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KP Arkkipiispa Leo ja KP metropoliitat Arseni ja Elia! 

Piispainkokouksen pyynnöstä kirjoitamme lausunnon aloitteesta, jonka sisältönä oli ikonimaalareille ja 

ikoneja käyttöön siunaaville papeille suunnattava ohjeistus. Piispainkokouksessa 4/2021 asian lähtökohtana 

olivat vastikään kanonisoitujen pyhien Johannes Valamolaisen ja Johannes Sonkajanrantalaisen ikonografia 

ja sen mahdollinen piispainkokouksen ohjauksessa toimeenpantava sääteleminen. Kysymystä käsitteli myös 

piispainkokous 5/2021, jolle samasta asiasta oli laadittu kaksi perusteellista, sen teologisia ja käytännöllisiä 

puolia käsittelevää lausuntoa. Alla olevan kannanoton kirjoitamme taidehistorioitsijoina ja humanistisina 

tutkijoina.  

Meistä kumpikin on aikaisemmissa yhteyksissä ottanut kantaa vanhoja pyhäinkuvia, niiden arvostamista ja 

ylläpitoa koskeviin kysymyksiin. Samoin olemme tehneet keskusteltaessa vanhan ja uuden esineistön yhteen 

sovittamisesta esimerkiksi niin sanotun jälleenrakennuskauden pyhäköissä ja Uuden Valamon 1940- ja 1970-

lukujen kirkoissa. (Toisinaan on ollut kyse tilanteista, joissa sisustettiin ensimmäistä kertaa ja toisinaan taas 

sellaisista, joissa totuttua järjestystä muutettiin.) Tällä kertaa ei ole puhe samanlaisista asioista, vaan määränä 

on selvittää, tulisiko piispainkokouksen luoda sitovat säännöt sille, miten pyhän Johannes Valamolaisen ja 

Johannes Sonkajanrantalaisen ikonit on maalattava. Piispainkokouksen keskusteluun johtaneessa tilanteessa 

saattaa aavistella ikonimaalausta harrastavien, sitä opiskelevien, pyhiä kuvia työkseen tekevien, tunnettujen 

ikonimaalareiden, ja maalausta opettavien väittelyä, josta vain osa lienee käyty julkisuudessa.   

Husso käsitteli väitöskirjassaan Suomen ortodoksisen kirkon vanhan esineistön elämänkaarta, sellaisessa 

ilmeneviä jatkumoita ja katkoja, sekä – Karjalasta siirrettyyn kalustoon liittyvänä – ikonimaalauksen ensi 

askelia sodanjälkeisessä Suomessa. Kotkavaaran väitöskirjan aiheena taas olivat venäläisen 1800- ja 1900-

luvun alkupuolen ikonikeskustelun tasot – antikvaarinen, esteettinen ja uskontofilosofinen – sekä näiden 

kiteytyminen maalausharrastukseksi paitsi emigranttikeskuksissa myös entisen keisarikunnan rajamailla ja 

joiltain osin Neuvostoliitossa. Tutkimustyössä tulimme kummatkin havaitsemaan, että 1910-20-luvuilta 

lähtien ikoneista innostuvien, eri sukupolvia edustavien, eri yhteiskunnallisessa asemassa elävien ihmisten 

parissa syttyi usein väittelyä siitä, kuka taitaa parhaiten temperatekniikkaa, tuntee perinnäissäännöt, esikuvat, 

ja hallitsee puheen kuvan teoriasta (niin sanotusta ikoniteologiasta). Muistamme edelleen myös, että 1970-

luvun Kuopiossa huoli ”väärin maalattujen” ikonien leviämisestä synnytti lyhytikäisen ”Ikonineuvoston”, 

joka kuitenkin sai aikaan vähän, kuten taidehistorioitsija Kalle Jouppi (JY) gradussaan ”Kaanoninvartijat” on 

osoittanut.  



Ne, jotka nyt maalaavat ikoneja, ovat valinneet tuon työn vapaasti, yksilöllisin perustein, toisin kuin 

aikaisemmilla vuosisadoilla. Silti kiistellään mielipiteistä ja korostetaan samalla – 1500–1600-luvun 

kirkollisten säädösten kielellä – että työn perustana on kuuliaisuus ja nöyryys, ja että ikonimaalari on 

”nimetön”. Humanistista tutkijaa tällainen ristiriitaisuus ei ihmetytä, ilmenipä sitä sitten maallikoissa, 

papeissa tai piispoissa, sillä 1900-luvulla uusiksi luotu ikonimaalaus liittyi eurooppalaisen modernismin 

ilmentymiin, modernin maalaustaiteen maailmaan, eikä inhimillinen kilpailu ja ristiriitaisuus sen piirissä 

ollut eikä edelleenkään ole harvinaista. 

Taidehistorian tutkija on humanisti ja keskittää huomionsa menneisyyden tai lähimenneisyyden ihmisiin, 

heidän toimiinsa ja motiiveihinsa, ja on kiinnostunut niin ”oikeista” kuin ”vääristä” mielipiteistä ja vallan 

keskiössä samoin kuin marginaalissa tapahtuvasta toiminnasta. Tutkijaa kiinnostaa kokonaisuus, jota hän 

pyrkii tarkastelemaan kunnioittavan välimatkan päästä – sisään astumatta – asemansa sitoutumattomuutta 

valppaasti vaalien. Se on humanistin ja historiantutkijan velvollisuus ja oikeus. Tätä lausuntoa pyydettiin 

meiltä meneillään olevassa, kahden kuva-aiheen suunnittelua koskevassa päiväntuoreessa väittelyssä.  

Tässä sanottua enempää meidän ei sovi keskusteluun osallistua. 
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