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8 kiitokset

Kiitokset 

Uteliaisuuteni historian professori Väinö Voionmaan kirjoituksiin ja 

näkemyksiin heräsi tutkiessani sekä työväenliikkeen historiaa että poh-

joisia ylikansallisia alue- ja rajanvetoja (muun muassa Kalotin kansaa, 

SKS 2004) ja Terijoen rajayhteisön murroskausien haasteita (Maailmo-

jen rajalla, SKS 2009). Törmäsin monipuolisen ja aktiivisen Voionmaan 

kirjoituksiin hahmotellessani sekä Suomen Jäämeren kysymystä että 

Kannaksen alueellista pro�ilia. Kuvitteellisesti olen kuunnellut fenno-

maanisen sosialistitohtori Voionmaan puhetta Terijoen soitto-, laulu- 

ja urheilujuhlassa juhannuksena 1910, ’kulkulaitoksesta’ vastanneen 

senaattori Voionmaan tiesuunnitelmia Rovaniemellä kesällä 1917 ja 

kauppaministeri Voionmaan tulevaisuudenvisioita Petsamon rannoilla 

kesällä 1939. Voionmaan monien vaativien roolien – aktiivipoliitikon ja 

tieteellistä työtä tekevän professorin roolien – yhdistäminen on kieh-

tonut minua arvioimaan ”Suomen valtiolaivan” dramaattisia poliittisia 

väyliä juuri Voionmaan silminnäkijän, kokijan ja aikalaistodistajan näke-

myksistä käsin.

Tutkimukseni ovat taloudellisesti mahdollistaneet Suomalainen Tie-

deakatemia ja Itä-Suomen yliopisto, jossa olen hankkeen aikana toimi-

nut Jutikkala-professorina. Lämpimät kiitokseni Tiedeakatemian halli-

tukselle ja sen hallinnoimalle Eino Jutikkalan rahastolle, professori Arto 

Mustajoelle, professori Sirpa Jalkaselle, professori Matti Saarnistolle ja 

professori Olli Martiolle sekä toimistosihteeri Eija Jussilalle ja muulle 

Tiedeakatemian toimiston väelle. Kiitokset myös Itä-Suomen yliopis-
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ton rehtoreille Perttu Vartiaiselle ja Jukka Mönkköselle, dekaani Harri 

Siiskoselle, historia- ja maantieteiden laitoksen johtajalle professori Juk-

ka Korpelalle ja varajohtajalle professori Alfred Colpaertille sekä koko 

historia- ja maantieteiden laitoksen henkilökunnalle ja yhteiskunta- ja 

kauppatieteiden tiedekunnan hallintoväelle. Olen ollut onnekas voides-

sani toimia tämäntyyppisen aiheen parissa juuri Joensuun kampuksella, 

jonka yhtenä painopistealueena on Venäjän ja Suomen välinen alue- ja 

rajatutkimus. Kiitokset myös dosentti Alexey Gobuleville Petroskoihin, 

Heikki Kajannolle Kansan Sivistysrahastoon sekä FM Hanna Jäntille, 

FM Sinikka Selinille, FM Oona Ilmolahdelle, FT Annette Forsénille, 

dosentti Mia Korpiolalle, tohtori Helena Hirvoselle, tohtori Taina Hut-

tuselle, FL Riikka Myllykselle ja FL Tarja Ignatiukselle, osastosihteeri 

Tiikka Suhoselle, Voionmaan lapsenlapsille Ilkka Voionmaalle, Kaarlo 

Voionmaalle, Tapani Voionmaalle ja Marjatta Vehkaojalle sekä Hannele 

Voionmaalle ja monille muille tavalla tai toiselle hankettani tukeneille 

kollegoilleni ja ystävilleni. Kiitän myös Työväen Arkiston, Työväenliik-

keen kirjaston, Kansallisarkiston, Ulkoasiainministeriön arkiston ja 

Kansan arkiston sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran henkilökuntaa 

ammattimaisesta avusta.

Lopuksi lämpimät kiitokseni opiskelijoilleni sekä Joensuussa että 

Helsingissä innostavista seminaareista. Ystäviäni ja perhettäni (Jarmoa, 

Hansia, Tuomasta ja Saaraa) kiitän antoisista kenttämatkoista kaiken 

maailman rajapinnoille ja -alueille, kuten Väinö Voionmaan jalanjäljille 

Gotlantiin, Jyväskylään, Pälkäneelle, Petsamoon, Vienan Karjalan ky-

liin, Aunuksen Repolaan, Tarttoon, Kannakselle, Pietariin ja Pariisiin. 

Kenttämatkat ovat antaneet konkreettisen tunnun Voionmaalle tärkei-

siin paikkoihin ja tiloihin. Omistan tämän kirjani 1908 fennomaanihen-

gessä perustetulle Suomalaiselle Tiedeakatemialle, jonka varsinaiseksi 

jäseneksi Väinö Voionmaa valittiin 1916 ja jonka esimiehenä hän toimi 

vuosina 1943−1944.

Karjalan radalla 24. toukokuuta 2013

Maria Lähteenmäki
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Lukijalle

This book is about the relationship
between history and politics.
F. R. Ankersmit1

Poliittisella toiminnalla on kautta aikain ollut yksi intohimoinen ja kor-

kea päämäärä ylitse muiden: henkilökohtaisen ja oman viiteryhmän 

maailmankatsomuksen saaminen hallitsevaan valta-asemaan, itsestään-

selvyydeksi ja yhteiskunnalliseksi normiksi, johon muiden toimijoiden 

on suhteutettava ja mukautettava ratkaisunsa. Tämä vallan eetos vie 

kaikkea poliittista toimintaa eteenpäin. Demokraattisissa yhteiskunnis-

sa valtataisteluun liittyvä tunnekuohunta näyttäytyy yleensä korkeintaan 

rasistisina vihapuheina, mutta muissa järjestelmissä se voi sen sijaan 

tulehtua pitkällisiksi aseellisiksi sodiksi. Väinö Voionmaan mukaan puo-

luetaisteluissa ei ollut sinänsä mitään kauhistuttavaa, sillä ne kuuluivat 

olennaisena osana valtioelämän olemukseen. Hänen mukaansa valtion 

sisäinen järjestys rakentui taisteluiden, voittojen ja tappioiden kautta. 

Historian professorin virkaan juuri astunut ja kohta ammattipoliitikon 

uransa aloittava Voionmaa lainasi teksteissään Gustav Ratzenhoferia, 

jonka mukaan politiikka oli voimien häikäilemätöntä mittelyä. Ratzen-

hoferin mukaan sitä voidaan käsitellä ainoastaan voimaoppina.2 Tuon 

voimaopin häikäilemättömyyden Voionmaa tuli tuntemaan hyvin konk-

reettisesti ennen kun päätti pitkän poliittisen uransa.

1  Ankersmit 2002, 1.

2 Voionmaa 1918a, 12; Gustav Ratzenhofer (1842–1904) oli itävaltalainen sosiologi ja sosiaalidarwinisti.
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Tässä kirjassa luodataan yksittäisen poliittisen henkilön, Karl Väinö 

Voionmaan (1869−1947) toimintaa aikaisemmissa Voionmaata kä-

sitelleissä esityksissä varjoon jääneestä näkökulmasta eli esitellään ja 

arvioidaan Voionmaan raja- ja aluenäkemyksiä valaisevaa ajattelua, pu-

huntaa ja aktiviteetteja 1900-luvun alkupuoliskon poliittisessa, etenkin 

Voionmaan oman puolueen Sdp:n viitekehyksessä. Rajat ja alueet eivät 

tarkoita tässä yhteydessä yksinomaan fyysisiä (todellisia ja toivottuja) 

raja- ja maa-alueita, vaan myös abstraktimpia rajoilla olemisia ja toi-

minta-alueita. Voionmaan raja- ja aluepoliittisten ratkaisujen ymmärtä-

miseksi tutkimuksessa esitellään aluksi hänen aatteelliset ja sosiaaliset 

lähtökohtansa (luku 1) ja keskeisimmät käänteet hänen akateemisella 

urallaan ja julkaisutoiminnassaan (luku 2). Tutkimusstrategialtaan kä-

sillä oleva työ on empiiristä poliittista historiaa, ja se on toteutettu laa-

dullista teemoitteluanalyysiä hyödyntäen. Voionmaan tuottamasta teks-

timassasta on koottu, eritelty ja arvioitu edellä mainitun tutkimusjuonen 

kannalta olennaisimpia tapahtumia, akteja ja niitä koskevia tulkintoja.3 

Tehty valinta tarkoittaa yhtäältä sitä, ettei Voionmaan laaja yhteiskun-

nallinen toiminta edes poliittisella kentällä tule tässä tutkimuksessa kar-

toitetuksi kronologisesti. Rakenteellisesti valinta merkitsee sitä, että työ 

koostuu neljästä suhteellisen itsenäisestä kokonaisuudesta: aatteellisen 

intohimon ja poliittisen kutsumuksen leimaamasta puheesta (osa I), 

odotuksen tuskaa ja voiton makeutta viestivästä tekstistä (osa II), pelon 

ja ahdistuksen teemasta (osa III) sekä epätoivoon syöksymisen ja kan-

sallisen häpeän leimaamasta teemakokonaisuudesta (osa IV). Valittu 

analyysitapa merkitsee myös sitä, että Voionmaan autenttisia tekstejä on 

siellä täällä tutkimuksen sivuilla suorina siteerauksina. Lainaukset pal-

velevat tässä yhteydessä tutkijan tekemiä tulkintoja, kuvaavat aineiston 

luonnetta ja esitystavallista muotokieltä sekä elävöittävät tekstiä.4

3  Tässä tutkimuksessa hyödynnetään lähdekriittisen menetelmän ohella lähiluvun metodia sen laa-

jassa merkityksessä tarkoittaen huolellista ja ymmärtävää tekstin luentaa, ks. mm. Pöysä 2010, 33; 

Laadullisesta tutkimusmenetelmistä ja teemoittelusta analyysitapana ks. mm. Alasuutari 2007, 31−54, 

77−89; Eskola & Suoranta 2008, 13−33, 174−180.

4  Esitystavaltaan työni on narratiivinen. Narratiivisen eli kertomuksellisen esitystavan sanotaan olevan 

ihmisille tyypillinen tapa tehdä selkoa tapahtuneesta. Narratiivisuutta voidaan pitää myös laadullista 

 tutkimusta yleistävänä ominaisuutena, joka kertoo yhtä lailla laadullisen tutkimuksen tekijästä kuin 

myös hänen käyttämästään aineistosta. Narratiivisuus on myös näkökulma käytettyyn aineistoon. 
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Tutkimusta jäsentäväksi teoreettiseksi ajatuspohjaksi ja metapuheek-

si rakentuu pienten valtioiden geopolitiikkaa, olemassaolon oikeutta, 

alueellisuutta ja rajankulkuja koskevat kiistanalaiset, hyvin sensitiiviset 

ja alati ajankohtaiset kysymykset. Geopolitiikalla tarkoitettiin käsitteen 

syntyaikoina, 1800−1900-luvun vaihteessa ennen muuta valtioiden 

alueista käytyä valtataistelua. Sittemmin, etenkin 1980-luvulta lähtien, 

geopolitiikka-käsite on avautunut huomattavan paljon laajemmaksi kat-

taen valtioiden ja niiden voimasuhteiden lisäksi monitasoisen kansain-

välisen politiikan ilmiöt valtioiden välisinä politikkoina ja ulkopolitiik-

koina, kuten maantieteilijät Vilho Harle ja Sami Moisio ovat esittäneet.5 

Geopolitiikka on tässä yhteydessä oiva käsitteellinen väline jäsentämään 

tutkimuksen kokonaisuutta, sillä geopolitiikka on jo lähtökohtaisesti ra-

kentunut historiallisen tiedon, maantieteellisen aluetutkimuksen ja val-

tio-oppineisuuden kolmiliiton leikkauspisteeseen. Kaikki nämä tieteen-

alat olivat Väinö Voionmaan erityisen kiinnostuksen kohteita. Voidaan 

sanoa, että Voionmaa oli geopoliitikko jo ennen käsitteen syntyä.

Lähtökohtana geopoliittiselle puhunnalle tässä on historian merkittä-

vyyttä valtioiden kehittymisprosesseissa korostavan valtio-oppineen Barry 

Buzanin muistutukset siitä, että valtio määrittyy nimenomaan kansain-

välisen yhteisön käytäntöjen kautta − ei sisäsyntyisenä legaalisena ja 

hallinnollisena yksikkönä − ja että valtiollinen turvallisuus tarkoittaa 

valtion kykyä säilyttää itsenäinen identiteettinsä ja funktionaalinen kos-

kemattomuutensa. Tästä turvahakuisuudestahan ensimmäisen tasaval-

lan ajan Suomen politiikanteossa oli perimmiltään kyse. Turvallisuuden 

näkökulmasta katsottuna eurooppalaisessa valtiopuhunnassa ideaaliksi 

on nostettu suvereeni territoriaalinen valtio: kansallisvaltio, jossa etniset 

ja kulttuuriset rajalinjat ovat yhteneväisiä poliittisten rajojen kanssa.6 

Näin onnellinen tilanne on ollut kuitenkin vain harvoissa tapauksissa, 

ja taistelut  kiistanalaisten alueiden  rajoista ovat voineet olla historian 

saatossa äärimmäisen kivuliaita. Yhä vieläkin 2010-luvulla kansakun-

Muun muassa Eskola & Suoranta 2008, 22−24; Ks. myös Syrjälä 2001 ja White 1987; Historioitsija 

Marc Bloch kirjoitti 1940-luvulla, että historian luonteesta ihmistä tutkivana tieteenä seuraa sen eri-

tyisasema mitä tulee ilmaisun ongelmaan onko se ’tiedettä’ vai ’taidetta’?” Bloch 2003, 77.

5  Harle & Moisio 2003, 9−10.

6  Buzan 1991, 18−19, 57−69, 101; Korhonen 2008, 235−254.
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tien, autonomisten alueiden ja itsenäiseksi pyrkivien etnisten ryhmien 

asuttamien transnationaalisten alueiden7 täysivaltaisuuskysymykset ja 

ylipäätään asemat eurooppalaisessa valtioliittoperheessä ovat ajankohtai-

sia. Samoin kuin pienten valtioiden rooli suurten dominoimassa Euroo-

passa. Historioitsija Michel Foucault’n mukaan ”Eurooppa oli ennen ja 

on edelleen maantieteellinen aluejako ja monta valtiota vailla ykseyttä”, 

mutta valtioiden kesken on kuitenkin olemassa merkittävä, ellei jopa pe-

rustava tai vähintäänkin kiinnostava ero suurten ja pienten välillä.8 Voi-

dakseen taata turvallisen asemansa pienten valtioiden on välttämätöntä 

liittoutua joko keskenään tai suurten kanssa. Esko Antolan mukaan eu-

rooppalaisten pienten nykyvaltioiden paras liittolainen tulevaisuudessa 

ei välttämättä ole Euroopan komissio tai muut pienet valtiot vaan suur-

valta.9 Tässä suhteessa ollaan palaamassa Voionmaan ja muiden hänen 

aikalaispoliitikkojensa puhetapoihin ja pyrkimyksiin solmia yhteistoi-

mintasuhteita ja suojelusopimuksia nimenomaan suurvaltojen kanssa 

tai hakea turvaa Voionmaan tapaan kansainvälisistä instituutioista.

Geopolitikkona Voionmaa käyttää teksteissään usein käsitteitä paikka, 

alue ja raja, joilla hän pääasiallisesti viittaa fyysisiin, poliittisesti tai kult-

tuurisesti neuvoteltuihin kokonaisuuksiin ja tiloihin. Yleisessä mielessä 

paikoilla voidaan tarkoittaa maantieteellisiä sijainteja (kuten tässä työssä 

Jyväskylää, Helsinkiä ja Tarttoa), mutta ne saavat kulttuuriset merkityk-

sensä elämästä, ihmisten kokemusten ja kertomusten välittäjinä, kuten 

Seppo Knuuttila on huomauttanut.10 Alue taas määrittyy yksinkertaisim-

millaan sellaiseksi maan osaksi, joka eroaa ominaisuuksiensa vuoksi 

ympäristöstään. Näin Voionmaankin viljelemät käsitteet Suomen valtio-

alue, suomalainen kulttuurialue ja Suomen raja-alueet määrittyivät eri-

tyisyytensä kautta omiksi erillisiksi entiteeteikseen. Kaikki aluemuodot 

(hallinnolliset, poliittiset, kulttuuriset, toiminnalliset, taloudelliset, ima-

ginääriset) ovat nykyään laajasti harrastettuja monitieteisiä tutkimus-

7  Näistä mainittakoon vain Grönlannin ja Skotlannin itsenäisyysliikkeet sekä baskien ja kurdien taistelu 

kansainvälisestä tunnustuksesta. Kaikki kansakunnat eivät muodosta valtiota, yksi kansakunta voi olla 

jakaantuneena useampaan valtioon ja yksi valtio voi käsittää useita kansakuntia. Buzan 1991, 71.

8  Foucault 2010, 284.

9  Antola 2004, 21−23, 34, 38, 52, 73.

10  Knuuttila 2006, 7.



14 lukijalle

kohteita.11 Nykytutkimuksessa rajoja ei määritellä aivan niin fyysisinä 

kuin Voionmaan puhunnassa, vaan ne on nähty laajemmin hedelmälli-

sinä tulokulmina yhteiskuntien ja kulttuurien tutkimukseen sisältäpäin 

− kylläkin osana valtioiden muodostumista ja institutionalisoitumista, 

mutta myös ihmisten identiteettien ja yhteisöjen määrittelijöinä.12

Laajemmasta, eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna käsillä ole-

va Suomen historiaa koskeva tutkimus on konkreettinen esimerkki sii-

tä, miten kompleksista, työlästä, pitkäjänteistä ja epäitsenäistä pienen 

valtion on ulkoisten ja sisäisten jännitteidensä ristipaineessa saavuttaa 

täysivaltaisuus ja ylläpitää sitä omaehtoisesti. Ehkä se ei ylipäätään ole 

lainkaan mahdollista. Suvereniteetin kaipuussaan Suomen tie vei en-

sin Kansainliiton ja sittemmin Yhdistyneiden Kansakuntien jäseneksi. 

Aiemmin Suomessa oli katsottu kuvitteellisen Suur-Skandinavian suun-

taan ja hahmoteltu Reunavaltioliittoa, ja myöhemmät jälkipolvet ovat 

puolestaan hakeneet turvaa Euroopan Unionista. Jotkut uneksivat lisäksi 

Naton suojaverkosta. Tarve liittoutua ja hakea turvaa suurista ystävistä 

on ollut ja on yhä syvällä itsenäisen Suomenkin poliittisen toiminnan 

rakenteissa. Näin oli etenkin kansainvälisinä kriisiaikoina 1917−1920 

ja 1939−1944, jolloin Suomi hakeutui Saksan suojelukseen. Suomi eli 

koko Voionmaan kansanedustaja-ajan (1919−1947) itseään ryhdistävän 

ja vahvistavan Neuvostoliiton imperiumin kyljessä. Tämä vaikutti myös 

Voionmaan tapaan kirjoittaa politiikasta ja ylipäätään määritti sitä, mille 

paikalle hän asemoitui sosiaalidemokraattisella puoluekentällä.

Taistelu vallasta: varjosta valoon

Poliittinen kamppailu ei rajoitu yksin valtioiden tai puolue- ja aateryh-

mittymien välisiin kiistoihin, vaan nokkapokkaa on käyty ja käydään 

edelleen ankarasti ja alati myös puolueiden sisäisillä kentillä − ja erityi-

sesti juuri siellä, kuten puoluejohtajuutta tutkinut James MacGregon 

11  Nykyisestä aluetutkimuksesta ja moninaisista käsitemäärittelyistä muun muassa Mikkeli 2009, 

25−51.

12  Eskelinen 2012, 19−29; Teemanumero Geopolitics, Vol. 6, Issue 1, 2011.
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Burns on huomauttanut.13 Voionmaan aikalainen Max Weber on taas 

muistuttanut, että politiikan keskeinen keino on väkivalta ja poliitik-

koa ohjaa niin sanottu valtavaisto, pyrkimys valtaan. Se kuuluu tämän 

normaaleihin ominaisuuksiin sekä sisäisillä että ulkoisilla valtataistelun 

kentillä.14 Vaikka valtataistelu ja siihen liittyvä oppositiotoiminta ovat 

avainkäsitteitä kaikessa poliittisessa toiminnassa, tilatut puoluehistoriat 

ja poliitikkomuistelmat ovat usein himmentäneet puolueiden sisäiset 

moniääniset puheet ja välienselvittelyt sivujuonteiksi ja leimanneet oppo-

sitiomiehet ja -naiset vähämerkityksellisiksi haihattelijoiksi − joskus jopa 

pettureiksi. Valtaapitävät ovat saaneet kiinnitettyä kielteisen konnotaation 

jo sanaan oppositio15. Moniäänisyyttä ovat vaimentaneet myös puoluei-

den eheää ulkokuorta paimentavat puoluejohdot ja puoluevirkailijat; se 

on heidän yksi tärkeimmistä tehtävistään. Filoso� Karl Popper kirjoitti 

Euroopan raunioilla vuonna 1945, että pelokkaat ihmiset ovat taipuvaisia 

palvomaan valtaa sekä alistumaan niin sanottujen suurmiesten tahtoon 

kollektiivin edun nimissä. Kritiikitön vallanpalvonta takautui hänen mu-

kaansa romanttiseen käsitykseen valtapolitiikan historiasta.16

Pitkän poliittisen uran tehnyt Karl-August Fagerholm on todennut, 

että sota-aikana Sdp:n eduskuntaryhmässä vain harvat uskalsivat tai 

halusivat asettua puoluejohtoa vastaan17 aikomatta kuitenkaan erota 

puolueesta. Eräs näistä rohkeista oli Fagerholmin mukaan Voionmaa. 

Koska yhteisön tunneilmasto, tunnereaktiot ja reagointitavat rakentuvat 

vuorovaikutuksessa kulloiseenkin seurapiiriin kuuluvien yksittäisten 

toimijoiden kesken, Voionmaakin muokkasi kanssatoimijoidensa käsi-

tystä yhdessä eletystä yhteiskunnallisesta tilasta. Puolue on aatteellinen 

yhteisö mutta myös arkinen työpaikka, jossa käydään ja on alati käyty si-

säistä valtataistelua. Sen sisällä myös juonitaan, juorutaan, panetellaan, 

13  Burns 1978, 315−316.

14  Weber 2009, 129, 138.

15  Etymologisen sanakirjan mukaan oppositio tarkoittaa vastarintaa sekä vastustusta, ja se juontuu lati-

nan sanasta oppositiô (asettaa vastaan, vastustaa). Suomen kirjakielessä sana on esiintynyt kuvaavasti 

juuri 1800-luvun loppupuolelta lähtien eli aikana, jolloin suomalainen puoluekenttä alkoi uudistua. Ks. 

Häkkinen 2004, 834.

16  Popper 2000, 632–639.

17  Fagerholm 1977, 156.
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levitetään tarkoitushakuisesti myönteisiä ja kielteisiä huhuja, tuetaan, 

luovitaan, liittoudutaan, petetään muita ja harrastetaan itsepetosta − sa-

nalla sanoen taistellaan omien näkemysten saamiseksi hegemoniseen 

asemaan. Poliittisessa maailmassa huhut ja juorut eli epäviralliset kul-

kupuheet rakentavat poliittista toimintakulttuuria vähintään yhtä paljon 

kuin julkiset puheet. Lörpöttelyn mestarin Juho Kusti Paasikiven − eli 

”miehen joka puhuu enemmän kuin kaikki muut yhteensä”18 −  mukaan 

liike-elämässäkin juoruiltiin noina aikoina yhtä paljon kuin politiikas-

sa.19 Tutkijat taas ovat muistuttaneet, että juoruilu on yhtä yleistä mies-

ten kuin naistenkin keskuudessa, joskin miehet puhuvat mieluummin 

suorituksista ja omista kokemuksistaan kun taas naiset ihmissuhteista 

ja muiden kokemuksista. Sekin tiedetään, että taitava puhuja ja mani-

puloija voi pyrkiä pönkittämään omaa asemaansa levittämällä tahallises-

ti ikäviä juoruja, ja juoruiluun kätkeytyykin piiloaggressiivisuutta sekä 

koston- ja vallanhalua. Toisaalta juoruista voi tutkimusten mukaan olla 

jopa puolet myönteisiä.20

Juorujen lisäksi kansanedustajat saattoivat saada osakseen törkeitä 

nimettömiä kirjeitä, ja eduskunnan ilmapiiri oli etenkin kriisiaikoina 

huhujen ja arvelujen kyllästämää.21 ”Maa on huhuja täynnä, ja sekaan-

nus tulee yhä suuremmaksi”,22 kirjoitti Voionmaa jatkosodan aattona. 

Suomen Saksan-lähettiläs Wipert von Blücher on paljastanut, että vuosi-

na 1938−1945 Saksan ulkoministerinä toiminut Joachim von Ribbentrop 

samoin kuin johtajansa Adolf Hitler hankkivat ratkaisuissaan ja toimen-

piteissään käyttämiään tietoja ”vähemmän siistejä kanavia” pitkin. Tä-

män vuoksi väärät, tarkoitusperissään kyseenalaiset, valheelliset ja jopa 

sepitetyt selonteot ja puheet saattoivat muuttaa koko maailmanhistorian 

suuntaa kriittisinä aikoina.23

18  Ks. Polvinen 1995, 80.

19  Paasikiven päiväkirja 15.11.1929. Ks. Paasikivi 2000, 111.

20  Koskinen 2000, 24–34, 139, juorun moni-ilmeisestä määritelmästä 37–42; Kaukainen 2003, 16–17, 29, 

117.

21  Salmela-Järvinen 1968, 6.

22  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 7.5.1941. Voionmaan arkisto. KA.

23  von Blücher 1953, 79−80; Tosin Blücher katseli Hitlerin vallankäyttöä ulommalta riviltä eikä hän päässyt 

tapaamaan Hitleriä koko sinä aikana kun oli Helsingissä lähettiläänä. Ks. Jonas 2010, 423; On myös 

tutkittu, että jopa laatulehtien uutisista suuri osa perustuu epämääräisiin lähteisiin. Ks. Koskinen 

2000, 41.



lukijalle 17

Puolueiden sisäiset kriitikot − itseoikeutettujen johtajien ja joukkojen 

hämärään välitilaan asemoituneet miehet ja etenkin naiset − ovat jääneet 

vähälle huomiolle myös akateemisen poliittisen historian tutkimuksissa. 

Ala on historiantutkimuksen näkökulmasta nuori, kuten itse joukko-

puolueetkin.24 Näin on tilanne myös laajemmin eurooppalaisella puo-

luekentällä. W. G. Runciman on muistuttanut, että 1900-luvun alussa il-

mestyi vain kaksi klassikoksi noussutta akateemista puoluetutkimusta25. 

Ensimmäinen tutkimus yksittäisestä puolueesta poliittisena instituu-

tiona ilmestyi 1936.26 Voionmaan toimittama Sosialidemokratian vuosi-

sata (1906−1909) on merkittävä avaus Suomen sosialidemokraattisen 

puolueen historiankirjoituksessa, mutta akateemiset kriteerit täytti vasta 

1961 julkaistu Hannu Soikkasen väitöskirja Sosialismin tulo Suomeen 

ja saman tekijän Sdp:n puoluehistoriat 1−3 (1975−1991). Työväenpuo-

lueiden vasemmistofraktion historiankirjoitus on vieläkin tuoreempaa. 

Sillä saralla ovat sosialidemokraattisesta puolueesta sisällissodan jälkeen 

eronneet tai erotetut eksoottiset vallankumoukselliset sekä draamaa, 

tragiikkaa ja väkivaltaa sisältävät suomalaisten kommunistien aktivi-

teetit27 sekä muun muassa sota-ajan Kuutosiksi kutsuttu Sdp:n sisäi-

nen oppositioryhmä saaneet ylenpalttisesti huomiota. Sen sijaan Sdp:n 

sisälle jääneitä, niin sanotusti kulisseissa toimineita toisinajattelijoita 

on pro�loitu niukasti. Työväenliikkeen tutkijoita on kiinnostanut ennen 

muuta etujoukkojen, kaadereiden ja nokkamiesten puheet ja liikkeen 

dramaattisimmat käänteet eikä niinkään hienovaraisemmin ja työlääm-

min havaittavissa oleva vaikuttaminen vallan varjossa. Tämä ilmiö kos-

kee myös muita puolueita käsitteleviä akateemisia tutkimuksia.

24  Suomen työväenpuolue perustettiin 1899, ja se otti nimekseen Suomen Sosialidemokraattinen puo-

lue 1903. Maalaisliitto ja Rkp perustettiin 1906, Suomen Sosialistinen Työväenpuolue 1920 ja IKL 

1932. 1800-luvun lopun kielipuolueiden suomalaisen ja siitä irronneen nuorsuomalaisen puolueen 

perustalle luotiin Kansallinen Kokoomus ja Kansallinen Edistyspuolue 1918. Suomalaisen poliittisen 

ryhmätoiminnan perusta on 1700-luvun lopulla, jolloin Tukholmaan kokoontuneiden valtiopäivämiehet 

harjoittivat alkeellista puoluetoimintaa.

25  Ostrogorski M., Democracy and the organization of political parties (1902, orig. ranskaksi, saatava-

na myös nettikirjana). Ostrogorski (1854−1921) oli valkovenäläinen Venäjän historian tutkija, muun 

muassa naisten asemasta kirjoittanut oikeusoppinut ja poliittisen sosiologian uranuurtaja yhdessä 

saksalais-italialaisen sosiologin R. Michelsin kanssa. Michels R., Zur Soziologie des Parteiwesens in der 

modernen Demokratie (1911).

26  Runciman 1979, 28−29.

27  Ks. Saarela 1996, 9−12.



18 lukijalle

Julkinen kuva: porvari ja sosialisti samoissa saappaissa?

Väinö Voionmaa oli Suomen ja Pohjoismaiden historian ylimääräinen 

professori Helsingin yliopistossa (1918–1936), sosialidemokraattisen 

puolueen pitkäaikainen kansanedustaja, kolminkertainen ministeri, 

aikuiskasvatus- ja työväensivistysliikkeen kehittäjä, oppikirjojen tekijä 

ja kuuden lapsen isä Helsingin Ullanlinnan kaupunginosasta. Saksan 

Suomen-suurlähetiläs Wibert von Blücher on luonnehtinut Voionmaata 

itsenäisesti ajattelevaksi, asialliseksi, ennakkoluulottomaksi ja harkitse-

vaksi valtiomieheksi.28 Väinö Voionmaa ei ollut tyypillinen esimerkki 

aikakautensa demaripoliitikosta mitä tulee hänen taustaansa, politiik-

kansa painopistealueisiin tai asuinpaikkaansa. Voionmaan työläisper-

hetaustainen puoluetoveri ja tuolloin maan suurimman puolueen joh-

taja Väinö Tanner kuiskasi J. K. Paasikivelle Tarton neuvottelujen 1920 

aikana, ettei Voionmaata saanut aina ottaa aivan vakavalta kannalta.29 

Tannerin Voionmaata arvottava puhe Paasikivelle täyttää juoruilun kri-

teerit: Yhtäältä juoruilija haluaa nostaa omaa rooliaan ja arvostustaan 

keskustelukumppanin silmissä vähättelemällä puhunnan kohdetta, toi-

saalta hän yrittää saada tietoa arvioimastaan kohteesta keskustelukump-

paniltaan. Näin juoruilussa on kyse myös tiedon vaihdosta.30 Tannerin 

Voionmaata koskevasta huomatuksestä Paasikivelle voidaan lukea myös 

erilaiset tavat ymmärtää politiikka-käsite. Kuten Kari Palonen on eritel-

lyt, politiikka voidaan toisaalta ymmärtää tilakäsitteen kautta elämänpii-

rinä tai kenttänä, jolloin politiikka nähdään yhteiskunnan ”sisällä” ole-

vana ilmiönä. Toisaalta politiikka voidaan nähdä aivan toisella tavalla eli 

toimintana, jolloin siihen liittyy olennaisena osana ajallinen ulottuvuus 

ja poliittiset pelaajat. Politiikkaa jäsennetään jälkimmäisen ajattelutavan 

mukaan etenkin vaalikausien rytmissä, menneen ja tulevan toimintaraa-

missa.31 Näyttää siltä, että 1900-luvun alun Voionmaa edusti enemmän 

28  Näin Saksan Suomen suurlähettiläs Wipert von Blücher. von Blücher 1951, 130.

29  Paasikiven päiväkirja 12.6.1920. Ks. Paasikivi 2000, 15.

30  Koskinen 2000, 74.

31 Palonen Kari, Kaksi politiikan käsitettä. Tulkinta historiasta ja nykytilanteesta 2006. Ks. https://www.

jyu.�/ (poimittu 10.4.2013). Palosen mukaan politiikka-käsitteelle on tunnusomaista liukkaus eikä sillä 

ole vakiintunutta merkitystä, vaan siitä on esitetty ristiriitaisia ja vastakkaisia näkemyksiä.
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ensin mainittua tilallista ajattelutyyliä, kun taas Tanner oli Voionmaata 

aiemmin omaksunut toiminnallisen ajattelutavan politiikasta. 

Myös sittemmin, Voionmaan syntymäpäivänä 1939, Tanner luonnehti 

päivänsankaria  moniselitteisesti: ”Voi melkein saattaa kysymyksenalai-

seksi, onko Voionmaata oikeus pitää poliitikkona.”32 Tanner käyttää 

Voionmaasta vähättelevästi nimitystä poliittinen herkuttelija syystä, että 

Voionmaa valikoi hänen mukaansa tarkasti ne poliittiset toimet, joihin 

tämä ryhtyi eikä harrastanut ”varsinaista” puoluetoimintaa. Toisaalta 

hänessä ei Tannerin mukaan näyttänyt olevan laisinkaan poliitikoille 

tyypillistä kunnianhimoa eikä vallanhalua. Tannerin 1939 kirjoittama 

Voionmaan poliittista työtä marginalisoiva arviointi ja tämän luonneh-

timinen peitellysti vastuunpakoilijaksi yritti olla pinnallisen arvostava. 

Kirjoitusta voidaan nimittää yhtäältä ”hävyttömän hienotunteiseksi” ja 

toisaalta moralisoivaksi33, sillä siitä kuultaa läpi pirullinen piikki, petty-

mys ja ankara kritiikki, joka liittyi miesten erilaisiin näkemyksiin Suo-

men suunnasta kriisiytyvässä eurooppalaisessa poliittisessa tilanteessa. 

Henkilöpalvontaa ja yksinvaltaa ankarasti vastustanut Voionmaa taas 

summaa oman puolueensa sisäisen kritiikin mahdottomuuden totea-

malla, ettei ollut helppo hymyillä, kun tannerilaisten taholta huudeltiin 

kaikkia mahdollisia kompasanoja petturiin ja Moskovan kätyriin saak-

ka.34 Miehiä erotti myös suhde edistyspuolueen Risto Rytiin. Tanner tuki 

tätä muun muassa pääministeriksi 1939, muta Voionmaa taas piti Rytiä 

Hitlerin ystävänä ja loppuun asti sotasyyllisenä.35 ”Suur-Saksan valtakun-

nan sotavoimat nerokkaan johtajansa, valtakunnankansleri Hitlerin ko-

mennossa käyvät rinnallamme”,36 Ryti julisti radiossa kesäkuussa 1941. 

Tämä sai Voionmaan lähes luhistumaan. Voionmaa olisi ollut syvästi 

järkyttynyt, jos hän olisi nähnyt oman alma materinsa, Helsingin yliopis-

ton, kutsuvan niin sanotut sotasyylliset vuoron perään kunniatohtoreiksi 

32  Väinö Tanner, Väinö Voionmaa poliitikkona. Työläisopiskelija 2/1939, 30–32.

33  Ks. Koskinen 2000, 53.

34  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 10.11.1943. Voionmaan arkisto. KA.

35  Voionmaa esimerkiksi vastusti Rytin presidenttiehdokkuutta 1943 Sdp:n piirissä jääden kuitenkin vä-

hemmistöön. Sdp:n eduskuntaryhmän pöytäkirja 13.2.1943. TA; Tanner 1952, 33–34.

36  Presidentti Rytin radiopuhe 26.6.1941. Ks. Suomen sinivalkoinen kirja II 1941, 130–138.
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vuosina 1955−1957. Kun Kalastajatorpalla Helsingin Munkkiniemessä 

juhlittiin Tanneria tapahtuman johdosta, presidentti Paasikivi pahek-

sui entisen Suomen Saksan-lähettilään Toivo Kivimäen siellä pitämää 

sotanostalgista puhetta siinä määrin, että poistui tyytymättömänä pai-

kalta.37 Voionmaan syvä antipatia kansallissosialisteja ja heidän yhteis-

työkumppaneitaan kohtaan ei jäänyt keneltäkään huomaamatta. Eräs 

silminnäkijä on muistellut, että Voionmaa puhui yleensä rauhallisesti 

vaikeistakin asioista mutta menetti täysin malttinsa ja raivosi eduskun-

nassa Suomen natsistumista vastaan.38 Saksan Helsingin-lähetystön höl-

läsuinen, Gestapo-mieheksi epäilty lehdistöavustaja Johannes Metzger 

puolestaan mainitsee Voionmaan rauhanopposition aktivistina,39 mikä 

tarkoitti sota-aikana vahvaa natsi-Saksa-vastaisuutta.

Voionmaa oli saanut oikeistolaisen kotikasvatuksen, mutta hänen 

maailmankatsomuksensa oli vasemmistolainen ja humanistinen. Hän 

koki kulkevansa koko uransa ajan suomalaisen politiikanteon raja-

pinnoilla epätavallisena puoluepoliitikkona kulloisenkin ajanhengen 

vastavirrassa vallanpalvontaa vastaan ja sinnikkään uskollisena omille 

elämänkatsomuksellisille periaatteilleen silloinkin, kun politiikan valta-

virta piti niitä naiiveina, liian idealistisina tai petturimaisina. Näillä lin-

jauksillaan hän näyttää luovan omaa tietään kulkevaa, puoluejohdolleen 

lojaalia, mutta toisinaan puoluekurin rajoja hipovaa kriittistä poliitikko-

tyyppiä. Voionmaan vaikutusmahdollisuuksia rajoitti se, että hän tipahti 

näkemyksineen puolueessaan vahvoina vellovien ryhmittymien väliin 

jo vuoden 1905 jälkeen. Vasemmalla häntä tyrkkivät ja hänen linjaansa 

kyseenalaistivat äänekäs vasemmisto, oikealla tannerilaiset ja kovista 

poliittisista otteistaan40 tunnetut nuoren joukon oikeisto-orientoitu-

neet asevelisosialistit. Kuten tullaan näkemään, Voionmaalla oli tästä 

huolimatta ilmeiset mahdollisuudet vaikuttaa poliittisissa verkostois-

saan, mutta toisaalta hän pysyi koko poliittisen uransa ajan Tannerin 

varjossa.

37  Paasikiven päiväkirja 14.12.1955. Ks. Paasikivi 1986, 519; Klinge 1990, 222.

38  Atos Wirtasen haastattelu 20.3.1966. Haastattelija Heimo Huhtanen. Väinö Voionmaan arkisto, 

 kansio 1. TA.

39  Metzger 1986, 197; Metzgeristä Nevakivi 1983, 27−33; Gestapo oli Saksan valtiollinen poliisi.

40  Fagerholmin arvio. Ks. Lehtinen 1981, 122.
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Tanner ei mainitse jälkeensä jättämissä papereissa Voionmaata muis-

sa kuin vähämerkityksellisissä sivuhuomautuksissa, mikä kertoo paljon 

miesten välisistä suhteista. Voionmaan kirjoituksissa Tanner kasvaa taas 

tylyksi ja tunteettomaksi uransa rakentajaksi. Nonseleeraus, arvottoma-

na pitäminen ja huomiotta jättäminen, on yksi kovimmista ja satutta-

vimmista aseista sekä poliittisissa että akateemisissa taisteluissa. Max 

Weber osui kerrassaan oikeaan, kun hän kirjoitti (Voionmaan eduskun-

taan astumisen ensimmäisenä ja professoriuran toisena vuonna 1919), 

että tieteellinen ura on kuin uhkapeliä ja menestyminen sillä on usein 

onnen kauppaa: vaikka tieteen täytyisi ruumiillistaa kaikkein korkeinta 

rationaalisuutta, on tieteellinen ura yksi irrationaalisimmista asioista 

maailmassa.41 Voionmaan elämänkohtalona oli taiteilla näillä molem-

milla − tieteen ja politiikan − liukkailla pinnoilla.

Tämän kirjan sivuilla kulkevat Voionmaan ohitse, häntä vastaan ja hä-

nen rinnallaan, sekä vasemmalla että oikealla sivustalla, monia Suomen 

historiasta tuttuja poliitikkoja (pääosin miehiä42), joille − Matti Kurjen-

saaren oivallista ilmausta mukaillen − yhteistä oli ”suunnilleen sama 

historiallinen tilanne”.43 Nämäkään miehet eivät päässeet omaa aikaansa 

pakoon, eivät aikaansa eivätkä aikansa ihmisiä. Karl Väinö Voionmaa oli 

tuomittu Väinö Tannerin ja Juho Kusti Paasikiven aikaan, seuraamaan 

heidän ratkaisujaan ja kommentoimaan heidän puheitaan. Voionmaa, 

noin 170-senttinen, hoikka, sinisilmäinen ja keskiverinen mies, tarmo-

kas kävelijä, leikkisä isä, nopeasti ja innokkaasti puhuva syvällinen tut-

kija ja ahkera kynä- ja kirjamies, joutui näkemään suomalaisen yhteis-

kunnan kriisiytyessä poliittisia takinkääntöjä, oman edun tavoittelua, 

sodanlietsontaa ja fanatismia, joita hänen oli vaikea työstää ja hyväksyä. 

Niin heimoaatteeseen vihitystä nuorukaisesta kasvoi vastavoimien mies 

ja oppositiomies − mutta ei ilman uhrauksia. Jatkosodan alussa Voion-

maa kuvaavasti kirjoitti, että jälleen hän jäi yksin asiassaan.44 Voion-

41  Weber 2009 (1. painos ilmestyi 1919), 11.

42  Poliitikko Tekla Hultin (1864−1943) on surkutellut katkerana vuosien 1917−1918 tapahtumiin liittyen, 

että ”Miksi olen nainen? Jos olisin mies, olisin nyt varmasti mukana sisimmässä keskuksessa Suomen 

historiata luomassa”. Hultin 1938; Naisten paikka poliittisella kentällä oli toisessa rivissä Hultinin ja 

hänen aikalaisensa Voionmaan koko poliittisen uran ajan. Eduskunnan naisedustajista 1910−1940-

luvulla ks. Lähteenmäki 2006a, 111−134.

43  Kurjensaari 1966, 5−6.

44  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 4.10.1941 ja 20.11.1941. Voionmaan arkisto. KA.
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maan asemaa arvioitaessa ei voida jättää huomiotta sitäkään poliittiseen 

toimintatapaan heijastuvaa seikkaa, että Suomea johti humanisti Voion-

maan aikana juristi-ekonomistien valtaklikki: sekä Tanner, Paasikivi, 

Ryti että Rangell olivat joko oikeusoppineita ja/tai pankkimiehiä.

Voionmaa koki soutavansa monessa elämänsä vaiheessa valtavirtaa 

vastaan. Hän kärsi monia katkeria akateemisia ja poliittisia tappioita (ku-

ten vuoden 1907 vaaleissa, rauhanomaisessa Suur-Suomi -mallissaan, 

professuurihaussa, kieltolakikysymyksessä, rauhanasiassa, Kansainlii-

ton työssä sekä Suomen ja natsi-Saksan liiton luomisen ja jatkosodan 

aloittamisen vastustuksissaan)45, mutta hän ei taipunut sielua syöviin 

kompromisseihin, populismiin eikä halpaan julkisuuteen. Suomen itse-

näistyttyä hän korosti kuningasvastaisuuttaan, virkavaltavastaisuuttaan 

ja ylimysvastaisuuttaan. Omassakin puolueessaan hän oli erikoisuus 

sekä taustansa että raja-aluenäkemystensä vuoksi. Erityisominaisuuksis-

taan huolimatta tai ehkä juuri niiden takia Voionmaalla oli uskolliset tu-

kijansa loppuun saakka. Jo vuonna 1905 häntä kaavailtiin Johan Kockin 

vetämäksi aiotun väliaikaisen hallituksen jäseneksi,46 vuosien 1925 ja 

1937 vaaleissa Karl Harald Wiik yritti saada hänestä Sdp:n presidentti-

ehdokasta Tannerin sijasta47 ja keväällä 1944 hänen nimensä nousi 

esille mahdollisena pääministerinä. K. A. Fagerholm piti häntä ehkä 

kaikkein sopivimpana tehtävään mutta mainitsee diplomaattisesti, että 

Voionmaalla oli toki omat heikkoutensa.48 Tanner ei kommentoi siis-

tissä päiväkirjassaan Voionmaan sopivuutta tehtävään millään tavalla. 

45  Yhdessä temaattisessa tutkimuksessa ei ole ollut tarkoituksenmukaista eikä hedelmällistä käsitellä 

Voionmaan kaikkia hänen raja- ja aluepolitiikkansa puolia, joten muun muassa Ahvenanmaan ky-

symys ja siihen liittyvä suhtautuminen ruotsinkielisyyteen ja Itämeren piiri jäävät tuleviin tutkimuk-

siin. Voionmaa oli myös ankara raittiusmies ja kieltolakikeskustelun asianajaja sekä rauhanliikkeen ja 

Kansainliiton puolestapuhuja. Näistä tässä, kyseisen tiedemiehen poliittiseen toimintaan keskittyvässä 

tutkimuksessa, sivuun jäävistä toimintapiireistä saa yleiskuvan Halilan kirjoittamasta Voionmaan kun-

niaelämäkerrasta. Ks. Halila 1969.

46  Kapteeni Johan Kockin allekirjoittama painettu lista väliaikaisen hallituksen jäsenistä. Ministeriksi 

kaavailtiin Voionmaan (tuolloin Wallin) lisäksi muun muassa N. R. af Ursinia, Yrjö Sirolaa, Eero 

Erkkoa, J. R. Danielson-Kalmaria, Santeri Alkiota ja Leo Mecheliniä. Vuotta 1905 käsittelevää aineistoa. 

Voionmaan arkisto. KA; Kock 1906; Wallin Väinö, Kapteeni Kock. Kyläkirjaston Kuvalehti B, 1905, 133.

47  Tämä johtui ehkä enemmän Wiikin Tanner-vastaisuudesta kuin Voionmaa-mieltymyksestä. Tuomioja 

1982, 62, 208.

48  Tannerin päiväkirja 11.2.1944. Ks. Tanner 2011, 88; Fagerholmin kirje Tannerille 27.7.1944. Ks. Fagerholm 

1977, 169.



lukijalle 23

Vielä maaliskuussa 1946 Paasikivi nosti Voionmaan nimen esille mah-

dollisena pääministerinä ja kuuli, että tällä oli kannatusta tehtävään.49

Arktinen Suomen tulevaisuuden suunnaksi

Voionmaa oli sitä akateemista ikäluokkaa – syntynyt helmikuussa 1869 

– jonka tieteellistä ja poliittista elämäntyötä raamitti kysymys Suomes-

ta valtiona, kansakuntana ja kulttuurialueena. Toisin kuin muut aika-

kauden toimijat, jotka korostivat Suomen läntisyyttä, Voionmaa näki 

lähtökohtaisesti pohjoisuuden määrittävän Suomea valtiona ja kansakun-

tana. Suomi oli hänen mukaansa pelottavankin pohjoinen maa, yhtä 

pohjoisessa kuin Alaska, Etelä-Grönlanti ja Pohjois-Siperia. Voionmaa 

nimitti suomalaisia kuvaavasti ”napapiiriläisiksi jään ja tulen Pohjolas-

sa”.50 Voionmaa oli tässä pohjoisen puhunnassaan aivan skandinaavisen 

ja eurooppalaisen geopolitiikan päivänpolttavissa kysymyksissä, kuten 

1910–1920-luvun kiistely Huippuvuorista osoitti. Suomen naapurit 

Norja, Ruotsi sekä Neuvosto-Venäjä yrittivät pro�loitua naparetkeilyn 

huippuosaajiksi sekä tieteessä että käytännön tutkimusmatkailussa ja 

onnistuivat siinä erinomaisen hyvin. Ruotsissa muun muassa suoma-

lainen A. E. Nordenskiöld oli jo edellisen vuosisadan lopulla vienyt uutta 

isänmaataan maailmankartalle purjehtimalla Koillisväylän (1878–1879) 

ja hänen sisarensa poika Otto Nordenskiöld oli tehnyt onnistuneen 

matkan etelänavalle (1905). Norjassa taas sellaiset suuret naparetkeilijät 

kuten Fridtjof Nansen ja Roald Amundsen olivat marssittaneet uudella 

arktisella ohjelmallaan 1905 itsenäistynyttä kuningaskuntaansa kansain-

väliseen tietoisuuteen.51 Suomessa pohjoinen puhunta oli vielä tuolloin 

huomattavan kansallista ja vaatimatonta verrattuna naapureihin: Jääme-

ren käytävä oli puhututtanut kansallista sivistyneistöä pitkin 1800-lukua, 

kuten tuonnempana nähdään, ja Lappiin oli pystytetty ensimmäisen 

kansainvälisen polaarivuoden (1882–1883) kunniaksi Sodankylän obser-

vatorio. 

49  Paasikiven päiväkirja 12.−13.3.1946. Ks. Paasikivi 1985, 286.

50  Väinö Voionmaa, Uusi suomalainen yliopisto. Tuleva Suomi 1918c, 113.

51  Ks. mm. Sörlin 2013, 1−19.
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Suomen poliittis-maantieteellisen aseman Euroopan pohjoisena valtiona 

Voionmaa  julisti ohjelmallisesti ammattipoliitikkouransa aluksi teok-

sissaan Suomi Jäämerellä (1918) ja Suomen uusi asema (1919). Jälkim-

mäisessä teoksessaan Voionmaa kirjoittaa, että ”Suomi on Euroopan 

ääri, asutun maailman ääri, kaiken ääri… tämä maa on kaiken maailman 

museo ja romukoppa, susien, mustalaisten, virsujen, konttien ja alku-

peräisten ajopelien viimeinen piilopaikka Euroopassa”,52 mutta sillä oli 

suuri mahdollisuus vaurastua ja kehittyä pohjoisena maana. Suomen tie 

oli tullut viitoitetuksi Jäämerelle jo 1800-luvun uudisasutuksen myötä. 

Nyt oli aika viedä Lapin suomalainen valloitus lopulliseen päätökseensä: 

”Koko kansamme, erotuksetta kaikki sen kerrokset ovat täydellisesti yk-

simielisiä siitä, että nyt on tullut hetki Suomen päästä Jäämerelle”.53

Toinen Suomen historiallista asemaa määrittävä tekijä Voionmaan 

mukaan oli Suomen erityinen asema yleiseurooppalaisena kannasmaana 

ja välimaana mutta ei taistelevana etuvartiona (kuten ajan poliitikko-

enemmistö ajatteli) läntisen ja itäisen Euroopan välillä. Kannasmaana 

Suomi oli Venäjän silta Skandinaviaan.54 Pohjoisuuden sekä rajojen 

ja kulttuurien vuoropuhelu jatkui koko Voionmaan historioitsija-uran 

ajan hänen teksteissään: kaikilla kulttuurihistorian ilmiöillä oli hänen 

mukaansa maantieteellinen selityksensä.55 Voionmaa oli nykytermein 

ilmaistuna monikulttuurisuuden puolestapuhuja: aivan liian aikaisin 

poliittisten leiritulien 1920−1930-luvulla. Voionmaata arvioitaessa on 

sittemmin esitetty, että hänen aluenäkemyksensä olisivat olleet sodan 

aikana ristiriitaisia riippuen esityspaikasta.56 Kuitenkin näyttää siltä, että 

kaikki Voionmaan raja-alueita sivuavat puheet juontuvat hänen luonnol-

linen Suur-Suomi -opistaan.

Sdp:n piirissä Voionmaan Suur-Suomi-ajattelu on ollut kautta ai-

kain hämmentävä asia, ja siitä on vältetty puhumasta. Muun muassa 

sosiaalidemokraattinen poliittisen historian professori Lauri Puntila 

kirjoittaa ujosti, että ”joku” Sdp:n johtohenkilö, ”esim. Väinö Voion-

52  Voionmaa 1919, 30−31.

53  Väinö Voionmaa, Uusi suomalainen yliopisto. Tuleva Suomi 1918c, 7, 92−93.

54  Voionmaa 1919, 35, 37.

55  Voionmaa 1933, 15, 24.

56  Soikkanen 1987, 281.
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maa saattoi itsenäisyyden saavuttamisen jälkeen olla hahmottelemassa 

Suur-Suomea”.57 Tähän lauseeseen sisältyy kaksinkertainen epätarkkuus. 

Ensinnäkin Voionmaan oppi oli paljon vanhempaa perua, toisaalta hä-

nen mallinsa ohjelmallinen sisältö lähti aivan erilaisista arvoista kuin 

militantin ja militaristisen Suur-Suomi-liikkeen. Puntilan ujous asian 

suhteen saattaa tosin liittyä siihenkin, että hän itse oli tuntenut vetoa 

Suur-Suomi-liikkeeseen liittymällä AKS:aan ja siihen, ettei hän pitänyt 

Voionmaata itselleen tärkeänä opettajana, vaikka hänen opinnäytteensä 

teema käsitteli suomalaisuusliikettä.58 Ei ole ihme, ettei Puntila ole nos-

tanut Voionmaata opettajakseen, sillä tämähän suhtautui hyvin kriitti-

sesti Puntilan Suomen ruotsalaisuusliikettä käsittelevään väitöskirjaan 

(1944) ja piti sitä malliesimerkkinä äärettömästä kansallisuusaatteen 

ihailusta, epähistoriallisesta lähestymistavasta ja militaristisesta kansal-

lisvaltiosuunnasta.59

Tutkimukseni kolmannessa luvussa avataan Voionmaan näkemyksen 

taustoja niin sanotusta luonnollisesta tai kulttuurisesta Suur-Suomesta. 

Malli ei sopinut 1900-luvun alun taistelevalle sosiaalidemokratialle60, 

eikä sitä suvaittukaan kuin vallankumouksellisessa vuosien 1917−1919 

murroksessa. Silloinkin Voionmaan valtiomallin ideaa hyödynnettiin 

ehkä enemmän Venäjän Karjalan ja Pietarin suomalaisten parissa kuin 

kotimaassa, jossa uudenmuotoinen suvaitsematon ja aggressiivinen hei-

moliike imi uudelleenryhmittyvää oikeistoa puoleensa. Sosiaalidemok-

raattien nihkeästä suhtautumisesta huolimatta Voionmaa oli ei-militaris-

tisen heimoaatteen ja omannäköisensä Suur-Suomi-mallin mies lopun 

ikäänsä. Sdp-piiriläisten ja toisaalta akateemisten kollegojen arkuus kir-

joittaa aiheesta ja jopa asian häpeilevä peitteleminen johtunee myös sii-

tä, että erheellisesti Voionmaan 1800-luvun heimoaatteesta vaikutteensa 

saanut luonnollinen Suur-Suomi-malli on sekoitettu 1920−1940-luvun 

aggressiivisen heimoliikkeen Suur-Suomi-ideaan.61 On suorastaan väki-

valtaista ja menneisyyden tapahtumia vääristävää kytkeä yhteen voion- 

57  Puntila 1977, 205.

58  Tarkka 2004, 20–21, 28, 30–35.

59  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 4.6.1944. Voionmaan arkisto. KA.

60  Eskelinen 2004, 202; Tästä mainitsee myös aikalainen Metzger 1986, 140.

61  Tällaisen erehdyksen tekee mm. Metzger. Ks. Metzger 1986, 22.
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maalainen näkemys ja militarististen heimomiesten Suur-Suomi-puheet. 

Aatteella ja liikkeellä, puheella ja suoralla toiminnalla62 on vissi eronsa 

eri historiallisissa ajoissa Suur-Suomi-kysymyksessäkin. Voionmaan 

erityisyys Suur-Suomi-diskurssissa on se, että hän seisoi kulttuuristen 

ja poliittisten suursuomalaisvirtausten välisellä harmaalla vyöhykkeellä 

ammentaen edellisistä ja kurkottaen jälkimmäisiin.

Jotta Voionmaan erityinen Suur-Suomi-konsepti tulisi ymmärretyksi 

laajemmassa viitekehyksessään, on syytä jo tässä alussa nostaa esille 

eräs kysymys suursuomalaisuudesta. Edustiko Suur-Suomi-näkemys 

1880−1930-luvulla poliittista valtavirtaa, kuten akateemisissa keskus-

teluissa toisinaan kuulee puhuttavan? Mielestäni näin ei ole. Tällaiseen 

Suur-Suomi valtavirtana -näkemykseen voi toki helposti päätyä, jos kat-

soo ilmiötä ainoastaan Suomi-keskeisen ja kapean 1800-luvun lopun 

porvarillisen eliitin näkökulmasta.63 Jos 1800-luvun lopun Suur-Suomi-

puhe etäännytetään laajempaan kontekstiinsa ja arvioidaan suomalaisen 

sivistyneistön aluepoliittista kirjoittelua, nähdään, että suursuomalainen 

liike olikin kapeaa politiikkaa Venäjän integroivan aluepolitiikan rinnal-

la. Konkreettisia esimerkkejä venäläisestä valtavirtaisesta aluepolitiikasta 

1800-luvun jälkipuoliskolla ja 1900-luvun alussa olivat Aleksanteri II:n 

hyväksymän Siestarjoen asetehtaan aluevaihtoon liittyvän kompensaa-

tiokeskustelun jäädyttäminen (1864−1917) ja Kannaksen rajapitäjien 

liittämismääräykset Pietarin kuvernementtiin (1910−1912). Valtavirta 

ja vastavirta ovat näin aina suhteellisia, tiukasti historialliseen aikaansa, 

paikkaansa ja yhteiskunnalliseen tilaansa sitoutuneita käsitteitä, ja Suur-

Suomi-puhe näivettyikin 1800-luvun lopulla ponnettomaksi yritykseksi 

tsaarivallan panslavististen ja ekspansionististen pyrkimysten rinnalla.

Mitä tulee taas Suur-Suomi-ideologian valtavirta-asemaan 1920−1930-

luvun poliittisella kentällä, voidaan arvioida, ettei kyseinen liike ollut 

poliittista valtavirtaa edes silloin. Tämä johtui ennen muuta tuolloisen 

poliittisen toimijakentän huomattavan laajasta ja moni-ilmeisestä luon-

62  Voionmaan mallia hyödynnettiin tosin AKS:kin piirissä: ainakin vielä 1924 jäseneksi hakevien pakollisella 

lukulistalla oli Voionmaan heimohenkinen teos Suomen uusi asema. Eskelinen 2004, 178, alaviite 60.

63  Valtavirta-ajatusta on tukenut ennen muuta se, että yksi laajimmin tutkittu alue historia- ja yhteiskun-

tatutkimuksessa sota-ajan tutkimuksen rinnalla on ollut 1800-luvun lopun suomalainen nationalismi 

ja sen poliittis-kulttuuriset sisällöt.
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teesta. 1800-luvun lopussa järjestäytyneen, suureksi ja vahvaksi kas-

vaneen sosialidemokraattisen puolueen ohjelmaan Suur-Suomi-haave 

ei kuulunut. Tässä katsannossa Voionmaan Suur-Suomi-malli edusti 

vastavirtaa hänen omassa poliittisessa toimintakentässään. Jos taas pu-

hutaan sotienvälisen ajan ja vielä sota-ajankin porvarillisten edustajien 

Suur-Suomi-liikkeestä, oli se niin pirstaloitunut ja kiistanalainen, että 

voidaan puhua jo monenlaisista Suur-Suomi-liikkeistä.

Avainkäsite Voionmaan aluepoliittisessa ajattelussa oli maa. Hänen 

poliittiset ratkaisunsa näyttävät pitkin matkaa kontekstoituvan yllättä-

vänkin johdonmukaisesti ja vahvasti hänen 1890−1910-luvulla rakenta-

maansa raja- ja aluepoliittiseen Suur-Suomi-malliin. Se kumpusi Voion-

maan kotikasvatuksensa fennomaanis-heimohenkisestä perinnöstä ja 

vahvistui historiallis-maantieteellisen akateemisen tutkijauran myötä. 

Jo Voionmaan väitöskirja vuodelta 1893 käsitteli maantieteellis-histo-

riallista aihetta eli Suomen maanteitä Ruotsin vallan aikana. Lukuisten 

muiden paikallishistoriallisten esitysten (muun muassa Tampereen kau-

pungin historian) ansiosta Voionmaa osoittautuu olevan suomalaisen 

raja- ja aluetutkimuksen uranuurtaja. Tämä rooli on jäänyt huomiotta 

aiemmissa häntä sivuavissa teksteissä. Voionmaan poliittisen toiminnan 

painopistettä rajakysymyksissä ylläpiti hänen jäsenyytensä sekä Tarton 

(1920), Moskovan (1940) että Pariisin valmistelevan rauhankokousten 

(1946) delegaatioissa. Voionmaan oli tarkoitus olla mukana myös raja-

keskustelut päättävissä Pariisin rauhanneuvotteluissa, mutta hän me-

nehtyi kesken eduskuntatyöskentelyn 24. toukokuuta 1947. Voionmaan 

oppilas ja akateemisen perinnön jatkaja yliopistomaailmassa, sosiaali-

politiikan professori Heikki Waris kertoi kansalle radiossa Voionmaan 

kuolemasta todeten, että ”Eräs aikamme suuria kulttuuripersoonalli-

suuksia, kansamme johtajia on poissa keskuudestamme”.64 Mutta ennen 

kun lukija pääsee Voionmaan viimeisiin elon hetkiin, palataan alkuun, 

nuoren Voionmaan sosiaalisiin ja aatteellisiin lähtökohtiin.

64  Yleisradio 24.5.1947 klo 18.50, ”Tänään”. Puheen litteroitu versio Väinö Voionmaan pojanpojan Kaarlo 

Voionmaan hallussa.
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1. Laajasta heimoalueesta Suur-Suomeksi

Nuoresta, vasta 17-vuotiaasta Karl Wäinö Wallinista tuli loppuiäkseen 

helsinkiläinen syyskuussa 1886, jolloin hän kirjoittautui opiskelijaksi 

Keisarillisen Aleksanterin yliopiston historiallis-kielitieteelliseen tiede-

kuntaan.1 Hänen pääaineinaan olivat aluksi suomen kieli ja kirjallisuus, 

jotka hän pian vaihtoi historiaan ja maantieteeseen. Muuttaessaan pää-

kaupunkiin2 Wallinin siihenastiset opinnot Jyväskylän lyseossa olivat 

muovanneet hänen maailmankatsomustaan fennomanian, sitä toteutta-

van kansansivistystyön ja koulutususkovaisuuden pyhän kolminaisuu-

den piiriin. Maailmankuvan perustana oli suomalaismielisen lehtori-isän 

ja yhteiskunnallisesti aktiivin äidin määrätietoinen kasvatustyö. Heidän 

ideologisena käyteaineenaan oli Venäjällä pojan syntymävuonna (1869) 

ilmestyneen panslavistisen teoksen väite, ettei Suomen heimo ollut mil-

loinkaan elänyt historiallista elämää ja että suomalaiset kuuluivat tuot-

tamattomaan rotuun, joka tulisi sulauttaa sivistystä luovaan Venäjään.3 

Samaan aikaan Suomessa jo lähes suurmieheksi nostatettu kansallinen 

visionääri, Wallinin opettajaperheen ihannoima J. V. Snellman yllytti 

1  Kirjoittautumispäivä oli 24.9.1886. Helsingin yliopiston matrikkeli 1885–1892. Helsingin yliopiston 
arkisto.

2  Virallisesti Karl Wäinö Wallin (12.2.1869–24.5.1947) muutti pois Jyväskylästä 5.11.1886. Samalla muutti 
myös hänen isänsä Jyväskylän seminaarin lehtori Olai Wallin ja äitinsä Flora, os. Schreck ja sisarukset, 
joten hyvästijättö Jyväskylään oli lopullinen. SSHY Jyväskylän kaupunkiseurakunta, muuttaneet 1886. 
Ks. www.sshy.� (poimittu 15.8.2012).

3  Kyseessä oli Nikolai Danilevskin teos Venäjä ja Eurooppa (Rossia i Evropa). Ks. Suomen historian doku-
mentteja 2 1970, 213−214.
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maakuntien väkeä harrastamaan koko kansan historiaa ja maantiedettä 

eikä tyytymään vähään sivistykseen ja nurkkapatriotismiin.4

Koska fennomaanikodissa varttunut ja Helsinkiin opiskelemaan 

muuttanut snellmanilainen teini Karl Wäinö Wallin pyrki jo lähtökoh-

taisesti rakentamaan elämäntyökseen sivistysyhteisöä, avataan tässä 

ensimmäisessä luvussa näkymää hänen aatemaailmansa ja alue-ajatte-

lunsa kypsymiseen sekä ensimmäisiin akateemisiin ja aatteellisiin tais-

toihinsa. Hänet paikannetaan myös Helsingin kartalle uuteen, hänelle 

elintärkeään kotiin.

Alueelliseen heimoaatteeseen vihitty

Heidän tulee hylätä vanhassa riippuminen
ja totutun tavan valta.
Minna Canth 18785

Kun ylioppilas Wäinö Wallin asettui Helsinkiin, Aleksanterin yliopisto 

oli − samoin kuin koko kaupunki − ennen näkemättömässä myllerryk-

sessä. Vuosi 1886 oli se vuosi, jolloin Wallinin Jyväskylästä Kuopioon 

muuttanut kummitäti Minna Canth6 julkaisi yhteiskunnallisen romaa-

ninsa Köyhää kansaa, tuleva poliitikko-kirjailija Hella Wuolijoki syntyi 

Etelä-Virossa ja merkittävä historiantutkija Leopold von Ranke kuoli 

Berliinissä. Historiatieteessä mikään ei ollut hänen lähtönsä jälkeen 

entisellään. Senaatintorin kupeessa ylväänä seisova yliopisto oli mur-

roksessa sekin. Aatteelliset ja poliittiset väittelyt ja taistelut kärjistyivät 

yhtäältä suomen ja ruotsin kielen ja kulttuurin väliseen hegemoniatais-

teluun ja toisaalta vahvistuvan venäläisvaikutuksen vastustukseen. Niin 

4  J. V. Snellman, Muutamia huomioita Pohjanmaan maasta ja kansasta. Joukahainen nro VI 1869. Ks. 
Snellman 2005b, 439−459.

5  Ks. Taisteleva Minna 1994, 52.
6  Karl Wäinö syntyi 12.2.1869 ja kastettiin 14.3.1869. Hänen muita kummejaan olivat Wilhelmiina 

(Minna)-rouvan aviopuoliso seminaarin lehtori Johan Canth, kaupunginlääkäri Jakob Forstén rou-
vineen, lehtori Henrik Hellgrén, seminaarin opettajatar neiti Christina Åberg, lehtori Rafael Hård ja 
neiti Octavia Wallin. SSHY Jyväskylän kaupunkiseurakunta, syntyneet 1869. Ks. www.shhy.� (poimittu 
15.8.2012).
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ruotsalaista alkuperää isänsä puolelta kun olikin,7 nuori Wallin vastusti 

sekä ruotsinkielisten että venäläisten ylivaltaa. Fennomania eli Wallinin 

aloitettua opiskelunsa voiman vuosiaan, mistä nousi kukoistukseensa 

myös taisteleva kirjallinen heimoaate.8

Nuoren mielen otollisimmassa omaksumisen iässä Wallinia ympäröi 

pääkaupungissa mieltä kiihottavat ja aisteja stimuloivat aatteelliset tais-

telut, ja hänen aikuistuva maailmankuvansa rakentui juuri tästä murrok-

sesta. Panslavismi, skandinavismi ja fennomania olivat 1800-luvun suu-

ria ja kiisteltyjä aatteellisia virtauksia. Slaavilainen kansallisuusliike oli 

alkanut levitä idästä 1840-luvulta lähtien. Siihen oli vastannut lännestä 

skandinavismi, jonka vaikutuspiiriin myös Suomen ajateltiin kuuluvan. 

Suomalainen heimoaate nousi tästä kahden vahvan kansallisuusaatteen 

välisestä jännitteestä puolustamaan transnationaalista suomensukuisten 

heimojen olemassaolon oikeutusta, panfennismiä. 1800-luvun puolivä-

lin jälkeen laaja, Uralille ulottuva panfennismi alkoi vähitellen typistyä 

ja tarkentua koskemaan ainoastaan itämerenalueen suomalaisheimoja. 

Wallinin opettajat eli suomenkielinen ja -mielinen tieteellinen eliitti teki 

vielä heimomatkoja heimokansojen pariin. Osa kuitenkin pettyi näke-

määnsä ja kokemaansa. Heimoveljet ja -sisaret olivat liian venäläisty-

neitä ja taantuneita, likaisia ja sivistymättömiä eivätkä he enää sopineet 

tarkentuvaan ihanteelliseen suomensukuiseen heimokuvaan. Kuvaavasti 

August Ahlqvist kirjoitti Wallinin synnyinvuonna 1869 idän kaukaisista 

heimoista:

”Kas surkeoita sukulaisiamme…
Juur ominainen heillä raakuuskin
On vallalla ja paksuks’ pinttynynnä
Kuin karsta, jot’ ei kaapia voi pois!”9

7  Väinö Voionmaan vanhin tunnettu esi-isä oli 1700-luvulla elänyt räätälimestari Olof Wallin Ruotsin 
Gotlannista.

8  Etymologisesti heimo on vanha balttilainen lainasana, jota on käytetty Agricolasta lähtien. Näin ollen 
käsite ei ole fennomaanien keksintöä, vaikka he antoivatkin sille uuden, poliittisen sisällön. Sinällään 
heimo tarkoittaa sukua tai sukujen ja klaanien muodostamaa ryhmää tai kansaa. Häkkinen 2004, 
181.

9  Ahlqvist 1898, 141, Nimimerkki A. Oksanen.
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Wallinin opiskeluaikana laaja panfennismi oli jäämässä taka-alalle ja 

huomio kiinnitettiin Suomen lähiseutuihin heimoalueena, ennen muu-

ta Karjalaan ja Pohjoiskalotille. Suomalaisen heimoalueen itärajan oli 

määritellyt vuonna 1855 Ruotsiin maanpakoon lähtenyt runoilija ja skan-

dinavismista10 innostunut Emil von Qvanten. Runoilija vaati Suomen 

erottamista Venäjästä ja liittämistä Skandinavian yhteyteen. Suomen 

(ja samalla Skandinavian) itäraja kulki Luoteis-Venäjällä Suomenlah-

den, Laatokan, Syvärin ja Äänisen kautta pohjoiseen Valkealle merelle. 

Raja oli kirjoittajan mukaan luonnonolojen mukainen ja sotilaallisessa 

mielessä hyvä puolustuslinja.11 Samaa ”luonnollista” eli luonnon ja maa-

perän määrittämää rajalinjaa esittivät myös August Ahlqvist 186012 sekä 

norjalainen kielitieteilijä J. A. Friis 187213. Voionmaakin oli tutustunut 

Friisin pohjoisia alueita käsittelevään matkakirjaan.14

Toimittaja, matkailija ja kirjailija August Vilhelm Ervasti hahmotteli 

hänkin Suomen itärajan kulun.15 Voionmaan mukaan Ervasti oli ”Suur-

Suomi-aatteen vanhimpia ja hartaimpia uranuurtajia”, joka teoksillaan 

Muistelmia matkalta Venäjän Karjalasta (1879) ja Suomalaiset Jäämeren 

rannalla (1884) loi pohjan Suomen kansalliselle itärajakysymykselle. 

Voionmaan kunnioittama ”vanha suomalaisuusmies” J. V. Snellman 

(1806−81) sen sijaan keskittyi kansallishengen ja yhteisen hyvän merki-

tyksen korostamiseen eikä lämmennyt skandinavismille: hän irtisanou-

10  Ns. romanttinen skandinavismi innosti pohjoismaista yliopistoväkeä ja kirjailijoita 1800-luvun puoli-
välissä. Aatesuunnan alkuna voidaan pitää ruotsalaisen runoilijan Esaias Tegnérin (1782−1846) vuonna 
1829 pitämää juhlapuhetta, jossa hän julisti Skandinavian hajaannuksen olevan päätöksessään. 1830-
luvulla yhteistyötä eri maiden välillä jatkettiin ylioppilaskuntien vierailuilla ja aloitettiin pohjoismaiset 
tieteelliset kongressit. Kulttuurinen yhteistyö jatkui 1860-luvulle, taloudellinen 1870-luvulle saakka. 
Voionmaa arvioi skandinavismia sanomalla, että toisin kun sen kannattajat toivoivat, Skandinavian 
maat hajosivat valtiollisesti entistä enemmän 1800-luvulla kun Tanska joutui Saksan nujerrettavaksi, 
Norja joutui vastentahtoisesti Ruotsin alaisuuteen ja Suomi kytkettiin Skandinavialle ventovieraan 
Venäjän valtaan. Voionmaa 1919, 216−220.

11  Nimimerkki Peder Särkilax (Emil von Qvanten), Fennomani och Skandinavism. Stockholm. Zacharias 
Haeggström 1855, 58. Ks. http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=wu.89094363629 (poimittu 
15.1.2012).

12  ”Äänisjärvi, Pohjanlahti, Auranrannat, Vienansuu”, runossa Suomen valta. Ahlqvist 1860. Ks. 
Suomalainen laulukirja. peacecountry0.tripod.com/songbook.htm#2 (poimittu 15.6.2012).

13  Friis Jens Anders, En sommar i Finnmarken, ryska Lappland och Nordkalotten 1872.
14  Voionmaan lainakuitit Helsingin yliopiston kirjastosta. Voionmaan arkisto. TA.
15  Ervasti A. V., Suomalaiset Jäämeren rannalla, matkamuistelmia 1884.
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tui jälkimmäisestä Krimin sodan melskeissä 1850-luvulla.16 Sen sijaan 

hänkin reagoi kansainväliseen pohjoisten alueiden renessanssiin. Snell-

man näyttää muun muassa seuranneen napa-alueiden retkikuntien traa-

gisia tapahtumia 1856. Tuolloinhan Sir John Franklinin retkikunta ka-

tosi ja tuhoutui yrittäessään päästä Kanadan pohjoispuolen jäätiköiden 

läpi Tyynelle valtamerelle. Snellman kertoo myös lukijoilleen alkujaan 

suomalaisen A. E. Nordenskiöldin laivan Vegan matkasta Koillisväylällä 

1879.17 Snellmania kiinnostivat myös läheisten ystäviensä Elias Lönn-

rotin ja ”Pohjanmaan pojan” M. A. Castrénin tutkimusmatkat Luoteis-

Venäjälle ja Siperiaan.18 Snellmanin johtopäätös arktisista matkoista oli 

se, että ne vahvistivat jo edellisen vuosisadan tutkijoiden tunnistaman 

ilmiön eli ilmaston vaikutuksen ihmisten mielialaan ja luonteeseen. Jo 

parin vuoden oleskelu pakkasessa ja jäässä leimasi sielun järkkymättö-

män vakavaksi ja synnytti mielissä passiivisen kohtalonuskon. Auringon 

valon ja lämmön puute olivat tehneet myös suomalaisesta kansanluon-

teesta hitaan, sulkeutuneen ja ilottoman, mitä voitiin lievittää suuntaa-

malla huomio parempiosaisten ja onnellisempien etelän kansakuntien 

pariin.19

Pohjoisesta oli tullut ristiriitaisesti käsitetty ja artikuloitu euroop-

palaisen romantiikan ilmansuunta jo ennen fennomaniaa. Lappi tuli 

muotiin 1700–1800-luvun taitteessa,20 ja se heijastui vahvasti myös 

suomalaiseen tutkimuksen maantieteelliseen orientaatioon 1800-lu-

16 Heti sodan päätyttyä hän pääsi, oletettavasti juuri tästä syystä, tsaarinvallan suosikiksi, hänet nimi-
tettiin professoriksi ja muutaman vuoden päästä myös senaattoriksi ja aatelismieheksi. Ks. Liikanen 
1995, 130−131.

17  Snellmanin 2000−2005 julkaistuissa Kootuissa teoksissaan 1–24 arktisiin alueisiin liittyviä artikkeleita 
on muutama, kuten J. V. Snellman, Löytöretket pohjoisnapa-alueelle sekä Sir John Franklin ja hänen 
miehistönsä. Litteraturblad tammikuu 1856 ja helmikuu 1856. Ks. Snellman 2003c, 136−149 ja 162−168; 
J. V. Snellman, Sir Belcherin tutkimusretki arktiseen saaristoon. Litteraturblad marraskuu 1856. Ks. 
Snellman 2003d, 147−151; J. V. Snellman, Vegan talvisijainti. Morgonbladet 19.5.1879. Ks. Snellman 
2005d, 356−357.

18  Snellman oli aktiivisessa kirjeyhteydessä kyseisten tutkijoiden kanssa ainakin 1840-luvulta lähtien. Hän 
myös kirjoitti Castrénista elämäkerran tämän kuoltua 1852. J. V. Snellman, Nordiska resor och forsking: 
M. A. Castrénin elämäkerta. Ks. Snellman 2005c, 30−80; Snellman arvioi myös pohjoistakin tutkineen 
A. J. Sjögrenin elämäntyötä. J. V. Snellman, Anders Johan Sjögren. Ks. Snellman 2003b, 434−441.

19  J. V. Snellman, Löytöretket pohjoisnapa-alueelle. Litteraturblad tammikuu 1856. Ks. Snellman 2003c, 
149.

20  Jo 1500-luvulla Ruotsin kruunu tavoitteli Jäämeren rantoja ja vahvisti ekspansiotaan etenkin suurvalta-
aikanaan 1600-luvulta lähtien, jolloin Lapin raja avattiin uudisasutukselle. Ks. Klinge 1982, 92.
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vulla. Professori Gabriel Rein pyrki kiinnittämään katseet Jäämerelle 

kirjoittamalla 1831 ilmestyneessä Suomen muinaisaikaa kartoittavassa 

kronologiassaan, että Pähkinäsaaren rauhan raja ei välttämättä päätynyt 

Pohjanlahteen vaan Jäämeren suuntaan Kajaanin takamaille.21 Pohjois-

Norjan ja Lapin raja-oloja oli avattu Suomi-albumissa myös 1843. Samaa 

tematiikkaa oli käsitellyt Utsjoen kirkkoherra Jacob Fellman, joka 1822 

sekä 1825 ja 1851 vaati Suomelle niin sanottua kiinteää pistettä Jääme-

rellä eli kalastus- ja kauppapaikkaa.22 Vuonna 1855 Pietarissa kuollut 

suomalaissyntyinen Pietarin tiedeakatemian jäsen A. J. Sjögren antoi 

myös tärkeän pohjan pohjoiselle tutkimukselle julkaisemalla Kemin 

Lapin matkakirjansa 1828.23 Perustietoa suomalaisten siirtolaisten eks-

pansiolle Jäämeren rannalle tarjosivat myös historian professori Yrjö 

Sakari Yrjö-Koskisen kirjoitukset Kirjallisessa Kuukausilehdessä (1868).24 

Yrjö-Koskinen ja muut niin sanotut jungfennomaanit perustivat lehden 

1866. Ruotsin siirtolaisuutta olivat taas valottaneet Carl Axel Gottlundin 

päiväkirjat matkoista Värmlannin suomalaismetsiin sekä Yrjö-Koskisen 

oppilaan David Skogmanin kertomukset Norrbottenin suomalaisista. 

Nämä määrittivät suomalaisen heimo-alueen luoteisia rajoja.25 Etelän 

suuntaan kiinnostus suuntautui ennen muuta Viroon ja sen kieleen, 

jota pidettiin suomen kielen lapsena. Julius Krohn julkaisi oppaansa 

Wiron kielioppi suomalaisille 1872. Arvid Genetz (Arvi Jännes) puolestaan 

kartoitti Raja-Karjalan oloja26 ja kielitieteilijät Inkerin murteita, kansan-

runoutta ja kansatieteellisiä oloja.27

21  Ks. Klinge 2010, 39.
22  Voionmaa 1918c, 74−80; Voionmaa 1919, 400.
23  S. F. von Born, Relation om förhållandet med gränsen emellan Norrige och Finland, afgifven af 

Landshöfdingen i Uleåborg. Suomi 1843, 291–298; Fellman Jacob, Poimintoja muistiinpanoistani Lapissa 
1980 (alkup. 1819); Sjögren A. J., Anteckningar om församlingarne i Kemi-Lappmark 1828.

24  Yrjö Koskinen, Suomalaisten uutis-asutuksesta Jäämeren rannalla. Kirjallinen Kuukausilehti 1868, nrot 
3–5, 63–69, 91–94, 115–123, 154–158; Alkujaan Georg Zacharias Forsman, kirjailijanimi Yrjö Koskinen, 
vuodesta 1882 Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen.

25  C. A. Gottlund, Dagbok över mina vandringar på Vermlands och Solörs �nnskogar 1821. Gruetunet mu-
seum. Malung 1986, Suomeksi Vermlannin päiväkirja 1821, 1986; D. Skogman, Suomalaiset Ruotsissa ja 
Norjassa 1870, 129–200.

26  Genetz Arvid, Kertomus Suojärven pitäjästä ja matkastani sinne v. 1867, 1870; Genetz perehtyi myös 
Kuolan Lappiin, ks. mm. Matkamuistelmia Venäjän Lapista. Suomen Kuvalehti 1878.

27  August Ahlqvist tutki mm. vatjan kieltä, mistä julkaisi kieliopin Wotisk grammatik jemte språkprof och 
ordförteckning 1856; Volmari Porkka puolestaan kokosi inkerikkojen itkuvirsiä ja kansanrunoja. Ks. 
Anttila 2004; Inkeriläisistä myös Peter v. Köppenin vuonna 1848 kootussa kansatieteellisessä selvityk-
sessä Erklärender Text der Ethnographischen Karte des St Petersburg Gouvernents (1867).
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Kuten yllä olevasta voidaan nähdä, Wallinin aloittaessa opinton-

sa Suomen raja-alueita oli kartoitettu jo joka suunnalta. Koska hänen 

ensimmäiset opintonsa käsittelivät Suomen kieltä ja kirjallisuutta, hä-

nen virallisena opettajanaan oli August Ahlqvist. Tämä hoiti kuitenkin 

yliopiston rehtorin tehtäviä eikä antanut opetusta. Hänen sijaisenaan 

oli ylimääräinen professori Julius Krohn, jota on pidetty suomalaisen 

kansanrunoudentutkimuksen perustajana ja joka peri Ahlqvistin pro-

fessuurin 1891. Krohnin lähestymistapa aiheisiinsa oli paikallinen eli 

maantieteellis-historiallinen. Hänen mukaansa kulttuurit kehittyivät 

evolutionistisesti alkeellisesta kehittyneempään muotoonsa ja perinne 

vaelsi, kulkeutui ja lainautui. Krohn ei allekirjoittanut näkemystä siitä, 

että ilmiöt syntyivät monessa paikassa samanaikaisesti.28

Wallinin rakentuvaan tiedekäsitykseen vaikutti vahvasti myös kieli-

tieteilijä, sittemmin Suomen kielen professori E. N. Setälä, jonka opet-

taja Hämeenlinnan lyseon aikoina oli ollut Arvid Genetz. Poliittiselta 

näkemykseltään Setälä oli nuorsuomalainen. Setälä näki Wallinin lah-

jakkuuden ja otti tämän kolmannen vuoden opiskelijan mukaansa kent-

tämatkalleen Kuurinmaalle (Latviaan) 1888. Vaihdettuaan parin vuo-

den opiskelun jälkeen pääaineekseen historian, Wallin opiskeli vuodet 

1888−90 Suomen, Pohjoismaiden ja Venäjän historian professori E. G. 

Palménin vaikutuspiirissä. Tämä taas oli kuunnellut historian profes-

sori Z. Topeliuksen suomalaiskansallisia luentoja. Wallin sai vaikutteita 

myös taistelevalta fennomaanilta, Palménia edeltäneeltä Yrjö-Koskisel-

ta. Aluksi Wallin hakeutui yleisen historian luennoille, joita niin ikään 

fennomaaninen professori J. R. Danielson-Kalmari29 piti. Danielson-

Kalmari esitteli luennoillaan kulttuurien kehitystrendejä uusimpien 

eurooppalaisten tulkintojen mukaan. Hän esitteli muun muassa maan-

tieteilijä ja etnogra� Friedrich Ratzelin näkemyksiä.30 Wallinin opiskeli-

ja-aikoihin (1891) Danielson-Kalmari julkaisi myös kuuluisan poliittisen 

pam�ettinsa Suomen sisällinen itsenäisyys, jossa hän vakuuttaa, että Suo-

mesta tuli valtio jo 1809. Saman näkemyksen oli allekirjoittanut myös 

28  Ks. Tommila 1989, 118.
29  Vuoteen 1906 Danielson.
30  Tervonen 1991, 218, alaviite 43.
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hegeliläis-kristillisen historiankäsityksen omannut Danielson-Kalmarin 

opettaja Y. S. Yrjö-Koskinen. Hänen mukaansa Suomella oli valtiollinen 

oma historia jo historiallisen ajan alusta.31 Kuvaavasti Setälä, Palmén 

ja Danielson-Kalmari toimivat kaikki yhteiskunnallisia asioita pohtivan 

Valvoja-yhdistyksen piirissä. Palménin tutkimus- ja opetustyötä leimasi 

kiinnostus paitsi poliittiseen ja sivistyshistoriaan, myös talous- ja yhteis-

kuntahistoriaan sekä topogra�aan. Hänen työtään taustoitti usko kan-

sansivistykseen ja liberalistinen maailmankatsomus.

Jos nuori Wallin sai vahvoja − niin valtiota, rajoja ja pohjoisia alueita 

käsitteleviä − vaikutteita Suomen eturivin fennomaaneilta, hän tunsi 

vetoa suomalaiskansalliseen liikkeeseen myös kotitaustansa takia. Väinö 

Wallinin isä Olai Wallin oli Jyväskylän ensimmäisen suomenkielisen 

opettajaseminaarin historian ja kasvatusopin lehtori vuosina 1863−85. 

Hän julkaisi muun muassa pedagogisen oppikirjan Suomen historia. 

Kansakouluja varten (1877). Se oli vahvasti snellmanilais-yrjökoskislai-

nen. Tekijä muun muassa väitti, että Suomen uusi valtiollinen asema 

oli vuonna 1809 suomalaisten itsensä luoma  ja että suomalaisille ke-

hittyi jo Ruotsin vallan aikana kansallis-tunto. Aikakauden vahvistunut-

ta fennomaanista henkeä kuvaa hyvin se, että Olai Wallinin oppikirja 

oli markkinajohtaja 1800-luvun lopulla (16. painos 1899).32 Jyväskylän 

seminaarin entiset oppilaat ovat muistelleet Olai Wallinia lämpimästi. 

Wallinin tytär on puolestaan kuvannut isäänsä luonteeltaan herkäksi, 

mietiskelyyn taipuvaksi ja rauhalliseksi, usein myös puheliaaksi ja leik-

kisäksi. Isä-Wallinia pidettiin kansakoulujen väsymättömänä ystävänä ja 

kehittäjänä. Hänet on kuvattu huumorintajuiseksi, innostuneeksi, ahke-

raksi ja tunnolliseksi opettajaksi. Isä-Wallin teki opintomatkoja Saksaan 

ja Sveitsiin, mistä Jyväskylän seminaarin malli pääpiirteissään otettiin. 

Hän ei kiivastunut helposti, vaikka olisi ollut aihettakin − varsinkin sil-

loin kun hän joutui vastatusten Uno Cygnaeuksen kanssa. Tästä seurasi 

muun muassa se, ettei Wallinia valittu Sortavalan seminaarin johtajaksi. 

Olai Wallinista on niin ikään sanottu, että hän oli sisäistänyt seminaa-

31  Ks. laajemmin autonomian puolustuspuheista Jussila 2007, 110–115, 24–25.
32  Tommila 1989, 94.
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rinopettajan suuren isänmaallisen ja suomalaiskansallisen tehtävän.33 

Myös Väinö Wallin kulki isänsä jalanjälkiä ja kunnostautui oppikirjan 

tekijänä ja opetusmenetelmien kehittäjänä. Hän täydensi muun muassa 

Y. K. Yrjö-Koskisen ja O. A. Forströmin 1900 julkaistun Suomen historia 

kansakouluja varten -nimisen oppikirjan. Nuori Wallin toimi myös Suo-

malaisen Kansakoulun Ystävät -yhdistyksessä isänsä jalanjäljillä ja teki 

kartoituksen Länsi-Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ruotsinkielisten 

alueiden sivistysoloista. Yhdistyksen sihteeri oli Niilo Liakka, josta tuli 

Voionmaan elinikäinen ystävä ja sisaren puoliso.34 Vaikka Wallin oli op-

pivainen ja kuuliainen vanhempiensa aatepyrinnöille, yhdessä asiassa 

hän tuli nousemaan heitä vastaan. Hän kääntyi uuden vuosisadan kyn-

nyksellä sosialistiksi.

Wallinin yhdisti opettajiinsa Y. S. Yrjö-Koskiseen ja Danielson-Kalma-

riin politisoitunut kansallisen historian harrastus, mutta myös yhteys 

suomenmieliseen ja maan ensimmäiseen suomenkieliseen Jyväskylän 

lyseoon. Wallinin tapaan myös Danielson-Kalmari oli valmistunut vuon-

na 1858 avatusta koulusta. Yrjö-Koskinen puolestaan oli vaatinut kysei-

sen koulun perustamista juuri Jyväskylään vuotta aiemmin. Voionmaa 

itse arvioi myöhemmin, että Jyväskylän koulu oli suomalaisen yliopisto-

hankkeen kehto ja vastavoima Helsingin ruotsinkielisten ja hallitusval-

lan hallitsemalle ”vanhalle valtakunnanyliopistolle”. Hankkeen alku oli 

ollut Voionmaan mukaan mitä lapsellisin. Ensimmäisen ”kuvatuksen 

ja mielijohteen” Jyväskylään perustettavasta yliopistosta lausui tunnet-

tu suomalaisuuden harrastaja Volmari Kilpinen (W. S. Schildt) 1847. 

Hän perusti yliopistorahaston peräti neljän markan lahjoituksella ja 

antoi myöhemmin lisäksi 40 000 markan35 lahjoituksen. Eri puolille 

maata nouseva uusi suomalainen yliopisto tulisi Voionmaan mukaan 

karistamaan jaloistaan vanhan vallan ahtauden ja loisi tilalle tuoreen, 

valtiovallasta riippumattoman itsenäisen yliopistojärjestelmän. Korkea 

tieteellinen työ ei kuitenkaan ollut Helsingin yliopiston tai uusien suo-

33  Nurmi Veli, Olai Wallin. Suomen Kansallisbiogra�a. SKS. Ks. www.kansallisbiogra�a.�/ (poimittu 
12.12.2012); Halila 1949a, 290–292, 337, 352, 371; Halila 1949c, 162–163; Halila 1949b, 41, 141, 164.

34  Halila 1949c, 163; Halila 1949b, 164.
35  40 000 mk (1860)=190.500 euroa (2012). Ks. Rahanarvonkerroin, laskuri. Ks. www.nordea.�/ (poimittu 

12.5.2012).
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malaisten yliopistojen päätehtävä. Vanhankin yliopiston tehtävänä oli 

ollut valmistaa valtionpalvelijoita sekä ammattimiehiä ja elinkeinonhar-

joittajia yhteiskunnalle. Voionmaan mukaan tieteen tekeminen tuli sen 

sijaan edelleen jättää erityisten valtion rahoittamien tieteellisten laitos-

ten ja seurojen sekä yksittäisten tutkijoiden harteille. Näin Voionmaa 

jatkaa perinteistä − etenkin 1700-luvulla korostunutta − linjajakoa, jon-

ka mukaan tieteellinen työ oli jätettävä tiedeakatemioille ja opetus sekä 

politikointi yliopistoille.36 Voionmaan mukaan maaseutuyliopistojen eli 

uusien suomalaisten yliopistojen tehtävät eivät olleet vähäistä eliittiä 

palvelevat tieteelliset tavoitteet eivätkä liioin virkamiesten ”leipominen” 

vaan kansan sivistyksen ja elämäntason nostaminen sekä elämänkäsi-

tysten tuottaminen julkiseen tietoisuuteen.37

Tämänlaatuisesta aate- ja keskusteluilmastosta kummunnutta Jyväs-

kylän fennomaanipiirien lujaa aatteellista sidettä ei rikkonut edes 

Wallinin myöhempi sitoutuminen sosialisteihin. Kaiken kaikkiaan Jy-

väskylällä oli tärkeä osa Helsingin vanhojen suomalaisuusmiesten ja 

Yrjö-Koskisen johtamien jungfennomaanien keskinäisissä valtataisteluis-

sa. Nimenomaan Jyväskylässä perustettiin 1874 Kansanvalistusseura, jota 

muun muassa vanha suomalaisuusmies Snellman vastusti.38 Nuorelle 

Wallinille näytti lisäksi suuntaa se seikka, että Yrjö-Koskinen ja Daniel-

son-Kalmari olivat tieteen tekemisen ohella julkisesti myös poliitikkoja. 

Molemmat toimivat Suomalaisen puolueen puheenjohtajana. Tiedemie-

hen oli näin ollen luvallista ja suotavaa olla myös puoluepoliitikko.

Wallinin perustutkinto-opinnot Helsingin yliopistossa vuosina 1886–

90 ja jatko-opintoaika vuosina 1890–94 oli suorastaan marinoitu po-

liittisella fennomanialla, jota hän ikäluokkansa tapaan imi opettajiensa 

Palménin, Setälän, Krohnin, Danielson-Kalmarin ja Yrjö-Koskisen 

kautta lähes itsestäänselvyytenä. Yrjö-Koskinen oli Rietrikki Polénin 

kanssa ensimmäisiä, jotka olivat laatineet väitöskirjansa suomeksi 

(1858). Krohn puolestaan oli ensimmäinen graduntekijä, joka kirjoitti 

opinnäytteensä suomeksi, ja Setälä taas käytti ensimmäisenä suomen 

36  Tiedeseuroista mm. Paaskoski 2008, 15−25.
37  Väinö Voionmaa, Uusi suomalainen yliopisto. Tuleva Suomi 1918e, 215–221.
38  Liikanen 1995, 133, 166−169.
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kieltä yliopiston konsistorin kokouksissa. 1860−80-luvun yliopisto-

opettajilla oli tarve korostaa historian ja historiankirjoituksen tärkeyttä 

ennen muuta kansallisesta näkökulmasta käsin. Uusi sukupolvi, johon 

Wallinkin kuului, saattoi sen sijaan siirtyä jo eurooppalaisten esikuvien 

mukaisesti käsitteellisempään ja tieteellisempään historiantutkimuk-

seen. Wallinin opiskeluaikana kaikissa Euroopan yliopistoissa pohdittiin 

identiteettejään hakevien tieteenalojen − etenkin historian, maantieteen, 

sosiologian ja valtio-opin − välisiä rajoja. Historiassa rankelainen lähde-

kriittinen lähestymistapa valloitti myös pohjoismaisia tutkijoita samal-

la kun historiantutkimus alkoi jakaantua erityisaloiksi. Suomessakin 

tämä näkyi vuosisadan vaiheessa, kun yhteiskunta- ja sosiaalihistoria 

ja poliittinen historia alkoivat eriytyä. Tämä tutkimuskentän uudelleen-

jäsentyminen ja paradigmamurtuma näkyy hyvin Wallinin ikäluokan 

tutkimuksissa ja niissä käytetyissä metodeissa. Professori Danielson-

Kalmari taas piti Wallinin väitöskirjaa Suomen maantiet (1893) hyvänä 

lisänä Suomen kulttuurihistoriaan.39

Puoluepolitikointi leimasi yliopistoelämää vahvasti vuosisadan vaih-

teessa eivätkä Wallinin ikäpolven historioitsijat olleet vapaita poliitti-

sen fennomanian kytkennöistä. Kuvaavasti Wallin vaihtoi noin 25 000 

muun fennomaanin rinnalla sukunimekseen Voionmaa suuressa nimen-

vaihdosmanifestaatiossa J. V. Snellmanin 100-vuotisjuhlallisuuksien 

aikana toukokuussa 1906. Voionmaa ihaili Snellmania, vaikka tämän 

valtionäkemys erosikin monessa suhteessa Voionmaan omaksumas-

ta mallista, kuten tuonnempana tullaan näkemään. Voionmaa nimitti 

Snellmania Suomen ensimmäiseksi kansalaiseksi40 ja liittyi Snellmanin 

syntymäpäivänä perustettuun Suomalaisuuden Liittoon. Voionmaa toi-

mi järjestössä aktiivisesti sisällissotaan asti.41 Hänen irtiottoaan mili-

tantin heimotyön taustaorganisaatioksi muuttuvavasta Suomalaisuuden 

Liitosta kuvaa se, ettei hän enää aktiivisesti osallistunut liiton työhön 

aloitettuaan työnsä Sdp:n kansanedustajana 1919.

39  Suomen ja Skandinavian historian professuurin täyttäminen. Asiantuntijain lausunnot ja keskustelu. 
Asiakirja 1913, nro 2 a, 1914, 47.

40  Eduskunnallinen elämä Aleksanteri II:n aikana. Suomen historiaa radiossa 2. Ks. Historian Aitta III 
1930, 169.

41  Ks. Tala & Huhtala 2006, passim.
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Oikeusoppineet ovat kuvaavasti todenneet, että nimi on ihmisen sym-

boli, jonka sisältönä on itse ihminen.42 Myös etunimellä on väliä: Väinö-

nimi juontuu kansallisromanttisesta hengestä ja Kalevalan Väinämöi-

sestä. Sana väinä tarkoittaa joen tyventä kohtaa. Väinö tuli suomalaisiin 

nimipäiväluetteloihin 1908, ja se oli erityisen suosittu nimi aina 1930-

luvulle saakka. Väinö Voionmaan ensimmäinen kastenimi Karl oli hä-

nen virallinen kutsumanimensä43, ja Voionmaa käyttikin eräissä kirjoi-

tuksissaan nimimerkkiä Kaarle Olavinpoika. Ajalle kuvaavaa on, että 

hän halusi tulla kutsutuksi kansallisromanttisella muotinimellä Väinö 

ja käytti suomennettua sukunimeä. Hänen nimensä sisälsi näin selkeän 

poliittisen viestin. Nimien suomentaminen ei toki ollut vain 1900-luvun 

alun ilmiö, vaan jo 1880-luvun suomalaisfennomaanit muuttivat jopa 

etunimiään, kuten Georg Zacharias Forsman eli Yrjö Sakari Yrjö-Kos-

kinen ja Johan Gustaf Hellstén, jonka tunnemme paremmin nimeltä 

Juho Kusti Paasikivi.44

Jos nuorten ylioppilaiden aatemaailma kääntyi toisille urille, saattoi 

koko entinen elämäntapakin joutua koetukselle Helsingin vilskeessä. 

Juhani Aho on kuvannut oivallisesti 1880-luvun nuoren maalaisyliop-

pilaan pääkaupunkiin tuloa: ”Helsinki! johon kiidetään yhä kiihtyvän 

virran vauhdilla ja joka odottaa kuin kuplia kiehuva suvanto ja aina vaan 

ahnaammin itseänsä kohti nielee. Joka paikassa, pitkin koko matkaa 

oli outouden ja uusien tuntemattomien ihmisten viehätys… Edessäpäin 

loimotti taivas punaisena kuin tulipalossa. Se on Helsingin valaistus.”45 

Verrattuna kaasuvaloissa loistavaan pääkaupunkiin, oli Päijänteen poh-

joisimmassa kolkassa uinuva Jyväskylä himmeä ja hiljainen maalais-

kaupunki. Varsinkin kun koulujen lukukausi päättyi, oli elämä siellä 

”hiljaista ja kuivaa, melkein puoleksi kuollutta,” kuten Minna Canth 

kuvasi yhteisöä.46

Ulkonäöltään ylioppilasmiehet47 näyttivät kuin yhdestä puusta veis-

tetyiltä. He käyskentelivät pääkaupungin kaduilla arkipäivisinkin tum-

42  Ks. Kangas 1991, 1, 5, 10–13.
43  Mm. Jyväskylän kaupunkiseurakunnan ulos muuttaneiden luettelossa 5.11.1886. Ks. SSHY. www.sshy.

� (poimittu 15.11.2012).
44  Ylioppilaiden sukunimien suomentamisliikkeestä 1800-luvulla mm. Pajula 1956, 104−145.
45  Aho 1997, 76–77, 80.
46  Minna Canthin kirje Jyväskylästä 1878. Ks. Taisteleva Minna 1994, 62.
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missa puvuissa ylioppilaslakit päässään. Maalaiset erottuivat kuiten-

kin lähemmässä tarkastelussa. On oletettavaa, että Väinö Wallininkin 

ulkoinen olemus näytti tältä: puku oli maalaisräätälin käsialaa, ahtaat 

lahkeet, sarkainen päällystakki, palttinalla päällystetty ylioppilaslakki, 

kasvoja koristivat heiveröiset viikset, lompakko oli ommeltu povitaskun 

vuoriin, raskaat kengät tapailivat katukivetyksiä. Varakkaampaan her-

rasväkeen kuuluvilla ylioppilasnuorukaisilla saattoi olla viimeisen muo-

din mukaiset vaaleat housut leveine lahkeineen ja pitkä musta sortuutti 

(siviilivirkatakki) kuin englantilaisella herrasmiehellä sekä jaloissaan 

teräväkärkiset, matalakantaiset ja hyvin kiillotetut kengät. Mutta vaikka 

maalaispojat olivat ulkoisesti heikommin varustettuja, heidän katseensa 

oli Juhani Ahon mukaan rohkea ja suora: ”Suomalaiset olivat jo oppi-

neet sanomalehdistä ja tutkintopuheista, että he olivat ’kansan lapsia’, 

että heitä varten oli koulu muutettu suomalaiseksi. Ja he sitä oikeastaan 

ovat ainoat oikeutetut täällä olemaan.” Heidän joukossaan oli sitä paitsi 

koulun taitavimmat oppilaat, ne, joita opettajat nimittivät oppilaitoksen 

ylpeydeksi.48

Pääkaupungin huumassa moni nuorukainen sortui juhlimaan ravin-

tola Kappelin hilpeässä seurassa iltakaudet. Ravintolailtojen ja hämyis-

ten salakapakoiden lisäksi 1880-luvun Helsinki tarjosi paljon muitakin 

huveja, joista ilmoitettiin lehdissä päivittäin, kuten teatteriesityksiä, 

konsertteja, naamiaisia, hyväntekeväisyysiltamia, esitelmätilaisuuksia, 

sirkus- ja taikuriesityksiä, seuranäytelmiä, taiteilijaseurojen ja työväen-

yhdistysten tapaamisia sekä ulkona pidettyjä kansanjuhlia, jotka vetivät 

nuorisoa puoleensa.49 Väinö Wallin ei kuulunut kapakoita kierteleviin 

ylioppilaisiin. Hän oli valinnut raittiuden tien, jota hän tuli kulkemaan 

koko elämänsä. Hänen kummitätinsä varoitteli: ”Kuta enemmän päivä 

kuluu, kuta enemmän miehet ja (oi häpeä suuri!) useat vaimotkin viinaa 

nauttivat, sitä huonommaksi käy elämä.”50 Juhani Aho taas kirjoittaa 

Wallinin tapaisista nuorista opiskelijoista, että ”niitä on kyllä niitä, jotka 

paikalla kaivautuvat kirjoihinsa… Eivät tunne muuta kuin luentosaliensa 

47  Naiset pääsivät yliopistoon vuodesta 1870 lähtien, mutta heitä oli siellä erityisluvin vain muutama.
48  Aho 1997, 34–35, 40–41.
49  Helsinki herra Hertzbergin silmin 2004, 185–201; Böök 1945, 269−281.
50  Minna Canthin kirjoitus Keski-Suomessa 1875. Ks. Taisteleva Minna 1994, 51.
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seinät… He pysyvät koulupoikina ikänsä”.51 Jos eivät kapakat, niin eivät 

myöskään uudenuutukaisen Kreuz-Roverin tasapyöräisen polkupyörän 

vuoksi laajaan suosioon noussut pyöräily ja luistelu saaneet nuoresta 

Wallinista muotilajien harrastajaa. Sen sijaan hänestä tuli ahkera ja 

tarmokas kuntokävelijä, joka otti nopeasti haltuunsa Helsingin ja sen 

lähiympäristön.

Helsinki kasvaa kotipaikaksi

Väinö Wallinin pääkaupunkiin muuttamisen aikoihin Helsingin kau-

punkitilan muutokseen sisältyi huikeita, yhteiskunnallisesti merkittäviä 

siirtymiä, kuten ruotsinkielivaltaisen kaupungin muuttuminen suomen-

kieliseksi. Tämä näkyi muun muassa kaupunginosien ja katujen nimien 

suomentamisena ja paikallisen poliittisen kulttuurin liukumisena oi-

kealta vasemmalle. Nuori Väinö Wallin oli todistamassa tätä paikallista 

vallankumousta.

Helsinki oli saanut uuden rakennusjärjestyksensä 1875, mikä sai pik-

kukaupungissa aikaan aivan uusimittaisen kivitalojen rakentamisen aal-

lon. Modernia aikaa kuvasti se, että kaupungissa järjestettiin seuraavana 

vuonna suuri teollisuusnäyttely. Urbaaneja työpaikkoja tarjoavaan kau-

punkiin kohdistuva työväestön ennennäkemätön muuttopaine pakotti 

kaupungin edistämään asuntorakentamista kaava-alueensa ulkopuolel-

lekin. Kaupungin ydinkeskusta oli suppea. ”Jos Helsingissä 1880-luvun 

alussa lähti kävelemään keskikaupungilta länteen päin, huomasi itse 

kaupungin varsin pian loppuvan. Varsinainen asutus päättyi oikeas-

taan jo Simonkadun paikkeilla. Siitä alkoi maantie.”52 Noihin aikoihin 

kaupungin pienen keskustan rituaalirakennuksiinkin haettiin moder-

nimpaa muotoa. Vanha ylioppilastalo valmistui 1870, Suomen Pankin 

talo 1882 ja Säätytalo 1890. Vuonna 1900 Helsingissä asui jo 100 000 

ihmistä. 1860-luvulla Helsingin ja Hämeenlinnan välille rakennettu 

rautatie oli kiihdyttänyt muuttoa, mutta teollistuminen ja teknologisten 

51  Aho 1997, 86.
52  Tanner 1947, 7.
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keksintöjen ohella höyryn, kaasun ja sähkön käyttöönotto vaikuttivat 

vallankumouksen tavoin taloudelliseen kehitykseen. Tämä vaikutti heti 

kohta myös kaikkeen muuhun yhteiskunnalliseen elämään ja sen uu-

distumiseen.

Sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen ydinalueena tunnetun, maas-

toltaan mäkisen Kallion uusi urbaani tonttijako ajoittui sekin samaan 

aikaan Wallinin kaupunkiin muuton kanssa eli vuoteen 1886. Vuoteen 

1901 mennessä Kallio oli rakennettu uuteen muotoonsa, ja se liitettiin 

virallisestikin Helsingin kaava-alueeseen.53 Wallin ei − jo keskiluokkai-

sen taustansakaan puolesta − asettunut Kallion työmaa-alueeksi muut-

tuvan kaupunginosan mataliin puutaloihin, vaan hän löysi paikkansa 

ydinkeskustan kivisistä kerrostaloista.

Kerrostalo-asuminen oli Wallinillekin uusi kokemus, sillä hänen 

lapsuuskotinsa Jyväskylän Mäki-Matin kaupunginosassa oli puuhuvila. 

Wallinin perhe oli asunut aluksi vuokra-asunnoissa eri puolilla kau-

punkia, sillä perheen talous ei ollut paras mahdollinen. Perheessä oli 

kaikkiaan kahdeksan lasta,54 äiti Flora oli kotona eikä isä-Olain opetta-

jan palkalla eletty leveästi. Opettajaseminaarilaisten taustat eivät olleet 

ylemmissä sosiaaliluokissa vaan pikemminkin työväestön ja alemman 

keskiluokan riveissä. Kansankoulunopettajan nimenomaan toivottiin 

tulevan kansan syvistä riveistä, jotta hän pystyisi toimimaan kansan kas-

vattajana ja sivistäjänä. Wallinin perhe kuitenkin pystyi rakentamaan 

oman talon Jyväskylän laidalle, kaupungin rajan ulkopuolelle. Kaksi-

kerroksinen puutalo, Mäki-Ollila, nousi harjun kupeeseen vastapäätä 

seminaarin uusia rakennuksia.55

53  Näveri 2012, 21.
54  Lapset syntyivät tasaisin välein 1866−1879 aikana: Toivo 1866, hukkui 8-vuotiaana Pälkäneellä 1874, 

Flora (myöh. Liakka) 1867−1945, Karl Väinö 1869−1947, Kallio 1870−1930, Eino 1872−1928, Anna Maria 
1874−1973 (myöh. Kahanpää), Emmi 1877−1969 ja Olli 1879−1948. Lapsista Emmi ja Olli jäivät naimat-
tomiksi. Ks. Schreckin sukutaulu www.schrecksukuseura.� (poimittu 20.1.2012).

55  Halila 1969, 18−19; Wallinien kotialue Jyväskylässä lähellä seminaaria oli kaupungin ulkopuolella oleva 
puutalomiljöö, puutarhan ympäröimä talo. Puutarha ei ollut yksin kauneutta ja nautiskelua varten, 
vaan sen tuotteita myös hyödynnettiin monella tavalla. ”Papuja, porkkanoita, punajuurikkaita, pipa-
ruuttia ja persiljaa myydään leht. Canthin’in talossa.” Näin Wallinien ystävä Minna Canth ilmoitti 
paikallisessa Keski-Suomi -lehdessä syyskuussa 1876. Noilla kulmilla ryytimaat olivat osa perheiden 
toimeentuloa. Korpela & Heikkinen 2007, 18–19; Mäki-Ollilan viereinen katu sai paljon myöhemmin 
nimekseen Voionmaankatu Väinö Voionmaan kunniaksi.
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Muutettuaan Helsinkiin nuori Wallin otti fyysisesti hyvin haltuunsa 

pääkaupungin keskustan, sillä hän asui ainakin kymmenessä eri ydin-

kaupungin talossa ja useimmiten jakoi kortteerin jonkun sisaruksensa 

kera.56 Kaupungin kasvojen nopeaa uusiutumista kuvaa hyvin se, että 

hänen opiskeluajan taloistaan ei ole säilynyt kuin yksi, Aleksanterinkatu 

42:ssa oleva talo. 26-vuotias Voionmaa avioitui vuonna 1895 Virroilta 

kotoisin olleen Ilma Alinin57 kanssa. Pariskunta asettui ensimmäiseen 

perheasuntoonsa Antinkatu 4:ään (nykyisin Lönnrotinkatu 4) ydinkes-

kustan tuntumaan. Perheen koti sijaitsi puutalon kolmannessa, ylim-

mässä kerroksessa ja käsitti kolme pientä huonetta ja keittiön. Tähän 

kotiin syntyi perheen kaksi vanhinta lasta (Tapio 1896 ja Ilmari 1898). 

Ydinperheen lisäksi huoneistossa asui alivuokralaisena Väinön toimitta-

ja-veli Eino. Perhe eli hyvin vaatimatonta elämää. Väinö Wallin sai elan-

tonsa 1890-luvulla sanomalehtimiehenä, tarkemmin sanottuna Uuden 

Suomettaren toimittajana. Hän vaihtoi journalistin tehtävät Suomen lii-

kemiesten Kauppaopiston opettajan tehtäviin, ja perhe muutti 1899 Eeri-

kinkatu 3:een. Tuona aikana perhe kasvoi yhdellä pojalla (vuonna 1901 

syntynyt Unto). Seuraavana vuonna Wallinit muuttivat vuokra-asunnos-

ta omaan osuus-asuntoonsa Katajanokalle, minne Wallin kansanvalis-

tusystävineen rakennutti asunto-osakeyhtiö Louhen Kruunuvuorenkatu 

9:ään.58 Perhe kasvoi tuolloin ensimmäisellä tyttärellä Annikilla vuonna 

1904. Louhen osuuskunta sijaitsi Pyökin korttelissa, ja sen piirsi E. Ikä-

läinen. Sittemmin talossa asui muun muassa poliitikko Tekla Hultin.59

Wallinille avautui toinen houkuttelevampi osuustalomahdollisuus 

kaupungin länsipuolelta. Tästä talosta tuli Voionmaan todellinen ja ra-

kas koti. Sorvan kortteliin Huvilakatu 2:een vuosina 1904–1905 raken-

nettu ja Tuulentuvaksi nimetty kerrostalo nousi tuolloin lähes autiolle 

56  Pohjois-Esplanadi 4, Annankatu 8, Vuorikatu 22, Annankatu 23, Ratakatu 7, Liisankatu 9, Kasarminkatu 
25, Aleksanterinkatu 42, Bulevardi 28, Liisankatu 9. Halila 1969, loppuviite 11, 356−357.

57  Ilma Alin s. 18.12.1874, isä maakauppias. Samana vuonna (1886) kun Karl Wäinö asettui Helsinkiin, 
muutti Ilma Virroilta Tampereelle ja opiskeli Tampereen suomalaisessa yhteiskoulussa. Vuonna 1893 
hän muutti Helsinkiin ja ehti opiskella kaksi vuotta Helsingin suomalaisessa jatko-opistossa ennen 
kun avioitui Wallinin kanssa. Halila 1969, 34.

58  Muina Louhen perustajajäseninä olivat Pellervo-seuran neuvoja, opettaja Juho Torvelainen, agronomi 
Emil Malmgren, toimittaja Aimo Fabritius, kansakoulunopettaja Oskar Rosenqvist ja kansakoulunopet-
taja William Sippola. Perustavan kokouksen pöytäkirjaote 16.4.1904. Voionmaan arkisto. TA.

59  Ollila & Toppari 1975, 330–331.
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Tähtitornin alueelle Ullanlinnan kaupunginosaan aivan lähelle meren-

rantaa. Talon nimi lienee otettu merellisestä, tuulille alttiista sijainnis-

ta. Kadun nimi Huvilakatu oli alkujaan ruotsinkielinen Villagatan, joka 

suomennettiin 1909. Nimi kuvastaa alueelle tarkoitettua huvilakaupun-

kia.60 Naapuristoon Laivurinkadulle ja Pietarinkadulle nousi samoihin 

aikoihin kolme muutakin kivitaloa. Naapuritaloissa asuivat sittemmin 

muun muassa Voionmaan puoluetoveri kansanedustaja Hilja Pärssinen, 

ministeri Rainer von Fieandt ja Hella Wuolijoki.61 Ennen näitä raken-

nuksia alue oli ollut lähes luonnontilassa. Kulmilla oli tosin ollut jo pit-

kään turvatalo niin sanotuille langenneille naisille ja heidän lapsilleen. 

Tienoo muistetaan valtavan laajoista pyykinkuivatustelineistään. Turva-

talon naiset pesivät kaupunkilaisten pyykkiä, joka hulmusi tuulessa kir-

javana merenä.62 Osuustalojen rakentaminen oli alkanut Helsingissä 

1886, jolloin nuori Wallin muutti kaupunkiin. Työväen osakeyhtiö Alku 

valmistui samana vuonna rosoiselle ja levottomalle seudulle työväes-

tön asuma-alueelle Ruoholahteen. Taloon asettui vanhempiensa kanssa 

muun muassa koulunsa aloittava poika Väinö Thomasson, joka myö-

hemmin tunnetaan Väinö Tannerina.63

Tuulentuvasta tuli Väinö Voionmaan koti 42 vuodeksi. Se oli sanan-

mukaisesti keskusteleva yhteisö, jossa asui aluksi myös veljensä alivuok-

ralaisena Eino Wallin.64 Talo oli Voionmaan ja hänen kansanvalistus- 

raittiusliikeystäviensä rakennuttama, ja sen piirsi huippukauttaan elävä 

arkkitehti Armas Lindgren. Voionmaan omistamaan huoneistoon kuu-

lui neljä huonetta, keittiö ja palvelijanhuone, kaikkiaan 155 m².65 Kodin 

rakennuttamiseen ja huonekaluihin käytettiin rouva Voionmaan perin-

törahoja, ja Lindgren piirsi myös asunnon huonekalut. Asunnosta oli 

kaunis merinäköala, johon Voionmaa ihastui. Huvilakadun aikaan per-

heeseen syntyi vielä kaksi lasta (Marjatta 1908 ja Jouko 1912). Yhteensä 

60  Helsingin kadunnimet 1981, 101.
61  von Fieandt 1970, 150.
62  Ollila & Toppari 1975, 296.
63  Luho 1943, 83–91; Tanner 1947, 23–46.
64  Tämä ilmenee Väinö Wallinin päiväkirjasta 29.10.−5.11.1905. Voionmaan arkisto. KA.
65  Osakeyhtiö Tuulentuvan yhtiöjärjestys vuodelta 1905. Talon muina osakkaina olivat toimittaja Akseli 

Rauanheimo, Vihtori Suomalainen ja kansakoulunopettaja Wiljami (William) Sippola. Jälkimmäinen 
oli ollut osakkaana myös Louhessa. Voionmaan arkisto. TA.
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Voionmaan perheeseen syntyi kuusi lasta, kaksi tytärtä ja neljä poikaa. 

He kaikki saivat Kalevala-peräisen nimen. Helsinkiläisen herrasväen ta-

paan Voionmaatkin hankkivat kesähuvilan, Toivikon. Se sijaitsi Virroilla 

rouvan kotiseudulla Keiturinkosken rannalla. Perheen seuraava huvila 

Kolari oli Kalvolassa Vanajaveden rannalla. Myöhemmin Voionmaat 

hankkivat kaksi kesähuvilaa Helsingin läheltä Vihdistä. Mökkielämä piti 

yllä Helsingin kivikaupunkiin muuttaneiden läheistä luontosuhdetta, ja 

Voionmaa olikin koko elämänsä mökki- ja luontoihminen.

Kuten edellä olevasta Voionmaan kotien historiasta nähdään, hän eli 

keskiluokkaista, siivoa ja säntillistä elämää mitä tuli kotiosoitteisiin ja 

kodin sisustamiseen. Tyylisuuntien näkökulmasta hän edusti niukkaa 

asiallista tyyliä. Askeettisuus oli kodin ja lapsuudenympäristön perin-

töä. Hänen äitinsä oli toiminut keskeisenä hahmona jyväskyläläisessä 

Yksinkertaisuuden-yhtiössä, jonka tarkoituksena oli vastustaa ylellisyyt-

tä elämäntavoissa ja vaatetuksessa.66 Tämä nuorena saatu ohjenuora 

vaatimattomasta pukeutumisesta, askeettisesta elämäntavasta sekä val-

lanpalvonnan vastustamisesta seurasi Voionmaata koko elämän ajan. 

Huvilakatu 2:ssa sisustus oli kansallisromanttisen tyylin mukainen ja 

niukka.67 Arvokkaimmat tavarat kodissa olivat Ferdinand von Wrightin 

ja Antti Favénin taulut sekä pöytähopeat ja radio.68 Väinö Voionmaal-

le koti ja perhe olivat sosiaalisesti ja ideologisesti ensisijaisen tärkeitä 

turvasatamia koko hänen elämänsä ajan. Hän oli sananmukaisesti per-

he- ja sukukeskeinen mies. Hän toteaa eräässä kirjeessään, että ”suur-

perheessä on yhteisyyden henkeä.”69 Säädynmukaisesti hän panosti 

lastensa koulutukseen. Neljästä pojasta vanhimmasta tuli diplomaatti, 

seuraavasta diplomi-insinööri, kolmannesta kapteeniluutnantti ja nel-

jännestä �loso�an maisteri. Tytöistä koulutettiin sairasvoimistelija eli 

66  Minna Canthin kirje Jyväskylästä 10.7.1878, ks. Taisteleva Minna 1994, 53.
67  Lindgren oli tuolloin aikansa huippunimiä. Hän suunnitteli kumppaninsa Herman Geselliuksen ja Eliel 

Saarisen kanssa muun muassa. Kansallismuseon saman vuonna kuin Voionmaan perheen talon, Pari 
vuotta aiemmin he olivat suunnitelleet Suomen paviljongin Pariisin maailmannäyttelyyn vuonna 1902. 
Lindgren tyylilaji oli kansallisromanttinen funkis, mutta hän teki myös arkisempia suunnitelmia, kuten 
Outokummun ja Helsingin Vallilan työläisasunnot, jälkimmäiset ovat maan ensimmäisiä rivitaloja.

68  Väinö Voionmaan perukirja 1947. KA.
69  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 15.6.1941. Voionmaan arkisto. KA; Näin ollen tässäkin tapaukses-

sa kerrottaessa yhden henkilön elämäkertaa on tosiasiallisesti kerrottava myös sukupolvien tarinaa. 
Ks. Bertaux & Thompson 1993, 1−12; Thompson 1993, 13−15.
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fysioterapeutti ja yhteiskuntatieteilijä (FM). Voionmaalla oli kotonaan 

80 niteen kotikirjasto, joka oli olennainen osa porvariskotia. Hänellä oli 

myös isänsä tavoin oma työhuone, niin sanottu herranhuone.70

”Viihtyisä koti rikastuttaa elämää, se tuo itseluottamusta, mielihyvää 

ja turvallisuutta.” Näin on kirjoittanut ruotsalainen sisustusarkkitehti 

ja tyylihistorian asiantuntija Eva Ralf kodinsisustusoppaassaan. 1800-

luvun lopulla naisasianainen Ellen Key hänkin pohti sitä, miten oppi-

simme ”välttämään rumaa ja helpoin, halvoin keinoin ympäröimään 

itsemme kauniilla”. Viihtyisyyden luomiseksi Key suositteli käyttämään 

kodeissa vaaleita värejä ja välttämään runsaita kuvioita ja koristuksia. 

Se oli sensaatio 1890-luvulla, jolloin kodit olivat pullollaan huonekalu-

ja, tupsuja ja laskoksia. Myös siinä aatteellis-poliittisessa kulttuurissa, 

johon miehistyvä Väinö Wallin tuli, oltiin halukkaita karsimaan turhia 

koristuksia ja laskoksia, menneisyyden painolasteja.

Pääkaupungin ruotsinkielistä eliittiä vastaan 

Kansallinen historiantutkimus joutui 1900-luvun alussa vastaamaan 

murrosta elävän kansakunnan koviin valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin 

haasteisiin.71 Suurin haaste menneisyyden painolasteista oli Wallinin 

tapaiselle fennomaanille pääkaupungin ruotsinkielisen akateemisen 

eliitin ylivalta. Jo 1800-luvun fennomaanipiireissä oli ajateltu, että ruot-

salaisuus oli turmellut Suomen sivistyneistön isänmaattomaksi. Tämä 

seikka oli heidän mielestään mitä pikimmin korjattava, jotta maan suo-

malaistaminen ja rahvaan valistus ylipäätään olisivat mahdollisia.72 Teh-

tävä ei ollut helppo, ja Wallinkin tuli kohtaamaan kielellis-kulttuurisen 

70  Kirjasto lahjoitettiin Voionmaan kuolemansa jälkeen Väinö Voionmaan Säätiön opistolle, Työväen 
Akatemialle ja Yhteiskunnalliselle korkeakoululle, josta tuli sittemmin Tampereen yliopisto. Voionmaa 
oli säästäväinen, kuollessaan hän jätti käteistä rahaa (71 136 mk) ja arvopapereita (842 150 mk). 
Kesämökit olivat jo siirtyneet aiemmin pois hänen käsistään. Hänen omaisuutensa oli 1947 runsaat 
miljoona mk (1045 936 mk), josta asunnon osuus oli 30 %. Väinö Voionmaan perukirja 1947. KA; 
Kokonaissumma on vuoden 2012 rahassa noin 61 300 e. Ks. Rahanarvonkerroin, laskuri www.nordea.
�/ (poimittu 12.5.2012).

71  Mm. Tommila 1989, 94–95.
72  Liikanen 1995, 216.
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lasikaton hyvin konkreettisesti hakiessaan omaa paikkaansa Helsingin 

yliopistossa.

Aikuistunut ja perheellistynyt Väinö Wallin haki syyskuussa 1903 eli 

kymmenen vuotta väittelynsä jälkeen Keisarillisen Aleksanterin yliopis-

ton historiallis-kielitieteelliseen osastoon Pohjoismaisen historian do-

sentuuria. Hakemuksensa tueksi hän liitti ansioluettelonsa, jossa hän 

kertoi valmistuneensa ylioppilaaksi 1.6.1886, �loso�an kandidaatiksi 

14.5.1890, maisteriksi 30.5.1890 ja �loso�an lisensiaatiksi 19.5.1893. 

Lisensiaattityö hyväksyttiin väitöskirjana. Wallin oli suorittanut tutkin-

toonsa Suomen, Venäjän ja Pohjoismaiden historian arvosanan lauda-

tur, suomen kielessä ja kirjallisuudessa lubenter approbaturin ja Krei-

kan kirjallisuudessa approbaturin. Lisäksi hän oli lukenut arvosanan 

cumlaude approbatur maantieteessä. Tässä vaiheessa hänellä oli esitet-

tävänään kuusi tieteellistä työtä: Väitöskirja Suomen maanteistä (1893) 

sekä artikkelit ”Kertomus Hollolan kihlakunnan muinaisjäännöksistä” 

(1892) ja ”Kuvauksia Suomen kansan esihistoriasta” (1894), jossa hän 

väitti suomalaisten asuttaneen Suomea jo kivikaudelta lähtien, mikä 

herätti pahennusta ruotsinkielisissä yliopistopiireissä. Snellman, jonka 

kirjoituksiin Voionmaa oli huolellisesti tutustunut, oli pohtinut suoma-

laisten alkuperää jo 1840-luvulla toteamalla, että ”Pyhästä Raamatus-

ta sen kyllä arvaa, ettei Adami Suomessa asunut”. Sen sijaan hän tiesi 

kertoa ”Finneistä”, jotka tuhatluvun alussa asustivat Venäjän ja Puolan 

pohjoisilla ranta-alueilla ja jotka saavuttuaan Suomeen ajoivat varhaiset 

sukulaisensa ”lappalaiset” eli ”sabmeladsit” vielä pohjoisemmaksi. Tie-

sipä Snellman senkin, että nämä tulijat olivat karjalaisia ja hämäläisiä 

valtasukuja, Suomen perusheimoja. Voionmaa ei yhtynyt Snellmanin 

arveluun siitä, että suomalaiset tulivat nykyiseen Suomeen vasta 500-

luvulla,73 vaan etäännyttää  suomalaisten muuttoliikkeen esihistoriaan. 

Voionmaa varhaishistoriaesitystä seurasivat Suomalaiset kuntain nimet 

(1898), Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa (1901) ja Tampereen käsityö ja 

73  J. V. Snellman, Mitkä Suomalaiset ovat. Maamiehen Ystävä 1.5.1844. Ks. Snellman 2002a, 40−41; 
Snellman kirjoittaa, että ”nykyiset suomalaiset vasta viisi sataa vuotta tämän jälkeen [Kristuksen synty-
män] ovat tänne tulleet”. J. V. Snellman, Eiköhän Suomenmaassa ihmisiä ollut ennen kuin suomalaiset 
tänne tuli? Maamiehen Ystävä 13.1.1844. Ks. Snellman 2002a, 58−59.
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käsityöläiset (1902). Hän mainitsee myös tehneensä vähäisempiä tutkiel-

mia, joita oli julkaistu lehdissä ja sarjoissa.

Wallin luki ansiokseen myös Muinaismuistoyhdistyksen stipendin 

turvin suoritetut kenttämatkat Hollolan kihlakuntaan vuosina 1888 ja 

1890, osallistumisensa E. N. Setälän johtamalle tutkimusmatkalle Kuu-

rinmaalle syksyllä 1888 sekä yliopiston apurahan, jonka turvin hän oli 

matkannut arkistotutkimuksiin Tukholmaan ja Upsalaan 1892. Voion-

maa oli saanut yliopiston apurahan nuorille ”kirjailijoille” myös vuosina 

1893–1899. Tämän lisäksi hän oli tehnyt kolmen kuukauden mittaisen 

kulttuurihistoriallisen opintomatkan Berliinin, Kööpenhaminan ja Tuk-

holman kirjastoihin ja arkistoihin 1897. On harmittavaa, ettei Voionmaa 

kerro lähemmin Berliinin ohjelmastaan, mutta kuten ansioluettelon 

merkinnästä käy ilmi, matka oli ensisijaisesti arkisto- ja kirjastotutki-

musmatka, eikä Voionmaa ehtinyt kuunnella luentoja.74 Hän ei mainitse 

tuon ajan kiisteltyä saksalaista historioitsijaa, massiivisen Saksan historia 

-teoksen kirjoittajaa ja uuden linjan edustajaa Karl Lamprechtia eikä 

muitakaan saksalaisten yliopistojen opettajia. Myös vuodenvaihteessa 

1902−1903 Voionmaa oli arkistonkeruumatkalla Tukholmassa. Tässä 

vaiheessa Voionmaa oli verkostoitunut jo alansa keskeisiin kotimaisiin 

tieteellisiin seuroihin. Hän liittyi Suomen Maantieteellisen Seuran jäse-

neksi 1892 ja pääsi Suomen Muinaismuistoyhdistyksen johtokuntaan 

1899.75

Wallinin ansioluettelo punnittiin, ja Suomen, Venäjän ja Pohjoismai-

sen historian professori Palmén arvioi hänen tieteelliset työnsä ansiok-

kaiksi. Ensinnäkin Voionmaan kykyä hyödyntää sekä arkeologisia, etno-

gra�sia että kielitieteellisiä tutkimustuloksia historiantutkimuksessa 

kiiteltiin. Toiseksi hänen artikkeliaan Tampereen käsityöläisistä pidettiin 

uusia uria avaavana. Myös hänen molempien kotimaisten kielten hallin-

tansa ja muut ominaisuutensa sopivat arvioitsijoiden mukaan akateemi-

74  Halila esittää virheellisesti matkan tapahtuneen Voionmaan Uuden Suomettaren toimittaja-aikana 
syksyllä 1896. Halilan mukaan Voionmaa intressinä oli nimenomaan kehittyä toimittajana ja hän oli 
hakemassa vaikutteita sille työlleen Berliinistä. Halila 1969, 42; Suomen tieteen historia -teoksessa 
todetaan, että Voionmaa olisi vieraillut Leipzigissa ennen vuotta 1896 (ks. Tommila 2000, 79), mutta 
tästä ei löydy näyttöä.

75  Ansioluettelo, laatinut Väinö Wallin Helsingissä 18.5.1903. Kanslerinviraston arkisto. Helsingin yliopis-
ton arkisto.
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selle opettajalle. Konsistori hyväksyi Wallinin Pohjoismaisen historian 

dosentiksi 30.9.1903.76 Wallin oli edellisenä vuonna ehtinyt myös antaa 

historian ja maantiedon lehtorin virkoja varten vaadittavat käytännön 

opettajanäytteet arvosanalla laudatur.77

Varsinainen akateeminen taistelukenttä aukeni nimensä 1906 vaih-

taneelle Voionmaalle syksyllä 1912, kun Helsingin yliopiston Suomen 

ja Pohjoismaiden historian professuuriin haettiin uutta oppinutta pro-

fessori E. G. Palménin jäätyä eläkkeelle edellisen vuoden joulukuussa. 

Historian professori Päiviö Tommila on todennut, että kyseinen poliittis-

ten intohimojen värjäämä professuurinhaku oli ennen näkemättömän 

jännitteinen ja kiivas − jopa kaikkien aikojen kuumin professorihaku.78 

Koska Voionmaa tuli olemaan kilvassa suomenmielisten nuorena nyrk-

kinä, ja häntä nimiteltiin sosialistimieliseksi, hakua on syytä tarkastella 

hieman yksityiskohtaisemmin. Dosenttihakemuksensa ansioluetteloon 

Väinö Voionmaa saattoi nyt lisätä opintomatkan Lontoon ja Hollannin 

kirjastoihin sekä uuden jäsenyyden Suomen Historiallisessa Seurassa 

(1908). Myös hänen työkokemustensa luettelo oli entistä mittavam-

pi. Voionmaa oli hoitanut yliopiston kasöörin (kassanhoitajan) virkaa 

vuosien 1897−1900 aikana, ja hän oli toiminut kahdeksan vuotta kaup-

pamaantieteen sekä yleisen ja Suomen historian sekä suomen kielen 

opettajana Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa. Voionmaa oli myös 

toiminut lähes viisi vuotta Kansanvalistusseuran sihteerinä, minkä lisäk-

si hänet oli nimitetty Kauppakorkeakouluun kauppahistorian ja kauppa-

maantieteen luennoitsijaksi syyskuussa 1912.79

Yliopistolla Voionmaa oli pitänyt luentoja Suomen, Skandinavian ja 

länsimaiden yhteiskunnallisesta historiasta ja historiallisesta maantie-

dosta kevätlukukaudesta 1904 lähtien. Vastaväittäjänä hän oli ehtinyt 

toimia kolme kertaa. Lisäksi Voionmaa oli opastanut arkistotutkimuk-

76  Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston konsistorin pöytäkirja 12.9.1903. Konsistorin arkisto. Helsingin yli-
opiston arkisto; J. R. Danielson-(Kalmarin) kirje konsistorille 30.9.1903. Konsistorin arkisto. Helsingin 
yliopiston arkisto.

77  Dosentti V. Voionmaan ansioluettelo 6.2.1912. Hakijain ansiot. Suomen ja Skandinavian historian pro-
fessorinviran täyttäminen. 1913, nro 2, 1913, 23.

78  Tommila 1989, 155.
79  Dosentti V. Voionmaan ansioluettelo 6.2.1912. Hakijain ansiot. Suomen ja Skandinavian historian pro-

fessorinviran täyttäminen. 1913, nro 2, 1913, 23–24.
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sissa ja lähdetyöskentelyssä lukuisia ylioppilaita. Vuosina 1908−1911 hän 

oli johtanut kansakoulunopettajien yliopistollisten jatkokurssien osan-

ottajia varten järjestettyjä historiallisia kotiseutututkimusharjoituksia 

arkistoissa ja harjoituskokouksissa. Kaikilla kursseilla oli ollut runsaasti 

osanottajia.80

Voionmaa oli dosenttiansioidensa lisäksi selvästi panostanut julkaisu-

toimintaan − todennäköisesti ajatellen tulevia professuurihakuja. Hän 

oli ryhmitellyt tuotantonsa kolmeen ryhmään: ”Itsenäisiin tutkimuk-

siin perustuvat” (19 kappaletta), ”Muut historialliset julkaisut” (peräti 

63 kappaletta) ja ”Yhteiskunnallisia julkaisuja” (14 kappaletta). Näiden 

lisäksi Voionmaa oli julkaissut lukuisan määrän aihetta koskettavia sup-

peampia tekstejä.81 Tästä nähdään, että Voionmaan painopiste alkoi jo 

dosentuurin saamisen jälkeen painottua tietokirjoihin ja laajalle joukolle 

suunnattuihin, historiaa popularisoiviin artikkeleihin.

Näin pitkällä ansioluettelolla Voionmaa ryhtyi hakemaan professuu-

ria 1912. Asiantuntijoina haussa olivat professori, vapaaherra E. G. Pal-

mén, yleisen historian professori, valtioneuvos J. R. Danielson-Kalma-

ri, ylimääräinen professori M. G. Schybergson sekä professori Leonid 

Stavenow Ruotsista. Lisäksi Danielson-Kalmari pyysi tohtori K. R. Me-

landerilta arvion Voionmaan Suomalaisia keskiajan tutkimuksia -teokses-

ta. Professoreiden arviointien ja laajan konsistorissa käydyn keskustelun 

jälkeen hakijat laitettiin seuraavaan paremmuusjärjestykseen iäkkäim-

pien asettuessa kärkeen:82 Carl von Bonsdor� (s. 1862), J. W. Ruuth (s. 

1854), Kustavi Grotenfelt (s. 1861), Väinö Voionmaa (s. 1869), Gunnar 

Suolahti (s. 1876) ja H. Biaudet (s. 1869).

Millä tavalla 43-vuotiaan Voionmaan neljättä sijaa perusteltiin? Kaksi 

16:sta konsistorin jäsenestä katsoi, ettei Voionmaa ollut pätevä tehtä-

vään. Sen sijaan yksi jäsen, Danielson-Kalmari, piti Voionmaata par-

80  Dosentti V. Voionmaan ansioluettelo. Hakijain ansiot. Suomen ja Skandinavian historian professorinviran 
täyttäminen. 1913, nro 2, 1913, 24–25.

81  Dosentti V. Voionmaan ansioluettelo. Hakijain ansiot. Suomen ja Skandinavian historian professorinviran 
täyttäminen. 1913, nro 2, 1913, 25–29; Määriin on lisätty Voionmaan hieman myöhemmin lähettämät, 
tieteellinen Suomalaisia keskiajan tutkimuksia -teos ja uusi painos yhteiskunnallisiin julkaisuihin kuu-
luva teos Suomen talousmaantieto.

