
Tuija Tuhkanen

Turun tuomiokirkon tuhoutuneet saarnatuolit

Marraskuun 17 . päivänä vuonna 1650 myrskysi ja  satoi rakeita. Jum a
lanpalveluksen aikana oli niin pimeää, että piispa Rothoviuksen oli 
luettava Turun tuomiokirkon saarnatuolissa teksti kynttilän valossa.^ 
Piispa saarnasi tuolloin ensimmäistä kertaa uudesta saarnatuolista ja 
lausui kiitokset tämän kunnioitettavan lahjoituksen johdosta.^ Lahjoi
tuksen tehnyt Henrik Fleming ei ollut kuulemassa piispa Rothoviuk
sen kiitossanoja, sillä hän oli kuollut Tukholmassa runsas viikko aikai
semmin. Flemingin lahjoittama saarnatuoli tuhoutui palossa vuonna 
16 8 1. Kaikki muutkin Turun tuomiokirkon vanhimmat saarnatuolit 
ovat palaneet tai muuten hävinneet. Niistä on kuitenkin jäänyt kirkon
kirjoihin merkintöjä, ja 1600- ja 1700-luvuilta on säilynyt myös yksi
tyiskohtaisempia kuvauksia.

Tutkin artikkelissani Turun tuomiokirkon reformaation jälkeisistä 
saarnatuoleista säilyneitä merkintöjä, joista varsinkin varhaisimmat 
ovat vain lyhyitä mainintoja tilikirjassa. Lisäksi tarkastelen tuom io
kirkkoon lahjoitettuja saarnatuoleja osana 1600-luvun kirkkointeriöö- 
riä. Tuomiokirkko oli hiippakunnan merkittävin kirkollinen rakennus, 
mutta samalla se oli myös kaupunkiseurakunnan kirkkona kaikkia 
kaupunkilaisia yhteen kokoava tila, jollaisena se tarjosi lahjoittajil
le ylevän esittäytymisen näyttämön Turussa.^ Tuomiokirkko oli ollut 
keskiajalla suosittu lahjoitusten kohde. Kirkkoon lahjoittaminen ei 
loppunut reformaation myötä, vaikka sen muutosvaatimukset mitätöi- 
vätkin tärkeitä keskiaikaisen lahjoituskäytännön perusteita. Erityisesti 
1600-luvulla kirkot täyttyivät seurakuntalaisten uusista lahjoituksista 
ja massiivisista muistomerkeistä.“*

Suomessa ei tiettävästi ole säilynyt yhtään keskiaikaista lukupulpet- 
tia tai saarnatuolia. 5 Tämä on oikeastaan yllättävää, kun verrataan 
tilannetta vaikkapa kirkkojen ullakoilla ja kellotapuleissa säilyneisiin 
kuorituolien ja  piispanpenkkien osiin. Herääkin kysymys, voisivat-
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Kuva l;Ulkosaarnatuolin aukko Turun tuomiokir
kon pohjoisportaalin yläpuolella on ainoa säilynyt 
saarnatuolirakenne ajalta ennen Turun suurpaloa 
vuonna 1827. Kuva:Totti Tuhkanen.
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ko jotkut kuorituolin tai 
muun kalusteen osaksi 
tulkitut esineet m ahdol
lisesti olla lukupulpettiin 
kuuluneita osia.

Kirjallisissa lähteissä 
on säilynyt yksittäisiä mer
kintöjä Suomen kirkkojen 
keskiaikaisista lukupulpe- 
teista ja saarnatuoleista.
1400-luvun lopulla laadi
tussa Turun tuomiokirkon 
lukkarinsäännössä m ai
nitaan pääkuorin luku- 
pulpetti {lestastolen), joka 
lukkarin oli puhdistettava
tarpeen mukaan. Lisäksi mainitaan pääkuorissa olleet prelaatin luku- 
pulpetit {prelata bokastolana) sekä kirkkotarhassa olleet saarnatuoli ja 
penkki {prädikestolen oc bänken p a  kirkiogardhin), jotka lukkarin oh 
"puettava ja  riisuttava” {klädha oc ajfklädha) kirkollisin tekstiilein.^ 
Kirkkomaalla käytetty saarnatuoli on voinut muistuttaa kannettavaa 
lukupulpettia, joka voitiin tarvittaessa siirtää kirkosta ulos.^

Keskiaikaiset lukupulpetit olivat yleensä lattialla vapaasti seisovia, 
siirrettäviä rakennelmia. Jos kirkossa oli kaksi lukupulpettia, evanke
liumi luettiin pohjoisenpuoleisesta ja  epistola etelänpuoleisesta pulpe
tista.* Myös ruotsinkielinen predikstol oli käytössä jo keskiajalla. 
Lähteissä lukupulpetilla ja saarnatuolilla saatettiin tarkoittaa samaa 
esinettä.® Suomenkielellä saarnatuoli mainitaan reformaation ajan 
julkaisuissa. 1540-luvun jälkipuolella laaditussa Westhin koodeksissa 
ja  vuonna 1549 painetussa Mikael Agricolan Käsikirjassa sana saarna- 
tuoh esiintyy vihkikaavassa kuulutusten yhteydessä.'“

Saarnatuoleja oli keskiajalla myös kuorilehtereiden yhteydessä. Tai
vassalon Pyhän Ristin kirkossa kuuden kyynärän korkeudessa olleessa 
kuoripalkissa oli vielä 1700-luvulla jäljellä vanha saarnatuoli, joka ku
vattiin muodoltaan pyöreäksi kuin ty n n y ri."  Myös Korppoon Pyhän 
Mikaelin kirkon kuorilehterissä oli saarnatuoli.'^ Hanna Pirisen mu-
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kaan kuorilehtereiden yhteydessä olleet ’’saarnatuolimaiset ulokkeet” 
voidaan nähdä reformaation jälkeisten saarnatuolien e d e l t ä j i n ä . ^ ^

Keskiaikaisten kirkkojen ulkoseinissä on säilynyt ulkosaarnatuoleja 
tai jälkiä niistä. Esimerkkeinä voidaan mainita Hauhon, Hollolan, K a
lannin, Maskun, Mynämäen, Perniön, Rauman, Rymättylän, Sipoon ja 
Vanajan k i r k o t . 4̂ Myös Turun tuomiokirkon pohjoisportaalin yläpuo
lella on ulkosaarnatuolin aukko (kuva i).^5

Seurakunnan yläpuolelle kohotetut saarnatuolit

Kun luterilaisen opin myötä saarnasta tuli keskeinen osa jum alanpal
velusta, saarnatuolin merkitys kirkkotilassa korostui. Siitä tuli alttarin 
ohella toimituksen keskipiste. Lukupulpetit korvattiin vähitellen jalan 
varaan kohotetuilla saarnatuoleilla, jotka kohottivat papin koko seura
kunnan nähtäväksi.^® Suosittuina lahjoituskohteina saarnatuoleja saa
tiin Suomen kirkkoihin i6oo-luvulla useita kymmeniä.

