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Kirkkotaiteen tiimoilta on syntynyt Suomessa monta ”kohua”, joissa taideteosta on vaadittu 

poistettavaksi tai muutettavaksi. Tässä työssä tarkastellaan kahta lähtökohdiltaan samantapaista 

kohutapausta, Tampereen Tuomiokirkon mieliä järkyttänyttä Hugo Simbergin maalauskoristelua 

vuodelta 1907 ja Oriveden kirkon Kain Tapperin alttarireliefiä Golgatan kallio vuodelta 1961. 

Työn päätavoitteena on esittää kokonaisnäkökulma näiden kirkkokohujen muodostumisesta ja muodos-
tamisesta. Tutkimus nivoutuu vallan ja estetiikan suhteiden tutkimukseen – “hyvän taiteen” määrittely 
yleisesti on yhteiskunnan arvokeskusteluun olennaisesti liittyvä prosessi, jolla on aina yhteytensä yh-
teiskunnan historiaan, kollektiivisiin arvoihin ja vallanjakoon. 

Päälähdeaineistona tutkimuksessa on käytetty kohujen aikaista sanomalehti- ja aikakauslehtikirjoitte-
lua, erityisesti on käytetty Kuvataiteen keskusarkiston leikekokoelmaa. Lisäksi tutkimuksessa on käytet-
ty laaja-alaista lähdekirjallisuutta. Menetelmänä lehdistölähteiden tulkinnassa on käytetty ennen kaik-
kea kvalitatiivista tekstianalyysia. 

Tutkimuksessa ilmenee, että Tampereella olivat vastakkain edistysmielinen eliitti ja säätykirkko konser-
vatiivisine tukijoineen, Orivedellä urbaani älymystö ja konservatiivinen maakansa. Tapausten jul-
kisuusilmastoa verratessa lisääntyneenä tavallisen kansalaisten kommentointina. Huolestuneet kansa-
laiset esittivät suorasukaisesti näkemyksiään mielipidepalstoilla ja lehtien uutisoinnissakin käytettiin 
kadunmiehen ääntä. Sen sijaan Johanneksen kirkon tapauksessa kirjoittelu oli enemmän kapean eliitin 
keskinäistä nokittelua, jossa kirjoittajien auktoriteeteilla oli merkittävä rooli. 

Molempina tarkasteluajanjaksoina taiteen autonominen asema oli vahva ja mahdollistamassa kirkko-
taideteosten synnyn. Vastaavasti kirkko oli instituutiona heikoimmillaan. Yhteiskunnalliset muutokset 
pakottivat kirkon säätykirkosta kansankirkoksi. Kirkko ei kummassakaan tapauksessa sisäisesti kiistel-
lyt miten sen itsensä pitäisi uskoa kuvittaa, vaan miten sen ulkopuoliset toimijat voivat uskonnollista 
kuvastoa visuaalisesti tulkita. Itsenäistynyt taide ulosmittasi molemmissa tapauksissa vapautensa rajat 
täysimittaisina. Poliittisia tekijöitä ei kohun ytimessä nähty, mutta politiikka ja yhteiskunnalliset ideat 
olivat määrittämässä osallistujien toimintamahdollisuuksia. 
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1 Uskon vai yhteiskunnan kuvia? 

Kirkkotaiteen tiimoilta on syntynyt Suomessa monta ”kohua”, eli tiedotusvälineissä käytyä voimakasta 

keskustelua, jossa kirkkoon hankittua uutta taideteosta on pidetty pyhään tilaan sopimattomana ja vaa-

dittu poistettavaksi tai muutettavaksi. Tässä työssä tarkastellaan kahta kohutapausta, joista ajallisesti 

ensimmäinen on Tampereen Tuomiokirkon mieliä järkyttänyt Hugo Simbergin maalauskoristelu vuo-

delta 1907 (Kuva 1) ja toinen Oriveden kirkon 1961 paljastettu Kain Tapperin alttarireliefi Golgatan 

kallio (Kuva 2). 

 

Kuva 1: Hugo Simberg, lehterimaalaus Tampereen tuomiokirkosta 1904–1907, fresko. Lähde: Valtion 

taidemuseon verkkosivut www.fng.fi. 
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Kuva 2: Kain Tapper, Golgatan Kallio, Koivu, 420 x 230 x 30 cm, 1961. Lähde: Lindgren, 2000. 

Muitakin kirkkotaidekohuja toki 1900-luvulle mahtuu, esimerkiksi Kauko Räsäsen “Reikäenkeli”, joka 

vuonna 1961 poistettiin modernin muotokielensä vuoksi Lappeenrantalaiselta hautausmaalta kohun 

saattelemana. Juuri Tampereen Tuomiokirkon ja Oriveden tapausten vertailu on kuitenkin mielekästä, 

sillä molemmissa on kyse hyvin samankaltaisista prosesseista – uuden kirkon sisätilojen koristelusta 

nuoren taiteilijan johdolla. Lisäksi tapausten ajallinen etäisyys antaa hyvän perspektiivin koko 1900-

luvun kehityslinjoista 60-luvulle asti. 

Työn päätavoitteena on esittää kokonaisnäkökulma näiden kirkkokohujen muodostumisesta ja muodos-

tamisesta. Miten taide, politiikka ja kirkko ovat kohuissa kietoutuneet toisiinsa? Millaista vallankäyttö 

oli teoksia arvioitaessa? Millaisin perustein ne on hyväksytty tai tuomittu? Mikä on se kulttuuriympä-

ristö, jossa kiistellyt teokset ovat mahdollistuneet? Molempien kirkkokohujen kohdalla kokonaistarkas-

telu on varsin perusteltua, sillä kumpikin teos syntyi yhteiskunnallisesti aktiivisena aikana, jolloin tai-

teen, politiikan ja kirkkoinstituution rajoja määriteltiin uudelleen. 

Tutkimus on relevanttia kirkkotaiteen vuosikymmenestä toiseen herättämien intohimojen vuoksi. Ta-
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pauskohtaiset valta- ja vaikutussuhteet sekä taidesuuntaukset vaihtelevat, mutta peruskysymys kirkko-

jen kuvittamisen oikeasta tavasta pysyy. Kohuissa ei ole kyse vain uskonnosta ja kristinuskon oppien vi-

sualisoinnista, sillä kirkon yhteiskunnallisesti merkittävän aseman ja valtainstituutiointegraation vuoksi 

kirkkotaide koskettaa paljon laajempaa yhteiskuntakerrosta kuin vain papistoa ja aktiivisia kirkossakä-

vijöitä.  

Tutkimus nivoutuu vallan ja estetiikan suhteiden tutkimukseen – “hyvän taiteen” määrittely yleisesti on 

yhteiskunnan arvokeskusteluun olennaisesti liittyvä prosessi, jolla on aina yhteytensä yhteiskunnan his-

toriaan, kollektiivisiin arvoihin ja vallanjakoon. Sen tarkastelulla on näin ollen universaalia merkitystä. 

Tutkimuksesta voi myös nousta esiin uusia näkökulmia meidän aikamme kirkkotaidekeskusteluun. Se 

voi myös hahmotella suomalaisten 1900-luvun kirkkokohujen yleistä anatomiaa, jota voisi myöhem-

mässä tutkimuksessa reflektoida muihin lähiaikojen kohuihin. 

Henkilökohtaisella tasolla kiinnostus taiteen ja yhteiskunnan suhteiden tutkimiseen kumpuaa graafisen 

suunnittelijan ammatistani, joka monella tapaa on ”taiteen” keinojen käyttämistä taloudellisten, yhteis-

kunnallisten tai muiden tavoitteiden saavuttamiseen. Kulttuuri- ja viestintäalan koulutukseni antaa 

myös perspektiiviä taiteen tekemisen lainalaisuuksien ja taiteilijakuvan synnyttämisen mekanismeihin. 

Kirkkotaidetta on helppo katsoa vain taide- tai uskonto- silmälasien läpi – siksi onkin mielestäni miele-

kästä ”raaputtaa pintaa” ja perehtyä taiteen tekemisen reunaehtojen maailmaan ilman turhaa mystifi-

ointia. 

1.1 Aikaisempi tutkimus, lähdeaineisto 

Taidehistoriallinen tutkimus, jonka piiriin suurin osa Johanneksen kirkosta ja Golgatan kalliosta tai 

niiden tekijöistä kirjoitetusta materiaalista kuuluu, problematisoi ensisijaisesti teosten taiteelliset ansiot 

tai arvioi niiden paikkaa informalismin ja symbolismin kehityskuluissa. Harvoin on pohdittu yhteis-

kunnallista tilannetta kokonaisuutena. Liisa Lindgren käsittelee monumentteja – myös Golgatan kallio-

ta – tästä näkökulmasta ansiokkaasti teoksissaan1, mutta niin laajasti, ettei yksittäisiin teoksiin perehdy-

                                                       
1 Lindgren 2000. Monumentum: muistomerkkien aatteita ja aikaa; Lindgren 1996. Elävä muoto: traditio ja modernisuus 
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tä syvällisesti. 

Kuusikymmentäluvun kohuja, eli ns. kulttuurisotia muilla kulttuurin saroilla – kirjallisuudessa, teatte-

rissa ja runoudessa – on käsitelty ja tutkittu runsaasti. Erityisen huomion ovat saaneet Hannu Salaman 

Juhannustanssit ja Arvo Salon Lapualaisooppera. 

Päälähdeaineistona tutkimuksessa on käytetty kohujen aikaista sanomalehti- ja aikakauslehtikirjoitte-

lua, joista voidaan hyvin seurata julkisen keskustelun etenemistä. Kirjoitukset ovat jakaantuneet eri ka-

tegorioihin, kuten mielipidekirjoituksiin ja artikkeleihin. Aina selkeätä kategorisointia ei voida tehdä, 

vaan esimerkiksi uutinen saattaa olla erittäin kantaaottava. Kirjoitusten tyyli on pyritty ottamaan tul-

kinnassa huomioon. 

Sanomalehtikirjoitukset ovat pääsääntöisesti Kuvataiteen keskusarkiston leikekokoelmasta. Vuonna 

1897 perustettu leikekokoelma seurasi jo 1900-luvun taitteessa suurta määrää sanomalehtiä ja arkistoi 

niissä esiintyneet viittaukset taiteilijoihin. Kuusikymmentäluvun alussa arkistossa seurattiin jo satoja 

suomalaisia julkaisuja. Pienellä pintaraaputuksella voidaan kuitenkin huomata, ettei leikekokoelma ole 

täydellinen – monia Simbergiä ja Tapperia koskevia kirjoituksia uupuu. Varsinkin Johanneksen kirkon 

tapauksen aikaan sanomalehtiseuranta oli Helsinki-keskeistä. Riittävän valtakunnallisen kokonaiskuvan 

saamiseksi tutkimuksessa on käyty systemaattisesti läpi Aamulehden ja Tampereen Sanomien kirjoituk-

set kohun huippukohtien ajalta, eli vuosilta 1905 ja 1907. Golgatan kallion tapauksen kohdalla leikeko-

koelma on huomattavasti kattavampi ja sen voidaan katsoa antavan riittävän kokonaiskuvan valtakun-

nallisen keskustelun kulusta. Nämä rajoitukset on kuitenkin lukijankin hyvä pitää mielessä. Sanomaleh-

tilähdeviittauksiin ei ole merkitty sivunumeroja, koska niitä ei leikekokoelman lähteissä ole näkyvillä. 

Tämä ei kuitenkaan merkittävästi hankaloita lähteiden löydettävyyttä, sillä sanomalehtien kokonaissi-

vumäärät varsinkin vuosisadan alkupuolella olivat erittäin pieniä.  

Suomen taiteen kärkijoukon diskurssia on seurattu systemaattisesti muutamasta taidekeskustelua yllä-

pitäneestä foorumista. Vuosisadan alkuvuosien keskustelua 1900–1907 on jäljitetty perinteisestä, 1900-

luvun alkuvuosina perustuslailliseksi kääntyneestä kulttuurilehti Valvojasta ja lyhyen elinkaaren läpi-

                                                                                                                                                                                          
1940- ja 1950-luvun suomalaisessa kuvanveistossa. 
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käyneestä aktiivisesta Euterpesta. Aikakauslehtien kirjoittelu tapauksesta oli varsin vaatimatonta, johtu-

en varmastikin merkittävien yhteiskunnallisten tapahtumien kommentointitarpeesta ja uusien ajatus-

mallien rantautumisesta – kirkkokohu yksinkertaisesti hukkui muiden uutisten joukkoon. Kuusikym-

mentäluvun taidekeskustelu keskittyi 1960 uudelleenkäynnistettyyn Taide-lehteen, joka oli tutkimus-

ajanjaksolla maan ainoa taidelehti ja taiteen puolivirallinen foorumi.2 Myös Suomalaisen Suomen taide-

kirjoittelu 1960-luvun alkuvuosilta on tutkimuksessani käyty kokonaisuudessaan lävitse. 

Tutkimuksessa on käytetty laaja-alaista lähdekirjallisuutta, sillä yhteiskunnallisen, kulttuurisen ja insti-

tutionaalisen valtarakennelman selvittäminen on tutkimukselle olennaista ja mahdollista pro gradu -

työn resurssein vain kirjallisuuden kautta. Lähdekirjallisuus koostuu taidehistorian, kirkkohistorian ja 

poliittisen historian esityksistä, sekä identiteetin ja kulttuurin pohdinnoista. Kirjallisuuden käyttö on 

varsin tasavahvaa – yksittäistä dominoivaa kirjallisuuslähdettä ei ole. 

Lehdistä käytetyt lyhenteet ovat: Aamulehti (AL), Helsingin Sanomat (HS), Helsingfors-Posten (H-P), 

Hufvudstadsbladet (Hbl), Kansan Lehti (KL), Nya Pressen (NP), Suomalainen Suomi (SS) ja Tampe-

reen Sanomat (TS). 

1.2 Aikarajaus 

Johanneksen kirkosta käydyn lehdistökeskustelun tarkastelu voidaan rajoittaa vuosiin 1903–1907, jol-

loin koristelutyö oli käynnissä. Kirkko vihittiin käyttöön 18.5.1907. Kirkon valmistumisen jälkeen 

olennaista on ottaa huomioon myös Simbergin ja Enckellin loka–marraskuussa 1907 pidetty yhteis-

näyttely Ritarihuoneella, jossa kohuttujen maalausten luonnokset esitettiin irti kirkkotaidekontekstista. 

Golgatan kalliosta käyty lehtikirjoittelu asettaa tutkimuksen uudemmalle osalle melko selkeät rajat. Te-

os julkistettiin jouluna 1961 ja kirjoittelu siitä oli kiivaimmillaan asiasta järjestetyn kirkonkokouksen 

aikaan syyskuussa 1962. Kohu hiipui vähitellen – 1965 se oli jo hyvin satunnaista, eikä enää koskettanut 

varsinaista alttariveistoskiistaa. Tapauksen lopuksi voidaankin katsoa kesä 1963. Suomalaisen informa-

lismin kehityksen ymmärtämiseksi on välttämätöntä aloittaa tarkastelu jo vuodesta 1960, jolloin Venet-
                                                       
2Lindgren 2000, s. 224. 
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sian biennaali käynnisti taidekentän sisäisen keskustelun. 

Kirjallisuuden kautta rakennetun, poliittisten, kirkkohistoriallisten ja muiden yhteiskunnallisten ilmi-

öiden muodostaman kokonaiskuvan aikarajaus on sen sijaan väljempi. Johanneksen kirkon suhteen 

tarkastelu alkaa 1800-luvun puolivälistä ja Oriveden tapauksen ymmärtämiseksi se jatkuu koko itsenäi-

syyden ajan painopisteenään toisen maailmansodan jälkeinen aika kohun vaimentumiseen asti. 

1.3 Määritelmiä 

Johanneksen kirkko – Nykyisestä Tampereen tuomiokirkosta käytän työssä johdonmukaisesti sen alku-

peräistä nimitystä Johanneksen kirkko, koska se esiintyy myös aikalaislähteissä. 

Informalismi, informalistinen – taidesuuntaus, joka perustuu enemmän tekemisen tunteeseen ja välit-

tömään havaintoon kuin ajatusrakennelmiin ja tutkimukseen, konstruktioon. Synonyymejä myös non-

figuratiivinen, ei-esittävä. Monesti sekoitetaan abstraktiin taiteeseen, jolla taasen useimmiten viitataan 

konstruktivistiseen, ei-esittävään taiteeseen so. ”laatikoihin ja ruudukoihin”. 

Kirkko – Ellei toisin mainita, kirkosta puhuttaessa viitataan Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. 

1.4 Menetelmiä 

Keskustelun tulkinnan kannalta kirjoitusten lukumäärät eivät ole ensisijaisesti määräävä tekijä, sillä 

minkäänlainen mielipiteiden määrällinen demokratia ei lehdistössä toteudu. Äänekkäimmät ja eniten 

kirjoituksia toimituksiin lähettävät saavat myös väistämättä mielipiteensä parhaiten kuuluviin ja när-

kästyksen aiheet ovat tyypillisesti yleisönosastoja hallitsevia – lehtiä lähestytään useimmiten suivaantu-

neisuuden kuin tyytyväisyyden siivittäminä. Kvantitatiivinen metodi ei myöskään tavoita yksittäisen 

kirjoituksen painoarvoa keskustelussa – kirjoittajan status, lehden linja ja intertekstuaaliset viittaukset 

ovat liian monisyisiä tekijöitä paljastuakseen kvantitatiivisilla mittareilla. Kirjoituksia on näin ollen ol-

lut mielekästä lähestyä tekstianalyysin keinoin, kvantitatiivisia metodeja on käytetty vain kirjoittelun 

huippukohtien määrittelyyn ja muutoin vain kun lukumääräsuhteet eri tyyppejä edustavien kirjoitusten 
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välillä ovat olleet erittäin ilmeiset. 

Monumenttitaide, joksi molemmat tutkittavat taideteokset ovat luettavissa, käsittelee aina myös ylei-

sön, teoksen tilaajan ja taiteilijan identiteettejä. Universalistisen identiteettikäsityksen mukaan taideteos 

ilmaisee jotakin olemassa olevaa, ihmiseen, asiaan tai ilmiöön erottamattomasti liitettävää identiteettiä. 

Suuri osa kirkkoteoksista ja niiden tekijöistä Hugo Simbergistä ja Kain Tapperista kertovista teksteistä 

on omaksunut universalistisen identiteettikäsityksen. Uudempi, konstruktivistinen identiteettikäsitys 

määrittelee identiteetit rakentuneina tai rakennettuina, jolloin kirkkoteoksia voidaan tulkita käydyn 

keskustelun pohjalta. Kyse ei kuitenkaan ole teoksista yhteisöllisen identiteetin ilmaisuna, vaan materi-

aalina, jonka pohjalta keskustelijat tuottavat ja ilmaisevat omaa identiteettiään.3 

                                                       
3 Lähdesmäki, s. 346–358. 
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2 Yhteiskunta, taideinstituutio ja kirkko hakevat muotoaan 

Viime vuosisadan kirkkokohujen ymmärtämiseksi on välttämätöntä perehtyä niihin kehityskulkuihin, 

jotka johtivat muodostetun ja muodostumassa olevan Suomen valtion instituutioiden syntymiseen. 

Elinympäristön ja kulttuuristen rakenteiden muutos oli merkittävää niin 1800-luvun lopulla kuin 1900-

luvun alkupuolen vuosikymmeninäkin. 

2.1 Elämäntapojen- ja laadun muutos luonnonyhteydestä modernismiin  

Kulttuurin, jossa Johanneksen kirkon tapainen kokonaistaideteos saattoi syntyä, taustalla oli siirtymi-

nen lähellä luontoa olevasta maalaisesta elämäntavasta moderniin elämäntapaan ja -laatuun sekä yksi-

löllisyyteen. 

Tuhatkahdeksansataaluvulla koettu perhe- ja kyläyhteisökeskeisen elämäntavan muutoksen taustalla oli 

monia seikkoja. Kulkuyhteyksien paraneminen rautateiden rakentamisen ja tieverkoston parantamisen 

myötä mahdollisti liikkumisen muuallakin kuin oman yhteisön piirissä. Samalla se mahdollisti verkkai-

sen syklisen aikakäsityksen muuttumisen nopeatempoisemmaksi, mitattavaksi lineaariseksi ajaksi. Sää-

tyläiset olivat uuden ajantajun omaksuneet jo 1800-luvun alussa, mutta laajojen kansanosien kokemuk-

seksi se tuli vasta 1900-luvun taitteessa. Teollistuvan ja monimutkaistuvan yhteiskunnan tarpeisiin vaa-

dittiin mitattavaa, yhteistä aikaa, joka toteutui virallisesti vasta 1921.4 

Vuosisatojen vaihteessa syntynyt nainen tai mies saattoi olettaa elämänsä pituudeksi hyvinkin alle 50 

vuotta ja joka kuudes menehtyi keuhkosairauteen. Tilastollista elinajanodotetta laski tietysti korkea 

imeväiskuolleisuus, joka oli 1900-luvun alussa laskevasta trendistään huolimatta huikean korkea – Hu-

go Simberginkin kuvaama luurankomainen kuolema vei joka kuudennen vastasyntyneen. Kun tämä 

kurjuus vielä painottui varattomampaan väestöön, oli lapsen ennenaikainen poismeno arkea.5 

Suhtautuminen luontoon muuttui itsestään selvästä jokapäiväisestä olotilasta romantisoiduksi, kansa-

                                                       
4 Karisto, s. 142–147. 
5 Andreasson & Helin, s. 20–21. 
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kunnan kohtaloa kuvastavaksi villin luonnon kaukoihailuksi. Samalla kun luonnosta poistettiin kan-

sanmystiikka, sille annettiin uusia metafyysisiä ominaisuuksia uljaan isänmaan kuvana.6 Hugo Simber-

gin tuotannon symbolit voidaan nähdä tämän etääntymisen ja modernisaatiovastarinnan kautta: kau-

punkilaistunut taiteilija ”palasi luontoon” vieden mukanaan kansainvälisen ja urbaanin älymystön me-

tafyysisen filosofian. 

Suomalaista kansanluonnetta on selitetty suhtautumisella uskontoon. Protestanttinen etiikka, jonka 

mukaan pelastuksen ansaitakseen ihmisen elämän tulee olla jatkuva hyvien töiden virta, muutti ihmis-

ten käsitystä työnteon tavoitteista. Aikaisempi, luontaistaloudessa elävä ihminen saattoi tyytyä vallitse-

vaan asioiden tilaan, mutta jatkuvaan ponnisteluun orientoitunut protestantti ponnisteli koko elämänsä 

saavuttaakseen henkistä ja/tai maallista pääomaa. Vaikka tämä ajatustavan muutos oli alkanut jo 1500-

luvulla, Suomessa uudenlaisen ihmisen esiinmarssi oli paikallisvaltaisuuden vuoksi varsin hidasta. 

Voimakas merkitys esiteollisen ajan ihmismallin poispyyhkimiselle Suomesta olivat herätysliikkeet, jot-

ka 1800-luvulla opettivat elintapojen sääntelyyn, rationaaliseen ajatteluun ja luonnollisen ihmisen kuo-

lettamiseen.7 Johanneksen kirkosta käydyssä keskustelussa merkittävää roolia esitti oikean elämisen 

määrittely protestanttisen etiikan tulkinnan kautta. 

Kokemus perheestä ja avioliitosta koki myös muutoksen. Suurperheestä siirryttiin kahden, rakkaudesta 

avioliiton solmineen yksilön ydinperheeseen. Kollektiivisista seurustelu- ja elämäntavoista siirryttiin 

kohti individualistisia käsityksiä – perheestä tuli uusi kylä. Järjestetyt avioliitot harvinaistuivat ja sek-

sielämä muuttui vähemmän tarkoitushakuiseksi. Merkittävintä kehitys oli kaupungeissa itsenäisinä elä-

vien keskuudessa, joilla ei ollut tietyn työskentelypaikan tai perheen normeja rajoitteina.8 Hugo Sim-

bergin oma perhe-elämä oli tämän kehityksen kuva – isänsä suurperheestä lähtenyt Simberg päätyi pe-

rustamaan pienen kaupunkilaisen ydinperheen rakkausavioliiton kautta. 

Tapakulttuurissa tärkeäksi tulivat ”sivistyneet” tavat, ruumiintoimintojen ja seksuaalisuuden kätkemi-

nen muilta. Tämä ”eläimellisyyden” tukahduttaminen oli välttämätöntä, jotta perinteisistä yhteisöistä 

                                                       
6 Karisto, s. 142–147. 
7 Ibid., s. 147–153. 
8 Ibid., s. 153–159 
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irtaantuneiden yksilöiden kanssakäyminen oli mahdollista.9 Ilmiötä voi verrata vaikka Japaniin, jonka 

ahtaassa yhteiskuntarakenteessa ryhmätyöskentelyn tarve on muokannut tapakulttuuria äärimmäiseen 

hienotunteisuuteen. Johanneksen kirkon pahastusta herättäneiden alastomien poikalasten puolustus oli 

nimenomaan uskonnollis-metafyysinen. Jos maalauksissa näki mitään aitoon fyysiseen seksuaalisuu-

teen viittaavaa, leimattiin perverssiksi. Alaston ihminen selitettynä jumalan kuvaksi tai kuvaamassa ih-

misen paljautta jumalan edessä oli käypä selitys – alastomuutta sinällään ei kukaan keskustelun osapuo-

li hyväksynyt, saati viitannut seksuaalisuuden luonnollisuuteen. 

1800-luvun lopun Suomea leimasivat taloudellisessa mielessä toisaalta teollistumisen pikku hiljaa mah-

dollistama vaurastuminen ja toisaalta säätyjen varallisuuserojen suuruus. Ankaraa ruumiillista työtä te-

kevän työläisen palkka oli vielä 1899 vajaa kuudesosa lyhyttä päivää tekevän virkamiehen palkasta. 

Palkkojen peruste ei ollut työ tai sen tuotoksen arvo, vaan säädyn mukainen elintaso. Vuosisadan vaih-

teen vuosina tätä aikaisemmin luonnonjärjestyksenä pidettyä yhteiskunnan rakennetta alettiin yhä pon-

tevammin kyseenalaistaa. Kyseenalaistamisen lähtölaukauksena ei ollut varsinaisesti työläisten kurjuus, 

vaan pikemminkin kurjuuden väheneminen elintason kohotessa. Oman aseman parantaminen tuli työ-

läisillekin mahdolliseksi pelkän päivittäisen selviytymisen lisäksi. Ammatillisen järjestäytymisen kärjes-

sä olivatkin parhaiten ansaitsevat työläiset.10 

Johanneksen kirkosta käyty keskustelu lehdistössä oli työväestön kasvaneesta itsetiedostuksesta huoli-

matta varsin pitkälle eliitin dominoimaa. Merkittäviä, lehtien näyttävästi julkaisemia kannanottoja esit-

tivät kirjailijat Maila Talvio ja Helmi Setälä, arkkitehti Sigurd Frosterus ja taidehistorioitsija Torsten 

Stjernschantz muiden muassa. Myös Akseli Gallen-Kallelan ja J. J. Tikkasen kommentit teosten kvali-

teeteista julkaistiin näyttävästi. 

2.2 Taideinstituutio muotoutuu valtioprojektin mukana 

Pelkät elämäntavan ja talouden murrokset eivät selitä taiteen asemaa Tampereen kohun aikana. Taiteel-

listen kohujen syntyminen vaatii henkisen ja taloudellisen ympäristön, jossa konventioihin nähden 
                                                       
9 Karisto, s. 159. 
10 Heikkinen, s. 127–149; Alapuro, s. 238; Karisto, s. 30-41. 
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rohkea teos voi syntyä. Suomen taidejärjestelmä ja ajatus taiteilijuudesta ovat vähittäin syntyneitä ja 

synnytettyjä käsitteitä. Taiteen yhteiskunnallisen aseman kohoaminen käsityöläisyydestä ja käyttötai-

teesta sankaritaiteilijoiden ylistettyihin luomuksiin on mielenkiintoinen osa kohutapauksen syväraken-

netta. 

1900-luvun alussa Suomen erityispiirteenä verrattuna muihin eurooppalaisiin kansallisvaltioihin oli 

myöhäinen valtiokehitys ja taide-elämän kehittymättömyys. Koska isoja taidemarkkinoita ei ollut, oli 

valtion tuki taide-elämän ehdoton edellytys. Taiteen tiukka nivoutuminen valtioon määritteli mahdolli-

sen taiteen rajoja.  