82  Suomen ja Skandinavian historian professuurin täyttäminen. Asiantuntijain lausunnot ja keskustelu. 
Asiakirja 1913, nro 2 a, 1914, 94–95.
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haana virkaan. Toiselle sijalle asettajat olivat enemmistönä. Voionmaan 

opettaja Palmén näki Voionmaan suurimmaksi ansioksi keskiaikaa 

koskevat kirjoitukset ja perusteli sitä sillä, että tämä oli ryhtynyt ”mitä 

vaikeimpiin tehtäviin, nojautuen erinomaiseen kotoisten lähteitten ja 

ulkomaan kirjallisuuden tuntemukseen, ja että hän rohkeasti konstruoi-

valla kaukonäköisyydellä mutta samassa tyynellä punnitsevalla kriittisyy-

dellä on koettanut selvittää arvoituksia, joihin edelläkävijät enimmältään 

eivät edes ole uskaltaneet käydä käsiksi”. Palmén lisäsi, että Voionmaan 

itsenäiset aloitteet ja niiden suorittamisessa osoitettu työkyky lupasi-

vat sekä tieteelle että yliopisto-opetukselle harvinaisen runsasta satoa. 

Kansainvälisyys avautui aikaisempaa merkittävämpänä ansiona tässä 

haussa. Palménin mukaan Voionmaakin oli toiminut parhaimpien 

ulkomaisten esikuvien mukaan. Palmén painotti hyvin paljastavasti 

Voionmaan toimineen Tampereen kaupungin historia -tutkimuksessaan 

”tyynimielisen puolueettomasti”.83 Konsistorin piirissä Palménin lau-

suntoa Voionmaasta pidettiin liian kiittävänä. Palmén puolustautui sil-

lä, että auttamattomaan umpikujaan joutui, jos vuoroin moitti tutkijaa 

liiallisesta rohkeudesta, vuoroin vaati varmoja tietoja siellä, missä niitä 

ei ollut saatavissa. Pikkuvirheet eivät hänen mielestään merkinneet mi-

tään kokonaisuuden ja uutta luovan näkemyksen rinnalla. Asiakirjojen 

orjallinen jäljentäminen ei liioin ollut ansio, sen sijaan sitä oli aihepiirin 

tutkimuksen vieminen aimo askeleen eteenpäin.84

Niin ikään Voionmaan opettajana toiminut professori Danielson-

Kalmari nosti vuoden 1912 haussa merkittävimmäksi Voionmaan teok-

seksi Tampereen kaupungin historian. Teossarja oli Danielson-Kalmarin 

mukaan paljon enemmän kuin tavallinen kaupunkihistoria, sillä te-

kijä oli pystynyt käsittelemään paikallisen ja kansallisen yhteiskunta-

taloudellisen kehityksen välistä vuorovaikutusta. Toisin kuin Palmén, 

Danielson-Kalmarin mukaan ”tekijä ei suinkaan salaa valtiollista ja yh-

teiskunnallista käsityskantaansa” sen hetkistä yhteiskunnallista tilan-

netta kuvatessaan, mutta teki sen maltillisesti ja ”vastapuolueittenkin” 

83  Suomen ja Skandinavian historian professuurin täyttäminen. Asiantuntijain lausunnot ja keskustelu. 
Asiakirja 1913, nro 2 a, 1914, 16.

84  Suomen ja Skandinavian historian professuurin täyttäminen. Asiantuntijain lausunnot ja keskustelu. 
Asiakirja 1913, nro 2 b, 1914, 7–11.
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johtomiehiä kuunnellen. Mitä tuli Voionmaan Suomalaisia keskiajan 

tutkimuksia -teokseen, Danielson-Kalmari ja Melander pitivät sitä tär-

keimpänä siihen saakka ilmestyneistä keskiaikaa koskevista teoksista. 

Näin oli siitä huolimatta, että teos ei ollut niin tarkka, eheä eikä sopu-

suhtainen kuin olisi voinut toivoa. Hakijoiden keskinäistä vertailua kos-

kevassa arviossa Danielson-Kalmari jätti kisan ulkopuolelle H. Biaudetin 

epäpätevänä sekä kapea-alaisen Gunnar Suolahden ja liian iäkkään J. W. 

Ruuthin pätevinä, mutta muita heikompina hakijoina kyseiseen virkaan. 

Koska kanslerinvirasto oli edellyttänyt vain kolmen parhaan nimeämis-

tä, Danielson-Kalmari nimesi parhaiksi Voionmaan, von Bonsdor�n ja 

Grotenfeltin.

Bonsdor�n suuri puute oli Danielson-Kalmarin mukaan se, etteivät 

tämän tutkimukset lainkaan käsitelleet keskiaikaa, mitä pidettiin viran 

hoitamisen kannalta tärkeänä. Hänen julkaisunsa keskittyivät lähes yksin-

omaan yhden kaupungin historiaan eli Turkuun, Danielson-Kalmari kuit-

tasi tylysti ruotsinkielisten professoreiden ennakkosuosikin tuotannon.85 

Myös Palmén kiinnitti huomiota samaan tutkimukselliseen kapeuteen. 

Danielson-Kalmarin mukaan Bonsdor�in verrattuna Grotenfeltin tuo-

tanto oli paljon laaja-alaisempi puhumattakaan Voionmaasta, joka oli kä-

sitellyt kaikkia ajanjaksoja, ja sen lisäksi sekä kaupunkeja että maaseutua. 

Voionmaa oli pienen pienistä hajanaisista ja merkityksettömistä lähde-

viitteistä löytänyt avaimen kokonaisen aikakauden kehityskulun oikeaan 

käsittämiseen. Voionmaalla oli Danielson-Kalmarin mukaan ilmeinen 

synnynnäinen tutkijavaisto ja sangviininen tutkijaluonne. Huolimatta joi-

denkin töiden keskeneräisyydestä ja virheellisyyksistä Danielson-Kalmari 

katsoi, että ”suurimmaksi jää sittenkin Voionmaan tutkimusten merki-

tys, että vakaumukseni mukaan hän ensisijassa olisi ehdotettava avoinna 

olevaan Suomen ja Skandinavian historian professorin virkaan”.86

85  Nyen eli Nevanlinna oli vanha asuin- ja kauppapaikka Neva- ja Ohtajoen yhtymäkohdassa Inke-
rinmaalla. Se sai kaupunkioikeudet 1642, ja suurin osa sen asukkaista oli suomalaisia. Suuressa Pohjan 
sodassa 1703 venäläiset hävittivät kaupungin, ja sitä korvaamaan rakennettiin venäläinen Pietari.

86  Suomen ja Skandinavian historian professuurin täyttäminen. Asiantuntijain lausunnot ja keskustelu. 
Asiakirja 1913, nro 2 a, 1914, 47–58, 72, Melanderin perusteellinen arvio 73–80; Nykyaikana tuota 
pienestä yksityiskohdasta avautuvaa metodia kutsutaan johtolankamenetelmäksi, ja sen kehittäjänä 
pidetään italialaista Carlo Ginzburgia (s. 1939); Sangviininen temperamenttityyppi tarkoittaa eloisaa, 
vilkasta ja toiveikasta; Suomen ja Skandinavian historian professuurin täyttäminen. Asiantuntijain lau-
sunnot ja keskustelu. Asiakirja 1913, nro 2 b, 1914, 7–8.



56 laajasta heimoalueesta suur-suomeksi

Asiantuntija Schybergson aloitti lausuntonsa kehumalla lyhyesti von 

Bonsdor�a. Voionmaasta hän totesi pitkään ja tyrmäävästi taktikoiden, 

että hänen täytyi asettaa Voionmaan kompetenssi kyseiseen professuu-

riin kyseenalaiseksi. Näin siksi, että hänen tutkimuksensa olivat joko 

tavallista paikallis-tilastollista tutkimusta ilman tieteellistä ansiota (Tam-

pereen kaupungin historia), tai tutkimustulokset olivat epäilyttäviä tai 

harhaanjohtavia (keskiajan tutkimukset). Schybergson asetti hakijoista 

ensimmäiselle sijalle von Bonsdor�n, toiselle Ruuthin ja kolmannelle 

Grotenfeltin. Loppujen lopuksi hän arvioi myös Voionmaan päteväksi 

mutta asetti tämän viidennelle sijalle Suolahden jälkeen.87

Kolmas asiantuntija, professori Ludvig Stavenow Göteborgista, ei ni-

mennyt Voionmaata varteenotettavaksi hakijaksi. Tämä johtui osittain 

siitä, ettei lausunnonantaja kyennyt lukemaan Voionmaan pääasiassa 

suomenkielistä tuotantoa. Stavenow totesikin suoraan, ettei voinut ar-

vioida Voionmaan kompetenssia kyseiseen virkaan.88 Vain muutamaa 

vuotta Voionmaata vanhemman Stavenowin pyytäminen asiantuntijaksi 

nimenomaan Suomen ja Skandinavian historian professuuriin oli eri-

koinen valinta. Tämän virkahan oli kyllä valtio-opin ja historian profes-

suuri Göteborgin korkeakoulussa, mutta juuri noina vuosina hän toimi 

rehtorina samassa korkeakoulussa. Eräs konsistorin jäsenistä, professori 

F. V. Gustafsson esittikin, että olisi ollut sopivampaa kutsua vain kak-

si asiantuntijaa, Danielson-Kalmari ja Schybergson.89 Näissä herroissa 

konkretisoitui yliopistossa jo edellisen vuosisadan lopulla vallinnut his-

toriantutkimuksen koulukuntaero mutta myös kielikysymys. Jo vuoden 

1878 professorihaku muistutti vuoden 1912 perusasetelmaa. Pekka Ah-

tiainen ja Jukka Tervonen ovat todenneet, että jos joku professuurihaku 

on ollut raadollinen, se oli nimenomaan taistelu Zachris Topeliuksen 

jättämästä virasta. Vastakkain vuoden 1878 taistelussa olivat olleet vuo-

den 1912 päättäjät eli Danielson-Kalmari ja Schybergson, ja se päättyi 

87  Suomen ja Skandinavian historian professuurin täyttäminen. Asiantuntijain lausunnot ja keskustelu. 
Asiakirja 1913, nro 2 a, 1914, 80–95, 101.

88  Suomen ja Skandinavian historian professuurin täyttäminen. Asiantuntijain lausunnot ja keskustelu. 
Asiakirja 1913, nro 2 a, 1914, 112–113.

89  Suomen ja Skandinavian historian professuurin täyttäminen. Asiantuntijain lausunnot ja keskustelu. 
Asiakirja 1913, nro 2 b, 1914, 1–2.
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niukasti edellisen voittoon Yrjö-Koskisen vahvalla tuella.90 Näin vuoden 

1912 argumentointi Voionmaan puolesta ja vastaan voidaan nähdä 1870-

luvun katkeran kamppailun revanssina.

Trendikästä vuoden 1912 haussa oli, että kaikki kilpailijat olivat teh-

neet aluehistoriallisia, tarkemmin sanottuna kaupunkihistoriallisia 

tutkimuksia: Voionmaa Tampereesta, Ruuth Viipurista ja Porista sekä 

von Bonsdor� Nevanlinnasta ja Turusta, mutta hyvin eri tavalla. Siinä 

missä esimerkiksi Ruuth oli paneutunut tarkoin yksityiskohtiin pai-

kallishistoriallisesta näkökulmasta ja tehnyt tutkimuspäätelmiä hyvin 

varovaisesti, uutta linjaa vetävän Voionmaan ansio oli suhteuttaa tut-

kittavan kaupungin historia koko Suomen ja muiden kulttuurimaiden 

kulloisiinkin virtauksiin. Toiseksi Voionmaan ote oli myös ajallisesti 

laajempi, pitkän aikajanan historiaa, toisin kuin von Bonsdor�n, joka 

oli keskittynyt tutkimaan suppeampia ajanjaksoja. Kolmanneksi, uudet 

mannermaiset tutkimusidut eivät näkyneet useampien tuotannossa. 

Sen sijaan niitä nostettiin ansiokkaasti esiin Voionmaan tutkimuksissa. 

Danielson-Kalmarin mukaan Voionmaan taloushistoriallinen painotus 

soi tälle voiton muista kilpahakijoista. Hänen mukaansa kotimaisen 

historiatieteen ehkä tärkein tehtävä oli silloisissa oloissa kauttaaltaan 

tutkia ja uudelleen kirjoittaa talous- ja yhteiskuntakehitys uusimpien 

käsitysten mukaisesti.91

Eräs konsistorin jäsenistä yritti nollata Palménin ja Danielson-Kal-

marin Voionmaata tukeneet lausunnot puolueellisina. ”Jätän tällaisen 

hillittömyyden omaan arvoonsa”, kuittasi Danielson-Kalmari väitettä. 

Myös väite Voionmaan puolueettomuudesta pyrittiin osoittamaan vir-

90  Ahtiainen & Tervonen 1996, 57; Danielson-Kalmari (1853–1933) oli tuon ajan johtavin historian profes-
sori, taisteleva fennomaani ja yhteiskunnallinen debatööri etenkin ensimmäisellä venäläistämiskau-
della, professori Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen seuraaja ja nousevan poliitikon J. K. Paasikiven poliittinen 
esikuva. Hän oli myös Suomalaisen puolueen kansanedustaja ja puoluejohtaja. Suuressa nimien suo-
mennostempauksessa 1906 Danielson oli lisännyt sukunimeensä Kalmari, joka oli hänen isoisänsä 
kotitalon nimi Saarijärvellä. On ymmärrettävää, että Jyväskylän ensimmäisestä suomenkielisestä op-
pikoulusta ylioppilaaksi kirjoittanut Danielson-Kalmari suosi samassa fennomaanisessa keskuksessa 
koulunsa käynyttä ja suomalaiskansallisessa valistusmiljöössä toiminutta Voionmaata. Schybergson 
(1851–1924) puolestaan oli ruotsinkielinen, Turusta lähtöisin oleva ylimääräinen historian professori, 
joka oli paneutunut etenkin suurmiesten elämänkertojen kirjoittamiseen.

91  Suomen ja Skandinavian historian professuurin täyttäminen. Asiantuntijain lausunnot ja keskustelu. 
Asiakirja 1913, nro 2 b, 1914, 14–15.
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heelliseksi: Voionmaa oli vastustajien mielestä osoittautunut puolue-

kiihkoa Tampereen kaupungin historiassa käyttämillään sanavalinnoilla, 

etenkin puhuessaan paikallisen pormestarin yhteydessä kielitaisteluista 

sekä käyttäessään ruotsinmielisistä sanaa ruotsinkiihkoiset. Voionmaan 

ruotsinkieliset vastustajat eivät myöskään pitäneet tämän ruotsinmieli-

sistä käyttämästä viikinki-sanasta, jota he pitivät alentavana. Niin ikään 

Voionmaan käyttämä sortovalta-sana osoitti vastustajien mielestä puo-

luekiihkoa.92

Bonsdor�n taakse asettautuneet konsistorin jäsenet näkivät Voion-

maan pahimmaksi vastustajakseen juuri kieli- ja puoluepoliittisista 

syistä, mikä näkyy asiantuntijoiden ”jyrkästi ristiriitaisissa lausunnois-

sa”, kuten pari vuotta aiemmin yleisen historian professoriksi nimitetty 

professori Uno Ludvig Lehtonen lausuntoja kuvasi. Lehtonen oli Voi-

onmaan opiskelijatoveri ja Danielson-Kalmarin vävy. Siitä, että taisto 

oli nimenomaan kielipoliittinen ja koulukuntiin liittyvä, kertoo se, että 

konsistorissa Voionmaata puolustaneet Palmén ja Danielson-Kalmari 

itsekin joutuivat tulilinjalle ja heidän lausuntojaan alettiin kritisoida an-

karasti. Lehtonen puolestaan nosti agendalle Schybergsonin lausunnon, 

josta ei ollut puhuttu asian käsittelyssä mitään. Tämä oli kiinnittänyt 

suurimman huomion juuri Voionmaan kohtuuttoman tarkalle arvioimi-

selle suhteessa muihin hakijoihin ja virheiden etsimiselle Voionmaan 

yhdestä keskiaikaa kuvaavasta teoksesta. ”Jos samaa menettelyä olisi 

noudatettu kaikkien muiden viran hakijain eri teosten arvostelemiseksi, 

niin mihin olisikaan jouduttu, ja mitä niistä kustakin olisi voitu poimia 

esiin!”, Lehtonen kritisoi. Kaiken kaikkiaan Lehtosen mukaan Schyberg-

sonin lausunto oli yksipuolinen ja oli kaukana oikeudenmukaisesta ja 

tasapuolisesta arvostelusta. Tämä saattoi johtua yksinkertaisesti siitä, 

ettei Schybergson tiennyt, mitä taloushistorialliset kysymykset olivat tai 

mitä tällä alalla oli viimeisten 30−40 vuoden aikana kansainvälisesti tut-

kittu.93

92  Suomen ja Skandinavian historian professuurin täyttäminen. Asiantuntijain lausunnot ja keskustelu. 
Asiakirja 1913, nro 2 b, 1914, 22–25, 28.

93  Suomen ja Skandinavian historian professuurin täyttäminen. Asiantuntijain lausunnot ja keskustelu. 
Asiakirja 1913, nro 2 b, 1914, 28–45.
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Lehtosen mukaan uusia näköaloja avaava Voionmaa oli joutunut 

sekä keskiaika-tutkimuksellaan että sitäkin enemmän Tampere-sarjal-

laan piintyneiden ennakkoluulojen uhriksi. Jälkimmäisen osalta näytti 

edelleen – toisin kuin muissa sivistysmaissa – olevan vallalla käsitys, et-

tei lähihistoria sopinut historiantutkimuksen kohteeksi. Toisaalta oltiin 

vielä kiinni kuvailevassa historiankirjoituksessa ja yksityiskohdissa sekä 

vierastettiin uusia näkemyksiä eli historiallisten säännönmukaisuuksien 

etsimistä ja entisajan elämän kehityskaaria ja historiantutkimuksen tie-

teellistymistä. Tästä näkökulmasta katsottuna oli Lehtosen mukaan suo-

rastaan skandaali, etteivät konsistorin jäsenet nousseet vastustamaan 

Schybergsonin muutaman rivin tyrmäävää luonnehdintaa Voionmaan 

Tampereen historiasta.94

Huomio kiinnittyi kansallisesti tärkeässä historian professuurissa itse 

hakijoista lausunnonantajien käyttämiin sanamuotoihin, tiedepoliittisiin 

pyrkimyksiin ja puoluepoliittisiin kytkentöihin. Näin selkeästi riitau-

tuivat ja erottuivat kielipuolueet professorinhaussa vuosina 1912–1913. 

Ruotsinkieliset voittivat taistelun, ja Carl von Bonsdor� valittiin Suomen 

ja Skandinavian historian professoriksi. Voionmaa jätettiin neljännelle 

sijalle. Eino Jutikkalan mukaan Voionmaa ei saanut professorinvirkaa 

siksi, että hän oli suomenkielinen.95

Aivan uusi tilanne Voionmaalle avautui itsenäistymisen ja sisällis-

sodan jälkeen, kun yliopisto katsoi senaatin taloudellisen avustuksen 

myötä tarpeelliseksi vahvistaa Suomen historian asiantuntemusta. Asiaa 

käsiteltiin yliopiston konsistorin kokouksissa touko−elokuussa 1918. 

Ylimääräisiksi vakinaisiksi professoreiksi ehdotettiin viittä tiedemiestä. 

Voionmaan lisäksi esitettiin Gunnar Suolahtea Voionmaan tavoin Suo-

men ja Pohjoismaiden historian professorin virkaan, Johan Wilhelm 

Ruuthia kirkkohistorian professorin virkaan, Ilmari Krohnia musiikin 

teorian ja historian professorin virkaan sekä Ragnar Furuhjelmia tähti-

tieteen professorin virkaan. Professoriyhteisö äänesti ehdokkaista siten, 

että 38:sta äänensä antaneesta Voionmaan valitsemista kannatti 29 − eli 

94  Suomen ja Skandinavian historian professuurin täyttäminen. Asiantuntijain lausunnot ja keskustelu. 
Asiakirja 1913, nro 2 b, 1914, 28–45.

95  Jutikkala 1950, 381.
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yhdeksän ruotsinkielistä professoria ei tukenut nimitystä. Eniten kan-

natusta sai Suolahti (35 ääntä) eli toisin kuin 1912, jolloin Suolahti jäi 

Voionmaan taakse asiantuntijalausunnoissa. Ehkä Suolahden kasvanee-

seen suosioon vaikutti se, että hänen veljensä, saksan kielen professori 

Hugo Suolahti oli yliopiston vararehtori. Krohn sai 34, Furuhjelm 30 

ja Ruuth 20 kollegaääntä. Asiantuntijalausuntoja ei tässä nimityksessä 

käytetty, vaan miehet kutsuttiin professoreiksi aikaisempien selvitysten 

ja lausuntojen perusteella. Virallinen nimityspäivä oli 28.8.1918, jolloin 

senaatti vahvisti professorivirkoihin tarvittavan rahan siirron yliopistol-

le. Virkatoimet alkoivat 1.9.1918 ja palkkaa miehet saivat 5 500 mark-

kaa96 sekä palkkioita 1 000 markkaa97 vuodessa. Yliopistossa oli vuonna 

1920 kaikkiaan 56 professoria, 22 vakinaisia ylimääräistä professoria ja 

99 dosenttia. Kun Suomen historian asemaa vahvistettiin, venäjän kie-

len ja kirjallisuuden samoin kuin Venäjän valtio-oikeuden ja oikeuden 

historian professorin virka lakkautettiin.98 Näin yliopisto reagoi poliit-

tisten tapahtumien käänteeseen Voionmaan suureksi iloksi ja helpo-

tukseksi.

96  Noin 2 000 euroa (2012).
97  Noin 350 euroa (2012).
98  Konsistorin pöytäkirjat 10.5.1918 ja 10.6.1918. Helsingin yliopiston arkisto; Kertomus Helsingin yliopis-

ton toiminnasta 1917−1920, 1920, 1−6.
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2. Historiatietoisuuden kansallinen rakentaja

Helsingin yliopiston vaaleankeltainen uusklassiseen tyyliin rakennettu 

päärakennus nousee ylväänä Senaatintorin kupeessa. Pääovi avautuu 

itään, kuinkas muuten, onhan se keisariajan tuote. Siitä ajasta muistut-

taa yhä myös Aleksanteri II:n patsas, joka osuu portailla seisovan silmiin 

suoraan edessä. Monumentin takana avaa ovensa kohti yliopistoa valtio-

neuvoston identtinen rakennus. Voionmaan kolmas yhteiskunnallisen 

toiminnan tila, eduskuntatalo Heimola, jäi hänen aikanaan yliopiston 

pääovesta vasemmalle, parin rakennuksen taakse. Vuonna 1932 edusta-

jien matka vallan ytimestä piteni, kun uusi eduskuntatalo avattiin Län-

tisen Viertotien varteen. Helsingin pääkatu nimettiin uudelleen sodan 

jälkeen Mannerheimintieksi. Väinö Voionmaan toimintakenttä keskittyi 

tähän pääkaupungin ydinkeskustan vallan kolmioon. Kävelymatkaa siel-

tä oli hänen kotiinsa Huvilakadulle runsas kilometri. Lähes samanpitui-

nen matka Senaatintorilta on Hakaniemeen Helsingin työväenliikkeen 

kehtoon. Sinne päästäkseen pitää ylittää kivinen pitkä silta, jonka jyke-

vään graniittiin on sisällissodan aikana tullut ammusten aiheuttamia 

halkeamia ja reikiä, arpia fyysisessä kaupunkitilassa.

Tässä luvussa arvioidaan Voionmaan suhdetta sosialidemokraattiseen 

puolueeseen ja asemoitumista tiedemieskentälle sekä seurataan hänen 

politisoituneita puheitaan työväen sivistysliikkeen luonteesta sosialisti-

sen maailmankatsomuksen levittämisen väylänä.
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Tutkija hakee paikkaansa yhteiskunnasta

Ei ole liikaa sanottu, että Suomen itsenäistyminen ja sitä seurannut 

Suomen historian asiantuntijoiden ja opettajien kasvanut tarve eli so-

siaalinen tilaus teki Voionmaasta professorin. Tämä tie olisi muuten 

saattanut olla Voionmaan kaltaiselle julkivasemmistolaiselle fennomaa-

nille mahdoton kulkea. Kuten edellä on nähty, Voionmaan yliopisto-

ura oli edennyt hitaasti mutta myönteisissä merkeissä syksyyn 1903 

saakka, jolloin hänet nimitettiin Keisarillisen Aleksanterin yliopiston 

Pohjoismaisen historian dosentiksi. Professorihaku vuosina 1912−1913 

oli sen sijaan ollut Voionmaalle karvas pettymys. Hän oli kävellyt päin 

tiedepoliittista muuria: järjestelmää, jota hän oli suomalaisuusliikkeessä 

kyseenalaistamassa eli ruotsinkielisen akateemisen eliitin ylivaltaa ja 

vahvaa verkostoa Helsingin yliopistossa. Maalaisliittolainen Niilo Liak-

ka,99 Voionmaan läheinen ystävä kertoo erään professorin maininneen 

hänelle, että Voionmaan sosiaalidemokraattisuus oli todellakin kieltei-

nen ansio akateemisessa maailmassa.100

Voionmaa omaksui sosiaalidemokraattisen aatteen ja maailmankat-

somuksen viimeistään 1903. Y. K. Laine mainitsee 2.8.1943 haastatte-

lemaansa Voionmaahan viitaten, että Voionmaa ”omaksui s.d. ajattelu-

tavan 1903”.101 Väinö Tanner toteaa niin ikään eräässä puheessaan, että 

Voionmaan päästyä dosentiksi 1903 vasemmistopiireissä ihmeteltiin 

suureen ääneen sitä, että yliopistolla oli joku opettaja, joka oli sosiaali-

demokraatti.102 Voionmaa oli siis sosiaalidemokraatti jo ennen toimin-

taansa maaliskuussa 1905 perustetussa Ylioppilaiden Sosialidemokraat-

tisessa Yhdistyksessä, YSY:ssä, ja jo ennen nopeasti loppuun myydyn 

Sosialidemokratian vuosisata -kirjansa (1906) ilmestymistä. Liakan mu-

99 Niilo Liakka, Väinö Voionmaan kirjallisesta toiminnasta. Työläisopiskelija 2/1939, 27; Liakka julkaisi 
Voionmaan kanssa 1901 kirjan Raittiusasia valtiopäivillä 1900. Hän jakoi Voionmaan kanssa myös 
kiinnostuksen kansanvalistukseen ja oli vuosina 1891–92 Tanskassa perehtymässä kansanopistotoi-
mintaan ja kansansivistystyöhön.

100 Ylipäätään akateemisessa eliitissä oli todella vähän vasemmistolaisia: 1890-luvulta 1930-luvulle toh-
toreita tai lisensiaatteja (kravattisosialisteja) toimi työväenliikkeen johtopaikoilla 12: N. R. af Ursin, 
Hannes Ryömä, Johan Helo, Väinö Voionmaa, Yrjö Ruutu, Julius Ailio, Oskari Reinikainen, Yrjö Sirola, 
Mauri Ryömä, Ivar Lassy, Martti Kovero ja Edvard Gylling. Ks. Lähteenmäki 2010, 33−45.

101 Laine 1945, 393, viite 63.
102 Väinö Tanner, Väinö Voionmaa poliitikkona. Työläisopiskelija 2/1939, 30–32.
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kaan teosta arvioitiin aatteellisuutensa vuoksi pelonsekaisin tuntein. 

Kaikki historia on poliittista historiaa, ammattitutkijat ovat sittemmin 

todenneet,103 ja sitä se oli paljaimmillaan Voionmaan aikana. Sittemmin 

ilmestynyttä Suur-Suomi-henkistä Suomi Jäämerellä -teostakin karsastet-

tiin oikeistopiireissä siksi, että sen oli kirjoittanut sosiaalidemokraatti.104 

Vasemmistopiireissä sitä taas vieroksuttiin aiheensa puolesta. Näistä 

seikoista huolimatta kirja meni hyvin kaupaksi.105

Vuoden 1903 suunnan ottamisesta kertoo sekin, että Voionmaa osal-

listui merkittävään työväenpuolueen Forssan puoluekokoukseen elo-

kuussa 1903 Raittiuden ystävien106 päätoimikunnan lähetystön johtaja-

na ja esitti kokouksessa puheenvuoroja.107 Raittiuden ajaminen kuului 

työväenpuolueen ohjelmaan, joten lähetystön virallinen edustaja-asema 

ei ollut tuossa kokouksessa erikoista. Vielä aivan vuosisadan vaihteessa 

Voionmaa oli suhtautunut kriittisesti puolueisiin. Hän piti puolueita 

väestöä jakavina toimijoita, mikä kansan eheytyksen näkökulmasta ei 

ollut suotavaa. Voionmaa kirjoittaa 1901, että ”puolueille ja intohimoille 

ei ole annettava kannatusta. Yksi ainoa intohimo olkoon sallittu: rak-

kaus isänmaahan ja sen kansaan. Yhteen ainoaan puolueeseen kuulu-

koon opetuksen nauttijat: suomalainen kansamme”.108 Vuoteen 1903 

tultaessa Voionmaan kriittinen näkemys puolueisiin oli lientynyt mutta 

ei hävinnyt.

Myös historian professori Arvi Korhonen on kertonut, että Voionmaa 

piti itseään puoluekannaltaan sosialistina jo ennen marraskuun suurlak-

koa 1905.109 Voionmaan poika on hänkin kirjoittanut, että hänen isänsä 

piti itseään sosialistina jo paljon ennen vuotta 1917. Toisessa yhteydessä 

sanotaan, että Voionmaa olisi ollut kiintynyt työväenliikkeeseen jo työ-

väenpuolueen perustamisesta lähtien (1899).110

103 Mm. Vauhkonen 2008, 21.
104 Niilo Liakka, Väinö Voionmaan kirjallisesta toiminnasta. Työläisopiskelija 1939, 28–29.
105 Ks. Halila 1969, 161.
106 Yhdistys perustettiin 1853. Voionmaa oli johtava henkilö myös vuonna 1914 perustetussa 

Sosialidemokraattisessa Raittiusliitossa, jonka ajoi ankarasti kieltolakia (voimassa 1919−1932).
107 Voionmaa (tuolloin Wallin) oli lähetystön puheenjohtaja ja muina jäseninä olivat konduktööri J. A. 

Kuhlberg ja kirjaltaja F. A. Pettersson. Toisen Suomen Työväen Puoluekokouksen pöytäkirja Forssassa 
17.−20.8.1903.

108 Opiksi ja huviksi III. Kyläkirjaston Kuvalehden aikakauslehti ja romaanikirjasto 1901, 19−20.
109 Korhonen 1947, 98.
110 Voionmaa Tapio 1950, 124.
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Radikaalia sosialistia Voionmaasta ei tullut, mikä ilmeni viimeistään 

Sdp:n hajaannuksessa vuosina 1917−1919, jolloin joukkoja jaettiin ”mei-

hin” ja ”muihin”. Voionmaan lähtökohtaista orientaatiota kuvaa se, että 

vuonna 1907 tämä esitti YSY:ssä yhteistyötä porvarillisten ryhmien kans-

sa Helsingin työväenopiston perustamiseksi. Muut yhdistyksen jäsenet 

eivät kuitenkaan hyväksyneet Voionmaan ehdotusta.111 Se ei ollutkaan 

ihme, sillä radikalisoitunut puoluetoimikunta oli Edvard Valppaan112 

vaatimuksesta tehnyt jo syyskuussa 1904 päätöksen, ettei yhteistyötä 

porvareiden kanssa tehdä.113 Sittemmin Sdp:n 1919 puoluekokouksessa 

otettiin jälleen mittaa Voionmaankin sosialismitasosta. Tuolloisen Sdp:n 

marxilaisen opposition – jonka yksi keskeisistä johtajista oli Voionmaan 

vanha tuttu Sulo Wuolijoki – edustaja Yrjö Sirola arvosteli Voionmaan 

tuotannon sosialisointiesitystä kovin sanoin: sen tavoitteena oli hänen 

mukaansa vain porvarillisen valtion kontrolloima tuotanto.114 Sen radi-

kaalimmaksi Voionmaasta ei ollut.

Julkinen liittyminen Sdp:n riveihin oli Voionmaalle syvästi helpottava 

tunnekokemus viimeistään marraskuussa 1905, olihan vuosien poliit-

tinen etsintä näin päättynyt. Suurlakkoaika oli sikälikin tärkeä käänne-

kohta Voionmaan elämässä, että häntä esitettiin 3.11.1905 Johan Kockin 

vetämäksi kaavaillun väliaikaisen hallituksen jäseneksi. Hänhän toimi 

tuolloin raittiusväen ja rautatieläisten edunvalvojana suurlakkokokouk-

sissa.115 Voionmaa oli ottanut ensiaskeleensa yhteiskunnalliseen toimin-

taan Helsingin ruotsinkielisen porvariston hallitsemassa valtuustossa 

vuosina 1904−1906. Kokemukset eivät olleet myönteisiä, ja Voionmaa 

jätti paikkansa lopen uupuneena ja pettyneenä.116 Voionmaan valtuus-

toepisodi pääkaupunkilaista, ruotsinkielistä itsetietoista eliittiä vastaan 

111 Ylioppilaiden Sosialidemokraattisen Yhdistyksen pöytäkirja 5.5.1907. TA.
112 Edvard Hänninen (1873−1937) oli alkujaan keskisuomalainen muurari ja Työmies-lehden päätoimittaja 

1901−1918. Vuosina 1906−909 hän toimi Sdp:n puoluejohtajana (puoluehallinnon puheenjohtaja) ja 
oli sitä kautta hyvin vaikutusvaltainen. Kansanedustajana hän toimi 1907−1918. Sisällissodan jälkeen 
hän pakeni Neuvosto-Venäjälle ja pelasti näin henkensä. Hänninen palasi Suomeen 1920 ja istui 
vankilassa vuoteen 1924. Sen jälkeen hän keskittyi kirjallisiin töihin eikä osallistunut enää minkään 
puolueen toimintaan; Hänninen otti 1800-luvun lopussa itseään imartelevan sukunimen Valpas.

113 Laine 1946, 189.
114 Saarela 1996, 146, 132.
115 Väinö Wallinin päiväkirja 29.10.−5.11.1905 ja Suurlakon aikaiset lentolehtiset. Voionmaan arkisto. 

KA.
116 W.W. (Voionmaa), Valtuustomuistelmani. Kylväjä 1905, 356−357.
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tuli hänen eteensä jälleen vuosien 1912−1913 professorihaussa, kuten 

edellä on nähty. Voionmaan poliittisen uskottavuuden ja henkisen jaksa-

misen kannalta oli kuitenkin ristiriitaista ja kuluttavaa se, että sosialistit 

pitivät häntä puoliporvarina ja porvarit sosialistina.

On esitetty, ettei Voionmaa olisi liittynyt sosialidemokraattiseen puo-

lueeseen ennen sisällissotaa.117 Tämä tieto ei pidä paikkaansa. Voionmaa 

oli nimittäin puolueen jäsen viimeistään 1906. Hän kiteytti lopullisen 

sitoutumisensa − joka tapahtui suurlakon aikana 3.11.1905 − näin: ”Minä 

aijon järkkymättä palvella en revolutsiota, joka on peliä, vaan sosiali-

demokratiaa, joka ei ole peliä, vaan voimaa.”118 Valitsemastaan poliitti-

sesta menettelytavasta ja ohjelmasta hän kirjoittaa: ”Markilaisuus on 

ohjelmamme, yhteiskunnan, ei valtion, kasvaminen, ei kumous… Oikea 

vihollinen ei ole nykyiset herrat, joiden housut vapisevat, pelkäävät liha-

vain virkain pujahtavan nenän ohi, vaan kapitalismi, jota ei tällä hetkellä 

ole kukistettu… Pääasia on… sosialismin vahvistuminen, herrasvallan 

perinpohjaisen ravistamisen kautta.”119 Kuten edellisestä nähdään, Voion-

maa (tuolloin vielä Wallin) oli omaksunut vuoteen 1905 mennessä sosia-

listisen retoriikan ja kypsynyt tunnustukselliseksi sosiaalidemokraatiksi. 

Lainauksesta on nähtävissä myös hänen liukeneminen kauemmaksi 

snellmanilaisesta valtiokeskeisestä ajattelusta kohti laajempaa yhteis-

kunnallista ajattelumallia: yhteiskunnan kasvu oli ensisijaisempaa kuin 

valtion.120

Suurlakon tapahtumat olivat Voionmaalle kuin uskoontulo ja kirkas-

tusjuhla heränneellä tunnolla olevalle syntiselle. Voionmaa sai voimak-

kaan poliittisen herätyksen: huutomerkit, alleviivaukset ja itse päiväkir-

jan tekstisisältö kertovat valtavasta tunnekuohusta. Voionmaa kirjoittaa 

palattuaan suurlakkokokouksesta: ”Harvoin olen astellut Helsingin ka-

tuja kevyemmin kuin nyt. Pimeys oli valoisa… Kaikki oli yhtä suloista 

tunnetta.”121 Historioitsija Aimo Halila on kyseenalaistanut Voionmaan 

117 Halila 1969, 55, passim.; Käsillä olevaan tutkimukseen saakka kaikki Voionmaata sivunneet tutkijat 
ovat viitanneet Halilaan ja pitäneet selvänä, ettei Voionmaa kuulunut Sdp:een ennen vuotta 1918.

118 Väinö Wallinin päiväkirja 4.11.1905. Voionmaan arkisto. KA.
119 Väinö Wallinin päiväkirja 3.11.1905. Voionmaan arkisto. KA; Tekstin alleviivaukset ovat Voionmaan.
120 Väinö Wallinin päiväkirja 3.11.1905. Voionmaan arkisto. KA.
121 Väinö Wallinin päiväkirja 3.11.1905. Voionmaan arkisto. KA; Vuoden 1905 aikana Voionmaa julkaisi 

nimimerkillä Latinki myös intomielisen Kansalliskaarti: Muistoja sen ensimmäiseltä sotaretkeltä.
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marxilaisuuden,122 mutta yllä oleva suora lainaus Voionmaan päiväkir-

jasta kertoo yksiselitteisesti, että hän itse piti itseään marxilaisena vii-

meistään 1905.

Varmuus Voionmaan kuulumisesta Sdp:een saadaan puolueeseen 

kuuluneen osaston YSY:n pöytäkirjoista, joista ilmenee, että ”yhdistyk-

sen jäsen toveri Voionmaa” valittiin yksimielisesti osaston puheenjoh-

tajaksi 7.10.1906 ja että hän toimi puheenjohtajana tammikuun lopulle 

1907. Tuolloin Voionmaa kiireisiinsä vedoten luopui puheenjohtajuu-

desta, mutta hän toimi silti edelleen aktiivisesti yhdistyksessä. Hän oli 

toivottamassa muun muassa ylioppilaat Santeri Nuortevan ja Jaakko Ke-

don yhdistyksen jäseniksi.123 Järjestön jäsenluettelo ja pöytäkirjat vuodel-

ta 1905 ovat kadoksissa (aineistoa piiloteltiin ja tuhottiin paljon vuonna 

1918), mutta varmuudella voidaan sanoa suurlakkopäiväkirjan 1905 ja 

yhdistyksen vuoden 1906 pöytäkirjojen perusteella, että Voionmaa liit-

tyi Sdp:een viimeistään vuosien 1905−1906 vaihteessa. Puolueosaston 

puheenjohtajana ei voinut toimia ilman puoluekirjaa. Osaston toiminta-

linjat olivat tiukat: jos jäsen esiintyi porvarillisen järjestön tilaisuuksissa, 

hänet erotettiin.124 Voionmaan kanssa samaan aikaan yhdistyksessä toi-

mivat aktiivisesti muun muassa Otto-Wille Kuusinen, Yrjö Sirola, Edvard 

Gylling, Hannes Ryömä, Linda Anttila (sittemmin Tanner) ja Wuolijoen 

veljekset Väinö ja Sulo. Väinö Tanner sen sijaan ei ollut mukana yhdis-

tyksen aktiivisimpina vuosina, sillä hän oli vuosina 1903−1910 töissä 

joko Turussa, Viipurissa tai Porissa. YSY:n alkuajan sihteerinä toimi Väi-

nö Hakkila.125 Tässä yhdistyksessä Voionmaa sai realistisen tuntuman 

siitä, kuinka raakaa taistelua aatteesta ja ihmisistä arkinen puoluetyö 

saattoi pahimmillaan olla.

Suurlakkopäiväkirjan ja YSY:n pöytäkirjojen lisäksi saadaan vahvis-

tus Voionmaan puolueeseen kuulumisesta vuodenvaihteen 1906−1907 

122 Väinö Voionmaa, Valtuustomuistelmani. Kylväjä nro 45 1905, 356; Halila 1969, 165.
123 Ylioppilaiden Sosialidemokraattisen Yhdistyksen pöytäkirjat 7.10.1906 (Voionmaan valinta), 18.11.1906 

(Kedon liittyminen), 27.1.1907 (Voionmaan luopuminen puheenjohtajuudesta) 7.4.1907 (Nuortevan 
liittyminen). TA.

124 Mm. lakitieteen kandidaatti I. Tavaststjerna erotettiin, koska hän oli ottanut osaa suomettarelaisten 
agitaatioon. YSY:n pöytäkirja 7.4.1907. TA.

125 Ylioppilaiden Sosialidemokraattisen Yhdistyksen pöytäkirjat 1906−09. TA; Tanner Linda 1965, 
69−77.
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eduskuntavaalikamppailuun liittyvistä puolue-elinten vaalikelpoisuusil-

moituksista ja väittelyistä, joita Voionmaa yhdessä toverinsa Matti Hele-

nius-Seppälän126 kanssa kävi Edvard Valppaan johtamia työväenliikkeen 

proletaaritaustaa vahvistavia radikaaleja eli niin sanottuja ”Juttutuvan 

kundeja”127 vastaan. Ensinnäkin, jotta saattoi äänestää lopullisista kan-

sanedustajaehdokkaista puolueen koevaaleissa, tuli olla puolueen jäsen. 

Tämä tuli osoittaa äänestyspaikalla jäsenkortilla. Ei voinut olla myös-

kään sosialidemokraattisen puolueen kunnallistoimikuntien hyväksy-

millä ehdokaslistoilla, jos ei ollut puolueen jäsen. Puolueeseen kuuluvan 

jäsenen oli myös suostuttava ehdokkaaksi, jos häneltä pyydettiin sitä. 

Lisäksi puolueeseen kuulumattomille annetut äänet hylättiin. Voionmaa 

oli listoilla alusta lähtien ja sai runsaasti ääniä ja näin hän varmuudella 

oli puolueen jäsen.128

Kyseisten ”raittiusherrojen” (Voionmaan ja Helenius-Seppälän) taus-

toja perusteellisesti selvittäneen Valppaan kovaäänisissä kirjoituksissa ei 

myöskään moitita sitä, etteivätkö herrat tohtorit olisi puolueen jäseniä,129 

vaan sitä, että nämä olivat vääränlaisia sosialisteja. Valppaan ja hänen 

tukijoukkonsa mukaan ei riittänyt se, että oli tullut suurlakkoinnostuk-

sessa puolueeseen: vasta pitkäaikainen puolueen eteen tehty työ näytti, 

oliko edustajan poliittinen suuntautuneisuus oikea. Vasta kokemuksen 

kautta ”mammanpoikamaiset” ehdokkaat katkaisevat siteensä ”anastaja-

luokkaan”, terästyvät ja ”tappelevat kuin rintamamiehet ainakin”. Vasta 

sitten he olivat valmiita edustamaan työväkeä kun olivat omaksuneet 

126 Matti Helenius-Seppälä (1870−1920) oli alkujaan pälkäneläinen Voionmaan läheinen ystävä raittius- ja 
työväen riennoista. Hän on keskeinen henkilö vaimonsa Alli Trygg-Heleniuksen kanssa vuosisadan 
alun raittiusliikkeessä. Tultuaan tyrmätyksi Valppaan taholta 1907, Helenius-Seppälä siirtyi kristillisen 
työväenliiton riveihin ja tuli valituksi kansanedustajaksi 1908. Hän kuoli laivalla keuhkoveritulppaan 
ollessaan palaamassa Amerikasta.

127 ”Kundien” listalla olivat Valpas, O. W. Kuusinen ja Emil Perttilä: Kuusisesta kirjoitetaan, että ”Näistä 
on tosin kyllä yksi maisteri, mutta se on laiha, joten tuo seikka ei muuta juttutuvan luottamusta”. 
Juttutupa ryhtyy toimeen. Kirj. Kundi. Työmies 27.12.1906; Valpaslainen Emil Elo puolestaan ehdotti 
muurari Valpasta, viivoittaja A. Järvenpäätä ja kirvesmies Matti Paasivuorta. Näitä työmiehiä saattoi-
vat Elon mukaan kaikki rehelliset työläiset äänestä hyvällä omallatunnolla. Korjataan erehdys. Työmies 
27.12.1906.

128 Helsingin sosialidemokraatit! Tärkeä valinta! Kirj. Sosialidemokraattinen kunnallistoimikunta. Työmies 
28.12.1906; Myös Työmies 29.12.1906, 4.1.1907 ja 5.1.1907.

129 Matti Helenius oli liittynyt Sörnäisten työväenyhdistykseen jo 1896, mutta hän ei ollut Valppaan mu-
kaan ”historiallisen materialistisen maailmankäsityksen miehiä”. Helsingin sosialidemokraattisille va-
litsijoille. Yleisöltä. Työmies 20.12.1906; Vastaus Valppaalle. Kirj. Matti Seppälä. Työmies 20.12.1906.
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itsetietoisen luokkataistelulinjan.130 Tämä vahvistaa edellä esitetyn nä-

kemyksen, että Voionmaa oli liittynyt puolueeseen vuoden 1905 lopulla. 

Voionmaa kirjoitti myös Valppaalle suunnatuissa vastineissaan syväs-

ti harmistuneena, kuinka tämä saattoi niin asiattomasti hyökätä heitä, 

”kunnon kansalaisia ja puolueen jäseniä” vastaan, ja kuinka löyhin pe-

rustein tämä yritti tehdä hänestä porvaria. Toisessakin yhteyksissä hän 

puhuu toistuvasti ”meidän puolueestamme”.131

Vuoden 1907 historialliset vaalit olivat Voionmaalle traumaattiset. 

Hän oli juuri suurella riemulla näyttänyt väriä, ja nyt hänen oman puo-

lueensa johto kääntyikin hänen näkemyksiään vastaan. Skandaali alkoi 

kehkeytyä raittiusväen ehdokaslistasta, jolle asetettiin Voionmaan ja 

Helenius-Seppälän lisäksi muun muassa Miina Sillanpää. Joulukuun 

puolivälissä sosiaalidemokraatit järjestivät koeäänestyksen kaikista puo-

lueen helsinkiläisistä ehdokkaista, jolloin Voionmaa sai eniten ääniä 

ja Helenius-Seppälä oli viides. Sdp:n puoluejohtaja Valpas kuitenkin 

puuttui peliin ja epäsi Helenius-Seppälän liian porvarillisena ja uskon-

nollisena ehdokkaana sosiaalidemokraattien listalta. Voionmaa suuttui 

tästä eikä suostunut myöskään olemaan puolueen ehdokkaana, jollei 

hänen ystävänsä Helenius-Seppälä voisi saada listapaikkaa. Valpas ei 

taipunut ja luopui näin myös Voionmaasta. Toisessa koeäänestyksessä 

Voionmaa tuli vasta viidenneksi ”proletaariedustajien” Valppaan, Matti 

Paasivuoren, Emil Perttilän ja Miina Sillanpään jälkeen. Helenius-Sep-

pälä oli viimeinen eli kahdeksas. Raittiusväki asetti suuttuneena oman, 

puolueesta erillisen kieltolakilistan. Tästä hyvästä heitä haukuttiin luo-

pioiksi, hajottajiksi ja porvareiksi. Kumpikaan, ei Voionmaa eikä Hele-

nius-Seppälä tullut valituksi.132 Koevaalin vakavuudesta kertoo se, että se 

uusittiin valpaslaisille epäedullisen tuloksen takia ja se, että vaalihuo-

neistossa oli ”avustajia”, jotka kehottivat äänestäjiä antamaan äänensä 

130 Erityisesti Valpasta närästi Helenius-Seppälän uskonnollisuus sekä tämän ja Voionmaan kytken-
nät suomettarelaisiin raittiusmiehiin. Hrat Seppälä, Korpimaa, Jumala, usko ja sosialidemokratia. 
Yleisöltä. Työmies 27.12.1906; Raittiusherrat ja työväenliike. Työmies 28.12.1906; Rajat selviksi! Työmies 
28.12.1906; Mitä vaadimme edustajiltamme? Työmies 28.12.1906; ”Punaset” voitti. Työmies 4.1.1907; 
Silmät auki koeäänestyksissä. Kirj. Hilja Pärssinen. Työmies 27.12.1906.

131 Vastaus Valppaalle. Kirj. Väinö Voionmaa. Työmies 21.12.1906; Pikkuisen pesänselvitystä. Kirj. Väinö 
Voionmaa. Työmies 5.1.1907.

132 Ensimmäisellä koekierroksella äänestykseen otti osaa noin tuhat, toisella 2 275 jäsentä. Työmies 
21.12.1906, 4.1.1906 ja 5.1.1907.
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”oikealle” listalle, esiteltiinpä valmiiksi tehtyjä lipukkeitakin.133 Aikalaisia 

ihmetytti, että Valpas oli laittanut liikkeelle niin ”järeän tykistönsä, olisi-

han siinä vähempikin riittänyt”. Työmiehen päätoimittajana hän hallitsi 

ajan tärkeintä työväen mediaa ja piti kokouksissa sellaisia puheita, että 

hänet oli lähes heitetty ulos. Valppaan tukijat taas muistuttivat, että rajat 

porvareihin oli tehtävä näkyviksi.134

Ensimmäisten kansanedustajavaalien aika vaati ehdokkailta paljon 

vahvempaa poliittista työläispro�ilia kuin mitä prosessista tyrmistyneellä 

Voionmaalla oli tuolloin tarjottavanaan. Uudenmaan vaalipiiristä, johon 

Helsinkikin kuului, tuli 1907 valituksi yhdeksän sosiaalidemokraattia. 

Heidän ammattinsa olivat muurari, puuseppä (kaksi kappaletta), enti-

nen piika, maalari, tehdas- ja sekatyöläinen, kirvesmies ja torppari sekä 

ruotsinkieliseltä puolelta ylioppilas. Lisäksi he kaikki viimeistä lukuun 

ottamatta toimivat puolueen tai ammattiyhdistysliikkeen piirissä, kuten 

Työmies-lehden päätoimittajana, puolueen puhujina, ammattiosastoaktii-

veina ja Sdp:n taloudenhoitajana.135 Tällaiseen työläisjoukkoon Voion-

maan kaltaisella porvaristaustaisella tohtorilla ei ollut mitään asiaa 

vuoden 1907 ilmapiirissä. Uudenmaan vaalipiiristä oli ylipäätään hyvin 

vaikea päästä läpi, joten edustajat taktikoivat usein aivan muun vaalipii-

rin ehdokkaiksi kuin asuinpaikkansa. Sittemmin helsinkiläisen kansan-

edustaja Voionmaan vaalipiiri tuli aluksi olemaan Kuopion läntinen vaa-

lipiiri vuosina 1919−1922 ja myöhemmin vuosina 1922−1947 Hämeen 

pohjoinen vaalipiiri.

Voionmaa oli ollut tavattoman innokas toimimaan kaapista ulos-

tulonsa jälkeen puolueessa. Hän oli valmis työväenliikkeen palvelukseen 

jos joku: olihan hän juuri tuolloin YSY:n puheenjohtaja ja raittiusväen 

ykköskandidaatti. Voionmaa oli myös kirjoittanut kantaaottavan kirjasen 

Sosialismia (1906) yhdessä Helenius-Seppälän kanssa, avustanut rauta-

tieläisiä ja toiminut Sosialistisen Aikakauslehden avustajana. Sen lisäksi 

hänet oli valittu sosialidemokraattisen puolueen edustajana Suomalai-

133 Äänestyksessä. Punaiset ja valkoiset. Työmies 31.12.1906.
134 Eläviä kuvia eilisestä kokouksesta. Työmies 21.12.1906;”Punaset” voitti. Työmies 4.1.1906.
135 Valituksi tulivat helsinkiläistyneet Edvard Valpas, Emil Perttilä, Albert K. Ingman, Valfrid Perttilä ja 

Miina Sillanpää sekä Edvard Helle Vihdistä, Juho Laakso Askolasta, Aatto Sirén Orimattilasta sekä 
Oscar Johansson Pernajasta. Jälkimmäisestä tuli hänestäkin sittemmin ay-aktiivi. Hän toimi Suomen 
tullivirkamiesliiton sihteerinä ja puheenjohtajana.
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suuden Liittoon, mutta eipä hänelle avautunutkaan tietä. Häntä ei valittu 

kertaakaan merkittäviin valtakatselmuksiin eli Sdp:n puoluekokousten 

edustajaksi vuosina 1904, 1905, 1906, 1909, 1911, 1913 eikä 1917 − eli 

aikana, jolloin Valpas eli valtavuosiaan puolueessa.136 Voionmaa vältte-

li Valppaan johtamaa puoluetta ja hakeutui työväenhenkiseksi muut-

tuneeseen raittiusyhdistys Koittoon jäseneksi 1909. Voionmaa toimi 

myös sen johtokunnassa. Yhdistystä kutsuttiin aiheellisesti harmaiden 

sosialistien järjestöksi. Sen suojissa oli helppo toimia toisen venäläis-

tämiskauden kireässä ilmapiirissä.137 Voionmaa seurasi kuitenkin puo-

lueen kannanottoja tarkasti ja kirjoitti kriittisesti ja hieman katkerasti 

1911, että sekä sosiaalidemokraattisten edustajien valinta että valittujen 

toiminta valtiopäivillä ei aina vastannut niiden toiveita, jotka katsoivat, 

että eduskuntaan oli lähetettävä puolueiden parhaimmisto tekemään ra-

kentavaa työtä kansan eduksi. Puoluekokoustenkin työ oli jäänyt kiinni 

vanhoihin ohjelmiin. Lisäksi puolueen sanomalehdissä ja kokouksissa 

oli alkanut näkyä entistä selvemmin kaksi vastakkaista poliittista suun-

taa, joista jyrkempi, Työmies-lehden vetämä linja oli toistaiseksi ollut 

vallassa. Voionmaa esitti niin ikään, ettei sosialismin oppia vieläkään 

tunnettu työväestön keskuudessa ja sosialistisen aatteen merkitys ääni-

oikeustaistelussa oli ollut vähäinen.138

Tulehtunut suhde Valppaaseen jatkui vielä maaliskuussa 1917, kun 

Voionmaa tuli valituksi Tokoin senaattiin sosiaalidemokraattien ehdok-

kaana. Kovasanainen Valpas moitti senaattiin valittua Voionmaata histo-

rioitsijaksi, joka ”silloin tällöin eksyy politikoimaan”. Hän sohaisi Voion-

maa kipeää kohtaa muistuttamalla, että tämä olisi ehkä päässyt jo 1907 

eduskuntaan, mutta kun ”Allin Matista ei huolittu, ei hänkään tullut”. 

Lisäksi Valpas muistutti, että Voionmaa oli oikeistolaisen Danielson-Kal-

136 Sdp:n painetut puoluekokouspöytäkirjat, edustajaluettelot 1903−1918.
137 Vuonna 1883 perustettu Koitto veti puoleensa sekä oikeistoa että vasemmistoa. Sen jäseniksi liittyivät 

vuosisadan vaihteessa mm. Edvard Valpas, Eero Haapalainen, Otto Tiuppa, Eetu Salin ja Taavi Tainio, 
jotka kaikki erosivat viimeistään 1906. Oikeistolaisia jäseniä olivat mm. Hilda Käkikoski, Maila Talvio 
ja Rudolf Holsti. Jälkimmäinen liittyi yhdistykseen marraskuussa 1903. Voionmaan jäsennumero oli 
8066 ja liittymisaika 13.12.1909. Koiton jäsenluettelot 1883−1909. Kansan arkisto; Koiton perustajat 
olivat suomalaisuusliikkeen aktivisteja. Vuosina 1898−1905 yhdistykseen suorastaan tulvi työväkeä ja 
vuosina 1906−13 Koitto oli jo hyvin lähellä työväenliikettä. Se erkaantui Raittiuden ystävistä lopullisesti 
1914 ja liittyi Sdp:een 1915. Ks. Koskinen & Mönkkönen 1983, 13, 35−41.

138 Voionmaa 1911b, 888−892.
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marin suosikki eikä sosialisti, kuten herraslehdet väittivät. Katkeruuteen 

asti porvari- ja herrakammoinen Valpas tiesi vallan hyvin, että Voionmaa 

oli liittynyt vuosisadan alussa puolueeseen, mutta piti tätä yhä rajalla 

hoippuvana porvarina.139 Paljon parempaa arvosanaa Valpas ei antanut 

muillekaan ”niin sanotuille sosialisteille”. Julius Ailiota hän piti aivan 

tuntemattomana nimenä sosiaalidemokraattien listalla. Tosiasiallises-

ti Ailio oli sekä Helsingin työväenyhdistyksen että YSY:n jäsen. Väinö 

Wuolijoesta Valpas totesi, että tämä oli suurtilallinen ja äärimmäiseen 

oikeistoon kuuluva mies. Tanner sai lievemmän arvion siksi, että hän oli 

sentään vähän toiminut puolueen eteen ja oli osuustoimintamies. Tokoi 

taas oli Valppaan mielestä oikeistolaissosialisti. Valpas ei tuntenut sym-

patiaa myöskään Matti Paasivuorta140 kohtaan, niin proletaaritaustainen 

kuin tämä olikin. Paasivuori oli hänen mielestään kyllä ennen vanhaan 

ollut selvä sosialisti mutta kehittynyt sen jälkeen oikeistolaiseksi.141

Kuten YSY:n toiminnasta voidaan nähdä, työväenliikkeen nuori agg-

ressiivinen miespoliitikkojen joukko ei sietänyt veljeilyä porvareitten 

kanssa ja koki porvarisperhetaustaisen Voionmaan ja ylipäätään kaik-

ki maltillisemmat sosiaalidemokraatit radikalisoituvalle aatteelleen 

vieraiksi. Sdp:n ideologiset suuntariidat alkoivat linjautua jo Forssan 

kokouksen jälkeen, ja 1917 kuumentuneessa poliittisessa ilmapiirissä 

suuntaerimielisyydet näkyivät jo kirkkaana. Taistelu puolueen linjasta 

maltillisten ja radikaalien välillä oli täydessä käynnissä. Tämä laajem-

pi taisto oli Voionmaan ja Valppaan vuosina 1906−1917 käydyn kireän 

nokkapokan taustavaikutin, mutta eripuraan vaikuttivat myös henki-

lökohtainen taistelu puolueen johtopaikoista, ennen muuta pääsystä 

historialliseen ensimmäiseen eduskuntaan sekä Valppaan katkeruu-

desta varakkaita ja korkeasti koulutettuja kohtaan. Valppaan mielestä 

oppineet eivät tunteneet eivätkä ymmärtäneet työväestöä ja sen oloja, 

ja he olivat siksi kyvyttömiä ajamaan heidän asioitaan. Ensimmäisten 

139 Suomen uusi hallitus. Työmies 25.3.1917; Senaatin uusi kokoonpano. Työmies 26.3.1917; Valpas käsitteli 
ylipäätään ’purevalla ivalla’ niitä puolueensa miehiä, joiden hän epäili valtiollisissa vaaleissa tavoitte-
levan omaa etuaan ja pyrkivän herrojen joukkoon. Laine 1946, 188−189.

140 Paasivuoresta ks. Hentilä M. 2013.
141 Ailio liittyi HTY:een 26.9.1904 sekä mm. Sulo Wuolijoki 1903, Väinö Wuolijoki 1904, Hannes Ryömä 

1904 ja Väinö Hakkila 1905 sekä Yrjö Sirola 1906. HTY:n jäsenluettelot ja nimikirjat 1883−1910. TA; 
Ylioppilaiden Sosialidemokraattisen Yhdistyksen pöytäkirja 17.4.1907. TA.
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eduskuntavaalien aikaan käytiin myös kiivasta keskustelua ammatillisen 

ja poliittisen työväenliikkeen eriyttämisestä. Se tapahtuikin 1907, kun 

SAJ perustettiin. Käytännössä SAJ oli kuitenkin puolueen vallassa koko 

1910-luvun ajan. Kysymys akateemisten paikasta työväenliikkeessä on 

ikuisuuskysymys. Yhä vieläkin työväenliikkeessä on näkemyksiä, ettei 

SAK:laista ammattiyhdistysliikettä voi johtaa akateemisesti koulutettu 

henkilö. Valpas ei myöskään voinut sietää Voionmaan yhteistyösuhtei-

ta oikeistopoliitikkoihin. Lisäksi miesten luonteet sekä esiintymis- ja 

toimintatavat olivat lähes vastakkaisia. Miesten välisessä taistelussa oli 

kysymys myös puolueen identiteetin eli omakuvan rakentamisesta: siitä, 

keitä kuului ’meihin’, kuka määritti liikkeen toimintasäännöt ja -tavat, 

arvot ja symbolit. Kuinka proletaarinen leima haluttiinkaan antaa oikeis-

tosta irtaantuvalle suurelle työväenpuolueelle, lihovalle instituutiolle, 

joka määritti paikkaansa suhteessa muihin poliittisiin toimijoihin koti-

maassa mutta myös kansainväliseen työväenliikkeeseen.

Tuona poliittisen turbulenssin aikana Voionmaan oli etsittävä kipeästi 

uutta toimentulon lähdettä 1907 päättyneen kauppaopisto-opettajuuden 

ja karille ajautuneen kansanedustajasuunnitelman jälkeen − dosentuu-

rista kun ei saanut palkkaa.142 Niinpä hän haki Eduskunnan kirjaston 

kirjastonhoitajan paikkaa kesällä 1910. Siitä maksettava palkka oli 4 000 

markkaa vuodessa, mikä vastasi lehtorin palkkaa. Tämä virka olisi riit-

tänyt Voionmaalle tässä vaiheessa hyvin. Vaikka avoinna ollut työpaikka 

oli tosiasiallisesti kirjaston johtajan paikka, se tarkoitti käytännössä kir-

jaston sekatyöläisen työtä − johtajalla kun ei ollut kuin yksi tilapäinen 

apulainen. Toisaalta kirjasto oli avoinna vain lyhyitä aikoja ja kokoelma 

käsitti vain 10 000 nidettä. Säätytalolla sijainnut kirjasto oli suunnattu 

ainoastaan kansanedustajille. Paikkaa haki 25 henkilöä, eikä Voionmaa 

tullut valituksi, mutta ei liioin hänen kilpahakijansa runoilija Arvid 

Mörne eikä Hella Wuolijoki. Voionmaan ansio Kansanvalistusseuran 

kirjastovaliokunnan puheenjohtajana ja rannalle jääminen vuoden 1907 

eduskuntavaaleissa eivät vakuuttaneet valitsijoita − ei myöskään Wuo-

142 Voionmaa toimi Liikemiesten kauppaopiston opettajana jälleen vuosina 1912−1916. Tuolloin hän antoi 
opetusta myös Kauppakorkeakoulussa. Toinen tulonlähde hänellä olivat WSOY:lle tehtävät toimitus-, 
käännös- ja kirjoitustyöt. Voionmaan ja WSOY:n kirjeenvaihto 1900−1930. WSOY:n arkisto. KA.



historiatietoisuuden kansallinen rakentaja 73

lijoen toteamus, että hän suorastaan asui eduskunnassa, missä hänen 

miehensä toimi kansanedustajana. Perustelu, että Hella Wuolijoki oli 

tekemässä väitöskirjaa kansanrunouden alalta, ei liioin auttanut asiaa. 

Viran sai sitä aiemmin hoitanut A. H. Bergholm. Valintalautakunnan 

puheenjohtaja, joka pidättäytyi kokouksesta valinnan ajaksi, oli Sulo 

Wuolijoki, Hella Wuolijoen puoliso. Rouva Wuolijoki tuli kisassa toi-

seksi, vaikka Voionmaa oli häntä ansioituneempi.143

Akateemiset vaikuttajat liputtivat tuohon aikaan avoimesti puoluepo-

liittista suuntautumistaan, mutta jo seuraavassa ikäpolvessa tilanne al-

koi muuttua. Muun muassa Voionmaan läheinen oppilas Heikki Waris 

koki vuonna 1934 samansuuntaisen poliittisen herätyksen vasemmalle 

kuin Voionmaa 1905, mutta Waris ei liittynyt Sdp:een vaan tahtoi pysyä 

ulkoisesti sitoutumattomana tutkijana ja toimijana. Häntä on luonneh-

dittu sittemmin tannerilaiseksi.144 Se, että akateemiset miehet asettuivat 

puolueiden käytettäviksi, on linjassa sen suhteen mitä valtio-oppineet 

ovat huomanneet edustuksellisen demokratian luonteesta. 1900-luvun 

alkupuoliskolla itsenäisten toimijoiden eli kansan eliitin katsottiin edus-

tavan kansaa, josta se tietojensa ja taitojensa ansiosta kuitenkin poikkesi. 

Puolueilla ei tuona ajanjaksona ollut sellaista määräysvaltaa edustajiinsa 

kuin sittemmin 1940−1980-luvulla, jota on kutsuttu puoluevetoisen de-

mokratian kaudeksi erotuksena sitä edeltävästä eliittidemokratian kau-

desta.145 Voionmaakin koki vahvasti olevansa kansan edustaja ja sivistäjä 

− mies, jolla oli sivistämiseen tarvittavat ominaisuudet − eikä puolueen 

lähettiläs.

Akateemisesta maailmasta katsottuna oli raaka tosiasia, että poliitti-

nen sitoutuminen heikensi Voionmaan sijoittumista yliopistomaailmas-

sa. Kaikki tieteellisiin ansioihin keskittyneet asiantuntijat eivät kuiten-

kaan teilanneet häntä puoluekannan takia, mikä mahdollisti Voionmaan 

pääsyn Suomen tiedemiesten eturivistöön. Ylimääräisen professorin 

virka oli 1910−1930-luvulla suhteellisen itsenäinen yliopistossa, eikä 

143 Henrik Schauman, Eräs virantäyttö Eduskunnan kirjastossa 70 vuotta sitten. Bibliophilos 39/1980:3, 
1−5.

144 Repo 2011, 142, 213, 221; Revon mukaan Waris oli sodan aikana ja sen jälkeenkin Väinö Tannerin 
luottomiehiä

145 Ks. Paloheimo 2007, 362−363; Ankersmit 2002, 110−112.
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se sitonut Voionmaata tieteelliseen työhön ja muihin yliopiston tehtä-

viin siinä määrin kuin vakinaisia professoreita. Myöskään professorin 

status ei ollut sellainen kuin voisi kuvitella. Vuonna 1931 kansainväli-

sessä, Rockefellerin säätiön tekemässä arviossa Suomen akateemisen 

sivistyksen taso arvioitiin matalaksi ja ohueksi. Professoreiden palkat 

olivat pienet, eikä heitä välttämättä kutsuttu esimerkiksi presidentin it-

senäisyyspäivän vastaanotoille. Pääsy valtakunnan vaikuttajien eturiviin 

oli poliittisen toiminnan kautta sen sijaan huomattavan paljon helpom-

paa.146 Sekään ura ei kuitenkaan ollut itsestäänselvyys, minkä vuoden 

1907 eduskuntavaalit olivat Voionmaalle katkerasti osoittaneet.

On todennäköistä, että Voionmaa punnitsi urakysymystään vuoden 

1919 vaalien alla tulevaisuuden mahdollisuuksiensa näkökulmasta. 

Opettajuus oli häntä lähellä, ja niinpä hän vahvisti tätä ammatillista 

osaamistaan antamalla opetusta enemmän kuin hänen professorin vir-

katehtävissään vaadittiin.147 Opettajuus näyttääkin nousseen vuoteen 

1936 saakka professorina toimineelle Voionmaalle tärkeämmäksi työk-

si kuin akateeminen tutkimustyö. Voionmaan valintojen takana olivat 

myös raa’at perhetaloudelliset syyt: hän oli suurperheen isä, jonka vaimo 

hoiti kotia. Perhe oli hankkinut oman asunnon, josta oli kuluja. Var-

sinkin vuosien 1912−1913 haussa sijoittuminen vasta neljännelle tilalle 

on nähtävissä Voionmaan suuntautumisessa ja koko urakehityksessä 

selkeästi: hän suuntautui käytännön työhön.

Voionmaan ansiot professuurin saamiseen olivat kiistattomat hänen 

1910-luvun tieteellisten julkaisujensa vuoksi. Hänen kiinnostuksensa 

keskiaikaan ja ylipäätään varhaisimpaan historiaan nousi aluksi hänen 

Suomen heimo -innostuksestaan, eli hän lähti tutkimuksissaan liikkeel-

le kansallisista intresseistä. Suomen suvun suuren historian löytäminen 

ja kirjaaminen oli hänenlaiselleen fennomaanille sydämen asia, kuten 

luvussa yksi on nähty. Matkallaan Suomen suvun historiallisiin vaihei-

siin hän havaitsi heimojen toimintarakenteellisen erilaisuuden. Tästä 

tutkimuksellisesta oivalluksestaan hän lähti erittelemään itäsuomalais-

ta perhetaloutta ja sen pitkiä historiallisia suuntaviivoja ja nousi näin 

146 Ks. Paasikiven päiväkirja 21.3.193. Ks. Paasikivi 2000, 180.
147 Korhonen 1947, 104.



historiatietoisuuden kansallinen rakentaja 75

perhehistorian tutkimuksen ensimmäiseksi auktoriteetiksi Suomessa. 

Voionmaan yhteistyökumppani Suomen Kulttuurihistoria -teossarjassa148 

ja oppilas Eino Jutikkala149 on luonnehtinut Suomen karjalaisen heimon 

historiaa (1915) metodisesti uraauurtavaksi tuomiokirja-aineistoineen 

ja yksityiskohtien yleistävyyden ansiosta. Teos ei heti saanut ansaitse-

maansa arvostusta.150

Vasta 1920–1930-luvulla Voionmaan karjalaisen heimon historian 

arvo nousi, mutta Jutikkala toivoi yhä 1940-luvulla, että teos tulisi saa-

maan osakseen ”sen monumentaalisen suuruuden”, joka sille kuului.151 

Heikki Waris, Voionmaan toinen tunnettu oppilas, kirjoittaa hänkin vie-

lä 1970-luvulla, että Suomen karjalaisen heimon historia on sikäli hyvin 

merkittävä tutkimus, että se aloitti perhetutkimuksen Suomessa.152 Toi-

saalta tutkimus on myös poliittinen manifesti. Paljastavasti Voionmaan 

kirjan nimi on korosteisen poliittinen, kertoohan se Suomen karjalaisen 

heimon historian. Näin Voionmaa otti kantaa ja alleviivasi, että kysei-

nen laaja, Venäjän puolelle ulottuva vanha Karjalan alue oli luonteel-

taan ja luonnollisilta rajoiltaan suomalainen. Voionmaan Suur-Suomi oli 

Suomen silloinen maantieteellinen kokonaisuus, johon luonnollisesti 

kuului hänen tutkimansa Suur-Karjala. Teoksen johdannossa Voion-

maa kirjoittaa, että yhteiskuntahistorian tehtävänä oli etsiä ja tuoda esille 

savo-karjalainen heimotieto ja Kalevalassa oleva ”kansan oman silmän ja 

sielun näkemät kirkastetut kuvat” taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa 

kontekstissaan.153

Jo ennen karjalaisen heimon historian tutkimista Voionmaa oli har-

joitellut keskiaikaisten lähteiden käyttöä sekä kokeillut metodisia ja 

teoreettisia tulkintamalleja kokoamalla teoksen Suomalaisia keskiajan 

tutkimuksia (1912), kuten edellä on esitetty. Tutkielmissaan hän kiinnit-

tää huomiota etenkin historiallisen valtion rakenteisiin, instituutioihin 

ja kehityskulkuihin ja etsi itselleen rakasta suomalaista juonta Ruotsin 

148 Vuosina 1933−1936 ilmestyneen 4-osaisen teossarjan päätoimittajana toimi aluksi Gunnar Suolahti ja 
tämän kuoleman jälkeen Voionmaa.

149 Ahtiainen 1991, 45, alaviite 53.
150 U. T. Sirelius, Suomen ensimäinen heimohistoria. Historiallinen Aikakauskirja 1915, 113−114.
151 Jutikkala 1950, 384.
152 Waris 1974, 103.
153 Voionmaa 1915, 13.
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vallan ajan maailmasta. Keskiajan tutkija Kauko Pirinen on arvioinut, 

että Voionmaa löysikin Suomen omantakeisen, riikin-Ruotsista poikkea-

van keskiaikaisen yhteiskunnan ja ennen muuta sen tavallisen kansan.154 

Kuten tästäkin huomataan, Voionmaa etsi tutkimuksissaan todistuskap-

paleita nimenomaan Suomen erityislaatuisesta historiasta ja oli näin 

henkisesti uskollinen fennomaanisille opettajilleen ja 1800-luvun lopun 

esikuvilleen vielä ammattimaisena yliopiston tutkijanakin. Mutta hän oli 

sitä vain henkisesti, sillä käytännössä – toisin kuin ajan kansatieteelliset 

tutkimukset, joiden tutkimusraami ja vertailu kontekstualisoitui muihin 

suomalais-ugrilaisiin kansoihin – Voionmaa haki rohkeasti vertailukoh-

tia kansainvälisestä tutkimuksesta.155 Näin hän viimeistään 1910-luvulla  

repi ympäriltään heimoromantiikan harsoa.

Yliopistomaailmaan tahtova kolmikymppinen Voionmaa kiinnittyi 

1900-luvun alussa aiempaa tiukemmin historiantutkijoiden yhteisöön ja 

tulikin valituksi strategisesti tärkeän Suomen Historiallisen Seuran tuki-

jajäseneksi (1908) ja seuran sihteeriksi (1913–1917). Tämä antoi hänelle 

näkyvyyttä ja tunnettavuutta aikakauden historiantutkijoiden keskuudes-

sa.156 Suomalaiseen Tiedeakatemiaan Voionmaa valittiin apujäseneksi 

1909 ja varsinaiseksi jäseneksi 1916. Voionmaiden naapurustossa Luot-

sikadulla asunut Julius Ailio, arkeologin professori ja Voionmaan kol-

lega sekä aatteessa että yliopistomaailmassa, arvioi Voionmaata teatraa-

lisesti ”historiallisen väliverhon nostavana totuuden etsijänä”, Suomen 

historian, yhteiskuntahistorian ja taloushistorian tuntijana. Voionmaa 

oli Ailion mukaan poikkeus historiantutkijoiden joukossa. Häntä kiin-

nostivat sekä taloudelliset että yhteiskunnalliset olot, hän oli uudenaikai-

nen ja geneettinen tutkija, joka selvitti ilmiöiden syntyä ja kehitystä ja 

loi kokonaiskuvaa hajanaisten ja hämärienkin viitteiden pohjalta,157 ylisti 

Ailio ystäväänsä 1920-luvun lopulla.

Toinen merkittävä professoripätevyyteen vaikuttanut Voionmaan teos 

oli suomalaisen kaupunkitutkimuksen avaus, jo edellä mainittu kolmi-

154 Kauko Pirinen, Väinö Voionmaa historiantutkijana. Työläisopiskelija 2/1939, 33.
155 U. T. Sirelius, Suomen ensimäinen heimohistoria. Historiallinen Aikakauskirja 1915, 113−114; Väinö 

Voionmaa, Finlands karelska folkstams historia. Historisk Tidskrift 1916, 187−194.
156 Lisäksi Voionmaa toimi seuran esimiehenä ja helmikuussa 1944 tuli valituksi seuran kunniapuheen-

johtajaksi.
157 Julius Ailio, Väinö Voionmaa historian ja yhteiskuntatieteen tutkijana. Raitis Kansa 2/1929, 14–15.
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osainen, 1 600 sivua käsittävä Tampereen kaupungin historia, jonka en-

simmäinen laitos julkaistiin vuosina 1903–1910. On huomionarvoista, 

että Voionmaa ei historioitsijana pelännyt käsitellä lähihistoriaakaan. 

Teoksessahan edetään aina suurlakkoon saakka. Teossarjan merkityk-

sestä kertoo se, että se julkaistiin toistamiseen täydennettynä ja uudistet-

tuna vuosina 1929–1935. ”Ensi kertaa astui tässä teoksessa nykyaikainen 

teollisuus- ja kaupunkiyhteiskunta historialliseen tutkimuksen piiriin”, 

arvioi Kauko Pirinen teoksen merkitystä.158 Aikalaiset opponoivat tutki-

musta väittäen sen sisältävän puoluekiihkoisia näkemyksiä.159 Voion-

maan tukijat puolestaan iloitsivat siitä, että hän oli ainoana Suomessa 

nostanut sosialismin ja laajojen kansankerrosten vaiheet uusimpaan 

kansalliseen historiaan.160 Eino Jutikkala piti Tampereen historiaa hyvin 

hallittuna kokonaisuutena ja mukaansa tempaavasti kirjoitettuna. Kun 

sitä luki, oli kuulevinaan Voionmaan puheen nousut ja laskut.161

Kauko Pirinen on arvioinut Voionmaata sanomalla, että tämän tieteel-

linen elämäntyö oli tavattoman ehyt ja selväpiirteinen. Itsestään selvästi 

Voionmaa lukeutui hänen mielestään historiantutkimuksen eturivin 

miehiin sotienvälisellä kaudella. Voionmaan erityisyys oli hänen te-

maattinen laaja-alaisuutensa ja se, että hän oli käsitellyt töissään kaikkia 

historiallisia aikakausia. Tämä monipuolisuus ei kuitenkaan ollut pirsta-

loinut Voionmaan tutkimusta, vaan päinvastoin. Johdonmukaisemmin 

kuin kukaan muu, kirjoitti Pirinen 1939, Voionmaa oli tarkastellut his-

toriallista kehitystä yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Näin Voionmaan 

vaikutuksesta tuli yhteiskuntahistoriasta erityinen historiantutkimuksen 

ala.162

Kaikesta varhaisemmista tieteellisistä ansioistaan huolimatta kylmä 

tosiasia oli, että politiikanteko näivetti uutta luovan tiedemies-Voion-

maan. Hänen poikansa onkin kertonut, että mitä enemmän Voionmaa 

otti osaa politiikkaan, sitä lujemmin hän siihen kiintyi.163 Asia voidaan 

158 Kauko Pirinen, Väinö Voionmaa historiantutkijana. Työläisopiskelija 2/1939, 33.
159 Ks. Suomen ja Skandinavian historian professuurin täyttäminen. Asiantutkijalausunnot ja keskustelu. 

Asiakirjat 1913, nro 2 a ja 2 b, 1914.
160 Julius Ailio, Väinö Voionmaa historian ja yhteiskuntatieteen tutkijana. Raitis Kansa 2/1929, 15.
161 Jutikkala 1950, 99.
162 Kauko Pirinen, Väinö Voionmaa historiantutkijana. Työläisopiskelija 2/1939, 32–34.
163 Voionmaa Tapio 1950, 124.
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nähdä myös toisin päin: elitistinen Helsingin yliopisto ei ollut kypsä 

edistämään Voionmaan kaltaisten professoreiden akateemista kar-

riääriä. Päinvastoin hän jäi ylimääräiseksi professoriksi, kategoriaan ”ei 

keskeinen professori”, kuten Matti Klinge on ylimääräisiä professoreita 

nimittänyt.164 Gunnar Suolahti, Voionmaan ystävä ja uuden suunnan 

mies Voionmaan rinnalla vakinaistettiin 1929, kun vuoden 1912−1913 

taistossa voittanut Carl von Bonsdor� jäi eläkkeelle. Mutta kuten Suo-

lahtea tutkinut Pekka Ahtiainen on todennut, professorin toimi merkitsi 

myös Suolahdelle tutkimuksen jäämistä taka-alalle ja opetuksen määrän 

kasvua.165

Voionmaalta ilmestyi vielä vuosina 1920−1930-luvulla kaksi tieteel-

listä työtä, Keskiaikaisten maaseutukirkkojemme maanomistukset (1924) 

ja Etelä-Pohjanmaan suomalaisen asutuksen alkuperästä (1935), mutta nii-

denkin aineistot hän oli koonnut pääosin jo 1910-luvulla. Voionmaan 

aluehistorialliset tutkimukset täydentyivät näin Länsi-Suomeenkin: 

Karjala oli kartoitettu ja pohjoinen Jäämerenranta tuli esiteltyä hänen 

geopoliittisessa ohjelmassaan Suomi Jäämerellä (1918). Voionmaan vii-

meinen, Hämeen vanhaa historiaa käsittelevä tutkimus ilmestyi hänen 

kuolemansa jälkeen. Näin Voionmaan Suomi oli piirretty kartalle.

Voionmaan toimintaa läheltä seurannut, jo Ylioppilaiden Sosialidemok-

raattisesta Yhdistyksestä tuttu Julius Ailio ei nähnyt ristiriitaa Voionmaan 

kansansivistysharrastuksessa ja alueita ja rajoja harrastavan tiedemiehen 

työssä. Vaikka Voionmaan luonne ja sympatiat laajoja kansankerroksia 

kohtaan olivat vetäneet tämän yhteiskunnallisten rientojen pyörteeseen, 

Voionmaa oli ystävänsä mukaan tiedemies, jolla on laajat historialliset 

näköalat, monipuoliset tiedot, terävä katse ja arvosteleva äly.”166 Nyky-

tutkija Frans Ankersmit on hänkin muistuttanut, että entisajan polii-

tikkojen joukossa oli paljon historiasta kiinnostuneita [kuten Suomessa 

Paasikivi, ML] ja ammattihistorioitsijoita [kuten Voionmaa, ML], jotka 

saattoivat nähdä ajan ilmiöt laajemmassa perspektiivissä ja asettua siten 

kiistojen ulkopuolelle tai niitä hillitseviin keskitien positioihin.167

164 Klinge 1990, 36.
165  Suolahti hoiti virkaa ennen vakinaistamista 1927−1929. Hän kuoli jo 1933. Ahtiainen 1991, 19, 161.
166 Raitis Kansa 2/1929, 14.
167 Ankersmit 2002, 97.
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Tietokirjailija, opettaja ja loistoisä

Ahkerana kynämiehenä Voionmaa kirjoitti myös suuren joukon artik-

keleita. Vuosina 1919−1939 niitä kertyi noin 300 kappaletta, joista suuri 

osa on sanomalehti- ja aikakauslehtijuttuja ja historiallisia yleisesityksiä 

eli niin sanottuja tietokirja-artikkeleita, arvosteluja ja vastineita. Toki 

joukossa on myös Historiallisessa Aikakauskirjassa julkaistuja tieteelli-

siä artikkeleita, mutta ne käsittävät vain kuusi prosenttia hänen sotien-

välisen ajan artikkelituotannostaan. Jo tästä huomataan dramaattinen 

painopistemuutos Voionmaan tuotannossa 1920-luvulle siirryttäessä 

tietokirjojen ja yleisesitysten eduksi ja tieteellisten esitysten tappioksi. 

Vain muutama Voionmaan artikkeli on kirjoitettu muulla kuin suomen 

kielellä, mikä kertoo sekin tietokirjallisuuden saaneen pääosan Voion-

maan artikkelituotannossa. Kansalainen Voionmaa tietokirjailijana ja 

historian popularisoijana voitti tiedemies Voionmaan akateemisen kut-

sumuksen, joka ei näyttänyt löytävän uomaansa maan ainoassa ”vanhas-

sa” yliopistossa. Käännevuosi artikkelipainotteiseen tuotantoon näyttää 

olleen professorihaku vuosina 1912−1913.

Voionmaan suurin ansio professuuriaikanaan vuosina 1918−1936 

näyttää näin yllättäen olleen kaikelle kansalle suunnattujen tietokirjo-

jen julkaiseminen ja historiatietoisuuden levittäminen kansalaisille ja 

opetus yliopistossa. Tämä toiminta lomittui mitä mainioimmin Voion-

maan alkavaan uraan valtakunnan poliitikkona, josta vuoden 1917 se-

naattoriura oli ensimmäinen askel. Voionmaan työ historiatietoisuu-

den levittäjänä oli uraauurtavaa ja tuloksia tuovaa. Sitä todistavat muun 

muassa sadat ja taas sadat kirjekurssilaiset, maakuntaluentojen kuulijat 

ja Työväen Akatemian oppilaat. Vuosina 1919−1939 Voionmaa julkaisi 

kymmenkunta tietokirjamonogra�aa, kuten Suomen uusi asema (1919) 

ja Maailmanhistorian uusi vaihe (1928), Suomen maatalouden kehitys-

kaudet teoksessa Suomen maatalous I (1922), Suomen talouselämä (1922, 

2. p. 1927 ja 3.p. 1935, käännettiin ruotsiksi 1924), Yhteiskunnallinen al-

koholikysymys (1925), Kaupan historian piirteet teoksessa Liike-elämä I 

(1924) sekä toimitti Suomen puolueet -teoksen (1922). Tähän listaan 

voidaan lisätä vielä neliosaiseksi uudistettu Tampereen kaupungin his-

toria.
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Tärkeä väylä historiatietoisuuden levittämisessä kansan syviin rivei-

hin oli tavallisen työväestönkin keskuudessa yleistynyt radio. Voionmaa 

esiintyi useasti Suomen historiaa radiossa -sarjassa (1929–1931) puhumal-

la muun muassa 1800-luvun maatalousuudistuksista, valtiopäiväelämäs-

tä, Suomen teollisesta vallankumouksesta ja kansan kohtaloista.168

Jo aikanaan kansanvalistaja-rooli, askeettisuutta korostava kotikasva-

tus ja uusi kentällä kulkeva poliitikkomalli tekivät sen, että muistelijat 

ovat kertoneet julkisuuden henkilö Väinö Voionmaan olleen samanlai-

nen kuin yksityishenkilö Voionmaa. Hän eli mahdollisimman yksinker-

taisesti, nuukasti ja vaatimattomasti, eikä ulkoinen loiste häntä hurman-

nut169 kuten monia kansasta nousseita työväenjohtajia. Voionmaa vaimo 

Ilma Voionmaa valotti harvinaislaatuisessa haastattelussa helmikuussa 

1944 kotinsa ovea Työläisopiskelijan toimittajalle. Pitkän sopuisan yh-

teiselonsa Väinö Voionmaan kanssa Ilma-rouva arveli johtuneen siitä, 

että heillä oli alusta lähtien ollut selkeä työnjako. Koti oli emännän val-

takuntaa ja ulkopuolinen maailma isännän aluetta, ja kumpikin heis-

tä oli pysynyt tiukasti rooleissaan. Paitsi kodinhoidosta tohtorinrouva 

kantoi vastuun myös perheen talouskirjanpidosta. Kuusilapsisen per-

heen talous oli pienimuotoista ja vaati tarkan markan politiikkaa, jonka 

maakauppiaantytär Ilma hallitsi. Myös professori tunnettiin tässä suh-

teessa vaatimattomasta elämäntyylistään. Vaimon ja tytärten mukaan 

”yksinkertaisesti hän ei ole koskaan nähnyt pukujamme, hattujamme, 

kenkiämme”. Kiinnostava seikka Ilma Voionmaan harvinaislaatuisessa 

haastattelussa on hänen toimintansa miehensä ammatillisena tukena. 

Toimittaja pohtiikin, olisiko Voionmaan laaja ja monitahoinen julkinen 

toiminta poliitikkona, tiedemiehenä ja kansalaisaktiivina ollut lainkaan 

mahdollinen ilman tällaista vaimoa: ”Kuka löysi kunnon vaimon? Tä-

män arvo on helmiä ja jalokiviä kalliimpi.” Vaimo huolsi miehensä pu-

vut, tilasi kotiin tarvittaessa räätälin, avusti työasioissa, keskusteli mie-

hensä poliittisista ratkaisuista tämän kanssa sekä kantoi vastuun lapsista 

ja kodista.170

168 Valitettavasti aineistoa ei ole säilynyt Yle:n äänitearkistossa.
169 Tanner-Voionmaa 1950, 137, 140.
170 Nimimerkki P-o, Suuren taistelijan elämäntoveri. Työläisopiskelija 2/1944, 67–69.



historiatietoisuuden kansallinen rakentaja 81

Voionmaan poika on taas kertonut, että hänen vanhempiensa suh-

de toisiinsa oli leikkisä ja herttainen.171 Ilma Voionmaa, jota hänen po-

janpoikansa on luonnehtinut ”rautarouvaksi Linda Tannerin tapaan”,172 

oli aktiivisesti mukana monissa yhteiskunnallisissa toimissa, etenkin 

vähäväkisten yhteistoiminnassa. Rouvan harrastuneisuus ulottui myös 

keskuskeittiö-ideaan, jonka hän oli omaksunut aikanaan tunnetun sak-

salaisen sosialistin Klara Zetkinin kirjasta. Ilma-rouva kokosi ensin jou-

kon naisia omaan keittiöönsä, jossa he valmistivat aterioita ympäristössä 

asuville, keittiöosuuskuntaan kuuluville perheille. Hän myös hoiti alussa 

keittiön tilit. Kun toiminta laajeni, keskuskeittiö muutti Huvilakatu 2:sta 

Kapteeninkadulle. Sen piirissä olivat muun muassa Hilja ja Jaakko 

Pärssinen ja Juhani Ahon perhe.173 Keskuskeittiö toimi aina sotavuo-

siin saakka. Voionmaan lempiruokiin kuului ehdottomana ykkösenä 

hernerokka, sitten silakkalaatikko ja palvattu lampaanliha kolmantena 

herkkuna, jälkiruoaksi ohukaiset ja kahvi. Hänen kasvatusmetodeihinsa 

kuului, että kaikki ruoka oli syötävä, oli se mitä tahansa. Kun tarjolla oli 

lapsia vähemmän kiinnostava ruokalaji, Voionmaa oli laittanut lautasen 

toiselle puolelle 10-pennisen ja toiselle puolen pienen vitsan: lapsella 

oli valinnanvapaus.174 Voionmaalle kotielämä oli äärimmäisen rakasta 

ja tärkeää, kaiken olemisen voimavara. Rouva Voionmaa jakoi myös 

miehensä ankaran raittiusnäkemyksen. Kerrotaan, että eräänkin kerran 

Ilma-rouva oli alkanut sättiä viinakaupan ovella jonottaneita miehiä rau-

koiksi, jota kehtasivat viedä perheensä ruokarahat pitkäripaiseen, jolloin 

tytär Marjatta oli vetänyt äitinsä pois.175

171 Väinö Voionmaa lastensa kuvaamana. Työläisopiskelija 2/1944, 55.
172 Kaarlo Voionmaa. Työväen muistitietotoimikunnan kokoelmat. TA.
173 Nimimerkki P-o, Suuren taistelijan elämäntoveri. Työläisopiskelija 2/1944, 67–69.
174 Väinö Voionmaa lastensa kuvaamana 1944, 53.
175 Voionmaiden pojan Joukon pojan Kaarlo Voionmaan muistelu. Ks. www.jyvaskyla.�/puistot/
 rantaraitti/valolaatikot/laatikko 21_1_1_1. (poimittu 30.9.2012).
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Historia arjen kokemusten osaksi 
ja julistavan politiikan perustaksi

Työväestön koulutuksen ja sivistystyön korostaminen, opetustyö ja alt-

tius puhujamatkoille olivat keskeisiä osia Voionmaan poliittisessa ju-

listuksessa ja tärkein väylä kohdata kannattajansa kasvotusten. Tässä 

suhteessa häntä voisi ehkä sanoa Sdp:n john deweyksi.176 Voionmaa 

oli työväestön sivistämisen määrätietoinen kehittäjä ja työväenluokan 

oman historiakulttuurin177 tuottaja ja tukija. Tässä suhteessa hän oli pal-

jon edellä aikaansa: vasta 1960−1980-luvulla työväestön ”historialiike 

alhaalta” pääsi vapaasti julkistamaan omia kulttuurinsa muotoja ja tuli 

tunnustetuksi kulttuurin ja historiantutkimuksen osaksi. Voionmaan 

tausta oli kansanvalistusliikkeessä. Tätä kautta syntyi hänen terävä oi-

valluksensa, etteivät akateemiset tutkimukset yksin voi lisätä tavallisen 

kansan historiatietoisuutta, vaan siihen tarvitaan muitakin historiakult-

tuurin osia kuten yleistajuisia lehtiä, tietokirjoja, luentoja ja radioesitel-

miä. Historia oli madallettava akateemisilta kateedereilta arjen tasolle, 

osaksi jokapäiväistä elämää. Paljon myöhemmin, 1900−2000-luvun 

vaihteen historioitsijat heräsivät samaan oivallukseen mutta eivät muis-

taneet idean isää, Voionmaata, joka koetteli malliaan konkreettisesti 

myös kentällä.

Voionmaa määritteli suurlakon (1905) siksi kumoukselliseksi kään-

teeksi, joka vei kansanvalistuksen ajatuksen läpi suomalaisessa yhteis-

kunnassa ja loi puitteet työväen omaehtoisen kulttuurin tunnustamisel-

le. Tuossa murroksessa avainsana oli vapaus, sillä ilman kansan vapautta 

ja kansan omatoimisuutta ei kansanvalistustakaan olisi ollut olemassa. 

Tässä näkemyksessään hän yhtyi 1700-luvun ranskalaisen �loso�n Jean-

Jacques Rousseaun käsitykseen siitä, että kansa olisi todellisesti vapaa 

vasta sinä päivänä, kun se saattoi valita omat edustajansa.178 Voionmaa 

176 John Dewey (1859−1952) oli Voionmaan aikalainen, amerikkalainen �loso� ja ihmisten omista koke-
muksista nousevan pedagogian ja oppimisen uranuurtaja, pragmatisti, demokraatti, koulutuksen 
puolestapuhuja sekä poliittisesti aktiivinen tutkija, joka sai suurta suosiota myös Neuvostoliitossa. 
Ks. Alhanen 2013.

177 Ihmisten historiatietoisuus koostuu monilta eri alueilta saaduista vaikutteista, kuten tietokirjoista, 
akateemisista tutkimuksista, kaunokirjoista, sanomalehtiartikkelista, elokuvista, muistomerkeistä, 
museoista, poliittisista puheista, jotka rakentavat historiakulttuuria.

178 Kyläkirjaston Kuvalehti, B-sarja 1906, 21.



historiatietoisuuden kansallinen rakentaja 83

perustelee näkemystään myös sillä, että ”valtiollinen vapaus on kaiken 

kansanedistyksen eikä vähimmin kansanvalistuksen elinehto”. Vuoden 

1905 historiallista käännettä oli toki edeltänyt isänmaallishenkinen työ 

niin sanottujen alempain kansankerrosten henkisen ja aineellisen tilan 

kohottamiseksi, mutta vasta suurlakon murros ja sitä seuranneet edus-

kunta- ja äänioikeusuudistukset sekä saavutettu sanan, yhdistymisen ja 

kokoontumisen vapaus saattoivat kansanvalistuksen aivan uudelle poh-

jalle. Muutama sukupolvi aiemmin kansan keskuudessa ei Voionmaan 

mukaan ollut sanottavaa valistusliikettä. Näin siksi, että säätyvallan ai-

kana sivistyskin oli vain varakkaimpien yhteiskuntaluokkien etuoikeus: 

”Yhteiskunnan kukkuloilla paistoi tieteen ja taiteen päivä jo silloin täy-

deltä terältä, mutta kansa itse vaelsi laaksoissaan synkässä pimeydessä.” 

Tuolloisen kansanopetuksen ohjelmalliset tavoitteet olivat Voionmaan 

mukaan selkeät: kansalle opetettiin lukutaitoa vain sen verran, että se 

pystyi lukemaan raamattua, mutta sen sijaan kartettiin tietoisesti kai-

kenlaisen yhteiskunnallisen tiedon opetusta. Oikeistopiirien hän arveli 

ajattelevan, että mitä vähemmän kansa tiesi, sitä parempi.179

Historiallinen käänne kansanvalistustyössä ei kuitenkaan muutta-

nut käytännön tilannetta, vaan suomalaiset jakaantuivat yhä edelleen 

sivistysluokkiin, jotka vastasivat taloudellisia luokkajakoja. Voionmaan 

mukaan juuri luokkajako oli suurin syy siihen, että kansalta uupui mah-

dollisuuksia ja keinoja valistuksen saavuttamiseen. Siksipä kaikkinaisen 

valistustoiminnan uudelleenorganisoiminen oli enemmän kuin tarpeel-

lista. Sen tärkeimmäksi tehtäväksi Voionmaa määritti kansan tiedolli-

sen tason kohottaminen niin, että se vapautuisi henkisestä holhouk-

senalaisuudestaan: ”Niin että mielen ja tahdon vilkas toiminta astuu 

tylsän uneliaisuuden sijaan.” Kaikki tieto, myös tieteellinen tieto, tuli 

suunnata tätä suurta tehtävää varten.180 Valistusta ei kuitenkaan voinut 

kansalle lahjoittaa, vaan kansan oli se itse valloitettava. Tuossa vaiheessa 

– kuten Suomessa yleisestikin – Voionmaa puhui ”kansanvalistuksesta”. 

Kansanvalistus-käsitehän muokkaantui 1910-luvulta lähtien vähin erin 

”kansan- ja työväensivistykseksi”, josta se taas täsmentyi 1940-luvulta 

179 Kansanvalitusseuran kalenteri 1908, 41−42.
180 Kansanvalistusseuran kalenteri 1908, 44−45.
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lähtien ”aikuiskasvatukseksi”.181 Voionmaa määritteli vielä 1923, että 

laajemmassa merkityksessä ”kansanvalistustyöllä tarkoitetaan kaikkea 

sitä järjestettyä, tarkoituksenmukaista työtä, jota tehdään koko kansan 

kaikenpuolista opetusta ja kasvatusta varten”. Suppeammin käsitettynä 

kansanvalistustyö tarkoitti hänen mukaansa kansan tiedollista ja moraa-

lista opetusta ja kasvatusta, joka kohdistuisi kansan vähäväkisiin, kor-

keammasta sivistyksestä osattomiksi jääneisiin, etenkin lapsiin ja nuo-

risoon. Vapaan kansanvalistustyön tarkoituksena oli tyydyttää kansan 

sivistystarpeita tieteen ja taiteen sekä itsekasvatuksen avulla. Tällainen 

vapaa kansanvalistustyö oli Voionmaan näkemyksen mukaan läheistä 

sukua työväen omaksumalle sosialistisille aatteille, ja siksi valistustyö 

sopi hyvin työväenliikkeen toimintaan.182

Valistus- ja sivistys -käsitteiden sisällön muutoksesta kertoo konk-

reettisesti se, että Voionmaa toimi 1800−1900-luvun vaihteessa Kan-

sanvalistusseurassa mutta oli perustamassa vuonna 1919 Työväen Sivis-

tysliittoa. Jälkimmäisen nimi kertoo myös työväenliikkeen toimijoiden 

täsmentyvästä identiteetistä eli omakuvasta. Toiminnan kohderyhmänä 

oli erityisesti palkkatyöväestö, ei koko kansa. Voionmaa käytti myös kä-

sitettä ”sosialistinen sivistys”, jota ”me sosialistit” teemme.183 Voionmaa 

oli kautskylaisen sortin sosialisti, joka valloitti valtiovaltaa vastaideolo-

giallaan ja teki yhteiskunnallista vallankumousta vähittäin, lähes huo-

maamattomasti, mutta jonka tavoitteet olivat korkealla: muuttaa yh-

teiskuntaa syvältä.184 Valitsemallaan hiljaisen vallankumouksen tiellä 

Voionmaa oli kaukana militanteista marxilaisista.

Voionmaan vuoteen 1905 ajoittuva julkinen poliittinen sitoutumi-

nen Sdp:een näkyy selkeänä hänen myöhemmissä teksteissään. Hän 

kirjoittaa Veljeys-lehdessä 1909, ettei kukaan voinut enää kieltää sitä, 

etteikö suomalainen yhteiskunta olisi sairas ja vaatisi perinpohjaista 

parannusta eli sosiaalisia reformeja: ”Myöskin henkisemmällä alalla, 

oikeuden ja siveyden piirissä, on olemassa yhteiskunnallisia epäkohtia, 

joiden poistamisesta tulisesti taistellaan. Jokainen näkee, että yhteis-

181 Vapaa kansansivistystyö VIII 1960, 16.
182 Työväen kunnallisoppi 1923, 224–226.
183 Kansan Lehti nro 164, 1932.
184 Ks. Kautsky 1909, 5.
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kunnallisia oikeuksia on meidän yhteiskunnassamme jaettu ihmisille 

eri mitoilla.” Sen mukaan ”vapailla” oli tarjolla kaikki, ”holhottavilla” ei 

mitään. Voionmaan mukaan tasa-arvoisuus ja yhteiskunnallinen oikeus 

vaativat tämän vääryyden poistamista mutta vielä enemmän ne vaativat 

kaiken yhteiskunnallisen vääryyden alkusyyn, taloudellisen vääryyden, 

poistamista.185 Voionmaa kirjoittaa, että ”kokemusperäinen tosiasia on, 

että jatkuvasta suuresta aineellisesta kurjuudesta seuraa perinnöllinen 

ruumiillinen ja sielullinen rappio, jossa kaikki sivistyselämä on mah-

doton. Taloudellinen riisto on täten saanut aikaan henkisenkin riiston, 

taloudellinen luokkajako synnyttänyt sivistyksenkin luokkajaon”.186

Voionmaa osallistui aktiivisesti Yhteiskunnallisen käsikirjan (1910) 

ilmestymisen jälkeen uudelleenrakentuvan kansansivistystoiminnan 

määrittelemiseen ja toimintamuotojen kehittämiseen. Hänellä oli tarve 

olla sekä historian tutkija että historian tekijä sekä avata työväestölle 

aivan uusi toiminta-alue. Voionmaa eritteli julkisen kansanvalistustoi-

minnan valtion ja kuntien ylläpitämään pysyvään ja kansalaisjärjestöjen 

tekemään vapaaseen valistustyöhön. Vapaan valistustyön ensimmäisen 

aallon hän ajoitti alkaneeksi ylioppilasosakuntien maakuntaharrastuk-

sesta ja Kansanvalistusseuran syntysanoista 1872. Mutta jo Savolaisen 

osakunnan 1840-luvulla julkaisema Lukemisia Suomen kansan hyödyksi 

ja länsisuomalaisten 1860-luvun Pennikirjasto olivat kuvaavia esimerkke-

jä tästä varhaisesta työstä. Kansanvalistusseuran merkittävin tehtävä oli 

Voionmaan mukaan ollut yleistajuisen kirjallisuuden toimittaminen ja 

julkaiseminen.187 Voionmaa oli toiminut seuran piirissä vuodesta 1892 

lähtien ja työskenteli seuran sihteerinä opettajansa professori E. G. Pal-

ménin esityksestä vuosina 1907−1912 sekä seuran toimikunnan jäse-

nenä ja varaesimiehenä 1914−1919 sekä Kansanvalistus-aikakauslehden 

(1915) toimituskunnassa. Sihteerikaudellaan Voionmaa tuli vastaamaan 

myös seuran kustannustoiminnasta, jossa alkoi painottua hänen ansios-

taan yhteiskunnallinen tietokirjallisuus. Hän aloitti sarjan edellä maini-

tulla Yhteiskunnallisella käsikirjalla. Sitä ennen hän oli kirjoittanut seuran 

toimeksiannosta maakuntakuvauksia (vuodesta 1901 lähtien) ja ideoinut 

185 Veljeys 1909, 39−40, 42.
186 Työväen sivistystyö I 1922, 7.
187 Yhteiskunnallinen käsikirja 1910, 126−134.
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Kotiseutukuvauksia-sarjan (1908) sekä toimittanut samana vuonna suo-

situkseksi tulleen Kansanvalistusseuran tietokalenterin.

Toinen tärkeä toimintamuoto seuran toiminnassa oli Voionmaan mu-

kaan maakunnalliset laulu-, soitto- ja urheilujuhlat, joille Voionmaa ah-

kerasti osallistui. Ensimmäiset Kansanvalistusseuran soitto- ja laulujuh-

lat järjestettiin 1884 Jyväskylässä, missä tuolloin 15-vuotias teini Väinö 

Wallin suurella varmuudella oli vanhempiensa mukana. 22-vuotias 

opiskelija Wallin inspiroitui taas Tarton kuuluilla laulujuhlilla 1891 ja 

31-vuotias dosentti Voionmaa Kannaksen Terijoella juhannuksena 1910 

pidetyillä juhlilla, missä esiintyjänä hänen lisäkseen oli muun muassa 

J. K. Ståhlberg. Voionmaa kirjoittaa tuolloin, että ”kaikki suurlakon he-

rättämät toiveet uuden suuren valistuskauden alkamisesta voidaan jo 

julistaa lopullisesti haihtuneiksi”, sillä siksi vähän valtio oli sitä tukenut. 

Päinvastoin, hallitus oli vaikeuttanut muun muassa järjestöjen taloudel-

le tärkeää arpajaistoimintaa.188

Suomen uusi valtiollinen asema ja sisällissodan kokemukset mur-

sivat kansanvalistuksen idealistisen perinteen ja asettivat työväenliik-

keessä toimijoille haasteen määritellä uudelleen, mitä työväensivistys 

oikeastaan oli. Voionmaa kirjoittaa vuonna 1919, että ”tunnetaan selväs-

ti, että yksi aika on päättynyt, ja tiedetään uuden ajan olevan tulossa”.189 

Voionmaa myönsi, että jotkut pitivät erityistä työväen sivistysliikettä ha-

jottavana ja haitallisena, sillä eihän ollut olemassa kuin vain yksi sivis-

tys. Toiset taas näkivät työväenliikkeen tehtäväksi vain taloudellisen ja 

valtiollisen liikehdinnän, jolloin sivistysliike veisi työväenasiaa väärään 

suuntaan. Voionmaa oli toista mieltä ja kannatti edelleen fennomaanis-

ta kansanvalistuksen ideologiaa, johon liittyi luja usko koulutuksen ja 

sivistyksen jalostavaan vaikutukseen. Koulutususkovaisuus oli hänen 

sosialisminsa lähtökohta. Vain sivistämisen kautta kansakunta saattoi 

nousta kukoistukseen: ”Työväenopistot ja koko työväensivistysliike on 

kerran valloittava tämän maan ja kohottava sen kansan kaikkien yhteis-

kunnallisten riitain ja taistelujen yläpuolelle,”190 julisti Voionmaa 1924.

188 Kirjastolehti 1910, 76.
189 Kylväjä 1919, 58.
190 Suomen työväenopisto 5/1924, 72.
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Voionmaan mukaan eri kansanluokkien erilainen sivistystaso oli va-

litettava tosiasia, mutta se oli korjattavissa. ”Sivistyksen pääperusteisiin 

kuuluvat äly ja tieto, tunne ja siveys, mutta ei ole olemassa eri älyä ja eri 

tietoa yläluokkaa ja alaluokkaa varten.” Voionmaan mielestä ei saanut 

olla olemassa eri tunnetta ja eri moraalia porvareita ja sosialisteja varten. 

Kaiken oikean ja todellisen yleissivistyksen tuli olla luonteeltaan ja ole-

mukseltaan samanlaista − oli sitten kysymys sivistyksen yleisinhimilli-

sestä, kansallisesta tai yksilöllisestä muodosta. Vanhat sivistysinstituutiot, 

kuten oppikoulut ja yliopistot, olivat jääneet omistavan luokan haltuun 

ja joutuneet pääasiallisesti palvelemaan niiden luokkatarkoitusperiä. 

Voionmaan mukaan oli onni, että etevät 1800-luvun kansan ystävät 

olivat perustaneet kansanvalistuslaitoksia poljettujen kansanosien hen-

kiseksi kohottamiseksi. Näin ollen, totesi Voionmaa, sikäli kun uuden-

laisten kansansivistyslaitosten tarkoituksena oli taistella näitä epäkohtia 

vastaan, ne olivat työväenluokan luokkalaitoksia.191

Voionmaa seurasi aikaansa ja halusi päivittää täsmentyvän vapaan 

sivistystyön tavoitteet. 1920-luvun alun toiminnan avainsanoja olivat 

sivistysliikkeen modernisoiminen vastaamaan omaa aikaansa ja yleissi-

vistyksellisen tason nostaminen ennen muuta sisällissotaan ajautuneen 

työväestön keskuudessa. Opintotoiminnan ydinkysymys oli se, miten 

sivistämisen kohteet voitiin tavoittaa. Voionmaa pohtikin sitä, ketkä lop-

pujen lopuksi opiskelivat eri puolilla maata olevien opistojen ja seurojen 

järjestämillä luennoilla, haaraosastojen opintopiireissä, kotiopinnoissa, 

kursseilla ja kansankirjastoissa.192 Jotta yhä useampi henkilö saataisiin 

opintojen piiriin, Voionmaan mukaan olisi aluksi kohotettava kansan 

taloudellisia oloja, joskaan hyvä taloudellinen asema ei aina taannut ko-

honnutta sivistystasoa. Voionmaan näkemys oli vahvasti luokkatietoi-

nen: ”Työväen sivistysrientojen päämäärä voidaan täydellisesti saavuttaa 

vasta sosialistisessa yhteiskunnassa.”193

Mikä ero porvarillisella sivistyskäsityksellä sitten oli sosialistiseen 

sivistyskäsitykseen verrattuna? Voionmaan mukaan näkemysten ero 

191 Työväen sivistystyö I 1922, 5–8.
192 Yhteiskunnallinen käsikirja 1910, 126−134.
193 Työväen sivistystyö I 1922, 9, 11.
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oli selkeä. Porvarillinen käsitys sivistyksestä oli konservatiivinen. Sen 

mukaan yksilön ja yhteiskunnan suhde sivistyselämän alalla oli löyhä ja 

vapaa kaikesta vastuusta. Sivistys oli näin ollen luonteeltaan yksilöllistä 

ilman yhteiskunnallisia painotuksia. Voionmaan mukaan tärkeää por-

varillisessa sivistystoiminnassa oli yksilön älyn ja tunteen viljeleminen 

tai suorastaan vain nautinto ja ajanviete: kapitalistinen sivistys oli täs-

tä syystä yhteiskunnallisesti toivotonta. Sen sijaan sosialistinen käsitys 

tiedon ja sivistyksen luonteesta oli hänen mukaansa aivan toinen. Se 

ei kieltänyt sivistyksen yksilöllistä tarkoitusta ja merkitystä, mutta se ei 

yksin riittänyt. Kaikella tiedolla ja sivistyksellä tuli Voionmaan mielestä 

olla yhteiskunnallinen tarkoitus, koska koko kulttuuri oli kollektiivista, 

yhteisesti tuotettua. Näin ollen sivistyksen tuli luoda ja ylläpitää hyö-

dyllistä vuorovaikutusta yksilön ja yhteiskunnan välillä. Perimmiltään 

työväestön sivistysrientojen päämäärä ei ollut oppineen kurjaliston luo-

minen vaan taloudellisten epäkohtien poistaminen. Sen tarkoitus oli 

vallankumouksellinen, sillä sosialistit eivät voineet Voionmaan mukaan 

ajatella tulevaisuuden yhteiskuntaa ilman sivistyneitä yhteiskunnan jä-

seniä. Vallankumouksen saavuttamisen keinojen tuli olla rauhanomaisia 

ja yhteistoiminnallisia: ”Tällainen sivistystyö ei ole yhteiskuntaa hajoit-

tavaa, se on päinvastoin yhteiskuntaa yhdistävää, todellista kansallista ja 

todellista yksilöllistäkin sivistystä kohottavaa työtä.”194

Voionmaa näyttää olleen sosiaalisesti hyvin osaava poliitikko, mitä 

verkostoitumiseen tulee. Hänen toimintatapaansa kuului aktiivinen 

yhteistoiminta yli puoluerajojen. Hän tuli suomalaisuusliikkeen vaiku-

tuspiiristä, ja tämä toiminta näkyi hänen myöhemmässä eduskuntatyös-

säänkin. Kun seurataan Voionmaan tekemiä eduskunta-aloitteita, voi-

daan havaita, että ne oli tehty yli puoluerajojen. Muun muassa vuoden 

1923 valtiopäivillä Voionmaa anoi määrärahojen myöntämistä kansan-

tajuis-tieteellisten luentojen ja opintokerhotoiminnan tukemiseksi yh-

dessä edistyspuolueen Mandi Hannulan, ruotsalaisen kansanpuolueen 

Gunnar Landtmanin, kokoomuksen Tuomas Vanhalan ja maalaisliitto-

laisen Väinö Kivilinnan kanssa. Sama ylirajainen yhteistyö kansantajuis-

ten luentojen ja opintokerhojen puolesta toistui läpi koko Voionmaan 

194 Työväen sivistystyö I 1922, 11−13.
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edustajauran eli vuosien 1932, 1933, 1934, 1936 ja 1945 valtiopäivillä.195 

Samoin hänen anomuksessaan määrärahojen myöntämisestä Kansalais-

korkeakoululle (Yhteiskunnalliselle korkeakoululle) oli allekirjoittajina 

laaja joukko myös oikeistopuolueiden edustajia, kuten edistyspuolueen 

Uuno Brander, kokoomuksen Hedvig Gebhard ja maalaisliiton Tilda 

Löthman.196 Yhteisen kansan sivistämisen aate kantoi yli ahtaiden puo-

luerajojen. Poliittisilta näkemyksiltään oikeistolaisesti orientoitunut 

historioitsija ja Voionmaan oppilas Eino Jutikkala on antanut arvoa ni-

menomaan Voionmaan sillanrakennustyölle kansansivistyksen hyväksi. 

Tämän vaikutuksen ansiosta työväenliikkeessä tehostui historiallisen 

kehityksen ymmärtäminen, ja ”tämä on saavutus, josta kaikki ne, jotka 

antavat arvoa historiantutkimukselle, tuntevat iloa”.197

Työväen Sivistysliiton aktiivi Pekka Railo kuvaili vuonna 1929, että 

Voionmaa näytti olevan ikuisesti nuori ja innokas, aina väsymätön ja 

työteliäs, helposti syttyvä ja sytyttävä, alati aatteellinen ja toiveikas sekä 

milloin tahansa altis palvelukseen sinne, missä häntä kaivattiin. Näke-

mys on lähes päinvastainen kuin Tannerin arvio Voionmaasta vuodelta 

1939, kuten tulemme luvussa 10 näkemään. Voionmaan into ja usko 

tempaisivat muutkin mukaansa, ja professori oli sellainen henkinen lii-

kevoima, joita Suomessa oli harvoja, kiitti Railo.198 Myös lukuisat muut 

jälkikuvat kansansivistäjä Voionmaasta ovat ihailevia. Muun muassa 

Yrjö Kallinen arvioi paljon myöhemmin sodan jälkeen Voionmaan roolia 

näin: ”Kuten kaikki muutkin, ihailin minäkin eniten Väinö Voionmaan 

innostavaa ja nuorekasta, mutta samalla syvällistä ja vakaumuksellista 

uskoa työväen sivistystyön merkitykseen ja tulevaisuuteen.”199

Voionmaa kyseenalaisti sivistystyöllään rohkean avoimesti sekä por-

varillisen kansanvalistuksen ajatuksen että työväenliikkeessä vallinneen 

yksipuolisena pitämänsä palkkataistelulinjan, joka oli johtanut työväen 

opinto- ja sivistystyön laiminlyöntiin. Voionmaa kirjoitti työväen si-

195 Valtiopäivät 1923, Anom.ehd. Nro 61; Valtiopäivät 1932, Anom. ehd. Nro 17 ja Nro 18 ja Nro 19; 
Valtiopäivät 1933, Anom.ehd. Nro 36 ja Nro 37 ja Nro 38; Valtiopäivät 1934, Anom. ehd. Nro 46 ja 47 
ja 48; Valtiopäivät 1936, Anom. ehd. Nro 75; Valtiopäivät 1945, Anom. ehd. Nro 56 ja Nro 57 ja 58.

196 Valtiopäivät 1925, Anom.ehd Nro 55; Valtiopäivät 1934, Anom. ehd. Nro 58.
197 Tampere, Tutkimuksia ja kuvauksia IV 1950, 101, 104.
198 Raitis Kansa 1929, 39–40.
199 Työläisopiskelija 1959, 182.
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vistysliikkeen Suomen kirjoitettuun historiaan lukuisilla teksteillään, 

käsitteenmäärittelyillään ja historioillaan. Hän teki liikkeestä näkyvän 

olemalla mukana luomassa työväenhistoriaa, ideologiaa ja perinnettä 

ylläpitäviä instituutioita kuten Työväen Sivistysliittoa (1919) ja Työväen 

Akatemiaa (1924) sekä Yhteiskunnallista korkeakoulua (1925). Ammatti-

historioitsijana Voionmaa tiesi mitä teki: työväenliikkeen oli vallattava 

tilaa porvarillisen sivistysliikkeen kylkeen, otettava osa sen kulttuuri-

hegemoniasta. Tässä työväen sivistystoiminnan näkyväksi tekemisen 

työssään ja aluevaltauksessaan Voionmaa lanseerasi myös käsitteen 

”työväen kulttuuri”. Sellaista käsitettähän 1900-luvun alun vallanpitäjät 

eivät tunteneet, eivätkä he nähneet mitään kulttuurista työväen harras-

tuksissa. Voionmaa oli eri mieltä. Hän kirjoitti Suomen Sosialidemokraa-

tissa vuonna 1923, että historian suuria pysyviä saavutuksia eivät olleet 

ulkoiset mahtilaitokset vaan hengen valta, se henkinen pääoma ja kyvyt, 

joita ihmiskunta historiallisen elämänsä aikana on koonnut ja kehittä-

nyt. Voionmaan mukaan demokratia pysyi pystyssä ainoastaan vapaiden 

vakaumusten ja kansan vapaiden henkisten voimien ansiosta. Voionmaa 

kritisoi sitä työväenliikkeessä vallinnutta yksipuolista näkemystä, että 

vain palkkatyö ja sen eteen tehtävä työ olisi tärkeää. Hän muistutti, että 

ihmisen varsinaisena elämän tarkoituksena oli ikuisesti oleva älyllisten, 

kauneudellisten ja siveellisten eli henkisten tarpeiden tyydyttäminen. 

”Oikea kulttuuri” antaisi työläisille ihmisarvon, jonka kapitalismi oli 

heiltä riistänyt. Tällaisen kulttuurin perustana olivat Voionmaan mu-

kaan valistunut äly, puhdas tahto ja lämmin tunto, tieto ja taito eivätkä 

mitkään laitokset, koneet tai raa’at voimakeinot. Näin luotu kulttuuri toi 

yhteisölleen vapautta henkisestä holhouksenalaisuudesta ja ennakkoluu-

loista, opetti etsimään ja rakastamaan totuutta, johti sielun puhtauteen 

ja kauneuteen, pyhitti muistot ja antoi voimaa elämän taisteluun.200

Voionmaan mukaan työväen kulttuuri loi kantajiensa elämään kai-

kenpuolista sopusointua. Se ei kuitenkaan riittänyt, vaan työväen kult-

tuurille oli ominaista myös se, että yksilöllisen sopusoinnun lisäksi se 

loi sopusointua yksilön ja yhteiskunnan välille. Voionmaan mukaan so-

sialistinen kulttuurikäsitys poikkesi jyrkästi porvarillisesta kulttuurikäsi-

200 Suomen Sosialidemokraatti nro 131, 1923.
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tyksestä. Kun porvarillinen näkemys lähti siitä, että tieteen tehtävänä oli 

”tutkia vaan ei vaatia”, ja että tiede etsi totuutta, jota ei löydettäisi valtiol-

liselta näyttämöltä, oli sosialistisen kulttuurikäsityksen perusta toinen. 

Sen mukaan sekä tiede että taide saattoivat olla yhteiskunnallisesti hyö-

dyllisiä. Työväen kulttuuri ei näin ollen ollut vain lepoa ja ajanvietettä, 

vaan vakavaa taistelua yksilöiden kautta korkeiden yhteiskunnallisten 

päämäärien saavuttamiseksi, samanlaista taistelua tilasta kuin puolue-

poliittinenkin työ.201

Voionmaa päätyi vuoden 1923 pohdinnoissaan ajatukseen kulttuure-

ja yhdistävästä uuskansalaisuudesta. Historian aamuhämärissä ”kansal-

lisuus” määrittyi hänen mukaansa veriheimolaisuuden perusteella, ja 

sittemmin sitä määrittivät kirkko ja voimakkaat hallitsijat. Ensimmäisen 

maailmansodan tapahtumat olivat horjuttaneet nämäkin kansallisuuden 

muodot, jolloin Voionmaan mukaan ”ei ole tarjolla muuta kansallisuu-

den pohjaa kuin se uusi yhteiskunnallinen kulttuuriyhteys, joka vähi-

tellen on kasvanut historiallisesta pohjasta… Sen vuoksi me julistamme 

uutta työväen ja työväenkulttuurin kansallisuutta”. Kaikkein arvokkain 

sivistysaarre Voionmaan mukaan oli kuitenkin ihmiskunnan yhteinen 

kulttuuri. Voionmaa tiivistää: ”Yksilö – kansa – ihmiskunta, siinä työvä-

en kulttuurin oikea, historiallisesti perusteltu rakennusjärjestys.” Opti-

mistisesti hän lainaa Topeliuksen runoa ”Ja valtamme on rajaton/ Sill’ 

toivon maa se meidän on/ Ja meidän ompi vastaisuus/ Ja myös sen 

ihanuus…”202

Voionmaan 1920-luvun alun tekstistä paistaa läpi se järkytys, minkä 

suursota (ensimmäinen maailmansota) ja ennen muuta kapina (sisäl-

lissota) olivat hänessä aiheuttaneet. Voionmaa halusi puhdistaa kenttää, 

avata uusia alueita ja luoda tulevaisuuden uskoa lyötyihin työväenliik-

keen toimijoihin. Hänen mukaansa ainoastaan kulttuurinen työ saattoi 

aseiden sijaan nostaa liikkeen sodan kohmeesta, eheyttää tunneilmastoa 

ja kiinnittää sen jäseniä jälleen yhteiskunnalliseen toimintaan. Vajaa 

kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 1931 Voionmaa palasi aiheeseen 

viittaamalla belgialaisen työväensivistysliiton toimihenkilöön Hendrik 

201 Suomen Sosialidemokraatti nro 131, 1923.
202  Suomen Sosialidemokraatti nro 131, 1923.
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de Maniin, jonka mukaan mitään erityistä ”työväenkulttuuria” ei vielä 

ollut olemassakaan. Näin oli ensinnäkin siksi, että aate oli tukahdutta-

nut taiteen ja toisekseen siksi, että porvarillinen kulttuuri oli niin he-

gemonisessa asemassa, etteivät sosialistiset taiteilijat olleet kyenneet 

murtamaan sen valtaa. Tehtävä oli sitäkin vaikeampi, koska itse työväki 

oli ensimmäisenä vieroksunut sosialistitaiteilijoiden pyrkimyksiä. Tämä 

tosiasia näkyi siinä, että työläiset olojensa parantuessa kääntyivät kevyen 

porvarillisen kulttuurin piiriin eivätkä omaehtoisen sivistystyön piiriin, 

kuten sosialistit olisivat toivoneet. Voionmaan näkemyksen mukaan 

sen vanha ”työväenkulttuuri”, jota edustivat loppuun väsyneet työläiset, 

jotka Tampereen Kyttälän ja Johanneskylän pikku hökkeleissä ennen 

pyhäehtoisin lueskelivat ’Christillistä huvittajaa’ ja muuta hengellistä al-

keiskirjallisuutta, oli joka tapauksessa päätöksessään. Voionmaa ei ollut 

uskonnollinen henkilö, eikä hän nähnyt uskonnossa köyhän kansan ja 

sen kulttuurin pelastajaa.203

R. H. Oittinen viittaa Voionmaan sivistysmissioon toteamalla, että 

eduskuntatyössä Voionmaa omistautui ensisijaisesti ihmisen persoonalli-

suuden kehittymistä edistäviin toimenpiteisiin − kansansivistystyöhön ja 

muuhun kulttuuritoimintaan sekä raittiustyöhön. Voionmaa piti luotet-

tavaa tietoa ja asiallista harkintaa kaiken inhimillisen toiminnan perus-

tana, ja tämän takia juuri tiedonlevitys (tietokirjallisuus) oli tälle kaiken 

kestävän uudistustyön lähtökohta. Kun tiedon käyttäjässä riehuivat mo-

net ristiriidat, oli kansansivistäjän tehtävänä edistää ihmisten tunteiden 

jalostamista ja syventämistä sekä eettisten arvojen omaksumista.204

Voionmaa itse näki edustamansa historian olevan kaikkine suunti-

neen yhteiskuntatiedettä, joten hän ei tehnyt suurta eroa historian ja 

muiden yhteiskuntatieteiden välillä.205 Yhteiskuntatieteet taas olivat 

osa laajempaa yhteiskunnallista liikettä, johon kuului myös yksilöiden 

poliittinen toiminta. Sdp:n jäsenyys ja tiedemiehen rooli eivät olleet 

ristiriidassa hänen ajatuksissaan. Voionmaa kirjoitti 1924, että sosiali-

demokraattinen liike oli alusta alkaen perustunut tietoon, mutta siihen 

203 Kansan Lehti nro 224, 1931.
204 Aikamerkki 2/1969, 4.
205 Työväen Sivistysliiton opintokirja 1921, 24.
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kuului myös olennaisena osana yhteiskunnallinen sivistys, jonka puoles-

tapuhuja hän itse oli.206 Myöskään taustaansa porvarillisessa suomalai-

suusliikkeessä hän ei kokenut ristiriitaiseksi Sdp:n jäsenkirjansa kanssa. 

”Sosialidemokraattinen puolue on viettänyt lapsuutensa vanhempain 

suomalaisten puolueiden sylissä, perinyt niiltä suomalaiset sivistyshar-

rastukset ja jatkanut niiden aloitteita yhteiskunnallisella ja valtiollisella 

alalla.”207 Sitä, miksi sosialismi oli ylipäätään levinnyt niin laajalle, Voion-

maa sosialistina arveli johtuneen heikosta taloudellisesta pohjasta. Köy-

hyys saattoi asukkaat mielellään kuuntelemaan kaikkia kultaisia oppeja, 

ja varsinkin sellaisia, jotka olivat niin lähellä kansan omia ”puhtaita ja 

luonnollisia ihmisyyden tunteita kuin sosialismi”.208 Voionmaa ei piilo-

tellut aatteellisuuttaan ja vasemmistolaisuuttaan vuoden 1905 jälkeen. 

Hän piti itseään sosialistina ja sosiaalidemokraattina, jonka suuri yhteis-

kunnallinen missio oli toteuttaa sosialistista sivistystyötä opponoimalla, 

muistuttaa etnisestä heimoliikkeestä ja sen kulttuurisista velvollisuuk-

sista ja tehdä työväestö näkyväksi myös kirjoitettuun historiaan.209

206 Sosialidemokraattinen puolue 25 vuotta 1924, 301.
207 Sata vuotta Suomen sivistyselämää 1911, 61−62.
208 Voionmaa 1911b, 892.
209 Kansan Lehti nro 164, 1932.
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3. Snellmanin ja Ratzelin jalanjäljiltä    
 ammattipoliitikoksi

Ensimmäisen maailmansodan aikana puoluepolitisoitunut Voionmaa 

alkoi entistä kiinteämmin seurata Sdp:n toimintaa, ja hänen aikaisempi 

snellmanilaisvaikutteinen kriittinen asenteensa puolueisiin pehmeni. 

Sdp majaili noihin aikoihin jo uudessa jylhässä graniittilinnassaan Hel-

singin Siltasaaressa Pitkänsillan pohjoispuolella, jonne Voionmaakin 

tuon tuosta alkoi hakeutua. Toinen venäläistämiskausi kiristi Suomen 

ja Venäjän suhteita ja sai sekä työväenliikkeen eliitin että yliopistosivis-

tyneistön pohtimaan suomalaisten tulevaa asemaa ja Suomen kohta-

loa. Aatteellis-poliittisesti kuumentuneessa ilmapiirissä historiantutkija 

Voionmaa keskittyi valtiota käsitteleviin tutkimuksiin ja julkaisi aiheesta 

vuosina 1917−1919 lukuisia artikkeleita ja tietokirjoja.

Tässä luvussa esitellään ja arvioidaan Voionmaan saamia vaikutteita 

yhtäältä 1800-luvun suurimmalta suomalaiselta ajattelijalta J. V. Snell-

manilta, toisaalta avataan hänen näkemyksiään saksalaisen maantietei-

lijän Friedrich Ratzelin ja ruotsalaisen valtiotieteilijän Rudolf Kjellénin 

geopoliittisten mallinnusten viitekehyksessä.
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Täsmentyvä kansallisuus- ja valtionäkemys

Voionmaan kansallisen näkemyksen keskeisenä ohjelmajulistuksena 

voidaan pitää hänen 1917 Suomalaisessa Suomessa julkaistua artikkeliaan 

”Maa ja kansallisuus”. Vielä 1910-luvulle tultaessa ajassa elävä yleinen 

näkemys mielsi kansalaisuuden kulttuurisena yhtenäisyytenä, jota yhtei-

nen historia ja kieli, valtiolliset käytännöt sekä ajattelu- ja tunne-elämä 

pitivät yllä. Tämä ideaalikuva oli Voionmaan mukaan kuitenkin abst-

raktio ja vakavassa ristiriidassa arkitodellisuuden kanssa. Euroopan si-

vistysmaissa kansallisuusnäkemys oli edennyt kehitysasteittain ilmeten 

aluksi rodullisena yhteenkuuluvaisuutena ja jatkuen uskonnollisena, 

kielellisenä ja lopulta valtiollisena kansallisuus-käsityksenä. Maat olivat 

tässä suhteessa eri kehitysasteilla, ja harmittavasti Suomen kohtalona 

oli Voionmaan mukaan edelleen olla alemmalla kielikansalaisuuden ta-

solla, kun taas esimerkiksi Sveitsi ja Yhdysvallat olivat jo saavuttaneet 

valtiokansalaisuuden muodon. Kiivas suomi−ruotsi-kielitaistelu, joka oli 

vellonut Suomessa edellisen vuosisadan lopulta lähtien, johtui juuri pi-

täytymisessä aatteellisessa kielikansalaisuudessa. Tästä Suomen olisi 

välttämättä kehityttävä ylemmälle asteelle, mikä Voionmaan mukaan 

tarkoitti voimakkaan, kielistä riippumattoman Suomen kansalaisuuden 

rakentamista. Valitettavasti tuo tila näytti hänen mukaansa olevan vielä 

edessäpäin. Tästä oli hänen mukaansa osoituksena kirjoituksen ilmes-

tymisaikaa edeltänyt Karjalankannaksen rajapitäjien siirtouhka Pietarin 

kuvernementtiin:210 tietyt sivistyspiirit olivat suhtautuneet siihen järkyt-

tävän välinpitämättömällä penseydellä ikään kuin pienen maa-alan luo-

vuttaminen ei koskettaisi valtiollista kansallisuutta.211

Voionmaan ajattelun taustalla oli näkemys valtioon sisältyvän rajatun 

alueen ja suvereenisuuden välisestä erottamattomuudesta. Maantietei-

lijä Anssi Paasi on todennut, että huolimatta kulttuuristen vaikutteiden 

sekoittumisesta, vapaaehtoisesta ja pakollisesta muuttumisesta ja mo-

nenlaisista virroista on valtion, territoriaalisuuden ja suvereenisuuden 

välinen yhteys ollut niin hallitseva, että siitä on ollut miltei mahdotonta 

210 Lähemmin Lähteenmäki 2009, 61–72.
211 Väinö Voionmaa, Maa ja kansallisuus. Suomalainen Suomi 1917a, 15.
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pyristellä irti.212 Vielä paljon myöhemmin Voionmaa tähdensi, että kä-

sitteillä koti-maa ja isän-maa tarkoitettiin sen kansan tai heimon asumaa 

maantieteellistä aluetta, johon tunnetaan kuuluvan, mutta ne ilmaisivat 

myös ”sitä sanomattoman läheistä ykseyttä, joksi historia on liittänyt 

oman kansamme ja sen asuman maan”. Voionmaan mukaan suomalai-

set tuntevat tämän ykseyden aavistamalla, runollisesti.213

Jo näistäkin syistä johtuen keskittyminen kielikysymykseen oli Voion-

maan mukaan kerrassaan haudattava. Jo hänen opettajansa Danielson- 

Kalmari oli pyrkinyt ravistelemaan historiantutkijoista irti liiallista 

snellmanilais-yrjökoskislaista kielifennomaanista puhetapaa.214 Voion-

maan meni opettajaansa pidemmälle. Hänen mukaansa oli katsottava 

tosielämää silmästä silmään ja tunnustettava, että 1800-luvulla vallin-

nut romanttinen aatteellinen käsitys suomalaisesta, kieleen perustuvasta 

kansallisuudesta oli mennyttä: ”Runottomammin ehkä, mutta tosioloi-

semmin nykyaika katsoo kansallisuudenkin perustuvan aineellisuuden 

pohjalle.” Henkilökohtaisen tieteellisen tutkijakasvunsa näkökulmasta 

viimeistään nyt Voionmaa etäännytti itsensä opiskelijakautensa ihan-

teellisesta fennomaanisesta painolastista. Tämä oli ilmeinen seuraus 

Voionmaan aikaisempaa tiiviimmästä kiinnittymisestä poliittiseen 

puolueeseen, Sdp:een. On ehkä hieman epäloogista, ettei fennomaa-

ni Voionmaa liittynyt Helsingin työväenyhdistykseen sen wrightiläi-

sellä maltillisella kaudella,215 vaan vasta sitten, kun yhdistys ja puolue 

radikalisoituivat merkittävästi. Työväenpuolueen johtajat katkaisivat 

fennomaanisen napanuoransa 1903 julkistaessaan työväenluokan kan-

sainvälisyyttä korostavan sosialistisen Forssan ohjelman.216 Voionmaa 

ei kuitenkaan lakannut arvostamasta Snellmania. Hänen mukaansa 

Snellman oli juuri se henkilö, joka oli rakentanut ja uudestaan luonut 

212 Ilmiötä on kutsuttu territoriaaliseksi ansaksi. Ks. Paasi 2002, 159−160.
213 Voionmaa 1933, 13.
214 Tervonen 1991, 45.
215 Ennen 1890-luvun puoliväliä vuonna 1883 perustettuun yhdistykseen oli liittynyt laajasti talouden ja 

sivistyneistön eliittiä, kuten tehtailija Sinebrycho� vaimoineen elinikäisinä jäseninä, Leo Mechelin ja 
Tekla Hultin. Helsingin työväenyhdistyksen jäsenluettelot ja nimikirjat 1883−1910. TA.

216 Mm. Virtanen 2002, 102.
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arwidssonilaisen217 kansallisen aatteen kansalliseksi liikkeeksi, jota taas 

tuli jatkamaan Yrjö-Koskinen. Snellman oli osoittanut myös sen, kuinka 

merkittävä kulttuuris-henkinen vaikutus Ruotsilla oli ollut suomalaiselle 

sivistyneistölle − eikä vain henkisen kulttuurin alueella, vaan Snellman 

oli modernisoituneen Suomen isä myös talouden suhteen. Voionmaan 

mukaan juuri Snellman oli aloittanut suomalais-kansallisen taloudelli-

sen herätyksen ja oli sen myötä muun muassa Suomen ensimmäinen 

rautatiepoliitikko.218

Snellmanin teoreettinen valtiokeskeinen ajattelu ja julistava kieli-

politiikka saivat väistyä 1900-luvulle tultaessa Voionmaan kirjallisesta 

työkalupakista. Snellmanin mallin johtoajatus huomion kiinnittämises-

tä ensisijaisesti sivistyneistön koulimiseen suomalaisiksi, samoin kun 

hänen yksipuolinen kulttuurisen kehityksen vaalimisen vaatimuskin,219 

olivat Voionmaan mukaan jo mennyttä maailmaa. Snellmanhan kir-

joitti, että ihmisten aineellisia intressejä ei saanut korostaa liikaa, sillä 

ihmisen historia oli ”inhimillisen hengenhistoriaa”.220 Yleisemmässä 

katsannossa raa’at maailmantalouden vaatimukset olivat Voionmaan 

mukaan vieneet tilanteen korostamaan valtion aineellisia toimintaedel-

lytyksiä. Jos taloudelliseen kilpajuoksuun ei lähdettäisi mukaan, ”sellai-

nen kansallisuus jääpi jäljelle, heikkenee ja lopuksi häviää”.221 Talous oli 

paljastunut kansallisuus-näkemyksen jäätäväksi ytimeksi uudenlaisen 

ajattelun ja toimijoiden myötä, ja siihen olisi myös Suomen nöyrryttävä, 

mikäli Suomi halusi olla olemassa ja menestyä. Vuosisadan vaihteen 

kansainväliset vaikutteet ovat ilmeisesti inspiroineet Voionmaata tällai-

seen ajatteluun − ennen muuta marxilaisesti orientoitunut puhe mate-

rian ensisijaisuudesta henkeen nähden. Materialistinen historiankäsitys 

oli tuttu suomalaisille tutkijoille, ja sitä esiteltiin muun muassa vuoden 

217 Adolf Ivar Arwidsson (1791−1858) oli historiantutkija, journalisti ja kiihkeä suomalaisuusmies, jon-
ka sanat ”ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme tahdo tulla, olkaamme siis suomalaisia” on 
jäänyt elämään näihin päiviin. Arwidsson muutti mielipiteidensä takia Ruotsiin 1823 ja toimi siellä 
Tukholman kuninkaallisen kirjaston johtajana.

218 Voionmaa 1919, 96, 111, 157, 191.
219 Mm. Liikanen 1995, 127−133.
220 Näin Snellman työväenluokan historiaa käsittelevässä varhaisessa tekstissään. J. V. Snellman, 

Työtätekevien luokkien historia. Saima 11.1.1844. Ks. Snellman 2002a, 44−46.
221 Väinö Voionmaa, Maa ja kansallisuus. Suomalainen Suomi 1917a, 16.
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1906 Historiallisessa Aikakauskirjassa. Sitä ennen aihetta oli käsitelty Yli-

oppilaiden Sosialidemokraattisen Yhdistyksen kokouksissa. Voionmaa 

ei kuitenkin hyväksynyt materialistista näkemystä karvoineen päivineen 

vaan painotti, etteivät kansatkaan elä pelkästään leivästä.222 On paljasta-

vaa, ettei Voionmaa koko elämänsä aikana kirjoittanut henkilöesittelyä 

Karl Marxista, kuten hän teki monista muista itselleen merkittävistä 

henkilöistä. Voionmaa tosin viittaa tähän monissa sosialismia käsitte-

levissä teksteissään.

