikkäitä kuvauksia siitä, 

kuinka henki kokonaisvaltaisesti vaikutti sen valtaan joutuneen elämään. Kososlaiseen hen-

keen sortuneet pyysivät syntejä paljon anteeksi, mutta elivät ”lihanvapauden hengessä”, 

joka vaati tekoja. Syntejä anteeksi pyytävän ei ollut tarkoituskaan luopua syntielämästä. Ko-

soslaisuus oli myös ”riitelevä henki”, joka näkyi paitsi uskonelämässä, myös perheen kes-

ken. Aviopuolisoiden välit olivat usein kireät, samoin kuin suhde lapsiin. Evankeliumin 

käyttö385 saattoi olla vähäistä tai jos ei ollut, niin riidat jatkuivat siitä huolimatta. Kososlaisen 

puheet olivat usein kaksimielisiä. Toisaalta kososlaisen tuntomerkiksi kyllä lueteltiin riitai-

suuden vastakohdaksi ”poikkeuksellinen veljellinen rakkaus, muttei yhteistä rakkautta”, 

viitaten ilmeisesti seurakunnan neuvojen ylenkatsomiseen, mutta hyviin henkilökohtaisiin 

suhteisiin liikkeeseen kuuluvien kanssa. Muita ilmenemismuotoja saattoivat olla tyytymät-

tömyys ja katkeruus yhteiskuntaa kohtaan, liikkeen työmuotojen kuten raamattuluokan ja 

päiväkerhotyön arvostamattomuus, maallisten lakien ja asetusten noudattamatta jättäminen 

ja Jumalan valtakunnan julkinen arvostelu ja juoruaminen386. Väärän hengen hedelmät saat-

toivat olla myös melkein näkymättömiä ja piiloutua silloin kun siitä hoidetaan. Kososlainen 

henki saattaa jopa taistella toisen ihmisen kososlaisuutta vastaan.387  

 

Kososlaisuus näkee kristillisyyden toiminnassa paljon vikoja. Laulukirjauudistus 

oli pahasta. Nuorisotyö, päiväkerho ja raamattuluokka on pahasta. Nähdään vää-

rällä tavalla kristillisyyden muuttuneen. Neuvottelu- ja seurakuntapäivät alustuk-

sineen ovat tarpeettomat.388 

 

                                                             
384

 PM 16.5.79, ”Seurakuntapäivät Raahessa”, PM 23.5.79, ”Alustus Raahen seurakuntapäivillä”, SL 9/79, 
”Väärät profeetat” Alustus Ylitornion seurakuntapäivillä 19.5.1979, PM 6.7.79, ”Seurakuntapäivät ja 
juhannusseurat Pudasjärven rauhanyhdistyksellä”, SL 11/79, ”Seurakuntapäivät Karstulassa” Artikkeli 
sisältää rauhanyhdistyksen tervehdyksen, jossa kerrotaan kokouksen pidetyn ja seurakunnan tehneen 
parannusta kososlaisesta hengestä. Pääosa tekstistä on kokouksen alustuksena pidetyn puheen litteroin-
ti, puhujana yhä aktiivinen saarnaaja Raimo Hosionaho. 
385

 Viittaa lestadiolaisuuden parannussaarnaan ”Jeesuksen nimessä ja veressä, kaikki synnit anteeksi”. 
386 70-luvun loppuun mennessä useat henkiopeista syytetyt olivat kertoneet kohtelustaan julkisesti sa-
noma- ja aikakauslehdissä. 
387 PM 6.7.79, ”Seurakuntapäivät ja juhannusseurat Pudasjärven rauhanyhdistyksellä”, PM 29.8.79, 
”Seurakuntapäivät Yli-iissä”. SL 11/79, ”Seurakuntapäivät Karstulassa”, SL 12/79, ”Ylikiimingin seurakun-
tapäivät”. 
388 PM 1.8.79, ”Kososlaisuus väärä henki”. 
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Kososlaisen hengen merkittävyydestä kertoo myös se, että SRK:n pääsihteeri Einari Lepistö 

kirjoitti aiheesta pitkän pääkirjoituksen kaikkien sitä käsittelevien tekstien jatkoksi. Teksti 

noudattelee aikaisempien kuvauksien linjaa mainiten tämän hengen pääasialliseksi piirteeksi 

sen, että se sotii ”tavalla tai toisella” Jumalan seurakuntaa vastaan. Se on myös erityisen 

vaikeasti karkotettava henki, sillä ”useiden henkien” eroaminen eriseuraksi ei näyttänyt to-

teutuvat sen kohdalla, vaan ”kososlainen väärä henki roikkuu kristillisyyden mukana”. Le-

pistö myös entisestään monipuolistaa kososlaisen hengen oirekuvastoa. Hänen mukaansa 

kososlaisuuteen kuuluvat ”näyt ja unet”, joihin uskotaan enemmän kuin Jumalan sanaan. 

Kososlainen myös saattaa puhutellessa antautua ”lihan liikutusten valtaan”, ilman Pyhän 

Hengen vaikutusta389. Kososlaiset sortuvat myös vääriin profetioihin ja maailmanlopun 

ennustamiseen. Tuntomerkiksi kävi myös se, että väärän hengen vallassa ollut joko teki 

vääriä parannuksia oikeasti muuttamatta toimintaansa tai sitten teki sovintoa ”pelkistä he-

delmistä, ei hengestä”. Lepistö päättää artikkelin toteamalla Jumalan valtakunnan käyneen 

ihmeellistä kilvoituksen aikaa, jossa ”moni kososlaisen hengen kantaja on saanut parannuk-

sen armon”.390 Tässä vaiheessa kososlaisen hengen oireet olivat jo niin moninaiset, että siitä 

voidaan sanoa tulleen eräänlaisen ”yleishengen”, jonka kuvaukseen kuuluivat kaikki aikai-

sempien vuosien henkien tuntomerkit. 

Henkiopin monimutkaisuus ja –tulkintaisuus johti siihen, että kenttäväki ei hoitokokous-

ajan kiivaimpanakaan aikana ollut usein perillä siitä, mitä henkiopilla tarkoitettiin ja mistä 

heitä illan ja yön tilaisuuksissa syytettiin. Syytökset saattoivat perustua käytännössä melkein 

mihin tahansa. Linjakummun keräämässä aineistossa tällainen satunnaisuus on vahvasti 

läsnä. Hoidetuksi saattoi joutua vaikkapa naapurin tervehtimättä jättämisestä, liian harvoista 

seurakäynneistä ja vastaavista. Oli käytännössä mahdotonta pitää itsensä turvassa syytöksil-

tä, sillä ainakin joissain paikallisyhdistyksissä kaikkia ja kaikkea tarkkailtiin ja asioita tulkittiin 

mielivaltaisen tuntoisesti.391 Toimittaja Hannu Karpo muisteli hoitokokouksista kertovan 

ohjelman kuvaamista Yleisradiolle työskentelynsä ”mieleenpainuvimpana ja surullisimpana” 

kokemuksena. Hän todisti ohjelmaa tehdessään lasten tekevän ilmiantoja vanhemmistaan ja 

                                                             
389

 ”Liikutuksia” oli lestadiolaisuudessa esiintynyt sen alkuajoista lähtien. Niissä saarnaa kuunteleva seu-
rakuntalainen saattoi puhjeta spontaaneihin aamen-huutoihin ja Kristuksen ylistykseen. Kososlaisuuteen 
liitettynä niillä ei kuitenkaan ollut Jumalan henkeä taustalla. 
390 PM 1.8.79, ”Kososlaisuus väärä henki”. 
391 Linjakumpu 2012, 90-128. Linjakummun aineistossa mainitaan esimerkiksi tapaus, jossa lestadio-
lainen yrittäjä oli talousvaikeuksien keskellä maininnut luottavansa Jumalan johdatukseen. Tämä oli 
johtanut syytökseen ”ylihengellisyydessä”, josta yrittäjä oli hoitokokouksessa joutunut tekemään paran-
nusta. 
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aviopuolisoiden toisistaan.392 Jorma Kurvisen reportaasissa esille nousee ennen kaikkea 

henkiopin monimutkaisuus. Etenkin kososlaisuus ja ekumenian harha olivat useille seura-

kuntalaisille sisällöltään käsittämättömiä.393 1970-luvun lopun erikoispiirre oli, että melkein 

kaikki synnit tulkittiin kososlaisen hengen hedelmiksi.394 Kososlaisuus olikin henkiopin hui-

pentuma siinä mielessä, että sitä käytettiin lähes kaikesta lähes kaikkia vastaan. Tiivistettynä 

sitä voidaan kuvata ennen kaikkea SRK:n päätöksiä ja hoitokokousmenetelmää vastusta-

neeksi hengeksi. Valtavan laajan tuntomerkistön pohjalta sitä voitiin käyttää lyömäaseena 

ketä tahansa tai mitä ajatusta tahansa vastaan. Se toimikin selkeämmin seurakunnan sisäisen 

kurinpidon välikappaleena kuin dogmaattisesti selkeänä oppina, jollaiseksi sitä on mahdo-

tonta määritellä. 

 

3.5. Tänä viimeisenä pahana maailman lopun aikana 

 

 

Lähestyvästä maailmanlopusta kertova runo 25.1.1966 ilmesty-

neestä Päivämiehestä. 

                                                             
392

 HS 23.5.2007, ”Karpolla on yhä asiaa”. 
393

 Kurvinen 1980, 17-19. 
394 Haukkala 2010, 65-66. 



87 
 

 

Jo 1960-luvun alussa pappishajaannuksen aikaan lähestyvä maailmanloppu oli Päivämiehen 

ja Siionin Lähetyslehden keskeisiä aihepiirejä. 1960-luvun kuluessa ja 1970-luvun loppuun 

tultaessa merkkejä lopun ajoista etsittiin yhä kiivaammalla tahdilla ja asiasta myös kirjoitet-

tiin paljon. 1960-luvulla maailmanlopun läheisyyttä ennustetaan ennen kaikkea ”ajan mer-

keistä”, eli yhteiskunnassa käynnissä olleesta voimakkaasta muutoksesta käsin. Ehkä keskei-

sin tekijä oli kulttuurin maallistuminen. Lestadiolainen pelastusoppi oli ollut enemmän tai 

vähemmän eksklusiivinen Laestadiuksen ajoista asti, mutta heidän näkökulmastaan ”ulko-

naisen kristillisyyden” vaihtuminen avoimeen sekulaarisuuteen ja kristillisten arvojen mer-

kittävyyden vähenemiseen oli järkyttävä asia ja merkki ”ajan illasta”. Ylivoimaisesti käytetyin 

kielikuva koski ”Nooan päiviä”. Maailmanlopun lähestymistä koskevissa artikkeleissa se 

kuuluu referoiduimpiin Raamatun kohtiin.395 Nopean yhteiskunnallisen muutoksen yhdis-

täminen lähestyvään maailmanloppuun ei ole ollut erityisen harvinaista. Esimerkiksi härkös-

läisyydessä396 yleiset apokalyptiset ennustukset on yhdistetty voimakkaaseen yhteiskunnalli-

seen murroskauteen 1940-luvun lopulla.397 Myös Jehovan todistajien eskatologisissa ennus-

tuksissa teknologisen kehityksen nopea edistyminen nähtiin lopun ajan merkkinä.398 

 

Raamatun mukaan elämme lauantaiehtoota. Maanantai ja tiistai kuluivat veden-

paisumukseen mennessä, siis noin kaksituhatta vuotta. Sitten keskiviikko ja tors-

tai Kristuksen syntymään mennessä, noin kaksi tuhatta vuotta. Nyt perjantai ja 

lauantai, kohta taas kaksi tuhatta vuotta. Ja aika on lyhennetty valittujen tähden. 