Nykyaikainen taidejärjestelmä syntyi Suomessa sata vuotta Euroopan keskusta myöhemmin. Siinä mis-

sä länsimaissa taidemarkkinat kehittyivät 1700-luvulta lähtien laajemman yleisö- ja varallisuuspohjan 

ansiosta, oli Suomessa taiteen markkinapohja pitkään varsin suppea. Säätyläisten taiteenharrastajien 

määrä oli 1800-luvun alussa vain 20 000 – 25 000. Kulttuurielämän muodot olivat rajoittuneita ja kuva-

taiteen merkittävin esittelytila kirkon alttari. Vasta vuosisadan lopussa kulttuurin kuluttajien määrä oli 

tarpeeksi suuri mm. vakiintuneen julkaisutoiminnan aloittamiseksi. Suomen kieleen sanat kirjallisuus ja 

taide vakiintuivat vasta 1800-luvun lopulla.11 

Taidejärjestelmän keskeiset osat, yliopistovirat, teatteritoiminta, konserttilaitos ja kommentoiva lehdis-

tö muotoutuivat 1800-luvun puolivälistä lähtien ja suppean kannattajajoukon vuoksi keskeinen toimija 

taidekentän kehityksessä oli valtio ja kansalliset liikkeet. Näiden kolmen tekijän yhteen kietoutuneisuus 

oli vahvaa.12 Laitokset limittyivät ennen kaikkea arvojen, normien ja henkilösuhteiden tasolla, mutta 

organisaatiot pysyivät erillisinä.13 Taidelaitosten sulautumista hallintokoneistoon ei ajettu, vaan varsin-

kin suomalaisuusliike korosti näiden kahden liittoa. Luonnollisesti eroja oli eri taideinstituutioiden kes-

ken, tiukimmin nationalistis-poliittinen ideologia toteutui kirjasto- ja koululaitoksissa, joiden vahva 

sidonnaisuus kansallisiin liikkeisiin näkyi niiden toiminnassa ja välitti kansallisen projektin arvoja eri 

                                                       
11 Sevänen, s. 273. 
12 Ibid., s. 270–275. 
13 Ibid., s. 302. 
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väestöryhmiin.14  

Kulttuurielämän muovautuminen 1800-luvulla perustui toisaalta teollistumisen mahdollistamaan vau-

rastumiseen ja kansalliseen yhtenäistymiseen, toisaalta eliittiryhmien ajamaan ”kansallisen heräämisen” 

hankkeeseen. Teollistumisen aiheuttama yhteiskuntarakenteen muuttuminen lisäsi koulutuksen tarvet-

ta ja sille löytyi tukea fennomaanien kansanvalistus-ideologiasta. Merkittävä tekijä oli myös Venäjän 

valtakunnan sisäinen politiikka, johon kuului tiukka sensuurilainsäädäntö koko 1800-luvun ajan. Po-

liittisille liikkeille, kuten taideinstituutioillekin oli tyypillistä ”vallitsevien realiteettien huomioon otta-

minen”, eli varovaisen konservatiivinen käytös suhteessa emomaan politiikkaan. Vasta 1900-luvun alun 

työväenliikkeen radikalisoituminen ja sortokauden kokemukset mahdollistivat myös eliitin valtalojali-

teetin murtumisen.15 

Poliittinen kytkös oli 1800-luvun lopun taidekeskustelussa vahva ja taiteen arvioinnin perusteina toimi-

vat esteettisten arvojen ohella poliittiset, moraaliset ja uskonnolliset arvot. Taide taiteen vuoksi ei ollut 

mahdollista. Perinteinen kulttuurinäkemys joutui kuitenkin uhatuksi 1800-luvun lopun ”kirjasodissa”, 

joissa vanhasuomalaiset kulttuuripoliitikot hyökkäsivät muun muassa Aleksis Kiven ja Minna Canthin 

kirjojen maailmankuvaa vastaan. Vanhasuomalaiseen taidekäsitykseen liittyikin uushumanistisen ja 

ihanteellisen kuvauksen korostaminen, jolle realismi näyttäytyi kerettiläisenä.16 Realismin inho näkyy 

myös Johanneksen kirkon ympärillä velloneessa keskustelussa. Kirjailija Maila Talwion modernistiset 

näkemykset saivat osakseen ankaraa kritiikkiä ja niin ateismi, materialismi, sosialismi kuin realismikin 

niputettiin yhdeksi todellisen uskonnollisuuden vastaiseksi ajatusrakennelmaksi.17 

Yhteisenä teemana koko toista maailmansotaa edeltävän ajan eliittiryhmien politiikan keskeisenä tee-

man oli valtion ja kansakunnan vahvistaminen. Seväsen mukaan tavoitteen voidaan katsoa täyttyneen 

hegemonisena, koko kansakuntaa ja sen taidejärjestelmää koskevana. Vertailukohtana tässä ajattelussa 

ovat muut eurooppalaiset valtionrakentamisprojektit, joihin verrattuna Suomessa vuoden 1918 jälkeen 

toteutettu äärivasemmiston sulkeminen ulos yhteiskunnallisesta keskustelusta on kohtuullisen lievä il-

                                                       
14 Ibid., s. 285–286. 
15 Tuomikoski-Leskelä ibid; Sevänen ibid; Häyrynen, s. 141–142. 
16 Sevänen, s. 275–281. 
17 AL 16.10., ”Pieniä huomautuksia kirjailijatar Maila Talwion kirjoituksen johdosta” [yleisöltä]. 
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miö. 

Kulttuuritoiminnassa työväestön radikalisoituminen ei aiheuttanut merkittäviä muutoksia. Vaikka va-

semmistoliikkeen ideologit vaativat luokkataistelun ulottamista myös kulttuurin saralle, noudattivat 

niin työväen kuin porvaristonkin teatteri-, kuoro- ja orkesteriohjelmat hyvin samaa kaavaa. Tämä ei 

toisaalta tarkoita, että porvarillisen eliitin kansallisen kulttuurin runebergiläinen määritelmä olisi ollut 

yhteinen totuus, vaan pikemminkin sitä, että nämä kaksi yhteiskuntanäkemystä saavuttivat konsensuk-

sen molempia puhuttelevien kulttuurituotteiden kautta, erityisesti Aleksis Kiven kirjallisuus kosketti 

kaikkia kansankerroksia.18 Hugo Simbergin kirkkomaalausten jo aikanaan saama laaja suosio oli monen 

tekijän summa. Teokset olivat tarpeeksi radikaaleja erottuakseen työväestölle konservatiivisesta kult-

tuurista, ne olivat tarpeeksi moderneja vedotakseen edistysmieliseen eliittiin, uniikkeja jotta niihin voi-

tiin liittää kansallinen ainutlaatuisuuden leima, mutta silti pohjavireeltään mystis-uskonnollisia ja il-

maisultaan tarpeeksi väljiä mahdollistaen lukuisat henkilökohtaiset tulkinnat. 

Taiteen itseisarvoinen merkitys hyväksyttiin 1800-luvun puolivälissä juuri sen kansallista identiteettiä 

luovan funktion vuoksi. Vuosisadan lopulle tultaessa taidetta ja sivistystoimintaa alettiin ajatella ana-

lyyttisemmin keinoina suomenkielisen sivistyneistön luomisessa, jolloin taiteella oli myös selkeä poliit-

tinen välinearvo.19 

Nationalistinen ”kansallinen herääminen” oli nimenomaan luotu projekti, ylhäältä johdettu – josko-

kaan ei kaikilta osin systemaattinen tai rationaalinen – tuotettu ”uskonto”. Sama uusien arvo-, merki-

tys- ja symbolijärjestelmien tietoinen, sosiaaliteknologinen kehitys on nähtävissä myös muissa Euroo-

pan kansallisvaltioissa. Suomen kansallistuminen voidaan tulkita itäisen ja läntisen kansallisen herää-

misen mallin välimuodoksi, jossa vallanpitäjä Venäjä tuki suomalaisen identiteetin syntyä erotukseksi 

ruotsalaisesta. Niinpä fennomaaninen liike kohdistuikin ruotsinkielistä yläluokkaa vastaan ja otti hen-

gelliseksi sydänalueekseen Venäjän puoleisen Itä-Suomen läntisten painotusten sijasta. Ensimmäinen 

sortokausi 1900-luvun taitteessa vahvisti entisestään nationalistista painotusta taidekeskustelussa. Kare-

lianismi sai voimakkaan poliittisen viitekehyksen ja esimerkiksi jugend latautui kansallisilla merkityk-

                                                       
18 Sevänen, s. 284–285. 
19 AL 16.10., Pieniä huomautuksia kirjailijatar Maila Talwion kirjoituksen johdosta [yleisöltä]. 
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sillä.20 

Fennomaaninen ideologia oli pitkälti etnistä nationalismia, johon liittyi voimakkaita mystisiä ja narra-

tiivisia piirteitä. Näiden piirteiden osuus korostui, koska yhteisiä kansallisia poliittisia merkkipaaluja oli 

vähän.21 Taide ja etenkin visuaaliset representaatiot olivat tehokas väline identiteetin rakentamisessa. 

Esimerkiksi Akseli Gallen-Kallelan taide kalevalais-karelianistisine piirteineen oli identiteetin rakenta-

misen tiedostetuinta ydintä. On huomattava, että vaikka kansallinen herääminen oli tuotettu ilmiö, oli 

sillä juuret vuosisataisissa kulttuuriperinteissä.22 

Autonomian ajan suomalaista kulttuurielämää voidaan kuvailla modernistisen ja perinteisen välimal-

liksi. Modernismia edustivat lisääntyvä kirjallisuus, lehdistö ja kulttuuritoiminta, perinteistä sääty-

yhteiskuntaa läheinen valtiosuhde, jota ilman pienen taideyleisön ”markkina-alue” ei olisi toisaalta tul-

lut toimeen. 23 

Tuhatkahdeksansataaluvun kahtena viimeisenä vuosikymmenenä julkiset taidemäärärahat kasvoivat 

Suomessa nelinkertaisiksi aikaisemmasta. Taustalla oli koko vuosisadan jatkuneen kansallisromanttisen 

suuntauksen muuntuminen uusromantiikaksi, joka sai yhä enenevässä määrin poliittis-nationalistisia 

piirteitä. Taiteen keinoin tuettiin suomalaisuusliikkeen tavoitteita ja karelianistiset retket rajaseuduille 

palvelivat suomalaisuuden myytin juurruttamisen tarkoitusperiä.  

Taiteen tukemisen muodot olivat leimallisesti patriarkaalisia ja yksilökohtaisia. Nämä tekijät johtivat 

sekä laajenevaan taiteilijoiden määrään että taiteilijakuvan kehittymiseen kohti itsenäistä, riippumaton-

ta taiteilijaneroa. Hugo Simberg kuului tähän harvalukuiseen etuoikeutettujen joukkoon, jonka tekemi-

sistä uutisoitiin ja jonka taiteilijastatusta kunnioitettiin. Valtion taiteenedistämistoimenpiteet, jotka ke-

hitettiin autonomian ajalla, jäivät olennaisilta osiltaan voimaan aina 1960-luvun lopulle asti. Valtio piti 

yllä musiikki- ja taidekouluja, sekä korkeakoulu Ateneumia, osti merkittävien taiteilijoiden teoksia ko-

koelmiinsa, myönsi matka-apurahoja ja maksoi taiteilijaeläkkeitä.24 Valtion tuen lisääntyminen johti 

                                                       
20 Tuomikoski-Leskelä, s. 126. 
21 Valkonen, passim. 
22 Tuomikoski-Leskelä, s. 127. 
23 Sevänen, s. 282–306. 
24 Tuomikoski-Leskelä, s. 123. 
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myös poliittisten päättäjien eriytymiseen kulttuuripoliitikkoihin ja yleispoliitikkoihin, siinä missä aikai-

semmin poliittinen ja kulttuurinen eliitti olivat olleet yksi ja sama asia.25 

Järjestötoiminnalla korvattiin laajasti valtion taloudenpidon kankeutta, toisaalta valtion tehtäviin ei ai-

kaisemmin edes nähty kuuluvan muun kuin sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden. Kansalaisaktiivisuudel-

la oli myös valtion salliva suojelus, joka tosin sortokaudella alkoi tiukentua. Järjestöillä oli ajanjaksolla 

suuri valtapoliittinen merkitys. Taideinstituutioita olivat Suomen Taideyhdistys, Suomalaisen Kirjalli-

suuden Seura, Helsingin musiikkiopisto ja Suomalainen teatteri. Fennomaanisten liikkeiden erityispiir-

re oli puolivirallinen asema, joka myöhäisen valtionmuodostuksen vuoksi johti siihen, että valtion ja 

kansalaisyhteiskunnan välit jäivät pysyvästi varsin läheisiksi. Valtiosta, sen toimintaan ja mielipiteisiin 

vaikuttamisesta tuli järjestötoiminnan keskipiste. 26  

Keskeinen autonomian ajan poliittisen argumentoinnin lähde kansanedustuslaitoksessa oli fennomaa-

nit–ruotsinmieliset (svekomaanit) -vastakkainasettelu. Kielen merkitys oli luonnollisesti suuri fenno-

maaneille. Suoria analogioita nykyisen kaltaiseen vasemmisto–oikeisto-jaotteluun ei voida helposti teh-

dä, sillä politiikan kieli ja sitoutuneisuus oli abstraktimpaa.27 Kulttuuripolitiikkaa laajemmin hallitsi eli-

tistinen kansanliike, jonka päämääränä oli suomalaisuuden ja suomen kielen korostaminen kaikilla yh-

teiskunnan tasoilla. Mitenkään erityistä Suomen kasvanut panostus kansalliseen kulttuuriin ei ollut, 

vaan ilmiö toistui monissa muissakin Euroopan kansallisuusjännitteiden kipupisteissä, joskin tavallises-

ti Suomea laimeampana.28 

Taidekeskustelu perustui polariteetteihin fennomaanit–ruotsinmieliset, porvaristo–työväestö ja taiteen 

puolustajat–taiteen vastustajat. Varsinkin talonpoikaiston piirissä kulttuuritoiminta nähtiin osittain 

turhana hömpötyksenä, jolla on merkitystä vain Helsingin eliitille, ei kansan syville riveille.29 Johannek-

sen kirkon keskustelussa ei ole löydettävissä merkkejä maalaistraditionalismista. Ilmeisesti lehtien pals-

toilla käytävä keskustelu oli niin kaupunki- ja eliittikeskeistä, ettei talonpoikaistolla ollut siihen kiinnos-

tusta osallistua. Sen sijaan Golgatan kallion kohussa traditionalismi eli vahvana. 
                                                       
25 Ibid., s. 124. 
26 Arminen, s. 61. 
27 Tuomikoski-Leskelä, s.123–133. 
28 Sevänen, s. 273. 
29 Tuomikoski-Leskelä, s. 127. 
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2.3 Säätykirkon perinteet murtuvat 

Kirkkotaidekohuissa olennaista on valta – kuva määrittelee hyvän taiteen? Koska kirkko oli olennainen 

osa valtiomuodostelmaa, vaikutti sen asema muihin yhteiskunnan osa-alueisiin ja toisin päin.  

Suomessa elettiin 1800-luvun lopulla vielä tiukassa sääty-yhteiskunnassa. Papisto oli itseoikeutettu 

käyttämään poliittista valtaa yhtenä neljästä säädystä valtiopäivillä. Vasta 1860-luvun lopulla se täyden-

tyi koulunopettajien ja yliopistojen valitsemilla maallikkojäsenillä. Monarkistisessa säätyjärjestelmässä 

kirkon yksi tehtävä olikin pitää yllä säätyjakoa jumalan säätämänä luonnontilana. Kirkko oli poliittisesti 

hyvin konservatiivinen ja patriarkaalinen. Vaikka herännäisliikkeet olivat merkittävä paikallistason 

toimija ja niissä korostettiin hengellistä tasa-arvoisuutta, maallinen tasa-arvo ei kuulunut niidenkään 

konservatiiviseen ideologiaan.30 Yhteiskunnallisella tasa-arvolla ei siis ollut Suomessa hengellisiä kan-

nattajia. Tämä seikka vaikutti myöhemmin vahvasti varsinkin vähempiosaisen kansanosan suhtautumi-

seen kirkkoon. 

Toimiva puoluejärjestelmä oli vasta muodostumassa. Suomalaiskansallinen liike vältti pitkään politisoi-

tumista ja piti itseään puhtaasti kulttuurisena liikkeenä. Liikkeen johtaja Yrjö Koskinen piti liikettä 

enemmän kuin puolueena, Suomen kansan äänenä – jonka katsottiin edustavan koko säätyerojen ja-

kamaa maan asujaimistoa. Suomalaisuusliikkeen epäpoliittisuus sopi hyvin konservatiivisella kirkolle ja 

nämä kaksi alkoivat 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä lähentyä toisiaan. Yhteistä niille oli muun 

muassa perinteiden ja menneisyyden arvostus ja hegeliläisen filosofian ja kristinuskon yhdistäminen. 

Toisaalta papisto samastui helpommin maaseudun henkiseen perintöön kuin aateliston ja porvariston 

liberaalis-kosmopoliittiseen aatesuuntaukseen. Viimeistään 1880-luvulla papistosta tuli talonpoikaiston 

lisäksi toinen suomenmielinen sääty ja säätyjen liitto suomalaisuuden ja kansankirkon puolesta alkoi 

hahmottua. 31 Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää kirjoittelussa esiintyneet liberaalien mielipiteet 

kirkosta kaiken vanhentuneen ja taantumuksellisuuden tyyssijana. 

Voidaan ajatella sekä poliittisesta eliitistä muodostuneiden fennomaanien että kirkon syyllistyneen sa-

maan perspektiiviharhaan arvioidessaan omaa asemaansa suomalaisessa yhteiskunnassa. Ne molemmat 
                                                       
30 Mustakallio, s. 20–21. 
31 Mustakallio, s. 23–24. 
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kokivat olevansa kansan syvien rivien edustajia. Kuitenkin yhteiskunnan tuotannollis-taloudelliset 

muutokset yhdessä kansainvälisen työväenliikkeen virtausten kanssa olivat vahvistamassa itsetietoista 

työläisten kansanosaa, joka ei kokenutkaan yhteenkuuluvuutta valtaideologioiden kanssa. 

Vuosisadan toiseksi viimeisellä vuosikymmenellä voimistui liberaalis-ruotsinmielinen aatesuuntaus, jo-

ka johti suomalaisen puolueen jakautumiseen liberaaleihin ”nuoriin” ja konservatiivisiin ”vanhoihin”. 

Nuorten kritiikin kohteeksi joutui muiden muassa papisto, jonka yhteiskunnallinen asema kyseenalais-

tettiin ja jopa sen säätyedustusta vaadittiin lakkautettavaksi. Käytännössä papiston valtaa kavennettiin-

kin erottamalla 1880-luvulla kunta ja seurakunta sekä koulu ja kirkko toisistaan. Sapelinkalistelua käy-

tiin lehdistössä, jossa Päivälehti, sittemmin Helsingin Sanomat, oli tärkein nuorten äänenkannattaja. 

Papisto reagoi vastakkainasetteluun nimittämällä valtiopäiville vain vanhoja. Juopa syveni vuosisadan 

loppuun asti, ruotsinmieliset löysivät sympatioita nuorsuomalaisesta puolueesta ja perustivat Fraterni-

tas-liiton, jonka agenda oli papiston fennomaanisuuntautumisen vastustaminen. Suomenmielisten tiu-

kin ilmaisu taas löytyi uudesta Vartija-lehdestä, joka päinvastaisesta väitteestään huolimatta faktisesti 

tuki suomalaista puoluetta.32 

Vuonna 1899 säädetty helmikuun manifesti, joka määräsi kaikki yleisvaltakunnalliset lait säädettäväksi 

Venäjällä, muutti maan poliittista tilannetta huomattavasti, myös papiston keskuudessa. Manifesti hei-

kensi Suomen autonomiaa merkittävästi ja osa aikaisemmista suomalaismielisistä liittyi puolustamaan 

nuorsuomalaisten tiukan perustuslaillista linjaa, sillä sortotoimenpiteet koettiin poikkeuksellisen voi-

makkaina. Papiston enemmistö oli kuitenkin vankkumattoman konservatiivista. Kirkon virallinen kan-

ta pysyi myöntyväisyyslinjalla ja se suostui mm. mieliä kuohuttaneeseen asevelvollisuuslain kuuluttami-

seen. Kaikki kirkonmiehet eivät tätä kuitenkaan hyväksyneet ja kirkon sisälle syntyi perustuslaillisesti 

ajattelevien ryhmä, joka painotti eettisten periaatteiden noudattamista politiikkaa pelkäämättä. Kirkon 

sisäinen vastakkainasettelu nähtiin myös luterilaisen ja katolisen maailmankuvan kamppailuna.33 

Kirkon sisäinen kahtiajakautuneisuus kärjistyi vuoden 1903 kirkolliskokoukseen, joka Bobrikovin dik-

taattorikauden aattona nähtiin puolueiden kannatuksen koetinkivenä. Vastarintapapisto, eli perustus-

                                                       
32 Mustakallio, s. 24–33. 
33 Murtorinne, s. 14–22. 
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lailliset, antoivat vaalissa erittäin tiukan vastuksen myöntyvyyslinjalaisille ja jälkimmäinen voittikin 

vain pienellä marginaalilla. Myöntyväisyysliike voitti myös 1904 valtiopäivävaaleissa papistoenemmis-

tön, jääden ainoaksi myöntyväiseksi säädyksi.34 

Työväenliikkeen nousuun kirkko suhtautui jyrkän varauksellisesti, vaikka selvityksiä kirkon ja työväes-

tön yhteiselon mahdollisuuksista 1800-luvun loppuvuosikymmeninä tehtiinkin. Kirkko kuitenkin puo-

lusti säätyjakoa ja uskoi jopa naiivisti kansan syvien rivien hartaaseen uskoon ja eri yhteiskuntakerros-

ten väliseen kansanyhteyteen. Mitä lähemmäs vuosisadan loppua tultiin, sitä konkreettisempana työvä-

estön nousun uhka koettiin. Jopa omaisuuteen perustuvaa kirkollista äänioikeutta supistettiin sosiaali-

sen tasa-arvon nimissä, muttei kuitenkaan poistettu. Sympatiaa sosiaalidemokraattinen liike ei kirkolta 

koskaan saanut, vaan jopa arkkipiispan suulla todettiin kristillisyyden ja sosiaalidemokratian ristiriitai-

suus.35 Työväenliike ei sinänsä ollut ennen vuosisadan vaihdetta antiklerikaalinen, vaan kristilliset ja so-

siaaliset käsitykset elivät tasaveroisina. Vasta kun liike routavuosina 1899–1905 radikalisoitui, ottivat 

sosiaalidemokraatit vuoden 1903 Forssan julistukseen mukaan vaatimuksen kirkon erottamisesta valti-

osta. Työväenliikkeen kirkonvastainen suuntaus vahvisti osaltaan kirkon myöntyväisyyslinjaa.36 

Vuoden 1905 alkupuolella vanhasuomalaiset alkoivat jäädä yleisessä mielipiteessä pahaan alakynteen. 

Vanhasuomalaisten epävirallisessa puoluekokouksessa kesäkuussa 1905 arvosteltiin kärkevästi kirkol-

lisvaalien luonnetta varakkaita suosivana. Järjestelmän pelättiin vieraannuttavan työväestön lopullisesti 

kirkosta. Laajalla konsensuksella vaadittiinkin yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden toteuttamista naisille 

ja miehille. Tällaisetkaan liennyttävät signaalit eivät hälventäneet papistoon ja kirkkoon kohdistunutta 

laajaa epäsuosiota.37 

Suurlakko 1905 oli viimeinen niitti sääty-yhteiskunnan säröilevän rauhan arkkuun. Kärjistetysti voi-

daan sanoa, että suurlakon tapahtumien ja siihen johtaneen yhteiskunnallisen liikehdinnän johdosta 

suomalaiset siirtyivät alamaisista kansalaisiksi. Valtiokirkkoajatuksen vastustuksen etunenässä oli sosi-

aalidemokraattinen työväenliike, perustuslaillisista ruotsalaisen suuntauksen edustajat sekä akateemi-

                                                       
34 Mustakallio, s. 35–40, 49. 
35 Mustakallio, s. 49–57. 
36 Murtorinne, s. 32–33. 
37 Mustakallio, s.59. 
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nen sivistyneistö. Monille papeille suurlakko merkitsi tarvetta saada jälleen kontakti kansan syviin ri-

veihin. Tähän pyrittiin mm. vaihtamalla nimiä suomalaisiksi.38 

Valtiopäivävaaleissa 1905 pappissäädyn sisäinen välienselvittely johti perustuslaillisten voittoon. Vii-

meisillä säätyvaltiopäivillä 1905–1906 näkemys kirkon säätyedustuksen lopettamisesta oli jo liian voi-

makas kumottavaksi. Pappissäätykin esiintyi yhtenäisenä tukemassa yksikamarijärjestelmää ja yleistä 

äänioikeutta.39 

Henkinen ja institutionaalinen muutos kirkon sisällä ja kirkkoon suhtautumisessa näkyy keskustelussa 

tarpeena luoda uudenlaisia symboleja moderneille kirkossa kävijöille. Vanha järjestelmä tuntui monesta 

kirjoittajasta tukahduttavalta ja tunkkaiselta, jäänteeltä säätyajan vanhakantaisesta maailmasta. 

Tampereen tuomiokirkon suunnittelu-, rakennus- ja valmistumisaikoihin papisto kuului vielä valtio-

päivien kokoonpanoon. Tilanne oli kuitenkin nopeasti muuttumassa. Eritoten työväenliikkeen piirissä 

kirkonvastaisuus oli voimakasta. Myös liberaalis-kosmopoliittinen aateli ja porvaristo kokivat kirkon 

myöntyväisyyslinjan ongelmaksi. Valtiopäiväjärjestys muutettiin 1908 ja kirkko ja valtio erotettiin hal-

linnollisesti toisistaan. Laajaa kannatusta saaneet avioliitto- ja uskonnonvapauslait tosin jäivät vielä 

odottamaan itseään. Kirkon rooli poliittisena päätöksentekijänä ja ihmisten henkilökohtaisen elämän 

säätelijänä nähtiin laajalti liian vanhakantaisena kehittyvässä maailmassa. Jopa papiston keskuudessa oli 

laajaa kannatusta uudistuksille. 

2.4 Kirkkotaiteen matka modernismiin 

Kaikki kirkkotaide nojaa aikaisempaa traditioon ja sitä arvostellaan suhteessa varhaisempiin, asemansa 

vakiinnuttaneisiin teoksiin. Millaiseen kuvaperinteeseen Johanneksen kirkon koristelut sijoittuivat ja 

miksi sen kuvaohjelma koettiin niin radikaaliksi? 

Protestanttisissa kirkoissa ei ole kuvallista perinnettä samalla tavoin kuin katolisessa ja ortodoksisessa. 

Kirkkokuntia erottaa näkemys kirkon ja yksittäisen ihmisen suhteesta. Siinä missä katolilaisessa ja or-
                                                       
38 Mustakallio, s. 66–78. 
39 Mustakallio, s. 79–118. 



 

 20 

todoksisessa kirkossa kirkko vastaa ihmisen pelastumisesta, protestanttisessa uskossa kirkko vain julis-

taa, mutta yksilö ottaa itse vastuun pelastumisestaan. Sakraalit esineet ja teokset ovat katolisessa uskossa 

olennainen osa pelastusta, kirkon instituutiota. Ortodoksisessa kirkossa kuvien tarkoitus on lähestyä 

jumalaa ja toimia rukouksen välikappaleena. Sen sijaan luterilaiselle ne merkitsevät enemmänkin juma-

lan sanan kuvittamista – kuvien kautta raamatun sanomaa vain opetetaan kirkkoyleisölle, eivätkä esi-

neet sinällään ole luterilaisuuden mukaan pyhiä, vain niiden aihe, käyttötarkoitus ja -tilanne.40 

Tämä ei tarkoita, että protestanteille kirkollisten tilojen ja esineiden kvaliteetti olisi yhdentekevää. Päin-

vastoin, kirkkorakennusten, -esineistön ja -taideteosten tekijöiksi on ainakin Suomessa saatu aikansa 

lahjakkaimmat taiteilijat. Kirkkotaiteeseen liittyy siis kiistatta voimakas esteettinen ulottuvuus. Estetii-

kan filosofiaa hallitsi 1800-luvulta lähtien ajatus rumuudesta ja kauneudesta esteettisinä kvaliteetteina. 

Tämän filosofian myös taiteilijakunta otti omakseen. Kun samanaikaisesti taiteilijoiden autonomia kas-

voi, tulivat perinteisesti hyväksytystä esteettisyydestä poikkeavat taiteelliset kokeilut mahdollisiksi. Pro-

testanttiseen kulttuuriin edelleen syvästi liittyvä periaate on, että rumaa ja kauhistuttavaa pystyy ku-

vaamaan vain rumasti. Kauneus, pilkkanimeltään ”koristelu” sen sijaan on ollut vuosisataisessa pannas-

sa. Kauneuden tabu on vaikuttanut yleisesti Suomen 1900-luvun kirkkoarkkitehtuuriin, jonka moder-

neimmat ilmentymät ovat spartalaisuudessaan ”kauniin” estetiikan vastakohtia.41 Johanneksen kirkosta 

käydyssä keskustelussa suhde esteettiseen elämykseen oli tärkeä argumentoinnin lähde. Kielteistä kan-

taa edustavat puheenvuorot leimasivat kuvitukset sopivaksi teatteriin tai varieteehen – eli ne eivät olleet 

tarpeeksi vakavamielisiä hengelliseen toimitukseen. Puolustajat, etunenässä naiskirjailijat Maila Talvio 

ja Helmi Setälä sen sijaan lumoutuivat maalausten esteettisestä ulottuvuudesta ja kuvasivat sitä uskon-

nollisen hurmoksellisesti.42 

Kirkkotaiteen tematiikkaa ja taiteellista vapautta määrittää kirkkokuntaan katsomatta periaatteessa se, 

että kirkko hankkii taidetta uskon palvelijaksi ”ancilla fidei”, ei taidetta taiteen vuoksi ”l’art pour l’art”.43 

On kuitenkin valtava kuilu siinä, miten tätä periaatetta on tulkittu ja millaisiin johtopäätöksiin voidaan 

päätyä. Lieventymistä suhtautumisessa taiteilijan vapauteen on tapahtunut vuosisatojen mittaan, tosin 
                                                       
40 Rekola, s. 21–28. 
41 Kuorikoski. 
42 HS 22.10.1907, Johanneksen kirkosta Tampereella; AL 10.10.1907, Wieläkin Tampereen uudesta kirkosta. 
43 Aho, s. 7. 
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vuoden 787 Nikean kirkolliskokouksen tiukoista rajoituksista moniin 1900-luvun Suomessa käytettyi-

hin alttaritaidehankintojen ohjeistuksiin ei ole kovin pitkä matka. Nikean kokouksessa päätettiin, että: 

”...uskonnollisten kuvien kompositiota ei ole jätettävä taiteilijoiden asiaksi; se määräytyy 

katolisen kirkon ja uskonnollisen perimätiedon vahvistamista periaatteista käsin. Vain 

taiteellinen ilmaisu kuuluu taiteilijalle, aiheiden määrittely ja teoksen jäsentely isille.”44 

Uskonpuhdistuksella on oma kuvaohjelmansa, vaikka luterilaisten kirkkojen koristelu onkin saanut ai-

kojen saatossa mitä erilaisimpia ilmenemismuotoja. Kuvaohjelman ydin on ristiinnaulitun ja ylösnous-

seen Jeesuksen kuvaaminen kristinuskon keskiössä olevan kaksiluonto-opin mukaisesti. Ohjelmaa 

noudatettiin uskollisesti vielä 1600-luvulla, mutta pikku hiljaa tietoisuus siitä hiipui ja tuli hyväksyttä-

väksi käyttää uskonnollisena kuvana vain jompaakumpaa näistä elementeistä. 1700- ja 1800-lukujen ra-

tionaalisten ajatusten siivittämänä kirkkokuva jopa korvattiin pelkällä symbolilla, ristillä, josta riippui 

käärinliina ja 1900-luvulle edelleen pelkistyttiin jopa pelkkään ristiin ilman erillistä visuaalista viitettä 

ristiinnaulittuun.45 Näiden perinteisten kuva-aiheiden puuttuminen sekä Johanneksen että Oriveden 

kirkoista oli yksi tärkeä kiistan ja hämmennyksen aihe. Koska uusilla uskonnollisilla kuvilla ei ollut 

olemassa valmista tulkintaa, pyrkivät keskustelijat luomaan sen kukin omista lähtökohdistaan ja kult-

tuurisesta identiteetistään lähtien. 