Aivan ydinkäsite Voionmaan uudelleen muotoillussa kansallisuus-

näkemyksessä oli maa. Fyysinen maankamara oli hänen mukaansa ollut 

kaikissa historiallisissa vaiheissa ja oli yhä hänen aikanaan kansallisuus-

taistelujen perusta. Pohdinta valtion luonteesta ja alueellisuudesta ei 

totisesti ollut uutta Voionmaan aikana. Sitä olivat pohtineet jo aiemmat 

ja sittemmin modernin maailman valtio-oppineet ja historioitsijat an-

tiikista nykypäivään. Historioitsija Pertti Haapalan mukaan valtio on 

ollut myös suomalaisen historiankirjoituksen lempilapsi, ”onhan valtio 

oma ja verellä lunastettu”.223 Historioitsija Michel Foucault on tiivistänyt 

valtioiden historiallisen kehityskaaren karkeasti kolmen jaksoon. Ensim-

mäinen muoto oli oikeusvaltio, joka rakentui feodaalisen alueellisuuden 

varaan ja vastasi lähinnä lakiyhteiskuntaa. Seuraava muoto oli virkamies-

valtio, joka syntyi rajoihin nojaavassa alueellisuudessa 1400−1500-luvul-

la ja vastasi kurin yhteiskuntaa. Kolmas valtiomuoto on niin sanottu hal-

linnan valtio, jota ei enää määritä alueellisuus ja sen varaama pinta-ala 

vaan väestömassat. Hallinnan valtio kohdentuu nimenomaan väestöön 

ja vastaa yhteiskuntaa, jota kontrolloidaan turvallisuuden keinovalikoi-

milla.224

Vaikka Aurinkokuningas Ludvig XIV225 aikanaan julisti, että valtio 

olen minä, alkoi jalansijaa saada enenevässä määrin näkemys valtion 

kytkeytymisestä fyysiseen alueeseen eikä hallitsijaan ja hänen omista-

maansa maahan. Thomas Hobbes aloitti uuden valtiomäärittelyn aika-

kauden erottamalla hallitsija- ja valtioninstituutiot toisistaan ja esittele-

222 Voionmaa 1919, 214.
223 Haapala 1990, 11.
224 Foucault 2010, 116.
225 Kuningas Louis XIV hallitsi Ranskaa 1643−1715.
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mällä ajatuksensa olemassaolon taistelusta, ”kaikkien sodasta kaikkia 

vastaan”.226 Näkemys, jonka mukaan poliittisen tai kansallisen yhteenliit-

tymisen päämäärien kannalta oli välttämätöntä asettaa yksi suvereeni,227 

vahvistui ja johti hienostuneemman valtio-käsityksen määrittelemiseen. 

Voionmaata vain muutaman vuoden vanhempaa saksalaista sosiologia 

Max Weberiä (1864−1920) on pidetty modernin valtiokäsitteen kehit-

täjänä. Weberhän totesi muun muassa, että valtio on pakkoyhteisö, 

joka vaatii yleisesti hyväksyttyä monopolia määrätyllä maantieteellisel-

lä alueella.228 Sittemmin myös Zygmunt Bauman on kirjoittanut, ettei 

ole olemassa valtiota ilman tiettyä aluetta, jota pitää koossa valtakeskus. 

Yksilöistä puolestaan tulee valtion alamaisia heidän oikeuksiensa (kuten 

äänestysoikeus) ja velvollisuuksiensa (kuten verot) kautta.229

Voionmaan tieteellisestä tuotannosta käsin katsottuna kansallisuuden 

kiinnittäminen konkreettiseen maaperään oli loogista. Kuten edellä on 

todettu, hän väitteli 1893 aiheella Suomen maantiet Ruotsin vallan aikana. 

Vuonna 1905 ilmestyi hänen tutkielmansa Suomen talousmaantieto ja 

sittemmin vuosina 1918 ja 1928 teossarja Maailman työ ja tuotanto. Hä-

nen maantieteellis-historiallinen orientaationsa oli jo varhain hyvin sel-

vä. Ensimmäisen venäläistämiskauden aikana Voionmaa pohti Suomen 

alueellista ja henkistä identiteettiä ja kuuluvuutta ”pohjoismaihin”. Hä-

nen mukaansa Suomen erottua 1809 Ruotsista ja tullessa ”itsenäiseksi 

kansaksi” ja täysi-ikäiseksi, se ei eronnut pohjoismaisista kansoista vaan 

päinvastoin vasta tuolloin se astui niiden yhteyteen, veljesliiton osaksi. 

Näin ollen vuodesta 1809 lähtien Pohjoismaita oli neljä ja pohjoismaisia 

kansoja niin ikään neljä (Ruotsi, Suomi, Norja, Tanska). Niillä kullakin 

oli oma roolinsa ja omakuvansa: säätyjen mukaan arvioituna ruotsalaiset 

edustivat aatelia, tanskalaiset papistoa, norjalaiset porvaristoa ja suoma-

laiset talonpoikaistoa.230 Toisaalta Voionmaa oli syvästi vakuuttunut siitä, 

226 Ks. mm. Isaksson & Jokisalo 1999, 157−158.
227 Jonka valta erosi sekä sen asettamasta kansasta että kaikista viranhaltijoista, joilla oli kulloinkin 

oikeus pitää tätä valtaa hallussaan. Quentin Skinner, Modernin valtiokäsitteen synty. Politiikka XXIX 
1987, 83–105.

228 Weber 2009, 70−71.
229 Bauman 2004, 201.
230 Väinö Voionmaa, Neljäs pohjoismaa. Kyläkirjaston Kuvalehti 1900, 82–84.



100 snellmanin ja ratzelin jalanjäljiltä ammattipoliitikoksi

että Suomesta tuli 1809 ”sisäisesti itsenäinen valtio” jo siitäkin syystä, 

että Suomen valtioelämä oli alkanut jo aikanaan Ruotsiin liittämisen 

yhteydessä eristäytyä Ruotsista. Venäjän vallan aikana Suomi oli Voion-

maan mukaan edelleen kasvanut ”itsetietoiseksi valtiolliseksi kansak-

si”.231 Laajemman skandinaavisen alueellisen yhteyden hahmottamisen 

lisäksi Voionmaa julkaisi laajan joukon paikallis- ja aluehistoriallisia kat-

sauksia. Perustellusti voidaan sanoa, että historioitsijana Voionmaa oli 

regionalisti ja uudelleen jäsentyvän aluetutkimuksen empiirikko.

Mihin koulukuntaan Voionmaa regionalistina, empiristinä ja maan-

tieteellis-historiallisen metodin soveltajana sitten eurooppalaisessa 

tutkijakentässä paikantui? Lähiluettuna Voionmaan tekstejä ja niiden 

sisältämiä viittauksia näyttää merkittävimmäksi innoittajaksi nousevan 

saksalainen maantieteilijä ja etnogra� Friedrich Ratzel (1844−1904). 

Tämä puoli Voionmaan vaikutteista on jäänyt aikaisemmissa aihetta 

sivuavissa teksteissä lähes kokonaan huomiotta.232 Ratzelin tutkijaikä-

luokka näki ja koki Saksan yhdistämisprosessin ja Saksan keisarikun-

nan synnyn 1871, mikä vaikutti syvästi heidän käsityksensä valtiosta. 

Ratzelin Saksa−Ranska-kon�iktista noussutta innostusta on kutsuttu 

naiivin patrioottiseksi.233 Samantapainen kokemushan oli elettävänä 

vielä Voionmaankin ikäluokalla. Paasikivi kertoo muistelmissaan, että 

Voionmaan asenne Suomen mahdollisuuksiin valtiona oli naurettavan 

lapsellinen vielä 1920-luvun alussa.234 Lapsellinen-sanan käyttö tässä 

yhteydessä viittaa ennen muuta tunnepitoiseen, utopistiseen, vailla rea-

listista toteuttamispohjaa olevaan suhtautumistapaan. Voikin perustel-

lusti sanoa, että Voionmaan näkemys kansallisiin kysymyksiin oli tun-

teellinen; kansakunta oli hänelle fennomanian nostattama tunnetila ja 

uskonto. Yhteydet kansallisen tietoisuuden ja uskonnon välillä, kuten 

231 Voionmaa 1919, 13, 91.
232 Esimerkiksi Tommila ei mainitse tätä Voionmaan tutkimuksellista ulottuvuutta lainkaan teoksessaan 

Suomen historiankirjoitus (1989); Liioin Klinge ei mainitse tätä Voionmaan vahvaa orientaatiota uusim-
massa katsauksessaan Suomen historiankirjoituksen historiasta. Klinge 2010, 318−319; Ratzelilaisen 
vaikutuksen unohtaminen Voionmaan työn arvioinnissa ei sinänsä ole erikoista, sillä Voionmaan 
elämäkerran − johon myöhemmät tutkijat viittaavat − kirjoittaja Halila mainitsee Ratzelin nimen 
Voionmaan yhteydessä vain ohimennen. Halila 1969, 207, 244.

233 Wanklyn 1961, 9–10.
234 Paasikivi 1958a, 14.
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tunnettu nationalismi-tutkija Eric Hobsbawm on huomauttanut, saat-

toivat olla hyvin läheiset.235 Voionmaa kirjoittaa 1919 täynnä tunnetta ja 

paatosta: ”Kansallinen usko ja henki on rauhoittava mielet, parantava 

haavat, korjaava vahingot, ravitseva nälkäiset… Se on kansan suurin voi-

ma, valtakuntaakin korkeampi valta. Sitä kuulkaamme!”236 Historioitsija, 

Väinö Tannerin tutkija Jaakko Paavolainen on luonnehtinut Voionmaata 

”aina tunnevaikutelmille herkäksi”.237 Voionmaa oli kasvatettu mielel-

tään suomalaiskansalliseksi. Kaikki kansakuntaan, Suomen valtioon ja 

suomalaiseen kulttuuriin liittyvät puheet palautuivat hänellä lapsuuden 

tunnesiteisiin, vanhempiin, sukuun ja kotiin − eli tunneyhteisöön ja 

paikkaan, jota on kuvattu turvapaikaksi ja jonne palataan aina uudestaan 

eheytymään ja keräämään voimia.238 Voionmaalle suomalainen kansa-

kunta oli tällainen koti ja tunneyhteisö. Myös eräät kansallisuusaatteen 

tutkijat ovat korostaneet nationalismin liittyviä tunnesidonnaisuuksia ja 

kollektiivisia kokemuksia. Onpa sanottu, ettei kansakunnasta voi puhua, 

vaan se pitää tuntea ja kokea.239

Jälkipolvet ovat leimanneet Ratzelin turhan yksioikoisesti rasisti-

seksi tiedemieheksi siitä syystä, että hänen 1901 julkaistun esseensä 

”Lebensraumin” elintila-idea omaksuttiin sittemmin natsipropagandan 

keskeisimmäksi osaksi.240 Samaa ”tilaa” korosti myös Ratzenhofer, jota 

Voionmaa lainaa 1919: ”Tilan voittaminen on kaiken poliittisen taiste-

lun pohjimmaisena tarkoituksena”.241 Ehkä keskeisimpiä elementtejä 

Ratzelin teoksissa ovat kuitenkin ihmisten muuttoliikkeiden vaikutusten 

ja kulttuuristen lainojen sekä ihmisten ja heidän fyysisen ympäristön-

sä moninaisten suhteiden pohdinnat. Varhaisemmissa kirjoituksissaan 

Ratzel kritisoi angloamerikkalaisten antropologien näkemystä siitä, että 

niin sanotut alempiarvoiset rodut tuhoutuisivat itsestään ja väitti, että 

kulttuuriltaan köyhien kansojen tuhoutumisen syynä oli eurooppalais-

235 Hobsbawm 1994, 79.
236 Voionmaa 1919, 12.
237 Paavolainen 1979, 303.
238 Mm. Yi-Fu Tuan. Ks. Tuan 1979, 3−7, 136−140.
239 Näin mm. brittitutkija Anthony Smith, ks. Tepora 2011, 40.
240 Crang 1998, 9−10.
241 Voionmaa 1919, 60.
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ten väkivalta ja ahneus, ei luonnonvalinta.242 Juuri nämä näkökulmat 

näyttävät innoittaneen Voionmaata, ennen muuta Ratzelin korostama 

fyysisistä alueista lähtevä lähestymistapa. Maantieteen ja geopolitiikan 

voimakas korostaminen tuolloin on ylipäätään ymmärrettävää siksi, että 

niiden vaikutus valtioiden turvallisuuteen ja sotilaallisiin toimintamah-

dollisuuksiin katsottiin olevan erityisen tuntuva. Maantieteellinen tutki-

muspainotus jatkui kansainvälisessä politiikassa aina toiseen maailman-

sotaan asti,243 ja historioitsija Voionmaa oli osa tuota suuntausta.

Ratzelia on pidetty sekä luonnonmaantieteen pioneerina että ihmis-

maantieteen ja saksalaisen geopolitiikan perustajana. Voionmaa kehuu 

Ratzelin näkemystä ”maaperän suuresta merkityksestä kansallisuudelle” 

erinomaisen selväpiirteiseksi ja viehättäväksi. Se soveltui hänen mu-

kaansa erityisen hyvin juuri Suomen oloihin. Hän jakaa epäröimättä 

Ratzelin näkemyksen, että ”kansallisuudella on voimaa vain sikäli kuin-

ka lujasti se seisoo maankamarallaan: kansallisuuden kehitys riippuu 

maan jatkuvasta järjestäytymisestä, sen ja kansan yhä kiinteämmästä 

yhteenliittymisestä”.244 Näin Ratzelin tunnetut näkemykset valtion käsit-

tämisenä organismina sekä ihmisen ja maan erottamattomasta liitosta245 

saivat Voionmaan kiinnostumaan tämän selitysmalleista. Voionmaahan 

verraten on valaisevaa huomata, että myös Ratzel oli kiinnostunut poh-

joisista alueista, harjoitti paljon opetustyötä, teki ahkerasti empiirisiä 

kenttätöitä, julkaisi tavattomasti sekä harrasti kuntourheilua (kiipeilyä 

ja hiihtämistä).246 Lienevätkö nuo ominaisuudet liittyneet aikakauden 

miestutkijatyyppiin, sillä Voionmaalla oli samankaltaisia piirteitä ja in-

tohimoja.

Toinen Voionmaahan vaikuttanut taso Ratzelin tuotannossa liittyi 

välillisesti darwinismiin, ennen muuta luonnonvalinnan oppiin: vahvat 

valtiot ja kansakunnat voittivat ja jatkoivat elämää, kun taas heikkojen 

luonnollisena osana oli kadota. Tämän mukaan vain sivistyneet kansat 

242 Sittemmin, 1890-luvun lopun kirjoituksissaan Ratzel sen sijaan jo hyväksyy väkivallan käytön siirto-
maissa. Isaksson & Jokisalo 1999, 174.

243 Ks. mm. Antola & Vesa & Väyrynen 1981, 20−22.
244 Väinö Voionmaa, Maa ja kansallisuus. Suomalainen Suomi 1917a, 16–17.
245 Mm. Hunter 1983, xiv, xxii.
246 Wanklyn 1961, 25, 28–30, 35.
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saattoivat luoda valtion. Ratzel innostui aikanaan − monien aikalaistensa 

tapaan − vuonna 1859 julkaistusta Charles Darwinin evoluutioteoreetti-

sesta sensaatiosta On the Origin of Species vaikka ei hyväksynytkään kritii-

kittömästi siinä esitettyä mekaanista ihmisen kehitysmallia.247 Nuorem-

paa tutkija-ikäluokkaa edustavaa Voionmaata kiinnosti darwinismissa 

ajatus eloonjäämisen oikeutuksesta, jota hän sovelsi koskemaan pienen 

Suomen valtion elämisen oikeutta. Maailman kansojen sivistys- ja kult-

tuuritasoja arvottavasta näkökulmasta Voionmaa kirjoitti juuri ennen 

Suomen itsenäiseksi julistautumista syksyllä 1917, että Suomen kansa 

oli jo täysin tietoinen kansallisesta ja valtiollisesta kypsyydestään vaik-

ka tosin roikkuikin vielä liikaa kielipohjaisessa kansallisuusnäkemyk-

sessään. Suomi oli Voionmaan mukaan kuitenkin riittävän korkealla 

kansallisen evoluutioasteen tasolla ja siten valmis astumaan itsenäi-

seksi valtioksi valtioiden joukkoon. Itsenäisyysjulistuksen moraalisena 

perusteena oli kansalle kirkastunut käsitys siitä, että ”meillä on oma 

maamme, oma rotumme, oma kansallisuutemme, oma historiallinen 

perimyksemme, oma yhteiskunnallinen laitoksemme”. Jotta nämä sei-

kat edelleen kehittyisivät ja edistyisivät, Voionmaan mukaan oli välttä-

mätöntä saavuttaa valtiollinen vapaus. Länsimaisiin sivistysvaltioihin 

kuuluvaa Suomea ajoi itsenäistymiseen luonnonvalinta, luonnonpakko 

ja valtiollisen itsesäilytyksen pakko edesvastuuttoman muukalaisvallan 

alta,248 opetti Voionmaa.

Poliittisen maantieteen luojan249 Friedrich Ratzelin pääteos, laaja 

ja yksityiskohtainen Völkerkunde I−II (1884−1885) esittelee maailman 

kansat jaettuna ulkoisen värinsä ja asuinseutunsa mukaan hierarkkisiin 

kehitystasoihin, neljään luokkaan. Ratzel piirtää teoksessaan kansojen 

kulttuurirajakartat,250 kun taas Anthropogeographie -teoksessaan (1. pain. 

1882 ja 1891) hän käsittelee väestön levinneisyysalueita maapallolla, le-

vinneisyyden suhdetta muuttoliikkeisiin, ympäristöön ja maahan sekä 

247 Wanklyn 1961, 11, 17, 19–20; Hunter 1983, 2, 19, 21: alaviite 29.
248 Väinö Voionmaa, Suomen itsenäisyys. Kyläkirjaston Kuvalehti A, 1917b, 137–138.
249 Käsitettä poliittinen maantiede lienee tosin jo käytetty Ranskassa 1700-luvun puolivälissä. Mm. Antola 

& Vesa & Väyrynen 1981, 19; Eri aikakausina käsitteillä saattaa olla hyvin eri sisältö.
250 Luonnonkansojen asemasta ihmiskunnassa, Ratzel 1894, 13–18; Pohjoisen Aasian luonnonkansoista 

kansoista, Ratzel 1894, 629–649; Aasian ja Euroopan, Amerikan, Oseanian ja Australian väestö- ja 
kulttuurirajakartat, Ratzel 1895, liitteet.
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ympäristön vaikutuksia ihmisiin ja yhteiskuntiin sekä pohtii luonnolli-

sia, poliittisia ja taloudellisia rajoja.251 Ratzelin sanotaan todenneen, että 

oli turha sääliä kaupoissa petettyjä villejä, jotka myivät maansa muuta-

mista helmistä tai kangaspalasista, sillä villeille maa ei ollut lainkaan niin 

tärkeä kuin korkeammalla sivistysasteella eläville läntisille kansoille.252

Voionmaa todisti Suomen sivistystasoa painottamalla, ettei mikään 

kiinnitä yksilöitä ja kansoja maahansa ja säilytä niiden kansallisuutta 

yhtä voimakkaasti kuin maahan perustuvat, maaperäiset elinkeinot. Näi-

hin ei kuitenkaan ollut luettavissa alkukantaisten kansojen harjoittama 

metsästys ja kalastus tai kaskiviljely, joiden kansallinen arvo oli vähäi-

nen. Sen sijaan vasta korkeammalle kehittyneen kiinteän maanviljelyk-

sen kautta kansallisuus sai pysyvän vakautensa.253 Tämä näkemys oli 

vallitsevana 1800-luvulla muun muassa Lappiin suuntautuvassa uudis-

asutuspolitiikassa. Yhtenä konkreettisena esimerkkinä tästä näkemyk-

sestä on se, että vaeltava elämäntapa nähtiin valtiollisesti vaarallisena ja 

siksipä muun muassa poronomadeja painostettiin siirtymään pysyväm-

pään maanviljelykseen.254

Ratzelin darwinilaisittain värittynyt näkemys elinkelpoisten ja sivis-

tyneiden valtioiden oikeudesta laajentumiseen loi pohjan pienen val-

tion olemassaolon oikeutusta murehtineen Voionmaan Suur-Suomi-

ajatukselle. Ratzelhan pohti muun muassa artikkelissaan ”Nord und 

Süd” (Pohjoinen ja Etelä) saksalaisvähemmistöjen asemaa valtionrajojen 

ulkopuolella.255 Suomenkin laajentumisen ajatusta nähtiin oikeuttavan 

se, että Venäjän ajateltiin olevan alemmalla tasolla kuin muut eurooppa-

laiset sivistysmaat.256 Voionmaa esittelee 1906 Kyläkirjaston Kuvalehden 

lukijoille venäläistä kansanluonnetta saksalaisen maantieteilijän Alfred 

Hettnerin Russland-teokseen (Das Europäische Russland: eine Studie zur 

Geographie des Menschen, 1905) nojaten ahdasmieliseksi, passiiviseksi 

ja valheelliseksi: mykästä kärsivällisyydestä ja sokeasta alistumisesta oli 

tullut venäläisiä hyveitä. Venäläisten sivistys oli − heidän historiansa 

251 Ratzel 1921, 169–183.
252 Ks. Kjellén 1919, 64.
253 Väinö Voionmaa, Maa ja kansallisuus. Suomalainen Suomi 1917a, 19.
254 Lähteenmäki 2004, 329–330.
255 Ks. Wanklyn 1961, 37.
256 Kjellén 1919, 88.
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myöhäisyyden ja maansa eristäytyneisyyden vuoksi − monta vuosisataa 

Länsi-Euroopan kansojen sivistyksestä jäljessä. Jos venäläinen kapea 

yläluokka olikin sivistynyttä, se oli suoraa lainaa läntisestä Euroopasta 

ja siten pinnallisesti omaksuttua. Venäjän kansa jäi näin ollen korkeam-

malle sivistykselle aivan kylmäksi ja vihamieliseksi.257 Käsitys oli näin 

aivan päinvastainen kuin 1800-luvun panslavistien.

Kjellén innostaa Voionmaata

Ratzelilaisesti orientoitunut ruotsalainen Rudolf Kjellén (1869−1922) 

vaikutti niin ikään vahvasti ikätoverinsa Voionmaan valtio-näkemyk-

seen.258 Etenkin Kjellénin 1916 julkaistu teos Staten som livsform näyt-

tää olleen Voionmaan lukemistona.259 Kjellénin Ratzelilta omaksuma 

maantieteellisesti rakentunut luonnollisen valtioalueen konsepti välittyi 

Voionmaan teksteihin sillä erotuksella, että Voionmaa ei todellakaan 

yhtynyt Kjellénin näkemykseen siitä, että Suomen luonnollinen asema 

oli olla osa Ruotsia.260 Kjellénin mukaan valtioiden laajentuminen, lujit-

tuminen ja pirstoutuminen eivät olleet valtiomiesten päätettävissä, vaan 

ne olivat valtion kehitysvaiheesta ja elinedellytyksistä riippuvaisia.261 

Voionmaa vaati syksyllä 1917, että Suomen hallitusvalta oli siirrettävä 

heti muukalaisista (venäläisistä) käsistä Suomelle ja Suomen oli viipy-

mättä saatava sisäinen itsenäisyys ilman aseita. Suomen itsenäistyminen 

lepäsi jo yksinomaan maantieteellisten tosiasioiden varassa. Suomi oli 

Voionmaan mukaan ratzelilaisittain ”ehjä luonnollinen kokonaisuus”, 

joka maantieteellisesti oli jo itsenäinen maa. Itärajan osalta Voionmaa 

vetosi skandinavisti Kjelléniin, jonka mukaan Suomenlahti−Laatokka− 

257 Väinö Voionmaa, Venäläisestä kansanhengestä. Kyläkirjaston Kuvalehti 1906, 51–53; Hettnerin katta-
vampi teos aiheesta on Russland, eine geographische Betrachtung von Volk, Staat und Kultur vuodelta 
1916.

258 Ennen kyseistä teosta Kjellén oli niittänyt mainetta nuorten suomalaisten oppineiden keskuudessa 
teoksellaan Stormakterna I–IV (1911–13), jossa hän ratzelilaisittain näki valtion eläväksi organismiksi. 
Voionmaa luki myös Kjellénin teosta Den ryska faran vuodelta 1913. Voionmaan lainakuitit Helsingin 
yliopiston kirjastosta 1918. Voionmaan arkisto. TA.

259 Voionmaan Helsingin yliopiston kirjaston lainauskuitit. Voionmaan arkisto. TA.
260 Kjellén 1919, 96; Teos ilmestyi suomeksi Valtio elinmuotona -nimisenä 1919.
261 Ks. Klinge 1983, 34.
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Äänisjärvi−Vienanmeri-linja muodosti ”maailman selväpiirteisimmän 

rajavyöhykkeen”. Tässä näkemyksessään Voionmaa tukeutui myös van-

hoihin 1800-luvun fennomaaniopettajiinsa, joiden käsityksiä Suomen 

itärajan kulusta on edellä esitelty. Voionmaan mukaan Venäjän Karja-

la ja Kuola olivat yhtä luonnollinen osa Suomea kuin Karjalankannas. 

Voionmaa viittaa Kannaksen raja-alueiden vahvaan venäläiseen ilmee-

seen ja toteaa: ”Hitaasti mutta varmasti leviää kansallinen kuolema 

maamme kaakkoiskulmalle”.262

Voionmaan käyttämä kuolema-metafora on sekin Kjellén-vaikuttei-

nen. Kjellén kirjoitti, että valtioruumiin keskus oli fyysinen alue, joten 

valtio ei voinut siirtyä paikaltaan kuten ihmiset. Jos Ruotsin kaikki asuk-

kaat lähtisivät asuinsijoiltaan kuningas, lippu ja kulttuuri mukanaan, 

Ruotsia he eivät voisi ottaa mukaansa, vaan Ruotsin valtio jäisi kuollee-

na heidän jälkeensä. Samalla tavalla päätteli Voionmaa: jos venäläiset 

ottaisivat Kannaksen Suomelta, Kannas kuolisi. Menettäessään osan 

maa-alastaan, Suomi menettäisi myös osan voimistaan. Valtion lähei-

nen suhde maahan näkyy Kjellénin mukaan siinä, että valtio piti kansan 

häviämistä helpompana kuin maan menettämistä. Ihmiset oli korvatta-

vissa, maa ei.263

Sen sijaan Voionmaa ei yhtynyt Kjellénin näkemykseen, että elinvoi-

maisten, pienen maa-alueen omaavien valtioiden ehdoton poliittinen 

velvollisuus oli laajentaa alaansa siirtolaisuudella, alueliitoksilla ja val-

loituksilla. Valloitus, ekspansionismi, ei Kjellénin mukaan ollut raakaa 

valloitusviettiä vaan luonnollista ja välttämätöntä kasvua itsensä säilyttä-

miseksi. Tämän mukaisesti pikkuvaltiot olivat samassa asemassa kuin 

luonnonkansat kulttuurisessa maailmassa: ne joko tungettiin laitamail-

le, ne säilyivät raja-alueilla tai katosivat vahvempien voittaessa.264

Valtion käsittäminen orgaaniksi, elolliseksi toimijaksi oli Ratzelin 

yksi ydinajatus.265 Tämän jalanjälkiä seuraten myös Kjellén kirjoitti, että 

262 Väinö Voionmaa, Suomen itsenäisyys. Kyläkirjaston Kuvalehti A 1917b, 181.
263 Kjellén 1919, 37: alaviite 1, 61, 65, 68; Puhe maan vai kansan ensisijaisuudesta ei ole tuntematonta 

nykyisinkään. Helsingin Sanomien mielipidepalstalla vaadittiin, että ”Suomen pitää puolustaa kan-
salaisia, ei vain maata”. Helsingin Sanomat 24.6.2013.

264 Kjellén 1919, 87.
265 Historioitsija Matti Klingen mukaan ajatus ei kuitenkaan liittynyt 1800-luvun lopun ajan mallintami-

seen, vaan käsitys on löydettävissä jo antiikin ajoilta. Romantiikka nosti organismi-ajattelun uudelleen 
esiin ja se näkyi mm. Herderin ja Ranken ajattelussa. Klinge 1983, 33.
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valtiot istuivat yhdessä kongresseissa tai taistelivat tantereilla, kadehtivat 

ja vihasivat toisiaan tai tunsivat myötätuntoa toisiaan kohtaan, houkutte-

livat ja pakenivat toisiaan, auttoivat ja kaatoivat toisiaan, kuten muutkin 

elävät olennot. ”Valtiot, sellaisina kuin niitä historiassa seuraamme ja 

sellaisina kuin niissä liikumme todellisuudessa, ovat aistillis-järjellisiä 

olemuksia, kuten ihmiset.” Ajatus valtiosta ihmisten tapaan yksinäisenä 

on sekin Kjellénin korostama näkemys. Valtiot eivät voineet uskoutua 

kenellekään, ja ne olivat siksi sydämeltään ja sielultaan yksinäisiä.266 

Tämänkaltainen näkemys Suomesta on nähtävissä sekä Voionmaan että 

monien muidenkin tuonaikaisten yhteiskunnallisten vaikuttajien teks-

teissä. Suomi yksinäisenä taistelevana kulttuurina, elämänsä oikeutusta 

hakevana valtiona ja koskemattomana Suomi-neitona toistuu vahvasti 

vielä paljon myöhemminkin.267

Kuten edellä olevasta nähdään, Voionmaa kansalaisuus- ja valtiokä-

sitysten muotoiluun vaikutti ennen muuta 1800−1900-luvun vaihteen 

saksalainen keskustelu, mutta ei niinkään268 Lamprechtin kirjoitukset 

vaan ratzelilainen suunta. Oman vahvan saksalais-suuntauksensa Voion-

maa näki osana laajempaa saksalais-suomalaisten kontaktien historiallis-

ta ketjua. Hänen mukaansa saksalaiset virikkeet Suomessa olivat olleet 

perinteisesti vahvat. Tässä saksalaispuheessa näkyy se, että historioitsija-

na Voionmaa tunsi hyvin äitinsä suvun saksalaisjuuret. Voionmaa esitti, 

että jo muinaisajoista lähtien Keski-Euroopan germaanisten kansojen 

vaikutus oli ollut hyvin suuri Pohjois-Euroopan kansoille, näin myös 

suomalaisille. Tämä näkyi Voionmaan mukaan ennen muuta yhteiskun-

ta- ja kansantapoja koskevissa termeissä ja käytännöissä, kuten heimo-

kylien ja kylien rakentumisessa, rakennustavoissa, puvuissa, työkaluis-

sa ja juhlamenoissa sekä luterilaisuuden omaksumisessa ja vilkkaissa 

kauppasuhteissa. Vaikka voimakkain saksalaisvaikutus olikin heikennyt 

1900-luvun alkuun tultaessa, korosti Voionmaa saksalaisvaikutteiden 

olevan edelleen vahvat ennen muuta kaupankäynnissä, teollisuudessa, 

266 Kjellén 1919, 41, 45, 62.
267 Ks. mm. Ala 1999, passim.
268 Voionmaan lähdeviitteet kirjoissaan sekä kirjalainojen kuitit Helsingin yliopiston kirjastosta. 

Voionmaan arkisto. TA.
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tieteessä ja valtioelämässä.269 Hänhän itse oli saksalaisen tutkimuskes-

kustelun välittäjänä ja soveltajana hyvä esimerkki.

Voionmaa vieraili Saksassa 1890-luvulla, ja hänen sanotaan tutus-

tuneen siellä Karl Lamprechtiin,270 jonka talous- ja sosiaalihistoriaa 

painottava tutkimusote oli vastustuksesta huolimatta jo leviämässä 

länsimaisten tutkijoiden piirissä271 ja jonka myös Voionmaa lähtö-

kohtaisesti omaksui. Vuotta 1903 on pidetty sinä ajankohtana, jolloin 

lamprechtilaisen koulukunnan − johon Voionmaankin on laskettu 

kuuluvan − sanotaan lyöneen itsensä läpi Suomessa.272 Voionmaan 

papereista ei löydy merkintää tapaamisesta Lamprechtin kanssa eikä 

tämän luentojen kuuntelemisesta − miten olisi voinutkaan, sillä Voion-

maa vieraili Berliinissä, Lamprecht toimi Leipzigissa. Tutustuminen on 

siis ollut kirjallista. Saksalaisten tiedemiesten kytkennöistä ja ideoiden 

vaihtamisesta kertoo se, että Lamprecht oli Ratzelin ystävä ja keskus-

telukumppani niin sanotussa Leipzigin piirissä. Ehkä Voionmaa löysi 

Ratzelin tutustuessaan Lamprechtin teksteihin, sen lisäksi että oli kuullut 

Ratzelista opettajansa Danielson-Kalmarin luennolla. Leipzigista on 

sanottu, että se oli saksalaisin kaikista Saksan kaupungeista ja että se 

oli sekä poliittisesti että intellektuaalisesti edelläkävijä koko maassa.273 

Kaiken kaikkiaan saksalainen historiankirjoitus eli 1880−1890-luvulla 

suurta murrosta tutkimuksen painopisteen siirryttyä poliittisen histo-

rian rankelaisista painotuksista kulttuurihistorian suuntaan.274 Sama 

prosessi käynnistyi myös Suomessa.

Voionmaa tiivisti valtiokäsityksensä yleisteoksessaan Valtioelämän 

perusteet (1918). Siinä hän tukeutuu kaikkiin tunnettuihin valtio-op-

pineisiin alkaen Platonista, John Lockesta, Tocquevillestä ja Edmund 

Burkesta ja jatkaen G. Ratzenhoferiin, Hugh Ceciliin ja John Stuart 

Milliin. Suomalaisista Leo Mechelin ja J. V. Snellman ovat saaneet teok-

269 Voionmaa 1911a, 199–200.
270 Ks. Tommila 1989, 30.
271 Lamprechtin oppeja esiteltiin jo 1897 Historisk Tidskriftissä ja 1904 Historiallisessa Aikakauskirjassa; 

J. E. Salomaa, Karl Lamprechtin historiametodi. Historiallinen Aikakauskirja 1915, 113–146;
272 Tommila 1989, 149.
273 Hunter 1983, 1: alaviite 1, 42–44, 224; Muut piirin jäsenet olivat kemisti Wilhelm Ostwald ja �loso� 

Wilhelm Wundt. Wanklyn 1961, 27, 42–43.
274 Mm. Klinge 2010, 305.
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sessa omat paikkansa valtio-ajattelijoina. Snellmanhan oli julkaissut 

1842 merkittävän kontribuution tästä kysymyksestä sekä ruotsiksi (Läran 

om staten) että suomeksi (Valtio oppi). Filoso� Snellman näki valtiokoros-

teisessa mallissaan valtion organisaation sisältävän Rousseaun mukai-

sesti yhteiskuntasopimuksen. Se oli valtion yleisen luonteen ja olemuk-

sen ilmaus, ja kaikkien yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisu tapahtui 

aina olemassa olevan valtiomuodon pohjalta. Kaiken kaikkiaan valtio-

muotoa ylläpiti sivistys, se siveellinen henki eli kansallishenki, jonka 

läpitunkemia valtion jäsenet olivat. Kansallishengellä Snellman tarkoitti 

isänmaallisuutta ja kansallisuutta yhdessä, ja se saattoi olla vahva tai 

heikko eli enemmän tai vähemmän elävä. Nämä vahvuusominaisuudet 

eivät olleet riippuvaisia kansakunnan koosta tai sotakelpoisten miesten 

määrästä, vaan kansakunnan mahti riippui sen jäsenten isänmaalli-

suudesta, tavoista ja sivistyksestä eli siis kansallishengestä,275 Snellman 

summasi oppiaan. Mitä tuli kansakuntien kehittymiseen, Snellman näki 

edistysuskoisesti ja suvaitsevasti, että jaloimmat kansat eli rodut saat-

toivat hyvinkin olla asteittain alemmista roduista kehittyneitä ja kukapa 

tiesi, ehkä ”Aatamikin näytti neekeriltä”.276 Nykytutkijat ovat hekin ana-

lysoineet heikon ja vahvan valtion sekä niiden turvallisuuteen liittyviä 

ratkaisuja. Barry Buzan on esittänyt, että kunkin valtion sosio-poliittinen 

koheesio, yhteiskunnallisen konsensuksen luomiskyky, taloudellinen 

ja sotilaallinen asema, kontrollijärjestelmän kohtuullisuus ja selkeät 

poliittiset hierarkiat mutta myös kansallisen identiteetin yhtenäisyys ja 

pitkä valtiollinen historia vaikuttavat siihen, koetaanko valtio heikoksi 

vai vahvaksi suhteessa muihin valtioihin.277

Voionmaa uskoi edeltäjiään vakuuttuneemmin eri kansojen ja val-

tioiden evoluutioon. Hänen mukaansa valtion kehityshistoria kulki 

kolmen asteen kautta alhaisesta ja kehittymättömimmästä ylimpään 

ja kehittyneimpään muotoonsa. Valtion ensimmäinen kehitysaste oli 

heimojohtoinen. Voionmaa näki, että suomalaiset muinaisheimot oli-

275 Snellman J. V., Valtio-oppi. Ks. Snellman 2001, 34−40, 279.
276 J. V. Snellman, Ihmisrotujen muutokset. Litteraturblad 3.−5.6.1847. Ks. Snellman 2002d, 103−119. 

Snellman esittelee ja arvioi tekstissään Alphonso Esquirosin Pariisissa pitämiä rotuja käsitteleviä 
luentoja.

277 Buzan 1991, 97−100.
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vat muodostaneet jo yksinkertaisia valtioita. Tämän näkemyksen hän 

oli omaksunut jo opettajaltaan Danielson-Kalmarilta, jonka mukaan 

varhaiset suomalaisheimot olivat valmiita perustamaan valtion, mutta 

Ruotsin valloitus esti sen.278 Toinen valtio-aste oli ”valtiuden eli autori-

suuden” aste, jossa valtion perusmuotona oli itsevaltainen yksinvalta, 

absoluuttinen monarkia. Se perustui lähtökohtaisesti voimakkaaseen vä-

kivaltaan ja mahtiin, ja sitä määritti ylivaltaisen hallitsijan ja osattomien 

alamaisten välinen raskas hierarkia. Kolmas valtiolaitoksen kehitysaste 

oli Voionmaan mukaan 1910-luvulle tultaessa jo voimassa laajasti, ja 

hän nimitti sitä valtiokansalaisuuden asteeksi. Kansalaisiksi Voionmaa 

nimittää valtion suojaamia ja valtiollisia oikeuksia nauttivia valtion jäse-

niä. Kansalaisuus tarkoitti taas valtiollista henkeä ja toimintaa, joka sitoi 

kansalaiset toisiinsa ja valtioon keskinäisillä velvollisuuden ja oikeuden 

siteillä. Kansalaisuuden aste oli se valtiollinen tila, jossa kansalaisuus oli 

tullut valtion johtavaksi ja määrääväksi voimaksi ja jonka mukaan val-

tion olot olivat tulleet järjestetyksi. Tällöin kansalaisten yhteisö, kansa, 

muodosti valtion.279 Mallinsa asteittain kehittyvästä valtiosta Voionmaa 

sai etenkin L. T. Hobhouselta.280

Näistä valtio-opillisista lähtökohdista käsin Voionmaa oli samaisena 

vuonna 1918 kypsynyt kirjoittamaan Kansanvalistusseuran Kalenteriin 

Suur-Suomi-nimisen artikkelin. Hän on liittänyt artikkelinsa motoksi 

opintojensa alkuvaiheen professorinsa ja innoittajansa August Ahlqvis-

tin kirjoittaman sikermän runosta Suomen valta: ”Äänisjärvi, Pohjanlahti 

/ Auran rannat, Ruijan suu / siin’ on, suomalainen, mahti / jo’ ei oo 

kenenkään muun.”

Voionmaan mukaan vuoden 1918 myllerryksessä syntynyt uusi Suur-

Suomi-aate oli vallankumouksellisesti innostanut suomalaiset ennen 

näkemättömään isänmaallisuuteen ja muuttanut koko kansallisen aja-

tus- ja toimintatavan. Näin Voionmaa tekee selvän eron ennen vuotta 

1918 esiintyneen Suur-Suomi-puheen ja sen jälkeisen Suur-Suomi-ideo-

278 Mm. Jussila 2007, 28.
279 Voionmaa 1918a, 39, 48–49.
280 Leonard Trelawny Hobhouse (1864–1929) oli tunnettu liberaali brittipoliitikko ja sosiologi, jonka 

teoksesta Social Evolution and Political Theory (1911) Voionmaa sai vaikutteita. Voionmaan lainakuitit 
Helsingin yliopiston kirjastosta 1918. Voionmaan arkisto. TA.
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logian välille. Kärjistetysti Voionmaan näkemyksen ja militaristilinjan 

edustajien käsitysten välinen kirkas ero ilmeni myös sittemmässä (1933) 

Elias Simojoen puheessa: ”Uusi suomalainen valtioaate, Suur-Suomi, 

ei ole mikään hegeliläisen �loso�an tuote, vaan se on syntynyt vapaus-

sodan ja Itä-Karjalan taistelukentillä”.281 Katkosvuosi 1918 toimi näin 

kulttuurinationalismi-orientoituneen Suur-Suomi-puheen päätöksenä 

ja sotilaallisen ekspansiopuheen alkuna. Voionmaan mukaan vuoden 

1918 kokemusten myötä kansan arat ja ahtaat katseet olivat rohkeasti 

nousseet Suomen rajojen ulkopuolellekin, ja kauan sorrettu maa tun-

si kasvavaa valtiollista voimaa valtioruumiissaan.282 Vastuu itsenäisestä 

kansakunnasta oli vienyt Suur-Suomi-ideologian aivan uudelle tasolle. 

Se ei ollut enää vain ”hetken huumaus, suomalaisen heimohengen via-

tonta kirmailua”. Suur-Suomesta puhuminen vaati juuri tuossa mur-

roskohdassa kuitenkin hyvin tarkoin punnittua ja vakavaa puhetta, sillä 

huolimaton puhe saattaisi kääntyä isänmaalle vaaralliseksi ja vahingol-

liseksi,283 kirjoitti Voionmaa artikkelissaan viitaten Suur-Suomi-liikkeen 

militaristiseen siipeen.

Monet Suur-Suomet

Historioitsijana Voionmaa eritteli neljä eri historialliseen aikaan ja paik-

kaan ajoittuvaa Suur-Suomea. Ensimmäinen kategoria käsitti kaiken tai 

ainakin suurimman osan suomensukuisten heimojen asuma-aluees-

ta: se ulottui Jäämereltä Volga-joelle ja Itämereltä Siperiaan. Realistina 

Voionmaa totesi, että sellainen Suur-Suomi oli käytännössä mahdot-

tomuus. Hurjimmatkaan myllerrykset kansainvälisessä politiikassa ei-

vät voineet kääntää tilannetta siihen suuntaan, että eri kehitysasteilla 

olevat ja hajanaiset suomalaiskansat voisivat saavuttaa henkistä − tai 

puhumattakaan valtiollista − yhtenäisyyttä. Toinen Suur-Suomi-katego-

ria muodostui hieman suppeammasta aluekokonaisuudesta. Se käsitti 

281 Simojoki 1943, 115.
282 Voionmaa 1918b, 5.
283 Voionmaa 1918b, 6.
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Suomessa sekä Itämeren ja sen lahtien seuduilla asuvat suomalaiset 

heimot ja kansat eli suomalaiset, Venäjän karjalaiset, inkeriläiset ja viro-

laiset. Voionmaa valittaa, että edes näin suppealla Suur-Suomella ei ollut 

yhtenäisen valtiollisen elämän mahdollisuuksia. Niinpä Suur-Suomea 

oli edelleen tiivistettävä.

Kolmannen Suur-Suomi-luokan muodosti Voionmaan mukaan Suo-

mi sekä siihen liitettynä Ruotsin Norrbottenin suomalaisalue, Norjan 

Ruija, suomenkielinen Inkerinmaa ja Venäjän Karjala sekä Kuolan alue 

Jäämerelle asti. Valtiollisesta näkökulmasta katsottuna Norrbotten ja 

Ruija putosivat heti pois laskuista, koska niitä ei voinut väkivaltaises-

ti erottaa emämaistaan. Aikanaan oli kyllä pohdittu Enontekiön Lapin 

vaihtamista osaan Ruijanmaata ja Norrbottenin vaihtamista Ahvenan-

maahan, mutta nämä hankkeet olivat kariutuneet. Liioin ei ollut mitään 

mahdollisuutta liittää Inkerinmaata Suomeen: se olisi edellyttänyt Venä-

jän karkottamista kokonaan pois Inkerinmaalta ja Pietarista.

Näin ollen neljänneksi kategoriaksi Suur-Suomesta jäi jäljelle vain 

vanha runoilijoiden haavemaa eli Suomi, Venäjän Karjala ja Kuolan nie-

mimaa. Se muodostikin Voionmaan mielestä selvän, yhteenkuuluvan ja 

luonnollisen kokonaisuuden: ”Kartasta nähdään, että tämä Suur-Suomi 

on luonnollinen kannasmaa tai saarelma kahden mantereen ja kahden 

meren välissä.” Luonnollinen Suur-Suomi erottui Itä-Euroopan tasaisista 

lakeuksista Suomenlahden, Laatokan, Äänisjärven ja Vienanmeren rajaa-

mana mahtavana luonnonrajana, joka oli ”yksi maailman selväpiirteisim-

mistä rajavyöhykkeistä”. Tämä luonnonolojen määrittämä Suur-Suomi 

oli Voionmaan mukaan myös kansallisesti yhtenäinen kokonaisuus, sillä 

seutu oli ollut ”ylimuistoisista ajoista” lähtien suomalaisten asuttama, 

omalaatuinen kalevalainen kulttuuripiiri. Venäjän karjalaisten liittämi-

nen osaksi suomalaisuutta pelastaisi heidän kulttuurinsa, mutta samal-

la se lisäisi suomalaisten kansallislahjakkuutta eli sosiaalista pääomaa. 

Näin Voionmaa aprikoi ja lisäsi, että karjalaisten liittyminen osaksi suo-

malaisuutta olisi heidän itsensä tehtävä. Joka tapauksessa edellytykset 

Suur-Suomen rakentamiseen olivat vallankumousoloissa Voionmaan 

mukaan mainiot: ”Suur-Suomen aate ei enää ole paljas unelma.”284

284 Voionmaa 1918b, 6–9, 13, 20–21, 32. 
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Sisällissodan kokemusten säikähdyttämänä Voionmaan vallanku-

mouksellinen innostus tyrehtyi tykkänään, ja hän arvioi Suur-Suomi-

kysymystä aikaisempaa laajemmassa perspektiivissä. Hänen laaja, 

464-sivuinen Ratzel-vaikutteinen285 ja poliittinen visionsa Suomen 

tulevaisuudesta Suomen uusi asema. Maantieteellisiä ja historiallisia pe-

ruspiirteitä ilmestyi 1919. Monogra�an lähtökohtana on Voionmaan 

kiitollisuudenosoitus Snellmanille. Tämän vuonna 1880 kirjoittama 

oraakkelimainen ajatus pienen kansan sisäisen yksimielisyyden saavut-

tamisen välttämättömyydestä ennen kun kovat ajat sen kohtaisivat,286 

sai Voionmaan pohtimaan laajasti Suomen elämisen mahdollisuuksia 

vuosien 1917−1918 äkkiarvaamattoman itsenäistymisen ja sitä seuran-

neen väkivallan, vainon ja myllerrysten jälkeen. Hän kysyi, oliko enää 

mitään tehtävissä, oliko Eurooppa ja Suomi ylipäätään pelastettavissa ja 

millä keinoin. Voionmaa analysoi Suomen tilannetta sen maantieteel-

lisen, uuden valtiollisen ja taloudellisen aseman kautta sekä suhteessa 

raja-alueisiin (Ahvenanmaa, Itä-Karjala, Lappi, Viro) ja naapurimaihin 

(Skandinavia, Venäjä). Kaiken tämän maantieteellisen poissulkemisen 

kautta Voionmaa näki Suomen erityisyyden ja sitä kautta sen oikeuden 

yhä elää kansakuntana, kulttuurina ja nuorena valtiona: ”Kansan alku-

voimat piilevät kansan ruumiissa ja rodussa, sen työssä ja tuotannossa, 

sen kielessä ja hengessä, sen tuhatvuotisessa historiallisessa kehitykses-

sä.”287 Näin snellmanilainen kieli ja henki olivat vuoteen 1919 mennessä 

haihtuneet Voionmaan arvokategorisoinnissa ratzelilaisen ’valtioruu-

miin ja rodun’ sekä marxilaisen ’työn ja tuotannon’ tieltä. Voidaankin 

sanoa, että Voionmaa eli vuosina 1917−1920 ratzelilaisinta kauttaan.

Voionmaan etnisesti orientoitunut Suur-Suomi-ajatus sai pahan ko-

lahduksen kriisivuosina 1918−1919, ja hän irtisanoutui jyrkästi uudesta 

militaristisesta Suur-Suomi-toiminnasta. Väkivaltainen heimotyö, ”sape-

lipoliittinen komeilu” ja kerskailu aluelaajennuksilla saivat Voionmaalta 

tuomion. Hänen mukaansa tuota toimintaa harjoittavien ”epäsuomalais-

ten valtiollisten huijareiden ja peikkojen suurpoliittinen tie” oli tuhoon 

285 Voionmaa viittaa useammassa kirjan kohdassa Ratzeliin.
286 Voionmaa 1919, 9.
287 Voionmaa 1919, 12−13.
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Väinö Voionmaan Suur-Suomen itäraja perustui lähtökohtaisesti 1800-luvun 
skandinavistien luonnostelemaan Fennoskandian itäiseen rajalinjaan ja 
fennomaanien luonnoksiin suuremmasta kulttuurisesta Suomesta. Voionmaan 
visiossa hänen tutkimansa muinainen Suur-Karjala muodosti liiton Suomen 
kanssa. Kartta: Maria Lähteenmäki ja Alfred Colpaert 2014.
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tuomittu. Voionmaa tuomitsi myös ajan hengen toisen äärimuodon: 

ahtaiden valtiollisten silmälappujen käytön. Tämä ryhmä ei uskonut 

minkäänlaiseen Suur-Suomeen (ei fyysiseen eikä henkiseen), vaan idän 

synkät uhkapilvet (Venäjällä käytiin vielä tuolloin sisällissotaa) lamaut-

tivat heidät täysin toimettomiksi. Jos militaristiset heimomiehet leijai-

livat pilvissä, jälkimmäiset kaivautuivat maahan, Voionmaa arvioi ajan 

liikehdintää. Oikea asenne Suomelle olisi Voionmaan mukaan näiden 

ääripäiden välissä, realistinen maanläheisyys. Voionmaa viittasi naapuri-

maihin ja lainasi saksalaista taloustieteilijää Friedrich Listiä288: oli otetta-

va annettuna se, että kansojen joukossa oli jättiläisiä ja kääpiöitä, ja että 

niiden kaikkien olemassaolo olisi koosta huolimatta vakautettava.289

Mitä tuli Suomen fyysiseen muotoon ja kokoon, Suomen kansa oli 

Voionmaan mukaan saanut itsenäistymisen myötä oman tilan ja paikan 

maailmassa, oman kansallisen alueensa. Haikailu fyysisiin aluelaajen-

nuksiin saatiin siis jättää. Ja jotta Suomi saisi pysytettyä asemansa, olisi 

sen suunnattava ulkopoliittinen vuoropuhelunsa juuri naapurivaltoi-

hin ja -alueisiin. Tämä vuorovaikutus oli Suomessa pahasti laiminlyöty 

vaikka tiedettiin, että lähin ympäristö oli ollut Suomelle kautta historian 

vaarallisin ympäristö. Toisaalta Voionmaa muistutti, että maantieteen, 

ilmaston, �oran ja muiden luonnontieteellisten ominaisuuksien mu-

kaan määrittynyt luonnollinen Suomi käsitti itärajan takaisetkin alueet: 

”Suomi ilman Venäjän Karjalaa ja Kuollan niemimaata on kuin leipä il-

man kantaa.” Voionmaa totesi, että Suomen kansan poliittinen vaikutus 

ei valitettavasti ulottunut koko luonnolliseen Suomeen.290

Voionmaa ei luopunut tästä näkemyksestään koskaan. Hänen nä-

kökulmastaan katsottuna suomalaisen heimoinnostuksen ja Suur-

Suomi-puheen jakaminen 1800-luvun klassiseen, 1900-luvun alun 

järjestäytyneeseen, vuosien 1917−1920 aktiiviseen ja sotienvälisen ajan 

heimotyöhön – kuten historioitsija Toivo Nygård on tehnyt − on liian 

organisaatiokeskeinen. Nygårdin käsittelymallissa Voionmaan tapaiset 

288 Friedrich List (1789−1846). Hänen pääteoksensa oli Das Nationale System der Politischen Ökonomie 
(1841). Suomeksi se ilmestyi Kansantaloustieteen kansallinen järjestelmä -nimisenä (1935).

289 Voionmaa 1919, 18−21.
290 Voionmaa 1919, 22−23, 32, 44.
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vaikuttajat häipyvät kentältä kokonaan. Iso osa tuolloin Suomessa toimi-

neista 23:sta heimotyötä tekevästä järjestöstä oli hyväksynyt aggressiivi-

sen heimotyön. Itse heimokansojen jäseniä arveltiin Suomen lähialueilla 

olevan noin 380 000.291 Silminnäkijänä Voionmaa havaitsi heimotyössä 

vain kaksi päälinjaa, kulttuurisen ja sotilaallisen. Kun Nygård kysyy suo-

malaista heimotyötä käsittelevässä tutkimuksessaan, oliko ilmiössä kysy-

mys Suur-Suomesta vai lähialueiden auttamisesta, voidaan Voionmaan 

osalta vastata, että molemmista: Suur-Suomi ja lähialueiden auttaminen 

eivät sulkeneet toisiaan pois, vaan elivät rinnakkaisina strategioina.

Vielä 1925 vallankumouksen tuhoavimpien tyrskyjen laannuttua 

ja Jäämeren käytävän saannin jälkeen Voionmaa kirjoittaa ”Oman 

maamme heimot” -tekstissään, että rotuominaisuudet ovat vanhim-

pia, hitaimmin muodostuvia ja hitaimmin muuttuvia kaikista kansan 

ominaisuuksista.292 Suomenkielisen rotu-sanan − siinä merkityksessä 

kuin se nykyään tunnetaan − synty ajoittui juuri Voionmaan opiske-

luaikaan 1800-luvun loppuun, jolloin suomalaiset tiedemiehet alkoi-

vat keskustella suomeksi suomalaisten alkuperää koskevista teorioista. 

Rotu-sana omaksuttiin venäjän sanasta rod, joka tarkoittaa muun muas-

sa alkuperää, sukua, heimoa tai lajia.293 Voionmaan tekstissä nousee 

esille myös puhe heimoista. Tähän keskusteluun hän antoi oman mer-

kittävän panoksensa. Maan johtava kansatieteilijä Uuno Taavi Sirelius 

luonnehti 1915 ilmestynyttä Suomen karjalaisen heimon historia -teosta 

Historiallisessa Aikakauskirjassa maan ensimmäiseksi heimohistoriaksi. 

Voionmaan mukaan Karjalan heimo oli ennen asunut liikenteellisesti 

ja kaupallisesti edullisilla Laatokan länsirantamilla ja Vuoksen alajuok-

sulla, mistä heimo oli sittemmin edennyt takamaille kalastuksen ja met-

sästyksen perässä. Näin vähitellen syntyi valtavan laaja, Kymijoen suis-

tosta Vienanmerelle ja Jäämerelle asti ulottunut karjalainen heimoalue, 

Suur-Karjala.294 Voionmaan mukaan heimon muodostivat yksilöt, jotka 

291 Nygård 1978, 234−240; Varhaisempia järjestöjä olivat Viron Kielen Ystävät (1881) ja Vienan Karjalaisten 
Liitto (1906). Kaikkiaan järjestöissä oli noin 17 000 jäsentä.

292 Väinö Voionmaa, Oman maamme heimot ja niiden historiallinen tutkiminen. Historiallinen 
Aikakauskirja 1925, 113–128.

293 Häkkinen 2004, 1063.
294 T. U. Sirelius, Suomen ensimäinen heimohistoria. Väinö Voionmaa, Karjalaisen heimon historia. 

Historiallinen Aikakauskirja 1916, 205; Voionmaa 1915, 17–37.
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asuivat samassa osassa maata, puhuivat samaa murretta ja noudattivat 

omia tapojaan. Heimot eivät 1920-luvulle tultaessa olleet enää hänen 

mukaansa jähmettyneitä, pysyviä kokonaisuuksia, vaan muuttuvia, su-

lautuvia ja uudelleen rakentuvia kansanosia.295 Voionmaa kirjoittaa 1925, 

että ”elämme parhaillaan maakuntahengen eli heimohengen iloista re-

nessanssikautta”.296

Samalla tavalla kuin kulttuurien ja valtiojärjestelmien luokittelu-

hierarkia alkeellisista yhteisöistä länsimaisiin korkeakulttuureihin, myös 

valtion rajoilla oli ratzelilaisittain nähtynä oma hierarkiansa. Alkeelli-

sin rajamuoto oli vyöhyke, joka erotti heimojen asuinalueet toisistaan. 

Useimmiten tällainen vyöhyke oli ”villien” metsästämällä hävittämä 

autiomaa. Varhaisimmaksi rajamuodoksi arvioitiin luonnonmukaisia 

rajoja. Parhaana muotona pidettiin merta, sitten vuoristoa, vedenjakajaa 

ja jokea.297 Valtion sisäisen ja ulkoisen hallinnan näkökulmasta rajo-

jen luonnollisuuden lisäksi valtion fyysisellä muodolla oli tärkeä mer-

kityksensä. Pyöreä maa (kuten Ranska) oli huomattavasti paremmin 

hallittava kuin pitkulaiset Suomi tai Norja. Voionmaa kirjoitti Norjan 

itsenäistyessä Ruotsista (1905), että Norja on vuorinen, eristetty ja karu 

maa, missä asukkaat olivat köyhempiä kuin Suomessa ja missä heidän 

on täytynyt elää yksinkertaisuudessa ja yksinäisyydessä vain omiin voi-

miinsa luottaen.298

Ratzelin kuvaama valtion henkisen ja kulttuurisen leviämisen idea 

teki vaikutuksen Voionmaahan: hän rakensi sen avulla kuvan kulttuu-

risesta, fyysisesti määriteltävissä olevasta Suur-Suomesta. Oli otettava 

annettuna se tosiasia, ettei kaikille valtioille ollut siunaantunut hyviä 

luonnollisia rajoja – kuten Suomen 1 300 kilometriä pitkä rajalinja Ve-

näjää vastaan osoitti. Voionmaan mukaan tämän ei kuitenkaan saanut 

antaa aihetta masennukseen, vaan olemassa olevaa puutetta oli korjat-

tava rakentamalla luonnollista rajalinjaa vastaava ”henkinen rajalinja”, 

295 Väinö Voionmaa, Oman maamme heimot ja niiden historiallinen tutkiminen. Historiallinen 
Aikakauskirja 1925, 115.

296 Väinö Voionmaa, Oman maamme heimot ja niiden historiallinen tutkiminen. Historiallinen 
Aikakauskirja 1925, 113−128.

297 Kjellén 1919, 72–77.
298 Väinö Voionmaa, Itsenäinen Norja. Kyläkirjaston Kuvalehti 7/1905, 73.
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joka perustui historialliseen yhteyteen rajan molemmin puolin.299 Tämä 

malli sopi Voionmaan mukaan erinomaisesti juuri Suomen tapaukseen. 

Mikäli Suomi ei saisi Venäjän Karjalaa ja luontevaa fyysistä valtionrajaa 

siirrettyä Laatokka−Ääninen−Vienanmeri-akselille, sillä oli kuitenkin 

mahdollisuus luoda valtiorajat ylittävä kulttuurinen Suur-Suomi, johon 

kuuluisi suomalaiset ja suomensukuiset kielialueet Norrbottenissa, Rui-

jassa, Kuolassa ja Venäjän Karjalassa.

Voionmaan käsitys valtiorajat ylittävästä kulttuurisesta Suomesta ei 

ollut hänen fennomaaniopettaja-sukupolven mukainen. Toki, kuten 

edellä on nähty, Snellman ja Yrjö-Koskinen puhuivat Suomen oikeu-

desta Jäämeren rantaan ”lappalaisten kalastuspaikkana”, mutta muilta 

osin vanhat herrat pitäytyivät autonomian puolustuksissaan olemassa 

olevien rajojen kyseenalaistamattomuuteen. Laajemmassa eurooppa-

laisessa katsannossa katkos Voionmaan ja hänen oppi-isiensä ajattelun 

välissä selittyy pääosin sillä, että 1830−70-luvulla vallinnut kansalli-

suusaate oli erilainen kuin sen jälkeen politisoitunut nationalismi.300 

Tämän laajemman eurooppalaisen ideologisen viitekehyksen muutos 

näkyi myös Voionmaan toimissa. Hän nimittäin omaksui opettajistaan 

poiketen ekspansionistisen, rauhanomaisia aluelaajennuksia aktiivises-

ti tukevan näkemyksen, ja hän oli sitä kautta osa niin sanottua itäistä, 

kulttuurisen nationalismin kenttää. Eurooppalaisessa nationalismissa on 

esitetty perinteisesti olevan kaksi perustyyppiä, läntinen ja itäinen, po-

liittinen ja kulttuurinen. Läntisessä tyypissä oli ensin olemassa valtio, 

jonka puitteissa nationalismi kehittyi. Itäisessä tyypissä valtio ja kansa-

kunta eivät olleet yhteneväisiä, ja siellä kansojen juuria etsittiin kielestä 

ja muinaisuudesta. Lähtökohtana jälkimmäisessä oli niin sanottu alku-

peräinen kansa.301 Kun Voionmaan opettajat tukeutuivat ja rakensivat 

suomalaista nationalismia kurinalaisesti kielipainotteisesta valtiokes-

keisyydestä käsin, Voionmaan ajattelussa siihen sekoittui kulttuurisen 

299 Kjellén 1919, 81.
300 Hobsbawm erottaa tästä syystä vuodet 1870−1918 omaksi ajanjaksokseen nationalismin historian 

ketjussa. Hobsbawm 1994, 55, 114.
301 Kohn 1994, 162−165; Greenfelt 1994, 165−171; Myös Jussila 2007, 9; Nykyisin arvioidaan olevan vie-

läkin useampia nationalismin suuntia, kuten entisten ns. itäblokin maiden kansallisuusaatteellinen 
liikehdintä on osoittanut; mm. etninen, Soviet ja suurvalta-imperialistinen nationalismi sekä kansa-
laisnationalismi. Ks. Laine 2013, 126; Uusimmista, laajasti tutkituista kulttuurinationalismin suunnista 
ks. Tepora 2011, 37−42, passim.
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valloituksen kolonialistinen elementti. Kielinationalismin ja sitä aggres-

siivisemman kulttuurisen ekspansionismin ero voi olla hiuksenhieno ja 

tästä syystä Voionmaata on hämmentävää ja vaikeaa asettaa yksioikoi-

sesti fennomaanien ja militanttien heimomiesten kategorioihin. Hänen 

mallinsa kulttuurisesta Suur-Suomesta asettuukin näiden suuntausten 

väliin, punaisenharmaalle vyöhykkeelle. Kaiken kaikkiaan Voionmaa 

erosi fennomaani-opettajistaan ainakin neljässä suhteessa:

1) Edellä mainitun itäisen kulttuurisen nationalismin kannattajana, 

2) Suur-Suomi-ekspansionistina, 3) Pohjoisten alueiden korostukses-

saan ja 4) valitessaan sosialismin tien. Voionmaa oli tutustunut ja ot-

tanut oppia yhden keskeisimmän opillisen ihanteensa Snellmanin 

kolmesta työväestön asemaa pohtivasta kirjoituksesta. Kyseiset tekstit 

olivat 1844 ilmestynyt kirjoitus ”Työtätekevien luokkien historia”, 1848 

kirjoitettu esitys ”Proletariaatin historia” ja vuonna 1878 julkaistu teksti 

”Sosialismi”. Ensimmäisessä tekstissään Snellman voivottelee, ettei jo 

edellisellä vuosisadalla alkaneesta teollistumisesta huolimatta vielä tie-

detty paljoakaan työtätekevien luokkien arjesta ja askareista. Historia oli 

edelleen vahvasti kuninkaiden, ritareiden, aatelin ja papiston historiaa. 

Tutkimuksen puute oli hänen mukaansa sikäli vakava, että vasta oival-

lus oman työn merkityksestä ihmiskunnan korkeimmille pyrkimyksille 

antaisi ihmisille vakaumuksen ja merkityksen elämälle.302 Toisessa pro-

letariaatti-tekstissään Snellman kuitenkin kertoo, että itse asiassa (seu-

rattuaan tekstiensä kirjoittamisen välissä neljä vuotta asiaa käsitteleviä 

kansainvälisiä tutkimuksia) Euroopassa olikin kartoitettu paljon proleta-

riaatin historiaa ja hyvä niin, sillä Suomessakin omistamattomien jouk-

ko oli jo melkoinen ja siksi olisi yhteiskunnallisesti hyödyllistä kohden-

taa ajatuksia näiden kokemien epäkohtien kohentamiseen. Suomessa oli 

tehtävä ehkä kuten Saksassa, toteaa Snellman, missä oppineet olivat ryh-

tyneet aukomaan tutkijakammioidensa ikkunoita katsellakseen elämää. 

Nämä olivat havainneet oitis, että elämä ulkona oli niin levotonta ja me-

luisaa, etteivät tutkijat enää voineet vuodesta toiseen paneutua joihinkin 

Ciceron teosten korjausehdotuksiin tai pienen profeetan oraakkelikielen 

tulkintaan.303

302 J. V. Snellman, Työtätekevien luokkien historia. Saima 11.1.1844. Ks. Snellman 2002a, osa 6, 44−46.
303 J. V. Snellman, Proletariaatin historia. Litteraturblad heinäkuu 1848. Ks. Snellman 2003a, 205−201.
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Kolmannessa tekstissään ”Sosialismi”  Snellman oli aikaisempaa huo-

mattavasti kriittisempi työväen pyrkimyksille. Hän toteaa, että sosialismi 

on kasvanut aina sivistyksen myötä; mitä enemmän varallisuuseroja on 

syntynyt ja rikkaiden määrä kasvanut, sitä todennäköisempää on sosia-

lismin nousu. Uskonnon valta-aikana ihmisten varallisuuseroista joh-

tunutta sisäistä kapinaa oli hillitty lupaamalla parempia oloja taivaassa, 

mutta 1870-luvulle tultaessa kirkolliset siteet olivat jo löystyneet rinnan 

poliittisten siteiden vahvistumisen kanssa. Snellman myöntää, että vasta 

poliittisen vapauden myötä sosialismista saattoi tulla teoria ja omista-

mattomista kansanjoukoista poliittinen puolue. Kun siihen lisättäisiin 

yleinen vaalioikeus, sosialismi saattaisi Snellmanin mukaan esiintyä 

laillisena poliittisena uskontunnuksena. Heikkoa tuossa liikehdinnässä 

oli siihen liittyvä itsekkyys ja kiihkeys. Sosialistikokouksissa puhuttiin 

kyllä hyvin, mutta puheiden sisältö oli mustavalkoista yllyttämistä, jonka 

varjoon itse oppi jäi. Hylkäämällä perhesiteet ja yksityisen omistusoi-
keuden sosialismi hylkäsi Snellmanin mukaan ihmiskunnan siihenas-

tisen historiallisen kehityksen, eikä liike yksistään jo senkään takia tullut 

saamaan hänen tukeaan. Snellman lopettaa arvionsa toteamalla, että tu-

levaisuus tulisi näyttämään, saattoiko jokin toimenpide torjua Saksassa 

sen itsestään selvän loppukatastro�n, että sosialistit lyötäisiin avoimessa 

verisessä taistelussa.304

Voionmaa kommentoi Snellmanin suhtautumista työväestöön artik-

kelissaan ”Snellman ja köyhälistö” (1906). Häntä huvitti Snellmanin, 

”vanhan ja vihastuksesta vapisseen ukon” sanat sosialismia vastaan. 

Snellmanin puolustukseksi voitiin kuitenkin sanoa, että hänkin oli 

oman yhteiskuntasokean aikansa vanki eikä käsittänyt talouden mer-

kitystä yhteiskunnalliselle kehitykselle. Snellman ajatteli vankkumat-

tomasti, että vain henkiset voimat johtivat maailmaa. Mitäpä Snellman 

mammonasta, kirjoitti Voionmaa, kun kyseessä olivat paljon suurem-

mat asiat, ja mitäpä satunnaisesta omistamisesta, kun vain korkeampi 

itsetajunta heräisi ja kansallissivistys karttuisi. Monen aikalaisensa ta-

paan Snellman salli vapaan ja säätelemättömän kapitalistisen elinkei-

304 J. V. Snellman, Sosialismi. Morgonbladet 14. ja 16.8.1878. Ks. Snellman 2005d, 287−295.



 snellmanin ja ratzelin jalanjäljiltä ammattipoliitikoksi 121

novapauden ja maaomaisuuden keskittymisen rahamiehille, Voionmaa 

moitti ja lisäsi, että Snellman tunsi henkisen elämän arvon, mutta meni 

harhaan liioittelemalla sitä. Toisaalta, muistutti Voionmaa, kaikkihan 

toki tiesivät, ettei Snellman ollut sosialisti eikä työväenmies,305 mutta 

siitä huolimatta tämä teki paljon työväenluokankin eteen, ”kuin pimey-

dessä etsi Snellmanin käsi kansan kättä”. Snellman kirjoitti Voionmaan 

mukaan työväestön oikeudellisen aseman parantamisesta ja elinolojen 

kohottamisesta sekä yhteisöllisyydestä, mutta suurimman arvon työväki 

oli antava Snellmanille suomalaisuuden sankarina, köyhälistön kielen, 

suomen kielen asian ajajana ja ennen kaikkea valtiollisen elämän herät-

täjänä: ”Rakastaen ja kunnioittaen liitämme Snellmanimme muiston 

Suomen työväenkin vuosisataiseen muistolaan”, Voionmaa päätti kom-

menttinsa.306 Vielä 1930-luvun lopulla snellmanilainen hengen eetos 

näkyi Voionmaan teksteissä. Suomen itsenäisyyden 20-vuotisjuhlissa 

Voionmaa totesi, että isänmaallisuus ei ole mikään iskulause, ammatti, 

erioikeus tai muuttumaton kaavio, vaan mieliala ja henki, joka elää ja 

ilmenee kaikessa siinä työssä, joka kansan ja maan eteen tehdään. Isän-

maan itsenäisyys loi uuden kalleuden, kansakunnallisen aatteen, mikä 

hillitsi puoluekiihkoa eikä sitoutunut puolueohjelmiin, vaan nosti niitä 

korkeammalle henkiselle tasolle.307 Voionmaan vanha kritiikki puolue-

organisaatioita kohtaan nousi pintaan mennyttä vuosisataa muistellessa.

Myös toisessa tekstissään ”J. V. Snellman ja kansallisuuskysy-

mys”(1906) Voionmaa osoittaa syvää kunnioitustaan ”suurta Snellma-

nia” kohtaan, vaikka ei jaakaan tämän yltiöpäistä keskittymistä henkisiin 

arvoihin. Aate ja henki olivat Snellmanin oppi, ja ne hallitsivat tämän 

mukaan kaikkia aineellisia oloja. Niinpä Snellman oli Voionmaan mu-

kaan suomalaisten Fichte ja Hegel − ja mies, joka aloitti suomalaisten 

”kansallisuuden aikakauden.” Sillä kansat, lainaa Voionmaa Snellmania, 

olivat maailman historian kannattajia, eivät valtiot. Jälkimmäiset olivat 

305 Paljon myöhemmin Raoul Palmgren kirjoittaa, että vanha Snellman oli monessa suhteessa van-
hoillinen. Hän, jota nuorena oli syytetty kommunistiksi, tuomitsi Pariisin kommuunin, sosialismin, 
kahdeksan tunnin työpäivän, darwinismin ja materialismin eli kaikki uudet aatteet. Palmgren 1976, 
81.

306 Wäinö Woionmaa, Snellman ja köyhälistö. Sosialidemokratinen puolue Suomessa. Puolueen lento-
kirjasia N:o 5. 1−13.

307 Väinö Voionmaa, Kansakunnallinen henki. Suomen Sosialidemokraatti nro 332, 1937.
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Snellmanin mukaan vain kansallishengen toteutumia ja niillä oli pysy-

vää arvoa vain kansallisuuden kautta; näkemys, jota Voionmaa ei alle-

kirjoittanut, vaan piti sitä liian ”pilventakaisena” ajatuksena. Voionmaa 

ei myöskään voinut yhtyä Snellmanin tiukkaan kieliohjelmaan. Tämä 

kun tahtoi vaalia vain ja ainoastaan suomenkielistä kansallisuutta, eikä 

ruotsinkielisten kansallisuus häntä sen sijaan juuri kiinnostanut. Hänen 

mukaansa Snellmanin yksikielisyyden vaatimus meni liiallisuuksiin. 

Lopuksi Voionmaa summasi, ettei tulevaisuudessa tulisi todellakaan 

puuttumaan Snellmanin edellä mainittujen käsitysten parhain päin se-

littelijöitä, mutta aatteet eivät tunteneet tinkimistä ja Snellmanin van-

hoillisuus kyllä tunnistettaisiin. Snellmanin ongelmana oli Voionmaan 

mukaan myös se, että tämä väheksyi Suomen maantieteellisten olojen 

sekä ylipäätään valtion ja sen laitosten merkitystä kansallisuudelle.308

Vaikka Voionmaa hylkäsikin pääosan varhaisten oppi-isiensä arvo-

maailmoista, hän jakoi edelleen vanhan vuosisadan käännyttyä 1900-

luvulle heidän näkemyksensä, että poliittinen aktiivisuus ja tutkimustyö 

oli mahdollista yhdistää. Hänen valitsemansa sosialistinen aatemaail-

ma oli sekin lähellä politisoituneen nationalismin periaatteita eli kuten 

muun muassa kulttuuriantropologi Thomas Hylland Eriksen on muis-

tuttanut, nationalismi korostaa köyhien ja rikkaiden, omistamattomien 

ja kapitalistien keskinäistä solidaarisuutta.309 Ja tämä malli oli lähellä 

Voionmaan sydäntä. Voionmaa myös pitäytyi oppi-isiensä lähtökohdas-

sa, että kansallinen historiankirjoitus oli suomenkielisen sivistyneistön 

velvollisuus. Juuri hänen ja koko suomenkielisen sivistyneistön tehtä-

vä sukupolvelta toiselle oli uudistaa ja päivittää kansallinen kertomus 

suomalaiseksi, luoda Suomen historian pitkä kaari ja kehityskertomus. 

Tämäntyyppinen missio on yleistettävissä laajemminkin kuvaamaan 

eurooppalaisten nationalistien toimintaa. Kulttuurintutkija Jonathan 

Boyarin on esittänyt, että kansallinen kertomus sisältää sekä verbaali-

sia, symbolisia että toiminnallisia akteja. Se luo ajallisia ja tilallisia jat-

kuvuuksia ja selventää rajanvetoja. Kansallinen kertomus auttaa kan-

salaisia myös paikantamaan kollektiiviset, yhteisiksi koetut muistot ja 

308 Väinö Voionmaa, J. V. Snellman ja kansallisuuskysymys. Kyläkirjaston Kuvalehti n:ro 5 1906, 57−60.
309 Eriksen 2002, 101.



 snellmanin ja ratzelin jalanjäljiltä ammattipoliitikoksi 123

niihin liittyvät merkitykset. Tässä tehtävässä juuri historioitsijoiden rooli 

on ensiarvoisen tärkeä. Lisäksi kansallisen historian tutkija vahvistaa 

kertomukseen tulevat tapahtumat ja osoittaa, kuinka ”me” olemme yh-

teydessä noihin historiallisiin tapahtumiin.310

Ratzelin mallin lisäksi Voionmaa vakuuttui muistakin saksalaisesityk-

sistä, joista mainittakoon kansantaloustieteilijä Heinrich Herkner, jon-

ka Työväenkysymys-teos (Die Arbeiterfrage, eine Einführung) kului myös 

Voionmaan käsissä. Alkujaan saksankielinen käsikirja suomennettiin 

1902 ja julkaistiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Kansantalou-

dellisen Yhdistyksen yhteistyön tuloksena. Teoksen julkaisujoukoissa oli-

vat muun muassa Hannes Gebhard, J. R. Danielson-Kalmari ja J. K. Paa-

sikivi. Voionmaan valtiokäsityksen kehittymisen näkökulmasta teoksen 

valtiososialismia käsittelevä kohta on valaiseva. Vasemmistososialistit-

han syyttivät Voionmaata nimenomaan valtiososialismista.311 Herknerin 

mukaan valtiososialismilla saattoi ymmärtää sitä perusajatusta, että ole-

massa oleva valtio ei ollut yksinomaan valtiollisia tarkoituksia varten 

olemassa oleva organisaatio, vaan sen suvereniteetti312 ulottui koko laa-

juudessaan myös taloudelliselle alalle − muun muassa työnantajien ja 

työntekijöiden välisiin suhteisiin ja työajan sopimiseen saakka, jotka 

olivat jo merkkejä kansanvaltaisesta valtiososialismista. Liiallinen, kes-

kitettyä valtaa toteuttava valtiososialismi kuitenkin kahlitsi Herknerin 

mukaan elinkeinotoimintaa, kasvatti virkakuntaa ja rajoitti toimijoiden 

vapautta.313

Edellä esitellyistä vaikutteista rakentui se kansalaisuus- ja valtiokäsi-

tys, josta Voionmaa lähti, kun hänet nimettiin keväällä 1920 Tarton rau-

hanneuvottelukuntaan. Kuriositeettina mainittakoon, että Voionmaa luki 

Tartossa saksalaisen Ludwig Schemannin teosta, joka käsittelee ranska-

laisen Arthur de Gobineaun rotuteorioita.314 Voionmaa kirjasi päiväkir-

jaansa, että Gobineaun mukaan historian kulun määrittivät rotusuhteet 

310 Boyarin 1994, 7−37.
311 Soikkanen 1975, 369.
312 Kansainvälisen politiikan tutkimusta hallitsi aina 1950-luvulle saakka käsitys valtioiden lähes rajoitta-

mattomasta suvereenisuudesta. Antola & Vesa & Väyrynen 1981, 12.
313 Herkner 1902, 344–345.
314 Schemann kirjoitti kyseisen teoksen, Gobineaus Rassenwerk 1910.
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ja ettei historia ollut muuta kuin rotusekoituksia: ”Yksinkertainen mutta 

nerokas oppi!”, hän kommentoi lukemaansa. Gobineau sai kuuluisuutta 

vasta kuolemansa jälkeen, ja nyt (1920), totesi Voionmaa, hän oli etno-

sosiologian peruspilareita. ”Hauska kirja” on historian professorin arvio 

teoksesta. Hän pani myös merkille, että teoksessa kirjoitetaan kiitettä-

vän paljon myös suomalaisesta rodusta. Matkakirjana se oli Voionmaan 

mukaan paljon kiinnostavampi kuin ne ”saastaiset salapoliisiromaanit”, 

joita muut Tarton neuvottelijat näyttivät lukevan.315

Vaikka Voionmaa oli ollut Tokoin senaatin jäsen 1917 ja toimi Sdp:n 

kansanedustajana vuodesta 1919, hänen ei voida sanoa kuuluneen Sdp:n 

organisatoriseen sisäpiiriin. Hän tuli kyllä valituksi Sdp:n väliaikaiseen 

puoluetoimikuntaan marraskuussa 1918, mutta vain varajäseneksi. Tuo-

kin luottamustoimi oli vain kuukauden mittainen ennen varsinaisen 

puoluetoimikunnan valitsemista joulukuussa 1918. Siihen Voionmaa ei 

tullut valituksi. Sen sijaan hän pääsi liittymään puolueen keskeisten toi-

mijoiden joukkoon marraskuussa 1920 ja oli puoluetoimikunnan jäse-

nenä maaliskuuhun 1922. Puoluekentässään Voionmaa edusti liikkeen 

”feminiinistä” toiminta-aluetta eli koulutuksen, raittiuden ja sivistyksen 

manifestoijia eikä niinkään puolueen kovaa ydintä, palkkaliikettä ja ta-

louselämäkritiikkiä korostanutta joukkoa. Juuri tämän orientaationsa 

vuoksi Voionmaa on haluttu nähdä ”epäpoliittisena” henkilönä. Sitä hän 

ei kuitenkaan ollut. Hänen poliittinen näkökulmansa ja toimintatapansa 

vain oli erilainen kuin tuon ajan Sdp:n johtavien poliitikkojen.

Voionmaa piirtää karttaa vallankumouksellisille

Ennen kun siirrytään tarkastelemaan Tarton rauhanneuvotteluja, ava-

taan seuraavaksi vielä eräs Voionmaan poliittista orientaatiota selittävä 

tapahtumaketju. Eri yhteyksissä on arveltu, että Voionmaa olisi mahdol-

lisesti osallistunut sisällissodan 1918 aikana Venäjän pohjoisen punai-

315 Voionmaan päiväkirja 4.8.1920. Voionmaan arkisto. KA; Voionmaa oli lukenut ja tehnyt muistiinpanoja 
myös kotimaassa suoraan Gobineaun teksteistä, samoin kuin lukuisista muista rotuja käsittelevistä 
teoksista. Voionmaan arkisto. TA; Jo 1903 Voionmaa kirjoitti esittelyn tunnetusta rotututkijasta, ks. 
Väinö Wallin, Rudolf Virchowin elämästä. Kyläkirjaston Kuvalehti 1903, 117.
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sen armeijan suunnitelmien laadintaan ja Kauko-Karjalan asian järjes-

tämiseen.316 Näiden epäilyjen pohjana ovat olleet useimmiten Sdp:stä 

sittemmin Skdl:oon loikanneen Atos Wirtasen haastattelu 1960-luvulta 

ja Sulo Wuolijoen muistelmat 1940-luvulta.317 Näistä on vedetty sellai-

siakin huhupuheina säilyneitä johtopäätöksiä, että Voionmaa olisi ehkä 

osallistunut Otto-Wilhelm (Otto-Wille) Kuusisen vetämän Terijoen nuk-

kehallituksen piirtämien rajojen rustaamiseen. Vaikka Voionmaa 1918 

kuulusteluissa ja vielä Tarton rauhanneuvottelujen 1920 aikanakin kiisti 

osallisuutensa Suomen kansanvaltuuskunnan tai punapakolaisten toi-

miin, huhupuheet hänen osallisuudestaan ovat jääneet elämään.

Tartossa puhe Voionmaan osallistumisesta vuoden 1918 tapahtumiin 

ponnahti esiin eräästä ulkoasiainministeri Rudolf Holstin sähkösano-

masta, jonka hän oli osoittanut Paasikivelle. Voionmaa seurasi muiden 

neuvottelukunnan jäsenten tapaan Paasikiven Suomeen käymien kes-

kustelujen sähkösanomia. Hän oli ikävästi yllättynyt Holstin elokuun 

alussa 1920 lähettämästä viestistä, jossa Holsti toteaa tavanneensa Hel-

singissä henkilön, joka oli kapinan aikana mukana kansanvaltuuskun-

nan ja bolsevikkiedustajien välisissä rauhanneuvotteluissa. Voionmaan 

mukaan tämä henkilö ei voinut olla kukaan muu kuin Hella Wuolijoen 

puoliso318 Sulo Wuolijoki, joka Linda Tannerin muistelun mukaan oli 

synnynnäinen boheemi ja aina valmis pieniin koiruuksiin,319 ja jonka 

Arvo ”Poika” Tuominen muistaa sisällissodan jälkeen eläneen humus-

sa ja sumussa, ”ryyppäili Sasu Punasen kanssa ja kertoi hänelle kaik-

ki tietonsa”.320 Holstin ja Wuolijoen keskustelu oli lähtenyt liikkeelle 

Suomen kansanvaltuuskunnan ja bolsevikki-Venäjän johdon tekemästä 

rauhan- ja rajasopimuksesta, joka oli allekirjoitettu Pietarissa 1.3.1918.321 

Valkoisiahan kiinnosti kapinasta lähtien, ketkä olivat osallistuneet kysei-

sen sopimuksen laadintaan ja sitä kautta syyllistyneet valtionvastaiseen 

316 Mm. Presidentin päiväkirja I 1967, 429−430; Tuomioja 2010a, 102−104.
317 Atos Wirtasen haastattelu, haastattelija Heimo Huhtanen 20.3.1966. Kansio 1. Voionmaan arkisto. 

TA.
318 Pariskunta oli aviossa 1908−1923. Perheeseen syntyi yksi lapsi, Vappu, joka avioitui poliitikko Sakari 

Tuomiojan kanssa. Heidän poikansa on taas Sdp:n poliitikko Erkki Tuomioja.
319 Tanner Linda 1965, 77.
320 Tuominen 1957, 242−243.
321 Suomen Asetuskokoelma nro 31 1918.
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toimintaan. Wuolijoki oli selittänyt Holstille, että sopimuksen aloitteen-

tekijä oli ollut V. I. Lenin, joka oli ilmaissut helmikuussa 1918 halunsa 

järjestää Kauko-Karjalan kysymys Edvard Gyllingin esittämällä tavalla. 

Wuolijoen mukaan Gyllingin esitys taas oli pohjautunut pääosin Voi-

onmaan näkemyksiin. Voionmaata raivostutti tällainen juoruilu, joka 

oli hänen mukaansa tehty häntä vahingoittavassa hengessä. Voionmaa 

aikoikin panna Holstin lujille epämääräisistä lähteistä saatujen puhei-

den tuomisesta esille Tartossa valtiollisesti arassa tilanteessa.322 Holstin 

tahditonta tai ”harkitun tahditonta” viittausta Voionmaan osallistumi-

sesta kansanvaltuuskunnan Karjala-politiikkaan yön yli hermoiltuaan 

Voionmaa lähetti Holstille viestin:

”Kun eräässä sähkösanomassasi mainitaan minun nimeni vuoden 

1918 kansanvaltuuskunnan Karjalan politiikan yhteydessä tavalla, joka 

on minua vahingoittava sikäli, että tällainen maininta, joka on täällä 

monistettuna jaettu neuvottelukunnan jäsenille, helposti voi joutua val-

tiollisten vastustajien väärinymmärrysten ja väärinkäyttöjen esineeksi, 

katson velvollisuudekseni huomauttaa, etten ole Gyllingille enkä kelle-

kään muulle 1918 esittänyt erikoisia mielipiteitä Karjalan kysymyksestä, 

vaan että minulla sekä ennen että jälkeen vn 1918 on ollut Karjalan asias-

ta julkiset mielipiteet, joissa ei ole ollut mitään salattavaa ja että olen 

nykyisin edustanut samoja mielipiteitä, joita minulla on ennenkin ollut, 

vaikka valitettavasti asia ei ole täällä edistynyt sillä tavoin kuin olisin 

toivonut, olisin kiitollinen, jos kaikeksi varaksi saisin jonkun selityksen 

sinulta.”323

Kansanvaltuuskunnan ja bolsevikkijohdon sopimusneuvottelujen 

pohjana oli jo ennen kapinaa käynnistetty komiteatyöskentely. Suoma-

lais-venäläinen komitea oli aloittanut työnsä 15.1.1918, jolloin eduskunta 

oli tehnyt päätöksen komitean perustamisesta ulkoasiainvaliokunnan 

esityksen pohjalta. Aloite asian selvittämisestä oli tullut Venäjältä jo edel-

lisen vuoden puolella, tarkemmin sanottuna 22.12.1917. Rajakysymyksiä 

oli kuitenkin jo tätä ennen pohjustettu senaatin kulkulaitososastossa 

sen päällikön Voionmaan aktiivisella johdolla. Voionmaa oli nostanut 

322 Voionmaan päiväkirja 5.8.1920. Voionmaan arkisto. KA.
323 Voionmaan päiväkirja 6.8.1920. Voionmaan arkisto. KA.
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keskeiseksi osastonsa tehtäväksi liikenneyhteyksien parantamisen maan 

raja-alueille, Kannakselle ja Jäämerelle saakka. Hän olikin tehnyt tätä 

toimintaa silmällä pitäen tutustumismatkat sekä Lappiin että Karjalaan 

sekä Pietariin. Senaattori Voionmaa oli esitellyt asiaa Wuolijoen mu-

kaan useasti hänellekin: rautatie oli ulotettava Rovaniemeltä Petsamoon 

saakka.324 Senaatti tuki Voionmaan suunnitelmia Pohjoisen liittämisestä 

tiukemmin Suomen yhteyteen eikä näin ollut ihme, että itsenäistymisen 

myötä juuri yhteys Jäämerelle tuli tärkeäksi saavuttaa.325 Myös Oskari 

Tokoi on todistanut, että Voionmaa oli senaattoriaikanaan keskeises-

sä roolissa Petsamon kysymyksen nostamisessa poliittiselle agendalle 

1917.326 Voionmaa itse on kertonut, että hän oli kulkulaitossenaattorina 

1917 yksistään jo virkansakin puolesta kiinnittänyt erityistä huomiota 

Muurmannin ja Venäjän-Karjalan kysymyksiin. Wuolijoki puolestaan oli 

ollut vuodesta 1914 lähtien eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sihtee-

ri, ja Voionmaa oli keskustellut tämän kanssa usein rautatieverkoston 

laajentamisesta Jäämerelle ja Muurmannin radalle. Sama tuttavallinen 

ja vapaa keskustelu ”näistä rajantakaisista asioista” oli jatkunut Voion-

maan ja Wuolijoen välillä myös kapinan aikana.327

Tokoin senaatti hajosi, mutta Voionmaa jatkoi pontevasti Petsamon 

käytäväasian saamista tärkeimmäksi aluepoliittiseksi kysymykseksi itse-

näistyneessä Suomessa. Asian vauhdittamiseksi hän alkoi koota pohjois-

324 Voionmaan lukema taloustieteilijä Friedrich List oli ensimmäinen tutkija, joka havaitsi rautateiden 
kasvavan taloudellisen ja strategisen merkityksen. Ks. Antola & Vesa & Väyrynen 1981, 20.

325 Wuolijoki 1945, 167−170, 125−133; Vuonna 1917 ilmestyi Voionmaan johtaman senaatin kulkulaitostoi-
mituskunnan tilaamana Gunnar Sarvan 14-sivuinen esitelmä Suomen pääsy Jäämerelle. Selonteko 
kysymyksen aikaisemmista vaiheista, jossa Sarva esittelee Ruotsin Jäämerikysymystä yleisesti alkaen 
1595 Täyssinän rauhasta ja jatkaen 1800-luvun rajanvetoihin pohjoisessa. Sarva 1917. Ks. kansio 68. 
Väinö Tannerin arkisto. KA.

326 Oskari Tokoi, Kun Petsamo liitettiin Suomeen. Työväen kalenteri 1938, 61−62; Tokoin monipuoluehal-
litus johti maata puolisen vuotta (26.3.−8.9.1917). Siinä oli kuusi sosialisti- ja kuusi porvariedustajaa. 
Senaatin talousosaston varapuheenjohtaja eli pääministeri Oskari Tokoin lisäksi Sdp:n ehdokkaita 
olivat Voionmaa kulkulaitostoimituskunnan, Väinö Tanner valtiovaraintoimituskunnan, Julius Ailio 
siviilitoimituskunnan, Wäinö Wuolijoki kamaritoimituskunnan ja Matti Paasivuori kauppa- ja teolli-
suustoimituskunnan päällikkönä. Porvaripuolueita edustivat Antti Tulenheimo oikeustoimituskunnan, 
Allan Serlachius siviilitoimituskunnan, Emil Nestor Setälä kirkollis- ja opetustoimituskunnan, Kyösti 
Kallio maanviljelystoimituskunnan ja Leo Ehrnrooth kauppa- ja teollisuustoimituskunnan päällikkönä 
sekä Rudolf Holsti salkuttomana ministerinä. Voionmaan tulevaa poliittista uraa ajatellen oli edullista, 
että mukana hallituksessa oli monia tulevia yhteistyökumppaneita.

327 Todistus, kirjoittanut Väinö Voionmaa 5.9.1918. Ks. Wuolijoki Sulo, aktin nro 12932. Liite. Valtiorikos-
ylioikeuden arkisto. KA.
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ta julistustaan eli Suomi Jäämerellä -teostaan. Hän kirjoittaa WSOY:lle 

16.8.1917, että hän oli lähdössä lomalle eikä palaisi sieltä tultuaan enää 

senaattiin vaan ryhtyisi kaikella voimalla kirjallisiin töihin. Hän tarjosi 

kolmiosaiseksi tarkoitettua teoskokonaisuutta (Suomen tasavalta, Jää-

meren kysymys ja Suomen uusi asema) WSOY:lle ensimmäisen kerran 

jo 12. tammikuuta 1918. Voionmaa esitteli 24.2. päivätyssä kirjeessään 

kirjojen yksityiskohtaiset sisällysluettelot ja kehui kirjoittaneensa jo osan 

luvuista.328 Eduskunnassa Suomen ja Venäjän raja-asioiden käsittelyyn 

otti tammikuussa 1918 osaa kaikkiaan 19 kansanedustajaa kaikista 

puolueista, ja suunnitteluryhmän puheenjohtajana toimi Suomalai-

sen puolueen (sittemmin Kokoomuksen) Lauri Ingman. Muita jäseniä 

oikeistopuolueista olivat muun muassa Santeri Alkio, K. J. Ståhlberg, 

Artur Wuorimaa ja Rabbe Wrede. Vasemmistoedustajina suunnittelu-

toimikunnassa istuivat muun muassa Yrjö Mäkelin, Eetu Salin, Yrjö 

Sirola sekä osittain myös Edvard Gylling ja Otto-Wille Kuusinen (kaikki 

vallankumouksellisia, jotka pakenivat Neuvosto-Venäjälle sisällissodan 

lopuksi). Kapinaa edeltävän komitean tehtävänä oli ”valmistella Suo-

men eroamista Venäjästä aiheutuvia käytännöllisiä toimenpiteitä”. Ko-

mitean varsinaisiksi jäseniksi oli kutsuttu Suomen puolelta seitsemän 

henkilöä,329 ja sihteeriksi eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sihteeri, 

lakimies Sulo Wuolijoki.

Kapinan alettua 27.1.1918 komitean työ keskeytyi. Kapinahallituksen 

eli Suomen kansanvaltuuskunnan ulkoasianosasto päätti kuitenkin pääl-

likkönsä Yrjö Sirolan johdolla jatkaa rajankulkuasian selvittelyä, nimesi 

komitean uudestaan ”Venäjän ja Suomen asiain selvityskomiteaksi” ja 

pyysi Wuolijokea jatkamaan sihteerin tehtävässä.330 Myös Voionmaan 

osallistui asiantuntijana tämänkin komitean työskentelyyn. Wuolijoki 

väitti nimittäin 30.7.1918 pidetyissä kuulusteluissa, että ensimmäisen 

luonnoksen Suomen ja Venäjän sosialististen tasavaltojen välisestä 

328 Voionmaan kortti WSOY:lle 16.8.1917 ja kirjeet 12.1.1918 ja 24.2.1918. WSOY:n arkisto. KA.
329 Valmistelukunnan jäsenet olivat Lauri Ingman, Santeri Alkio, Ernst Estlander, Edvard Gylling (osittain), 

Evert Huttunen, Edvard Valpas, Otto Wille Kuusinen (osittain), Arthur Lagerlöf, Kullervo Manner, Antti 
Mikkola, Yrjö Mäkelin, Ernst Nevanlinna, Eetu Salin, Yrjö Sirola (osittain), K. J. Ståhlberg, Rabbe 
Wrede ja Athur Wuorimaa sekä varajäseninä Oskari Tokoi ja K. H. Wiik. Valtiopäivät 1917 II, Eripainos, 
1–3.

330 Wuolijoki Sulo, aktin nro 12932. Liitteet. Valtiorikosylioikeuden arkisto. KA; Salomaa 1966, 238−240.
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maaliskuisesta rauhankirjasta 1918 oli tehnyt nimenomaan Voionmaa. 

Komiteaan Voionmaa ei kuitenkaan virallisena jäsenenä kuulunut, kos-

ka oli tehtävästä sitä häneltä kysyttäessä kieltäytynyt.331 Tätä Wuolijoen 

todistusta tukee se, että punaisten asettaman komitean papereiden jouk-

koon on jäänyt lappunen, jossa luetellaan likvidatsionikomiteaan ehdo-

tettavien jäsenten nimet ja sivun reunassa on myös Voionmaan nimi 

kysymysmerkillä varustettuna. Mainitun komitean tehtävänä oli mää-

ritellä maasta toiseen luovutettavaan omaisuuteen liittyvät korvaukset. 

Voionmaata siis kaavailtiin rajansiirtoon ja rauhansopimuksen toteutta-

miseen liittyviin toimiin.332 Muita suomalaisehdokkaita komiteaan listan 

mukaan olivat Gylling, Edvard Valpas, Oskari Tokoi, Kullervo Manner ja 

Otto-Wille Kuusinen.333

Loppujen lopuksi varsinaisina jäseninä sekakomiteassa toimivat Ed-

vard Gylling puheenjohtajana sekä lakimies J. O. Arjanne ja viilari Juho 

Kirves. Voionmaa ja Sulo Wuolijoki olivat suostuneet Wuolijoen mu-

kaan kuitenkin avustamaan komiteaa neuvottelemalla runoilija Eino 

Leinon ja Karjala-ekspertin, kirjailija Iivo Härkösen kanssa asiasta ja 

pyytämään herroja komiteaan epävirallisiksi avustajiksi. Wuolijokihan 

oli Leinon perheystävä, joka oleili muun muassa Wuolijokien Kukkia-

järven huvilalla.334 Molemmat avustajiksi pyydetyt olivatkin innostuneet 

asiasta, antoihan se toivoa Karjalan alueiden saamiselle Suomen yhtey-

teen. Härkönen oli toimittanut tarvittavia aineistoja tehtävää sopimusta 

varten sekä erinäisiä luonnoksia. Härkösen tuottaman aineiston oli kä-

sitellyt Voionmaa, joka oli aineistojen pohjalta laatinut maiden välisen 

sopimuksen ensimmäisen version. Wuolijoki oli puolestaan muokannut 

ja hionut Voionmaan tekstiä. Wuolijoki summasi kuulustelijoille, että 

näin suomalaisen sopijapuolen tekemä malli oli ollut kolmen henkilön, 

331 Sulo Wuolijoen kuulustelupöytäkirja 29.−30.7.1918. Ks. Wuolijoki Sulo, aktin nro 12932. Liite. 
Valtiorikosylioikeuden arkisto. KA.

332 Häntä oli pyydetty myös Helsingin kunnallishallintoon, mutta hän oli kieltäytynyt myös siitä. Ks. 
Rinta-Tassi 1986, 135.

333 Suomalais-venäläisen komitean arkisto. Sig. Fg 4. Valtiorikosoikeuksien syyttäjistön arkisto. KA.
334 Kukkian kesistä ja Leinosta ks. Hella Wuolijoen muistelmakirja Kummituksia ja kajavia (1947); 

Sivuhuomautuksena sanottakoon, että Pälkäneen seutu, missä Kukkiakin sijaitsee, tuli myös 
Voionmaalle ja hänen perheelleen hyvin tutuksi, sillä hänen äitinsä Flora Wallin (1839−1926) asui 
miehensä Olai Wallinin (1832−1896) kuoltua Pälkäneen Verhon kylässä.
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Härkösen, Voionmaan ja hänen yhteistyön tulos.335 Sittemmin Wuolijoki 

on luonnehtinut, että juuri Voionmaa oli hänelle apua rauhanasiakirjan 

valmistelussa antanut ”salaneuvos”, joka ei kuitenkaan käynyt yhtään 

kertaa varsinaisissa komitean kokouksissa.336

Wuolijoki kirjoittaa muistelmissaan niin ikään, että ”Voionmaan piir-

tämä oli se ehdotus Suomen ja Venäjän väliseksi uudeksi rajaksi, joka 

vanhasta rajasta erkani Korvatunturin kohdalla lähtien siitä enemmän 

koilliseen suuntaan linjassa Petsamojoen itäistä vedenjakajaa pitkin 

sekä suorassa linjassa Muotkavuonon ja Kalastajaniemen yli, päättyen 

Jäämeren rantaan Supuskan kohdalle.” 337 Voionmaa on itsekin kertonut, 

että hän oli kapina-aikana saanut Wuolijoelta ja venäläisiltä neuvotteli-

joilta ”karttalehtiäkin”, joita hän oli tarvinnut Suomi Jäämerellä -kirjaansa 

varten.338 Ei siis ollut kovinkaan yllättävää, että 1.3.1918 allekirjoitetussa 

kansanvaltuuskunnan ja bolsevikkijohdon sopimuksessa Petsamo mää-

rätään osaksi Suomea. Sopimus sinetöitiin kaivertamalla allekirjoittajien 

nimikirjaimet − Lenin, Stalin, Trotski, Gylling ja Tokoi − lyijynpalasiin, 

jotka painettiin sulaan kirjelakkaan.339 Edellä esitetyn perusteella voidaan 

perustellusti väittää, että ilman Voionmaan asiantuntemusta ja tausta-

työtä Petsamon siirto sittemmin Tartossa Suomelle olisi yksinomaan 

oikeiston voimin ollut hyvin epävarmaa.

Kapinahallituksen 1918 rajasiirtojen historia selittää myös sen, miksi 

juuri Voionmaa kutsuttiin Tarton neuvottelukuntaan: hänet nähtiin en-

nen muuta Jäämeren käytävä -vaatimuksen asiantuntijana, jolla oli ollut 

jo aiemmin kontakteja venäläisiin raja-asioiden ekspertteihin − sitähän 

Voionmaan venäläisiltä saama kartta- ja muu asiakirjalähetys todisti. 

Koska asia oli kansallisesti erityisen arka, ei Voionmaan aikaisempaa 

keskeistä roolia Petsamo-kysymyksessä haluttu missään Tarton neuvot-

telukunnan valintaperusteissa nostaa esille. Kun Holsti sitten tahditto-

masti mainitsi yhteyden elokuussa 1920, Voionmaa älähti siihen heti. 

335 Wuolijoki Sulo, aktin nro 12932. Liitteet. Valtiorikosylioikeuden arkisto. KA.
336 Wuolijoki 1945, 175.
337 Wuolijoki 1945, 167–175.
338 Todistus, kirjoittanut Väinö Voionmaa 5.9.1918. Ks. Wuolijoki Sulo, aktin nro 12932. Liite. Valtiorikos-

ylioikeuden arkisto. KA.
339 Ks. Tokoi 1947, 204.
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Kuvaavasti kukaan muu neuvottelukunnan jäsen ei kuitenkaan kom-

mentoinut asiaa, vaikka tieto meni kaikille neuvottelukunnan jäsenille. 

Voionmaan vankkumaton kanta oli, että jos bolsevikit olivat Petsamon jo 

kerran antaneet Suomelle, antaisivat he sen toisenkin kerran.340 Oikeis-

to, joka himoitsi ensisijaisesti Itä-Karjalaa, jonka saannin he olivat so-

taisalla heimopolitiikalla Voionmaan mukaan pahasti töpeksineet, eivät 

liittyneet aluksi sosialisti Voionmaan Petsamo-vaatimukseen,341 vaikka 

tunsivatkin näiltä osin Suomelle edullisen 1.3.1918 allekirjoitetun sopi-

muksen. Voisi ajatella, että Petsamon saannin kunniaa oikeistoedustajat 

eivät missään nimessä halunneet suoda sosialistille, ja näin Voionmaa 

tärkeä rooli on jäänyt unohduksiin.

Kansanvaltuuskunnan organisoiman sekakomitean arkistoon on 

jäänyt käsinkirjoitettu luonnos rauhanasiakirjasta. Kun verrataan sii-

nä olevaa käsialaa Voionmaan käsin kirjoittamaan todistuslausuntoon, 

luonnos ei näytä olevan saman henkilön kirjoittama. Tästä voidaan teh-

dä kuitenkin vain se johtopäätös, ettei Voionmaa kirjoittanut säilynyttä 

versiota. Säilynyt teksti on todennäköisesti Wuolijoen käsialaa. Tarkem-

pi asiakirjan tutkiminen paljastaa kuitenkin Voionmaan osallisuuden 

hankkeessa. Säilyneen sopimusluonnoksen 4 §:n alla on yliviivattu 

merkintä: ”Petsamo katso Voionmaa”. Koneella kirjoitetussa kohdassa 

kyseinen Petsamo-asia on siirretty 5 §:ään ja siinä puhutaan ikivanhas-

ta Lapin asukkaiden oikeudesta Jäämeren rannikkoon.342 Lopullisessa 

1918 sopimuksessa Petsamon luovutus Suomelle on siirretty pykälään 

15. Voionmaa kirjoitti Holstille elokuussa 1920, että punaiset olisivat 

käyttäneet hänen aiemmin julkaisemiaan, tunnettuja käsityksiään. Tämä 

varmaan pitikin paikkansa Karjalan ja sen rajanvetojen osalta, ilmestyi-

hän Voionmaan Suomen karjalaisen heimon historia jo 1915, ja hän kir-

joitti myös useita Karjala-aiheisia artikkeleita ennen sisällissotaa. Mutta 

340 Voionmaa Wuolijoelle. Ks. Wuolijoki 1945, 168.
341 Kansallisen rajapolitiikan kannalta oli heti itsenäistymisen alussa äärimmäisen merkityksellistä, että 

senaattoriaikanaan Voionmaa oli nostanut julkiseen keskusteluun lähes jo unohduksiin jääneen ja 
aikanaan fennomaanipiireissä paljon tunteita kuumentaneen, Aleksanteri II:n vuonna 1864 lupaaman 
aluevaihdon Kannaksen Siestarjoen asetehtaan alueen ja Jäämeren rantakaistaleen kesken.

342 Luonnos Suomen ja Venäjän sosialististen tasavaltojen väliseksi sopimukseksi. Sig. Fg 1. Valtiorikos-
oikeuksien syyttäjistön arkisto. KA; Todistus, kirjoittanut Väinö Voionmaa 5.9.1918. Ks. Wuolijoki Sulo, 
aktin nro 12932. Liite. Valtiorikosylioikeuden arkisto. KA.
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Lapin ja Petsamon osalta asia ei ole näin. Voionmaa julkaisi ennen sotaa 

vain pari kirjoitusta Lappiin liittyen: ranskalaisten vierailusta Tornioon 

(1897) ja pappi Jaakko Fellmanista (1907). Näin ollen se käsikirjoitus, 

joka Wuolijoen (tai kuka säilyneen luonnoksen olikaan kirjoittanut) on 

täytynyt saada Voionmaalta Petsamoa käsittelevä kirjoitus, mikä on suu-

rella todennäköisyydellä ollut juuri Wuolijoen mainitsema Voionmaan 

kirjoittama suomalais-venäläisen sopimuksen ensimmäinen luonnos. 

Sopimushan valmistui jo helmikuun 1918 aikana, eikä Voionmaan Suo-

mi Jäämerellä -teos ilmestynyt kuin vasta kesäkuussa mainittuna vuon-

na. Se ei näin ollen ole voinut olla sopimuksen kirjoittajan lähteenä. 

Myös muut Voionmaan Suur-Suomea (joissa avataan myös Petsamon 

aluetta) käsittelevät artikkelit ilmestyivät sodan jälkeen.

Todistuskappale Voionmaan osallisuudesta punaisten toimiin aivan 

sisällissodan alkupäivinä löytyy myös toisesta yhteydestä. Punakaartin 

ylipäällikkö Ali Aaltonen kirjoitti nimittäin kansanvaltuuskunnan pu-

heenjohtajalle Kullervo Mannerille, että ”Herra E. Haapalainen jätti 

allekirjoittaneen tehtäväksi laatia suunnitelma maan puolustamiseksi 

vihollista vastaan sekä ilmoitti että Tohtori Voionmaa tulisi tähän työhön 

ottamaan osaa. Tohtori Voionmaa onkin ollut mukana läntisen rinta-

man suunnittelussa yleispiirteittäin mutta ilmoitti sitten sekä periaat-

teellisista että käytännöllisistä syistä kieltäytyvänsä enemmästä työsken-

telystä”.343

Muissakin poliittisissa piireissä epäiltiin Voionmaan osallistuneen 

punakapinallisten toimiin, mikä ilmenee Santeri Alkion kirjoitusten 

kautta. Alkiohan oli Voionmaan ystävä ja hengenheimolainen raittius- 

ja kansansivistysriennoissa.344 Syksyllä 1917 Kyösti Kallio oli kirjoittanut 

Alkiolle, että sellainenkin rauhan mies kuin Voionmaa oli kuulemma 

jo taipuvainen hyväksymään voimakeinot, jos porvarit estäisivät ”tämän 

kansaliikkeen”. Voionmaa oli, kuten Alkiokin puolueessaan, taustapa-

pereiden ja linjausten laatija ja heinäkuussa 1917 laadittu valtalaki345 oli 

343 Ali Aaltosen kirje Suomen Kansanvaltuuskunnan Herra Puheenjohtajalle. Ei päiväystä. Kirjeen on 
lahjoittanut Työväen arkistoon Matti Turkia 4.12.1929. Kansio 1. Vuoden 1918 arkisto. TA.

344 Voionmaa laski sittemmin Kieltolakiliiton seppeleen Alkion siunaustilaisuudessa heinäkuussa 1930.
345 Valtalain mukaan korkein valta Suomessa siirtyisi eduskunnalle, mutta Venäjän väliaikainen hallitus 

esti sen voimaantulon.
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Voionmaan mukaan pääosin hänen käsialaansa.346 Voionmaata oli näin 

jo käytetty pohjapapereiden tekemiseen ennen venäläis-suomalaista sel-

vittelykomiteaakin, ja hänellä oli tämäntyyppisestä toiminnasta koke-

musta. Toisessa yhteydessä Alkio juoruaa, että Voionmaa olisi hyväksy-

nyt vallankumouksen ja todennut, että ”niillä on pehmenneet aivot, jotka 

eivät tätä hyväksy”. Voionmaan elokuussa 1918 päivätty kirje Alkiolle 

puhuu jo toista kieltä. Voionmaa korostaa siinä perustuslakien tärkeyttä 

kriisin hetkellä ja muistuttaa, minkä arveli Alkion vanhastaan tietävän, 

että sosialismia Voionmaan sydämessä oli väkevän työn ja rakentavan 

rauhan rakkaus, kulttuurin ja suomalaisuuden harrastukset.347

Kaiken kaikkiaan voidaan edellisen perusteella sanoa, että Voionmaa 

osallistui aivan sisällissodan alussa avustajana Suomen kansanvaltuus-

kunnan ja Neuvosto-Venäjän välisen sopimuksen laadintaan ja karttojen 

piirtämiseen sekä punakapinallisten alustavaan suunnittelutyöhön. Osit-

tain Voionmaan alkuinnostusta osallistua kaikkeen työhön voi selittää 

sekin, että Voionmaa oli otettu siitä, että radikaalit ylipäätään pyysivät 

hänen apuaan. Hänhän joutui olemaan Sdp:ssä täysin sivuraiteilla epä-

onnisen 1907 vaalikampanjan ja radikaalien puoluetovereiden, etenkin 

Valpas-Hännisen, kriittisen asenteen vuoksi.

Mitä tulee Sulo Wuolijoen kohtaloon, niin hänet pidätettiin sisällis-

sodan päätyttyä ja toimitettiin Helsingin edustalla olevaan Iso Mjölön 

(Jauhosaaren) vankileiriin. Hänen rikoksensa oli osallistuminen kan-

sanvaltuuskunnan asettaman komitean työskentelyyn ja sitä kautta 

kapinan tukeminen. Koska sekakomitean jäsenenä ja sihteerinä olleet 

ja Suomeen jääneet, mutta aseellista kapinaa vastustanut Wuolijoki348 

tuomittiin kovaan kuritushuonerangaistukseen, olisi saman logiikan 

mukaan myös häntä avustaneiden Voionmaan ja Härkösen luullut pää-

tyvän epäiltyjen listalle. Wuolijoki väittää Kun minä olin asianajajana  

-muistelmissaan (1948), että hän oli saanut Voionmaan lisäksi myös 

usealta porvarilliseltakin edustajalta (kuten Santeri Ivalolta ja Heikki 

Ritavuorelta) lausunnot rajalinjojen toivottavasta kulusta,349 mutta on 

346 Ks. Alanen 1976, 446−447; Halila 1969, 156.
347 Ks. Alanen 1976, 485, 521, alaviite.
348 Todistus, kirjoittanut Väinö Voionmaa 5.9.1918. Ks. Wuolijoki Sulo, aktin nro 12932. Liite. 

Valtiorikosylioikeuden arkisto. KA.
349 Wuolijoki 1948, 38–40.
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luultavaa, että informointi näiltä osin ajoittui Tokoin senaatin toimiai-

kaan tai tammikuuhun 1918.

Voionmaata ja Härköstä vastaan ei kuitenkaan nostettu syytettä osal-

lisuudesta kapinallisten avustamiseen, vaan heidän toimintansa nähtiin 

oikeistoviritteisenä Karjalan heimotyönä sekä itäraja-asiantuntijuutena. 

Voionmaan sopivasti kesäkuussa 1918 ilmestynyt Suur-Suomi -hehkutus 

Suomi Jäämerellä oli oiva todistus Voionmaan aidosta pyrkimyksestä vain 

laajentaa Suomen maarajoja, ja teos todennäköisesti pelastikin hänet 

ikäviltä seuraamuksilta. Tässä suhteessa kirja voidaan nähdä Voionmaan 

kapina-ajan puolustuspuheena. Toinen seikka, joka Wuolijoen kuuluste-

lupapereista ja niiden lukuisista liitteistä käy ilmi on se, ettei Voionmaa 

linnoittautunut kotiinsa sotakuukausina, vaan hääri siellä sun täällä, ko-

kosi aineistoa ja saipa sitä venäläisiltäkin neuvottelijoilta sekä keskusteli 

avoimesti poliittisten toimijoiden kanssa suuremmasta Suomesta.

Koska Voionmaa oli julkisesti sosialisti (vaikka 1910-luvulla kulkikin 

sen suhteen yliopistolla himmennetyin lyhdyin), hän ei kuitenkaan aivan 

kokonaan voinut välttyä joutumasta valkoisten tekemälle epäilyttävien 

henkilöiden listalle. Senaatin kirkollis- ja opetustoimikunta pyysi nimit-

täin 22.4.1918 kirjatussa kirjeessään Helsingin yliopistoa tekemään tut-

kimuksen, oliko yliopiston viroissa tai toimissa henkilöitä, jotka olisivat 

palvelleet punakaartissa tai muissa vallankumouksellisissa tehtävissä. 

Yliopiston konsistori teki työtä käskettyä ja perusti toimikunnan selvit-

tämään asiaa. Sen puheenjohtajana oli rehtori Waldemar Ruin ja jäse-

ninä professori G. Granfelt ja yliopiston asiamies Sanfrid Aejmelaeus. 

Miehet saivat selville, että yliopiston dosentti Edvard Gylling ja lehtori 

Vladimir Smirno� olivat avoimesti toimineet vallankumouselimissä ja 

heidät erotettiin. Heidän lisäkseen nostettiin esiin dosentti Väinö Voion- 

maa, jonka nimi oli kuulemma löytynyt vallankumouselinten tiedot-

teesta. Ruin keskusteli epäillyn Voionmaan kanssa asiasta ja tämä sai 

rehtorin vakuuttumaan siitä, että hänen nimensä oli liitetty häntä kuu-

lematta vallankumouselinten jäsenten nimityslistaan. Voionmaa oli heti 

asiasta kuultuaan vaatinut nimensä poistamista, koska hän ei halunnut 

osallistua kyseiseen toimintaan.350 Todennäköisesti hän myös muistutti 

350 Konsistorin pöytäkirjat 23.4.1918 ja 29.5.1918 liittyen senaatin kirkollis- ja opetustoimikunnan kirjel-
mään 16.4.1918. Helsingin yliopiston arkisto.
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Ruinia olleensa allekirjoittamassa 19.4.1918 julkaistua viestiä ”Taistele-

ville työläistovereille!”. Siinä 29 tunnettua sosiaalidemokraattia vetosi 

aseiden laskemiseksi työväestölle toivottomaksi käyneessä taistelussa.351 

Ruinin toimikunta ja konsistori uskoivat Voionmaata täysin, mikä näkyy 

selvimmin siinä, että hänet nimitettiin ylimääräisen professorin virkaan 

saman vuoden elokuun alusta.

Tämä tapaus selittää hyvin yllättävän arkistoaukon Voionmaan jäl-

keensä jättämissä papereissa; toisin kuin muissa kriisitilanteissa (1905, 

1939, 1944), Voionmaalta ei ole jäänyt kevään 1918 tapahtumiin liittyviä 

päiväkirjamerkintöjä eikä kirjeenvaihtoa. Hän on todennäköisimmin 

tuhonnut ne oman turvallisuutensa vuoksi ennen kuulusteluja.

Voionmaan Holstille lähettämä vastine Tartossa elokuussa 1920 oli 

sikäli totta, että Voionmaan ”tunnetut” heimoalue-näkemykset syntyi-

vät jo edellisen vuosisadan puolella, ja hän oli käsitellyt teemaa Karjala-

kirjoituksissaan julkisesti. Hannes Ryömä ja koko vuoden 1919 Sdp:n 

eduskuntaryhmä oli omaksunut Voionmaan näkemyksen Itä-Karjalan 

liittämisestä rauhanomaisesti Suomeen.352 Sittemmin, sisällissodan ja 

Tarton prosessin kokemusten rikastuttamana ja pelästyttämänä, Voion-

maa otti aikaisempaa viileämmän kannan ”Suur-Suomeensa” mutta ei 

hylännyt ideaa koskaan. On varmaan totta myös se, että Gylling omak-

sui Karjala-politiikkansa periaatteet ja rajalinjat Voionmaalta. Tätä nä-

kemystä tukee Holstin vastaus. Holsti nimittäin vakuutti Voionmaalle, 

että hänen tietolähteensä ei millään tavalla tarkoittanut, että Voionmaa 

olisi ollut Gyllingin kanssa 1918 neuvottelemassa Kauko-Karjalan asias-

ta. Informantti oli nimenomaan käyttänyt sanamuotoa ”Gylling taisi 

pääasiassa käyttää hyväkseen niitä Voionmaan tunnetuita mielipiteitä”. 

Holsti viittasi Voionmaan asiaa koskeviin kirjoihin ja sanomalehdissä 

esittämiin näkemyksiin.353 Tässäkin puhutaan nimenomaan Voionmaan 

Karjala-kirjallisuudesta. Voionmaa hyväksyi Holstin hänelle antaman 

selityksen ja salli viestin jaettavaksi Tarton suomalaiselle neuvottelu-

kunnalle.

351 Ks. Suomen historian dokumentteja 2 1970, kuvaliite 37.
352 Paavolainen 1979, 304.
353 Voionmaan päiväkirja 7.8.1920. Voionmaan arkisto. KA.
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Sinänsä ei ole erikoista, että Gylling oli kiinnostunut Voionmaan ra-

kentamasta mallista Venäjän Karjalan näkemisenä suomalaisheimoi-

sena alueena ja alueen pitkästä suomalaishistoriasta: hänhän tuli ra-

kentamaan suomalais-karjalaisen tasavallan bolsevikkimaahan.354 Sitä 

paitsi herrat olivat toimineet samassa 1905 perustetussa Ylioppilaiden 

Sosialidemokraattisessa Yhdistyksessä, ja Voionmaa oli lisäksi toiminut 

historioitsija Gyllingin 1909 puolustaman väitöskirjan Suomen torppari-

laitoksen kehityksen pääpiirteet Ruotsinvallan aikana vastaväittäjänä.355 He, 

jos jotkut, tunsivat toistensa tuotannon. Gylling viittaakin Voionmaahan 

tutkimuksessaan.356 Kaiken lisäksi koko radikalisoitunut joukko − Gyl-

ling, Otto-Wille Kuusinen sekä Sulo Wuolijoki − olivat luokkatovereita 

Jyväskylän lyseossa, eli he olivat lähteneet maailmalle samasta koulusta 

kuin Voionmaa. Jälkimmäisen Suomen karjalaisen heimon historia on 

varmaan viipynyt Gyllingin käsissä. Voionmaan Suur-Suomihan raken-

tui kahdesta aluekokonaisuudesta, kanta-Suomesta ja Suur-Karjalasta, 

joka ulottui Ääniseltä Vienanmerelle ja sieltä Jäämerelle. Myöhemmin 

taas Terijoen hallitus Otto-Wille Kuusisen johdolla jatkoi suomalais-

karjalaisen aluekokonaisuuden rakentamista. Sen idea oli sama kuin 

voionmaalaisessa kokonaisuudessa: ehyt karjalais-suomalainen tasa-

valta. Terijoella 1.12.1939 allekirjoittamassa julistuksessa nimenomaan 

tähdennetään niin sanotun Terijoen hallituksen tavoitteeksi ”Karjalan 

kansan jällen yhdistäminen Suomen kansan kanssa, liittäen sen yhte-

näiseen ja riippumattomaan Suomen valtioon.”357

Kun Holsti viittasi Voionmaan ”tunnetuihin” kirjoituksiin, tarkoitti 

hän niillä ennen muuta Suomi Jäämerellä -teosta sekä Karjalan asemaa 

pohtivaa, Tulevassa Suomessa358 ilmestynyttä ”Venäjän Karjalan kysymys” 

354 Ks. mm. Renvall Pentti, Neuvosto-Karjalan suomalaisuuden kriisin alkuvaiheita. Historiallinen 
Aikakauskirja 2/1944, 77–106.

355 Ks. mm. Ylärakkola 1976, 27.
356 Gylling 1909, 126, alaviite 2.
357 Suomen kansanhallituksen julistus 1.12.1939. Allekirjoittanut Kansanhallituksen puheenjohtaja ja 

Suomen ulkoasiain ministeri Otto Kuusinen, Kansanhallituksen varapuheenjohtaja ja valtiovarain 
ministeri Mauri Rosenberg, Puolustusministeri Aksel Anttila, Sisäasiain ministeri Tuure Lehen, 
Maanviljelysministeri Armas Äikiä, Valistusministeri Inkeri Lehtinen, Karjalan asiain ministeri Paavo 
Prokkonen. Ks. Suomen kansanhallituksen julistus.  agricola.utu.�/historian-aarella/kalenterit,_aika-
janat,_kronologiat (poimittu 13.1.2012). 

358 Lehteä julkaisi Edistysseurojen kustannusosakeyhtiö.
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-nimistä kirjoitusta. Siinä Voionmaa painottaa Kjellén-vaikutteisesti, että 

Karjala kuului luonnolliseen Suomeen ja sitä rajasi todelliseen Venäjään 

mahtava luonnonraja, joka oli yksi maailman selväpiirteisimmistä raja-

vyöhykkeistä. Sen sijaan Maanselkä, vaikka olikin vedenjakaja, ei ollut 

todellinen raja: se oli yhdistäjä, sauma, jossa saman kankaan kappaleet 

oli neulottu yhteen. Näin ollen, totesi Voionmaa, luonnon kannalta kat-

sottuna Suomi jatkui katkeamattomana Maanselän yli Vienanmereen 

saakka. Ulkopoliittisesti kyseinen alue oli päivänpolttava kysymys 1918, 

jonka käsittelystä oli Voionmaan mukaan kuitenkin karsittava pois kaik-

kinainen mielen kuohunta ja suurvaltiollinen intoilu.359

Voionmaa esittää kirjoituksessaan selkeän ratkaisun Suomen itära-

jan paineistettuun asemaan: Suomen olemassa oleva valtiollinen raja 

tuotti maalle suuria ja vaarallisia haittoja, minkä takia raja oli neuvotel-

tava luonnolliselle pohjalle. Vuonna 1916 valmistunut ja venäläisyyttä 

pohjoiseen tuottava Muurmannin rata oli tehnyt Suomen itäisestä kyl-

jestä entistäkin aremman ja uhanalaisemman, liian avonaisen vihol-

listen hyökkäyksille. ”Valtiollisella Suur-Suomella, jos se kerran syn-

tyisi”, ei olisi sellaisia säännöttömien rajojen ongelmia kuin olemassa 

olevalla valtiolla. Voionmaa lainaa ihailemaansa A. V. Ervastia (1889): 

suurin osa Suomen kansasta oli alkuaan tullut Venäjän Karjalasta, ja 

oikeastaan suuriruhtinaskunta oli siirtomaa ja Venäjän Karjala Suomen 

emä- ja kotimaa. Voionmaa summasi historialliseen heimoasutukseen 

nojaten, että hyvin voimakkaat maantieteelliset ja kansalliset syyt vaa-

timalla vaativat Venäjän Karjalan yhdistämistä Suomeen. Valitettavasti 

suurpoliittiset kiistat olivat tehneet sen mahdottomaksi. Liittolaismaat 

olivat jo Muurmannin radalla ja pohjoisissa satamissa, ja Saksa pyrki 

sinne vihollistensa tapaan. Tilanteen ollessa niin kärjistynyt Voionmaa 

oli valmis myönnytyksiin poikkeusaikana: ”On mahdollista, että suo-

malaisten täytyy isänmaan etujensa pakottavasta käskystä ainakin väli-

aikaisesti miehittää Venäjän-Karjala.” Mutta tämäkin tilapäinen ratkaisu 

olisi tehtävä yksin ilman suurvaltojen peliä ja kaikkien sivistysvaltioiden 

siveellisellä tuella.360

359 Väinö Voionmaa, Venäjän Karjalan kysymys. Tuleva Suomi 1918d, 145.
360 Väinö Voionmaa, Venäjän Karjalan kysymys. Tuleva Suomi 1918d, 146−147, 153, 156−157.
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Mitä tuli Voionmaan suhtautumiseen aseelliseen sisällissotaan, hän 

tuomitsi sen yksiselitteisesti. Viimeistään kirjoituksessaan ”Suur-Suo-

men murhenäytelmä ja Karjalan kysymys” (1920) Voionmaa teki pesä-

eron valkoisiin aseilla toimineisiin heimosotamiehiin: ”Suomalaisten 

maine on tahrittu pahemmin kuin Resvoin rauhankappeli361, valtakun-

tamme rajantakainen politiikka on kärsinyt täydellisen haaksirikon”, 

jonka myötä kaikki muut alueet paitsi Repola-Porajärvi oli menetetty 

katastrofaalisissa taisteluissa. Epäonnistumisten taustalla oli hänen mu-

kaansa ollut se, että heimosotamiehille olivat olleet tärkeämpiä paraatit 

Helsingissä kuin karjalaisten asiat. Petsamonkin törkeästi hoidetulla val-

tausyrityksellä oli saatu aikaan paljon enemmän vahinkoa kuin hyötyä. 

Tämän yliöpäisen toiminnan takia oli hartaudella pohjustettu Petsamon 

liittäminen Suomeen vaarantunut pahasti.362

Suomessa keskitysleireillä oleviin 1918 punakapinallisiin Voionmaa 

suhtautui ymmärtävästi, vaikkei ollutkaan hyväksynyt heidän aseellisia 

toimiaan. Hän muun muassa tervehti ilolla Tarton neuvotteluissa elo-

kuun seitsemäntenä päivänä 1920 tapahtunutta käännettä, jossa ”bolshe-

vikkien hyvä ja nokkela temppu” pakotti vastahakoiset oikeistoa edustavat 

suomalaiset venäläisten painostuksesta ottamaan kantaa punaisten am-

nestia-asiaan. Voionmaan mukaan ei mitenkään voinut tapahtua niin, 

että Venäjältä palaavat punaiset, ”jotka ovat kaikkein syyllisimpiä” saisivat 

armahduksen, mutta Suomeen jääneet punaiset eivät. Amnestia-asian 

näin liikahdettua, Voionmaa hihkui olevansa niin iloinen, että ”melkein 

hypitti”. Hän oli puhunut asiasta Suomessa aina uudelleen ja uudelleen, 

mutta turhaan: sosiaalidemokraatteja ei ollut haluttu kuulla, mutta nyt 

sai oikeisto kuunnella venäläisiä, Voionmaa riemuitsi.363

361 Resvoin ortodoksinen kappeli oli toisena venäläistämiskautena 1913 rakennettu ja Suomen Venäjään 
liittämisen 100-vuotismuiston kunniaksi tehty kappeli Helsingin Katajanokan kaupunginosassa nykyi-
sen Uspenskin katedraalin tontilla. Suomalaiset ylioppilaat tervasivat kappelin 1919, mihin Voionmaa 
viittaa. Kappeli purettiin 1920.

362 Väinö Voionmaa, Suur-Suomen murhenäytelmä ja Karjalan kysymys. Sosialidemokraattinen Aikakaus-
lehti 1920, 141−142.

363 Voionmaan päiväkirja 7.8.1920. Voionmaan arkisto. KA; Voionmaa valittiin 1920-luvun alussa 
Kurinpitotuomioiden tarkastuskomiteaan, joka käsitteli armahdusasiaa valtion virkamiesten, etenkin 
rautatieläisten näkökulmasta. Tässä toimessaan hän sai kymmenittäin kirjeitä oikeutta hakevilta 1918 
erotetuilta rautatieläisiltä. Heidän määränsä oli suuri. Yksinomaan Viipurin sos.dem. piirin alueella 
erotettuja oli 1096. Tilasto sos.dem. eduskuntaryhmälle Viipurin piirissä erotetuista rautatieläisistä 
1918. Kansio 41. Vuoden 1918 kokoelma. TA.



 snellmanin ja ratzelin jalanjäljiltä ammattipoliitikoksi 139

Voionmaa arvioi sisällissodan kymmenvuotismuistelussa Kärsimysten 

teiltä sodan yhteiskunnallista taustaa, että vuoden 1918 tapauksia voi-

daan katsoa työväenliikettä kohdanneeksi onnettomuudeksi. Suuri oli se 

sosiaalidemokraattinen köysikunta, joka ylöspäin pyrkivältä tieltään tuli 

silloin vedetyksi jyrkännettä alas. Voionmaa arvioi, että toki oli paljon 

niitä, jotka näkivät missä vuoden 1917 lopussa oltiin jo menossa, mutta 

maan ulkoiset tapahtumat jännittyivät siinä määrin, että ne käänsivät 

katseet pois uhkaavasta sisäisestä turmiosta. Voionmaa tunsi sisällisso-

dan taustan hyvin. Hänhän oli hankkinut suurlakon jälkeen seuraavat 

poliittiset kokemuksensa juuri Tokoin senaatissa, eivätkä ne muistot 

olleet rohkaisevia. Lakkolaisten, työttömien ja venäläisten sotilaiden 

edusmiehiä kulki senaatissa yhtenä ”siimana” vaatimassa hyvällä tai 

pahalla parempia palkkoja, elintarvikkeita ja rahaa. Sosiaalidemokraat-

tiset senaattorit saivat Voionmaan mukaan jatkuvasti kulkea milloin 

maaseudulla ikäviä maataloustyöväen lakkoja sovittelemassa, milloin 

kaupungeissa kunnallislakkoja selvittämässä tai piiritettyjä valtuustoja 

vapauttamassa. Samaan aikaan tsaarin sorto- ja rappeutuspolitiikan seu-

raukset alkoivat näkyä kaikkialla yhteiskunnallisen järjestyksen häiriöi-

nä. Tunteet olivat pinnassa kaikissa väestöpiireissä. Huippuunsa tilanne 

kiihtyi Pietarissa tapahtuneen bolsevikkien vallankumouksen vuoksi: 

se muutti kaiken sekä parempaan (itsenäistyminen) että pahempaan 

(sisällissota) suuntaan. Sosiaalidemokraattien jyrkkä enemmistö ei tun-

neilmastoltaan kiihtyneessä tilanteessa tyytynyt maltillisiin ratkaisuihin 

vaan lähti kulkemaan omia eksyttäviä polkujaan, kuten Voionmaa on 

asian ilmaissut. Kun samaan aikaan myös oikeiston menettely kasasi 

uhkaavia pilviä poliittiselle taivaalle, yhteentörmäys oli väistämätön.364

Voionmaan ikätoveri, nuorsuomalainen (sittemmin kokoomuslai-

nen) kansanedustaja Tekla Hultin on kirjannut päiväkirjaansa sen val-

tavan hermojännityksen, minkä vuodenvaihteen 1917−1918 tapahtumat 

tuottivat. Samalla hän kuitenkin kiitollisena iloitsi elävänsä aikaa, jossa 

tapahtui jotain suurta: ”Aika” kiisi rajummin kuin koskaan, ja viikkoi-

hin ja päiviin mahtui noina hetkinä tapahtumia yhtä paljon kuin ennen 

364 Voionmaa 1928b, 9–14; Voionmaa 1924, 173, 188–197.
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vuosiin ja vuosikymmeniin. Joskin eläminen historian käänteessä tuotti 

sen, että poliitikot rynnistivät riidellen eturiviin saadakseen nimensä 

ensimmäiseksi historian lehdille. ”Minkä arvostelun on historia antava 

meistä kohtalonhetkenämme?” Hultin suree.365 Eduskunnassa hämmen-

nys oli Voionmaankin mukaan noina aikoina suuri, ja maa oli perikadon 

partaalla. Valoisaa itsenäisyysjulistusta seurasi pitkä, synkkä ja kaamea 

aika, Voionmaa kirjoitti kymmenen vuotta myöhemmin.366

Anarkian ajan opetus oli Voionmaan mukaan se, että yhteiskunnan 

tulisi kehittyä ainoastaan todellisen valtiollisen ja yhteiskunnallisen va-

listuksen ja moraalisen vastuullisuuden johdolla. Suomenkin tapausten 

tausta oli maailmanpalossa, joka oli ollut työväestölle vaaran aikaa ja joka 

päättyi suurvaltojen räikeään todistuskappaleeseen, Versailles’n rauhan-

kirjaan. Myönteistä suursodan ajassa oli Voionmaan mukaan ollut se, 

että se romahdutti työväkeä riistäneet keisarikunnat: Venäjän, Itävallan 

ja Saksan. Ja sepä olikin ollut palvelus tulevaisuudelle, että maailman-

sodan melskeet synnyttivät Euroopassa vihdoinkin kansanvaltaisen hal-

litustavan, demokratian.367 Sisällissotaa seurasi kuitenkin vielä armoton 

leiritulien aika, mikä poliittisella kentällä näkyi epäluulona ja syyllisten 

etsintänä. Jaakko Paavolainen kirjoittaa Tanner-elämäkerrassaan, että 

poliittinen todellisuudenkuvaus jää riittämättömäksi, ellei huomaa sitä 

seikkaa, että Suomessa vallitsi sama yhteiskuntapoliittinen perusasetel-

ma 1905−1906, 1918 ja vielä 1930-luvun lopullakin. Tällä hän tarkoitti 

sitä, että kaikissa merkittävissä voimaryhmittymissä, kuten armeijassa, 

suojeluskunnissa, järjestysvallassa, tuomaristossa, ylimmässä virkakun-

nassa, papistossa, oppineistossa ja teollisuuden johdossa oli läpikäyvänä 

porvarillinen aatemaailma, valkoisuus, ja sen mukainen politiikan teke-

misen tapa.368 Vuosia 1918–1944 onkin kuvaavasti kutsuttu ”valkoisen 

tasavallan” ajaksi. Voionmaa totesi 1924, että Tokoin hallitus (1917) oli 

ollut siihen mennessä ainoa ”ankarasti” parlamentaarinen hallitus Suo-

messa. Hän lisää vielä myöhemmin Tannerin vähemmistöhallituksen 

kokemusten jälkeen, ettei nuori Suomi ollut juuri missään suhteessa 

365 Hultin 1938, 187−188, 197, 214, 220, 234, 237.
366 Voionmaa 1928b, 9–14.
367 Voionmaa 1928b, 9–14.
368 Paavolainen 1989, 17.
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saavuttanut kansakunnallista eheyttä ja tasapainoa.369 Sen sijaan Voion-

maan urakehityksen näkökulmasta vuosi 1918 oli vapauttava ja uutta 

tulevaisuutta luova. Radikaalit, hänen toimintaansa puolueessa estäneet 

toverit olivat joko mullan alla tai pakolaisina naapurimaissa. Tie valta-

kunnanpolitiikkaan oli Voionmaalle vihdoinkin auki. Hänestä tuli jo ke-

sällä 1918 Sdp:n johtavin asiantuntija sekä hallitusmuotokysymyksessä 

että ulkopolitiikassa.370 Lisäksi hänen professorivirkansa alkoi elokuun 

alusta 1918. Vihdoinkin Voionmaan molemmilla kiinnostuksen rinta-

milla palaset loksahtivat paikoilleen.