Jumala loi kuutena päivänä ja pyhitti seitsemännen päivän. Kun hengen silmin 

katselemme Raamatun mukaan ajanlaskua, niin lupaukset kaikki täyttyvät. Kil-

voitelkaa siis uskossa, te lapset. Pian saavutaan kotiin Karitsaa kiittämään.399 

 

Nooan aikojen kuvaus on artikkeleissa sisällöltään varsin yhtenäistä. Jeesuksen toinen tule-

minen rinnastettiin lähestyvään vedenpaisumukseen, joka oli aikansa maailmanloppu lähes 

kaikille eläville olioille. Modernisoituvassa Suomessa nähtiin paljon Raamatusta tuttuja 

                                                             
395

 Esim. PM 10.2.65, ”Maailma ei tuntenut Noan uskoa vaan piti hulluutena Jumalan viisauden”, PM 
17.11.65, ”Lopun merkit”, PM 1.12.65, ”Noan aikojen synnit”, 5.1.66, ”Niin kuin tapahtui Nooan päivi-
nä”, PM 4.10.67, ”Niinkuin Noan päivät”, PM 13.11.68, ”Lopun merkit”, SL 6/69, ”Elämme lopun ajassa”. 
396 Adam Härkösen mukaan. Härkösläisyyttä pidetään ainoana 1900-luvulla syntyneenä maallikkovetoi-
sena herätysliikkeenä Suomessa. 
397

 Louhela 2013, 35-36. 
398

 Franz 2004, 216-218. 
399 PM 5.1.66, ”Lähestymme ajan iltaa”. 
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merkkejä: uskottomia oli paljon, uskovaisia vähän, josta johtuen suurin osa eli ”synnin saas-

tassa”. Ihmiset ”joivat, naivat ja huorivat” vailla synnin tuntoa. Nykyihmisten keskittyminen 

elintason kohottamiseen ja nautintojen hakemiseen nähtiin erittäin vahingolliseksi yhteis-

kunnalle ja etenkin sen hengelliselle kehitykselle. Syntisiä ihmisiä yhdisti Nooan aikojen 

tavoin sekin, ettei Jumalan viisaus enää kelvannut, eikä lestadiolaisesta yhteisöstä kantautu-

vaa totuuden ääntä enää kuultu. Paljon kiinnitettiin huomiota siihen, että herätys oli suuresti 

laantunut ja yhteisö kasvoi lähinnä sisältä päin. ”Harvoin näkee enää uskottomia seuroissa”. 

Myös siihen kiinnitettiin huomiota, että lestadiolaisuuden arvostus liikkeen ulkopuolella oli 

muutenkin laskenut.400 Poikkeuksena pappishajaannuksen aikaiselle maailmanloppukeskus-

telulle, hajaannuksen jälkeen lopun merkit löytyivät hetken aikaa ympäröivästä maailmasta, 

ei liikkeen sisältä. Jatkuvuutta aikaisempaan aiheen käsittelyyn toi se, että maailmanloppuun 

vedottiin uskossa jatkamisen motivoijana. Koska merkit olivat niin selvät, enää tarvitsi jak-

saa kulkea vain lyhyen matkaa. 

1970-luvun maailmanloppukirjoittelu oli hyvin samankaltaista sisällöltään. Maailman rappi-

oon tietenkin saatiin lisämateriaalia sitä mukaa kun Suomi yhä etenevissä määrin maallistui. 

Aborttilaki, ”vielä syntymättömien ihmisten murhaaminen” ja kirkon rappio ovat artikke-

leissa esillä, samoin kuin psykologian astuminen uskonnon kentälle selittämään ”hengen 

asioita”.401 Ajan merkkien tulkitsemista tehtiin kuitenkin yhä kasvavissa määrin liikkeen 

sisäisistä tapahtumista, kuten pappishajaannuksenkin aikaan. Lisääntyvät avioliitot maail-

man ihmisten ja kristittyjen välillä määriteltiin yhdeksi maailmanlopun ennustajista. Muiden 

kristinuskon suuntauksien nähtiin yhä rajummin houkuttelevan ”oikeita kristittyjä”. Myös 

henkien taistelu nostettiin olennaiselle paikalle viimeisten aikojen tunnusmerkiksi. ”Vaaral-

listen henkien taistelun ajan” uskottiin merkitsevän sitä, että Jeesuksen toinen tuleminen oli 

jo todella lähellä. Tähän saattoi vaikuttaa se, että tilanne liikkeen sisällä muuttui kaootti-

semmaksi hoitokokousten yleistyessä, samoin kuin niihin kohdistuvan kritiikin ollessa aina 

vain julkisempaa. Jumalan siionissa käyvä ”opin tuulten ristiveto” määriteltiin selkeimmäksi 

ja vaarallisimmaksi lopun ajan merkiksi.402 Missään vaiheessa ei kuitenkaan ennusteta maa-

ilmanlopulle tarkkaa aikaa ja päivämäärää, vaan sellaista pikemminkin pidetään väärän us-

                                                             
400

 PM 10.2.65, ”Maailma ei tuntenut Noan uskoa vaan piti hulluutena Jumalan viisauden”, SL 11/65, 
”Vaaralliset ajat”, PM 17.11.65, ”Lopun merkit”, PM 1.12.65, SL 7/65, ”Lopun aika lähestyy”, ”Noan 
aikojen synnit”, 5.1.66, ”Niin kuin tapahtui Nooan päivinä”, PM 4.10.67, ”Niinkuin Noan päivät”, PM 
13.11.68, ”Lopun merkit”, SL 6/69, ”Elämme lopun ajassa”. 
401 Esim. PM 8.11.72, ”Kaiken loppu on lähellä”, PM 27.11.74, ”Viimeisinä päivinä vaaralliset ajat lähene-
vät”, PM 20.11.74, ”Tuomiopäivä”, SL 7-8/75, ”Uuden Jerusalemin kaunistus”. 
402

 SL 11/73, ”Maailman lopun merkeistä”, PM 13.6.73, ”Viimeisten aikojen merkit”, PM 4.2.76, ”Lopun 
ajan vaarallisin merkki”. 
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konnon ”yhtenä varmimmista tunnusmerkeistä”.403 Maailmanlopun ennustaminen ja odot-

taminen muodostivat sisäisten puhdistustoimien kanssa kokonaisuuden. Hoitotilaisuuksissa 

tuskin saattoi olla vaikuttamatta se, että maailmanlopun ajateltiin odottavan aivan nurkan 

takana. Se myös toimi – todennäköisesti kuitenkin tarkoituksettomasti – painostuskeinona. 

Koskaan ei voinut tietää, koska Jeesuksen toisen tulemisen aika koittaisi ja siinä vaiheessa ei 

tietenkään kannattanut olla sidottuna synteihinsä. 

 

3.6. Yksi Jumalan valtakunta, yksi ääni 

 

Pappishajaannuksen aikainen diskurssi liikkeen julkaisuissa oli etenkin suoraan hajaannuk-

sen jälkeen sisällöltään selkeä ja yhdenmukainen. Siinä pääasiallinen vihollinen, viittaus-

strategian ”toinen”, oli maallikkolinjaa vastustanut pappislestadiolaisuus, joka häiritsi liik-

keessä vallinnutta opillista konsensusta tunnustususkollisilla näkemyksillään ja tiukan eks-

klusiivisen pelastuskäsityksen haastamalla. Asetelma muuttui kuitenkin nopeasti. Hajaan-

nuksen aikaa leimanneet vahvat kriittiset puheenvuorot eivät koskaan vaienneet, vaikka 

varsinainen kiistakirjoittelu lakkasikin toisen osapuolen päätyessä erotetuksi seurakunnan 

yhteydestä. Kohde vaihtui pappisveljistä ja monimutkaisista opillisista koukeroista ympäröi-

vään yhteiskuntaan ja sen rappioon. 1960-luvun aikana lestadiolaisuus otti selkeän askeleen 

sisäänpäin. 

Siinä missä hajaannuksen ajan retoriikassa liikkeen sisällä kasvanut eriseura muodosti suu-

rimman huolen, hajaannuksen jäätyä menneisyyteen alkoi vaarallinen toinen muodostua yhä 

selkeämmin tavallisista liikkeen ulkopuolisista ihmisistä. Heidän kanssaan ei suositeltu ole-

van tekemisissä enempää kuin oli tarpeen, koska ”epäuskoinen” veti kohti maailmaa Juma-

lan valtakunnasta poispäin. Tämä selitettiin ennen kaikkea poikkeuksellisen pahalla ajalla, 

jossa lestadiolaisuuden edustama oikea uskovaisuus näyttäytyi irrelevanttina ja arvottomana. 

Liikkeen ulkopuolisiin suuntautunut jyrkkyys meni niin pitkälle, että se haastoi jopa lesta-

diolaisuuden ydinolemuksen herätysliikkeenä. Täydellinen maailmasta eristäytyminen näyt-

täytyi aikaan sopivana ja oikeana reaktiona, maailman ihmiset tulisivat kyllä kohti pelastusta 

ilman aktiivista Jumalan valtakunnan lähetystyötäkin, mikäli Jumala oli niin tarkoittanut. 60-

luvun loppuun tultaessa kaikenlaista yhteydenpitoa epäuskoiseen maailmaan alettiin pitä-

                                                             
403 PM 13.6.73, ”Viimeisten aikojen merkit”. 
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mään epäsuotuisana ja vältettävänä.404 Kasvanutta epäluuloa maailman ihmisiä kohtaan voi-

daan pitää erittäin merkityksellisenä. Suoranaiset kehotukset olla olematta tekemisissä liik-

keen ulkopuolisten kanssa kertovat liikkeessä tai ainakin sen johdossa vallinneesta pelkoti-

lasta. Huoli Suomen maallistumisesta ja liikkeen tulevaisuudesta siinä oli todennäköisesti 

pääasiallinen katalyytti liikkeen kasvavalle sisäiselle sekasorrolle ja hoitokokousten aallolle. 

Tätä korosti historiallinen konteksti, jossa liike oli juuri kohdannut vaikean hajaannuksen, 

jossa valta liikkui väljemmän seurakuntakäsityksen omaksuneilta teologeilta liikkeen sisältä-

kin päin tarkasteltuna radikaaleille maallikkolinjalaisille, jotka pääsivät sakramenttikiistan 

voitettuaan yhä näkyvämpään ja kuuluvampaan asemaan liikkeen sisällä. 

 

Kun jumalattomat suunnittelevat jollekin keksinnölle käytön, eivät he ota huo-

mioon Jumalan tahtoa eikä hyvän omantunnon herkkää ääntä. Aivan toiset mo-

tiivit vaikuttavat valintoihin. Ensimmäisenä tavallisesti on raha ja toisena lihan ja 

veren tahto. Nämähän aineet eivät edusta taivaallisia arvoja.405 

 

Maailmaa määriteltiin paitsi sen epäuskon, myös muuttuvan kulttuurin kautta. Lestadio-

laisuuden ulkopuolella olevan maailman toiseus ei koskenut pelkästään ihmisiä, mutta myös 

uuden ajan teknologiaa. Uuden yhteiskunnan aineellisen kehityksen väärä suunta tiivistyi 

ennen kaikkea television ja ehkäisyvälineiden vastustamiseen. Televisio sai Päivämiehen ja 

Siionin Lähetyslehden artikkeleissa paljon palstatilaa ja se päätyi esimerkkitapaukseksi kos-

kien ”tätä pahaa aikaa”. Television katsottiin olevan ohjelmasisällöltään täydellisen rappioit-

tava ja paha, eikä sen omistaminen ollut missään olosuhteissa sallittua. Se rinnastettiin ra-

juimmillaan jopa Ilmestyskirjan petoon, joka oli tullut lumoamaan ja samalla tuhoamaan 

maailman.406 Artikkelit olivat sisällöltään yhtenäisiä, mutta rivien välistä on luettavissa, että 

kentällä asiasta oli paljon eriäviä mielipiteitä, eikä television omistaminen ollut ennenkuu-

lumatonta. Televisiota koskevat artikkelit tarjoavatkin mielenkiintoisen näkökulman liikkeen 

johdon ja kentän välisiin ristiriitoihin. Televisiosta kirjoitettiin todella pitkään, läpi 1960- ja 

                                                             
404

 Esim. PM 30.11.61, ”Sankarit maan päällä”, SL 3/64, ”Älkää vetäkö iestä epäuskoisten kanssa!”, SL 
6/64, ”Vaarallista”, SL 1/65, ”Kyllä on paha aika”, SL 1/67, ”Uskovaiset ja jumalattomat”. 
405 PM 9.10.63, ”Kavahda niitä, mitkä sotivat hyvää omatuntoa vastaan”. 
406 Esim. SL 6/64, ”Vaarallista”, PM 25.3.64, ”Televisioko kristityn kodin huonekalu”, SL 11/64, ”Televisio 
ja elävä kristillisyys”, SL 6/65, ”Katsoin televisiota”, PM 23.2.66, ”Vähän televisiosta ja politiikasta”, PM 
26.1.62, ”Sota syntiä vastaan kiihtyy lopun edellä”, SL 12/65, ”Valvokaa”, SL 1/69, ”Uskon kilvoituksen 
perustus”. 
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70-luvun ja se kiellettiin useaan kertaan puhujankokouksissa.407 Tämä kielii omalta osaltaan 

siitä, että uuden ajan tarjoamat muutokset olivat haaste yhtenäisyyden säilymisen kannalta. 