Jo vuoden 15 7 1  kirkkojärjestyksessä seurakuntia oli sakon uhalla 
kehotettu hankkimaan kaikkiin kirkkoihin kunnolliset saarnatuolit. 
Ne tuli sijoittaa sopivimmaksi katsotulle paikalle. Mahdollisesti tiellä 
olleet alttarit, penkit, kuvat ja muut esteet oli raivattava pois.^7 o h 
jeesta syntyy vaikutelma, että saarnakeskeiselle jumalanpalveluksel
le tehtiin tilaa voimakkain ottein. Kirkkojärjestyksessä ei kuitenkaan 
kerrottu yksityiskohtaisemmin, minkälainen saarnatuolin tulisi olla tai 
mihin kohtaan kirkkoa se olisi sijoitettava. Suomessa saarnatuolit teh
tiin puusta ja koristeltiin puuveistoksin tai maalauksin. Useimmiten ne 
sijoitettiin pylvään viereen kirkkosalin etuosaan, keskikäytävän varrel
le kirkon pohjoispuolelle.

Seurakunnan yläpuolelle kohoava, runsain veistoksin ja ornamen
tein koristeltu saarnatuoli oli uusi, visuaalisesti vahva elementti kirkko- 
tilassa. Papin puhetta kuuntelevan seurakunnan huomiota kiinnittivät 
saarnatuoliin sijoitetut raamatulliset symbolit ja  lahjoittajien tunnuk
set. Sanan julistuksen ohella saarnatuoli tarjosi näkyvän sijoituspaikan 
lahjoittajan vaakunoille ja lahjoitusteksteille.

Koska Turun tuomiokirkon saarnatuolit ovat tuhoutuneet, niiden 
havainnointi esineinä ei ole enää mahdollista. Niiden merkitystä ja 
ulkonäköä tuomiokirkossa voidaan kuitenkin tutkia kirjallisten läh
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teiden, aikakauden lahjoituskäytännön sekä muiden Suomen kirkoissa 
säilyneiden i6oo-luvun saarnatuolien pohjalta.

Tuomiokirkon 1500-luvun lopun ja i6oo-luvun alkuvuosien saarna- 
tuoleista ei tiedetä paljoa.^* Seurakunnan asiakirjalähteiden pohjalta 
on kuitenkin koottavissa hahmotelmia tuolien hankinnoista, niiden 
rakenteista ja  sijoittelusta. Tuomiokirkon tilikirja toimii mainiona kur
kistusaukkona näihin kadonneisiin tuoleihin. Kirkon tilikirjan m u
kaan maalari Hinrich sai vuosina 1 6 1 5 - 1 6 1 6  maksun uuden kuorin ja 
saarnatuolin maalaamisesta (’’för Nye koren och predickstolens mäl- 
ning” ).*9  Ilmaisu voi viitata siihen, että saarnatuoli olisi ollut kuorin 
tai kuoriaidan yhteydessä. Kuoriaitaa oli uusittu ainakin vuonna 1590, 
jolloin puusepälle maksettiin uuden kuorin rakentamisesta.^“ Vuosien 
1609 ja  16 10  kohdalle on tilikirjaan merkitty maksu Madz-puusepälle 
kuoriin tehdystä pulpetista.^ ̂  Vaille vastausta jää, tehtiinkö kirkkoon 
noin myöhäisessä vaiheessa vielä lukupulpetti, vai oliko kyseessä jokin 
muu pulpetti. Myös tuomiokirkon sakastissa oli saarnatuoli. Tilikirja- 
merkintöjen mukaan puuseppä Matz sai palkkaa saarnatuolin rakenta
misesta sakastiin vuonna 1617.^^

Vuonna 1622  kuvanveistäjä (bildesnidharen) ja  maalari saivat palk
kion saarnatuolin pystytyksestä kirkkoon ja seppä Clement korva
uksen taotusta tukiraudasta, jota käytettiin pilarin viereen sijoitetun 
saarnatuolin kiinnittämiseen. Samoin muurarimestarit Peer ja Clemett 
saivat palkkion saarnatuolin pystytystöistä. Tähän saarnatuoliin johti 
ovellinen portaikko, sillä vuonna 1622  sen oveen hankittiin lukko ja 
a v a in .T ie d ä m m e  myös, että saarnatuolissa oli tiimalasi, sillä seppä 
Karhu Clemet sai vuonna 1626 maksun tiimalasiin tekemästään rau- 
d a s t a . ^ 4  Vuonna 16 33  puuseppä Lambert sai puolestaan maksun teh
tyään samaiseen saarnatuoliin uuden l a t t i a n . ^5

Kyseinen saarnatuoli sijaitsi sakastin edessä, alttarilta katsottuna 
viidennen pylvään vieressä.^^ Sen itäpuolella olivat poikkikäytävä ja 
kirkkosalin kuorista erottanut aita.^^

Vuonna 1639  tai 1640 tuomiokirkon vanha saarnatuoli myytiin 
Loimaan kirkkoon, jossa se oli jäljellä ainakin vielä vuonna 1724.^* 
Lähteet eivät kerro, oliko kyseessä vuonna 16 17  sakastiin valmistunut 
saarnatuoli vai vanhempi tuoli, jonka maalaamisesta Hinrich-maalari 
oli vuosina 1 6 1 5 - 1 6 1 6  saanut maksun. Vuonna 1622 pylvääseen kiin
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nitetty saarnatuoli lienee ainakin säilynyt paikallaan, sillä Turun A ka
temiassa opiskellut, vermlantilaissyntyinen ylioppilas Petrus Gyllenius 
( 16 2 2 -16 7 5 )  kirjoitti vuonna 1650 päiväkirjaansa, että uusi saarna- 
tuoli pystytettiin tuolloin vanhan saarnatuolin edessä olevan pylvään 
viereen.^® Jos se olisi siirretty Loimaan kirkkoon jo kymmenen vuotta 
aikaisemmin, kirjoittaja tuskin olisi kuvaillut sen avulla uuden saarna- 
tuolin sijaintia.