369 Voionmaa 1924, 175; Voionmaa 1931a, 150.
370 Soikkanen 1975, 340, 344.



Johtajat ja joukot ryhmäkuvassa. Sdp:n tuoreet kansanedustajat 1919. 
Väinö Voionmaan asemaa sisällissodan jälkeisessä puolueessa kuvaa se, 

että hän poseeraa eturivissä puoluejohtaja Väinö Tannerin rinnalla. 
Kuva: Työväen Arkisto.
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4. Tarton rauhanprosessi: poliittinen tulikaste

Kun kulkija lähestyy etelävirolaista Tarton kaupunkia, hän kohtaa ensim-

mäiseksi kaupunkia ympäröivän vanhojen puutalojen ja pienteollisuus-

rakennusten kirjavan ja epäsymmetrisen kehän. Matkaaja puikkelehtii, 

kääntyilee ja vääntyilee kohti keskustaa, joka kohta avautuukin Emajoen 

rantaan, kaupungin ytimeen, sillan kupeeseen. Tartto on jäänyt Suo-

men historian lehdille pääosin kolmesta syystä. Kaupunki muistetaan 

vanhasta perinteikkäästä yliopistostaan, laulujuhlistaan sekä Viron ja 

Neuvosto-Venäjän välisestä rauhansopimuksesta 2.2.1920 ja siitä vaikut-

teita saaneesta Suomen ja Neuvosto-Venäjän rauhankirjasta 14.10.1920.1 

Nykymatkailija löytää Tarton neuvottelujen historiallisen istuntopaikan, 

ylioppilasosakuntien talon, hyvässä kunnossa nykyiseltä Tõnissonkadul-

ta Viron kansallismuseon naapurista sekä historiallisen neuvottelupöy-

dän – jonka ympärillä molemmat rauhat solmittiin – kauniissa vanhassa 

ylhäisötalossa toimivasta Tarton kaupunginmuseosta Narvantieltä Ema-

joen itäpuolelta.

Tässä luvussa arvioidaan Voionmaan ensikokemuksia, tuntemuksia 

ja odotuksia Tarton rauhanneuvottelukunnan jäsenenä.

1  Tarton prosessia ovat kuvanneet kaunokirjallisessa muodossa Tuure Viertola teoksessaan Tarton tanssi 
1974 ja Paavo Haavikko käsikirjoituksellaan tv-elokuvaan Suuri peli – korkeat panokset. Yleisradio/TV 1, 
1999.
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Ristiriitaisin tuntein Viroon

Väinö Voionmaa tuli valituksi Tarton rauhanneuvottelukuntaan itära-

jaspesialistina ja maltillisena sosialistina. Hänen statuksensa oli parin 

edellisen vuoden aikana noussut yhteiskunnallisissa piireissä huomat-

tavasti. Maalisvaaleissa 1919 hänestä oli tullut kansanedustaja ja vuotta 

aiemmin ylimääräinen historian professori nimensä muuttaneeseen 

Helsingin yliopistoon. Voionmaa saapui kotoaan Helsingin Huvilaka-

dulta Katajanokan Pohjoissatamaan aamulla 9. kesäkuuta 1920. Sa-

tamassa oli poikkeuksellisen paljon vilskettä. Luotsilaiva Eläköön teki 

lähtöä Tallinnaan, ja lähtijöiden joukossa oli Suomen ja Venäjän rau-

hanneuvotteluihin matkaava valtuuskunta. Voionmaan lisäksi ydinryh-

mään oli nimetty kuusi edustajaa. Joukkuetta johti kokoomuslainen, 

Venäjän kielestä ja kirjallisuudestakin aikanaan tutkinnon suorittanut 

lakimies Juho Kusti Paasikivi. Muina jäseninä olivat kansantaloustie-

teen professori, edistyspuoluelainen Juho Vennola, Sdp:n puheenjoh-

taja, tuomari Väinö Tanner, maalaisliittolainen maantiedon opettaja 

ja toimittaja Väinö Kivilinna, ruotsalaisen kansanpuolueen oikeusop-

pinut, Suomen itsenäisyysjulistuksen yksi allekirjoittajista Alexander 

Frey ja Venäjälläkin asunut paperiteollisuusmies, kenraalimajuri Rudolf 

Walden. Lisäksi laivaan nousi neuvottelukunnan sihteeri esittelijäsihtee-

ri Esko Heilimo, kansainvälisen oikeuden asiantuntija ja Suomen Köö-

penhaminan lähettiläs Karl Gustaf Idman, ulkoasiainministeriön virka-

mies Lauri Hannikainen, sotilasasiantuntija majuri Arne Somersalo ja 

Helsingin pormestari Paavo Pajula sekä noin 50 henkeen yltävä avustava 

virkamiesjoukko, kuten pikakirjoittajia, tulkkeja, sähköttäjiä, mekaanik-

koja, autonkuljettajia ja kansliahenkilökuntaa. Lisäksi seurueeseen liittyi 

iso joukko kaikkien keskeisten sanomalehtien toimittajia.

Valtuuskunnan avustajajoukkoa pikaisesti arvioitaessa kiinnittyy 

huomio siihen, että ainakin Hannikainen ja Tannerin ystävä Paju-

la olivat aktiiveja heimoliikkeen miehiä. Hannikainen oli toiminut 

Itä-Karjalan komitean jäsenenä ja toimituskunnan puheenjohtaja-

na (1918−1919) ja sittemmin järjestön poliittisena osastonjohtajana. 

Pajula oli saman organisaation hallinto-osaston johtaja ja oli vie-

raillut muun muassa Repolassa Pohjois-Aunuksessa marraskuussa 
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1919.2 Itä-Karjalan toimituskunnan – joka johti Repolan kuntaa sen 

Suomeen liittymishankkeissa – päällikkönä oli toiminut puolestaan 

vuonna 1919 Rudolf Holsti. Heimohenkinen Itä-Karjala-liike oli näin jo 

lähtökohtaisesti hyvin vahvasti edustettuna Tarton valtuuskunnassa, sillä 

alueen liittämistä Suomeen tukivat avoimesti myös oikeistopoliitikot 

Kivilinna, Walden ja Vennola. Neuvottelujen myöhempää kulkua ajatel-

len tämä lähtökohta, Itä-Karjala-orientaatio, on hyvä muistaa.

Tarton seuruetta oli saattamassa Pohjoissatamassa hallituksen jäse-

niä, kuten pääministeri Rafael Erich, ulkoasiainministeri Rudolf Holsti 

ja kauppa- ja teollisuusministeri Leo Ehrnrooth sekä kansanedustajia ja 

muuta yleisöä.3 Voionmaa huomauttaa sittemmin, että joukko jakaantui 

kahtia ”meihin demokraatteihin” ja ”herroihin”.4 Tunnelma oli juhlava ja 

jännittynyt sekä Tallinnaan matkaavien joukossa että rannalle hyvästejä 

jättäneiden keskuudessa.

Laivan rantauduttua Tallinnaan valtuuskunnan otti vastaan Viron hal-

litus ja kunniakomppania. Satamasta joukko vietiin ensin siistiytymään 

hotelliin, sitten Toompean mäellä olevaan eduskunnan huoneistoon, 

missä pääministeri Jaan Tõnisson otti delegaation vastaan lounaan mer-

keissä. Aatemaailmaltaan virolaisnationalistinen ja sosialismikriittinen 

Tõnisson oli 1890-luvulla ollut Viron itsenäistymisliikkeen johtohahmo-

ja ja kuulunut nuoren Hella Murrikin (Wuolijoen) ja Oskar ja Aino Kal-

laksen ystäviin.5 Tõnissonin sanottiin olleen oikea kansanpuhuja, joka 

ilmaisi itseään voimakkaasti ja terävästi. Häntä ei pidetty aivan Suomen 

ystävänä syystä, että tämä ja muutkin virolaiset tuntuivat pelkäävän, että 

Suomi tekisi heistä henkisen alusmaansa. Illan suussa neuvottelukunta 

siirtyi Tallinnan rautatieasemalle, jossa ylimääräinen juna jo heitä odot-

ti. Viron maaseutu näytti takapajuiselta − ”venäläistä sluskisuutta ja rap-

peutumista”. Syynä tähän oli osittain maaomaisuuden epätasapuolinen 

jako, suomalaiset neuvottelijat arvelivat näkemästään.6 Matka Tarttoon 

– 185 kilometriä − kesti kuusi tuntia, ja retkikunta pääsi yöpuulle hotelli 

2  Rasimus 2001, 201, 215.
3  Helsingin Sanomat 10.6.1920, 3.
4  Voionmaan päiväkirja 20.7.1920. Voionmaan arkisto. KA.
5  Ks. Tuomioja 2010b, 85–87, 95–99.
6  Paasikiven päiväkirja 9.6.1920. Ks. Paasikivi 2000, 14.
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Petersburgiin ja kansliaväki hotelli Livoniaan vasta puolen yön aikoihin. 

Venäläisille oli varattu huoneet kaupunkia jakavan Emajoen itäpuolella 

olevasta Bellevue-hotellista. Monet suomalaiset kirjailijat, kuten Eino 

Leino toukokuussa 1921, asuivat vieraillessaan Tartossa hotelli Peters-

burgissa. Leinon seurueeseen kuulunut Aino Thauvón-Suits7 on kuvan-

nut hotellia näin: ”Nimestään huolimatta oli tämä vanha entisaikaan 

kai hyvinkin loistelias hotelli hyvin kodikas laiskoine ovenvartijoineen. 

Punaista samettia oli aika paljon, mutta se ei ollut pölyistä. Huoneet 

olivat avaria ja vilpoisia, ja tuuli leyhytteli valkeita, kankeaksi tärkättyjä 

ikkunanverhoja…”8

Tartto ei ollut Väinö Voionmaalle uusi kaupunki. ”Tarton kaupun-

gissa kuvastuvat Wiron kansan menneet vaiheet”, kirjoittaa Voionmaa 

ollessaan Tartossa neljänsien Viron laulujuhlien aikana 1891. Kaupun-

ki oli rakentunut Emajoen varteen lähelle suurta Peipsijärveä. Joen 

lisäksi kaupunkia leimasi korkea tamminen kumpu, ”Taaranmäki” 

(Toomemagi), vanha pakanallinen uhripaikka. Saksalaisen herruus-

ajan merkiksi mäen nimi oli muutettu Tuomiomäeksi, jonka ympä-

rille kivistä rakennettu Tartto oli noussut. Sittemmin ruotsalaisvalta 

oli pystyttänyt kaupungin keskustaan yliopiston.9 Ennen virolaisten 

kansallisuus- ja itsenäisyysliikettä 1800–1900-luvun vaihteessa maata 

olivat hallinneet Venäjän keisarit − kuten Suomeakin. Ensimmäiset Vi-

ron laulujuhlat oli järjestetty Tartossa 1869, seuraavat 1879 ja 1880 yl-

tiönationalistisessa hengessä.10 Voionmaa toteaa kirjoituksessaan, että 

kun oli kerran nähnyt virolaisen laulujuhlan, oli nähnyt koko Viron 

kansan. Vuoden 1891 juhlat olivat olleet poikkeukselliset. Samoin kuin 

Suomessa venäläistämisliike oli lannistanut laulun ja viron kieli vaih-

dettu venäjäksi, Taaranmäen tammet olivat lakanneet humisemasta. 

Tuolloin vielä nuori maisteri Wallin kirjoitti toiveikkaasti muun ajan 

sivistyneistön tapaan ”Suomen sillasta”, Suomea ja Viroa yhdistävästä 

7  Aino Thauvón oli virolaisen runoilijan ja vasemmistopoliitikon Gustav Suitsin suomalainen puoliso.
8  Thauvón-Suits 1958, 65–69; Tartosta kirjailijoiden kaupunkina Ilomäki 2003; Leinon matkakirje Viroon 

julkaistiin sekä Helsingin Sanomissa että virolaisessa Postimees-lehdessä.
9  Tartu Ülikool perustettiin Ruotsin vallan aikana 1632 eli 8 vuotta aiemmin kuin Turun Akatemia.
10  Tartossa sijaitseva Tarton Laulujuhlamuseo löytyy osoitteessa Jaama 14. Viron laulu- ja tanssijuhlat 

liitettiin vuonna 2003 Unescon henkisen kulttuuriperinnön rekisteriin.
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heimositeestä.11 Kesäkuussa 1920 Paasikivellä oli näkemästään vähem-

män romanttinen arvio. Tartto oli hänen mukaansa ulkoisesti odotta-

mattoman rappeutunut, kadut kurjassa kunnossa ja talot sekä hotellit 

mukaan lukien korjaamatta.12

Voionmaa oli ollut Tartossa myös puolueensa asioilla. Sdp ja sen vi-

rolainen veljespuolue13 olivat pitäneet aktiivisesti yhteyttä jo 1905−1907, 

jolloin toimittaja ja sosiaalidemokraattinen poliitikko Mikhel Martna 

esitteli useasti ja laveasti Ylioppilaiden Sosialidemokraattisen Yhdis-

tyksen nuorille suomalaissosialisteille maansa oloja.14 Jälleen maiden 

kriittisinä vuosina 1919−1920 yhteydet tiivistyivät. Viron sosialidemok-

raattisen puolueen toinen puoluekokous lähetti puheenjohtajansa, kir-

jailija-poliitikko Karl Astin nimissä muun muassa maaliskuussa 1919 

Sdp:lle tervehdyksensä ”ihmetellen suomalaisen työväenluokan itsetie-

toisuutta ja sitkeyttä”,15 kun peräti 80 työläisedustajaa oli 1919 valittu 

Suomen eduskuntaan. Kuukauden päästä Sdp sai lähettää vastaonnitte-

lut, sillä myös Virossa sosialidemokraattinen puolue oli voittanut vaalit. 

Samalla valitettiin sitä, ettei Suomen valkoinen hallitus ollut päästänyt 

virolaisia tovereita Suomeen neuvottelemaan poliittisesta tilanteesta 

Sdp:n kanssa. Tästä ei kuitenkaan ollut pelästytty, vaan virolaiset olivat 

kutsuneet suomalaisia edustajia keskustelemaan yhteisistä asioista Vi-

roon ja matkaan oli lähtenyt Väinö Tanner.16 Maansa tilannetta Tanne-

rille selostanut Gustav Suits oli pitänyt tilannetta vaikeana ja pyytänyt 

apua Suomesta. Poliittista painetta maassa oli lisännyt se, että aseis-

tautuneita ja hyvin harjoitettuja bolsevikkeja oli ollut tuolloin maassa 

65 000. Virolaiset olivat kertoneet olevansa ylen kyllästyneitä sotaan, 

ja sotilaat olivat karkailleet peltotöihin. Samalla tavalla kuin Suomessa, 

rauhanteko Neuvosto-Venäjän kanssa oli arveluttanut virolaisia, mutta 

Viron sosiaalidemokraatit kannattivat rauhantekoa. Suomalaiset olivat 

11  Nimimerkki Wäinö Alho (Väinö Voionmaa) Tartto ja virolaisten laulujuhlat. Kyläkirjaston Kuvalehti 1891, 
51–55.

12  Paasikiven päiväkirja 9.6.1920. Ks. Paasikivi 2000, 14.
13  Viron sosialidemokraattinen puolue (Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööliste Ûhendus) perustettiin ensim-

mäisen kerran 1905 ja venäläistämispaineen purkautuessa uudelleen 1917.
14  Ylioppilaiden Sosialidemokraattisen Yhdistyksen pöytäkirjat 18.11.1906 ja 28.4.1907. Yhdistyksen ko-

kouksessa vieraili myös latvialainen, tohtori Walter 5.5.1907. Työväen arkisto;
15  Sdp:n eduskuntaryhmän pöytäkirja 31.3.1919. Sdp:n arkisto. TA.
16  Sdp:n eduskuntaryhmän pöytäkirja 23.4.1919. Sdp:n arkisto. TA.
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lähettäneet vielä toisenkin lähetystön Viroon toukokuussa 1919. Lähe-

tystöön valittiin Voionmaa, Tanner ja Jaakko Keto. Evästykseksi lähtijöitä 

oli kehotettu esittelemään Sdp:ssä käytyjä keskusteluja laajasti eikä pai-

nostamaan virolaisia solmimaan rauha millä tahansa ehdoilla.17

Matkan jälkeen Voionmaa ja Keto olivat selostaneet näkemäänsä 

eduskuntaryhmälleen. Keto oli käynyt vapaussotaansa käyvän maan 

itärintamallakin, missä hänelle oli korostettu, etteivät virolaiset tulisi 

ylittämään oman alueensa rajoja. Voionmaan mukaan virolaisten asema 

oli todella vakava, jos bolsevikit kykenisivät murtamaan rintaman. Ku-

ten Suomessakin, Viron vasemmisto oli jakaantunut sosialistivallanku-

mouksellisiin ja sosiaalidemokraatteihin, mutta Voionmaan mukaan 

ryhmien väliset näkemyserot eivät olleet ylipääsemättömiä. Tilannetta 

helpotti hänen mukaansa se, että kommunisteja oli maassa vähän. Tou-

kokuisen matkan jälkeen 1919 Tanner oli ottanut esille pääministeri 

Kaarlo Castrénin hänelle ja Suomen Sosialidemokraatin päätoimittaja 

Hannes Ryömälle esittämän, salassa pidetyn kysymyksen Viron avusta-

misesta. Pyyntö avusta oli tullut Suomen hallitukselle Viron pääministe-

rin Jaan Poskan nimissä. Oliko Sdp:n eduskuntaryhmä valmis tukemaan 

viiden miljoonan markan lainaa, jolla olisi rahoitettu 500 hengen suu-

ruisen suomalaisen apujoukon varustamista Viron rintamalle kolmen 

kuukauden ajaksi? Valmisteluvaliokunta, johon Voionmaakin oli nimet-

ty, päätti 7−3 äänin, ettei lainanantoa tuettaisi. Tanner oli puolustanut 

lainanantamista, mutta ryhmän vasen siipi oli sen sijaan vastustanut 

sitä samoin kuin Voionmaa. Kokouksessa paikalla olleista 57:stä Sdp:n 

eduskuntaryhmän jäsenestä vain neljä oli tukenut lainan antamista. He 

olivat olleet Tanner, Edvard Huttunen, Hannes Ryömä ja Oskari Leivo.18 

Näin Voionmaan ja Tannerin, jotka molemmat edustivat reformistista 

sosiaalidemokratiaa, näkemyserot yhteiskunnan muuttamisen tavoista 

olivat lähtökohtaisesti erilaiset jo tässä vaiheessa: toinen hyväksyi kan-

sallisesti oikeutetun aseellisen väkivallan, toinen ei.

Virolaisten sosiaalidemokraattien vierailut Suomeen olivat jatkuneet. 

Kesäkuun alussa 1919 Sdp:n vieraaksi oli saapunut puoluetyöntekijä 

Willem Ernits, joka oli kertonut Viron sosialidemokraattisen puolueen 

17  Sdp:n eduskuntaryhmän pöytäkirja 4.5.1919 ja 5.5.1919. Sdp:n arkisto. TA.
18  Sdp:n eduskuntaryhmän pöytäkirja 21.5.1919 liitteineen. Sdp:n arkisto. TA.
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olleen aluksi kerenskiläinen ja suunnitelleen federatiivista valtioliittoa 

Venäjän kanssa. Kun saksalainen valta Virossa oli murtunut ja bolse-

vikkien hyökkäykset olivat alkaneet, Viron työväenpuolue oli kääntynyt 

bolsevikkeja vastaan ja vaatinut demokraattista politiikkaa. Virolaiset 

sosialistit eivät liioin olleet katsoneet suopeasti valkosuomalaisten apu-

joukkoja. Sota oli ollut tuolloin jo päättymässä, mutta edelleen oli pelätty 

Venäjän vahvistumista.19 Tämä pelko yhdisti veljespuolueita edelleen.

Kokoontuessaan Tarton rauhankonferensseihin kevätpuolella 1920 

virolaiset ja suomalaiset olivat näin ohittaneet tsaari Nikolai II:n venä-

läistämisvaiheet suhteellisen vähin vaurioin, mutta joutuneet kumpikin 

tahoillaan selvittämään sisäisiä voimasuhteita vuosien 1918 ja 1919 vel-

jessodissa. Taistelut oli kesäkuuhun 1920 tultaessa katkerasti koettu ja 

ristiriitaisesti muistettu. Paasikiven mukaan virolaiset olivat kuitenkin 

edelleen kokemuksistaan hyvin arkoja ja epäluuloisia myös suomalaisia 

kohtaan.20

Tarttoon kokoontuneet neuvottelijat olivat maidensa poliittista eliittiä, 

jotka lähtivät neuvottelemaan ennen muuta valtioiden välisistä rajalin-

jauksista entisen emämaansa, bolsevikkien käsiin päätyneen Venäjän 

hallinnon kanssa. Tarton prosesseja arvioitaessa on syytä muistaa, että 

valtiorakenteellisesti tilanne oli ennen kokematon sekä Virolle, Suo-

melle että Neuvosto-Venäjälle: kaikki osapuolet hakivat alueellisesti ja 

sisäpoliittisesti uudelleen rakennettavan valtionsa rajoja. Viron etsintä 

päättyi Tartossa seitsemän kuukautta aiemmin kuin Suomen. Viron ja 

Neuvosto-Venäjän rauhankirja sinetöitiin 2. helmikuuta 1920.21 Suomen 

osalta neuvottelut Neuvosto-Venäjän kanssa tultiin käymään samassa 

paikassa, Viron ylioppilasosakuntien talossa. Tartto symboloi paikkana 

mainiosti pikkuvaltioiden itsenäistymistä – olihan se ollut 1860-luvulta 

lähtien Viron kansallisen heräämisen keskus.22

19  Sdp:n eduskuntaryhmän pöytäkirja 4.6.1919 liitteineen. Sdp:n arkisto. TA.
20  Paasikiven päiväkirja 20.6.1920. Ks. Paasikivi 2000, 15.
21  Viron itsenäisyysjulistus annettiin 24. helmikuuta 1918. Viron ja Neuvosto-Venäjän solmima Tarton 

rauha päätti valkoisten voittoon päättyneen Viron sisällissodan, jossa oli mukana myös suomalaisia 
vapaaehtoisia.

22  Viron kulttuuripääkaupungilla Tartolla on vaiheikas historia saksalaisten, puolalaisten, ruotsalaisten 
ja venäläisten vaikutuspiirissä: kaupunki perustettiin 1030, 1200-luvulla se oli Hansa-kaupunki, 1632 
sinne perustettiin ruotsalainen yliopisto, 1876 sieltä avattiin rautatieyhteys Tallinnaan ja Pietariin, 
1920−30-luvulla kaupunki eli henkistä kukoistuskauttaan, neuvostovallan aikana (1940−41, 1944−91) 
sen johtopaikan peri Tallinna ja kaupunki eristäytyi. History of Estonia 2002, 327−335.
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Suomi liittyi kapinallaan maailmansotaan

Tarton tapaaminen ei ollut ensimmäinen yritys itsenäistyneen Suomen 

ja vallankumouksen jälkeisen bolsevikkisen Venäjän välisten suhteiden 

normalisoimiseksi. Kuten edellä on todettu, Suomen kansanvaltuus-

kunta ja Venäjän bolsevikkijohto tekivät maiden välisen ensimmäisen 

rauhansopimuksen 1. maaliskuuta 1918. Suomen puolelta allekirjoitta-

jina olivat Edvard Gylling ja Oskari Tokoi, Venäjän puolelta itse V. I. Le-

nin, Lev Trotski, Josif Stalin ja P. Prosjan.23 Punaisten hävittyä Suomen 

sisällissodan sopimus raukesi. Sisällissodan vielä riehuessa solmittiin 

Brest-Litovskin rauha (3.3.1918), jossa Venäjä lupasi tyhjentää välittö-

mästi Suomen ja Ahvenanmaan venäläisistä joukoista sekä lupasi lo-

pettaa kaiken kiihotuksen ja propagandan Suomen hallitusta ja julkisia 

laitoksia vastaan.24

Seuraava askel suomalais-venäläisten suhteiden järjestämisessä otet-

tiin 14.6.1918, jolloin presidentti nimitti neuvottelukunnan Suomen ja 

Venäjän rauhantekoa varten. Sen puheenjohtajana oli valtiosihteeri Carl 

Enckell ja jäseninä professori Rafael Erich, valtioneuvos August Ramsay 

ja valtiokonttorin pääjohtaja Jonatan Vartiovaara. Asiantuntijana neu-

vottelukunnassa toimi muun muassa yleisesikunnan päällikkö, eversti 

Nils Procopé. Muutamiin kokouksiin osallistui myös valtionhoitaja Pehr 

Evind Svinhufvud, senaatin talousosaton varapuheenjohtaja Paasikivi ja 

armeijan ylilääkäri V. O. Sivén.25 Heti aluksi miehet joutuivat pohtimaan, 

vallitsiko Suomen ja Venäjän välillä ylipäätään sotatila ja tulisiko tehtävä 

sopimus olemaan ”rauhansopimus”. Lisäksi käsite ”Venäjä” vaati tarken-

tamista – kenen kanssa loppujen lopuksi oltiin tekemässä sopimusta? 

Miehet sopivat yksimielisesti Erichin esityksestä, että koska Venäjä oli 

avustanut suomalaisten punaisten kapinaa, se oli aiheuttanut sotatilan, 

ja näin tehtävä sopimus olisi rauhansopimus. Tähän Ramsay kauhis-

23  Sopimus Venäjän ja Suomen sosialististen tasavaltain välillä. Päätetty Pietarissa 1 päivänä maaliskuuta 
(16 päivänä helmikuuta) 1918. Suomen Asetuskokoelma nro 31 1918.

24  Rauhansopimus yhtäältä Saksan, Itävalta-Unkarin, Bulgarian ja Turkin sekä toisaalta Venäjän välillä 
3.3.1918, 6. artikla. Ks. http://www.histdoc.net/historia/1917-18/brest.html (poimittu 28.5.2012).

25  Neuvottelukunta kokoontui Helsingissä 22 kertaa 14.6.−22.7.1918 välisenä aikana ja jatkoi istuntojaan 
Berliinissä 25.7.−23.8.1918.
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teli, että jos maiden välillä vallitsi sotatila, se antaisi venäläisille aihetta 

oikeasti ryhtyä sotatoimiin Suomea vastaan – tämän takia sopimus oli-

si tehtävä mahdollisimman nopeasti. Venäjä määriteltiin sen enempää 

problematisoimatta silloiseksi ”neuvostohallitukseksi”.26

Rajakysymyksissä neuvottelukunta puuttui sekä Suomen itäisiin 

että pohjoisiin rajoihin. Yllättävä tieto neuvottelukunnan jäsenille oli, 

että rajankulkuehdotusta pohdittaessa Procopé oli valmis luopumaan 

Suomelle kuuluvista Karjalankannaksen eteläosista. Hänen mukaansa 

silloinen raja-alue (Rajajoen rajan alue) oli strategisesti hyvin epäedul-

linen Suomelle. Sen sijaan ”jonkun verran sisäänpäin rajasta löytyi ver-

rattain hyviä puolustusasemia”. Näin ollen Procopé esitti, että olisi syytä 

vastiketta vastaan luovuttaa Venäjälle alue, missä suurimmaksi osaksi 

löytyi venäläisten omistamia huviloita. Procopé tarkoitti Terijoen kun-

nan, etenkin Kuokkalan ja Rajajoen kylien alueita, joissa nämä huvilat 

pääasiallisesti olivat.27 Jo lokakuussa 1918 kyseinen rajaseutu oli tarkoin 

määritelty poliittista ja taloudellista erityistukea vaativaksi alueeksi, Raja-

maaksi.28

Arka Kannaksen rajasiirto oli näin manattu esille, ja neuvottelukun-

nan laatima sopimuspohja taskussaan neuvottelijat lähtivät Berliiniin. 

Tämä oli toinen konkreettisen yritys Suomen tasavallan ja bolsevikkien 

ohjastaman Venäjän välisten suhteiden määrittämiseksi. Neuvottelut al-

koivat 3. elokuuta 1918 Berliinissä venäläisten ehdottaman Saksan toimi-

essa välittäjänä. Saksan keisarikuntahan oli solminut rauhan Neuvosto-

Venäjän kanssa maaliskuussa 1918. Suomen delegaatiota neuvotteluissa 

johti ministeri Carl Enckell. Berliinin neuvottelujen merkitys oli sikäli 

huomattava, että siellä kaivettiin naftaliinista ja asetettiin vaatimus-

listalle jo 1840-luvulla painotettu niin sanottu kolmen kannaksen raja. 

Kuten edellä on selostettu, suunniteltu rajalinja kulki Suomenlahti− 

Laatokka−Ääninen−Vienanmeri-reittiä. Uusi toivottu rajalinja oli täysin 

26  Rauhantekoon Suomen ja Venäjän välillä valtuutetun neuvottelukunnan pöytäkirja 14.6.1918. Tarton 
rauhaan liittyvät asiakirjat. Kansio 12 B 1. UM:n arkisto.

27  Rauhantekoon Suomen ja Venäjän välillä valtuutetun neuvottelukunnan pöytäkirja 18.6.1918. Tarton 
rauhaan liittyvät asiakirjat. Kansio 12 B 1. UM:n arkisto.

28  Rajamaan komendantteina toimivat 1918−1922 heimomiehet Georg Elfvengren, Kai Donner ja Kaarle 
Rantakari sekä Lauri Sarin, Erik Heinrichs ja Ilo Schroeder. Lähteenmäki 2009, 148−151.
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kytköksissä Saksan ja Suomen sotilaspoliittiseen ja poliittiseen yhteis-

työhön. Enckell ilmoittikin Kaiserho�n hotellissa pidetyssä kokouksessa, 

että Suomessa Saksan joukkoja johtava kreivi Rüdiger von der Goltz oli 

laatinut ehdotuksen Saksan ja Suomen tulevasta sotilasliitosta. Enckell 

lisäsi, että kyseinen liitto oli mahdollinen vain, jos ajankohtainen ku-

ningaskysymys saataisiin onnelliseen päätökseen. Sivén puolestaan in-

nostui, että liitto auttaisi Suomea vetämään rajat Syväri-joen eteläpuolel-

lekin. Neuvottelukuntaan liittynyt Hugo Rautapää vannotti puolestaan 

Enckelliä, että tämä painottaisi saksalaisille, että Suomen oli saatava Itä-

Karjala. Enckell muistutti, että saksalaiset edellyttivät kompensaationa 

Karjala-avustaan Suomen tukea pyrkimyksilleen ajaa englantilaiset pois 

Muurmannin rannikolta.29

Heti ensimmäisessä kokouksessa nostettiin esille myös Petsamon 

Suomeen liittäminen 1917−1918 käytyjen keskustelujen hengessä. Unel-

moitiin, että Suomesta tulisi liitoksen myötä täysvaltainen Jäämeren ran-

tavaltio. Tästä taas seuraisi se, että Venäjän oli välittömästi vietävä asiat 

siihen suuntaan, että Suomi tulisi kutsutuksi Huippuvuorten kysymystä 

pohtivaan kansainväliseen kokoukseen.30 Tämä muotoilu paljastaa hyvin 

kiinnostavasti, että Suomi seurasi aktiivisesti päivänpolttavaa kansain-

välistä kiistelyä Euroopan pohjoisista raja-alueista eli Huippuvuorten31 

omistajuudesta ja tahtoi päästä myös saarten omistajien joukkoon.

Venäläisten kanssa käytyjen neuvottelujen pöytäkirjoissa ei käytetä 

sanaa ”rauhansopimus”, vaan muotoa ”säännöllisten suhteitten molem-

pain maiden välillä voimaan saattaminen”. Tämä johtui siitä, etteivät 

venäläiset katsoneet olevansa sotatilassa Suomen kanssa, eikä heidän 

mukaansa näin ollen voitu puhua myöskään rauhansopimuksesta. Yh-

teiskokousten aluksi neuvostotasavalta tunnusti Suomen itsenäisyys- 

29  Suomen neuvottelukunnan pöytäkirja 25.7.1918 Berliinissä. Tarton rauhaan liittyvät asiakirjat. Kansio 
12 B, 1. UM:n arkisto.

30  Rauhantekoon Suomen ja Venäjän välillä valtuutetun neuvottelukunnan pöytäkirja 14.6.1918. Tarton 
rauhaan liittyvät asiakirjat. Kansio 12 B 1. UM:n arkisto.

31  Alkujaan Huippuvuoret ”löysi” hollantilainen purjehtija Willem Barents 1596, ja saaret toimivat etenkin 
valaanpyytäjien ja metsästäjien tukikohtana vuosisatoja. 1800-luvulla sinne alettiin tehdä tieteellisiä 
matkoja (mm. A. E. Nordenskiöld kävi siellä 1873) ja perustettiin ensimmäinen hiilikaivos. 1800−1900-
luvun vaihteen mineraalilöytöjen myötä alkanut kiistely päättyi kansainväliseen Svalbardin sopimuk-
seen 14.7.1920, jonka mukaan Norja sai ylivallan saarilla, mutta myös muilla mailla oli mahdollisuus 
hyödyntää alueen raaka-aineita. Sopimus astui voimaan 1925.
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julistuksen ja Suomen valtion riippumattomuuden. Kokouksen pu-

heenjohtajana toiminut Saksan ulkoministeriön alivaltiosihteeri 

W. von Stumm summasikin, että ”siten tosiasiallisesti toteutui Suomen 

eroaminen Venäjästä. Mutta tämä tosiasiallinen ero kaipaa täydennystä, 

muodollista ilmaisua. Ennen kaikkea on välttämätöntä järjestää alue-

kysymys…”. Hänen mukaansa Suomen sotatapahtumat olivat estäneet 

ryhtymästä aiemmin suhteiden normalisoimiseen.32

Venäläisen neuvottelukunnan puheenjohtaja V. Vorovsky puolestaan 

vakuutti venäläisen vallankumouksen kunnioittavan kansojen itsemää-

räämisoikeutta eli sitä, että myös Suomella oli niin halutessaan oikeus 

erota Venäjästä: ”Sen vuoksi menettelee Venäjän tasavallan kansanko-

missaarien neuvosto täysin johdonmukaisesti ja loogillisesti julistaes-

saan Suomen itsenäiseksi.”33 Näin Suomi tuli venäläisten mukaan va-

paaksi Venäjän vallankumouksen myötä. Itse sopimus olisi voitu laatia 

jo puoli vuotta aiemmin, mutta kuten von Stumm, myös Vorovsky totesi 

Suomen oman vallankumouksen estäneen sopimuksen teon. Vorovkyn 

mukaan sisällissotansa myötä Suomi – pyytäessään Saksalta apua – tem-

pautui maailmansotaan, johon liittyivät kaikki Euroopan maat. Venäläis-

ten näkökulmasta Suomen ja Saksan läheisyys oli ymmärrettävä yhteis-

ten sotaponnistusten vuoksi. Tärkeintä venäläisillekin oli neuvotteluissa 

yhteinen etu eli sopimus Suomen kanssa olojen normalisoimiseksi.34

Enckell puolestaan korosti kahta seikkaa. Ensinnäkin riippumatto-

man Suomen tulisi saada ”luonnolliset valtiolliset rajat pohjoisessa ja 

idässä”, ja että Suomen itärajan takana asuva suomenheimoinen väestö 

”saisi liittää kohtalonsa Suomeen sekä yhdessä sen kanssa turvata suo-

malaisen kansa-rodun vastainen valtiollinen ja kansallinen kehitys.”35 

Muistelmissaan Enckell kertoo, että venäläisen valtuuskunnan puheen-

johtaja Vorovskyn asenne oli jo lähtökohtaisesti ikävä. Tämä oli vihjaillut 

32  Pöytäkirja 3.8.1918 Berliinissä pidetystä Suomen ja Venäjän välisestä neuvottelusta. Tarton rauhaan 
liittyvät asiakirjat. Kansio 12 B, 2. UM:n arkisto.

33  Pöytäkirja 3.8.1918 Berliinissä pidetystä Suomen ja Venäjän välisestä neuvottelusta. Tarton rauhaan 
liittyvät asiakirjat. Kansio 12 B, 2. UM:n arkisto.

34  Pöytäkirja 3.8.1918 Berliinissä pidetystä Suomen ja Venäjän välisestä neuvottelusta. Tarton rauhaan 
liittyvät asiakirjat. Kansio 12 B, 2. UM:n arkisto.

35  Pöytäkirja 3.8.1918 Berliinissä pidetystä Suomen ja Venäjän välisestä neuvottelusta. Tarton rauhaan 
liittyvät asiakirjat. Kansio 12 B, 2. UM:n arkisto.
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ilkeästi Suomi−Saksa-liitosta, joka oli konkretisoitunut Suomen sisällis-

sodassa. Toisaalta Enckell näki sittemmin (1923) murhatun Vorovskyn 

olleen leniniläinen siinä mielessä, että tämä oli aidosti tukenut Suomen 

itsenäistymistä.36

Kohteliaista pöytäpuheista huolimatta kyräilyn ilmapiirissä käydyt 

Berliinin neuvottelut eivät johtaneet konkreettisiin tuloksiin. Olosuh-

teiden epävakaudesta kertoo se, että Suomen hallitus kävi neuvotteluja 

myös Venäjän luoteisen rintaman väliaikaisen hallituksen – jota edus-

ti kenraali Nikolai Judenitšin johtama valtiollinen neuvosto – kanssa. 

Tämä neuvosto tunnusti amiraali Aleksandr Koltšakin Venäjän ylim-

mäksi hallitusasiamieheksi. Tässäkin suomalaisten tekemässä rauhan-

sopimuspaperissa piirrettiin Suomen pohjoisia ja itäisiä rajoja. Suo-

mella olisi esityksen mukaan muun muassa ”oikeus Jäämeren rannalla 

olevaan alueeseen, jota myöten on pääsy talvisatamaan” 15. helmikuuta 

1864 annetun keisarillisen julistuksen mukaisesti. Lisäksi Aunuksen 

ja Arkangelin kuvernementtien karjalaiselle väestölle oli tunnustettava 

oikeus (rauhankongressin tai Kansainliiton asettamissa rajoissa) täy-

delliseen kansalliseen itsemääräämiseen.37 Jälleen kerran nämä kaksi 

Voionmaallekin tärkeää geopoliittista peruslähtökohtaa tuli kirjattua 

paperille. Kevään ja alkukesän 1919 suomalaisia valkoisia kuumensivat 

ja työllistivät Pietarin hyökkäyssuunnitelmat sekä Rajajoen rajalla käyty 

propagandistinen leikkisota.38 Tuon samaisen levottoman ja hektisen 

vuoden maaliskuussa Voionmaa aloitti pitkän kansanedustajakautensa, 

ja pääsi heti käyttämään asiantuntemustaan tunteita kuumentavassa, 

Suomen pohjoista ja itäistä rajalinjaa koskevassa kiistelyssä.

Huhtikuussa 1919 sosiaalidemokraatit tekivät hallitukselle kaksi kiih-

keitä keskusteluja aiheuttanutta välikysymystä liittyen itärajan levotto-

maan tilanteeseen. Välikysymysten esittäjät halusivat tietää, tapahtuiko 

suomalaisjoukkojen värväystä Pietariin suuntautuvaa sotaretkeä varten, 

mistä puhuttiin ja huhuttiin laajasti. Lisäksi he tiedustelivat, oliko suo-

36  Enckell 1956, 320–321.
37  Ohjelma kesällä 1919. Aineistoa 1919. Asiakirja on samassa yhteydessä kuin painettu salassa pidettävä 

lehtinen ”Hallituksen tiedonanto Eduskunnalle Neuvosto-Venäjän tekemän rauhantarjouksen johdosta. 
Helsingissä 14.10.1919”. Kansio 12.D:1. UM:n arkisto.

38  Lähteenmäki 2009, 152−162, liite 1, 458−461.
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malaisia joukkoja jo mennyt rajan yli Venäjän Karjalaan ja mitä halli-

tus aikoi tehdä poistaakseen sodan riskin maiden väliltä. Se tiedettiin, 

että suomalaisia vapaaehtoisjoukkoja parveili ainakin Repolassa, ja että 

”edesvastuuttomat ainekset” suunnittelivat hyökkäystä Pietariin venä-

läisten ”taantumuksellisten piirien” kanssa, mistä hallituksen arveltiin 

olevan tietoinen. Nämä tekijät olivat Sdp:n mukaan ylläpitäneet alituista 

sodan uhkaa maassa, luoneet turvattomuutta ja pelkoa. Valtionhoitaja 

Carl Gustaf Mannerheimin puhe valtiopäivien avajaisissa oli entisestään 

lisännyt sodan vaaraa. Mannerheim oli muun muassa todennut, että 

”emme voi välinpitämättömästi katsella niitä kärsimyksiä ja sitä vainoa, 

joiden alaiseksi Suomen ulkopuolella asuvat heimolaisemme ovat jou-

tuneet”. Pääministeri Lauri Ingman hämmästeli sosiaalidemokraattien 

epäilyjä. Hänen mukaansa kaikki tiesivät, että vielä kuukausi aiemmin 

Virossa olivat kaiken hävittävät, murhaavat ja polttavat ryövärilaumat 

ottaneet haltuunsa koko maan. Kauhua ja hävitystä oli ollut kaikkialla. 

Aunuksessa tilanne ei ollut sen parempi. Siellä vallitsi raaka sorto, nä-

länhätä ja kaikenlainen kurjuus. Ingmanin hallitus ei aikonut seurata 

heimolaisten tilannetta kylmänä, mutta pyrki ratkaisuun rauhanomaisin 

keinoin. Mitä tuli Repolaan, Ingman luki lainauksen kyseisen kunnan 

kirjelmästä, jossa todettiin, että Suomi oli repolalaisten toivomuksesta 

turvannut kyläläisten hengen Venäjällä riehunutta terroria vastaan. Mitä 

taas tuli joukkojen värväämiseen ja yhteistyöhön valkoisten kenraalien 

kanssa, hallitus julkisesti ja ehdottomasti kielsi asian todenperäisyy-

den. Liioin hallitus ei tunnustanut tukeneensa eikä omien sanojensa 

mukaan ollut tietoinen hyökkäyksistä Venäjän Karjalaan ja Pietariin. 

Vielä pääministeri halusi muistuttaa, että Suomen ja Neuvosto-Venäjän 

välillä ei ollut sodan uhkaa.39 Tästä rauhoittavasta ja totuutta kiertävästä 

vastauspuheesta huolimatta maiden väliset suhteet olivat epäselvät ja hy-

vin jännitteiset. Toisekseen, noina levottomina vuosina toimeenpantiin 

hallituksen tieten niin sanottuja heimosotia itärajan yli useita: Vienaan, 

Petsamoon ja Viroon 1918, Repolaan, Porajärvelle ja Aunukseen 1919 

39  Valtiopäivät 1919. Pöytäkirja 11.4.1919, 41–74; Kiihkeä keskustelu jatkoi vielä huhtikuun loppuun: 
Valtiopäivät 1919. Pöytäkirja 23.4.1919, 88–89; Valtiopäivät 1919. Pöytäkirja 25.4.1919, 125; Valtiopäivät 
1919. Pöytäkirja 29.4.1919, 162–208.
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(mikä oli parhaillaan käynnissä käsiteltäessä asiaa eduskunnassa) ja Pet-

samoon toinen retki 1920. Kaikki retket epäonnistuivat tavoitteissaan.

Voionmaa kommentoi Aunuksen retkeä viittaamalla asian liian tun-

teelliseen käsittelyyn. Hänen mukaansa kannanottoja olisi pitänyt pe-

rustella järkisyillä. Hän tunnusti lämpimästi seuraavansa veljeskansojen 

kohtaloita, mutta että alueet liitettäisiin Suomeen, se oli jo visaisempi 

kysymys. Voionmaan mukaan se ei käynyt päinsä jo senkään takia, että 

Suomen omatkin olot olivat sillä hetkellä niin ongelmalliset ja levottomat. 

Ehkä joskus myöhemmin, kun Suomen olot tasaantuisivat, heimokan-

soilla olisi halutessaan mahdollisuus liittyä Suomeen. Aunuksen asias-

sakin näytti hallituksella Voionmaan mukaan olevan tavoitteena alueiden 

valloittaminen eikä järjellä perusteltu heimokansan avustaminen. Hei-

motoiminnan ero Voionmaan ja militaristista oikeistoa edustavien välillä 

oli hyvin ilmeinen. Eduskuntaistunnoissa vellovista kuumista tunteista 

kertoo muun muassa rovasti Artur Wuorimaan 1918 sodan ja heimoret-

kien puolustuspuhe: ”1918 ryssäläiset bolsevikkijoukot koko ryssän val-

takunnan apukeinoilla” varustettuina ja Suomen sosialistien auttamina 

koettivat kerrassaan hävittää Suomen kansan, jonka valkoinen Suomen 

kansa oli saanut pelastettua perikadolta. Eikä siinä kaikki, yhä edelleen 

bolsevikkihallitus Wuorimaan mukaan ”pommitteli” Suomea, vangitsi 

ja murhasi Suomen kansalaisia ja auttoi kapinallisia. Hänen mukaansa 

”bolshevikkirosvohallitus” oli vain muutamien juutalaisten keinottelijoi-

den kokeilu, jota pian seuraisi ”oikeistoryssäläinen” imperiumi. Jos vielä 

silloin Pietari, Inkeri, Itä-Karjala ja Viron rannikko olisivat venäläisillä, 

Suomen itsenäisyys olisi uhattuna. Rajantakaisten alueiden Suomelle 

saamisen perusteluna ei ollut sen vähäisempää kuin Suomen tuleva itse-

näisyys.40 Edustaja A. H. Virkkunen puolestaan kummasteli, ettei ”bolse-

vismin pahimman mätäpaiseen Pietarin” valloittaminen saanut kaikkien 

kansanedustajien kannatusta. Kaupungin valtaushan vahvistaisi Suomen 

itsenäisyyden ja antaisi muitakin etuja nuorelle valtiolle.41

Hallituksen kolmas rauhantekoyritys Suomen ja Neuvosto-Venäjän 

välille tehtiin Euroopan hullun vuoden 1919 syksyllä, jolloin venäläisiä 

40 Valtiopäivät 1919. Pöytäkirja 29.4.1919, 169, 191–192.
41  Valtiopäivät 1919. Pöytäkirja 30.10.1919, 1381.
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kurjisti yhä kiihtyvä sisällissota. Sen ahdingossa Neuvosto-Venäjä esitti 

neuvotteluja sekä Suomelle että Baltian maille eli niin sanotuille reuna-

valtioilleen. Keskusteluja käytiin ensin Riiassa 10. syyskuuta, mutta niihin 

Suomi ei katsonut voivansa osallistua. Seuraavat neuvottelut käytiin Tal-

linnassa 14.−15. päivä ja 29.−30. päivä syyskuuta 1919. Neuvottelutauolla 

pyrittiin pääsemään selvyyteen johtavien suurvaltojen suhtautumisesta 

neuvostovaltaan ja sen reunavaltioille tekemistä rauhanehdotuksista. 

Suomen hallitus sai neuvottelujen kestäessä ulkoasiainkomissaari 

Grigori Tshitseriniltä rauhantarjouksen ”kipinäsähkösanomana”. Syys-

kuun 11. päivänä 1919 päivätyssä sähkeessään Tshitserin paheksui Suo-

men hallitusta, joka oli sallinut suomalaisten joukko-osastojen useat 

tunkeutumiset rajan yli Aunuksen lääniin, yritykset kulkea rajan yli 

Valkeasaaren kohdalla ja joukkojen maihin laskemiset Suomenlahden 

etelärannalle Pietarin lääniin. Tshitserinin mukaan suomalaiset laivat 

olivat lisäksi hyökänneet useita kertoja venäläisten laivojen kimppuun, 

pommittaneet Kronstadtia ja Venäjän rannikkoa ja useat Suomesta tul-

leet ilmalaivat olivat heittäneet pommeja rauhallisten venäläisten kes-

kuuteen.42

Neljäs rauhanyritys nähtiin Tallinnassa 29.–30. syyskuuta ja Tartossa 

1. lokakuuta 1919 pidetyissä reunavaltioiden neuvotteluissa. Niissä todet-

tiin, että suurvalloilta pyydetyt vastaukset olivat monitulkintaisia. Pien-

ten valtioiden ajatus oli, että rauhanneuvotteluihin tuli ryhtyä, mikäli 

suurvallat suostuisivat erinäisillä ehdoilla valvomaan rauhansopimusten 

noudattamista. Viron, Liettuan ja Latvian hallitusten edustajat päätti-

vät ryhtyä rauhanneuvotteluihin Neuvosto-Venäjän kanssa viimeistään 

25. lokakuuta 1919. Suomen edustajat puolestaan halusivat viedä asian 

eduskuntaan, ja niinpä eduskunta käsitteli Neuvosto-Venäjän kanssa 

tehtävää rauhaa 16. lokakuuta 1919. Lähtökohtaisesti Vennolan hallitus43 

esitti epäävän vastauksen antamista bolsevikkien rauhantarjoukseen.44

42 Hallituksen tiedonanto Eduskunnalle Neuvosto-Venäjän tekemän rauhantarjouksen johdosta. 
Helsingissä 14.10.1919, 3–4. Kansio 12.D:1. UM:n arkisto.

43  Vennolan I hallitus istui 214 päivää eli 15.8.1919−15.3.1920. Siinä istui 9 edistyspuolueen ja 4 maalais-
liiton edustajaa sekä 1 ammattiministeri (sotaministeri Karl Berg). Ks. Suomen ministerit http://www.
valtioneuvosto/ (poimittu 28.5.2012).

44 Hallituksen tiedonanto Eduskunnalle Neuvosto-Venäjän tekemän rauhantarjouksen johdosta. 
Helsingissä 14.10.1919, 3–4. Kansio 12.D:1. UM:n arkisto.
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Tallinnan jälkeen suomalaiset ja venäläiset rauhantunnustelijat ko-

koontuivat vielä viidennenkin kerran etsimään neuvotteluratkaisua − 

tällä kertaa ”maailmojen rajalla” Terijoen Rajajoella 12.−24. huhtikuuta 

1920. Neuvotteluja oli edeltänyt ahkera sähkösanomavaihto ulkoasiain-

ministeri Holstin ja ulkoasiainkomissaari Tshitsherinin välillä. Tämä 

tapahtui tilanteessa, jossa maan johdossa oli kokoomuslaisen Rafael 

Erichin hallitus45, suomalaiset vapaaehtoisjoukot olivat tunkeutunet Re-

polaan ja Porajärvelle ja Viro oli ehtinyt tehdä rauhan Neuvosto-Venä-

jän kanssa. Neuvottelijat tapasivat Terijoella Rajajoen kylän näyttävässä 

asemahallissa. Maiden edustus kertoo neuvottelun sotilaspoliittisesta 

luonteesta. Suomen puheenjohtajana toimi kenraalimajuri M. Wetzer ja 

Venäjän kenraali M. Laševits, jonka johtaman joukon saatteli rajasillalle 

suomalainen punapakolainen Eino Rahja.46

Suomalaisten neuvottelijoiden mukaan venäläiset esiintyivät keskus-

teluissa erityisen tunteellisesti: he pysyivät kiihkeästi omissa periaat-

teissaan, mutta samalla dramaattisen värikkäästi vakuuttivat rauhantah-

toaan. Heidän tavoitteenaan ei ollut niinkään edistää asiallista käsittelyä, 

vaan heidän taktiikkanaan oli suomalaisneuvottelijoiden mukaan pi-

kemminkin tehdä vaikutus laajoihin joukkoihinsa. Tämä ilmeni muun 

muassa siinä, että venäläisten puheet julkaistiin kokonaisuudessaan 

kaikissa Neuvosto-Venäjän lehdissä. Näin ollen koko neuvottelutilanne 

oli poliittisesti tarkoituksenhakuinen performanssi. Tämän propagan-

distisen tavoitteen takia venäläisten esiintyminen itse rajakysymyksis-

sä oli suomalaisten mielestä epäjohdonmukaista. Heille ei liioin jäänyt 

epäselväksi bolsevikkien imperialistiset tavoitteet. Tämä näkyi muun 

muassa siinä, että he kevyesti siirsivät suomalaisten aluevesiä omien 

demarkaatiolinjojensa sisäpuolelle. Venäläisten epäjohdonmukaisuu-

teen vaikutti myös sisäinen valtataistelu Venäjällä. Pohdittiin sitä, veti-

kö kelkkaa Moskova vai Pietari. Suomalaisten arvion mukaan Moskova 

45  Erichin hallitus toimi 391 päivää eli 15.3.1920−9.4.1921. Siinä istui 3 edistyspuolueen, 3 kokoomuksen, 3 
maalaisliiton ja 2 Rkp:n edustajaa sekä 1 ammattiministeri (sotaministeri Bruno Jalander). Ks. Suomen 
ministerit http://www.valtioneuvosto/ (poimittu 28.5.2012).

46  Wenäläisen valtuuskunnan vastaus suomalaisen valtuuskunnan 18 p:nä huhtikuuta 1920 tekemiin eh-
dotuksiin ja Ulkoministerin virallisen selonteon konsepti. Rajajoen neuvottelut 12.–24.4.1920. Kansiot 
12:C:1 ja 12:C:2.
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toivoi rauhaa, koska Neuvosto-Venäjä tarvitsi nopeasti Suomenlahden 

laivareittiä solmiakseen kauppasuhteita muualle Eurooppaan. Pietarin 

näkemykseen taas vaikuttivat sikäläisten suomalaiskommunistien suun-

nitelmat, joiden mukaan vallankumous olisi vielä mahdollista Suomessa 

ja rauhantekoa olisi lykättävä sen takia. Jos rauha solmittaisiin, punapa-

kolaisten unelma sosialistisesta Suomesta tuhoutuisi. Jos Pietari voittai-

si mittelyn, neuvottelut tulisivat päättymään ja Neuvosto-Venäjä pitäisi 

Repolan, Porajärven, Itä-Karjalan ja Petsamon, suomalaiset neuvottelijat 

summasivat kokouksen kulkua. Heidän mukaansa Pietari-johtoinen toi-

mijajoukko suorastaan odotti, että suomalaiset hyökkäisivät Venäjälle, 

jotta saataisiin venäläiset ”laumat kiihotettua” suomalaisia vastaan.47

Rajajoen neuvottelujen yhä kestäessä presidentti Kaarlo Ståhlberg 

asetti puolueiden edustajista koostetun komitean 26. huhtikuussa 1920. 

Komitean puheenjohtajana toimi Paasikivi ja jäseninä Voionmaa, Elan-

non toimitusjohtaja Väinö Tanner, senaattori Alexander Frey, lehtori 

Väinö Kivilinna ja professori Juho Vennola. Samat miehet tulivat ole-

vaan myös Tarton neuvottelujen avainhenkilöitä. Huhtikuun 19. päi-

vänä istuntonsa käynnistänyt komitea hioi Suomen rauhanehtoja kak-

si kuukautta jakaantuneena poliittiseen ja taloudelliseen työryhmään. 

Tannerin mukaan komitean työskentely oli vaativaa ja jäsenet olivat 

kovin erimielisiä menettelytavoista. Sosiaalidemokraatit olivat hänen 

mukaansa vaatimattomampia rauhanehtojen suhteen kuin porvariedus-

tajat. Näin oli etenkin aluekysymyksissä. Sdp:n puoluetoimikunta evästi 

Voionmaata ja Tanneria pysymään yhteisrintamassa porvareiden kanssa 

niin kauan kuin mahdollista, ettei isänmaan yhteinen asia eli rauhan 

aikaansaaminen vaarantuisi. Jos tilanne kriisiytyisi, asiaa tultaisiin kä-

sittelemään uudelleen puoluetoimikunnassa.48

Rauhanpuhe jatkui Suomessa huhtikuun loppupuolella 1920 entistä 

painokkaammin. Sdp oli tehnyt välikysymyksen eduskunnassa jälleen 

20. helmikuuta 1920 siitä, ”mitä hallitus on tehnyt tai aikoo tehdä rau-

han aikaansaamiseksi Neuvosto-Venäjän kanssa?” Sdp:ryhmä valitti, että 

tiedettiin kyllä neuvottelujen keskeytyneen, mutta eduskunnalle ei ollut 

47  Selostus. Rajajoen neuvottelut 12.4.–24.4.1920. Kansio 12:C:2. UM:n arkisto.
48  Tanner 1949a, 34−35.
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kerrottu miksi. Tilanne nähtiin huolestuttavaksi etenkin siksi, että pöy-

histelevä Puola oli aloittanut hyökkäyksen Neuvosto-Venäjää vastaan ja 

siksi, että oli kuultu huhupuheita Suomen ”taantumuksellisten” voimien 

liittoutumishalusta puolalaisten kanssa. Sen kaltaiseen aseleikkiin ja 

rämettyneeseen parlamentarismiin Suomea ei ryhmän mukaan saanut 

johdattaa. Sdp:n mukaan näytti huolestuttavasti siltä, että hallitus johti 

sekä eduskuntaa että kansaa harhaan. Tapahtumia käsiteltiin suljettujen 

ovien takana Rajajoella ja Berliinissä mutta ei eduskunnassa, missä kes-

kustelujen todellinen paikka olisi ollut, välikysymyksen esitellyt Jaakko 

Keto paasasi. Sosialisteja huolestutti se, että hallitus näytti olevan täysin 

eri linjoilla kuin eduskunta.49 Tässä tilanteessa, samoin kun myöhem-

min toisen maailmansodan aikana, eduskunnan ja hallituksen välinen 

’kansanvallan komentoketju’50 näytti katkenneen.

Voionmaa taas kritisoi sitä, että hallitus edelleen vaati eduskunnalta 

avointa valtakirjaa. Ennen kun siihen asti päästäisiin, olisi pimeiden 

poliittisten voimien haihdutettava. Niitä olivat Voionmaan mukaan en-

sinnäkin Puolan suurvaltapolitiikkaan liittyneet salaperäiset toimet ku-

ten puolalaisten Latvian, Liettuan ja Valko-Venäjän alueiden kansalliset 

sortopyrkimykset sekä epäluulo, joka liittyi puolalaisten edustajien läs-

näoloon Suomen rauhantunnusteluissa. Toiseksi Voionmaata epäilytti 

hallituksen puhe kaikkien puolueiden saamisesta sen toimien taakse. 

Koska käytännössä sellaista luottamusta ei ollut, hallitus tulisi vaihtaa. 

Kolmas levottomien olojen taustalla ollut pimeä voima koski Voionmaan 

mielestä tulevan rauhanvaltuuskunnan kehnoa asemaa, mikäli hallitusta 

ei vaihdettaisi. Valtuuskunnasta tulisi siinä tapauksessa hallituksen työ-

läismuurahaisjoukko eikä eduskunnan valtuuttama ryhmä.51

Kuten edellä olevasta nähdään, Tarton rauhankonferenssi oli kolmen 

vuoden sisällä jo kuudes yritys normalisoida Suomen ja Neuvosto-Venä-

jän suhteet. Suomen levottomasta tilanteesta kertoo se, että maan hallitus 

ehti vaihtua tässä välissä niin ikään kuusi kertaa: alkaen Svinhufvudin 

49  Valtiopäivät 1920. Pöytäkirja 3.5.1920, 429–430; Valtiopäivät 1920. Pöytäkirja 6.5.1920, 555–558; 
Valtiopäivät 1920. Pöytäkirja 29.5.1920, 667–687.

50  Paloheimo & Wiberg 2008, 167.
51  Valtiopäivät 1920. Pöytäkirja 29.5.1920, 674–677.
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ensimmäisestä hallituksesta52 ja päätyen Vennola ensimmäiseen ja lo-

pulta Erichin hallitukseen, joka vei rauhanprosessin läpi. Sosiaalide-

mokraatti Reinhold Svennon (Sventorzetskin) huomautus vuoden 1917 

lopulla siitä, etteivät suomalaiset kerta kaikkiaan osanneet neuvotella 

venäläisten kanssa, näytti pitävän paikkansa.53 Pääministeri Vennola taas 

summasi kokonaistilannetta 1919, että Suomen oli aloitettava samanai-

kaiset neuvottelut myös Baltian maiden kanssa siksi, että Viron heiken-

tyneen tilanteen vuoksi Suomenlahden etelärannikko oli vaarassa luisua 

bolsevikkien käsiin. Venäjän kanssa rauhantietä tasoitti tieto siitä, että 

valkovenäläisten Luoteis-Venäjän armeijan asema oli huolestuttavasti 

heikentynyt. Toinen syy rauhanprosessin käynnistämiseen oli hänen 

mukaansa sisäpoliittinen; voimakas sosialidemokraattinen puolue vaati 

näkyvästi rauhan aikaansaamista, ja yhteiskuntarauhan nimissä senkin 

toiveet oli otettava huomioon.54

Tarton prosessi käynnistyi 12. toukokuuta 1920, jolloin Tshitsherin 

ehdotti jälleen Suomelle neuvottelujen aloittamista. Kaksi päivää myö-

hemmin Suomen hallitus ilmoitti hyväksyvänsä esityksen. Konferenssin 

pitopaikaksi ehdotettiin Viipuria, Moskovaa, Tarttoa ja Kööpenhaminaa. 

Jälkimmäinen tippui kuitenkin listalta pois, kun vaivautunut Tanska ei 

osoittanut kiinnostusta. Sen sijaan Tartto saatiin sovittua neuvottelupai-

kaksi Viron hallituksen tuella.

”Ne on oikein ihmisiä…”

Suomen lähetystö saapui Tarttoon illalla 9. kesäkuuta 1920. Kuten edellä 

todettiin, edustajat majoitettiin kaupungin parhaaseen hotelliin, Peters-

burgiin ja kanslia virkamiehineen Livonia-hotelliin. Seuraavana päivänä 

suomalaiset odottivat venäläisiä kaupungin reunalla, lähellä rautatiease-

maa olevassa Eestin Ülioplaste seltsin talossa. Se on punatiilinen, osin 

kaksikerroksinen talo, jonka kokoussalissa oli suuri ovaalin muotoinen 

52  Kyseinen nuorsuomalaisvetoinen hallitus istui 27.11.1917–27.5.1918.
53  Hultin 1938, 207.
54  Valtiopäivät 1919. Pöytäkirja 30.10.1919, 1329.
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pöytä jykevine puisine tuoleineen. Taloa ympäröi varjoisa ja viihtyisä 

puutarha tenniskenttineen. Se ei kuitenkaan houkutellut puoleensa, 

sillä ensimmäinen kokouspäivä oli kolea ja sateinen. Tapaaminen oli 

sovittu kello 12:ksi, mutta venäläisiä ei näkynyt. Paasikivi tiesi heidän 

tulostaan vain sen, että venäläinen valtuuskunta oli varannut 35 hengelle 

huoneet Bellevue-hotellista.55

Vasta illalla kuultiin, että venäläiset olivat saapumassa kaupunkiin, 

mikä herätti suomalaisten keskuudessa sensaation. Sanomalehtimiehet 

ja muutama edustaja lähtivät kiireesti katsomaan heidän tuloaan ase-

malle: ”Komeaa oli ollut: 3 kansainvälisellä makuuvaunulla olivat tulleet, 

hienoja herroja harmaissa hansikkaissa olleet, joku juutalainenkin naa-

ma näkynyt ja joukossa ollut suuripartainen bolshevikkityyppikin.”56

Seuraavana päivänä, 11. päivänä kesäkuuta, neuvotteluihin saatiin 

ensi kosketus. Voionmaa kirjoittaa: ”Aamulla tulivat edistyspuolueen 

neekerit luoksemme kertomaan, että he olivat olleet haastattelemassa 

ryssiä ja että ne olivat sanoneet aikovansa tehdä rauhan muutamassa 

päivässä, mikä tieto otettiin vastaan supisuomalaisella epäluulolla.” Sit-

ten edustajat saivat kuulla avustajiensa kautta, että puheenjohtajien oli 

aluksi määrä tavata kahdestaan. ”Se tapahtuikin, ja toi Paasikivi semmo-

set sanomat, että ne on oikein ihmisiä, sivistyneitä herroja ne Sovjetin 

edustajat ainakin Behrsin.”57

Venäläisten valtuuskuntaan kuuluivat puheenjohtajana vallankumous-

poliitikko Jan Berzin ja muina jäseninä toimittaja Platon Keržentsev, 

Nikolai Tihmenev sekä Aleksandr Samoilo ja Jevgeni Berens. Voion-

maa kuvaa tupakka kädessä saliin tullutta Berziniä ja tämän rinnalla 

saapunutta Keržentseviä miellyttäviksi: ”Ensi silmäyksellä sympaattisia, 

parhaassa iässä olevia miehiä, varsin vaatimattomia vakavia miehiä. Ei 

jälkeäkään hienostelusta, vaikka saketit heillä kuitenkin oli. B:n kaulus 

oli likainen ja K:n housut makkarassa, kengät melkein korottomat ja 

rillinnauhassa solmuja. B on vaaleaverinen, kelmeä, kulunut mies, pie-

net harmaat väsyneet rengassilmät, hiljainen, mutta hermostunut ilme 

kasvoissa… tukka likaisen vaaleanruskea ja harventunut. Ääni sivistynyt, 

55  Pöytäkirja 10.6.1920. Tarton rauhanneuvottelukunnan arkisto. Kansio 12 F 4. UM:n arkisto.
56  Voionmaan päiväkirja 10.–11.6.1920. Voionmaan arkisto. KA.
57  Voionmaan päiväkirja 10.–11.6.1920. Voionmaan arkisto. KA.
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ääntäminen länsieurooppalainen. Keržentsev myös sympatinen, vaikka 

toisella tavalla: pyöreäpäinen, prelaattimainen… terve väri, kumarahar-

teinen, rillisilmäinen kirjankatsoja.” Berziniä Voionmaa kuvaa hajamie-

liseksi ideologiksi kaukaisine ja outoine katseineen.58 Paasikivi puoles-

taan kuvaa tätä siivon ja sympaattisen näköiseksi mieheksi.59 Berzin oli 

alkujaan latvialainen, jonka aika oli kulunut vallankumouksen toimissa. 

Kerrottiin, että hän oli niitä harvoja ihmisiä, joilla oli Leninin täydellinen 

luottamus. Kun Neuvosto-Venäjä rauhanteon jälkeen perusti lähetystön 

Helsinkiin, tuli Berzinistä sen ensimmäinen diplomaattinen edustaja. 

Keršentsevin rooli oli kuitenkin yhtä, ellei tärkeämpi kuin Berzinin. 

Hän nimittäin istui puheenjohtajana kaikissa jaostoissa ja alajaostoissa. 

Tannerin mukaan Keršentsev oli lähes boheemi, vilkas ja liikkuvainen, 

kielitaitoinen, nokkela ja hyvä neuvottelija.60

Voionmaa mittaili ja tyypitteli venäläiset ja hänen silmiinsä pisti oikea 

bolsevikkinaisen malli: ”Pikakirjoittajissa oli pari sellaista vanhaa nuorta 

hautajaisnaista, joista toinen kovine silmineen oli ehta venäläinen nihi-

listityyppi.”61 Venäläisten epäluuloisuuteen oli syynsä: olihan Lenin ker-

tonut kommunistipuolueen konferenssissa vain vuotta aiemmin, kuin-

ka äärimmäisen vastenmielistä hänen oli puristaa Suomessa ”pyövelin 

osaa esittäneen” ja venäläisiä ”ryssiksi, shovinisteiksi ja isovenäläisiksi” 

pilkanneen Svinhufvudin kättä ja lausua kohteliaisuuksia.62 Tarton neu-

vottelujen aikaan ennakkoluulot olivat edelleen hyvin vahvoja puolin ja 

toisin. Walden kirjoitti vaimolleen, että ”Ihmeellistä istua ja neuvotella 

lättiläisten ja juutalaisten kanssa Venäjän tärkeimmistä kysymyksistä… 

Niin ovat roolit muuttuneet.” Hän näki tässä etnisessä tilanteessa neu-

vottelujen heikoimman kohdan. ”Voi tulla juutalais- ja lättiläispogrom-

meja”, joita venäläiset eivät suostu täyttämään. Kirjeissään vaimolleen 

Walden monta kertaa kärsimättömänä katui, valitti ja harmitteli, että oli 

ylipäätään suostunut joukkoon.63

58  Voionmaan päiväkirja 11.–12.6.1920. Voionmaan arkisto. KA.
59  Paasikiven päiväkirja 11.6.1920. Ks. Paasikivi 2000, 15.
60  Tanner 1949a, 209−210.
61  Voionmaan päiväkirja 11.–12.6.1920. Voionmaan arkisto. KA.
62  Leninin alustus puolueen ohjelmasta maaliskuun 19 pnä 1919. Ks. http://histdoc.net/historia/1917-

18/lenin_1919-03-19.html (poimittu 28.5.2012).
63  Ks. Juva 1957, 202–204.
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Varsinaiset rauhanneuvottelut aloitettiin 12. kesäkuuta 1920 yliop-

pilasosakuntien talon suuressa salissa kello 11. Kaksi tuntia kestäneet 

alkutoimet sujuivat Voionmaan mielestä miellyttävästi. Aluksi kohte-

liaat puheet, sitten tarkastettiin valtuudet, sovittiin käytettävistä kielistä 

ja puhuttiin sanomalehtimiesten läsnäolosta neuvotteluissa. Venäläiset 

ja Voionmaa kannattivat journalistien läsnäoloa, mutta suomalainen oi-

keistosiipi vastusti. Voionmaa kirjoittaa: ”Hävetti minua vain, että suo-

malaiset esiintyivät julkisuuden vastustajina. Eihän tässä tapauksessa, 

kun vastustajat ovat niin siivoja, julkisuudesta ilmeisestikään olisi ollut 

haittaa. Nyt olivat venäläiset niin siivoja, että perääntyivät – ja saivat 

moraalisen voiton.”64 Paasikivi kuittasi rauhanprosessin alkajaishumun 

ja Jevgeni Berensin agitoivan puheen jälkeistä Voionmaan kiihtymystä 

kyllästyneesti, että Voionmaa oli kuin hysteerinen nainen, johon Tanner 

huomautti väheksyvästi, ettei Voionmaata aina saanut ottaa aivan vaka-

valta kannalta.65 Tannerin Paasikivelle juoruilun legitimoi se, että Tan-

ner oli oman ryhmänsä johtaja, ja siinä asemassa hän katsoi voivansa 

myös arvioida muiden yhteisönsä jäsenten posioita, arvoja ja puhetapo-

jen noudattamista. Samalla hän pyrki lähelle Paasikiveä ja viesti tälle, 

millainen johtaja hän itse oli.66

Ehkä Tannerin ilkeän huomautuksen taustalla − samoin kuin hänen 

sittemmissä muistelmissaan oleva oman roolin ylikorostaminen − oli 

se, että Tannerin valinta ylipäätään koko neuvottelukuntaan oli ollut 

epävarmaa. Kuten Jaakko Paavolainen on todennut, itsenäisen Suomen 

ensimmäinen rauhanteko ei ollut vähäpätöinen asia: neuvottelukun-

taan kuuluminen tiesi pääsyä kansakunnan historiaan ja oli ilmeisen 

haluttu tehtävä. Sosiaalidemokraatit äänestivät valtuuskunnan jäsenistä 

huhtikuun alussa 1920, jolloin eniten ääniä saivat Voionmaa (48 ään-

tä) ja Wäinö Wuolijoki (39 ääntä). Tanner sai vain 14 ääntä. Tilanne oli 

Tannerille kiusallinen: hän ei ollut itse esittänyt Voionmaata lainkaan 

ja nyt tämä oli saanut suurimman kannatuksen. Asetelma johti sisäi-

64  Voionmaan päiväkirja 12.6.1920. Voionmaan arkisto. KA.
65  Paasikiven päiväkirja 12.6.1920. Ks. Paasikivi 2000, 15.
66  Juoruista ja yhteisön johtajuudesta ks. Koskinen 2000, 112–114.
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siin kissanhännänvetoihin, ja jo seuraavana päivänä Wuolijoki ilmoit-

ti uhrautuvasti ”esteistään” ja esitti Tanneria tilalleen. Tanner kursaili, 

mutta otti enemmän kuin mielellään tehtävän vastaan. Voionmaatahan 

ei alan asiantuntijana ja eniten ääniä saaneena voitu enää sivuuttaa. 67 

Näin ollen, sosiaalidemokraattien ykkössuosikki Tarttoon oli ylivoimai-

sesti Voionmaa. Kun lukee Tannerin Tarton rauha -muistelmia, tämä 

tosiasia ei tule esille, vaan päinvastoin. Voionmaa rooli on pienentynyt 

muistelmissa lähes merkityksettömäksi. Miesten ensimmäinen vastak-

kainasettelu oli sattunut jo Tokoin senaatin aikana, jolloin Voionmaa 

oli mennyt lupaamaan rautatieläisille palkankorotuksia, joita Tanner oli 

ehdottomasti kieltäytynyt maksamasta;68 näin Tanner Voionmaalle kiu-

sallisella tavalla oli vesittänyt Voionmaan julkiset lupaukset ja voittanut 

näin miesten välisen ensimmäisen arvovaltataistelun. Tarton neuvotte-

lukunnan valinnassa Voionmaa taas vei voiton.

67  Paavolainen 1979, 315−318.
68  Ks. Paavolainen 1979, 151.
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5. Kortit pöydälle, alueet jakoon

Aunuksen Repolan erämaakylä sijaitsee lähellä valtakunnanrajaa, luon-

nonkauniin järven niemessä Lieksajoen latvoilla. Matkaa suomalaisista 

kylistä Repolaan on 70 kilometriä. Yhä nykyäänkin harmaa, hirsitalojen 

reunustama kylänraitti on vanhastaan ollut niin kauppiaiden, agitaatto-

rien, uittomiesten, metsästäjien, sotilaiden ja tänä päivänä myös turis-

tien kulkuväylä ja levähdyspaikka. Tarton neuvottelujen aikana kylän 

kohtalon kortti vuoroin lyötiin dramaattisen voimallisesti pöytään, vuo-

roin piilotettiin vaivihkaa hihaan. Mistään muusta alueesta ei käyty sa-

manaikaisesti niin kylmän laskelmoivaa ja tulisen intohimoista puhetta 

kuin Repolasta. Tarton jälkeen kylä jäi Neuvostoliiton osaksi, millä rat-

kaisulla oli omat vaikutuksensa suomalaisen puoluekentän oikeistosii-

ven uudelleen ryhmittymiseen.

Seuraavassa luvussa seurataan Tarton delegaation hermoja raastavaa 

ja uuvuttavaa tempoilua ja pyristelyä rajan paikkoja koskevissa neuvot-

teluissa sekä arvioidaan Voionmaan roolia tehdyissä ratkaisuissa.

Venäläisten tavoitteena taloudelliset edut

Maanantaina 14. päivä kesäkuuta 1920 käydyssä lyhyessä neuvottelussa 

venäläiset ilmoittavat ”armollisesti” [Voionmaan huomautus] tunnus-

tavansa Suomen itsenäisyyden ja suomalaiset avasivat varovasti alue-

pakettinsa korostaen aluksi, ettei Suomella ollut mitään imperialistisia 
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pyrkimyksiä vaan se pyrki pysyvään ja oikeudenmukaiseen rauhaan. 

Lähtökohtaisesti suomalaiset eivät vaatineet mitään täsmällisesti määri-

teltyjä alueita itselleen eivätkä vastoin yleistä tietoa asettaneet Petsamoa 

ja Itä-Karjalaa vaihtoehdoiksi, vaan Suomen kolmen vaatimuksen listan 

sanamuoto kuului seuraavasti:

Suomi vaati ”ensinnäkin että ne oikeudenloukkaukset, mitkä tsaris-

tisen Venäjän aikana ovat tapahtuneet Suomen oikeuksissa Jäämeren 

rannikkoon ja sen käyttöön, nyt korjataan ja Suomen väestölle annetaan 

sen toimeentulolle välttämätön tilaisuus päästä Jäämerelle, toiseksi, että 

sille Karjalan suomalaiselle väestölle, jonka nykyinen raja eroittaa Suo-

mesta, annetaan tilaisuus kansojen itsemääräämisoikeuden perusteella 

päättää, tahtooko se kuulua Suomeen vai Venäjään, ja kolmanneksi, että 

rajajärjestelyssä otetaan huomioon, että Suomen ja Venäjän välille muo-

dostuu, mikäli mahdollista, sellainen raja, joka takaa pysyvän rauhan 

molempien maiden välillä.”69

Tapaamisen jälkeen suomalaiset joutuivat keskenään lähes tukka-

nuottasille. Paasikiven toive ryhmän yhteissovun säilymisestä hyvänä70 

ei toteutunut, vaan ryhmä lähti keskinäisen epäluottamuksen tielle heti 

alussa. Kuvaavasti Voionmaa arvosteli Vennolan esitystapaa röyhkeäksi 

ja ikäväksi. Paasikivi yritti puolustella Vennolaa, kun Voionmaa kiivas-

tui Vennolan venäläisille esittämästä ”valheesta”, että Itä-Karjala olisi 

muka Suomelta viety väkivaltaisella imperialistisella tavalla. Vennola oli 

Voionmaan mukaan vastannut tähän, että hän ei välittänyt siitä, oliko se 

totta vai valetta, ”sillä se on hänelle päämotiivi Karjalan asiassa!”71 Tiede-

miehenä Voionmaa hyväksyi vain historiallisesti perustellut alueväitteet, 

populistinen heimopuhe ei hänelle kelvannut.

Venäläiset esittivät seuraavana päivänä, että he lähtivät raja-aluekes-

kustelussa ankarasti siitä, että rajanvedon pohjana olisi vuonna 1917 voi-

massa ollut rajalinja, koska ”se on aivan riidaton”. Neuvostoneuvottelijat 

vakuuttivat niin ikään, ettei heillä ollut aluevaatimuksia Suomesta. Itä-

Karjala -puheeseen liittyen he ilmoittivat, että 8. kesäkuuta, juuri ennen 

69  Pöytäkirja 14.6.1920. Tarton rauhanneuvottelukunnan arkisto. Kansio 12 F 4. UM:n arkisto.
70  Paasikiven päiväkirja 20.6.1920. Ks. Paasikivi 2000, 15.
71  Voionmaan päiväkirja 14.6.1920. Voionmaan arkisto. KA.
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neuvottelujen alkua, oli perustettu Venäjän Karjalan kattava Karjalan 

työkommuuni. Sen suomalaisneuvottelijat olivat kuulleet jo Suomesta 

samoin kuin sen, että yhteisön johtoon oli tarjolla 1918 punapakolai-

nen, entinen Sdp:n kansanedustaja, tohtori, yliopistolta erotettu dosentti 

Edvard Gylling. Toisaalta venäläiset korostivat, että Itä-Karjala oli ja tuli 

olemaan Venäjän sisäinen asia eikä kuulunut neuvottelujen piiriin. Pet-

samon suhteen he totesivat, että ”mistään Suomen historiallisesta oikeu-

desta Petsamoon ei näissä rauhanneuvotteluissa voi olla puhettakaan”. 

Bolsevikkihallitus ei hyväksynyt mitään epämääräisiä keisarilupauksia 

jo yksistään siitäkin syystä, ettei niissä ollut tarkasti määritelty luovu-

tettavaa aluetta ja sen rajoja, mikä pitikin paikkansa. Lisäksi neuvosto-

edustajat nostivat esille suomalaisten yllätykseksi Norjan hallituksen 

roolin pohjoisissa rajankäynneissä: myös sitä oli venäläisten mukaan 

kuultava.72 Rauhanneuvottelijat olivat lähtökuopissaan ja lähes toivotto-

man kaukana toisistaan, pahimmin erottavana tekijänä määrittämätön 

”Jäämeren ranta-alue” sekä niin ikään Suomeen koskaan virallisesti kuu-

lumaton epämääräinen Itä-Karjalan suomalaisalue.

Odotetusti Voionmaa nimettiin aluejaostoon, joka tuli käsittelemään 

eniten tunteita kuumentaneet aluekysymykset. Muita suomalaisjäseniä 

aluejaostossa olivat puheenjohtajana Vennola sekä Walden ja Kivilinna, 

kaikki ”Itä-Karjalan miehiä”. Voionmaa toteaa heti alussa päiväkirjas-

saan, että hän olisi valmis tekemään rauhankirjan vaikka heti kunhan se 

ei sisältäisi aluemenetyksiä Suomelle. Näin siitäkin huolimatta, että Jää-

meren ranta -asia oli hänelle sydämen asia ja hänen teoksensa Suomen 

uusi asema (1919) ja Suomi Jäämerellä (1918) olivat Tarton rauhanval-

tuuskunnan peruslukemistoa.73 Voionmaata voidaankin pitää ”Suomen 

historiallinen oikeus Petsamoon” -kysymyksen pääideologina Suomes-

sa vuosina 1918–1920, ja hän olikin Tartossa enemmän asiantuntijana 

kuin poliitikkona.

Voionmaa tunsi historioitsijana Jäämeren kysymyksen jokaisen yksi-

tyiskohdan, ja hän oli lukenut Snellmaninsa. Snellmanhan oli antanut 

Siestarjoen kiväärintehtaan aluevastineesta lausuntonsa senaatissa jo 

72  Pöytäkirja 15.6.1920. Tarton rauhanneuvottelukunnan arkisto. Kansio 12 F 4. UM:n arkisto.
73  Luettelo Tarton neuvottelukunnan käytössä olleesta kirjallisuudesta. UM:n arkisto.
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20.7.1863. Koska keisarin hyväksymien perustuslakien mukaan ei ol-

lut mahdollista antaa Suomeen kuuluvia maita vastikkeetta, Snellman 

ehdotti tuolloin, että ”tilaisuus vastikkeeseen tarjoutuisi itsestään, jos 

Suomelle ja Suomen lappalaisille luovutettaisiin se vähäpätöinen Jää-

meren rannikon kaistale, joka sijaitsee Jakobinjoen itäpuolella ja Stol-

boanlahden rannalla ja jonka luovutusta kalastuspaikoiksi mainituille 

lappalaisille on keisarillinen senaatti 17. maaliskuuta 1862 alamaisem-

min ehdottanut”.74 Jäämeren rantakaistale liitettiin kiinteäksi osaksi poh-

joisen etnistä kysymystä. Suomihan oli saanut ensimmäiset saamelaiset 

alueelleen 1809 rauhan jälkeen, kun Ruotsin Lapinmaan itäiset osat 

yhdistettiin Suomen suuriruhtinaskuntaan. Näin suomalaiset käyttivät 

Snellmanin suulla myös etnistä korttia hyväkseen maanvaihtoasiassa. 

Snellman antoi vielä joulukuussa 1863 erillisen lausuntonsa, jossa hän 

valitti, miten vaikeaa senaatilla oli saada hankituksi ”Suomen Lapin 

asukkaitten hyväksi” sitä, minkä keisari oli jo luvannut. Lapin alueen 

elinkeinoelämän elvyttämiseksi senaatti oli antanut jo 1852 aluepoliit-

tisen ohjelmansa75. Vuosien 1863−1864 lausuntoihin liittyivät siis puh-

taasti myös taloudelliset eivätkä vain etniset pyrkimykset. Snellmanin 

mukaan etenkin rajan puristukseen jääneiden Utsjoen ja Inarin asuk-

kaiden elämisen mahdollisuuksia tuli lievittää. Niinpä Snellman esitti, 

että senaatin maanvaihtoehdotusta supistettaisiin, jottei menetettäisi ko-

konaan tilaisuutta. Vaadittua aluetta olisi pienennettävä runsaan 20−30 

kilometrin76 levyiseksi käytäväksi ja sovittava, että Suomen lappalaiset 

ja Vienan kuvernementin asukkaat voisivat käyttää aluetta toistaiseksi 

yhteisesti.77 Yhteiskäyttöesitys oli sikäli erikoinen, että juurihan vuonna 

1852 oli jaettu viimeisetkin fellesdistriktin yhteisalueet ja muutenkin 

aika suosi esimerkiksi yhteismetsien jakamista. Vielä toukokuussa 1866 

Snellman nosti saamelaisten taloudellisen ahdingon esille senaatissa ja 

74  J. V. Snellman, Siestarjoen kivääritehtaan liittäminen Pietarin kuvernementtiin, lausunto senaatin täys-
istunnossa 20.7.1863. Ks. Snellman 2004, 89; Snellman otti alueen rajat suoraan Kemin kihlakunnan 
henkikirjurin K. N. Plantingin esittämästä rajamallista, jonka tämä esitti 18.12.1861. Sarva 1917. Ks. 
kansio 68. Väinö Tannerin arkisto. KA.

75  Lähteenmäki 2004, 477, 226, 335, 356.
76  Tekstissä on 20−30 virstaa. Yksi virsta on 1066 m.
77  J. V. Snellman, Saamelaisten kalastus- ja pyyntioikeus Jäämeren rannikolla, lausunto senaatin täysis-

tunnossa 14.12.1863. Ks. Snellman 2004, 181−183.
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vaati esitettyjen kalastuspaikkojen vahvistamista ja korosti näiden etu-

jen ja oikeuksien loukkaamattomuutta.78 Snellmanin pohjatyötä jatkoi 

Robert Castrén 1882 valtiopäivillä muistuttaen keisarin maanvaihtolu-

pauksesta. Asia kuitenkin tyssäsi Venäjän tiukkaan alueensa koskemat-

tomuuspolitiikkaan ja Jäämeren käytävä -kysymys hävisi ”vanhentunee-

na” senaatin diaareista 1890-luvulla.79

Snellmanin esitystä täydentäen Voionmaa tuli Tartossa nostamaan 

lisäargumentiksi Suomen historiallisen oikeuden maakäytävään: Jääme-

ren ranta oli hänen mukaansa saatava Suomelle ennen kaikkea järkevillä 

ja perustelluilla historiallisilla argumenteilla eikä missään tapaukses-

sa sodalla. Rauhanmiehenä hän kiivaili Paasikivelle, että Suomessa oli 

taantumuksellinen kopla – johon kuuluivat muun muassa Hufvudstads-

bladet ja Iltalehti – joka vastusti rauhankirjan allekirjoitusta saadakseen 

aseiden turvin terrorisoida yleistä mielipidettä. Voionmaa viittasi tällä 

heimosotiin ja Kannaksen Rajajoen rajan jännitteiseen tilanteeseen. 

Paasikivi kiivastui hänkin ja väitti Voionmaan puhuvan joutavia sekä 

valitti hyvän yhteistyön loppumista. Voionmaa totesi, että keskustelu oli 

kovin ikävä, mutta selvensi tilannetta: ”Oli pakko saada loppu P-kiven 

alituisista pilkkapuheista eduskunnasta ja rauhan mitättömyydestä. Hä-

nen ja muiden porvarien periaatteena näkyy olevan, että rauhaa ei olisi 

bolshevismin peljättävänä olevan levenemisen vuoksi tehtävä, mutta 

että sen voisi tehdä, jos saisi hyviä etuja”, alleviivaa Voionmaa. Vennola 

ilmoitti suoraan, ettei venäläisten ehdottamaa välirauhaa olisi lainkaan 

tehtävä, eikä hän tulisi panemaan nimeään sellaisen paperin alle, joka 

ei toisi uutta aluetta Suomelle.80

Venäläisten puolelta aluejaostoa veti Keržentsev, toisinaan paikalla 

oli myös Tihmenev. Tanner on kuvannut rintamalla pitkään toiminutta 

lääkäri Tihmenevia hiljaiseksi ja pidättyväiseksi, tiukaksi bolsevikiksi. 

Hän ei juuri lainkaan esiintynyt istunnoissa eikä seurustellut lainkaan 

suomalaisten kanssa.81 Neuvottelujen aluksi venäläiset halusivat aluksi 

78  J. V. Snellman, Kalastuspaikan luovuttaminen lappalaisille, lausunto senaatin täysistunnossa 7.5.1866. 
Ks. Snellman 2005a, 293.

79  Voionmaa 1918c, 84−89.
80  Voionmaan päiväkirja 15.6.1920. Voionmaan arkisto. KA.
81  Tanner 1949a, 211−212.
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tarkat ja kirjalliset yksityiskohdat suomalaisten esittämistä alueperus-

teluista. Voionmaan mukaan venäläisten omat perustelut 1914 rajojen 

pysyttämisestä olivat yleensä heikkoja, sekavia ja ”tilapäisiä”. Mutta niin 

oli hänen mukaansa myös Vennolan puheet. Voionmaata ärsytti se, että 

häneltä ei pyydetty näkemystä, vaikka hän oli siihen valmistautunut, 

olihan raja-aluetematiikka hänen vahva alueensa: ”Vennola tahtoi niittää 

laakerit yksin.” Voionmaa tympääntyi Vennolan ”typeryysrekordista” ja 

”sapelinkalistajakolminaisuudesta”, johon kuuluivat Vennola, Walden ja 

Kivilinna. Vennola ”luki vanhan ulkoläksyn siitä, ettei S:lla ole imperia-

listisia aikeita – onhan S. [Suomi] pidättäytynyt hyökkäyksestä Pietaria 

vastaan, vaikka sitä ollaan kehotettu ja sillä olisi tilaisuutta”. Toisaalta 

Voionmaa itsekin korosti, että Vienan Karjala ja Kuola olivat suomalaista 

aluetta, ja mitä tuli venäläisten nostamaan Ahvenanmaan kuulumiseen 

Suomeen, niin olisi vain Venäjän etu, ettei Ruotsi alkaisi kukkoilemaan 

Itämerellä.82 Paasikivi totesi sittemmin, että olisi hyvä, jos sosialistitkin 

(Voionmaa ja Tanner) esiintyisivät puhujina. Voionmaan mukaan se 

varmaan oli järkevää, mutta toisaalta se tuntui hävettävältä puheiltaan 

niin perin koppavassa ja imperialistisessa seurassa, jota herrat Venno-

la, Kivilinna ja Walden edustivat.83 Suomen rauhanneuvottelukunta oli 

pahasti sukset ristissä jo lähtöasetelmissaan. Walden kirjoitti vaimol-

leen ja kertoi neuvottelukunnan jäsenten ahdistuksesta. Muun muassa 

Frey masentui, kun asiat eivät alkaneet luistaa. Walden itsekin tunsi 

vastuunsa raskaana: hän yritti viimeiseen asti pitää kiinni Repolasta ja 

Porajärvestä mutta joutui lopulta myöntymään ja tyytymään siihen, että 

Suomi saisi ehkä vain Petsamon.84

Asiaa ei auttanut alussa se, että suomalaiset alkoivat välirauhan asiakir-

jan allekirjoitusta pohtiessaan vaatia ensimmäisiä vaatimuksiaan  status 

quota ja lisäksi venäläisten vetäytymistä Vienan Karjalasta. Tämä johti 

Helsingin ja Tarton väen yhteisneuvotteluun: ulkoasiainministeriössä pre-

sidentti ja valtioneuvosto, Tartossa edustajat. Voionmaan mukaan Vienan 

Karjala näytti olevan heikko kohta Suomen hallitukselle. Se oli yrittänyt 

82  Voionmaan päiväkirja 20.6.1920 ja 18.6.1920. Voionmaan arkisto. KA.
83  Voionmaan päiväkirja 16.6.1920. Voionmaan arkisto. KA.
84  Juva 1957, 205, 208.
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kaikin keinoin saada venäläisiä poistumaan alueelta, mutta menestyksen 

sijaan suomalaisjoukot olivat joutuneet perääntymään kylä kylältä.85

Keržentsev lähti purkamaan Suomen Jäämeren alue -vaatimusta to-

teamalla, ettei alueen väestö ollut suomalaista eikä liioin halukas liitty-

mään Suomeen. Suomalaisten väite, että alueella asui 1918 noin 2 000 

suomalaista, 470 lappalaista, 370 venäläistä, 15 syrjääniä ja viisi nor-

jalaista, ei pitänyt paikkaansa. Venäläiset olivat onkineet myös käsiin-

sä Suomen konsulina Muurmannin alueella toimineen Eero Lampion 

raportit Suomen hallitukselle.86 Niistä oli ilmennyt, että suomalaiset 

pyrkivät pakottamalla vieroittamaan väkeä Venäjästä, mutta heikoin 

tuloksin. Muun muassa tammikuussa 1920 Lampio oli kirjoittanut, 

että karjalaiset suhtautuivat epäilevästi suomalaisten toimenpiteisiin. 

Helmikuussa oli aloitettu suomalaisten salainen kiihotus kalastajaväes-

tön keskuudessa. Raaka tosiasia oli, ettei karjalainen väestö muutamia 

poikkeuksia lukuun ottamatta osoittanut kiinnostusta liittyä Suomeen. 

Keržentsev painotti, että jos Venäjän Karjalan väki oikeasti haluaisi, 

Neuvosto-Venäjä sallisi sen irtautuvan. Toisekseen, hän muistutti, ettei 

Suomi ollut voittanut Venäjää missään sodassa eikä sillä ollut oikeut-

ta sotakorvauksiin eli aluevaatimuksiin. Keržentsev myös totesti, että 

mikäli Suomi päästettäisiin Jäämerelle, uhkaisi se Muurmannin rataa. 

Hän myös alleviivasi sitä, että Jäämeren ranta oli kuulunut 800 vuotta 

Venäjälle ja Petsamon seutu oli Venäjälle strategisesti erittäin tärkeää: 

jo maailmansodan tapahtumat olivat sen osoittaneet. Tuolloinhan sak-

salaisia sukellusveneitä oli rannikon edustalla. Jos Suomi saisi jotain 

Jäämeren rannalta, niin se olisi ”kauppaoikeudellisia sopimuksia”, ei 

maa-alueita.87 Voionmaan mukaan oli ilmeistä, että Venäjällä oli selkeä 

suunnitelma neuvonpidossaan. Se antaisi joitain alueita Suomelle, jos 

se saisi vastikkeeksi muita etuja, ennen muuta kauppasopimuksen.88

85  Voionmaan päiväkirja 20.6.1920. Voionmaan arkisto. KA.
86  Alkujaan pohjoiskarjalainen Eero Lampio (1889–1931) toimi Suomen konsulina 1919–1920 keskuspaik-

kanaan Murmansk ja oli aktiivisesti tukemassa Petsamoon suuntautuvaa heimoretkeä. Hän kirjoitti 
yhdessä Tarton neuvottelukuntaan kuuluneen Lauri Hannikaisen kanssa teoksen Petsamon opas, jonka 
Gummerus julkaisi 1921. Hannikainen hukkui Petsamossa samana vuonna ollessaan rajankäyntineu-
vottelukunnassa.

87  Aluejaoston pöytäkirja 16.6.1920. Tarton neuvottelukunnan arkisto. UM:n arkisto; Voionmaan päivä-
kirja 18.6.1920. Voionmaan arkisto. KA.

88 Voionmaan päiväkirja 18.6.1920. Voionmaan arkisto. KA.
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Heti aluksi kävi selväksi, etteivät venäläiset halunneet hyväksyä mi-

tään tsaarinajan niin sanottuja virheratkaisuja (1826 ja 1852 rajasulut) 

tai lupauksia (1864) Jäämeren rantakaistaleen siirtämiseksi Suomelle. 

Jos tsaarinajan ratkaisuja oli palautettava, niin miksei sitten koko sor-

topolitiikkaa, he kysyivät. ”Venäjän tsaarit antoivat paljon enemmän 

lupauksia Suomen vahingoksi kuin sen hyödyksi”, joten suomalaisten 

vaatimukset  voitiin hylätä. Venäläisdelegaatio mainosti, että neuvosto-

hallituksen laajempana tarkoituksensa oli luoda uusia perusteita kan-

sainvälisille suhteille eikä haalia lisää maita itselleen.89 Kun suomalaiset 

itsepintaisesti vain jatkoivat Petsamon liitospuheita, nosti Keržentsev 

pöydälle aluekompensaatio-ajatuksen. Hän piti sitä kuitenkin alueiden 

erilaisen arvon takia lähes mahdottomana toteuttaa. Näin ollen jäljelle 

jäi jo Voionmaankin arvioima taloudellisten etuoikeuksien ja kauppaso-

pimusten mahdollistaminen. Venäläiset myös ihmettelivät ääneen, että 

suomalaiset kyllä puhuivat Jäämeren alueesta, mutta heillä ei ollut edes 

karttaa tai muita konkreettisia asiakirjoja, joissa tuo haluttu alue olisi 

piirretty. Mitä taas tuli kansojen itsemääräämisoikeuteen, niin se todel-

lakin tarkoitti ”kansojen” ja ”suurten heimojen”, ei yksittäisten kuntien 

ja tai muiden pienten alueiden itsemääräämisoikeutta, venäläiset muis-

tuttivat. Vennola yritti mahtipontisesti kääntää asian niin, että karjalaiset 

olivat suomalaisia, ja että kyse olikin Suomen itsemääräämisoikeuteen 

kuuluvasta heimoalueesta.90 Toisin kuin Voionmaa, porvarilliset heimo-

miehet lähtivät Itä-Karjalan, Vienan ja Kuolan alueen aseellisesta liittä-

misestä Suomeen, jos muu ei auttaisi.

Aluejaoston kokouksessa 18. kesäkuuta 1920 suomalaisvaltuuskunta 

sai vihdoin määriteltyä venäläisille, mitä nimenomaista aluetta Suomi 

Jäämeren rannalta halusi. Suomi edellytti kolmen ehdon täyttymistä 

alueliitoksessa: 1) Jäämeren kalastuksen näkökulmasta rantakaistale tuli 

olla tarpeeksi leveä, eli se ulottuisi Norjan rajalta Uura-vuonon ja Kuola-

vuonon välille. Tällä alueella asui jo 1800-luvulla muuttaneita suoma-

laissiirtolaisia. 2) Jotta väestö olisi turvattu elintarvikkeiden saannin suh-

teen, olisi Suomen saatava oikeus Nuorttijärven, Nuorttijoen ja Luton 

89  Aluejaoston pöytäkirja 16.6.1920. Tarton rauhanneuvottelukunnan arkisto. Kansio 12 F 4. UM:n arkisto.
90  Aluejaoston pöytäkirja 16.6.1920. Tarton rauhanneuvottelukunnan arkisto. Kansio 12 F 4. UM:n arkisto.
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vesireitteihin. Alue muodosti luontevan takamaan rannikon asukkaille. 

3) Jotta Suomen poronhoitoalueet turvattaisiin itäisten porovarkaiden hä-

vitysretkiltä, eteläraja oli vedettävä tarpeeksi alas. Näin Venäjän puolella 

olevat saamelaiskylät Akkala, Juonni, Hirvasjärvi, Jaurujärvi ja Suonikylä 

tulisi liittää ”suomalaiseen yhteiskuntaan”. Idässä raja olisi kuljettava 

taas Tjuin- ja Montshe -tuntureiden yli. Tämä raja vastaisi suomalaisten 

mukaan järkiperäisen poronhoidon tarpeita ja luonnonmukaisia rajoja.91 

Kuten Suomen perusteista nähdään, vedettiin vaadittu aluelaajennus nyt 

taloudellisen, ”ekonomisesti yhtenäisen” aluekokonaisuuden mukaan. 

Käytännössä tämä rajalinjaus tarkoitti sitä, että Suomen itäraja pohjoi-

sessa tulisi kulkemaan Imandrajärven eteläpäähän eli Muurmannin rata 

olisi aivan rajan välittömässä läheisyydessä.

Venäläisten vastaus esitettyyn aluevaatimukseen oli yksiselitteinen. 

Jälleen he kertasivat, ettei vaadittu alue koskaan ollut kuulunut Suo-

meen ja se oli suhteettoman iso. Vaadittu alue oli suurempi kuin Viron 

pinta-ala ja vastasi paria venäläistä kuvernementtia. ”Niin Venäjän kuin 

Euroopankin yleisen mielipiteen täytyy pitää tällaisia Suomen pyyteitä 

imperialistisina.” Kun Suomi uskoi Repolan ja Porajärvenkin liittyvän 

Suomeen, oli koko aluevaatimus niin valtava (noin 70 000 neliövirs-

taa92), että tällaisia aluevaatimuksia pidettiin venäläisten mielestä ylei-

sesti poikkeuksellisina ja ehdottoman liiallisina. Repolan ja Porajärven 

kohtalo oli liitetty Pietarin puolustussuunnitelmaan, joten niistä ei edes 

keskusteltaisi. Sitä paitsi, venäläiset muistuttivat, Arkangelin kuver-

nementin Kuolan piirikunnassa asuvasta väestöstä oli 60 % venäläi-

siä, 20 % ”lappalaisia” ja vain 11 % suomalaisia. Toisaalta, toisin kuin 

suomalaiset yrittivät väittää, strategisesti alue oli meriyhteytensä takia 

aivan välttämätön Venäjälle. Maa oli menettänyt jo Suomen, Viron ja 

Latvian myötä lähes kaikki Itämeren satamansa, joten Venäjän oli pakko 

suunnata katseensa pohjoiseen. Suomen oli venäläisten mukaan helppo 

leikkiä rauhantahtoista, mutta todellisuudessa se oli – julistamatta so-

taa Venäjälle – tukenut aivan viimeaikoihin asti ententen merivoimien 

91  Aluejaoston pöytäkirja 18.6.1920. Tarton neuvottelukunnan arkisto. Kansio 12 F 4. UM:n arkisto.
92  Yksi neliövirsta on1,138 km² eli 70 000 neliövirstaa on 79 660 km².
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tekemiä Kronstadtin ja Pietarin saartoyrityksiä sallimalla niiden pääsyn 

satamiinsa ja merialueilleen.93

Suomalaiset yrittävät väittää, etteivät venäläiset olleet edes kiinnos-

tuneita pohjoisesta, mutta se ei pitänyt paikkaansa. Venäläiset olivat 

nimittäin 1910-luvulla suunnanneet aikaisempaa tiiviimmin katseensa 

Jäämerelle, mitä osoitti jo Venäjän suuri kiinnostus osallistua Huippu-

vuorten omistukseen. Lisäksi arktiselle Karamerelle oli tehty useampia 

tutkimusmatkoja. Muurmannin radan valmistuminen 1916 oli myös 

omiaan kiinnittämään venäläisten huomion pohjoiseen. Kesäkuussa 

1918 eli maailmansodan vielä kestäessä julkaistiin Venäjällä suomalais-

ten kannalta kiinnostava artikkeli ”Muurman ja sen merkitys Venäjälle”. 

Suomalaiset olivat suomentaneet sen tuoreeltaan ulkoasiainministeri-

ön käyttöön. Artikkelissa esiteltiin aluksi tunnettu asia, jonka mukaan 

ulkoasiainkomissaari Tshitserin oli antanut saksalaiselle kollegalleen 

nootin, jossa todettiin, että Venäjä oli valmis sopimaan Saksan välityk-

sellä Suomen kanssa maiden välisistä rajoista. Venäjä oli tuolloin ollut 

suostuvainen luovuttamaan Suomelle ”Muurmannin läntisen alueen 

mereen asti”, jos Suomi luovuttaisi Venäjälle Kannaksella olevat Inon 

linnoituksen ja Raivolan kylän. Artikkelin kirjoittaja I. O. Levin arvosteli 

ankarasti näitä puheita. Jäätön satama olisi ensiarvoisen tärkeä Venä-

jälle, ja arktinen alue oli muutenkin ”ihana”: siellä oli muun muassa 

niin voimakkaita revontulia, että niiden valossa saattoi ottaa valokuvia! 

Alueella oli sellaisiakin etuja, että sieltä oli nopeampaa matkata Eng-

lantiin ja Amerikkaan kuin Pietarista. Lisäksi kirjoittaja muistutti, että 

venäläiset olivat valloittaneet alueen jo Novgorodin aikakaudella − var-

haisimmat venäläiset asumukset olivat hänen mukaansa vuodelta 1264. 

Venäjän kiinnostus pohjoisia ranta-alueita kohtaan oli pitkään vähäistä, 

siellä sanottiin tuskin elävän ”kaksi kukkoa ja kolme kanaa”, kunnes 

1870-luvulla kiinnostus pohjoiseen taas elpyi ja retkikunnat ja komiteat 

aloittivat toimintansa alueen kiinnittämiseksi tiukemmin Venäjään ja 

alueen luonnonvarojen hyödyntämiseksi.94 Tämäntyyppiset mielipiteet 

93  Aluejaoston pöytäkirja 22.6.1920 ja 18.6.1920. Tarton neuvottelukunnan arkisto. Kansio 12 F 4. UM:n 
arkisto.

94  Suomennos Torgovo-Promyshlennaja Gazetan numerossa 33 2.6.1918 ollut artikkeli ”Muurman ja sen 
merkitys Venäjälle”. Kansio B.12:4. Tarton neuvotteluihin liittävät asiakirjat. UM:n arkisto. 
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vahvistuivat Venäjällä ja hankaloittivat venäläis-suomalaisia neuvotteluja 

Tartossa. Teksti kuvaa myös hyvin sitä, etteivät venäläiset olleet keske-

nään yhtä mieltä Pohjoisen tärkeydestä Venäjälle.

Keržentsev nosti Levinin mainitseman luonnonvara-argumentin 

esille Tartossa: ”Alueella löytyy sangen arvokkaita mineraaleja, mikä on 

tunnettua suomalaiselle valtuuskunnalle”. Virallisesti Petsamon nikkeli-

löydös tehtiin vasta 1921, ja Tartossa suomalaiset mainostivat aluetta 

köyhänä, autiona ja arvottomana. Vennola todisti, että ”minä en ole 

kuullut puhuttavan mineraaleista Petsamossa, vaan kyllä Kuollan niemi-

maalla”, joka jäisi Venäjälle. Venäläiset toistivat edelleen, että jos suoma-

laiset yhä vaan vaativat pohjoista aluetta, venäläisten olisi pakko esittää 

aluevaihtoa. Suomalaisten esittämän ”taloudellisesti yhtenäisen alueen” 

rakentamisen perusteellahan koko Karjalankannas Viipuria myöden tu-

lisi kuulua Venäjään, ja sitähän vaati myös Pietarin puolustus. Tästä 

tuohtuneena Vennola toivoi, ettei Keržentsev ottaisi asiaa edes leikillään 

esille, niin suomalainen Kannas oli. Jos ja kun rajaseudulla sillä hetkellä 

asui Venäjää kohtaan ystävällinen asujamisto, niin se oli vain onneksi 

maiden välisille suhteille. Ilmeisen kiihtyneenä Vennola syytti Venäjää 

alueiden strategisesta valtausyrityksestä. Tähän venäläiset totesivat, että 

jos joku tässä yrittää anastaa alueita, se oli Suomi. Venäjällähän ei ollut 

mitään aluevaatimuksia esitettävänä Suomelle.95 Keskustelujen sisällöt 

täsmentyivät ja puhetavat ja sanamuodot kovenivat, mutta vuoropuhelu 

pysyi kuitenkin kohtuullisen korrektissa muodossa ilman ulosmarsseja 

tai muita vahvempia mielenilmauksia. Tavoitteenamme on rauha eikä 

mikään välirauha, totesi Vennola jämäkästi aluejaoston kokouksen päät-

teeksi 22. kesäkuuta 1920.96

Kesäkuun lopulla aluejaostossa pohdittiin vielä parissa kokoukses-

sa Jäämeren rantaa ja Itä-Karjalaa. Sotilasasiatuntijana toiminut Nils 

Procopé täsmensi, että venäläisten tärkein asia ja koko neuvottelujen 

keskipiste näytti olevan kysymys Muurmannin radan merkitykses-

tä Venäjälle ja siitä vaarasta, joka Venäjää sotatilanteessa voisi uhata. 

Tämä tuntui olevan se strateginen piste, minkä takia Venäjä ei suostu-

95  Aluejaoston pöytäkirja 18.6.1920 ja 22.6.1920. Tarton rauhanneuvottelukunnan arkisto. Kansio 12 F 4. 
UM:n arkisto.

96  Aluejaoston pöytäkirja 22.6.1920. Tarton rauhanneuvottelukunnan arkisto. Kansio 12 F 4. UM:n arkisto.
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nut antamaan Petsamoa Suomelle. Suomalaiset pitivät tätä asennetta 

Venäjän puolustuksen kannalta aivan merkityksettömänä. Jo huollon 

ja etappiyhteyksien vaikeudet pitkien matkojen vuoksi tekivät seudusta 

perifeerisen. Suomalaiset pitivät valkovenäläisten ja brittien operaatioita 

Muurmannin suunnalla 1919 todistuksena siitä, etteivät ulkopuolisten 

sotaiset toimet alueella onnistuisi. Näin ollen Muurmannin radan turval-

lisuus ei suomalaisten mukaan tulisi millään tavalla vaarantumaan, jos 

Jäämeren rannalla olisi suomalaisalue. Venäläiset korostivat, että Pieta-

rin turvallisuus oli heille kaikkein tärkeintä ja sitä kautta Itä-Karjalan ja 

Muurmannin rata-alueen pysyminen Neuvosto-Venäjän osana. Vennola 

totesi uupuneena, että jos keskustelut rauhan valmistamisesta jatkuvat 

tällä pohjalla, ”me emme koskaan pääse tuloksiin”.97 Tässä vaiheessa 

kävi yhä ilmeisemmäksi, että osapuolten tulokulmat olivat hyvin erilai-

set: venäläiset korostivat strategisia sotilaallisia näkökulmia, suomalaiset 

taloudellispoliittisia näkemyksiä.

Voionmaa piirtää rajoja uusiksi

Voionmaa käytti aluejaoston kokouksessa 25. kesäkuuta Petsamoon liit-

tyvän merkittävän puheenvuoron, joka tuli olemaan käänteentekevä ja 

jolla tuli olemaan siltaa rakentava merkitys lopullisissa tuloksiin johta-

neissa aluesiirtokeskusteluissa. Puheessaan Voionmaa nimittäin korosti 

ennen muuta Itä-Varangin alueen eli suppean Petsamon suomalaisuutta: 

”Koska en kannata laajoja anneksiooneja.” Tässä esityksessä kuultaa läpi 

Snellmanin 1860-luvulla käyttämä joustamisen strategia. Voionmaan 

mukaan Suomen Jäämeren käytävä -vaatimus perustui ennen kaikkea 

päivänpolttaviin tarpeisiin, joskaan historiallisia epäkohtia ei tässä voitu 

sivuttaa. Tsaarin Venäjä oli luonut hänen mukaansa Petsamon suun-

nassa kerrassaan sietämättömät olot, jotka oli yksinkertaisesti korjattava. 

Voionmaa tarkoitti tässä vuosina 1826 ja 1852 toteutettua pohjoisen yh-

teisalueen (fellesdistriktin) jakoa ja Suomen etujen ohittamista rajanve-

doissa, jotka johtivat Suomen sulkemiseen pois Jäämereltä.98

97  Aluejaoston pöytäkirja 23.6.1920. Tarton rauhanneuvottelukunnan arkisto. Kansio 12 F 4. UM:n arkisto.
98  Ks. lähemmin Lähteenmäki 2004, 346−383.
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Voionmaan mukaan Venäjän yksinomaisista historiallisista oikeuk-

sista Jäämeren rantaan ei voinut puhua. Alueella toimivat ja asuivat yhtä 

lailla norjalaiset ja suomalaiset. Kun rajat sitten suljettiin, Venäjälle tuli 

tästä ”huono omatunto”. Niinpä tsaari Aleksanteri II lupasi Petsamon 

alueen Suomelle. Voionmaa korosti, että kysymys ei ollut ainoastaan 

Rajajoen asetehtaan alueen korvaamisesta vaan vanhempien oikeuden-

loukkausten hyvittämisestä. Näin ollen vuoden 1864 manifestaatiota oli 

hänen mukaansa turhaan ylikorostettu, ongelman taustat kun olivat jo 

aiempina vuosikymmeninä tehdyissä virheissä: Petsamon kysymys olisi 

ratkaistava ilman vuoden 1864 lupaustakin. Väestön perusteella Venäjä 

ei liioin voinut perustella kieltäytymistään aluesiirrosta: seudulla kun 

oleskeli pääosin suomalaista ”tilapäistä ulkokalastusväkeä”. Voionmaa 

muistutti myös, että Venäjän viranomaiset alkoivat itse vapaaehtoisesti 

uudisasuttaa seutua vuoden 1868 asetuksella suomalaisilla, koska he 

”olivat likinnä ja sopivimmat maata siellä asuttamaan”. Kaikesta tästä 

huolimatta Petsamon kysymys ei ollut väestökysymys, eikä sitä Voion-

maan mukaan voitu ratkaista kansanäänestyksellä. Peruslähtökohta sen 

sijaan oli, että alue oli Suomelle − lähinnä Pohjois-Suomelle − tarpeelli-

nen eikä Venäjällä voinut olla siellä mitään sellaista intressiä kuin Suo-

mella. Näin ollen Suomen oli saatava alue pysyvään omistukseensa. Se 

ei tulisi tyytymään esille tulleeseen Petsamon alueen vuokraamiseen tai 

pelkkiin taloudellisiin oikeuksiin siellä. 99

Merkittävä tässä yhteydessä oli Keržentsevin oivaltava reagointi Voion-

maan puheenvuoroon: ”Oikeastaan koskevat Suomen edut Petsamossa 

tätä nykyä ainoastaan aluetta maantien läheisyydessä, joka johtaa Petsa-

mon lahteen, toisin sanoen verrattain pientä aluetta Norjan rajan luona 

ja pientä osaa Muurmannin rannikkoa, länteenpäin Kalastajanniemi-

maasta.”100 Pieni reikä raja-aitaan oli tehty.

Neuvottelut pysähtyivät aluejaostossa kuitenkin tässä kohtaa odotta-

maan talousjaoston päätöksiä. Toimettomuus ja turhautuminen näkyivät 

suomalaisryhmässä. Suomalaisten keskinäinen erimielisyys ryöpsähti 

99  Aluejaoston pöytäkirja 25.6.1920. Tarton rauhanneuvottelukunnan arkisto. Kansio 12 F 4. UM:n arkis-
to; Voionmaan päiväkirja 25.6.1920. Voionmaan arkisto. KA.

100  Aluejaoston pöytäkirja 25.6.1920. Tarton rauhanneuvottelukunnan arkisto. Kansio 12 F 4. UM:n arkis-
to; Voionmaan päiväkirja 25.6.1920. Voionmaan arkisto. KA.
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esille viikonloppujen vietossa. Eräänäkin lauantaina osa valtuuskunnan 

jäsenistä oli lähtenyt retkelle, muun muassa Tanner, ja hotelliin jäänei-

den kesken syntyi kiivaanlainen sanaharkka 1918 tapauksista. Paasikivi 

ja ”koko joukko” hyökkäsivät sosialistien kimppuun Karjalaan hyökkää-

misen asiassa. Voionmaa kuohui sisäisesti, mutta koetti omien sanojen-

sa mukaan hillitysti selittää, että he halusivat vain rauhan ilman suuria 

alueluovutuksia. He arvelivat nimittäin rauhan olevan oikean askeleen 

uuden todellisen isänmaallisen yhteiselämän alkamiselle. Johtopäätös 

väittelystä oli, että ”kumpikaan puoli ei ymmärrä toisiansa”.101 Sisällis-

sodan syvä varjo painoi neuvottelukuntaa sisältäpäin.

Valtuuskunnat pitivät neuvottelutauon 14.–28.7.1920 välisenä aikana, 

jolloin Paasikivi tunnusti pettyneelle Voionmaalle, että Tarttoon oli tultu 

vain näytösluontoisesti ja nyt oli sitten nähty, ettei tällä tavalla rauhan-

asiakirjaa saada aikaan.102 Sdp:n puoluetoimikunta käsitteli Tarton rau-

hanneuvottelujen kulkua Helsingissä 16. heinäkuuta. Tanner summasi 

neuvottelujen kulun seuraavasti: Aluksi venäläisten ja suomalaisten 

mielipiteet olivat törmänneet ankarasti vastakkain. Vielä edelleenkin 

erimielisyyttä oli 1) Petsamon ja 2) Karjalan kysymyksissä, 3) venäläis-

ten vaatimuksesta puolueettoman reitin avaamisesta Suomenlahdelle 

ja 4) Inon ja Puumalan linnoitusten hävittämisestä sekä 5) molempien 

maiden taloudellisista vaatimuksista. Käytännössä siis kaikki asiat olivat 

vielä avoinna. Voionmaa puolestaan arvioi neuvotteluja aluenäkökul-

masta käsin. Hänen mukaansa alueelliset tulokset näyttivät supistuvan 

”hyvin mitättömiksi”, mutta Petsamon suhteen oli kuitenkin olemassa 

jonkinlaisia toiveita. Hän tähdensi, että suomalaisten taholta oli siihen 

saakka puhuttu ”ainoastaan laajasta Petsamon alueesta ja ainoastaan 

hyvin heikosti viitattu siihen mahdollisuuteen, että pienempäänkin voi-

taisiin tyytyä”.103 Tässä Voionmaa jälleen nosti esille näkemyksensä niin 

sanotusta suppeasta Petsamosta aluevaatimusten kompromissina.

Tilannetta avaava seikka puoluetoimikunnan kokouksessa oli Taavi 

Tainion tiedustelu siitä, oliko sosiaalidemokraattisilla edustajilla ollut 

101  Voionmaan päiväkirja 11.7.1920. Voionmaan arkisto. KA.
102  Voionmaan päiväkirja 13.7.1920. Voionmaan arkisto. KA.
103  Sdp:n puoluetoimikunnan pöytäkirja 16.7.1920. Sdp:n arkisto. TA.



182 kortit pöydälle, alueet jakoon

mitään vaikutusvaltaa neuvottelujen kulkuun, kun hallitus oli niin tiu-

kasti ennakolta määrittänyt ehdot. Voionmaa vastasi, että heillä on ol-

lut vaikutusta neuvottelujen kulkuun. Jos ei muuten, niin he ainakin 

olivat toimineet jonkinlaisena huonona omatuntona. Tanner ja Voion-

maa kertoivat, että he olivat olleet toistaiseksi lojaaleja valtuuskunnan 

enemmistön vaatimuksille, mutta ”Karjalan kysymyksen suhteen on 

into valtuuskunnassa hyvän joukon lamaantunut ja mielipide alkanut 

kypsyä siihen suuntaan, että tästä kysymyksestä on kokonaan luovuttava. 

Porajärveä ja Repolaa tämä ei kuitenkaan koske”. Jaakko Keto puolestaan 

arvioi, ettei Sdp:n edustajien kanta ollut vielä päässyt erityisesti näkyviin 

neuvotteluissa, mutta heidän ansiotaan tulisi olemaan, jos maksimiohjel-

masta tingittäisiin. Kauko-Karjalasta voitaisiin luopua, mutta Petsamos-

ta pidettäisiin kiinni. Näin Keto asettui tukeaan Voionmaan suppeata 

Petsamoa. Tainionkin mukaan puolueen edustajien menettelytapa oli 

ollut oikea. Kokouksessa summattiin Sdp:n vaatimukset, joihin halli-

tuksen olisi suostuttava, jotta sosiaalidemokraatit pysyisivät neuvotte-

lukunnassa: 1) Korvausvaatimukset kuitataan vastakkain, 2) Karjalan 

kysymys jätetään sikseen, 3) Petsamon suhteen tyydytään pienempään 

osaan eli niin sanottuun ”Tokoin rajaan” eli 1918 rajaan, jota Voionmaa 

oli ollut rakentamassa jo Tokoin senaatissa 1917, kuten edellä on esitetty, 

4) Porajärvestä ja Repolasta luovutaan ja 5) Suomi suostuu hävittämään 

Suomenlahdella olevat linnoitukset. Niin ikään oltiin sitä mieltä, että 

kun tauon jälkeen palattaisiin Tarttoon, oli aika heittää vaakaan Suomen 

todellinen ohjelma suureellisten vaatimusten sijasta. Näin oli tehtävä jo 

puolueen uskottavuudenkin takia. Kentällä oltiin epätietoisia ja epäileviä 

sen suhteen, tekivätkö Sdp:n edustajat Tartossa ylipäätään mitään.104 

Sdp:n oli aika korottaa pro�iliaan Tartossa.

Neuvotteluja pitkitetään tahallaan

Sdp:n pro�ilinkorotuspyrkimys ei ollut aivan helppo toteuttaa, sillä Tar-

ton neuvotteluja vietiin eteenpäin Suomen hallituksen puolelta tarkoi-

104  Sdp:n puoluetoimikunnan pöytäkirja 16.7.1920. Sdp:n arkisto. TA.
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tuksellisen jähmeästi. Heinäkuun 24. päivänä 1920 Suomen valtuuskun-

ta kokoontui Helsingissä valmistaakseen täsmennetyn jatko-ohjelman 

Tarttoon. Kesämökiltään palaava Voionmaa saapui pääkaupunkiin ”aivan 

epävarmassa mielentilassa”. Hän arveli, että hallitus tulisi näennäisesti 

jatkamaan rauhanneuvotteluja Tartossa mutta todellisuudessa halusi 

siirtää asiat parempiin paikkoihin (Lontooseen), jos vain ilmestyisi sii-

hen mahdollisuuksia, ”kuten hallituksemme uskoo ja toivoo”. Voionmaa 

oli pyhästi päättänyt, että jos Tarttoon ei mentäisi rehellisessä aikomuk-

sessa tehdä rauha sosiaalidemokraattien suunnittelemilla kohtuullisilla 

ehdoilla, niin hän vetoaisi puoluetoimikunnan viikko aiemmin teke-

mään päätökseen ja kieltäytyisi palaamasta. Hän piti ehtoa niin selvänä, 

ettei siitä tultaisi keskustelemaan edes omissa joukoissa. Voionmaan 

ounastelut osoittautuivat oikeiksi. Heti aluksi Paasikivi kertoi olleensa 

parin muun herran kanssa hallituksen luona, ja sieltä oli saatu se kä-

sitys, että hallitus todellakin oli suunnitellut neuvottelujen siirtämistä 

Lontooseen. Näin siksi, että Lontoossa tehtävän rauhan ajateltiin olevan 

vakaampi ja lujempi kuin Tartossa. Sitä ei kuitenkaan saanut sanoa ää-

neen vaan olisi mentävä takaisin Tarttoon estämään keskusteluyhteyden 

katkeaminen ja ylläpitämään suuria vaatimuksia. Vaatimukset olisi pi-

dettävä kovina, sillä Lontoossa neuvoteltaisiin juuri niistä.105

Tanner esitti neuvottelukunnalle sosialidemokraattisen puolueen 

puoluetoimikunnassa sovitun mukaisesti, että suomalaisten oli tehtävä 

selvä ohjelma, jonka pohjalta lähdettäisiin Tartossa heti neuvottelemaan 

rauhasta esittäen samalla keskeisimmät [Voionmaan muotoileman kar-

tan mukaiset] alueratkaisut. Frey yhtyi sosiaalidemokraattien näkemyk-

seen, että ohjelma oli laadittava ja vitkuttelupolitiikka lopetettava: joko 

oli katkaistava keskustelut tai jatkettava niitä järkiperäisesti. Walden vaa-

ti hänkin ohjelmaa ja nimenomaan hallitukselta. Oli selvää, että ohjelma 

muokkautuisi neuvottelujen myötä, mutta hallituksen ei tulisi muuttaa 

sitä alinomaa. Tosin hän oli valmis myös viivyttämään neuvotteluja pari 

viikkoa. Paasikivi oli samaa mieltä, ainoastaan viikon–puolitoista vitkut-

telu oli mahdollista. Kivilinna ja Vennola olivat selvimmin neuvottelujen 

pitkittämisen kannalla.106

105  Voionmaan päiväkirja 24.7.1920. Voionmaan arkisto. KA.
106  Voionmaan päiväkirja 24.7.1920. Voionmaan arkisto. KA.
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Tuntien keskustelun jälkeen Suomen neuvottelijat laativat yksityis-

kohtaisemman ohjelman. Petsamon osalta ajateltiin jättää se linnoitta-

matta tai asian siirtämistä kansainvälisen tuomioistuimen harkittavaksi 

tai ratkaistavaksi, mutta otetta itse alueesta ei hellitettäisi. Valtakunnan-

rajan tarkemman kulun suhteen neuvottelijat halusivat vapaat kädet. 

Itä-Karjalasta oltiin valmiita esittämään hallitukselle sen luovuttamista, 

mutta Repolan ja Porajärven osalta vaadittiin kansanäänestystä siitä, ha-

lusivatko nämä ”palata” Venäjän alaisuuteen. Frey piti kansanäänestystä 

vaarallisena, koska siitä oli huono esimerkki Ahvenanmaan kysymyk-

sessä: ahvenanmaalaisethan olivat äänestäneet Suomesta eroamisen ja 

Ruotsiin liittymisen puolesta. Äänestyksen sijaan olisi esitettävä muita 

takuita alueiden asukkaiden suojaksi. Suomenlahden osalta aluevedet 

olisi järjestettävä kansainväliseen tapaan. Lavansaaren ja Seiskarin lin-

noittamisesta luovuttaisiin, mutta Suursaaren linnoittamisesta ei luovut-

taisi.107 Repola-Porajärvi ei saanut tulla neuvottelijoiden yleisen käsityk-

sen mukaan missään tapauksessa rauhan esteeksi, vaan hätätapauksessa 

alueesta oli luovuttava ilman muuta.108 Jälkimmäinen periaate kertoo 

selkeästi näiden kuntien asemasta Suomen neuvottelupöydällä: niitä 

ei ollut vaadittu eikä tultaisi vaatimaan missään vaiheessa liitettäväksi 

Suomeen, vaan niissä ehdotettiin järjestettäväksi kansanäänestys.

Parin päivän päästä, maanantaina 26. heinäkuuta 1920, täsmennetty 

ohjelma oli valmis: Petsamo oli pidettävä, ja valtuuskunnan tuli saada 

vapaasti sopia alueen tarkoista rajoista. Itä-Karjalan asiasta luovuttiin, 

Repola ja Porajärvi puolestaan saivat kansanäänestyksellä päättää halu-

sivatko osaksi Venäjää. Kannaksella Inon patterit oltiin valmiit purka-

maan, ja Itämeren neutralisointi oli otettava neuvotteluissa esille.109

Paperi vietiin samana päivänä valtioneuvoston käsittelyyn, missä pu-

hetta johti presidentti Ståhlberg. Voionmaan mukaan kiinnostavimpia 

olivat presidentin ja ulkoasiainministeriön kannat, erityisen ”hauskaa oli 

seurata Holstin koukerruksia ja piruetteja”. Holstin mukaan Suomen oli 

odotettava ja seurattava yhtäältä Lontoon, toisaalta Puolan tapahtumia 

107  Voionmaan päiväkirja 24.7.1920. Voionmaan arkisto. KA.
108 Voionmaan päiväkirja 25.7.1920. Voionmaan arkisto. KA.
109  Voionmaan päiväkirja 26.7.1920. Voionmaan arkisto. KA.
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ennen kuin suomalaiset tekisivät ratkaisevia siirtoja Tartossa. Voion-

maan mukaan Holstin pääasia oli neuvottelujen pitkittäminen vaikka 

teknisiin esteisiin vedoten. Myös Paasikivi luotti ”johonkin” ratkaisuun 

liittolaisten puolelta, vaikka puhuikin samaan aikaan Englannin huo-

paamisesta ja soutamisesta rauhanvälitysasiassa. Oli myös välttämätöntä 

seurata Puolan sotilaallisia ja diplomaattisia tapahtumia, sillä Paasikivi 

arveli Puolan asian ajavan myös Suomen asiaa.110

Kokoomuksen Lauri Ingman korosti, että Suomen kanta oli määritel-

tävä ilman Puolan kysymystäkin ja suurvaltojen suhdetta Puolaan. Hän 

muistutti, että Venäjän tilanne saattoi kääntyä Suomelle epäedullisek-

si, mihin näkemykseen Paasikivikin yhtyi. Kaiken kaikkiaan Paasikivi 

suhtautui uudessa kansainvälisessä tilanteessa Voionmaan mukaan ai-

kaisempaa myönteisemmin rauhansopimukseen. Näin siksi, että Suo-

men asema oli kuin olikin muuttunut epäedullisemmaksi kuin ennen. 

Voionmaan mielestä Neuvosto-Venäjän kanssa oli mahdollista solmia 

kunniallinen ja kestävä rauha, mutta sen sijaan vaarallista heittäytyä 

kansainvälisten poliittisten suhdanteiden varaan. Sitä paitsi ”liialliset 

vaatimukset pilaavat asiamme. Esittäkäämme selvä, kohtuullinen, rau-

haan vievä ohjelma”. Tannerkin painotti rauhan aikaansaamista, ja sitä 

varten oli sovittava minimiohjelma. Suomen aseman prosessissa arvel-

tiin heikentyvän, jos valkoiset kenraalit ottaisivat vallan käsiinsä Venä-

jällä. Presidentti Ståhlberg kuittasi keskustelun toteamalla, että neuvot-

teluja olisi jatkettava mutta ei kiirehdittävä. Liioin myönnytyksiä ei saisi 

tehdä ennen kuin vasta neuvottelujen uhatessa katketa.111

Yleisesikuntapäällikkö kenraali Oskar Enckell esitteli valtuuskunnalle 

ja hallitukselle bolsevikkien sotajoukkojen sijoittelua ja määriä maiden 

rajoilla. Kaikkiaan vain noin 25 000 miestä 360 000 venäläisestä oli Suo-

men rajalla, kun Suomella vastaava määrä oli noin 100 000. Enckellin 

mukaan Suomen ei tarvinnut pelätä sisällissodan hajottaman bolsevik-

kijohdon hyökkäystä. Ainoa uhka oli se, että Repolassa ja Porajärvellä 

syttyisi kahakka. Enckell arveli, että jos seudun asukkaita ryhdyttäisiin 

puolustamaan, siellä saattaisi syntyä suora ja suuri sota. Paasikivi taas 

110  Voionmaan päiväkirja 26.7.1920. Voionmaan arkisto. KA.
111  Voionmaan päiväkirja 26.7.1920. Voionmaan arkisto. KA.
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halusi pitää yhä Itä-Karjalaa neuvottelupöydälle Petsamoa saantia aja-

tellen. Tällainen ajattelu oli taktillista eikä vakavasti esitetty kanta Pet-

samo tai Itä-Karjala vastakkainasettelusta. Alueet eivät olleet todellisia 

vaihtoehtoja missään vaiheessa neuvotteluita. Voionmaa korosti, että jos 

uhkana oli sota Itä-Karjalassa, Suomen tulisi vetäytyä.112

Heinäkuun viimeisellä viikolla Itä-Karjalasta luopumista kannattivat 

jo kaikki: takit oli käännetty reaalipoliittisista syistä ja paineet rauhan-

tekoon olivat kovat. Kokoomuslainen kirkollis- ja opetusministeri Lauri 

Ingman puhui kauniisti, ettei tässä luovuta Karjalasta vaan siirretään 

asia kansainväliselle foorumille. Koko siihenastinen aate Itä-Karjalan 

alueen liittämisestä Suomeen kytkeytyi Ingmanin mukaan Venäjän ha-

joamisen oletukseen. ”Osasi se mies löytää rotanreiän! Osasi!” ilkkui 

Voionmaa. Kaikkiaan Voionmaa myöntyi viivyttelyyn ainoastaan taktil-

lisista syistä – että Suomessa saataisiin muutama päivä lisäaikaa sopi-

muksen arviointiin, mutta viivyttelyä ei saisi tehdä poliittisista syistä.113

Näin tärkeä 26.7.1920 pidetty hallituksen ja valtuuskunnan neuvon-

pito päättyi, Karjalan asia vietiin eduskuntaan ja neuvottelijat palasivat 

seuraavana päivänä Tarttoon Eläköön-laivalla ja ylimääräisellä junalla. 

Puolan tilanne heitteli neuvottelijoiden neuvotteluhaluja yhä ja syöksi 

heitä vuoroin voitontunteen kukkuloille ja vuoroin epätoivon laaksoon. 

Puola oli itsenäistynyt Saksan hävittyä ensimmäisen maailmansodan 

marraskuussa 1918. Sen itärajan määrittely oli kuitenkin tuottanut niin 

suuria ongelmia, että Venäjän bolsevikkien ja Puolan välille oli syttynyt 

sota. Toukokuussa 1920 Puola oli valloittanut Kiovan, mutta se oli joutu-

nut perääntymään sieltä puna-armeijan vyörytyksen alta. Kun suomalai-

set kävivät henkien taistelua Tartossa, onnistuivat puolalaiset elokuussa 

1920 pysäyttämään jälleen puna-armeijan Varsovan taisteluissa,114 mikä 

muutti suhdanteita myös Tartossa.

112  Voionmaan päiväkirja 26.7.1920. Voionmaan arkisto. KA.
113  Voionmaan päiväkirja 26.7.1920. Voionmaan arkisto. KA.
114  Osapuolet pääsivät vihdoin sopimukseen Riiassa 18. maaliskuuta 1921, jolloin Ukraina ja Valko-Venäjä 

jaettiin Puolan ja Venäjän kesken.
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Elokuun käänne: Petsamo vai Karjalankannas?

Suomalaiset palasivat neuvottelupöydän ääreen Tarttoon 28. heinä-

kuuta 1920. Ensimmäisessä kokouksessa Berzin arvosteli suomalaisia 

ankarasti siitä, etteivät nämä esittäneet heti uusittua alueohjelmaansa. 

Tämä oli mahdotonta jo siksikin, että huippusalaisen uuden ohjelma-

ehdotuksen ja valtioneuvoston kokouksen pöytäkirjan toi kuriiripostilla 

Voionmaan diplomaattipoika Tapio Voionmaa vasta päivää myöhemmin. 

Berzin kritisoi myös sitä, että suomalaiset esittivät aivan kohtuuttomia 

vaatimuksia ja myöhemmin puhuivat niihin kohdistamistaan myönny-

tyksistä. Suomalaisten tietoinen strategia olikin aluksi puhua halutut 

alueet suomalaisiksi, sitten tehdä suuria myönnytyksiä ja lopulta luopua 

osasta niistä. Jälleen venäläiset vetosivat siihen, ettei Itä-Karjala eikä 

liioin Petsamo ollut koskaan kuulunut Suomeen, joten niistä ei voitu 

luopuakaan suomalaisina alueina eikä liioin puhua niistä aluemyön-

nytyksinä. Samalla tavalla Berzinin mukaan Suomi olisi voinut vaatia 

Pietaria ja luopunut siitä myöhemmin. Venäjä oli hänen mukaansa jo 

alun perin esittänyt minimivaatimuksensa ja pitäytynyt niissä. Berzin 

jatkoi, että ellei Suomi luopuisi Itä-Karjalasta ja Petsamosta, Venäjä ei 

hellittäisi Karjalankannaksesta eikä Ahvenanmaasta. Voionmaa toteaa: 

”Siispä me saamme tinkiä. Me olemme varsin tyytyväisiä.” Päivän mit-

taan Holsti hälytti valtuuskunnan, että Lontoon konferenssista tulee 

sittenkin tosi, ja että venäläiset olisivat jo salaisesti luvanneet osallistua 

Lontoon kokoukseen. Tartto oli Holstin mielestä kulissi myös heille. Val-

tuuskunta ei kuitenkaan pannut tässä vaiheessa painoa Lontoon kortille, 

vaan neuvotteluja jatkettiin sovitun mukaisesti eli vitkutellen puhumalla 

kauppasuhteista ja vesirajoista.115

Heinäkuun loppupäivinä Tartossa puhuttiin talousasioista ja Suo-

menlahdesta, ja keskustelut etenivät ilman niin kuumia tunteita kuin 

aluekysymykset. Voionmaan mukaan venäläiset tekivät suuria myön-

nytyksiä ja aluksi näytti siltä, että taloudellinen selvitys ja Suomenlah-

ti saataisiin helposti sovituksi.116 Sittemmin nekin neuvottelut alkoivat 

115  Voionmaan päiväkirja 28.7.1920, 29.7.1920 ja 30.7.1920. Voionmaan arkisto. KA.
116  Voionmaan päiväkirja 28.7.1920, 29.7.1920 ja 30.7.1920. Voionmaan arkisto. KA.
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huopaamaan ja soutamaan. Valtuuskunta manasi hallitusta: ”Me kiroi-

lemme ja noidumme hallituksen härkäpäisyyttä. Pilkallisia sanoja lau-

sutaan mokomasta hallituksesta. Uhataan lähteä pois koko pelistä, ellei 

meille anneta laajempia valtuuksia.”117 Hallitus piti neuvottelut tiukasti 

kiinni ohjaimissaan, ja vastausten saaminen Helsingistä kesti päiviä. 

Viivyttelytaktiikan näkökulmasta se ei haitannut Helsingin-päätä. Jot-

ta Suomenlahtea koskevat erimielisyydet saataisiin sovittua, Voionmaa 

esitti erityisen alajaoston perustamista, mikä tapahtuikin. Hän suositteli 

Suomen puolelta Vennolaa puheenjohtajaksi, ”jotta tämä sodanhaluisen 

urhon kädet saataisiin sidotuksi”, kuten Tanner ja Voionmaa kuittasi-

vat. Neuvottelut etenivät ailahdellen. Suomalaisten rauhandelegaattien 

ajatukset saivat taas kannatusta. Venäjän voitot Puolasta vaikuttivat suo-

malaisiin kuin ”palava taula hevosen hännän alla. Tässä alkaa olla kiire 

viipymisessä”, virnistelee Voionmaa. Neuvottelujen vieminen alajaostoi-

hin oli hänen mukaansa hyvä ja mainio keino, sillä siellä saattoi vapaasti 

ja vastuuttomasti puhua.118 Käsitys siitä, että Tartossa ei puhuttu kuin 

jäykästi virallisissa yleiskokouksissa ja määrätyissä pääjaostoissa, ei näin 

pidä paikkaansa. Suomalaisten ja venäläisten välillä oli elokuun alus-

sa luoduissa vapaamuotoisemmissa alajaostoissa mahdollisuus puhua 

suunsa puhtaaksi, mikä puhdisti ilmaa, vähensi spekulaatioita ja sel-

keytti osapuolten näkemyksiä ja niiden välisiä eroja. Helsingissä istuva 

hallitus sen sijaan pysyi jäykkänä viivytystaktiikassaan. Se ei halunnut 

vieläkään keskustella Suomenlahdesta, Laatokasta, Halilan parantolasta 

eikä Suojärvellä olevista Annan ruukin metsistä.119

Elokuun alussa 1920 Voionmaan väliarvio Tarton neuvotteluista oli 

hämmentyneen yllättynyt: neuvottelujen alussa venäläiset olivat vaati-

neet aselepoa ja suomalaiset suuria metsätoimilupia Venäjältä. Nyt tilan-

ne oli päinvastoin. Suomalaiset pyysivät aselepoa ja Venäjä vaati myön-

nytyksiä Suomelta: ”Tätä ei olisi kaksi kuukautta sitten uskonut kukaan. 