Jos viesti olisi ollut helposti toimitettavissa kenttäväelle, ei kieltoja olisi tarvittu useita. Tele-

visio yksittäisenä aiheena lienee analoginen 1970-luvun kamppailujen kanssa, joiden pääasi-

allisena tehtävänä näyttää olleen seurakunnan puhdistus toisinajattelijoista ja niistä, jotka 

eivät mukautuneet liikkeessä tehtyihin linjauksiin tapasäännöistä. Kuuliaisuus ja yhteisen 

rintamalinjan pitäminen maailmaan, ”yksi henki”, nähtiin niin arvokkaaksi, että niitä vaalit-

tiin vaikka väkipakolla. 

Me vastaan muut-lähtökohta säilyi koko tarkastelujakson ajan keskeisenä asennesisältönä 

lehtien jutuissa. Vastakkainasettelu oli retoriikaltaan samankaltaista pitkään, mutta ”mui-

den” määritelmä koki merkittävää vaihtelua etenkin 1970-luvun lopulla. Liikkeeseen kuu-

lumattomat määriteltiin kaiken aikaa ”vastustajiin”, mutta ajan kuluessa tämän ulkopuolisen 

vaikutuksen katsottiin korruptoineen seurakunnan jäseniäkin. 1960-luvun ja 1970-luvun 

alun selkeä asetelma muuttuikin huomattavasti vaikeammin tajuttavaksi henkioppiajattelun 

yleistyttyä, mikä on todennäköisesti yksi liikkeen sisäisten myllerrysten pääsyistä. Kun aikai-

semmin Jumalan valtakunnan raja oli ollut selkeästi osoitettavissa, niin yhtäkkiä kuka tahan-

sa – ja jopa suurin osa! – liikkeen sisällä olevistakin saattoi kuulua ”toisiin” eli väärään hen-

keen menneisiin. Tilannetta sekoitti henkiopin vaikeaselkoisuus, väärän hengen vallassa 

oleminen oli hyvin tulkinnanvarainen sieluntila, jonka oireet saattoivat olla tosi lieviä tai 

keskenään ristiriitaisiakin. 1970-luvun loppuun tultaessa kososlaisen hengen oirekuvastoa 

voitiin tulkita miten vain ja kenestä tahansa. Yhteinen määrittävä tekijä ”meille” olikin opin 

sisällön sijaan kuuliaisuus seurakunnalle ja sen opetukselle ja linjanvedoille tapasääntöihin 

liittyen. ”Me” haluamme olla nöyriä ja seurakunnalle uskollisia kun taas ”toinen” nousee 

Jumalan valtakuntaa ja sen neuvoja vastaan.408 Henkioppien monimutkaiselta vaikuttavat 

kuvaukset voidaan varsinkin kiistan huippuaikoihin viitatessa tiivistää siihen, että kaikenlai-

nen erimielisyys SRK:n johtokunnan, työvaliokunnan tai puhujien kokouksissa tehtyjen 

päätöksien suhteen johti syytökseen väärästä hengestä. Kyse oli siis ennen kaikkea tavasta 

sitoa liikkeen jäsenet tiukasti yhteen ja vaientaa kaikenlainen kritiikki seurakunnan toimintaa 

kohtaan. 

                                                             
407 Lohi 2000, 109-111. 
408

 PM 16.5.79, ”Seurakuntapäivät Raahessa”, PM 23.5.79, ”Alustus Raahen seurakuntapäivillä”, SL 9/79, 
”Väärät profeetat” Alustus Ylitornion seurakuntapäivillä 19.5.1979, PM 6.7.79, ”Seurakuntapäivät ja 
juhannusseurat Pudasjärven rauhanyhdistyksellä”, SL 11/79, ”Seurakuntapäivät Karstulassa” 
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Siionin Lähetyslehden ja Päivämiehen 1960- ja 70-luvun teksteissä näyttäytyy hyvin musta-

valkoinen maailma. Hyvyys, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus liittyvät teksteissä hyvin 

vahvasti seurakuntaelämään kun taas pahuus, rappio ja hengellinen kuolema sijoitetaan 

maailmaan, liikkeen ulkopuolelle. Yksityiskohdat vaihtelevat ajan kuluessa, mutta liikkeen 

jäsentelemä maailmankuva on hyvin yhdenmukainen. Pappishajaannusta edeltäneen kaltai-

nen kiistakirjoittelu409 loistaa poissaolollaan, vaikka liikkeen sisäinen tilanne oli tunnetusti 

tukala ja riitainen. On ilmeistä, että pappishajaannuksen jälkimainingeissa tehty päätös lisätä 

lehden ennakkosensuuria ja tehostaa toimitusneuvoston toimintaa kantoi tässä mielessä 

hedelmää.410 Kohtalaisen laajasta kirjoittajakunnasta huolimatta lehtien ydinsanoma oli yh-

denmukainen. Kentällä vallinneesta sekavasta tilanteesta kirjoitettiin, mutta kirjoitukset oli-

vat yksinomaan hoitotoimenpiteitä ja siihen liittyviä opillisia näkemyksiä puoltavia. Liikkeen 

johdon toimia vastustavia kirjoituksia ei julkaistu Päivämiehessä, vaan niihin korkeintaan 

viitattiin välillisesti puhujien kokouksista tai hoitokokouksista kertovissa artikkeleissa.  

Yhtenäinen linja koki lievän kolauksen vasta voimakkaan ulkoisen painostuksen alkaessa 

1970-luvun lopulla. Hoitokokoukset nousivat laajaan kansalliseen käsittelyyn vuodesta 1978 

alkaen, jolloin suomalaiset sanomalehdet ja aikakauslehdet raportoivat laajasti lestadio-

laisuudessa tapahtuneista painostustilaisuuksista.411 Vaikka lehdistössä esiintyneet väitteet 

tyrmättiin perättöminä, aiheutti se sisäisiä toimia liikkeessä. Merkittäviä ”hoitomiehiä” ja 

saarnaajia, esimerkiksi pappishajaannuksen ja hoitokokouksien voimahahmoihin kuulunut 

Heikki Saari, asetettiin saarnakieltoon. Tähän saakka varsin kyseenalaistamattomasti hoito-

toimenpiteisiin suhtautunut liikkeen lehdistö julkaisikin vuoden lopussa kaksi tekstiä, joista 

on aistittavissa tietoista muutosta. Ylikiimingin hoitokokousta käsitellyssä artikkelissa ker-

rottiin erikoishuomion kohdistuvan ”puhujaveljiin ja Jumalan valtakunnan luottamustehtä-

vissä oleviin”.412 Jo tätä joulukuun 1979 tekstiä aikaisemmin syyskuussa niin ikään hoitoko-

kousta koskeneessa artikkelissa mainittiin, että ”väärää henkeä vastaan taistelevat eivät he-

kään usein säily tahrattomina”.413 Liikkeelle jo riippakiveksi muodostunutta henkioppia siis 

sovellettiin käsillä olevaan ongelmaan lisäämällä väärän hengen valtaamien listalle liian an-

karia hoitomiehiä. Hyvin pian tämän jälkeen hengistä kirjoittelu väheni lähes olemattomiin. 

80-luvulle tultaessa aihe oli jo täysin taka-alalla harvenevien seurakuntaneuvottelu-uutisten 
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 Ks. Kesti 2001. 
410 PM 13.7.1961, ”Kokousten sarja suviseurojen yhteydessä Kuusamossa”. Toimitusneuvoston kokoa 
kasvatettiin ja myös sen kokoontuminen oli aikaisempaa tiheämpää. Tarkoituksena oli pitää lehden linja 
yhdenmukaisena. 
411

 Alatalo 2014, 113-121. 
412

 SL 12/79, ”Ylikiimingin seurakuntapäivät”. 
413 SL 9/79, ”Väärät profeetat” Alustus Ylitornion seurakuntapäivillä 19.5.1979. 
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käsitellessä muita asioita. Kaikesta päätellen SRK:n johdossa käsitettiin tilanteen karanneen 

käsistä. Oli aika lopettaa taistelu ja aloittaa ”rauhan aika”. 

2000-luvun nettikeskusteluissa hoitokokousopit nähtiin usein yksittäisten voimakkaiden 

harhaanjohtajien aikaansaamisina. Etenkin Heikki Saaren toimintaa ja näkemyksiä on arvi-

oitu paljon paitsi internetissä414, jopa Rauhan Tervehdyksessäkin lestadiolaisen maallik-

kosaarnaajan Veikko Jurvakaisen lukijanpostikirjoituksessa415. Niissä Heikki Saari nähdään 

lähes yksin vastuullisena hoitokokousten väärinkäytöksistä ja ”lestadiolaiselle vieraan hen-

kiopin” kehittelystä. Näkemys ei ole syntynyt tyhjästä, sillä Saari on kiistatta yksi hoitoko-

kousoppien pääarkkitehdeista hänen ilmaistessa henkioppien mukaisia ajatuksia Päivämie-

hessä jo 60-luvun alussa.416 Saaren näkemyksiä ja merkitystä on arvioinut myös kirkkohisto-

rian professori Jouko Talonen, jonka mukaan lestadiolaisuudessa esiintyi ”mielivaltaisia” 

tulkintoja Vanhasta Testamentista vuosina 1960–1979. Hän nostaa Saaren ”omituiset” ja 

”jyrkkää eksklusivismia ja hoitokokouksissa harjoitettua ”sielunhoitoa”” tukevat kirjoitukset 

esimerkiksi tästä.417 Heikki Saarella on siis ilmiselvästi ollut merkittävä rooli 70-luvun opil-

listen korostumien muotoutumisessa. Tärkeämpi kysymys kuin se, kenen ajatukset alkoivat 

saada liikkeessä vastakaikua 1970-lukuun mennessä liittyy mielestäni siihen, miksi mustaval-

koista maailmankuvaa ja taistelevaa seurakuntaa korostavat opit saivat niin paljon suosiota? 

Voidaan sanoa, että hoitokokousajan ajan liikkeen julkaisujen teksti oli sisällöltään huomat-

tavan ristiriidatonta, ”yhden linjan” kirjoitusta huolimatta siitä, kenen kirjoituksia luki. Hoi-

tokokouksiin liitetyt opit ja käytännöt näyttäytyvät ennen muuta kollektiivisena ilmiönä, ei 

yhden ihmisen tai pienen joukon opillisina ajatuksina. Yksittäisiä henkilöitä ja opin muotoi-

lijoita tärkeämpiä olivat yhteisön hengelliset rakenteet keskusteluvaikeuksineen, muutosvas-

taisuus ja saarnaajaeliitin henkilövaihdokset 1960-luvulla, jotka mahdollistivat tapahtumien-

kulun. Viimeistään 1970-luvun puolivälin jälkeen esimerkiksi henkiopit oli omaksuttu liik-

keen johtoa myöten ja ne myös ohjasivat yhteisön sisäistä toimintaa yöhön venyvine ko-

kouksineen.  