Henrik Flemingin lahjoittama saarnatuoli

Ehti kulua vain runsaat kaksikymmentä vuotta edellisen saarnatuolin 
valmistumisesta, kun sen edessä sijaitsevan pylvään viereen pystytettiin 
uusi saarnatuoli. Sen lahjoitti Lehtisten kartanonherra Henrik Fleming 
( 15 8 4 -16 5 0 ) .3° Hän oli aikaisemmin lahjoittanut saarnatuolit Naanta
lin, Taivassalon ja Mynämäen kirkkoihin, Tukholman Pyhän Jaakobin 
kirkkoon sekä Viipurin tuomiokirkkoon.3 '  Lukuisine lahjoituksineen 
Fleming erottui aikalaisistaan; vaikka saarnatuolit olivat suosittuja lah- 
joituskohteita, niitä teetettiin yleensä vain yhteen kirkkoon.

Kuten mainitsin, Henrik Fleming ei ehtinyt nähdä vuonna 1650 
valmistunutta lahjoitustaan paikoillaan Turun tuomiokirkossa. Petrus 
Gyllenius kirjoitti päiväkirjaansa saarnatuolin pystyttämisestä m arras
kuun 1 1 .  päivänä 1650.''^ Se oli kuitenkin valmistunut useita vuosia 
ennen pystytystä, sillä tästä saarnatuolista tiedettiin kertoa jo vuosia 
ennen sen käyttöönottoa. Johannes Ulvichius (k. 1652) mainitsi sen 
vuonna 1647 painetussa y l i s t y s r u n o s s a . 3 3  Henrik Flemingin ja  M ie
toisten kappelikirkon kunniaksi laaditussa runossa kuvailtiin Flem in
gin Turkuun lahjoittamaa saarnatuolia kauniiksi: ”Uth i Äbo Kyrkia en 
Predikstool/ Som är rätt mächta skön och icke fuul/ haar hän lätit göra 
och förähra/ ” .34 Kun Ulvichius luetteli Flemingin lukuisat lahjoitukset, 

hän mainitsi Turun tuomiokirkon saarnatuolin niistä ensimmäisenä.
Petrus Gyllenius kertoi päiväkirjassaan myös vuoden 1649 yhteen

vedossa Flemingin saarnatuolista sekä touko- ja kesäkuun aikana tuo
m iokirkossa tehdyistä rakennus- ja kunnostustöistä. Tuolloin purettiin 
vanha kuori ja  alttari, joka siirrettiin edemmäksi uuteen, vuonna 1627 
Jacob Wollen kustannuksella kunnostettuun kuoriin. Uusi saarnatuo
li pystytettiin pylvään viereen, joka oli vanhan kuorin alkukohdassa,
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Kuva 2: Henrik Flemingin Turun tuomiokirkkoon lahjoittama, vuonna 1650 käyttöön 
otettu saarnatuoli sijaitsi saman pylvään vieressä kuin nykyinen, vuonna 1837 valmis
tunut saarnatuoli. Kuva:Totti Tuhkanen.
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sakastiin johtavalla poikkikäytävällä (kuva 2).35 Muutostöiden myötä 
oli saarnatuoli mahdollista sijoittaa yhtä pylvästä lähemmäksi uutta 
kuoria, vanhan saarnatuolin eteen, neljännen pylvään viereen. Näiden 
rakennushankkeiden vuoksi Henrik Flemingin lahjoitus ilmeisesti sai 
odottaa pystytystään useamman vuoden ajan.

Saarnatuolin kuvaohjelma

Sijainnin lisäksi Gyllenius kuvaili saarnatuolin ulkoasua. Kuvauksen 
mukaan jalosukuisen herra Henrik Flemingin teettämää saarnatuolia 
kantoi päänsä päällä iso mies. Pyhä Kristoforos. Saarnatuolissa oli usei
ta taidokkaasti veistettyjä enkeleitä, evankelistoja ja  apostoleja, jotka 
oli maalattu hienosti kullalla ja lukuisilla väreillä. Katoksen kruunasi 
ylimpänä oleva pelikaani, joka ruokki poikasiaan rinnastaan nokki- 
mallaan verellä.^®

Saarnatuolin kantaja Pyhä Kristoforos oli seurakunnalle tut
tu jo vuosisatojen takaa. Kookas, Jeesus-lasta olkapäällään kantava 
pyhimys kuului monien Suomen keskiaikaisten kirkkojen kalkki- 
maalausten kuvastoon .37 Pyhän Kristoforoksen, kuten monen m uun
kin pyhimyksen, merkitys jatkui pitkään reformaation jälkeen, jo s
kin sen sisältö sai ajan kuluessa uusia painotuksia. Tove Riskan mu
kaan reformaatioteologi Philipp Melanchton näki pyhimyksen nimes
sä myös suoraan saarnaan liittyvän merkityksen. Se tarkoitti paitsi 
Kristuksen kantamista myös hänen oppinsa välittämistä ja  nostamista 
kansan nähtäväksi.^*