Nyt se on tosiasia.” Jos rauha tulee, kirjoittaa Voionmaa, olisi se koko 

lailla erilainen kuin mitä suursuomalaiset kesäkuussa ajattelivat.120

117  Voionmaan päiväkirja 3.8.1920. Voionmaan arkisto. KA.
118  Voionmaan päiväkirja 4.8.1920. Voionmaan arkisto. KA.
119  Voionmaan päiväkirja 5.8.1920. Voionmaan arkisto. KA.
120  Voionmaan päiväkirja 4.8.1920. Voionmaan arkisto. KA.
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Neuvottelijat tapasivat työn lomassa myös vierailijoita, joiden kans-

sa käydyt keskustelut selkeyttivät neuvottelijoiden linjauksia. Tanner ja 

Voionmaa tapasivat muun muassa August Wesleyn, ja tämä teki heihin 

myönteisen vaikutuksen.121 Voionmaa ei kerro, oliko tapaaminen eri-

tyisesti järjestetty. Wesleyllä oli värikäs poliittinen menneisyys. Hän oli 

asunut pitkään Yhdysvalloissa toimien suomalaisalueilla sosialistiagi-

taattorina. Hän oli ollut punakaartin päällikkö Suomen sisällissodassa, 

kuulunut Muurmannin legioonaan ja palvellut englantilaisissa joukois-

sa, mistä hän oli paennut Viroon ja osallistunut Viron vapaussotaan 

valkoisten puolella. Tarton aikoihin Wesley toimi lehtimiehenä. Mie-

het tapasivat myös Tarttoon saapuneen K. H. Wiikin: ”Oikein hauska 

ja miellyttävä kaveri. Sovimme mainiosti yhteen”, toteaa Voionmaa.122 

Mitä tulee aluepolitiikkaan, Sdp:n keskustaa tuossa vaiheessa edusta-

neen Wiikin ja Voionmaan näkemykset poikkesivat ainakin Ahvenan-

maan kysymyksessä. Wiik oli nimittäin sitä mieltä, että Ahvenenmaalla 

oli yhtä suuri oikeus irrota Suomesta kuin Suomella oli Venäjästä, mitä 

vaatimusta Voionmaa ei allekirjoittanut.

Elokuun alussa alkoi koko neuvottelukunta kypsyä Holstin toimiin, 

ja edustajat pohtivat vakavasti joukkolähtöä Tartosta kunnes taas kuul-

tiin, että Lontoon hallitus kannusti Suomea jatkamaan edelleen neu-

vonpitoa Tartossa.123 Monivaiheisen lauantaisen täysistunnon jälkeen 

(7.8.1920) Keržentsev kutsui yksityisesti Tannerin illastamaan kanssaan 

ja puhumaan punaisten armahduksesta eli amnestiasta. Tanner tiedot-

ti tästä Voionmaalle, mutta miehet sopivat, etteivät kerro asiasta vielä 

porvareille mitään. Asian oikeudelliseksi taustoittamiseksi Tanner pyysi 

juristi Anton Kotoselta lisätietoja kirjeitse, ei sähkeellä, kuten yleensä. 

Kotonen lähetti Tannerille 9.8. amnestia-lain ja täytäntöönpanoasetuk-

sen sekä kertoi saaneensa oikeusministeriöstä tiedon, jonka mukaan 

rangaistuslaitoksissa oli yhä 1 483 kapinavankia. Samalla Kotonen varoit-

teli Tanneria, että olisi syytä olla hyvin varovainen kun ”kysymyksessä 

on antaa venäläisille sananvaltaa sisäisissä asioissamme”.124 Voionmaa 

121  Voionmaan päiväkirja 31.7.1920. Voionmaan arkisto. KA.
122  Voionmaan päiväkirja 3.8.1920. Voionmaan arkisto. KA.
123  Voionmaan päiväkirja 6.8.1920. Voionmaan arkisto. KA.
124 Anton Kotosen kirje Väinö Tannerille 9.8.1920. Väinö Tannerin arkisto. Kansio 2. KA.
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kirjasi päiväkirjaansa, että Tanner ja Keržentsev olivat työskennelleet 

paljon yhdessä talousjaostossa ja tutustuneet sitä kautta. Voionmaa oli 

utelias kuulemaan, mitä miehet olivat puhuneet. Tanner ja Voionmaa 

sopivat, että Tanner yrittäisi saada venäläiset suostumaan amnestia-ar-

tiklaan: ”Tanner ja minä nojautuen siihen, että jo Helsingissä on sovittu 

armahduksen myöntämisestä Venäjälle paenneille, käytimme tilaisuut-

ta osoittaaksemme, että amnestia täytyy antaa kaikille maanpetoksesta 

tuomituille… meidän asiamme on erinomaisen hyvä.” Porvarit oli ajettu 

nurkkaan. Toisaalta nämä väittivät, että Suomi ja Venäjä olivat sodassa 

1918, toisaalta kieltäytyivät puhumasta vuoden 1918 Suomen sisäisi-

nä asioina. ”Venäläiset ovat asettaneet asiansa mainiosti”, kommentoi 

Voionmaa.125

Elokuun 7. päivän jännittävät käänteet eivät loppuneet vielä tähän, sil-

lä vielä iltayhdeksältä Holstin ja Paasikiven jokailtaisessa huippusalaises-

sa sähköviestinnässä Holsti ilmoitti, että Lontoon konferenssista tulee 

sittenkin totta, ja että venäläisetkin olisivat siihen suostuneet. Holstin 

ohje oli, että Tarton neuvotteluja on edelleen viivyteltävä Lontooseen 

siirtymisen vuoksi. Viesti ei ollut mieluisa Voionmaalle ja Tannerille, 

jotka olivat yhä jyrkemmin sitä mieltä, että rauha oli solmittava Tartossa. 

Voionmaan mukaan koko neuvottelukunta tuntui horjuvan näiden kah-

den, Lontoon ja Tarton, vaihtoehdon välillä. Oppositio hallitusta kohtaan 

ilmeni siinä, että neuvottelukunta lähetti hallitukselle ultimatumin. Sii-

nä ilmoitettiin, että edustajat aikoivat käyttää heille alueasiassa annettuja 

valtuuksia, jotka sisälsivät luopumisen Karjalasta, kansanäänestyksen 

Repola-Porajärvellä ja pienennyksen Petsamossa 1918 vuoden rajaan 

saakka.126

Jälkimmäinen esitys oli uusi merkittävä avaus Jäämeren ranta -ky-

symyksessä ja näytti pohjautuvan Voionmaan aluejaostossa jo 26.6. 

pitämään esitykseen suppeasta Petsamosta. Voionmaa päätti järkähtä-

mättömästi jälleen 7. elokuuta tapahtumien jälkeen, että sosialistit lähti-

sivät, jos rauhaa ei solmittaisi Tartossa. He uskoivat lujasti, että Tartossa 

saataisiin rauha nopeammin, paremmin ehdoin ja se olisi demokraatti-

125  Voionmaan päiväkirja 7.8.1920 ja 8.8.1920. Voionmaan arkisto. KA.
126  Voionmaan päiväkirja 7.8.1920. Voionmaan arkisto. KA.
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sempi. Voionmaa oli niin jännittynyt tilanteen kehittymisestä, että hän 

hypähteli öisin hereille; päivän valjettua hän päättikin mennä konserttiin 

lepuuttamaan hermojaan.127

Seuraava viikko alkoi kylmissä merkeissä sekä sään että neuvotte-

luilmaston osalta. Holsti ilmoitti vaihteeksi, että Lontoon konferenssi 

olikin rauennut venäläisten evättyä englantilaisten ehdot, mutta lisäsi 

samaan hengenvetoon, että sen sijaan oltiin puuhaamassa konferenssia 

Pariisiin. ”Nyt sitten on Lontoon este poissa, se on pääasia”, kuittaa Voi-

onmaa. Tanner kertoi Voionmaalle keskusteluistaan amnestia-asiasta 

Keržentsevin kanssa, samoin Freylle ja Paasikivelle 9. elokuuta. Tanner 

esitti samaa kun mitä hän oli sopinut Voionmaan kanssa: palaaville pu-

naisille − kuten inkeriläisille ja karjalaisille − annettaisiin armahdus, 

minkä Frey ja Paasikivi hyväksyivät. Myös Frey ja Tihmenov kävivät 

keskenään yksityisiä keskusteluja amnestia-asiasta,128 joten Tanner ei 

suinkaan yksin harjoittanut niin sanottuja yksityisiä neuvotteluja. Neu-

vottelukunnan jäsenistä kiihkeimmin pani hanttiin Kivilinna, joka uh-

kasi lähteä, jos tuollaisia armahduksia alettaisiin jakelemaan. Kun am-

nestiaehdotus lähetettiin hallitukselle, olivat kaikki Kivilinna mukaan 

lukien sen hyväksyneet. Luonnoksessa todettiin, että kaikki pakolaisina 

Venäjällä oleskelevat Suomen kansalaiset ja Suomessa oleskelevat Ve-

näjän kansalaiset olivat oikeutetut palaamaan kotimaahansa ja heidät 

vapautettaisiin valtiollista laatua olevista syytöksistä.129 Eräät tutkijat 

ovat arvioineet Tannerin ansioksi laitettua armahdus-korttia taktisesti 

taitavaksi.130 Toiset taas ovat nähneet Tannerin yksityiskeskustelut venä-

läisten kanssa poliittisiksi virheiksi, tämä kun paljasti venäläisille suo-

malaisten kortit.131

Kansainvälinen tilanne oli jälleen kääntynyt kaltevalle pinnalle, mikä 

heijastui välittömästi Tarttoon. Holstilta kuultiin, että Englannin ja 

127  Voionmaan päiväkirja 7.8.1920. Voionmaan arkisto. KA.
128  Voionmaan, Ryömän ja Tannerin välinen sähkekeskustelu Helsingistä Tarttoon 23.8.1920 ja 24.8.1920. 

Voionmaa oli tuolloin käymässä Helsingissä. Kansio 13. Väinö Tannerin arkisto. KA; Tarton sähkeiden 
joukkoon on jäänyt muutama Tannerin ja Voionmaan välinen viesti. Miesten välisiä kirjeitä ei ole 
säilytetty tai säilynyt Tannerin arkistossa.

129  Voionmaan päiväkirja 9.8.1920. Voionmaan arkisto. KA.
130  Polvinen 1992, 60.
131  Hakalehto 1973, 145−146.
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Ranskan välisessä Hythen rauhankonferenssissa oli neuvoteltu anka-

rasti sotilaallisista toimista Venäjää vastaan. Suomalaisille kerrottiin 

lisäksi, että Lenin oli joutunut kokonaan sotapäälliköidensä vallan alle, 

ja nämä ”voiton hurmiossa tahtoivat valloittaa Varsovan ja sitten kai hirt-

tää Leninin”. Nämä huhut vain lisäsivät Voionmaan mukaan tarvetta 

rauhaan. Tilanne johti myös puoluepoliittiseen väittelyyn ja syyttelyyn 

neuvottelujen tahallisesta jarruttamisesta ja Holstin aktiivisesta roolista 

siinä. Voionmaa vaati kiihkeästi neuvottelukunnalle vapaampia käsiä: 

olivathan he kaikkia puolueita edustava ryhmä.132

Elokuun edetessä suomalaiset oikeistoedustajat yrittivät taktisesti 

vielä luoda keinotekoista asetelmaa, jossa Petsamo ja Repola-Porajärvi 

asetettaisiin vaihtoehdoiksi. ”Suursuomalaisten” viimeisetkin haaveet 

jälkimmäisestä alueliitoksesta kuitenkin hiipuivat. Välirauha-asiakirja 

saatiin nimittäin vihdoin allekirjoitettua juhlallisesti perjantaina 13. elo-

kuuta 1920. Muutenkin asetelmat alkoivat selkiintyä siinä määrin, että 

Voionmaa porvareiden kopeiluun ja vitkutteluun perin turhautuneena 

muuttui toiveikkaaksi: ”Rauhan tuloa tuskin mikään voi estää!”, hän iloit-

see lisäten samalla, että Holsti oli tehnyt kyllä tehtävänsä: ”Saa mennä 

syksyllä Lontooseen lähettilääksi. Niin se on nyt päätetty.”133 Suomalaisten 

keskuudessa nousi suoranainen rauhankuume ja helpotuksen huokaus. 

Tähän vaikutti ensisijaisesti se, että neuvottelijat lukivat lehdistä, kuinka 

Englanti oli antanut Puolan täysin Venäjän käsiin. Muutkin länsivallat 

olivat kehottaneet Puolaa rauhantekoon, jossa Venäjä oli tuominnut Puo-

lan yksin syylliseksi sotaan. Voionmaa kirjoittaa: ”Ei ole pienintäkään 

epäilystä siitä, etteikö Puola olisi joutunut polvilleen Venäjän edessä.” 

Sitä kohtaloa ei totisesti haluttu Suomelle. Samaan aikaan Enckell tiedus-

ti Tarton joukoilta, olivatko nämä jo kuulleet, että Venäjä kokoaa joukkoja 

Petroskoin suunnassa. Pelko palasi suomalaisten mieliin, ja neuvottelu-

kunnan valtuuksia laajennettiin. Voionmaan mukaan Suomen ja Venä-

jän roolit olivat nyt täysin muuttuneet: ”Suomi fabrikeerasi välirauhaa, ja 

ryssä katseli päälle.” Käänteen takana oli suurpoliittinen muutos, Venä-

jän ja Saksan alkanut lähentyminen ja Puolan romahdus.134

132  Voionmaan päiväkirja 10.8.1920. Voionmaan arkisto. KA.
133  Voionmaan päiväkirja 11.8.1920. Voionmaan arkisto. KA.
134  Voionmaan päiväkirja 12.8.1920 ja 13.8.1920. Voionmaan arkisto. KA.
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Vaikeat alueliitosasiat olivat kuitenkaan vielä auki. Myös Vennola 

kävi useita kahdenkeskisiä neuvotteluja Keržentsevin kanssa elokuun 

puolivälissä. Venäläiset suostuivat lopulta luovuttamaan hyvin kapean 

kaistaleen Jäämeren rantaa Suomelle, mutta vain laajoja kompensaatio-

alueita vastaan Suomenlahdelta ja puolet Karjalankannaksesta. Suoma-

laiset taipuvat vuoden 1918 rajaan Petsamossa. Voionmaa kirjasi ylös 

muistivihkoonsa, että hän ja Walden olivat valmiita vaikka aivan pieneen 

kaistaleeseen kunhan satamapaikka Jäämerelle saataisiin: ”Niinhän se 

pirukin kansansaduissa osaa itsensä pienentää ja sitten taas suurentaa.” 

Suomalaiset lähtivät tarjoamaan Petsamosta vastikkeeksi Lavansaarta ja 

Seiskaria. Jos se ei tyydyttäisi, tarjottaisiin kyseisiä saaria ja sen päälle 

osaa Terijoesta (12 kilometriä Rajajoelta pohjoiseen käsittävää aluetta). 

Näin oikenisi niin sanottu Terijoen umpisuoli: tuossa kohtaahan Suo-

men alue työntyi Pietaria kohti sormenmuotoisesti. Viimeisenä vaih-

toehtona esitettäisiin kaikkia edellisiä alueita. Voionmaalla oli selkeä 

näkemys: hän olisi antanut Petsamosta vaikka koko Terijoen pitäjän ja 

vaikka osan Kivennavastakin, ”sillä se on jo niin venäläistynyttä aluetta. 

Kun vähän viittailen sinnepäin, tuntuvat toisetkin jo ajattelevan samaan 

suuntaan”: Petsamo oli tärkeä Suomelle, Terijoki Pietarille. Neuvotteli-

joiden joustavuus ajoi kuitenkin pahasti kiville, kun Helsingin hallitus 

antoi pysähtymiskäskyn: mitään alueluovutuksia ei saanut tehdä, vaan 

kompensaatio oli annettava taloudellisina etuina. Neuvottelut jumiutui-

vat jälleen neuvottelijoiden suureksi pettymykseksi. Tanner totesi, että 

pannaanpa sisään yhteinen eronpyyntö.135 Puolalaisten menestys sodas-

saan herätti suomalaisissa jälleen jarrutusmielialaa.136 Niin suhdanne-

herkkää Tarton neuvotteluissa oli vielä elokuun loppupuolella.

Tässä välissä Voionmaa kävi Suomessa ja meni suoraan Helsingin 

satamasta tapaamaan kahvila Centraliin ystäviään Heikki Ritavuorta ja 

Anton Kotosta. Herrat puhuivat – kuinkas muuten – aluekysymyksistä. 

Ritavuori oli valmis antamaan venäläisille Kannakselta alueen Terijoel-

ta Inoon saakka. ”Viisas mies!” kommentoi Voionmaa. Myös Holstista 

miehet olivat yksimielisiä: mahdoton tapaus. Istuva heikko hallitus oli 

135  Voionmaan päiväkirja 17.8.1920 ja 20.8.1920. Voionmaan arkisto. KA.
136  Voionmaan päiväkirja 10.8.1920. Voionmaan arkisto. KA.
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miesten mielestä niin ikään kaadettava.137 Kotimaanmatkallaan Voion-

maa ja muut neuvottelijat osallistuivat vielä ulkoasiainvaliokunnan ko-

koukseen Säätytalolla sekä kävivät saamassa hallituksen uudet ohjeet. 

Keskustelut olivat kiihkeitä ja tempoilevia; osa oli antamassa Petsamosta 

kompensaationa palan Kannasta, osa vielä haikaili Repola-Porajärven 

perään, osa ei suostunut ajattelemaan mitään kompromisseja, osa piti 

kiireettömyyttä hyvänä taktiikkana, osa oli jo aivan kypsä rauhaan. Toiset 

muistuttivat Puolan voitoista, toiset tiesivät venäläisten pelkäävän Lon-

toon konferenssia. Holsti ennusti Venäjän loppua.138 Voionmaa ilmoitti 

Helsingistä Tannerille 23.8.1920, että hän oli tavannut useita henkilöitä, 

jotka olivat yhtä mieltä ”meidän kanssamme” siitä, että Petsamoa vastaan 

voisi luovuttaa Kannaksen rannikolta ”venäläisiä kyliä”, ja että Ritavuori 

tuki sitä erityisesti, ja että presidentti Kallio olisi siihen valmis. Lisäksi 

Helsingissä oltiin tyytyväisiä Voionmaan ja Tannerin amnestia-asiaan. 

Tanner vastasi Voionmaalle, että toivottavasti saaret ja Kannaksen kie-

leke riittäisivät Petsamon vastikkeeksi. Samalla Tanner kiirehti Voion-

maata palaamaan jo Tarttoon, koska kohta aluekeskustelut jatkuisivat ja 

häntä tarvittiin.139 Miesten työnjaossa Voionmaa vastasi aluekysymyksis-

tä ja Tanner talouskysymyksistä.

Voionmaan Helsingin vierailun aikana tämä kutsui kotiinsa Huvila-

kadulle sosiaalidemokraattisen ryhmän, joille isäntä esitteli Tarton tapah-

tumia. Seuraavana päivänä presidentti evästi neuvottelijoita. Nyt keskus-

teluissa nousi vastakkain Petsamo ja Karjalankannas. Se, että Terijoen 

seutua oli vaikea puolustaa ja oli siksi annettavissa, sai ymmärtämystä, 

mutta toisaalta taas poliitikkojen oikea siipi oli valmis luopumaan Pet-

samo-vaatimuksesta. Presidentin kanta oli, ettei mitään aluetta luovutet-

taisi, mutta Petsamosta pidettäisiin kiinni.140 Oltiin taas lähtöpisteessä, 

ja neuvottelijat palasivat Tarttoon voimattomina ja riitaisina. Voionmaan 

mukaan Puolan menestys oli herättänyt taas eloa suursuomalaisten kes-

kuudessa, jotka jälleen olivat valtaamassa sekä Petsamoa että Repolaa. 

137  Voionmaan päiväkirja 21.8.1920. Voionmaan arkisto. KA.
138 Voionmaan päiväkirja 23.8.1920. Voionmaan arkisto. KA.
139  Voionmaan, Ryömän ja Tannerin välinen sähkevaihto 23.8.1920 ja 24.8.1920. Kansio 13. Väinö Tannerin 

arkisto. KA.
140  Voionmaan päiväkirja 23.8.1920. Voionmaan arkisto. KA.
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Tartossa Walden kertoi Voionmaalle, että liikemiehet olivat jo luopuneet 

Karjalasta ja pitivät loistavana rauhana sitä, että saavutettaisiin taloudel-

linen status quo ja Petsamo.141

Paasikivi ja Keržentsev tapasivat hekin yksityisesti Helsingin mat-

kan jälkeen. Voionmaan mukaan Paasikivi oli tuolloin tullut lausuneek-

si, että Suomi voisi mahdollisesti luopua Kannaksen osasta Petsamon 

eduksi, mutta samalla haluttaisiin pitää kaksoispitäjät Repola-Pora-

järvi. Venäläiset olivat tästä vetäneet johtopäätöksen, että Paasikivi oli 

luvannut heille Kannaksen, mistä taas Paasikivi sai raivokohtauksen. 

Yllättäen Repola-Porajärvi alkoi taas olla puheenaiheena: Vennola ja 

Paasikivi alkoivat puhua jälleen Repolan miljardimetsistä ja Petsamon 

mitättömyydestä. Voionmaan jännitys ja paine kasvoivat ja hän antoi 

ymmärtää, ettei tulisi tukemaan ohjelmanmuutosta: ”Tähän kieroon 

ja ikävään asiaan on hallitus meidät pakottanut”, hän tuskailee. Näil-

lä mietteillä mentiin jännittyneinä aluejaoston kokoukseen, jota tulivat 

kuuntelemaan myös Paasikivi ja Tanner. Venäläiset esittivät odotetusti 

antavansa osan Petsamosta, mutta haluavansa vastineeksi saaria ja Teri-

joki-Raivola seutua sekä muutoin ilmoittivat pitäytyvänsä 1914 rajassa. 

Keržentsev huomautti suomalaisten jälleen kiristyneestä asenteesta ja 

hidastelusta sekä heidän vääristä sotatapahtumien tiedoistaan. Vennola 

kimpaantui ja luetteli kaikki ne pettymykset, joita rauhanneuvottelut 

olivat tuottaneet suomalaisille: ”Repolan luovuttaminen loukkasi syvästi 

meidän kansallistunnettamme”, samoin kuin Suomen pyhän kansallis-

alueen eli Kannaksen kielekkeen vaatiminen. Lisäksi Petsamon ”tund-

ra-alueesta” vaadittiin nyt toistamiseen maksua Suomelta. Voionmaa ei 

malttanut olla kirjoittamatta pilkallisesti päiväkirjaansa, että nyt meidän 

tärkeä valtamerensatama ja silmäterä oli muuttunut tundraksi ja venä-

läistynyt rajaseutu pyhäksi alueeksi. 142 Puhe pyhästä, koskemattomasta 

isänmaasta sisältyi nationalistiseen puhuntaan. Laajemmassa mielessä 

sen on nähty liittyvän monissa kulttuureissa käsitettyyn maaperän ja 

rodun samaistamiseen. Tämä käsitys ilmenee muun muassa kotoperäi-

syyden tuntemuksena. Saattoipa usko maan ja sen asukkaiden kiinteään 

141  Voionmaan päiväkirja 25.8.1920. Voionmaan arkisto. KA.
142  Voionmaan päiväkirja 27.−30.8.1920. Voionmaan arkisto. KA.
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yhteyteen mennä niin pitkälle, että siitä oli tullut julkisen lainsäädännön 

ydin, kuten uskontotieteilijä Mircea Eliade on asian ilmaissut.143

Voionmaan mukaan Repola-Porajärveltä saataisiin varmaan kallis-

arvoista metsää, mutta ”samalla uusi valtion almuilla elävä nälkäperälä 

ja poliittisesti epäviisas koko tämä pyynti”. Paasikivi puolestaan liputti 

Kannaksen kielekkeestä luopumista Repola-Porajärven eduksi. Suur-

suomalaiset kokivat kuitenkin pettymyksen, kun presidentiltä tuli viesti, 

että Repolasta voidaan luopua vain Petsamon hyväksi.144 Tässä vaiheessa 

monet uskoivat neuvottelujen katkeavan. Tanner ja Voionmaa muistivat 

puolueensa pro�lointitarpeen ja sovitut puheet Sdp:n piirissä, ja Tan-

ner meni tapaamaan Keržentseviä. Amnestia-asiathan olivat sujuneet 

hyvin tämän kanssa − mikseivät siis myös aluekysymykset. Lokakuun 

toinen päivä Keržentsev kutsui Tannerin neuvottelijoille perin tutuksi 

käyneeseen Automat-kahvilaan. Tanner tuli neuvonpidosta Voionmaan 

luo mukanaan viesti, että venäläiset antaisivat myöden Suursaaren ja 

Petsamon kysymyksessä. Suomi saisi suppean Petsamonsa. Voionmaa 

oli riemuissaan, ”hip, hip hurraa”, hän kirjoittaa päiväkirjaansa. Hel-

sinkiin Suomen Sosialidemokraatin päätoimittaja Hannes Ryömälle lä-

hetettiin tietoa neuvottelujen kulusta ja Suomen ehdoista: Petsamosta 

tultaisiin pitämään kiinni, mutta Itä-Karjala jäisi Venäjän Karjalan yhtey-

teen. Tieto lähetettiin pikaisesti venäläisille käännettäväksi. Sittemmin 

porvarisedustajat väittivät, että Ryömä oli joutunut asiasta Holstin ”rip-

pikouluun”. Voionmaalle Ryömä kielsi näin tapahtuneen. Voionmaa oli 

enemmän kuin tyytyväinen sosiaalidemokraattien joukkueeseen: ”Nyt 

oli askeleemme kevyet, sillä Ryömä oli erinomaisella ymmärtämyksellä 

hoitanut asian… Artikkeli Repolasta tilattiin ja perustelutkin annettiin 

ja valmiiksi pureksittuna.”145 Voionmaa piti vasemmistotaktiikkaa oikeu-

tettuna oikeiston sisäisen erimielisyyden takia: ”Kun eivät rauhanherrat 

saa sanotuksi venäläisille totuutta, täytyy se sanoa toista tietä.”146

Tanner esitteli Sdp:n puoluetoimikunnan kokouksessa 7. syyskuuta 

1920 väliarvion neuvottelujen kulusta. Aikaisemmin heinäkuussa sovit-

143  Eliade 2003, 164.
144  Voionmaan päiväkirja 27.8.1920, 28.8.1920, 30.8.1920 ja 2.9.1920. Voionmaan arkisto. KA.
145  Voionmaan päiväkirja 2.9.1920 ja 3.9.1920. Voionmaan arkisto. KA.
146  Voionmaan päiväkirja 3.9.1920. Voionmaan arkisto. KA.
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tuun Sdp:n määrittelemään vaatimuslistaan hallitus ei ollut suostunut, 

vaan se oli pitänyt sinnikkäästi kiinni Repolasta ja Porajärvestä. Tästä 

huolimatta puolueen edustajat olivat palanneet Tarttoon ja pyrkineet 

vaikuttamaan aktiivisesti neuvottelujen kulkuun. He olivat katsoneet, 

että rauhantekoa vastaan suunnatut juonittelut – etenkin ulkoasiain-

ministeri Holstin taholta – olivat omiaan pakottaneet heidät pysymään 

Tartossa. He olivat vahtineet sitä, etteivät neuvottelut ajautuisi karille. 

Itse neuvotteluissa oli päästy eteenpäin, ja hyvin tiukkojen alueneuvotte-

lujen jälkeen venäläiset olivat 4.9. ilmoittaneet saaneensa uusia ohjeita 

hallitukseltaan, ja Venäjä oli valmis luovuttamaan Suomelle Petsamon 

Suojärven Annan tehtaan metsiä vastaan. Samalla Suomi lakkasi vaati-

masta Repolaa ja Porajärveä. Sosiaalidemokraattinen ryhmä oli neuvo-

tellut asiasta hallituksen kanssa ja näytti siltä, että kyseisistä kunnista 

luovuttaisiin. Tanner oletti, että rauha solmittaisiin parin viikon pääs-

tä.147 Voionmaa käväisi välissä Helsingissä, jolloin Tanner hoputtaa hän-

tä takaisin: amnestia-asiassa oli saavutettu yksimielisyys ”viimeisimmän 

ehdotuksemme pohjalta”, ja muutenkin asiat olivat menneet ”meidän 

odotuksemme” mukaisesti. Voionmaa vastaa iloisena, että ”siis nyt on 

myötätuuli rauhan asialla meidän ohjelmamme perusteella”.148

Ennen kun rauhankirjan allekirjoittamiseen päästiin, kesti kuitenkin 

vielä yli kuukausi. Siihen väliin mahtui vielä kokous jos toinenkin niin 

Helsingissä kuin Tartossakin yksityiskohtien hiomisessa, mutta raa-

miltaan rauhanehdot määriteltiin syyskuun alussa. Vielä 28. syyskuuta 

Paasikivi joutui kuitenkin huhujen ja juorujen rauhoittamiseksi lähettä-

mään presidentille kirjeen, jossa hän toi esille huolensa rauhanneuvot-

telujen venymisestä. Hän pelkäsi neuvottelukunnan hajoavan, jos hän 

vielä lähtisi tässä vaiheessa hakemaan neuvoja Helsingistä. Hän pyysi 

sellaisia valtuuksia neuvottelukunnalle, että asia saataisiin vihdoinkin 

pois päiväjärjestyksestä.149 Voionmaa yhtyi myös Lauri Ingmanin näke-

mykseen ulkoasianvaliokunnan kokouksessa. Parempia rauhanehtoja 

147  Sdp:n puoluetoimikunnan pöytäkirja 7.9.1920. Sdp:n arkisto. TA.
148  Voionmaan ja Tannerin välinen sähkevaihto 16.9.1920 ja 18.9.1920. Kansio 13. Väinö Tannerin arkisto. 

KA.
149  Kopio Paasikiven kirjeestä Tasavallan Presidentille 28.9.1920. Liite Voionmaan päiväkirjaan 28.9.1920. 

Voionmaan arkisto. KA.
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voitaisiin yrittää hakea toiste, mutta ei enää kyseisellä matkalla. Hän oli 

samaa mieltä myös Paasikiven kanssa, jonka arvion mukaan hetkellisten 

poliittisten suhdanteiden hyväksikäyttö ja satunnaisten etujen saaminen 

ei ollut viisasta senkään takia, että tuleva Venäjä ei ehkä tulisi niitä hy-

väksymään.150

Sosiaalidemokraattien salaiset neuvottelut aluekysymyksistä ja sopi-

vasti syötetyt sanomalehtiartikkelit kantoivat hedelmää. Ne kypsyttivät 

myös venäläiset, jotka todennäköisesti olivat yhtä uupuneita neuvot-

telujen soutamiseen ja huopaamiseen kuin suomalaisetkin ja joiden 

piirissä näytti myös olevan suomalaisten tapaan erilaisia näkökantoja 

rauhan sisällöstä. Koko neuvottelujen käänteentekeväksi päiväksi sit-

ten välirauhansopimuksen allekirjoituksen tuli 4. lokakuuta 1920. 

Keržentsev kutsui tuolloin Tannerin Automatiin ja esitti, että he olivat 

valmiita antamaan suppean Petsamon Suomelle, luopumaan saarista 

ja Kannaksesta ja tyytyivät Repola-Porajärveen. Petsamossa ja Terijoen 

alueella he halusivat erikoisoikeuksia, kuten Petsamossa vapaan läpiku-

lun ja saarten demilitarisoinnin, myös taloudellisissa kysymyksissä he 

katsoivat voivansa joustaa. Oli selvää, että venäläiset halusivat vihdoin 

rauhoittaa luoteisrajansa. Tanner ja Keržentsev sopivat vielä siitä, että 

jälkimmäinen keskustelisi asiasta vielä Vennolan kanssa, ettei Tanne-

rin tarvitsisi olla välitysmiehenä. Voionmaa kirjoittaa Tannerin sanaan 

luottaen, ettei ”kukaan porvari tiedä, että me tunnemme tapaukset jo 

edeltäpäin.” Pääasia, että kaikki neuvottelijat olivat hyvin tyytyväisiä ja 

herrat ottivatkin juhlan kunniaksi ryypyt. Paasikivi totesi, että parasta oli 

ilman uusia mutkia ajaa rauha loppuun asti. Voionmaan mukaan tehty 

salainen diplomatia oli pirullista peliä, mutta aivan luontevaa toimintaa. 

Vaikka Voionmaa oli osallisena suunnitelmassa, hän antoi kunnian Tan-

nerille, koska tämä niin reippaasti ja pelotta oli pannut tuumat toimeen. 

Viivyttely olisi vienyt Suomelta Kannaksen, arveli Voionmaa.151

Aikaisemmissa tutkimuksissa on esitetty, ettei Voionmaa tiennyt 

mitään Tannerin ja Paasikiven saladiplomatiasta152 eli salaliitosta.153 

150  Voionmaan päiväkirja 17.9.1920 ja 28.9.1920. Voionmaan arkisto. KA.
151  Voionmaan päiväkirja 4.9.1920 ja 2.10.1920. Voionmaan arkisto. KA; Tanner 1949a, 178−183.
152  Polvinen 1992, 64, 71.
153  Paavolainen 1979, 367, 387; Hakalehto 1973, 145.
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Yleiseksi tiedoksi on jäänyt käsitys, että ”Paasikivi ja Tanner päättivät 

yhteistuumin turvautua salaisen diplomatian menetelmiin ja pyrkiä 

Neuvosto-Venäjän valtuuskunnan jäsenten kanssa käytävien yksityisten 

keskustelujen avulla tunnustelemaan eteenpäin pääsyn mahdollisuuk-

sia.”154 Tanner-tutkija Jaakko Paavolainen summaa Tarton neuvottelut 

näin: ”Tarton rauhaa 1920 solmittaessa Tanner oli mitä keskeisin tekijä 

yhdessä valtuuskunnan puheenjohtajan J. K. Paasikivien kanssa. Voi-

daan puhua Tannerin ja Paasikiven kaksikosta, joka hoiti neuvotteluja 

hyvin itsenäisesti venäläisten kanssa siten, että voitiin päästä molempia 

osapuolia tyydyttäviin ratkaisuihin.”155

Näin varmaan olikin, mutta esitetty tulkinta on vain osatotuus, kun 

katsotaan Sdp:n ja Voionmaan rooleja hieman tarkemmin. Kuten edel-

lisiltä sivuilta nähdään, Tanner ja Voionmaa junailivat yhdessä salaisen 

diplomatian käsikirjoituksen Voionmaan raja-asioiden asiantuntemuk-

sen pohjalta ja Sdp:n kokouksen laatiman ohjelman mukaisesti, ja he 

alkoivat toteuttaa suunnitelmaansa elokuun alussa amnestiakysymyksen 

yhteydessä. Tanner ei olisi pystynyt toimimaan täysipainoisesti Tartossa 

ilman Voionmaata. Tästä ovat osoituksena muun muassa sähkeet, joissa 

Tanner kiirehtää Helsinkiin piipahtanutta Voionmaata takaisin hoita-

maan alueasioita Tarttoon. Tämän tiesi myös Sdp:n johto, joka äänesti 

ensimmäiseksi edustajakseen Tarttoon alue-asiain ekspertin Voionmaan 

eikä talousasioihin erikoistunutta Tanneria, joka keplotteli itsensä Tart-

toon sivuuttamalla toiseksi eniten ääniä saaneen Wäinö Wuolijoen.

Poliittinen peli oli kovaa 1920 sekä puolueen sisällä että Suomen po-

liittisella kentällä yleisemminkin, eikä Tannerin intresseissä ollut mil-

lään lailla korostaa Tartossa eikä sittemminkään Paasikivelle tai muille 

Voionmaan osallistumista salaiseen hankkeeseen. Hän ei ilmeisesti 

myöskään halunnut, että Voionmaa ja Paasikivi olisivat puhuneet asias-

ta hänen selkänsä takana, joten hän uskotteli Voionmaalle, että heillä 

oli yhteinen salaisuus Sdp:n miehinä. Voi myös olla, että Tanneria oli 

jäänyt kaivelemaan pahasti sosiaalidemokraattien suorittama äänestys 

Tarton neuvottelijoista; häntähän ei ollut valittu lainkaan kahden par-

154  Hakalehto 1973, 145.
155  Paavolainen Jaakko, Väinö Tanner. Ks. www.kansallisbiogra�a.� (poimittu 10.4.2012).
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haan joukkoon. Jos tällaista katkeruutta oli, Tanner osoitti kohtuulli-

sen kovalla pelillä etenkin Voionmaalle, kuka seisoi ja tuli seisomaan 

puolueen eturivissä. Vaikka Tannerilla ei ollut tapana julkisesti ylistää 

omaa erinomaisuuttaan, hän ei millään malttanut olla kehaisemasta 

itseään Tarton muistelmissaan: hän on laittanut välitysmiehenä toimi-

neen venäläisen tulkin suuhun lauseen: Tämä oli kehunut Tanneria, että 

”yksinomaan minun väliintuloni ansiosta oli rauhanasia saanut näin 

onnellisen käänteen”.156

Voionmaasta Tanner sanoo myöhemmin, että tämä arvioi ”jälkikä-

teen” erinomaisen hyvin Tarton tapahtumia − ja miksipä ei olisi arvi-

oinut oltuaan mukana rauhanvaltuuskunnassa ja ”seurattuaan työn 

valmistumista yksityiskohdittain”.157 Sanamuoto seurattuaan työn valmis-

tumista kertoo hyvin Tannerin Voionmaalle osoittaman paikan. Tämä 

Tannerin muistelmissaan esittämä näkemys Voionmaan sivullisuudesta 

Tartossa on heijastunut myös tutkimuksiin.158

Toisinaan kovinkin teräväkielisen ja juoruilevan Paasikiven loppuka-

neetti Neuvosto-Venäjästä oli häijy kaikista kohteliaista puheista huoli-

matta. Jos Venäjän sekasortoiset poliittiset olot kohenisivat, se olisi suu-

reksi vaaraksi Suomelle, siksi oli Suomelle sitä parempi mitä kauimmin 

bolsevismi sai hävittää Venäjää: ”Meidän ei ole syytä toivoa anarkian 

loppumista Wenäjällä.”159 Walden puolestaan huokaisee vaimolleen: 

”Kyllä on ääretön helpotus, kun kuitenkin lopuksi tuli se aika, jolloin 

pääsee kotiin. Viimeinen kerta se oli ei ainoastaan minulle, mutta luu-

len useimmille meistä, sillä läpikyllästyneitä ja väsyneitä olemme.”160 

Tarton prosessi oli päätöksessä ja sikäli erinomaisesti onnistunut kai-

kesta osaamattomasta neuvottelutaidosta ja diplomaattisesta kompu-

roinnista huolimatta, että Suomelle avautui suuri tulevaisuus Jäämeren 

suunnassa, iloitsi Voionmaa.

Millainen rauha Tarton rauha oli sitten Euroopan rauhojen histo-

riassa? Tiedämme, että Westfalenin rauhat (1648) lopettivat uskonso-

156  Tanner 1949a, 143.
157  Tanner 1949a, 222.
158  Mm. Polvinen 1992, 64. 
159  Paasikiven päiväkirja 25.4.1922. Ks. Paasikivi 2000, 50.
160  Juva 1957, 211.
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Väinö Voionmaan rooli Petsamon arktisen käytävän eli ’suppean Petsamon’ 
saamisessa Suomelle Tarton rauhanprosessissa 1920 oli luultua huomattavasti 
merkittävämpi. Voionmaa oli ensimmäinen suomalainen tiedemies, joka korosti 
Suomen olevan arktinen maa. Hän arveli juuri pohjoisen avaavan Suomelle 
suuren tulevaisuuden Jäämeren mahtivaltiona ja talousalueena. Kartta: Maria 
Lähteenmäki ja Alfred Colpaert 2014.
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dat Euroopassa. Kyseisten rauhojen solmimista on pidetty modernin, 

suvereenin valtion syntyhetkenä, samoin kuin uuden kansainvälisen 

oikeusjärjestelmän, tasa-arvo-ajattelun ja uskonnollisen neutraalisuu-

den sekä vallan tasapainon syntydokumentteina. Samoihin aikoihin 

päättyivät myös tuolloisten eurooppalaisten suurvaltojen sisällissodat.161 

Westfalenin päätöslauselman muodot, samoin kuin myöhemmissä 

rauhankonferensseissa 1800-luvulle saakka, määrittivät monella tapaa 

myös 1900-luvun rauhoja. Eurooppalaiset rauhankirjat olivat aina 1848 

lähtien 1800-luvun loppuun rakenteeltaan samansisältöisiä: esipuhe, 

rauhan ja ystävyyden lauselma, yleinen armahdus -lauselma, käytännön 

toimia koskevat lauselmat ja puhe sodanjälkeisistä takuista ja tekstin 

rati�oinnista.162 Yhdenmukaisuus näkyi myös muun muassa rauhansol-

mimisseremonioissa ja -juhlallisuuksissa vakuutuksineen ja asiakirjojen 

vaihtamisineen, kättelyineen ja muine seremonioineen. Niinpä Tartos-

sakin vietetyt rauhanillalliset tansseineen juonsivat juhlatapana kauas 

menneisyyteen. Rauhanrituaaleja oli pohjustettu jo Haagin rauhankon-

ferensseissa 1899 ja 1907, joiden organisoinnissa Venäjä oli ollut aloit-

teentekijänä. Säätelyjärjestelmän tarpeesta rauhankysymyksissä puhuu 

myös se, että 1873 perustettiin Institut de Droit International, kansainvä-

lisen oikeuden instituutti.163

Kuitenkin 28.6.1919 allekirjoitettu Versaillesin rauha poikkesi Tarton 

näkökulmasta kolmessa kohdassa merkittävästi edellisistä eurooppa-

laisista rauhankirjoista. Ensinnäkin, Versaillesin rauha oli syyllistävä, 

toiseksi yksipuolinen ja kolmanneksi se oli maailmanlaajuinen. Kun 

aikaisemmissa − monen sadan vuoden takaisissakin rauhoissa − myös 

sodan hävinneet osapuolet kutsuttiin neuvotteluihin ja heille sallittiin 

osanotto-oikeus ja tasapuolinen neuvotteluasema, Versailles’ssa näitä 

ei enää suvaittu. Versailles’n rauhassa Saksa tuomittiin yksinomaiseksi 

syylliseksi ja rauhankirjan laatimiseen sillä ei ollut mitään asiaa. Se sai 

lukea rauhankirjan, mutta sen kannanottoja ei otettu huomioon laadit-

161  Historioitsijat ovat kuitenkin osoittaneet, että kaksi Westfalenia edeltänyttä vuosisataa ovat olleet 

luultua paljon merkittävämpiä näissä prosesseissa, etenkin uudenlaisen valtion synnyssä. Lesa�er 

2004a, 9–13.

162  Steiger 2004, 70.

163  Hueck 2004, 254–269; Vollrath 2004, 254–269.
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taessa lopullista rauhankirjaa. Uusi piirre oli myös se, että eurooppa-

laista rauhankirjaa laatimassa olivat ensimmäisen kerran 1919 myös 

Yhdysvallat sekä muita Euroopan ulkopuolisia maita. Eurooppa menetti 

näin itsesäätelyvaltansa.164

Tätä ankaraa syyllistävää mallia ei kuitenkaan noudatettu Tartossa, ja 

miksi olisi noudatettukaan: Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä ei ollut 

avointa sotaa, vaan latentti sodan uhka. Tarton neuvotteluissa edettiin, 

kuten edellä on nähty, vanhan perinteisen rauhanneuvottelukulttuurin 

mukaan. Ensinnäkin, neuvottelut olivat aitoja: rajoista ja muista ehdois-

ta ei ollut sovittu kabineteissa edeltä käsin. Toiseksi, rajat oli kahden 

tasavertaisen osanpuolen neuvotteleva kokous, mikä sekin malli juontui 

aina Westfalenista saakka. Kolmanneksi, rauhankirja laadittiin edellä 

esitetyn vanhan kaavan mukaan.

Aivan yksin suomalaiset asian ajajat eivät kuitenkaan olleet Tarton 

saavutukseen päässeet, vaan taustalla oli kansainvälisen politiikan luoma 

tahtotila ratkaista kiistanalaisia rajakysymyksiä erityisillä maakäytävil-

lä.165 Suomelle edullinen Petsamon käytävän saaminen liittyy saumatto-

masti jo Saksa−Ranska-sodasta (1870−1871) ja sittemmin ensimmäisestä 

maailmansodasta saatuihin kokemuksiin rautateiden ja valtamerisata-

mien äärimmäisen tärkeästä merkityksestä voittoisille laajenemistoi-

mille. Kun suuret imperiumit kaatuivat ja syntyi lukuisia pieniä maita, 

joilla ei ollut valtamerisatamaa (kuten Puola, Liettua, Tšekkoslovakia), tai 

jotka olivat ahtaiden salmien takana (kuten Suomi) valtiomiesten ja po-

liitikkojen piirissä suosiota saaneen käytäväajattelun arveltiin tuottavan 

politisoituneisiin rajapulmiin ratkaisun. Euroopan poliitikkopiireissä 

puhuttiin myös kulttuuri-imperialistisella painotuksella muun muassa 

slaavilaisesta, unkarilaisesta, sveitsiläisestä käytävästä sekä jopa ruotsa-

laisesta käytävästä Norjan halki.166

Näin ollen oli luontevaa, että myös Versaillesissa käytäväpuhe eri-

tyisjärjestelynä oli ajan hengen mukaisesti läsnä. Rauhankonferenssin 

164  Steiger 2004, 77; Lesa�er 2004b, 401–410.

165  Käytävä-ajattelu ei liittynyt vain Euroopan alueisiin, vaan oli käytössä myös muualla maailmassa. Mm. 

nykyisen Namibian pohjoisosa rakennettiin saksalais-englantilaisella rauhansopimuksella1890 maa-

käytäväksi (Caprivi Zipfel), jolla Saksa pyrki yhdistämään siirtomaa-alueensa Afrikan länsirannikolta 

itärannikolle.

166  Ks. Engman 2009, 23−33.
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tunnetuin luomus koski Puolaa. Rauhankirjassa määrätään nimittäin 

Saksan itäosat takaisin Puolalle siten, että Saksan Itä-Preussin ja muun 

Saksan maa-alueen väliin jäi maakaistale, joka annettiin Puolalle ja joka 

tunnetaan historiassa Puolan käytävänä.167 Puolan maakäytävän konsepti 

oli samansuuntainen kuin 1920 Tartossa tehty ratkaisu Petsamon käy-

tävästä. Puolan käytävä avasi Puolalle tien Itämerelle, Petsamon käytävä 

taas Suomelle tien Jäämerelle. Lisäksi Puolan käytävään kuului tuonai-

kaisessa kansainvälisessä politiikassa muodissa ollut vapaasatama, Dan-

zigin vapaasatama. Suomalaiset taas saivat Liinahamarin kansainväli-

sen sataman. Näin pienten, itsenäisyyttään vahvistavien reunavaltioiden 

kaupan edellytyksiä ja poliittista liikkuvuutta lisättiin, mutta Venäjä sai 

vapaan läpikulun Petsamossa, josta se tuli muistuttamaan suomalaisia 

sittemmissä talvi- ja jatkosodan neuvotteluissa. Myöhemmin Puolan ja 

Petsamon käytävien yhtäläisyys ilmeni siinäkin, että ne molemmat tu-

livat olemaan toisen maailmansodan sotanäyttämöinä. Jo lähtökohtai-

sesti käytäväajatteluun liittyi kipupisteitä ja uusien sotien uhkia. Muun 

muassa Saksa vastusti ankarasti koko Puolan käytävän luomista, ja se 

pyrkikin tuhoamaan sen heti kun vahvistui. Petsamon ja Puolan käy-

tävien eroavaisuus liittyy sodanjälkeiseen kauteen; Puola sai takaisin 

käytävänsä, Suomi ei.

167  Boundaries of Germany with Poland. Ks. Treaty of Peace. The Allied and Associated Powers and Germany 

1919, Part II, Article 27, 1, 77.
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6. Matka Pietariin ja Moskovaan

Suomalaisille hyvin tuttu Suomen asema, Finljandski vokzal, sijaitsee 

Pietarin länsiosassa Nevajoen pohjoisrannalla. Vuosisadan alun tuntua 

asemarakennuksesta saa hakea valokuvista, sillä nykyinen kokonaisuus 

on 1960-luvun perua. Tänä päivänä virtaviivaisen pikajunan konduk-

töörit puhuvat sekä suomea että venäjää – niin kuin ennen vanhaan. 

Kaikesta uudesta huolimatta Suomen asemalla aistii venäläisten suoma-

laisista poikkeavan kulttuurin. Se näkyy muun muassa vaatetuksessa, 

matkatavaroissa, kahvilan ruokatarjonnassa ja tavassa jonottaa. Keisari-

aikana asemalla kuuli enemmän suomea kuin venäjää, koska vanhaa 

asemaa ympäröivät suomalaissiirtolaisten − rautatieläisten, palvelijoiden 

ja tehdastyöläisten monen kirjavan joukon − asuinalue. Tälle samalle 

asemalle Voionmaa saapui menomatkallaan Moskovaan joulukuussa 

1920 eli aikana, jolloin kaupunki oli vallankumousten ja yhäkin jatku-

neen sisällissodan jäljiltä vielä lähes kaoottisessa tilassa. Mutta ennen 

kun Voionmaa näki runnellun Pietarin, hän oli todistamassa rauhansopi-

mus-seremonioita Tartossa.

Tarton päättäjäiset

Tarton neuvottelut kestivät kaikkiaan lähes viisi kuukautta. Ne oli aloitet-

tu 9. kesäkuuta, ja rauhankirja allekirjoitettiin 14. lokakuuta 1920. Vaik-

ka neuvotteluissa käsiteltiin myös taloudellisia asioita, avainkysymyk-
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seksi nousi rajan kulku itsenäistyneen Suomen ja bolsevikkivetoisen 

Neuvosto-Venäjän välillä. Pelipöydälle nousi jo 1840-luvulta hahmotettu 

kolmen kannaksen raja eli Suomenlahti−Laatokka−Ääninen−Vienanmeri-

linja, jonka esittäjiin myös Voionmaa kuului, mutta vain sen kulttuuri-

sessa muodossa. Unelma kolmen kannaksen Suur-Suomesta ei realisoi-

tunut, eikä ehdotusta käsitelty vakavasti Tarton neuvotteluissa. Rajalinja 

oli tästä huolimatta historiallisena perusteluna iskostunut suomalaisten 

ajatuksiin luonnollisen Suomen itärajana. Käytännössä neuvottelut käy-

tiin huomattavasti paljon suppeammista aluekokonaisuuksista. Petsa-

mo, Repola-Porajärvi, Kannaksen kieleke ja Suomenlahden saaret olivat 

pelipöydän tärkeimmät nappulat, joilla pelattiin kulloistenkin kotimais-

ten ja kansainvälisten poliittisten suhdanteiden mukaan. Kuten tun-

nettua, Suomi hävisi näistä ainoastaan Repola−Porajärvi-kortin. Tämä 

ei sinänsä ollut yllätys, sillä jo 18. päivänä kesäkuuta 1920 Voionmaa 

kirjasi päiväkirjaansa, että hän huomasi venäläisten jo käsittävän, että 

suomalaiset tulevat luopumaan Itä-Karjalasta.168 Voionmaalle oli suuri 

voitto, että Suomi sai uutena alueena juuri Petsamon eikä joutunut me-

nettämään alueitaan Karjalassa.

Voionmaan rooli oli erittäin tärkeä Tarton prosessissa kahdessa suh-

teessa: 1) Hän toimi valtuuskunnan tiedemiesvahvistuksena ja itäraja-

asiantuntijana. Oli osin hänen määrätietoisen sitkeytensä ansiota, että 

Suomi sai edes jotain alueita Jäämeren rannalta. Porvarilliset ryhmät 

olisivat kipanneet Petsamon pois osasta Itä-Karjalaa, eikä Tanner tunte-

nut suuria tunteita hänkään Pohjoiseen eikä liioin Karjalaan. Voionmaa 

sen sijaan muistutti jokaisessa välissä Pohjoisen tärkeydestä Suomelle: 

hän oli kirjoittanut Jäämeren kysymyksestä kaksi teosta, jotka olivat val-

tuuskunnan pohja-aineistoa. Arvostetun fennomaanisen professorin ja 

tiedemiehen status takasi sen, että hänet otettiin neuvotteluissa vaka-

vasti. Hän piti vain harvoja puheita aluejaoston kokouksessa, mutta ne 

olivat sitäkin painavampia, realistisia ja sovittelevia.

2) Voionmaan tärkeys liittyy nimenomaan halutun Petsamon alueen 

tarkempaan kartalle piirtämiseen. Voionmaan jo kesäkuun lopulla 1920 

esittämä ajatus suppeasta Petsamosta jäi kytemään neuvottelukuntien 

168  Voionmaan päiväkirja 18.6.1920, 15. Voionmaan arkisto. KA.
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mieliin kompromissiratkaisuna. Tämä tuli loppujen lopuksi olemaan 

pääosin se alue, jonka Suomi sai. Kaiken kaikkiaan suomalaisten esit-

tämät alue-esitykset olivat suhteettoman suuria ja epärealistisia koko 

pitkän, vuonna 1918 alkaneen rajaneuvotteluprosessin aikana. Paitsi että 

Ääniseen, Vienanmereen ja Kuolan äärimmäisille reunoille ulottuvia 

rajoja oli hyvin vaikea puolustaa historiallisella oikeutuksella, oli niiden 

väestö vastahankaista, pääosin venäläistä, tai vierautuneita Suomen su-

vustaan.

Suomalais-venäläisen rauhankokouksen viimeinen, 12. täysistunto 

alkoi Tartossa 14. lokakuuta 1920 kello 15.30 aistikkaasti koristellussa Vi-

ron ylioppilasosakuntien talossa. Yleisölle varatut paikat täyttyivät juuri 

ennen istunnon alkua. Paikalla oli muun muassa Viron ulkoministeri 

Ado Birk ja Suomen Viron lähettiläs Erkki Reijonen, joka oli kirjoitta-

nut ylioppilaaksi Voionmaan kanssa samana vuonna (1886) Jyväskylän 

lyseosta. Täsmällisesti sovitulla kellonlyömällä valtuuskuntien jäsenet 

astuivat rauhallisesti saliin, ja Paasikivi avasi tilaisuuden. Häntä seurasi 

Berzin, ja istunnossa käytiin vielä kerran läpi kummankin valtuuskun-

nat lyhyet lausunnot. Berzin selosti Venäjän lupaamat oikeudet Itä-Kar-

jalan asukkaille, inkeriläisiä koskevat oikeudet ja pakolaisia koskevan 

lausunnon sekä Repolaa ja Porajärveä koskevan lausunnon. Paasikivi 

puolestaan muistutti, että huomautukset Venäjällä olevien yksittäisten 

Suomen kansalaisten, yhtiöiden ja yhdyskuntien oikeuksista, saatavis-

ta ja muista vaatimuksista olivat jääneet allekirjoitettavan sopimuksen 

ulkopuolelle, mutta niistä oli kuitenkin sovittu. Puheenvuorot kestivät 

yhteensä 15 minuuttia, jonka jälkeen siirryttiin allekirjoituksiin, jotka 

kestivät vaivaiset seitsemän minuuttia.

Loppupuheenvuorossaan Berzin lausui tyytyväisyytensä sopimukseen, 

johon molemmat osapuolet olivat tehneet myönnytyksiä. Hän piti asia-

kirjaa oikeudenmukaisena ja kummallekin puolelle edullisena. Rauhan 

historiallinen merkitys oli siinä, että se lopetti Venäjän ja Suomen välillä 

olleet ”epänormaalit suhteet ja samalla myös Suomeen kohdistuneen 

venäläisen saarron”. Paasikivi puolestaan viittasi neuvotteluissa voitettui-

hin vaikeuksiin. Sopimus loi hänen mukaansa perustan Suomen ja Ve-

näjän uusille suhteille, joista toivoi koituvan etua ja hyötyä molemmille 

maille. Allekirjoitustilaisuus päättyi kello 16.05, jonka jälkeen kumpikin 
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valtuuskunta valokuvattiin – symbolisesti vain erikseen.169 Sen jälkeen 

tiet erkanivat ja suomalaiset valmistautuivat palaamaan Suomeen aa-

muviideltä, venäläiset seuraavan päivän iltana. Rauhankirjat, kaksi sini-

valkoista ”loistokappaletta”, oli painettu Postmeesin kirjapainossa. Pitkä, 

lähes viiden kuukauden raskas ja jännitteinen työrupeama oli ohi.

Ennen kotiinpaluuta järjestettiin Tartossa rauhankirjan allekirjoituk-

sen kunniaksi loisteliaat illalliset venäläisten toimesta. Ne oli suunni-

teltu perinteisen rauhankokoustradition mukaisiksi. Katettu illallinen 

oli makoisa ja runsas: samppanjaa Riiasta, kaviaaria, ylellinen voileipä-

pöytä, hyviä viinejä, kalkkunapaistia, jälkiruokia, hedelmiä – ”kas siinä 

neuvostotasavallan edustajain hienostunut maku! Ne johtivat mieleen 

suuriruhtinaalliset illalliset jossakin entisen Pietarin loistohotellissa”. 

Osasivat sitä muutkin kuin porvarit elää loisteliaasti, Helsingin Sanomat 

kommentoi. Bolsevikkijohtajista oli tullut maansa uusi ylimystö, eikä 

eksoottisesta idän proletaarisuudesta näkynyt jälkeäkään, mikä oli osalle 

suomalaisista ilmiselvästi pettymys. Illastajia viihdytti pieni orkesteri, 

joka aloitti ohjelmistonsa kohteliaasti soittamalla skandinaavista, norja-

laisen säveltäjän Edvard Griegin musiikkia, mutta ei sentään Sibelius-

ta. Venäläiset ojensivat kaikille läsnä oleville naisille ruusuja. Osalla oli 

rouvat mukanaan, ja niinpä Paasikivi ohjasi pöytään rouva Berzinin ja 

herra Berzin rouva Linda Tannerin. Lyhyiden kiitospuheiden jälkeen 

alkoi tanssi, joka aloitettiin poloneesilla: nyt tanssiväki sulautui tasaver-

taisena lattialle, eivätkä luokkarajat eivätkä aatenäkemykset olleet estee-

nä: ”Punainen itä ja valkoinen länsi olivat hetkeksi löytäneet toisensa. 

Muistorikas tilaisuus”, intoilee Helsingin Sanomat. Lopuksi reportteri 

antoi tunnustuksen ja kiitti ”retken järjestäneelle ja hommanneelle prof. 

Voionmaalle. Häntä saamme kiittää, että kaikki sujui niin erinomaisesti 

ja vaivatta meille”.170 Avoimuutta painottanut Voionmaa oli saanut järjes-

tettyä kutsut myös sanomalehtimiehille, samoin kuin hän oli hoitanut 

myös Linda Tannerin ja oman rouvansa mukaan juhliin. Voionmaa koki 

Tarton rauhan suurena voittona ja halusi, että sitä juhlittaisiin komeasti 

ja näyttävästi.171

169  Helsingin Sanomat 15.10.1920, 5.

170  Helsingin Sanomat 17.10.1920, 8.

171  Voionmaan sähke Tannerille Helsingin Tarttoon 7.10.1920. Kansio 13. Väinö Tannerin arkisto. KA.
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Kaiken kaikkiaan rauhanneuvottelujen aikana pidettiin 51 istuntoa, 

joista 12 oli täysistuntoja ja loput neljän eri jaoston (alue-, talous-, oi-

keus- ja välirauhajaostot) istuntoja. Valtuuskunta lähetti Tartosta 380 

virallista sähkösanomaa Helsinkiin ja saman verran vähäisempiä tie-

dotuksia. Näiden lisäksi Tartto ja Helsinki keskustelivat useita kertoja 

lennätinkoneen välityksellä yleensä niin, että valtuuskunta kokoontui 

hotelli Livoniaan ja hallitus ulkoasiainministeriön tiloihin. Salakieltä, 

shi�eriä, käytettiin teksteissä ainoastaan muutamissa tapauksissa.172

Rauhankirja allekirjoitettiin 14.10.1920, ja rauhanvaltuuskunnan jä-

senet palasivat Suomeen 15. lokakuuta lähes yhtä ristiriitaisissa tunnel-

missa kuin olivat Tarttoon lähteneetkin. Helsingin Sanomissa kiiteltiin 

seuraavana päivänä, että valtuuskunnan tekemä työ oli ollut arkaluon-

toista, raskasta, vastuullista, vaikeaa ja tärkeää. Jo neuvottelupohjan 

aikaansaaminen oli ollut työlästä, saati sitten yksittäisistä asiakohdista 

väitteleminen ja tinkiminen. Venäjä oli esittänyt ylen ankaria ehtoja ja 

kovia vaatimuksia, joihin suomalaiset olivat pyrkineet tyynesti ja lujasti 

vastaamaan. Neuvottelijoiden oli ollut myös turhauttavaa palata aina uu-

destaan samoihin kysymyksiin, vaikka tuntui jo siltä, etteivät asiat enää 

edenneet. Vain kylmäverisyys ja pettämätön kärsivällisyys olivat saatta-

neet neuvottelut jälleen nytkähtämään eteenpäin, valtakunnan päälehti 

kehui. Kotimaassa valtaosa väestöstä otti rauhankirjan allekirjoituksen 

tyydytyksellä vastaan, mutta oli myös ryhmiä, jotka olivat suhtautuneet 

koko rauhanprosessiin kylmästi tai kielteisesti. Helsingin Sanomatkin 

kirjoitti, että ”Kaiketi tulee myös edelleen olemaan erimielisyyttä tapah-

tuneista ratkaisuista.” Tästä huolimatta edustajat olivat lehden mukaan 

vaikeissa olosuhteissa sitkeästi valvoneet sekä maansa että karjalaisen 

heimolaiskansan etuja ja saavuttaneet tyydyttäviä tuloksia ja siksi heille 

oli ”lausuttava vilpitön tunnustus ja kiitos”.173 Sopimus rati�oitiin Suo-

men eduskunnassa 11. joulukuuta 1920: 167 kansanedustajaa kannatti 

sitä, 27 Itä-Karjala -entusiastia vastusti.

Suomen edustajien sittemmät vaiheet ja paikat Suomen historiassa 

ovat tiedossa, mutta mikä oli Tartossa toimineiden venäläisten neuvotte-

172  Helsingin Sanomat 17.10.1920, 8; Engl. Review of reviews’ssä julkaistiin katsaus Tarton rauhaan ja suo-

malaisen kirjoitteluun marras-joulukuun nro 1920.

173  Helsingin Sanomat 16.10.1920, 3.
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lijoiden elämä ja myöhempi kohtalo? Neuvottelukunnan puheenjohtaja, 

latvialaissyntyinen Jan Berzin, jonka alkuperäinen nimi oli Pēteris Ku-

zis (s. 13.11.1889) oli liittynyt Venäjän sosialidemokraattisen työväenpuo-

lueen bolsevikki-fraktioon 1905. Vuonna 1907 häntä syytettiin poliisin 

murhasta. Mutta koska hän ei ollut täyttänyt vielä 18:aa vuotta, häntä ei 

tuomittu murhasta vaan hänet lähetettiin kahdeksi vuodeksi karkotuk-

seen. Vapauduttuaan hän hakeutui jälleen pääkaupunkiin ja sai karko-

tuksen jälleen 1911 Irkutskin alueelle. Berzin karkasi sieltä 1914 ja toimi 

Pietarissa metallitehtaan työläisenä vuoteen 1917, jolloin hän heittäytyi 

vallankumoukselliseen toimintaan toimien Tšekassa eli bolsevikkien sa-

laisessa poliisissa sen perustamisesta lähtien joulukuusta 1917. Vuoden 

1919 aikana hän toimi lyhyeksi jääneessä Latvian punaisessa hallituk-

sessa kansainvälisten asioiden komissaarina. Joulukuusta 1920 lähtien 

Berzin työskenteli puna-armeijan tiedusteluosastossa, jota hän myös 

johti vuodet 1924−1935. Osaston epäonnisen toiminnan johdosta hän 

jäi eläkkeelle johtajatoimestaan ja työskenteli vuodet 1935−1937 mo-

ninaisissa puna-armeijan tehtävissä, kuten neuvonantajana Espanjan 

sisällissodassa. Berzin pidätettiin Stalinin etnisten puhdistusten al-

kaessa 27.11.1937, ja häntä syytettiin neuvostovastaisesta troskilaisesta 

toiminnasta. Hänet teloitettiin 49-vuotiaana 29.6.1938 ja rehabilitoitiin 

28.7.1956.174

Toinen keskeinen neuvottelija, Platon Keržentsev (s. 4.8.1881) oli 

lähtöisin moskovalaisesta keskiluokkaisesta perheestä. Hänen isänsä 

oli ollut fyysikko ja ensimmäisen duuman jäsen. Keržentsev itse oli 

valmistunut Moskovan yliopistosta historian ja �lologian laitokselta. 

Vuonna 1904 hänet oli pidätetty osallistumisesta maanalaisen marxi-

laisen ryhmän toimintaan ja karkotettu Nižni Novgorodiin, missä hän 

liittyi Venäjän sosialidemokraattisen työväenpuolueen bolsevikki-frak-

tioon. Vuonna 1905 Keržentsev osallistui aktiivisesti vallankumous-

puuhiin, jonka takia hänet pidätettiin ja lähetettiin 1906 karkotukseen 

Vologdaan. Hän karkasi sieltä pian, ja vuodet 1906−1912 hän asui lait-

tomasti Pietarissa toimien bolsevikkien maanalaisessa lehdessä. Van-

174  Richelson 1997, 58−59, 88−90; Gorchakov 2004, passim.
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gitsemisriski kävi kuitenkin niin ilmiselväksi, että hän joutui jättämään 

Venäjän. Maanpakolaisvuotensa aikana Keržentsev toimi bolsevikkien 

organisaatioissa, pisimmän aikaa Lontoossa, mutta teki töitä myös Pa-

riisissa ja kävipä New Yorkissakin. Hän palasi Japanin kautta Venäjälle 

kevään 1917 vallankumouksen aikana. Vuodesta 1918 lähtien hän toi-

mi merkittävissä asemissa bolsevikkihallinnossa, kuten Venäjän pu-

helinyhtiössä johtajana 1919−1920. Vuosina 1920−1923 ja 1925−1926 

Keržentsev työskenteli kansainvälisten asioiden kansankomissaarina ja 

sen jälkeen useissa tärkeissä hallinnon tehtävissä. Vuosina 1938−1940 

Keržentsev palasi historian alalle ja johti virallista Neuvostoliiton ensyk-

lopedia-hanketta. Hän kuoli Moskovassa 59-vuotiaana 2.4.1940.175

Kolmas neuvottelija, Nikolai Tihmenev (1885−1963) oli alkujaan 

moskovalaisesta aatelisperheestä. Hänkin oli opiskellut Moskovan yli-

opistossa ja valmistunut lääkäriksi 1909. Hän oli osallistunut maanalai-

seen vallankumoukselliseen toimintaan 1906 ja vangittu marxilaisen 

kirjallisuuden hallussapidosta 1907. Tihmenev oli liittynyt bolsevikki-

puolueeseen 1917 ja toimi vuodesta 1920 kansainvälisten asioiden kan-

sankomissaarina. Sen jälkeen hän toimi diplomaattina Neuvostoliiton 

lähetystöissä Ranskassa (1925−1927) ja Japanissa (1927−1930). Vuodes-

ta 1938 lähtien hän oli kommunistipuolueen keskuskomitean jäsen. 

Tihmenev eli pitkän elämän ja kuoli kotimaassaan 78-vuotiaana 1963.176

Vieläkin pidemmän elämän näki Aleksandr Samoilo. Hän oli synty-

nyt samana vuonna kuin Voionmaa (1869), mutta kuoli vasta 94-vuo-

tiaana 1963. Samoilo oli lähtöisin kirurgiperheestä. Hänen isänsä oli 

ollut sotilaslääkäri, ja Samoilo itsekin oli omistautunut sotilasuralle. 

Vuonna 1898 hän oli valmistunut Venäjän sotilasakatemiasta. Hän oli 

palvellut ensimmäisen maailmansodan aikana sotilasvirkamiehenä 10. 

armeijassa. Vuoden 1917 vallankumousten myötä hän oli liittynyt bolse-

vikkeihin ja johti puna-armeijan 6. armeijakuntaa 1918−1920. Sotilas-

175  Neronova 1973, 63−67; Niiakii 1990, passim.; Keržentsevin elämäkerta on julkaistu muiden loka-

kuun vallankumoushenkilöiden elämäkertoja ja omaelämäkertoja käsittävässä kokoomateoksessa 

Delateli Soluza Sovetskikh Sotsialischheskikh Respublik i Okiabrskoi Revoliutsii 1989, 439; (Suomeksi 

Neuvostoliiton ja lokakuun vallankumouksen merkittäviä hahmoja: elämäkertoja ja omaelämäker-

toja).

176  Izvestiia TsK KPS, Issue 5/1991, 153; Maisky 2005, 565.



212 matka pietariin ja moskovaan

asiantuntijana hän osallistui useisiin rauhanneuvottelukuntiin, kuten 

Tarton (1920), Brest-Litovskin (1918) ja Turkin (1921) kokouksiin. Vuosi-

na 1922−1948 hän toimi Neuvostoliiton sotilaskouluttajana. Sen jälkeen 

hän jäi eläkkeelle.177

Viimeinen venäläisistä neuvottelijoista, Jevgeni Berens (s. 1876) kuo-

li neuvottelukunnan jäsenistä ajallisesti ensimmäisenä, 54-vuotiaana 

vuonna 1928 Moskovassa. Berens oli hänkin lähtöisin aatelisperheestä 

ja valmistunut 1895 merisotakoulusta. Hänen ensimmäinen asemapaik-

kansa oli Vienanmerellä, josta hän siirtyi Kaukoitään. Hän osallistui 

1905 Venäjä−Japani-sotaan Varyag-laivan suunnistusupseerina. Nykyi-

sin kyseiset taistelupaikat ovat osa alueen historiaa ja museokierrosta. 

Taistelualuehan oli Japanin ja Korean välinen merialue, jonka katkaisee 

Tsushiman saari, jonne venäläiset nousivat mutta hävisivät koko sodan. 

Saarelle on pystytetty useita muistin paikkoina toimivia monumentteja. 

Japaninmereltä Berens siirtyi laivastoattaseaksi Saksaan ja ensimmäi-

sen maailmansodan aikana hän toimi laivastoattaseana Hollannissa ja 

Italiassa. Venäjän vallankumouksen myötä hän liittyi puna-armeijan lai-

vastoasioiden asiantuntijaksi ja johtoon 1919−1920. Siitä lähtien Berens 

toimi kaikissa 1920-luvun Neuvostoliiton sopimusneuvotteluissa, kuten 

Genovassa, Lausannessa ja Riikassa. Ennen kuolemaansa hän ehti työs-

kennellä vielä laivastoattaseana Iso-Britanniassa ja Ranskassa.178

Kuten edellisestä nähdään, Suomen delegaatiota oli vastassa kokenut, 

korkeasti koulutettu ja kansainvälinen venäläinen neuvottelukunta eikä 

eksoottinen proletaarijoukko, jonka suomalaiset luulivat kohtaavansa. 

Kiinnostavasti ja geopolitiikalle ominaisena piirteenä kummassakin de-

legaatiossa oli historian asiantuntija keskeisessä asemassa: Venäjällä 

Keržentsev, Suomessa Voionmaa. Kaiken kaikkiaan Neuvosto-Venäjän 

johto katsoi, että heidän valtuuskuntansa onnistui hyvin Tartossa. Heille 

hyödytön Petsamon alue oli tosin menetetty, mutta tärkeintä bolsevi-

keille oli rauhoittaa luoteisraja, poistaa sodanuhka Pietarin kupeesta ja 

keskittää voimat Puola-Venäjän tilanteeseen. Sittemminkin venäläiset 

historioitsijat ovat arvioineet Neuvosto-Venäjän aikalaisten tavoin Tarton 

177  Vairovskaia 1988, 182−185; Samoilo 1958, passim.

178  Nazarenko 2011, 297−300.
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rauhaa myönteisesti. He ovat nähneet sen yhtenä lenkkinä Neuvosto-

Venäjän diplomatian historiassa.179

Neuvostoajan historioitsija Viljam Pohlebkin arvioi teoksessaan Suo-

mi vihollisena ja ystävänä, että Paasikiven ja Voionmaan ansiosta Tarton 

rauhan kuva oli myös Suomessa sotien välisellä kaudella jokseenkin 

myönteinen. Hän moittii sen sijaan Tanneria: venäläisneuvottelijat oli-

vat yllättyneitä ja järkyttyneitä, että työväenliikkeen johtomies oli niin vi-

hamielinen venäläisiä tovereitaan kohtaan. Venäläisneuvottelijat pitivät 

suomalaisten asennetta pöyristyttävänä. He saivat suomalaisilta vastaan-

sa valtavia, kohtuuttomia ja yksipuolisia vaatimuksia. Eikä siinä kaikki, 

suomalaisedustajat alentuivat sättimään ja solvaamaan (Voionmaakin 

viittaa Vennolan epäasialliseen puhetapaan, kuten edellä on nähty) noi-

ta Leninin kaartin puoluetyöntekijöitä, vankilat ja maanpakolaisuudet 

nähneitä aatteen miehiä. Suomalaiset rinnastivat hyvin loukkaavasti 

bolsevikkien parhaimmiston tsaarinajan imperialisteihin, mikä tuntui 

venäläisistä ”uskomattomalta, hirvittävältä”. Venäläisiltä neuvottelijoilta 

karisi myös kaunis kuva Suomesta − maasta, johon he olivat tutustu-

neet turisteina ja emigrantteina. Vuoden 1918 jälkeen Suomessa valtaan 

nousseella karkealla poliittisella joukolla, joka kohteli venäläisiä alenta-

vasti neuvotteluissa, ei ollut mitään yhteistä entisen Suomen kanssa. 

Toinen harhakuva haihtui myös. Venäläiset olivat uskoneet, että suo-

malainen työväenliike olisi tuntenut solidaarisuutta bolsevikkeja koh-

taan, mutta Tannerin käytös osoitti, että Suomen sosialistit olivat enem-

män nationalisteja kuin internationalisteja. Näin ollen Tannerin suhde 

Keržentsevin kanssa ja sitä kautta ratkaisun löytäminen eivät näytä saa-

van tunnustusta venäläiseltä puolelta. Tannerin niin sanotun salaisen 

diplomatian merkitys onkin juuri Tannerin omien muistelmien takia 

saanut suhteettoman merkittävän painotuksen Suomessa. Pohlebkin 

esittää asian aivan toisin. Ratkaisevassa roolissa oli Paasikivi, jota Berzin 

vakavasti varoitti kahdenkeskisissä keskusteluissa; venäläistenkin kärsi-

vällisyydellä oli rajansa, ja tuo ääriraja oli saavutettu syyskuun lopulle 

1920 tultaessa. Näin Suomi oli tullut ota tai jätä -tilanteeseen. Suoma-

179  Istoriia vneshnei poilitiki SSSR 1917−1985, 1985, 110−111; (Suomeksi Neuvostoliiton ulkopolitiikan his-

toria).
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laiset olivat itsepäisyyden, tietämättömyyden ja sokean vihan takia me-

nettämässä mahdollisuutensa hyvään rinnakkaiseloon ison naapurinsa 

kanssa, mikä − kiitos maltillisten neuvottelijoiden Paasikivi ja Voionmaa 

− saatiin loppumetreillä korjattua,180 summasivat venäläiset sittemmin 

Tarton prosessin tulosta.

Neuvostoliittolaiset eivät unohtaneet Tarton tapahtumia: Tanner lie-

nee joutunut jo vuoden 1918 reformistisen suunnan johtavana edusta-

jana bolsevikkien mustalle listalle ikuisiksi ajoiksi. Tämä tuli näkymään 

erityisen kärjekkäästi toisen maailmansodan tapahtumien yhteydessä.181 

Politiikan kova laki on, että luottamuksen voi menettää vain kerran. Ve-

näläiset eivät myöskään unohtaneet sitä, että he joutuivat alentumaan 

ulkopoliittisen kokonaistilanteensa pakottamina pienen Suomen edessä: 

he antoivat Suomelle hyvän hyvyyttään käytävän Jäämerelle, Suomi ei 

antanut heille mitään. Myös tämä kansallinen loukkaus, arvovaltatap-

pio ja piikki bolsevikkien lihassa, tuli suomalaisia vastaan viimeistään 

talvisodan loppuneuvotteluissa ja lopulta Pariisin rauhankonferenssissa 

hyvin raskaalla tavalla. Vanhan kansan viisaus ”minkä taakseen jättää, 

sen edestään löytää”, konkretisoitui suomalaisille sittemmin kouriin-

tuntuvasti.

Kuoleman ja elämän maa

Tarton neuvottelujen päättyminen ei armahtanut Voionmaata, vaan 

hänen oli tehtävä vielä yksi matka Tarton sopimuksen voimaansaatta-

miseksi. Voionmaa ja valtioneuvos Antti Ahonen, muutama ulkoasiain-

ministeriön virkamies ja asiantuntija, Suomen Sosialidemokraatin pää-

toimittaja ja kansanedustaja, lääkäri Hannes Ryömä sekä vielä eräs 

viipurilainen kauppias ja hänen sihteerinsä lähtivät Helsingistä kohti 

Moskovaa 27.12.1920 suomalaisella junalla. Heille oli varattu oma juna-

vaununsa. Matkalaisten turvana oli kaksi suomalaista junamiestä ja 

-lämmittäjää. Matkan tarkoituksena oli allekirjoittaa Tarton rauhanso-

180  Pohlebkin 1969, 266−274.

181  Palaan ns. Tanner-vihaan tuonnempana toista maailmansotaa käsittelevissä luvuissa.
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pimuksen ranskankielinen versio sekä vaihtaa ja siten saattaa voimaan 

rati�ointiasiakirjat. Ahonen tuli toimimaan tulevan kevätkauden 1921 

Suomen diplomaattisena edustajana Moskovassa. Voionmaa kirjasi 

päiväkirjaansa, että hän oli matkasta jännittynyt ensinnäkin siksi, että 

Suomessa rauhanasia kulki hyvin ”epäluotettavilla jaloilla” ja toisekseen 

siksi, että asiakirjan työstämiseen oli tuhrautunut niin paljon työtä ja 

tuskaa, ja oli aika saada työ päätökseen ja tehty sopimus voimaan.182

Juna lähti Helsingistä illalla, ja aamulla valtuuskunta saapui Terijoen 

Rajajoelle, valtakuntien rajalle. Menneissä kahinoissa tuhottu rautatiesil-

ta oli tilapäisesti korjattu, ja ”jäykät ja täsmälliset suomalaiset rajaherrat 

päästivät meidät herran haltuun. Venäjän edustajat, pari koreilematonta 

nuorta miestä punaiset tähdet kuluneitten takkiensa rinnuksissa esit-

telivät itsensä ja nousivat nyytteineen mukaan, ja niin sitä varovaisesti 

vaunullamme mentiin rajasillan yli toiseen maahan ja maailmaan”, ku-

vaa Voionmaa tuota maailmojen rajan ylittämistä. Pietariin matkalaiset 

saapuivat illalla. ”Pietari on kuollut kaupunki”, väkeä oli siellä täällä, 

kaikki vanhoihin, kuluneisiin vaatteisiin puettuja, seassa räikeästi puet-

tuja naisia, herrasväestä ei näkynyt jälkeäkään, kommentoi Voionmaa 

vallankumouskaupunkiin saapumistaan. Heidän vaununsa yhdistettiin 

Nikolain asemalla Moskovan junaan, joka jo odotti heitä. Voionmaan 

mukaan se oli varsinainen köyhälistöjuna, jossa luvan saanut väki kulki 

ilmaiseksi. Eipä siitä olisi huolinut maksaakaan, sillä tavalliselle väelle 

osoitetut junanvaunut ilman valaistusta ja lämmitystä olivat niin kur-

jassa kunnossa.183

Omassa lämpimässä vaunussaan ja mukavassa seurassa suomalais-

delegaatio saapui aamulla Moskovaan. Junan pysähdyttyä riensi heitä 

vastaan suomeksi tervehtivä, lyhyt ja vanttera mies, joka osoittautui San-

teri Nuortevaksi. Tämä esitteli seuralaisensa ja piti venäjäksi tervehdys-

puheen. Touhukkaasti ja tarmolla Nuorteva selosti sen jälkeen suomeksi 

käytännölliset seikat: asunto ja ruokailut tulivat olemaan ”englantilaises-

sa pappilassa” Tsernishov perenlok 8:ssa, ja valtuuskunnan käyttöön oli 

182  Matkakertomus Moskovan matkalta 1920–21. Voionmaan arkisto. TA; Väinö Voionmaa, Suomalaisen 

waltuuskunnan Moskovanmatka I. Kansan Lehti 11.1.1921.

183  Matkakertomus Moskovan matkalta 1920–21. Voionmaan arkisto. TA; Väinö Voionmaa, Suomalaisen 

waltuuskunnan Moskovanmatka I. Kansan Lehti 11.1.1921.
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varattu autoja. Majapaikkaan seurue vietiin uudella loistoautolla. Asun-

toon päästyään miehet huomasivat, että heitä vartioitiin. Talon ulkoetei-

seen oli sijoitettu kiväärimiehiä, ja heidän palvelukseensa oli asetettu 

lukuisia palvelijoita. Voionmaa kertoo tunteneensa huojennusta, kun 

Nuorteva tuli hakemaan heitä tervehdyskäynnille ulkoasiankomissaari 

Grigori Tshitsherinin luo tämän komeaan kabinettiin. Vanhahko, hiljai-

sella äänellä puhuva hieno herra muistutti Voionmaan mukaan ulkoi-

sesti Juhani Ahoa. Vastaanotto oli hyvin ystävällinen.184

Kun varsinaisen rauhanasiankirjan ranskankielisen version tarkas-

tus alkoi, siinä huomattiin pieni mutta epämiellyttävä virhe. Molemmat 

asiakirjat olivat kyllä sisällöltään samanlaisia, mutta allekirjoitusosiossa 

oli molemmissa kappaleissa Suomi ensin, toisessahan olisi kuulunut 

olla Neuvosto-Venäjä ensin. Kappaleet oli painettu Suomessa, mikä ehkä 

selitti virheen. Voionmaa tuskaili mielessään, että nyt oli tuon pienen 

huolimattomuuden takia koko rauhanasia jälleen vaarassa viivästyä, 

kun venäläiset totesivat heti, etteivät he sellaista voisi hyväksyä. Neu-

vottelun jälkeen venäläiset suostuivat kuitenkin allekirjoittamaan oman 

versionsa ehdolla, että siihen tulisi teksti ”väliaikainen”. Näin tapahtui, 

ja venäläisten asiakirja lienee siitä saakka ollut kohtalokkaasti ”väliaikai-

nen”. Itse rauhanasiankirjojen vaihto ja voimaansaattaminen tapahtui 

muutamassa minuutissa. Venäläiset saivat suomalaisten siron sinisen 

kansion ja suomalaiset venäläisen komeisiin punaisiin kansiin sidotun 

rauhankirjan. Muutama sana vielä, kädenpuristukset ja hyvästit. Tarton 

rauhansopimus oli vihdoinkin valmis ja voimassa.

Elettiin uudenvuoden aattoa 1920. Rauhanasiakirjan voimaantulo 

oli hyvä päätös jännitteiselle vuodelle. Voionmaa kirjoittaa: ”Tunsimme 

kaikki itsemme hyvin iloisiksi.” Hänen mukaansa tehdyllä rauhalla ei 

ollut parhaat mahdolliset elämisen edellytykset – siinähän ei toteutu-

neet Voionmaan toivomat ”luonnolliset rajat”. Oli myös niin, että sekä 

Suomessa että Venäjällä oli piirejä, jotka pyrkivät edelleenkin tekemään 

kaikkensa naapurimaiden välien hämmentämiseksi ja pahentamiseksi. 

Voionmaa viittasi tässä yhteydessä Mannerheimin uudenvuoden ter-

184  Matkakertomus Moskovan matkalta 1920–21. Voionmaan arkisto. TA; Väinö Voionmaa, Suomalaisen 

waltuuskunnan Moskovanmatka I. Kansan Lehti 11.1.1921.
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vehdykseen suojeluskunnille ja Leninin uskotun Grigori Zinovjevin 

puheeseen Venäjän suomalaisten kommunistijärjestöjen kongressissa 

Pietarissa. Zinovjev kuului Leninin ja Trotskin rinnalla Neuvosto-Venä-

jän kolmen suuren joukkoon. Hän oli komea mustatukkainen, rappeu-

tuneen aristokraatin näköinen mies. Häntä on sanottu ylimielisen ja vel-

ton oloiseksi vallankumoukselliseksi, joka pääsi nauttimaan salakaupan 

tuottamista suomalaisista antimista, joita hän ilman moraalisia esteitä 

nautti toisin kuin Lenin tai Trotski.185 Pysyvän rauhan tiellä kuitenkin ol-

tiin, mitä oli Voionmaan mukaan tervehdittävä ilolla. Jotta rauha pysyisi, 

hänen mielestään eduskunnassa oli valvottava hallituksen Venäjän-poli-

tiikkaa ja valittava Venäjän lähettiläiksi miehiä, jotka eivät harrastaneet 

”valkoista politiikkaa”. Myös sosiaalidemokraattisen lehdistön olisi entis-

tä tiiviimmin seurattava Venäjän tapahtumia, jotta opittaisiin näkemään 

ja oppimaan uuden kommunistisen Venäjän uudenlaiset toimintatavat. 

Tämä oli Voionmaan mielestä koko periporvarillisen Suomen etu.186

Junan ikkunasta seuraten Voionmaan ensiarvio Venäjästä oli, että 

maassa vallitsi yleinen puute ja rappio. Pietari näytti autiolta myös pa-

luumatkalla (6. tammikuuta), tehtaanpiiput sojottivat taivaalle, mutta 

vain ani harvasta piipusta nousi ohut savu, valtava hautausmaa kaupun-

gin reunalla puhui omaa karua kieltään. ”Kärsivänä ja odottavana Venä-

jän kansa nyt kuljeskelee hiljaisten suurkaupunkien katuja, rappeutu-

vana, katoavana kalman kansana, vainajaväkenä, vaiko uuteen elämään 

ylös nousevana koko maailmaa mullistavana, valloittavana voimana, ei 

tiedä varmuudella kukaan.” Moskova kuhisi Pietarista poiketen elämää, 

mutta rappio tuli sielläkin vastaan kaikessa: kahvilat, kaupat ja hotellit 

oli suljettu. Rahallaan matkailija ei voinut ostaa yksinkertaisesti mitään. 

Katukuvaa hallitsi äänetön, huopasaappaisiin, kuluneisiin ja likaisiin 

sarkakauhtanoihin tai tahraisiin lammasturkkeihin ja karvalakkeihin 

pukeutunut köyhälistö. Seassa näki siellä täällä hienon herran, salk-

kuaan kantavan virkamiehen ja ”maalattuja naikkosia”. Suurin ongelma 

kaupungeissa oli nälkä, ja ”vapaus on poissa, pakko painaa raskaasti 

185  Tuominen 1957, 276−277.

186  Väinö Voionmaa, Suomalaisen waltuuskunnan Moskovanmatka I. Kansan Lehti 11.1.1921.
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koko elämää”. Valtavan keisarikunnan romahdus oli ollut täydellinen, 

Voionmaa huomioi.187

Moskova eli kiivaasti – toisin kuin sodasta kolhiintunut ja militaa-

rikaupungiksi jäänyt Pietari. Sittemmin Ilja Ehrenburg on kuvannut 

Leningradiksi muuttunutta Pietaria (nimi vaihdettiin 1924) hätkähdyt-

täväksi Moskovan kotoisuuden jälkeen. ”Joka kerta kun tulen tuohon 

kaupunkiin, se miltei järkyttää minua.” Kun Moskovassa silmä sai le-

vätä, Leningradin talojen arvet ja haavat saivat havahtumaan. Toisaalta 

Leningrad oli Moskovaan verrattuna tiiviimmin yhteydessä luontoon, 

sillä taivas ja vesi olivat osa kaupungin maisemaa.188 Arvo Tuominen 

puolestaan kertoo muistelmissaan, että Pietari oli heille suomalaiskom-

munisteille erityisen rakas, ja siellä ”suomalainen neuvostoylimistö” eli 

hyvin johtuen − Tuomisen mielestä äärimmäisen vastenmielisen Eino 

Rahjan − loistavista etappiyhteyksistä (eli salakaupasta niin sanotun 

Kannaksen ikkunan läpi). Kaupunki antoi vallankumouksen jälkeen se-

kavan ja suomalaisia järkyttävän vaikutelman. Kun rajaloikkari Tuomi-

nen matkasi Venäjän puolella Valkeasaaresta Pietariin junalla, se oli ää-

rimmäisen likainen ja matkustajia oli ahtautunut jopa katolle ja roikkui 

portaissa. Lisäksi kaupungin henkinen ilmasto oli muuttunut kalseak-

si, kun suomalaiskommunistit taistelivat vallasta keskenään: petturiksi 

Pietarissa leimattu Kuusinen olikin pelastautunut Moskovaan Leninin 

suojelukseen. Näin Moskovasta alkoi kasvaa suomalaispakolaistenkin 

aatteellinen keskus, vaikka nämä olivatkin aluksi kapinoineet Moskovan 

valta-asemaa vastaan.189

Voionmaa kuvaa Moskovaa suurena työpajana, jonka kovaa kolketta 

muu Eurooppa kuunteli ja jonka punaista hehkua ja loimotusta koko 

maailman köyhälistö jännittynein mielin seurasi. Tuon ahjon ääreen 

kaikki vainotut harhailivat ja palelevat ihmiset tunkeutuivat lämmitte-

lemään. Moskovan suurtuotanto ei ollut laadultaan materiaalista vaan 

aineetonta: aatteita, oppeja, intoa, rohkeutta, jättiläismäisesti tuotettua 

kommunistista agitaatiota. Ollapa tuollainen ylittämätön agitoimisen 

187  Väinö Voionmaa, Suomalaisen waltuuskunnan Moskovanmatka II. Kansan Lehti 13.1.1921.

188  Ehrenburg 1965, 9.

189  Tuominen 1957, 248−253.
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taito sosiaalidemokraateillakin, niin jo muuttuisi ääni valtuustoissa ja 

eduskunnassa, Voionmaa tuumi. Suomalainen valtuuskunta pääsi osal-

listumaan kahdeksanteen yleisvenäläisten neuvostojen kokoukseen, 

missä Lev Trotski piti valloittavaa puhettaan.190 Trotski oli lyhyt, kors-

kea ja periaatteellinen vallankumouksellinen, punaisen armeijan luoja 

Leninin varjossa.191 Aiemmin Trotski oli todennut suomalaisille, että 

heidän olisi pitänyt tulla jo kaksi vuotta aiemmin. Lev Kamenevin oli tar-

koitus pitää kokouksessa lyhyt loppupuheenvuoro, mutta hän intoutui 

sellaiseen sanatulvaan, ettei puheenjohtaja saanut lopetettua tilaisuutta. 

Venäläinen agitaatio ilmeni ennen muuta vuolaasti virtaavana puhee-

na, osittain kansan heikon lukutaidonkin vuoksi. Toisekseen paperia 

oli vähän ja niin myös sanomalehtiä. Sentään lehtolehtisiä painettiin 

valtaisia määriä samoin kuin kuvin, runoin ja iskulausein varustettuja 

julisteita; niitä oli Pietarin ja Moskovan kadunvarret punaisenaan. Val-

tion varastosta valtuuskunta sai Suomeen vietäväksi 90 julistetta. Suu-

rimman huomion kohteena julisteissa oli ymmärrettävästi Lenin: ”Ei 

ole ketään Venäjän keisaria kuvin ja sanoin ja teoin niin palvottu kuin 

Kremlin nykyistä isäntää, toveri Leniniä.” Voionmaan mukaan Venäjän 

kuvia palvovalle kansalle tällainen uusi järjestys sopi täydellisesti: vanhat 

jumalakuvat oli vaihdettu vain uusiin jumalakuviin.192

Myös teatteri oli valjastettu agitaation käyttöön, kun entinen ”ka-

pitalistinen rietas ja alkoholinen” varieteeteatteri sai uuden vallanku-

mousteatterin ilmeen. Valtuuskunta pääsi katsomaan teatterin esityksiä 

kahdesti. Raittiusmies Voionmaa oli otettu sosialistisesta realismista, 

uutta luovista, alkoholitonta, tervettä, työteliästä ja ihanteellista elämää 

pursuavista esityksistä: ”…salainen oikeudentunto sydämessä sanoo, että 

tämä on oikeaa, ihmisarvoista, kadehdittavaa, seurattavaa… Siinä koh-

den täytyy väkisinkin olla bolshevikki.” Saman vahvan elämyksen Voion-

maa tunsi myös musiikkiesityksessä, jossa runsaslukuinen, paidaton 

työläismiesten joukko viritti kaikuvan internationaalin säestäen itseään 

190  Matkakertomus Moskovan matkalta 1920–21. Voionmaan arkisto. TA; Väinö Voionmaa, Suomalaisen 

waltuuskunnan Moskovanmatka III. Kansan Lehti 15.1.1921.

191  Tuominen 1957, 276−277.

192  Matkakertomus Moskovan matkalta 1920–21. Voionmaan arkisto. TA; Väinö Voionmaa, Suomalaisen 

waltuuskunnan Moskovanmatka III. Kansan Lehti 15.1.1921.
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työvälineillään: ”luissa ja ytimissä tuntuu silloin uusi tunne, jota ei en-

nen ollut tuntenut”. Mahtavat olla venäläisten talonpoikien päät pyörällä 

tästä massiivisesta tunteita nostattavasta agitaatiosta, Voionmaa arveli. 

Aivan keskeistä kommunistisessa valtiomallissa oli Voionmaan mukaan 

itsetietoinen ihminen, sillä vain ihmisellä oli rajaton valta luonnon ja 

talouden hallinnassa. Kommunistien tehtävänä oli saada tuo ihminen 

valistumaan ja toimimaan haluttuun kommunistiseen suuntaan. Mieliä 

nostattavat puhetilaisuudet ja koreat näytelmät eivät näin olleet pelkkiä 

valtakulisseja, joilla vieraita viihdytettiin, vaan kiinteä osa kommunistis-

ta todellisuutta, osa sen olemusta.193

Se, mikä Voionmaata viehätti Venäjässä, oli sen valtava maa-alueel-

lisuus. Se liittyi hänen valtionäkemykseensä, missä pysyvyyttä ja jatku-

vuutta, luonnollista olemista edusti maa, kuten edellä on todettu. Toi-

saalta, etnisyyttä korostavana nationalistina ja suomalaisen omakuvan 

(identiteetin) rakentajana Voionmaa joutui arvioimaan ja halusikin tut-

kiskella venäläisyyttä. Kuten kulttuurintutkijat ovat todenneet, kansalli-

set identiteetit on aina määriteltävä suhteessa ”toisiin”,194 joita Suomessa 

edusti ennen muuta venäläisyys. Ilman venäläisyyden tuntemusta, ei 

olisi voinut syntyä kuvaa suomalaisuudesta.

Voionmaan arvion mukaan slaavilaiset idän kansat elivät vanhan 

perinteisen maatalouden varassa ja tämä pohja oli häviämätön. Sen 

turvin Venäjän kansa saattoi Voionmaan mielestä kestää mitä tahansa 

tuhoisia koettelemuksia, kuten juuri koettu talouden romahduttanut 

vallankumous oli osoittanut. Sekasorron hetkelläkin maassa piili uusi 

kasvuvara. Venäjän kansa oli kuin muotoilusavi – se voitiin muovata 

miksi hyvänsä, mutta se piti maan ja saven luonteensa muuttumattoma- 

na. Näin ollen kommunistit saattoivat hyvin tehdä huimaavan kokeensa 

Venäjän jättiläismäisen kansan kanssa, mutta loppujen lopuksi uudistus 

tulisi tapahtumaan Voionmaan näkemyksen mukaan vanhalla pohjalla, 

jonka yksinkertaisina päätekijöinä olivat luonto ja kansa. Tässä suhtees-

sa venäläinen malli erosi länsimaisista yhteiskunnista, joissa seistiin 

pääosin ”järjestetyn tuotannon” varassa ja joissa yhteiskuntien luonnon-

193  Matkakertomus Moskovan matkalta 1920–21. Voionmaan arkisto. TA; Väinö Voionmaa, Suomalaisen 

waltuuskunnan Moskovanmatka III. Kansan Lehti 15.1.1921.

194  Mm. Hylland Eriksen 2002, 110, 119.
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voimainen perusta oli kohtalokkaasti syrjäytetty. Tämän vuoksi länsi-

maistenkin yhteiskuntien parantamiseksi tarvittiin professorin mukaan 

perinpohjainen vallankumous. Siihen tarvittaisiin agitaatiota, ihmisiä 

ja ”monimutkaisen taidollisen tuotannon” siirtäminen uusiin oloihin: 

”On täysi tosi Leninin sana, että melkein koko maailma on vajonnut 

pienen englantilais-amerikkalaisen kapitalistiharvaliston siirtomaaksi.” 

Voionmaa kannatti kansallisten tuotantovoimien hallittua sosialisointia 

ylikansallisia globaaleja yrityksiä vastaan. Nykytermein kuvattuna hän 

oli vankkumaton uusliberalistisen talouspolitiikan vastustaja. Hän oli 

niitä miehiä, joiden mukaan pienen maan kansantalous oli rakennettava 

sopusointuisesti maatalouden ja teollisen tuotannon varaan. Moskovan 

kokemukset 1920–1921 näyttävät vain vahvistaneet hänen näkemystään: 

”Mutta vallankumouksen ehdoista, luonteesta ja tavoista olemme eri 

mieltä kommunistien kanssa, niin yhtä mieltä kuin lukuisista muista 

asioista olemmekin.”195

Voionmaa piti neuvostojärjestelmää kaiken kaikkiaan hyvin ristirii-

taisena ja sekavana mallina. Hänen oma sosiaalidemokraattinen vakau-

muksensa näyttää kirkastuneen Moskovan-matkan myötä. Merkillisim-

mistä merkillisimpiä Venäjällä olivat Voionmaan mukaan itse toimijat, 

venäläiset kommunistit, nuo vanhojen nihilistien henkiset jälkeläiset, 

maanpakolaisuudessa kehittyneet ammattivallankumoukselliset, valittu-

jen lahko ja kapitalismin veriviholliset: ”Nuo ihmeelliset ihmiset, jotka 

käden käänteessä ovat saaneet Itä-Euroopassa aikaan semmoisen jyti-

nän, että miljoonat sitä pitävät lopullisen maailmanvallankumouksen 

tai maailmanlopun alkuna.” Siviilivallan, terrorin ja väkivallan käytön 

institutionaaliseksi muodoksi vallankumousjohtajat olivat perustaneet 

kommunistisen puolueen, joka johti valtiota ja piti huolta opin puh-

taudesta ja sotilaallisesta kurista. Kasvupohjansa totalitaristinen malli 

oli saanut Voionmaan mukaan maailmansodan murtumasta. Talouden 

uusjako ja maapalloistuminen romahduttivat työläisten uskon kapitalis-

tiseen malliin: ”Työläisnuoriso, joka on kasvanut maailmansodan ukko-

sen jylinästä, on vallankumouksessa kuin kotonaan.”196

195  Väinö Voionmaa, Suomalaisen waltuuskunnan Moskovanmatka III. Kansan Lehti 15.1.1921.

196  Väinö Voionmaa, Suomalaisen waltuuskunnan Moskovanmatka IV. Kansan Lehti 18.1.1921.



222 matka pietariin ja moskovaan

Venäjän uuden mallin piirteisin kuului Voionmaan mukaan myös 

usko porvarillisen valtion tuhoutumiseen. Voionmaan näkemyksen mu-

kaan valtiota ei voinut tuhota eikä myöskään kansanvaltaista valtioelä-

mää. Sen idea iti satamiljoonaisessa maalaisessa ja puoliporvarillisessa 

Venäjän kansassa eikä sitä saanut pakolla pois. Venäjän uuden hallin-

non surma olisi se, että valtio rakentui puolueen eikä kansan varaan. 

Voionmaan mukaan uutta valtiota tai parannusta entiseen ei saataisi 

väkivalloin vaan ainoastaan väestökehityksen ja sivistyksen kautta.197

Kolmas omituisuus Venäjän mallissa oli Voionmaan mukaan sen 

uuden talousjärjestelmän epäuskottavuus. Todellisuudessa venäläinen 

kommunismi oli hänen mukaansa vain siveellistä, moraalista sosialis-

mia: tunne vääryydestä ja sorrosta oli oikeuttanut sen tuhoamaan väki-

valloin porvarillista valtiota ja kapitalismia. Sen sijaan puhe tuottavas-

ta taloudellisesta työstä oli sivuasia, mikä näkyi Moskovan ja Pietarin 

kaduilla. Tuotannollisen toiminnan puheet ja teot olivat liian kaukana 

toisistaan onnistuakseen: ”Kommunisteilla ei ole, eikä voi olla mitään 

varsinaista talousjärjestelmää”, toteaa Voionmaa. Heillä ei hänen mu-

kaansa ollut annettavanaan kuin varoittavia esimerkkejä.198

Voionmaa oli rakentanut ikäluokkansa tavoin kriittisen käsityksensä 

Venäjästä tsaarinajan venäläistämiskausien kokemusten näkövinkke-

listä. Hän oli kirjoittanut lyhyen Venäjän historia kansalaisille -teoksen 

jo 1899, joten hän tunsi Venäjän historian pääpiirteet hyvin. Kirjanen 

oli painettu pahimpana venäläistämiskautena, mikä näkyi teoksen al-

kupuheessa. Juuri kansalliset vakavat ajat olivat saattaneet Voionmaan 

ymmärtämään, kuinka vähän suomalaiset tunsivat suuren naapurin his-

toriaa ja todellisuutta. Se ei hänen mukaansa ollut ihmeteltävää kun tiesi 

maiden välisen pitkän veriviholliskauden. Tämä syvä juopa ei kuiten-

kaan oikeuttanut laiminlyömästä Euroopan merkillisimpiin kansoihin 

kuuluvan Venäjän olojen tuntemusta: ”Meille ei ole yhdentekevää, mikä 

se on, joka on saattanut Venäjän valloittamaan meidän isänmaatamme 

ja yhä edelleenkin uhkaamaan sisällistä itsenäisyyttämme.” Voionmaan 

näkemys oli selkeä. Venäjää oli tunnettava, sillä muutoin suomalaiset 

197  Väinö Voionmaa, Suomalaisen waltuuskunnan Moskovanmatka IV. Kansan Lehti 18.1.1921.

198  Väinö Voionmaa, Suomalaisen waltuuskunnan Moskovanmatka IV. Kansan Lehti 18.1.1921.
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eivät voineet käsittää sitä vaaraa, joka tuon mahtavan kansan puolelta 

uhkasi pientä Suomea: ”Ainoastaan se, joka näkee, voi välttää päällekaa-

tuvaa hirttä.”199

Voionmaa näki Venäjän Euroopan väkirikkaimpana kansana, joka 

1900-luvun alkuun tultaessa oli toki eurooppalainen maa, mutta jonka 

eurooppalaisuus oli historian saatossa monesti muuttanut muotoaan. 

Slaavilaisten, jos kenenkään, oli historian pitkällä jänteellä katsottuna 

ollut hyvin vaikea rakentua kansaksi. Heidän hajanaisuutensa, kyvyttö-

myytensä seurata yhteistä johtoa, hidas ja myöhäinen kehittymisensä 

ja kärsimykset omien ja vieraiden valtojen alla olivat syynä venäläisen 

valtiolaitoksen hitaaseen kehittymiseen. Siksipä vieraan kansan oli aikoi-

naan tultava kohottamaan venäläiset valtiolliseen järjestykseen. Nämä 

vieraat olivat varjaageja, Ruotsin rannikolta kotoisin olevia merenkul-

kijoita, joista tuli Nestorin kronikan mukaan Venäjän vallan perustajia. 

Varjaagi Rurik oli tarinan mukaan perustanut Novgorodin, joka levitti 

valtansa aina Pohjan perille saakka. Kreikanuskoisuuden nousu 900-

luvulta lähtien alkoi kuitenkin murtaa eurooppalaisuuden vaikutusta 

Venäjällä. Tuolta ajalta oli Voionmaan mukaan perua se, että venäläiset 

jäivät vuosisatoja muun Euroopan sivistyksestä jälkeen. Tuolloin nimit-

täin alkoi myös Venäjän kansan alennustila ja sorron aika, joka päättyi 

vasta maaorjien vapauttamiseen. Se tapahtui samoihin aikoihin kun Ve-

näjällä juhlittiin valtakunnan 1000-vuotista taivalta.200

Voionmaan mukaan maahansa kiinnittyneiden slaavien historiallinen 

tehtävä ja kunnia oli ollut puolustaa koko Eurooppaa raakojen aasialais-

ten hirmuisia retkiä vastaan. Slaavilaisten sitkeys ja loppumaton kärsi-

vällisyys olivat perua noista taisteluista. Näin valtava Venäjä oli historial-

lisesta näkökulmasta katsottuna Euroopan lukko aasialaisuutta vastaan. 

Etenkin Pietari Suuren toimet Venäjän nostamiseksi eurooppalaiseksi 

suurvallaksi olivat tunnettuja. Valitettavasti Venäjän eurooppalaisuus oli 

Voionmaan mukaan hämärtynyt jälleen kerran 1800–1900-luvun vaih-

teessa kansallisuusaatteen, panslavismin myötä. Historiallinen yhteys 

Eurooppaan oli alkanut rakoilla, parrat saivat taas rehottaa ja kauhtanat 

199  Voionmaa 1899, 3.

200  Voionmaa 1899, 5–6; Venäjällä annettiin julistus maaorjuuden lakkauttamisesta 1861.
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heilua. Tämä liike, joka pyrki sammuttamaan länsieurooppalaista kan-

sanvapautta, oli saanut aikaan levottomuutta myös Suomessa, jossa Alek-

santeri II:n salliva politiikka oli luonut illuusion sisäisestä itsenäisyydestä 

ja sen oikeutuksesta. Panslavismi oli Voionmaan mukaan vaarallinen 

kumouksellinen aate, sillä se kielsi kansojen vapauden ja veljeyden.201

Sittemmin Voionmaa suhtautui hyvin varovaisesti Neuvostoliittoon. 

Ehkä hän oli oppinut sen jo E. G. Palménin karkeasta ilmaisusta, että 

”kun pieraisee Helsingissä, kuuluu se Pietarissa kuin kanuunan lau-

kaus”.202 Oltuaan ulkoasiainministerinä Tannerin vähemmistöhallituk-

sessa vuoden päivät (13.12.1926–17.12.1927), Voionmaa joutui kuitenkin 

tahtomattaankin neuvostopoliitikkojen tulilinjalle. Voionmaa oli Sdp:n 

johtomiehistä ehkä vannoutunein Kansainliiton tukija, ja sitä Neuvosto-

liitto ei katsonut hyvällä. Suomi hyväksyttiin syksyllä 1927 Kansainliiton 

neuvostoon Voionmaan riemuksi. Pravda leimasi Suomen jäsenyyden 

Neuvostoliitolle vihamieliseksi teoksi.203 Voionmaa kirjoitti ahkerasti 

Kansainliiton tärkeydestä ja näki järjestön jäsenyyden pienen Suomen 

ainoaksi ulkopoliittiseksi turvaksi. Turvallisuudentunnetta lisäsi myös 

se, että vihdoin tammikuussa 1932 allekirjoitettiin 1926 pöydälle jäänyt 

Suomen ja Neuvostoliiton hyökkäämättömyyssopimus. Voionmaa piti 

asiasta puheen eduskunnassa, jossa hän ylisti sopimusta tärkeäksi liik-

keeksi yhteistoimintaa ja rinnakkaiseloa korostavalle poliittiselle suun-

nalle. Allekirjoitettu hyökkäämättömyyssopimus oli hänen mukaansa 

ei vähempää kuin Tarton prosessin toimeenpanoasetus.204 Näin oli kes-

tänyt lähes 12 vuotta ennen kun rauhanprosessi oli saatu päätökseen. 

Sopimuksen myötä raskas kivi putosi painamasta Voionmaan sydäntä. 

Hänen oloaan helpotti vielä enemmän se tieto, että Neuvostoliitto ha-

keutui Kansainliiton jäseneksi 1934.

Voionmaan helpotuksen tunnetta sumensi AKS:n julkaisussa Itä-Kar-

jala (1934) ollut ikävä muistutus ”surkean” Tarton rauhan heikkouksista. 

Seura oli perustettu kaksi vuotta Tarton sopimuksen jälkeen muistutta-

maan Itä-Karjalan asemasta. Suomen tuolloinen delegaatio oli AKS:n 

201  Voionmaa 1899, 46.

202  Paasikiven kirje Tannerille Moskovasta 26.12.1940. Ks. Tanner 1966, 263.

203  Soikkanen 1975, 463–464.

204  Valtiopäivät 1932. Pöytäkirja 28.4.1932, 817−818.
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mielestä liian helposti suostunut Itä-Karjalan luovutukseen, vaikka 

Neuvosto-Venäjä oli ollut heidän mielestään tuolloin heikossa kunnos-

sa. AKS löysi Tarton rauhasta kymmenen heikkoutta: Sopimuksessa 

puhuttiin liian ylimalkaisesti monista asiaan liittyvistä seikoista, kuten 

Arkangelin ja Aunuksen kuvernementtien karjalaisen väestön alueesta 

määrittelemättä niiden rajoja tarkemmin. Samoin puhuttiin epätäsmäl-

lisesti ”sisäisistä asioista”, ”federatsioniperusteista”, ”kansanedustuslai-

toksesta”, autonomisen alueen hallintomuodon hyväksymisestä, paikal-

lisista kansankielistä, talouden paikallisista tarpeista, sopusointuisesta 

talousjärjestelmästä, sotilaallisesta uudelleenjärjestelystä ja vielä lopuksi 

yleisestä asevelvollisuudesta.205 Kirjoituksen viesti oli selvä. Tarton sopi-

mus oli niin heikko, että se tulisi kumota. Vanhan asian nostaminen jäl-

leen esille juuri 1930-luvun taiteessa kertoo AKS:n uudesta linjauksesta 

muuttaa Karjala-puhe jälleen teoiksi, kuten heimosotien aikana oli tehty. 

Myös Karjalaisten Kansallisliitto (1932) ja Heimojärjestöjen Keskustoi-

mikunta (1929) oli perustettu tukemaan tätä pyrkimystä.

Tarton rauhan moinen mollaaminen sai liberaalit ja vasemmiston 

puolustamaan sopimusta. Tanner kirjoitti 1935 Tarton rauhan 15-vuotis-

muistoksi artikkelin, jossa hän piti rauhankirjaa hyvin erityisenä siksi, 

ettei maiden välillä ollut edes sotatilaa ja kuitenkin piti solmia rauha. Se 

oli välttämätöntä siksi, että Suomen tilanne oli niin paljon muuttunut 

itsenäistymisen myötä. Itse sopimusta hän piti Suomelle monella tapaa 

edullisena ja ”täysin kunniallisena”.206 Samoin kuin Tanner, myös edis-

tyspuoluelaiset reagoivat IKL:n ja Lapuanliikkeen etenkin 1930-luvulla 

lanseeraamaan ”häpeärauha”-puheeseen. Asianajaja ja kansanedustaja 

Väinö Merivirta kirjoitti 1936, että kyseiset ryhmät olivat panetelleet ja 

pitäneet suurimpana syyllisenä sopimukseen silloista presidenttiä Ståhl-

bergia, mikä oli täysin kohtuutonta. Ääriryhmät väittivät, että presidentti 

”lahjoitti Karjalan ryssille ja olisi ollut valmis luovuttamaan heille koko 

Karjalan kannaksenkin”. Jotta totuus rauhasta tulisi ilmi, julkaisi Meri-

virta edistyspuolueen pyynnöstä 30-sivuisen selvityksen siitä, mitä Tar-

tossa oikeasti sovittiin.207

205  Itä-Karjala 1934, 213–214.

206  Väinö Tanner, Viisitoista vuotta Tarton rauhasta. Työväen Joulualbumi 1935, 13−22.

207  Merivirta 1936, 4−6.
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Tarton sopimukseen liittyen Voionmaa joutui härskin poliittisen 

mustamaalaamisen kohteeksi jo 1923. Tuolloin Etsivän keskuspoliisin 

Sortavalan alaosasto lähestyi Helsingin päätoimistoa kirjelmällä, jossa 

erään entisen jääkäriluutnantti Kososen todettiin kertoneen eräälle sor-

tavalalaiselle varatuomarille uskomattoman paljastusjutun. Kosonen oli 

kertonut toimineensa Viron valtiollisessa poliisissa Tarton neuvottelu-

jen aikaan, ja että hänet oli nimenomaan komennettu seuraamaan suo-

malaisten sosialistineuvottelijoiden, Voionmaan ja Tannerin toimintaa. 

Tässä työssä oli tarinan mukaan onnistuttu nappaamaan Voionmaan 

(toisena ”asiallisena” oli ollut Tanner) salainen viesti viholliselle. Viestis-

sä Voionmaa olisi kertonut venäläisille yksityiskohtaisesti, mihin saakka 

suomalainen valtuuskunta oli neuvotteluissa valmis joustamaan. Ko-

sonen oli kertojan mukaan varastanut asiakirjat, tuonut ne Suomeen 

ja näyttänyt niitä kertomuksen mukaan tohtori Kai Donnerille ja val-

tionhoitaja Svinhufvudille, joiden mielestä aika ei kuitenkaan ollut vielä 

kypsä niiden julkistamiseen. Etsivän poliisi ei ollut nähnyt papereita, 

mutta lähetti kuitenkin Kososesta tiedustelun Viroon. Kertomukseen 

viitaten he arvelivat, että asiapaperit olisivat ehkä vielä Svinhufvudilla 

Luumäellä, jonne etsivä oli valmis matkustamaan. Jännittävä ja raskaut-

tava kertomus kuivui kuitenkin kokoon kun tiedusteluihin saatiin vas-

taukseksi, että Jeremias Kosonen oli santarmikätyri ja rikoksentekijä. 

Hän oli valehdellut koko jutun varatuomarille. Totta oli kyllä se, että 

hän oli toiminut Viron yleisesikunnan vastavakoilussa. Jutun hän oli 

sepittänyt ansaitakseen rahaa.208 Voionmaan korviin koko tarina ei näh-

tävästi koskaan kantautunut, vaan se hautautui Etsivän keskuspoliisin 

kansioihin. Tarina kertoo lyhykäisyydessään sen, kuinka kovaa peliä va-

semmistoedustajia vastaan voitiin 1920-luvun alussa käydä.

Toinen Voionmaan mustamaalauskampanja ajoittui Tarton rauhan 

14-vuotispäivään 1934. Tuolloin äärioikeisto teki viimeistään pesäeron 

Voionmaan Suur-Suomi-ideologiaan. Kymenlaakson Suunta -nimisessä 

lehdessä Voionmaata pilkattiin marksilaisprofessoriksi, joka Tartossa 

hylkäsi vielä 1919 kehumansa Suur-Suomen rakentamisen. ”Huuma-

208  EK:n Sortavalan alaosaston kirje päätoimistolle 20.1.1923 ja EK:n Joensuun alaosaston kirje EK:n 

päällikölle 24.9.1923. Kansio 494. EK-VALPO I:n arkisto. KA.
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siko ryssän hempeä haju herkän marksilaismielen vai oman kannatta-

jajoukon painostus päästi jäniksen liikkeelle”, lehti ilkkuu. Kirjoittajan 

mukaan Voionmaa oli pelkuri, joka petti aatteensa ja jätti kuulematta 

heimoveljien tuskanhuudot oman etunsa vuoksi.209 Vapautettaviin hei-

moalueisiin kuului äärioikeiston mukaan myös Pietari. Muun muassa 

Vapaa Suomi lisäsi höyryä kiukaalle julistamalla, että ”Pietari vapaakau-

pungiksi, kansainväliseksi kauppakaupungiksi, jossa tulee olemaan kai-

kille kansoille omat kaupunginosansa”.210

Pohjoisesta, Petsamon suunnalta, kuului puolestaan vasemmistolais-

ten suusta ankaraa narinaa noudattamatta jätetyn Tarton rajajärjestelyn 

vuoksi. Toisin kuin rauhankirjassa luvattiin, raja ei ollut avoin: ”Val-

lanpitäjien rajapolitiikka syössyt rajaseutuasukkaat suureen hätää”, he 

julistivat. Tiukka kontrolli esti luontevan kanssakäymisen valtakuntien 

rajojen yli. Arveltiin, että levottomuuteen oli syynä porvarien kiihkonatio-

nalistinen ja härkäpäinen kiinanmuuripolitiikka. Paikalliset tiedottivat, 

että rajasulku oli tuottanut kaameita seurauksia: neljässä pienessä raja-

kylässä oli 363 työtöntä ja nälänhätä uhkasi väkeä. Petsamoon oli jäänyt 

töiden loputtua pinnareiden, kommunistivärväreiden, agenttien, rikol-

listen, työttömien jätkien ja kiihottajien joukko, tilitti puolestaan Etsivän 

keskuspoliisin tarkkailijat. Uskottiinpa vahvasti, että ”rajantakaiset” pian 

saapuisivat hallitsemaan Petsamoa.211

Yhteiskunnan maltillisemmissa piireissä Tarton rauhaa tervehdittiin 

tyytyväisinä yksin jo siitäkin syystä, että Saksasta kuultiin huonoja po-

liittisia uutisia: Hitler-niminen entinen korpraali oli siellä natsi-joukkoi-

neen noussut valtaan, mikä kiristi Voionmaan ja monien muidenkin 

sosiaalidemokraattien suhdetta natsistuvaan Saksaan. Paasikivi puoles-

taan kirjasi muistelmiinsa, että 1930-luvun lopussa Venäjän näennäisen 

heikkouden aika oli ohi.212

209  Lokakuun 14 päivä. Kirj. nimim. P. L., Kymenlaakson Suunta 13.10.1934.

210  Pitääkö Suomi sanastaan ja kunniastaan. Kirj. Inkeriläinen. Vapaa Suomi 11.3.1933.

211  Etsivän keskuspoliisin Rovaniemen alaosaston tilannekatsaukset 2.9.1925 ja 16.1.1926 sekä Tilanne 

Ivalossa ja Petsamossa 19.8.1925. Kansio 488. EK-VALPO I:n arkisto. KA; Työväen Tiedonantoja 

17.10.1927; Työn Ääni 12.10.1927.

212  Paasikivi 1958a, 15.



Väinö Voionmaa oli ilmeikäs ja mukaansa tempaava puhuja. Kuvassa 
professori ja ulkoasiainministeri Voionmaa puhumassa Ruoveden kirkonkylän 

työväenyhdistyksen pihamaalla 1927. Kuva: Työväen Arkisto.
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7. Sota alkaa huhtikuussa 1938

Ahdasmielinen ja kaunainen 1920-luku kääntyi uudelle vuosikymme-

nelle poliittisesti hyvin jännitteisessä ilmapiirissä. Voionmaa pro�loitui 

sotienvälisellä kaudella rauhan- ja kansainliittoidealistina1 ja aloittelevana 

yliopiston eläkeläisenä, joka tulevaisuuteen luottavasti uskoi kansainväli-

seen säätelyjärjestelmään, kansanvaltaan, ihmisten oikeudenmukaisuu-

den tunteeseen ja rauhantahtoon. ”Suomen kansa on rauhaa rakasta-

vaa, syntyjä syviä miettivää, taitoa ja tietoa ihailevaa kansaa,”2 Voionmaa 

kirjoitti Lapuan liikkeen toiminnan kiihkeimpinä vuosina. Sdp:ssä 

taisteltiin edelleen ankarasti vallasta Tannerin hallituksen jälkeisinä vuo-

sina. Tanner voitti erän ja palasi puolueensa parrasvaloihin neljä vuoden 

sivuraiteilla olon jälkeen. Hänen nousuaan siivitti poliittisen ilmaston 

oikeistolaistuminen ja kommunistivainot, joita Voionmaa katseli huo-

lestuneena. Keskieurooppalaisen oikeistopopulistisen liikkeen suosion 

kasvu ei hänen näkökulmastaan luvannut hyvää. 1930-luvun lopulla 

Voionmaa joutui näkemään silmästä silmään ennen näkemättömän 

kansallissosialistisen liikkeen vyörytyksen Euroopan poliittiselle kentälle 

sekä suurvaltojen aluelaajennuksia himoitsevan mustanpuhuvan pelin 

kierteen, joka vääjäämättömällä voimalla imi myös Suomea puoleensa. 

Tuo onnettomuuksia ennustava pahan paine rikkoi peruuttamattomasti 

Voionmaan lapsenuskoista maailmankuvaa, haavoitti häntä sisältäpäin 

ja istutti kylmän pelon Suomen tuhoutumisesta hänen mieleensä.

1  Polvinen 1995, 340.
2  Voionmaa 1931b, 3.
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Koska talvisotaan johtaneiden venäläis-suomalaisten keskustelujen 

kiistakysymykset koskivat jälleen Voionmaalle enemmän kuin tuttua 

itärajan kulkua sekä raja-alueita ylipäätään, on syytä tarkastella ministeri 

Voionmaan vuosien 1938−39 kokemuksia hieman laajemmassa tapah-

tumahorisontissa.3

Voionmaa auttaa Jartsevia

Voionmaa päätti professoritoimensa 1936 − mutta vapautuakseen vain 

entistä kiinteämmin politiikkaan. Jo seuraavan vuoden maaliskuussa hä-

net nimitettiin Aimo Cajanderin kolmannen4 eli niin sanotun punamul-

tahallituksen kauppa- ja teollisuusministeriksi, missä toimessa hän oli 

aina talvisodan alkuun saakka. Ulkoasianministerin salkkua hän hoiti 

hallituksessa pari viikkoa (16.11.−1.12.1938) Holstin jouduttua eroamaan 

tehtävästään. Voionmaata veikattiin tuolloin varsinaiseksi ulkoasiain-

ministeriksi. Sasu Punanen kirjoitti marraskuussa 1938, että Holstin 

eron jälkeen ulkoasiainministerin paikalle oli kyllä tulijoita, ”ellei sitä 

halua hoitaa Voionmaa, jolle se kuitenkin parhaiten sopisi”.5 Voionmaa 

oli koko 1930-luvun eduskunnan ja ministeriaikanaan valtioneuvoston 

ulkoasiainvaliokunnan jäsen ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan 

puheenjohtaja 1931–1937 ja 1939−1946. Lisäksi hän oli Hannu Soikka-

sen arvion mukaan Tannerin ja Oskari Reinikaisen ohella sosiaalide-

mokraattisen eduskuntaryhmän henkinen johtaja 1930-luvun lopulle 

tultaessa6 ollen tulevassa sotapolitiikassa kuitenkin usein eri linjoilla 

näiden kanssa.

3  Talvisotakirjallisuutta ja -tutkimusta on julkaistu Suomessa erittäin runsaasti. Suurin osa teoksista 
käsittelee joko sotatapahtumia rintamalla tai poliittisen eliitin toimia. Max Jacobsonin sanoin tie tal-
visotaan on tarkkaan tutkittu ja kartoitettu jokaista pientäkin mutkaa myöden. Jakobson 1999, 220; 
Venäläinen talvisotakirjallisuuskin on saamassa vuoden 2013 aikana oman luettelonsa historioitsija 
Pavel Petrovin ym. toimittamana; Jakobsonin oma esitys Diplomaatin talvisota (1955) on talvisotalu-
kemistomme perusteos. Eräillä Väinö Tanner Säätiön järjestämillä illallisilla 2010 Katajanokan kasi-
nolla oli käsillä olevan tutkimuksen kirjoittaja sijoitettu Jakobsonin viereen, ja keskustelimme tietysti 
historiasta. Hän pahoitteli, etteivät ammattitutkijat ottaneet hänen ’tutkimuksiaan’ vakavasti. Kiistin 
väitteen ja kerroin hänen teoksiaan luettavan laajasti ammattilaistenkin keskuudessa, mikä tieto ilmi-
selvästi miellytti häntä. Jakobson menehtyi 89-vuotiaana 9.3.2013.

4  Cajanderin III hallitus istui 12.3.1937−1.12.1939.
5  Mitä Sasulle kuuluu? Suomen Sosialidemokraatti 17.11.1938.
6  Soikkanen 1987, 130.
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Ulkopolitiikkaa aktiivisesti seuraavana Voionmaa tunsi muiden etu-

rivin poliitikkojen tapaan kansainvälisen poliittisen ilmapiirin viilen-

tymisen, vaikka ei voinutkaan tietää kaikkia yksityiskohtia. Jo kesällä 

1935 Neuvostoliiton Suomen lähettiläs Eric Assmus oli todennut pää-

ministeri Toivo Kivimäelle, että jos aseellinen selkkaus syttyisi Keski-

Euroopassa, Neuvostoliitto olisi ehkä pakotettu − oman turvallisuutensa 

vuoksi − miehittämään eräitä osia Suomesta.7 Noina vuosina poliittisten 

kysymysten pääpaino oli kuitenkin kotimaan murheissa: yliopistolla rii-

deltiin vieläkin kiihkeästi ruotsin kielen asemasta, eduskunnassa Ahve-

nanmaan paikasta Suomen kartalla ja Suomen suhteista muihin Poh-

joismaihin.8 Aitosuomalaisuus lihoi rauhassa yliopiston suojissa ja oli 

voimissaan johtavissa poliitikkopiireissäkin.9 Vaikka äärioikeisto nosti 

päätään, Voionmaa rauhoitteli sen vaarasta: IKL oli ulkomainen tuote 

ja Suomen oloihin soveltumaton.10 Sitä paitsi hän uskoi vielä Euroopan 

valtioiden työskentelyyn tasapainotilan palauttamiseksi.

Historioitsija Michel Foucault on esittänyt kolme eri välinettä, jonka 

kautta valtioiden keskinäinen tasapainotila on ylipäätään saavutettavis-

sa. Ensimmäinen keino on sota, politiikan jatkaminen toisilla menetel-

millä; hauras, vääryyden kokemukseen perustuva ja epävarma tilanne 

ratkaistaan asein ja rauhantila palautuu väkivaltaisesti. Toinen väline 

on diplomatia, joka on yhtä vanha keino kuin sotakin. Kolmas herk-

kää tasapainoa vaaliva väline on pysyvän sotilaallisen keinojärjestelmän 

rakentaminen. Siihen sisältyy muun muassa kalliiden armeijoiden ja 

varuskuntien luominen, ammattisotilaat, linnakkeet, suunniteltu logis-

tiikka ja taktinen valmistelu. Sotilaallinen ulottuvuus ei tarkoita niin-

kään sodan läsnäoloa rauhassa vaan diplomatian läsnäoloa politiikassa 

ja taloudessa. Foucaultin mukaan pysyvä sotilaallinen keinovalikoima 

7  Ulkoasiainministeriön poliittisia tiedoituksia 12.6.1942, kirj. Aaro Pakaslahti. Aaro Pakaslahden arkisto. 
Kansio I. UM:n arkisto.

8  Tämä ilmenee hyvin mm. Paasikiven päiväkirjoista 1934–1939. Esim. Paasikivi 2004, 64–69, 76–77, 113, 
154–155, 184–185, 200–201.

9  Heihin kuului muun muassa maalaisliiton ristiriitaisia tunteita herättänyt tarkan poliittisen pelisilmän 
omaava keskushyökkääjä Urho Kekkonen, jota Voionmaa sittemmin nimittelee häpeilemättömästi kii-
pijäksi ja pahimman laatuiseksi takinkääntäjäksi. Voionmaan kirje T. Voionmaalle 14.3.1946. Voionmaan 
arkisto. KA.

10  Sdp:n eduskuntaryhmän pöytäkirja 2.4.1939. Sdp:n eduskuntaryhmän arkisto. TA.
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on yksi keskeisistä tekijöistä valtioiden kilpailussa, jossa jokainen pyrkii 

kääntämään voimasuhteen edukseen.11

1930-luvun alussa elettiin vielä toiveikkaasti diplomaattisen vuoropu-

helun tasolla. Saksan suosijat laajensivat piiriään Suomessakin, mikä sai 

Andrei Ždanovin julistamaan marraskuussa 1936, että Suomen, Viron 

ja Latvian hallitukset olivat fasistien seikkailupolitiikalle liian alttiita. 

Hän uhkaili, että jos kyseiset maat menisivät tässä suuntauksessaan 

liian pitkälle, ne saisivat kokea Neuvostoliiton voiman. Tämä tarkoittaisi 

Pietarin Eurooppaan avautuvan ikkunan huomattavaa laajentumista.12 

Nikita Hruštševkin julisti, että Suomi kuherteli mielenosoituksellisesti 

Hitlerin Saksan kanssa.13 Paasikivi taas kirjoitti päiväkirjaansa kesällä 

1937, että maailma oli aatteellisesti ja henkisesti muuttumassa joka ta-

holla. Puhuttiin muun muassa siitä, että Venäjän olisi sittenkin pitänyt 

ottaa Ruotsin Norrbotten jo 1809, jolloin se olisi saatu osaksi Suomea.14 

IKL:n Ajan Suunta iloitsi puolestaan elokuussa 1937, että keimailu Mos-

kovan kanssa oli vihdoinkin päättynyt.15

Voionmaa pääsi poliittiseen sisäpiiriin viimeistään silloin, kun suo-

malaiset johtavat poliitikot saivat salaiseksi vieraakseen vilkkaaksi ja 

miellyttäväksi kehutun Neuvostoliiton Helsingin lähetystön toisen sih-

teerin Bentsion Aronovitš Rybkinin,16 joka tunnettiin Suomessa Boris 

Jartsev -nimisenä. Tämän Suomeen saapumisen ajankohta (14.4.1938) 

oli myös sittemmin talvisodaksi nimetyn sodan lähtölaukaus. Sotahan 

ei koskaan ala aseita laukomalla, vaan sitä edeltää pidempi henkisten 

taistelujen ja voimanmittelyiden kausi.17

11  Foucault 2010, 286−291.
12  Ždanov piti puheensa 29.11.1936. Ks. Muistio Suomen ja Neuvostoliiton suhteista ennen suursodan 

syttymistä. 1940. Kansio Fb 12:12. UM:n arkisto.
13  Hruštšev muistelee 1971, 136.
14  Paasikiven päiväkirja 27.4.1937, 25.7.1937 ja 23.8.1937 sekä 19.9.1938, 2.11.1938 ja 26.4.1939. Ks. Paasikivi 

2004, 53, 64, 68, 132, 155, 249; Ulkoasiain poliittisia tiedoituksia 12.6.1942, kirj. Aaro Pakaslahti. Aaro 
Pakaslahden arkisto. Kansio I. UM:n arkisto.

15  Ajan Suunta 24.8.1937. Lehti lainasi ranskalaisen toimittajan Suomi-kirjettä.
16  Rybkin eli Jartsev oli maansa johdon luottomies salaisessa poliisissa (VTšK:n16) ja syntyperältään 

juutalainen. Jartsevin päätyminen Suomeen oli sikäli luontevaa, että hän tunsi Pohjoismaita Ruotsin 
kautta, oli seurallinen ja aktiivinen, ja loi nopeasti Helsingissäkin itselleen tuttavapiirin. Jartsev oli niitä 
harvoja, jotka selvisivät hengissä oman laitoksensa sittemmin järjestämistä puhdistuksista. Hän kuoli 
kohta sodan jälkeen auto-onnettomuudessa. Vladimirov 1995, 42, 72.

17  Muun muassa toinen maailmansota kaiken kaikkiaan on ajoitettu alkaneeksi eri tutkimuksissa eri 
vuosina (1931−1939) riippuen tarkastelijan alueellisesta (Saksa, Japani) näkökulmasta. Ks. mm. Beevor 
2012, 12.
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Ei liene sattuma, että ensimmäinen keskusteluyhteys Jartsevin ja 

ulkoasiainministeri Rudolf Holstin kesken ajoittui samaan aikaan kun 

Suomessa oleskeli saksalaisupseereita. Venäläiset tuntuivat seuraavan 

ja reagoivan äärimmäisen herkästi Suomi−Saksa-yhteistyön kehittymis-

tä.18 Ensimmäinen Jartsevin asia koski venäläisen lentokoneen lupaa 

saada ylittää Suomen alue matkallaan New Yorkiin. Toinen viesti oli se-

kin lyhykäisyydessään selvä. Moskovassa uskottiin Saksan suunnittele-

van hyökkäystä Neuvostoliittoon. Jottei tämä tapahtuisi Suomen kautta, 

Stalinin uskottiin haluavan käynnistää Suomen kanssa neuvottelut rajo-

jen tarkastamisesta Pietarin turvallisuuden takaamiseksi. Yhteistyöstään 

Suomi saisi taloudellista korvausta ja sotilaallista apua. Jartsev kertoi 

Moskovan tietävän Saksan laajentumisaikeet kuin myös sen, että ellei 

Helsingin hallitus suostuisi Saksan suunnitelmiin, Suomessa olevat 

fasistiset piirit panisivat toimeen kaappauksen ja muodostaisivat Sak-

san pyrkimyksiä tukevan hallituksen.19 Jartsevin puhe oli kuin kylmä 

suihku suomalaisille. Jälleen oltiin samassa pinteessä kuin Tartossa: 

raja-alueet, joiden poliittisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin oloihin oli 

määrätietoisesti panostettu valtion raja-alueohjelmalla edeltäneet pari 

vuosikymmentä,20 joutuivat jälleen suurennuslasin alle.

Raja-alueista esille nousivat jälleen Suur-Suomi-haikailijoiden ilok-

si tutut, tunteita kuumentavat paikat eli Repola−Porajärvi, Kannas ja 

Petsamo. Myös Ahvenanmaan linnoittamiskysymys heräteltiin henkiin. 

Cajander oli hyvin haluton tapaamaan Jartsevia, mutta hallituksensa 

ulkoasiainvaliokunnan jäsen Voionmaa suostutteli yhdessä Uuno Han-

nulan (Ml) kanssa pääministeriä tapaamaan Jartsevin kesä-heinäkuussa 

1938. Puolitoista tuntia kestäneissä keskusteluissa Jartsev nosti esille 

mahdollisen Saksan halun saada Suomesta tukikohtia, minkä tiedon 

18  Harri Holman muistio 7.11.1938. Holma teki muistion Cajanderin pyynnöstä. Sig. 12 L. Kansio Fb 12:25. 
UM:n arkisto.

19  Rudolf Holstin 4-sivuinen muistio 14.4.1938 tapaamisesta Jartsevin kanssa. Kansio Fb 12: 25. Sig. 12 
L. UM:n arkisto.

20  Eduskunta laati 1922−1924 erityisen rajaseutuohjelman, jonka tarkoituksena oli kiinnittää rajaseudut 
tiukemmin manner-Suomeen sekä taloudellisesti, kulttuurisesti että poliittisesti. Ohjelmaa toteutettiin 
hallituksen, eduskunnan, valtionhallinto että alueellisten ja paikallisten kansalaisjärjestöjen toimien 
kautta. Lähteenmäki 2009, 12−18.
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Cajander tyrmäsi.21 Myös Tanner tapasi Jartsevin muutaman kerran sa-

moihin aikoihin, jolloin Jartsev esitti virallisten neuvottelujen aloitta-

mista Moskovassa.22

Voionmaa tapasi Jartsevin ulkoasiainministerinä 21.11.1938 Holstin23 

lähdettyä virastaan. Tässä toimessaan Voionmaa toistamiseen auttoi 

Jartsevia tämän pyrinnöissä. Ensimmäinen kertahan oli ollut Cajanderin 

pään kääntäminen myönteisemmäksi Jartsevin tapaamiselle. Kaup-

paministerin postinsa mukaisesti Voionmaa nosti Jartsevin kanssa 

keskustellessaan esille aluksi rajakaupan lisäämisen, jota suomalaiset 

pitivät keskeisenä tavoitteenaan. Voionmaa korosti rajarauhan, lisätyn 

kaupan ja Suomen ja Ruotsin puolueettomuus- ja turvallisuuspolitiikan 

vahvistumisen vaikuttavan myönteisesti myös poliittiseen ilmapiiriin. 

Venäläiset taas lähtivät päinvastaisesta näkemyksestä; ensin oli sovitta-

va poliittiset ehdot, ja vasta niiden jälkeen kauppakin alkaisi kukoistaa. 

Jartsev houkutteli Voionmaata ajattelemaan kaikkea sitä, mitä kasvava 

Venäjä-yhteistyö toisi Suomelle kun Venäjä-kauppa ylittäisi volyymissä 

Saksan kaupan. Pääministerin sihteeri Arvo Inkilä oli laskenut, että Pie-

tari vetäisi noin 100 000 litraa maitoa päivässä Kannaksen tiloilta, mikä 

vetäisi kerta heitolla Kannaksen talouden nousuun. Lisäksi paperin ja 

selluloosan tuottajille mikään ei olisi mieluisampaa kuin Venäjän kau-

pan avautuminen.24

Voionmaan kauppa-asiat saivat kuitenkin jäädä sivuun, sillä Jartsevin 

pääkohtana noin tunnin kestäneessä keskustelussa olivat sotilaspoliitti-

set kysymykset, joihin tämä lakkaamatta palasi. Venäläinen esitti, että 

heidän tulisi päästä tarkkailemaan Ahvenanmaan linnoittamista, johon 

Voionmaa huomautti, että jos Suomi antaisi Suursaaren venäläisten 

käyttöön, koko Eurooppa käsittäisi sen olevan Leningradin esivarustus. 

21  Pääministeri Cajanderin 7-sivuinen kirjelmä 11.7.1938 tapaamisesta Jartsevin kanssa. Kansio Fb 12:25. 
Sig. 12 L. UM:n arkisto.