 

 

                                                             
414 Esim. https://freepathways.wordpress.com/2009/05/12/keksityn-henkiopin-leviaminen/  
415

 Rauhan Tervehdys 15.8.2013, ”Henkioppi – harhaoppi”. 
416

 Ks. PM 30.10.63, ”On aika puhua oikeasta opista”. 
417 Talonen 2004, 126. 

https://freepathways.wordpress.com/2009/05/12/keksityn-henkiopin-leviaminen/
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4. Hoitokokousoppien uudelleenarviointi liikkeen sisällä 

 

4.1. Huhupuheita ja katkerien solvaamista – SRK puolustautuu syytöksiltä 

 

 

Lestadiolaisuuden suhde mediaan oli vielä 1970-luvun alussa torjuva. Erilaisiin tilaisuuksiin 

pyydettäessäkin liikkeen johto yleensä kieltäytyi läsnäolosta siellä, missä lestadiolaisuudesta 

keskusteltiin julkisesti. Esimerkiksi vuoden 1971 ”arktisen hysterian päivien”418 paneelikes-

kustelusta sekä Eeli Aallon 1970-luvun alussa lestadiolaisuudesta tekeillä olleesta elokuvasta 

kieltäytyminen perusteltiin lähinnä sillä, ettei sellaisella ollut rakentavaa vaikutusta. Muuten-

kin lehdistössä harvakseltaan esillä olleet artikkelit jätettiin liikkeessä yleensä noteeraamat-

ta.419 Kun tieto hoitokokouksista ja niissä yleisistä käytännöistä levisivät tiedotusvälineisiin, 

syntyi asiasta kansallisesti kiinnostava aihe, josta uutisoitiin valtakunnan kaikissa medioissa. 

Hoitokokouksissa esitettyjen väärinkäytösten lisäksi muutkin lestadiolaisuutta määrittäneet 

piirteet ja huhupuheet otettiin käsittelyyn. Niin Helsingin Sanomissa ja Kalevassa kuin 

useissa aikakauslehdissäkin aiheissa toistuivat lestadiolaisten työelämän ja koulumaailman 

konfliktit, liikkeen sulkeutuneisuus, hajaannustila ja yleinen keskinäinen ja liikkeen ulkopuo-

lisiin kohdistuva eripura. Uutisointi lestadiolaisuudesta oli niin yleistä, että Suomen Kuva-

lehti valitsi sen ”yhdeksi vuoden 1979 suurimmista keskustelunaiheista Suomessa”.420 Jo 

pelkkä uutisoinnin suuri määrä painosti lestadiolaisuutta avautumaan ja kommentoimaan 

heitä koskevia asioita. 

  

Mutta lopuksi: Missä lähimmäistä painostetaan nöyryyttäviin tunnustuksiin, mis-

sä häntä kielletään seurustelemasta vääräuskoisen naapurin kanssa tai edes ter-

vehtimästä tätä, missä sairasta estetään hakeutumasta lääkärinhoitoon, missä lap-

set eristetään ”uskottomista” leikkitovereistaan ja missä vaimot alistetaan joka 

suhteessa, nimenomaan myös seksuaalisesti aviomiestensä käskyvaltaan, siellä lu-

terilainen paikallisseurakunta ei voi vaieta.421 

 

Hoitotoimien jatkuessa myös yleensä vaitelias kirkko otti asiaan poikkeuksellisesti kantaa. 

Turun arkkipiispana toiminut Mikko Juva kirjoitti Helsingin Sanomiin pitkän artikkelin, 

jossa hän kertoi saaneensa lukuisia valituksia vanhoillislestadiolaisten toimintaan liittyen ja 

                                                             
418 Nimi tulee Marko Tapion kuuluisasta romaanista. 
419 Alatalo 2014, 64-77. 
420

 Alatalo 2014, 94-128. 
421

 HS 2.12.79, ”Lestadiolaisuus ja kirkko”. Arkkipiispa Mikko Juvan kannanotto lestadiolaisuuden tilan-
teeseen. 
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informoineensa Oulun piispaa asiasta jatkuvasti jo jonkin aikaa. Piispan ollessa sairaslomalla 

ja siten asian ollessa Oulun hiippakunnassa jäissä, päätyi Juva itse ottamaan julkisesti kantaa 

lestadiolaisuuden tilanteeseen. Artikkelissa Juva puhuukin varsin suorasanaisesti sekä liik-

keen eksklusiivista pelastuskäsitystä että sisäistä kurinpitoa vastaan ja toteaa, ettei kirkko voi 

katsoa lestadiolaisuudessa esiintynyttä toimintaa läpi sormien.422 Juvan artikkelia siteerattiin 

laajasti eri lehdissä ja vieläpä painottuen sen sanavalinnoiltaan ankarimpiin osioihin. Vii-

meistään Juvan artikkeli nosti hoitokokoukset merkittäväksi kansalliseksi uutisaiheeksi.423 

 

 

Eräät Jumalan valtakunnan hyljänneet ovat antaneet julkisuuteen vääristyneen 

käsityksensä SRK:n ”painostustoimista”, mutta samalla jättäneet sanomatta, 

kuinka samanaikaisesti kymmenettuhannet uskovaiset iloitsevat evankeliumin 

vapaudessa.424 

 

 

Tasaisesti kasvanut mediahuomio pakotti SRK:n uudelleenarvioimaan mediastrategiansa. 

12.12.1979, vain kymmenen päivää Juvan artikkelin jälkeen, SRK julkaisi Päivämiehessä 

virallisen vastineen julkiseen kritiikkiin, joka otsikoitiin kapiteelein SRK VASTAA. Siinä 

SRK paitsi oikaisee lehdissä esiintyneitä vääräksi katsomiaan tietoja, myös kiistää kaikenlai-

set väärinkäytökset ja selittää hoitokokousten olevan osa liikkeen normaalia toimintaa. Hoi-

tokokousten saama arvostelu kuitattiin siis tuoreeltaan liikkeen toimesta perättömänä, eikä 

mahdollisista yksittäisistä ylilyönneistäkään mainittu mitään. Painostamista ei voinut olla, 

koska ”elävä usko ei ole pakkouskoa”, eikä siihen ketään painosteta, vaan jokainen voi us-

konnonvapauslain mukaan joko uskoa, tai olla uskomatta. Argumentilla kierrettiin väitteet 

hoitotilanteiden painostavuudesta ja täydellisen kuuliaisuuden vaatimuksesta. Hoitokokous-

ten huono maine siirrettiin ”Jumalan valtakunnan hyljänneiden” valehtelevien kertomusten 

aikaansaannoksiksi, joita ei pitänyt ottaa todesta. Hoitotoimenpiteitä ylipäätään kuvailtiin 

normaalina, liikkeeseen aina kuuluneena käytäntönä, josta löytyi esimerkkejä jo Raamatus-

ta.425 Liikkeen ensimmäinen kannanotto esitettyihin syytöksiin oli siis ongelmat täysin kiel-

tävä. Itsekritiikin puutetta selittää sekin, että tapahtumat eivät tässä vaiheessa olleet täysin 

ohitse. Kirjoitusta pitää tarkastella aikalaisreaktiona, jossa näkyy yllätys siitä, että liikkeen 

asiat olivat nousseet kansalliseen tietoisuuteen niin voimakkaasti. Merkittävänä voidaan 

                                                             
422 Ibidem. 
423

 Alatalo 2014, 123-126. 
424

 PM 12.12.79, ”SRK VASTAA”. 
425 Ibidem. 
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pitää sitä, että liike ylipäätään reagoi julkiseen keskusteluun osallistumalla siihen itse. Sellai-

sesta oli pidättäydytty jo pitkään. 

 

Lestadiolaisuuden mediasuhdetta tutkineen Jani Alatalon mukaan 1970-luvun lopun kohu 

päätti lestadiolaisuuden ja SRK:n sulkeutuneen tiedottamisen kauden. Lestadiolaiset pitivät 

vuonna 1979 tiedotustilaisuuden lehdistölle kirjoittamansa artikkelin lisäksi ja osallistuivat 

tästä lähtien lestadiolaisuutta koskeneeseen julkiseen keskusteluun, mikä muutti lestadio-

laisuuden käsittelyä Suomen mediassa hieman tasapainoisemmaksi.426 Avoimempi linja nä-

kyi myös siinä, että SRK:n johtokunta suostui Jorma Kurvisen haastateltavaksi häneen re-

portaasiinsa ”Raportti lestadiolaisuudesta” (1980) aiheena nimenomaan lestadiolaisuuden 

70-luvun lopun sisäiset erimielisyydet ja hoitokokoukset. Haastattelussa läsnä olivat SRK:n 

luottamusmiehet Einari Lepistö, Kauko Mäntylä, Erkki Reinikainen, Voitto Savela ja Erkki 

Vaaramo. Kurvinen haastatteli heitä kentällä – lähinnä Kuusamossa – esitettyjen näkemys-

ten ja mediahuomiota saaneiden aiheiden pohjalta.427 Haastattelun antamista SRK:n voima-

hahmojen ryhmällä liikkeen sisäisistä asioista voidaan pitää täysin poikkeuksellisena liikkeen 

aikaisempaan mediasuhteeseen verrattuna. Tämä kielii myös siitä, kuinka pahaksi tilanne oli 

vuosikymmenen aikana päässyt kärjistymään. Huoli siitä, että asiat esitettäisiin tällaisen 

haastattelun yhteydessä vääristellen ja sensaatiohakuisesti, oli asian luonteen huomioiden 

perusteltu. Helposti saatavilla olevan, liikkeen johtoportaaseen kuuluvien toimesta annetun 

selityksen katsottiin tässä tilanteessa ylittävän mahdolliset media-avoimuuteen liittyvät hai-

tat. 

 

- Se, että tällaisia lausuntoja tulee, ettei kososlaisuudesta tiedetä yhtään mitään 

ja kuitenkin siitä puhutaan ja kehotetaan parannukseen, osoittaa näistä ih-

misistä kuinka irrallaan ne ovat jo tästä elämän liikkeestä. Päivämiehessä on ollut 

useita kirjoituksia kososlaisuudesta. Eivät he ole Päivämiestä lukeneet. Eikö 

sekin kuvaa heidän irrallisuuttaan?428 

 

Kurvisen haastattelussa esitetyt kommentit noudattelevat Päivämiehessä julkaistun vasti-

neen linjaa kommentoiden asioita kuitenkin tarkemmin. Ensinnäkin ristiriitaa kirkon ja he-

rätysliikkeen välillä pyritään hälventämään tuoden esiin yhteistä historiaa ja painottaen sitä, 

ettei kirkosta eroamista ole pidetty vaihtoehtona koskaan. Perusristiriidat suhteessa tunnus-

                                                             
426

 Alatalo 2014, 129. 
427

 Kurvinen 1980, 66-124. 
428 Kurvinen 1980, 79. Kursiivi alkuperäistekstissä. 
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tuskirjoihin liittyviin tulkintoihin ja pelastuskäsitykseen myönnetään, mutta niiden merkitys-

tä ei pidetä suurena. Henkioppeja kommentoidaan kososlaisuuden kautta, koska Kurvisen 

kenttätutkimuksessa se on herättänyt eniten kommentteja. Kososlaisuus kuvataan varsin 

samalla lailla kuin Päivämiehessä ja haastatellut pitävät tiukasti kiinni siitä, että kyseessä on 

selkeä eriseuran henki, jota teologitkin tulisivat aikanaan tutkimaan. Sitä, että kentällä sen 

määritelmää ei ole tunnettu hyvin selitetään sillä, etteivät kososlaisuutta tuntemattomat ih-

miset ole oikealla tavalla uskomassa tai ainakin ovat suuressa vaarassa joutua irralleen Juma-

lan valtakunnasta. Kososlaisuuden selittämisessä korostuukin se, että median huomioimat 

väärinkäytökset – kyttääminen, painostaminen, pahan puhuminen selän takana ja muut 

vastaavat – ovat itse asiassa kososlaisten tekosia, eivätkä liity millään tavalla ”oikeisiin usko-

vaisiin”.429 Suhde henkioppeihin näyttäytyi vielä vuonna 1980 olleen varsin muuttumaton. 

Mielenkiintoisena voidaan kuitenkin pitää sitä, että hoitokokouksissa esiintyneet väärinkäy-

tökset sidottiin henkioppiin siten, että oikeaoppinen ydinseurakunta voitiin määritellä puh-

taana säilyneenä, eikä sillä siten ole syytä muuttaa sanomisiaan tai henkiin liittyviä määritel-

miä. Kurvisen haastattelussa mainitut negatiiviset piirteet sisällytetään eksklusiivisesti vää-

rässä hengessä olevien ihmisten toimiksi.   