i6oo-luvun lopulla ja 1700-luvulla tehtiin Pyhän Kristoforoksen 
kantamat saarnatuolit esimerkiksi Sipoon, Vesilahden, Kangasalan, 
Askolan, Hattulan ja Tenholan kirkkoihin. Riskan mukaan Pyhä 
Kristoforos saarnatuolin kantajana muodosti erityisen tradition juuri 
Suomessa, sillä Keski-Euroopassa, Ruotsissa ja Virossa näitä saarna- 
tuoleja tunnetaan vain muutama. Esikuva löytynee kuitenkin Virosta, 
missä Tallinnan Pyhän Nikolauksen kirkossa oli kuvanveistäjä Tobias 
Heintzen ( 15 8 9 -16 5 3 )  valmistaman saarnatuolin jalassa juuri Pyhä 
Kristoforos.3® Tämä saarnatuoli oli Virossa kartanoita omistaneelle ja 
siellä vuosia työskennelleelle Henrik Flemingille tuttu, samoin kuin 
sen veistäjä Tobias Heintz, joka oli tehnyt Flemingille jo moniosaisen 
epitafin eli muistotaulun Mynämäen kirkkoon.4°
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On ilmeistä, että tuomiokirkon saarnatuolissa oli Jeesusta Vapah
tajana esittävä veistos, vaikka Gyllenius ei mainitse sitä; Vapahtaja- 
veistos on esimerkiksi Siuntion kirkon saarnatuolissa, jonka esikuvana 
oli ollut tuomiokirkon saarnatuoli. Vapahtajan ja häntä ympäröivien 
apostolien ja  evankelistojen veistosryhmät liittyvät lähes kaikkiin Suo
men kirkkojen i6oo-luvun saarnatuoleihin. Kaikki kaksitoista aposto
lia ja  neljä evankelistaa on kuitenkin harvoin kuvattu samaan saarna- 
tuoliin; yleensä Vapahtajan lisäksi on kuvattu ainakin apostolit Pietari 
ja  Johannes.

Reformaation jälkeisissä saarnatuoleissa Jeesus on lähes aina esi
tetty Salvator M undi -aiheisena Vapahtajana, joka on nostanut oikean 
kätensä siunaukseen. Apostolien ja  evankelistojen yhteyteen on liitetty 
tavanmukaiset attribuutit, joista katsojan oli helppo tunnistaa heidät. 
Esimerkiksi apostoli Pietarilla oli kädessään kookas avain ja evanke
lista Markuksen vieressä oli leijona. Vapahtajan rinnalle kuvatut apos
tolit ja  evankelistat vahvistivat roolinsa kautta saarnatuolin keskeisintä 
funktiota Jumalan sanan juhstamisen kateederina. Apostolit oli kutsut
tu levittämään evankeliumin sanomaa, ja  evankelistojen tekstejä puo
lestaan luettiin saarnatuolista.

Attribuuttejaan kantavat apostolit ja  evankelistat jäivät jäljelle keski
ajan alttarikaappien kuvastosta, jossa niiden rinnalla olivat esiintyneet 
pyhimykset. i6oo-luvulla kirkoissa oli vielä lukuisia keskiaikaisia veis
toksia seurakuntalaisten nähtävillä, vaikkakin ehkä sivummalle siir
rettyinä, mutta reformaation jälkeen tehdyissä kirkollisissa kalusteissa 
Raamatun henkilöt astuivat pyhimysten tilalle.

Gregorius Halleniuksen (k. 1772) kuvaus Mynämäen kirkon saarna- 
tuolista sopii luonnehtimaan myös yleisem min aikakauden tyypillistä 
saarnatuolia:

Kuvat, kukin omissa syvennyksissään, esittävät apostoleja ja hei
dän keskellään on Vapahtajamme opettamassa seurueelleen, niin 
että koko kuva herättää seurakuntalaisissa hartautta ja uskon kil
voitusta myös muiden aistien välityksellä, kuin mitä pappi takoo 
äänellään heidän mieleensä ja k o r v i i n s a . ^ ^
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Kuten aikaisemmin mainitsin, ylimpänä tuomiokirkon saarnatuolin 
katoksessa oli pelikaani. Kristusta ja  hänen uhrikuolemaansa symboloi
va, poikasiaan verellään ruokkiva pelikaani oli myös Henrik Flemingin 
Tukholman Pyhän Jaakobin kirkkoon teettämässä saarnatuolin katok
sessa. Tätä vuonna 18 15  purettua saarnatuolia koristivat Vapahtajan, 
evankelistojen ja apostolien veistokset. Lahjoittajien vaakunat olivat 
ylimpänä katoksessa. Myös saarnatuoliin vievän portaikon oven ylä
puolella olivat Flemingin ja hänen toisen puolisonsa Sigrid Kurtzehn 
(k. 1673) vaakunat, kuten Naantahn kirkossa ovat Flemingin ja hänen 
ensimmäisen puolisonsa Ebba Bäätin (k. 1630) vaakunat.4^

Fleming oli tehnyt sopimuksen Pyhän Jaakobin kirkon saarnatuo
lin veistotyöstä vuonna 1634.43 Saarnatuolin tekijä oli mestari nimeltä 
Märthenn. Göran Axel-Nilssonin mukaan hän oli Ruotsin kruunun ja 
laivaston kuvanveistäjänä toiminut Martin Redtmer (k. 16 5 5 ).44

Gylleniuksen mukaan myös Flemingin Turun tuomiokirkkoon 
lahjoittama saarnatuoli tehtiin Tukholmassa. Hän ei kuitenkaan nimeä 
sen valm istajaa .45 Saarnatuolin tekijänä on yleisesti pidetty Michael 
Baltia (k. 1676).4  ̂ Carl Henric Strandberg mainitsee, että Balt oli ko
toisin Ranskasta ja tuli Turkuun pystyttämään Pariisissa valmistetun 
saarnatuolin. Strandberg ei valitettavasti kerro lähdettä, johon hänen 
tietonsa pohjautuu .47

Lähteet eivät mainitse, oliko Turun tuomiokirkon saarnatuolis
sa Flemingin vaakuna. Flemingin ja muiden aatelisten 1600-luvulla 
teettämien vastaavien lahjoitusten perusteella voidaan olettaa, että 
siinä oli. Maallisen vallan kontekstiin kuuluneet lahjoitusvaakunat 
sijoitettiin yleisesti Jumalan kuninkuutta symboloivaan saarnatuohn 
katokseen. Myös Flemingin teettämissä Naantalin, Mynämäen ja  Tai
vassalon kirkkojen saarnatuoleissa lahjoitusvaakunat ovat korkealla 
katoksessa. Ne siis saivat mahdollisimman näkyvän paikan Jumalan 
sanan välittämiseen tarkoitetuissa saarnatuoleissa. Lisäksi lahjoittajis
ta saatettiin kertoa monisanaisesti tuoleihin liitetyissä teksteissä. Esi
merkiksi Naantalin kirkossa Flemingin maallisista ansioista kerrotaan 
seikkaperäisesti lahjoitustekstissä, joka alkaa aikakaudelle tyypillisellä 
toteamuksella, että saarnatuoli on lahjoitettu Jumalan kunniaksi ja kir
kon kaunistukseksi.4*