22  Muistio Suomen ja Neuvostoliiton suhteista ennen suursodan syttymistä. 1940. Kansio Fb 12:12. UM:n 
arkisto.

23  Holsti oli huonossa huudossa etenkin Saksasta tulleen ankaraan arvostelun takia. Humalainen Holsti 
oli Genevessä eräillä diplomaattikutsuilla solvannut Hitleriä vesikauhuiseksi koiraksi ja Mussolinia 
sy�liittiseksi italialaiseksi sellaisella inholla, että monet diplomaatit olivat mielenosoituksellisesti siir-
tyneet toiseen huoneeseen. Berliinin lähetystön raportti 7.11.1938. Kansio 5 C. UM:n arkisto.

24  Arvo Inkilän (A.I.) muistio. Kesä-heinäkuu 1938. Kansio Fb 12: 25. Sig. 12 L. UM:n arkisto.
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Voionmaa myöntyi sen verran, että korkeintaan voitiin ajatella Tarton 

rauhansopimuksessa olevan Suursaaren neuraalisuuden lieventämistä. 

Hän myös muistutti, että Neuvostoliitolle oli jo suuri hyöty siitä, että 

sillä oli sellainen rauhanomainen naapuri kuin Suomi.25

Voionmaan ja muiden suomalaispoliitikkojen tiukka asenne aluesiir-

toihin ei perustunut välttämättä kielteiseen suhtautumiseen Neuvosto-

liittoon tai neuvotteluihin sinänsä, vaan näkemys lähti laillisuusperiaat-

teesta. Kieltävät vastaukset palautuivat Suomen 1919 hallitusmuodon 

3 §:ään, jonka mukaan Suomen valtakunnan alue oli jakamaton, eikä 

sen rajoja voitu muuttaa muuten kuin eduskunnan suostumuksella. Mi-

nistereillä ei näin ollut mitään valtuuksia luvata aluesiirtoja ilman parla-

mentaarista käsittelyä. Sitä paitsi saman hallitusmuodon 33 §:n mukaan 

Suomen suhteista ulkovaltojen kanssa määräsi presidentti, joka jätettiin 

Jartsev-keskustelujen ulkopuolelle. Holsti tosin lupasi viedä Jartsevin kes-

kustelemaan presidentin kanssa, mutta hän ei lunastanut lupaustaan.26

Jartsevin iloksi Voionmaan tapaamisessa hänen asiansa liikahti sikäli, 

että Voionmaa katsoi voitavan käyttää Moskovassa avattavan Suomen lä-

hetystörakennuksen avajaisia keskustelujen jatkamiseen. Säännöllisesti 

Jartsevia tavanneen Inkilän mukaan hänen lokakuun alussa 1938 tapaa-

mansa Jartsev oli hyvin hermostunut ja pelkäsi joutuvansa vastuuseen 

kotimaassaan epäonnistumisestaan. Siksi Moskovaan siirtyminen oli 

Jartseville helpottava tieto. Lähetystön avajaisten hyödyntäminen tulee 

esille myös Inkilän muistiossa. Voionmaa kirjoittaa 21. marraskuuta 

1938: ”J. [Jartsev] esitti, että lähetettäisiin Moskovaan suomalainen val-

tuuskunta keskustelemaan kaupan vilkastuttamisesta ja että mukana 

seuraisi pari poliittista neuvottelijaa. Jostakin tuloksesta olisi ennakolta 

sovittava, koska koko puuhasta muuten olisi enemmän vahinkoa kuin 

hyötyä.” Jartsev esitti, että asia hoituisi neuvostohallituksen kanssa muu-

tamassa päivässä ja toivoi, että asia pantaisiin vireille jo ennen 6.12. 

tehtävää Moskovan-retkeä. Jartsevin asialla tuntui olevan edelleen kiire, 

kuten oli ollut jo Holsti-tapaamisessa huhtikuussa 1938. Voionmaa lu-

pasi esittää asian kollegoilleen.27

25  Voionmaan muistiinpanot Jartsevin käynnistä 21.11.1938. Sig. 12 L. Kansio Fb 12:25. UM:n arkisto.
26  Arvo Inkilän (A.I.) muistio 14.6.1938. Kansio Fb 12: 25. Sig. 12 L. UM:n arkisto.
27  Voionmaan muistiinpanot Jartsevin käynnistä 21.11.1938. Sig. 12 L. Kansio Fb 12:25. UM:n arkisto.



238 sota alkaa huhtikuussa 1938

Samaan aikaan kun Suomi ja Neuvostoliitto tapailivat yhteyttä Hel-

singissä, Saksan sisäpoliittinen kuohunta kiihtyi. Laajat kansalaispiirit 

arvostelivat ja paheksuivat ankarasti juutalaisiin kohdistuneita hyök-

käyksiä: muun muassa näiden kauppaliikkeet oli järjestelmällisesti 

tuhottu Berliinin pääkadulla ja juutalaisia kerrottiin laajasti rääkätyn. 

Natsien suunnitelmia ei todellakaan voinut sanoa vaatimattomiksi, 

Suomen Berliinin-lähettiläs arveli. Eräskin korkea-arvoinen henkilö oli 

kertonut lähettiläälle, että muutaman vuoden kuluttua Suomi ja Saksa 

tulisivat olemaan rajanaapureita. Elettiin valtataistelun kovinta aikaa: 

sekä Saksan kansa että kansallissosialistinen puolue olivat tienhaarassa, 

hyväksyäkö kovan natsismin tie vai ei.28

Helsingissä hallitus kävi omaa henkistä taisteluaan Neuvostoliiton 

painostuksen edessä. Se hyväksyi Voionmaan esityksen jatkoneuvotte-

luista, ja näin ollen vt. ulkoasiainministeri Voionmaa evästi Moskovaan 

Suomen itsenäisyyspäivän vastaanotolle ja talon vihkiäisiin matkaavaa 

ulkoasiainministeriön vt. kansliapäällikköä Urho Toivolaa ja vt. osasto-

päällikköä Aaro Pakaslahtea29 hoitamaan neuvotteluasiaa. Delegaatiota 

johti Voionmaan puoluetoveri ministeri Väinö Salovaara. Asialle vihittiin 

myös Moskovan-lähettiläs Aarno Yrjö-Koskinen. Jartsev auttoi Toivolaa ja 

Pakaslahtea tapaamaan hyvin salaisesti Neuvostoliiton ulkomaankaupan 

kansankomissaaria Anastas Mikojania30 ja kuulostelemaan tältä venä-

läisten neuvotteluesityksiä. Toivola ja Pakaslahti tekivät työtä käskettyä, 

mutta hyvin kohteliaan ja tyytyväisen oloisen Mikojanin toivomuslista 

näytti olevan sama kuin Jartsevinkin. Keskustelu käytiin ranskaksi, jon-

ka paikalla ollut tulkki käänsi venäjäksi.31 Jartsev katosi tämän episodin 

jälkeen ’kiusaamasta’ suomalaisia poliitikkoja. Sittemmin hän Tukhol-

man lähetystössä työskennellään oli ollut hyvin katkera ja loukkaantu-

28  Berliinin lähetystön raportti 7.11.1938. Kansio 5 C. UM:n arkisto; von Blücher 1953, 56.
29  Pakaslahti (1903–1969) oli syntyjään oululainen ulkoasiainministeriön poliittisen osaston päällikkö 

1939–1941 ja kansliapäällikkö 1941–1943 Tapio Voionmaan jälkeen.
30  Mikojan (1895–1978) loi näyttävän poliittisen uran Neuvostoliitossa. Hän oli vuodesta 1935 maan 

kommunistisen puolueen politbyroon jäsen ja sodan jälkeen mm. pääministeri. Stalinin kuoleman 
jälkeen Mikojan syytti tätä viattomien ihmisten surmaamisesta.

31  Muistio. Vt. kansliapäällikkö Toivolan ja vt. osastopäällikkö Pakaslahden keskustelu Mikojanin kanssa 
7.12.1938. Sig. 12 L. Kansio Fb 12:25. UM:n arkisto.



 sota alkaa huhtikuussa 1938 239

nut suomalaisten käyttäytymisestä. Hänen mukaansa Suomi oli sotaan 

joutuessaan saanut sitä, mitä oli ansainnutkin.32

Moskovaan matkanneet Suomen edustajat eivät tienneet, että Miko-

jan oli saanut valtuudet puhua suomalaisten kanssa itseltään Stalinilta,33 

ja että niihin olisi tullut suhtautua sillä vakavuudella. Kokonaistilannet-

ta näkemätön Pakaslahti raportoi Voionmaalle tapaamisesta ja kehui 

Mikojania älykkääksi, miellyttäväksi ja asialliseksi poliitikoksi mutta 

tapaamista hyödyttömäksi. Hruštsev taas on nimittänyt Mikojania tai-

pumattomaksi ja viekkaaksi armenialaiseksi, joka oli Stalinin varhainen 

liittolainen Trotskia vastaan ja kuului Stalinin ja Sergo Ordžonikidzen 

kanssa Kremlin kaukasialaiseen valtaklikkiin.34

Voionmaan kanta neuvottelukosketuksiin venäläisten kanssa oli 

myönteinen; hänen mielestään keskusteluyhteyttä tuli edelleen pitää 

yllä. Ikään kuin symbolisena eleenä Mikojan otti samaisena iltana vas-

taan suomalaisen teollisuusmiesten delegaation, joka esitteli tälle Suo-

mesta Neuvostoliittoon mahdollisesti tuotavia tuotteita. Mutta nekin kes-

kustelut päättyivät Mikojanin toteamukseen, että ensin olisi ratkaistava 

poliittiset kysymykset ja sitten vasta aloitettava kauppaneuvottelut.35 Suo-

malaisten teollisuus- ja talouspiirien suhtautuminen neuvosto-kauppaan 

oli marraskuun alussa vielä ulkoasianministeriön virkamiehille arvoitus. 

Virkamies Harri Holma kirjoitti muistioonsa 7.11.1938, että jos nämä 

piirit vastustaisivat kauppaneuvottelujen aloittamista Moskovan kanssa, 

koko neuvotteluyhteys poliittisista kysymyksistä saisi raueta, sillä Suo-

men tulisi hyötyä neuvotteluista. Tiedonvälitys virkamiesten kesken ei 

näyttänyt kulkevan parhaalla mahdollisella tavalla, sillä Inkilä kirjoitti jo 

kuukautta aiemmin muistioonsa, että Suomen teollisuusjohtajat suo-

rastaan piirittivät Neuvostoliiton lähetystöä kauppa-asioissa. He olivat 

syyttäneet hallitusta, joka ei heidän mielestään edistänyt Suomen teol-

lisuustuotteiden markkinointia itään. Arveltiin, että hallitus toimi näin 

siksi, että se voisi ”sosialisoida” teollisuuden helpommin. Holma taas 

pohti sopivaa tilaisuutta neuvotteluille. Jos Saksa kasvattaisi entisestään 

32  Polvinen 1964, 127.
33  Vladimirov 1995, 49.
34  Hruštšev muistelee 1971, 507.
35  Pakaslahti 1970, 29−32.
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mahtiaan Euroopassa ja Ranska kylmenisi Moskovalle, Suomelle voisi 

avautua paremmat neuvotteluasemat Moskovassa.36

Kiinnostava seikka Mikojanin käyttämissä puheenvuoroissa oli se, että 

hän piti Neuvostoliiton edun mukaisena Suomen Pohjoismaa- ja puo-

lueettomuusorientaatiota. Samaa oli todistanut myös Jartsev Holstille 

lokakuussa 1938. Kumpikin venäläinen kuitenkin näki, että tilanteessa, 

jossa joku kolmas valtio (Saksa) haluaisi käyttää Suomen aluetta Neuvos-

toliittoa vastaan, Suomen puolueettomuuden korostaminen ei riittänyt. 

Tämän vuoksi venäläisten olisi saatava riittävät takuut siitä, ettei Suomea 

käytettäisi hyväksi. Suomi ei heidän mielestään mitenkään pystyisi yksin 

vastustamaan Saksan sotilasmahtia, ja siksi venäläiset tarjosivat aseita ja 

muuta apua, jota Suomi ei näyttänyt ymmärtävän tarvitsevansa.37

Puhe Suomen pohjoismaasuuntauksesta ja maiden puolueettomuus-

puheista oli aikaisemmin saanut raivoisaa arvostelua Neuvostoliitossa. 

Muun muassa Pravda oli kirjoittanut syyskuun alussa 1938, että Pohjois-

mainen puolueettomuus palveli Saksan ja Puolan etuja: ”Saksan fascis-

min suuren sodan valmistelusuunnitelmissa erikoisesti Skandinavian 

mailla on suuri osuutensa”. Izvestija jatkoi samaan sävyyn, että Pohjois-

maiden puolueettomuudesta johtuen kyseisistä maista muodostuu fa-

sismin seuraava hyökkäyskohde, mikä sekin osui oikeaan myöhempää 

Norjan miehitystä ajatellen. Cajanderin ”sosiaalidemokraattis-maalais-

liittolaisen” hallituksen jälkimmäinen sanomalehti näki olevan Suo-

messa tapahtuvan saksalaismielisten voimien vahvistamisen suojaväri. 

Eräässä kolmannessa venäläisessä lehdessä puolestaan tiedettiin, että 

Saksa suunnitteli Ahvenanmaasta tukikohtaa Itämereltä käsin tapahtu-

36  Erään lisäsyyn Jartsevin epäonnistumiselle voidaan nähdä myös siinä, että Jartsev käytti keskuste-
luissa saksaa, mitä kieltä hän ei suomalaiskeskustelijoiden mukaan osannut kuin ”tyydyttävästi”. 
Diplomaattisissa piireissä heikko kielitaito on varmin epäuskottavuuden merkki. Sekä Tanner että 
Holsti joutuivatkin pyytämään Jartsevia toistamaan esityksen eri kohtia, ettei syntyisi vääriä käsityk-
siä. Arvo Inkilän muistio 9.10.1938. Sig. 12 L. Kansio Fb 12:25. UM:n arkisto; Harri Holman muistio 
7.11.1938. Sig. 12 L. Kansio Fb 12:25. UM:n arkisto: Muistio Väinö Tannerin keskustelusta Jartsevin 
kanssa 18.8.1938. Sig. 12 L. Kansio Fb 12:25. UM:n arkisto; Muistio Suomen ja Neuvostoliiton suhteista 
ennen suursodan syttymistä. 1940. Kansio Fb 12:12. UM:n arkisto.

37  Muistio. Vt. kansliapäällikkö Toivolan ja vt. osastopäällikkö Pakaslahden keskustelu Mikojanin kans-
sa 7.12.1938. Sig. 12 L. Kansio Fb 12:25. UM:n arkisto; Muistio Rudolf Holstin keskusteluista herra 
Jartsevin kanssa 15.10.1938. Sig. 12 L. Kansio Fb 12:25. UM:n arkisto.



 sota alkaa huhtikuussa 1938 241

vaa hyökkäystään varten. Saksalaisten arveltiin kaiken lisäksi ostelevan 

maata bulvaanien välityksellä Suomenlahden saarilta.38

Suomalaisten perusongelmana huhtikuussa 1938 alkaneiden Jartsev-

keskustelujen ajan oli se, että he eivät päässeet selvyyteen, kuka Jartsev 

oikein oli ja millä valtuuksilla tämä toimi. Ulkoasiainministeriössä ana-

lysoitiin marraskuussa 1938 tilannetta kolmesta näkökulmasta. Yhtäältä 

nähtiin, että Jatsevilla oli todennäköisesti joitakin sellaisia valtuuksia, 

mitä tämä esitti omaavansa. Tosin epäiltiin myös, että Jartsev oli karriä-

risti, joka metsästi menestyessään kannuksia kotimaastaan. Toisaalta 

arveltiin, että Jartsev voisi olla tšekan virittämä ansa, ja hänen tehtä-

vänsä oli onkia esiin suomalaisten puolustuspoliittisia valmiuksia. Kol-

manneksi tuumattiin, että Jartsev olisi Litvinovin ja Venäjän ulkoasiain-

komissariaatin bulvaani: Moskovan virallinen diplomatia ei rohjennut 

epäonnistumisen pelossa käyttää virallista edustajaansa vaan turvautui 

Jartseviin.39

Paasikivi on kirjannut päiväkirjaansa, että Berliinin lähettiläs Toivo 

Kivimäki oli syksyllä 1938 kuullut Jartsevin esittäneen sellaisenkin eh-

dotuksen Tannerille ja Cajanderille, että Suomi olisi saanut linnoittaa 

Suursaaren ja Neuvostoliitto olisi antanut siihen varat. Samoin Suomi 

olisi saanut varustaa Ahvenanmaan, mitä työtä venäläiset myös olisivat 

tukeneet taloudellisesti. Vastalahjana Neuvostoliitto olisi toivonut saa-

vansa oikeuden salaisesti valvoa linnoitusten toimintaa ja tehokkuutta. 

Neuvottelujen katkaiseminen Jartsevin kanssa oli Kivimäen mielestä ol-

lut suuri ja kohtalokas virhe, sillä suomalaisten ehdoton asenne lukkiut-

ti jatkokeskustelut, jolloin Neuvostoliiton oli kasvojen menettämisen 

pelossa vaikea perääntyä esityksistään. Paasikivi oli yhtynyt Kivimäen 

näkemykseen. Toisaalta hän oli reaalipoliitikko ja oli nähnyt hyvänä 

asiana lähentymisen myös Saksaan, niinpä hän oli tukenut Kaarlo Ran-

takarin – Kivimäen koulutoverin ja ystävän40 – osallistumista Hitlerin 

38  Ks. Muistio Suomen ja Neuvostoliiton suhteista ennen suursodan syttymistä. 1940. Kansio Fb 12:12. 
UM:n arkisto; Ulkoasiainministeriön poliittisia tiedoituksia 2.6.1942, kirj. Aaro Pakaslahti. Aaro 
Pakaslahden arkisto. Kansio I. UM:n arkisto.

39  Harri Holman muistio 7.11.1938. Sig. 12 L. Kansio Fb 12:25. UM:n arkisto.
40  Kivimäki 1965, 31.
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50-vuotisjuhlallisuuksiin: jos piti valita bolsevismi tai natsisaksalaisuus, 

olisi jälkimmäinen vaihtoehto parempi.41

1930-luvun lopusta lähtien aktiivisesti puhuttu Suomen vaihtoehdo-

ton asema joko natsien tai bolsevikkien kainalossa oli Rkp:n kansanedus-

tajan ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsenen C. O. Frietschin 

näkemyksen mukaan saksalaisen propagandan tuote. Todellisuudessa 

tilanteen ratkaisuun olisi ollut muitakin vaihtoehtoja, kuten jättäytymi-

nen suurvaltojen kiistoista sivuun, kuten Ruotsi teki, tai länsiapu. Kan-

salle alettiin syöttää Frietschin mielestä kuitenkin yhtä vaihtoehtoa, ja 

suomalaisten vastaus oli odotettu ja selvä ”ei” neuvosto-vaihtoehdolle. 

Samalla Suomen linjaksi tuli, että Suomella oli olemassa vain yksi vi-

hollinen ja se olisi idässä. Monissa suomalaispiireissäkin vielä aiemmin 

1930-luvulla moitittu ’itävaltalainen koristemaalari’ ja Suur-Saksa-mies 

Adolf Hitler sen sijaan alettiin tässä kaksinapaisuuteen hirttäytyneessä 

käsityksessä nähdä ainoana realistisena Suomen turvana itää vastaan.42

Peli kovenee, Mannerheim taipuu, hallitus ei

Venäläiset eivät jättäneet suomalaisia rauhaan, vaan he palasivat raja-

kysymyksiin jälleen maaliskuussa 1939. Aluksi Neuvostoliitto esitti 

halunsa saada vuokrata 30 vuodeksi Suomenlahden saaret (Suursaari, 

Lavansaari, Seiskari, Tytärsaaret) tarkkailuasemikseen Pietarin reitille. 

Suomi kieltäytyi viitaten toistuvasti Tartossa hyväksyttyyn valtio-alueen-

sa koskemattomuuteen ja saarien neutraaliin asemaan. Neuvostoliiton 

ulkoasiankomissaari Maksim Litvinov43 – jota IKL:n suulaat ja jyrkkäsa-

naiset kaverit haukkuivat pankkirosvoksi44 – esitti muitta mutkitta, ettei 

41  Rantakari oli hyvin saksalaismielinen kokoomusvaikuttaja, joka on jäänyt Suomen historian lehdille 
Kannaksen Rajamaan komendanttina (1918–1919) ja historian professori Danielson-Kalmarin vävynä. 
Vuosisadan alun Pietariin tehtyjen niin sanottujen kumarrusretkien aikana Rantakaria vastustaneet 
oikeistolaiset nimittelivät häntä Rantapiruksi. Paasikiven päiväkirja 8.–9.10.1938. Ks. Paasikivi 2004, 
239, 340; Laine 1945, 395, viite 116.

42  Frietsch 1945, 21, 36−37, 260−261.
43  Litvinov (1876–1951) oli poliitikko ja diplomaatti, joka toimi Neuvostoliiton ulkoministerinä 1930–

1939.
44  Kivimäki 1965, 87.
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Neuvostoliitto pyytänyt saaria ilmaiseksi vaan Suomi saisi kompensaa-

tiota Itä-Karjalasta Laatokan pohjoispuolelta.45 Näin lähes parikymmentä 

vuotta sivussa olleet Tarton neuvottelujen kiista-alueet nousivat jälleen 

poliittisten riitojen kohteeksi.

Neuvostoliiton Rooman-lähettiläs, Suomessa aiemmin (1933–1934) 

toiminut diplomaatti Boris Stein saapui Helsinkiin. Tämä sai Moskovan-

lähettiläs Aarno Yrjö-Koskisen arvelemaan, että Suomenlahden saarten 

vaatiminen oli varoitus Suomelle siitä, että sodan syttyessä Neuvostoliit-

to tulisi valtaamaan saaret.46 Stein esitti saarten kompensaationa Suo-

melle 183 neliökilometrin laajuista raja-aluetta Karjalasta. Mitä alueita 

Stein tarkoitti tässä yhteydessä? Kyseeseen olisivat tulleet kaksi Poh-

jois-Karjalan vastaisella rajalla ollutta aluetta. Toinen puolisko olisi ollut 

Nurmeksen korkeudella oleva, hakkuukelpoista kuusi- ja mäntymetsää 

käsittävä maakaistale ja toinen  metsäalue Kaltimon seudulta. Venäläiset 

korostivat, että kumpikin alue sijaitsi jokivarressa, joten puiden kuljetus 

olisi ollut helppoa.47

Saksassa seurattiin hyvin kiinnostuneina, mitä venäläiset tarjosivat 

Suomelle. Berliinin-lähettiläs Aarne Wuorimaa pyysikin (27.4.1939) 

lupaa kertoa ”Amtin valtiosihteerille”, mitä saaria ja missä muodossa 

Venäjä tahtoi. Wuorimaa aneli ”enkö voisi kertoa salasähkeitten sisältöä 

luottamuksellisesti”. Ulkoasiainministeriö ilmoitti, että Erkko tulee an-

tamaan täydentäviä tietoja Blücherille.48 Tietoja oli siis annettu jo aiem-

min ja nyt oltiin valmiita antamaan täydentäviä tietoja. Näin suomalaiset 

pettivät Jartseville antamansa salaisuuslupauksen ja kertoivat neuvot-

telutilanteen pelätylle kolmannelle valtiolle eli Saksalle. Tämän tiedon 

vuotamisen perusteella avautuu eräs kirjoitus uudessa valossa. Erääs-

sä ranskalaisessa lehdessä julkaistiin nimittäin tietoja, joiden mukaan 

Saksa olisi tarjoutunut takaamaan Suomen rajat vaatien vastikkeeksi 

eräiden Suomenlahden saarten vuokraamista sekä eräiden lentokenttien 

rakentamista Itä-Suomeen ”y.m.”, jotka tiedot Suomen ulkoasiainminis-

45  Mannerheim 1952, 95–96.
46  Yrjö-Koskisen kirjelmä Erkolle 5.3.1939. Kansio Fb 12: 25. Sig. 12 L. UM:n arkisto.
47  Rajapyykistä 588 pyykkiin 563 ja rajapyykistä 650 pyykkiin 648. A. Pakaslahden muistio 3.4.1939 Erkon 

ja Steinin neuvotteluista. Kansio Fb 12: 25. Sig. 12 L. UM:n arkisto.
48  Ulkoasianministeriön salasähkejäljennökset 27.4.1939 ja 29.4.1939. Kansio Fb 12: 25. Sig. 12 L. UM:n 

arkisto.
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teriö ilmoitti täysin perättömiksi (7.5.1939).49 Koska Saksa tiesi Suomes-

sa käydyt Jartsev−Stein-neuvottelut ja niiden ehdot, ei ole poissuljettu 

sekään mahdollisuus, että Saksa olisi yrittänyt vetää välistä esittämällä 

kilpailevan tarjouksen tai ainakin tunnustella omia onnistumisen mah-

dollisuuksiaan samoihin alueisiin liittyen. Tiedon vuotaminen Saksaan 

kertoo joka tapauksessa Suomen ulkoasiainministerin, Blücherin ja Sak-

san ulkoministeriön luottamuksellisista suhteista.

Suomen hallitus oli kielteisellä kannalla neuvostojohtajien usein 

toistamien aluejärjestelyjen suhteen, mitä Mannerheim kritisoi. Hänen 

näkemyksensä mukaan Suomi olisi voinut joustaa asiassa. ”Meidän eh-

dottomasti pitäisi tavalla tai toisella osoittaa venäläisille myöntyväisyyttä, 

jos siten saataisiin suhteemme mahtavampaan naapuriimme paranne-

tuksi.”50 Mannerheim ei kuitenkaan saanut pääministeri Cajanderia eikä 

etenkään Erkkoa muuttamaan mieltään, vaikka hän yrittikin selittää, 

ettei saarista ollut Suomelle mitään hyötyä. Toisaalta, kun saaret oli-

vat Tartossa tulleet neutraloiduiksi, ei niitä liioin voitu puolustaakaan. 

Neuvotteluissa Stein korosti, että jos Suomi suostuisi vaihtoon, ei maan 

arvovaltakaan kärsisi. Mannerheim yritti pehmentää hallitusherrojen 

jyrkkää asennetta, mutta mitkään hänen perustelunsa eivät taivuttaneet 

keskeisiä poliitikkoja edes keskustelemaan saarten vaihtamisesta Kar-

jalan osaan. Erkko esitti Steinille, että Suomi osoittaisi Neuvostoliitolle 

nootin, jossa se vakuuttaisi Suomen kaikissa olosuhteissa noudattavan 

puolueettomuutta.51 Neuvostoliitolle tämä ei riittänyt.

Mannerheim meni Neuvostoliiton rauhoittamisyrityksissään vielä-

kin pidemmälle. Hän kirjoittaa muistelmissaan52, että hän ehdotti myös 

Kannaksen rajan oikaisua niin sanotun Kuokkalan mutkan kohdalta 

muutaman peninkulmien53 verran ja Terijoen muutamien kylien luo-

vuttamista Neuvostoliitolle. Tämä sai hallituksessa aikaan vastalauseiden 

myrskyn. Mannerheim perusteli alueluovutusesitystään sillä, että jo Van-

han Suomen Suomeen liittämisen yhteydessä (1811) esitettiin Suomen 

49  7.5.1939 päivätty lyhyt tiedonanto. Kansio Fb 12: 25. Sig. 12 L. UM:n arkisto.
50  Mannerheim 1952, 96.
51  Erkko Yrjö-Koskiselle 26.3.1939. Kansio Fb 12: 25. Sig. 12 L. UM:n arkisto; Vladimirov 1995, 55.
52  Joiden autenttisuus ei kylläkään ole paras mahdollinen; muistelmathan kirjoitti työryhmä.
53  Peninkulma on 10 km.



 sota alkaa huhtikuussa 1938 245

puolelta käsityksiä, että Terijoen seutu olisi annettava Venäjälle. Raja-

joen raja kulki jo tuolloin vaarallisen lähellä Pietaria. Ministereiden vas-

tustusta Mannerheim selitti suurelta yleisöltä tulevan palautteen pelolla. 

Myös Paasikivelle Mannerheim toistuvasti vakuutti, että Venäjän legi-

tiimit intressit oli tunnustettava ja sen toiveet koetettava täyttää. Myös 

Moskovan suurlähettiläs Yrjö-Koskinen korosti Paasikiven tapaan, että 

Suomen kansan tulevaisuutta ei voinut vaarantaa Hangon tai muiden 

aluekysymysten takia. Voionmaa oli tässä kohden saarten luovuttami-

sen kannalla, mutta ei ollut vielä kypsä antamaan osaa Kannaksesta tai 

vuokraamaan Hankoa.54

Mannerheimin esittämät luovutusajatukset ajautuivat näin jälleen 

karille, ja hän varoitti poliitikkoja laskemasta Steinia tyhjin käsin koti-

matkalle. Näin kuitenkin kävi, sillä Stein lähti maasta 4.4.1939. Näin 

Voionmaan toivoma keskusteluyhteyden jatkuminen ei onnistunut. 

Venäläinen ex-diplomaatti Viktor Vladimirov on muistelmissaan vie-

rittänyt syyn neuvottelujen katkeamisesta Fagerholmin suulla heikosti 

diplomatiaa ja ulkopolitiikkaa osaaville Cajanderille ja Tannerille.55 Ai-

kalaiset käänsivät syyttävät katseensa Erkkoon. Neuvostoliiton Helsingin 

lähetystö oli pitänyt Erkon valintaa ulkoasiainministeriksi joulukuussa 

1938 kaiken kaikkiaan huonona vaihtoehtona: se arvioi miehen Neu-

vostoliiton pahimmaksi viholliseksi. Pakaslahti taas on muistelmissaan 

syyttänyt tuonaikaista esimiestään itsevaltaiseksi, ylipingottuneeksi ja 

ylihermostuneeksi − ja tämän suureksi poliittiseksi virheeksi keskus-

telujen katkaisemista.56 Hallitus noudatti koko tunnustelukeskustelu-

jen ajan salaista politiikkaa, eduskuntaa ei vaivattu Jartsevin ja Steinin 

ovenkoputuksilla.

Litvinov, Jartsev ja Stein olivat epäonnistuneet tehtävässään saattaa 

Suomi neuvottelupöydän ääreen. Yhtä pettyneen ja sotaa pelkäävän 

Mannerheimin mukaan Suomi menetti joustamattomuuttaan näissä 

tylyissä neuvotteluissa mahdollisuutensa rauhallisten olojen säilymiseen 

viimeistään silloin, kun Litvinovin seuraajaksi nousi 4.5.1939 Vjatšeslav 

54  Paasikiven päiväkirja 3.10.1939, 7.10.1939 ja 8.–9.10.1939 sekä 12.10.1939. Ks. Paasikivi 2004, 338–341.
55  Vladimirov 1995, 50.
56  Pakaslahti 1970, 33; Vladimirov 1995, 54.
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Molotov. 57 Erosta tuli Litvinoville, ”tälle maanläheiselle ja vauhkoontu-

neelle soturille” ilmoittamaan vallan huipulle noussut Molotov kump-

paneineen.58

Stalinin henkilövaihdokset liittyivät aikaan, jolloin hänen politiikas-

saan tapahtui selvä muutos. Historioitsija Simon Monte�ore on kirjan-

nut neuvostovallan sisäpiiriin kuuluneen, Pakaslahdenkin tapaaman 

komissaari Mikojanin todenneen, että ”Stalin oli täysin muuttunut ih-

minen – äärimmäisen epäluuloinen, säälimätön ja niin rajattoman it-

seluottamuksen valtaama, että hän puhui itsestään usein kolmannessa 

persoonassa. Minusta hän oli päästään vialla”. Neuvosto-mallin luojaan, 

Leniniin verrattuna Stalin oli kyllä edeltäjänsä tapaan koruttoman asial-

linen, mutta ei läheskään niin terävä. Arvo Tuominen on muistellut, 

ettei Stalinia kiinnostanut totuus sinänsä, vaan se, kuinka hänen lopul-

lisia ja yksivaltaisia päätöksiään toteutettiin. Kun hänen kanssaan joutui 

keskusteluun, piti koko ajan varoa, mitä sanoi, sillä neuvosto-järjestel-

mässä oppositio tarkoitti samaa kuin likvidointi eli tappaminen. Suoma-

laisten kannalta oli edullista myös se seikka, että Lenin tunsi Suomen 

olot ja suomalaisen mentaliteetin äärimmäisen hyvin ja oli aidosti Suo-

men ystävä, mitä Stalinista ei mitenkään voinut sanoa.59 Tämä arvio ei 

pidä aivan paikkaansa, sillä myös Stalin oli vieraillut Suomessa useasti 

ja tunsi maan olot.

Kerrotaan, että vuoteen 1939 tultaessa vain Molotov pystyi enää pu-

humaan isännälleen kuin toveri toverille. Litvinovia on kuvattu kosmo-

poliittiseksi tuittupääksi, joka moitti ystävilleen Stalinia omahyväiseksi 

ja Molotovia älyttömäksi. Molotovin kerrotaan puolestaan vihanneen 

Litvinovia. Arvellaan, että Stalin säästi tämän sen takia, että Litvinov oli 

arvostettu diplomaatti lännessä ja hänestä saattoi näin ollen olla hyötyä 

myöhemmin.60 Paasikivi on kuvannut rillipäistä Molotovia – jota hänen 

mukaansa kutsuttiin totuudenvastaisesti uutteraksi keskinkertaisuudek-

57  Mannerheim 1952, 97–99; Paasikiven päiväkirja 8.10.1939. Ks. Paasikivi 2004, 340–341; Molotov (1890–
1986) oli NL:n kommunistisen puolueen politbyroon jäsen, joka toimi mm. pääministerinä (1930–41) 
ja ulkoministerinä Litvinovin jälkeen.

58  Monte�ore 2004, 311–313.
59  Tuominen 1957, 265−271, 286.
60  Monte�ore 2004, 311–313, 323, 325–328.
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si – lahjakkaaksi ja hartaaksi venäläiseksi patriootiksi. Tämä oli ahkeran 

työteliäs ja esiintymisessään vaatimaton, puheissaan asiallinen ja lyhyt-

sanainen mies, joka rakasti fraasien käyttöä puheissaan. Nimi ”Molotov” 

oli jäänyt alkujaan Vjatšeslav Skrjabinille hänen vallankumousajan sala-

nimestään Molot, mikä tarkoitti vasaraa. Paasikiveä kohtaan Molotov oli 

hyvin kohtelias ja ystävällinen, mutta neuvottelijana Paasikiven mukaan 

jyrkkä, vaikea ja pelottava.61 Jos poliitikkojen valtataistelu kiihtyi kriisin 

lähestyessä Suomessa, sitä se teki myös neuvostojen maassa ja paljon 

kohtalokkaammin seurauksin.

Tanner herätteli joukkojaan sisäisestä kahinoinnista todelliseen so-

danuhkaan huhtikuussa 1939. Kansainvälinen tilanne oli kehittynyt 

hyvin vakavaan suuntaan: ”Valtakuntia häviää maailmankartalta.”62 

Tilanne alkoi kiristyä Euroopan muillakin rintamilla kuin Neuvosto-

liiton sisäpiireissä. Englanti palautti huhtikuussa 1939 yleisen asevel-

vollisuuden, Italia hyökkäsi Albaniaan, Saksa irtisanoi Puolan kanssa 

tekemänsä hyökkäämättömyyssopimuksen ja solmi Italian kanssa tou-

kokuussa 1939 sotilasliiton. Vuodesta 1938 kansallissosialistisen Saksan 

ulkoministerinä toiminut Joachim von Ribbentrop – ”mahdottoman le-

veälanteinen, isokokoinen ja mahtaileva entinen samppanjakauppias” 

– mustassa nahkatakissaan ja raitaisissa housuissaan saapui 22.8.1939 

kolmenkymmentä jäsentä käsittävän valtuuskuntansa kanssa hakaris-

tein koristellulle Moskovan lentokentälle. Sieltä heidät vietiin tapaamaan 

Stalinia ja Molotovia. Seuraavana päivänä maiden välinen sopimus oli 

hiottu valmiiksi.63 Siinä Suomi ja Baltian maat tuomittiin Neuvostoliiton 

vaikutuspiiriin. Suuri peli, hermoja repivä taistelu Euroopan rajoista oli 

alkanut. 

Suomessa oltiin aivan ajan tasalla Moskovan neuvotteluista. Pelokas 

Voionmaa uskoi 22.8.1939 sodan syttyvän jo samalla viikolla, ”sillä jos 

Saksa saa Venäjältä hyökkäämättömyystakuun, panee se varmaan töpi-

näksi Danzigissa”. Hän lisää, että ”varmaan on Saksa taannut, ettei Suo-

61  Paasikivi 1958a, 39.
62  Sdp:n eduskuntaryhmän pöytäkirja 2.4.1939. Sdp:n eduskuntaryhmän arkisto. TA.
63  Ribbentrop avioitui 1920 kuohuviinitehtailija Otto Henkellin tyttären kanssa ja toimi appensa alaisuu-

dessa: siitä nimi ”samppanjatehtailija”. Monte�ore 2004, 319–321; Hän liittyi kansallissosialistiseen 
puolueeseen 1932 ja toimi Hitlerin lähettiläänä Englannissa 1936–1938. Kivimäki 1965, 164.
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mi hyökkää Venäjän kimppuun – niin ainakin luulisi sovitun”. Sodan 

syttymistä ounastellessaan Voionmaa totesi samalla omien ministeriero-

aikeidensa vahvistuneen. Hän oli menettänyt jo kaiken kiinnostuksensa 

Cajanderin hallitukseen, mutta lisäsi heti perään, ettei kuitenkaan poli-

tiikkaan ja kauppaministeriön asioihin.64

Suurvaltojen toimet saivat liikkeelle myös Suomen varusväen, ja 

Kannaksen linnoitustyöt aloitettiin alkukesällä 1939. Vapaaehtoisista 

koostuneet joukot kirjoittelivat valleille neuvostovastaisia iskulauseita, 

kuten ”Alas ryssät” ja ”Kuolema Stalinille”, joita neuvostoagentit valoku-

vasivat ja lähettivät Moskovaan. Kenraaliluutnantti Lennart Oeschin65 

ei auttanut muu kuin tunnustaa, että kirjoituksia todellakin oli tehty.66 

Kansalaisten huoli kasvoi siksikin, että 13.8. järjestettiin Kannaksella 

taisteluharjoitukset, jotka päättyivät 24 kilometrin pituiseen ja neljä 

tuntia kestäneeseen näyttävään ohimarssiin Viipurissa. Cajander kehui 

marssin osoittaneen maan kansallista voimaa. Rkp:n kansanedustaja 

C. O. Frietsch taas kirjoitti päiväkirjaansa, että Viipurissa nähtiin preus-

silaisvaikutteista uutta paraatityyliä ojennetuin käsin ja jaloin huolimat-

ta tuskallisesta kuumuudesta ja pistävästä auringosta.67 Ohimarssia oli 

seuraamassa lukuisa joukko ulkomaisia toimittajia. Muun muassa rans-

kalaisen Match-lehden valokuvaaja Denise Bellon kuvasi Viipurin paraa-

tia, ja kuvista välittyy tuntuma raikkaasta, reippaasta ja kurinalaisesta 

sotajoukosta. Bellon valokuvasi Suomen reportaasiinsa myös tavallista 

kansaa, rakennustyömaalla otsat hiessä puurtavia, vahvoja työläisnaisia, 

pellavapäisiä lapsia leikkimässä ja mustapukuisia sikaria polttelevia po-

liitikkoja kabineteissaan sekä haastatteli tuon pohjoisen taivaan valossa 

kylpevän onnen maan suurmiestä Jean Sibeliusta − Suomen syvien tun-

teiden tulkkia.68

Ribbentropille ei syntynyt näin romanttista kuvaa Suomesta. Berlii-

nin lähettiläs Wuorimaan mukaan tämä oli heti ulkoministeriksi tul-

64  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 22.8.1939. Voionmaan arkisto. KA.
65  Lennart Oesch (1892–1978) oli jääkäri ja vuodesta 1936 kenraaliluutnantti. Syksyllä 1939 hänet nimi-

tettiin Päämajan Yleisesikunnan päälliköksi.
66  Yleisesikunnan valvontaosaston kenraaliluutnantti Oeschin kirje 23.9.1939 ulkoasiainministeriölle. 

Kansio Fb 12: 25. Sig. 12 L. UM:n arkisto.
67  Frietsch 1945, 43.
68  Ks. Bellon Denise, Onnen maa. Suomi elokuussa 1939 (2008).
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tuaan, siis jo ennen talvisodan syttymistä, tokaissut hänelle, että olisi 

parempi ettei pienten maiden ääni kuuluisi lainkaan, ja että ne olisi 

hävitettävä kokonaan. Sen sijaan maailma olisi jaettava 4−5 suurvallan 

kesken. Lisäksi Ribbentrop oli tylysti muistuttanut, ettei Suomella ollut 

minkäänlaista oikeutta vaatia Saksalta mitään. Eihän Suomi ollut teh-

nyt koskaan sellaista, joka velvoittaisi Saksaa tukemaan maata, jonka 

vasemmisto- ja keskustalehdistö solvasi ja halveksui sitä avoimesti.69 

Risto Ryti on sittemmin muistellut Ribbentropia miehenä, joka esiintyi 

hänelle tunteellisen teatraalisena ikään kuin paikalla olisi ollut vähin-

tään 20 000 ihmistä. Vaikka miehet olivat olleet kahden, Ribbentrop 

oli vähän väliä ponnahtanut ylös tuoliltaan, huitonut laajasti käsiään, 

korottanut tuon tuosta ääntänsä, kiihtynyt ja esiintynyt kuin näyttämöllä. 

Tuossa tunnekuohussa hän oli moittinut ohimennen myös Paasikiveä. 

Tämä ”vanha herra” luuli olevansa bolsevikkien erinomaisessa suosios- 

sa, mutta tosiasiallisesti, oli Ribbentrop valistanut Rytiä, venäläiset 

nauroivat Paasikivelle ja pitivät häntä itserakkaana narrina. Venäläiset 

sietivät tätä siksi, että Paasikiveä oli helppo pelotella ja saada suostu-

maan mihin vain. Hänestä sitä paitsi näki ulospäin, mitä hän ajatteli, oli 

Ribbentrop summannut näkemyksiään Rytille.70

Sdp hioo puolustusohjelmaansa

Sdp:n omaksumaan periaatteelliseen ei-militaristiseen näkemykseen, jo-

hon kului asevarustelun supistamisen prinsiippi, eurooppalaisen sodan 

uhka sai aikaan merkittävän käänteen. Puoluetoimikunta nimittäin esitti 

1937, että olosuhteiden muututtua niinkin dramaattisesti, oli puolueen 

69  Berliinin lähetystön raportti 24.11.1939. Kansio 5 C. UM:n arkisto.
70  Ryti 2012, 349−352; Miesten tapaaminen ajoittui sodan lopulle, kesäkuuhun 1944; Myös Kivimäki on 

antanut Ribbentropista turhamaisen, itserakkaan, korskean ylpeän ja psyykeltään suorastaan ”epä-
normaalin” toimijan kuvan eikä vähiten sen takia, että tämä piti Kivimäkeä natsismin vastustajana ja 
pasi�stisena elukkana. Ribbentrop oli eräänkin kerran peilannut itseään peilistä ja kysynyt turhamai-
sena häntä hoitaneelta suomalaistaustaiselta lääkäriltä Felix Kersteniltä, eikö hän ollutkin englantilai-
sen aatelismiehen näköinen. Ribbentrop, tuo ”Hitlerin äänilevy” suhtautui Suomen edustajiin kaiken 
kaikkiaan ylimielisesti, uskoi lujasti Hitlerin uuteen järjestykseen, jossa muun muassa Suomesta tulisi 
Saksan vähäinen osavaltio. Kivimäki 1965, 164–165, 229, 238–241.
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laadittava erityinen maanpuolustusohjelma, jota oli laadittu jo 1926 ja 

1930.71 Vihdoin Turussa toukokuussa 1939 pidetty puoluekokous hyväk-

syi uuden, olosuhteiden turvaamista painottavan ulkopoliittisen ja maan-

puolustuksen ohjelman. Voionmaa nimettiin ohjelmakomiteaan, jota 

johti Jaakko Keto. Hallitustöidensä takia Voionmaa ei kuitenkaan ehtinyt 

istua komiteassa, mutta lupasi olla käytettävissä ohjelmaa laadittaessa. 

Ohjelma alkaa pitkällä historiallisella katsauksella, mikä on todennäköi-

sesti Voionmaan laatima. Katsauksessa annettaan sosialismin auktori-

teetteihin72 nojaten oikeus niin sanotuille oikeutetuille sodille, kuten 

vallankumoussodille ja kansallisille itsemääräämisoikeus-sodille, joissa 

taistellaan demokraattisten kansalaisoikeuksien ja -vapauksien puoles-

ta. Sen sijaan valloitus- ja hävityssodille sekä imperialistisille sodille sa-

nottiin jyrkästi ei, ja korostettiin kansainvälisten välitystuomioistuinten 

käyttöä kriisien ratkaisemiseksi rauhanomaisesti: ”Sosiaalidemokraat-

tien oli vastustettava jokaista hallitusta, joka siitä kieltäytyi.” Jokaisella 

valtiolla oli kuitenkin oikeus puolustautua hyökkääjiä vastaan.73

Kansainliittoa ihannoivan ja siinä toimivan Voionmaan panos uuden 

ohjelman laadinnassa näkyi myös siinä, että Kansainliiton74 roolia koros-

tettiin. Liittokunta oli antanut pitkälle meneviä takeita jäsenvaltioidensa 

alueellisesta koskemattomuudesta ja luonut melkoisen tehokkaat me-

netelmät kansainvälisten riitojen ratkaisemiseksi rauhallisin keinoin. 

Ongelmana järjestön työssä oli kuitenkin ollut se, että sen peruskirja oli 

kytketty Versailles’n rauhansopimukseen, joka – kuten edellä on todettu 

– oli rakennettu yksipuolisen syyllistämisen periaatteelle. Myös se, että 

Yhdysvallat ja Neuvosto-Venäjä olivat jääneet paktista aluksi pois, hei-

kensi liiton merkitystä. Kansainliitolla oli kuitenkin myös suuret hetken-

71  Sdp:n kestoteema vuosina 1920−1932 oli suojeluskuntien lakkauttamisvaatimus ja asiaa käsiteltiin 
jatkuvasti eduskunnassa. Vuodesta 1935 lähtien sodanuhkaa pidettiin niin todennäköisenä, että merkit-
tävät materiaalihankinnat käynnistettiin. Ks. Tervasmäki 1964, 70, 158−161, 214−219, 246, 256−260.

72  Karl Marx, Friedrich Engels, Ferdinand Lassalle, Karl Liebknecht, Jean Jaurès, August Bebel, Henry 
Hyndeman, Karl Kautsky, Emile Vandervelde.

73  Pöytäkirja Sdp:n XVIII puoluekokouksesta Turussa 18.–20.5.1939. Esitys Sdp:n ulkopoliittiseksi ja maan-
puolustusohjelmaksi, 2–4.

74  Kansainliitto perustettiin kansainvälisiä oloja ja aseistariisuntaa sääteleväksi järjestöksi 25.1.1919 ja 
lakkautettiin 18.4.1946, jolloin sen varat siirrettiin Yhdistyneille Kansakunnille. Kansainliiton huippu-
kausi sijoittui vuosiin 1926–34. Neuvostoliitto liittyi liittokuntaan 1934 ja tuli erotetuksi siitä 14.12.1939 
hyökättyään Suomeen.
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sä, kuten 1928 Pariisissa hyväksytty Briand-Kellogin sopimus. Siinä 60 

jäsenvaltiota tuomitsi sodan kansallisen politiikan välineenä ja painotti 

aseistariisuntaa, kuten 1920-luvulla kukoistukseen noussut kansainväli-

nen rauhanliikekin.75 1930-luvun jälkipuoliskolle tultaessa Sdp kuitenkin 

myönsi Voionmaan suureksi järkytykseksi, ettei Kansainliitto kyennyt 

muuttuvissa, fasististen virtausten oloissa, täyttämään tehtäväänsä.

Jo vuonna 1931 maailman rauhanliikettä ja demokratioita järkytti Japa-

nin hyökkäys Mantšuriaan, mitä Kansainliitto ei pystynyt sovittelemaan 

ja mikä johti Japanin eroamiseen liitosta. Hyvin epäonnisia olivat myös 

vuoteen 1935 ajoittuneet Italian valloitussota Abessiniaan ja Hitlerin an-

tama tuomio Versaillesin rauhansopimuksessa olevalle Saksan yleisen 

asevelvollisuuden kieltävälle pykälälle. Saksa oli eronnut Kansainliitos-

ta heti Hitlerin valtaannousun (1933) myötä ja valloitti kansainvälisillä 

sopimuksilla turvatun ja demilitarisoidun Reininmaan (1936). Samana 

vuonna luotiin Berliini−Rooma-akseli, johon Japani liittyi myöhemmin. 

Saksa jatkoi aikaisemmista sopimuksista piittaamatonta politiikkaansa 

1938 ja hyökkäsi Itävaltaan ja Tšekkoslovakiaan. Myös Espanjan sisäl-

lissota (1936–1939), johon osallistui myös suomalaisia taistelijoita mo-

lemmilla puolen rintamaa, repi Eurooppaa kahteen leiriin. Kaikki nämä 

sokeeraavat tapahtumat olivat omiaan pakottamaan kaikki pohjoismaiset 

sosialidemokraattiset puolueet tarkastamaan maanpuolustusohjelmaan-

sa ja ottamaan huomioon ”täydelleen muuttuneen” tilanteen asettamat 

vaatimukset. Sdp näki viimeistään tuolloin, että Neuvostoliiton ja Saksan 

välien vakava kiristyminen saattaisi johtaa sodan syttymiseen. Touko-

kuussa 1939 puolue arvioi rannikkoseudun ja saariston olevan Suomen 

alueista alttiimpia sodan vaikutuksille. Alttiina olivat etenkin Ahvenan-

maa sekä Pohjois-Suomi − erityisesti Petsamo, missä oli tehty jälleen 

laajoja nikkelilöytöjä. Jotta nämä alueet eivät joutuisi vieraan valloitta-

miksi, Suomen puolustusta oli lujitettava ja pohjoismaista yhteistyötä 

vahvistettava. Lisäksi oli pyrittävä rakentamaan erityistä puolustusliittoa 

Pohjoismaiden kesken. Kansainliitosta ei Sdp:n arvelun mukaan olisi 

enää tässä tilanteessa apua mahdollisen kriisin syttyessä.76

75  Ensimmäinen kansainvälinen rauhankonferenssi pidettiin jo 1843 Lontoossa. Ks. esim. Santi 1992.
76  Pöytäkirja Sdp:n XVIII puoluekokouksesta Turussa 18.–20.5.1939. Esitys Sdp:n ulkopoliittiseksi ja maan-

puolustusohjelmaksi, 11–13.
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Huomio Sdp:n ohjelmaa arvioitaessa kiinnittyy siihen, ettei siinä − 

ehkä varovaisuussyistä − mainita mitään Kannaksen alueen sotilaspoliit-

tisesti arasta asemasta. Rajajoen takana Stalin käynnisti kesäkuussa 1939 

toimet ”rajan suojaamisesta hyökkäystapahtumia varten” ja julkaisi virka-

käyttöön venäjänkielisen kirjan Finlandija (Suomi. Kuvaus marssireiteistä, 

osat I ja II), jossa seikkaperäisesti selostetaan Suomen maastoa, tiestöä 

ja viestiyhteyksiä.77 Ensimmäinen marssitaival kirjassa on Leningradista 

Viipuriin ja Helsinkiin. Syyskuusta lähtien venäläisiä joukkoja siirrettiin 

rajalle, minkä Stalin oli määrännyt tehtäväksi äärimmäisen salassa. Jo 

keväällä hän oli määrännyt Leningradin sotilaspiirin komentajan Kirill 

Meretskovin tekemään tarkastusmatkan Suomen-vastaiselle rajalle sen 

päästä päähän Suomenlahdelta Jäämerelle.78 Stalin kertoi kenraaleilleen, 

että korkeintaan 12 päivää kestävän Suomen valtaamisen jälkeen suoma-

laiset olisi kokonaan asutettava muualle. Se tulisi olemaan helppo työ, 

koska heitä oli niin vähän.79 Mitä olisikaan tämän tietäessään geopoliitik-

ko Voionmaa sanonut: Suomi olisi alueena nääntynyt kuoliaaksi.

Tähän saakka suhteellisen luottavaisin mielin Euroopan sotatapah-

tumia seurannut Voionmaakin alkoi pelätä pahinta. Voionmaa kir-

joitti pääministeri Aimo Cajanderin koolle kutsumasta neuvottelusta 

24.8.1939, että kaikki ministerit olivat varmoja sodan syttymisestä, mut-

ta Suomi onnistuisi ainakin aluksi jäämään sen ulkopuolelle. Helsin-

gin hallitus näytti uskovan, ettei Saksa päästäisi Venäjää hyökkäämään 

Suomeen eikä päinvastoin.80 Tässä hallitus oli kohtalokkaan väärässä: 

virallinen Saksa ei laittanut ”tikkua ristiin” Suomen puolesta. Se välitti 

vain itsestään, ja Suomella oli merkitystä ainoastaan silloin, kun se liittyi 

Saksan omiin etuihin. Näin kylmän asiantilan Berliinin lähetystö tiedotti 

hyvin selvästi Helsinkiin.81

Euroopan poliittinen tilanne sähköistyi nopeasti Saksan hyökättyä 

Puolaan 1.9.1939, mikä sai Suomen julistamaan presidentti Kyösti Kal-

lion nimissä samana päivänä: ”Täten ilmoitetaan tiedoksi, että Saksan 

77  Ks. Puna-armeijan marssiopas Suomeen 1939, 1989.
78  Stepakov & Orehov 1992, 13−15, 24.
79  Radzinski 1997, 505.
80  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 24.–25.8.1939. Voionmaan arkisto. KA; Tapio Voionmaa toimi tuolloin 

ulkoasiainministeriön kansliapäällikkönä.
81  Mm. Berliinin lähetystön raportit 24.11.1939 ja 7.12.1939. Kansio 5 C. UM:n arkisto.
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ja Puolan välillä puhjenneen sodan aikana Suomi noudattaa täydellistä 

puolueettomuutta.”82 Neuvostoliitto seurasi Saksan esimerkkiä 17.9.1934 

valtaamalla Puolan itäosat. Samalla venäläisten painostus Suomea koh-

taan kasvoi merkittävästi. Mannerheim oli todennut Viipurissa järjeste-

tyssä sotilasparaatissa, että ”haaveilijakin, joka on elänyt ikuisen rauhan 

uskossa, alkaa havahtua ja ymmärtää 20:ttä vuosisataa sen koko bru-

taalissa todellisuudessa”.83 Huhuja mahdollisista aluesiirroista kuulleet 

Kannaksen kunnat vastustivat ankarasti Kannaksen pilkkomista. Heidän 

suuri lähetystönsä saapui Helsinkiin lokakuun lopulla 1939.84

Helsingissä seurattiin epäillen Viron toimia. Se oli tehnyt avunanto- 

ja yhteistyösopimuksen Neuvostoliiton kanssa 28. syyskuuta 1939. Lat-

via seurasi perässä 5. lokakuuta ja Liettua 11. lokakuuta, ja neuvostosoti-

laita oli asettunut niiden alueille. Neuvostoliitto esitti lokakuun alussa 

(5.10.) myös Suomelle kutsun Moskovaan neuvottelemaan poliittisista 

kysymyksistä: ”Kansainvälisen tilanteen sodan vuoksi muututtua Neu-

vostohallitus haluaisi nyt ryhtyä ajatusten vaihtoon Suomen hallituksen 

kanssa eräistä konkreettisista poliittisluontoisista kysymyksistä.”85 Näin 

viattoman kuuloinen kutsu aiheutti Suomessa vahvan reaktion. Seuraa-

vana päivänä suomalaisia joukko-osastoja alettiin kuljettaa rajoille.

Neuvostojohto esitti asiansa ketunhäntä kainalossaan. Sehän oli sopi-

nut huippusalaisissa neuvotteluissa Saksan kanssa 23.8.1939, että Suomi 

kuului sen etupiiriin. Onkin kysyttävä, tiesivätkö suomalaiset suurvalto-

jen etupiirijaosta ja jos, niin missä vaiheessa. Näyttää siltä, että Suomen 

ulkoasiainministeriössä asia oli tunnettu, mutta siitä ei oltu aivan var-

moja. Nimittäin Moskovan lähettiläs Yrjö-Koskinen informoi ulkoasiain-

ministeriötä ja ulkoasiainministeri Erkkoa 28.10.1939, että ”olisikohan 

mahdollista, että Saksan ja Neuvostoliiton välillä jo olisi sovittu siitä, 

että viimeksi mainitun [Neuvostoliiton] intressipiiriin kuuluvat Baltian 

maat ja Suomi, joissa se saa tehdä mitä haluaa, Skandinavian maiden 

jäädessä Saksan osalle”.86 Tämä selittäisi viisasnäköisen Yrjö-Koskisen 

82  Suomen sinivalkoinen kirja I 1940, 36–37.
83  Mannerheim 1952, 108.
84  Mm. Tanner 1950, 55.
85  Suomen Moskovan-lähettilään Aarno Yrjö-Koskisen 5. päivänä lokakuuta 1939 ulkoasiainministeri 

Erkolle lähettämät sähkeet. Ks. Suomen sinivalkoinen kirja I 1940, 41.
86  Moskovan-lähetystön raportti 28.10.1939. Kansio 5 C 18. 1939. UM:n arkisto.
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mukaan Saksan uuden ja yllättävän vähäisen kiinnostuksen Itämeren 

itärannikolle. Liittoajatusta tuki myös se, että Saksan Moskovan-lähetti-

läs, kreivi Friedrich von der Schulenburg oli ruotsalaiselle ja tanskalai-

selle kollegalleen puhuessaan kääntänyt kelkkansa ja suhtautunut nyt 

ymmärtäväisesti venäläisten Suomelle esittämiin vaatimuksiin. Suomen 

tulisi kreivin mukaan hyväksyä esitetyt vaatimukset myös Hangon osal-

ta, koska Hangossa olisi kyse vain Gibraltarin tapaisesta järjestelystä 

eikä se olisi ristiriidassa Suomen puolueettomuuden kanssa. Sen sijaan 

Neuvostoliitolle Hangolla olisi erittäin suuri puolustuksellinen merkitys. 

Venäläisten vaatimukset olivat kreivin mukaan vaarattomia ja kohtuulli-

sia. Yrjö-Koskinen summasi raporttinsa päätelmäksi, että Saksan edun 

mukaista olisi, jos Suomen ja Neuvostoliiton välille syttyisi sota.87

Vielä tietämättömänä näistä Moskovan uutisista Paasikiven valtuus-

kunta lähetettiin (9.10.1939) Moskovaan puhumaan Kannaksen rajan 

siirtämisestä ja Suomenlahden saarista.88 Suomessa ryhdyttiin huoles-

tuneisiin toimiin neuvottelijoiden lähdettyä: useita reservin ikäluokkia 

määrättiin ylimääräisiin kertausharjoituksiin, ja helsinkiläisiäkin ke-

hotettiin siirtymään rauhallisempiin oloihin maalle. Kaikkiaan noin 

120 000 henkilöä lähtikin vapaaehtoisesti evakkoon. Ne, jotka jäivät, 

kantoivat hiekkasäkkejä alakerrosten ikkunoiden suojaksi ja teippasivat 

ikkunalaseja, kuten Lontoossa ja Pariisissakin tehtiin. Helsingissä har-

joiteltiin myös hälytyssireenien käyttöä ja pimennyksiä, mitkä toimet 

näyttivät Tannerin mielestä eheyttävän eripuraista sisäpoliittista ilmas-

toa.89

Lokakuussa 1939 joukko kansanedustajia teki matkan Kannakselle 

tutustuakseen rakenteilla oleviin puolustusasemiin ja joukkojen mieli-

aloihin. Kokoomuksen Edwin Linkomiehen mukaan miesten mielialat 

olivat reippaat, mutta varustukset olivat vasta alkuasteella. Rajajoella seu-

rue kävi katsomassa tuhottua Rajajoen siltaa ja tapasi huolettoman ja 

87  Moskovan lähetystön raportti 28.10.1939. Kansio 5 C 18. 1939. UM:n arkisto.
88  Suomalaiset kävivät Moskovassa neuvotteluissa kolmeen otteeseen loka-marraskuussa 1939. 

Ensimmäistä valtuuskuntaa johti J. K: Paasikivi ja jäseninä olivat Moskovan lähettiläs Aarno Yrjö-
Koskinen, ulkoasiainministeriön virkamies Johan Nykopp ja eversti Aladar Paasonen. Toiseen ja 
kolmanteen neuvottelukuntaan kuului lisäksi Väinö Tanner, ja kolmanteen myös valtioneuvos Rafael 
Hakkarainen.

89  Tanner 1950, 41; Frietsch 1945, 102.
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komean näköisiä nuorukaisia makailemassa rajavartiokopissa. He olivat 

rajasotilaita, jotka puhemies nimesi leikkisästi ”foksterriereiksi”. Hei-

dän tukenaan oli puissa hyvin naamioiduissa pesissään tarkka-ampujia, 

”snaippereita”. Kapean Rajajoen takaa kuului hyvin selvästi venäläisten 

touhun ja puheen ääniä.90 Sodanvastaisissa piireissä ilmapiirin militari-

soitumista katsottiin huolestuneina ja arveltiin, että Suomessa oli tietyt 

oikeistoryhmät (etenkin IKL ja AKS)91 koko 1930-luvun ajan lietsoneet 

Venäjä-vastaisuutta ja toivoivat nyt kiihkoisänmaallisuuden, kansallisen 

ylimielisyyden ja itsekeskeisyyden sumentamana sotaa nimenomaan 

Neuvostoliittoa, ei muita maita, vastaan. Illuusio ison naapurin heikkou-

desta eli näissä joukoissa yhä talvisodan aattona. Toisaalta nähtiin, että 

suojeluskuntatoiminta oli luonut laajempiin joukkoihin romanttisen 

tavan suhtautua sotilaallisiin kysymyksiin, mikä oli valanut huoletto-

muutta mahdollista sotaa kohtaan.92

Pieni mies mustissa saappaissaan

Kun Helsingissä alkoi kuumeinen kuhina ja suunnittelu Saksan ja Ruot-

sin tuen saamiseksi, Suomen neuvottelijat saapuivat Paasikiven johdolla 

Kremliin. Se oli kuin pieni kaupunki. Miehiä kuljettaneet autot kaarsivat 

pääsisäänkäynnin eteen ja delegaatit nousivat toiseen kerrokseen voi-

makkaiden valonheittimien valaisemia portaita pitkin. Kohta he jatkoivat 

kohti Molotovin huonetta, joka sijaitsi vanhassa palatsissa. Loputtoman 

pitkän, putipuhtaaksi hangatun ja valkaistun käytävän jälkeen miehet 

pääsivät odotushuoneeseen, mistä sihteeri ohjasi heidät jättimäiseen 

saliin, jota koristivat Marxin, Leninin ja Stalinin lähes katonrajaan ri-

pustetut öljymaalatut muotokuvat. Huoneeseen astui sivuovesta myös 

Stalin. Tämä oli pukeutunut puolisotilaalliseen harmaaseen takkiin, joka 

90  Linkomies 1970, 41–42; Frietsch 1945, 110.
91  Toivo Nygård luettelee Suomessa 1919−1944 toimineiksi äärioikeistolaisiksi järjestöiksi Suunnan, 

AKS:n, Itsenäisyyden Liiton, Lapuanliikkeen, Lapuanliike ry:n, IKL:n, Sinimustat ja Mustapaidat, 
Oppikoulujen Karjala-Seuran, Vapaussodan Rintamamiesten Liiton ja Suomen Heimosoturien Liiton. 
Nygård 1982, 134.

92  Frietsch 1945, 38−39, 71, 81, 90.
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oli napitettu kaulaan saakka, jalassa hänellä oli pitkävartiset saappaat ja 

kädessä piippu. Hän oli tanakkavartaloinen mies, jolla oli tuuheat hiuk-

set ja viikset. Stalin jutteli innokkaasti lyhyin lausein, selkeästi ja näytti 

ymmärtävän huumoria. Hän teki vierailijoihin voimakkaan, harkitsevan 

ja miellyttävänkin miehen ensivaikutelman. Tilanteen tärkeyttä hänelle 

kuvaa se, että Stalin osallistui kahdeksasta suomalaisneuvottelijoiden 

kanssa käydyistä keskusteluista seitsemään.93

Stalin oli aikansa maailmankuuluisuus, ja hänessä oli ilmeisen vahvaa 

karismaa. Paasikivi sanoi sittemmin, että Hitler oli lapsi siinä missä Stalin 

oli todellinen mies.94 Venäläinen kirjailija ja kulttuuri�guuri Ilja Ehrenburg 

on puolestaan kertonut ensikohtaamisestaan Stalinin kanssa, että hän ei 

ollut voinut irrottaa katsettaan miehestä ja kaikki mitä huoneessa puhut-

tiin, jäi häneltä kuulematta. Stalin oli luonut itsestään selkeän, muista 

erottuvan oman brändinsä, tavaramerkkinsä pukeutumistyylillään. Hän 

oli yllättävän lyhyt, hänellä oli mustanpuhuva habitus, matala otsa sekä 

eloisat ja ilmeikkäät silmät. Stalin oli keskustellen kumartunut vuoroin 

oikealla ja vuoroin vasemmalle, naureskellut, mutta kohta taas istunut 

aivan liikkumattomana. Ehrenburgin havahtuessa tuijotuksestaan, hän 

huomasi, että myös muut läsnäolijat olivat johtajan lumoissa.95

Suomalaisten Stalinia kohtaan tuntemaan mielenkiintoon ei liitty-

nyt lumoa, mutta sitäkin enemmän uteliaisuutta ja pelkoa. Stalin ei ol-

lut vieras poliittinen vaikuttaja suomalaisille. Vallankumousajan Koba 

(lannistumaton) ja Stalin (teräksinen) -nimillä tunnettu poliitikko Josif 

Džugašvili oli käynyt ennen Suomen sisällissodan tapahtumia useita 

kertoja maassa: 1905 hän kävi Tampereella bolsevikkien maanalaises-

sa kokouksessa, missä hän tapasi maamiehensä Leninin ensimmäisen 

kerran. Todennäköisesti hän oleskeli myös Terijoella, missä Lenin kär-

kijoukkoineen asui 1906−1907, ja marraskuussa 1917 hän osallistui 

Aleksandra Kollontain kanssa Sdp:n ylimääräiseen puoluekokoukseen 

93  Paasikivi 1958a, 38.
94  Ks. Polvinen 1995, 341−342.
95  Ehrenburg 1980, 399; Max Jakobson on kertonut nähneensä Stalinin kerran vuonna 1959: tämän ruu-

mis oli asetettu Leninin rinnalle Moskovan Punaisella torilla olevaan mausoleumiin. Stalin oli var-
reltaan yhtä lyhkäinen kuin Lenin eli noin 160-senttinen. Kaksi vuotta myöhemmin Stalin haudattiin 
Kremlin muuriin näkymättömiin. Jakobson 1999, 192.
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Helsingissä. Stalin ilmaisi kannattavansa Suomen itsenäistymistä ja oli 

allekirjoittamassa Suomen kansanvaltuuskunnan ja bolsevikkijohdon 

sopimusta 1.3.1918. Sulo Wuolijoki on muistellut, että hän pyysi Stalinia 

puhumaan Petsamon Suomelle siirtämisen puolesta päättävään kokouk-

seen, jolloin Stalin oli todennut olevansa kiireinen, mutta hän tuki asiaa 

ja tulisi olemaan sopimuksen yksi allekirjoittaja, niin kuin tapahtuikin. 

Sotienvälisellä kaudella Stalin taas tapasi säännöllisesti, etenkin talviso-

dan aattona, Otto-Wille Kuusista, joka informoi häntä Suomen tapah-

tumista.96

Näin ollen Stalin oli hyvin tietoinen siitä, millä mallilla asiat Suomes-

sa olivat. Stalin ja Molotov esittivät suomalaisten valittavaksi kolme ete-

nemispolkua: 1) avunantosopimus tai 2) paikallinen sopimus Suomen-

lahden puolustamisesta tai 3) aluesiirtojen tie (Kannas, saaret, Repola, 

Petsamo, Hanko).97 Herrat neuvostojohtajat esittivät heti alkajaisiksi, 

että Suomi ja Neuvostoliitto solmisivat keskinäisen avunantosopimuk-

sen. Lisäksi Neuvostoliitto vaati itselleen Suomenlahden saaria (Suursaa-

ri, Seiskari, Lavansaari, Tytärsaari, Koivusaari) sekä Koiviston kauppalaa. 

Kannaksen rajasiirron osalta Neuvostoliitto esitti, että raja Kannaksella 

oli siirrettävä Terijoen Rajajoelta hieman pohjoisempaan eli Kivennaval-

la olevasta Lipolan rajakylästä Koiviston kauppalan eteläosaan.

Venäläiset ilmaisivat kärsivästi jälleen kerran, että Suomen raja oli 

vain 32 kilometrin päässä Leningradista. Se oli heidän mukaansa liian 

vähän, ja rajaa olisi siirrettävä. Tämän lisäksi Neuvostoliitto halusi vuok-

rata Hangon 30 vuodeksi − siitä tuli Stalinille suoranainen pakkomielle 

− sekä Lappohjan sataman käyttöoikeuden ja Petsamosta Kalastajasaa-

rennon länsiosan. Näiden alueiden (kaikkiaan 2 761 km²) kompensaatio-

na Neuvostoliitto antaisi Suomelle pinta-alaltaan kaksinkertaisen alueen 

(5 529 km²) Repolan ja Porajärven piiristä. Tässä vaiheessa kirjallisen 

ehdotuksen otsakkeessa puhuttiin ”aluevaihdoista ja puolustuksesta”. 

Ensimmäisenä perusteluna venäläisten ehdotuksessa oli suomalaisille 

jo Tarton ajoista tuttu ”Leningradin turvallisuuden varmistaminen” ja 

96  Baryšnikov 2001, 19−20; Wuolijoki 1945, 180−181; Sdp:n ylimääräisen puoluekokouksen pöytäkirja 

25.−27.11.1917, 11, 18.
97  Ks. Paasikivi 1958a, 44–45; Assarsson 1963, 14.
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toisena Suomen ja Neuvostoliiton välisten ystävällisten suhteiden tyy-

dyttävä ratkaisu. Nämä molemmat seikat olivat tulleet ajankohtaisek-

si Suomenlahden ja Viron rannikon joutuessa vihamielisten toimien 

näyttämöksi.98 Houkuttimena aluevaihdoksiin nostettiin Itä-Karjala. 

Venäläiset muistivat vallan hyvin suomalaisten vanhan ikävän näille ra-

jantakaisille seuduille. Suomalaisten ikävä ei kuitenkaan tässä vaiheessa 

ollut niin suurta, etteivätkö he olisi pystyneet vastustamaan Karjalan 

kiusausta.

Kun Paasikivi epäsi herrakaksikon vaateet, Stalin oli suuresti yllättynyt 

ja todennut sittemmin omilleen, että ”tällainen ei voi jatkua kauan ilman 

että sattuu jotain onnettomuuksia”.99 Venäläiset korostivat, että todelli-

nen turvaraja Leningradin näkökulmasta olisi vuoden 1721 rajalinjalla 

eli Kymijoella saakka. Niin ikään he esittivät, kuten Tartossa 1920, että 

he eivät sinällään pelänneet Suomen hyökkäystä vaan sitä, että Suomi 

joutuisi jonkin suurvallan painostuksen kohteeksi. Suomalaisten neu-

vottelijoiden Moskovan-retki päättyi Stalinin huomautukseen, että vaikka 

Suomi haluaisikin pysyä selkkausten ulkopuolella, suurvallat eivät tulisi 

sitä sallimaan.100 Molotov puolestaan uhkaili tapaamisen lopussa, että 

”me siviilit” emme voi enää jatkaa, vaan vuoro olisi seuraavaksi sotilailla. 

Mikojan kertoi myöhemmin varoittaneensa suomalaisia. ”Meillä polit-

byroossa olevilla kaukasialaisilla on paljon vaikeuksia yrittäessämme 

pidätellä venäläisiä.”101 Luonteenpiirteiden erosta neuvostomaan etnisten 

ryhmien välillä kertoo sekin talvisodan aikainen venäläisen sotilaan ker-

tomus, jonka mukaan kun joku sotilaista kaatui, armenialaiset ja tataarit 

kokoontuivat vainajan ympärille ja alkoivat itkeä äänekkäästi.102

Suomalaiset huomasivat ikäväkseen, että venäläisten ote oli lokakuus-

sa 1939 aivan toinen kuin Tartossa aikanaan. Ehkä he ajattelivat, että oli-

sivatpa vanhat tutut Tarton bolsevikit toisella puolella pöytää, niin asiat 

sujuisivat. Nyt nämä uudet venäläiset tuntuivat olevan aivan joustamat-

98  Soviet proposals to Finland on territorial changes and defence: Memorandum to the Finnish minister 
Paasikivi 14 October 1939. Kokoelmassa Soviet documents on foreign policy 1953, 382–384; Myös League 

of Nations O�cial Journal 1939, 518.
99 Monte�ore 2004, 336.
100 Mannerheim 1952, 118–120.
101  Monte�ore 2004, 336.
102  Stepakov & Orehov 1992, 99.
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tomia. Tässä kriittisessä vaiheessa Mannerheim ehdotti kotimaassa jäl-

leen kompromissia: jarrua oli poljettava, sillä maa ei ollut valmis tais-

telemaan suurvaltaa vastaan. Hänen mukaansa Suomenlahden saaret 

olisi uhrattava eikä liioin Karjalankannaksella voitaisi takertua Inon lin-

noitukseen.103 Vihainen Molotov taas haukkui korkeimman neuvoston 

istunnossa suomalaisia hidasälyisiksi, kun eivät käsittäneet venäläisten 

olevan tosissaan. Nöyryytetty Stalin, joka piti itseään suurena poliitikko-

na ja älyniekkana, käski ärsyyntyneenä Leningradin sotilaspiirin esikun-

taa laatimaan ”Toimintasuunnitelman Suomea vastaan”. Sen mukaan 

venäläiset joukot hyökkäisivät Suomeen kaikista suunnista yhtä aikaa. 

Tehokas operaatio tulisi kestämään Aunuksen (Viteleen) suunnassa 

15 päivää ja Kannaksella (Rajajoen yli) 10 päivää, kaikkiaan joukkojen 

etenemisvauhti olisi 12 kilometriä päivässä. Salamasodan ystävä Molotov 

kehui suunnitelmaa kiitettäväksi.104 Puna-armeijaa tulisi johtamaan 

marsalkka Kliment Vorošilov, jota on sanottu Stalinin vanhaksi hännys-

telijäksi ja kasvottomaksi sotilaaksi. Nikita Hruštševin mukaan tämä oli 

”armeijan suurin paskiainen”. Vorošilov halusi Suomen sodan päättyvän 

ennen Stalinin 60-vuotisjuhlia (21.12.1939), joita varten oli tilattu Dmitri 

Šostakovitšilta sävellys.105

Kun venäläiset laativat yksityiskohtaisia suunnitelmia Suomen 

”valtioruumiin” pään menoksi, Voionmaa kirjoitti päiväkirjaansa, että 

18. lokakuuta 1939 valtioneuvostolla oli tavanomainen neuvotteluilta 

pääministerin luona. Paikalla olivat kaikki ministerit Väinö Salovaaraa 

lukuun ottamatta. Kenraaleista oli paikalla Lennart Oesch ja Leonard 

Grandell106. Paikalla oli myös Suomen Pankin pääjohtaja Risto Ryti. 

Oesch esitti, että 300 000 aseissa olevaa miestä olivat hyvin varustettu-

ja, mutta edelleen joukoilta uupui aseita ja varusteita. Myös Grandellin 

mukaan suuria puutteita oli muun muassa tykistössä, ammuksia oli 

vielä vähän eivätkä olemassa olevat varastot tulisi riittämään tositilan-

teessa kuin muutaman viikon. Kaiken kaikkiaan Suomen varustelutaso 

103  Mannerheim 1952, 123.
104  Stepakov & Orehov 1992, 17−22.
105  Beevor 2012, 23, 60.
106  Leonard Grandell (1894–1967) oli jääkäri ja kenraaliluutnantti sekä vuodesta 1936 puolustusministe-

riön sotatalousosaston päällikkö.
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oli vaatimaton. Voionmaa kirjaa esitelmien saldon sydänala kylmänä: 

”Jos sota syttyisi, Suomea odottaisi Puolan kohtalo.”107

Seuraavissa, 20. lokakuuta 1939 käydyissä Helsingin hallituksen 

neuvotteluissa Mannerheim esitti kolme vaihtoehtoa Kannakselta venä-

läisille annettavasta osasta: 1) Kuokkalan mutkan oikaisu, 2) Kuokkalan 

mutka sekä Inon linnoitus, ja 3) koko Kannaksen länsirannikko Inoon 

saakka. Venäläisten vaatimus ulottui tästä viimeisestä mahdollises-

ta vaihtoehdosta vielä pohjoisemmaksi. Mannerheim esitti myös, että 

Kalastajasaarennosta annettaisiin pois pohjoisin osa eli Vaitolahden-

Pummangin välinen osa. Paikalla olleet maalaisliittolaiset vastustivat 

ylipäätään kaikkia rajasiirtoja. Kiihkein vastustaja esityksille oli kannak-

selainen puolustusministeri Juho Niukkanen, joka Voionmaan mukaan 

intoutui sanomaan, että armeija ei lähde Kannaksen asemistaan eikä 

suostu maata luovuttamaan sanokoon hallitus ja eduskunta mitä tahan-

sa. Tanner vastasi tähän, että tuo oli kovin varomatonta puhetta, sillä 

armeija tietysti tottelee ylipäällikköään. Tanner piti tilannetta kaiken 

kaikkiaan äärimmäisen vakavana ja totesi, että jos kansa saisi äänestää, 

90 % äänestäisi rauhan puolesta. Voionmaa ilmaisi tukensa Manner-

heimin ohjelmalle ja Erkko lähti laatimaan sen pohjalta ehdotusta ve-

näläisille.108

Voionmaa yhtyi Erkon näkemykseen, että Venäjä ei ollut vielä lausu-

nut lopullista ultimatiumiaan – keskustelut tulisivat vielä siis jatkumaan. 

Suomalaiset arvelivat, että asiassa viivyttely olisi Suomelle edullista, sil-

lä Suomen puolustusvoimat ehtisivät vahvistua ja sitä paitsi Euroopan 

oloissa voisi tapahtua muutoksia. Oltiin myös sitä miltä, että sotaa oli 

suurvaltaa vastaan kaikin keinoin vältettävä.109 Kahden v:n taktiikka näyt-

ti olevan käytössä Tarton malliin: viivyttely ja välttely.

107  Voionmaan päiväkirja 18.10.1939. Voionmaan arkisto. KA.
108  Voionmaan päiväkirja 20.10. 1939. Voionmaan arkisto. KA.
109  Voionmaan päiväkirja 21.10.1939. Voionmaan arkisto. KA.



 sota alkaa huhtikuussa 1938 261

Kannas uhrataan?

Paine ratkaisun tekemiseen kasvoi sitä mukaa, kun tietoja neuvosto-

joukkojen keskittämisestä rajoille levisi. Yritykset saada Saksa Suomen 

tueksi epäonnistuivat. Se tulisi pysymään kylmästi erossa mahdollisesta 

kon�iktista ja suhtautui pidättyvästi koko tulevan sodan ajan Suomeen, 

mikä oli valtava pettymys Suomen Saksa-ystäville. IKL:n lippua kantava 

rikosoikeuden professori Bruno Salmiala vakuutteli matalalla äänellään, 

että Suomen hallitus suhtautuessaan IKL:oon kielteisesti, oli osoittanut, 

että se suhtautui myös fasismiin ja kansallissosialismiin kielteisesti, ja 

siksi Saksa oli loukkaantunut ja välinpitämätön Suomen asiassa.110

Lokakuun 26. päivänä 1939 Paasikivi ja Tanner palasivat neuvot-

telumatkaltaan Moskovasta. Tannerin valintaa neuvottelukuntaan oli 

ihmetelty laajasti. Hänen sopimattomuutensa ulkopoliittisena neu-

vonantajana oli ”liian usein todistettu asia”, kirjaa Rkp:n Frietsch muis-

tiinpanoihinsa. Hän oli tavannut Tannerin puoluetoverit Fagerholmin 

ja Atos Wirtasen, jotka molemmat antoivat ymmärtää, että Tanner oli 

sopimaton ja valinnut itse itsensä seurueeseen − ehkäpä samaan tyyliin 

kuin Tarton neuvottelukuntaan aikanaan. Miehet kyllä tunnustivat, että 

Tanner oli taitava, mutta häneltä uupui ulkopoliittista mielikuvitusta, 

joustavuutta ja kykyä neuvotella. Häntä moitittiin myös liian itsepäisek-

si ja erinomaisen huonoksi psykologiksi. Frietschin mukaan Tanner ei 

tiettävästi ollut koskaan pitänyt liian itsenäisistä puoluetovereista lähei-

syydessään.111 Tämän olivat saaneet kokea muun muassa Voionmaa ja 

niin ikään ulkopolitiikkaan perehtynyt Reinhold Svento.

Valtioneuvosto kokoontui vakavissa tunnelmissa kuulemaan Mos-

kovan tuliaisia. Tanner aloitti rauhallisesti kertomalla, että matka oli 

taittunut turvallisesti eikä heitä ollut Venäjällä jätetty hetkeksikään yk-

sin. Suomalaisten rajaesityksiin Stalin oli vastannut ihmetellen, ettei-

vät suomalaiset ymmärtäneet omaa etuaan eivätkä suostuneet Pietarin 

turvaamiseen, minne venäläiset kertoivat tarvitsevansa kolminkertai-

sen sulun: Hangon, saaret ja Terijoen seudun Kronstadtin suojaksi. 

110  Ks. Frietsch 1945, 120−123.
111  Frietsch 1945, 67, 99−100.
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Suunnitelmansa mukaisesti suomalaiset olivat esittäneet venäläisille 

vain Kuokkalan mutkan oikaisua. Helsingin hallitus ryhtyi laatimaan 

jälleen venäläisille vastinetta. Voionmaan mukaan suomalaiset toimijat 

ryhtyivät toisiaan vastaan taistellen väittelemään alueongelmasta. ”Sota-

psykoosi on hirveästi levinnyt ja näyttää [sosiaalidemokraatteja] jollakin 

tavalla mairittelevan yhteisrintama porvarien kanssa, vaikka siitä tulisi 

maksettavaksi verivirtoja, joita ei nyt ehditä ajattelemaan.” Asia oli hyvin 

vakava, ja Paasikivi vertasi tilannetta Haminan rauhanneuvotteluihin 

1809.112 Väkinäisen optimistisesti Voionmaa kirjoitti lokakuun 26. päi-

vänä, että hän kaikesta huolimatta uskoi yhä kansanvaltaisten valtioiden 

lopulliseen voittoon nykyisessä valtataistelussa ja silloin tulisi avautu-

maan Suomen kansalle uusi, parempi ja kunniakkaampi tulevaisuus. 

Jos Suomi antaisi nyt sodan syttyä, se menettäisi tulevaisuutensa, sillä 

sota tulisi päättymään Suomen täydelliseen häviöön ja maan ainakin 

hetkelliseen bolsevisointiin. Ainoa hyöty, mitä Suomi saattaisi sodasta 

saada, olisi sotamaine, mikä oli hyvin kyseenalainen kunnia.113

Suomalaisten vastineessa venäläisille korostettiin sitä, että Hankoa 

ei tultaisi luovuttamaan millään ehdoilla. Sen sijaan pienet saaret ja 

Suursaaren eteläpää annettaisiin, Kannaksella suostuttaisiin luovutta-

maan Inosta Raivolan kylän kautta vanhalle rajalle jäävä rantakaistale ja 

Kalastajasaarennosta pohjoispuoli. Voionmaa teki paperiin muutamia 

tyylillisiä korjauksia ja selkeytti viestiä paikka paikoin. Sosiaalidemok-

raatit käsittelivät vielä kerran esityksen ja Voionmaan mukaan Tanner 

oli paperin suhteen pessimistinen, mutta samalla moitti Paasikiveä liias-

ta periksiantamisesta. Voionmaa sen sijaan tahtoi uskoa, että Neuvos-

toliitto sittenkin tyytyisi saariin ja palaan Kannasta ja ymmärtäisi, että 

sota Hangosta olisi turha. Venäläisten vastauskirjeestä kävi Voionmaan 

mukaan hyvin ilmi, kuinka paljon tunneherkempi alue Kannaksen ra-

jaseutu oli Hankoon verrattuna: jälkimmäisestä kirjoitettiin rauhalli-

sesti, edellisestä ultimatum-luontoisesti ja kiihkeästi. Myös venäläisille 

Kannaksen rajapaikkoihin sisältyi vahvoja tunnemuistoja. Voionmaan 

mukaan alueiden arvo Suomen poliittiselle ja taloudelliselle elämälle 

112  Voionmaan päiväkirja 26.10.1939. Voionmaan arkisto. KA.
113  Voionmaan päiväkirjan liitekirjoitus 26.10.1939. Voionmaan arkisto. KA.
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oli juuri päinvastainen. Kannaksen kohdalla oli kysymys ikävän ja pit-

källisen rajariidan lopettamisesta ja korvaamisesta paremmalla rajalin-

jauksella ja pienillä alueluovutuksilla. Sitä paitsi, palasta Kannasta saa-

taisiin ehkä korvauksena Cajanderin korostamat tunnearvoiset Repola ja 

Porajärvi. Voionmaan mukaan ulkomailla ymmärrettäisiin kyllä, miksi 

Suomi ei luopuisi etelärannikolla olevasta Hangosta, mutta sen sijaan ei 

ymmärrettäisi pienen rajanoikaisun vastustusta Kannaksen rajaseudul-

la. Paasikivi oli tässä suhteessa Voionmaan mukaan realisti, sillä tämä 

oli valmis luovuttamaan Kannakselta enemmän kuin Mannerheimin 

suunnitelmassa esitettiin.114

Niin vaiherikasta ja nopeasti kehittyvää oli tuon ajan poliittinen elä-

mä, että kullakin päivällä oli oma historiansa, Voionmaa päivitteli. Puo-

lueiden kannat selventyivät hänen mukaansa viimeistään sunnuntaihin 

29. lokakuuta 1939 tultaessa. Sosiaalidemokraatit yhtyivät hallituksen 

vastineeseen, mutta pelkäsivät samalla, etteivät Suomen myönnytykset 

ehkä enää riittäisikään suurvallalle. Niinpä varauduttiin henkisesti sii-

hen, että Kannaksen rajaseudusta olisi pakon edessä luovuttava, mutta 

ei enää Koivistosta. Päätavoite tuntui kuitenkin olevan, että neuvottelu-

aika saataisiin pidennettyä.115 Samoihin aikoihin Molotov piti puhetta 

maansa korkeimmassa neuvostossa: ”On tuskin syytä puuttua niihin 

perättömiin juttuihin, joita ulkomaiden sanomalehdistössä levitellään 

Neuvostoliiton Suomen kanssa käydyistä neuvotteluista. Toiset väittä-

vät, että Neuvostoliitto vaatii itselleen Viipurin kaupunkia ja Laatokan 

pohjoispuolia. Sanomme omasta puolestamme, että tämä on pelkkää 

keksintöä ja valhetta.” Tosiasiallisesti Suomen kanssa neuvoteltiin vain 

mahdollisimman vaatimattomista ehdotuksista. Yhtä järjetön oli Molo-

tovin mukaan väite, että Neuvostoliitolla olisi muka joitakin vaatimuk-

sia Ruotsin ja Norjan suhteen: ”Tätä yletöntä valhetta ei kannata edes 

kumota.”116

Poliittinen tilanne oli kummassakin maassa kuumentunut lähes pite-

lemättömäksi, ja kriisi muuttui lokakuun kriisistä marraskuun kriisiksi. 

114  Voionmaan päiväkirja 28.10.1939. Voionmaan arkisto. KA.
115  Voionmaan päiväkirja 29.10.1939. Voionmaan arkisto. KA.
116  Ote ulkoasiainkomissaari Molotovin Neuvostoliiton korkeimmassa neuvostossa 31. lokakuuta 1939 

pitämästä puheesta. Ks. Suomen sinivalkoinen kirja I 1940, 53–58.
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Se tapahtuikin hyvin dramaattisin elein, Voionmaa kirjasi päiväkirjaan-

sa 1. marraskuuta 1939. Suomen hallitukselle oli kantautunut tietoja 

Molotovin radioidusta puheesta, mikä aiheutti tunnekuohun Suomes-

sa, ja Cajander kutsui valtioneuvoston neuvonpitoon yöllä kello 2.30 

kotiinsa. Kaikki muut olivat paikalla paitsi puolustusministeri Niukka-

nen, jonka Voionmaa epäluuloisesti arveli menneen kotiinsa Kannaksen 

Kirvuun ”kaappausta tekemään”, ja niin ikään oli kotiinsa matkustanut 

maatalousministeri, Maalaisliiton puheenjohtajaksi Santeri Alkion jäl-

keen (1919) valittu Pekka Heikkinen. Ulkoasiainministeri Erkko selosti 

tilanteen todeten ”asian” joutuneen nyt aivan uuteen asetelmaan ja ym-

päristöön, mikä synnytti kiivaan keskustelun. Voionmaa ei nähnyt Mo-

lotovin puhetta niin dramaattisena kuin moni muu. Hänen mielestään 

tämän vaatimukset eivät olleet vihamielisesti laadittuja, vaan venäläiset 

jättivät edelleen veräjän auki keskustelulle.117 Niinpä Suomen neuvotte-

lukunta lähetettiin uudelleen Moskovaan 3. marraskuuta ja seuraavan 

viikon ajan kuultiin hajanaisia tietoja keskustelujen kulusta.

Sotamieliala kiihtyi Suomessa sinä aikana kun Tanner ja Paasikivi 

pyrkivät sovittelemaan rinnakkaiselon uusia ehtoja Moskovassa. Kaarlo 

Harvala vaati sosiaalidemokraattien kokouksessa 7. marraskuuta 1939, 

että yleisradiota olisi valvottava tarkemmin siksi, että siellä harjoitettiin 

niin siivotonta sotayllytystä. Samasta syystä hän piti maalaisliittolaista 

puolustusministeri Niukkasta vaarallisena miehenä: ministereiden kun 

ei saanut kulkea ympäriinsä yllyttämässä sotakiihkoa. Valtioneuvoston 

kokouksessa Voionmaa taas totesi vallalla olevan vahva usko asian rau-

hanomaiseen ratkaisuun; olihan Neuvostoliitto julistanut koko maail-

malle rauhanrakkauttaan. Erkko puolestaan oli keskustellut Saksan eri-

koislähettilään kanssa, joka oli kehottanut Suomea tekemään sovinnon 

Neuvostoliiton kanssa. Jos Suomi ei myöntyisi, Saksassa kohdistettaisiin 

Suomea vastaan sanomalehtikampanja. Diplomaattien uutta roolia ih-

metellen Voionmaa siteerasi Britain Today -lehteä, jonka mukaan diplo-

maattien tehtävänä oli ennen rauhan ja rauhallisten ratkaisujen aikaan 

saaminen, mutta nyt se näytti olevan sodan lietsominen.118

117  Voionmaan päiväkirja 1.11.1939. Voionmaan arkisto. KA.
118  Voionmaan päiväkirja 7.11.1939. Voionmaan arkisto. KA.
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Suomen ja Neuvostoliiton rajansiirtoneuvottelut käytiin eurooppalaisittain hyvin 
jännitteisessä valtapoliittisessa tilanteessa. Länsimaat suosittelivat Suomea 
myöntymään venäläisten vaatimuksiin, mutta Suomen hallituspiireissä vedettiin 
tiukkaa linjaa: valtio-alue oli koskematon. Loppujen lopuksi näkemykset jäätyivät 
laajimmillaan vain viidenkymmenen kilometrin päähän toisistaan ennen kun 
aseelliset taistelut aloitettiin. Kartta: Maria Lähteenmäki ja Alfred Colpaert 2014.
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Lähettiläs Yrjö-Koskinen raportoi Helsinkiin 8.11.1939, että Mosko-

vassa oli vallalla vankka itseluottamus ja vapautunut tunnelma, mikä pe-

rustui venäläis-saksalaisen paktiin (sopimukseen). Voitonvarmuus näkyi 

jatkuvasti järjestetyissä puhetilaisuuksissa, lehdissä ja hallituksen lau-

sunnoissa. Molotov oli tullut rohkeasti esiin Kominternin kilven takaa 

ja julistanut Neuvostoliiton uutta ulkopolitiikkaa. Maa tulisi seuraamaan 

kapitalististen maiden, etenkin Englannin maailmanherruuspyrkimyk-

sistä johtuvaa taistelua länsivaltojen tuhoutumiseen saakka. Sotimalla 

länsivallat vain edesauttoivat kommunismin leviämistä ja valtaanpääsyä 

Euroopassa. Neuvostojohto oli päässyt tulevaisuudenlinjauksissaan aske-

leen eteenpäin, mikä näkyi yltiöpäisen vapautuneena juhlintana. Maan 

vuosijuhlan kunniaksi Molotovin järjestämissä iltakutsuissa isäntä itse 

ja Mikojan äityivät tyhjentämään lasin toisensa jälkeen ja pitämään lo-

puttomasti lyhyitä maljapuheita. ”Hurrattiin ja saatiin yhtä mittaa nous-

ta seisomaan.” Lopulta isännät alkoivat olla jo niin juovuksissa, että se-

koilivat sanoissaan niin, ettei puheissa ollut päätä ei häntää. Lähettiläät 

eivät olleet nähneet ennen moista voitonjuhlaa.119

Epämukava pelon tunne hiipi muidenkin kuin Voionmaan mieleen. 

Erkko tokaisi eräänkin kerran Pakaslahdelle, ”ajatteles, Urhokin pelkää!” 

viitaten Kekkoseen.120 Voionmaan usko rajakysymyksen kehittymiseen 

parempaan suuntaan sai tyrmäävän iskun, kun presidentti ilmoitti Tan-

nerin ja Paasikiven palaavan Suomeen tyhjin käsin. Tuloksia ei syntynyt, 

mutta Stalin oli miesten mielestä muuten älykäs ja hauska mies. Tanner 

muisteli sittemmin Voionmaalle neuvostojärjestelmää räikein värein ja 

piti Baltian maiden asemaa varoittavana esimerkkinä: Liettuan lähettiläs 

oli kertonut Tannerille Moskovassa, että jo kuudessa kuukaudessa maa 

oli bolsevisoitunut. Virossakin venäläisten vaatimukset olivat kasvaneet 

suunnattomiksi.121 Voionmaa oli tyrmistynyt delegaation pikaisesta pa-

luusta − ensinnäkin siitä, että Moskova jätettiin niin pian, ja toiseksi 

siitä, että asiat katsottiin Suomessa niin selviksi kuin myös siitä, ettei 

kenelläkään ollut mitään sanottavaa asiaan. Sdp:n Mauno Pekkala soitti 

119  Moskovan lähetystön raportti 8.11.1939. Kansio 15 C 18. UM:n arkisto.
120  Pakaslahti 1970, 169.
121  Voionmaan päiväkirja 16.11.1939. Voionmaan arkisto. KA.
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Voionmaalle myöhemmin ja kertoi olevansa hyvin huolissaan asioiden 

käänteestä: ”Kun länsirintamalla alkaa suuria tapauksia, jäämme me 

kuin nallit kalliolle yksiksemme, unohduksiin.” Ahdistavaa oloa ei hel-

pottanut asetetun varustusneuvoston synkkä selvitys ammusvarastojen 

niukkuudesta ja muista puutteista. Sosiaalidemokraatit Väinö Salovaara 

ja Pietari Salmenoja hermoilivat hekin Voionmaalle, että tilanne aina 

vaan huononee. Sen sijaan Niukkanen julisti Voionmaan mukaan suu-

reen ääneen, että me voimme kyllä nyt jo sotia, niin että ulkomaat saavat 

oikein ihailla Suomea.122 Voionmaa piti lapsellisena Sdp:n Väinö Hakki-

lan paria päivää myöhemmin esiintuomaa uskoa siihen, että Skandina-

viasta kyllä saataisiin apua. Hän ei arvostanut tuota Lapuanliikkeen ai-

kanaan muiluttamaa puhemiestä juurikaan. Eräänkin kerran Voionmaa 

totesi tylysti, että ”Hakkila puhui tavallisia tyhmyyksiään.”123

Puhetta oli liikkeellä jälleen monenmoista. Kuulopuheet olivat noina 

päivinä arkipäiväisen politikoinnin ja informaation hallinnan väline.124 

Muun muassa Mauno Pekkala tiesi kertoa Voionmaalle, että Cajanderis-

sakin ilmennyt sotakiihko johtui IKL:n juonista, joita nämä olivat kostean 

päivällisen kera syöttäneet Cajanderille Tornissa. Voionmaa taas itse en-

nusti mahdollisen sodan muodostuvan Suomelle katastrofaaliseksi ja il-

maisi tukensa Mannerheimin ja Paasikiven alueluovutussuunnitelmille 

maan tuhon estämiseksi. Hän näki, että tuossa vaiheessa suomalaisten 

vaikuttajien keskuudessa oli olemassa sotapuolue ja rauhanpuolue. Sota-

kiihkoilijoiden lumoissa olivat Cajander, Erkko ja kaikki maalaisliitto-

laiset sekä nähtävästi myös ruotsinkieliset ministerit. ”Ei tuumaakaan 

enempää enää” näytti olevan näiden tunnuslause. Joukko oli alkanut jo 

perua aiempia myönnytyksiään: nyt ei enää haluttukaan luopua Inosta, 

vaan alettiin puhua vain Inonniemen kärjestä. ”On kunnialla kuolleen 

helppo maata”, heittelee Voionmaa. Hän toivoi keskustelujen jatkuvan 

diplomaattista tietä, vaikka itsekin epäili sen onnistumista. Toinen tie 

olisi neuvottelujen jättäminen lepäämään, joka saattaisi johtaa hänen 

mukaansa a) venäläisten Suomenlahden saarten ja Hangon miehityk-

122  Voionmaan päiväkirja 11.11.1939. Voionmaan arkisto. KA.
123  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 19.6.1941. Voionmaan arkisto. KA.
124  Ks. Koskinen 2000, 235.



268 sota alkaa huhtikuussa 1938

seen, mutta tässä vaihtoehdossa venäläiset eivät koskisi Suomen itse-

näisyyteen; tai he voisivat b) katkaista kaiken Suomen Itämeren kautta 

tapahtuvan liikenteen, tai pahimmassa tapauksessa c) ryhtyisivät ilmiso-

taan Kannaksella, itärajalla ja merellä, jolloin pian olisi tuloksena ”�nis 

Finlande”.125

Huolta ulkoasianministeriössä lisäsi Yrjö-Koskisen viesti Moskovasta: 

jos sota syttyisi, Suomi jäisi lähettilään mukaan niiden maiden jouk-

koon, joista länsimaat eivät olisi aktiivisesti kiinnostuneita eivätkä näin 

ollen olisi estämässä Neuvostoliiton ekspansiopyrkimyksiä. Sen sijaan 

Skandinavia ja Balkan olivat toisessa asemassa. Yrjö-Koskisen mukaan 

kaukaa haettu ajatus ei tästä näkökulmasta ollut se, että Neuvostoliitto 

aloittaisi imperialistiset toimensa riskittömäksi ja heikoimmaksi lenkik-

si katsomastaan Suomesta. Samanlaisia riskittömiä valloituksia olivat 

olleet Puola ja Baltian maat. Stalin karttoi suursotia, mutta pienet hän 

hotkaisi ympäriltään. Yrjö-Koskisen mukaan Neuvostoliitto oli palaa-

massa näiltä osin keisariajan aluelaajennusideaaleihin. Senpä vuoksi 

hän toivoikin Balkanin, Pohjoismaiden ja etenkin Suomen kannalta, 

että Saksa selviäisi käynnissä olevasta sodasta mahdollisimman vähin 

vaurioin ja kykenisi antamaan vastuksen tilaisuuttaan kyttäävälle Neu-

vostoliitolle.126 Samoihin aikoihin Voionmaa totesi eduskuntaryhmän-

sä kokouksessa, että ”nykyinen tilanne on sellainen, ettei Venäjä ryhdy 

väkivaltaisuuksiin pientä Suomea vastaan.” Näin oli hänen mukaansa 

siitä huolimatta, että samassa kokouksessa Tanner esitti seikkaperäisesti 

Neuvostoliiton Suomelle esittämiä ”absoluuttisen välttämättömiä” alue-

siirtoja ja muita vaatimuksia.127

Paha, peruuttamaton repeämä maiden välisiin neuvottelusuhteisiin 

tapahtui runsas viikko myöhemmin, kun Kannaksen rajalla Neuvosto-

liiton puolella olevasta Mainilan kylästä ammuttiin seitsemän kertaa 

tykkitulta Suomen puolelle. Venäläiset väittivät, että tulitus olisi tappa-

nut kolme sotamiestä ja yhden aliupseerin sekä haavoittanut seitsemän 

sotilasta ja kaksi ylempää sotilashenkilöä. Neuvostoliitto lähetti samana 

125  Voionmaan päiväkirja 13.11.1939. Voionmaan arkisto. KA.
126  Moskovan lähetystön raportti 15.11.1939. Kansio 5 C 18. 1939. UM:n arkisto.
127  Sdp:n eduskuntaryhmän pöytäkirja 16.11.1939. TA.



 sota alkaa huhtikuussa 1938 269

päivänä Molotovin nimissä Suomelle vaatimuksen vetää joukkonsa Kar-

jalan rajaseudulta 20–25 kilometriä rajalta ja syytti Suomea provokaatios-

ta, johon kurinalaiset venäläiset joukot eivät olleet vastanneet.128 Pravda 

sätti samaan aikaan Cajanderia kiekuvaksi kukoksi, kiemurtelevaksi 

käärmeeksi ja pikkupedoksi, jolta puuttuivat terävät hampaat, mutta joka 

oli viekkaasti ahne.129 Mainilan laukaukset olivat viimeinen varoitus suo-

malaisille. Ne perustuivat Helsingin lähettilään Vladimir Derevjanskin 

Molotoville lähettämään muistioon: oli luotava keinotekoisesti erittäin 

kireä tilanne rajalle, ryhdyttävä Suomen vastaiseen lehdistökampanjaan, 

järjestettävä työläisten mielenosoituksia ja lopulta irtisanottava hyökkää-

mättömyyssopimus.130 Kaikki tämä tulikin tapahtumaan.

Mannerheim kirjoitti syyttävästi presidentti Kalliolle marraskuun 27. 

päivä 1939: ”Kaikkina näinä vuosina on minun ollut vaikea ymmärtää 

tapaa, jolla niin hyvin Hallitus kuin Eduskunta ovat suhtautuneet siihen 

vaaraan, johon Euroopan suursota johdattaisi maamme itsenäisyyden.”131 

Neuvostoliitto taas piti Suomen sille antamaa vastausta osoituksena 

hyvin syvästä vihamielisyydestä Neuvostoliittoa kohtaan. Kiistämällä 

Mainilan laukaukset ja niiden aiheuttamat vauriot ja jättämällä joukko-

jensa vetämisen raja-alueelta Suomen hallitus vaaransi 3,5 miljoonan 

asukkaan Leningradin turvallisuuden. Jos Suomen hallitus ei hyväksyisi 

venäläisten minimivaatimuksia, tarkoittaisi se sitä, että Leningrad jäisi 

Suomen sotajoukkojen uhan alaiseksi, ja sitä venäläiset eivät tulisi hy-

väksymään.132

128  Request to the Finnish government to withdraw its troops from the Karelian frontier: note from 
Molotov to the Finnish minister in Moscow 26 November 1939. Kokoelmassa Soviet Documents on 

Foreign Policy. Volume III 1953, 401; Myös League of Nations O�cial Journal 1939, 526.
129  Ks. von Fieandt 1970, 151.
130  Stepakov & Orehov 1992, 47.
131  Mannerheim 1952, 131.
132  Soviet denunciation of the non-aggression treaty with Finland: Note from Molotov to the Finnish 

minister in Moscow 28 November 1939. Kokoelmassa Soviet Documents on Foreign Policy. Volume III 
1953, 402–403; Myös League of Nations O�cial Journal 1939, 527.
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8. Suomi osana länsivaltojen arktista    
 suunnitelmaa

Suomen ja Neuvostoliiton välisen aseellisen yhteenoton sytykkeenä oli 

jo vuonna 1811 ja jälleen toisena venäläistämisaikana 1910−1912 rajaneu-

votteluissa pöydälle nostettu ongelmallinen ja paljon tunteita herättänyt 

raja-alue, Rajajoen raja ja Terijoen seutu. Voionmaa vieraili useamman 

kerran Terijoella. Juhannuksena 1910 hän piti heimoaiheisen juhlapu-

heen kuuluilla Terijoen laulu-, soitto- ja urheilujuhlilla. Kesällä 1919 ja 

vielä 1928 rajanpinnan levottomuus sai kansanedustajat matkaamaan 

seudulle luodakseen paremman käsityksen raja-alueen elämästä. Voion-

maa, kuten monet muutkin suomalaiset, piti Kannaksen rajaseutua jo 

niin paljon venäläistyneenä, että hän oli hätätilanteessa valmis luopu-

maan siitä. Toisille rajaseudun koskemattomuus taas symboloi koko 

maan itsenäisyyttä: valtioruumiista ei saanut antaa palastakaan pois. 

Seuraavassa luvussa seurataan Voionmaan kasvavaa ahdistusta talviso-

dan aikana ja kuljetaan hänen mukanaan Moskovaan rauhanneuvotte-

luihin.
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Taistelujen alkaminen lyö rauhanmiehen polvilleen

Marraskuun 28. päivän iltana 1939 Voionmaa oli hotelli Kareliassa Hel-

singissä Gabriel Reinin133 70-vuotispäivillä, kun häntä tultiin pyytämään 

puhelimeen. Langan päässä oli valtioneuvoston virkamies, joka kehotti 

Voionmaata saapumaan välittömästi pääministerin puheille. Voionmaa 

kiiruhti jalan valtioneuvostoon, minne saapuivat kaikki ministerit sekä 

kohta myös presidentti Kyösti Kallio. Pikaisen kokoontumisen oli saa-

nut aikaan tieto Moskovasta: Neuvostoliitto oli irtisanonut hyökkäämät-

tömyyssopimuksensa Suomen kanssa ja vaati suomalaisten joukkojen 

vetämistä parinkymmenen kilometrin päähän rajalta. Masentavan pe-

lottava tieto johti siihen, että paikallaolijat olivat suostuvaisia joukkojen 

vetämiseen. Niukkanen kuitenkin vaati, ettei joukkoja saanut vetää ra-

jalta muilta osin kuin vain niiltä alueilta, jotka oli luvattu jo Venäjälle eli 

Terijoen ranta-alueelta. Puolustuslinjat sen sijaan tuli pitää. Cajander 

puolestaan halusi viivyttää vastauksen antamista seuraavaan päivään. 

Voionmaa esitti, että ainakin joukkojen veto rajalta ilmoitettaisiin heti 

venäläisille, minkä jälkeen kansainvälisen oikeuden tuntijat saisivat 

pohtia yksipuolisesti irtisanottua hyökkäämättömyyssopimusta. ”Mutta 

nyt kuin tavallisesti, jäin näissä asioissa yksikseni,”134 Voionmaa toteaa 

pettyneenä päiväkirjassaan.

Seuraavana päivänä tarkastettiin vastausta venäläisille, mikä vielä 

viivästytti asiaa. Iltapuolella nootti lähetettiin Moskovaan, missä sitä ei 

enää otettu vastaan: ”Me siis myöhästyimme juridisten perustelujem-

me kanssa”, kirjoittaa Voionmaa nyt jo kuohuksissaan.135 Neuvostojohto 

oli tehnyt päätöksensä. Iltamyöhällä 29.11.1939 Molotov piti radiossa 

puheen Neuvostoliiton kansalaisille. Hän selitti, että menneen kahden 

kuukauden ajan neuvostohallitus oli kärsivällisesti käynyt keskusteluja 

Suomen hallituksen kanssa, mutta tuloksettomasti. Suomen hallitus oli 

133  Rein (1869–1947) oli Helsingin yliopiston yleisen historian professori 1930–1939. Reinin isoisä oli hä-
nen kaimansa professori Gabriel Rein, jonka Suomen varhaishistoriaa ja karjalaisia käsitelleet tekstit 
ja lähdejulkaisut 1820–1830-luvulta vaikuttivat myöhempiin historiasukupolviin, myös Voionmaahan. 
Ks. Klinge 2010, 37–42.

134  Voionmaan muistiinpanot/päiväkirja talvisodan ajalta. Voionmaan arkisto. KA.
135  Voionmaan muistiinpanot/päiväkirja talvisodan ajalta. Voionmaan arkisto. KA.
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asettunut neuvotteluissa leppymättömän vihamieliselle kannalle miel-

lyttääkseen ulkomaisia imperialisteja ja vihan lietsojia.136

Voionmaa totesi 30.11.1939, että päivä oli koko hänen elämänsä mer-

killisimpiä. Sotatoimet alkoivat aamuseitsemältä, kun venäläiset ryn-

nistivät Terijoella Rajajoen yli.137 Ministerit kutsuttiin valtioneuvostoon 

ja pääministeri ilmoitti, että Neuvostoliitto oli katkaissut diplomaattiset 

suhteet ja kutsunut lähetystönsä väen pois Helsingistä. Voionmaan poh-

tima pahin vaihtoehto, suurvallan aloittama ilmisota pientä Suomea vas-

taan oli hänen itsensä ja monien muiden suomalaisten suunnattomaksi 

kauhuksi toteutunut. Voionmaa esitti kokouksessa, että Neuvostoliitol-

le oli annettava periksi ja rauhoitettava tilanne. Jos istuva hallitus olisi 

tässä esteenä, oli asetettava uusi, rauhan tekevä hallitus. ”Suoria sano-

ja puhuivat toisetkin, mutta toiseen suuntaan.” Niukkanen vaati, että 

sotavarustuksiin luvatut rahat oli heti saatava. Cajander myöntyi, ja kun 

siihen yhtyivät kaikki maalaisliittolaiset ja ruotsinkieliset, asia oli selvä. 

Valtiovarainministeri Tannerin kanta oli asiaan edelleen kielteinen.138

Helsingissä hälytyssireenit rämähtivät kovaäänisesti päälle kello 

kymmenen aikoihin. Optimistit arvelivat sitä harjoitukseksi. Kokouk-

sen kestäessä Voionmaa näki ikkunasta kuinka lentokonelentue liukui 

yliopiston yli: sota oli todellakin alkanut, sillä matalalla lentävät koneet 

olivat venäläisiä. Kaupungilla puhuttiin, että venäläiset koneet olivat pu-

dottaneet pommeja lähelle lentokenttää, ja koneista oli pudotettu myös 

Cajanderin ja Erkon hallituksen eroa vaativia lentolehtisiä. Tanner kysyi 

Voionmaalta kahden kesken mahdollisia ministeriehdokkaita uuteen 

hallitukseen, jolloin Voionmaa esitti kohteliaasti pääministeriksi Tanne-

ria – joka ”edellisessä kokouksessa oli ollut sotaa vastaan” − ja ulkoasiain-

ministeriksi Paasikiveä. Iltapäivällä oli vielä määrä pitää sosiaalidemok-

raattien kokous, mutta Voionmaan kotoaan Huvilakadulta aloittama 

matka keskeytyi sireenien ulvontaan Tehtaankadun puiston kohdalla. 

Taivaalta aivan vaunun yläpuolelta kuului kumiseva lentokoneen ääni, 

raitiovaunu pysähtyi nytkähtäen ja kaikki ryntäsivät hädissään ulos. 

136  Ks. Paasikivi 1958a, 109.
137  Terijoen rajaseudun militarisoinnista vuodesta 1918 lähtien ja talvisodan päivistä rajalla ks. Lähteen-

mäki 2009, 149–163, 353–371.
138  Voionmaan muistiinpanoja/päiväkirja 30.11.1939 talvisodan ajalta. Voionmaan arkisto. KA.
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Voionmaakin hakeutui aukiolla olevien puiden suojaan, josta hän näki 

lähellä olevan Sepänkadun päästä sakeaa savua. Hän käännähti ripeästi 

takaisin kotikadulleen ja riensi talonsa pommisuojaan, mistä hän löysi 

perheensä. Kello neljä iltapäivällä tilanne oli rauhoittunut ja Voionmaa 

käveli läpi hävitetyn kaupunginosan, Annankadulta Arkadiankadulle ja 

Konservatorion ohitse kohti eduskuntataloa. Lasinsirut peittivät jalka-

käytäviä ja katuja.139

Sodan ilme oli alkanut näkyä Helsingin katukuvassa syyskuussa 1939, 

kun varusmiehet oli kutsuttu palvelukseen ja kaupungin rannikkoalu-

etta vahvistettiin: tämä johtui siitä, että Neuvostoliiton kuultiin hyökän-

neen Puolaan. Helsinkiläiset säpsähtivät myös uutisesta, että Viro oli 

suostunut luovuttamaan venäläisille alueitaan, muun muassa vain sadan 

kilometrin päässä Helsingistä olevan Paldiskin. Huoli kasvoi Itämeren 

kaupungissa. Rauhanajan armeija helsinkiläiset rykmentit mukaan lu-

kien lähtivät liikkeelle: Suomen Valkoinen Kaarti Kannakselle ja Uuden-

maan rykmentti Hangon suuntaan. Lokakuun 14. päivä oli Helsingin 

liikekannallepanon vuoro: miehet eri kaupunginosista kokoontuivat ke-

ruupaikkoihinsa. Suurin osa heistä oli pukeutunut arkivaatteisiinsa eikä 

sotilasasuihin syystä, ettei niitä yksinkertaisesti ollut riittävästi. Rautatie-

asemalla tungeksi nuoria miehiä, ja pitkät sotilasjunat alkoivat puskea 

kohti Kannasta. Suurin osa helsinkiläisistä palveli JR 11:ssä ja ruotsin-

kieliset JR 10:ssä. Lokakuun 9. päivä Kannaksen suuntaan lähti myös 

Paasikivi, ja seuraavana päivänä helsinkiläisiä kehotettiin siirtymään 

kaupungista suojaisemmille alueille. Osa kaupunkilaisista lähtikin va-

paaehtoiseen evakkoon maalle mutta palasi pian takaisin. Ikkunanlaseja 

vahvistettiin ristiin liimatuilla teipeillä, puistoihin kaivettiin juoksuhau-

toja, väestösuojia kunnostettiin ja ammusteollisuuden varastoja siirret-

tiin kaupungin ulkopuolelle. Katulamput oli himmennetty sinertävällä 

maalilla, ja kadut olivat aution oloisia, kun suurin osa autoista oli viety 

rintamalle, ja bensiinisäännöstely hillitsi muuta liikennettä.140 Ihmiset 

olivat epäuskoisia: ”Emme voineet uskoa, että Neuvostoliitto, työväen ja 

139  Voionmaan muistiinpanoja/päiväkirja 30.11.1939 talvisodan ajalta. Voionmaan arkisto. KA.
140  Viljanen 1964, 425–428.
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talonpoikien oma valtio, voisi pilata mainettaan aloittamalla hyökkäys-

sodan Suomea vastaan.”141

Voionmaat eivät lähteneet kotoaan vaikka asuivatkin aivan rannassa, 

mistä kuviteltiin venäläisten hyökkäävän käyttäen hyväkseen Viron aluei-

ta. Lähinnä Voionmaan kotia oli Suomenlinnan kaksi kiinteää patteria 

ja Tähtitorninmäen ilmansuojelutykit. Kun ensimmäinen sotapäivä sa-

rasti, näkivät helsinkiläiset lentokonelaivueita, jotka irrottivat pomminsa 

peräkkäisinä rypäleinä. Aamuyhdeksän ja -kymmenen välillä venäläiset 

olivat kaupungin yllä ja pudottivat pomminsa Pasilan ratapihalle ja kau-

pungin itäpuolen varuskuntaan Santahaminaan. Iltapäivällä tuli toinen 

laivue auringon suunnasta siten, ettei ilmatorjunta huomannut lentoko-

neita kuin vasta niiden ollessa kaupungin yllä. Pommit tippuivat Hieta-

lahteen keskustan tuntumaan, millä alueella taloja vaurioitui pahoin. 

Osa taloista sortui haudaten ihmisiä alleen. Kolmas pommisarja putosi 

linja-autoasemalle, missä oli sadoittain ihmisiä odottamassa kuljetusta 

pois kaupungista. Sotaan tottumattomat ihmiset töllistelivät hämmenty-

neinä taivaalle, ja pommikoneista ammuttiin heitä päin konekivääreillä. 

Talvisodan ensimmäisinä päivinä Helsingissä kuoli 91 ja haavoittui 236 

kaupunkilaista.142 Tasavallan presidentti majoittui sodan ajaksi Munkki-

niemen lähelle Kuusisaareen kaupungin länsiosaan, ja hallitus kokoon-

tui keskustassa Suomen Pankin pommisuojassa. Eduskunta piti istun-

tonsa vielä 30.11.1939 Vallilan työväentalolla, minne edustajat vaelsivat 

pääosin kävellen pimeän kaupungin halki. Seuraavana päivänä alkoi 

eduskunnan muutto Pohjanmaalle Kauhajoelle.

Enemmistö sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän jäsenistä kii-

ruhti talvisodan ensimmäisenä päivänä kokoukseen kuulemaan viimei-

simmät poliittiset tapahtumat. Osa heistä oli hyvin tyrmistyneitä pom-

mituksista, etenkin Karl Harald Wiik oli aivan sekaisin järkytyksestä. 

Tanner rauhoitteli tilannetta ja puolusteli Voionmaan mukaan aikaisem-

paa asennettaan; ilmahyökkäykseen saakka oli pitänyt olla taipumaton 

puheissaan, koska muuten olisi leimattu isänmaanpetturiksi. Mutta nyt 

oli nähty, että suurvallan edessä oli nöyrryttävä ja anottava aselepoa ja 

141  von Fieandt 1970, 148.
142  Viljanen 1964, 429−430.
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rauhaa. Tämän takia olisi kaadettava hallitus. Tuomas Bryggari epäili, 

josko hallituksen vaihdos enää auttaisi asiaa. Hallitusmiehet Voionmaa 

mukaan lukien laativat Tannerin johdolla eronpyyntönsä hallituksesta 

ja korostivat tekevänsä sen aselevon ja rauhan aikaansaamiseksi. Sen 

jälkeen ryhmä kiiruhti eduskunnan suljettuun istuntoon, joka pidettiin 

iltakahdeksalta kaupungin itäpuolella Vallilan työväentalolla. Cajander 

totesi hallituksen eron olevan tosiasia, vaikka sitä vastustivatkin Niukka-

nen ja muut maalaisliittolaiset. Cajander ei maininnut mitään hänelle 

ennen kokousta toimitetusta sosiaalidemokraattien hallituseropaperista. 

Näin oli Voionmaan vuoksi siksi, ettei Cajander tahtonut jäädä samaan 

kelkkaan Erkon kanssa ja tulla siten leimatuksi rauhanvastustajaksi.143

Voionmaata sosiaalidemokraattien eronpyynnön ohittaminen när-

kästytti. Se olisi pro�loinut puoluetta nimenomaan rauhanpuolueena. 

Jotta hallituksen vaihdos olisi ylipäätään uskottava venäläisten silmis-

sä, Cajanderin, Erkon ja hänen itsensä lisäksi olisi myös Niukkasen ja 

Kekkosen erottava. Tanner oli eri mieltä ja puolusti Niukkasen jäämistä 

sisäpoliittisilla syillä. Niukkasen uusittu ministeriposti tarkoitti Voion-

maan mukaan sitä, ettei hallituksesta tullut rauhanhallitusta − varsinkin 

kun presidenttikin näytti elävän sotapsykoosin vallassa. Historioitsijana 

Voionmaa näki, että tässä otettiin tärkeä poliittinen askel, josta tultaisiin 

vielä paljon puhumaan.144

Kokoomuksen joukoissa oli ennen sotatoimien alkamista muutamia 

taipumattoman linjan kannattajia. Edwin Linkomies kirjoittaa muis-

telmissaan, että hänkin oli lähellä tätä jäykkää näkemystä, mutta sen 

jälkeen kun hän ”tuli vakuuttuneeksi siitä, että kieltäytyminen suostu-

masta minkäänlaisiin myönnytyksiin varmasti merkitsi sotaa, pidin vält-

tämättömänä yhtyä hallituksen kantaan, että huomattava alue Karjalan 

kannaksella sekä Suomenlahden pikkusaaret oli luovutettava”. Linko-

mies arvostelee Erkkoa tyhmän rohkeaksi ja väittää, että sota olisi voitu 

välttää hallituksen ja presidentin toimilla. Presidentti Kalliota hän piti 

tosin tahdottomana ja kyvyttömänä sellaiseen ratkaisuun. Sen sijaan 

vastuu sotaan joutumisesta oli Linkomiehen mukaan Cajanderin hal-

143  Voionmaan muistiinpanot/päiväkirja 30.11.1939. Voionmaan arkisto. KA.
144  Voionmaan muistiinpanot/päiväkirja 30.11.1939. Voionmaan arkisto. KA.
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lituksella: se toimi syksyllä 1939 huomattavan vastuuttomasti: ”Edus-

kunta johdettiin täten kuin silmät sidottuina kohti hirvittävää järkytystä: 

sotaan 50-kertaista ylivoimaa vastaan.”145 Näissä lopunajan tunnelmissa 

oli myös Voionmaa pommien sataessa helsinkiläisten päälle. Historioit-

sija Hannu Soikkanen on esittänyt, että Suomen hallituksen aikaisempi 

vaihdos olisi ehkä mahdollistanut jatkoneuvottelut Suomen ja Neuvos-

toliiton välillä.146

Cajanderin hallitus istui viimeisen istuntonsa Alkoholiliikkeen Salmi-

saaren toimistossa, jonne eivät kaikki ministerit edes löytäneet. Lisäksi 

tuli hälytys, jonka aikana Tanner paljasti muille sosiaalidemokraateille, 

että hallitukseen oli suunniteltu pääministeriksi Rytiä ja häntä ulkoasiain- 

ministeriksi. Voionmaan ikävä arvio ministerilistan kuultuaan oli, ettei 

tämä hallitus ollut sellainen, joksi eroava sosiaalidemokraattinen ryh-

mä oli sen ajatellut. Päinvastoin, uusi hallitus näytti aikaisempaa sotai-

semmalta. Voionmaa pelkäsi, että uusi hallitus tulisi jatkamaan sotaa 

Niukkasen esittämien edullisten sotauutisten perustella. Hallitusta alet-

tiinkin kutsua rauhanhallituksen sijasta taisteluhallitukseksi.147 Minis-

teritoimestaan syrjään siirtynyt Voionmaa tunsi olevansa vapaa, mutta 

hän ei tuntenut oloaan yhtään helpottuneemmaksi.148 Myös omavaltai-

sista otteistaan kritiikkiä saanut ja paljon parjattu Eljas Erkko menetti 

paikkansa. Tämä oli näkemyksissään taipumaton loppuun asti: Hangon 

ja Kannaksen luovuttamisen myötä olisi puolustautuminen Etelä-Suo-

messa ollut mahdotonta. Joulukuussa 1939 hän totesi dramaattisesti 

presidentti Kalliolle, että kyse oli periaatteista, jotka merkitsivät Euroo-

palle orjuutta tai vapautta.149

Uutta hallitusta alkoi luotsata edistyspuoleen Risto Ryti,150 johon 

Voionmaa ei luottanut. Rkp:n Frietschin mukaan Tannerin valinta ulko-

145  Linkomies 1970, 42–47.
146  Soikkanen 1977, 10.
147  Soikkanen 1977, 5.
148  Voionmaan muistiinpanot/päiväkirja 31.11.1939. Voionmaan arkisto. KA.
149  Ks. Manninen & Salokangas 2009, 300–301.
150  Rytin hallitus istui 1.12.1939–27.3.1940 eli se tuli jäämään historiaan sotahallituksena. Sdp:sta hallituk-

sessa oli neljä edustajaa: Ulkoasiainministerinä Väinö Tanner, sosiaaliministerinä K.-A. Fagerholm, val-
tiovarainministerinä Mauno Pekkala ja kulkulaitosten ja yleisten töiden ministerinä Väinö Salovaara. 
Maalaisliiton Juho Niukkanen jatkoi puolustusministerinä. Ammattiministereiksi nimettiin J. K. 
Paasikivi ja teollisuusmies Väinö Kotilainen. Molemmat Voionmaan tukemia.
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asiainministeriksi oli suuri poliittinen ja diplomaattinen virhe. Miksi 

juuri Tanner, joka ei ollut todistettavasti onnistunut saamaan aikaan 

jännityksen laukeamista Kremlin vihreän veran ääressä hieman aikai-

semmin? Moskovan radio ei ollut jättänyt sotaa edeltäneiden neuvotte-

lujen aikana ketään epätietoisuuteen, että Tanner oli Neuvostoliitossa 

”persona non grata” (ei-toivottu henkilö). Siellä Tarton ja 1918 Sdp:n 

suuntariitojen muistot ylläpitivät epäluuloisuutta Tanneria kohtaan. 

Voionmaata pidettiin sopivana henkilönä ministeriksi, mutta Frietschin 

arvion mukaan Voionmaa ei halunnut aatteellisista syistä osallistua sota-

ajan hallitustyöhön.151

Konkreettiset sotatoimet alkoivat pohjoisesta, Suomen sotavoimien 

heikoimmin varustellulta rajalta. Petsamossa venäläiset ylittivät rajan 

jo 28.11.1939 ja pidättivät kolme rajavartijaa.152 Neuvostoliitto katkaisi 

diplomaattiset suhteensa Suomeen päivää myöhemmin. Se väitti, että 

suomalaisten joukkojen jatkuvat hyökkäykset neuvostojoukkoja vastaan 

sekä Karjalankannaksella että muilla maiden raja-alueilla olivat johtaneet 

siihen, ettei neuvostohallitus voinut enää sietää tilannetta. Suomi oli 

sen mukaan täysin yksin vastuullinen uudesta tilanteesta, ja siksi Neu-

vostoliitto veti lähetystöväkensä pois Helsingistä.153 Näin kärjistyneessä 

tilanteessa Suomen hallitus oli valmis sopimaan ”Karjalan kannaksella 

olevien puolustusjoukkojensa siirtämisestä raja- ja tullivartiojoukkoja 

lukuun ottamatta sellaiselle etäisyydelle Leningradista, ettei voida väit-

tääkään niiden uhkaavan sen turvallisuutta”.154 Tämä puhe oli kuitenkin 

jo liian myöhäistä: uusia rajalinjoja koskevat neuvottelut Neuvostoliiton 

ja Suomen välillä olivat päättyneet 55 päivän jälkeen välien rikkoutumi-

seen.155 Jartsevin keskustelujen alusta oli kulunut vuosi ja kahdeksan 

kuukautta.

151  Frietsch 1945, 160−161.
152  Ks. tarkemmin sotatapahtumista Petsamossa Uola 2012, 36−102.
153  Rupture of Soviet relations with Finland: Note from the vice-commissar or foreign a�airs to the 

Finnish minister in Moscow 29 November 1939. Kokoelmassa Soviet Documents on Foreign Policy. 

Volume III 1953, 403; Myös League of Nations O�cial Journal 1939, 527.
154  Suomen Moskovan-lähettilään Yrjö-Koskisen ulkoasiainkomissaari Molotoville 29. päivänä marras-

kuuta 1939 osoittama nootti. Ks. Suomen sinivalkoinen kirja I 1940, 72–73.
155  Neuvottelut alkoivat 5.10.1939 ja päättyivät 29.11.1939.
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Kansanhallitus rakentaa Suur-Suomea

Sodan alkupäivinä Voionmaan elämää rytmittivät sukulaisten ja tavaroi-

den evakuoiminen, huolestuttavat huhut sekä alituiset turhat hälytykset, 

jotka viilsivät ilmaa kovina nousevina ja laskevina ujelluksina. Voion-

maat olivat muuttaneet tilapäisesti Kauniaisiin keskustan pommituk-

sia pakoon. Siellä ollessaan ministeritöistä vapautunut kansanedustaja 

kuuli pojaltaan Tapiolta, että ulkoasiainministerin nimeämisessä oli 

ongelmia, koska Tannerin kanssa ei voinut keskustella: ”Mitäs minä 

olen aina sanonut!” kuittaa Voionmaa. Lehdistä suomalaiset saivat lukea 

samalla huolestuttavan ja naurettavan uutisen: Molotov oli sopinut Otto 

Wilhelmovitš Kuusisen kanssa Terijoen nukkehallituksesta ja syyttänyt 

suomalaisia myrkkykaasujen levittämisestä.156

Kuusinen oli kuin ihmeen kaupalla selvinnyt Pietarin ja Moskovan 

valtataistelusta ja punapakolaisten sisäisistä kiistoista. Kun muut toverit 

jo makasivat mullan alla, Kuusinen tuli olemaan vielä pitkään hyvässä 

vedossa.157 Kuusisen, lyhyenlännän teoreetikon, sanottiin pelastuneen 

siksi, ettei hän oikeastaan tehnyt mitään: ”Kuusinen ei mitään kirjoita 

eikä tee, hän vain nykyttää”, on Tuure Lehén luonnehtinut aatetoveriaan 

ja ex-appeaan. Ehkä selviytymistä oli auttanut myös se, että Kuusista 

moitittiin omissakin piireissä liehittelijäksi, liehakoijaksi ja kumarteli-

jaksi, jonka mateleva esiintyminen tympäisi muita suomalaisia punapa-

kolaisia ja kommunisteja.158 Sulo Wuolijoki, joka oli vuosisadan alussa 

Kuusisen Oton paras ystävä ”ihoa ja paitaa myöten”, on kiistänyt Kuu-

sisesta tehdyt ilkeät arviot. Tämä oli vaatimaton ja varaton kuuden lap-

sen isä. Wuolijoen sisar oli tavannut Kuusisen äitipuolen sisällissodan 

jälkeen, ja tämä oli itkenyt ”meidän Oton” kohtaloa, kun häntä ”parjat-

tiin kuin Ristusta aikoinaan”, mutta ehkä ajat vielä siitä muuttuisivat 

parempaan suuntaan.159 Ja niinpä ne olivatkin muuttuneet. Kuusinen eli 

talvisodan aikana poliittisen uransa nousujohteisessa myötävirrassa.

156  Voionmaan muistiinpanot/päiväkirja 2.–4.12.1939. Voionmaan arkisto. KA.
157  Kuusinen kuoli Moskovassa toukokuussa 1964 maksasyöpään. Hänet on ainoana suomalaisena 

haudattu Kremlin muuriin.
158  Tuominen 1957, 255, 296.
159  Wuolijoki 1945, 155.
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Kuusisen hallitus tosin ajoi karille. Se oli Stalinin ja Andrei Ždanovin 

epäonnistunut yritys hämätä kansainvälisiä toimijoita. Hallituksen ju-

listuksissa annettiin ymmärtää, että SKP oli hankkeen takana, mutta 

tuolloinen puolueen pääsihteeri Arvo ”Poika” Tuominen160 on kiistänyt 

väitteen jyrkästi. Suomalaisista ainoastaan Kuusinen sai tapailla Stalinia, 

ja tämä oli kysellyt kesällä 1939 Leningradin sotilaspiirin komentajan 

Kirill Meretskovin kautta Kuusiselta neuvoja Suomen sisäpoliittisista 

kysymyksistä.161 Näin ollen oli luontevaa, että juuri Kuusisesta tuli halli-

tustunnustelija. Kuusisen kansanhallitus pysyi jotenkuten pystyssä kol-

misen kuukautta sorvaten sinä aikana pääosin bolsevistista propagandaa 

sisältäviä lehtolehtisiä. Niillä oli se vaikutus, että neuvostosotilaat ja -väki 

uskoivat tosissaan Suomen kansanhallituksen ja Neuvostoliiton sopi-

mukseen: ”Se otettiin vastaan ilolla ja parasta toivoen… Meille sanottiin 

että suhteet Suomeen ovat järjestymässä.”162

Tuominen on muistellut Kuusisen, joka tavallisesti viihtyi taustavai-

kuttajana eikä ollut eturivin miehiä, olleen hermostunut ja epätoivoinen 

hallitushankkeen suhteen. Hänellä tulikin kulumaan kosolti tupakkaa, 

kahvia ja unettomia öitä ennen kun Terijoen seikkailu oli ohi. Kuusi-

nen oli jäänyt yksin hankkeessa pääosin siksi, että Stalin oli puhdistanut 

suomalaisemigranttien rivit niin tehokkaasti. Gylling ja muut suoma-

laisjohtajat olivat poissa pelistä, ammuttu tai vankeudessa. Hankkeen 

epäuskottavuutta korosti se, että Kuusinen joutui pestaamaan hallituk-

seensa Suomessa lähes tuntemattomia henkilöitä, suorastaan ensim-

mäiset silmiin sattuneet punapakolaiset.163 Kaiken lisäksi hän suhtautui 

ministereihinsä varauksellisesti tai suorastaan vihamielisesti, kuten val-

tionvarainministeriksi nimettyyn, 1934 Neuvostoliittoon paenneeseen 

160  Poika-nimikkeen Tuominen sai Sasu Punaselta taistelleessaan 1918−1920 ”päävihollistaan” ja kom-
munismin syvää vastustajaa Tanneria vastaan. Äärimmäisen kovapintainen kokousnikkari Tanner 
mm. heitti Tuomisen eräässä työväenliikkeen omaisuudesta päättävässä kokouksessa konkreettisen 
väkivaltaisesti ulos puhujakorokkeelta. Tuominen 1957, 210−214.

161  Vladimirov 1995, 187.
162  Stepakov & Orehov 1992, 49.
163  Terijoen hallituksen pääministeri oli Otto-Wille Kuusinen ja muina ministereinä Rosenbergin lisäksi 

runoilija ja toimittaja Armas Äikiä, Tuure Lehén, Inkeri Lehtinen (joka oli ensimmäisen eduskunnan 
kansanedustajan Sandra Lehtisen tytär), karjalainen Paavo Prokkonen (alkujaan Pavel Proko�ev) ja 
puna-armeijan kenraaliluutnantti Akseli Anttila.



280 suomi osana länsivaltojen arktista suunnitelmaa

toimittajaan Mauri Rosenbergiin.164 Suomen suomalaiset taas tunsivat 

oikeassa olemisen riemua. Viimeistään Terijoen hallituksen perustami-

nen osoitti, etteivät venäläisten tavoitteet rajoittuneet ainoastaan Lenin-

gradin alueen turvaamiseen.

Oma lukunsa Terijoen nukkehallituksen lyhykäisessä historiassa on 

Suomen kansanarmeijan perustaminen Pietarissa joulukuussa 1939. 

Sen johtoon nostettiin punapakolainen, alkujaan pohjoishämäläinen 

Akseli Anttila, joka oli myös Terijoen hallituksen puolustusministeri. 

Anttila oli sotinut Suomen punakaartissa, paennut Ruotsin kautta Ve-

näjälle 1920 ja luonut itselleen sotilasuran puna-armeijassa.165 Venä-

läisten sotilaiden haastatteluista muodostuu turhautunut kuva Suomen 

kansanarmeijan toiminnasta. Eräs muistelija on kertonut, että hän ja 

monet muut neuvostosuomalaiset ja -karjalaiset kutsuttiin perustettuun 

armeijaan. Heidät puettiin ensi töiksi uusiin vihertäviin vetimiin: verka-

housujen lahkeet oli pidettävä länsimaisittain saappaiden päällä, takissa 

oli isot taskut rinnalla ja alareunassa, mantteli oli hienoa verkaa sekin ja 

lakissa oli korvalliset. Kaiken kaikkiaan asu erottui selvästi venäläisestä 

mallista ja muistutti enemmän englantilaista sotisopaa tai puolalaista 

pukua. Kansanarmeijan sotilaita kehotettiin puhumaan keskenään vain 

suomea tai karjalaa. Miehiä komentaneet olivat venäläisiä, jotka yrittivät 

komentaa myös suomeksi. Kun joukot marssivat Leningradin kaduilla, 

kaupunkilaiset kääntyivät katsomaan heitä epäilevän hämmästyneinä. 

Armeijan esikunta oli Fontankakatu 90:ssä. Kansanarmeijasta puhut-

tiin ilkeästi. Sen arveltiin lymyilevän linjojen takana osallistumatta so-

tatoimiin ja juopottelevan hillittömästi komentajansa Anttilan johdol-

la. Miehiä kuulemma säästettiin siksi, että heidän päätehtävänsä tuli 

olemaan ”pian tapahtuva” paraatimarssi Helsinkiin ja lipun nostami-

nen presidentinlinnan katolle työtätekevien iloksi ja kansanvihollisten 

kauhuksi. Erään sotavangin mukaan joukoissa puhuttiin yleisesti, että 

pian oltaisiin kahvilla Helsingissä. Kaiken kaikkiaan kansanarmeijaan 

kuului seitsemän rykmenttiä eli noin 7 000 miestä. Maaliskuun puolella 

164  Rosenbergillä oli elinaikaa Terijoen hallituksen muodostamisesta vielä vuosi, sillä hän kuoli 1.11.1941. 
Tuominen 1970, 57−68.