 

- Kyllä, kyllä. Mutta kyllä me olemme sen verran tätä lihaa ja verta, että se on 

tympeää… Katso, jos esimerkiksi lasta piiskataan, niin ei se ilolta tunnu. 

Kun kuritus on päällä. Kyllä me sen myönnämme. 

- Olemme niin ylpeitä, että ei tunnu mannalle, kun näkee totuuden itsestään. 

- Mutta me uskon kautta tämänkin asian näemme. Se on Jumalan rakkautta. 

Jumala rakastaa meitä siinä. 

- Ja sitten kun hoito on ohi, täyttää ilo sydämen. Kun ihminen ymmärtää asian.430 

 

Myös hoitotoimenpiteitä kommentoidaan haastattelussa samaan tyyliin kuin SRK:n Päivä-

miehessä julkaistussa vastineessa. Hoitokokousten selitetään olleen osa Jumalan valtakun-

nan työtä jo aikojen alusta lähtien431, eikä kyseessä ole siten mikään uusi käänne lestadio-

laisuuden historiassa. Hoitokokouksia pidetään tärkeinä, koska ”tämä valtakunta on hoito-

                                                             
429 Kurvinen 1980, 76-80. 
430 Kurvinen 1980, 85. Kursiivi alkuperäistekstissä. 
431 Väite esiintyi tämän ajan teksteissä paljon, mutta on vailla totuuspohjaa. Hoitokokouksien kaltaisesta 
menettelystä ei löydy viitteitä lestadiolaisuudesta kirjoitetusta historiantutkimuksesta, vaikka julkirippi 
ja oppiriitojen yleinen selvittely kokouksinkin kyllä tunnettiin. Varsinkin laajuudeltaan 70-luvun ilmiö 
näyttäytyy anomaliana, joka ei ollut toistunut ennen, eikä myöskään 70-luvun jälkeen. 
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valtakunta”. Kaidalta tieltä sortunutta pitääkin hoitaa, vaikka asioihin puuttuminen saattoi 

aluksi sattuakin. Hoitotapahtuma rinnastetaan esimerkiksi perheen sisäiseen kurinpitoon 

kun poika tulee yöllä humalassa kotiin tai anopin ja miniän välisen kitkan selvittämiseen. 

Hoitotapahtumiin liitetyt negatiiviset ilmiöt, kuten kyttääminen, ilmiannot, painostaminen, 

sideavainten väärinkäyttö, liikkeen sisäinen valtataistelu ja muut vastaavat kielletään yksise-

litteisesti. SRK ei ole kiristänyt otettaan. Johtokunnan miehet kiistävät kuulleensa Kurvisen 

keräämän aineiston sisältämien kuvausten kaltaisista painostuskeinoista ja ilmiantojärjestel-

mästä, sillä ”Jumalan valtakunnassa ei kytätä”. Vain se myönnetään, että kokoukset ovat 

saattaneet venyä liian myöhään, mutta siitäkin oli annettu uusia ohjeita, joiden puitteissa 

kokoustamisen piti loppua ennen puolta yötä. Kokousten järjestäminen ylipäätään sysätään 

paikallisseurakuntien harteille ja SRK:n miehiä kerrotaan lähetetyn vain siinä tapauksessa, 

että heitä oli pyydetty paikalle.432 SRK:n työvaliokunta lähetti hoitomiehiä eri seurakuntiin 

lähes 500 kertaa 1970-luvun aikana, eli käytäntö on todellisuudessa ollut hyvin yleinen.433  

Hoitokokouksia seuranneen mediakohun seurauksena SRK joutui aikaisemmasta käytän-

nöstään poiketen kommentoimaan julkisesti sisäisiä asioitaan. Lestadiolaisuuden opillisia 

näkemyksiä selitettiin liikkeen ulkopuolisille poikkeuksellisen avoimesti ja selkeäsanaisesti, 

mikä osaltaan kielii siitä, että sekä julkista että sisäistä kuohuntaa haluttiin kipeästi rauhoit-

taa. 1970-luvun opilliset korostumat esitettiin vielä sellaisenaan ja voimassaolevina, mutta 

rivien välistä on luettavissa, että aiemmin rivijäseniin sovellettuja oppeja käytettiin nyt liik-

keen sisäisen tilanteen selvittämiseen. Julkisuuteen esiintyneet väärinkäytökset kiistettiin 

tiukasti, eikä SRK tässä vaiheessa ottanut kantaakseen vastuuta hoitokokouksissa pahoite-

tuista mielistä tai koetusta kärsimyksestä. Hoitokokousten siunauksellisuutta painotettiin ja 

kärsineiden – varsinkin liikkeestä lähteneiden tai erotettujen – tuskaa selitettiin ennen kaik-

kea heidän väärällä sieluntilallaan.  

 

4.2. Hoitokokoukset rauhan ajasta katsoen 

 

1970-luvun lopun ja 1980-luvun alun kommentointia pitää tarkastella aikalaisreaktiona 

odottamattoman julkisuuden pakottamana. Hoitokokousajan varsinaisen liikkeen ulospäin-

kin suunnatun jälkitarkastelun voidaan katsoa alkaneen vuoden 1989 vuosikirjasta Jumala 

rakentaa kaupunkiaan, johon Voitto Savela kirjoitti kymmenen sivun mittaisen artikkelin 

                                                             
432

 Kurvinen 85-104. 
433 Kinnunen 2011, 151. 
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otsikolla ”1970-luvun tapahtumien tarkastelua”. Tekstiä voidaan tarkastella liikkeen – ja 

Savelan itsensäkin, olihan hän hoitokokouksissa aktiivinen toimija – itsereflektiona 10 vuot-

ta tapahtumien rauhoittumisen jälkeen. Heti artikkelin johdannossa Savela määrittelee 70-

luvun ajan menneen Pyhän Hengen ohjauksessa ja seurakunnassa koetun vanhurskautta, 

rauhaa ja iloa huolimatta siitä, että se taisteli ”poikkeuksellisen laajalla rintamalla yhteistä 

taisteluaan”. Jumala taisteli seurakuntansa avulla väärää opetusta ja maailman vaaroja vas-

taan ja taistelu päättyi voittoon. Johdannossa kuitenkin mainitaan myös, että ”hoitotilanteis-

sa saattoi hoitajille tulla virheitäkin, sillä emme ole täydellisiä, erehtymättömiä”.434 Jälkim-

mäinen näkemys ei esiintynyt hoitokokousten aikalaiskäsittelyssä juurikaan, joten sen sisäl-

lyttämistä artikkelin johdanto-osuuteen on pidettävä selkeänä viestinä liikkeen kentälle päin. 

Ajallinen etäisyys tapahtumiin oli riittävän pitkä tapahtumien seikkaperäisempää käsittelyä 

varten. 

Savela määritteli 1970-luvun tapahtumien taustaksi ennen kaikkea liikkeen oman hajaan-

nushistorian, josta hän mainitsee erikseen pikkuesikoisuuden eroamisen v. 1934 ja eroami-

sen jälkeiset selvitystyöt sodan jälkeen, joissa monen katsottiin menneen harhaan. Vuoden 

1961 pappishajaannuksen Savela liittää suoraan pikkuesikoisuutta koskeneiden tapahtumien 

jatkumoksi. Kaukaa 1930-luvulta asti jäi näihin tapahtumiin liittynyt ”lainomainen kovuus” 

perinnöksi 1970-luvullekin. Myös ”maallistumisilmiöt” korostuvat Savelan kuvauksessa. 

Hänen mukaansa ”maailmanrakkaus, kristillisyyden hengen ja opetuksen vastainen musiik-

ki, eräät urheiluun liittyvät piirteet, pyhätyöt ja eräillä paikkakunnilla ilmennyt ennen avio-

liittoa tapahtunut lihan mielen mukainen seurustelu” aiheuttivat ”kohtalokkaita lankeami-

sia” lestadiolaisuuden parissa. Myös ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuneet yleiset muu-

tokset Savela näkee voimakkaana taustatekijänä. Hoitokokousten ”opilliseen historiaan” 

sisällytetään tekstissä myös henkivallat, jotka ottivat kasvavissa määrin kristittyjä haltuunsa 

1970-luvun kuluessa.435 

Savelan kirjoituksen mielenkiintoisinta antia on sen kuvaus ”otteen kiristymisestä”, jossa 

kososlainen henkivalta ja ”joidenkin henkilöiden” lakihenkisyys ja kiivaus aiheuttivat on-

gelmia seurakunnassa sekä hoitotilanteissa että tehtyjen tapaopillisten linjausten suhteen. 

Hän mainitsee esimerkkinä suhtautumisen koulutelevisioon, jonka osalta kantoja tiukennet-

tiin ”ohi vuosien 1963 ja 1966 yhteisten päätösten”. Hoitotilanteissa otteen kiristyminen 

näkyi ”lyövänä, lähes ilkeämielisen tiukkana kritiikkinä” ja kansankirkon tarpeettoman ko-

vana arvosteluna. Sen, että tekosyntejäkin pidettiin kososlaisuutena ja useiden piti jo sovit-
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 Savela 1989, 47-48. 
435 Savela 1989, 47-53. 
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tuja syntejä pyytää uudelleen anteeksi muiden tulkittua ne kososlaisen hengen hedelmäksi, 

pitää Savela 1970-luvun lopun oppiharhana. Hän kirjoittaa, että kososlaisuuden näkeminen 

kaikkialla johti ”etenkin nuoret ja herkät sydämet” menneiden syntien kaiveluun ja julkirip-

piin. Harhan ytimessä oli käsitys siitä, että kukaan ei ole oikea uskovainen, ei edes lapsi voi 

selvitä kososlaisuuden henkivallasta hyvällä omatunnolla. Savela ei kuitenkaan kritisoi ope-

tusta henkivalloista sinänsä, vaan näkee tilanteen kärjistymisen syynä toisen henkivallan, 

uudenheräyksen hengen. Lopulta hän myös kommentoi, että vaikeuksista huolimatta 1970-

luvulla vallitsi ”ihmeellinen Jumalan siunaus”, jonka kaikki saivat kokea.436 1970-luvun opil-

lisen problematiikan ja hoitokokousten ongelmien käsittely osoitti merkkejä siitä, että lesta-

diolaisessa yhteisössä haluttiin ymmärtää aikaisemman vuosikymmenen traumaattisia tapah-

tumia paremmin. Savela myöntää kirjoituksessaan 1970-luvun olleen oppiharhojen riivaa-

ma, mutta ei yhdistä harhoihin hoitokokouskäytäntöä sinänsä tai niihin liitettyjä näkemyksiä 

ihmisiä valtaansa ottavista henkivalloista. Päinvastoin, henkivaltoja käytetään tilanteen selit-

täjänä – juuri niiden vuoksi tilanne kärjistyi ja hoitotyöllä ongelma lopulta selätettiin ja voi-

tiin palata rauhan aikaan ja oikeaan uskoon kaikkien kohdalla. 