Tilikirjamerkinnöistä saamme vielä lisävalaistusta Flemingin saar
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natuoliin. Vuonna 1654 
Kankaisten kartanon 
Gustaf Horn lahjoitti sii
hen kynttelikön .49 V uo

den 1655 inventoinnissa 
kerrotaan, että hopeinen 
kynttelikkö ("Ijusarm") 
oli kaksihaarainen.5° 
Tuomiokirkossa on yhä 
jäljellä hopeisen seinä- 
kynttelikkö, jonka Gustaf 
Horn ja hänen vaimonsa 
Barbro Kurck lahjoittivat 
kuolleen Birgitta-tyttä- 
rensä muistoksi vuonna 
1654 (kuva 3). Kaksihaa
raisen, hopeinen ja  enke
linmuotoisen kynttelikön 
on valmistanut tukhol
malainen kultaseppä 
Christoffer Baldau. Se oli 
vielä 1700-luvulla kiinni
tettynä saarnatuohin.5* 
Ilmeisesti kyseessä on 

sama kynttelikkö, joka tilikirjassa mainitaan lahjoitetun saarnatuolia 
varten lokakuun 2. päivänä 1654.^^ Flemingin saarnatuoliin liittyvis
tä myöhemmistä viittauksista mainittakoon, että kuningas Kaarle X 
Kustaan kuoltua vuonna 1660 hankittiin saarnatuolin suruverhoilua 
varten kangasta.

Kuva 3: Christoffer Baldaun valmistama seinä- 
kynttelikkö, jonka Gustaf Horn ja Barbro Kurck 
lahjoittivat Birgitta-tyttärensä muistoksi vuonna 
1654.Turun tuomiokirkkomuseo. Kuva:Totti 
Tuhkanen.

Domkyrkogruppen

Henrik Flemingin Turun tuomiokirkkoon teettämän saarnatuolin us
kotaan olleen esikuvana usealle 1600-luvun saarnatuolille.54 Tuom io
kirkon hallitseva asema hiippakunnan kirkkojen hierarkiassa vahvisti 
myös sen esineistön esikuvallista roolia. Mahdollisesti myös saarnatuo-
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Iin tietyt erityispiirteet, kuten Pyhä Kristoforos tuohn jalkarakenteessa, 
puhuttehvat aikalaisia siinä määrin, että niitä haluttiin toistaa.

Turun tuomiokirkon saarnatuolin sidos Ernst Lorenz Creutzin 
{ 16 19 -16 8 4 )  Siuntion kirkkoon vuonna 1683 tilaamaan uuteen 
saarnatuoliin on erityisen hyvin dokumentoitu. Siuntion kirkossa oli 
entuudestaan Horn-, Tott- ja Vaasa-suvun sekä Kaarina Maununtyttä- 
ren vaakunoin koristeltu saarnatuoli, jonka 1620-luvulla oli lahjoitta
nut silloinen Sjundbyn herra Äke Tott ( 15 9 8 -16 4 0 ).55 Sjundbyn uusi 
omistaja Ernst Lorenz Creutz halusi lahjoittaa kirkkoon uuden tuolin. 
Turun kämnerioikeuden pöytäkirjamerkinnästä käy ilmi, että Turun 
hovioikeuden presidentin Creutzin tilaama saarnatuoli päätettiin tehdä 
Turun tuomiokirkossa olleen saarnatuolin mallin mukaan ’efter sam- 
me Skamplun, som Predikstohlen här i kyrkan tillförene var”. Tuolin 
tekivät arvostettu kuvanveistäjä Mathias Reiman (k. 1684) ja puuseppä 
Henrik Mattson Leino.5^

Siuntion saarnatuolissa on tuomiokirkosta tutut peruselementit: 
sitä kantaa Pyhä Kristoforos, peileissä on Vapahtajaa ja  apostoleja esit
tävät figuurit, ylimpänä katoksessa on poikasiaan sydänverellä ruok
kiva pelikaani. Nils Cleve kutsui Siuntion saarnatuolia jopa Turun 
tuomiokirkon saarnatuolin kopioksi, vaikka hän myöhemmin toikin 
esille myös niiden mahdollisia e r o a v u u k s i a . 5 7  Suoranaisena kopiona 
sitä tuskin voidaan pitää, sillä tuomiokirkon saarnatuoli oli palanut jo 
muutama vuosi ennen kuin Siuntion saarnatuolin rakentamisesta so
vittiin.

Cleve käytti nimitystä domkyrkogruppen niistä saarnatuoleista, 
jotka hänen mukaansa olivat saaneet vaikutteita Turun tuomiokir
kon saarnatuohsta. Siuntion lisäksi tähän ryhmään kuuluvat ainakin 
Marttilan, Maarian, Auran, Hiittisten, Pernajan, Pyhtään, Elimäen, 
Hattulan, Lamm in ja Pukkilan kirkkojen saarnatuolit.5* Mahdollisia 
vaikutusyhteyksiä voidaan seurata myös tuomiokirkon saarnatuo
lia edeltäneeseen aikaan: Flemingin aikaisemmin Tukholman Pyhän 
Jaakobin kirkkoon teettämää saarnatuolia koristivat samat tuolle ajalle 
tyypilliset veistokset: Vapahtaja, evankelistat, apostolit ja pelikaani.

Turun tuom iokirkon tu houtun eet saarnatuolit
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PetterThorvvösten rahoittama saarnatuoli
Toukokuun 29. päivänä vuonna 16 8 1 tuomiokirkossa raivonnut tulipalo 
tuhosi katon, huomattavan osan kirkon sisustuksesta ja sen mukana 
Flemingin saarnatuolin.59 Kesti lähes kymmenen vuotta saada interi
ööri ennalleen. Osana jälleenrakennusta kirkkoon tilattiin myös uusi 
saarnatuoli.^“ Varainhankinta kirkon kunnostustöitä varten aloitettiin 
heti tulipalon jälkeisenä kesänä; rahaa kerättiin myös maanlaajuisella 
keräyksellä.^' Kirkon korjaukseen lahjoituksia antaneita luvattiin muis
taa ylistävin sanoin ja  ikuistaa heidän nimensä erityiseen kirjaan.®^ 