165  Anttila osallistui sittemmin Berliinin valtaukseen ja kuoli Neuvostoliitossa samana vuonna kuin Stalin 
eli 1953. Vladimirov 1995, 189, 202.
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armeijakunta eteni lähemmäksi eturintamaa, majaili metsäkämpissä ja 

odotteli tien avautumista Helsinkiin. Rauhan tultua miehet palautettiin 

puna-armeijan riveihin ja hienot puvut otettiin pois. Armeija hajotettiin 

maalis−huhtikuun 1940 vaihteessa.166

Suomessa pilkattiin Kuusisen eli Kirja-Villen armeijan karoliiniuni-

vormua, joka oli kuin suoraan Kaarle XII:n garderobista. Kuusisesta 

taas kerrottiin, että häntä vartioitiin niin tarkasti, että jopa käymälässä 

hänellä oli seuranaan kaksi vartiomiestä. Hänen perheensä Suomessa 

sanottiin edustavan aivan eri kantaa kuin Kremlin pelinappula, kätyri ja 

petturi Kuusinen: vaimo toimi kuulemma Lotta Svärdissä ja pojat olivat 

Suomen armeijassa. Tarina päätettiin varmana pidettyyn tietoon, että 

Kuusinen oli joutunut tekemään itsemurhan, koska hän oli välittänyt 

herroilleen väärää tietoa suomalaisten kommunistimyönteisyydestä.167 

Tämä oli jo toinen kerta, kun Suomessa uutisoitiin Kuusisen kuolemas-

ta. Ensimmäisen kerran tätä oltiin kuoppaamassa sisällissodan jälkeen 

kun hän oli käynyt salaa Suomessa. Tuolloin väitettiin, että Etsivän kes-

kuspoliisin mies oli ampunut Kuusisen Merenkurkun jäälle. Lehtiin 

ilmestyi pitkiä muistokirjoituksia ja valtavasti väkeä kerääntyi hautajais-

kokoukseen, joka järjestettiin Helsingin työväentalon pihalle. Tanner 

oli kuulemma tehnyt päätöksen, että puolue vastaisi Kuusisen hauta-

jaiskuluista. Tämä pitikin paikkansa. Sdp:n puoluetoimikunta käsitteli 

asiaa 17.2.1920 kokouksessaan, toivoi ruumiin löytyvän ja päätti haudata 

Kuusisen puolueen kustannuksella sekä kehotti järjestämään eri puolilla 

maata surujuhlia. Kokous päätti myös käyttää tapahtunutta hyväkseen 

todistaakseen ulkomaalaisille valkoisen terrorin olemassaolon Suomes-

sa.168 Saatuaan kuulla asiasta hyvissä voimissa ollut Kuusinen totesi, että 

hän kyllä vilpittömästi uskoi, että Tanner hautaisi hänet mielellään.169

166  Stepakov & Orehov 1992, 222−232; Sotavangin kertomaa. Kauppalehti 13.4.1942; Ote inkeriläisen 
sotavangin kertomuksesta 6.11.1941 ja Ote päämajan valvontaosaston Ään. Rpr:n aluetoimiston kuu-
lustelupöytäkirjasta 13.12.1943 sekä Martti Klemetin kuulustelupöytäkirjasta n:o 155/1153. 1943. Kansio 
574. EK-VALPO I:n arkisto. KA; Kuusisen hallitus hajaantunut. Hämeen Kansa 2.4.1940.

167  Kirja-Ville karoliinivormussa. Ajan Suunta 12.12.1939; Selostusote Clarence Saarisen kuulustelupöy-
täkirjasta 14.7.1941. Kansio 574. EK-VALPO I:n arkisto. KA; Kuusinen on vain Kremlin pelinappula. 
Helsingin Sanomat 16.2.1940; Otto Ville Kuusisen koko perhe taistelee. Suomen Sosialidemokraatti 
28.1.1940; Kreml on pettynyt. Helsingin Sanomat 19.12.1939.

168  Sdp:n puoluetoimikunnan pöytäkirja 17.2.1920. TA.
169  Wuolijoki 1945, 156.
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Terijoen hallituksen rustatessa tehottomiksi jääneitä lentolehtisiään,170 

Kauhajoen eduskunta yritti järjestäytyä pakopaikassaan. Edustajajoukko 

oli pahoin vajaalukuinen, eikä yhtään täysi-istuntoa ollut Voionmaan 

kylään saapuessa vielä pidetty. Osalla edustajista oli omaisia mukanaan, 

ja puhemies Hakkilakin oli lähtenyt hakemaan perhettään. Voionmaa 

asettui Ala-Knuuttilan talon suojiin ennen kun tapasi edustajatoverei-

taan, jotka olivat pukeutuneet ajan vaatimusten mukaisiin käytännöl-

lisiin vetimiin. Naisillakin oli tuolloin vielä harvinaiset hiihtohousut, 

tuulipusero ja monot kokousasusteinaan. Hälytysten sattuessa uusissa 

tamineissa pystyi kursailematta hyppäämään ojaan tai hankeen.171 Edus-

tajien keskuudessa viljeltiin ajatusta, että eduskunta hajoaisi ja sen valta 

siirrettäisiin presidentille ja hallitukselle. Sosiaalidemokraatit kuitenkin 

vastustivat sitä, olihan budjetti ja sotakorvauslakikin säädettävä. Kau-

hajoen edustajien ilmapiiri oli Voionmaan mukaan sisäisesti ristiriitai-

nen, vaikka ryhmä tunsikin kollektiivista kohtalonyhteyttä. Isänmaallista 

henkeä ylläpitivät majuri Yrjö Schildt172 ja reservin luutnantti Taavi Vil-

hula,173 jotka perustivat suojajoukon edustajien turvaksi. Siihen kuului 

sekä edustajia että paikallista väkeä. Tärkeimmän eli rauhan asian suh-

teen edustajien mielipiteet heilahtelivat laidasta toiseen. Venäläisten 

uhkauksia pelätään, mutta niihin ei aivan uskottu. Hartaasti toivottiin, 

että rauhanneuvottelut alkaisivat ja oltiin valmiit suuriinkin uhrauksiin, 

jos vain rauha saataisiin aikaan. Mutta heti kun tuli pienikin uutinen 

tai huhu suomalaissotilaiden menestyksestä, oltiin taas toiveikkaita ja 

taisteluintoisia. Kuultiinpa jopa sellaisiakin huhuja, että venäläisiä oli 

tullut rajan yli yhtenä massana antautuakseen suomalaisille.174 Ensim-

mäinen eduskunnan istunto saatiin pidettyä 5.12.1939 illalla Kauhajoen 

yhteiskoululla.175

170  Historioitsija Kimmo Rentola yhtyy varovaisesti Osmo Jussilan esittämään käsitykseen, ettei Kuusisen 
hallitus ollut venäläisjohdon tekemän virhearvion tuottama operaatio, miksi se on Suomi-keskeisessä 
tulkinnassa tuomittu, vaan osa puna-armeijan tavanomaista taktiikkaa uusien alueiden valtaamiseksi. 
Rentola 1994, 166−168.

171  Salmela-Järvinen 1968, 19.
172  Schildt (1899–1961) toimi IKL:n kansanedustajana 1933–1936 ja maalaisliiton kansanedustajana 

1939–1945.
173  Vilhula (1897–54) toimi maalaisliiton kansanedustajana 1929–1930 ja 1933–1954.
174  Voionmaan päiväkirja 4.–6.12.1939. Voionmaan arkisto. KA.
175  Salmela-Järvinen 1968, 15.
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Voionmaa lähti lyhyen visiitin jälkeen takaisin Helsinkiin osallistuak-

seen itsenäisyyspäivän vastaanotolle. Juhlapäivänä Helsinki teki huolet-

toman vaikutuksen: raitiovaunut toimivat, ja kaasunaamarit näyttivät 

olevan muodissa. Presidentti järjesti vaatimattoman vastaanoton maan 

22-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi. Osa vieraista tuli paikalle arkivaat-

teissaan. Lapin miehellä Uuno Hannulalla oli villapaita ja lapikkaat, 

muutamilla naishenkilöillä lottapuku. Tunnelma oli vakava.176 Samaan 

aikaan Berliinin lähetystössä lähettiläs Wuorimaa vastaanotti onnitteluja. 

Vierailijoita oli enemmän kuin edellisenä vuonna, vaikka Ribbentrop ja 

muut korkeat virkamiehet lähettivät hallituksensa tiukan puuttumatto-

muuspolitiikan mukaisesti vain visiittikortit.177 Kuukautta aikaisemmin 

oli juhlittu Neuvostoliiton vuosipäivää, ja siellä oli ollut valtava määrä 

saksalaisia hallitusherroja Göringistä ja Ribbentropista lähtien sekä suu-

ri joukko armeijan johtoa. Edellisenä vuonna paikalla oli ollut vain kaksi 

Saksan ulkoministeriön virkamiestä. Saksan ja Neuvostoliiton ystävyys 

oli kuumimmillaan, Wuorimaa kirjoitti vaisusti Suomeen.178

Voionmaan tavattua Tannerin Helsingin matkallaan tämä tiesi venä-

läisten etenevän joka päivä. Voionmaa kirjasi kärsivästi ylös päiväkirjaan-

sa, että lopputulos on selvä, ja että bolsevismin voittokulku alkoi todella 

pelottaa suomalaisia.179 Huonoista uutisista huolimatta kansanedustajat 

yrittivät valaa toisiinsa rohkeutta Kauhajoella: ”me puolustamme isän-

maata, kansainvaltaista valtiojärjestystämme, uskontoa, kotia ja kaikkea 

sitä, mitä sivistyskansat pitävät pyhänä”. Samalla vedottiin kaikkiin sivis-

tysvaltioihin, että Suomi lännen etuvartiona saisi apua lukumääräisesti 

ylivoimaista vihollistaan vastaan.180 Venäläisten rivisotilaiden näkökul-

masta suomalaisten sivistys oli kuitenkin pinnallista. Eräs joukko-osasto 

mainosti löytäneensä suomalaisten jäljiltä teloitettuja venäläisiä sairaan-

hoitajia, joiden rinnat oli viilletty irti ja heidän vatsoihinsa, selkiinsä 

ja reisiinsä oli viilletty viisikulmaisia tähtiä. ”Moista julmuutta en ole 

176  Tanner Linda 1965, 158.
177  Berliinin lähetystön raportti 7.12.1939. Kansio 5 C. UM:n arkisto.
178  Berliinin lähetystön raportti 7.11.1939. Kansio 5 C. UM:n arkisto.
179  Voionmaan päiväkirja 4.–6.12.1939. Voionmaan arkisto. KA.
180  Eduskunnan täysistunnossaan 10. päivänä joulukuuta 1939 hyväksymä vetoomus. Ks. Suomen sinival-

koinen kirja I 1940, 85.
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tavannut edes taisteluissa saksalais-fasisteja vastaan.” Toisaalta nuoru-

kaisia kammotti syvästi taistelujen raaka arki. Eräänkin nuoren miehen 

mieltä järkytti heti sodan alussa näkemänsä kaatuneet upseerit, joita 

oli aseteltu punaisiin ruumisarkkuihin: ”Näkymä oli kaamea.” Toisaalta 

neuvostosotilaat olivat − samoin kuin suomalaiset nuorukaiset − innok-

kaita täyttävän isänmaallisen tehtävänsä: ”Lyödään hajalle koko suoma-

lainen rosvokopla!”181 Suomalaiset heimomiehet taas löivät vettä sodan 

kiukaalle julistamalla, että vapaussotamme loppuvaihe oli alkanut.182

Rintamien takana miehillä oli toiset huolet. Kauhajoen kansanedus-

tajat saivat helpotuksekseen kuulla Tannerilta Suomen lisääntyneistä 

rauhanmahdollisuuksista, joista oli keskusteltu Englannin ulkominis-

teri lordi Edward Halifaxin kanssa. Seuraavan kerran rauhanmahdol-

lisuuksista puhuivat Kauhajoella vierailleet ministerit 19. joulukuuta. 

Petsamon Nikkeli Oy:n toimitusjohtaja ja Cajanderin hallituksen oi-

keusministeri Johan Otto Söderhjelm (Rkp) kehui Rydin suurenmoista 

toimintaa avun saamiseksi Skandinaviasta ja länsimaista. Tanner taas 

esiintyi edustajille rauhallisena ja rauhantahtoisena: nyt asiat luistivat 

jykevästi eteenpäin. Hyvin puheliaana esiintynyt Paasikivi olisi tehnyt 

rauhan millä ehdoilla tahansa.183

Kauhajoella Fagerholmkin selosti sosiaalidemokraattiselle ryhmälle 

poliittista tilannetta. Uudella hallituksella tuli hänen mukaansa olemaan 

kaksoisstrategia: ensinnäkin neuvottelut venäläisten kanssa tuli jälleen 

saada käyntiin, ja toisekseen tuli puolustaa maata. Hallitus oli pyrkinyt 

heti perustamisensa jälkeen pääsemään neuvottelukontaktiin venäläis-

ten kanssa Ruotsin välityksellä. Toisekseen se oli yrittänyt avata tukilin-

jan Saksan kanssa.184 Se tie oli kuitenkin aivan tukossa. Hitlerin Saksa 

oli luopunut kaikista eduistaan Suomessa Venäjän hyödyksi, Wuorimaa 

kirjoitti Berliinistä jouluun alussa 1939. Times-lehdessä puolestaan Suo-

mea nimiteltiin Pietarin avaimeksi.185

181  Stepakov & Orehov 1992, 77, 39−41, 67.
182  Näin mm. Vapaussodan Rintamamiesten Liiton äänenkannattaja Rintamies 8.12.1939.
183  Voionmaan päiväkirja 19.12.1939. Voionmaan arkisto. KA.
184  Voionmaan päiväkirja 19.12.1939. Voionmaan arkisto. KA.
185  Berliinin lähetystön raportti 7.12.1939. Kansio 5 C. UM:n arkisto.
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Länsiapua, mutta vain pohjoiseen

Tanner piti radiossa joulukuun puolivälissä 1939 länsiapua korostavan 

puheen, mistä saatu kielteinen palaute oli Voionmaan mukaan odotettu. 

Sen sijaan että apua olisi saatu, lisääntyivätkin turhat toiveet avun saami-

seksi. Muidenkin kansanedustajien mielestä puhe, johon oli sisältynyt 

ivaavia sanontoja, oli enemmänkin epäonnistunut ja rauhanpyrkimyk-

siä estävä kuin tukeva. Näin ajateltiin varsinkin siksi, koska venäläisten 

ensimmäinen kova hyökkäys Kannaksella ajoittui samoihin aikoihin.186 

Voionmaan mukaan ”arveltiin Venäjän ja Saksan sopimuksen olevan 

sellaisen, että jos Ruotsi tulisi Suomen avuksi, olisi Saksan velvollisuus 

heti hyökätä Etelä-Ruotsiin”. Hän sai käydyistä keskusteluista sellaisen 

käsityksen, että Ruotsissa koottiin Suomen avuksi suurta, täysin varus-

tettua vapaaehtoisjoukkoa käytettäväksi nimenomaan Pohjois-Suomes-

sa. Näin tulikin tapahtumaan − tosin sillä erotuksella, ettei joukko ollut 

suuri.187 Vielä tässä vaiheessa sekä johtajat että joukot olivat Suomessa 

optimistisia. Tiedettiin, että Englannista ja Ranskastakin oli luvassa lisää 

aseistusta osittain siten, että Ruotsi luovuttaisi omia varusteitaan Suo-

melle ja Englanti ja Ranska antaisivat niiden sijaan aseita Ruotsille.188 

Näin Kauhajoella pimennossa olleet edustajat arvelivat asioiden tapahtu-

van. Kenenkään mieleen ei tullut, että Suomi jätettäisiin yksin.

Kansainliiton neuvosto teki 14.12.1939 odotetun päätöksen, jossa se 

tuomitsi Neuvostoliiton toimet Suomea vastaan ja totesi, että teollaan 

maa oli vienyt itsensä Kansainliiton ulkopuolelle. Voionmaan usko kan-

sainväliseen neuvottelusovintoon saavutti ikävän lakipisteensä. Liitto oli 

osoittautunut kyvyttömäksi selvittää kriisiä. Seuraavana päivänä Tanner 

koetti vielä radiopuheen välityksellä saada kontaktia Molotoviin. Täs-

sä puheessaan hän yritti avata suljettua neuvottelukanavaa, mutta tur-

haan. Sotatoimet jatkuivat ankarassa pakkasessa syvimmän talvikauden. 

Kokoomuksen Edwin Linkomies toteaa muistelmissaan, että se mitä 

Suomelta vaadittiin, oli aluksi ainoastaan hallituksen jäsenten tiedossa 

eikä täsmällisiä tietoja tuosta sisäpiiristä vuotanut. Vaatimukset pidet-

186  Mm. Frietsch 1945, 207.
187  Noin 8700 miestä.
188  Voionmaan päiväkirja 19.12.1939. Voionmaan arkisto. KA.
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tiin ankarasti salassa ”tietenkin siksi”, että pelättiin niiden muodostuvan 

Neuvostoliitolle arvovaltakysymyksiksi, jolloin niistä ei enää olisi tin-

gitty.189 Rkp:n Frietsch arvosteli niin ikään armottomasti Rytin-Tanne-

rin valtaklikkiä, joka teki kohtalokkaita virheitä omin päinsä erityisesti 

liittyen Neuvostoliiton 29.1.1940 allekirjoittaman neuvottelutarjouksen 

suhteen: ”Itsevarma, nirsoileva” ja häikäilemättömästi valtaa käyttävä 

parivaljakko salasi neuvotteluyhteyden muilta ja suisti maan vielä uusiin 

verisiin taisteluihin. Sen sijaan, että kyseiset miehet olisivat tunnustel-

leet rauhanmahdollisuuksia, Ryti lähti Ruotsiin hakemaan sota-apua, 

pauhaa Frietsch heti sodan päätyttyä julkaistussa kirjassaan.190 Joulu-

kuun 2. päivänä 1939 asetettua hallituksen ulkoasiainvaliokuntaa ei kut-

suttu koolle kuin vasta 12. helmikuuta 1940. 

Puolustusministeri Niukkanen syyttää hänkin muistelmissaan avoi-

mesti ulkoasiainministeri Tanneria tietojen pimittämisestä ja heikosta 

asioiden hoidosta. Hänen mukaansa Tanner muun muassa vastusti ak-

tiivisesti länsiavun tuomista Suomeen: ”Koska Ruotsi katsoi tällaisen 

avun lähettämisen Suomelle omien etujensa vastaiseksi, se tietenkin an-

toi tässä torjuntataistelussa Tannerille kaikkea mahdollista apua.”191 Tan-

ner taas kuittasi Niukkasen sotainnon johtuneen siitä, että tämä oletti 

ongelmaan olevan vain kaksi ratkaisua: a) Ruotsin apu ja b) länsivaltain 

apu, tässä mainitussa järjestyksessä.192 Historioitsija Martti Häikiön mu-

kaan hallituksessa oli kaksi selkeästi toisistaan poikkeavaa kantaa jo heti 

alussa: Tannerin tukijoukot, jotka lähtivät oitis tunnustelemaan rauhaa 

ja Pakaslahden, Niukkasen ja Hannulan kannattajat, joille tärkeintä oli 

sodan mahdollisimman tehokas käynnistäminen.193

Tanner selittää muistelmissaan, että tuona aikana pyrittiin aktiivises-

ti saamaan keskusteluyhteys venäläisiin ensin Saksan ja sitten Ruot-

sin kautta siinä kuitenkaan onnistumatta,194 mikä oli järkytys kaikille 

suomalaisille. Neuvottelutie venäläisten kanssa avautui Tannerille vasta 

naisten kautta. Hella Wuolijoki nimittäin tarjoutui jouluaattona 1939 

189  Linkomies 1970, 41.
190  Frietsch 1945, 184, 212−215.
191  Niukkanen 1951, 243–244.
192  Tanner 1950, 249.
193  Häikiö 1976, 135.
194  Tanner 1950, 187–200.
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maatilallaan kirjoittamassa kirjeessään avaamaan neuvottelutietä: ”On-

han se tärkeää se lehmienkin hoito mutta eikö nyt jumaliste tosiaankaan 

löydy minulle välttämättömämpää tekemistä tässä yhteisessä onnetto-

muudessa… Ottakaa huomioon että minä aina voin puhua Kollontain 

kanssa yksityisesti.”195

1920-luvun alun Aleksandra Kollontaita on kuvattu todella kouliin-

tuneeksi, kielitaitoiseksi, taitavaksi ja tuliseksi puhujaksi, joka julkisesti 

oli uskaltanut kritisoida itseään Leniniä. Sitä paitsi ”hän oli hyvin plakat-

tuna mukiin menevää silmänruokaa”.196 Talvisodan aikana Neuvostolii-

ton Tukholman lähettiläänä toiminut Kollontai oli jo 67-vuotias, mutta 

nautti edelleen monissa piireissä luottamusta. Saksan Suomen lähettiläs 

Wipert von Blücher on sittemmin korostanut Kollontain erittäin merkit-

tävää ”historiallista osaa” Suomen dramaattisissa käänteissä. Kollontailla 

oli suora puhelinyhteys Stalinin kanssa, ja juuri hän sai suostuteltua 

Stalinin lopettamaan talvisodan vihollisuudet Neuvostoliiton ja Suomen 

välillä keväällä 1940, Blücher toteaa kymmenisen vuotta myöhemmin.197 

Suomen asiat olivat Kollontaille vanhastaan lähellä sydäntä, sillä hänen 

äitinsä Aleksandra Masalin oli suomalainen ja isänsä ukrainalaisläh-

töinen tsaarin upseeri. Kollontai osasi äitinsä kotikieltä suomea, osa 

perheen palvelijoista oli niin ikään suomalaisia, ja pieni Aleksandra oli 

viettänyt lapsuutensa kesät Kannaksella Muolaassa äidinisänsä omista-

massa Kuusaan hovissa.198

Tanner suhtautui Hella Wuolijoen esitykseen hyvin epäillen, koska 

”tunsin vanhastaan hyvin rva Wuolijoen lennokkaan mielikuvituksen sa-

moin kuin hänen vaikeutensa pysytellä jalat maassa.”199 Topakka rouva 

Linda Tanner rohkaisi miestään tarttumaan tilaisuuteen tuntien tämän 

vaikeuden käyttää tällaiseen tehtävään naista ja etenkin ystäväänsä rouva 

Wuolijokea: ”Sinulla ei ole varaa kieltäytyä. Nyt on otettava huomioon 

pieninkin mahdollisuus.”200 Paasikivi on muistellut, että Tanner ei ollut 

halunnut sodan kynnyksellä käyttää tällaisissa tehtävissä ylipäätään nais-

195  Tuomioja 2010a, 18.
196  Tuominen 1957, 282.
197 von Blücher 1953, 167–168.
198  Kollontay 1946, 14−17.
199  Tanner 1950, 201. 
200  Tanner Linda 1965, 182.
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henkilöitä.201 Harva mies ylipäätään luotti julkisissa tehtävissä oleviin 

naisiin noina vuosikymmeninä, vaikka kovasti rakastivatkin ja arvostivat 

omia topakoita vaimojaan kotioloissa. Tannerin miehisestä positiosta 

kertoo Uudessa Suomessa hänestä julkaistu pilakuva: Siinä kuvataan ta-

savankka mies, ja kuvan alapuolelle on kirjoitettu ”Josef Tanner”.202

Olisi voinut otaksua, että tiedot ulkoasiainministeriön ja hallituksen 

toimista olisivat välittyneet Voionmaalle suoraan, olihan hänen poikansa 

Tapio ollut ministeriön kansliapäällikkö jo vuodesta 1938. Näin ei asian 

laita kuitenkaan ollut, sillä Tanner syrjäytti Tapio Voionmaan katego-

risesti. Tämä ei muun muassa saanut lukea tiedotteita, joista Tanner 

uskoutui Pakaslahdelle. Ministeriön virkamiehet olivat asiasta kiusaan-

tuneita, ja Pakaslahti huomautti Tannerille Tapio Voionmaan korkeas-

ta hierarkkisesta positiosta. Tanner vastasi tähän, että hän antoi silloin 

tällöin kansliapäällikölle tietoja asioiden kehityksestä.203 On luultavaa, 

että Tanner, joka tiesi isä- ja poika-Voionmaan läheiset ja luottamuk-

selliset suhteet, ei halunnut ulkopolitiikkaa tuntevan pasi�stin Väinö 

Voionmaan puuttuvan hänen tekemisiinsä. Ehkä Tanner oli epävarma 

myös osaamisestaan ulkopolitiikan alueella. Verhon avaaminen Tanne-

rin toimiin olisi voinut olla lisäksi kohtalokasta hänen tulevalle poliit-

tiselle uralleen Sdp:ssä. Tietyllä tavallahan hän koki Voionmaan paitsi 

kriittisenä oppositiomiehenä, jonka katse oli liimautunut häneen, mutta 

toisaalta myös kilpailijana. Kuvaavasti Rainer von Fieandt kertoo muis-

telmissaan, että merkittävistä sosiaalidemokraateista talvisodan aikana 

täytyi Tannerin jälkeen mainita Voionmaa.204

Vihdoin helmikuun lopulla 1940 eduskunnan ulkoasiainvaliokun-

ta pääsi keskustelemaan länsiavun mahdollisuudesta. Syykin oli selvä, 

sillä Suomi oli valtiona ja kansakuntana ajautumassa umpikujaan. Ul-

koasiainministeri Tanner selosti rintamatilanteen olevan heikon: ensim-

mäinen puolustuslinja oli murtunut, ja toiselta − edellistä heikommalta 

– linjalta oli siirretty jo miehiä uusiin asemiin. Joukot olivat väsyneitä, 

masentuneita ja turtuneita eivätkä enää varoneet, mikä nostatti tappio-

201  Paasikiven päiväkirja 3.10.1939. Paasikivi 2004, 338.
202  Uusi Suomi esitteli Cajanderin hallituksen miehiä. Uusi Suomi 1.1.1939.
203 Pakaslahti 1970, 253−254, 288.
204  von Fieandt 1970, 146.
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lukuja. Ruotsista oli kyllä saatu apua, mutta ei riittävästi eli ”meidät on 

jätetty oma onnemme nojaan”. Ruotsin sosiaalidemokraattinen päämi-

nisteri Per Albin Hansson oli neuvonut Tanneria solmimaan pikaisen 

rauhan. Mitä tuli länsivaltojen apuun, oli se Voionmaan mukaan merkil-

linen juttu. Ranskalainen everstiluutnantti Jean Ganeval ja brittiläinen 

prikaatikenraali C. G. Ling olivat saapuneet Suomeen ja ilmoittaneet 

maidensa avun määrän ja laadun. He olivat valmiita sillä kertaa lähettä-

mään 20 000 kaikin puolin erinomaista miestä ja kaikkiin aselajeihin, 

”mutta vain pohjoisinta Suomea puolustamaan”.205 Liittoutuneet olivat 

määritelleet etelärajaksi Suomen Kemin tienoon: ”liittoutuneiden jouk-

kojen käyttäminen Kemin tasoa alempana ei tullut kysymykseenkään”. 

Mannerheim taas olisi nähnyt liittoutuneiden joukkojen hyökkäävän 

Arkangelin suuntaan.206 Tämä toive jäi kuitenkin leijumaan ilmaan. 

Mannerheim ei ollut salannut pettymystään niukaksi kokemaansa apu-

tarjoukseen ja tokaissut Lingille, että olivatko herrat tulleet pitkän mat-

kan vain pitkittääkseen suomalaisten kuolinkamppailua!207

Voionmaan päiväkirjamerkintä ”vain pohjoisinta Suomea puolusta-

maan” kaikkien muiden enemmän tai vähemmän arkisten kirjausten 

joukossa on paljastava ajatellen Suomelle tarjottua länsiapua ja Suomen 

reagointia tarjottuun apuun. Se, miksi Suomi ei vastaanottanut länsi-

apua tarjotussa muodossa, näyttää johtuneen ainakin kolmesta seuraa-

vasta seikasta:

1) Länsivallat tarjosivat joukkojaan nimenomaan Pohjois-Suomen puo-

lustukseen, eivät muualle itärintamalle eivätkä nimenomaan Kannaksel-

le, mikä oli Suomen sotilasjohdon silmäterä. Ja mikä vielä huomion-

arvoisampaa, länsivaltojen apujoukot eivät olisi edenneet Petsamoon 

asti. Voionmaa kummastelee asiaa ja siihen annettua selitystä: ”Siellä 

olisi suuria sotilaallisia vaikeuksia.”208 Kaiken lisäksi luvattuun pohjoi-

seen apuun olisi liittynyt pari muutakin ongelmaa: Ruotsi ja Norja olivat 

205  Voionmaan päiväkirja 29.2.1940. Voionmaan arkisto. KA; Paasikivi 1958a, 160–161.
206  Historioitsija Jukka Nevakiven sittemmin haastattelemat A. F. Airo ja K. L. Oesch olivat pitäneet liit-

toutuneiden mahdollisuuksia Pohjois-Suomen sotanäyttämöllä toivottomina. Nevakivi 1972, 136−138, 
153, 221.

207  Nevakivi 2000, 146−147.
208  Voionmaan päiväkirja 29.2.1940. Voionmaan arkisto. KA.
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kieltäneet suurempien länsijoukkojen läpikulun alueidensa halki, mikä 

vähintäänkin olisi hidastuttanut merkittävästi apujoukkojen saapumis-

ta. Toisaalta länsivallat eivät tahtoneet kärjistää tilannetta Skandinavian 

maiden kanssa. Ne eivät halunneet joutua aseelliseen selkkaukseen sillä 

rintamalla. Länsimaiden tarjoama apu arveltiin lisäksi Suomessa liian 

vähäiseksi.

2) Toinen tekijä, joka epäilytti Suomea länsiavun vastaanottamisessa, 

oli siihen liittyvä epävarmuus liittyen kansallisten rajojen pysyvyyteen. 

Kun oli tiedusteltu, olisivatko länsivallat valmiita takaamaan Suomen 

riippumattomuuden ja rajat, Halifax oli vastannut, että mikäli Englan-

nista riippuu, kyllä, ”mutta ei sitä voi taata”. 3) Kolmas levottomuutta 

herättänyt seikka Suomen länsiapuratkaisussa oli se, että suomalaisten 

tiedustellessa Englannin edustajalta, tulisivatko länsivaltojen apujoukot 

olemaan Suomessa sodan loppuun saakka, oli vastaus ”kyllä, ellei niitä 

tarvita muualla”. Voionmaa kuittasi länsiavun: ”Siis yhtä pitkää kuin le-

veää!”209 Lisäksi avun vastaanottamiseen liittyvä pelko suursotaan jou-

tumisesta kaihersi suomalaisten mieliä. Länsiavun pyytämistä hidasti 

myös Ruotsin-mielisen ulkoasiainministeri Tannerin nihkeä suhtautu-

minen, länsimaiden oma vitkuttelu ja keskinäinen kissanhännänveto 

sekä suomalaisten usko Ruotsin ja Saksan apuun. Lisäksi hallituksen 

ulkoasiainvaliokunnassa oltiin jatkuvasti erimielisiä ongelman ratkaisun 

suhteen. Suomessa länsiapuun turvautuminen oli hylätty jo ennen kuin 

sitä oli virallisesti tarjottukaan.210

Tässä vaiheessa päämaja rauhoitteli ylikuumentunutta poliittista il-

mapiiriä: sotilaallinen tilanne itärajalla oli hyvä mutta Kannaksella huo-

lestuttava. Siellä olevat joukot olivat jo siirtymässä uusiin asemiin. Eni-

ten pelättiin venäläisten tulevan Viipurinlahden yli Säkkijärvelle. Tässä 

vaiheessa Kokoomuksen Antti Hackzell alkoi aikaisempiin puheisiinsa 

nähden odottamattoman ponnekkaasti puolustaa rauhaa. Hackzellin 

mukaan alun perinkin hänen ryhmänsä oli ollut sitä mieltä, että sota 

päättyisi katastro�in. Hän valitti, että tähän tilanteeseen oli tultu siksi, 

että pitkin matkaa oli herjattu Saksaa ja pilattu suhteet sinnepäin. Hän 

209  Voionmaan päiväkirja 29.2.1940. Voionmaan arkisto. KA.
210  Soikkanen 1977, 36, 40−45, 54; Häikiö 1976, 118−129, 135, 147−149.
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syytti presidentti Kalliota ja Erkkoa siitä, etteivät nämä olleet ilmoitta-

neet eduskunnalle Ruotsin kantaa, vaikka Hansson oli selvästi jo ennen 

sotaa sanonut, ettei Ruotsi tule apuun missään tapauksessa.211 Tämä piti 

paikkansa. Ruotsi oli valitellen mutta varmasti evännyt länsijoukkojen 

läpikulun ja suuremman sotilaallisen avun sekä pääministerin, ulkomi-

nisterin että kuninkaan suulla. Tämä sai monet suomalaiset poliitikot 

raivoihinsa ja läpeensä katkeriksi Ruotsin ”petoksesta”.

Helmikuun 1940 lopun tunnelmat  olivat hyvin ahdistuneet sekä so-

tilaiden, siviilien, hallitusmiesten että kansanedustajien keskuudessa. 

Kauhajoella vierailleet ministerit paljastivat edustajille, että jo kuukau-

den päivät oli pidetty kosketuksia auki Moskovaan. Tässä tarkoitettiin 

edellä mainittua Tannerin, Hella Wuolijoen ja Kollontain linjaa Mos-

kovaan. Viestiketjun kautta oli saatu tietää, että Neuvostoliitto suostui-

si neuvottelemaan rauhasta mutta aikaisempaa ankarammin ehdoin. 

Se vaati paitsi Kannaksen, myös Viipurin, Laatokan pohjoispuolen ja 

Sortavalan eli rajankulun niin sanottua Pietari Suuren rajalinjaa pit-

kin. Suomalaisilla oli kauppatavarana enää vain yksi maa-alue, ja se 

oli Petsamo: Venäjä luovuttaisi valtaamansa Petsamon takaisin, mutta 

pelikentällä eivät enää olleet aiemmin tarjotut kompensaatio-alueet eli 

Repola ja Porajärvi. Lisäksi Neuvostoliitto vaati Suomen tekevän sen 

kanssa samantyyppisen ystävyyssopimuksen kuin Virokin oli tehnyt. 

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan kokouksessa kuultiin, että hallitus 

oli valmis rauhanneuvotteluihin venäläisten ehdotuksen pohjalta. Voion-

maan saaman tiedon mukaan ainoastaan lappilainen opetusministeri 

Uuno Hannula (Ml) oli sitä vastustanut. Ulkoasiainvaliokunnan jäse-

nistä Urho Kekkonen oli kuulemma yhtynyt Hannulan näkemykseen. 

Sen sijaan entinen pääministeri Cajander oli tällä kertaa rauhanneu-

vottelujen kannalla. Näin ollen ulkoasiainvaliokunnan enemmistö tuki 

hallituksen suunnitelmaa.212

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan kokouksen jälkeen oli sosiaalide-

mokraattien ryhmäkokous, jossa Tanner summasi keskusteluja vuosisa-

dan alun valtio-oppineiden retoriikalla: oli uhrattava joku ruumiinosa, 

211  Voionmaan päiväkirja 29.2.1940. Voionmaan arkisto. KA.
212  Voionmaan päiväkirja 29.2.1940. Voionmaan arkisto. KA.
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jos koko ruumiin pelastaminen sitä vaati. Voionmaa puolestaan kuvasi 

tilannetta seisomiseksi tienhaarassa. Joko jouduttaisiin sotketuksi maa-

ilmansodan epävarmoihin seikkailuihin tai pelastettaisiin oman kansan 

elämä. Näin päättyi Voionmaan mukaan Suomen yksi kohtalopäivistä, 

29. helmikuuta 1940. Raskaan päivän jälkeen Voionmaa murehtii: ”Uut-

ta Uudenkaupungin rauhaa ruvetaan tekemään uuden lyhyen isonvihan 

jälkeen. Synkältä näyttää kaikki.” Uudenkaupungin rauhahan solmittiin 

1721 Venäjän ja Ruotsin kesken, ja sen seurauksena Suomen ja Venäjän 

raja ulottui Haminan länsipuolelle ja Savonlinnan pohjoispuolelle asti, 

jolloin myös Viipuri ja Kannas, Raja-Karjala ja Laatokan Karjala jäivät 

kaikki Venäjälle. Optimistina Voionmaa kuitenkin kirjaa muistivihkoon-

sa päivän lopuksi, että kulttuuri ei kuitenkaan voi kuolla ja työllä saa-

daan taas kaikki rakennettua entistä ehommaksi. Kulttuuri ja työ sopivat 

hänen mukaansa oivallisesti Suomen tulevaisuuden tunnussanoiksi.213

Maaliskuun alettua tilanne oli jälleen muuttunut. Voionmaalle va-

litettiin, ettei sovittua esitystä oltukaan lähetetty venäläisille. Näin oli 

siksi, että Ruotsista oli kuulemma saatu uusia lupauksia; mitä ne mah-

dollisesti olivat, sitä ei tiedetty. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana 

Voionmaa otti yhteyttä Tanneriin ja kysyi, olisiko syytä koota valiokunta 

koolle. Tannerin mukaan se ei ollut tarpeen; hallitus oli vain katsonut 

tarpeelliseksi pyytää tarkennuksia venäläisiltä vielä ennen rauhanneu-

vottelupaperin lähettämistä. Myöhemmin Voionmaa kuuli, että kyse oli 

luovutettavan Karjalan tarkemmasta määrittelystä. Samalla Voionmaata 

pyydettiin kehottamaan kansanedustajia pitämään suunsa lukossa, sillä 

”asiat olivat vaarallisia”. Tanner tuli koolle kutsutun valiokunnan kokouk-

seen, mutta juuri ennen sen alkamista tuli ilmahälytys ja Voionmaa ha-

keutui eduskuntatalon suojiin.214 

Siellä hän tapasi puoluetoverinsa Pietari Salmenojan. Tämä oli ol-

lut Rytin koolle kutsumassa kokouksessa, jossa Ryti oli selostanut sota-

tapahtumien uutta dramaattista käännettä. Englanti ja Ranska olivat 

ilmoittaneet lähettävänsä Suomeen heti 50 000 miestä ja jälkeenpäin 

vielä lisääkin tarpeen mukaan. Länsivallat olivat myös luvanneet pa-

213  Voionmaan päiväkirja 29.2.1940. Voionmaan arkisto. KA.
214  Voionmaan päiväkirja 1.3.1940. Voionmaan arkisto. KA.
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kottaa Ruotsin päästämään kyseiset joukot maa-alueensa läpi, ja ”tämä 

on muuttanut koko rauhanasian meille edullisempaan suuntaan”. Sal-

menoja tiesi kertoa, että Aleksandra Kollontai oli kehottanut Suomea 

aluksi myöntymään venäläisten vaatimuksiin. Myöhemmin varsinais-

ten rauhanneuvottelujen aikana Stalin varmasti osoittaisi suurenmoista 

lempeyttä ja antaisi ”yhtä sun toista” takaisin. Jo aamulla Cajander oli 

ilmoittanut Voionmaalle, että Ruotsista tulleet uutiset olivat tosia ja että 

Suomen hallitus oli muuttanut kokonaan Venäjälle menneen esityksen 

sisältöä ja että tilanne oli näin uusi. Nopeasti kääntyi tuuli myös pu-

heissa: Voionmaan päästyä pommisuojasta maan pinnalle eduskunnan 

kahvilassakin kerrottiin jo uusista voitoista Laatokan koillispuolella.215 

Jos löytyi pienikin oljenkorsi, siihen tartuttiin joukolla.

Toiveikas tilanne kääntyi kuitenkin nopeasti epävarmuudeksi, kun 

Tanner kertoi ulkoasianvaliokunnan iltakokouksessa länsivaltojen levot-

tomasta liikehdinnästä. Ranskasta kylläkin vielä luvattiin, että viisikym-

mentä konetta miehineen lähetettäisiin kuukautta sovittua aikaisemmin, 

ja että joukkoja oli mahdollista käyttää muuallakin kuin Pohjois-Suo-

messa.216 Englantikin oli aktivoitunut, ja Suomelle olisi tulossa Norjan 

kautta ensimmäinen apuerä, joka käsittäisi 15 000 miestä. Saadun listan 

mukaan miehet olivat valtaosaltaan alppijääkäriprikaatin miehiä eli poh-

joisiin oloihin koulutettuja.217 Suomalaispoliitikkojen piirissä kerrottiin, 

että puhe länsiavusta oli aiheuttanut Ruotsissa säikähdyksen. Naapuri-

maa pelkäsi kuulemma länsivaltojen tuloa kuin myrkkyä. Tästä johtuen, 

arveli Voionmaa, Ruotsi oli tavattoman innokas saamaan Suomen sodan 

loppumaan millä keinolla hyvänsä. Toisaalta pelättiin, että jos Ruotsin 

kautta alkaisi tulla suuria apujoukkoja Suomeen, Saksa heräisi − ja mitä 

silloin tehtäisiin. Se kyllä tiedettiin, ettei Saksa jättäisi pohjoisia alueita 

länsivaltojen haltuun.218 Entä mitä tapahtuisikaan, jos länsivaltiot ja Neu-

vostoliitto vahvistettuna Saksalla iskisivät yhteen Lapissa ja Jäämeren 

rannikolla. Ehkä koko Pohjola tuhoutuisi.219 Vaihtoehdot olivat huonoja 

tai vielä huonompia joka suunnassa.

215 Voionmaan päiväkirja 1.3.1940. Voionmaan arkisto. KA.
216  Voionmaan päiväkirja 2.3.1940. Voionmaan arkisto. KA.
217  15 000 miehestä 8500 kuului alppijääkäriprikaateihin. Ks. Nevakivi 2000, 287.
218  Voionmaan päiväkirja 2.3.1940. Voionmaan arkisto. KA.
219  Ks. Frietsch 1945, 238.
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Voionmaan, Tannerin, Reinikaisen ja Salmenojan käymässä keskuste-

lussa Tanner moitti isällisesti Reinikaista ja Salmenojaa ja kehotti näitä 

olemaan hätäilemättä ja hermostumatta. Miehet leikittelivät ajatuksella, 

että ”hauska olisi Suomen yhtyä maailmansotaan, vetää Ruotsi mukaan 

ja siten saattaa Saksa häviöön”. Mieluiten Suomi nähtiin länsimaiden 

kainalossa, mutta tosiasiallisesti kaikki olivat enemmän kuin vakavasti 

sitä mieltä, että Suomen kansan pelastaminen vaati toista menettelyä. 

Ymmärrettiin hyvin sekin, että Saksan voittaessa se tulisi olemaan isäntä 

Pohjoismaissakin, mikä oli kyllä paha asia, mutta parempi kuitenkin 

kuin Neuvostoliiton valta.220 

Suomen horjuva asema huolestutti myös Saksan Helsingin-lähetti-

lästä Wipert von Blücheria, joka tahtoi keskustella asiasta Ribbentropin 

kanssa kahden kesken ja hankkiutui sitä varten Berliiniin. Muistelmis-

saan Blücher kertoo 12.2.1940 tapahtuneesta Ribbentropin tapaami-

sestaan. Ulkoministeri ei suhtautunut suopeasti lähettilääseen muun 

muassa siksi, ettei Blücher ollut pyrkinyt kansallissosialistisen työväen-

puolueen jäseneksi. Jäätävän kylmästi Ribbentrop otti tämän kuitenkin 

vastaan 14 päivän odottamisen jälkeen huvilassaan Grunewaldissa. Suo-

men tilanteeseen viitaten Ribbentrop jyrisi, että suomalaiset olivat kiittä-

mättömiä ja harjoittaneet huonoa politiikkaa venäläisten kanssa päästä-

mällä asiat kehittymään sotaan asti. Saksa tulisi Ribbentropin mukaan 

pysymään puolueettomana Suomen ja Neuvostoliiton välisessä sodassa 

ja päätti arvionsa Blücherin hämmästykseksi: ”Kyllä minuakin säälittää, 

jos mongolinen venäläinen tekee väkivaltaa vaaleaveriselle suomalaiselle 

naiselle. Mutta meidän täytyy ajaa jääkylmää politiikkaa... Emme voi 

tällä haavaa ryhtyä välittämään.”221 Sanonta tällä haavaa paljastaa Saksan 

jo pitkälle menneet tulevaisuudensuunnitelmat.

Jos Voionmaa olisi tiennyt, hän olisi iloinnut siitä, että Ribbentrop 

arvioi suomalaisten harjoittaneen huonoa politiikkaa päästäessään 

tilanteen kehittymisen aseelliseen sotaan idän jättiläistä vastaan. 

Sitähän mieltä hän itsekin oli. Ruotsin Moskovan lähettiläs Vilhelm 

220  Voionmaan päiväkirja 2.3.1940. Voionmaan arkisto. KA.
221  von Blücher 1951, 176–179.
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Assarsson222 on puolestaan muistellut, että Paasikivi totesi hänelle 

ulkoasiainministeri Tannerin olevan kelpo ihminen, mutta huono po-

liitikko. Vaikka Tanner lähtikin sotatoimien päätyttyä ministerin tuo-

liltaan, hänet nähtiin yhä neuvostojohdossa liian vahvana vaikuttajana 

Suomen sotapolitiikassa.223

Mistä vastenmielisyys Tanneria kohtaan sitten johtui, ja milloin se 

alkoi? Sosialidemokraattista puoluetta tutkinut Mikko Majander on ar-

vellut, etteivät Paasikiven lanseeraama Tannerin mensevikkinä esiinty-

minen tai Tannerin heikko venäjän kielen taito selitä venäläisten Tan-

ner-vihaa. Majander kehuu Tannerin ulkopoliittista osaamista talvisodan 

aikana ja pitää kohtuuttomana tämän saamaa arvostelua. Hän ajoittaa 

Tanner-vihan synnyn juuri tuohon kriisikauteen.224 Samaan tulkintaan 

on päätynyt Mauno Jokipii, joka on todennut Tannerista, että hän ”ei 

vanhastaan ollut venäläisten suosiossa”, mutta talvisodan propagan-

dassa hänet nostettiin pääsyytettyjen joukkoon.225 Kimmo Rentola taas 

kirjoittaa, että Stalinin kuva Tannerista ei ollut vielä lokakuussa 1939 

aivan musta, mutta heti aseellisen sodan alettua tästä tuli parjattu synti-

pukki.226

Pitkällä juoksulla katsottuna epäluuloisuus Tanneria kohtaan oli Sdp:n 

hajaannuksen (1917−1919), ja erityisesti sisällissodan suuntariidan aikai-

nen ilmiö. Jo lähtökohtaisesti aseisiin tarttuneet suomalaiset radikaalit 

sosiaalidemokraatit kuin myös jyrkät bolsevikit näkivät Tannerin edus-

taman revisionistisen suunnan petturuutena. Leninin perusteesin mu-

kaanhan juuri maltilliset sosialistit olivat pahin este vallankumouksen 

leviämiselle läntiseen Eurooppaan. Muistettakoon vain esimerkiksi sitä 

valtavaa raivoa, demonisointia, pidättelemätöntä inhoa ja syvää halvek-

suntaa, millä Lenin hyökkäsi 1918 saksalaista sosialistia Karl Kautskya 

222 Assarsson (1889–1974) toimi Ruotsin lähetystön johtajana Moskovassa 1940–1944. Hän oli 1930-
luvulla ollut sekä Moskovassa että Leningradissa sekä aiemmin mm. Berliinissä ja Washingtonissa. 
Vuoden 1943 lopussa venäläiset nimesivät hänet persona non grataksi ja pakottivat hänet poistumaa 
maasta vuoden 1944 alussa.

223  Assarsson 1963, 36−39.
224  Majander 2004, 164−167.
225  Jokipii 1988, 534.
226  Rentola Kimmo, Intelligence and Stalin’s Two Crucial De�nitions in the Winter War, 1939-40. The 

International History Review 35:5, 1094.
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ja tämän revisionismina pitämäänsä suuntaa vastaan. Bolsevikkien viha 

petturi Kautskya kohtaan oli elämää suurempi.227 Odotukset Suomen 

työläisten liittymisestä maailmanvallankumoukseen olivat Venäjällä kor-

kealla 1917−1918 ja pettymys suuri kun niin ei tapahtunutkaan. Menetyk-

sen symboliksi henkilöityi Suomessa Tanner, ankarien suuntataistelujen 

aikainen puoluejohtaja (1918−1926) ja tunnetuin suomalainen ”revisio-

nisti”. Venäjälle paenneet suomalaiset punajohtajat ja entiset Tannerin 

puoluetoverit (kuten kilpakumppani Otto-Wille Kuusinen) eivät hekään 

missään vaiheessa salanneet raivoaan Tannerin valitsemaa linjaa koh-

taan, vaan päinvastoin syöttivät vihanpidon bolsevikeille karvoineen päi-

vineen. Lisäksi Hella Wuolijoen nihkeä suhtautuminen Tanneriin (ja 

päinvastoin) ja hänen läheinen keskusteluyhteytensä Aleksandra Kollon-

tain kanssa saattoivat olla vaikuttamassa Tannerin kielteisen maineen 

luomiselle Neuvostoliitossa. Eipä voida sulkea pois Jartsevinkaan 1938 

neuvotteluissa kokemaa nöyryytystä ja katkeruutta. Poliitikon on hyvin 

vaikea, jopa mahdotonta, päästä saamastaan kielteisestä stigmasta irti. 

Kuvaavasti Tarton neuvotteluista 1969 kirjoittanut venäläinen histo-

rioitsija Pohlebkin nostaa Tarton sankareiksi Paasikiven ja Voionmaan228 

eikä Tanneria, jolla oli salaisia neuvotteluja venäläisten kanssa ja joka 

itse nostaa itsensä muistelmakirjassaan Tarton prosessin ratkaisijaksi.

Kuten seuraavassa luvussa esille tulevasta Voionmaan ja Tannerin 

vuonna 1917 alkaneesta suhteesta voidaan nähdä, Tannerin ankara pyr-

kimys vallan huipulle ohensi häntä ympäröivien tukijoiden joukko ja 

teki hänestä eräissä piireissä talvisotaan tultaessa vastenmielisen yh-

teistyökumppanin.

Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että vuoteen 1939 tultaessa Tanner oli 

Neuvostoliitossa negatiivisella merkillä leimattu mies eikä Helsingin 

hallituksen pyrkimyksiä todellakaan vahvistanut se, että Tanner valittiin 

Suomen ulkoasiainministeriksi maan käydessä sotaa Neuvostoliittoa 

vastaan. Se näytti venäläisistä suorastaan provokaatiolta. Muun muassa 

227  Lenin 1918, 19−36; Karl Kautsky (1854−1938) oli Saksan sosiaalidemokraattisen liikkeen ja Toisen 
Internationaalin johtaja. Leninin mukaan hän oli vasemmiston ”keskustalaisuuden ideologi, marxis-
min luopio ja kiihkeä Neuvostoliiton vihollinen”. Samanlaisella käsitteistöllä arvioitiin myös Tanneria 
toisen maailmansodan jälkeen.

228  Pohlebkin 1969, 266−274.
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Hruštšev on nimennyt talvisodan aattoa muistellessaan Neuvostoliiton 

vihollisiksi Mannerheimin ja Tannerin: jälkimmäinen oli ”vanha sosiaa-

lidemokraatti, mutta hänkin pysyi kuolemaansa saakka marxilais-leni-

niläisen ideologiamme leppymättömänä vihollisena”.229 Epämieluisuus 

takautui näin Tannerin revisionismiin, ei välttämättä Tannerin persoo-

naan sinänsä. Toisaalta, ehkä Stalinin vastenmielisyyttä Tanneria koh-

taan on suomalaiskansallisessa historiankirjoituksessa tarkoituksenha-

kuisesti korostettu ja personi�oitu. Sota-aikana, sitä ennen ja sen jälkeen 

Stalinhan vihasi, epäili ja halveksi kuolettavasti lähimpiä miehiäänkin 

− vanhoilla päivillään jopa Molotovia. Talvisodan aikana Stalinin raivon 

sai tuntea myös Kliment Vorošilov, jota Stalin sätti heikosta sotamenes-

tyksestä. Syytetty ei kuitenkaan tyytynyt osaansa vaan hyppäsi hänkin 

pystyyn yhtä raivoisasti ja sätti isäntänsä takaisin: oli Stalinin oma vika, 

ettei Suomen sodasta tullut pikaista paraatimarssia Helsinkiin. Stalin 

kun oli tuhonnut puhdistuksissaan armeijan vanhan kaartin, tapatta-

nut kaikki parhaat kenraalit.230 Mitä merkitsi siis yksi Tanner Suomesta 

miehelle, joka jätti jälkeensä kymmeniä tuhansia terrorinsa uhreja. Asia 

voidaan toisaalta nähdä niinkin, että Tannerille Stalinin inho oli poliitti-

sesti edullista eikä sitä peitelty, päinvastoin.

Kuoleman viivat vihreällä kartalla

Talvisodan loppurummutus alkoi 6. maaliskuuta 1940. Tuolloin Voion-

maa matkusti Moskovaan Suomen rauhanvaltuuskunnan jäsenenä. 

Matka koettiin vaaralliseksi, sillä käytiinhän maiden välillä täyttä sotaa 

koko neuvottelujen ajan, mikä on sodankäynnin historiassa poikkeuk-

sellista. Aluksi pääministeri Rytiä ei haluttu päästää lähtemään Neu-

vostoliittoon, sillä oli olemassa epäilys tai pelko, ettei tämä olisi päässyt 

sieltä palaamaan.231 Toisaalta Rytillä oli huono maine naapurissa, mikä 

ei neuvottelupsykologisista syistä ollut hyvä asia. Hän kuitenkin liittyi 

seurueeseen. Päivällä Voionmaa oli johtanut pitkään kestäneen edus-

229  Hruštšev muistelee 1971, 136.
230  Hruštšev muistelee 1971, 139, passim.
231  von Fieandt 1970, 164.
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kunnan ulkoasiainvaliokunnan kokouksen. Siellä ulkoasiainministeri 

Tanner oli jälleen ilmoittanut valiokunnalle uusista käänteistä länsiavus-

sa, joka näytti sulavan hyvin vähäiseksi. Voionmaan lähdettyä kotiinsa 

Huvilakadulle Tanner soitti hänen peräänsä iltapäivällä ja kysyi, olisiko 

Voionmaa valmis lähtemään pitkälle matkalle Moskovaan vielä samana 

iltana. Voionmaa riensi tapaamaan Tanneria Suomen Pankkiin, ja kävi 

ilmi, että muut lähtijät olivat Ryti, Paasikivi ja Walden. ”Sanoin, että 

siinä seurassa lähtisin vaikka maan ääriin.” Rauhanmahdollisuudesta 

kiihtyneen Voionmaan palattua kotiinsa kello oli jo 16.30, ja lähtö oli 

kahden tunnin kuluttua. Kotona ei ollut ketään, ja Voionmaa hälytti 

vaimonsa Ilman paikalle auttamaan tarpeellisen tavaran kokoamiseksi 

kapsäkkiinsä. Moskovan-matka haluttiin pitää salassa, ja Ilma-rouvan 

tehtävänä oli selittää kyselijöille, että isäntä oli lähtenyt luentomatkalle 

Ruotsiin.232

Linda Tanner on muistellut, että hänen miehensä kertoi hänelle Elan-

non ruokalassa, että ”nyt sitten ovat Andersson, Petterson ja Lundström 

lähteneet”.233 Voionmaata ei Tanner laskenut seurueeseen kuuluvaksi 

ehkä siksi, että hänen valintansa oli ollut epävarmaa. Voionmaan va-

lintaa suorastaan vastustettiin, koska hänestä, ”vanhasta professorista”, 

arveltiin olevan vain vähän hyötyä, vaikka hän olikin kokenut Tarton-

kävijä.234 Todennäköisimmin juuri Paasikivi halusi Voionmaan mukaan 

sielunveljenään ja raja-asiantuntijana. Tanner ei mainitse Voionmaan 

roolista käytyä keskustelua muistelmissaan, vaan toteaa, että oli tärkeää, 

että vastusteleva Ryti ja Walden lähtivät mukaan.235 Toinen lähde kuiten-

kin paljastaa, että Voionmaa ei todellakaan ollut Tannerin ykkössuosikki 

lähtijäksi. Sdp:n eduskuntaryhmä esitti nimittäin ensisijaiseksi jäsenek-

si Reinhold Sventoa, mutta Tanner ei hyväksynyt tätä vaan esitti omaa 

tukimiestään Väinö Salovaaraa. Vasta kun tämä oli kieltäytynyt,236 Voion-

maalla oli mahdollisuus päästä mukaan.

232  Voionmaan päiväkirja 6.3.1940 Moskovassa. Voionmaan arkisto. KA.
233  Tanner Linda 1965, 182–183.
234  Nevakivi 1972, alaviite, 248; Polvinen 1995, 129.
235  Tanner 1950, 343.
236  Ks. Soikkanen 1987, 132.
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Valtioneuvoston auto haki Voionmaan ja Paasikiven ja suuntasi kul-

kunsa kohti Turkua, josta miehet lennätettiin Tukholmaan illalla yhden-

toista maissa. Taistelujen takia Kannaksen rautatieyhteys oli poikki ja oli 

turvauduttava lentoreittiin. Seurue oli perillä Tukholmassa yöllä ja yöpyi 

hotelli Plazassa. Seuraavana päivänä aamuvarhain miehet tuotiin takai-

sin Bromman kentälle. Riian kautta Moskovaan suuntaavassa koneessa 

ei ollut muita matkustajia kuin suomalainen rauhanvaltuuskunta, Voion-

maa, Paasikivi, Ryti, Walden sekä tulkki, sihteeri ja konekirjoittaja. Kos-

ka matka tehtiin salassa, incognito, kaikille annettiin Ruotsin ulkominis-

teriön toimesta väärennetyt passit. Voionmaan passissa luki ”Byråchef 

Erik Magnus Bergkvist” (Toimistopäällikkö Erik Magnus Bergkvist).237

Kaikkiaan kuusi ja puoli tuntia kestänyt lentomatka oli Voionmaalle 

elämys, niin erikoista lentäminen vielä tuolloin oli: ”Etenkin matka Kuu-

rinmaalta Moskovaan oli minulle maantieteilijänä erikoisen kiintoisa”, 

kirjaa Voionmaa päiväkirjaansa muistellen oletettavasti nuoruutensa en-

simmäistä tutkimusmatkaa Kuurinmaalle 1888 professori E. N. Setälän 

johdolla. Näin hän kiinnostavasti piti itseään yhä sekä historioitsijana 

että maantieteilijänä. Neuvostoliiton ilmatilaan saavuttaessa valtasivat 

maan pinta-alaa metsät, jotka kuitenkin harvenivat, mitä lähemmäksi 

Moskovaa päästiin. Matalalla lentäneestä koneesta saattoi hyvin erottaa 

perivenäläisiä kyliä kyläraitteineen. Näkyipä jokunen kirkko ja tehdas-

kin ennen kun lentokone laskeutui Moskovan jättiläismäisten kaupun-

ginosien kupeeseen. Kone tussahti lopulta lumipenkkaan, josta se oli 

traktorilla hinattava avarammalle kentälle. Miehet kömpivät koneesta 

ulos, ja heitä oli vastassa Ruotsin ulkoministeriön virkamies ja isäntä-

maan ulkoministeriön protokollapäällikkö. Venäläiset autot veivät rau-

hanneuvottelijat pieneen hienoon palatsiin Moskovan keskustaan. Se ei 

ollut hotelli vaan todellakin yksityinen palatsi: salit loistivat kirkkaiden 

kristallikruunujen alla, siellä täällä oli näyttäviä kukka-asetelmia, vaaseja 

ja tauluja. Huoneisto oli sisustettu jalopuisin huonekaluin ja salongissa 

oli �yygeli. Kävi ilmi, että muun muassa Ribbentrop oli asunut samassa 

palatsissa Moskovan vierailunsa aikana. ”Nyt asumme tällä me, poloiset, 

tyhmät suomalaiset, kymmenen hengen passaamina ja valvomina, jotka 

237  Voionmaan päiväkirja 6.3.1940 Moskovassa. Voionmaan arkisto. KA.
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hymyilevät ja palvelevat paremmin kuin missään hotellissa milloinkaan 

voidaan palvella.”238 Kukin herroista sai oman huoneensa, ja heti koh-

ta asettumisen jälkeen Paasikivi ja Ryti kiirehtivät tervehdyskäynnille 

Molotovin luo. Pikaisen käynnin jälkeen suomalaiset keskustelivat kes-

kenään neuvotteluiden tulevasta kulusta myöhään yöhön.

Seuraava päivä, perjantai 8. maaliskuuta 1940, oli Voionmaan mukaan 

suunnattaman jännittävä. Miehet valmistautuivat Kremlin retkelle pitkin 

päivää: tärkein tavoite illan keskusteluissa tuli olemaan Viipurin pelasta-

minen Suomelle. Näin oli siitä huolimatta, että oltiin hyvin tietoisia siitä, 

että hallitus oli periaatteessa jo suostunut Pietari Suuren rajaan. ”Ei ol-

lut muuta keinoa kuin madame Kollontain reseptin mukaan turvautua 

Stalinin suurmielisyyteen.” Sen takia oli keksittävä kaikki hellyttävät syyt 

Viipurin puolesta. Oli kerrottava, kuinka kaupunki oli koko Itä-Suomen 

pääkaupunki, kuinka sillä oli Suomelle symbolinen merkitys, ja kuinka 

tärkeä se oli itäisen Suomen taloudelle Saimaan kanavan vuoksi. Näiden 

syiden vuoksi Viipuri, Saimaan kanava ja Uuras oli saatava jäämään Suo-

melle. Jos Viipuria ei saataisi, olisi yritettävä kuitenkin saada Saimaan 

kanavan suu Suomen käytävänä ja vesitienä Uuraaseen. Neuvottelut al-

koivat Kremlissä illalla kello 19.239

Kaksi autoa, joissa kummassakin oli kuljettajan lisäksi suojelija eli 

päällystakki, vei miehet Neuvostoliiton pyhimpään vallan paikkaan kol-

mannen auton seuratessa perässä. Kremlin portilla autokolonnaa johta-

maan kaarsi vielä yksi auto. Miesten noustessa autosta siististi puetut ja 

tarmokkaat upseerit johdattivat heidät Molotovin luo. Voionmaa tunnisti 

helposti Molotovin näkemiensä valokuvien perusteella. Toinen herra oli 

lihava, nuorehko ja eloisa Andrei Ždanov240, ”Suomen suuri vihamies 

+ Stalinin mahdollinen seuraaja”, Voionmaa luonnehtii. Heidän lisäk-

seen huoneessa oli Aleksandr Vasilevski,241 ”pieni luiseva, ylen vakava 

238  Voionmaan päiväkirja 7.3.1940 Moskovassa. Voionmaan arkisto. KA.
239  Voionmaan päiväkirja 8.3.1940 Moskovassa. Voionmaan arkisto. KA.
240  Ždanov (1896–1948) oli Stalinin terrorin yksi toteuttajista, joka tuli suomalaisille sittemmin tunnetuksi 

Valvontakomission (1944–47) puheenjohtajana. Ždanov lähettiin kesäkuussa 1940 Viroon venäläistä-
mään maata. Hänen poikansa Juri oli aviossa Stalinin tyttären Svetlanan kanssa.

241  Vladimirov 1995, 234.



suomi osana länsivaltojen arktista suunnitelmaa 301

ja äreän oloinen nuori mies” sekä Molotovin sihteeri ja tulkki, jonka 

englannin taito osoittautui kehnoksi. Miehet istutettiin pitkän pöydän 

ääreen siten, että Molotov istui pöydän päässä ja hänen oikealla puolel-

laan suomalaiset rivissä siten, että lähinnä Molotovia istui Ryti, sitten 

Paasikivi, Walden, Voionmaa, tulkki ja sihteeri. Toisella puolen pöytää 

lähimpänä Molotovia istui Ždanov, sitten tulkki, Vasilevski ja venäläi-

nen sihteeri. Juri Ždanov on sittemmin muistellut, että hänen isänsä 

ja Stalin olivat lukeneet yhdessä varta vasten heille käännettyä Hitlerin 

Mein Kampf -teosta ja keskustelleet loputtomasti Saksan liittolaisuuden 

hyvistä ja huonoista puolista.242 Suomalaiset olivat syvästi pettyneitä, 

kun Stalin ei ollut paikalla. Vastapuolen kokoonpano ei tiennyt hyvää, 

mietti Paasikivi.243

Voionmaankin mukaan Stalinin poissaolo teki masentavan vaikutuk-

sen. Suomalaiset kuitenkin toivoivat, että tämä liittyisi jossain vaihees-

sa joukkoon. Stalinin valinta pysyä neuvottelutilanteesta ulkona lienee 

liittynyt hänelle ikävään ja odottamattomaan sodan käänteeseen. Tämä 

oli luvannut marssia Suomeen parissa viikossa, mutta toisin oli käynyt. 

Pieni kansa oli nöyryyttänyt suurvaltaa, mikä oli saanut aikaan armei-

jan sisäisiä puhdistuksia, jotka jatkuivat koko kevään. Stalin oli sodan 

pitkittyessä pohtinut myös koko sotaretkeä: ”Olisimmeko voineet välttää 

sodan? Minun mielestäni sota oli väistämätön… Muutaman kuukauden 

viivyttely olisi merkinnyt kahdenkymmenen vuoden lykkäystä…”244 Mitä 

hän tarkoitti 20 vuoden viivästyksellä, jää ilman selitystä. Ehkä hän vain 

tarkoitti, että nimenomaan hänen itsensä osalta mahdollisuus Suomen 

alueiden valtaamiseen olisi menetetty. Stalinhan oli tuolloin 61-vuotias 

ja hallinnut maataan kovalla kädellä jo parikymmentä vuotta.

Stalinin vihamiehillä oli selkeä näkemys Suomen sotaretkestä. Maan-

pakoon ajetun Lev Trotskin mukaan Stalin oli virheellisesti luullut saa-

vansa Suomen polvilleen uhkailemalla. Liioin tämä ei ollut kyennyt 

arvostamaan Suomen kansan itsenäisyystaistelun perinnettä. Suoma-

laisten itsepäisyys todisti, että Stalin oli oman politiikkansa uhri. Trotski 

242  Monte�ore 2004, 316.
243  Paasikivi 1958a, 177.
244  Monte�ore 2004, 339. 
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arvioi Stalinia mieheksi, jolla ei ollut koskaan ollut omaa ulko- ja sisäpo-

liittista strategiaa, sillä tämä oli elänyt aina muiden tuottamien ideoiden 

varassa. Vuosien 1939–1940 tapahtumiin mennessä hän oli tuhonnut 

suuren osan avustajistaan, mikä näkyi sellaisena onnettomana tapahtu-

mana kuin Suomen sotaretki. Trotski kirjoittaa, että ”näin alkoi häpeäl-

linen sota tarpeettomasti, ilman selkeää tavoitetta, ilman moraalista ja 

materiaalista valmistautumista, sellaisella hetkellä, jolloin jopa kalenteri 

varoitti seikkailuista”.245 Kalenterilla Trotski tarkoitti runsaslumista, an-

karaa pakkaskautta.

Suomalaisdelegaation ja venäläisten kokous alkoi Molotovin haettua 

viereiseltä työpöydältä Suomelle Neuvostoliiton jo aiemmin esittämät 

viralliset rauhanehdot. Suomalaisilla ei ollut mukanaan mitään pape-

reita, mikä vaikuttaa hieman erikoiselta. Sen jälkeen Ryti luki venäjäksi 

Suomen vastauspuheenvuoron, ”joka oli rakennettu rauhaarakentavaan, 

kunnioittavaan sävyyn ja jossa lausuttiin hartain toivomus, että Venä-

jä osoittaisi rauhanneuvotteluissa kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta”. 

Molotov vastasi pitkään, syyttävään ja armottomaan tyyliin. Puheen pää-

paino oli, että Leningradin turvallisuus vaati vallinneissa olosuhteissa 

aikaisempaa laajemman turvallisuusvyöhykkeen. Se tarkoitti sitä, että 

koko Kannas, Viipuri ja Viipurinlahti aina Pietari Suuren rajaan saakka 

oli oleva kaupungin suoja-aluetta. Näiden lisäksi Molotov esitti uusiakin 

vaatimuksia liittyen Muurmannin radan turvallisuuden lisäämiseen. Pet-

samon alueella Neuvostoliitto vaati koko Kalastajasaarennon siirtämistä 

itselleen. Hanko mainittiin myös ja eipä Molotov unohtanut Hankoa 

ympäröiviä saariakaan. Hän otti esille myös rautatieyhteyden saamisen 

Muurmannin radalta Kantalahdesta Kemijärven kautta Tornioon ja siel-

tä edelleen Ruotsiin ja Norjaan. Näin Lappi olisi saatu erotetuksi muusta 

Suomesta rauhanomaisesti. Voionmaan mukaan Molotovin koko pu-

heen läpi huokui syytös Suomen vastaan; sillä oli hyökkäävä asenne Le-

ningradia vastaan ja se ajoi länsivaltain asioita.246

Sanojensa vahvistukseksi Molotov otti itsevarmasti esiin kartan, jo-

hon uusi maiden välinen rajalinja oli merkitty. Siinä Hangon ympärille 

245  Ks. Pursiainen 2011, 393.
246  Voionmaan päiväkirja 8.3.1940 Moskovassa. Voionmaan arkisto. KA.
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oli merkitty musta rengas. Järkyttyneenä Voionmaa kirjoittaa: ”Ei olisi 

uskonut tätä kaikkea, ellei olisi nähnyt noita mustia viivoja viheriällä 

kartalla.” Muutkin suomalaiset olivat typertyneitä. Paasikivi yritti omas-

sa puheenvuorossaan muistuttaa, että Stalin oli ennen sotaa tyytynyt 

monin verroin pienempään alueeseen, jonka silloin katsottiin turvaa-

van Leningradin turvallisuutta. Ryti puolestaan kritisoi hänkin Pieta-

ri Suuren rajaa, jolla Suomessa oli käsitetty koskevan vain Laatokan 

pohjoispuolista aluetta. Sen sijaan Viipurinlahdesta ei Suomelle ollut 

esitetty selvää vaatimusta, minkä Molotov kiisti ja osoitti asiakirjoista 

ilmoittaneensa vaatimuksen jo aiemmin Suomelle. Voionmaan mukaan 

Viipurin Suomelle jäämisen puolesta ei väitetty mitenkään tehokkaasti. 

Ruutia ei nähtävästi haluttu tuhlata ”variksille”, kun päähenkilö, johon 

oli tarkoitus vaikuttaa, yhä suuremmaksi pettymykseksi pysyi edelleen-

kin ja loppuun saakka näkymättömissä.247 Aleksandra Kollontain ohje oli 

ajautunut sen myötä karille.

Suomalaisia masensi myös se, että suuren osan keskusteluajasta vei 

Ždanovin hyökkäykset Suomea vastaan syystä, että Suomessa oli ajettu 

hänen mukaansa länsivaltojen etuja. Maassa ei hänen mukaansa ollut 

millään lailla vastustettu länsilehtien Timesin ja le Temps’n politiikkaa. 

Lähes kaksi ja puoli tuntia kestäneiden neuvottelujen päätteeksi suo-

malaiset pyysivät mieliä kuohuttaneen kartan mukaansa tutustuakseen 

siihen tarkemmin. Iltaruoan jälkeen miehet alkoivat alakulon vallassa 

valmistella asiapapereita palatsissaan. Voionmaa siirsi uudelle kartta-

pohjalle venäläisten vaatiman rajan ja Uudenkaupungin rauhan (1721) 

rajalinjan, jonka mukaan Viipuri ja sen ympäristö jäisivät venäläisille. 

Asiasta raportoitiin Suomeen, mutta tässä vaiheessa ei kysytty lisäohjei-

ta. Suomen hallitushan oli jo suostunut ottamaan rauhanneuvottelujen 

pohjaksi Neuvostoliiton esittämän uuden rajalinjan. Voionmaa arveli, 

että tämä avasi neuvottelijoille laajat valtuudet varsinkin, kun venäläiset 

olivat esittäneet jo uusiakin ehtoja.248

Myöhemmin, välirauhan aikana, Suomen Berliinin lähettiläs viesti 

ulkoasiainministeriölle, että saksalaisen informantin antaman tiedon 

mukaan Stalin oli ollut aluksi aseellista taistelua vastaan, mutta hän oli 

247  Voionmaan päiväkirja 8.3.1940 Moskovassa. Voionmaan arkisto. KA.
248  Voionmaan päiväkirja 8.3.1940 Moskovassa. Voionmaan arkisto. KA.
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suuttunut ”yhden neuvottelijamme jostakin lausunnosta, jonka oli pi-

tänyt itseään loukkaavana” ja aloittanut sotatoimet. On todennäköistä, 

että Stalin viittasi Tanneriin. Sen jälkeen Stalinia oli kuulemma ollut 

vaikea saada suostuttelemaan sodasta kuin vasta 12.1.1940 taivuttelun 

jälkeen. Stalin oli kaavaillut tuolloin haluavansa Suomesta myös ”Lou-

nais-Suomen” turvaksi Ruotsia vastaan. Tästä Saksa oli saanut hänet 

luopumaan.249

Lauantaina 9. maaliskuuta 1940 Voionmaa heräsi Moskovan aa-

munkoittoon varhain ja tarkisti vielä Pietari Suuren rajalinjan kartal-

le. Suomalaiset neuvottelijat viettivät päivänsä palatsissa, heitä palvel-

tiin ruhtinaallisesti ja ruoka oli herkullista: kaviaaria, Siperian lohta, 

rapu-hummerisekoitusta, kurkkuja, keittoja, piirakoita, possuleikkeitä 

tattarivadilla, jättiläiskuoreita, juustoja, hedelmiä, kahvia, viinejä, mi-

neraalivettä… ” ja tämä oli vain yksi tavallisista aterioistamme”.250 Suo-

mesta tuli päivän mittaan useita viestejä sotatapahtumien kulusta Talin 

ja Viipurinlahden tienoilla. Iltapuolella tuli sähkösanoma, joka horjutti 

tehtyä rauhanohjelmaa. Eversti Aladár Paasonen nimittäin tiedotti neu-

vottelijoille englantilaisten laajoista suunnitelmista, joita Suomikin voisi 

käyttää painostuskeinona. Tähän uuteen mahdollisuuteen ei kuitenkaan 

ulkoasiainministeri Tanner Suomessa eivätkä rauhanneuvottelijat Mos-

kovassa uskoneet. Puheita ja huhuja oli ollut jo liikaakin, mutta tekoja 

vähän.251

Lauantaipäivän pohdinnat palatsissa keskeyttivät Ruotsin edustajis-

ton päällikön Vilhelm Assarssonin ja USA:n puuhakkaan ja repäisevän 

amerikanjuutalaisen lähettilään Laurence Steinhardtin252 kyläilyt. Jäl-

kimmäinen oli vieraillut aiemmin myös Molotovin luona. Steinhardt oli 

rauhanteon kannalla − ellei sitten Suomi kestäisi vielä kuutta kuukautta? 

Samoin kuin Assarsson myös Steinhardt piti Pietari Suuren rauhanrajaa 

hyvänä vaihtoehtona kun toisessa vaakakupissa oli Suomen miehitys. 

Steinhardt lohdutti suomalaisia sillä, että nykyään rajat eivät olleet kovin 

249  Berliinin lähettilään raportti 1.6.1940. Kansio 5 C. UM:n arkisto.
250  Voionmaan päiväkirja 9.3.1940 Moskovassa. Voionmaan arkisto. KA.
251  Voionmaan päiväkirja 9.3.1940 Moskovassa. Voionmaan arkisto. KA.
252  Steinhardt toimi USA:n Moskovan lähettiläänä 1939–1941. Sitä ennen hän oli toiminut Ruotsissa ja 

Perussa. Moskovan jälkeen hänet siirrettiin Turkkiin. Ks. Steinhardt A. http://moscow.usembassy.
gov/ministers-and-ambassadors.html (poimittu 29.12.2012).
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pysyviä.253 Molotov oli pitänyt Steinhardtia erityisessä suosiossa ja tarjon-

nut tälle poikkeuksellisen kostean lounaan avatakseen uutta luottamusta 

Neuvostoliiton ja USA:n välille.254

Suomi oli kypsynyt alueluovutuksiin saadakseen rauhan aikaiseksi. 

Ratkaisun hetki oli käsillä sunnuntaina 10. maaliskuuta 1940. Voion-

maa kirjoittaa tuolloin: ”Kannaksella ollaan heti valmiit luovuttamaan 

Vri-Käkisalmi – siis koko Kannas. Viipurin olemme luvannet mukaan, 

mutta Viipurilla ei ole sotilaallista eikä yleensä muutakaan merkitystä 

Vlle…”255 Kaupungin menetys tuntui kerrassaan kauhealta ajatukselta. 

Päämajan Aksel Airon kerrottiin olleen poissa tolaltaan sen takia, että 

noina samoina aikoina suomalaiset sotilaat olivat olleet niin umpiväsy-

neitä Talin rintamalla, että venäläiset olivat tulleet suoraan heidän ase-

miinsa kenenkään huomaamatta ja vanginneet koko joukon.256

Kello kaksi iltapäivällä (10.3.1940) suomalaiset herrat vietiin jälleen 

neuvotteluihin mutta vain kuulemaan, ettei Neuvostoliitto aio tehdä mi-

tään myönnytyksiä ehtoihinsa. Voionmaa harmitteli, että minimaalisen 

venäjän kielen taitonsa ja heikentyneen kuulonsa takia hän ei voinut 

tehdä neuvotteluista tarkkoja muistiinpanoja. Toisaalta hän valitti sitä, 

että suomalaisten puolelta keskustelu oli ”liian advokatyyriä siitä, kenen 

vika oli, että meillä oli vaillinaiset tiedot venäläisten ehdoista”. Sehän ei 

Voionmaan mukaan ollut lainkaan pääasia, vaan pääasia oli tuleva rajan 

kulku. Kallista aikaa kului annetuista tiedoista inttämiseen eikä varsi-

nainen asia edistynyt yhtään. Paasikivi oli suomalaisista eniten äänessä, 

vaikkakin Ryti piti Voionmaan mukaan mainion yleisesityksen tilan-

teesta, mutta jatkossa hän ehkä liiaksi ajoi omaa asiaansa. Masentavien 

tietojen jälkeen delegaatit lähettivät Helsinkiin sähkösanomia ja vaativat 

sekä valtuutuksia rauhan tekemiseen että hyväksymään itse rauhankoh-

dat. Helsingistä miehet saivat paluupostina hieman epäröiviä tilanne-

katsauksia. Vasta seuraavana aamuna saapuivat valtuudet ja hyväksyntä: 

”Tilanne pakottaa hallituksen hyväksymään ehdot sellaisenaan.” Seuraa-

vana päivänä, 11. maaliskuuta 1940 kello 11, Voionmaa kirjoittaa, ”se on 

253  Voionmaan päiväkirja 9.3.1940 Moskovassa. Voionmaan arkisto. KA.
254  Nevakivi 2000, 316.
255  Voionmaan päiväkirja 10.3.1940 Moskovassa. Voionmaan arkisto. KA.
256  Pakaslahti 1970, 302.
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täytetty”. Neuvottelijoille tiedotettiin, että suomalaisten asema rintamalla 

alkoi olla kestämätön, joten aselepo oli saatava nopeasti aikaan. Voion-

maan mukaan delegaatio tunsi kipeästi kiireen: joka hetki rintamalla 

uhkasi katastro� ja nuorukaisten veri virtasi hukkaan neuvottelijoiden 

vitkastellessa Moskovassa.257

Jos Suomi teki rauhan Saksan neuvosta tai tuhon pelossa, voidaan 

vastaava kysymys esittää Neuvostoliiton osalta. Sitä, miksi Stalin teki 

nopean rauhan Suomen kanssa, on selitetty sitäkin monella tekijällä. 

Uskottavalta kuulostaa Trotskin selitysmalli, jonka mukaan taustalla 

oli Stalinin pelko Englannin ja Ranskan liittymisestä sotaan Suomen 

puolelle, mistä olisi voinut kehkeytyä suursota Neuvostoliiton ja län-

nen suurvaltojen välille, sitä Stalin ei tuossa vaiheessa todellakaan 

halunnut. Toisaalta Trotski on huomauttanut, että Neuvostoliiton 

rauhanteon taustalla on voinut olla myös se, että Hitler olisi vaatinut 

Stalinia luopumaan Suomen venäläistämisestä, koska hän olisi kokenut 

sen uhkana omille Pohjoismaiden valloitussuunnitelmilleen. Trotskin 

mukaan Hitler ei ollut kiinnostunut Suomesta sinänsä, vaan Suomen 

roolista Saksan ja Venäjän puskurivyöhykkeenä.258 Hitler pelkäsi, että jos 

Stalin miehittäisi Suomen, saksalaiset menettäisivät omille joukoilleen 

suunnittelemansa tukikohdan. On myös arveltu, että Stalinia joudutti 

rauhaan Turkin levottomat olot ja Bakun öljykenttien kohtaama uhka. 

Lisäksi Stalin oli kuullut Molotovilta 5.3.1940, että ulkomaisen interven-

tion vaara oli suuri.259

Suomessa tiedettiin sittemmin välirauhan aikana, että rauhansopi-

mus oli myös Neuvostoliitossa kiistanalainen loppuun asti. Maan kor-

keimman neuvoston käsitellessä asiaa jakautuivat mielipiteet kahteen 

leiriin; toiset rauhan puolesta, toiset vastaan. Puna-armeijan johtomie-

het vaativat kiihkeästi sodan jatkamista ja Suomen valloittamista. Sen 

sijaan kommunistinen puolue väitti sodan tulleen jo liian kalliiksi ja 

vaati rauhansopimuksen allekirjoittamista. Suomi voitaisiin puolueen 

uskomuksen mukaan edelleen valloittaa vallankumouksellakin. Kiihkeä 

257  Voionmaan päiväkirja 10.3.1940 Moskovassa. Voionmaan arkisto. KA.
258  Pursiainen 2011, 394.
259  Ks. Rentola Kimmo, Intelligence and Stalin’s Two Crucial De�nitions in the Winter War, 1939–40. The 

International History Review 35:5, 1102–1103.
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keskustelu ei johtanut tulokseen, vaan asiasta oli äänestettävä, jolloin 

puolueen kanta voitti,260 ja sotatoimet päätettiin lopettaa.

Näissä tunnelmissa Suomen rauhankirjan laatijat jatkoivat työtään 

Moskovassa. Voionmaa ryhtyi piirtämään suomalaisten esittämää ra-

jalinjaa kartalle ja muokkaamaan Tarton rauhanneuvottelujen mallin 

mukaan rauhankirjan artikloja. Loppukokous alkoi illalla kello kuusi, 

ja se kesti kaksi tuntia. Molotov oli taipumaton. Vasta kun Ryti totesi, 

että suurvalta saa näköjään kaikki haluamansa, heltyi Molotov hieman, 

ja Voionmaa piirsi esillä olevaan karttaan lisäalueita Suomelle Värtsilän 

kohdalta. Neuvottelijat naurahtivat ja Molotov leikkasi osan pois omalla 

kynällään: hän suostui vain minimaalisiin oikaisuihin. Palatsiin palat-

taessa miesten hermot olivat kireällä, ja Walden hyökkäsi Paasikiven 

kimppuun siitä syystä, että tämä oli taipunut venäläisten esitykseen, jon-

ka suomalaiset sitten hyväksyivät. Waldenin mukaan oli nimenomaan 

sovittu, että asetetaan sekakomitea laatimaan rauhankirjaa. Asiasta rii-

deltiin pitkään.261

Tiistaina 12. maaliskuuta suomalaiset alkoivat viimeistellä rauhankir-

jaa. Samalla miesten mielten jännitys ja pettymys purkautuivat katkeri-

na sotasyyllisten hakemisina. Walden moitti suureen ääneen Niukkasta 

ja Cajanderia, Ryti haukkui puolestaan Hannulaa tyhmäksi ja Paasikivi 

räjäytti ilmaan ulkoasiainministeriön ja useimmat lähettiläät, haukkui 

Ruotsin paskamaaksi ja ruotsalaiset ”paskakansaksi voileipäpöytineen ja 

helan går -kansallislauluineen”. Siinä suuren pettymyksen tilassa Voion-

maakaan ei malttanut pitää suutaan kiinni. Walden ja Paasikivi kävivät 

melkein käsikähmää Ruotsin vuoksi, jota Paasikivi armottomasti arvosteli 

ja Walden ritarillisesti puolusti. Toisaalta tulevaisuuteen katsovat miehet 

julistivat, että tällä sopimuksella kolonisoidaan koko Uusimaa ja Etelä-

Suomi Karjalasta evakuoidulla väellä ja rakennetaan Saimaan kanavan 

tilalle uudet paremmat kanavat Kymijoen suusta Päijänteeseen ja sieltä 

Saimaalle, lisätään kansan säästäväisyyttä ja työvoimaa, ja lopuksi kehut-

tiin vielä Suomen nuorisoa. Vielä tässä vaiheessa Moskovan neuvottelijat 

260  Suomen ja Neuvostoliiton suhteet sodan jälkeen. Helmikuu 1941. Ei allekirjoitusta. Muistion ylä-
reunaan on lyijykynällä kirjoitettu, että Puntila on antanut tiedot ja hyväksynyt sanamuodot. Aaro 
Pakaslahden arkisto. Kansio I. UM:n arkisto.

261  Voionmaan päiväkirja 11.3.1940 Moskovassa. Voionmaan arkisto. KA.
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saivat lohdutukseksi tarkoitetun mutta tyhjänpuhuvan viestin Suomen 

Lontoon lähettiläältä Georg Achates Gripenbergiltä, että Englanti kyllä 

tulee auttamaan Suomea. Hallituskin yritti esittää vielä mahdollisuutta, 

että Kuolajärven sijasta annettaisiin käytävä Petsamosta, mitä pidettiin 

ponnettomana ehdotuksena – sitä oli jopa ylipäällikkö vastustanut,262 

vaikkei tuntenutkaan mielenkiintoa pohjoisiin rajankäynteihin.263

Saman päivän aikana (12.3.1940) kokouksia pidettiin kaksi. Ensim-

mäisessä suomalaiset koettivat vielä saada parannuksia paperiin. Vain 

pieniä yksityiskohtia saatiin korjattua. Toinen rauhankirjan käsittely al-

koi illalla kello 22 – jälleen siis yöllä − jolloin muutamia täsmennyksiä 

saatiin vielä läpi. Suomalaisten palatessa palatsiin he alkoivat kääntää 

asiakirjaa suomeksi, ja se valmistui aamulla puoli kuuden aikaan. Kes-

kiviikko 13. maaliskuuta oli rauhandelegaation paluupäivä. Miehet kä-

vivät allekirjoittamassa suomalaiset kappaleet, joihin venäläiset olivat 

tehneet vielä pari korjausta. Neuvottelijat hyvästelivät venäläiset viileästi, 

menivät syömään palatsiin ja siirtyivät autoilla lentokentälle. Lentoken-

tällä heitä oli saattamassa venäläinen protokollapäällikkö V. Barkov sekä 

Ruotsin lähettiläs Assarsson sekä ruotsalainen sotilasattasea. Ryti ja Paa-

sikivi olivat kohtuullisen hyvällä tuulella, kiittelivät venäläisiä vieraanva-

raisuudesta ja sanoivat, että he olivat lihoneet matkalla kiitos runsaan 

venäläisen ruoan. Assarssonkin kevensi tunnelmaa kehumalla viisaita 

miehiä rauhanteosta.264  

Lähtöpäivänä oli vankka sumu, ja kone lensi arveluttavan matalalla 

Riikaan ja sieltä Tukholmaan. Illalla kello yhdeksän maissa miehet pää-

sivät heitä odottaneeseen Turun-koneeseen. Paasikiveä ja Voionmaa-

ta kuljettanut auto saapui Helsinkiin kahden aikaan yöllä.265 Raskaan 

pettymyksen tuottanut retki oli päättynyt. Paasikivi kommentoi matkaa 

myöhemmin, että kuoleman viikate oli sipaissut Suomen kansaa talviso-

dassa ja oli viedä siltä hengen. Tuho oli ollut aivan ovella.266 Talvisodan 

aikainen kansanhuoltoministeri von Fieandt on muistellut, että rauhan-

262 Voionmaan päiväkirja 12.3.1940 Moskovassa. Voionmaan arkisto. KA.
263  Lähteenmäki 1999, 52.
264  Vladimirov 1995, 244.
265  Voionmaan päiväkirja 13.3.1940. Voionmaan arkisto. KA.
266  Paasikivi 1958a, 216.
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sopimus oli kuin herääminen painajaisesta: ”Suomi oli pelastettu, tyn-

känä, mutta kuitenkin!”267 Rintamalla sotilaat pysähtyivät ällistyneinä 

paikoilleen sodan jyskeen lakattua ja kuulivat pitkästä aikaa lintujen lau-

lavan metsässä.268 Sotilaiden sanotaan itkeneen vuolaasti, kun he kuu-

livat radiosta Mannerheimin päiväkäskyn 14.3.1940: se oli kuin loitsu, 

jossa väritettiin mustien päivien jälkeen kevääksi kääntyvä suomalainen 

maisema ja maakunnat Topeliuksen tapaan: ”Olen ylpeä Teistä kuin 

olisitte omia lapsiani, yhtä ylpeä tunturien miehestä Pohjolassa kuin 

Pohjanmaan lakeuksien, Karjalan metsien, Savon kumpujen, Hämeen 

ja Satakunnan viljavien vainioiden, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen 

lauhojen lehtojen pojista.”269

Kunniakujia ei tarvinnut rakentaa myöskään epäonniselle Terijoen 

hallitukselle. Sen toiminta oli näivettynyt iskulauseisiin − paitsi tämän 

tutkimuksen kannalta eräässä tärkeässä kohdassa se oli päihittänyt suo-

malaiset hallitusherrat. Terijoen hallitus oli nimittäin ainoa, joka on-

nistui rakentamaan Suur-Suomen paperilla olevaan sopimukseen asti. 

Kuten luvussa 3 on esitetty, punapakolainen Edvard Gylling kumppanei-

neen oli hyvin kiinnostunut Voionmaan vuosien 1917−1919 julkaisuissa 

esittämästä Suur-Suomi-mallista. Näihin laajan Suomen ystäviin kuu-

lui myös alkujaan laukaalainen Stalinin uskottu Otto-Wille Kuusinen, 

joka allekirjoitti Moskovassa yhdessä Molotovin kanssa ja Terijoen hal-

lituksensa nimissä Keskinäisen avunannon ja ystävyyden sopimuksen 

Suomen Kansanvaltaisen Tasavallan ja Neuvostoliiton välillä 2.12.1939. 

Sopimus tehtiin lujittamaan Tartossa 23.10.1920 tehdyn rauhansopi-

muksen henkeä ja perusasettamuksia sekä Leningradin ja Suomen ete-

lärannikon turvallisuutta silmällä pitäen. Sopimusosapuolten katsottiin 

olevan valtiollisesti riippumattomia, eikä niiden katsottu voivan sekaan-

tua toistensa sisäisiin asioihin. Sopimuksen mukaan Neuvostoliitto 

suhtautui ”myönteisesti Suomen kansan kansallisiin toiveisiin Karja-

lan kansan jälleenyhdistämisestä Suomen kansan kanssa liittäen sen 

yhtenäiseen ja riippumattomaan Suomen valtioon”. Venäjän Karjala, 

267  von Fieandt 1970, 136.
268  Salmela-Järvinen 1968, 43.
269  Ylipäällikön päiväkäsky N:o 34 14.3.1940. Ks. www.mannerheim.�/pkaskyt/pk34_40.gif (poimittu 

12.4.2012); Frietsch 1945, 246−248.
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Stalinin operoima ja 1.12.1939 toimintansa aloittanut Suomen kansanhal-
litus eli Terijoen nukkehallitus piirrätti venäjänkielisen sosialistisen Suur-
Suomen kartan. Kartan otsake on lyhykäisyydessään ”Suomen kartta”. 
Se on ainoa  virallinen ja ainutlaatuinen kartta monien hahmottelemasta 
Suur-Suomesta.  Laajuudeltaan sen esittämä Suomi oli idästä suppeampi 
kuin Voionmaan Suur-Suomi -hahmotelmassa, mutta Petsamo, pääosa 
Venäjän Karjalasta ja puolet Kannaksesta olisivat jääneet sen mukaan  
Suomelle. Kuva: Sota-ajan karttakokoelma, Kansallisarkisto.
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kaikkiaan 70 000 neliökilometriä liitettäisiin Suomeen, jolloin Suomi 

luovuttaisi vastikkeena Neuvostoliitolle 3 970 neliökilometrin suuruisen 

alueen Karjalankannakselta sekä vuokraisi tälle Hangon niemimaan ja 

sitä ympäröivä merialueen 30 vuodeksi. Kiinnostavasti venäläiset eivät 

laskeneet Kannasta Karjalaksi.

Lisäksi Suomi sopimuksen mukaan myisi Neuvostoliitolle Suursaa-

ren, Seiskarin, Lavansaaren, Tytärsaaren ja Koiviston sekä osia Kalasta-

jasaarennosta ja Keskisaarennosta kaikkiaan 300 miljoonalla markal-

la270. Suomen Kansanvaltainen Tasavalta ja Neuvostoliitto sitoutuivat 

sopimuksella myös antamaan toisilleen ”kaikenlaista apua”, kuten soti-

laallista apua sekä lisäämään kauppaa maiden välillä. Sopimus tehtiin 

25 vuodeksi, ja se astui voimaan heti.271 Sopimuksessa mainitut alue-

vaihdot koskivat näin samoja alueita, joita Neuvostoliitto oli yrittänyt 

turhaan saada Helsingin hallitukselta. Mutta kuten tunnettua, suoma-

laisten punapakolaistenkin Suur-Suomi jäi paperimaaksi eikä sopimusta 

koskaan rati�oitu.

Vanhat herrat Moskovassa

Matkat Moskovaan eivät päättyneet rauhanneuvotteluihin vaan Voion-

maa ja Paasikivi matkasivat vielä toisenkin kerran Neuvostoliiton valta-

keskukseen 18. maaliskuuta 1940. Tälläkin kerralla matka taittui lentäen 

Turun ja Tukholman kautta. Tukholmassa miehet yöpyivät tällä kertaa 

Grand Hotellissa, missä he illallisella suunnittelivat uusiin oloihin pe-

rustuvan ja uutta politiikkaa ajavan ulkopoliittisen seuran perustamista 

Helsinkiin. Siihen voisivat kaikki halukkaat liittyä, ja Voionmaa aikoi 

ryhtyä asian tiimoilta toimiin saman kevään aikana. Seuraavan päivän il-

tapuolella miehet laskeutuivat Moskovaan, missä heitä oli vastassa venä-

läinen virkamies, joka vei heidät tuttuun palatsiin Ostrovskaja Ulitsalle. 

Ennen venäläisten kanssa tapaamistaan miehet rakensivat ohjelmansa: 

270  Noin 85,7 miljoonaa euroa vuoden 2012 rahassa. Rahanarvonkerroin, laskuri. Ks. www.nordea.� (poi-

mittu 12.1.2012).

271  Ks. Terijoen hallitus �.wikisource.org/wiki/Keskinäisen_avunannon_ja_ystävyyden_sopimus_Neuvosto-

liiton_ja_Suomen_Kansanvaltaisen_Tasavallan_välillä (poimittu 12.9.2012).
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ensin oli otettava esille rauhansopimukseen liittyvät seikat, kuten raja-

komission perustaminen, Hangon asioiden järjestelyt ja vankien vaihto. 

Toinen heidän tehtävänsä oli niin sanottujen ”hetken kysymysten” rat-

kaiseminen, kuten Hangon luovutuksen ajankohta, Hangon tutkimus-

komitean nimeäminen, miinakentät ja Enson kysymys. Kolmanneksi oli 

käsiteltävä suomalaisten evakuointiin liittyvät asiat, kuten luovutetuilla 

alueilla vielä olevien arkistojen ja muinaisesineiden kohtalo sekä luovu-

tuksiin liittyvät hallinnolliset ja taloudelliset seikat.272

Maaliskuun 20. päivänä 1940 miehet jättivät Kremliin rati�oitavan 

rauhanasiakirjan ja lähtivät tapaamaan ruotsalaista diplomaatti Assars-

sonia. Paasikivi on kehunut suhdettaan Assarssoniin läheiseksi, luotta-

mukselliseksi ja miellyttäväksi.273 Kun Paasikivi ja Voionmaa palasivat 

neuvottelupöytään, venäläiset olivat vaatimassa muutoksia tekstiin ja 

kokonaan uutta ruotsinkielistä tekstiä. Voionmaa ja Paasikivi ”mulkka-

sivat” tekstiin selityksiä venäläisten mieliksi, kunnes se vihdoin kelpasi. 

Rati�ointi tapahtui Kremlissä kello 11. Sen jälkeen sovittiin rajakomis-

sioon nimettäväksi neljä jäsentä kummaltakin puolelta. Hanko tultiin 

luovuttamaan venäläisille jo 22.–23.3. välisenä yönä kello 24.274

Seuraavana päivänä vaihdettiin tiedot miinakentistä. Voionmaa la-

maantui nähdessään venäläisten miinoittamat alueet: muun muassa 

laivaväylä Ahvenanmaalta Turkuun oli miinoitettu. ”Kauhistus iski sydä-

meen, kun ajattelin että siellä on Unto [Voionmaan poika] kulkenut vi-

hollisen miinain keskellä ja voi vielä milloin hyvänsä lentää laivoineen 

säpäleiksi.” Helsinkiin toimitettiin kiireesti sähke, jossa vaadittiin niin 

pian kuin mahdollista kieltämään kulku vaarallisella alueella. Sopimus-

ten teko sujui verkkaisesti, ja välillä Molotov tarinoi suomalaistaustaisis-

ta neuvostosankareista Toivo Antikaisesta ja Adolf Taimesta.275 Pitkään, 

jyrkästi ja kuivakkaan holhoavasti hän puhui myös Suomen mahdol-

lisesta puolustusliitosta, jota hän kategorisesti vastusti. Voionmaan 

272  Voionmaan päiväkirja 18.–19.3.1940 Moskovassa. Voionmaan arkisto. KA.

273  Polvinen 1995, 175.

274  Voionmaan päiväkirja 20.3.1940 Moskovassa. Voionmaan arkisto. KA.

275  Toivo Antikainen (1898−1941) oli Helsingissä syntynyt ja 1918 Neuvosto-Venäjälle paennut SKP:n 

jäsen ja Puna-armeijan upseeri. Hän osallistui valkoisten heimoretkeläisten karkottamiseen Venäjän 

Karjalasta; Adolf Taimi (1881−1954) oli Pietarissa syntynyt suomalainen, bolsevikki ja SKP:n puolue-

työntekijä.



suomi osana länsivaltojen arktista suunnitelmaa 313

mukaan se oli kaameaa, pahanenteistä puhetta. Sitä ei lieventänyt se, 

että Molotov korosti kovasti Neuvostoliiton pysyvän rauhansopimuksen 

noudattamisessa eikä aikonut puuttua Suomen sisäisiin asioihin. Suo-

malaiset taas yrittivät parhaansa mukaan vakuuttaa, ettei Ruotsi – johon 

puolustusliitolla viitattiin – hautonut missään tapauksessa hyökkäyksiä 

vaan päinvastoin pyrki estämään niitä. Puhuttu puolustusliitto tarkoitti 

vain Pohjolan sotilaallisen neutraalisuuden suojelua. Näitä vakuutteluja 

Molotov ei tuntunut kuitenkaan uskovan. Seuraavan päivän Pravdassa 

oli samaa aihepiiriä kuvaava kirjoitus ”Reaktio Ruotsissa ei vähene”, 

mikä Voionmaan mukaan oli sekin pahaenteinen.276

Samaan aikaan kun suomalaisdelegaatit kärvistelivät Kremlissä, Viipu-

rissa juhlittiin kaupungin palaamista äiti-Venäjän syliin. Tassin Viipurin-

kirjeenvaihtaja iloitsi, että sen jälkeen kun kaupunki oli vallattu väki-

rynnäköllä, oli siellä pidetty vajaan parin viikon sisällä jo 45 konserttia. 

Leningradista tulleet soittoniekat konsertoivat palaneiden talojen rauni-

oilla, runnelluilla toreilla ja sotkuisilla kaduilla sekä linnassa.277

Paasikivi ja Voionmaa viettivät pitkäperjantain balettiesityksessä, joka 

oli Voionmaan mukaan satumainen, suurenmoinen, loistava, fantasti-

nen, uskomaton. Heillä oli kuitenkin aikaa myös vakaville kahdenkeski-

sille keskusteluille Suomen uudesta asemasta, jota he pitivät huolestut-

tavana. Voionmaa esitti, että Paasikiven velvollisuus oli jäädä Moskovaan 

ainakin joksikin aikaa Suomen lähettilääksi, sillä kenelläkään muulla ei 

sillä hetkellä ollut niitä edellytyksiä, joita vaikea tilanne edellytti. Voion-

maan mukaan Paasikivellä oli monia etuja, kuten mukiinmenevä kielitai-

to, suosio venäläisten keskuudessa, auktoriteettia Suomessa sekä yleinen 

ymmärrys Venäjän kansaa kohtaan. Lisäksi hänellä oli Voionmaan mu-

kaan selvä käsitys siitä, mitä oli tehtävä – ei ainoastaan Neuvostoliitos-

ta tulevan, todella suuren vaaran välttämiseksi – vaan myös venäläisten 

vallanpitäjien käsitysten käännyttämiseksi Suomelle suosiollisemmiksi. 

Paasikivi oli vastahakoinen suostumaan Voionmaan esitykseen, mutta 

hän ei tyrmännyt sitä täysin. Paasikivi totesi, että jos Voionmaalla olisi 

venäjän kieli hallussaan, hänkin olisi sopiva lähettiläs Moskovaan.278

276  Voionmaan päiväkirja 21.–22.3.1940 Moskovassa. Voionmaan arkisto. KA.

277  Ote Neuvostoliiton radiotiedoista 23.3.1940. Kansio 574. EK-VALPO I:n arkisto. KA.

278  Voionmaan päiväkirja 22.3.1940 Moskovassa. Voionmaan arkisto. KA.
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Parin päivän kulttuuripitoisen odottelun jälkeen Suomen neuvotte-

lijat saivat vihdoin kutsun Kremliin 25. maaliskuuta 1940. Silloinkin 

miehet saivat kuitenkin vain Molotovin antamana venäläisen ehdotta-

man sekakomitean ohjesäännön, jota he alkoivat hioa pikku palatsiinsa 

päästyään. Neuvotteluja odotellessa Voionmaan �losofointi Paasikiven 

kanssa jatkui. Voionmaa huomasi, että Paasikivi asetti valtion kehityk-

sessä tärkeän painon hyvälle johtajalle: hän olisi antanut kansan vaikka 

vähän bolsevisoituakin, kunhan sillä olisi hyvät johtajat ohjaksissaan. 

Voionmaa puolestaan väitti, että jos kansa on vapaa ja sivistynyt, eivät 

johtajat ja henkiset diktaattorit ole kansalle elinehtoja. Korkealle kehitty-

nyt, valtiollisesti kypsynyt, harkitseva demokraattinen kansa loisi hänen 

mukaansa sellaisen yleisen mielipiteen, joka ei olisi vaarallinen kansan 

tulevaisuudelle eikä olisi riippuvainen johtajista. Voionmaa pohti, oliko 

Suomen kansa sellaisella kehitysasteella, vai täytyikö sen kulkea johta-

jien nenärenkaassa ja Saksan diktatuurin turvissa, kunnes sen johtajat 

antaisivat sille taas vapautta – jos ylipäätään antaisivat.279

Voionmaa pelkäsi, että bolsevismi oli jo leviämässä Suomeenkin aa-

vistamattomalla tavalla. Jotta tätä liikettä hillittäisiin, venäläisvastainen 

puhe oli lopetettava ja pakkovalta, jonka turvin tai vankilan ja muiden 

rangaistusten uhalla kiellettiin bolsevismin opin omaksumista Suomes-

sa: tällaisen politiikan jatkaminen olisi varmin tae siitä, että Moskova oli-

si yhä edelleen Suomen kimpussa. Moskovan valtaa tulisivat Voionmaan 

mukaan Suomen kommunistit ilman muuta käyttämään hyväkseen 

etenkin laman aikana: köyhyys ja puute ajaisivat suomalaisia kommu-

nistien syliin. Tällaisessa tilanteessa Paasikiven korostama johtajavalta 

sekä ajassa elävä diktatuuri veisivät maan tuhoon. Bolsevikkien aatteita, 

intoa ja uskoa vastaan ei ollut muuta asetettavaa kuin parempia aattei-

ta ja oppeja, korkeampi sivistys ylipäätänsä. Kommunismin leviämistä 

estäisivät paremmat taloudelliset olot, joita Suomella ei valitettavasti ol-

lut näkyvissä. Voionmaa oli kuitenkin optimisti, ”sillä uskon lopultakin 

sivistykseen ja vapauteen ja niihin perustuvaan demokratiaan, mutta 

tunnen vaistonvaraisesti, että olevamme ankarain sisäisten taistelujen 

edessä”.280 Siinä Voionmaan tilannearvo oli kohtalokkaan oikea.

279  Voionmaan päiväkirja 26.3.190 Moskovassa. Voionmaan arkisto.

280  Voionmaan päiväkirja 26.3.190 Moskovassa. Voionmaan arkisto. KA.
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Paasikiven ja Voionmaan odottelu päättyi vihdoin 29. maaliskuuta 

1940. Suomessa oli muodostettu uusi hallitus281, joka lähetti ”vihdoin-

kin” koko joukon sähkeitä neuvottelijoille Moskovaan tiedottaen muun 

muassa, että venäläinen sotaväki oli edennyt laittomasti uudelle rajalle 

ja että Neuvostoliiton lähettiläänä aiemmin ollut Vladimir Derevjanski 

ei ollut enää tervetullut Helsinkiin. Paasikivi sai aiheen raivostua, kun 

Toivo Antikaiseen ja Adolf Taimeen liittyviä tietoja ei saatu Helsingistä. 

Paasikivi manasi Aaro Pakaslahden alimpaan helvettiin ja nimesi hänet 

onnettoman sodan yhdeksi pääsyylliseksi siksi, että hän oli lietsonut tyh-

män Erkon sotapolitiikkaan eikä jarruttanut tätä. Illalla miehet odottivat 

Molotovin kutsua. Sitä ei kuulunut, ja miehet menivät nukkumaan vain 

hypätäkseen kohta ylös, sillä käsky Kremliin kävi kello 24. Öinen tapaa-

minen kesti kaksi tuntia. Käytännöllisten asioiden järjestelyn lomassa 

suomalaiset kuulivat muun muassa, että Suomeen tulisi lähettilääksi 

Riiassa aiemmin ollut Ivan Zotov. Asiat etenivät suhteellisen ripeästi 

neuvottelujen päästessä käyntiin, mutta Voionmaa huokasi jo ensim-

mäisen yön jälkeen, että vielä viikko kahleiden raahaamista!282 Hän oli 

väsynyt ja halusi kotiin.

Toisena pääsiäispäivänä 1940 Voionmaa kirjoittaa pojalleen kärsi-

mättömän kirjeen: ”Olemme tyytymättömiä Um:n toimintaan. Meille 

tulee vähän päästä joutavia sähkeitä teiltä asioissa, jotka kuuluisivat tääl-

lä olevan lähettilään toimintaan… Meidän pitäisi jo päästä täältä. Miksi 

ette lähetä meille mitään tietoja hallituspulan ratkaisemisesta? Elämme 

täällä egyptiläisessä pimeydessä. Mitä on Gripenberg tehnyt siellä? Mik-

sette anna meille tehtäväksi sähkö- ja puhelinjohdon avaamista Hgin ja 

Moskovan välille?”283

Helsingin hallitus pyysi Paasikiveä Moskovan lähettilääksi. Voionmaa 

toteaa päiväkirjassaan, että hän tunsi tässä pyynnössä Tannerille lähet-

281  Rydin II hallitus istui 27.3.1940–4.1.1941. Sdp:sta siihen kuului talvisodan hallituksessakin olleet: 

Tanner kansanhuoltoministerinä, K. A. Fagerholm sosiaaliministerinä, Mauno Pekkala valtiovarain-

ministerinä ja Väinö Salovaara kulkulaitosten ja yleisten töiden ministerinä Uutena Sdp:n edustaja oli 

Kaarlo Salmio, joka toimi ensin kansanhuoltoministeriön ministerinä ja sitten kauppa- ja teollisuus-

ministerinä. Aikaisemman hallituksen puolustusministeri Niukkanen vaihdettiin Rudolf Waldeniin ja 

ulkoasianministeri Tanner Rolf Wittingiin.

282  Voionmaan päiväkirja 29.3.1940. Voionmaan arkisto. KA.

283  Voionmaan kirje T. Voionmaalle. Moskova, toinen pääsiäispäivä 1940. Voionmaan arkisto. KA.
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tämänsä viestin vaikutusta. Paasikivi lähetti aluksi kieltävän vastauk-

sen: kiireellisimmät kysymykset tuli ratkaista ensin. Voionmaa kiirehti 

lähettämään Tannerille toisenkin viestin,284 jossa hän esitti Paasikiveä 

salkuttomaksi ministeriksi. Paasikiven ja Voionmaa yhteiselo Mosko-

vassa avasi Voionmaalle Paasikiven sodanaikaisia poliittisia näkemyksiä 

kollegoistaan. Muun muassa ilmeni, että ”Mannerheim ei ollut mikään 

suuri sotapäällikkö, oli vain diiva, vaikka kyllä muuten viisas mies”. Paa-

sikiven mukaan Mannerheim oli horjunut yhteen aikaan Suomussal-

men menestyksellisten taistelujen ynnä muiden vastaavien tapahtumien 

lumoamana, mutta ennen sotaa tämä oli ollut varma, että sota hävitään 

ja vakuuttanut sitä Kalliollekin. Mitä tuli Tanneriin, Paasikivi oli toimit-

tanut hänet ulkoasiainministeriksi osittain siksi, että Tanner olisi voi-

nut olla jarruna liian suurelle sotainnolle. Kallio oli tuolloin halunnut 

ulkoasiainministeriksi Erkon, koska hän oli ollut tämän kanssa ”yhtä 

miestä”. Välillä Tanner itsekin oli epäillyt Paasikivelle kykyään toimia 

ulkoasiainministerinä. Toisaalta hän oli juoninut asioita Rytin kanssa 

kahden kesken kertomatta Paasikivelle. Kun asia oli paljastunut, Paa-

sikivi oli tulistunut ja sanonut Tannerille, että hän lähtisi, ellei saanut 

tietää kaikkea. Mistä nimenomaisesta ulkopoliittisesta asiasta tuolloin 

oli ollut kyse, ei Paasikivi ollut maininnut, tai ainakaan Voionmaa ei ole 

sitä kirjannut päiväkirjaansa. Sen sijaan hän merkitsee, että Paasikiven 

mukaan Tanner oli sodanaikaisena ministerinä epäonnistunut.285

Moskovan-retken vapaa-ajalla Voionmaa kävi ahkerasti kulttuuriesi-

tyksissä ja opiskeli venäjää. Hän arveli oppivansa välttävästi venäjää jo 

puolessatoista kuukaudessa.286 Kulttuuria rakastava Voionmaa kirjoitti 

erään loisteliaan konsertin jälkeen: ”Sanottakoon tästä maasta ja kansas-

ta mitä hyvänsä, se on suuri musiikin ja taiteen kansa ja sellaista ei voi 

vihata eikä halveksia, vaikka sen despoottista järjestelmää täytyy pelätä ja 

vieroa.”287 Neuvostoliitosta oli tullut 1930-luvulla Eurooppa-kommunis-

tien suosittu vierailukohde, ja heitä olikin kohdeltu siellä kulttuuridip-

lomatian kaikkien sääntöjen mukaan ylenpalttisen hyvin. Muun muassa 

284  Näitä viestejä Tanner ei ole säilyttänyt arkistossaan.

285  Voionmaan päiväkirja 29.3.1940. Voionmaan arkisto. KA; Polvinen 1995, 166.

286  Voionmaan päiväkirja 30.3.1940. Voionmaan arkisto. KA.

287  Voionmaan päiväkirja 5.4.1940. Voionmaan arkisto. KA.
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Olavi Paavolainen ehti olla Neuvostoliitossa kesällä 1939. Kaikki eivät 

kuitenkaan olleet näkemästään isäntien odotusten vastaisesti innostu-

neita, ja Paavolainenkin vaikeni kuin muuri näkemästään. Kuuluisa 

ranskalainen kirjailija André Gide järkytti venäläiset pahanpäiväisesti 

kriittisillä matkakirjoillaan.288 Upeiden kulttuuriesitysten isänmaalli-

nen sanoma kieli Voionmaan mukaan ennen muuta siitä, ettei ollut 

näköpiirissäkään Soviet-mallin kukistumista. Sekä sisäisesti että ulkoi-

sesti järjestelmä näytti Voionmaan mukaan vain vahvistuneen. Tämä 

tosiasia tulisi näkyä myös Suomen politiikassa, pohti Voionmaa. Maan 

olisi kartettava kaikkia kahnauksia, jotka voisivat johtaa uuteen sotaan 

ja keskitettävä Suomen pyrkimykset kansainvälisen oikeuden vahvista-

miseen: se turvaisi heikkoja maita, pienten valtioiden yhteistoimintaa ja 

suomalaisen kulttuurin vahvistamista.289 

Sunnuntaina 31.3.1940 miehille koitti kiireinen työpäivä. Hallitus uu-

disti Paasikivelle pyyntönsä ryhtyä Moskovan lähettilääksi. Voionmaalle 

tuli käsitys, että hänen sähkeensä Tannerille koskien salkutonta minis-

teriyttä oli tehnyt vaikutuksen Helsingissä: salkuttomaksi Paasikiveä ei 

oikeasti haluttu, koska hänellä oli vastustusta hallituksessa, mutta vihreä 

valo salkuttoman toimeen vahvisti näkemystä, että Paasikivi sittenkin 

voisi olla suostuvainen hädän hetkellä ja isänmaallisena miehenä Mos-

kovan-lähettilääksi.290 Paasikivi alkoi lämmetä ajatukselle. Voionmaan 

mukaan tämän turhamaisuutta hiveli se, että miesten seuraksi päiväl-

liselle saapunut Ruotsin lähettiläs Assarsson tiesi huhujen jo kertovan, 

että Paasikivi aloittaisi lähettiläänä jo 15. huhtikuuta. Paasikivi lähetti 

kyselyn Helsinkiin siitä, kuinka kauan hänen pitäisi olla toimessa ja vas-

taus oli, että vähintään kolme kuukautta. Voionmaa ja Paasikivi kävivät 

katsomassa Suomen lähetystötaloa, jossa vallitsi hävityksen kauhistus. 

Tapahtuma kiihdytti Voionmaan koti-ikävää, ja hän alkoi laskea jo päiviä. 

Kone Riikaan lensi vain tiistaisin ja torstaisin: ”Yksin jo tämä komea elä-

mä valvonnan alaisena alkaa hävettää…” Urkinnan pelosta kertoo se, että 

suomalaiset jättivät aina miesten tulkkina toimineen Johan Nykoppin 

288  Ks. David-Fox 2012, passim.

289  Voionmaan päiväkirja 1.4.1940. Voionmaan arkisto. KA.

290  Voionmaan päiväkirja 31.3.1940. Voionmaan arkisto. KA.
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valvomaan papereitaan palatsiin. Ei ole tiedossa, kuunteliko Stalin näi-

täkin huoneita kuten sittemmin sodan lopussa länsimaiden edustajia 

Teheranissa ja Jaltalla. Suomalaisten neuvottelijoiden päiväjärjestyskin 

oli sekaisin, koska kokoukset sekä teatteri- ja oopperaesitykset kestivät 

myöhään iltaan, minkä jälkeen Voionmaa teki vielä kirjallisia töitä usein 

jopa kello neljään aamuyöllä. Näin ollen oli hänen aamuteensä siirtynyt 

kello 11:een ja aamiainen kello 13:een.291

Neuvottelut jatkuivat 4.4.1940 venäläisten kanssa, ja sähkeet sinkoi-

livat Helsingin ja Moskovan väliä tiheästi lukuisten rauhankirjan yksi-

tyiskohtien tarkastamisen ja vahvistamisen takia. Neuvottelijoille artik-

lojen hiominen oli työlästä ja uuvuttavaa, ja matkaväsymys alkoi painaa. 

Välillä miehet kävivät tutustumassa kaupungin hotelleihin Paasikiven 

ensiasuntoa ajatellen. Hinnat olivat hirvittävän korkeat virallisen kurssin 

mukaan, mutta mustanpörssin hinnoilla halvat. Voionmaa suunnitte-

li tuovansa vaimonsa Ilman ja poikansa Intouristin kautta kaupunkiin 

turistivierailulle. Välillä Paasikivi riehui hallituksen pikkumaisista vaa-

timuksista, mutta ei lopulta uskaltanut olla täyttämättä niitä sanantar-

kasti. Koti-ikävän painama Voionmaa alkoi uupua jo matkatoveriinsa 

Paasikiveenkin ja tämän omaa etevyyttä ja merkittäviä tuttavuuksia 

korostaviin ja peiteltyä saksanmielisyyttä sisältäviin yksinpuheluihin. 

Voionmaa vakuuttui siitä, että Paasikiven ajattelussa maailmaa eivät 

pyörittäneet taloudelliset vaan poliittiset tekijät.292

Vihdoin lauantaina 6.4.1940 Helsinki hyväksyi Voionmaan ja Paasi-

kiven neuvottelemat Hangon komissiota ja sotavankien vaihtoa koskevat 

asiakirjat, jotka olivatkin Voionmaan mukaan sopimuksen tärkeimpiä 

kohtia itse rajansiirron jälkeen. Kirjallisesta edistymisestä huolimatta 

Voionmaa huokasi, että rauhanehtojen käytännön toimeenpano tulisi 

olemaan vaikeaa. Hän pelkäsi pahoja selkkauksia jo sotavankien vaih-

tamisessa. Kun viimeinen kokous Kremlissä oli päättynyt, Voionmaa 

ja Paasikivi istuivat pitkään palatsissaan, kirjoittivat sähkeet Helsinkiin 

ja palasivat jälleen kestoaiheeseensa eli onnettomaan sotaan: ”Kuinka 

suunnattomat ovatkaan menetyksemme!” Tällä viitattiin sodan kustan-

291  Voionmaan päiväkirja 2.4.1940 ja 4.4.1940. Voionmaan arkisto. KA.

292  Voionmaan päiväkirja 4.4.1940. Voionmaan arkisto. KA.
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nuksiin, menetettyjen alueiden kansallisomaisuuteen, suurten yhtiöi-

den häviöihin ja vielä pahempaa, kymmeniin tuhansiin kaatuneisiin ja 

haavoittuneisiin. Mitä merkitsisi suomalaiselle kulttuurille 2 500 yliop-

pilaan ja yliopistollisen sivistyksen saaneen miehen menetys? Ja miten 

selviäisivät kaikki ne onnettomat perheet, joilla oli lohdutonta surua? Ja 

entä sitten evakuoidut, kodittomat ja kotiseuduttomat? ”Kauheaa, kau-

heaa. Onnettomuuden suuruus ei ole vieläkään käsitettävissä.” Voion-

maa tunsi voimatonta raivoa: tämä onnettomuus olisi ollut syksyllä väl-

tettävissä – ainakin toistaiseksi. Kerrassaan typerää oli hänen mielestään 

toistaa, että me olimme tehneet parhaamme. Onnettomuuteen oli mo-

nia syyllisiä, ja ”historia on heidät tuomitseva”. Paasikivi sai keskustelun 

kuluessa ”tällä kertaa aivan oikeutetun” raivokohtauksen, jolloin hän va-

kuutti, ettei lepää ennen kun teilaa Erkon, jota piti sodan pääsyyllisenä. 

Samaa mieltä oli Erkon rinnalla työskennellyt Pakaslahti sittemmin.293 

Muita syyllisiä olivat Paasikiven ja Voionmaan mielestä muun muassa 

Cajander ja Kallio. Erkon syyllisyys oli kuitenkin suurin. Mannerheim 

oli kuulemma joulukuun alussa 1939 sanonut, että jos Erkko olisi mies, 

hän olisi mennyt metsään ja ampunut kuulan kalloonsa. Paasikivellä 

oli hallussaan kirje, jossa Erkko oli kehunut olevansa kenenkä tahansa 

maailman ulkoasiainministerin veroinen: ”Selvää suuruudenhulluutta”, 

tuhahtaa Voionmaa päiväkirjaansa.294

Voionmaa yhtyi Paasikiven näkemykseen, että Suomen onnettomuu-

den perussyy oli passiivisen vastarinnan ja aktivistien liikkeessä, jotka 

olivat synnyttäneet pingotetun itsenäisyyshengen. Sen varaan syylliset 

olivat rakentaneet maan tulevaisuuden ja unohtaneet, että suurvallan 

mahti oli tuolloisessa maailmassa pienten valtioiden oikeuksia ja itse-

näisyyttä voimakkaampi tekijä. Ehkä kuningasvalta olisi pelastanut Suo-

men? Keskustelijat näkivät myös vaaran, että samat miehet jatkaisivat 

Suomen johdossa ja veisivät maan samaan tilaan uudestaan. Voionmaa 

myöntyi siinäkin Paasikiven näkemykseen, että itsenäisyysintoilu oli 

pantava toistaiseksi lippaaseen ja palattava vanhaan suomettarelaisten 

ohjelmaan. Sillä kannalla kuului olevan myös Kivimäki. Voionmaalle 

293  Pakaslahti 1970, 33, 50, 170−171, 189.

294  Voionmaan päiväkirja 7.4.1940 Moskovassa. Voionmaan arkisto. KA.
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Paasikiven purkaus oli terapeuttista kuultavaa. Hän oikein nautti, kun 

Paasikivi haukkui perin pohjin miehet, jotka pyrkivät enemmän presi-

dentiksi kuin ajattelivat maan tulevaisuutta.295

Näki selvästi, kirjoitti Voionmaa päiväkirjaansa, että Svinhufvud ja 

Mannerheim sekä itse Paasikivi olivat jälkimmäisen mukaan oikeita 

miehiä presidenteiksi. Muita mainittuja olivat Kivimäki ja Ryti. Jälkim-

mäinen kuuli tosin Paasikiveltä kunniansa, kun oli vielä marraskuussa 

vakuuttanut, ettei sotaa tule − ja jos tulisi, niin 300 000 ruotsalaista tuli-

si Suomea auttamaan. Paasikivi juorusi Voionmaalle, että Ryti oli tehnyt 

Suomen Pankissakin tyhmyyksiä. Horjuva oli Paasikiven mukaan ollut 

myös presidenttikandidaatti Tanner. Tämä oli sanonut Paasikivelle Hel-

singin pommitusten jälkeen, että nyt ainakin tultaisiin tekemään rauha, 

jota ei yleisen mielipiteen vuoksi voitu tehdä aiemmin, eli yleisen mie-

lipiteen palvominen oli Tannerille tärkeämpää kuin isänmaan pelastus. 

Muutenkin Paasikivi arveli Tannerin osaamisen olevan laskussa. Voion-

maa kuittaa purkaukset: ”Siihen malliin. Taas pystytettiin 24 hirsipuuta 

ja niihin plaseerattiin suurimmat poliittiset rikolliset.” Miehiä huoletti 

myös se, ettei Suomessa näytetty vieläkään käsitettävän tilanteen koko 

kauheutta, vaan oli alettu jälleen ärsyttää Venäjää ja varustautua revans-

sia varten. Paasikiven mukaan sellaisen politiikan tuloksena olisi koko 

maan menetys. Kaiken tämän puheen jälkeen Voionmaata helpotti aja-

tus siitä, että juuri Paasikivi jäi Moskovaan Suomen lähettilääksi.296 Kun 

Paasikivi sittemmin matkusti Moskovaan lähettilääksi, toi Kollontai Tuk-

holman välilaskun aikana hänelle kukkalaitteen ja punaviiniä ja paljasti, 

että Stalin oli kovasti mieltynyt Paasikiveen. Perille päästyä Molotov taas 

ylisti, että Paasikivestä oli tulossa marxisti.297

Seuraavana aamuna (9.4.1940) Voionmaa suuntasi kohti lentokent-

tää, sieltä kohti Riikaa, Tukholmaa ja koti-Helsinkiä, jonne saapui illalla 

yhdeksän maissa. Odottaessaan Riiassa konetta hän kuuli tuoreimmat 

uutiset. Saksa oli miehittänyt Tanskan ja Norjan: ”Tunsin heti, että 

Suomen poliittinen asema on taas kokonaan muuttunut. Uudet ajat ja 

295  Voionmaan päiväkirja 7.4.1940 Moskovassa. Voionmaan arkisto. KA

296  Voionmaan päiväkirja 7.4.1940 Moskovassa. Voionmaan arkisto. KA.

297  Polvinen 1995, 168, 172.
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ajatukset olivat tulleet mieltä ahdistamaan.”298 Kaikesta kokemastaan 

Voionmaalle jäi viimetunnelmaksi vahva tunne siitä, että talvisota olisi 

ollut vältettävissä vähäisillä alueluovutuksilla ja maltillisella diplomatial-

la. Samaa mieltä olivat Mannerheim, Paasikivi ja Linkomies. Kannaksel-

le kiireesti asettuvat venäläiset puolestaan riemuitsivat alueen paluusta 

valtakunnan yhteyteen. Viipuriin asettui vielä vuoden 1940 aikana noin 

50 000 asukasta, jotka oli pääosin siirretty Valko-Venäjältä.299 Isvestija-

lehti kuittaa maaliskuussa 1940 tylysti kaupungin Suomen ajan: ”Viipu-

ri muistuttaa potilasta, joka alkaa toipua vaikean sairauden jälkeen”.300

Mikä rooli ja merkitys Voionmaalla oli kaiken kaikkiaan Moskovan 1940 

neuvotteluissa? Voionmaa ei ollut puolueensa halutuin edustaja Mosko-

vaan, ja onpa esitetty, että hänen osansa oli keskusteluissa vähäinen.301 

Kun arvioidaan tarkemmin Voionmaan rooleja Moskovan neuvottelu-

kunnan jäsenenä, näyttäytyvät ne kuitenkin hyvin moninaisina. Voion-

maa oli ensinnäkin Suomen johtava itäraja-spesialisti, Karjala-tutkija ja 

Suomen pohjoista ulottuvuutta korostanut historian professori, mikä on 

jo painava peruste hänen valintaansa. Hän oli konkreettisesti myös kar-

tanpiirtäjä, joka korjaili ja piirsi rajalinjat kartalle. Hän oli asiantuntija, 

joka teki taustalla työtä ja valvoi, että rajat tulivat oikein määritellyiksi ja 

kartalle piirretyiksi. Toiseksi, hänellä oli sekä omassa puolueessaan että 

valtakunnan politiikassa yleisemminkin maltillisen miehen maine, joka 

tästäkin syystä laitettiin Moskovaan kiistoja herättäneen puoluetoverin-

sa, ulkoasiainministeri Väinö Tannerin sijasta. Kolmanneksi, hänellä oli 

laaja kokemus ulkopoliittisista kysymyksistä ja kokemusta rauhanneu-

votteluista. Hän oli ollut Tarton delegaation jäsen (1920) samoin kuin 

Paasikivi ja Walden sekä toiminut ulkoasiainministerinä 1926−1927 

sekä ulkoasiainministerin sijaisena 1938, jolloin hän oli tavannut myös 

Boris Jartevin. Sitä ennen Voionmaa oli hahmotellut Suomen sisällisso-

298  Voionmaan päiväkirja 9.4.1940. Voionmaan arkisto. KA.

299  Katsaus luovutetun alueen asutukseen ja oloihin. Puolustusvoimain pääesikunta 27.5.1941 ja Vuosi 

luovaa työtä 1940. Käännös venäjän kielestä. Kansio 574. EK-VALPO I:n arkisto. KA.

300  Ote Isvestijan kirjoituksesta 27.3.1949. Kansio 574. EK-VALPO I:n arkisto. KA; Viipurin Neuvostoliitolle 

siirtymisestä ks. lähemmin Shikalov & Hämynen 2013.

301  Polvinen 1995, 141, 145; Soikkanen 1987, 132.
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dan alkaessa 1918 keväällä rajalinjaa punaisen Suomen ja bolsevikki-Ve-

näjän välille. Hän oli näin ollut kartta-asioissa yhteistyössä venäläisten 

kanssa jo ennen Tarttoakin. Neljänneksi, Voionmaan unohdettu mutta 

hyvin keskeinen rooli oli olla ystävänsä Paasikiven uskottu, kuuntelija, 

kommentoija ja terapeutti, jolla Paasikivi testasi ajatustensa kantavuutta. 

Tilanne oli ollut samankaltainen aikanaan Tarton neuvotteluissa (1920), 

missä Väinö Tanner testasi ideoitaan ja ammensi faktatietoa Voionmaal-

ta. Kaikesta edellä esitetystä johtuen Voionmaata ei voi luonnehtia Mos-

kovan rauhanneuvotteluissa sivustakatsojaksi, vaan hän oli merkittävä 

taustavaikuttaja ja asiantuntija. 

Mitä tulee Suomen uuteen asemaan, Karjalan menettämisen kansalli-

sen tuskan lisäksi koettiin hallituspiireissä ikävänä Saksan vihamielinen 

asenne taistelevaa Suomea kohtaan. Aseellisten taistelujen päätyttyä sak-

salaiset lehdet kirjoittivat vihamielisesti ja vahingoniloisesti, että Suo-

men tyhmä politiikka oli vienyt sen perikadon partaalle. Neuvostoliiton 

vaatimukset olivat ennen aseellisia taisteluja olleet täysin kohtuulliset 

ja ymmärrettävät: sen oli suurvaltana ajateltava miljoonakaupunkinsa 

Leningradin turvallisuutta. Suomea ilkuttiin siitä, että se oli antanut län-

sivaltojen vedättää itseään: ne olivat oikein yllyttäneet Suomen sotaan. 

Mutta kuten saapumaton länsiapu osoitti – kirjoitti Saksan ulkominis-

teriön epävirallinen äänenkannattaja Deutsche diplomatisch-politische 

Korrespondenz 13.3.1940 – ei länsivaltojen tarkoituksena ollut lainkaan 

Suomen todellinen auttaminen, vaan yhtäältä uusien sotanäyttämöiden 

luominen, toisaalta uusien saartomahdollisuuksien hankkiminen Sak-

saa vastaan. Suomi ei näin ollen ollut lainkaan pääasia apupuheessa, 

vaan pääasia oli ”länsirintaman laajentaminen pohjoiseen”, niin sanottu 

Gallipoli302 pohjoisessa. Suomen sota näytti lehden mukaan muille val-

tioille länsivaltojen pelin ja politiikan.303

Kansallissosialistisen puolueen pää-äänenkannattaja Völkischer Beo-

bachter taas kirjoitti rauhaa seuraavana päivänä, että myöhään, hyvin 

302  Gallipoli on Turkissa oleva ja aikanaan turkkilaisille voittoisa, nimensä mukaisesti ”kaunis kaupunki” 

Aigeianmeren länsipuolella ja Dardanellien salmen itäpuolella.

303  Näitä syytöksiä saksalaiset esittivät jo talvisodan alussa. Ks. Berliinin lähetystön raportit 7.12.1939 ja 

14.3.1940. Kansio 5 C. 1940. UM:n arkisto.
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myöhään Helsingin hallitus päätti luopua asenteesta, joka oli sille alusta 

lähtien toivoton. Suomella ei ollut ollut mitään syytä ryhtyä taisteluun 

Moskovan lievien vaatimusten edessä. Neuvostoliiton kohtuullisuus näkyi 

lehden mukaan myös lopputuloksessa, vain pieni osa Suomesta annet-

tiin voittajalle. Suomi olisi voinut saada rauhan itselleen paljon kohtuul-

lisemmin ehdoin, julisti lehti ja jatkaa: ”Eivät Prahan etuilijaryhmät, eivät 

Varsovan itserakkaat pojat, eivätkä Helsingin sosialistit olisi voineet viedä 

kansojaan sellaiseen umpikujaan, ellei länsivaltojen taholta olisi näiden 

maiden suhteen harjoitettu niin hävytöntä peliä.” Saksan hallituspiirit 

pitivät hävyttömänä, ettei Suomi ollut osoittanut minkäänlaista kiitolli-

suutta ja uskollisuutta Saksalle sen 20 vuoden aikana, joka oli kulunut 

ajasta, jolloin Suomi saavutti ”kokonaan itsenäisyytensä saksalaisen ve-

ren vuodattamisen avulla” vuonna 1918. Päinvastoin, Suomen hallitus 

ei ollut kertaakaan poliittisissa ratkaisuissaan asettunut Saksan puolelle. 

Kun Führer oli ehdottanut Pohjoismaille hyökkäämättömyyssopimusta, 

Suomi oli jyrkemmin kuin mikään muu Pohjoismaa sitä vastustanut.304 

Suomen toimintaa Kansainliitossa ja Holstin Saksaa arvostelevia puheita 

ei ollut unohdettu.

Toki oli joukossa niitäkin, jotka tunsivat vahvaa sympatiaa Suomea 

kohtaan, mutta virallinen Saksa oli kylmä Suomen suhteen. Eräs korkea 

upseeri kertoi lähettiläs Wuorimaalle, ettei syntynyt tilanne ollut lopul-

linen, vaan hän toivoi sen korjaantuvan suurvaltasodan loppuselvitte-

lyissä. ”Tämän ajatuksen ovat useat huomattavat saksalaiset ennenkin 

lausuneet ja siihen toivoonhan meidänkin on yhdyttävä,” Wuorimaa 

kirjoittaa alistuneesti.305

Historioitsija Heikki Ylikangas on esittänyt, että Suomi ei ottanut 

vastaan 5.2.1940 tarjottua länsiapua vaan hakeutui rauhanpöytään Neu-

vostoliiton kanssa ja teki nopean rauhan syystä, että Saksa neuvoi sitä 

säästämään miehiä ja iskukykyä tuleviin koettelemuksiin. Saksan perim-

mäinen pyrkimyshän oli hyökätä Neuvostoliittoon, jolloin Suomi saisi 

kaiken menettämänsä takaisin korkoineen.306

304  Ks. Berliinin lähetystön raportti 14.3.1940. Kansio 5 C. UM:n arkisto.

305  Berliinin lähetystön raportit 18.3.1940 ja 29.4.1940. Kansio 5 C. UM:n arkisto.

306  Ylikangas 2001, 148.
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9. Saksalaista imperialismia vastaan

Kalastajasaarennon yleisilme on karu ja arktisen viileä. Saarelma koos-

tuu kahdesta niemestä, joiden läntiset osat Suomi omisti 1920–1939. 

Niihin kuuluivat Maattivuonon ja Pummangin pohjoiset paikat sekä 

Suomen alueesta katsoen pohjoisimmassa niemessä olleet Kervannon 

ja Vaitolahden kylät. Tätä kirjaa kirjoitettaessa Kalastajasaarento on hy-

lättyjen varuskuntien maata. Matka Norjan Kirkkoniemestä vanhaan 

Petsamoon taittuu vaivattomasti. Tulli- ja passimuodollisuudet etene-

vät sutjakkaasti, ja kohta kulkija ohittaa Salmijärven. Vain varuskunnan 

portti ja tähystystorni sekä romahtanut vanha osuuskaupan talo kertovat 

aikanaan vilkkaasta kylästä. Kohta sen jälkeen eteen avautuu Nikelin 

kaupunki, entinen suomalainen Kolosjoki. Jäämerellisen yhteisön il-

manala on harmaa savusta, ympäristö on puuton, vihreää on jäljellä 

teollisuuspäästöjen vuoksi vain siellä täällä. Lopulta yhä pohjoisemmak-

si pyrkivän matkaajan edessä on Petsamon kylä, nykyään neuvostotyy-

liin rakennettu Petchenga. Sen porttina on valtava vuosien 1941–1945 

sodan muistomerkki, jossa on luettavissa suurin kirjaimin ”Ketään ei 

ole unohdettu”. Vielä edemmäksi matkatessa tulee vastaan entistäkin 

massiivisempi sotamuistoalue, Litsa-joki. Paikka, johon natsi-Saksan 

joukkojen eteneminen pysähtyi, lopullisesti.

Seuraavassa luvussa siirrytään seuraamaan Voionmaata syvästi järkyt-

täneen tulevaisuuden maan eli Petsamon menetystä saksalaisille ja vai-

keita jatkosodan ratkaisuja sekä Voionmaan menneisyyden intohimon 

– haaveen Suomen luonnollisista rajoista – hetkellistä heräämistä.
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Hitlerin Lappi Narvikista Kantalahteen

Eduskunnan ulkoasianvaliokunnassa puheenjohtajana toimineelle 

Voionmaalle niin sanotun välirauhan ja jatkosodan aika oli ideologises-

ti äärimmäisen koetteleva ja suorastaan romahduttava sekä fyysisesti 

että henkisesti. Jo 71-vuotiaalle rauhan miehelle vahva militaristinen 

ilmapiiri, tyytymättömyys istuvan hallituksen ja oman puolueen so-

tapolitiikkaan ja ristiretkeksi nimetyn uuden sodan syttyminen olivat 

suoranaisia painajaisia. Saksan hegemonia merkitsi Suomessa sisäpo-

liittistakin natsistumista: tähän Paasikiven sanontaan yhtynyt Voion-

maa toteaa masentuneena vuosi talvisodan rauhansopimuksen jälkeen. 

”Täällä on surullinen tilanne, katsellaan suurten kamppailua ja juostaan 

arvatenkin sen puolelle, joka voittaa”. Voionmaan mukaan Suomessa oli 

jo välirauhan aikana vallassa hiljainen diktatuuri.1 Toisin kuin talvisotaa 

edeltänyttä keskustelua, jota Voionmaa seurasi ja kommentoi ministe-

rinä, hän sai nyt tyytyä niihin tietoihin, joita kotimaiset ja ruotsalaiset 

sanomalehdet kirjoittivat ja joita hän kuuli eduskunnassa ja sen ulko-

asiainvaliokunnassa. Koska elettiin sensuurin aikaa, suuri osa tiedoista 

oli huhuja ja juoruja, arveluja ja pohdintoja. Yhtäkaikki, pääpuheenai-

heet poliitikkojen piirissä olivat uudelleen muotoutuvat suhteet Saksaan 

ja suureen itänaapuriin, Suomen mahdolliset uudet rajat ja Petsamon 

kysymys; kaikki aiheita, joiden parissa Voionmaa oli askarrellut jo se-

naattoriajoistaan vuodesta 1917 lähtien.