Henkiopillisiin asioihin palattiin myös vuoden 1990 vuosikirjassa, jonka esipuheessa Savela 

kertoo kirjan käsittelevän asioita, joihin ”lienee yleisempääkin mielenkiintoa”. 1970-luku 

nähtiin ”tämän ajan Herran kansan taisteluna”, jossa on ollut kysymys ”Kristuksen opissa 

pysymisestä ja sen opettamisesta”. 1970-luvun tapahtumien käsittelylle oli tilausta lestadio-

laisuuden sisällä ja ilmeisesti Savelan muodostama näkemys tapahtumienkulusta ja historias-

ta oli koettu totuutta vastaavaksi. Vuosikirjoissa nimenomaan hän kirjoitti ”taistelujen ajas-

ta”. Kirja sisältää alustuksia vuosilta 1975–1990 Savelan kirjoittamilla johdannoilla varustet-

tuna. Artikkeleja edeltäneissä kirjoituksissa toistetaan näkemys siitä, että etenkin 70-luvun 

lopun ongelmat johtuivat henkivaltojen vaikutuksesta liikkeen sisällä, kohdistuen sekä taval-

liseen kenttäväkeen että liikkeen saarnaajiin ja SRK:n luottamustehtävissäkin olleisiin. Jopa 

puhujien johtomiesten ja päättävien elinten jäsenten erimielisyydet myönnetään tosiksi, 

vaikka ”se ei tullut vielä laajaan tietoisuuteen seurakunnan sisällä” aikanaan. Kuten vuotta 

aiemminkin, yksittäiset ylilyönnit myönnetään, mutta muuten esimerkiksi 1970-luvun lopun 

kasvanutta mediahuomiota käsitellään ”parjauksena” vailla totuuspohjaa. Hoitokäytäntöä 

sinänsä ei tuomita, eikä henkioppia pyritä kumoamaan. Henkiin liittyen oli vain esiintynyt 

vääränlaisia, lähinnä kososlaisen hengen vaikutuksesta kieroutuneita näkemyksiä. Hoitoko-

                                                             
436 Savela 1989, 53-56. 
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koukset nähtiin siunauksellisina ja Savela kuvailee niiden tuoneen ”iloa ja vapautta” kym-

menien tuhansien ihmisten elämiin.437  

1990-luvun vaihteessa hoitokokoukset ja niihin liittyvät opinkorostukset nousivat uudelleen 

keskusteluun lestadiolaisuuden sisällä. Nyt 10 vuotta vanhoissa asioissa myönnettiin myös 

tehdyn virheitä, joihin olivat syyllistyneet ihmiset SRK:n johtokuntaa myöten. Henkivallat 

olivat joissain tapauksissa ottaneet valtaan myös niitä, joiden oli tarkoitus hoitaa muita vää-

räoppisuuteen sortuneita. Yksittäisten virheiden ja ylilyöntien myöntäminen ja näkemys 

harhaoppien laajasta leviämisestä myös liikkeen johtoryhmiin oli myönnytys hoitokokouk-

siin kohdistuneelle arvostelulle ja osoitus itsekritiikistä. Hoitokokouksista annettiin kuiten-

kin edelleen pääosin myönteinen kuva ja hoitotoimien vaikutukset arvioitiin pohjimmiltaan 

positiivisiksi. Anteeksipyytämistä tai pahoittelua vuosikirjoissa ei tehdä, eikä sitä ilmeisesti 

koettu tarpeelliseksikaan. 

 

4.3. SRK sanoutuu irti henkiopista 

 

1990-luvun lopun informaatioteknologian kehitys tiesi merkittävää muutosta lestadio-

laisuudelle. 2000-luvun alusta lähtien yleistyneet anonyymit keskustelupalstat loivat ennen-

näkemättömät mahdollisuudet kommentoida aika suljetun uskonnollisen yhteisön epäkoh-

tia ilman pelkoa sosiaalisesta rangaistuksesta. Laajempi keskustelu lestadiolaisuudesta alkoi 

v. 1998 perustetussa suomi24:ssä438, jossa lestadiolaisuudesta kirjoitettujen viestien määrä 

kasvoi kymmeniin tuhansiin ja jatkuu edelleen. Suomi24-keskustelujen osoittaman tarpeen 

pohjalta perustettiin v. 2006 lestadiolaisuudesta irtautuville ja jo irrottautuneille pääasiassa 

suunnattu vertaistukisivusto Hakomaja439. Muita merkittäviä sivustoja olivat esimerkiksi 

2007 perustettu ja sittemmin lopetettu, pääasiassa liberaalilestadiolaisista kirjoittajista koos-

tunut Mopin palsta ja konservatiivisen linjan vl-foorumi, jolla on edelleen aktiivinen käyttäjä-

kunta.440 Myös useita lestadiolaisuuteen liittyviä blogeja ilmestyi 2000-luvun kuluessa.441 

Lestadiolaisuutta koskevassa nettikeskustelussa ihmisiä kummastuttaneet tapasäännöt ja 

                                                             
437

 Savela 1990, 7-61. 
438

 www.suomi24.fi Alun perin sirkus.com-nimellä aloittanut sivusto muutti nimensä suomi24:ksi v. 
2000. 
439 www.hakomaja.net Toiminta jäädytettiin v. 2015. 
440 Mopin palsta on hukkunut bittiavaruuteen, mutta vl-foorumi löytyy osoitteesta 
http://vlfoorumi.foorumi.eu  
441

 Esimerkiksi Omat Polut, jonka suhde lestadiolaisuuteen on kriittinen. 
https://freepathways.wordpress.com/  

http://www.suomi24.fi/
http://www.hakomaja.net/
http://vlfoorumi.foorumi.eu/
https://freepathways.wordpress.com/
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opilliset koukerot saivat alusta asti rinnalleen pysyväksi aiheeksi keskustelun hoitokokouk-

sista, joiden käsittelyn useat kirjoittajat kokivat olleen puutteellista. Hoitokokouksista kirjoi-

tettiin paljon ja aihe nousi nopeasti aikakauden jälkeenkin syntyneiden lestadiolaisten tietoi-

suuteen. Keskusteluissa esillä oli erityisesti se, pitäisikö SRK:n esittää virallinen anteeksi-

pyyntö hoitokokousten yhteydessä painostetuille ja erotetuille ihmisille. 

 

"Itsekin vanhoillislestadiolainen tutkija näkee 1970-luvun hoitokokouksissa opil-

lisia ongelmia, kuten parannuksen vaatimisen "vääristä hengistä". Muita epäkoh-

tia olivat julkirippi ja siihen liittyvä sanelu, yksilön omantunnon vähättely ja oppi 

rauhanyhdistysten johtokunnista "Jumalan huoneenhallituksena".442 

 

Hoitokokouskeskustelun käydessä aktiivisena internetissä nousi se uudelleen myös lehtien 

palstoille. Vuonna 2006 kirkon sanomalehti Kotimaa kirjoitti suomi24-keskustelujen pohjal-

ta, että internetissä vaaditaan lestadiolaisuudelta anteeksipyyntöä hoitokokouksista. Asiaa 

kommentoi haastattelussa myös liikkeen jäsen, Simon kirkkoherra ja historiantutkija Seppo 

Lohi, jonka mukaan ”yksilöt joutuivat monessa tilanteessa väärinkohdelluiksi, sitä ei voi 

kiistää”. Tutkijana hän kertoi puoltavansa 1970-luvun tapahtumien neutraalia tutkimusta ja 

näkevänsä lestadiolaisen liikkeen toiminnassa useita epäkohtia tuolta ajalta.  Sen sijaan 

SRK:n silloinen pääsihteeri Aimo Hautamäki näki hoitokokousten perinnön pääasiassa 

siunauksellisena.443 Lohi toisti näkemyksensä hoitokokousten tutkimustarpeesta Kotimaassa 

myös seuraavana vuonna, vaikka piti tutkimuksen haasteita ongelmallisina kielenkäytön 

ollessa liikkeen ulkopuolisille vaikeasti tulkittavaa ja objektiivisuuden ollessa vaikea saavut-

taa aiheen tunnelatautuneisuuden vuoksi.444 Myöhemmin samana vuonna hoitokokouksista 

kirjoitti myös SRK:n historiasarjoja kirjoittanut tutkija Mauri Kinnunen. Kalevassa lestadio-

laisuuden modernin ajan haasteita käsitelleessä artikkelissa hän arvioi modernisaation olleen 

yksi keskeisimmistä syistä hoitokokousajan tapahtumille. Lestadiolaisuus ”käpertyi itseensä 

ja suoristi rivejään” television, suuren maastamuuton ja muiden yhteiskunnallisten muutos-

ten ravistellessa liikkeessä omaksuttua perinteistä ja pysyvyyteen nojaavaa maailmankatso-

musta. Hän kuvasi hoitokokouksia ”puimatantereen puhdistamiseksi” ja totesi keskustelun 

1970-luvun merkityksestä yhä odottavan sopivaa ajankohtaa liikkeen sisällä. Kinnunen kiin-

                                                             
442 Kotimaa 3.2.2006, ”Taneli Kylätasku: ”Hoitokokousten” kipu tuntuu yhä”. Lainaus on Seppo Lohen 
antamasta haastattelusta. 
443

 Ibidem. 
444 Kotimaa 18.11.2007, ”Väärin tehty”. 



103 
 

nitti huomiota myös siihen, että vastakkainasettelun hakeminen – lestadiolaisuuden hakiessa 

sitä me vastaan maailma –ajattelusta – oli muissakin uskonnollisissa piireissä yleinen tapa 

synnyttää ja ylläpitää ryhmäidentiteettiä.445 Hoitokokousten käsittely siirtyi vilkkaan netti-

keskustelun seurauksena myös lehtien palstoille. Lestadiolaisten tutkijoiden kannanotot 

puolsivat asian selvittämistä ja sekä Lohella että Kinnusella oli paljon näkemyksiä asioihin 

liittyen. SRK:n johdon reagointi sen sijaan oli vielä tässä vaiheessa varsin varautunutta ja 

hoitokokouksista haluttiin muistaa lähinnä niiden hyvät puolet. 

Julkinen keskustelu 1970-luvun merkityksestä ja SRK:lle esitetyt vaatimukset anteeksipyyn-

nöstä johtivat siihen, että asiaa käsiteltiin vuoden 2007 vuosikirjassa Muutoksen keskellä. Vas-

tineena keskusteluun julkaistiin uudestaan muokkaamattomana Voitto Savelan vuoden 1989 

vuosikirjaan kirjoittama artikkeli ”1970-luvun tapahtumien tarkastelua”446 ja Aimo Hauta-

mäen alun perin Kotimaahan kirjoitettu, mutta julkaisematta jäänyt lyhyt kirjoitus ”Vanhoil-

lislestadiolaisilta toivotaan vastauksia”. Siinä Hautamäki – hoitomiehiä hänkin 1970-luvulla 

– pysyttelee Savelan linjoilla tapahtumia kommentoidessaan. Hän paitsi mainitsee asian jo 

käsitellyn liikkeen sisällä 1980-luvun lopulla447, myös huomauttaa, etteivät kokoukset olleet 

SRK:n koolle kutsumia vaan paikallisten rauhanyhdistysten, jotka tarvittaessa pyysivät kes-

kusteluapua SRK:lta. Hautamäen kirjoituksessa hoitokokoukset nähdään ”pääosin myöntei-

sesti” koettuina ja tarpeellisina, eikä toiminta ollut ”leimallisesti väärää”. Hän kuitenkin 

myöntää yksittäiset ylilyönnit ja ”taitamattoman menettelyn”, joka on voinut johtaa joiden-

kin yksilöiden väärinkohteluun. Tällaisissa tapauksissa asiasta tulisi keskustella asianomais-

ten kesken, mutta julkinen anteeksipyyntö ei ollut tarpeellinen.448 Samansuuntainen lausun-

to annettiin puhujien kokouksen pohjalta Päivämiehen vuoden 2009 ensimmäisessä nume-

rossa, jossa hoitokokousten merkitys katsottiin jälleen lähinnä positiiviseksi.449 SRK reagoi 

julkiseen keskusteluun varsin nihkeästi ja vähäsanaisesti sen noustua pinnalle vuoden 2006 

aikana. Siinä missä tutkijat peräänkuuluttivat neutraalia ja tuoretta tutkimusta asiasta, pitäy-

tyi SRK virallisessa kannanotossaan sillä linjalla, että asia oli jo tutkittu, eikä liikkeellä ollut 

yhteisöllistä vastuuta hoitokokouksissa tapahtuneista vääryyksistä. 