Siinä missä keskiaika kuvasi kaiken pyhän ”kauniina”, eli siloteltuna, eteerisenä ja etäännytettynä, sai 

uudella ajalla ”ruma” vähitellen paikkansa kristillisessä kuvastossa. Ensimmäisiä ja varmasti merkityk-

sellisimpiä raadollisempaa kuvakieltä käyttäneitä maalareita oli alankomaalainen Rembrandt, jonka 

Syntiinlankeemus -maalauksessa46 Aatami ja Eeva nähtiin ensimmäistä kertaa rujoina, jopa eläimellisi-

nä hahmoina. Kyseessä oli tärkeä filosofinen askel  – hyvä ja paha eivät enää olleet visuaalisesti erillisiä 

maailman osia, vaan pahuus, pelko, tuska ja hämmennys kuuluivat olennaisina osina kaikkien ihmisten 

kokemaan maailmaan. Epämiellyttävien asioiden esiin tuonti ei latistanut kristillistä sanomaa, vaan 

päinvastoin teki sen entistä läheisemmäksi katsojalle. Myös ekspressionismi on 1900-luvulla vaikutta-

nut vahvasti kristilliseen taiteeseen ekstaattisen luonteensa vuoksi. Ekspressionismin perusajatus, taitei-

lijan sisäisen maailman näyttäminen materiaalikäsittelyn avulla sopii hyvin uskonnollisten aiheiden ku-

                                                       
44 Aho, s. 7. 
45 Suomen kirkot ja kirkkotaide, s. 168 ja 171. 
46 Ks. kuvaliite, kuva 1. 



 

 22 

vaamiseen.47 Kain Tapperin näkyvä materiaalin työstötapa liittyy ekspressionistiseen perinteeseen. On 

mielenkiintoista ajatella, että teoksen ilmiasu, sen pintastruktuuri oli kytköksissä toisaalta kristilliseen 

kärsimysnäytelmään, mutta toisaalta siihen tapaan, jolla teosta ja taiteilijaa kirjoituksissa käsiteltiin. 

Tapperia luonnehdittiin urakan jälkeen kärsineeksi, mutta voitokkaaksi taiteilijaheerokseksi – taidete-

oksen aitoutta legitimoitiin tekijän kärsimyksen kautta. 

On mielenkiintoista, että 1900-luvulla nähdyt ristiriidat ja hämmentyneisyys kirkkotaiteen saralla eivät, 

toisin kuin historian aiemmat ikonoklastiset kaudet, ole kirkon sisäisiä ristiriitoja, vaan kirkon ulko-

puolelta tulevan vaikutuksen, yhteiskunnan modernisoitumisen ja siihen liittyvän taideinstituution it-

senäistymisen ja taiteellisen vapauden aiheuttamia. Kirkko ei ole kiistellyt miten sen itsensä pitäisi us-

koaan kuvittaa, vaan miten sen ulkopuoliset toimijat voivat uskonnollista kuvastoa visuaalisesti tulkita. 

                                                       
47 Kain Tapperin Golgatan kallio -alttariteoksessa käyttämällä informalistisella, abstraktista ekspressionismista ammentaval-

la tyylillä ilmaisukeinona on siis juurensa myös uskonnollisen taiteen historiassa, uutta sen sijaan oli esittävän kuvauksen 
jättäminen pois. 



 

 23 

3  Symbolinen siveettömyys Johanneksen kirkossa 

Tampereen Johanneksen kirkko nousi Tampereen Juhannuskylään vuosina 1902–1907. Kirkon tarve oli 

suuri, sillä kaikki Tampereen kirkot sijaitsivat Tammerkosken länsipuolella, vaikka itäpuolella oli run-

sas asujaimisto. Kirkkohankkeen toteutustavalla ja etenkin mukanaolijoiden toimivaltuuksilla oli mer-

kittävä vaikutus lopputulokseen. 

Kirkkohankeen eteenpäin viejiksi valittiin 1897 kuusihenkinen ryhmä.48 Kirkon suunnittelusta järjestet-

tiin vuonna 1899 kilpailu, jonka voitti nuori arkkitehti Lars Sonck. Sonck oli ehtinyt kunnostautua 

kirkkoarkkitehtuurissa jo aiemmin, sillä samana vuonna aloitettiin hänen suunnittelemansa Mikaelin-

kirkon rakentaminen Turkuun. Johanneksen kirkon lopullisen toteutuksen ja kilpailuehdotuksen välillä 

oli poikkeuksellisen vähän eroja, sillä tilaaja vaati vain pieniä korjauksia kattojen jyrkkyyteen. Kirkon 

rakentaminen aloitettiin 1902 jo ennen kuin virallista hyväksyntää rakennuspiirustuksille oli saatu. To-

teuttamista johtamaan valittiin erityinen rakennuskomitea, joka sai varsin suuret valtuudet toteuttaa 

koko suuri kirkkohanke.49 

Kirkon koristelijoiksi palkattiin ilman kilpailua symbolistitaiteilijat Magnus Enckell ja Hugo Simberg. 

Nuorta ja tyyliltään varsin uudistushenkistä kaksikkoa suositteli arkkitehti Sonck, joka oli saanut kirjal-

lisen suosituksen taiteilijoista itse Albert Edelfeltiltä,50 yhdeltä maan taide-elämän ehdottomasti vaiku-

tusvaltaisimmilta auktoriteetilta. Rakennuskomitea, jolla oli täydet oikeudet päättää kirkon toteutukses-

ta, antoi poikkeuksellisesti taiteilijoille täyden vapauden koristelun suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Vaikka alkuperäisessä kirkon suunnittelukilpailussa oli vaadittu koristelun olevan yksinkertainen, ei tä-

tä määritelmää enää taideteoksia tilatessa käytetty. Ainoa ehto oli, että luonnokset oli esitettävä asian-

tuntijaraadilla, johon kuuluivat Albert Edelfelt, taidehistorian professori J. J. Tikkanen, pastori K. O. 

Fontell, Birger Federley ja Lars Sonck.51 Asiantuntijaraati oli jo asettelultaan varsin myötämielinen ny-

                                                       
48 Seppälä, s. 19. 
49 Rakennuskomiteaan valittiin aikaisemmasta ryhmästä Fontell, Sommer, Blom ja Pettersson, sekä Henrik Liljeroos, E.E. 

Heikkilä, Gustaf Oskar Sumelius, K.F.Mattson, Federley ja Anton Lagerström. Seppälä, s. 29. 
50 Kallio, s. 198. Albert Edelfelt kuoli koristeluiden vielä ollessa kesken 1905. Tapaus vaikutti syvästi Hugo Simbergiin. (Saa-

rikivi, s. 207–208.) 
51 Seppälä, s. 29.  
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kytaiteelle, sillä Federley oli Sonckin yhtiökumppani ja Edelfelt sekä Tikkanen taiteilijaeliitin kermaa. 

Teoksien toteutustavaksi tuli Sonckin ehdotuksesta fresko, eli märkään laastiin maalaus, joka tekee 

maalauksista erittäin kestäviä. Suomessa ei tuohon päivään mennessä ollut toteutettu kuin muutama 

freskomaalaus, mikä teki työstä teknisesti haastavaa. Työ jaettiin siten, että Enckell sai tehtäväkseen alt-

tarimaalauksen, Simberg muun koristelun ja ikkunamaalaukset. Myös muissa taiteellisissa ratkaisuissa 

luotettiin asiantuntijoihin. Jean Sibelius suositteli mitkä soinnut kirkonkelloihin tulisi valita ja urkujen 

hankinnassa käytettiin alan kotimaisia huippuja.52 

Kirkon suunnitteluun ja rakentamiseen osallistuneiden poliittisen suuntautumisen vaikutusta kirkon 

ulkomuotoon ja koristeluun on vaikea todentaa, mutta oletettavasti sillä oli ainakin mahdollistava vai-

kutus. Tyyliltään kirkkosuunnitelma on jugendia, kansallisromanttista arkkitehtuuria, johon sekoittuu 

lainauksia gotiikasta. Arkkitehti Sonck oli poliittiselta suuntautumiseltaan perustuslaillinen isänmaalli-

nen, eli vahvasti nationalistinen.53 Sonckin lisäksi kirkon rakennuskomiteassa perustuslailliseen puolu-

eeseen kuului pastori K. O. Fontell.54 Lisäksi kirkon rakentaminen osui suurlakon ja toisen sortokauden 

aikaan, voimakkaasti poliittisesti latautuneeseen tilanteeseen.  

Erityispiirteenä kirkossa on sen massiivinen kivijulkisivuverhous, jonka nähtiin useassa lehtikirjoituk-

sessa ottaneen vaikutteita Suomen keskiaikaisista kirkoista ja linna-arkkitehtuurista.55 Vaikka kirkon 

julkisivun materiaalivalinta voidaankin tulkita kansallisen arkkitehtuurin päämääriä ajavaksi – ja kes-

kustelussa sille annettiinkin varsin suomalainen identiteettii – kirkon vaikutteet olivat ennen kaikkea 

kansainväliset. Vaikutteita tuli niin saksalaisista kuin yhdysvaltalaisista lähteistä.56 

Muotokieli tulkittiin aikansa keskustelussa kansalliseksi ilmaukseksi57 ja sellaisena se eli voimakkaasti 

vielä Sakari Saarikiven 1948 julkaistussa Hugo Simberg -väitöskirjassa.58 Kirkon koettiin siis edustavan 

heräävän Suomen kansan näköistä, omasta erilliseksi koetusta historiasta innoituksensa saavaa ilmai-

sua, joka ei vain erotu kansainvälisestä virtauksesta, vaan joka toimii jopa edelläkävijänä ja suunnan-
                                                       
52 Kallio, passim. 
53 Suomen kansallisbiografia, s. 195–197. 
54 Suomen kansallisbiografia. 
55 Saarikivi, s. 84; HS 19.5.1907, Käynti Johanneksen kirkossa Tampereella; NP 19.5.1907, Johanneskyrkan i Tammerfors. 
56 Kallio, s. 184–199. 
57 Mm. H-P 9.9.1906, Hugo Simbergs fresker I Johanneskyrkan I Tammerfors; Hbl 19.5.1907, Johanneskyrkan i Tammerfors. 
58 Saarikivi, s. 84. 
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näyttäjänä muulle maailmalle. Täten oli luontevaa että myös sisätilojen koristelu olisi poikkeuksellinen, 

korostaen suomalaista identiteettiä ja tekijöidensä ainutlaatuista tulkintaa. 

Kirkon tarkastuslautakuntakin painotti 1905 julkaistussa lausunnossaan, että kirkko jatkaa upeasti 

Suomen maalaiskirkoissa keskiajalta asti elänyttä koristelutraditiota, jonka vain reformaatio oli katkais-

sut.59 Lausunto liittyy nationalistiseen projektiin liittyvään historismiin, jonka innoittamina keskiaikais-

ten kirkkojen maalauksia restauroitiin, osittain täysin anakronistisista lähtökohdista. Keskiaikaiset 

kirkkomaalaukset, paljolti lähinnä kömpelöitä keskieurooppalaisten kopioita, nostettiin korkeaan ar-

voon etsittäessä kansakunnan kunniakasta menneisyyttä. Myös tarkastuslautakunnan lausunto näyttäy-

tyy samassa anakronistisessa valossa: vanhojen maalaiskirkkojen arkaainen koristelu ei ollut tyylikeino, 

vaan resurssien puutteen sanelema pakko. Simbergin kuvien viehättävä kömpelyys sen sijaan oli hyvin 

tunnetun eurooppalaisen taideperinteen harteille rakennettua tyylittelyä. 

Joka tapauksessa koristelut siis koettiin vahvasti suomalaisiksi. Tätä tulkintaa, joka vähintäänkin sivuut-

ti sekä kansainvälisten arkkitehtonisten virtausten, että symbolismin keskieurooppalaiset ideologiset 

vaikutuksen, voi pitää tarkoitushakuisena, mutta aikalaisille luontevana. Kansallista ulottuvuutta kirkon 

arkkitehtuurissa tai koristelussa ei missään keskustelun vaiheessa kritisoitukaan, ainoastaan kuvien mo-

raalia, siveettömyyttä ja kristillisen symboliikan vajavaisuutta. 

Mitkä sitten oli se henkinen perintö, johon Johanneksen kirkon koristelut nojasivat? 

3.1 Symbolismi kehitysoptimismin ja naturalismin vastareaktiona 

Sivistyneistön maailmankuva Suomessa ja muualla Euroopassa perustui vielä 1800-luvun alkupuolis-

kolla suurelta osin raamatun ja tieteellisten tulosten yhteensovittamiseen. Tiede esimerkiksi luetteloi 

eläinlajeja ja seurasi niiden toimintaa, mutta selvää oli, että ihminen oli Jumalan kuva, luomakunnan 

kruunu. Sakraali ja sekulaari maailma olivat yhteneväisiä totuuksia, joiden tarinoista kutoutui yksi suuri 

maailmanselitys. Tästä yhtenäisestä tarinasta luopuminen, sekä uskonnollisen ja tieteellisen maailman-

kuvan erottuminen oli 1800-luvun suurin henkinen murros. 
                                                       
59 Hbl 10.4.1905, Målningarna I Johanneskyrkan I Tammerfors. 
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Murros alkoi uusista planetaarisista malleista, joissa maapallon kehitys selitettiin ilman luomistyötä. 

Aineen ja energian häviämättömyyden lait johtivat loogiseen, tapahtumien kausaalisuudesta johtuvaan 

maailmanselitykseen, jonka mukaan maailma toimii ilman vaatimusta itsenäisestä älyllisestä ohjaajasta. 

Nämä antoivat yleisen pohjan eri tieteenalojen materialistisille teorioille, joista eniten maailman tapah-

tumiin lienee vaikuttanut Marxin historiallisen materialismin oppirakennelma.60 

Ehkä suurin vaikuttaja maailmankatsomuksen muutoksessa oli Charles Darwinin Lajien synty, joka 

määritteli ihmisen vain eläimeksi eläinten joukossa, tosin jatkuvasti kehittyväksi sellaiseksi. Darwinin 

tutkimustulosten pohjalta Herbert Spencer loi kehitysaatteen filosofian, joka johti vuosisadan vaihteen 

voimakkaaseen kehitysoptimismiin.61 

Suomeen Euroopassa levinneet uudet aatteet rantautuivat jälkijunassa, vasta 1880- ja 1890-luvuilla. Sil-

loin ne olivat erittäin suosittuja nuoren sivistyneistön keskuudessa, eikä Hugo Simberg aikalaisineen 

voinut välttyä uusilta, mieltä kiihottavilta teorioilta. Vuosisadan viimeinen vuosikymmen olikin myrs-

kyistä henkisen murroksen aikaa, jolloin kirkon asema yleisön silmissä sai vakavan kolauksen samalla 

kun osa kansasta omaksui täydellisen materialistisen maailmanselityksen. Kirkko joutuikin uudista-

maan katsontakantojaan ja hyväksymään tieteellisen maailmanselityksen. Materialistisen maailmankat-

somuksen leviäminen myös osaltaan vaikutti työväenliikkeen aktivoitumiseen marxilaisen sosialismin 

kautta.62 

Materialismin voittokululle tuli 1890-luvulla vastaliike, kun pitkälle vietyyn naturalismiin taiteessa ja 

kirjallisuudessa kyllästyneet alkoivat kiinnostua sielunsisäisistä tapahtumista. Kääntyminen sielullisiin 

tapahtumiin sai pontta Euroopassa levinneestä kulttuuripessimismistä, joka johtui toisaalta moderni-

soituvan maailman muutosten henkisestä rasittavuudesta ja toisaalta tieteellistenkin tuhokuvien pessi-

mismistä. Syntyi käsite fin de siécle, vuosisadan lopun tunnelma, joka katsoi modernisoitumisen aiheut-

tamaa vanhan kulttuurin romahdusta rappion ja dekadenssin käsitteiden kautta.63 Puolimystinen, sie-

lullisiin mielikuviin perustuva kokemus olikin monen taidearvostelun lähtökohta. Taideteosten värien 

                                                       
60 Tommila et al., s. 108–109. 
61 Tommila et al., s. 110. 
62 Tommila et al., s. 142–144. 
63 Lyytikäinen et al., 7–8. 
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ja siveltimenvetojen luonnehdinnan sijaan kerrottiin arvostelijan kirkossa kokemista henkilökohtaisista 

uskonnollisista näyistä. 

Käänne kansallisesta realismista kohti romanttista taidekäsitystä tapahtui vaiheittain 1890-luvun en-

simmäisinä vuosina. Herätys uuteen taidekäsitykseen lähti liikkeelle Pariisin kulttuuripiireistä, jotka 

ammensivat ideansa spiritismistä, teosofiasta, filosofiasta – metafyysisestä elämää suuremmasta arvoi-

tuksesta. Suuntauksen, joka siirsi huomion materialistisesta henkiseen, tärkeimpiä oppi-isiä olivat Émi-

le Zola, Friedrich Nietzsche, Charles Baudelaire ja Joséphin Péladan. Symbolismin ytimessä on ajatus 

jokapäiväisten asioiden symboliarvosta, jonka taiteilija intuitiivisesti ymmärtää ja näkee maailman to-

tuudellisesti. Ilmaisussa kertomataiteen tarinasta luovutaan ja tilalle astuu sielunmaisemat, assosiaatiot 

ja unen logiikka.64 Magnus Enckellin Herääminen (Kuva 3.) kuuluu huomattavimpiin ajan teoksiin. 

Siinä kiteytyy romanttinen, unenomainen maailmankäsitys. 

 

Kuva 3. Magnus Enckell, Herääminen 1894. Lähde: Valtion taidemuseon verkkosivut, www.fng.fi. 

Suomessa Symbolismiin läheisesti liittyvä syntetismi tarkoittaa juuri tuota välitöntä kokemista ja ym-

                                                       
64 Lyytikäinen et al., s. 9. 
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märtämistä, joka nähtiin vallitsevaksi ominaisuudeksi primitiivisessä taiteessa. Volter Kilpi kirjoitti 

Valvojassa uuden ajan taiteesta jäljittelemättömään monisanaiseen tapaansa: 

”Se on ihmeellistä, silmänräpäyksellisillä näkemyksillä vaikuttavaa taidetta, jossa jokainen 

sana, jokainen piirros, jokainen soinnuksi vaivahtava viivojen yhdyntä ovat kummallisella 

herkällä sisäisimpään sisäisyyteen upottauneella hallusinatsionilla aavistetut kuin suoraan 

olemisen sielusta, ja jossa siten kuin olemisen sisin, herkimmästi sävyjä vaihtava vibreeraus on 

jäädytetty muodoksi.”65 

Kilven sanahelinän taustalta löytyy valtava innostus ja usko taiteen uudistumisvoimaan sen kaikilla sa-

roilla. Sarastava kulttuurikausi vertautuu Kilven visiossa vähintäänkin antiikin Kreikkaan tai Italian re-

nessanssiin. Selväksi myös tulee uuden virtauksen läpikäyvä kansainvälisyys, josta Kilpi on erittäin laa-

ja-alaisesti perillä, esitellen eri taiteen aloilta kymmeniä kansainvälisiä taiteilijoita. 

Eurooppalaisessa keskustelussa symbolismi jäi lyhytaikaiseksi ilmiöksi ja jo 1890-luvun puolivälissä se 

alkoi Euroopan kulttuurikeskuksissa tuntua vanhahtavalta. Suomessa sen sijaan symbolistinen aika jat-

kui vielä kymmenen vuotta. Symbolismi sai Suomessa poikkeuksellista painoarvoa nimenomaan yh-

teiskunnallis-poliittisen tilanteen vuoksi, ja innostuneissa tunnelmissa luotuja kansallisia symboleja 

alettiin jo ennen vuosisadan päättymistä käsitellä kultakauden tuotoksina.66 

                                                       
65 Kilpi, Volter Nykyaikaisista tadepyrinnöistä. Valvoja 1905, s.463. Kirjoitus julkaistiin 1905, mutta kirjoituksessa on piirtei-

tä, jotka vahvasti viittaisivat sen olevan kirjoitettu ennen vuosisadan vaihdetta. Kilpi käyttää mm. sanontaa: “…nyt vuosi-
sadan loppupuolella”. 

66 Pinta ja syvyys, s. 14–17. 
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3.1.1 Symbolisti Hugo Simberg 

 

Kuva 4. Hugo Simberg, irvistävä omakuva, n. 1907. Lähde: Valtion taidemuseon verkkosivut, 

www.fng.fi. 

Käsitys taiteen kultakaudesta oli vuosisadan vaihteessa jo tunnettu ja eli vahvana, vaikka sen tiukin kan-

sallisen identiteetin rakentamisen päämääriä ajava vaihe olikin jo ohitettu. Miten nuori Hugo Simberg 

sijoittui taidekentälle vanhojen, arvostettujen mestarien, kuten Gallen-Kallelan ja Edelfeltin jalanjäl-

kiin? 

Hugo Simberg (1873–1917) syntyi Haminassa varakkaan everstin perheeseen ja kasvoi Viipurissa isän-

sä siirryttyä sinne postinhoitajaksi. Simbergistä kertova kirjallisuus mainitsee erityisesti perheen kesän-

viettopaikan Niemenlautan kartanon meren rannassa Säkkijärvellä. Siellä Simbergin sanotaan saaneen 

kosketuksen suomalaiseen luontoon ja kansanmytologiaan, aiheisiin jotka toistuvat hänen maalauksis-

saan. Totta onkin, että maaseudun ihmiset, maisemat ja mystiset olennot olivat taiteilijan tuotannossa 

keskeisellä sijalla. 
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Varmasti tärkein Simbergin taiteellisiin valintoihin vaikuttanut toinen taiteilija oli arvostettu vanhempi 

mestari Akseli Gallen-Kallela, joka otti nuoren taiteilijan oppilaakseen tämän jätettyä Ateneumin pii-

rustuskoulun kesken. Simberg oli Gallen-Kallelan oppilaana Ruovedellä vuosina 1895 ja 1897. Vaikka 

opetus oli satunnaista, vahvisti vanhempi mestari Simbergin Ateneumiin sopimatonta suuntautumista 

kansanperinteestä ammentavaan symbolismiin ja kasvatti epävarman nuoren miehen itsetuntoa. Sim-

bergin kirjeenvaihdosta voidaan nähdä, miten hän ihaili opettajaansa ja elinaikaista ystäväänsä yli kai-

ken. Toisaalta myös Gallen-Kallela oli erittäin vaikuttunut oppilaansa kyvyistä ja ylisti tätä taiteilijato-

vereilleen, mikä ei ainakaan haitannut Simbergin uran ja tunnettuuden kehitystä.67  

Toinen Simbergille läheinen taiteilija oli Johanneksen kirkon koristelussakin Simbergin työparina ollut 

Magnus Enckell, jonka vaikutus oli Gallen-Kallelalle vastakkaista – universaalia ja melankolista. Enckell 

ja Simberg olivat läheiset ystävät, jotka välillä jakoivat asuinhuoneensa ja työtilansakin, mutta silti hei-

dän taidekäsityksensä eivät juuri kohdanneet. Enckell oli viimeisten taidevirtausten älykkötulkki, Sim-

berg oman sisäisen kuvakielensä ilmaisija.68 

Vaikka Simberg selitti harvoin taidettaan, sen ytimenä voi pitää elämyksellisyyttä. Friedrich Nietzsche, 

joka oli filosofisesti lähellä symbolisteja, kuvasi esteettisen elämyksen erottamattomaksi hengelliseksi ja 

ruumiilliseksi kokemukseksi. Hänen ajatteluunsa kuului keskeisesti olevaisuuden hengestä erottamaton 

ruumiillisuus, jonka voimakkaimpia kokemuksia olivat ekstaasi ja hurmioituminen. Juuri tällaiseen 

hurmioitumiseen, katsojan täydellisen intohimoiseen uppoutumiseen Simberg omien sanojensa mu-

kaan pyrki. Ainutlaatuisessa taulunsa sisällön selityksessä vuodelta 1896 Simberg kertoo veljelleen, mi-

ten hän pyrkii taulun katsojan tempautuvan toisenlaiseen mielentilaan.69 

Ruotsalainen luonnontieteilijä ja mystikko, 1700-luvulla elänyt Emanuel Swedenborg vaikutti myös 

vahvasti Simbergin ajatusmaailmaan. Swedenborgin kuuluisin ajatusrakennelma oli nk. korrespon-

denssi-oppi, jonka mukaan kaikki maailman ilmiöt ovat yhden suuren jumaluuden heijastumia ja ta-

voittamaton jumaluus ilmenee ihmisessä hyvinä ominaisuuksina, kuten rakkautena ja viisautena. To-

dennäköisesti Akseli Gallen-Kallela ainakin vahvisti Simbergin kiinnostusta Swedenborgiin, jonka hau-
                                                       
67 Hämäläinen-Forslund, s. 307–314. 
68 Levanto, s.17–18. 
69 Stewen, s. 98. 
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dalle Simberg jopa teki pyhiinvaellusmatkan 1896. Gallen-Kallela oli tunnetusti kiinnostunut uskonnol-

lisista ja teosofisista pohdiskeluista ja tutustutti aktiivisesti Simbergiä näihin aihepiireihin. Hän muun 

muassa antoi nuoren taiteilijan luettavaksi tanskalaisen Tårnet-lehden numeroita. Tårnet oli symbolis-

tista taidenäkemystä edustava lehti, joka vastusti luonnontieteellisen naturalistista ilmaisua ja manifes-

toi uskonnollisten aistien ja metafysiikan edustamaa ”uutta idealismia”.70 

Taiteelliselta suuntaukseltaan Simberg kuului selvästi symbolisteihin, joiden teeseistä hän oli hyvin pe-

rillä ja joiden ajatusmalleja hän noudatti taiteessaan. Laajempaan taidesuuntaukseen kuulumisesta huo-

limatta moni Simbergin käyttämä symboli, mm. piru ja kuolema, olivat aidosti omalaatuisia keksintöjä, 

joiden ominaisuuksia voidaan kyllä jäljittää eurooppalaiseen ja suomalaiseen tarustoon, mutta joille 

Simberg antoi uniikin tulkintansa.71 Omalaatuisuudesta tulikin jo varhain Simbergin tavaramerkki. 

Toisaalta poikkeavuutta normista kritisoitiin, mutta toisaalta – hänen myöhemmin asettaessa näyttelyi-

hin esille traditionaalisempia töitä – humoristisia piruja kaivattiinkin takaisin. Tampereen Johanneksen 

kirkon maalaukset sinetöivät Simbergin arvostuksen taiteilijana, mutta hänen viimeisten vuosiensa tuo-

tantoa arvosteltiin voimakkaasti vanhanaikaiseksi ja jopa amatöörimäiseksi. Vasta taiteilijan 1917 ta-

pahtuneen kuoleman jälkeen hänen ansionsa tunnustettiin laajasti. 72 

Simbergillä ei tiedetä olleen mainittavia poliittisia intohimoja, mutta mielenkiintoinen dokumentti löy-

tyy vuoden 1905 suurlakon ajalta. Hufvudstadsbladetissa julkaistussa kannanotossa joukko taiteilijoita, 

mm. Axel Gallen-Kallela, Robert Kajanus ja Magnus Enckell, mukanaan Hugo Simberg ottivat kantaa 

ristiriitojen repimän maan tilanteeseen. Kannanotossaan itseään ”taidetyöläisiksi” itseään kutsuvat tai-

teilijat hämmästelevät yhtäkkistä juopaa yhteiskunnassa ja vetoavat kaikkiin puolueisiin, jotta Tampe-

reen punaisessa julistuksessa vaaditut yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, sekä eduskuntauudistus saatai-

siin toteutettua. 73 

Kirjoituksesta voi aistia voimakkaan yhteiskunnallisen vieraantumisen, sillä kansan syviin riveihin sa-

maistuvat taiteilijat olivat hyväosaisia ”herroja”, kaukana yhteiskunnan työläisosan arkimaailmasta. 