Kirkkoneuvosto teki jo  loppuvuodesta 16 8 1 kirjallisen sopimuk
sen saarnatuolin rakentamisesta tukholmalaisen kuvanveistäjän Jo 
han Ulrich Beurlen (Beuerlein, k. 1697) kanssa. Uuden saarnatuolin 
oli tarkoitus valmistua seuraavaksi syksyksi: työ oli määrä tehdä osin 
Tukholmassa sekä seuraavana kesänä myös Turussa. Tammesta, pää
rynäpuusta ja  lehmuksesta valmistettu saarnatuoli tuli maalata ja  kul
lata "parhaalla mahdollisella tavalla”. Urakan hinnaksi sovittiin 5 500 
kuparitaaleria. Ruukinpatruuna Petter Thorvvöste nuorempi (k. 1703) 
lupautui lahjoittamaan rahaa tähän suureen h a n k k e e s e e n . Kirkko
neuvosto päätti asettaa valtion varainhoitajan Sten Bielken työn edun
valvojaksi, jotta tuomiokirkon ja  seurakunnan varat käytettäisiin m ah
dollisimman oikein ja lahjoittaja voisi olla tyytyväinen.

Tukholmasta tilattu saarnatuoli valmistui kuitenkin vasta 
1680-luvun lopulla. Tuomiokirkon tilikirjan mukaan vielä vuosina 
1686-1688  kuvanveistäjälle ja  maalarille maksettiin useaan kertaan 
saarnatuoliin liittyvistä töistä.®5 Vuonna 1686 olivat veistotyöt niin 

pitkällä, että saarnatuolia alettiin maalata. Elokuussa 1686 sai maalari 
yhdelle sivulle tekemästään koemaalauksesta palkkion.^^ Varsinaisen 
maalaustyön teki konterfeijari Anders Ulich (k. 17 0 1) , palkkiotietojen 
mukaan vuosina i6 8 7 -i6 8 8 .'’7

Uutta saarnatuolia odoteltaessa jouduttiin hankkimaan korvaa
va väliaikaisratkaisu. Maarian kirkon eteisessä oli saarnatuoli, joka 
piispan mukaan oli mahdollista lainata tuomiokirkkoon. Se oli myös 
suurempi kuin tuhoutunut tuoli, jonka todettiin olleen liian ahdas.®* 
Marraskuussa 16 8 1 tuomiokirkossa oli käytössä jokin väliaikainen 
saarnatuoli, sillä kirkkoneuvosto määräsi ostettavaksi kangasta sen ja 
alttarin verhoiluun.

Tuija Tuhkanen
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Vielä huhtikuussa vuonna 1688 kuvanveistäjä Beurleha tilattu saar
natuoli oli viimeistelemättä. Kirkkoneuvoston kokouksessa todettiin, 
ettei työtä voida hyväksyä ilman kultauksia. Pöytäkirjan mukaan ku
vanveistäjältä oli ankarasti vaadittava tämä sopimuksen mukainen ko
ristelu. Todettiin myös, ettei ruukinpatruuna Petter Thorwöste, joka 
oli lahjoittanut saarnatuolia varten suuria summia, voisi olla ilman 
kultauksia jätettyyn saarnatuoliin tyytyväinen. Lopuksi todettiin alku
peräiseen sopimukseen lisätyn tuhannen kuparitaalerin korvaus, jol
loin kokonaiskustannukseksi oli kertynyt kaikkiaan 6 500 kuparitaa- 
leria.7° Toukokuun kirkkoneuvoston kokouksessa keskusteltiin jälleen 
laajalti saarnatuolista ja kuvanveistäjän uudesta vaatimuksesta saada 
vielä lisäkorvaus, jotta hän selviytyisi suurista kuluista ja vaikeuksista, 
joihin hän oli saarnatuolityössään joutunut. Vaikka tuomiokirkko ja 
lahjoittaja eivät olleet velvollisia lisäkorvauksiin, päätettiin kuvanveis
täjälle hänen köyhyytensä ja kurjuutensa sekä hänen tuomiokirkkoon 
kuninkaan ja kuningattaren tuoliin lupaamansa mallin ja piirustuksen 
vuoksi maksaa vielä 500 kuparitaaleria.^^

Vitkallisesti edenneen saarnatuolihankkeen päätekijä oli kaikesta 
huolimatta taitava ja tunnustettu kuvanveistäjä.^^ Johan Ulrich Beur- 
len tiedetään työskennelleen vuosien 1675-1678  aikana Tukholmassa 
kuvanveistäjä Petter Schultzin (1647-1689) työpajassa.^^ Schultz oh 
veistänyt Turun tuomiokirkkoon vuonna 1678 marmorisen muisto
merkin, jonka Christina Brahe (1609-1681) oU teettänyt miehensä Äke 
Tottin muistoksi. Tuomiokirkossa vieläkin jäljellä olevan muistomer
kin Beurle kunnosti vuoden 16 81 palon jälkeen Christina Brahen kus- 
tannuksella.74  Mahdollisesti aikaisempi työskentely Petter Schultzin 
työpajassa toimi suosituksena sille, että Beurlelta tilattiin sekä muisto
merkin kunnostus että tuomiokirkon saarnatuoli.

Uusi saarnatuoli pystytettiin samaan paikkaan, kaksoispylvään 
viereen, missä sen edeltäjäkin oli ollut (kuva 4). Christian Friedrich 
Schröderin vuonna 1759 laatimassa pohjapiirroksessa käy ilmi, että 
saarnatuoliin johtavat rappuset olivat pylvään i tä p u o le l l a .7 5  Thorwös- 
ten rahoittama saarnatuoli säilyi tuomiokirkossa huomattavasti pi
dempään kuin edeltäjänsä, mutta myös sen kohtalona oli tulipalo. Se 
tuhoutui Turun suurpalossa vuonna 1827.7®

1700-luvun lopulla Turun hovioikeuden presidentti Germund 
Carl Cederhjelm (k. 1789) kirjoitti tuomiokirkkoa koskeviin muistiin-
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Pian och fasad av A ho dom kyrka 1759.