SRK:n kannanotot eivät tyydyttäneet liikkeen ulkopuolisia ja lestadiolaisten tutkijoiden va-

navedessä myös useat rivijäsenet alkoivat peräänkuuluttaa 1970-lukuun liittyvien asioiden 

selvitystä. Selvittämätön menneisyys yhdistettiin esimerkiksi 2000-luvulla syntyneen pedofi-

                                                             
445 Kaleva 1.10.2006, ”Tämä vuosituhat haastaa lestadiolaisuuden”. 
446 Artikkelia käsitellään luvussa 4.2. Hoitokokoukset rauhan ajasta katsoen. 
447

 Savelan kirjoituksiin ja puhujien kokoukseen v. 1989 viitaten. 
448

 Hautamäki & Hänninen 2007, 54-65. 
449 PM 7.1.2009, 2. pääkirjoitus. 
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liakohun selvitystyön vaikeuteen.450 Esimerkiksi liikkeessä kasvanut Topi Linjama kirjoitti 

laajaa huomiota herättäneen artikkelin Kalevaan otsikolla ”Vanhoillislestadiolainen hiljai-

suus ja pelko”, jossa hän yhdisti liikkeen huonon sisäisen keskustelukulttuurin menneisyy-

den selvittämättömiin kipupisteisiin, kuten hoitokokouksiin. Hänen mukaansa ihmiset vai-

kenivat sosiaalisen rangaistuksen pelosta. ”Monet varsinkin 1970-luvun hoitokokousajat 

nähneet pelkäävät, että heidät suljetaan liikkeen ulkopuolelle”.451 Helsingin Sanomien pit-

kässä reportaasissa hoitokokouskäytännön kerrottiin yhä olevan voimissaan, mutta vain 

väljemmin organisoituna. Anonyymi haastateltava kertoi nykykohteiden olevan yksittäisiä 

SRK:n virallista linjaa avoimesti kritisoivia henkilöitä. Heidän kohtelunsa sisälsi ”painostus-

ta, uhkailua, kiristämistä” ja täytti hengellisen väkivallan tunnusmerkit.452 Aini Linjakummun 

tutkimus hoitokokouksista herätti myös huomiota ja Yle uutisoi Linjakummun haastattelun 

otsikolla ”Tutkija: Hoitokokoukset tulivat takaisin” 1.8.2011. Siinä Linjakumpu kertoi hoi-

tokokouskäytännön olevan edelleen elossa, vaikka keskustelu aiheesta oli 2000-luvulla 

”avautunut ennennäkemättömällä tavalla” internetin myötä.453  

Vielä heinäkuussa 2011 Tuomas Hänninen ei nähnyt liikkeen yhteistä anteeksipyyntöä tar-

peellisena454, mutta samana vuonna SRK julkaisikin yllättäen lehdistötiedotteen, jossa järjes-

tö pahoitteli hoitokokouksissa esiintyneitä väärinkäytöksiä. Lehdistötiedote SRK:n johto-

kunnan puheenjohtajan Olavi Voittosen haastattelun kera julkaistiin Kotimaa24-lehdessä 

10.10.2011. Tekstissä Voittonen määritteli lehdistötiedotteen merkitsevän yhteisön kollek-

tiivista anteeksipyyntöä ja tarpeen sellaiselle nousseen esille SRK:n historiasarjan uusimman 

osan takia, jossa asioita käsiteltäisiin vuodesta 1961 vuoteen 2006 asti.455 SRK:n pääsihteeri 

Tuomas Hännisen mukaan tiedotetta edelsi keskustelu Suomen luterilaisen kirkon piispojen 

kanssa.456  Päivämiehessä 11.10.2011 hoitokokouksissa esiintyneiden väärinkäytösten käsit-

tely päätyi lehden pääkirjoitukseksi. 

 

                                                             
450

 2010-luvulla lestadiolainen herätysliike yhdistettiin useisiin pedofiliatapauksiin. Paljon mediahuomio-
ta saaneessa kohussa SRK:n johtoa syytettiin ongelmien salailusta ja pedofiliatapausten aktiivisesta peit-
telystä. Ks. esim. http://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/05/25/lestadiolainen-liike-salasi-lasten-hyvaksikayton 
(viitattu 22.1.2016). 
451

 Kaleva 29.5.2010, ”Vanhoillislestadiolainen hiljaisuus ja pelko”. 
452 HS 17.7.2011, ”Vanhoillislestadiolaiset kertovat painostuksesta hoitokokouksissa”. 
453 http://yle.fi/uutiset/tutkija_hoitokokoukset_tulivat_takaisin/5400006 (viitattu 23.1.2016). 
454 HS 17.7.2011, ”Vanhoillislestadiolaiset kertovat painostuksesta hoitokokouksissa”. 
455

 Kotimaa24 10.10.2011, ”Vanhoillislestadiolaiset pyytävät anteeksi hoitokokousten väärinkäytöksiä”. 
SRK:n historiasarjan kolmatta osaa ei tätä tutkimusta tehdessä ollut vielä julkaistu. 
456 HS. 12.10.2011, ”Lestadiolaisjohto pahoittelee hengellistä väkivaltaa”. 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/05/25/lestadiolainen-liike-salasi-lasten-hyvaksikayton
http://yle.fi/uutiset/tutkija_hoitokokoukset_tulivat_takaisin/5400006
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Valitettavasti vuosikymmenen puolesta välistä alkaen hoitokokouksissa ilmeni 

kristillisyydelle vieraita piirteitä, kuten opillisia harhoja ja siitä johtuvia väärinkäy-

töksiä. Tämä todettiin jo vuonna 1989 Ranualla suviseurojen yhteydessä pidetys-

sä puhujien- ja seurakuntavanhinten kokouksessa. 

Tällainen tuolle ajalle leimallinen oppiharha oli esimerkiksi niin sanottu hen-

kioppi: parannuksen vaatiminen erinimisistä hengistä, kuten kuivasta, hempeästä 

tai kososlaisesta hengestä. Kokouksissa ilmeni myös julkista ripittäytymistä ja pa-

rannuksen vaatimusta sanelun mukaan sekä sellaista harhakäsitystä, että SRK:n 

tai rauhanyhdistyksen johtokunta muodostaisi maan päällä eräänlaisen ”Jumalan 

huoneen hallituksen”. 

Näiden ilmiöiden ohella alkoi esiintyä myös yksilön omantunnon vähättelyä, 

loukkaavaa kielenkäyttöä ja anteeksiannon kieltämistä. Toisen ihmisen nöyryyt-

täminen ei ole milloinkaan oikein, ei myöskään ruumiillinen, henkinen eikä hen-

gellinen väkivalta. 

Pahoittelemme esiintyneitä oppiharhoja ja väärinkäytöksiä. On valitettavaa ja jäl-

kikäteen arvioituna myös käsittämätöntä, että tällaiset erehdykset pääsivät leviä-

mään lähes kaikkialle kristillisyytemme toimintaan.457 

 

Vuoden 2011 pahoittelu oli SRK:n toistaiseksi selkeäsanaisin kannanotto 1970-luvun tapah-

tumiin. Tekstissä henkioppi ja oppi SRK:n johtokunnasta Jumalan huoneen hallituksena 

tuomittiin yksiselitteisesti harhaoppeina ja sanouduttiin irti kaikenlaisesta väkivallasta, oli se 

sitten ruumiillista, henkistä tai hengellistä muodoltaan. Hoitokokousten positiivisen puolen 

korostaminen vaihtui siihen, että ”hoitokokouksissakin koettiin siunauksen hetkiä aina sil-

loin, kun elävä evankeliumi sai katkoa puristavat sisäiset siteet.” Lestadiolaisuudessa teologi-

sesti varsin latautunut sana anteeksi458 puuttuu, mutta väärinkäytöksiä kuitenkin ”pahoitel-

laan”. Verrattuna aiempiin virallisiin kannanottoihin henkiopin tuomitseminen harhaopiksi 

on uutta, samoin sen myöntäminen, että harhaopit ja väärinkäytökset levisivät lestadio-

laisuudessa lähes kaikkeen toimintaan. Huomiolle pantavaa on kuitenkin se, että oppia seu-

rakunnan erehtymättömyydestä ei tämänkään myötä kyseenalaisteta. ”Yhteisö koostuu yksi-

löistä, niin myös uskovien yhteisö. Me uskomme, että Pyhä Henki kokoaa Jumalan seura-

kunnan. Kun yksittäiset kristityt erehtyvät, vika ei ole seurakunnan.” Tulkinnasta on nähtä-

vissä, että vaikka harhaoppisuus oli levinnyt ”lähes kaikkialle kristillisyytemme toimintaan”, 
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 PM 11.10.2011, ”SRK:n historiatyön jatko edellyttää keskustelua”. 
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 Anteeksianto rinnastetaan sideavainten käyttöön, jolla ihminen saa syntinsä anteeksi ja saa paran-
nuksen. 



106 
 

nähtiin harhaan langenneet yksilöinä abstraktin seurakuntakollektiivin edustaessa vielä Ju-

malaa ja Pyhää Henkeä. Juuri tähän perustaen tekstissä esitetään, että ”asioiden korjaus 

lähtee yksittäisen kilvoittelijan omasta halusta vaeltaa hyvällä omallatunnolla Jumalan ja 

ihmisten edessä”.459  

SRK:n anteeksipyyntöä voidaan pitää merkittävänä kahdella tapaa. Ensinnäkin se oli selkeä-

sanainen viesti hengellistä väkivaltaa vastaan ja siten myös kannanilmaisu liikkeessä toimi-

ville saarnaajille ja rivijäsenille. Toiseksi kirjoituksessa hylättiin virallisesti hoitokokousten 

pohjalla ollut näkemys erilaisista hengistä ongelmien taustalla. Vaikka Savelan 1980-luvun 

lopun kirjoituksissa oli puhuttu levinneistä harhaopeista, ei niissä hylätty koko henkioppijär-

jestelmää, vaan selitettiin väärinkäytöksiä ”henkivaltojen tekosina”. Nyt kososlaisuus sekä 

kuiva ja hempeä henki mainittiin luettelomaisesti harhaoppeina. Varsinainen anteeksipyyntö 

puuttuu, samoin kuin uhrien täysimääräinen huomioiminen ja mahdollisten nyt harhaopeik-

si määriteltyjen henkien vuoksi erotettujen aseman tarkastelu. Viittaus yksinäisen kilvoitteli-

jan halusta vaeltaa hyvällä omallatunnolla tarkoittanee sitä, että väärin perustein erotetun 

pitäisi itse lähestyä sitä yksilöä, jonka väärinkäytöksen kohteeksi hän oli joutunut. Tämän 

puolesta puhuu myös se, ettei seurakuntaa nähty erehdyksen tekijänä vaan seurakunnassa 

vaikuttavat yksilöt. Viimeisimmän lausunnon muotoseikat ja esimerkiksi liikkeen 1970-

luvun lehdistön ja yleisen hengellisen ilmaston määrittely yksilöiden toiminnan kautta jättää 

vielä sijaa keskustelulle myös tulevaisuudessa. 
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Loppulause 

 

1970-luvun hoitokokousaikaa leimanneita asenteita, oppeja ja käytäntöjä voidaan löytää 

myös 1960-luvun lestadiolaisuudesta. Vuoden 1961 pappishajaannus, jossa suurin osa liik-

keen teologeista määriteltiin harhaoppisiksi ja erotettiin liikkeestä, vaikutti merkittävällä 

tavalla vanhoillislestadiolaisuuden opilliseen kehitykseen seuraavina vuosikymmeninä. Teo-

logien suhde kirkkoon oli muita liikkeen jäseniä läheisempi heidän tunnustususkollisuutensa 

kautta, jonka myötä myös heidän käsityksensä pelastuksesta oli laajempi. Hajaannusta edel-

täneessä kiistassa konservatiivisimmat, tiukimman opinkäsityksen maallikkolinjalaiset Heik-

ki Saaren johdolla saivat liikkeessä aikaisempaa merkittävämmän roolin ja pystyivät siten 

vaikuttamaan aiempaa voimakkaammin liikkeen sisäisiin asioihin. Myös liikkeen keskustelu-

kulttuuri muuttui sulkeutuneemmaksi – siinä missä pappislinja korosti opillisen keskustelun 

tärkeyttä, kiistan voittanut maallikkolinja piti liikkeen opillisen linjan kyseenalaistamista läh-

tökohtaisesti syntinä. 

Pappishajaannuksen tapahtuessa liikkeen lehdistö maalasi lähtijöistä kuvan eksyttäjinä ja 

korosti osapuolten – ”meidän ja heidän” – välisiä pieniäkin opillisia eroja pyrkien kuvaa-

maan ne mahdollisimman merkittäviksi. Seurakunnan rajat esitettiin selkeinä ja tarkkoina 

maailman näyttäytyessä Siionin Lähetyslehdessä ja Päivämiehessä varsin mustavalkoisena 

paikkana. Teksteissä käytetyt sotametaforat, maailmanlopun läheisyys ja varma helvettituo-

mio liikkeen ulkopuolella oleville korostivat tilanteen vakavuutta. Jo tässä vaiheessa esiintyi 

käsitys siitä, että uskosta luopunutta entistä uskonveljeä olisi parempi välttää, jotta oma 

paikka iankaikkisuudessa olisi turvattu. Pappislinjalaiset olivat esittäneet syntien anteeksian-

non ja hengellisen uudestisyntymisen tapahtuvan myös kirkon papin suorittamien sakra-

menttien, kuten ehtoollisen tai kasteen, kautta. Maallikkolinjan näkemys oli, että perintei-

seen käsitykseen kuului syntien anteeksi antaminen parannussaarnan kautta uskovaiselta 

toiselle, eikä sakramenteilla ollut vastaavaa voimaa, vaikka ne olivatkin tärkeitä uskon vah-

vistajia.  