                                                       
70 Levanto, s. 121; Hämäläinen-Forslund, s.308–309.  
71 Stewen, s. 49–58. 
72 Kämäräinen, s. 120–124; Levanto, s.52. 
73 Hbl 8.11.1905, Konstnärerna och arbetarena. 
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Niin Simbergin kuin Gallen-Kallelankin kosketus työläisiin oli lähinnä antropologista tarkastelua. Tie-

dämme, että se romantisoitu käsitys maalaisista, jonka Simbergiin oli iskostunut kansallisromanttisen 

ajatusmaailman kautta, romuttui, kun hän ensi kertaa todella kohtasi maalaisia oleskellessaan Ruove-

dellä 1895. Simberg jopa kutsui kirjeessään maalaisia vähättelevästi ”neekereiksi”, mikä korostaa näiden 

kahden yhteiskuntaluokan välistä lähes ylittämätöntä vieraantumisen kuilua.74 Silti kansallisromantti-

nen käsitys yhdestä yhtenäisestä Suomen kansasta eli vielä eliitin keskuudessa yleislakon alkaessa. 

Taiteilijan arvovalta oli 1900-luvun alun Suomessa vahva. Yksilöihin panostava, elitistinen taideinsti-

tuutio piti huolen, että taiteilijaan ja hänen edesottamuksiinsa suhtauduttiin vakavasti. Johanneksen 

kirkosta käydyssä keskustelussa edes maalausten vastustajat75 tai työväenliikkeen piiristä tulleet kan-

nanotot76 eivät kyseenalaistaneet taiteilijan pätevyyttä luoda korkeaa taidetta tai itse taiteen laatua. Vain 

yhdessä kirjoituksessa Simbergin kompetenssi taiteilijana ja taideteosten selitykset haukutaan.77 Maala-

uksia puoltavissa teksteissä usein rakennettiin ja toistettiin taiteilijoihin liitettyä taiteilijaheerosidenti-

teettiä. Muistettiin mainita taiteilijan kokema kamppailu teoksen parissa, mutta ylistettiin taiteili-

jasielun riemua merkityksellisen työn edessä.78  

Lyhyen elämänsä viimeisinä vuosina 1910–1917 Simberg vetäytyi julkisuudesta, sillä hänen symbolisti-

nen maalaustapansa ei enää soveltunut vallitsevaan taiteelliseen virtaukseen. Impressionistinen ulkoil-

mamaalaus oli syrjäyttänyt vakavamielisen symbolismin, mutta Simberg ei osannut irrottautua tyylis-

tään ja hänen osakseen jäi taiteilijamarginaaliin putoaminen ja huonon terveytensä kanssa kamppailu79. 

3.2 Kirkon visuaalinen maailma vuosisadan alussa 

1800-luvun lopulla kirkolla oli instituutiona selkeä mielipide kirkkorakennusten olemuksesta. Uusien 

kirkkojen suunnittelussa tuli kääntyä uusgotiikkana tunnetun tyylisuunnan puoleen. Jo vuosisadan lo-

                                                       
74 Saarikivi, s. 34–40; Levanto 46–48. 
75 TS 4.10.1905, Johanneksen kirkon maalausten johdosta. 
76 KL 1904 (päivämäärä ei luettavissa), Pikku pakinaa. Kirjoittaja Yrjö Sirola oli yhteiskunnallisen herätyksen saanut pastorin 

poika, joka kirjoituksen aikoihin liittyi tiukasti sosialistileiriin. 
77 AL 2.10. 1907, Vielä uuden kirkon maalauksista. 
78 H-P 9.9.1906, Hugo Simbergs fresker I Johanneskyrkan i Tammerfors. 
79 Kämäräinen, s.122–124. 
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pulla ja varsinkin 1900-luvun ensimmäisinä vuosina ohjetta tulkittiin kuitenkin yhä väljemmin ja kirk-

kosuunnitelmiin tuli mukaan niin romaanisia kuin muitakin tyylivaikutteita. Tärkeä tyylivaikuttaja oli 

Saksa80, jonka kautta kansainväliset virtaukset Keski-Euroopasta, Englannista ja Yhdysvalloista tulivat 

Suomeen. Vaikka ajanjakson käytetyin kirkkoarkkitehti oli Josef Stenbäck, oli Lars Sonck vastuussa 

vuosisadan vaihteen tunnetuimmista kirkoista Johanneksen kirkon lisäksi Helsingissä (Kallion kirkko) 

ja Turussa (Mikaelin kirkko).81 

Tyypillistä ajan kirkkosuunnitelmille oli rakennuksen sovittaminen yhteen ympäristönsä kanssa. Suun-

nitelmiin otettiin mukaan ympäröivien maa-alueiden suunnittelu, asemakaavan muokkaus ja kirkkora-

kennusta tukevien rakennusten suunnittelu. Rakennusmassojen sommittelua voidaan sanoa ”maalauk-

selliseksi” – muotojen ja tilojen jäsentely oli rytmikästä, tasapainoiseen kokonaisuuteen pyrkivää. Ko-

konaistaideteos-ajattelu jatkui myös arkkitehtuurin ja koristelun suhteeseen. Vaikka Tampereen Jo-

hanneksen kirkkoa pidettiin aikalaisarvioissa pääsääntöisesti erinomaisesti onnistuneena kokonaistai-

deteoksesta,82 ei sitä myöhemmissä arvioinneissa ole pidetty yhtenäisenä temaattisena kokonaisuutena, 

vaan eri taiteenalojen integraation on nähty toteutuvan pikemminkin syvemmän ilmaisutavan, ori-

ginelliuden tasolla.83 

1910-luvulla jugend tyylisuuntana hylättiin ja tilalle tuli vanhojen kaavojen mukaan suunnitellut neo-

klassiset kirkot, joissa pyrittiin uudistumiseen muodon yksinkertaistamisen kautta. Sama koski kirkko-

jen sisätiloja, joissa suuren roolin saivat rakennuspinnat ja valonkäyttö, sekä lasimaalaukset.84 

3.3 Johanneksen kirkon maalausten herättämä kohu 

Millaisia sitten olivat keskustelua herättäneet maalaukset ja millaisessa julkisuusympäristössä keskuste-

lua käytiin? Seuraavassa tarkastellaan lehdistökohun anatomiaa ja sen merkityksiä yhteiskunnallisessa 

kontekstissa. 

                                                       
80 Erityisesti Der Kirchenbaum des Protestantismus-teos. 
81 Kivinen, s. 9–12; Wäre s. 125–127. 
82 Hbl 19.5.1907, Johanneskyrkan i Tammerfors; HS 19.5.1907, Käynti Johanneksen kirkossa Tampereella. 
83 Wäre, s. 130. 
84 Suomen kirkot ja kirkkotaide, s. 109–112. 
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3.3.1 Kohun julkisuusympäristö 

Vapaa tiedonvälitys oli 1900-luvun alun Suomessa varsin uusi ilmiö, sillä julkisuus – valtiolle rinnak-

kainen kommentointijärjestelmä – toteutui Suomessa vasta 1860-luvulla, jolloin valtiopäivätoiminta al-

koi uudestaan ja antoi julkisuudelle vaikuttamiskanavan. Vuonna 1865 asetettiin painovapauslaki ja 

samalla poistettiin satavuotinen ennakkosensuuri, mutta sensuuri palautui vain kahta vuotta myö-

hemmin ja säilyi vuoteen 1905 asti. Tiukimmillaan sensuuri oli vuosisadan vaihteen vuosina, vaikka 

paradoksaalisesti juuri silloin lehdistö kasvoi voimakkaasti.85 

Patoutunut tarve julkiseen mielipiteenilmaisuun purkautui yleislakon jälkeen säädettyinä sanan-, ko-

koontumisen- ja yhdistymisenvapauksina. Myös ennakkosensuuri poistettiin. Seurauksena oli mm. so-

siaalidemokraattisten lehtien määrän räjähdysmäinen kasvu. Sensuuri ei toki kokonaan poistunut, vaan 

voimaan jäänyt painolainsäädäntö rajoitti kirjoittelua varsin paljon – varsinkin kaikki valtiollinen ar-

vostelu oli laissa kielletty.86 Johanneksen kirkkoa koskevista kirjoituksista on siis turha etsiä kovin radi-

kaaleja rinnastuksia kansallisromanttisen kirkon ja itsenäistymispyrkimysten välillä. Sensuuri ja sen 

henkinen perintö olivat vielä liian lähellä. Moni sanomalehdistä, joissa keskustelua käytiin, olikin jatku-

van lakkautusuhan alla tai niiden toiminta kiellettiin väliaikaisesti.87 Teoksen kansainvälistä merkittä-

vyyttä ja sitä kautta kansallista identiteettiä kyllä korostettiin.88 Taustatukea saatiin myös muista poh-

joismaista, norjalainen kulttuurilehti IDUN julkaisi 1907 ihannoivan kuvasivun Enckellistä ja Simber-

gistä, jossa todettiin koko Suomen voivan ylpeillä teoksilla ja Tampereen nuorekkaalla hengellä.89 

3.3.2 Simbergin näköinen kuvaohjelma 

Vaikka tämän työn polttopisteessä on niiden yhteiskunnallisten tekijöiden analysointi, jotka mahdollis-

tivat kohutut teokset, olisi ylimielistä jättää taiteilijan henkilökohtainen osuus huomiotta, olihan Tam-

pereen Johanneksen kirkon sisätilojen koristelu oli Simbergin elämän suurin ja merkittävin tilaus. Ar-

vostettu tilaus yhdessä Haavoittunut enkeli -teoksen saamien hyvien arvostelujen kanssa sai hiljattain 

                                                       
85 Arminen, s. 65–66. 
86 Arminen, s. 67. 
87 Tommila 1988, s. 14–15, ibid; Tommila 1987, s. 554–560, ibid.  
88 HS 19.5.1907, Käynti Johanneksen kirkossa Tampereella. 
89 IDUN 1907, Johanneskyrkan I Tammerfors: En Märklig Tempelbyggnad [kollaasi-sivu]. 
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vakavasti sairastaneen ja henkisessä aallonpohjassa käyneen taiteilijan kuumeisen innostuksen valtaan. 

Hän matkusti ensin Pariisiin jatkaakseen sieltä Italiaan opiskelemaan vaadittua freskotekniikkaa. Parii-

sista hän kirjoitti isälleen: 

Kirkkotyö on saanut minut kokonaan valtaansa. Vapisen suorastaan ajatellessani sen 

suunnattomia mittasuhteita, jotka vasta nyt alkavat minulle jotenkuten selvitä.90 

Jo alussa oli siis selvää, että kyse ei ole rutiinityöstä, vaan ehkä kerran elämässä kohdalle sattuva mah-

dollisuus, jonka itseään kunnioittava taiteilija halusi käyttää mahdollisimman täysipainoisesti hyväk-

seen. Alkuinnostus hukkui kuitenkin ystävien kanssa kartoitettuihin Pariisin huvituksiin ja Italiassa hän 

ehti viettää vain vaivaiset pari viikkoa. Freskomaalausta oli tullut onneksi harjoiteltua jo kotimaassa ja 

kirkon maalauskoristelun suorittaneen Carl Slotten maalausliikkeen ammattitaito auttoi eteenpäin. Silti 

työ oli opettelua ja ensimmäiset kolmetoista metriä lehterikaiteen freskosta jouduttiin hakkaamaan pois 

ja tekemään uudestaan freskon kuivumisongelmien vuoksi. 

Tuomiokirkon maalaukset olivat teemoiltaan Simbergin tuotannolle tyypillisesti syvästi henkilökohtai-

sia. Kirkkomaalausten stereotyyppisiä vaatimuksia taiteilija ei juuri kunnioittanut, jossain kohdin jopa 

ylenkatsoi niitä. Signeerauksensakin hän kirjoitti ”Anno mundi”, maailman vuonna, eikä ”Anno domi-

ni”, herran vuonna. Käärmeen maalaamista kirkon katon korkeimpaan kohtaan (Kuva 5) voi pitää jopa 

tarkoituksellisena muurahaispesän sorkkimisena. Kenellekään ei voinut olla epäselvää, että käärme kir-

kon katossa nostattaa hälyä. Myöskään Simbering kahdeksi kirkon keskeiseksi maalaukseksi aikaisem-

masta tuotannostaan valitsemat teokset Haavoittunut enkeli (Kuva 3) ja Kuoleman puutarhassa (Kuva 

4) eivät sisällä perinteistä kristillistä symboliikkaa, vaan yleispätevää inhimillisyyttä ja ihmiselämän su-

rujen ja realiteettien pohdiskelua. Maalausten saamassa kritiikissä moitittiinkin kuvien sopimattomuut-

ta protestanttisen kirkon kuvaohjelmaan. 

                                                       
90 Kämäräinen, s. 92. 
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Kuva 3: Haavoittunut enkeli. Tuomiokirkkoon tehdyn version erityispiirre on taustalla nousevat Tam-

pereen savupiiput. Lähde: Valtion taidemusen verkkosivut, fng.fi. 

 

Kuva 4: Kuoleman puutarhassa. (Aikaisemmin 1896 öljyväreillä maalattu versio.) Lähde: Valtion tai-

demusen verkkosivut, fng.fi (rajaus kirjoittajan). 
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Kuva 5: Käärme Johanneksen kirkon katossa. Lähde: http://www.tampereentuomiokirkko100.fi. 

Suoria viittauksia raamatunkohtiin Simbergin maalauksista ei löydy. Kohun aikaisessa kirjoittelussa esi-

tettyä väitettä, että orjantappuraköynnöstä kannattelevien poikien lukumäärä kaksitoista viittaisi ope-

tuslasten lukumäärään, Sakari Saarikivi piti mitä todennäköisimmin vain käytännölliseen tilanjakoon 

perustuvana.91 Saarikiven näkemystä on toisteltu myös myöhemmässä Simberg-kirjallisuudessa.92 Leh-

distölähteiden perusteella kuitenkin vaikuttaa siltä, että ajatus kahdestatoista apostolista tuli Simbergiltä 

itseltään.93 Myös tulkinta orjantappuraköynnöstä vaivalloisesti kantavien poikien ja Enckellin alttaritau-

lun ylösnousemusteeman yhteydestä lienee perusteltu. Suosituin tulkinta on, että pojat edustavat ihmis-

elämää kaikkine rasituksineen ja epävarmuuksineen ja Enckellin taulu, johon poikien seppeleenkanto 

päättyy, uskovien lopullista palkkiota, lunastusta. Tämä tulkinta oli selkeästi peräisin taiteilijalta itsel-

tään, sillä se esiintyy kirkkokeskustelun lähteissä myös silloin kun toimittaja on suoraan haastatellut 

                                                       
91 Saarikivi, s. 91–92. 
92 Levanto, s. 63; Kämäräinen, s. 94. Sen sijaan ainakin Stewen (s. 132) kirjoittaa poikien määrän viittaavan apostoleihin. 
93 Kirjoitus, jossa 12 apostolia mainitaan ensimmäisen kerran oli Helsingfors postenissa, jonka toimittaja pääsi tutustumaan 

maalauksiin etukäteen Simbergin toimiessa oppaana. HP 9.9.1906, Hugo Simbergs fresker i Johanneskyrkan i Tammerfors.  



 

 38 

Simbergiä.94 Selkeää ja perinteistä raamatullista esikuvaa ei silti ole löydettävissä, vain tulkitsijan ja tai-

teilijan itse mielikuvituksessaan luoma hengellinen yhteys. 

Miten ihmeessä Simberg sitten sai näin vapaat kädet kuvaohjelmaansa? Tärkein syy löytyy tilauksen te-

kijästä Lars Sonckista ja luonnosten arviointiraadista, jotka kaikki olivat eliittitaiteilijoita. Heidän ensi-

sijainen huolenaiheensa ei ollut perinteisen kirkollisen kuvaohjelman noudattaminen, vaan maalausten 

taiteellinen laatu, joka oli vahvasti kytköksissä taiteen kansallisromanttisiin pyrkimyksiin. Näihin pyr-

kimyksiin liittyi taiteen yhtäaikainen kansallisuus ja kosmopoliittisuus – Suomen nostaminen maail-

mankartalle korkeatasoisen, mutta omaleimaisen taiteen avulla. Tilauksen alullepanijana oli kirkon 

arkkitehti Lars Sonck, jolle nuorta kykyä oli suositellut Albert Edelfelt. Simbergin saama, yleisessä tie-

dossa ollut voimakas tuki korkeaa arvostusta nauttivalta taiteilijalta Akseli Gallen-Kallelaltakaan ei voi-

nut olla haitaksi. 

Mikäli neuvoa olisi kysytty taidekriitikkokunnalta tai maallikkoilta, lopputulos olisi saattanut olla toi-

nen, sillä laaja Simbergin symbolistisen taiteen tunnustaminen tapahtui vasta hänen kuolemansa jäl-

keen. Koko elinaikansa hän nautti vain pienen taiteilijajoukon tunnustusta. 

3.3.3 Vastustajat ja puolustajat retorisine aseineen 

Varsinainen maalaustyö sujui voimakkaan innostuksen vallassa, eikä sitä häirinnyt kuin uteliaiden 

tamperelaisten joukko, joka yhdessä vaiheessa jopa murtautui kirkkoon nähdäkseen kohutut maalauk-

set. Kohu kirkosta syntyi kuitenkin jo kauan ennen maalausten valmistumista. Huhu alastomista pojista 

kirkossa levisi ja niiden hunnuttamista viikunanlehdillä ehdotettiin jo ennen kuin lopputulosta oli näh-

ty. Kirkon piiristä tullut kannanotto kaikui vanhoillista paatosta: 

”…ihmisellinen täysi alastomuus ja uskonnollinen, raamatullinen käsityskanta ovat ristiriidassa 

siitä asti kun synti maailmaan tuli. Mikä sen vuoksi saattaa sopia esimerkiksi teatteriin, 

varieteihin ja sen laatuisiin paikkoihin, ei sovi pyhän Jumalan pyhään temppeliin. […] 

Herramme itse uhkaa rangaistuksia niille, jotka pahentavat yhden näistä pienimmistä, jotka 

uskovat hänen päällensä.”95 

                                                       
94 Hfp 9.9.1907, Hugo Simbergs fresker I Johanneskyrkan I Tammerfors. 
95 TS 4.10.1905, Johanneksen kirkon maalausten johdosta [yleisöltä]. 
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Kesken maalausurakan Tampereen Sanomissa julkaistun kirjoituksen oli allekirjoittanut ”Tampereen 

papisto”. Ehdotus sai tyrmäävän vastaanoton muun muassa Hufvudstadsbladetissa.96 Jumalan rangais-

tuksella uhkailemisella ei selvästikään ollut enää samaa tehoa kuin kirkon ollessa voimansa tunnossa. 

Simberg jatkoi maalaustaan, vaikka julkisuuden paine koettelikin miehen henkistä ja fyysistä terveyttä. 

Tampereen Sanomat seurasi maalaustyön etenemistä tarkasti, eikä säästellyt ylisanoja: 

Ja taiteilija Hugo Simbergin suuren työn kautta [–] tulee Tampereen Johanneksen kirkko 

olemaan mestariteos mitä arvokkain ja sopusointuisin laatuaan.97 

Tampereen Sanomat jopa kohotti Johanneksen kirkon kokonaistaideteoksena vertaansa vailla olevaksi, 

sillä se katsoi luterilaisen kirkkotaiteen olevan vajonnut ankeuteen verrattuna Italian katolisiin kirkkoi-

hin. 

Myöhemmin, kun kirkon sisätilat tarkastettiin ennen käyttöönottoa 15.5.1907, taideteoksia arvioinut 

lautakunta hyväksyi teokset vain yhden äänen enemmistöllä. Kiistaa aiheutti odotetusti juuri alastomat 

pojat ja keskikupolin käärme. Viime metreillä neuvoa kysyttiin vielä Akseli Gallen-Kallelalta ja J. J. Tik-

kaselta, jotka vakuuttivat kirkkokokonaisuuden olevan harvinaisen onnistunut. Lausunnon kohta, jossa 

taideauktoriteetit pohtivat kirkkotaidetta on mielenkiintoinen: 

”…eikä myöskään kirkon muussa koristelussa ole mitään, joka meidän mielestämme voi muuta 

kuin ylentävästi vaikuttaa uskonnolliseen tunteeseen. Lausumme täten mielipiteemme, koska ei 

ole mahdollista erottaa uskonnollista ja taiteellista vaikutusta, kun on kysymys uskonnollisen 

taiteen arvostelusta.”98 

Kirkon tarkastanut taiteellinen eliitti näki siis uskonnollisen ja taiteellisen elämyksen tasavertaisina suu-

reina. Näkemys oli periaatteellisesti ristiriidassa luterilaisen kirkkotaiteen opetustehtävän kanssa, joka 

korostaa sanan välitystä, ei taiteellista kokemusta. Kontekstissaan lausunto on kuitenkin ymmärrettävä 

– kirkon etääntyminen kansasta, sen vaikutusvallan ja julkisuuskuvan romahdus, taiteen arvostuksen 

poikkeuksellinen noususuhdanne ja sen kytkeytyminen kansakunnan rakennusprojektin henkiseen pe-

rintöön mahdollistivat yhteiskunnallisen ilmaston, jossa hengellinen ja sekulaarinen sekoittuivat. Vaik-

ka kirkko edustikin vanhoillisia arvoja, se kelpasi kansalliseksi symboliksi, mutta sen oli alistuttava uu-

                                                       
96 Hbl 29.9.1905, Fikonalöf. 
97 TS 24.9.1905, Johanneksen kirkon maalausten johdosta. 
98 Hbl 10.4.1905, Målningarna I Johanneskyrkan I Tammerfors. 
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den ajan visuaaliselle symboliikalle. 

Asiantuntijalausunto vaikutti arvioihin myönteisesti. Lautakunnan maalaukset hyväksyneiden jäsenten 

kannanotossa perusteltiin niiden soveltuvuutta kirkkoon eri tavoin. Köynnöstä kantavien poikien näh-

tiin kuuluvan jos ei kirjaimellisesti, niin hengeltään hyvin yksiin alttaritaulun pelastussanoman kanssa 

ja olevan siten raamatullinen aihe. Kuoleman puutarha hyväksyttiin ”tosimielisenä”, syvällisenä teokse-

na vailla raamatullista yhtymäkohtaa, mutta Haavoittuneen enkelin ja käärmeen kanssa vapaamieli-

semmilläkin oli nikottelemista. Lautakunta hyväksyi ne kuitenkin kokonaisuuden osana ja vakuuttu-

neina taiteilijan vakavista tarkoitusperistä, mikä kertoo taiteilijayksilöiden nauttimasta suuresta arvos-

tuksesta. Maalauksiin muutoksia vaatineet tarkastajat vetosivat ennen kaikkea symboliikan sopimatto-

muuteen luterilaiseen kirkkoon.99 

Ahdas, ahdasmielinen, ahdistava, sovinnainen, painostava ja kaavamainen olivat sanoja, joita edistys-

mieliset kirjoittajat käyttivät kuvatessaan mitä Johanneksen kirkko ei ole. Modernius ja valoisuus yhdis-

tyivät itsestään selviksi hyveiksi positiivisia ominaisuuksia listattaessa. Helsingin Sanomat kirjoitti kir-

kon avauduttua: 

Juuri näiden taiteilijoiden työn kautta on kirkko saanut yksilöllisen, itsenäisen leimansa, jossa 

ei ole mitään sovinnaista tai kaavamaista. Se on tullut temppeliksi jossa ei mitään ole mieltä 

painostamassa [-].100 

Rivien välistä voi lukea, että kirjoittaja koki perinteiset suomalaiset kirkot juurikin sovinnaisen painos-

taviksi. Kyse ei luonnollisesti ollut kirkkotilojen painostavuudesta sinällään, vaan niiden edustaman, 

sääty-yhteiskunnan vanhanaikaisiksi koettuja rakenteita edustavan kirkkoinstituution epäsuosiosta. 

Valtakunnalliselta ja Tampereen paikalliselta lehdistöltä kirkkomaalaukset saivat voimakasta tukea. 

Muun muassa Helsingin Sanomat suorastaan murskasi arvostelijat ja piti kirkkoa välittömästi mestari-

teoksena: 

”Ja nyt – kun seisoo kirkon keskikäytävällä ja katselee puheenaolevia freskomaalauksia – 

tuntuu koko tuo ennenaikainen huuto niin peräti aiheettomalta, niin ylen alhaista kulttuuria 

                                                       
99 HS 19.5.1907, Käynti Johanneksen kirkossa Tampereella. 
100 HS 19.5.1907, Käynti Johanneksen kirkossa. 
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osottavalta ja niin raakaa mielikuvitusta todistavalta, että oikein säälittää.”101 

Aamulehti julkaisi kitkerääkin kommentointia maalauksista, mutta piti selvästi taiteilijoiden puolta. 

Lehdessä julkaistu raju hyökkäys aikaisemmin julkaistua Maila Talvion ihastunutta kirkkokuvausta vas-

taan varustettiin kaneetilla, jossa todettiin, ettei kyseinen kirjoitus auta kiistan ratkaisussa.102 Talvion al-

kuperäinen kirjoitus sai sen sijaan paljon näyttävämmän ja kunnioittavamman asettelun lehdessä.103 

Talvion kirjoitus ja sen kommentointi kiteyttävät keskustelun rintamalinjat: modernistinen, puoltava 

näkemys lähti kristinuskon kuvien henkilökohtaisuudesta niin taiteilijan luomisen vapauden kuin kat-

sojan tulkinnankin suhteen. Taideteoksen puhuttelevuus ei modernistien mukaan syntynyt vain kristil-

lisistä dogmeista, vaan koko nykyaikaisen ihmisen kokemusmaailman ja tunne-elämän synteesistä 

raamatun sanoman kanssa. Vastustajat sen sijaan tuomitsivat teokset ja niiden puoltajat moraalittomik-

si vedoten raamatunkohtiin ja ihmisten henkilökohtaisten näkemyksen vaarallisuuteen uskonkysymys-

ten edessä. Henkilökohtainen tulkinta rinnastui vastustajien kielessä realismiin, pessimismiin ja sosia-

lismiin – uskonnollisen mystiikan latistumiseen uusien ajatusvirtausten kautta tulkittuna. Myös symbo-

liikan epäselvyys oli huolenaiheena. Erityisesti Raamatun kirjaimellisen sanan ja toteutuneen käärme-

kuvauksen ristiriita tuntui liian suurelta. Kuvilta odotettiin ymmärrettävyyttä lähinnä pyhän sanan ku-

vittajina, ei sielullisten ilmiöiden kautta, jotka eivät vastustajille olleet ”ymmärrettäviä”.104 

Koristemaalauksista poiketen Simbergin toteuttamat lasimaalaukset noudattivat varsin hyvin kristillistä 

symboliikkaa ja niiden onnistumisesta oltiin yksimielisiä jo kirkon valmistuessa. Maalausten kohtalo 

alistettiin vielä yleisen kirkonkokouksen pohdittavaksi 23.9.1907, mutta siinä myönteiset mielipiteet 

saivat jo selkeän enemmistön. Ilmapiiri kokouksessa oli kuitenkin vielä jännittynyt, kiertokoulunopet-

taja Johan Peltonen kuvaa mielipidekirjoituksessaan kokoustunnelmia vihamielisiksi: 

[kirjoittajan luonnehdittua kokoukselle alastonta ihmisvartaloa mestariteokseksi]…herätti se 

senlaisen mieltenkuohun, että minua vastaan ruvettiin heittelemän mitä törkeimpiä sovaus- ja 

herjaussanoja ja mikä kummallisinta niiden puolelta, joilta sitä kaikista vähiten olin odottanut. 

[…] Se loukkaava tapa, jolla muutamat hyvin tunnetut henkilöt kirkonkokouksessa 

allekirjoittanutta vastaan esiintyivät, parhaiten todisti, mitenkä tarpeellinen käärme, pahuuden 

                                                       
101 HS, 19.5.1907, Käynti Johanneksen kirkossa Tampereella. 
102 AL 16.10.1907, [yleisöltä]. 
103 AL 10.10.1907, Vieläkin Tampereen uudesta kirkosta. 
104 AL 2.10.1907, Vielä uuden kirkon maalauksista. 
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ja synnin vertauskuva, kirkossamme on olemassa.105  

Voimakas juopa näkemyksien välillä näkyi myös muissa kirjoituksissa. Yksilöiden väliset maailmankat-

somukselliset erot nähtiin erittäin merkittävinä erottavina tekijöinä.106 

3.3.4 Kohu laantuu – Enckellin ja Simbergin juhlittu näyttely 

Pian kirkon vihkimisen jälkeen Simberg ja Magnus Enckell pitivät yhteisnäyttelyn Helsingin Ritarihuo-

neella. Näyttely koostui pääosin kirkkotyötä varten tehdyistä luonnoksista ja maalauksista. Kun työt oli 

erotettu kirkollisesta yhteydestä, niiden vähäinenkin moraalinen arvostelu loppui. Helsingin Sanomat 

kirjoitti: 

On vaikea uskoa, nämä ihanat kuvat nähdessään, että ne todellakin ovat voineet herättää 

pahennusta ja saada aikaan piinallisen riidan.107 

Nya Pressenin Sigurd Frosterus sen sijaan oli teosten taiteellisen laadun suhteen varovaisempi ja totesi 

Simbergin olevan uuden kehitysvaiheen kynnyksellä, mutta vielä oli matkaa kuljettavana.108 Tällä hän 

viittasi laajempaan ilmiöön, symbolistisen taiteen suosion hiipumiseen ilmavan, valoisan ja realistisen 

ilmaisun tieltä.  

Samaa näyttelyä kommentoinut Volter Kilpi kehui Enckelliä lähes varauksetta ja Simbergiäkin melkoi-

sesti, mutta keskittyi lähinnä Simbergin taitoihin värien ja koristeellisuuden luonnissa.109 Aika oli ajanut 

symbolistisen taiteen ohi ja se alkoi näyttää taiteen etujoukoissa liikkuvien silmissä vanhakantaiselta 

verrattuna raikkaaseen impressionismiin. Pariisin syyssalongissa 1908 Suomen taide sai kylmää kritiik-

kiä vanhakantaisuudestaan. Simbergin henkilökohtaista, kirkon valmistumisen jälkeistä luomiskrapulaa 

voi pitää jopa Suomen taiteen 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopun alavireen henkilöity-

mänä.  