Kuva 4: Petter Thorvvösten kustantama saarnatuoli on merkitty Schröderin vuonna 
1759 laatimassa Turun tuomiokirkon piirroksessa neljännen pylvään viereen. Kuva- 
lähde: Rinne 1913,53.

panoihinsa, että tuoh oh mustaa puuta, kuvat valkoista marmoria ja 
ylimpänä oli kaksi enkeliä. Lisäksi Cederhjelm kertoi, että lahjoittajan 
Petter Thorwösten ja tämän puolison Maria Sparfin muotokuvat olivat 
saarnatuolin alla. Lahjoitusvuosi oli hänen mukaansa 1685; samana 
vuonna piispa Gezelius vanhempi oli myös vihkinyt saarnatuolin. Ce
derhjelm mainitsi, että pariskunta lahjoitti lisäksi 1000 taaleria kirkon 
ylläpitoon .77

Saarnatuolin kehyskaiteessa oli Franz Kockin vuonna 1729 lahjoit
tama tiimalasi.7® Saarnan pituutta mittaavat tiimalasit kuuluivat olen
naisena osana saarnatuolin varustukseen. Vaikka saarna oli jumalan
palveluksen tärkein osa, se ei saanut kestää yli tuntia. Sallittu pituus, en 
klockotime, mainittiin jo vuoden 15 7 1 kirkkojärjestyksessä, jossa täs
mennettiin, että tuntiin tuli mahtua myös rukoukseen kehotus ennen 
ja jälkeen saarnan. 79
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Adolf Lindmanin (18 2 1-18 74 ) 1860-luvulla julkaistussa, Turun 
tuomiokirkosta ja sen muinaismuistoista kertovassa kirjassa on kuvaus 
myös vuonna 1827 palaneesta saarnatuolista. Lindmanin mukaan sitä 
kantoi pylväs ja kaksi karyatidia, naishahmoista veistosta. Saarnatuo
lissa oli kahdentoista apostolin kuvat ja katoksessa enkeleiden ympä
röimänä Vapahtaja, jonka jaloissa oli käärme. Lindman kertoi tuhat 
taaleria maksaneen (vrt. kirkon tilikirjat ja Cederhjelmin antamat tie
dot edellä) saarnatuolin olleen musta ja kuvien ja koristeiden valkoiset. 
Saarnatuoliin oli kiinnitetty taulu, jossa oli vuosiluku 1668 ja sen han
kinnan rahoittaneen Petter Thorvvösten nimi.®° Nils Cleven mukaan 
vuosiluku on väärä, sen pitäisi olla 1686.®^

Kuvailujen perusteella saarnatuolissa oli tyypilliset Vapahtajaa ja 
apostoleja esittävät veistokset. Tavallisesta käytännöstä poiketen tuo
liin oli kuvattu kaikki apostolit. Epätavallinen ratkaisu olivat myös 
marmoriveistokset -  yleensä puisissa saarnatuoleissa oli puuveistokset. 
Schultzin työpajassa työskennelleelle Beurlelle marmori on toki ollut 
tuttu materiaali, joten sen käyttäminen saarnatuolissa ei ole ollut mah
dotonta. Mahdollista on myös, että saarnatuolin puuveistokset on vain 
maalattu marmoripintaa jäljitteleviksi. Saarnatuolia kantaneet, antii
kin veistoksista tutut karyatidit olivat yleisiä 1600-luvun kuvastossa. 
Sellaiset löytyvät esimerkiksi Henrik Flemingin Mynämäen kirkkoon 
teettämästä hautamuistomerkistä, mutta saarnatuoleissa ne olivat har
vinaisia.

Cederhjemin lyhyt maininta Petter Thorvvörsten ja hänen puolison
sa muotokuvista on mielenkiintoinen. Oliko saarnatuoli niin korkeal
la, että sen alapuolelle saattoi luontevasti ripustaa kuvat, vai olivatko 
ne osa saarnatuolia? Suomesta vastaavia esimerkkejä ei tunneta, mutta 
Tanskassa on säilynyt useita 1600-luvun saarnatuoleja, joihin lahjoitta- 
japariskunnan kuvat on maalattu. Erityisesti porvariston muotokuvia 
maalattiin heidän lahjoittamiinsa saarnatuoleihin. Kasvokuvat on si
joitettu usein katokseen kuten aatelisvaakunat. Lahjoittajapariskunnan 
tai koko perheen kuva saatettiin sijoittaa myös pylvääseen, jonka vie
ressä saarnatuoli oli.®^

Turun tuomiokirkon tuhoutuneet saarnatuolit
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Esimerkilliset lahjoittajat

Kirkollinen ja myös maallinen esivalta kantoi huolta Suomen kirkkojen 
huonosta hoidosta. Pietari Brahe muistutti vuonna 1639 kirjoittamas
saan selvityksessä, miten esi-isien suurella vaivalla ja työllä rakenta
mat kirkot vaativat ylläpitoa ja huoltoa. Jokaisen tuli varallisuutensa ja 
asemansa mukaan osallistua niiden kunnossapitoon ja k o r i s t e l u u n . * 3  

Piispa Johannes Gezelius vanhempi totesi vuonna 1673, miten esi-isien 
suurilla kustannuksilla rakentamien kirkkojen heitteillejättö oli iso hä
peä ja Jumalalle epämieluisa teko.®4

Aikalaiskuvauksista välittyy käsitys, että Suomen kirkot olivat 
1600-luvun alussa perin lohduttomassa kunnossa.®^ Piispa Rothoviuk- 
sen mukaan jopa Turun tuomiokirkko oli laiminlyöntien takia päässyt 
pahasti rapistumaan. Hän ryhtyikin edistämään tuomiokirkon ja myös 
muiden Suomen kirkkojen kunnostusta.®^ Rothovius korosti erityises
ti aateliston ja papiston asemaa edelläkävijöinä kirkkojen kunnostami
sessa ja kaunistamisessa.®^

Varakkaita seurakuntalaisia kannustettiin lahjoittamaan muun 
muassa jumalanpalveluksessa tarvittavaa esineistöä, jota ei ollut mah
dollista hankkia kirkon varoin.*® Aatelistoon vedottiin myös sen ase
man velvoittaman esimerkillisyyden nimissä. Vuoden 1664 kunin
kaallisessa säädöksessä todettiin, että aateliston lahjoitukset kirkoille, 
kouluille ja sairaaloille olivat esimerkkeinä myös muille seurakunta
laisille. Nämä kiitettävät teot tuli tuoda julki hautajaisten yhteydessä 
pidettävässä saarnassa.®^ Esimerkillisyyteen vetoaminen oli ominaista 
hyveitä suosivalle aikakaudelle. Esimerkin, exemplumin, voimaa ko
rostettiin myös laajemmin 1600-luvun kasvatuksessa.^“

Kirkon varustamiseksi ja kaunistamiseksi annetut lahjoitukset oli
vat vuoden 1686 kirkkolain mukaan ”kijtettäwät”.9 ‘  Henrik Flemingin 
ylistysrunossa tähdennettiin kirkkojen rakentamisen ja koristamisen 
olevan kristillisiä tekoja, joita Jumala odottaa ja vaatii jokaiselta ihmi
seltä: ’Thz är itt Christeligit wärck försan/ Som Gud fordrar oc kräf- 
wer aff hwar Man/ Byggia och fordra Kyrkior och Gudz hws.” ^̂  Tämä 
vaatimus oli sopiva aloitus lahjoittajana kunnostautuneen Flemingin 
kunniaa ylistävään runoon.