Varsin pian hajaannuksen jälkeen julkaisujen päähuomio kiinnittyi suomalaisen yhteiskun-

nan rappiotilaan ja maallistumiseen. Molemmat lehdet ottivat erittäin kriittisesti kantaa yh-

teiskunnan kehitykseen. Televisio, perhesuunnittelun yleistyminen, kirkon ekumeeniset 

tavoitteet, keskioluen myynnin vapautuminen, valtiollisen elämän sekularisoituminen ja 

monet muut käynnissä olleeseen rakenteelliseen ja asenteelliseen muutokseen liittyvät seikat 

koettiin vaarallisiksi paitsi uskonelämän, myös yleisen yhteiskunnallisen kehityksen kannalta. 
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Kristillisen arvopohjan jäädessä taka-alalle pelättiin yhteiskunnan syöksyvän hallitsematto-

maan kaaokseen. Pahinta oli se, että televisio, uudet yhteiskunnalliset aatteet ja kaupunkien 

elämäntapa sopimattomine huvituksineen näyttivät houkuttelevan ennen kaikkea lestadio-

laisnuoria. Tilanteen uhkaavuutta korosti lopun ajan merkkien täyttyminen. Niitä ja tulevaa, 

aivan nurkan takana odottavaa maailmanloppua käsiteltiin Päivämiehessä ja Siionin Lähe-

tyslehdessä erittäin paljon. Vaikka maailmanlopun tulemisen tarkkaa päivää ei ennustettu, 

roikkui sen uhka painostavana seurakunnan yllä koko tarkastelujakson 1960–1980 ajan. 

Uhka kaiken loppumisesta toimi myös painostuskeinona – maailmanlopun tullessa oli pa-

rempi olla hyvällä omallatunnolla.  

1970-luvulle tultaessa maallistumisilmiöiden käsittely alkoi liittyä yhä enemmän siihen, mi-

ten lestadiolaisuuden sisällä niihin suhtauduttiin. Rivien nähtiin rakoilleen, eikä puhujien 

kokousten tekemiä linjavetoja tapasääntöjen suhteen katsottu noudatetun riittävän tunnolli-

sesti. Jo 1960-luvun puolivälissä uuteen arvostukseen noussut käsitys Kristuksen kirkkolais-

ta ja rikkoneen veljen hoitamisesta päätyi yhä useammin käytännössä sovelletuksi. Päivä-

miehessä ja Siionin Lähetyslehdessä tämä näkyi ”seurakuntapäiviä” koskevan kirjoittelun 

lisääntymisenä ja sisäisen kurinpidon ja kuuliaisuuden vaatimuksen korostumisena. Niin 

ikään 1960-luvulla itänyt henkioppi nosti merkitystään hoitokokousten lisääntyessä ja seu-

rakuntaa uhkaavat henkivallat, joiden ”hedelmiä” tapasynnit – esimerkiksi television katso-

minen, keskioluen juominen ja seurakunnan neuvojen yleinen ylenkatsominen – olivat. 

Synnilliset teot alettiinkin katsoa yhä useammin oireeksi paljon vakavammasta ongelmasta. 

Seurakunta näytti saaneen laajalle levinneen hengellisen sairauden, väärän hengen, selvitet-

täväkseen. Hoitamisen tarve kasvoi 1970-luvun loppuun tultaessa kaiken aikaa ja kokonaisia 

rauhanyhdistyksiä näytti menneen uskonelämässään vikateille. Suurin osa hoitokokousajan 

toiminnasta voidaan selittää kovenevilla asenteilla ja uudenlaisilla opinpainotuksilla, mutta 

henkioppi edusti pitkälle levinneenä uutta opillista piirrettä lestadiolaisuudessa. Myös hoito-

kokouskäytäntö lukeutuu laajuudessaan liikkeen muuhun historiaan nähden poikkeukselli-

sena. 

Henkivaltojen oireet olivat hyvin moninaisia. Liikkeen julkaisuissa eniten mainintoja saivat 

väärä henki, kuiva henki, hempeä henki, ekumenian harha ja varsinkin vuoden 1979 aikana 

kososlainen henki, joka imi itseensä lähes kaikki henkien yhteydessä mainitut vaikutukset ja 

johon lähes kaikki seurakunnan jäsenet olivat ajautuneet. Henkivaltojen merkittävin oire oli 

se, ettei seurakunnan neuvoja kuunneltu tai niistä oltiin eri mieltä. Hoitokokousten ja hen-

kiopin pääasiallinen merkitys näyttääkin olleen rivien palautus, jossa toisinajattelijat ja liik-
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keen yhtenäisyyden vaarantajat haluttiin mieluiten mukauttaa seurakunnan tahtoon tai jos se 

ei onnistunut, poistaa yhteisöstä. Synteihin sitominen oli tehokas keino, koska seurakunnan 

tahdon uhmaamisesta seurannut sosiaalinen rangaistus oli kova. 1960-luvulta lähtien liike 

oli kääntynyt merkittävällä tavalla sisäänpäin verrattuna aikaisempiin aikoihin. Liikkeen ul-

kopuolisten kanssa tekemistä olemista kehotettiin välttämään ja liikkeestä eronnut luopio 

väärine ajatuksineen oli maailman ihmisistä kenties vaarallisin. Liikkeestä 1970-luvulla ero-

tetut kokivat merkittävissä määrin hylätyksi tulemisen tunnetta ja eristyksiin joutumista jopa 

oman perheen taholta. 

Kun tieto hoitokokousten tapahtumista eteni kansalliseen mediaan, joutui vanhoillislesta-

diolainen yhteisö ennennäkemättömään mediamyllytykseen, jossa kantaa otti erotettujen 

liikkeen jäsenten ja toimittajien lisäksi kirkko Turun arkkipiispan Mikko Juvan suulla. Ko-

van arvostelun kohteeksi joutuminen pakotti SRK:n johtokunnan ottamaan osaa itseään 

koskevaan keskusteluun ja myös rauhoittamaan kestämättömäksi käyneen sisäisen tilanteen. 

Henkiopin viimeinen tehtävä olikin liian ankarien hoitotoimien estäminen ja liikkeen saar-

naajien ja johtokunnan toiminnan tasaannuttaminen. Hoitokokoukset harvenivat ja lähes 

täysin loppuivat 1980-luvulle tultaessa, vaikka niihin liittyvät ongelmat kiellettiinkin SRK:n 

virallisissa vastineissa heihin kohdistuneisiin syytöksiin. Lestadiolaisuudessa käsitettiin ”rau-

han ajan” jälleen alkaneen.  

”Taistelujen aikoihin” palattiin 1990-luvun vaihteessa, jolloin siihen johtaneita syitä selvitet-

tiin varsin seikkaperäisesti Voitto Savelan johdolla. Tällöin myös yksittäiset väärinkäytökset 

myönnettiin julkisesti, samoin kuin hoitokokouksia pahentaneet harhaopitkin. Anteeksi-

pyyntöä ei kuitenkaan nähty tarpeelliseksi, eikä henkivaltoja koskeneesta opetuksesta tai 

hoitokokouskäytännöstäkään sinänsä sanottu mitään huonoa. Vasta internet keskustelupals-

toilla käytyine kiivaine keskusteluineen nosti hoitokokoukset taas pinnalle ja myös printti-

median uutisaiheeksi. Etenkin Suomi24:n palstoilla SRK:lta vaadittiin julkista anteeksipyyn-

töä ja uhrien kunnian palauttamista. SRK ei kuitenkaan tunnustanut tarvetta tapahtumien 

uudelleenkäsittelylle useisiin vuosiin, vaikka liikkeeseen kuuluvat tutkijat kannattivatkin 

hoitokokousajan perusteellista, objektiivista tutkimusta. Koska SRK:n kannanotto katsottiin 

liian vältteleväksi, paine jatkui. Vuonna 2011 SRK julkaisikin yllättäen julkisen pahoittelunsa 

hoitokokousten aiheuttamien kärsimysten johdosta. Samalla tehtiin selkeä pesäero hen-

kioppiin ja yksilöiden sieluntilaa arvioineisiin joukkokokouksiin. Henkiopin katsottiin olleen 

kokonaisuudessaan harhaoppia. 
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Hoitokokouksien ja niihin liittyvien oppien on spekuloitu olleen pienten piirien masinoimia. 

Liikkeen julkaisuista käsin näkemys ei ole oikea, vaan liikkeen ajautuminen sisäisiin puhdis-

tuksiin ja kriisiin näyttäytyy ennen kaikkea kollektiivisena ilmiönä. Päivämies ja Siionin Lä-

hetyslehti pysyivät 1960- ja 70-luvun ajan sisällöltään yhtenäisinä ja opillisesti yksiäänisinä. 

Pappishajaannusta edeltävän kiistakirjoittelun jälkeen julkaisuneuvoston toimintaa tehostet-

tiin, mikä mahdollisti toimivan ennakkosensuurin väärähenkisten tekstien suhteen.  

Tutkielmani pääargumentti on, että pappishajaannus aloitti liikkeen ajautumisen kohti si-

säistä käymistilaa, jossa pelko maailman muuttumisesta ja oikean uskon katoamisesta maal-

listumisilmiöiden ja uusien hengellisten virtausten ristipaineessa nosti liikkeen sisäisistä ää-

nenpainoista esiin niitä, joissa esitettiin mahdollisesti menetelmiltään radikaaleja, mutta nä-

ennäisen yksinkertaisia ja tehokkaita ratkaisuja seurakuntaa vaivanneisiin ongelmiin. Hoito-

kokoukset muokkasivat opillisia näkemyksiä ja esimerkiksi henkioppia niin monimutkaisek-

si, ettei tavallinen kenttäväki enää ymmärtänyt mistä on kyse, mikä osaltaan pahensi tilan-

netta 1970-luvun loppuun tultaessa. Käsitys henkivaltojen uhkasta ja rajun hoitokäytännön 

tarpeellisuudesta oli laajalle – myös SRK:n johto- ja työvaliokuntaan – levinnyt ja ne edusti-

vat vuosien 1975 ja 1980 välillä julkaisujen keskeisintä sisältöä. 

Koska tutkielman ajallinen rajaus oli varsin pitkä ja tavoitepituus taas valitettavan lyhyt, jäi 

aikaväliltä käsittelemättä monia mielenkiintoisia ja aiheen käsittämistä syventäviä kysymyk-

siä. Keskeinen lisätutkimuksen aihe olisi kulisseissa käydyn valtataistelun vaiheiden selvit-

täminen etenkin 1970-luvun loppupuolelta. Käyttämäni lähdeaineiston perusteella on vaikea 

arvioida tarkkoja syitä sille, mitä vaiheita liikkeen hengellinen eliitti kävi läpi yhteisön kurs-

sin muuttuessa rajusti ja nopeasti julkisen paineen lisääntyessä hoitokokousajan lopulla. 

Myös julkaisutoiminnan ulkopuolella käyty opillinen keskustelu ja sen vaikutus lestadio-

laisuuden 1960- ja 70-lukujen opinkorostuksiin olisi syytä selvittää. Käytännössä tämä tar-

koittaisi arkistolähteiden laajaa käyttöä. Koska hoitokokousaikaan ajautuminen voidaan 

nähdä reaktiona Suomessa käynnissä olleeseen valtavaan rakennemuutokseen, olisi hedel-

mällistä tehdä vertailevaa tutkimusta ja suhteuttaa lestadiolaisuudessa tapahtuneet asiat 

kirkkoon ja kirkon muihin herätysliikkeisiin. Lestadiolaisuus tuskin oli ainoa hengellinen 

yhteisö, joka ajautui kriisiin arvoiltaan muuttuvassa maailmassa. 
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