                                                       
105 AL 27.9.1907, Tampereen Johanneksen kirkon kuvain johdosta. 
106 Maila Talvio kehotti teoksista nauttimattomia menemään muihin kirkkoihin. AL 10.10.1907. 
107 HS 5.11.1907, Enckellin ja Simbergin näyttely. 
108 N.Pr. 22.10.1907, Enckells och Simbergs utställning I Riddarhuset. 
109 Kilpi, Vaikutelmia M. Enckellin ja H. Simbergin taidenäyttelystä, Valvoja 1907, s. 652–658. 
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3.3.5 Kirkko ajan kuvana 

Moderniuden vaatimus eli voimakkaasti maalauksia puolustavissa kirjoituksissa. Tampereen Sanomat 

syytti maalauksia kritisoinutta papistoa taantumuksesta ja suoranaisesta umpimielisyydestä.110 Kirkkoti-

lan ja aikaansa seuraavan taiteen välillä se ei nähnyt minkäänlaista ristiriitaa, vaan päinvastoin jopa 

hahmotteli maalauksien myötä tapahtuvaa kirkon ja taiteen uutta liittoa.111 Monessa lähteessä ilmais-

taankin pettymys keskiaikaisen kirkkotradition katkeamiseen ja viime vuosisatojen ankeisiin kirkkoin-

teriööreihin.112 Keskustelu liittyi vuosisadan vaihteessa virinneeseen kiinnostukseen Suomen historialli-

seen perintöön. Tämä historismi johti keskiaikaisten maalausten esille ottamiseen ja parantelemiseen 

pelkän anakronistisen tyylikäsityksen perusteella. Aina ei osuttu harhaan, vaan esimerkiksi Turun tuo-

miokirkon restaurointi tehtiin tieteellisellä pieteetillä.113 Historismi suomalaisen taidemaailman inspi-

roijana näkyi kirjoituksissa myös sen seikan korostamisena, että Johanneksen kirkon esikuvat löytyivät 

harmaakivikirkkoperinteestä. Luonnollisesti vanhanaikaisuus oli erittäin arvolatautunut adjektiivi. 

Modernin vaatimukseen liittyi myös teosten puolustajien näkemys uskonnollisen- ja kirkkotaiteen 

määritelmästä. Ennemmin kuin kirkkotaiteesta, puhuttiin uskonnollisesta taiteesta.114 Sanavalinta vah-

vistaa eroa kirkon instituutiosta ja korostaa katsojan ja taiteilijan henkilökohtaista tunnetta. Todettiin 

taiteilijan uskonnollisen tunteen olevan riittävä hengellinen substanssi hengelliselle maalaukselle. Ku-

vaohjelmista tai oikeista aiheista eivät puolustajat puhuneet – moinen kysymyksenasettelu tuntui koko-

naan vieraalta, tärkeintä oli taiteellinen, sankarillisen taiteilijayksilön ”tosimielellä” luoma kokonaisvai-

kutelma. Koska suoria esikuvia kirkolle ei ollut, luotiin keskustelussa uutta määritelmää hyvälle kirkko-

taiteelle. Uuden määritelmän mukaan hengen asioita pystyi parhaiten kuvaamaan aikaansa seuraavalla 

taiteella, joka puhui samaa kieltä modernin ihmisen kanssa: 

[-] taiteilija on osannut itsenäisesti, oman valistuneemman aikansa mukaisesti luoda 

taideteoksen, joka ei voi jättää katselijaa kylmäksi. Hän ei ole mielikuvaansa upottanut uuden 

testamentin aikuiseen ympäristöön, vaan hän on kohottanut sen paljon korkeammalle, antanut 

                                                       
110 TS 6.10.1905, Seinämaalaukset uudessa kirkossa. 
111 TS 24.9.1905, Verhotonta kauneutta. 
112 TS 24.9.1905, Johanneksenkirkon maalausten johdosta. 
113 Suomen kirkot ja kirkkotaide, s. 171. 
114 Tarkastuskomitean lausunto: HS 19.5.1907, Vieläkin Johanneksen kirkon maalaukset. 
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sille hengen, joka on sopusoinnussa hänen itsensä ja hänen hengenheimolaistensa kanssa.115 

Siinä missä arkkitehti Josef Stenbäck teki määrittelytyötä enemmän analyyttisesti, kuvaten sen luomis-

prosessin ja taiteilijan totuudellisuuspyrkimyksen, jonka uskonnollinen taide vaatii,116 validoi kirjailija 

ja toimittaja Helmi Setälä117 maalaukset syvän uskonnollisen kokemuksen kautta: 

”Mutta minä ainakaan en ole nähnyt toista [kirkkoa], joka puhuisi niin suoraan sydämeen, joka 

herättäisi sellaista hartautta kuin tämä. Kristuksen henki siellä valtavana valkeutena tulvahtaa 

vastaan, eikä siellä kuitenkaan ole pienintäkään näkyvää merkkiä hänestä.”118 

Kirkkotaiteen määrittelyssä oli kyse tietysti myös vallasta. Samalla kun papisto ainakin kiertäen myönsi 

kuvien taiteellisen arvon, penäsi se oikeuttaan, eli valtaansa, määritellä mikä on oikeanlaista kirkkotai-

detta: 

”Taideteosten taiteellista arvoa emme ollenkaan tahdo arvostella, sillä siihen emme kykene, 

mutta ovatko jotkut kuvat kristillisessä kirkossa sopivia tahi ei, sen toki luulemme 

ymmärtävämme. [–] Sanomattakin pitäisi olla selvä, että kirkossa on asetettava pyhästä 

raamatusta otettua, uskonnollista puhetta eikä mitään muuta, ja samaa tahtoisimme löytää myös 

niistä kuvista, jotka tulevat kaunistamaan kirkkoamme, pyhiä, tosiuskonnollisia kuvia.”119 

Tätä valtaa maalausten puoltajat eivät halunneet kirkolle antaa. Monissa kommenteissa kirkonvastai-

suus oli käsin kosketeltavaa – Hufvudstadsbladetissa papistoa syytettiin jopa suorasukaisesti perverssik-

si heidän nähdessään syntiä alastomissa poikavartaloissa.120 Tampereen Sanomien kirjoituksessa vanha-

kantaisuus yhdistettiin suoraan yhteiskuntarakenteeseen pilkkaamalla papistoa ”toiseksi säädyksi”, jolla 

viitattiin pappissäädyn yleisön silmissä menettämään valta-aseman oikeutukseen.121 Kun Helsingin sa-

nomien kirjoituksessa esiteltiin ensin ”vapaa käsitys” ja sitten ”ahdasmielinen kanta”, niin epäselväksi ei 

jäänyt, kumpaa kantaa lehti kannatti.122 Tällainen vastapuolen pilkka ja demonisointi kielii katkennees-

ta keskusteluyhteydestä, jonka seurauksena kirkon valta haluttiin ottaa pois jopa kirkollisesta taiteesta. 

Yhtäläisyyttä pappissäädyn valtaoikeuksien kaventamisvaatimuksiin ei tarvitse kaukaa hakea. Kirjoituk-
                                                       
115 HS 22.10.1907, Johanneksen kirkosta Tampereella. 
116 HS 24.5.1907, Vieläkin Johenneksen kirkon maalaukset: myötä ja vastaan. 
117 Paremmin tunnettu tyttönimeltään Helmi Krohnina. 
118 HS 22.10.1907, Johanneksen kirkosta Tampereella. 
119 TS 4.10.1905, Tampereen papisto -nimellä allekirjoitettu vastine Tampereen Sanomien ja Tampere Nyheterin kirjoituk-

siin, joissa papisto haukuttiin. 
120 Hbl 29.9.1905, Fikonalöf. 
121 TS 6.10.1905, Seinämaalaukset uudessa kirkossa. 
122 HS 24.5. 1907, Vieläkin Johanneksen kirkon maalaukset: myötä ja vastaan. 
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silla tuotettiin ja ilmaistiin ahkerasti nationalistis-edistyksellistä, vanhakantaisesta kirkosta erottuvaa 

identiteettiä kirkkomaalauksille. 

Maalausten arvostelu sinänsä oli vain keskustelun pintataso. Alastomuuskysymys saatiin kytkettyä jopa 

yhteiskunnallisen tasa-arvon kysymykseen kirkon naisiin kohdistuneen vanhoillisen näkökannan kaut-

ta. Mikä kirkko oli määrittelemään siveettömyyttä, kun sillä oli vuosisatainen perinne naisten alistavas-

ta kohtelusta saastaisina?123 

Myöskään moraalisissa kysymyksissä ei osapuolten väliltä löytynyt yhteistä kosketuspintaa. Papiston 

näkemys alastomuuden syntisyydestä otettiin vastaan pöyristyneenä. Vedottiin renessanssiin ja klassi-

seen sivistykseen124, raamatun alastomuutta kuvaaviin kohtauksiin125 ja nähtiinpä pojissa nuori pyhä 

Franciskuskin.126 Maalausten vastustajien kommenteissa kuului abstraktimpi uskontoon ja pyhyyteen 

viittaaminen. Ehkä suorasanaisin oli kuitenkin yleisönosastokirjoitus Tampereen Sanomissa todetes-

saan, että vaikka taiteilija varmasti on kunnioitettava ja pätevä, voisi maalaukset korjata samanlaisiksi 

kuin mitä kirkkokansa on tottunut katselemaan.127 Kirjoittaja totesi siis suoraan olevansa muutosvasta-

rinnasta esittämisen tavan suhteen. Maalausten uskonnollisuutta tai taiteilijan auktoriteettia kirjoittaja 

ei kiistänyt. 

3.4 Valtasuhteet ja vaikutteet 

Kaaviossa 1. kuvataan kirkon, politiikan ja taiteen suhdetta Johanneksen kirkon tapauksessa. Yhteis-

kunnalliset muutokset, erityisesti työväestön herännyt sosiaalinen tietoisuus ja pappissäädyn myönty-

väisyyslinja johtivat politiikan voimakkaaseen vaikutukseen kirkkoon. Pappissäädyn valtaoikeudet ko-

ettiin vanhakantaisiksi ja säädyn asema kyseenalaiseksi. Kuvaavaa on, että papisto oli keskustelussa sel-

keänä altavastaajana, ilmeisesti itsekin tiedostaen rajallisen yhteiskunnallisen liikkumatilansa. Toisaalta 

taidekenttä oli läheisessä suhteessa poliittiseen kehitykseen nationalistisen valtiorakennuksen myötä ja 

                                                       
123 TS 4.10.1905, Johanneksen kirkon maalausten johdosta 
124 Hbl 6.10.1905, …De Simbergska pojkarna I Tammerfors…. 
125 TS 4.10.1905, Johanneksen kirkon maalausten johdosta. 
126 Hfp 9.9.1905, Hugo Simbergs fresker I Johanneskyrkan I Tammerfors. 
127 TS 8.10.1905, Sananen Johanneksen kirkon taiteellisesta kaunistamisesta. 



 

 46 

omaleimaisen kansallisen taiteen synnyttämisellä oli poliittisen eliitin tuki. Kansainvälisen tunnustuk-

sen saaminen ja Suomen nostaminen maailmankartalle oli yleisimpiä argumentteja kirkkoteosten puo-

lesta. Yhteiskunnallinen tilanne voidaan kokonaisuudessaan katsoa kuuluvan suuremman trendin, mo-

dernisaation yhteyteen.  

 

  

Kaavio 1. Yhteiskunnallisten instituutioiden keskinäiset vaikutukset Johanneksen kirkon kohun aikaan. 

(Kaavion kuvioiden pinta-ala tai nuolien paksuus eivät viittaa vaikutussuhteiden voimakkuuteen.) 
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4 Edistysusko ja kumous saavuttavat kirkon Orivedellä 

Toinen tarkasteltava kohutapaus sattui yli puolen vuosisadan kuluttua Tamperetta kuohuttaneista het-

kistä. Nuorelta kuvanveistäjältä Kain Tapperilta tilattiin alttariveistos Oriveden vastavalmistuvaan kirk-

koon, jonka Heikki ja Kaija Sirén suunnittelivat 1958 palaneen, 177-vuotisen puukirkon tilalle (Kuva 

6). Moderni, kaareville muodoille perustuva kirkko yhdistettynä alttariveistoksen ei-esittävyyteen tuli 

shokkina monelle seurakuntalaiselle. Vaikka 50-luvulta lähtien tiili- ja betonirakentaminen oli lisäänty-

nyt kunnassa128, ei uusi kirkko vielä sulautunut rakennuskantaan. Päin vastoin, ero perinteiseen puu-

kirkkoon oli raju ja osa seurakuntalaisista protestoi myös itse kirkkorakennuksen arkkitehtuuria. 

 

Kuva 6: Oriveden kaarikirkko, arkkitehdit Heikki ja Kaija Sirén, 1961. Lähde: Oriveden seurakunta 

450-vuotta. 

Henkisesti, taloudellisesti, yhteiskuntarakenteellisesti ja poliittisesti Suomi oli tuona aikana muuttunut 

                                                       
128 Sinisalo, s. 57–58. 
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radikaalisti toisenlaiseksi yhteiskunnaksi. Seuraavassa tarkastellaan niitä kehityskulkuja, jotka mahdol-

listivat Oriveden kirkkoon tuotetun poikkeuksellisen alttariteoksen.  

4.1 Kehitysmaasta teollisuusmaaksi – elintason suuri muutos 

Sotien välisenä aikana Suomi vakiinnutti paikkansa kansainvälisessä taloudellisessa järjestelmässä. 

Vaikka maa yhä edelleen oli siinä mielessä maatalousvaltainen, että väestöstä kuusi kymmenestä työs-

kenteli maatalouden parissa, laski maatalouden taloudellinen merkitys jatkuvasti suhteessa nopeasti te-

hostuvaan teolliseen tuotantoon. Kulttuurisesti maata voidaan kuitenkin pitää agraarisena, kaupunki-

kulttuurista ei voitu juuri puhua kapeaa eliittiä lukuun ottamatta. Mielikuvissa Suomi oli vahvasti maa-

talousmaa, jonka maaseutu koettiin puhtauden ja rehellisyyden tyyssijaksi. Maataloustuotteiden tuo-

tannossa pyrittiin omavaraisiksi ja tuotanto kasvoi mm. uusien viljelysmenetelmien ansiosta 

voimakkaasti.129 

Virkamiesten keskinäiset palkkaerot tasoittuivat ja ammattikunnan sinällään suuren palkan reaaliarvo 

pieneni, tehden perinteisen säätyläiselämän yhä vaikeammaksi. Väestöryhmien väliset suuret palkka-

erot olivat kuitenkin yhä olemassa. Muutokset tulotasossa eivät sotien välisenä aikana johtuneet am-

mattiyhdistysliikkeestä, joka oli varsin heikko, vaan taloudellisista tekijöistä – kysynnästä ja tarjonnasta 

– sekä Suomen hintakilpailukyvystä suhteessa ulkomaihin. Suurimpia muutoksia oli 1922 säädetty Lex 

Kallio, eli tilattoman väestön asutuslaki, jonka ansiota yli satatuhatta mäkitupalais- ja torpparitilaa it-

senäistyi ennen toista maailmansotaa. Vaikka ansiotaso vaatimattomilla maatilkuilla ei ollut kehuttava, 

uudistuksen henkinen merkitys oli sitäkin suurempi. Uudistus sitoi väestöä maatalouteen ja osaltaan 

hidasti yhteiskuntarakenteen modernisoitumista. 

Kolmekymmentäluvun lama katkaisi taloudellisen kehityksen ja tulotason pudotus oli monissa ammat-

tiryhmissä varsin suuri. Toipuminen oli kuitenkin suhteellisen nopeaa ja notkahdus jälkikäteen tarkas-

teltuna tilapäinen.130 

                                                       
129 Karisto, s. 43–45. 
130 Karisto s. 46–55. 
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Sodanjälkeinen Suomi vaati taloudellisesti vajaan vuosikymmenen toipuakseen. Sotakorvaukset rasitti-

vat taloutta, mutta toisaalta myös pakottivat kehittymään etenkin metalliteollisuuden saralla. Suurin 

ongelma taloudessa oli kasaantuva rakennemuutoksen tarve. Siinä missä pohjoismaiset naapurimme 

olivat jo vuosikymmeniä sitten siirtyneet pois maatalousvaltaisesta rakenteesta, Suomessa torppariva-

pautus ja vielä sodanjälkeinen maanhankintalaki vain lisäsivät pientilojen määrää ja siten lykkäsivät 

väistämätöntä muutosta. Kuitenkin jo 50-luvulla maa- ja metsätaloudessa työskentelevien osuus laski 

parilla sadalla tuhannella ja tahti vain kiihtyi tulevilla vuosikymmenillä. 

Orivedellä elinkeinorakenteen muutos 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla oli lähes totaalinen. 

Vuonna 1920 maa- ja metsätaloudesta sai ansionsa yli 80 % väestöstä, mutta vuoteen 1960 tullessa 

osuus oli laskenut alle 40 prosenttiin. Kunta oli kovassa muutoksessa maatalouspitäjästä palvelu- ja te-

ollisuusyhteisöksi.131 

Sodan vaikutus elintasoon Suomessa oli suuri, päivittäiset elintarvikkeet olivat säännösteltyjä viisi vuot-

ta sodan päättymisen jälkeen. Myös keskimääräiset elinolot olivat vaatimattomat. 1950-luvulla elintaso 

kuitenkin nousi nopeasti kaikissa yhteiskuntaluokissa. Palkkojen kehitystä sääteli palkkasäännöstely, 

joka hyödytti erityisesti työväestöä, jonka etuja voimistunut SAK voimallisesti ajoi. Yleislakkoasetta 

käytettiin vielä 1956, mutta saavutetut edut hupenivat pian ja lakkoa seurannut työmarkkina- ja puo-

luepoliittisen hajaannuksen kausi kesti pitkälle 1960-lukua. Hajaannuksen alkuvuosina palkkakehitys 

varsinkin työväestön osalta oli maltillista132. 

Kaiken kaikkiaan yleinen elintaso oli 1950-luvulle tultaessa paljon parempi kuin vielä 20-luvulla. Köy-

hyys ei enää ollut henkeä uhkaava, periytyvä taakka, vaan tilapäinen ongelma.133 Myös köyhien suhteel-

linen osuus väestöstä oli laskenut huomattavasti, sillä sosiaalituen, tai siihen rinnastettavien tukijärjes-

telmien varassa eli 1900-luvun alussa ja 1960-luvulla osapuilleen yhtä monta henkeä, vaikka väkiluku 

oli lähes kaksinkertaistunut. Lapsien asema oli parantunut huimasti – lapsikuolleisuus ja huostaan otet-

tujen lasten määrä oli romahtanut. Asuinolosuhteet olivat parantuneet ja koulutus tullut massojen oi-

                                                       
131 Sinisalo, s. 269. 
132 Uusitalo 1982, s. 63; Karisto, s. 76. 
133 Karisto, s. 83. 
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keudeksi.134 Suhtautuminen elämään ja varsinkin kuolemaan siis mullistui 1900-luvulta 1960-luvulle. 

Lähes kaikki elämän perustekijät muuttuivat puolessa vuosisadassa: elämän pituus, kuolemansyyt ja las-

ten kuolleisuus. Simbergin luurankohahmoinen kuolema, joka vei lapsen toisensa jälkeen tuonelaan ei 

enää kuulunut arkielämän kokemuspiiriin, vaan teknistyminen, kaupungistuminen ja ennen kaikkea 

yhteiskunnan kehitys ja elintason kohoaminen. 

Orivedelläkin terveydenhuolto parani dramaattisesti. Kunnanlääkäri oli hankittu jo 1800-luvun lopulla, 

mutta vuodet1900–1960 toivat mukanaan niin neuvolatoiminnan, hammaslääkäripalvelut kuin tilavan 

uuden kunnansairaalankin.135 

Kuusikymmentäluvun alkuun mennessä asunto-oloissa, hygieniassa, terveydenhoidossa ja ravinnossa 

tapahtuneet parannukset olivat nostaneet valtakunnallisen elinajanodotteen jopa yli kaksi vuosikym-

mentä pidemmäksi kuin vuosisadan alussa. Todennäköiseksi kuolemansyyksi oli vaihtunut sydän- ja 

verisuonitauti tai syöpäkasvaimet.136 

Viisikymmentä- ja kuusikymmentälukujen taitteen taloudellisten ja yhteiskunnallisten muutosten tahti 

oli raju. Entisen maatalousvaltaisuuden sijasta alettiin vannoa teollistumisen ja taloudellisen kasvun 

nimiin. Jopa maalaisliitto alkoi Kekkosen johdolla herätä ymmärtämään perifeeristen alueiden talou-

dellisen kehittymättömyyden ongelmia, joihin teollistuminen voisi tuoda ratkaisun. Nopean kasvun ta-

voite onnistuikin ja ennätysmäinen talouskasvu alkoi. Sosiaalipolitiikan ohjenuoraksi tuli tuottavuuden 

kasvu – rahan tekeminen hyvinvointivaltion asukkaiden elämän parantamiseksi.137 

1960-luvulle tultaessa kasvu oli vielä näyttänyt lähinnä hyvät puolensa. Elintaso nousi nopeasti, mutta 

siihen liittyvät sosiaaliset ongelmat eivät vielä näkyneet.138 

4.1.1 Sotien jälkeinen elämäntapamuutos ja urbanisaatio 

Toisen maailmansodan jälkeisen Suomen elämäntapamuutos liittyi paljolti työelämän muutokseen. 

                                                       
134 Andreasson & Helin, s. 134–136. Karisto, s. 87. 
135 Sinisalo, s. 110–117. 
136 Andreasson & Helin, s. 10–29. 
137 Karisto, s. 57–64. 
138 Karisto, s. 72. 
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Palkkatyöläisten, etenkin naisten, osuus työväestöstä lisääntyi jatkuvasti, sillä jokainen viime vuosisa-

dalla elänyt sukupolvi meni edellistä aikaisemmin työelämään. Samaan aikaan vanhimmat ikäluokat 

poistuivat enenevässä määrin työelämästä, työ ei enää ollut vanhuuden rasite. 

Toisaalta myös naisten koulutustaso nousi jatkuvasti, mutta naisresurssit vapautuvatkin perheäidin 

roolin merkittävästä vähenemisestä. Naisten lisääntynyt työnteko oli tasa-arvoistanut myös perhe-

elämää, jossa molempien vanhempien oli täytynyt ottaa vastuuta lasten kasvatuksesta. Seurauksena oli 

enenevä individualismi suhteessa perheeseen, mikä näkyi myös avioerojen suuressa määrässä ja ihmis-

suhdeongelmien kasvanut osuus arkielämässä. Esimerkiksi avoliitot, lapsettomuus ja yksilapsiset per-

heet olivat muuttaneet perheyksikön kuvaa paljon monipuolisemmaksi kuin se vielä ennen sotia oli. 

Viime vuosisadan sukupolvet voidaan jakaa neljään kokemuksiltaan erilliseen kategoriaan: 1. Sotien ja 

pulan sukupolvi, jonka kokemuksissa korostuvat köyhyys, puute ja työnteko. 2. Jälleenrakennuksen ja 

nousun sukupolvi, joka on lähtökohdiltaan samanlainen kuin ensimmäinen, mutta myöhempää elämää 

leimaa kokemus taloudellisesta noususta. 3. Suuren murroksen sukupolvi, jota leimaa koulutuksen pi-

dentyminen, työelämän haasteet ja kulutus. 4. Lähiöiden sukupolvi, kaupungeissa kasvaneet. 

Vaikka Suomeen ei voi sanoa vielä 1960-luvulle tultaessa muodostuneen varsinaisesta urbaania elämän-

tapaa, niin perustekijät uudenlaiselle elämäntavalle olivat olemassa. Näistä tärkeimmät olivat palkkatyö 

ja perheiden maantieteellinen eriytyminen. Palkkatyö tarkoitti luonnollisista sykleistä poikkeavaa aika-

rytmiä ja muutto uusiin ympäristöihin paljon pinnallisia sosiaalisia kontakteja vieraiden ihmisten kans-

sa. Kun kontaktit lähellä eläviin ihmisiin kaupungeissa ja tehdasyhteisöissä saattoivat jäädä ohuiksi, oli 

seurauksena sosiaalinen ja kulttuurinen pluralismi – kyläyhteisön voimakasta yhdenmukaistavaa voi-

maa ei enää ollut. 

Kyläyhteisö säilyi monissa kaupunkikortteleissa maalta muuttaneiden keskuudessa jonkin aikaa. Ur-

banisoiduttuaan perheet kuitenkin omaksuivat kaupunkimaisen verkostoitumisen. Samanlainen viiväs-

tynyt kehitys voidaan nähdä suuren muuton aiheuttamassa yksinäisyyden kokemuksessa – muuton 

alussa se oli voimakas, mutta laantui tilanteen normalisoiduttua. 

Orivedellä, kuten Suomessa yleisemminkin agraagin pienyhteisön sisäiseen toimintalogiikkaan pohjau-
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tunut elämäntapa alkoi sotien jälkeen kadota. Sen tilalle synnytettiin tietoisesti uutta paikallisidentiteet-

tiä, joka kotiseutuyhdistysten, -juhlien ja -museoiden kautta loi kansallisesti latautunutta paikallista 

identiteettiä.139 

Kain Tapper, vaikka olikin Saarijärven syvältä maaseudulta kotoisin, urbanisoitui muutettuaan Helsin-

kiin ja tehdessään siellä taiteilijanuraansa. Maaseudulta hän haki innoitusta, muttei pystynyt työskente-

lemään siellä, koska korkeataiteen logiikka ei toiminut maaseudun ilmapiirissä.140 Siinä missä Simber-

gin maaseudun ihannointi oli puhtaasti romantisoitu hanke, oli Tapperin paluu maaseudulle henkilö-

historiallisesti aitoa. Molemmat taiteilijat kuitenkin käsittelivät aihettaan kansainvälisten, urbaanien tai-

teenfilosofisten työkalujen kautta. 

4.1.2 60-luvun kumous 

Millainen henkinen muutos sitten tarvittiin, että vanhat ajatusmallit ja totuttu visuaalinen kulttuuri 

saatettiin haastaa Oriveden kirkossa? Seuraavassa tarkastellaan muutamia 1960-lukuun liitettyjä kul-

tuurisia kehityskulkuja, jotka olivat luomassa “kumoukselliselle” taiteelle suosiollista ilmapiiriä. 

Materiaalinen hyvinvointi kasvoi Suomessa 1950- ja 60-lukujen ajan ja aloitti toden teolla kulutusyh-

teiskunnan kehityksen. Mainonnalla oli tärkeä rooli luotaessa uusia mielikuvia tuotteista ja tarpeista, 

joista aikaisemmat sukupolvet eivät olleet uneksineetkaan. Arkisen elämän suurin muutos ajanjaksolla 

olikin kaupallisen visuaalisen kuvaston ja -tietoisuuden kasvaminen. Kulutus alkoi määrittää ihmistä. 

Samanaikainen kulttuurin muutos pop-musiikin ja -taiteen myötä kytkeytyi taloudelliseen kehityk-

seen.141 

Kehityksellä oli tietysti kriitikkonsa ja varsinkin linjanveto korkean ja matalan kulttuurin välillä oli tun-

teita herättävä. Kiistojen merkittävä areena oli sanomalehtien luvatussa maassa luonnollisesti lehtien 

yleisönosastot. Radikaali älymystö halusi haastaa vanhoja ajatusmalleja joka saralla – hampaisiin jou-

tuivat niin maanpuolustus, Vietnamin sota, valkoinen historiakäsitys, pukeutuminen, seksi kuin alko-

                                                       
139 Sinisalo, s. 320–330. 
140 Tapperin haastattelu, Taide 3/83. 
141 Peltonen et al., s. 6–11. 
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holipolitiikkakin.142 Oriveden tapauksessa älymystön ja traditionalistisiin ajatusmalleihin tukeutuvan 

maaseudun kadunmiehen välinen kuilu oli suuri. 

Kuusikymmentäluvun aatteellista ilmapiiriä leimasi ennen kaikkea utopioiden kehittely. Utopiat liittyi-

vät yhteiskunnalliseen, taiteelliseen, ihmiskuvalliseen, taloudelliseen ja poliittiseen kehitykseen, joka 

näytti olevan nurkan takana. Vaikka utopioiden toteutuminen oli vähintäänkin vajavaista, oli niiden 

vaikutus suuri. Kaupallisessa käytössä niillä ymmärrettiin jo varhaisessa vaiheessa olevan suuri potenti-

aali, mitä mm. Marimekon esimerkki osoittaa. Yhteiskunnallisesta utopiasta luotiin tuote – designuto-

pia, jota kuluttamalla pystyi määrittelemään itsensä.143 Vaikka kyynisesti ajateltuna utopia ei koskaan 

toteudu sinällään, se luo keskustelua ja verkostoja, antaa mahdollisuuden uudistuksille ja jumiutunei-

den tapojen uudelleenarvioinnille. Utopian luoma sosiaalinen identiteetti on paljon todellisempi kuin 

utopia itse. Taiteen ja arkkitehtuurin kehitystä 60-luvulla voi tarkastella utopian käsitteen kautta – tai-

teen muotokielen raju muutos oli utopistinen projekti, joka perustui taiteen käyttämiseen yhteiskunnal-

lisen utopian toteuttamisessa.144 

Runouden uudistuminen voidaan kytkeä samaan vanhoja perinteitä repivään kehityskulkuun, joka ta-

pahtui televisiossa ja radiossa, kirjallisuudessa ja kuvataiteessa. Viisikymmentälukulaisesta konservatii-

visuudesta kreikkalaisine mytologioineen siirryttiin pikku hiljaa minimalistiseen ilmaisuun, jonka ai-

heet kumpusivat arkielämän tarkkailusta, Suomen kiistanalaisista historiantulkinnoista ja sosialismista. 