Fleming ja Thorwöste olivat molemmat elinaikanaan onnistuneet 
hankkimaan itselleen suuren maallisen omaisuuden. He olivat myös
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niin merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa, että se edellytti heiltä 
esimerkillistä roolia kirkkojen ylläpitäjinä. Fleming kuului valtaapitä
vään aatelissukuun ja hoiti useita korkea-arvoisia sotilaallisia ja val- 
tionhallinnollisia tehtäviä. Thorviöste oli merkittävän kauppiassuvun 
edustaja ja hyvin menestyvän Mustion ruukin omistaja.

Henrik Flemingin on sanottu olleen jopa aikakautensa merkittävin 
mesenaatti.93 Jumalanpalveluksessa tarvittavien saarnatuolien ja mui
den kaluste- ja esinehankintojen lisäksi hän rakennutti Mietoisiin kap- 
pelikirkon. Turun tuomiokirkon saarnatuoli oli vain yksi hänen lukui
sista lahjoituksistaan. Hän kuitenkin halusi tehdä tämän lahjoituksen 
tuomiokirkkoon, vaikka edellinen saarnatuoli oli siellä vielä käytössä. 
Ilmeisesti Fleming halusi varmistaa näkyvyytensä ja muistetuksi tule
misensa juuri hiippakunnan pääkirkossa. Thorwöste lahjoitti saarna- 
tuolin vuoden 16 81 tulipalon jälkeen, jolloin kansalaisia oli erityisesti 
pyydetty apuun. Aikaisemmin hän oli rakennuttanut Mustion ruukin- 
k i r k o n . 9 4  Turussa Thorwöste toimi rahoittajana, mutta kirkonkirjojen 
merkinnöistä käy ilmi, että kirkolla oli kuitenkin ohjaava rooli saarna- 
tuolihankinnan toimeenpanossa.

Mahtimiesten kirkolliset lahjoitukset olivat osa julkista esittäyty
mistä, mutta niillä oli myös uskonnollinen ulottuvuus, jonka kautta ne 
liittyivät osaksi vuosisataista muistokäytäntöä. Keskiaikaisten lahjoi
tusten ja sielunmessujen tilalle tuli reformaation jälkeen uudet keinot 
ja kirkolliset esineet, joiden avulla lahjoittaja saattoi varmistaa muiste
tuksi tulemisen seurakunnan edessä.®^

Myös valtaporvaristolla oli papistoa ja virkamiehistöä paremmat 
taloudelliset mahdollisuudet lahjoittaa kirkkoihin kallisarvoisia esinei
tä. Turun tuomiokirkossa oli kauppiailla ja muilla porvareilla näkyvä 
asema lahjoittajina, ja monet merkittävät kirkolliset esineet alttaritau
lusta urkuihin olivat heidän varoillaan hankittuja.®^

Tuhkasta nouseva tuomiokirkko

Useita kertoja tulipaloissa tuhoutunut Turun tuomiokirkko raken
nettiin aina uudestaan palvelemaan sen monia tehtäviä. Jälleenraken
nukset, kuten koko tuomiokirkon historia, kertovat sen merkitykses
tä kaupungin eri säätyjä kokoavana tilana. Olen tarkastellut tätä tilaa
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saarnatuolien rakennus- jaylläpitohistorian näkökulmasta. Kaupunki
laisten silmissä saarnatuolien merkitystä kirkkosalissa korosti niiden 
näkyvän sijainnin ohella se, että jumalanpalveluksessa keskeiseen ase
maan noussut saarna julistettiin sieltä.

Tiedot tuomiokirkon varhaisten saarnatuolien vaiheista jäävät hy
vin niukoiksi. Monipuolisimman kuvan kirjalliset lähteet tarjoavat 
Lehtisen kartanonherran Henrik Flemingin ja Mustion ruukinpatruu
nan Petter Thorwosten lahjoittamista saarnatuoleista, joita olen tässä 
artikkelissa tarkastellut laajemmin. Molemmat lahjoittajat osallistuivat 
esimerkillisesti ja säätynsä velvoitteen mukaisesti Turun tuomiokirkon 
kaunistamiseen. Heitä myös muistettiin kiitossanoin ja erilaisin huo
mioin. Esimerkiksi Petter Thorwoste sai vastineeksi kauniista saarna- 
tuolista (’’tili en liten recompense för den wackra cantzeln” )97  tuomio
kirkkoon ilmaisen hautapaikan, jonne haudattiin ainakin kaksi hänen 
lapsistaan.9®

Turun tuomiokirkko oli hiippakunnan arvokkain ja näkyvin sijoi
tuspaikka lahjoituksille. Toistuvien tulipalojen, muutosten ja raken
nushankkeiden vuoksi se myös tarjosi aina vain uusia lahjoitusmah- 
dollisuuksia, ja oli samalla hyväntekijöiden näyttämö näiden hakiessa 
paikkaansa Jumalan silmissä ja ihmisten mielissä.
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tuolin tekijäksi Jost Schiitziä (k. 1674), joka valmisti saarnatuolin rappuset. 
Lundmark 1930, 322.

45 Gyllenius 1882,154.

Tuija Tuhkanen

208



46 Ks. esim. Aspelin 1902,18 ; Cleve 19 32 ,15 5 ; von Bonsdorff 1988, 258; Gard
berg 2000, 15 5 -15 6 . Aspelin on pitänyt mahdollisena, että Balt olisi tehnyt 
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