Uusi runous ei kuitenkaan siirtynyt vasemmistolaisen median yksinoikeudeksi, vaan se pystyi olemaan 

esille valtamediassa. Tämä kuvaa selvää asennemuutosta – rinnakkain elävien vasemmistolaisen ja oi-

keistolaisen totuuden jakolinja oli ainakin taiteista katoamassa.145 Tärkeämmäksi kuin jako poliittisten 

rintamalinjojen ja yhteiskuntaluokan mukaan oli siis muodostumassa kokemus identiteetistä, joka oli 

yksilöllinen tilkkutäkki aatteita ja elämäntapoja.  

4.1.3 Vapautuva elitistinen taidekenttä ja monipuolistuva kulttuuri 

Taidekentässä tapahtuvat muutokset ja sitä kautta taiteilijoiden toimintaedellytykset vaikuttavat suo-
                                                       
142 Peltonen et al., s. 12–15. 
143 Peltonen et al., s.19–37. 
144 Kts. aikalaiskeskustelusta Raimo Utriainen, Monumenttitaiteesta, Taide 3/62, s. 98–101. 
145 Peltonen et al., s. 377–397 
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raan siihen, millaista taidetta tuotetaan. Edellisessä luvussa tarkasteltiin 1960-luvun yleisempiä henkisiä 

virtauksia, mutta millainen toimintaympäristö 60-luvun alun taidekenttä oli  modernille taiteilijalle? 

Toisen maailmansodan loppumisesta johtuva paradigmamuutos Suomen sisä- ja ulkopoliittisessa elä-

mässä vaikutti kaikilla yhteiskunnan aloilla. Neuvostoliiton ja slaavilaisen kulttuurin rasistinen käsittely 

ei ollut enää mahdollista sodassa koetun häviön vuoksi. Uudistuneeseen käsittelytapaan vaikutti myös 

maailmanlaajuinen henki, johon mm. ihmisoikeuksien julistus kuului. Ensimmäisen tasavallan porva-

rillisesta hegemoniasta siirryttiin toisen tasavallan korporatiiviseen valtion, elinkeinoelämän ja työnte-

kijäjärjestöjen sopimusyhteiskuntaan, jonka päätavoite ei enää ollut porvarisjohtoinen valtiorakennus, 

vaan hyvinvointiyhteiskunnan luominen.146 

Vaikka Akateeminen Karjalaseura lakkautettiin ja kommunistinen toiminta vapautettiin, pysyivät oi-

keistolaiset kulttuurimekanismit voimissaan. Yliopisto, koululaitos ja kirkko säilyttivät entistä ase-

maansa konservatiivisina instituutioina. Valtakunnanpolitiikan tasolla jouduttiin tekemään myönny-

tyksiä konservatiivisesta linjasta, mutta paikalliset organisaatiot muodostivat ikään kuin toisen puolus-

tuslinjan, joka korosti olevansa riippumaton politiikasta, josta olikin tullut tukijan sijasta uhka. Ope-

tusministeri Reino Oittisen kommentti: ”Suomen kulttuurin pitää saada kehittyä vapaana valtiollisesta 

ohjauksesta”147, tarkoitti siis vapautta vasemmistolaisesta vaikutuksesta. 

Kansallisen kulttuurin yhtenäisnäkemys- ja pyrkimys alkoi kuitenkin pirstaloitua. Maassa toimi lukui-

sia kilpailevia yhteisöjä, jotka ajoivat omia sisällöllisiä päämääriään ja kulttuuripolitiikka alkoi eriytyä 

pienempien intressiryhmien näkemysten taakse. Valtio ei enää ottanut yhtä johdonmukaista kantaa 

suuntaan tai toiseen. Vasta sodan jälkeinen julkisuus irtosi sitä aiemmin sitoneesta kansallista yhtenäi-

syyttä ylläpitäneestä kulttuurisesta merkitysjärjestelmästä.148 Myös lisääntyneet ulkomaiset vaikutteet 

taiteen ja populaarikulttuurin saroilla rikkoivat kulttuurin yhtenäistä julkista kuvaa.149 

Ajanjakso sodan loppumisesta 60-luvun alkuvuosiin oli normatiivisesti ja funktionaalisesti poikkeuk-

sellisen vapaan taide-kentän aikaa. Tähän johti mm. Suomen Akatemian perustaminen, sekä valtion ta-
                                                       
146 Sevänen, s. 330–332; Karisto et al., s. 76–78 ja 283–288. 
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holta SKDL/SKP:n syrjäyttäminen, jonka jälkeen taidelautakuntien poliittisuus väheni. Tosin joillakin 

saroilla, etenkin yleisradiotoiminnan ja taidelaitosten kunnallistamisen kautta poliittis-hallinnollisen 

järjestelmän ohjaus kulttuurielämässä kasvoi.150 

Vapaus valtio-ohjauksesta ei tarkoittanut välitöntä pluralistisen näkemyskulttuurin kukoistamista, sillä 

kulttuurielämän johtopaikat olivat vielä 50-luvulla miehitetty varsin perinteisillä, patriotis-

nationalistista linjaa ajavilla henkilöillä. Viisikymmentä- ja kuusikymmentälukujen vaihdos olikin mo-

dernistiset päämäärät omaksuneiden taiteilijoiden ja liberalistisen älymystön irtautumista perinteisen 

yhtenäiskulttuurin painostuksesta. Irtautuminen kärjistyi erilaisina kulttuurisotina, joiden seurauksena 

taide-elämä monipuolistui ja sai huomattavan normatiivisesti autonomisen aseman suhteessa poliittis-

hallinnolliseen koneistoon. Kulttuurisodissa vastakkain olivat molemmat poliittiset laidat, mutta myös 

sotakokemuksen jakamat sukupolvet. Kirjallisuuden tai kuvataiteen sisäisiin vaatimuksiin ei enää kuu-

lunut realistinen esittävyys ja kansallisten tarinoiden representoiminen.151 

Autonomisoitumispyrkimys kosketti lähinnä kapeata professionalistista eliittiä. Laajempien kansanker-

rosten parissa – joihin televisio, radio ja elokuvat olivat tuoneet uusia kulttuurikanavia – perinteiset 

realistiset tarinat olivat edelleen suosittuja ja suomalaisen taiteen tarkoituksena nähtiin vielä vuosi-

kymmeniä kansallisten, kotoisten aiheiden käsittely. 

Sotien jälkeen patriotistis-nationalistinen arvojärjestelmä määriteltiin uudelleen. Merkittävän osan 

määrittelyssä sai poliittinen vasemmisto ja köyhemmät kansankerrokset, joiden tarinat otettiin osaksi 

kansallista tarinaa etenkin Tuntematon Sotilas ja Täällä Pohjantähden alla -romaanien lähihistoriatul-

kinnan kautta, jotka saavuttivat lopulta hyväksynnän niin laajoissa kansankerroksissa kuin professio-

naalisessa eliitissäkin. Uudelleentulkinta ei kuitenkaan sitouttanut taide-elämää kansallisuuspolitiik-

kaan vaan se vieraantui yhteiskunnallisista aiheista. Moderni kirjallisuus, absurdit draamat, atonaalinen 

musiikki ja ei-esittävä kuvataide erottuivat kansallisesta taiteesta jo ilmaisutavoiltaan. 

Sodan jälkeisen kulttuurin osatekijöitä olivat taiteellinen modernismi, populaarikulttuuri ja maakunta-

perinne. Modernismi syntyi vastareaktiona kansalliselle idealismille ja pyrki lähentymään kansainvälis-
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tä taidekenttää. Vaikka kirjallisuudessa, kuvataiteissa ja teatterissa ajauduttiin törmäyslinjalle, muotoi-

lussa ja taideteollisuudessa saavutetut modernistiset menestykset (Kaj Frank, Tapio Wirkkala, Timo 

Sarpaneva, Alvar Aalto, Artek, Arabia) otettiin ilomielin mukaan kansalliseen kaanoniin. Elokuva täytti 

populaarikulttuurin tarvetta 50-luvulla, 60-luvulta lähtien televisio ja mainonta, jotka rantauttivat ame-

rikkalaisen nuorisomuodin Suomeen. Maakuntaperinne oli traditionaalisen kansallisilmaisun pako-

paikka. Maalaisliiton vahva poliittinen asema ja maakuntien vahvistunut asema edesauttoivat uustradi-

tionalismia. Kulttuurisina organisoijina olivat Suomen Kulttuurirahasto, ylioppilasosakunnat ja Suoma-

laisuuden liitto. Maakuntatraditionalismi kritisoi erityisesti Helsinki-keskeistä kosmopoliittisuutta, 

massakulttuuria ja poliittista toisinajattelua.152 

4.2 Informalismi edistysuskon ilmaisuna ja vastareaktiona 

Kuusikymmenluvulle tultaessa Suomen ja maailman kehitys alkoi näkyä aikalaisilleen hurjana edistyk-

sellisenä muutoskautena, joka jatkuu voimakkaana mikäli atomipommi ei vihellä peliä lopullisesti 

poikki. Jos 1900-lukua on sanottu uraanin vuosisadaksi, oli 1960-luku plutoniumin ja raketin vuosi-

kymmen. Suurvaltojen asevarustelukilpa, kilpajuoksu avaruuteen, Berliinin jako ja YK:n asema olivat 

tapetilla uuden vuosikymmenen alkuvuosina. Golgatan kallion työstövuosi 1961 oli koko kylmän sodan 

ehkä hyytävin vuosi.153 

Ydintuhon pelon vastapainoksi kokemus ajan muutosvoimasta, jopa maailmanhistoriallisesta murrok-

sesta eli vahvana. Uskottiin mahdollisuuteen vaikuttaa asioihin perustavaa laatua olevalla tavalla. Ih-

misaivojen kyvyn laskea avaruusraketin lentorata katsottiin pätevän myös yhteiskuntasuunnitteluun – 

kyse oli vain oikeasta kaavasta ja laskennan tarkkuudesta. Edistysusko näkyi myös osassa Golgatan kal-

liota koskevia kirjoituksia lehtien poliittiseen suuntaukseen katsomatta154. Vasemmistolainen Kansan 

Lehti maalaili Golgatan kalliota ylistävässä kirjoituksessaan, että:”Kehitystä ja kaikkien arvojen lopu-

                                                       
152 Hyvärinen, s. 145–148 
153 Salminen, passim., Meinander, s. 408. 
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tonta uudelleen arviointia emme missään tapauksessa pysty estämään.”155 Koska yhteiskunnan muutos 

tuli nimenomaan tekniikan ja positivististen yhteiskuntatieteiden suunnalta, joihin älymystöllä oli vai-

kutusvaltaa ja sanottavaa, oli Suomessakin seurauksena älymystön politisoituminen.156  

Mielenkiintoiseksi vuoden 60-luvun ensimmäiset vuodet tekee se, että murros oli toisaalla jo tapahtu-

massa ja toisaalla vielä elettiin ”tiukkaa valkoisten voittajien kulttuurista ylivaltaa”.157 Taloudellisen, so-

siaalisen ja poliittisen kyseenalaistamisen aikana myös kulttuuri joutui uudelleenarvioinnin kohteeksi. 

Oli helpompaa aloittaa puhtaalta pöydältä kuin kantaa mukana vanhaa konservatiivissävytteistä kult-

tuuria. Puhdas pöytä tarkoitti tässä yhteydessä myös työväen vapautumisen ilmapiiriä.158 

Sodan jälkeinen jälleenrakennustyö merkitsi myös kulttuuristen yhteyksien korjaamista. 

Kansainväliselle yhteistyölle oli valtava tarve ja kuvataide sai yhteistyössä merkittävän aseman. 

Nationalistisista taideajatuksista siirryttiin nopeasti kansainväliseen, universaalia kieltä puhuvaan 

yhdentävään taiteeseen, jossa saavutetut meriitit kuitenkin toimivat kansallisina ylpeydenaiheina.  

Kuvataiteen kenttää organisoitiin uudelleen ja keskusjohtoinen järjestötoiminta voimistui. Biennaalit, 

triennaalit ja kvadriennaalit nousivat merkittäviksi taidemaailmaa määritteleviksi tapahtumiksi, joissa 

sekä paalutettiin modernismia, pyyhittiin pois totalitarismin tahraaman klassismin muistoa ja uudel-

leen kirjoitettiin tähänastista taidehistoriaa. Kaiken tämän seurauksena modernismi voimakkaasti ja 

monella tasolla etabloitui osaksi sodanjälkeistä kansainvälistä yhteisöä sekä sodasta toipuvia yhteiskun-

tia.159 

Suomessakin kuvataide-elämä kasvoi voimakkaasti sotien jälkeisenä aikana ja tehtiin myös ponnisteluja 

maaseudun ”sivistämiseksi”. Syrjäseuduilla taide-elämä saattoikin rajoittua kirkon pihalla seisovaan 

realistiseen sankaripatsaaseen. Tosiasiassa Helsinki näyttelyineen ja tapahtumineen kuitenkin dominoi 

taide-elämää. Suomalaisten taiteilijoiden osallistumista kansainvälisiin tapahtumiin tuettiin ja 50-

luvulla valikoitujen taiteilijoiden teoksia esiteltiin erityisesti Venetsian ja San Paulon biennaaleilla. Me-
                                                       
155 KL, 30.9.1962, [otsikko epäselvä]. 
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nestys ei ollut kuitenkaan taideteollisen muotoilun voittokulun veroista, vaan ensimmäisissä näyttelyis-

sä ja viimeistään 1960 Venetsian biennaalissa jouduttiin toteamaan suomalaisen taiteen jälkeenjäänei-

syys kansainvälisistä virtauksista. Näyttelyedustus annettiinkin sittemmin nuorille, kokeileville taiteili-

joille perinteikkäiden tekijöiden sijaan.160 

Nuori taiteilija- ja kriitikkosukupolvi pyrki aktiivisesti ottamaan taiteen arvotuksen omiin käsiinsä ja 

samalla muuttamaan taidekritiikin funktiota taiteellisen kansanvalistuksen suuntaan. Yleisön ei enää 

pitänyt keksiä taiteilijan tarkoitusperiä, vaan kriitikko saisi kertoa ne opettavaisesti yleisölle, sillä kriiti-

kon tärkein työnantaja on taiteilija. Avantgardististen taidepiirien argumentointiin kuului taiteen ase-

ma taiteena sinänsä, ilman kansansivistyksellistä tehtävää. Perättiin ”taiteilijan vapauden kaikinpuolista 

tunnustamista ja sen käytäntöön viemistä” ja että taiteen tarkoitus ”sen kaikissa muodoissa, on palvella 

elämää eikä ihmistä”.161 Tätä totuutta julistivat muiden muassa veistotaiteen tilaa jyrkästi kritisoinut 

Raimo Utriainen sekä nuoren veistäjäsukupolven tulokas Kain Tapper. Kehityksen luontainen seuraus 

oli taiteen arvostuksen uusjako – teosten arvostus ja ymmärtäminen jäi pienelle taiteentuntijajoukolla 

jolle teosten populaari hyväksyntä oli suorastaan punainen vaate. 

Abstraktio taiteessa oli 1960-luvulle tultaessa kymmeniä vuosia vanha ilmiö. Jo 1911 alkoi venäläinen 

Wassily Kandinsky systemaattisesti tutkia kuvallista abstraktiota ja saman vuosikymmenen puolivälissä 

kubistien abstraktit perilliset, mm. Kasimir Malevits päätyivät täyteen abstraktioon, kuten myös hollan-

tilaistaiteilijoiden idealistinen De Stijl.162 Suomalaisten informalismia lähellä oleva Jackson Pollockiin 

henkilöitynyt abstrakti ekspressionismikin oli jo kanonisoitu osaksi amerikkalaista identiteettiä.163 Jo 

50-luvun puolella oli joukko suomalaisia taiteilijoita ottanut askelia informalistiseen suuntaan ja muu-

tamat saaneet uutta oppia ulkomailla.  

Eurooppalaisessa taiteessa oli jo vuosisadan alkupuolelta lähtien oltu kiinnostuttu primitiivisesti taitees-

ta. 1950-luvun myötä primitivistinen taide nostettiin korostetusti jalustalle, sillä se tarjosi keinon selit-

tää abstraktia taidetta. Nähtiin, että taide on universaali ja ajaton ominaisuus, joka syklisesti palaa aina 
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samoihin peruslähtökohtiin. Niinpä ajan abstraktin taiteen ja Eurooppa-keskisestä näkökulmasta ”pri-

mitiivisten” teosten käsittelytapojen välille vedettiin yhtäläisyysmerkkejä. Primitiivistä taidetta ei niin-

kään arvotettu tiedon, kuin sen formaalista olemuksesta tehtyjen anakronististen oletusten perusteel-

la.164 

4.2.1 60-luvun kulttuurimullistus ja informalismi 

Vuonna 1960 Kauko Räsäsen veistos Enkeli, jota ei enää voine olla nimittämättä ”reikäenkeliksi”, oli 

kohun saattelemana poistettu Lappeenrantalaiselta hautausmaalta.165 Tapaus oli ylittänyt valtakunnalli-

sen uutiskynnyksen ja toimi myös referenssinä ja innoittajana Oriveden konfliktissa. Sama ratkaisumal-

li, epämieluisan teoksen poistaminen, oli Golgatan kallion vastustajienkin toive.166 Myöhemmin tulilin-

jalle joutuivat mm. Eila Hiltusen Sibelius-monumentti sekä Tapperin Surumarssi-teos. 

Kuvataiteen aiheuttama kohu johtui taidemaailma aikaisesta reagoinnista kuusikymmenlukulaiseen 

kulttuurimullistukseen. Käytetty sanonta taiteesta yhteiskunnan ilmapuntarina piti paikkansa. Kirjalli-

suuskin sai osansa kritiikistä Juhannustanssien ja Pentti Saarikosken epäsovinnaisuuksien ansiosta, 

mutta vasta pari vuotta myöhemmin. Kirjallisuuden, teatterin ja television radikaaleihin ratkaisuihin oli 

toisaalta helpompi tarttua, sillä kun Juhannustansseissa ”Jeesus kävi kolmesti kusella”, niin tekstiin oli 

kadunmiehenkin helppo ottaa kantaa167, sen sijaan kuvataiteen esittämättömyyden edessä valiteltiin 

”ymmärtämättömyyttä” – omaa yksinkertaisuutta korostettiin jopa epäilyttävän hanakasti. Varsinaises-

ta ymmärtämättömyydestä ei toki ollut kyse, vaan tottumattomuudesta. Taidekenttä oli totutusta poi-

keten alkanut vaatia taiteilijan vapauden ulottamista gallerioiden ulkopuolelle julkisiin teoksiin. Teok-

set eivät enää taiteilijoiden mielestä voineet palvella yleisöä vaan taiteen korkeampaa tarkoitusta. Näin 

oltiin kaatamassa tabua yhteisten arvojen periaatteesta.168 Vuosikymmenen lopussa auktoriteettien kaa-

taminen oli jo tullut tavaksi ja aikaisemmat pyhät arvot menettäneet koskemattomuuttaan.169 
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Informalistien vastapoolina toimivat konstruktivistit, joiden kärkijoukkoon kuuluivat Suomen tai-

deakatemian taidekoulun opettaja, jo vanhempaa taiteilijapolvea edustava Sam Vanni ja uraansa vasta 

aloittava taidekriitikko ja taiteilija Juhana Blomstedt. Konstruktivistit vastustivat uuden taiteen selän-

kääntöä perinteille – hylkäisimmekö kaiken tähän asti opitun pelkän muotioikun takia? Parempi olisi 

tutkia uupumattomasti ilmaisun tapoja – värejä ja muotoja – ja konstruoida kuvia intuitiivisen oivalta-

misen kautta.170 

4.2.2  Vuoden 1960 herätys 

Alkuvuodesta 1960 keskustelu modernista taiteesta oli lämmennyt Taide-lehden sivuilla. Mielipiteissä 

löytyi vielä niin nykytaiteen nimittelyä ”humpuukiksi”, kuin ei-esittävän taiteen julistamista 

kuolleeksikin.171 Keskustelun pohjavireenä oli kuitenkin luottamus suomalaiseen taiteeseen. Se 

luottamus karisi nopeasti. Hälytyskellot alkoivat soida vuoden 1960 Venetsian biennaalissa, jossa tunne 

Suomen perifeerisestä, jälkeenjääneestä taiteesta oli traumaattista luokkaa. Taide-lehden 

biennaaliartikkelin tuomio oli kotimaalleen armoton: 

”Meidän on lopultakin katsottava totuutta silmiin ja tunnustettava rehellisesti: olemme 

pudonneet pois tämän ajan tuntumasta, tai oikeammin, emme ole siinä vielä olleetkaan.”172 

Isommille kierroksille kritiikissä, mutta myös ongelman ratkaisemiseen päätyi vuoden viimeisen Taide-

lehden pääkirjoitus. 

”Olemme joutuneet toteamaan, että poljemme vuosikymmenien takaisia latuja kaukana uusien 

virtausten tuntumasta. (…) …parantamiseen olisi nyt vihdoinkin ryhdyttävä kaikin voimin 

pyrkimään.” 

”Totuushan on se, että kuvataiteiden harrastus on maassamme suhteettoman vähäistä; suuri 

yleisö on välinpitämätöntä ja elää vielä sadan vuoden takaisissa ihanteissa, sovinnaistakin 

nykytaidetta se pitää käsittämättömänä.” 

Ratkaisuksi kirjoitus linjasi uuden taidekriitikkosukupolven kouluttamisen, joka opastaisi yleisöä arvos-

tamaan taidetta ja ymmärtäisi mitä maailman taideturuilla tapahtuu. Rahvaan taiteen halveksimisen 
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kirjoitus koki vain tiedon puutteeksi. Älymystön tehtävä oli pelastaa Suomen kansa tuolta puutteelta.173 

Pääkirjoitus ehdotti myös, että Helsingissä järjestettäisiin mahdollisimman nopeasti kansainvälinen ny-

kytaiteen katselmus.174 Lehden seuraavassa numerossa ehdotukseen tarttuikin arvovaltaisten miesten 

kavalkadi opetusministeri Heikki Hosiaa ja Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajaa Teuvo Au-

raa myöten. Mielipiteissä kertautui voimakas tarve tehdä uusinta taidetta ymmärrettäväksi Suomessa. 

Itse nykytaiteen arvoa ei kukaan käynyt kiistämään.175  

Vaikka kaikki eivät purematta nielleet uudistushalukkuutta, dominoi informalistinen taide ainakin jul-

kisuustasolla taidekeskustelua seuraavien parinkymmenen kuukauden ajan. Eturivin taiteilijoista in-

formalistista linjaa kulkivat esimerkiksi Aimo Tukiainen, Mauno Hartmann, Eila Hiltunen, Laila Pulli-

nen, Kain Tapper, Jaakko Sievänen, Esko Tirronen.176 

Uudistushaluilla oli kaksi suuntaa: toisaalta nähtiin kansallisesti tärkeäksi tavoittaa kansainvälinen tai-

teen taso – toisaalta korostettiin taiteen tehtävää käsitellä atomiajan maailman ongelmia. Nämä kaksi 

näkemystä tietysti vaihtelivat riippuen kirjoittajan asemasta taidekentällä. Erityisesti monumentaalitai-

teesta Raimo Utriainen totesi: 

”Monumenttitaiteen tehtävänä on luoda henkinen, kohottava komponentti sille arkiselle 

elämänpoljennolle, joka sykkii kaupungin jokapäiväistä tarvetta palvelevan arkkitehtuurin 

viitoittamissa puitteissa.”177 

Tämä hivenen kryptinen lause ilmensi hyvin erityisesti rakennustaiteessa virinnyttä intoa yhteiskunta-

suunnitteluun. Patsas ei enää ollut koriste vaan ”kohottava komponentti”, jolla on samanlainen funktio 

kuin muullakin rakennetulla ympäristöllä.  

4.2.3 Informalismin lyhyt huippukausi 1961–62 

Taidepiirien pyrkimysten tuloksena oli suomalaisen informalismin kliimaksi, Helsingin taidehallissa 

                                                       
173 Lindgren 2000, s. 223. 
174 Ongelmamme [pääkirjoitus], Taide 4/60, s. 178. 
175 Helsingin kvadriennaali, Taide 1/61, s. 34–35. 
176 Valkonen – Valkonen, s. 6–15. 
177 Raimo Utriainen, Monumenttitaiteesta, Taide 3/62, s. 98–101. 
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järjestetty ARS 61, jossa kansainvälistä ja suomalaista taidetta esiteltiin rinta rinnan. Kauan erillään 

kulkeneet polut tuntuivat viimeinkin risteytyvän. 

Mutta kauan ei ehditty nauttia taiteen pikapyrähdyksestä muun maailman tahtiin. Jo vuoden 1961 puo-

lella alkoi Taide-lehdessä teoreettisempi pohdinta taiteen olemuksesta. Myös ARS 61 sai kyynisiä 

kommentteja osakseen.178 Diskurssissa oli selvä kärki informalismin rajallisten keinojen ja katkenneen 

yleisösuhteen suuntaan.179 Myös konstruktivistinen leiri jatkoi eriävien mielipiteiden esittämistä Sam 

Vannin suulla.180 

Seuraava näytön paikka oli vuoden -62 biennaali – jossa suomalaisilla oli mahdollisuus revanssiin. Tai-

de-lehden pääkirjoituksessa vuonna 1962 Johannes Virolainen siunasi suomalaiset taiteilijat matkalle 

Venetsiaan. Kain Tapper oli valittu yhdeksi kolmesta suomalaisen taiteen edustajasta ja myös Golgatan 

kallio oli laivattu näyttelyyn. Virolainen, tuolloin pääministerin sijainen, edusti korkeimman poliittisen 

vallan hyväksyntää ja tukea Suomen voimakkaan informalistiselle edustukselle biennaalissa. Rivien vä-

listä voi lukea, että vaikka rajun abstraktia taidetta ei aivan täysin ymmärtäisikään, on se osa edistyksen 

modernia virtaa ja täten hyväksyttävä. Suomelle oli myös identiteetin kannalta tärkeää olla taiteessa eu-

rooppalaisten maiden tasalla. 

”Kuluvana vuonna lähetämme Biennaaliin nuorten taiteilijoidemme teoksia, jotka ovat osa 

tämän päivän suomalaisia taidevirtauksia. Abstraktius on nyt hallitsevana piirteenä, kuten 

kaikkialla Euroopassa. (…) kulttuurivaikutteet siirtyvät meidän päivinämme harvinaisen 

nopeasti maasta toiseen ja se, mitä tapahtuu etelä- ja keski-Euroopan suurissa taidekeskuksissa 

tänään, tunnetaan hyvin herkästi ja aivan välittömästi myös periferiassa.”181 

Optimistinen kirjoitus osoittautui yltiöoptimistiseksi – kirjeessään Marie Gullichsen sanoi Venetsian 

biennaalista: 

”Kuinka Suomessa tunnetaan asioita niin huonosti, ettei tiedetä ‘informalismin’ kovin lyhyen 

elinajan olevan ohitse.”.182  

                                                       
178 Seppo Niinivaara, ARS 1961 eli Dialogi Ateneumissa, SS 2/61. 
179 Erik Kruskopf, Kuva merkin maailma, Taide 2/61, s. 66–69; Ohto Oksala, Taide ja abstraktio,  

Taide 2/61, s. 62–63. 
180 Sam Vanni, Intuitiivinen ilmiö nykyajan maalaustaiteessa, Taide 2/61, s. 70–72. 
181 Johannes Virolainen, Suomi ja XXXI Biennaali [pääkirjoitus], Taide 2/62. 
182 Valkonen & Valkonen, s. 10. 
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Emme siis aivan vielä juosseet rinta rinnan muun maailman kanssa, vaikka kuitenkin jo samalla rata-

kierroksella. Arvostelut Suomen edustuksesta Venetsiassa olivat tylyt.183 Nyt ei enää edes Taide-lehdessä 

liputettu informalismin puolesta – trendi oli selvästi ohi.184 

4.2.4 Kuvanveisto 1960-luvulla 

Suomen monumenttitaiteessa sotien jälkeistä kahta vuosikymmentä leimasi runsas sotamuistomerkki-

en tehtailu. Muistomerkit koettiin kansallisesti tärkeiksi projekteiksi, jotka herättivät keskustelua ja joi-

den rahoittajina veronmaksajat edellyttivät teoksilta vakaata ja turvallista maailmankuvaa pönkittävää, 

kuvaavaa aiheen käsittelyä. Näitä tyylilajiltaan realistis-plastisiksi määriteltyjä, tai karkeammin ”kypärä-

taiteellisiksi” haukuttuja teoksia voidaan pitää muodon ja symboliikkansa puolesta yksinkertaisina, 

mutta toisaalta ne vastasivat monumentaalitaiteeseen tuona aikana kohdistuneeseen tarpeeseen: kansa-

kunnan yhtenäistämiseen, surun ja sankaruuden käsittelemiseen. Oikeutta haluttiin tehdä uhrauksia 

tehneille yksilöille ja eheytyvälle, mutta sodassa rikki revitylle yhteiskunnalle. Nationalistisimmat muis-

tomerkit sijaitsivat maaseutupaikkakunnilla, jossa patrioottinen ideologia eli vahvana ja joka kärsi toi-

saalta sodan rasituksista ja toisaalta alkavan rakennemuutoksen epävarmuudesta.185 

Vaikka kuvanveistäjien keskuudessa patsaat muodostivat jo uskottavuusongelman vakavan taiteen sil-

missä ja sankaripatsaiden suunnittelukilpailujen säännöt taiteellista ilmaisua rajoittavia, olivat ne mer-

kittävä työllistäjä ammattikunnalle. Vasta kun 50-luvun mittaan talous voimakkaammin elpyi ja yhteis-

kunnallinen moderni muutos alkoi toden teolla tuntua, alkoivat taiteilijat kritisoida kilpailusääntöjä ja 

toisaalta myös tilaisuuden tullen toteuttaa modernistisia veistoksia. Varhaisimmat modernistiset kokei-

lut olivat pienoisveistoksia.186 

Lähes koko 50-luvun kestänyt Mannerheim-patsaan suunnittelukilpailu toi selkeästi esiin nuoren tai-

depolven vieraantuminen konservatiivisista taide- ja yhteiskuntapiireistä. Hyvin tarkkaan naturalisti-

seksi määritellyt kilpailusäännöt veivät keskustelun taiteellisista ilmaisukysymyksistä historiallisiin mik-

rodetaljeihin ja hevosten fysiologiaan. Taiteilijoiden vieraantumista koetettiin paikata korostamalla 
                                                       
183 Olavi Valavuori, XXXI Biennaali, Taide 3/62, s. 118–121. 
184 Olavi Valavuori, Suomen taiteen nykyvaihe, Taide 2/62, s. 66–67. 
185 Lindgren 1996, s. 35–47. 
186 Lindgren 1996, s. 104–108. 



 

 64 

arkkitehtuurin ja taiteen symbioosia. Vaikka monumenttitaiteen piirissä oli levottomuutta, itse monu-

menttitaiteen perusprinsiippejä ei kyseenalaistettu, vaan teokset nähtiin edelleen merkittävinä yhteisten 

arvojen välittäjinä – yhteisten arvojen olemassaoloa ei siis kiistetty.187 

Erityispiirteenä suomalaisen kuvanveiston modernismissa oli käsityön ja luonnonmateriaalien koros-

taminen. Käsityöläisyys nojasi toisaalta veistäjien koulutus- ja kotitaustoihin, primitiivisen taiteen ja 

kansankulttuurin ihailuun, sekä jälleenrakennus-Suomen käsityön arvostukseen. Käsillä tekeminen yh-

distyi käsillä rakentamiseen ja se oli myös kritiikkiä klassismin henkisyyttä kohtaan. Taiteilijan työn jäl-

jen näkymistä ja taiteen tekemisen prosessia alettiin arvostaa siloteltua lopputulosta enemmän. Luon-

nonmateriaaleja hyödyntäneen informalismin käyttöaineena oli suomalaisten luontoyhteyden katkea-

mattomuus. Luonnonmateriaalien – kiven ja puun – koettiin antavan taiteilijoille aidon, modernistisen 

kosketuksen luontoon.188 

Suomalaisen kuvanveiston ideologinen pohja oli 1950-luvulla vitalismissa. Kun klassismi oli hylätty ja 

siirryttiin moderniin maailmaan, tarvittiin uusi pohja taiteen kehitykselle. Pohja, joka selittää paljolti 

veistotaiteen suuntautumista aina 1970-luvun lopulle asti, löytyi luonnosta, intuitiosta ja primitiivis-

mystisestä elämänhengen korostamisesta. Vitalismi muodostui pohjavireeksi, joka kattoi niin abstrak-

tin kuin figuratiivisenkin taiteen – tärkeämpää kuin muoto oli intensiivinen ja elävä materiaalinkäsitte-

ly ja tekoprosessi. Samalla kuva taiteilijasta muuttui. Taiteilijasta tuli aito luontokappale, kirves kädessä 

syntynyt ”viaton” luoja.189 

Vitalismin laajempana viitekehyksenä voidaan nähdä modernin projektin itsekritiikki. Rampautuneen 

humanismin raunioille noussut vitalismi ikään kuin hillitsi edistysuskon ja teknologisen kehityksen 

hurmaamaa yhteiskuntaa. Se koettiin ihmisen ja luonnon yhteyden jatkuvuuden takeena. Liisa Lind-

gren määrittelee 1950-luvun alun humanistisen vitalismin ajaksi, jolloin kansainvälisiä vitalistisia taide-

virtauksia yhdisteltiin primitiiviseen ja arkaaiseen taiteeseen sekä humanistisiin näkemyksiin. Vuosi-

kymmenen lopulla hän näkee tapahtuneen käänteen herooiseen vitalismiin, joka taasen painotti taiteen 
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itsesyntyisyyttä.190 

Kuvanveistäjille moderniin ilmaisuun siirtyminen oli haaste. Realistisesta ilmaisusta siirryttiin abstrak-

tiin välitilan kautta. Kaiken vanhan symbolinen hylkääminen ja uudestaan aloittaminen vaati taiteili-

joilta joko itse tuotetun tai kriitikoiden kirjoittaman, orfisen puhdistautumiskokemuksen, jollaisten 

huomiota herättävin esimerkki oli Raimo Utriaisen Israelin-matka, mutta myös muiden taiteilijoiden, 

kuten Euroopan matkat kävivät herätyksen antajista.191  

4.2.5 ”Informalismiin syntynyt” Kain Tapper 

Kain Tapperiin (1930–2004) voidaan katsoa kiteytyneen 50- ja 60-lukujen vaihteen kuvanveistotaide. 

Hän oli kohujen keskipisteessä, luonnonmateriaalien työstäminen oli hänen leipälajinsa ja vitalismi hä-

nen taiteilijaidentiteettinsä perusta. Uuden veistäjäsukupolven edustajana hänellä ei myöskään ollut 

realimin painolastia, jota olisi täytynyt karistaa pois. 

Tapper syntyi Saarijärvellä vähävaraiseen kotiin. Lapsuuden kokemukset luonnonmaisemissa olivat 

hänen innoittajiaan taiteilijauralla. Hän kävi akateemisen taidekoulutuksen ja aloitti näyttelytoimintan-

sa 1956. Tapperin taiteellinen toiminta jatkui aktiivisesti aina vuoden 2004 kesään asti – hän kuoli sa-

man vuoden elokuussa. Retrospektiivisesti voidaan nähdä, että Tapperin tuotanto muodosti sisäisistä 

vaihteluistaan huolimatta varsin ehjän kokonaisuuden, jonka lähtökohdat olivat nähtävissä jo hänen 

ensimmäisissä töissään. Patinoitujen puu- ja kivimateriaalien käyttö, minimalistinen muotokieli sekä 

maalauksellisen työstöjäljen merkittävä osuus taideteoksen kokonaisvaikutelmassa olivat Tapperin ta-

varamerkkejä. 

Tapperin taiteilijaura nousi laajempaan tietoisuuteen 60-luvun alkuvuosina informalismin aikakaudel-

la. Julkisuutta sai Golgatan kallion lisäksi 1963 kuohunut kanto-keskustelu, jossa kyse oli Wäinö Aalto-

sen johdolla nykytaidetta kritisoineesta liikkeestä. Erityisesti Tapperiin kohdistunut arvostelu syytti 

häntä löydettyjen luonnonesineiden esittelemisestä taiteena.192 Tapperin taiteessa informalistis-

                                                       
190 Lindgren, s. 158–160. 
191 Lindgren 2000, s. 232–236. 
192 Toki kritiikistä osansa sai moni muukin. Kahnaus oli kiihkeimmillään Viikko-Sanomien kaksiosaisessa artikkelissa, joista 

ensimmäisessä vanhat taiteilijat löivät nuoria ja sitten toisessa nuoret löivät takaisin (Viikko-Sanomat 29.3.1963, Sekasorto 
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minimalistinen ilmaisutapa säilyi koko tuotannon ajan. Kimmo Sarje tulkitsi vapaamuotoisen, sisäi-

syyttä ja mielen tasoja ammentavan estetiikan olleen sopusoinnussa hänen taiteilijatemperamenttinsa 

kanssa.193 Vaikutteita taiteelliseen tekemiseensä Tapper sai omien sanojensa mukaan taiteellisilta py-

hiinvaellusmatkoilta, joita hän teki Välimeren klassisiin kohteisiin Italiaan ja antiikin nostalgiselle Ak-

ropoliille. Göran Schildt tulkitsi Akropoliin kiviin uurtuneet kulttuurin ja ajan jäljet Tapperin merkittä-

väksi innoittajaksi.194 Tämä Tapperin taiteilijaidentiteettiin liitetty klassisen sivistyksen ripaus on 

edesauttanut herooisen statuksen rakentumista. 

Vaikka Tapperin taiteellinen ura kesti lähes 50 vuotta, on Tapper-kuvan ydin säilynyt huomattavan yh-

tenäisenä. Suurin ero taiteilijanuran alun ja statuksen saavuttamisen jälkeisen ajan välillä on kritiikin 

hiipuminen. Vielä Golgatan kallio-keskustelussa taidekriitikko Petra Uexküll saattoi todeta reliefistä: 

”veistos vaikuttaa hyvin heiveröiseltä, mitättömältä ja mitäänsanomattomalta.”195, tai Suomen Kuvaleh-

ti: ”…minunkin ensimmäinen reaktioni oli epäuskoinen ihmettely: mitä tuo nyt oikein on, onko se mi-

tään.”196 Pian Golgatan kalliota seuranneen ns. kantokeskustelun (ks. edellinen sivu) aikaan sivallukset 

olivat vielä kipeämpiä. Toisaalta jo 60-luvun alussa valtaosa kriitikoista oli Tapperin puolella, johtuen 

varmasti osaksi ajan ilmapiiriin kuuluvasta auktoriteettien kaatamisen hengestä197 – Tapperin nähtiin 

edustavan nuoren polven kapinaa vanhoja mestareita vastaan. 

Tapperiin liitettäviä asioita, jotka toistuvat hänestä kertovassa kirjallisuudessa ja lehtiartikkeleissa ovat 

1. luonto inspiroijana, 2. lapsuus Saarijärvellä, 3. rehellinen ja aito luonne, 4. taiteilijaveljekset Marko, 

Harri ja Yrjö, 5. Aino-äidin veistotaidot ja 6. ns. kantokeskustelu198. Näistä kohdat 1–3 olivat nähtävissä 

jo Golgatan kallio-keskustelun aikaan, useimmiten aloite tuli taiteilijalta itseltään. Toinen kliseiden taso 

on taideteosten syntyyn liittyvät anekdootit – Tapperin nuorena kokema hevosen kuolema, myöhempi 

hevosen kuolinnaamion ottaminen ja kallon kaivaminen maasta, sekä Ateneumin ovesta erehtymi-

                                                                                                                                                                                          
vallitsee Suomen kuvataiteissa ja  5.4.1963, Nykytaide vastaa mestareille: ”Lasitalossa asuvien ei pitäisi heitellä muita 
kivillä”). 

193 Luonnon ja taiteen rajalla, Kulttuurivihkot 5/85. 
194 Lindgren 2000, s.  233. 
195 Uexküll. 
196 Santakari, s. 20. 
197 Meinander, s. 338–343. 
198 Tapperin näyttelyä ruodittiin voimakkaasti lehdistössä 1962. Keskustelua kutsutaan kantokeskusteluksi otsikon ”Onko 

kanto taidetta” – perusteella. 
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nen199.200 

Tapper oli omalla tavallaan ihanteellinen haastateltava: ennakkoluuloton ja avoin, aina valmis.201 Siksi 

hänen persoonaansa ja taiteilijatarinaansa oli haastattelijoiden helppo hurmautua. Aktiivisen haastatte-

lujen antamisen tuloksena Tapper-kuva olikin jo uran varhaisvaiheissa hyvin samanlainen kuin millai-

seksi se tunnustuksen lisäännyttyä kanonisoitui. Vuonna 1969 julkaistussa kirjassaan Göran Schildt lis-

taa suomalaisia kuvanveistäjiä ja jo tässä vaiheessa oli selvää mikä Tapperin piti liikkeessä: taideteollisen 

oppilaitoksen vuosistakin Schildt nostaa esiin juuri metsätyöt, joihin Tapper riensi lomillaan. Asetelma 

akateemisen opin tunkkaisen painostavuuden ja kirvesmiehen luontevan kädentaidon välillä käy sel-

väksi – miehinen koskien katselu oli taiteellisesti merkittävämpää kuin opiskelu.202 

Tapper-kirjoitteluun kuuluu olennaisena osana Saarijärvi. Oikeastaan vain ulkomaiset kirjoittajat, joille 

jo Suomi on vieras, voivat jättää sen mainitsematta. Saarijärvi on ei-Helsinki ja Saarijärven luonnon an-

tama taiteilijanoppi on ei-Ateneum. Virallinen oppimattomuus ja sen ihannointi korostuikin ainakin 

Tapperin omassa puheessa koko hänen uransa ajan.  

Julkisuuskuvaltaan Tapper on siis vitalismin ruumiillistuma, taiteilija, jonka edesottamukset olivat vah-

vasti määrittelemässä modernistisen kuvanveiston suuntaviivoja Suomessa. Kimmo Sarje asetteli hänen 

harteilleen jopa suuren sillanrakentajan viittaa kansallisromanttisen taiteen ja modernin välille rinnas-

tamalla Tapperin alkuvoimainen ilmaisun ja Johan Ludvig Runebergin rakkauden metsäläistä Suomea 

kohtaan.203  

4.3 1960-luvun kirkko 

Tampereen kirkkokohun aikainen, säätyjärjestykseen vielä nojautuva kirkko oli 60-luvulle tultaessa pe-

rin juurin muuttunut. Kun sodan jälkeen kommunisminvastaisuus ei julkisessa keskustelussa ollut enää 

                                                       
199 Kertoman mukaan Tapper erehtyi remontissa olevan Ateneumin ovista ja päätyi kuvataideakatemian sijasta taideteolli-

seen korkeakouluun. (Tiihinen) 
200 Jokinen, s. 5. 
201 Nurmela, s. 8. 
202 Schildt, s. 32. 
203 Kimmo Sarje, Luonnon ja taiteen rajalla, Kulttuurivihkot 5/1985. 
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mahdollista, jäi kirkon harjoittama nationalistinen maailmankuva vaille kaikupohjaa. Myös ääriva-

semmiston (SKDL) laillistaminen ja nousu hallitusvastuuseen sodan jälkeisinä vuosina aiheuttivat uhan 

kirkon toiminnalle, sillä osa SKDL:n jäsenistä pyrki aktiivisesti kaventamaan kirkon asemaa yhteiskun-

nassa. Julkisesti SKDL ei kuitenkaan tukenut kirkon aseman muuttamista. SKDL:n hallitustaival jäi ly-

hyeksi ja kirkon voi katsoa selvinneen ”vaaran vuosista” säikähdyksellä.204 

Kirkon vastaus yhteiskunnassa sodan jälkeen esiin nousseeseen äärivasemmistolaisuuteen oli aseveli-

liikkeen toiminnan ja sosiaalisten kysymysten korostaminen. Kirkon perinteinen poliittinen aktiivisuus 

heikentyi ja yhteiskunnallisten ideologioiden arvottamisen sijaan kirkko otti kantaa moraalikysymyk-

siin, mm. avioerojen suureen määrään. Yhteiskunnallisen asemansa säilyttämisestä kirkko sai kiittää 

sodan luomaa asevelihenkeä. Toisaalta myös kansallisten toiveiden romahdus sodassa käänsi katseet 

pysyviä arvoja edustavaan kirkkoon, jonka asemaa ei toistaiseksi haluttu järkyttää.205 

Kun ennen toista maailmansotaa käytännössä koko papisto oli porvariston edustajia, alkoivat kirkko ja 

sitä vierastanut maltillinen vasemmisto sodan jälkeen lähentyä. Lähentymistä edisti sosiaalidemokraat-

tien lisääntyvä kiinnostus kansallisvaltion asioiden hoidosta. Tärkeä virstanpylväs oli 1949 tehty muu-

tos sosiaalidemokraattien Forssan ohjelmaan: kirkon ja valtion erottamista ja uskonnonopetuksen pois-

tamista kouluista ei enää vaadittu, vaikka kirkko toisaalta nähtiin yhä selkeästi porvarillisuuden kannat-

tajana.206 Sosiaalidemokraattien riveistä alkoi 1950-luvulla nousta pappeja kunnanvaltuustoihin ja sa-

malla kun kirkon ja politiikan jakolinja selkeytyi, tuli evankelis-luterilaisesta kirkosta enemmän koko 

kansan kirkko, eheyttävä voima. Siinä missä Kansan Lehdessä julkaistuissa kirjoituksissa oli vuosisadan 

alussa suhtautunut Johanneksen kirkkoon ulkopuolisella, antiklerikaalisella viileydellä, kirjoitti se nyt 

Oriveden kirkon olevan:”– koko meidän krsitikunnan kauneimpia kirkkoja”207. Aivan yksiselitteinen 

SDP:n kumarrus kirkkoa kohtaan ei ollut, vaan sen riveistä vaadittiin uudistuksia niin rukouspäivien 

                                                       
204 Jalovaara, s. 37–39. 
205 Murtorinne, s. 294–297; 309–313. 
206 Pöytäkirja II Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen XXI Puoluekokouksesta Helsingissä 30.10.–3.11.1949, Helsinki 

1951, s. 58–61. Ks. myös Seppänen, Paavo 1962. Muuttuva kulttuuri ja kirkollisuus teoksessa Kirkko muuttuvassa yhteis-
kunnassa. 

207 KL 30.9.1962 [otsikko epäselvä]. 
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huvikieltoon kuin kirkon ja valtion suhteeseenkin.208 

Merkittävä askel kirkon ja valtion suhteissa oli 1956 presidentinvaalit, joissa tärkeäksi kysymykseksi 

nousi ehdokkaiden suhde uskontoon. SDP:n K. A. Fagerholm ei ollut kirkon jäsen, ja vaikka kirkko 

muodollisesti liputti puolueettomuuden puolesta, oli sen poliittinen tuki kristillisille ehdokkaille selvä. 

Alkuun kirkko vierasti Kekkosta epäillen tämän isänmaallisuutta ja moraalia. Mutta kun vaalien tulos 

oli ratkennut, puhkesi Kekkosen ja arkkipiispa Salomiehen suhde kukoistukseen. Kekkonen korosti Ko-

timaalle pian vaalien jälkeen antamassaan haastattelussa kansankirkko-ideologian ja sosiaalisen ulottu-

vuuden merkitystä ja kirkko puolestaan otti tämän aloitteen kärkkäästi vastaan.209 

4.3.1 ”Kirkko muuttuvassa yhteiskunnassa” 

Vasta 50-luvun lopulla kirkko alkoi kohdata liberalisoituvan yhteiskunnan muutospaineet. Kirkko oli 

oiva kohde nuorelle älykkösukupolvelle, jolle kirkko oli vanhoja nationalistis-patriarkaalisia arvoja 

edustavaa linnake. Kuusikymmentäluvun alussa kirkko oli myös itse heräämässä muuttuneeseen todel-

lisuuteen. Siitä kertoo varsin selvästi 1958 toimeenpantu ja 1963 julkaistu selvitys ”Kirkko muuttuvassa 

yhteiskunnassa”. Siinä luettiin madonluvut vanhakantaiselle toimintamallille ja perättiin kirkon muut-

tumista ympärillä kuohuvan, suuressa teknis-yhteiskunnallisessa mullituksessa elävän ulkomaailman 

tahdissa. Tästä voidaan päätellä, että kirkon piirissä ainakin valveutuneimmissa piireissä oltiin hyvin 

perillä modernisaation haasteista perinteiselle, agraarin sääty-yhteiskunnan muistumia kantavalle kir-

kolle. 

”Kun nykyiselle yhteiskunnalle on ominaista jatkuva muutos ja liike, kirkon muuttumisen tulisi 

olla jatkuvaa ja koko sen asennoitumista ja työtä koskevaa. Vaikuttimena ei tällöin saa olla 

laskelmointi ja halu vallata takaisin ulkonaisia mahtiasemia, vaan yksinkertaisesti todistuksen 

ja palvelun suorittaminen keskellä ihmiselämää ja nykyistä tilannetta.”210 

Lainauksesta paistaa kirkon muutos valtaa käyttävästä mahtitekijästä kohti lähempänä kansaa toimivaa, 

henkiseen todellisuuteen, sanan julistukseen ja laupeudentyöhön keskittyvää instituutiota. 

                                                       
208 Soikkanen, s. 474-481; 
209 Jalovaara s. 40–44. 
210 Kirkko muuttuvassa yhteiskunnassa, s. 31. 
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Selvitys ei ruotinut ainoastaan kirkon olemusta vallankäyttäjänä ja sen toiminnan ulkoisia muotoja, 

vaan myös luterilaisen maailmankuvan sisältöä. Ihmisen todettiin olevan vallitsevan tuotantotaloudelli-

sen mallin ja elämänympäristönsä mukaan muuttuva olento, joka oli jo tyystin eri kuin teollistumisen 

alkuvaiheissa, saati sitten Raamatun kirjoituspäivinä.211 Traditioista irtautumista pidettiin mahdollisuu-

tena, jonka myötä ihminen voisi ”persoonallisesti kasvaa täysi-ikäiseksi uskossaan”.212 On selvää, että 

selvitys antoi voimakkaan tuen kirkon kuvallisen ohjelman muuttamiselle yhteiskunnallista tilannetta 

vastaavaksi. 

4.3.2 Millainen veistos sopisi 60-luvun kirkkoon? 

Kirkollisen veistotaiteen osalta 1800-luku oli Suomessa kuin musta aukko. Yksikään akateemisen kou-

lutuksen saanut taiteilija ei toteuttanut koko vuosisadalla yhtäkään kirkollista veistosta.213 Tämä häm-

mästyttävä tosiasia ei voinut olla vaikuttamatta myöskään 1900-luvun mittaan vähitellen elpyneeseen 

veistotaiteeseen. Koska tietoisesti tai tiedostamatta veistotaiteen ikonografinen perinne oli katkaistu, oli 

uudella veistotaiteella toisaalta vapaammat kädet määritellä uudestaan kirkkoveistoksen rajat, mutta 

toisaalta sitä rajoittivat alttaritauluperinteen konventiot. Eniten töitä veistäjille tarjosivat sotien jälkeiset 

muistomerkkihankkeet. Alttarireliefit olivat harvinaisempi taidemuoto, jolle ei ollut olemassa koodis-

toa. Tästä todistavat niin Golgatan kallio kuin Aimo Tukiaisen Lapin jälleenrakennuksen yhteydessä 

pystytettyyn Sallan kirkkoon tekemä alttarireliefi,214 jossa on voimakas työläisaspekti. Siinä Jeesus kuva-

taan työkansan vapauttajana. 

Kirkon kanta kuvataiteisiin ei sodan ja 60-luvun alun välillä ollut kovinkaan selkeä. Tarkkoja ohjeita 

alttaritauluista tai -veistoksista ei ollut ja puoliviralliset pohdinnat aiheesta juonsivat juurensa aina 

1930-luvulle asti aikansa kristillisen humanismin kärkimieheen, piispa Eino Sormuseen.215 Sormunen 

määritteli taiteen ja kirkon suhteita termien uskonnollinen taide (uskonnollisen kokemuksen innoitta-

ma), kirkollinen taide (kirkollisiin kaavoihin pakotettu) ja kirkkotaide (kirkkorakennukseen ja sen toi-

mintoihin liittyvä) avulla. Termien käytön viesti oli selvä: kirkko ja kuvataiteet liittyvät toisiinsa ja voi-
                                                       
211 Kirkko muuttuvassa yhteiskunnassa, s. 22–24. 
212 Kirkko muuttuvassa yhteiskunnassa, s. 29. 
213 Ilvas s. 85. 
214 Ks. kuvaliite, kuva 3. 
215 Vähäkangas, s. 121. 
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vat ammentaa toisistaan, eikä kirkon tulisi liiallisesti säädellä kirkoissa esitetyn taiteen keinoja, kunhan 

taide tukee kirkon funktiota.216 Tämän katsantokannan esitaistelu oli käyty Johanneksen kirkon yhtey-

dessä. Eri asia on, olisiko Sormusen taiteellinen vapaamielisyys ulottunut radikaalin, itse itsensä määrit-

televään moderniin taiteeseen. 

Taiteilijat saivat toteuttaa tyylillisesti erilaisia näkemyksiään melko vapaasti. Jonkinlaisena tendenssinä 

oli silti krusifiksiaiheen yleistyminen, jopa ilman ristiä. Sotien jälkeiset krusifiksit erottuvat aikaisem-

mista ekspressiivisellä materiaalinkäsittelyllä, jolla ei pyritty dekoratiivisuuteen, vaan kärsimyksen eks-

taattiseen ilmaisemiseen. Myöhemmin 80-luvulla valmistuneissa kirkoissa tavattiin käyttää ristiä ja alt-

taritaideteosta rinnakkain, jolloin risti välitti kirkollista sanomaa, kun taas taideteoksen asema oli epä-

selvempi – se kuvasi jonkinlaista uskonnollista, jopa taiteilijan henkilökohtaista tunnetta, joka kiinnittyi 

johonkin Raamatun kuohuttavaan kohtaukseen.217 

Myös kirkkotilan täysi koristelemattomuus keräsi 60-luvulta lähtien kannattajia. Etunenässä koristele-

mattomuutta suosi alan auktoriteetti Alvar Aalto, joka promotoi arkkitehtonista tilan jakamista ja muo-

toilua jopa kuvataidetta parempana, totuudellisempana keinona sakraalin tilan toteuttamiseen.218 Uu-

deksi alttariteostyypiksi nousivat arkkitehtuuriin taideteollisen yhteyden kautta kuuluvat tekstiilityöt. 

Monipuolistuneesta kirkkotaiteesta oli kiittäminen kirkon maallistumista – puhdasoppisen luterilai-

suuden korvasi vähitellen löysempi tulkinta, joka salli kuvan ja sanan elää rinnakkain. Samalla kirkkoi-

hin toteutettuja teoksia alettiin käsitellä itsenäisinä taideteoksina. Maallistuminen näkyi myös taiteili-

joiden tuotannossa: hengellisiä aiheita käytettiin vapaissa teoksissa, vaikkei kyse ollutkaan tunnustuk-

sellisesta taiteesta. Kain Tapperkaan ei ollut konservatiivisessa mielessä uskonnollinen ihminen, mutta 

eläytyi Raamatun tapahtumiin taiteensa kautta.219  

Kain Tapperin nimi ei noussut kirkon piiristä, vaan hänen palkkaamisensa oli arkkitehtipari Heikki ja 

Kaija Sirénin ehdotus.220 Varsinaisesti päätöksen teki uuden kirkon rakennustoimikunnan asettama si-

                                                       
216 Vähäkangas, s. 123. 
217 Airas, s. 107. 
218 Ks. kuvaliite kuva 2. 
219 Schildt, s. 40.  
220 Heinonen et al., s. 380. 
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sustusvaliokunta. Olennaista kuitenkin oli se, että kirkon rakentajat eivät nähneet estettä taiteen tuomi-

selle kirkkoon, oli sen muotokieli sitten perinteisen kirkollinen tai ei. Tuntien edellä kuvatun kirkon 

poliittisen kehityksen voidaan päätöstä Golgatan kalliostakin pitää eräänlaisena kirkon pyrkimyksenä 

pitää huolta kaikista kansanryhmistä. 

4.4 Golgatan kallio ja keskustelu 

Orivedellä käytettiin lähes samaa kaavaa kirkkotyön tilauksessa ja virallisessa hyväksynnässä kuin 

Tampereella kuusi vuosikymmentä aikaisemmin. Molemmissa tapauksissa poikkeuksellisen kirkkoark-

kitehtuurin ja -taiteen mahdollistivat kirkon piirissä toimineet edistysmieliset henkilöt. Oriveden kir-

kon ja alttariteoksen hyväksymisessä suuri rooli oli kappalainen Jalmari Aarniolla, joka toimi rakennus-

toimikunnan sihteerinä. Puolustaessaan kirkko Aarnio kirjoitti: 

”Niin vaikealta kuin meistä tuntuukin luopua siitä kirkko-mielikuvasta, joka meillä nykyisin 

elävällä suomalaisella ja hämäläisellä sukupolvella on kirkosta, meidän on todettava, että aika 

menee eteenpäin, jopa niin nopeasti, ettemme tahdo pysyä mukana. Niin on laita myös 

kirkkoarkkitehtuurin...”221 

Molemmissa tapauksissa myös tunnustusta saanut arkkitehti käytti arvovaltaansa valitakseen itselleen 

mieluisan taiteilijan. Sekä Lars Sonck että Sirénit valitsivat nuoren ja kiinnostavan, valtavirrasta erottu-

van taiteilijan, jolla oli jo jonkin verran omia näyttöjä, muttei vielä kokemusta monumentaalimittakaa-

vasta. Tapperille annettiin vapaat kädet teoksen suunnittelussa, vaikka luonnos haluttiinkin nähtäväksi 

ennen toteutukseen ryhtymistä. Tilaajapuoli ei vaatinut suunnitelmiin muutoksia luonnokset nähty-

äänkään. 

Ennakkokohua teoksesta ei syntynyt, Tapper työsti teosta omassa ateljeessaan ja se kuljetettiin paikal-

leen Orivedelle vasta pari viikkoa ennen julkistusta. Teoksen saaman vastaanoton ja uuteen kirkkora-

kennukseen sopivuuden huolestuttamana Tapper myöhästyi teoksen luovutusaikataulusta lähes neljällä 

kuukaudella voimien ollessa vähissä. Epäilemättä näin poikkeavan teoksen tuominen julkisuuteen lähes 

varman kirkkokansan tuomion varjossa on ollut Tapperille uuvuttavaa. Suomen kuvalehden haastatte-

                                                       
221 Sinisalo, s. 74. Alunperin Jalmari Aarnion kirjoituksesta Joulumakkara-lehteen 1959. 
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lussa Tapper toteaakin ensimmäisestä teoksen katselmuksesta tilaajien kanssa: 

”Niin hiljaista porukkaa en ole nähnyt ikinä.”222 

Tapper hioi lopullista teosta paikan päällä Oriveden kirkossa vielä adventtiaikanakin223, jolloin taiteilija 

viimeisteli sitä kuumeisesti oikean ympäristönsä tilaan ja valaistukseen sopivaksi.  

Kuten Johanneksen kirkon tapauksessa, myös Orivedellä tarvittiin asiantuntijoiden lausunnot tyynnyt-

tämään tilaajien mieltä. Lausunnot pyydettiin tohtori Sakari Saarikiveltä, kuvanveistäjä Aimo Tukiaisel-

ta ja teologi, lääninrovasti Erkki Niinivaaralta. Aimo Tukiainen oli Tapperin vanha opettaja ja kuvan-

veiston modernismiin yhdessä Tapperin kanssa tehdyllä matkalla ”herännyt”, kansallisesti merkittävä 

taiteilija, jonka ateljee sijaitsi Orivedellä.224 Erkki Niinivaara oli kirkon äänenkannattaja Vartijan pää-

toimittaja ja painotti toiminnassaan voimakkaasti kansankirkkoaatetta.225 Sakari Saarikivi oli Ateneu-

min pitkäaikainen johtaja ja taidehistorioitsija, joka teki väitöskirjansa Hugo Simbergistä.226 Kiistelty 

kirkkotaide taiteilijanäkökulmasta oli siis hänelle tuttua. Jo arviointiryhmän koostumus ennakoi myön-

teisiä arvioita ja työ saikin tilaajan virallisen hyväksynnän. 

Teos paljastettiin jouluaamun jumalanpalveluksessa 1961, mutta Golgatan kallion ympärillä vellonut 

kohu kulminoitui vuoteen 1962, jolloin keskustelu oli vilkkainta ja jolloin järjestettiin teoksen kohtalos-

ta päättävä kirkolliskokous.227 Suurimman osan aikaa keskustelusta alttariteos ei edes ollut paikallaan 

kirkossa, sillä se valittiin edustamaan Suomea Venetsian biennaaliin. Valinta oli selkeä tuenosoitus tai-

deinstituutiolta Tapperille. 

Vuoden 1962 keskustelun selvin piikki oli syyskuun kohdalla, jolloin keskustelua kiihotti alttaritaulun 

lähestyvä palautuminen Venetsiasta, sekä kriisin kulminaatiopisteeksi muodostunut kirkonkokous 

23.9.1962. 

                                                       
222 Suomen Kuvalehti 38/1962, s. 20–21. 
223 Keski-Suomen Iltalehti, 5.1.1962. 
224 Lindgren 2000, s. 233. 
225 Niinivaara oli myös mukana Heikki Wariksen johtamassa työryhmässä, joka laati Kirkko muuttuvassa yhteiskunnassa – 

synodaalikirjoituksen, joka oli voimakkaasti muokkaamassa kirkon suuntaa 1960-luvulla. Se julkaistiin 1962, mutta se oli 
ollut tekeillä jo vuodesta 1958 lähtien.  

226 Sakari Saarikivi, Hugo Simbergin Elämä ja taide, 1948. 
227 Kts. Liite 2 Kirjoitukset Golgatan kalliosta. 
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4.4.1 Julkisuusympäristö 

Julkisuusympäristö, jossa Golgatan kallio -keskustelu käytiin, oli murroksen tilassa. Virallisen sensuu-

rin poistuttua säädettiin vasta 1919 painovapauslaki, joka jäi edelleen torsoksi, sillä ns. sosialistilaki kiel-

si hallituksen arvostelun. Lopullisen niitin poliittinen yhteiskuntakritiikki sai 1930-luvun alkuvuosina, 

kun äärivasemmiston ja -oikeiston mielipiteenilmaisu tehtiin lainsäädännöllisesti erittäin vaikeaksi. Va-

semmiston integroituminen osaksi yhteiskuntaa voidaan nähdä osittain sensuurin ja itsesensuurin, sekä 

kansalaisjärjestöjen (AKS, Lapuan Liike) ajaman linjan onnistumisena. Vasemmistolle integraatio – yh-

teiskuntaan palaaminen – oli mahdollista vain hylkäämällä virallisesta keskustelusta syrjäytetty kom-

munismi ja hyväksyä ainakin osittain valkoisen Suomen symbolit yleispäteviksi, ulospäin esitetyiksi yh-

tenäisen Suomen symboleiksi.228  

Toisaalta lakisääteistä sensuuria täydensi itsesensuuri, joka rajoitti virallisen julkisuuden puheenaiheita 

tehokkaasti. Itsesensuurin pitkä perinne, joka jatkui voimakkaasti Kekkosen–Paasikiven kaudella, oli 

seurausta Venäjän vallan aikaisen lainsäädännön vakiinnuttamista, kulttuuriseen perimään jääneistä 

käytänteistä. 1960-luvun kulttuurisodat, voidaan nähdä pyrkimyksenä taistella tuota perinnettä vas-

taan.229 Radikaalit vaativat tietäen tai tiedostamattaan Suomi-kuvan tasapuolistamista siten, että perin-

teisen sensuurin julkisuudesta rajaamat mielipiteet otettaisiin osaksi virallista julkisuutta. 

Myös Golgatan kallio voidaan nähdä osana sanan- ja ilmaisunvapauden kulttuurista kamppailua it-

sesensuurille ominaista vanhoillista kulttuuria vastaan. Vaikka esimerkiksi Lapualaisoopperassa – jossa 

sisällissodan tapahtumia käsiteltiin valkoisen totuuden kyseenalaistavalla tavalla – arvostelun kohde oli 

selkeämpi kansallinen trauma, oli myös kuvallinen kulttuuri itsesensuurin ja taideinstituutioiden ra-

kenteiden rajoittama. Turvalliset, klassismista vaikutteita ottaneet kuvaavat taideteokset, joita oltiin 

menneinä vuosikymmeninä totuttu näkemään, kytkeytyivät ensimmäisen tasavallan henkiseen perin-

töön, kun taas ei-esittävä tai ”rikkinäinen” kuvakieli oli uuden alun, modernistinen ilmaisu. 

4.4.2 Tapperin koivupuinen visio 

Vaikka Golgatan kallio on taidehistoriallisessa luokittelussa helposti miellettävä informalistiseksi teok-
                                                       
228 Arminen, s. 67–74. 
229 Arminen, s. 69. 
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seksi, on siitä löydettävissä myös kuvaava puoli.  

”Se on kylläkin aiheeltaan – näin rohkeasti sanoisin – suorastaan hämmästyttävän realistinen. 

[…] Muotoilu on täydellisen hallittu, mutta samalla se sisältää elementtejä, jotka ovat jo 

häikäisevää informalismia.230 

Teoksen kuvaavuus – Golgatan kallion kuvaannollinen halkeaminen salaman iskusta – olikin todelli-

nen pelastusrengas aikalaistulkinnoille. Se tarjosi selitystien, jolla teos saatiin rahvaallekin ymmärrettä-

väksi. 

 

Kuva 7: Kain Tapper, Golgatan Kallio, Koivu, 420 x 230 x 30 cm, 1961. Lähde: Lindgren, 2000. 

4.4.3 Julkinen keskustelu 

Golgatan kallion puolustajia oli lehdistössä lukumääräisesti huomattavasti vastustajia enemmän. Puo-

lustajiksi nousivat lehtien viralliset artikkelit ja taidearviot. Vastustavat kirjoitukset olivat voittopuoli-

                                                       
230 Keski-Suomen Iltalehti 5.1.1962, Taiteilijan kamppailu – "Golgatan kallio". 
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sesti yleisönosastokirjoituksia, pakinoita, mielipidekirjoituksia ja gallupeja, joissa yleisön mielipide ja 

mahdolliset lehden linjasta poikkeavat näkemykset nousivat esiin. Lehdet siis tukivat korkeakulttuuria 

ohi ”kansan” mielipiteen. Mutta kyllä yleisönosastostakin kuului positiivista hyminää: lukumääräisesti 

jopa enemmän kuin negatiivisia.231  

Varsinkin uutistyyppisille kirjoituksille oli luonteenomaista samojen fraasien toistuminen.232 Lähteenä 

lienevät olleet toiset lehdet ja lehdistötiedotteet. Suurin osa toistosta oli harmitonta uutisvälitystä, mutta 

toisaalla fraasilla saatettiin määritellä myös kirjoituksen henki. Näin tapahtui etenkin myönteisissä kir-

joituksissa: 

”…nuoren ja lahjakkaan kuvanveistäjä Kain Tapperin…”, ”…se on saanut taidearvostelijoilta 

paljon kiitosta osakseen…”, ”…on myös maallikoita, jotka ovat julkisestikin antaneet sille 

tunnustuksensa…”233 

Vaikka kielteisissä kirjoituksissakin esiintyi samojen asioiden toistoa, ilmaistiin asiat vaihtelevammin 

sanankääntein.234 Tämä johtunee paljolti negatiivisten kirjoitusten painottumisesta yleisönosastokirjoi-

tuksiin, jotka eivät olleet toimitusten tekstitehtaiden tuotoksia. Erityisesti kirkkokansan hämmentynei-

syys ja ymmärtämättömyys alttariveistoksen edessä pani kirjoittajien runosuonen tykyttämään. 

Vasemmistolaisessa lehdistössä argumentit olivat ainakin osittain erilaiset kuin konservatiivisessa. Tai-

de nähtiin joukkojen innoittajana, dynaamis-henkisenä voimavarana vastakohtana tunkkaiselle porva-

ristaiteelle. Suomen Sosiaalidemokraatti kirjoitti: 

”Herran sana pysyy samana iankaikkisesti; mutta on väärin luulla, ettei maailman muutu. Jos 

emme hyväksy teknillis-taloudellista kehitystä, emme voi ohjata sitä. Se tuhoaa meidät. Jos 

emme hyväksy henkistä muuttumista, meidän on mahdotonta sopeutua teknillistyneeseen 

maailmaan. Tuhoudumme.”235 

                                                       
231 Positiivisia yleisönosastokirjoituksia ajanjaksolla 7, negatiivisia 6. 
232 Esimerkkejä: AL 24.2.1962, Keski-Suomen Iltalehti 24.2.1962 ja Keskisuomalainen 25.2.1962, kaikissa toistuu sanonta: 

”…kuvanveistäjä Kain Tapperin tunnustusta saanut ja vastaväitteitä herättänyt puuveistos ’Golgatan kallio’…”. 
233 HS 24.9.1962 ja Etelä-Suomen Sanomat 24.9.1962 
234 Esimerkkejä: AL 5.1.1962: ”Tavalliselle yksinkertaiselle ihmiselle, joka joutuu sitä katsomaan, se ei sano yhtään 

mitään…”, Maakansa 11.2.1962: ”Se on niin omalaatuinen, että tuskin kukaan ilman selitystä käsittää sen esittävän 
Golgatan kalliota.”, Kouvolan Sanomat 28.9.1962: ”Kirkkokansa tulee sinne aivan muissa ajatuksissa kuin ihmettelemään 
jotain taulua jota se ei ymmärrä aluksikaan.”. 

235 S.Sos.Dem. 28. 9. 1962, Kirkkolaki esti äänestyksen Tapperin alttariveistoksesta. 
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Kirjoittaja kuvaa mentaliteettia, jonka mukaan edistys mullistaa koko yhteiskunnan, myös kirkkotai-

teen. Uskonnollisen elämän muotojen oli heijastettava ihmisten arjessa kokemaa materiaalista ja hen-

kistä murrosta. Kirkko, joka oli puolustusasemissa sukupolviriitojen keskellä, ei saanut osakseen eri-

tyiskohtelua, vaan sen tuli sopeutua taiteen, tieteen ja yhteiskunnallisten ideoiden mukaiseksi. Kaukana 

ei ole Johanneksen kirkon tilanne, jossa kansallinen taide voimakkaan taideinstituution tukemana ajoi 

kirkon konservatiivisen arvovallan yli. 

Konservatiiviset lehdet keskittyivät taideasiantuntijoidensa myötävaikutuksella ihastelemaan teoksen 

taiteellista laatua ja korostivat Tapperin taiteilijayksilön osuutta henkilöhaastatteluilla.236 Kuten olettaa 

saattaa, konservatiivinen lehdistö, joka kuului samaan henkiseen kulttuuripiiriin kuin kirkko, ei ky-

seenalaistanut kirkon suvereniteettia suomalaisessa yhteiskunnassa, vaan katsoi modernin taiteen ole-

van kirkon muuttumattoman arvorakennelman uusi innoittunut tulkinta.  

Kipakaksi argumentiksi teoksen puolustajat esittivät vertailun Tampereen Tuomiokirkkoon – olihan 

samantyyppinen kohu noussut Simbergin maalauksistakin ja teokset sittemmin hyväksytty mestarite-

oksiksi.237 Ontompaa retoriikkaa oli sen sijaan uhkailu Suomen henkisestä paluusta keskiajalle, mikäli 

teos poistettaisiin. Ilmaisu oli lainattu Heikki Siréniltä ja tunnustetun arkkitehdin auktoriteetti lisäsi sen 

tehoa.238 

Vastustajien närkästys kiteytyi kahteen pääväittämään: ensinnäkin kirkossa tulee olla risti ja toiseksi ta-

vallinen ihminen ei ymmärrä uutta teosta.239 Etenkin ristin puuttuminen oli monelle sanaisen arkkunsa 

avanneelle kova paikka.240 Alttariveistos ehdotettiin korvattavaksi punahonkaisella ristillä – toinen vaih-

toehto oli kolmen ristin kuvan heijastaminen siihen varjokuvina.241 Ristin kaipuu ja jopa kirkkotilan as-

keettinen koristaminen pelkällä ristillä voidaan ymmärtää Suomen kirkkotilojen kuvaohjelmien histo-

rian valossa. 1800-luvulla vaikuttanut rationalistinen suuntaus ajoi kirkkojen koristamista pelkällä ris-

                                                       
236 Keski-Suomen Iltalehti, 5.1.1962; Suomen kuvalehti 38/62; Kotimaa 17.4.1962. 
237 AL 3.1.1962, Oriveden kirkon alttariveistos "Golgatan kallio”. 
238 Keskisuomalainen 22.9.1962, Eletäänkö Orivedellä keskiaikaa? ”Golgatan kallio” vaakalaudalla huomenna. 
239 Mm. AL 5.1.1962, Seinätaulu; AL 27.9.1962, Oriveden alttarikysymyksestä; Kouvolan Sanomat 28.9.1962, Kynällä 

kynnettyä. Savon Sanomat, 26.9.1962 [otsikko ei luettavissa]. 
240 AL 2.1.1962, Oriveden alttariveistos; IS 22.1.1962, Moderni kuvataide työntää vanhat symbolit kirkosta – Löytyykö 

uusia?.  
241 AL 26.9.1962, Uusi ehdotus Oriveden kuvariidan ratkaisuksi: Kolme ristin varjokuvaa heijastetaan veistokseen. 
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tillä, crux nudalla ja 1900-luvun alkupuolen vuosikymmeninä arkkitehtuuri sankarillisiksi kohotettuine 

tekijöineen nousi korostettuun asemaan suhteessa kuvataiteeseen, jolloin uudeksi alttariteostyypiksi 

nousivat arkkitehtuuriin taideteollisen yhteyden kautta kuuluvat tekstiilityöt. Luonnollisesti ristin kai-

puussa oli kyse myös tutun uskonnollisen symbolin puuttumisen aiheuttamasta mielipahasta.  

4.4.4 Kohun lähteet ja laantuminen 

Kirjoitusten perusteella suuri yleisö vaikutti ymmärtämättömältä ja ”sivistymättömältä”, olihan pääar-

gumentti teoksen vastustajilla, ettei siitä ymmärrä mitään. Kyse ei kuitenkaan ollut niinkään ymmärtä-

mättömyydestä vaan kadunmiehen vuosisataisesta kirkkotraditiota koskevasta hiljaisesta tiedosta ja sii-

tä, että kaksi osapuolta – älymystö ja ”kansa” puhuivat eri asiasta. Taiteen tarkoitus ei kirkkokansalle ol-

lut tuottaa taide-elämyksiä, vaan välittää kristinuskon keskeinen sanoma kaikille selkeässä muodossa. 

Sovinnaisuuksien haastaminen – mikä oli yksi nykytaiteen päämääristä – ei ollut riviseurakuntalaisen 

mielestä kirkollisen taiteen tehtävä. Tätä taidekeskustelun pintatasoa vasten voidaan ymmärtää taide-

piirien 1960-luvun taitteessa propagoima valistuksellinen taidekritiikki, jolla tavallinen kansakin olisi 

saatu ymmärtämään taiteen uusia ilmaisutapoja ja osallistumismahdollisuuksia242. 

Huomattavaa on, että vaikka kohu oli syyskuussa 1962 intensiivistä, se hiipui varsin nopeasti. Kun teos 

palautettiin Oriveden kirkkoon Venetsian matkaltaan loppuvuodesta 1962, oli kirjoittelu jo uutisointi-

tyyppistä, eikä kirkkovaltuuston päätös lopettaa alttariveistosasian käsittely huhtikuussa 1963 antanut 

enää aihetta kuohuntaan. Näin lyhyessä ajassa veistos oli saanut – jos ei hyväksynnän – niin ainakin 

siedettävän statuksen. Vastustajienkin oli myönnettävä, että Golgatan kallio oli tulevaisuuden kuva. Jy-

väskyläläinen merkonomi sen tiesi: 

”Kirkkoarkkitehtuuri on viime vuosina kehittynyt ja hakeutunut hyvinkin moderneille urille – 

miksi kirkkoon sijoitettava taiteen täytyisi polkea paikallaan?”243 

Kesän 1963 jälkeen kirjoitukset keskittyvätkin sitten jo Oriveden kirkon kuvailemiseen nähtävyytenä.244 

Alttarireliefi oli lunastanut paikkansa. 
                                                       
242 Lintinen, s. 46–48. 
243 Keski-Suomen Iltalehti 25.11.1962, Mitä mieltä Kain Tapperin ”Golgatan kalliosta”. 
244 TS 16.5.1964, Oriveden kirkko; Tyrvään Sanomat 14.7.1965, Ruoveden Kalela, Suuren taiteilijan hirsilinna, Muistoja ja 

nähtävyyksiä Pohjois-Hämeessä. 
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4.5 Valtasuhteet ja vaikutteet  

Kaaviossa 2. on kuvattuna tärkeimmät valta- ja vaikutusrakenteet, jotka antoivat Golgatan kallion ko-

hulle sen ominaispiirteet. Sodan jälkeinen kirkko joutui luopumaan paljolti poliittisesta aktiivisuudes-

taan turvatakseen yhteiskuntasuhteensa nousevan vasemmistolaisuuden paineessa. Toisaalta taidekent-

tä eli murrosaikaa pyrkiessään irtautumaan konservatiivisen ja patriarkaalisen yhteiskuntamallin perin-

teestä. Taide vaati autonomiaa konservatiivisesta kulttuurista – mahdollisuutta määritellä itse itsensä. 

Toisaalta modernin taiteen muodot kävivät ajatustenvaihtoa edistysmielisten yhteiskunnallisten suun-

tausten kanssa ja ei-esittävästä modernista taiteesta tuli teknis-taloudellisen, sosiaalitekniikalla hallitta-

van utopistisen yhteiskuntanäkemyksen symboli. Uusi taide toimi myös kulttuurisena terapiana sodasta 

kärsineelle yhteiskunnalle. 

 

Kaavio 2. Taiteen, politiikan ja kirkon suhde Oriveden kirkkokohun aikaan.  
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5 Voimatasapaino kirkkokuvan edellytyksenä 

Kahden historiallisen tapahtuman rinnastaminen on yhtä vaikeaa kuin vaarallistakin. Eri osatekijöiden 

vaikutusta kokonaiskuvaan on lähes mahdoton aukottomasti selvittää ja lopullinen tulos on vähintään-

kin tulkinnanvarainen. Silti, vaikka Tampereen ja Oriveden tapauksilla on ajallista etäisyyttä ja niiden 

tapahtumamaailma uniikki, molemmissa kohuissa on samankaltaisia elementtejä ja mielenkiintoisia 

eroavaisuuksia.  

Vastustajien ja puoltajien taustat olivat tapauksissa osittain erilaiset. Tampereella olivat vastakkain edis-

tysmielinen eliitti ja säätykirkko konservatiivisine tukijoineen, Orivedellä urbaani älymystö ja konserva-

tiivinen maakansa. Tampereen tapauksessa valtareviiriään puolusti heikentynyt papisto, Orivedellä ra-

kennemuutoksen ja modernismin säikäyttämä traditionaalinen maakansa puolusti vapauttaan määri-

tellä oma ympäristönsä. Siinä missä Tampereen papisto oli edistyksellisen taiteen tiukin vastustaja, Ori-

vedellä edistysmielinen papisto oli voimakas edellytys taidehankinnalle. Muutos papiston roolissa oli 

tulosta kirkon muuntautumisesta säätykirkosta kansankirkoksi 1900-luvun ensimmäisen puoliskon ai-

kana. Molemmissa tapauksissa taiteilijoilla, joilla oli hyvät suhteet maan taidepiireihin, oli taide-eliitin 

vankkumaton tuki. 

Kummassakin tapauksessa kommentteja puolesta ja vastaan esitettiin lehtien palstoilla uutisina, mieli-

pidekirjoituksina ja taidearvosteluina. Julkisuuden tasa-arvoistuminen näkyy 1960-luvulla lisääntynee-

nä tavallisen kansalaisten kommentointina. Huolestuneet kansalaiset esittivät suorasukaisesti näkemyk-

siään mielipidepalstoilla ja lehtien uutisoinnissakin käytettiin kadunmiehen ääntä. Rivipoliisin mielipi-

de näyttäytyi tärkeänä kannanottona. Sen sijaan Johanneksen kirkon tapauksessa kirjoittelu oli enem-

män kapean eliitin keskinäistä nokittelua, jossa kirjoittajien auktoriteeteilla oli merkittävä rooli. 

Molemmissa tapauksissa keskusteluun haettiin ratkaisua nimenomaan taiteen asiantuntijoiden lausun-

noista, mikä korosti taiteen valtaa määritellä hyvä taide. Osa kirjoittelijoista myönsi itse olevansa ym-

märtämättömiä nykytaiteen edessä ja myös kirkko teosten tilaajana tukeutui asiantuntijaraatiin. Mo-

lempina tarkasteluajanjaksoina taiteen autonominen asema oli siis huomattavan vahva ja osaltaan mah-

dollistamassa epäkonventionaalisten kirkkotaideteosten synnyn. 
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Sekä 1900- että 1960-luvun alussa kirkko oli instituutiona kovassa muutospaineessa. Yhteiskunnalliset 

muutokset rapauttivat kirkon auktoriteettiasemaa ja pakottivat kirkon kansallisesta vallankäyttäjän roo-

lista ensin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä kansan työväenosasta vieraantuneeksi konservatiivisuuden 

linnakkeeksi ja toisen maailmansodan jälkeen evankeliumin sanomaan keskittyväksi kansankirkoksi. 

Kirkko ei kummassakaan tapauksessa sisäisesti kiistellyt miten sen itsensä pitäisi uskoaan kuvittaa, vaan 

miten sen ulkopuoliset toimijat voivat uskonnollista kuvastoa visuaalisesti tulkita. Visuaalinen muutok-

sen tarve kytkeytyi Johanneksen kirkon freskojen puolustajien kannanotoissa voimakkaaseen koke-

mukseen kirkkoinstituution vanhakantaisuudesta. Golgatan kallion puolustajat taasen näkivät uuden 

muotokielen ennemmin osana yhteiskunnan modernisaatiota – kirkon kritisointia ei Orivedellä juuri 

esiintynyt, sillä teoksen vastustajat olivat leimallisesti maallikkoja, joiden takapajuisuutta moitittiin. 

Osasyynä tai näkökannasta riippuen mahdollistajana kummassakin tapauksessa oli kirkon epämääräi-

nen ohjeistus taiteensa suhteen. Ilman taidemaailman 1800-luvun lopulla vahvistunutta itsenäisyyttä ja 

sodan jälkeisessä kumousilmapiirissä valtiorakenteesta otettua etäisyyttä ei taiteilijoille olisi kummassa-

kaan tarkastellussa tapauksessa annettu niin suuria taiteellisia vapauksia. Vapaiden käsien antaminen 

oli ilmaisu taideinstituution kunnioituksesta 

Uskonnollisten symbolien uudistaminen oli uudenlaista ikonoklasmia: se ei kasvanut kirkon sisäisestä 

muutostarpeesta, vaan kirkkoinstituution ulkopuolelta. Voidaan sanoa tämän uuden ikonoklasmin 

demokratisoineen kirkon visuaalista maailmaa – papiston ulkopuoliset taiteilijat, jotka ajalle tyypillises-

ti olivat myös kirkon jäseniä, katsoivat oikeudekseen uskon kuvittamisen henkilökohtaisista 

lähtökohdista käsin. Oriveden tapauksessa suuri yleisö myös katsoi voivansa joukkovoimalla poistaa 

epäsuositun teoksen kirkosta. 

Teokset eivät olleet yksiselitteisiä kansallisen identiteetin ilmaisuja. Simbergin freskojen, kuten Tappe-

rin puureliefinkin ilmaisu oli erittäin henkilökohtaista, mutta niiden kautta tuotettiin ja ilmaistiin kan-

sallista, uskonnollista ja modernia identiteettiä. Keskustelijat projisoivat oman maailmankatsomuksen-

sa teoksiin ja näin legitimoivat omia näkemyksiään. Keskustelussa oli kyse myös identiteetin muutos-

vastarinnasta, sillä esittämisen tapa ei sopinut siihen visuaaliseen maailmaan, joka määritteli vastustaji-

en identiteettiä. Lehdistön, taiteilijan myötävaikutuksen ja auktoriteettiasiantuntijoiden tulkintojen 
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kautta teokset tuotettiin osaksi kansallista identiteettiä.  

Taiteilijuuden eriytyminen sekä käsityöläisyydestä että valtioprojektista näytteli myös merkittävää roo-

lia. Taiteella ja taiteilijoilla ei ollut enää sitä identiteettiä, joka sillä oli ollut luontaistaloudessa tai 1800-

luvun lopun nationalistisessa yhteydessä. Symbolismi ei ollut vain taiteellisen ilmaisutavan muutos, 

vaan se myös vei taiteilijoita kauemmas valtiosta. 1960-luvun taidekulttuuri, vaikka osittain nojasikin 

utopistisiin yhteiskuntanäkemyksiin, oli etääntynyt valtiosta omalakiseksi toimijakseen. Etääntyminen 

oli perinteisesti porvarillisen taidekentänkin etu: vasemmistolainen poliittinen suuntaus ei päässyt val-

lalle kulttuurielämässä. 

      * * * 

Eräät viime vuosisadan parhaat kotimaiset kirkkotaideteokset syntyivät paradoksaalisesti kirkon heik-

kouden hetkinä, jolloin taidetta ei määritellyt valtaa resitoiva virallinen totuus vaan jolloin kirkko joutui 

taipumaan yhteiskunnallisen muutoksen mukana. Itsenäistynyt taide ulosmittasi molemmissa tutki-

mustapauksissa oman vapautensa rajat täysimittaisina. Poliittisia tekijöitä ei kohun ytimessä nähty, 

mutta politiikka ja yhteiskunnalliset ideat olivat määrittämässä osallistujien toimintamahdollisuuksia. 

5.1 Nykypäivän kohut? 

Tämän työn kirjoittamishetkellä kirkko on kriisissä toisaalta jäsenkadon, mutta ennen kaikkea yhteis-

kunnan voimakkaan maallistumisen vuoksi – kirkon toimintaan osallistuu enää murto-osa kirkon jäse-

nistöstä. Vedotakseen vieraantuvaan kansaan kirkon virallinen linja on muuttunut yhä maallisemmaksi 

aiheuttaen kasvavia separatismipaineita kirkon sisällä. Tieteellis-taloudellinen maailmankuva on yh-

teiskunnan selkeästi merkittävin ajatusmalli. 

Juuri tällä hetkellä on tekeillä yksi vuosikymmenen merkittävimmistä kirkkotaidehankkeista Vamma-

laan restauroidussa Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa, jonka sisätilojen koristelijoiksi on pestattu kaksi 

nimekästä nykytaiteilijaa. Mitä taiteilijat Kuutti Lavonen ja Osmo Rauhala kirkossa tällä hetkellä teke-

vät? Onko syntymässä seuraava Golgatan kallio tai käärme katossa? Osmo Rauhala ammentaa taitees-
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saan 2000-luvun tieteestä ja visuaalisista keinoista – voidaanko kuvitella suurempaa arvovaltatappiota 

kirkolle kuin taipua tieteen ja taiteen edessä samalla kertaa? Vai pystyvätkö kaikki yhteiskunnan toimi-

jat hyväksymään lopputuloksen ymmärtämyksen ja suvaitsevaisuuden ilmapiirissä? 

Tutkimuksen näkökulma kirkkotaiteeseen vallan välikappaleena tarjoaa tuoreen katsantokannan myös 

aikamme kirkkotaidekiistoihin. Yleisesti kiistoissa keskityttiin teosten visuaalisiin ominaisuuksiin ja 

moitittiin nykytaiteen käsittämättömyyttä tai kirkkorahvaan sivistymättömyyttä. Hedelmällisempää 

voisi olla unohtaa esteettiset kvaliteetit – taiteen kulloisetkin ilmaisukeinot kun ovat sen omien lakien 

alaisia. Sen sijaan voitaisiin keskustella vallasta ja eri instituutioiden yhteiskunnallisesta asemasta. Onko 

taide niin merkittävä instituutio, että sen tyylikeinot täytyy ottaa käyttöön kirkkosisustuksessa? Ja jos 

on, niin miksi? Mikä kirkon valta on kirkkotaiteeseen ja mitä sen vallankäyttö merkitsee? Mitkä ovat ne 

yhteiskuntamme arvot, jotka puoltavat tai vastustavat nykytaiteen läsnäoloa ympäristössämme? 
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6 Lähdeluettelo 

I ALKUPERÄISLÄHTEET 
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