Saksalaisten suunnitelmien näkökulmasta Suomen sodanjälkeinen 

hataralta tuntuva tilanne oli enemmän kuin otollinen. Saksa pelkäsi Nor-

jan ja Tanskan miehitysten (9.4.1940) jäykistäneen suomalaiset, mutta 

itse asiassa tapahtuikin päinvastoin. Avainasemassa Saksa-orientaation 

kasvattamisessa ollut ulkoasianministeri Witting informoi Saksan Suo-

men lähettilästä heinäkuun alussa 1940, että saksalaisuusystävällinen 

mieliala oli Suomessa kasvanut lumivyöryn tavoin. Lisäksi maan poliit-

1  Voionmaan kirje Tapio Voionmaalle 18.3.1941. Voionmaan arkisto. KA; Suuri osa Voionmaan kirjeistä 
hänen Sveitsin Suomen lähettiläänä 1941–1946 toimineelle pojalleen on painettu teokseen Kuriiripostia 
1941–1946 (1971). Koska kirjeitä on hieman muokattu, ja niistä on poistettu henkilökohtaiseen elämään 
liittyviä kohtia, eivätkä kaikki kirjeet ole mukana teoksessa, olen käyttänyt tässä tutkimuksessa alku-
peräisiä kirjeitä. Kirjan tilasi Tammi. Kirjan toimittaneen, diplomaatti Markku Reimaan antama tieto 
Maria Lähteenmäelle 12.3.2013.
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tisissa piireissä oli herännyt pyrkimyksiä sellaisen hallituksen muodos-

tamiseen, joka suuntautuisi yksinomaan Berliiniin. Saksan lähettiläs 

oli samaa mieltä: Hollannin, Belgian, Ranskan ja Espanjan tappiot oli-

vat tehneet Suomen kansaan syvän vaikutuksen ja avanneet sen silmät 

paremmin käsittämään Euroopan valtasuhteita.2 Saksa-myönteisyyden 

taustalla olivat talvisodan pelottavat kokemukset. Sdp:n eduskuntaryh-

män puolesta Voionmaa arvioi eduskunnan suljetussa istunnossa synk-

känä, että Moskovan pakkorauha (13.3.1940) oli moraalisesti kuollut jo 

ennen uuden sodan puhkeamista. Pysyvyyttä tavoittelevaan rauhante-

koon kuului sisältyä vanhan rauhansopimusmallin mukaan osoitettu 

oikeutus ja kohtuullisuus. Sitä Moskovan rauha ei tarjonnut, vaan se oli 

väkivallanteko Suomea vastaan.3

Näistä katkerista puheista huolimatta Moskova ja Helsinki pyrkivät 

kohentamaan välejään rauhansopimuksen mukaisesti. Näin etenkin 

kulttuurin saralla. Suomen hallitus istutti komitean valmistelemaan 

kulttuurisuhteiden lämmittämistä Neuvostoliittoon. Komitean mietin-

tö valmistui marraskuussa 1940, ja siinä esitettiin muun muassa taide-

näyttelyiden ja elokuvien vaihtoa sekä tiedemiesyhteistyötä ja venäjän 

kielen opetusta suomalaisille. Samoin suunniteltiin yhteisen maaotte-

lun järjestämistä Suomen, Viron ja Neuvostoliiton kesken. Yhteistyö 

kuivettui kuitenkin suomalaisten mukaan venäläisten haluttomuuteen. 

Venäläisten mielestä taas työväenjohtaja Tanner oli yksi keskeisimmistä 

yhteistyön esteistä.4 Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden tulehtuneisuus 

näkyi venäläisessä mediassa. Petroskoin suomenkielinen radio muun 

muassa julisti, että Tanner ja Mannerheim, joiden käsiä edelleen tahri 

vuoden 1918 työläisuhrien veri, olivat heti talvisodan rauhan tultua voi-

maan alkaneet koplineen ja aseveliliittoineen suunnitella uutta sotaa. 

Radion mukaan Suomen työläiset eivät tähän ”tannerheimilaiseen” sota-

politiikkaan kuitenkaan uskoneet, ja siksipä tannerheimilaiset lehdet 

olivat alkaneet laittaa Suomessa työläisten suita tukkoon.5

2  von Blücher 1951, 198–200.
3  Salaiset keskustelut. Eduskunnan suljettujen istuntojen pöytäkirjat, 29.11.1941, 1967, 116–117.
4  Suomen ja Neuvostoliiton suhteet sodan jälkeen. Aaro Pakaslahden arkisto. Kansio I. UM:n arkisto; 

Soikkanen 1977, 85−91.
5  Neuvostoliiton radiotietoja. Petroskoi 2.11.1940. Kansio 574. EK-VALPO:n arkisto. KA.
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Toinen poliitikkoja askarruttanut päivänpolttava kysymys välirauhan 

aikana koski pohjoisia rajoja ja alueen asemaa suhteessa vahvistuvaan 

Saksaan. Väinö Voionmaalle yhteys arktiselle Jäämerelle, tuonne ”jään ja 

tulen Pohjolaan”, merkitsi Suomen elinvoimaisuuden ja kansainvälisyy-

den taetta. Pohjoinen ulottuvuus oli hänen aluepoliittisen oppinsa kes-

keinen kulmakivi. Euroopan pohjoisen alueen taloudellinen merkitys oli 

muuttunut perinpohjaisesti 1900-luvun alussa kun laajeneva maailman-

talous imi seudun entistä kiihkeämmin pyörteisiinsä, ja tuossa pyörtees-

sä Suomen oli oltava mukana, painotti Voionmaa.6 Ollessaan Cajanderin 

hallituksen kauppaministerinä Voionmaa teki vaimonsa kanssa matkan 

Petsamoon, tuonne Lapin Klondykeen heinäkuussa 1939, ja kertoo po-

jalleen Paatsjoki-aiheisessa postikortissa olevansa ”ihmeen intressoitu 

matkasta”.7 Hänen aiemmasta kulkulaitossenaattoriaikanaan tehdys-

tä matkasta (1917) Pohjois-Suomeen olikin kulunut jo parikymmentä 

vuotta. Siitä ajasta Lappi oli muuttunut aivan toiseksi maaksi Petsamon 

kylpiessä menestyksessä.

Viitisensataa kilometriä pitkä tie Lapin pääkaupungista Rovaniemeltä 

Petsamoon oli valmistunut 1932, hotelleja ja majataloja oli alueen kylis-

sä jo toistakymmentä, talvellakin jäätön satama Liinahamarissa kuhisi 

elämää, kaivostyöt etenivät, kauppa kävi ja turistit liikkuivat. Etsivän kes-

kuspoliisin tarkkailijat viestivät pohjoisesta, että kasvava matkailu- ja 

ulkomaalaisliikenne, vaurastunut kauppa ja kukoistava kalastus, mutta 

ennen kaikkea suurteollisuudeksi kehittynyt kaivostoiminta olivat luo-

neet kultakuumeen pohjoiseen. Petsamon rantakylien raiteilla sulautui 

kuhisevaksi massaksi onnenonkijoita, pinnareita, suunsoittajia, rikolli-

sia, malminetsijöitä, kommunisteja ja kaiken maailman ulkomaalaisia. 

Siellä tapasi muun muassa ilman papereita olevia kymmeniä vienankar-

jalaisia, merimiehiä, ”suurvaltain silmiä” eli vakoilijoita, epäilyttäviä tut-

kimusmatkailijoita sekä kaivosyhtiön huippupalkkaisia ammattimiehiä. 

Epäilyttäviä olivat etsivien mielestä myös alueen ortodoksiset munkit. 

Kerrottiin, että kyseinen munkkijoukko oli tekopyhyyden ja paheiden, 

vilpin, juopottelun ja haureuden pesue.8

6  Voionmaa 1918c, 102; Voionmaa 1919, 414−416.
7  Voionmaan postikortti T. Voionmaalle 7.7.1939. Voionmaan arkisto. KA.
8  Liite Kemin osaston tilannekatsaukseen 6.7.1938 ja Kemin osaston tilannekatsaus 4.7.1939. Kansio 488. 

EK-VALPO I:n arkisto. KA.
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Paikalliset asukkaat olivat yhtiön avokätisyyden ja kaikkinaisen vil-

kastuneen elämän vuoksi suhtautuneet aluksi myönteisesti kaivoksen 

laajentamiseen. Kolosjoen vuoriteollisuus oli koettu ”taivaan lahjana” 

vielä 1937, mutta sen jälkeen asenne oli muuttunut kriittisemmäksi. 

Kesällä 1939 Kolosjoella oli työväkeä noin 900 ja Jäniskosken voima-

laitostyömaalla noin 400 miestä. Työläisten kriittisyys johtui siitä, että 

yhtiön alemman portaan johtajat olivat alkaneet suosia työhönotossa 

ei-paikallisia ja toisekseen siksi, että yhtiö oli muuttanut alussa harjoit-

tamaansa suurisuuntaista henkilökunnan kehumislinjaansa ja alentanut 

palkkatasoa. Firma oli alkanut periä hintaa kaikesta, kuten täisistä ja 

ummehtuneista parakkivuoteista ja työmatkakuljetuksesta Salmijärveltä 

kaivokselle, mikä oli kuumentanut paikkakunnan ilmapiiriä.9 Talvisodan 

myötä rajamaan arkinen poljento katkesi tyystin, kun venäläiset tankit 

vyöryivät Petsamon kyliin. Vaikka Neuvostoliitto palauttikin Petsamon 

Suomelle, elämänmeno ei palautunut rauhanajan uomiinsa.

Suomen pohjoiset alueet nousivat kansainvälisten jännitteiden koh-

teeksi syksyllä 1940. Suurinta osaa johtavia suomalaispoliitikkoja ja 

sotilasjohtoa maan pohjoinen periferia ei talvisodan ajan tapaan juuri-

kaan kiinnostanut, mutta jälleen kerran suurvallat pakottivat Suomen-

kin kääntämään katseensa Jäämeren rannalle ja Lappiin. Jopa Ranska 

oli halukas valtaamaan Petsamon.10 Englannille pohjoiset vedet olivat 

puolestaan olleet haluttuja jo vanhoista ajoista lähtien, jolloin se oli pur-

jehtinut milloin kauppalippulaivueena tai sotatamineissa Arkangeliin 

saakka.11 Kesällä 1940 taas eräältä saksalaisupseerilta lipsahti, että Suomi 

kokonaisuudessaan kuului Saksan nelivuotissuunnitelmaan. Saksalais-

ten tulevat aluekaavailut näkyivät heidän hahmottelemissaan kartoissa: 

Saksan intressipiiri kulki niissä Leningradista Minskin kautta Asovan-

mereen, ja siihen kuului myös Tanska, Hollanti, Belgian �aamilainen 

osa sekä saksankielinen Sveitsi ja Elsass-Lothringen. Suomen itäraja 

oli mitä mielenkiintoisin: kaikissa kesäkuun alkuun mennessä 1940 

piirretyissä saksalaisten sotilashenkilöitten kartoissa Kuolan niemimaa 

9  Liite Kemin osaston tilannekatsaukseen 6.7.1938 ja Kemin osaston tilannekatsaus 4.7.1939. Kansio 488. 
EK-VALPO I:n arkisto. KA.

10  Beevor 2012, 94.
11  Britit seilasivat ahkerammin Arkangelin suunnassa 1550-luvun kauppasopimuksesta lähtien.
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kuului Suomelle, ja maan itäraja kulki Vienanmeri−Ääninen−Laatokka−

Suomenlahti-linjalla eli tutun Suur-Suomen rajojen mukaisesti. Toisaal-

ta, huomauttaa Suomen Berliinin asiainhoitaja, kartoissa Suomi, Ruotsi, 

Norja ja Islanti oli väritetty samalla värillä. Norjaan oli lisäksi merkitty 

4–5 saksalaista tukikohtaa.12

Pohjoismaat oli näin ajateltu Saksan pohjoiseksi provinssiksi, joka 

olisi Saksan tullialuetta. Baltian maat oli saksalaisten kartoissa siirretty 

Neuvostoliiton osaksi. Kahden uuden Euroopan suurvallan rajalinjaksi 

oli merkitty ”aivan varmassa kartassa” Väinäjoki Latviassa ja Dnepr Ete-

lä-Venäjällä. Saksalaiskartogra�en hahmotelmien mukaan maanosassa 

olisi vain neljä varsinaista valtiota: Saksa, Venäjä, Italia ja Espanja. Li-

säksi Belgiasta olisi muodostettu uusirajainen Burgundian valtio. Poissa 

olisivat Englanti ja Ranska itsenäisinä valtioina. Noissa keväisissä sak-

salaissuunnitelmissa Suomelle kaavailtiin itäisintä osaa Pohjois-Nor-

jasta siten, että rajalinja kulkisi suoraan Suomen ”päästä” Kilpisjärveltä 

Norjan Skibotnin kautta Jäämereen. Vanhat Finnmarkin kveenialueet 

olisi näin liitetty Suomeen. Suunnitelmissa arveltiin, että kun Saksa olisi 

lyönyt länsivaltiot, se aloittaisi sodan Venäjää vastaan noin viiden vuo-

den kuluttua.13

Saksalaissuhteiden lämpenemistä todisti sekin, että ilmailuministeri 

Göringin lentäjätoveri ja yhteistyökumppani, päämäärätietoinen ja su-

lavan charmikas berliiniläinen asekauppias ja everstiluutnantti Joseph 

Veltjens saapui elokuun 17. päivänä 1940 Suomeen. Tämä oli jo talvi-

sodan aattona vieraillut maassa myymässä ilmatorjuntatykkejä, joten 

hänellä oli olemassa kullanarvoiset kontaktit suomalaisiin. Veltjens oli 

vallan mahtava mies: hän oli saanut ystävältään Göringiltä yksinoikeu-

den viedä aseita Saksasta ulkomaille. Elokuisen matkan syy oli hänelle 

taloudellisesti hyvin tärkeä: hän avaisi aseilleen uudet markkinat Suo-

messa. Aseita oli tarkoitus myös kuljettaa Suomen rannikolta Lapin 

halki Pohjois-Norjaan, ja olipa listalla myös lomalais- ja sairaskuljetuk-

sia: lupaa toiminnalleen hän pyysi Mannerheimilta.14 Kun Veltjens tut-

tavallisesti keskusteli asekaupoista suomalaisten sotaherrojen kanssa, 

12  Berliinin lähetystön raportit kesäkuu 1940. Kansio 5 C. UM:n arkisto.
13  Berliinin lähetystön raportti 1.6.1940. Kansio C 5. UM:n arkisto.
14  Kivimäki 1965, 193–198.
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tungeksi Petsamon satamassa Liinahamarissa pakolaisia täpötäysiin lai-

voihin. Muun muassa ”kaijalla” parkissa ollut sotalaiva American Legion 

pursui elokuun 1940 alkupäivinä yli äyräidensä matkustajien pyrkiessä 

Amerikkaan sotaa pakoon. Hyvin kirjava joukko virolaisia, liettualaisia, 

norjalaisia, ruotsalaisia ja suomalaisia makaili laivan käytävillä ja tupak-

kahuoneissa odotellen lähtöä. Arveltiin, että ”ryssän” hyökkäys oli vain 

Eräässä suomalaisten tietoon tulleessa kesäkuuhun 1940 ajoittuvassa saksalais-
suunnitelmassa Suomen Lappia olisi tultu kasvattamaan Jäämeren yhteyteen 
siten, että Lapin länsiraja olisi kulkenut Kilpisjärveltä suoraan Norjan Skibotniin. 
Myös Kuolan niemimaa ajateltiin liitettäväksi Lappiin. Kartta: Maria Lähteenmäki 
ja Alfred Colpaert 2014.
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päivien kysymys. Valtiollisen poliisin15 mukaan sekasortoisesta joukosta 

uhkui saksalaisvihamielisyys, olihan Saksa miehittänyt jo Pohjois-Nor-

jankin.16

Lokakuussa 1940 ulkoasiainministeriö sai Valtiollisesta poliisista 

ilmoituksen, jonka mukaan Saksa suunnitteli Pohjois-Norjan lisäksi 

Ruotsin pohjoisten osien ja Suomen Lapin sekä vielä Kuolan niemi-

maankin haltuunottoa siten, että Saksan raja tulisi kulkemaan suorana 

viivana Narvikista Kantalahteen. Suomi sai tässä esityksessä kompen-

saationa venäläisille talvisodassa menettämiään alueita eli luovutetun 

Karjalan sekä lisäksi Venäjän Karjalan Vienanlahteen saakka. Kantalah-

15  Etsivän keskuspoliisin nimi vaihdettiin Valtiolliseksi poliisiksi 1939.
16 Kirje Kemin alaosastolle Liinahamarin passintarkastajalta 27.8.1940. Kansio 488. EK-VALPO I:n arkisto. 

KA.

Lokakuussa 1940 suomalaiset saivat kuulla, että Hitler suunnitteli koko Pohjois-
kalotin alueen saksalaistamista ainakin tilapäisesti. Niin sanotun Saksan Lapin 
eteläraja olisi tuon suunnitelman mukaan kulkenut suoraan Narvikista Kanta-
lahteen. Saksa oli miehittänyt Norjan jo huhti-kesäkuussa 1940, joten miehitys 
olisi koskenut vielä Suomen Lapin pohjoisosia Sodankylästä pohjoiseen, 
Norrbottenin pohjoisosia ja Kuolan niemimaata. Kartta: Maria Lähteenmäki  
ja Alfred Colpaert 2014.
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den-Sorokan ranta-alueet sekä Solovetskin saaret tulisivat tässä jaossa 

niin ikään Suomelle. Tieto suunnitelmasta lähetettiin presidentille ja 

ulkoasiainministerille.17

Vajaa viikko tämän ilmoituksen jälkeen Suomessa ja muualla Euroo-

passa käännettiin lähes vauhkoontuneet katseet Berliiniin. Molotovin 

tiedettiin nimittäin matkustavan Berliiniin marraskuun 10. päivänä 

1940 tapaamaan Saksan johtoa. Suomi varustautui tapaamiseen lähettä-

mällä Pakaslahden vierailulle Saksan ulkoministeriöön. Hänen mukaan-

sa laitetussa muistiossa Suomi pyysi – sikäli kun Suomesta ylipäätään 

puhuttaisiin – Saksaa vahvistamaan Suomen asemaa.18 Tiedot tulevista 

korkean tason tapaamisista pidettiin tarkasti Kremlin ja Saksan johdon 

välisinä. Venäläiset lehdet antoivat vain ylimalkaisen kuvauksen vierai-

lusta; se oli Molotovin ensimmäinen ulkomaanmatka ja neuvostohalli-

tuksen ensimmäinen virallinen valtiovierailu. Delegaatiota kuljettanut 

juna lähti Moskovasta suuren väkijoukon saattelemana ja kaikella sillä 

komeudella, minkä hallituksen päämies auktoritatiivisessa valtiossa an-

saitsi. Myös Saksassa panostettiin tapaamiseen. Monista oli outoa nähdä 

Wehrmachtin orkesterin soittavan Kansainvälistä Anhaltin rautatiease-

malla, joka oli koristeltu lukuisin punalipuin. Tapaamisessa Hitler kes-

kusteli Molotovin kanssa kaksi kertaa. Toinen tapaaminen kesti yli kaksi 

ja toinen yli kolme tuntia. Enimmäkseen ne olivat Hitlerin yksinpuhe-

luita. Keskustelut pidettiin osittain Wilhelmstrassen pommisuojassa. 

Kun Ribbentrop uhkui, että ”Englanti on loppu”, vastasi Molotov kuivas-

ti: ”Miksi me sitten istumme täällä?” Englannin pommit tippuivat tai-

vaalta tapaamisen aikana. Keskustelujen sanottiin koskettelevan tavaran-

vaihtoa, Balkania ja Turkin Dardanellien salmen kysymystä. Moskovan 

Suomen lähettilään Yrjö-Koskisen saaman tiedon mukaan ”sen sijaan 

Suomi eikä muut Skandinavian maat olleet keskustelujen kohteena”.19

Sodan jälkeen koottujen dokumenttien mukaan Suomi mainittiin pu-

heissa ainakin sikäli, että Molotov sanoi Suomen kysymyksen olevan vie-

17 Ote EK:ssa toimineen Aarne Kauhasen viestistä 5.10.1940. Aaro Pakaslahden arkisto. Kansio II. UM:n 
arkisto.

18  Ulkoasiainministeriön poliittisia tiedoituksia 29.1.1941, kirj. Aaro Pakaslahti. Aaro Pakaslahden arkisto. 
Kansio I. UM:n arkisto.

19  Moskovan lähetystön raportti 15.11.1940. Kansio 5 C 18. UM:n arkisto; Radzinski 1997, 507.
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lä ratkaisematta.20 Sekin tiedetään, että Molotovin neuvotteluihin liittyen 

Stalin toivoi Hitlerin vetävän (läpikulku)joukkonsa pois Suomesta.21 Ryti 

taas kertoo päiväkirjassaan saksalaisten sota-aikaiseen informaatioon no-

jaten, että kun Molotov oli esittänyt Hitlerille Berliinissä maiden intres-

sipiirien väliseksi rajaksi pohjoisessa Tornionjokea, Hitler olisi tiukasti 

esittänyt olemassa olevan rajan pysyttämistä voimassa.22 Venäläinen so-

tahistorioitsija on venäläisiin dokumentteihin perustuen esittänyt, että 

Hitler vastasi Molotovin Suomea koskevaan huomautukseen, että Suomi 

toki kuului edelleen Neuvostoliiton etupiiriin, mutta Saksa tarvitsi Petsa-

mon nikkeliä ja puutavaraa Suomesta eikä sen takia halunnut Itämeren 

piiriin mitään kon�ikteja. Tällöin Molotov oli toivonut, ettei suunnitel-

mien realisoimista Suomen suhteen kuitenkaan siirrettäisi puolta vuotta 

tai vuotta kauemmaksi ja että Suomen kysymys ratkaistaisiin samoin 

kuin Bessarabiassa ja ”naapurimaissa”.23 Kertomus siitä, että Hitler oli-

si pelastanut Suomen Berliinissä Molotovin ahneudelta, oli Helsingin 

sota-aikaisen hallituksen kestoargumentti: sillä perusteltiin toistuvasti 

sitä, miksi Suomen johto kiintyi Saksaan.

Tästä kuuluisasta Molotovin matkasta on jäänyt asiakirjoihin tietoa 

myös muuta kautta. Nimittäin lokakuussa 1941 Saksan ulkoministeriön 

valtiosihteeri Ernst von Weizsäcker (jota Berliinin lähettiläs Kivimäki 

tapasi usein) kutsui Kivimäen luokseen ja kertoi haluavansa paljastaa 

tarkoin säilytetyn salaisuuden, josta tämä ei saisi kertoa julkisesti. Asia 

koski Molotovin ja Hitlerin Suomea koskevia puheita marraskuussa 

1940. Toisin kuin oli kerrottu, tunnusti Weizsäcker, Suomea käsitel-

tiin tapaamisissa aivan omana kohtanaan. Asia paljastettiin vasta nyt 

Suomen hallitukselle siksi, että saksalaisia oli alkanut pahoin närkäs-

tyttää Moskovan radion jatkuvat valheet siitä, ettei Suomen asemasta 

muka puhuttu. Weizsäcker oli ollut paikalla johtajien kohdatessa ja 

tehnyt muistiinpanot, ja hän antoi Kivimäelle myös asiaa käsitelleen 

muistion. Sen mukaan Molotov oli jo heti ensimmäisessä neuvottelussa 

20  Ks. Nazi-Soviet relations 1939−1941. Documents from the Archives of the German Foreign O�ce. 
Publication 2023. 1948, Molotovin vierailua marraskuussa 1940 koskevat dokumentit.

21  Deutscher 1979, 384; Beevor 2012, 167.
22  Rytin päiväkirja 23.10.1940 ja muistiinpanoja 23.11.1940. Ks. Ryti 2012, 83, 88.
23  Semirjaga 1991, 100.
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huomauttanut, että Suomen asia oli kesken. Saksalaiset olivat tätä kuu-

lemma hämmästelleet, he kun olivat luulleet, että Suomen ja Neuvosto-

liiton suhteet olivat sodan jälkeen kunnossa. 24

Toisessakin keskustelussa Molotov oli Weizsäckerin mukaan seik-

kaperäisesti käsitellyt Suomen asiaa ja väittänyt, että Suomen kysymys 

sekoitti Saksan ja Neuvostoliiton välistä ilmapiiriä. Hänen mukaansa 

tuo epäkohta oli välttämättömästi korjattava. Jotta näin tapahtuisi, sak-

salaisten joukkojen oli poistuttava Suomesta, ja Suomessa Neuvostoliit-

toa vastaan suunnattujen mielenosoitusten oli loputtava. Jälkimmäisiin 

”mielenosoituksiin” kuuluivat muun muassa toimilupa-asiat. Toiseen 

Molotovin vaatimukseen Hitler oli todennut, että mielenosoituksia oli 

helppo järjestää jopa ulkovaltojenkin toimesta. Molotov oli inttänyt, että 

Neuvostoliitto katsoi olevansa velvollinen lopullisesti puhdistamaan ja 

saamaan selväksi Suomen kysymyksen. Hitler oli pyytänyt tarkennusta, 

jolloin Molotov oli sanonut tarkoittavansa sitä, mitä tapahtui Bessarabias-

sa ja Baltian maissa. Hitler oli toivonut, ettei Suomessa syttyisi uutta 

sotaa eikä Pohjoismaissa ylipäätään syntyisi mitään selkkausta. Hän oli 

myös kysynyt, aikoiko Neuvostoliitto aloittaa sodan Suomea vastaan. 

Molotov oli vastannut vältellen, että kaikki menisi Suomen ja Neuvos-

toliiton suhteissa loistavasti, jos vain Suomi luopuisi kaksimielisestä 

asenteestaan Neuvostoliittoa kohtaan. Weizsäckerin mukaan Molotov 

oli toistuvasti ja itsepintaisesti vaatinut vapaita käsiä Suomen suhteen, 

johon Führer oli vastannut jyrkästi ”ei”.25 Näin asia kerrottiin tilanteessa, 

jossa suurvallat olivat jo sodassa keskenään. Tämä seikka on todennäköi-

sesti muokannut tapahtuneen tulkintaa.

Molotovin marraskuinen matka Moskovasta Berliiniin kesti 48 tuntia. 

Hitleristä Molotov totesi paluumatkallaan Berliinistä, että tämä oli erit-

täin miellyttävä ja kiintoisa puhekumppani. Keskustelut käytiin tulkin 

välityksellä. Diplomaattipiireissä arveltiin, ettei Berliinissä kuitenkaan 

tehty mitään sopimuksia. Siitä oltiin yksimielisiä, että Molotovin Berlii-

nin-matka oli paha kolhaisu Englannin politiikalle Moskovassa, etenkin 

suurlähettiläs Sta�ord Crippsille. Tämä kun oli kehuskellut menestys-

tään Kremlissä ja saanut Lontoonkin ehkä uskomaan Neuvostoliiton 

24  Berliinin lähettilään raportti 29.10.1939. Kansio 5 C. UM:n arkisto.
25  Berliinin lähettilään raportti 29.10.1939. Kansio 5 C. UM:n arkisto.
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ja Saksan välien viilentymiseen. Lähettiläällä ei tuntunut enää olevan 

kuin äärivasemmiston sympatiat puolellaan, arveli Suomen lähettiläs 

Moskovassa.26

Kun Molotov ja Hitler keskustelivat Suomen asemasta Berliinissä, 

Suomen pohjoisille rajoille kasaantui yhä enemmän saksalaissotilaita. 

Suomalaisen sotilasjohdon valmiudesta luopua Petsamosta ja Lapista 

kertoo konkreettisimmillaan se, että Saksan pyytämä kauttakulkuoikeus 

lomalaisille Suomen satamista Lapin halki Norjan Kirkkoniemeen an-

nettiin hyvin kevyesti. Suomi teki Saksan kanssa kauttakulusta sotilaspo-

liittisen sopimuksen jo kuukausi Veltjensin vierailun jälkeen 22.9.1940 

ja laajennetun sotilaallisen kauttakulkusopimuksen 22.11.1940. Ensim-

mäinen saksalaisalus Biwi saapui Vaasaan 22.9.1940 yöllä paikallisten 

asukkaiden ja viranomaisten suureksi ällistykseksi. Saksalaissotilaat 

tarvikkeineen siirrettiin satamista junilla Rovaniemelle ja sieltä sulje-

tuissa kuorma-autoissa nelostietä pitkin Petsamoon ja Kirkkoniemeen. 

Tosiasiallisesti suuri joukko saksalaisia asettui jo Lappiin, kuten Kemiin, 

Rovaniemelle, Sodankylään ja Ivaloon eli Petsamoon johtavan Jäämeren 

valtatien varteen. Saksalaisarmeijan näyttävän pystypäinen ja kurinalai-

nen marssi kyliin lumosi pohjoistakin väkeä; suomalaiset turvajoukot 

olivat kaukana, ja saksalaiset asettuivat intiimisti lappilaisten sekaan 

pieniin pirtteihin ja sänkykamareihin asti.27

Kuten länsimaita, myös Führeriä kiinnosti Suomessa vain Lappi ja 

Petsamon nikkeli. Lokakuussa 1940 Hitler arvioi, etteivät suomalaiset 

pystyisi yksin puolustamaan Pohjois-Suomea venäläisiltä, jotka hänen 

mukaansa suuntaisivat kulkunsa Pohjois-Ruotsin malmikentille ja Nor-

jan rannikoille. Jo ennen Suomen myöntämää saksalaisjoukkojen kaut-

takulkua, kesäkuussa 1940, oli Ruotsi myöntänyt läpikulkuluvan saksa-

laisille joukoille. On arveltu, että kaikkiaan jopa 2,1 miljoonaa saksalaista 

olisi kulkenut jatkosodan aikana Ruotsin halki. On erikoista, että Ruotsi 

lupasi kuljetukset Haaparantaan asti Suomen rajalle aikana, jolloin Suo-

mi ei ollut vielä tehnyt omaa läpikulkusopimustaan saksalaisten kanssa. 

26  Moskovan lähetystön raportti 15.11.1940. Kansio 5 C 18. UM:n arkisto.
27  Kevyesti annetusta kauttakulkusopimuksesta ja pohjoisen asukkaiden suhtautumisesta saksalaisten 

tuloon ks. Lähteenmäki 1999, 45–46.
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Suomi joutui näin jo tapahtuneiden tosiasioiden eteen. Suomi joutui an-

tamaan venäläisille kauttakulkuluvan Hankoon syyskuun alussa 194028 

eli kolmisen viikkoa aikaisemmin kuin saksalaisille.

Turhaan ei maaliskuun 13. päivästä 1940 aina 25. kesäkuuta 1941 asti 

kestänyttä ajanjaksoa ole nimetty ”Moskovan välirauhan” ajaksi – niin 

militaristinen ja revanssihenkinen ilmapiiri Suomen ja Neuvostoliiton 

välillä tuona ajanjaksona vallitsi. Talvisodan päättyessä valtaan noussut 

Rytin toinen hallitus ei yrittänytkään lieventää kansan parissa syntynyttä 

katkeruutta. Päinvastoin, se teki merkittävän organisaatiomuutoksen siir-

tämällä toimivaltaa puolustusministeriöltä pääesikunnalle.29 Stalin taas 

oli laittanut Suomen sodan (talvisodan) yksioikoisesti länsivaltojen syyk-

si. Erityisesti hän hyökkäsi Iso-Britanniaa vastaan: Englannin ”sotamur-

hapolttajat” ja porvaristo onnistuivat aina saamaan joukkoonsa tyhmyrei-

tä, jotka poimivat kastanjat tulesta heidän puolestaan. Suomen he olivat 

houkutelleet sotaan Neuvostoliittoa vastaan lupaamalla länsiapua.30

Suomalaiset puolestaan dokumentoivat jo heti talvisodan rauhan sol-

mimisen jälkeen lukuisia todistuksia siitä, ettei Neuvostoliitto tahtonut 

noudattaa sovittua rauhankirjaa. Ulkoasiainministeriön virkamiehet 

johdossaan Paasikiven halveksima, huonoksi luonteeksi ja kehnok-

si diplomaatiksi31 nimittelemä Aaro Pakaslahti32 kokosivat valikoivas-

ti yksiin kansiin poliittisia asiakirjoja, Suomen sinivalkoisen kirjan I ja 

II. Niiden avulla ministeriö halusi osoittaa Neuvostoliiton halunneen 

vain vaikeuttaa Suomen hädänalaista asemaa, eikä se suinkaan pyrki-

nyt kohentamaan maiden välisiä suhteita. Kokoelma asiakirjoja julkais-

tiin poliittisesti juuri sopivasti jatkosodan alettua 1941: se toimi hyvänä 

perusteluna sille, että Suomi hädissään liittoutui natsi-Saksan kanssa. 

Asiakirjakokoelman tarkoituksenhakuisuus ilmenee selkeästi siitä, ettei 

siihen otettu vuotta 1939 edeltäviä asiakirjoja eikä kaikkia sen jälkeisiä-

kään dokumentteja. Pakaslahden mukaan karsintaa tehtiin siksi, että 

28  Ks. Lähteenmäki 2006b, 305.
29  Soikkanen 1977, 68, 113.
30  Moskovan lähettilään raportti 5.5.1941. Kansio 5 C 18. UM:n arkisto.
31  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 18.3.1941. Voionmaan arkisto. KA.
32  Pakaslahti toimitti myös ”Suomen itsenäisyyden tunnustaminen. Asiakirjakokoelma” (1937), 

jota Voionmaa kehui kovasti Suomen Sosialidemokraattiin tekemässään arvostelussa. Suomen 

Sosialidemokraatti nro 330, 1937.
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asiakirjojen pääpaino haluttiin keskittää erityisesti syksyn 1939 tapah-

tumiin.33

Esitettyjen asiakirjojen mukaan jo uutta rajalinjaa määriteltäessä mai-

den välille oli syntynyt välikohtauksia, kuten Enson vaatiminen Neu-

vostoliiton puolelle osoitti. Neuvostoliitto oli lisäksi sekaantunut ulko-

asiainministeriön mukaan Suomen sisäpoliittisiin asioihin tukemalla 

”kumouksellisia häiriöryhmiä”. Se oli myös käyttänyt Suomen ahdin-

kotilaa hyväkseen lisätäkseen valtaoikeuksiaan Hangon kauttakulkuun, 

Ahvenanmaan demilitarisoimiseen ja Petsamon nikkelikaivoksen käyt-

töoikeuteen liittyen. Neuvostoliitto oli kaiken lisäksi tehnyt välirauhan 

aikana valtakunnanrajan yli lukuisia alueloukkauksia. Ministeriön mu-

kaan Suomi oli välirauhan aikaan altavastaajan asemassa, eikä se voinut 

kuin myötäillä Neuvostoliiton imperialistisia vaatimuksia.34 Koska Voi-

onmaan visiossa Jäämeren säilyminen Suomella oli maan tulevan talou-

den vahvin turva, ja koska juuri nikkelipolku johdatti Suomen sotaan 

Neuvostoliittoa vastaan kesäkuussa 1941, on hallitustason keskustelujen 

pääkohtia syytä seuraavaksi avata hieman tarkemmin.

Nikkeliongelmaan herättiin Suomessa viimeistään kesäkuussa 1940, 

jolloin Molotov tiedusteli, olisiko Suomi valmis antamaan heille toimi-

lupaa tai suostuisiko se siihen, että muodostettaisiin yhteinen yhtiö tai 

muulla tavalla asiat järjestettäisiin niin, että Neuvostoliittokin pääsisi 

kiinni Petsamon nikkeliin. Paasikivi harmitteli Molotoville, että lupa oli 

jo 1934 annettu neljäksikymmeneksi vuodeksi englantilaiselle trustille, 

The Nickel Mond Co:lle35, joten juridisesti Suomen hallituksen kädet oli 

sidottu. Mutta tietysti Suomi olisi valmis myymään nikkeliä Neuvosto-

liitolle kuten muillekin maille. Muutamaa päivää myöhemmin Paasiki-

vi oli jälleen Molotovin luona Kremlissä ja luovutti tälle nikkeliasiasta 

muistion. Luettuaan sen Molotov totesi, ettei se ollut vastaus hänen ky-

symyksiinsä. Paasikivi toisti, että toimilupa oli todellakin jo annettu eng-

lantilais-kanadalaiselle yhtiölle, mutta Neuvostoliitto voisi saada 50 % 

33  Ulkoasiainministeriön poliittisia tiedoituksia 12.6.1942. Aaro Pakaslahden arkisto. Kansio I. UM:n 
arkisto.

34  Ks. Johdanto. Suomen sinivalkoinen kirja II 1941.
35  Sen osakkeet omisti nikkeliyhtiö International Nickel Company ja käytännön kaivostöistä huolehti 

suomalainen kaivosyhtiö Petsamon Nikkeli Oy; Nikkelidiplomatiasta ks. lähemmin Krosby 1966 ja 
Vuorisjärvi 1989.
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osto-oikeuden nikkeliin. Molotovin täsmennys tähän viestiin oli erittäin 

merkitsevä: Neuvostoliittoa ei nyt kiinnostanut ensisijaisesti malmi vaan 

”itse alue”.36

Tärkein syy, miksi venäläiset nyt yhtäkkiä halusivatkin talvisodassa 

valtaamansa ja sitten Suomelle takaisin luovuttamansa Petsamon oli 

se, että Saksa oli miehittänyt huhti−kesäkuussa 1940 Pohjois-Norjan, ja 

sen joukot olivat näin tulleet epämukavan lähelle suurvallan luoteisra-

jaa. Neuvostoliitto ei halunnut muita Petsamoon itsensä seuraksi kuin 

Suomen. Kiihkeäksi käynyt vuoropuhelu nikkelistä ei jäänyt tähän, vaan 

neuvostohallitus ilmoitti, että maa suostuisi rajoittamaan ”vuodeksi 

1940” nikkelimalmin ostonsa Suomesta 40 %:iin sillä ehdolla, että muu 

tuotanto myytäisiin Saksalle37 eikä länsivalloille. Suomi korosti omien 

toimiensa vahvistavan yhteistyötä maiden välillä ja oli valmis avaamaan 

Neuvostoliiton konsuliviraston Petsamossa, jonne pian asettuikin kolme 

konsulia ja peräti 21 apuhenkilöstöön kuuluvaa virkailijaa. Elokuussa 

1940 uudet rajalinjat oli jo merkitty maastoon ja Kemijärvi−Salla-rata, 

joka tuli yhdistämään maiden rautatieverkkoa, oli tekeillä: marraskuussa 

1940 rataosalla arveltiin työskentelevän jo 2 000–2 500 miestä. Neuvos-

toliiton puolella vastaavasti rakennettiin rataa Suomen rajalta Kantalah-

teen Vienanmeren rantaan. Rytin mukaan myös arkistoaineistoja oltiin 

vaihtamassa ja puhelin-, posti- ja lennätinyhteyksiä sekä rautatieliiken-

nettä oltiin avaamassa. Kaikkien näiden suhteita normalisoivien toimien 

lisäksi Neuvostoliiton ja Suomen välille oli tehty kauppasopimus38 ja 

perustettu ystävyysseura.39 Voionmaa oli mukana kyseisen yhdistyksen 

perustamisessa: hänhän oli ideoinut asiaa yhdessä Paasikiven kanssa jo 

talvisodan rauhanneuvottelukunnan Moskovan matkalla. Lisäksi Petsa-

mossa avattiin Neuvostoliiton kauppaedustajisto, ja ulkoasiainkomissaa-

ri Ivan Zotov tuli vierailemaan alueella loppuvuodesta 1940.40

36  Sähkeet Moskovan lähetystöstä ulkoasiainministeriölle 23.6.1940 ja 27.6.1940. Ks. Suomen sinivalkoinen 

krja II 1941, 69−70; Paasikivi 1958b, 138−166.
37  Sähke Moskovan-lähetystöltä ulkoasiainministeriölle 10.7.1940. Ks. Suomen sinivalkoinen kirja II 1941, 

73.
38  Risto Rytin puhe 18.8.1940 ja Ulkoasiainministeri Wittingin ministeri Zotoville 2.12.1940 antamat tiedot 

Sallan radasta. Ks. Suomen sinivalkoinen kirja II 1941, 79, 107.
39  Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seura perustettiin toukokuussa 1940.
40  Sekä Petsamon että Maarianhaminan konsulinvirastojensa ja Petsamon kauppaedustajistonsa väel-

le Neuvostoliitto vaati täysin vapaata liikkumisoikeutta Petsamon alueen lisäksi koko Lapin läänis-



342 saksalaista imperialismia vastaan

Tasoittavista toimista huolimatta pohjoinen jäi kytemään neuvosto-

hallituksen mieleen. Syyskuussa 1940 Molotov otti asian jälleen esille 

Paasikiven kanssa. Hän palasi uudelleen Neuvostoliiton haluun saada 

nikkeliyhtiön toimilupa itselleen, mutta kaikesta näki, että nikkelin 

myynti oli maalle toissijainen asia. Neuvostohallitus halusi joko luvan 

tai yhteisen yhtiön Suomen kanssa, vähempi ei sille enää riittäisi. Se int-

ti, että sopimus oli tehtävä Suomen ja Neuvostoliiton hallitusten välillä 

ja ”vieraille” annettu toimilupa oli Neuvostoliiton etuja ja myös vuoden 

1920 ja 1940 rauhansopimuksia vastaan, koska Neuvostoliitolle oli nois-

sa sopimuksissa annettu vapaa kauttakulkulupa kyseisen alueen halki. 

Tämä pitikin paikkansa. Molotov väänsi Paasikivelle kuin rautalangasta, 

että Neuvostoliitolle ei ollut tärkeä yksin malmi vaan ”itse alue”. Molo-

tovin vaatimukset paljastavat, kuinka tärkeää Neuvostoliitolla oli saada 

valvontaansa ennen muuta Liinahamarin talvellakin avoin satama-alue 

ennen liittoutuneita. Malmi oli näin ollen vain veruke päästä ”alueelle”. 

Muita Jäämeren ranta-alueitahan Neuvostoliitolla oli omasta takaa riit-

tävästi, mutta ei sotilaallisesti tärkeää satamaa.41 Saksan Suomen lähet-

tiläs on muistelmissaan painottanut, että Saksa ei halunnut lainkaan 

Petsamosta toimilupaa, ainoastaan päästä osalliseksi kaivoksen tuotosta. 

Lähettilään mukaan Saksa näki tuolloin, että Petsamo oli enemmänkin 

Neuvostoliiton etupiiriä kuin Saksan.42

Loka-marraskuun taitteessa 1940 apulaisulkoasiainkomissaari, enti-

nen Moskovan yliopiston oikeustieteen professori ja Stalinin puhdistus-

ten pääsyyttäjä Andrei Vyshinski palasi ärsyyntyneenä nikkeliasiaan.43 

sä. Suomi suostui laajentamaan Petsamossa toimineiden venäläisten liikkumaoikeutta Petsamosta 
Rovaniemelle ja takaisin käyttäen nelostietä, mutta ei Inarin poliisipiirissä, mikä oli vapaan matkus-
tuskiellon alainen alue. Matkustusluvan antoi Petsamossa toiminut EK:n alaosasto ja se oli voimassa 
kerrallaan kolme kuukautta. Neuvostoliitto ei kuitenkaan ollut tyytyväinen ratkaisuun, vaan vaati alati 
vielä vapaampaa liikkumisoikeutta. Neuvostoliiton lähetystön nootti nro 63 ulkoasiainministeriölle 
2.11.1940; Ote Neuvostoliiton lähetystön ulkoasiainministeriölle 19.11.1940 jättämästä muistiosta; 
Ulkoasiainministeriön nootit nro 26421 ja 26400 Neuvostoliiton lähetystölle 21.11.1940 ja 21.11.1940; 
Ministeri Zotovin ulkoasiainministeri Wittingille osoittama nootti nro 77 101.12.1940. Ks. Suomen sini-

valkoinen kirja II 1941, 98, 102, 104, 106, 109–110.
41  Sähkeet Moskovan-lähetystöltä ulkoasiainministeriölle 14.9.1940, 29.9.1940 ja 1.10.1940. Ks. Suomen 

sinivalkoinen kirja II 1941, 82–85.
42  von Blücher 1951, 211.
43  Sähke ulkoasiainministeriöltä Moskovan lähetystölle 31.10.1940 ja Sähke Moskovan-lähetystöltä ulko-

asiainministeriölle 2.11.1940. Ks. Suomen sinivalkoinen kirja II 1941, 97, 99.
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Neuvostohallitus viittasi Englannin Moskovan lähettilään, tuikeaksi 

sosialistiksi sanotun Sta�ord Crippsin heinäkuiseen lausuntoon, jon-

ka mukaan nikkeliyhtiö oli valmis siirtämään toimilupaa väliaikaisesti 

vuoden loppuun saakka. Crippsin mukaan Suomen asema oli talvisodan 

jälkeen vakava. Vaikka se oli säilyttänyt itsenäisyytensä, sen puolustuk-

sellinen tilanne oli heikompi kuin ennen talvisotaa.44

Cripps-kortin lisäksi venäläiset kertoivat suomalaisille sopineensa 

nikkeliasian myös saksalaisten kanssa: nämä olivat suostuneet nikkeli-

malmin 60 prosenttiseen osto-oikeuteen eivätkä vaatineet toimilupaa 

itselleen. Sen sijaan englantilaiset ilmoittivat, ettei asia ollut lainkaan 

selvä heidän puoleltaan, mikä vaikeutti Suomen asemaa kiusallisesti. 

Englanti nimittäin edellytti, että jos Neuvostoliitto saisi nikkelioikeudet, 

sen olisi sitouduttava siihen, ettei se veisi nikkeliä Saksaan. Neuvostoliit-

to viittasi kintaalla Suomen vaikeuksiin ja muistutti vihjailevasti, että se 

olisi voinut pitää sekä 1920 että 1940 Petsamon itsellään. ”Annoimme 

teille hyvän hyvyyttämme koko Petsamon ja nyt rettelöitte kanssamme… 

emme tahtoneet ottaa Suomelta enempää kuin oli aivan välttämätön-

tä”, Molotov raivosi Paasikivelle.45 Näin ollen yksinkertaisinta olisi, hän 

esitti, että Suomi myisi kaiken nikkelin Neuvostoliitolle, joka tekisi sillä 

mitä haluaisi. Näin Englannin ehto saataisiin kierrettyä.46

Voionmaa seurasi yhä kasvavan henkisen kiihtymyksen vallassa valta-

taistelua Suomen Jäämeren käytävästä. Marraskuussa 1940 Molotov 

huomautti määräilevästi, että Suomen hallituksen kanssa oli sopimatta 

vielä monta maalisrauhan pykälää. Tällä hän viittasi Sallan radan kes-

keneräisyyteen sekä Neuvostoliiton lukuisia kertoja vaatimaan vapaaseen 

liikkumiseen Petsamon ja koko Lapin alueella. Suomen ulkoasiainmi-

nisteriö katsoi tässä vaiheessa välttämättömäksi määritellä tarkemmin 

44  Gorodetsky 1984, 105, 137–138; Kun Cripps oli keväällä 1940 lähetetty Moskovaan suurlähettilääksi 
konservatiivijohtaja Edward Halifaxin esityksestä, Churchill oli pitänyt sitä huonona ideana jo yksis-
tään siitäkin syystä, ettei pitänyt koko miehestä. Kaiken lisäksi Stalin inhosi kuulemma läntisiä sosia-
listeja enemmän kuin konservatiiveja − minkä Väinö Tannerkin oli saanut tuta jo Tartosta lähtien. 
Ylevämielinen Cripps ei liioin ollut Churchillin mielestä sopiva henkilö asioimaan karkean, epäluuloi-
sen, laskelmoivan ja kyynisen Stalinin kanssa. Beevor 2012, 126, 356.

45  Paasikivi 1958b, 151, 163.
46  Sähkeet Moskovan-lähetystöltä ulkoasiainministeriölle 6.11.1940, 12.11.1940 ja 20.11.1920; Sähke 

Lontoon-lähetystöltä ulkoasiainministeriölle 7.11.1940. Ks. Suomen sinivalkoinen kirja II 1941, 100–
102.
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”Petsamon alueen”, joka näytti Neuvostoliiton vaatimuksissa levinneen 

jo Inarin ja Utsjoen alueillekin. Sen mukaan rauhankirjassa puhuttu 

”Petsamon alue” käsitti vain Petsamon kyläkuntineen eli Petsamojoen 

alueen Jäämeren rannikon ja Petsamotunturien välissä. Historiallisesti 

katsottuna Petsamoon kuului vain kolme kolttasaamelaiskylää, Petsa-

mo, Paatsjoki ja Suonikylä. Sittemmin ”Petsamon alueeksi” oli alettu 

nimittää koko sitä aluetta, joka Tarton rauhanneuvotteluissa tuli liite-

tyksi Suomeen.47

Talven kierron kääntyessä kevääseen 1941 Voionmaan vaalima suo-

malainen Petsamo pysyi kansainvälisen suurvaltapolitiikan – Neuvos-

toliiton, Saksan ja Englannin – himoitsemana kohdemaana.48 Helmi-

kuuhun 1941 tultaessa Suomen ei auttanut muu kuin alistua uhan alla: 

Paasikivi ilmoitti venäläisille, että Suomi suostuisi venäläis-suomalai-

sen ”sekayhtiömuodon” perustamiseen kuitenkin edellytyksellä, että 

venäläiset tunnustaisivat Suomen osake-enemmistön nikkeliyhtiössä ja 

suomalaisen johdon. Jälkimmäiseen venäläiset totesivat heti, etteivät he 

tule sitä hyväksymään, mutta suostuivat kuitenkin jatkoneuvotteluihin. 

Suomi taipui: sekayhtiö tultaisiin perustamaan, ja kaivos siirrettäisiin 

sen haltuun viikon kuluttua sopimuksen rati�oimisesta. Suomalaiset 

hyväksyivät senkin venäläisten ehdotuksen, että yhtiön olemassa oleva 

omaisuus luovutettaisiin sekayhtiölle rasituksitta. Neuvostoliitto puoles-

taan vaati edelleen tasavertaisuutta yhtiön hallinnossa ja ehdottomasti 

myös toimitusjohtajan paikkaa itselleen. Suomalaiset neuvottelijat, joh-

dossaan pankkimies Rainer von Fieandt, esittivät hallitukselle Suomen 

pysymistä tiukkana johto-kysymyksessä, sillä muussa tapauksessa Pet-

samo alkaisi venäläistyä,49 ja Suomen parikymmentä vuotta harjoittama 

määrätietoinen alueen suomalaistamistyö valuisi hukkaan. Kun Suomi 

kieltäytyi, Vyshinski lopetti sekakomitean työskentelyn ja uhkasi, että 

”asia kehittyy sitten kaikkine seurauksineen”.50

47  Sähke 19.12.1940 Moskovan-lähetystöltä ulkoasiainministeriölle; Ulkoministeriön nootti nro 20161 
sosialistisen Neuvostoliiton lähetystölle 4.1.1941. Ks. Suomen sinivalkoinen kirja II 1941, 113; Ks. alaviite 9.

48  Sähkeet Moskovan-lähetystöltä ulkoasiainministeriölle 15.1.1941 ja 21.1.1941. Ks. Suomen sinivalkoinen 

kirja II 1941, 116–117.
49  Sähkeet Moskovan-lähetystöltä ulkoasiainministeriölle 6.2.1941, 11.2.1941, 13.2.1941, 19.2.1941, 5.3.1941 

ja 10.5.1941. Ks. Suomen sinivalkoinen kirja II 1941, 120–126.
50  Sähkeet Moskovan-lähetystöltä ulkoasiainministeriölle 6.2.1941, 11.2.1941, 13.2.1941, 19.2.1941, 5.3.1941 

ja 10.5.1941. Ks. Suomen sinivalkoinen kirja II 1941, 120–126.
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Saksalaissotilaat ryhmittyvät Lapin rajoille

Miksi Suomen hallitus näytti vuodenvaihteessa 1940–1941 alistuvan 

suhteellisen kevyesti suomalais-venäläisen sekayhtiön perustamiseen 

mutta pani jarrut yhtäkkiä päälle toukokuuhun 1941 tultaessa? Voion-

maalla, joka oli äärimmäisen huolestunut nikkelineuvottelujen ensim-

mäisestä katkeamisesta 11. päivänä maaliskuuta 1941, oli tästä selkeä 

näkemys. Hän selitti politiikan muutosta sillä, että Suomi päästi neu-

vottelut katkeamaan maaliskuussa, koska se luotti jo Saksan turvaan. 

Voionmaan mukaan Suomi ei enää edes yrittänyt päästä ystävällisiin 

suhteisiin ison naapurinsa kanssa, ja että Ryti ja kaikki muutkin olivat 

varmoja siitä, että Saksan ja Neuvostoliiton välille syttyisi sota, ”ja silloin 

täältä lähdetään peliin”. Mannerheimkin oli kuulemma varma Saksan 

tuesta eikä pelännyt sotaa51 kuten talvisodan aattona. Ruotsin lähettiläs 

Assarsson tiesi Moskovassa, että saksalaiset suorittivat 20.3.1941 tienoil-

la suuria joukkojen siirtoja Pohjois-Norjaan: ”Se seikka ei ennustanut 

mitään hyvää Ruotsin eikä Suomen riippumattomuudelle.”52 Puoluetove-

reistaan Voionmaa toteaa, että Saksan voitot horjuttivat periaatteellisim-

piakin sosialisteja: ”Täällä käydään hyvin vilkasta näkymätöntä henkien 

taistelua.”53 

Näissä sotaa ennustavissa tunnelmissa vietettiin vappu 1941. Poliiti-

kot käyttivät tilaisuutta hyväkseen selventääkseen näkemyksiään itsel-

leen ja kannattajajoukoilleen. Voionmaa piti vappupuheensa Tampereel-

la, Messukylässä ja Ylöjärvellä. Koko kevään hän lisäksi ahkeroi Hämeen 

heimon historian parissa, mikä työ sen terapeuttisesta luonteesta huo-

limatta ahdisti häntä: Voionmaa näki miten paljon oli vielä tehtävää ja 

miten vähän oli aikaa. Ikä alkoi painaa jo ahkeraa kirjoittajaa. ”Pahinta 

on, ettei tahdo jaksaa. Jos olisin nuorempi, kyllä tietäisin miten voimiani 

säästäisin.”54 Mitä ilmeisemmäksi sodan uhka ja ”barbaria” kävi, sitä 

murtuneempi Voionmaa oli. ”Tämä aika on minut niin masentanut ja 

tehnyt toivottomaksi, etten kohta enää halua mitään muuta kuin pääs-

51  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 18.3.1941. Voionmaan arkisto. KA.
52  Assarsson 1963, 67.
53  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 17.4.1941. Voionmaan arkisto. KA.
54  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 5.5.1941. Voionmaan arkisto. KA.
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tä pois tästä elämästä, joka ei sisällä muuta kuin kauhistusta ja hyvin 

vähäisen sirun yksityistä onnea eli haavettako vain sekin on. En enää 

voi uskoa mihinkään muuhun kuin luonnon ikuiseen ihanuuteen… ja 

perheonneen, joka sekin jo niin helposti vahingoittuu ja särkyy. Niin 

ja työhön, työn luovaan voimaan… mitä minunkin elämäni olisi ilman 

kynääni ja kirjoituspöytää…”55

Toukokuisia huolia lisäsi vielä pääministeri Jukka Rangell, joka esitte-

li maan synkkää elintarviketilannetta. Laki- ja pankkimies Rangell kuului 

Rytin lähipiiriin, eikä hän ollut toiminut kansanedustajana. Hänellä ei 

myöskään ollut ulkopoliittista kokemusta. Sen sijaan hän oli aktiivinen 

urheilumaailmassa. Hän oli Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja 

ja oli yhteistyössä vastaavan saksalaisen organisaation kanssa. Rangellia 

on kuvattu epäkarismaattiseksi mutta luottamusta herättäväksi ja riitoja 

tasoittavaksi henkilöksi, jolla oli hyvän seuramiehen ja sanankäyttäjän 

maine. Hän oli toisaalta sisäpiirin mies mutta samalla toimi poliitti-

sesta elämästä tietämättömänä hieman ulkona, vaikutusvaltaisempien 

miesten varjona tai lakeijana. Ehkä läheisimmät suhteet Rangellilla oli 

vanhaan opiskelijatoveriinsa Eljas Erkkoon. Sen sijaan Rangellin suhteet 

Mannerheimiin olivat etäiset ja viileät. Kekkonen puolestaan on toden-

nut, että ”Jukka” oli havaittu pintapuoliseksi ja hidastelevaksi.56

Rangellin huonot uutiset kansanedustajille olivat, että Neuvostolii-

ton kanssa oli toki tehty kauppasopimus 70 000 tonnin viljalähetykses-

tä, mutta siitä oli saatu vain pieni osa. Niinpä Moskovaan oli lähetetty 

neuvottelijoita kaupan edistämiseksi. Asetelma oli aivan toinen Hella 

Wuolijoen perspektiivistä katsottuna. Voionmaan tavannut Wuolijoki 

nimittäin ihmetteli närkästyneenä, miksei hallitus pyytänyt viljaa idästä: 

mieluummin näköjään kuoltiin nälkään kuin haettiin apua siltä suun-

nalta. Witting puolestaan valisti poliitikkoja silläkin tiedolla, ettei Suo-

men ja Ruotsin liitosta tullut mitään, koska Neuvostoliitto vastusti sitä 

niin ankarasti. Kolmas Wittingin uutinen oli, ettei Saksan ja Neuvosto-

liiton välistä sodanuhkaa ollut odotettavissa. Jo olemassa oleva Euroopan 

sota päättyisi sekin Wittingin mukaan viimeistään syksyllä 1942. Toi-

55  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 22.5.1941. Voionmaan arkisto. KA.
56  von Blücher 1951, 219−220; Kulha 2012, 124, 178–181.
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saalta kylläkin ulkopoliittinen tilanne vaati pieniä maita, Suomea niiden 

joukossa, valitsemaan puolensa. Wittingin mukaan taistelussa oli kyse 

ennen muuta talousjärjestelmästä.57 Witting tiesi toukokuussa 1941 Sak-

san pelikortit erinomaisen hyvin, mutta halusi pitää kansanedustajat 

tietämättöminä, kohtahan kortit kuitenkin paljastuisivat.

Helsingin Saksan-edustaja Blücher on ylistänyt alkujaan viipurilais-

syntyistä Wittingiä suurin sanoin. Tämä oli lahjakas, kielitaitoinen ja 

sivistynyt seuramies, joka henkisten ilojen lisäksi osasi antaa arvoa hy-

välle ruoalle ja juomalle. Hänen hyvän kellarin antimien tuntemuksen-

sa osoitti sellaista asiantuntemusta, jollaista tapasi vain vanhan koulu-

kunnan oppineilla diplomaateilla. ”Se tapa, miten hän yhdisti toisiinsa 

syvällisen hengenelämän ankaraan työhön ja taas hilpeään epikuuro-

laisuuteen oli hänen henkilöllisyytensä salaisuuksia.” Witting oli koo-

kasrakenteinen mies, jolla oli karkeapiirteiset kasvot, voimakkaat kädet 

ja viisaat silmät, on Blücher kirjannut muistelmiinsa. Blücher kehuu 

neuvotelleensa Wittingin kanssa kahden kesken kolmen vuoden aikana 

peräti 373 kertaa. Heistä oli tullut hyvät ystävät, jotka teitittelivät toisiaan, 

kunnes Witting ”ujouden vallassa” kysyi Blücheriltä, josko he voisivat 

tehdä sinunkaupat. Se tapahtui herkkänä hetkenä presidentti Svinhuf-

vudin hautajaisissa.58

Vastapuoli arvioi Wittingin aivan toisin. Sdp:n Mauno Pekkala piti 

tätä ”täytenä natsina”, joka oli nimittänyt kansliapäällikökseen sellaisen 

miehen kuin Aaro Pakaslahden, joka oli ”entinen IKL:n tai AKS:n jäsen 

ja joka on pannut vastalauseen Moskovan rauhalle ja fobannut Voion-

maan”. Foppaaminen eli sivuuttaminen tarkoittaa tässä Tapio Voion-

maata, joka joutui jatkosodan alettua 1941 pois ulkoasiainministeriön 

kansliapäällikön virastaan ja joka siirrettiin Sveitsiin lähettilääksi. Hä-

nen paikkansa annettiin sotaisammalle virkamies Pakaslahdelle. Koko 

sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä oli Wittingiä vastaan. Kuulem-

ma myös Rkp:n puheenjohtaja Ernst von Born oli nimitellyt Wittingiä 

”täydeksi Qvistlingiksi”, ja Paasikiven ja Wittingin välit olivat nekin huo-

not. Witting tuntui olevan kriitikkojen mielestä haluton muun muassa 

57  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 7.5.1941. Voionmaan arkisto. KA.
58  Svinhufvud haudattiin maaliskuussa 1944; von Blücher 1951, 197–198; von Blücher 1953, 50.
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kertomaan Suomesta Saksan riveihin liitettävistä SS-miehistä eli niin 

sanotusta ”uudesta jääkäriliikkeestä”. Voionmaalle kerrottiin, että ”nat-

siapostoleita” kulki ympäri maata värväämässä miehiä. Sosialistit alkoi-

vat suunnitella toimia värväyksen estämiseksi, mutta Voionmaa arveli 

sen olevan liian myöhäistä ja turhaa, koska värväys oli jo tapahtunut 

tosiasia. Sitä paitsi kuultiin pettymykseksi, että puoluetoveri Kalle Leh-

mus oli ollut neljä viikkoa Saksassa ja sen jälkeen värväys oli alkanut: 

”Siis totuus on, että sos.dem. puolueen johto on moraalisesti syyllistynyt 

tähän juttuun”, järkyttynyt Voionmaa kirjoittaa.59 Lehmus kokosi sittem-

min dokumentteja Suomessa käydystä Itä-Karjala -keskustelusta ja nosti 

Itä-Karjala-innostuksesta esille myös Voionmaan puheen eduskunnas-

sa 1941. Puheessaan Voionmaa totesi, että Itä-Karjalan kansankieli oli 

väärentämätöntä suomea, alue oli maantieteellisesti erottamaton osa 

Fenno-Scandiaa ja kansa etnisesti suomalaisia.60 Uudessa poliittisessa 

tilanteessa Voionmaan vanha rakkaus kulttuuriseen Suur-Suomeen tun-

ki menneisyydestä väkisinkin esiin.

Kaikki päivänpolitiikkaan liittyvät asiat näyttivät Voionmaan mukaan 

toukokuuhun 1941 tultaessa keskittyvän Helsingin pienelle piirille, jo-

hon kuuluivat Ryti, Rangell, Witting ja Walden. Sdp:n eduskuntaryh-

mässä pohdittiin toimia demokratian puolustamiseksi, mutta siinäkin 

sosiaalidemokraatit myönsivät olevansa liian myöhään liikkeellä. Voion-

maan mukaan hallitus olisi voinut edes vähän vastustaa saksalaisten vaa-

timuksia. Näin ei kuitenkaan ollut tapahtunut, vaan Voionmaan mukaan 

Tannerkin hyväksyi jo täysin ”Suomen saksalaisen politiikan” vastapai-

noksi Venäjää vastaan. Voionmaan näkökulmasta katsottuna suomalai-

silla näkyi olevan ominaista poliittinen dualismi. Loppukevääseen 1941 

tultaessa toisaalla oltiin kovasti demokraatteja, toisaalla kiihkeitä natseja: 

”Meidän puolueessa tapahtuu paraikaa taistelu orientoinnista.”61

Suomen hallituksen orientaatiosta kertoi sekin, että sodan aikana ul-

koasiainhallinto Pakaslahden johdolla käännätti J. O. Hannulan Vapaus-

sodan historian saksaksi, englanniksi ja ranskaksi, samoin käännettiin 

saksaksi ja englanniksi Suomen Ylioppilaskuntien Liiton kirja Suomi, 

59  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 22.5.1941 ja 26.5.1941. Voionmaan arkisto. KA.
60  Lehmus 1971, 292–293.
61  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 22.5.1941 ja 26.5.1941. Voionmaan arkisto. KA.
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Pohjolan etuvartio. Tutkijatkin tulivat merkittävällä panoksella osallistu-

maan Suur-Suomea koskeviin suunnitelmiin. Historioitsija Eino Jutik-

kala, kansatieteilijä Kustaa Vilkuna ja maantieteilijä Väinö Auer tekivät 

valtioneuvoston tiedotuskeskuksen päällikön L. A. Puntilan pyynnöstä ja 

Rytin tilauksesta suomalaista Lebensraumia (elintilaa) käsittelevät kirjat. 

Myös historian professori Jalmari Jaakkola kirjoitti Suomen sotapoli-

tiikkaa vahvasti tukevan teoksen Suomen idänkysymyksestä. Jaakkola 

oli Rytin ystävä satakuntalaisesta osakunnasta. Avukseen Jaakkola sai 

AKS:n johtomiehet, tohtorit Vilho Helasen ja Reino Castrénin, murre-

tutkijan, maisteri Eino Leskisen ja heimoarkiston työntekijän, maisteri 

Keijo Leimun.62 Kuten kirjoittajakunnasta voidaan jo päätellä, kirjasta 

tuli taistelevan heimohenkinen.63

Kirjoittajaksi oli kaavailtu myös ”Suur-Suomen ystävää” Väinö Voion-

maata. Tämä ei annettuihin haasteisiin tarttunut, mutta sen sijaan esitte-

li nuoremmille eduskuntaryhmänsä jäsenille näiden keskustelukerhossa 

ruotsalaisen valtio-oppineen Herbert Tingstenin käsityksiä demokrati-

asta. Tämän alun perin luennoidut näkemykset ilmestyivät sittemmin 

sodan jälkeen Demokratiens problem -nimisenä teoksena (suomeksi De-

mokratian ongelmia). Voionmaa ymmärsi kirkkaasti Tingstenin väitteen, 

että vaikka perinteisesti oli haluttu uskoa, ettei aatteita voitu hävittää sor-

tamalla tai vainoamalla, osoitti parhaillaan elettävä aika toista. Ihmisten 

maailmassa oli aatteita alituisesti hävitetty pakkoa ja väkivaltaa käyttäen 

tai vähintäänkin valistettu ja propagoitu toisiksi kuin ne alkujaan olivat 

olleet. Toinen Voionmaan pohdiskeluihin liittyvä Tingstenin huomio 

koski puolueita, joita vanhempina aikoina oli pidetty nimenomaan aate-

puolueina, mutta jotka sotavuosiin tultaessa oli nähtävä enemmänkin 

etujärjestöinä.64

Voionmaa yritti luovia uusien ja vanhojen aatteiden kamppailus-

sa sekä poliittisen puolueen luonteen muutosprosessissa ja ahdistui. 

Katsoessaan oman puolueensa heittelehtimistä yhä uhkaavammaksi 

käyvässä ristiaallokossa, Voionmaa näki puoluejohtajuuden entistäkin 

62  Ks. Soikkanen 1977, 135; Jokipii 1988, 294−295.
63  Ks. Jaakkola 1941.
64  Tingsten 1947, 110, 116–117; Kirja ilmestyi ruotsiksi 1945 ja suomeksi 1947; Voionmaan kirje T. Voion-

maalle 20.11.1941. Voionmaan arkisto. KA.
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tärkeämmäksi. Puolueet olivat keskeisiä yhteiskunnallisia toimijoita yh-

täältä mielipiteiden julkisuuden ja demokratian toimivuuden kannalta, 

toisaalta ne olivat jo itsessään vahvoja mielipiteen muodostajia. Mutta, 

kuten Tingstenkin todisti, demokratia saattoi liukua diktatuuriin vaikka 

sitä ei halunnut kuin pieni vähemmistö kansasta. Kansan suuret joukot 

kun voitiin poikkeusoloissa propagandan ja painostuksen avulla tehdä 

johtajavetoisen vallan välikappaleiksi.65 Tämä oli juuri se seikka, miksi 

kansanvallasta kiinni pitävä Voionmaa vahti puolueena vahvan vaikutta-

jan Tannerin puheita ja poliittista suuntautumista niin tarkkaan.

Sodan merkit näkyivät maaliskuun käänteen myötä yhä selvemmin. 

Suomalainen upseerivaltuuskunta oli yhteistyöneuvotteluissa Saksassa 

25.–26.5.1941 ja suomalainen SS-osasto vahvisti joukkojaan.66 Suomen 

kohtalon kello löi muutamaan päivää aiemmin (20.–23.5.), kun Saksan 

lähettiläs Karl Schnurre tuli tapaamaan Rytiä ja toi sellaiset terveiset Hit-

leriltä, että sota oli todennäköinen Saksan ja Neuvostoliiton välillä. Oli 

tullut aika konkreettisesti koordinoida Suomen osuutta tulevassa sodas-

sa. Ylipäällikkö Mannerheim, pääministeri Rangell ja ulkoasiainminis-

teri Witting arvelivat yksimielisesti, että yhteistoimintaan Saksan kanssa 

oli ryhdyttävä.67 Berliinissä Kivimäelle uskouduttiin naureskellen sodan 

jo alettua, että lähettiläs Schnurre, Saksan ulkoministeriön kauppasopi-

musneuvottelija, pantiin hoitamaan ”mitä tärkeintä poliittista tehtävää”. 

Sitä ennen (31.5.) Kivimäki oli käynyt jälleen valtiosihteeri Weizsäckerin 

luona esittämässä Suomen toivomukset. Niiden mukaan Suomen enti-

set rajat tahdottiin palautettavan sekä toivottiin aluekorvauksen saamista 

Itä-Karjalasta ”Neuvostoliitolle ehkä Kannakselta luovutettavan alueen 

tilalle”. Suomi oli kiinnostunut myös mahdollisista taloudellisista eduis-

ta.68 Kiinnostavasti Suomi oli jo lähtökohtaisesti oppinut läksynsä. Teri-

65  Tingsten 1947, 120, 167.
66  Valtaosa vasemmistosta vastusti Voionmaan tapaan suomalaisten lähettämistä, mutta asia oli kiperä 

myös oikeistolle. Saksan rintamalla olevista suomalaisista käytiin jatkosodan alettua nokkapokkaa 
ylimpiä piirejä myöden: Mannerheim tahtoi palauttaa joukot Suomen rintamalle, mitä mm. Esko 
Riekki piti erikoisena pyyntönä sota-ajan oloissa. Toisaalta pidettiin ongelmallisena, että suomalais-
miehet vannoivat uskollisuutta vieraalle valtiolle. Ks. mm. Saksassa olevat suomalaiset vapaaehtoi-
set, kirj. Aaro Pakaslahti loka-marraskuussa 1941. Aaro Pakaslahden arkisto. Kansio I. UM:n arkisto; 
W. Schreckin salasähkeviesti 10.10.1941. Aaro Pakaslahden arkisto. Kansio I. UM:n arkisto.

67  Kivimäki 1965, 205–206.
68  Berliinin lähetystön raportti 26.6.1941. Kansio 5 C. UM:n arkisto.
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joen arka raja-seutu saisi jäädä Pietarin lähinaapurina Neuvostoliitolle, 

jos ainakin osia Itä-Karjalasta tulisi Suomelle.

Saksalaisia ilmaantui yhä enenevässä määrin Suomen pohjoisiin sa-

tamakaupunkeihin, kyliin ja maanteille. Suomeen tuli saksalaista sota-

väkeä lisää kuin siimaa, kirjoitti Voionmaa 11. kesäkuuta 1941. Uuno 

Hannula oli kertonut hänelle, että saksalaiset olivat jo miehittäneet koko 

Pohjois-Suomen ja saksalaissotilaita oli pitkin Neuvostoliiton vastaista 

rajaa. Niin sanotut Saksan lomalaiset olivat jääneet Rovaniemelle, jonne 

oli tullut myös Norjan Kirkkoniemestä joukkoja. Oireellisesti Englanti 

ilmoitti 14. kesäkuuta pidättävänsä Petsamoon matkalla olevat suoma-

laiset laivat ja lopetti ylipäätään kulkulupien antamisen Petsamoon.69 

Saksan ja Neuvostoliiton suhteet olivat näennäisen hyvät mutta huhu-

jen mukaan heikot, mistä Suomessa oltiin hyvin tietoisia Berliinin ja 

Moskovan raporttien ansiosta. Rangell kommentoi saksalaisten Lapin 

valloittamista toteamalla, että näille oli ”täytynyt järjestää olot Pohjois-

Suomessa”. Sdp:n puoluesihteeri Aleksi Aaltonen puolestaan valaisi 

Voionmaata tiedolla, että nuoremman ikäluokan miehiä mobilisoitiin 

sotaa varten yötä päivää.70

Neuvostoliiton kanssa Saksa yhä ”teeskenteli ystävää” ja korosti koko 

ajan sovinnon tekemistä. Propagandistisessa mielessä alettiin muun 

muassa Berliinin ja Potsdamin ompelimoissa valmistaa suuria mää-

riä Neuvostoliiton punalippua Stalinin rauhanvierailua varten. Mitään 

neuvotteluja ei kuitenkaan käyty eikä aiottu käydäkään. Kaikki run-

saat puheet ja huhut rauhanneuvotteluista olivat ”tahallaan järjestettyä 

camou�agea” (naamiointia). Valtiosihteeri Weizsäcker nauroi Kivimäel-

le, että Saksa kyllä hallitsi harhautuksen jalon taidon: Berliinissä olleet 

neuvostodiplomaatit sopivat mitään tietämättä vielä 21.6. tapaamisia 

seuraavalle viikolle, joita heille auliisti myönnettiin. Hitler iskisi Neu-

vostoliittoon ilman uhkavaatimusta ja iskun ajankohta tulisi olemaan 

venäläisille yllätys. Göringin mukaan sota olisi pitänyt alkaa jo 10.5., 

mutta Hitler siirsi hyökkäystä Kreetan valloituksen takia. Kun saari olisi 

vallattu, oli asia kypsä.71

69  Rytin muistelmat. Ryti 2012, 129.
70  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 11.6.1941 ja 13.6.1941. Voionmaan arkisto. KA.
71  Berliinin lähetystön raportti 26.6.1941. Kansio 5 C. UM:n arkisto.
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Näin Saksan ja Neuvostoliiton suhteissa tilanne kehittyi katkeamis-

pisteeseen, vaikka Stalin yrittikin viimeiseen asti ”liehitellä” Hitleriä. 

Moskovassa liikkui ”mitä fantastisimpia huhuja” tästä. Esimerkiksi 

Stalin, jota tavallisimmin kutsuttiin ”veliki Stalin” (suuri Stalin) heitti 

Hitleriä lepyttääkseen ulos Saksan miehittämien Norjan, Belgian ja Ju-

goslavian lähettiläät, koska nämä eivät edustaneet enää suvereeneja val-

tioita. Elämäkerran Stalinista kirjoittanut Isaac Deutscher on todennut, 

että teennäinen Saksa-Neuvostoliitto -liitto (1939−1941) osoitti sen, että 

vaikka Stalinin poliittinen moraali oli ollut alhainen aina, noina vuosina 

hän vajosi entistäkin syvemmälle petoksen syövereihin. Stalin oli kirjai-

lijan mukaan mies, jolla oli käsi sydämellä ja puukko hihassa.72 Stalin 

oli jo maaliskuussa 1941 tiedustelupalvelunsa kautta saanut yksityiskoh-

taiset tiedot Barbarossasta. Sen mukaan saksalaiset aikoisivat hyökätä 

15.5.−5.6.1941 välisenä aikana. Tästä huolimatta Stalin näytteli rakasta 

ystävää Hitlerin kanssa loppuun asti, ja valheellinen ylitsevuotava koh-

teliaisuus näkyi saksalaisten ja venäläisten yhteystoiminnassa. Entiset 

ja kohta tulevatkin vihamiehet olivat olevinaan ”kunnon veikkoja”: he 

joivat toistensa kunniaksi, nauroivat ja elämöivät, mutta kumpikin oli 

äärimmäisen varuillaan, ei kertonut ainuttakaan tärkeää tietoa eikä teh-

nyt yhtään ennenaikaista siirtoa. On sanottu, että Stalin ja Hitler mo-

lemmat olivat oivia näyttelijöitä sillä erotuksella, että Stalin oli itämainen 

näyttelijä, joka ei puhunut vaan julisti. Hitler taas oli eurooppalainen 

näyttelijä, dekadentti, joka suppeassa lähipiirissään saattoi omahyväises-

ti naureskella sitä, kuinka kiihkeästi hän oli taas saarnannut kansalle.73

Tunnelman tihentymisestä Moskovassa kertoi ennen muuta se, että 

Stalin keskitti kaiken vallan itselleen 7.5.1941, jolloin hän otti Molotovin 

paikan kansankomissaarien neuvoston puheenjohtajana eli johti kai-

ken muun lisäksi maan hallitusta. Diplomaattipiireissä arveltiin, että 

Molotovin tähti alkoi tässä prosessissa laskea. Kyse ei välttämättä kui-

tenkaan ollut hallitsevan regimen muutoksesta, vaan kuten Moskovan 

lähetystöä väliaikaisesti vetänyt P. J. Hynninen ilmaisi: sitä ei tarvinnut 

muuttaa, koska sehän oli jo sataprosenttisesti stalinilainen. Vallankeski-

72  Deutscher 1979, 385, 388.
73  Radzinski 1997, 375, 510.
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tyksellä Neuvostoliitto halusi osoittaa maan hallituksen lujuutta ennen 

muuta ulkopoliittisissa kysymyksissä. Antisaksalainen henki suodattui 

neuvostosanomalehtien sivuilta salailusta huolimatta. Milloin käänne 

vihamielisempään suuntaan oli sitten tapahtunut? Arveltiin, että kohta 

Molotovin kuulun Berliinin matkan jälkeen eli marraskuussa 1940. Sil-

loin venäläiset viimeistään olivat nähneet Saksan aggressiiviset aikeet 

Balkanilla. Ei ollut sekään salaisuus, että toukokuuhun 1941 tultaessa 

Saksan 120 divisioonaa seisoi Neuvostoliiton vastaisella rajalla. Tuolloin 

Englannin lähettiläs Cripps ennusti hänkin valtionsa tiedustelutietoi-

hin oletettavasti nojaten, että sota Neuvostoliiton ja Saksan välillä alkaisi 

toukokuun viimeisellä kolmanneksella ja että Kremlissä oltiin jo valmii-

ta siirtymään turvaan Sverdlovskiin Uralille. Nationalistinen paatos ja 

taistelutahto valtasivat Neuvostoliiton tiedotusvälineet, ja vuoden 1941 

vappupuheissa vaadittiin muun muassa kasvattamaan ”sovjettilapset” 

synnyinmaan patriooteiksi.74

Yhteistoimintatarina alkoi revetä myös Saksan puolella, tällä kertaa lo-

pullisesti. Saksan sisäministeri Wilhelm Frick ja poliisivoimien päällik-

kö Heinrich Himmler selostivat kirjallisesti jo ennen (10.6.1941) Saksan 

ja Neuvostoliiton välisen sodan puhkeamista kaikkia niitä venäläisten 

sopimusrikkomuksia, joihin nämä olivat syyllistyneet: Venäläiset olivat 

tehneet määrätietoista myyräntyötä Saksaa vastaan, kuten sabotoineet 

saksalaisia kohteita Kominternin toimesta, provosoineet rajakahakoita 

länsirajallaan ja käyttäneet diplomaattisia edustajistojaan poliittiseen, 

sotilaalliseen ja taloudelliseen vakoiluun. Eipä siis ihme, että Saksa oli 

joutunut katkaisemaan suhteet tuohon petolliseen kommunistivaltioon. 

Välien julkisesta rikkoutumisesta kertova selostus tuli Suomen Valtiol-

lisen poliisin käyttöön sodan jo sytyttyä (9.7.1941).75 Lähettiläs Kivimäki 

koki suurvaltojen tuhoisan sodan alkamisen pääkallonpaikalla Berliinis-

sä. Hän oli illallisella saksalaisten vaikuttajien kanssa, ja nämä kertoivat 

avoimesti, että sota puhkeaisi tulevana yönä. Hyvästellessään Kivimäkeä 

he toivottivat onnea Suur-Suomelle ja joku heitti vielä hyvästiksi:”Pietari 

74  Moskovan lähettilään raportit 5.5.1941 ja 14.5.1941. Kansio 5 C 18. 1941. UM:n arkisto.
75  Saksan sisäministeri Wilhelm Frickin ja Saksan poliisin päällikön Heinrich Himmlerin selostus 

Neuvostoliiton toiminnasta Saksaa vastaan ja kaksinaisesta pelistä 25.6.1941 ja 2.7.1941. Kansio 546. 
EK-VALPO I:n arkisto. KA.
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pääkaupunkina!” Vakuutettiin, että Suomi saisi nyt hyvityksen edelli-

sessä taistelussa menettämästään. Seurue erosi synkkään yöhön ”ase-

veljinä”. Vielä samana päivänä Berliinissä työskennelleet ulkomaalaiset 

toimittajat olivat kuitenkin olleet yksimielisen varmoja siitä, ettei sota 

syttyisi.76

Moskovassa P. J. Hynninen puolestaan kiirehti Molotovin pyynnöstä 

Kremliin 23. kesäkuusta. Tämä tiukkasi, mitä Hitlerin puhe Suomen 

seisomisesta Saksan rintamassa tarkoitti ja vaati vastausta, tahtoiko 

Suomi todellakin saada vihollisekseen lähes 200 miljoonaisen kansan. 

Kansan, joka ei tulisi koskaan unohtamaan, että Suomi vaaran hetkellä 

yhtyisi Neuvostoliiton kimppuun hyökkäävän petollisen vihollisen seu-

raan. Eikö Suomi käsittänyt, että se saisi vihollisekseen myös Englannin, 

joka sekään ei antaisi Suomen liittoutumista anteeksi? Molotov halusi 

myös tiedottaa Suomen hallitukselle, ettei Neuvostoliitolla ollut mitään 

vaateita Suomea kohtaan. Tietämättömäksi heittäytynyt Hynninen lu-

pasi toimittaa viestin hallitukselle, jos lennätinlinja vain olisi kunnossa. 

Molotov ilmoitti jäävänsä odottamaan vastausta.77 Kolme päivää myö-

hemmin Neuvostoliiton Suomen lähetystö lähetti lähettiläänsä P. Orlovin 

nimissä ulkoasiainministeri Wittingille kirjeen, jossa se esitti protestin 

lähetystön joutumisesta suomalaisten harjoittamaan sietämättömään 

poliisivalvontaan. Samalla Orlov ilmoitti, että ilmeisesti Suomi oli luo-

vuttanut alueitaan Saksan sota- ja ilmavoimille, jotka olivat tehneet hyök-

käyksiä muun muassa 23.−24. kesäkuuta Kronstadtiin ja Kantalahden 

piiriin. Tämän takia Neuvostoliitto oli pakotettu hyökkäämään Suomes-

sa olevia saksalaisjoukkoja vastaan. Lisäksi Suomen syntilistalla olivat 

Orlovin mukaan lehdistön harjoittama venäläisten panettelu, valheellis-

ten tietojen levittäminen ja viestiyhteyksien katkaiseminen.78 Vastausta 

neuvostolähetystölle ei enää annettu, nyt alkoivat puhua aseet.

76  Berliinin lähetystön raportti 26.6.1941. Kansio 5 C. UM:n arkisto.
77  Moskovan lähetystön viesti 23.6.1941 kello 22.36. Aaro Pakaslahden arkisto. Kansio I. UM:n arkisto.
78  Neuvostoliiton lähetystön kirje 26.6.1941. Aaro Pakaslahden arkisto. Kansio I. UM:n arkisto.
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”Arpa on heitetty: olemme akselivaltio”

Suomalaisperheissä sotaan valmistautuminen nähtiin konkreettisim-

millaan siitä, että miesten mobilisointi laajeni. Se koski Voionmaitakin. 

Heidän kolme poikaansa, Unto, Ilmari ja Jouko kutsuttiin väkeen. Jouko 

ja Unto palvelivat merivoimissa, Ilmari maavoimissa. Elämä kääntyi se-

kalaiseksi ja säännöttömäksi, virastoja evakuoitiin, väki alkoi paeta Hel-

singistä, junat kulkivat epäsäännöllisesti ja poliittisella kentällä IKL:n 

röyhkeys oli kasvanut suuresti, huokasi ikääntynyt professori 19. ke-

säkuuta 1941 ja toivoi epätoivoisesti, ettei sota sittenkään syttyisi. Se 

oli kuitenkin jo aivan epätoivoinen unelma ja itsepetosta. Voionmaan 

yhytti tieto saksalais-venäläisen sodan syttymisestä viitisenkymmentä 

kilometriä Helsingistä olevassa Vihdissä, missä hänen perheellään oli 

kesähuvila. Hän oli kävelyretkellä 22.6. metsässä vaimonsa ja tyttäriensä 

Annikin ja Marjatan kanssa, kun heitä vastaan tuli neljä Väinö Tannerin 

tytärtä, jotka kertoivat sodan syttyneen. Seurue meni yhdessä Tannerin 

maatilalle Sorkkiin kuuntelemaan radiota. Tanner kertoi, että Suomi 

tulisi liittymään sotaan kymmenen päivän perästä. Voionmaan mukaan 

Tanner kuohui vihaa Venäjää kohtaan ja arveli, että Leningrad oli nyt 

tuhottava maan tasalle. Tanner oli valmis aloittamaan sodankäynnin 

mutta pelkäsi sodan jälkeistä ”natsilaisaikaa”. Voionmaa epäili venäläi-

sen valtakunnan tuhoamista, mutta sen sijaan hän nosti esille vanhan 

haaveensa Suomen luonnollisista rajoista. Jos sodassa oli menestystä, 

kuten kaikki tuntuivat varmasti uskovan, oli raja siirrettävä niin, että 

Itä-Karjala ja Kuolan niemimaa sekä Laatokan ja Äänisen koillisnurkat 

liitettäisiin Suomeen.79 Vanhan miehen vanhat haaveet pulpahtivat jäl-

leen tunteikkaina pintaan. 

Samana päivänä (22.6.) oli ulkoasiainministeri Witting kysynyt Neu-

vostoliiton Suomen suurlähettiläs Pavel Orlovilta huhuista, joiden mu-

kaan neuvostojoukkoja oli tavallista enemmän keskitetty Suomen rajalle 

ja mahdollisesta sodan syttymisestä Saksan ja Neuvostoliiton välille, jol-

loin Orlov kielsi tiedot ponnekkaasti viimeiseen asti. Palattuaan sittem-

79  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 22.6.1941. Voionmaan arkisto. KA.
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min kotimaahansa Orlov oli valittanut Ruotsin lähettiläs Assarssonille, 

että häntä oli kohdeltu hyvin huonosti Suomessa.80 

Voionmaa palasi ristiriitaisin tuntein kesämökiltään tyhjentyneeseen 

Helsinkiin 25.6. osallistuakseen eduskunnan istuntoon. Siellä Niukka-

nen luki sotilasunivormuun pukeutuneena maalaisliiton yksimielisen 

lausunnon, jossa ylistettiin Saksan mahtavan armeijan kanssa tapahtu-

vaa yhteistoimintaa ja toivottiin, että Moskovan rauhan rajat vietäisiin 

sinne, minne ne ”historiallisesti” kuuluivat. Kokoomuksen Linkomies 

puolestaan iloitsi yhteistyöstä, joka johti bolsevismin hävittämiseen maa-

ilmasta. Kiihkeimmin Voionmaan mukaan esiintyi kuitenkin Salmiala 

(IKL), joka ”nousi pönttöön haukkumaan kansanvaltaa ja eduskuntaa 

entisistä ja lukemalla saksalaisista sanomalehdistä kappaleita ja ylisti 

ja riehui saksalaista ohjelmaa”. Sosiaalidemokraatit pitivät ylistyspuhet-

ta niin pahana, että Tanner, Voionmaa ja monet muut lähtivät kesken 

istunnon salista pois. Voionmaan mukaan kokoomus ja maalaisliitto 

muodostivat nyt sotapuolueen, joka oli liittoutunut Saksan kanssa. Tämä 

tarkoitti samalla sitä, että ne olivat luopuneet kansanvallasta. Meillä ei 

ollut mitään syytä sotaan, kirjoitti Voionmaa kiihtyneenä pojalleen.81 

Weberin ensimmäisen maailmansodan aikainen sanonta siitä, että poli-

tiikan keskeinen sisältö on väkivalta,82 muuttui jälleen todeksi.

Suomen ja Neuvostoliiton sotatoimien alettua (25.6.1941) Voionmaa 

osoitti ankaran syyttävän sormensa istuvaan hallitukseen, mutta nyt jo 

lähes toivonsa heittäneenä: ”Tähän ovat herrat meidät ajaneet. Kouralli-

nen miehiä on ottanut vastuulleen kaiken tämän…” Sotasyyllisiksi hän 

nimesi Teo Snellmanin, Esko Riekin ja Rolf Wittingin sekä ”koko ajan 

suunnan”,83 jotka olivat toiminnallaan tähdänneet koko ajan tähän ret-

keen. Snellman oli J. V. Snellmanin kansallissosialismiin innostunut 

pojanpoika, joka piti isoisäänsä Suomen ensimmäisenä kansallissosia-

listina.84 Riekki puolestaan vastasi Voionmaan kauhistelemasta uudesta 

80  Assarsson 1963, 100.
81  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 25.6.1941. Voionmaan arkisto. KA.
82  Weber 2009, 138.
83  Ajan Suunta oli IKL:n julkaisema päivälehti 1932−1944.
84  Teo Snellman (1894–1977) oli helsinkiläinen diplomaatti, joka johti 1940–1944 Suomen Kansallis-

sosialistista Työjärjestöä. Ks. Ekberg 1991, 168–187.
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jääkäriliikkeestä eli suomalaisen SS-miesten lähettämisestä natsi-Saksan 

armeijan mukana Neuvostoliiton rintamille.85

Suomessa militantit Suur-Suomi-intoilijat ja kansallissosialismin 

aktiiviset kannattajat ja passiivisemmat tukijat olivat moniryhmäinen 

joukko alkaen AKS:sta ja IKL:stä aina fanaattisesti kansallissosialismin 

nimeen vannoviin saakka. IKL:n Paavo Susitaival on sittemmin muistel-

lut, että ”ihailimme Mussolinia, joka oli jyrkkä kommunisteihin nähden 

ja samaten myöhemmin Hitleriä, koska me näimme, että näissä on kak-

si tekijää, joilla on mahdollisuus kukistaa maailmanlaajuinen vaaralli-

nen aatesuunta kommunismi”. Sitä paitsi, Susitaival muistuttaa, ”kumpi 

tappoi enemmän ihmisiä, Aatu vai Jooseppi, kumpi oli suurempi mur-

hamies”.86 Eräs ryhmä, suomalaissosialisteiksi itseään kutsuvat miehet 

olivat löytäneet henkisen ja teoreettisen oppi-isänsä entisestä jääkäriliik-

keen miehestä Yrjö Ruudusta, joka oli julkaissut vuonna 1920 liikkeen 

oppikirjaksi nostetun Uusi suunta -nimisen teoksen. 1930-luvulle siir-

ryttäessä liike leimahti uudelleen eloon, vaihtoi Ruudun valtiososialis-

mi-käsitteen toimintaa paremmin kuvaavaksi suomalaissosialismiksi ja 

vannoi perin juurin suomalaiseen alkuperäänsä ja ajatukseen ”kansalli-

saatteen” ja sosialismin liitosta. Samantyyppistä abstraktia liittoideaahan 

myös Voionmaa oli kannattanut 1910-luvulla, joten ajatus ei suinkaan 

ollut uusi. Nyt malli kuitenkin puettiin uuteen ajanmukaiseen ja mili-

tantimpaan kuosiin. Suomalaissosialistit irtisanoutuivat IKL:n puuhista 

ja ilkkuivat ”iikollien” lainanneen aatteet Saksasta ja vaatteet Italiasta, 

jättäneen kaikki tyhjänpäiväiset ulkoperäiset iskulauseet propagandaan-

sa ja hylänneen aatteen ytimen. Suomalaissosialistien huoneentaulussa 

oli neljä kantavaa iskulausetta: suomalaisuus, itsenäisyys, valtiollinen 

tieto sekä työn oikeus, varmuus ja teho.87 Vuonna 1932 liikkeen aktiivit 

perustivat toiminnan vahvistamiseksi valtakunnallisen organisaation, 

Suomen Kansallissosialistisen Liiton, jonka liittohallinnossa olivat sekä 

Yrjö Ruutu että Voionmaan oppilas Heikki Waris.88 Molemmat herrat 

85  Riekki (1891–1973) oli jääkärivärväri, Etsivän keskuspoliisin päällikkö ja kokoomuspoliitikko, jolla oli 
läheiset suhteet natsi-Saksaan.

86  Eversti Paavo Susitaipaleen haastattelu 12.2.1988, 51, 76. Haastattelija Martti Ahti. Eduskunnan vete-
raanikansanedustajien muistitietokokoelma.

87  Suomalaissosialismin suuntaviivat 1935, 4–9, 20–29.
88  Suomalaissosialismin suuntaviivat 1935, 23.
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luopuivat leikistä saksalaisen kansallissosialismin panosten kovetessa 

1930-luvun jälkimmäisellä puoliskolla ja suuntasivat tiensä kohti sosiaa-

lidemokratiaa.89 Voionmaa katsoi hyvin kaukaa suomalaissosialistien 

puuhia.

Voionmaan kauhistellessa sotaan valmistautumista, ei sanojaan sääs-

tellyt myöskään hänen puoluetoverinsa Mauno Pekkala. Hän syytti tilan-

teesta oman puolueensa johtoa: ”Tanner on tähän syypää.” Sotapuheista 

järkyttynyt Voionmaa kommentoi syytöstä: ”Kauheaa ajatella.” Tanner 

puolustautui kritiikkiä vastaan sanomalla, että oli vain tunnettava ja tun-

nustettava tosiasiat. Toisaalta Suomi ei olisi pystynyt millään estämään 

saksalaisten tuloa, toisaalta nämä olivat Suomen turva Venäjää vastaan. 

Epäuskoisena Voionmaa ihmetteli, miten nopeasti tähän vakavaan tilan-

teeseen oli tultu: ”Muutamalla iskulauseella, harhauttavilla tiedoilla ja 

ontuvimmilla perusteluilla sekä ennen kaikkea isänmaallisia intohimoja 

kutkuttamalla kuljetetaan kansanjoukkoja nenärenkaasta mihin järjet-

tömyyteen hyvänsä.” Tingstenin väite siitä, että vain vähäinen joukko 

saattoi viedä koko kansan diktatuuriin, näytti pitävän kauhistuttavasti 

paikkansa. Järkyttävintä tässä kaikessa oli Voionmaan mukaan se, että 

niin sanotut kaikkein luotettavimmat piirit, joihin hän itsensäkin laski, 

oli vedetty sotahuumaan niin helposti.90

Moskovassa Suomen lähetystön portille kerääntyi 26.6. venäläisvi-

ranomaisia ja sotilaita, jotka sulkivat lähetystön portit: siitä lähtien 28 

lähetystön suomalaista oli vankeina talossaan. Seuraavana päivänä annet-

tiin ilmoitus, että lähetystövirkailijoilla oli talostaan poistumiseen aikaa 

vain tunti, jonka jälkeen heidät tultaisiin noutamaan. Mukaan virkailijat 

eivät saaneet ottaa kuin yhden matkalaukun. Suomalaisten tullessa ulos 

portista, vastapäisen talon ikkunoihin ja kadulle kerääntynyt valtava väki-

joukko pilkkasi heitä ivasanoin. Rautatieasemalle saavuttaessa pilkkaajat 

muodostivat kujan, jonka läpi suomalaiset epävarmoina joutuivat mene-

mään. Ahtaaseen 3. luokan vaunuun sullotut huomasivat junan suun- 

89  Liiton nimi vaihdettiin pian sen perustamien jälkeen Suomalaissosialistiseksi puolueeksi. Sen toi-
minta loppui Ruudun siirryttyä sosialidemokraattiseen puolueeseen 1937. Ruutu vaihtoi puoletta 
uudelleen 1944 liittyen Skdl:oon. Suomalaissosialistien arkistoa on Yrjö Ruudun henkilöarkistossa 
Kansallisarkistossa.

90  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 13.6.1941 ja 15.6.1941. Voionmaan arkisto. KA.
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taavan kulkunsa kohti etelää. Vaunut pysähtyivät vasta 400 kilometrin 

jälkeen Leninakan-nimisen91 rajakaupungin lähistölle. Siellä pakolaiset 

saivat paahtua vuoroin kovassa helteessä, vuoroin palella öiden kylmyy-

dessä epähygieenisissä vaunuissaan kaksi kuukautta. Ruoka oli joka 

päivä samanlaista, ja se maksoi maltaita. Vartijat kohtelivat heitä töy-

keästi ja uhkailivat Siperialla. Ulkona vangitut saivat käydä aluksi vain 

15 minuuttia, lopussa jo kolme kertaa päivässä. Osa alkoi sairastella en-

nen kun rajaportti Turkkiin avautui ensin naisille ja lapsille ja lopulta 

myös miehille. Pitkäksi venynyt pakomatka jatkui Bulgarian, Serbian, 

Kroatian, Wienin, Berliinin, Kööpenhaminan ja Tukholman kautta Suo-

meen.92

Samana päivänä (26.6.) kun Suomen Moskovan lähetystön väki sai 

häätökäskyn, presidentti Ryti kertoi radion äärille kautta maan kerään-

tyneille kansalaisille historian suuriin dokumentteihin jääneen kerto-

muksen siitä, kuinka rauhaa rakastava Suomen kansa oli jälleen jou-

tunut raa’an hyökkäyksen kohteeksi. Ryti päätti puheensa kiittämällä 

Hitleriä: ”Me olemme Saksan valtakunnankanslerille mitä syvimmässä 

kiitollisuudenvelassa siitä, että hän93 päättäväisesti torjui” Neuvostoliiton 

aikomukset likvidoida Suomi. Ryti loi uskoa uuden onnettomuuden kyn-

nyksellä: ”Suur-Saksan valtakunnan sotavoimat nerokkaan johtajansa, 

valtakunnankansleri Hitlerin komennossa, käyvät rinnallamme menes-

tyksellistä taistelua meille tuttuja Neuvostoliiton sotavoimia vastaan.”94 

Voionmaa pakeni kaupungista Vihdin-mökilleen, mistä hän käväisi aina 

tarpeen tullen kokouksissa Helsingissä. Rauhanmiehen taisto oli päätty-

nyt katkeraan tappioon, kuten oli käynyt talvisodan alla, kieltolakikysy-

myksessä ja Kansainliitossa. Voionmaa kirjoitti murtuneena, että Suomi 

oli sotilasliitossa ja kohtaloyhteydessä Saksan kanssa, oli täysi akselivalta 

ja luisumassa täyttä vauhtia hitlerismiin ja jatkaa: ”Täällä uskotaan kiven 

kovaa, että lopullinen raja vedetään Suomenlahti−Laatokka−Ääninen− 

Vienanmeri ja että se pyykki on pantu ja pystyyn.”95 Vaikka hän toivoikin 

rajansiirtoa, sitä ei saanut tehdä aseiden avulla.

91  Alkujaan armenialainen Gyumrin kaupunki. Tunnettiin 1924–1990 Leninakan-nimisenä.
92  8 Moskovan lähetystömme naista saapunut Berliniin. Helsingin Sanomat 4.9.1941.
93  12.–13.11.1940 Berliinissä.
94  Presidentti Rytin radiopuhe 26.6.1941. Ks. Suomen sinivalkoinen kirja II 1941, 130–138.
95  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 30.6.1941. Voionmaa arkisto. KA.
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Sodan väkivaltainen tuntu tuli hyvin lähellä myös Voionmaan kotia, ja 

eräs venäläishyökkäys koitui lähes Voionmaan kohtaloksi. Kesäkuun lo-

pussa 1941 venäläiset pommittivat Helsingin Merisatamaa yöllä kahden 

aikaan, jolloin Voionmaan tytär ja vaimo kiiruhtivät talon pommisuo-

jaan. Voionmaa itse viivähti katselemaan ikkunasta suoraan näkynyttä 

”kaamean komeaa näkymää”. Harmaja-majakan merkkivalo paloi, Suo-

menlinna ja Kaivopuisto välähtelivät tuon tuosta näkyviin pimeydestä ja 

jyrinä yltyi ja läheni. Voionmaa ehti juuri sulkea työhuoneensa oven ja 

siirtyä eteiseen mennäkseen hänkin suojaan, kun kuului valtava räjäh-

dys ja ikkunoiden helähdys ja kilinä. Voionmaa juoksi alas suojaan var-

mana siitä, että taloon osui. Kun hän pääsi palaamaan kotiinsa, huomasi 

hän työhuoneensa pöydällä pommin palasen ja ikkunassaan reiän ja 

kaksi muuta ikkunaa sirpaleina: koko asuintalon Merikadun puoleinen 

seutu näytti olevan lasinsirujen peitossa. Ikkunasta näkyvän Sirpalesaa-

ren toisessa päässä, Ares-tehtaan kohdalla, oli ammottava kuoppa. Voion-

maa pelästyi tapahtumasta niin perinpohjaisesti, että aikoi seuraavan 

kerran heti hälytyksen alettua painua suojaan.96

Tavallisen kansan mielialat olivat Valtiollisen poliisin mukaan sodan 

ensipäivinä suhteellisen rauhalliset mutta kovasti jännittyneet ja her-

mostuneet. Yleinen sotaoptimismi oli vallalla, olihan nyt Suomen rin-

nalla mahtava Saksa. Ainoastaan työväestö suhtautui epäillen Suomen 

aseveljeyteen saksalaisten kanssa. Toisaalta ounasteltiin, että Saksa-liiton 

ansiosta sotaretki tulisi olemaan lyhyt, ehkä kaksi tai kuusi viikkoa, ar-

veltiin. Kadunihmisten puheissa alkoi kuulua pohdintaa myös Suomen 

uusista rajoista. Tiedettiin, että Suomen sotilaat taistelisivat vain vanhoil-

le rajoille ja saksalaiset jatkaisivat siitä eteenpäin. Mietittiinpä sitäkin, 

että Suomesta tulisi varmaankin kolmikielinen maa, kun karjalan kieli 

tulisi suomen ja ruotsin rinnalle. Jotkut muistuttivat, että karjalaisille 

pitäisi kyllä opettaa suomea. Ehkä jotkut arvelivat Suomen kolmanneksi 

kieleksi tulevan saksa. Ruotsin asemakin nousi yleiseen keskusteluun. 

Nähtiin, että kun Suomi saisi Karjalan puutavara-rikkaudet, Suomi nou-

sisi Ruotsin ohi Pohjolan nokkamaaksi. Toisaalta kansalaisten joukossa 

oli paljon myös epäilijöitä. Heidän mielestään armeijan päällystöön oli 

96  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 30.6.1941. Voionmaan arkisto. KA.
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mennyt sotahulluus: rintamalla miehiä ärsytti se, että kunniaa piti teh-

dä tyhjille autoillekin, jos niissä oli komentajan viiri. Samoin arveltiin 

Suomen hallituksen tulleen suuruuden hulluksi ajaessaan Suur-Suomi 

-politiikkaansa. Sen sokaisemana hallitus oli kuulemma katkaisemassa 

Suomen välit Englantiin, mitä pelättiin.97

Sanomalehdissä vahvistettiin toistuvasti uskoa uuteen Suomeen ja 

uuteen Eurooppaan. Muun muassa Kauppalehti kirjoittaa, että ”Karja-

lan yhdistäminen sen luonnolliseen, oikeaan emämaahan on jokaisen 

suomalaisen sydämen asia ja suomalaisen valtiotaidon ydinkysymys. 

Ruotsi-Suomen ikivanha Jäämeren politiikka on herätettävä eloon ja vih-

doinkin saatava onnelliseen päätökseen. Silloin täyttyy se, mitä on 700 

vuotta turhaan odotettu, eli oikeus!” Jutun kirjoittanut toimittaja ja kir-

jailija Eino Railo lisäsi, että Pohjoismaiden vapautta ei voinut varmistaa 

ennen kun Suomeen oli yhdistetty Muurmannin ranta, Kuola, Viena ja 

Aunus eli Fenno-Skandian luonnolliset rajat oli saatettu voimaan.98 Hei-

momiehille oli avautunut uusi mahdollisuus toteuttaa unelmaansa.

Voionmaan irtiotosta heimomilitantista liikkeestä kertoo se, että hän 

ei nuoren ystävänsä Eino Jutikkalan pyynnöstä huolimatta suostunut 

Valtion Tiedotuslaitoksen esitelmöitsijäksi radioon ja sanomalehtimie-

hille tarkoitettuihin tilaisuuksiin, joissa haluttiin korostaa suomalaisten 

heimohenkisyyttä. Voionmaalle tarjottu aihe oli Itä-Karjalan kysymys. 

Tiedotuslaitoksessa työskentelivät myös tutkijakollegat Heikki Waris ja 

Lauri Puntila. Jälkimmäinen oli vielä 1930-luvun puolivälissä aitosuoma-

laisuusmies, joka pyysi Voionmaatakin yhtymään yliopiston opettajien 

rintamaan tekemään Helsingin yliopistosta täysin suomalaisen.99 Mie-

het arvelivat, että Voionmaa vuoden 1919 malliin olisi ollut vielä valmis 

puhumaan heimokansoista ja niiden historiallisesta yhteenkuuluvuu-

desta Suomen kanssa. Olihan tämä puhunut itäkarjalaisten puolesta 

eduskunnassakin marraskuussa 1941. Voionmaa ei suostunut.100 Hän 

halusi pysyä tarkoin irti hallitusvetoisesta propagandasta.

97  Mielialatiedotukset 26.6.−2.8.1941. Kansio 546. EK-VALPO I. KA.
98  Kauppalehti 21.7.1941.
99  Maisteri L. A. Puntilan kirje Herra professori Voionmaalle 14.9.1934. Voionmaan arkisto. TA.
100  Jutikkala 1997, 83−84.
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Kansanvallan tuho ja hakaristiretki

Näissä kiihkeissä ja paljoa odottavissa tunnelmissa alkanut sota, jota 

kutsutaan jatkosodaksi, kesti kolme vuotta ja kolme kuukautta.101 Man-

nerheim julisti dramaattisesti kesäkuussa 1941, että ”Sankarivainajat 

nousevat kesäisten kumpujen alta jälleen rinnallemme tänään, jolloin 

lähdemme Suomelle turvatun tulevaisuuden luodaksemme Saksan 

mahtavien sotavoimien rinnalla ja asetovereina vakain mielin ristiret-

kelle vihollistamme vastaan”.102 Ryti on muistellut myöhemmin Hitlerin 

vieraillessa Mannerheimin syntymäpäivillä sitä, kuinka Hitler oli liikut-

tuneena ja oli lähes itku silmissä kertonut sieluntuskistaan loistavan 

talvisodan aikana: hän kun ei ollut voinut tehdä mitään Suomen hyväk-

si. Talvisodan sankaruus oli siinä, että se paljasti venäläisten joukkojen 

heikkouden ja valmisti Hitlerin tietä sotaan venäläisiä vastaan. Näin 

Suomen urhea pieni kansa oli Suur-Saksan ja valtaisan Neuvostoliiton 

välisen sodan käyteaine. Kiitollinen Hitler oli vakuuttanut Rytille, ettei 

suomalaisten tarvinnut enää kärsiä nälkää ja todennut, että kaikista Sak-

san liittolaisista juuri suomalaiset olivat kaikkein luotettavimpia.103 His-

torioitsija Henrik Meinander on esittänyt, että Suomi olikin eittämättä 

Saksan tärkein aseveli sen sodassa Neuvostoliittoa vastaan.104

Aloitettu marssi itään huolestutti syvästi Voionmaata, ja hän yritti 

paeta todellisuutta kirjallisiin töihinsä ja viipyillä kesämökin arkisissa 

töissä. Aika ajoin se onnistuikin, sillä eduskunta ei kesällä kokoontunut: 

”Me emme täällä maan seudulla tiedä paljon sotamelusta paitsi mitä 

omat sääsket ilmassa porkkaavat ja sanomalehdet tapauksista kertovat. 

Nukumme täällä mainiosti…”105 Myös tutkimus edistyi ja hän saattoi 

tyytyväisenä ilmoittaa pojalleen, että Hämeen heimon historian ensim-

mäinen osa alkoi olla valmis, vaikka eletty aika ei ollut puolueettomal-

le tutkimukselle ja kulttuurille edullinen.106 Kaiken epätoivon keskellä 

101  25.6.1941–19.9.1944.
102  Ylipäällikön päiväkäsky n:o 1. Kesäkuu 1941. Ks. www.mannerheim.�/pkaskyt/pk1_41.gif (poimittu 

12.4.2012).
103  Ryti 2012, 240–241.
104  Meinander 2009, 16.
105  Voionmaan postikortti T. Voionmaalle 10.7.1941. Voionmaan arkisto. KA.
106  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 24.8.1941. Voionmaan arkisto. KA.
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Voionmaa alkoi tehdä henkistä eheytystyötä, rauhoittaa itseään ja ra-

kentaa vielä vanhuusajan tulevaisuuttaan. Sitä symboloi konkreettisesti 

uuden kesähuvilan rakennustyöt. Hän oli perheineen viettänyt kesiään 

Vihdissä Kesäranta-nimisessä huvilassa ja viihtynyt siellä yksinkertai-

sissa oloissa mainiosti. Eräänkin kerran hän kirjoittaa: ”Huomenna 

soutelen Paratiisiin vihtoja tekemään.”107 Uuden sodan kynnyksellä hän 

osti Tannerilta maapalstan, johon uutta, Kuuslampi-nimistä huvilaa 

ryhdyttiin suunnittelemaan. Tanner nimittäin pilkkoi tilansa ja myi lap-

silleen osan maistaan ja siinä jaossa Voionmaakin sai ostettua uuden 

kesäpaikan. Toukokuun alussa 1941 hän oli käynyt poikiensa Joukon ja 

Ilmarin kanssa laittamassa rakennustyöt alkuun ja suunnitteli huvilan 

valmistuvan jo heinäkuussa.108

Voionmaa kertoi kirjeissä pojalleen voivansa niin hyvin kuin sodan 

masentavissa oloissa oli ylipäätään mahdollista: mökille meno, perhe-

elämä ja työ olivat hänen ainoita lohtujaan.109 Viitaten Rudolf Holstiin 

hän huokaa: ”Onnellinen Rudi! Syönee appelsiineja Kaliforniassa kun 

me täällä Suomessa pelkäämme ja palelemme.”110 Näissä mietteissä 

Voionmaa vietti mahdollisimman paljon aikaa uuden huvilan rakennus-

puuhissa ja elokuun lopussa 1941 huvila alkoi olla valmis: ”Koetan saada 

kuitenkin niin valmiiksi kuin mahdollista vielä tänä syksynä, jotta siellä 

ensi keväästä kukkaiset jo puhkeaisivat puutarhassa. Kyllä siitä tulee 

ihana paikka.” Syksyn tullen hän huudahtaa, ”ihanaa, sienestysretkelle ja 

perunannostoon!” Vaimonsa kanssa professori emeritus teki voikukan 

juurista kahvisikuria ja pyysi kainosti kahvia pojaltaan Tapiolta Sveitsis-

tä. Tämä lähettikin sitä useamman kerran. Kahvi virkisti suunnattomasti 

saajia, sillä moraalisista syistä johtuen Voionmaa ei tahtonut alentua 

mustanpörssin asiakkaaksi. Toisekseen tarkan markan miehelle se olisi-

kin ollut aivan liian kallista: kilo kahvia maksoi 1 000 markkaa (noin 22 

euroa): ”Kun me äidin kanssa näissä suurissa huoneissa hämärinä illan 

hetkinä istumme roihun edessä muistellen lapsiamme, näemme läm-

107  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 22.8.1939. Voionmaan arkisto. KA.
108  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 5.5.1941 ja 14.6.1942. Voionmaan arkisto. KA.
109  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 26.5.1941. Voionmaan arkisto. KA.
110  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 15.6.1941. Voionmaan arkisto. KA.
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pimän kahvin höyryssä erityisesti Bernin kuvia.” Näitä hiljaisia hetkiä 

katkoivat hermostuttavasti alinomaiset hälytykset.111

Sveitsin-lähettilääksi112 valitun Tapio Voionmaan ainoa lapsi, Annikki, 

asui isovanhempiensa luona Helsingissä vanhempien muuttaessa 1941 

asemapaikalleen. Koska koulut eivät alkaneet suunnitellun mukaisesti ja 

olot olivat muutenkin epävarmat, ehdotti Voionmaa pojalleen, että tyttö 

muuttaisi sittenkin Sveitsiin, jossa olisi ehkä hieman turvallisempaa. 

Isoisän huolta lisäsi se, että tyttö aikoi liittyä lottiin ja sitä kautta mahdol-

lisesti joutuisi armeijan palvelukseen, mikä Voionmaan mielestä tuntui 

mahdottomalta ajatukselta. Voionmaan mukaan lottapuuhat saattoivat 

olla eräissä suhteissa hyvät, mutta opintojen näkökulmasta taannuttavat. 

Tytön pitäisi valmistautua ylioppilaskirjoituksiin, mikä isoisän mukaan 

olisi parasta suorittaa Sveitsissä, ja sen jälkeen tulla opiskelemaan Hel-

singin yliopistoon. Pojantyttärellä olisi tulevaisuutta Suomessa etenkin 

ranskan kielen (tytön toinen kotikielihän oli ranska ranskalaisen äidin 

ansiosta) ja kirjallisuuden tuntijana, ”elleivät naimisasiat ja muut pa-

remmat suunnitelmat muuta asiaa”.113 Voionmaan vaimo Ilma viestitti 

miehensä kirjeen ohessa pojalleen, että tämän isällä oli liian pessimisti-

nen näkemys Helsingin oloista, vaikkakin oli tosiasia, että kaikki olivat 

”täällä jotenkin” Suuren Isänmaan ja Hitlerin ihailijoita. Rouva Tanner-

kin oli käynyt kylässä ja kehunut, että natsismi oli hyvä ja terveellinen 

olomuoto Suomelle. Äiti toivoi myös enemmän raportteja Sveitsistä, 

sillä niitä luettiin Huvilakadulla ahkerasti.114 Pojantyttären lottasuunni-

telmat saivat jäädä ja isovanhemmat saattoivat hänet Aeroon ja matkalle 

Sveitsiin.

Huvilakadun väen näin vähetessä Voionmaa pohti myös vanhene-

mistaan: ”On tavallaan hyvin runollista asua täällä äidin kanssa kahden 

avaroissa viihdykkäisissä ja meistä sangen esteettisissäkin huoneissa… 

tuntien vuosikymmenien perhemuistojen hiljaista henkeä ympärilläm-

me.” Omassa kodissa, elämän satamassa, takan ääressä kiikkustuoleissa 

111  Voionmaan kirjeet 24.8.1941, 26.9.1941 ja 13.11.1941 T. Voionmaalle. Voionmaan arkisto. KA.
112 Tapio Voionmaa palasi ulkoasiainministeriön kansliapäälliköksi sodan jälkeen neljäksi vuodeksi 

(1946−1950).
113  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 13.10.1941 ja 3.11.1941. Voionmaan arkisto. KA; Annikki Voionmaa 

jäi naimattomaksi ja kuoli iäkkäänä äitinsä kotimaassa Ranskassa.
114  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 4.10.1941 ja 3.12.1941. Voionmaan arkisto. KA.
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istuen pariskunta saattoi kaikessa rauhassa juoda oikeaa Bernin kahvia: 

sellaista tunnelmaa ei Voionmaan mukaan voinut olla kuin vain vanhuu-

dessa. Pojantyttären muutettua Sveitsiin Voionmaiden kotielämä hiljeni, 

ja he jättivät yhden makuuhuoneen kylmäksi säästääkseen lämmityskus-

tannuksia. Voionmaa oli tarkka rahan käytössä ja hillitsi jo poikaansakin 

lähettämästä niin paljon herkkuja heille. Elintarviketilanne Helsingissä 

alkoi olla jo todella heikko loppuvuotta kohti mentäessä: silakka ja peru-

na sekä marjakeitto ja ruispuuro olivat pääravintona. Huvilakatu 2:n väki 

hyödynsi osuuskeittiötään, mutta sekin jouduttiin sulkemaan elintarvik-

keiden puutteessa. Nuukaa elämää viettäneet Voionmaat sopeutuivat 

kuitenkin hyvin tilanteeseen: ”Me äidin kanssa pidämme ja rakastamme 

omaa vaatimatonta hiljaiseloamme.”115 Voionmaan suhde vaimonsa oli 

koskettavan hellä. Eräänkin kirjeen hän päättää ”Sinua aina ajatteleva ja 

kaihoisasti kaipaava Gamlingen Väinö”.116

Kodin ja maaseutuasunnon hiljaiselot katkaisivat välillä Helsingis-

sä pidetyt kokoukset, joista palattuaan Voionmaa jaksoi kauhistella ja 

tuomita eduskuntaryhmien ja hallituksen Saksa-myönteistä politiikkaa: 

”Pimeää on kaikki, kun on lähdetty uhkamielisesti osallisiksi suurvallan 

suuriin sotaseikkailuihin. Porvarillisissa ryhmissä ei tietenkään ole mi-

tään kritiikkiä, ei senkään vertaa kuin meillä!” Jopa osuuskeittiön rouvat 

olivat julistaneet, että suomalaisten pitäisi polvillaan kiittää saksalaisia 

siitä suuresta hyvästä, mitä nämä olivat Suomelle tehneet. Eräänä päi-

vänä hänen vaimonsa vieraana olleet ”rupattelurouvat” tiesivät kertoa, 

että 50 000 englantilaista oli noussut maihin Muurmannin rannikolla. 

Voionmaasta uutinen oli huolestuttava, sillä se tarkoitti sitä, että englan-

tilaiset etenivät venäläisten kanssa pietarilaisten apuun ja syvemmälle 

etelään: ”Siinä sitä sitten ollaan!”117 Stalin pauhasi samaan aikaan Punai-

sella torilla kuolemaa natsikoirille ja natsirosvoille, mitä taistelusanomaa 

kunnioituksessaan uskolliset ja Isä Aurinkoista, Kremlin mahtavaa it-

sevaltiasta ihailevat ”koulupoikansa” Molotov ja tämän varamies Andrei 

Vyshinski veivät eteenpäin.118 Huolestuttavia uutisia kuullessaan Voion-

115  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 20.11.1941, 29.11.1941 ja 12.12.1941. Voionmaan arkisto. KA.
116  Voionmaan kirje Ilma Voionmaalle 11.6.1941. Voionmaan arkisto. KA.
117  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 9.10.1941. Voionmaan arkisto. KA.
118  Assarsson 1963, 102, 108, 161, 237, 239, 242.
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maa ruokki itseään hieman jo pakonomaisesti optimismilla haluten 

luottaa siihen, että joka tapauksessa demokratia lopulta voittaisi.119

Voionmaa seurasi saksalaisten oleilua Pohjois-Suomessa ja kom-

mentoi tapahtumia pojalleen Sveitsiin. Hän ei luottanut hitustakaan 

Saksaan. Suomi ottaa nyt Karjalan ja Saksa ottaa Suomen, kirjoitti hän 

aseveljeyden alussa. Saksan toiminnan painopiste Pohjois-Suomessa ja 

Ruijassa vahvistui päivä päivältä, ja sen sotilasjoukkoja kulki yhä Norr-

botteninkin halki, vaikka Ruotsin pääministeri Per Albin Hansson oli 

päättänyt olla enää suostumatta kauttakulkuihin: ”Nyt on P. A. Hansso-

nin auktoriteetti mennyt, mitä eräät täällä eivät näytä surevan.” Voion-

maan mukaan tilanne naapurimaissa oli kuitenkin kaiken kaikkiaan 

parempi kuin Suomessa. Ruotsissa ja Norjassa tultaisiin kestämään 

natsilaispainostus, mutta ei Suomessa, missä ”isänmaan petturi oli se, 

joka uskaltaa arvostella herra Wittingin puuhailuja eduskunnan selän 

takana”.120 Voionmaa oli kuullut jo elokuun 1941 alussa, että saksalaisten 

ja suomalaisten kenraalien kesken oli pohjoisilla rintamilla ja Petsamon 

suunnassa eripuraa, minkä Tanner kiisti jyrkästi. Tästä huolimatta huhu 

eli sitkeästi kansanedustajien keskuudessa. Sdp:n Onni Hiltunen lisäsi 

höyryä sodasta innostuneiden pannuun kertomalla sotatantereilla saatu-

jen voittojen tunnehuumassa, että kansa puhui jo kaikkialla siitä, kuinka 

myös Ruotsilta ja Norjalta oli otettava elintilaa Suomelle.121

Kuola Suomelle, kuolema Leningradille

Laajoissa poliitikkopiireissä nähtiin syksyllä 1941 lähes varmana asia-

na Venäjän Karjalan ja Kuolan alueen siirtyminen Suomelle. Rovanie-

melle yhteyshenkilöksi siirretty presidentin kansliapäällikkö ja entinen 

Puolan ja Romanian lähettiläs Bruno Kivikoski tiedotti ulkoasiainmi-

119  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 1.8.1941 ja 25.9.1941. Voionmaan arkisto. KA. 
120  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 30.6.1941, 1.8.1941 ja 24.8.1941. Voionmaan arkisto. KA; Ruotsin 

sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtaja ja ministeri Per Albin Hansson suhtautui jatkosodan 
aikana varauksella Suomen auttamiseen siitä syystä, että britit uhkasivat boikottitoimilla, jos Ruotsi 
alkaisi tukea Suomea aseistamista. Korvaavaksi aputoimeksi rakennettiin mm. suomalaisten sotalas-
ten vienti Ruotsiin.

121  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 1.8.1941. Voionmaan arkisto. KA.
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nisteriölle, että saksalaisten hänelle esittämien suunnitelmien mukaan 

osa Neuvostoliitolta vallattavista alueista tultaisiin todellakin siirtämään 

Suomen hallintaan. Kaikkiaan Pohjoisesta Jäämerestä aina Mustalle-

merelle saakka (Arkangeli ja Volga itärajoina) oleva uusi saksalainen 

elintila jaettaisiin 23 komendatuuripiiriin, joista Murmanskin piiri olisi 

pohjoisin. Olipa eräissä Saksan suunnitelmissa ollut Islanninkin miehit-

täminen, mutta siitä oli luovuttu. Suomelle siirrettäisiin Muurmanskin 

etelärajasta Pietarin liepeille ulottuva alue eli Venäjän Karjala ja Kannas. 

Se tultaisiin luovuttamaan Suomen alaisuuteen heti kohta niiden val-

taamisen jälkeen. Saksalaiset tiedustelivat Kivikoskelta, mihin saakka 

Suomi haluaisi itärajansa vedettävän, jolloin tämä esitteli Suomenlahti

−Nevajoki−Laatokka−Ääninen−Vienanmeri-rajaa, mitä saksalaiset pitivät 

strategisesti erittäin edullisena. Saksalaiset halusivat, että Suomen hal-

litus määrittelisi uuden rajalinjan vielä virallisestikin, jolloin Kivikoski 

kainostellen totesi, että ehkä asia saisi odottaa siihen saakka kunnes 

karhu olisi kaadettu. Saksalaisten mielestä suunnitelmat oli hyvä tehdä 

etukäteen − ja sitä paitsi olisi alettava kasvattaa Suomen kansaa syn-

tyvyyttä nostamalla: Suomen maa-alue laajenisi huomattavasti, ja sitä 

puolustamaan tarvittaisiin lisää väkeä.122 

Saksalaisten strategiasta nousi Kivikosken käymissä keskusteluissa 

esille sekin kiinnostava yksityiskohta, että Saksan nihkeästi alkanutta 

työntymistä itään kenraalieversti Nikolaus von Falkenhorst vähätteli 

sillä, että Saksan tarkoitus ei ollut saada mahdollisimman laajoja maa-

alueita itselleen vaan tuhota mahdollisimman paljon venäläisiä joukko-

ja. Saksalaisille venäläisten yllättävän kova vastarinta oli ikävä yllätys. Jo 

elokuun 1941 puoleenväliin tultaessa yli 7 000 saksalaista oli kaatunut 

ja haavoittunut Petsamon ja Sallan alueiden taisteluissa. Jälkimmäisellä 

rintamalla venäläiset olivat silponeet saksalaisia ikävästi, mikä sai sak-

salaiskenraalit pitämään venäläisiä epä-ihmisinä, sieluttomina petoina. 

Kohentaakseen saksalaisten taistelutehokkuutta Himmlerin edustaja 

oli käynyt Rovaniemellä ja määrännyt 18 SS-upseeria siirrettäväksi pois 

Lapista. Kivikoski havaitsi myös sisäisiä riitoja ja kilpailua sekä SS-jouk-

122  Ulkoasiainministeriön poliittisia tiedoituksia 26.8.1941. Aaro Pakaslahden arkisto. Kansio I. UM:n 
arkisto.



368 saksalaista imperialismia vastaan

kojen että muiden saksalaisten aselajien kesken. Myönteisenä uutisena 

saksalaiset ilmoittivat, että heidän maansa kemistit olivat tehneet mul-

listavia keksintöjä kaasun käytöstä.123

Pohjoista koskevissa saksalaissuunnitelmissa Kuolan niemimaa jäi-

si vain aluksi Saksalle. Alueen valloituksen jälkeen Suomella olisi heti 

mahdollisuus osallistua vallatun seudun hallintoon, tai halutessaan se 

voisi saada kokonaan Kuolan alueen itselleen. Ankarien ilmasto-olojen 

vuoksi (joihin saksalaiset olivat joutuneet ikäväkseen tutustumaan edel-

lisenä talvena) olisi luontevinta yhdistää Kuola Suomen Lapin yhtey-

teen. Saksalaiset olivatkin jo kyselleet Rovaniemeltä suomalaisia Kuolan 

asiantuntijoita. Heillä oli sellainen käsitys, ettei Suomi ollut kiinnostu-

nut Kuolasta, koska missään Suomen suunnitelmissa ei puhuttu aluees-

ta. Tämä pitikin paikkaansa sekä poliittisen että sotilaallisen johdon 

suhteen. Kivikoskelle paljastettiin vielä sekin seikka, että myös Norjan 

saksanmieliset saksalaisen Josef Terbovenin johdolla olivat halukkaita 

liittämään Kuolan Norjaan. Alueliitoksen arveltiin lieventävän Saksa-vas-

taisuutta Norjassa, ja norjalaiset olivat laatineet liitoksesta jo kartankin. 

Paikalliset Ruijan asukkaat sen sijaan osoittivat mieltään saksalaisia vas-

taan kuka milläkin keinoin. Eräänkin kerran suuri joukko 9−15-vuotiaita 

tyttöjä oli kokoontunut osoittamaan mieltään heitä vastaan. Saksalaisia 

sotilaita oli neuvottu tällaisissa tapauksissa suutelemaan jokaista tyttöä 

kädelle. Ilmapiirin muuttaminen käsisuudelmilla tuntui lievältä keinolta 

sen rinnalla, että Norjassa sanottiin kidutettavan ja teloitettavan saksan-

vastaisia norjalaisia.124

Kaikkea tätä tarinointia kuunneltuaan Kivikoski kiirehti Helsinkiä te-

kemään selkeän paperin Suomen halukkuudesta saada Kuola itselleen. 

Saksalaiset arvelivat lisäksi, ettei Suomi varmaankaan haluaisi Pietaria, 

koska se tuottaisi vain ongelmia. Kivikoski muistutti, että saksalaisten 

suunnitelmat uusien alueiden hallinnoimiseksi olivat jo niin yksityis-

kohtaisia, että maksuvälineinä vallatuilla alueilla tultaisiin käyttämään 

123  Ulkoasiainministeriön poliittisia tiedoituksia 26.8.1941. Aaro Pakaslahden arkisto. Kansio I. UM:n 
arkisto.

124  Ulkoasiainministeriön poliittisia tiedoituksia 26.8.1941, kirj. Aaro Pakaslahti. Aaro Pakaslahden arkisto. 
Kansio I. UM:n arkisto; Kidutuksesta mm. Otteita ministeri Kivimäen poliittisen osaston päällikölle 
osoittamista tiedoituskirjelmistä 17.6.1942. Aaro Pakaslahden arkisto. Kansio II. UM:n arkisto.
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erityisiä ”scheinejä” (todistuksia), joita oli myyty pohjoisessa operoivil-

le suomalaisjoukoille. Jo heinäkuun 1941 alussa kyseisiä papereita oli 

vaihdettu jo kuuden miljoonan markan edestä, joista neljä miljoonaa 

eversti Verner Viiklan ja kaksi miljoonaa kenraali Hjalmar Siilasvuon 

divisioonille.125 Kaikista näistä suunnitelmista loisti itsevarmuus ja täysi 

luottamus mahdollisuuteen lyödä puna-armeija.

Voionmaa ei käynyt enää sota-aikana Petsamossa. Tanner sen sijaan 

vieraili siellä Rangellin hallituksen kauppa- ja teollisuusministerinä 

marraskuussa 1941. Voionmaan mukaan tämä oli sopimassa nikkelikai-

voksen tuotoista ja valmistelemassa nikkeliyhtiön toimiluvan ottamista 

pois englantilaisilta. Tannerhan oli Petsamon Nikkeli Oy:n hoitokunnan 

puheenjohtaja 1941−1944. Hän toi matkaltaan huonoja uutisia. Rataa 

ei rakennettaisikaan Rovaniemeltä Petsamoon. Saksalaisjoukot voivat 

nekin kovin huonosti talven pakkasissa eivätkä olleet edenneet minne-

kään.126 Ennen Petsamon matkaa Tanner oli käynyt Saksassa, jossa sen 

sijaan oltiin voitonvarmoja Neuvostoliiton luhistumisesta. Kuulemma 

jopa 40–50 miljoonaa venäläistä saattoi kuolla nälkään, sillä Saksa ei 

ryhtyisi ruokkimaan valloittamiensa alueiden väkeä. Kun Suomen lä-

hettiläs oli kysynyt Göringiltä, mitä Saksa tekee Pietarille, oli Göring 

kysynyt suomalaisten neuvoa. Nämä olivat kannattaneet kaupungin tu-

hoamista, minkä Göring oli hyväksyvästi kuitannut.127

Huhut Pietarin valloittamisesta ja tuhoamisesta saksalaisten kans-

sa levisivät politiikkojen keskuuteen. Voionmaan mukaan Tanner ja 

Hakkila uhosivat asiasta, mutta hänestä ajatus oli mahdoton. Pietarin 

hävityksestä tulisi yhtä pysyvää kuin Jerusalemin, sillä se sijaitsi yhden 

maailmankaupan valtaväylän veräjällä. Sellaiseen paikkaa syntyisi aina 

uusi keskus. Voionmaa tuomitsi Pietarin valloituksen suuruuden hul-

luudeksi. Hänen mukaansa Suomen poliittinen ilmapiiri näytti syksyllä 

1941 olevan sellainen, että ”kaikki hukkuu suureen sotahumuun… kuin-

ka giganttinen tuleekaan saksalais-suomalainen vyöry olemaan Pietaria 

125  Ulkoasiainministeriön poliittisia tiedoituksia 26.8.1941, kirj. Aaro Pakaslahti. Aaro Pakaslahden ar-
kisto. Kansio I. UM:n arkisto; Otteita ministeri Kivimäen poliittisen osaston päällikölle osoittamista 
tiedoituskirjelmistä 17.6.1942. Aaro Pakaslahden arkisto. Kansio II. UM:n arkisto.

126  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 10.11.1941 ja 13.11.1941. Voionmaan arkisto. KA.
127  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 9.10.1941. Voionmaan arkisto. KA.
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vastaan. Suurta innostusta jonkin verran jäähdyttää kalsea näköala, että 

edessä voi olla talvisota”. Voionmaalle ei siis ollut uutta, että suomalai-

set osallistuisivat Leningradin piiritykseen yhdessä saksalaisten kanssa. 

Kaiken kaikkiaan hän katsoi inhoten kasvavaa sotaintoa ja saksalaisvai-

kutuksen kasvua maassa. Hän piti naurettavana väitettä, että maa säi-

lytti kansanvaltansa, vaikka ”annamme natsilaisuuden vapaasti tulvia ja 

juurtua maahamme”.128

Voionmaa pilkkasi myös suomalaispoliitikkojen rehvakasta puhetta 

erillissodasta heti jatkosodan alkuviikkoina. Hänen mielestään kyseessä 

oli epäuskottava ja tarkoituksenhakuinen poliittinen näkemys: ”Tuu-

dittaudutaan siihen suureen harhakuvitelmaan, että me käymme ’eril-

listä sotaa’, jonka mielemme mukaan voimme alkaa ja päättää.” Suomi 

ei Voionmaan mukaan ollut voinut määrätä sodan alkua eikä se tulisi 

määräämään sodan loppuakaan. ”Tällä tavoin selittelemällä ja silittele-

mällä me vain eksytämme itseämme ja muita. Tämä on sitä tyypillis-

tä muotipolitiikkaa, jolla sos.demit viedään mihin halutaan… lopuksi 

huomaamme olevamme diktaattorin orjia ja saamme sammuttaa kaikki 

pyrkimyksemme”,129 pauhaa Voionmaa elokuun alussa 1941. Tästä poli-

tiikasta oli hänen mukaansa selvänä osoituksena se, että hallitusherrat 

ja valtiomiehet oli jätetty sotaherrojen varjoon. Kaikki tiedot Suomen 

armeijan toiminnasta tulivat hänen mukaansa Berliinistä. Jo siitä saattoi 

päätellä, ettei Suomi käynyt omaa sotaansa.130

Suomi liittyi Saksan riveihin tiukemmin hyväksymällä antikomin-

tern-sopimuksen Berliinissä 25.11.1941. Witting ilmoitti eduskunnan 

ulkoasianvaliokunnalle Saksan luvanneen siitä hyvästä Suomelle 75 mil-

joonaa kiloa viljaa. Witting oli otettu Berliinissä vastaan kuin ruhtinas: 

loistoautosaattue oli ollut häntä kuljettanutta Hitlerin erikoiskonetta vas-

tassa Tempelho�n kentällä, missä häntä oli odottanut itse Ribbentrop 

seurueineen kunniakomppanian ja sotilassoittokunnan tahdittamana 

viedäkseen hänet hotelli Kaiserho�in. Seuraavana päivänä Witting alle-

kirjoitti antikomintern-sopimuksen ja osallistui Ribbentropin vastaan-

128  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 24.8.1941. Voionmaan arkisto. KA; Yleinen näkemyshän yhä tänä 
päivänäkin on, että Leningradin piirittäjiä olivat vain saksalaiset.

129  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 1.8.1941. Voionmaan arkisto. KA.
130  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 3.9.1941. Voionmaan arkisto. KA.
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otolle, missä Wittingille ojennettiin Saksan Kotkan ritarikunnan suur-

risti. Näiden muodollisuuksien jälkeen Witting kuljetettiin Führerin 

luo. Hitler oli vakuuttanut Wittingille, ettei Saksa ollut halunnut sotaa, 

mutta Englanti ja Amerikka olivat sen siihen pakottaneet. Amerikan 

juutalaiset eivät olleet kestäneet sitä, että Saksassa heidän toimintan-

sa Saksan valtion vahingoksi oli estetty. Churchill taas, joka ei Hitlerin 

mukaan ollut koskaan tehnyt mitään kansansa eteen, pelästyi Saksan 

sisäistä vahvistumista ja oli vaaninut vain tilaisuutta, milloin hyökkäi-

si Saksan kimppuun. Neuvostoliitto puolestaan oli Führerin mukaan 

koko olemassaolon ajan valmistellut Euroopan valloitusta ja alistamista 

bolsevismin ikeeseen. Vuonna 1939 Hitlerin oli olosuhteiden pakosta 

tehtävä sopimus Neuvostoliiton kanssa estääkseen kahden rintaman 

sodan. Käynnissä olevassa sodassa Neuvostoliitto oli Hitlerin mukaan 

tuhottava niin perusteellisesti, ettei se ainakaan 25 vuoteen pystyisi edes 

ajattelemaan sotajoukkojen kokoamista. Neuvostoliiton kukistamiseksi 

oli Hitlerin mukaan välttämätöntä, että Pietari ja Moskova tuhottaisiin. 

Hitlerin puheessa Wittingille oli määritelty myös länsivaltojen kohtalo. 

Ne tuhoutuisivat itsestään Neuvostoliiton romahduksen jälkeen. Näin 

ollen mitään maihinnousua Euroopan mantereelle ei voitu ottaa vaka-

vasti. Saksa oikein toivoi, että Englanti voisi yrittää maihinnousua, jotta 

Saksa voisi sen lopullisesti lyödä.131

Hitler valisti Wittingiä puolustellen, että Saksa oli ollut voittoisa kai-

killa muilla rintamilla paitsi Suomessa, mutta sekin korjaantuisi pian, 

kunhan Pohjois-Suomeen saataisiin lähetettyä uusia joukkoja. Tämä ta-

kaisi sen, että Suomeen tulisivat sellaiset rajat, että ne olisivat ikuisiksi 

ajoiksi turvattuja Neuvostoliiton hyökkäyksiltä. Hitler muistutti vielä, 

että Kuolan niemimaakin voisi silloin tulla osaksi Suomea, mutta Suo-

men oli sovittava alueen luonnonrikkauksien käytöstä Saksan kanssa. 

Hitler teroitti kaksi kertaa puheessaan Wittingille, että Suomen oli tur-

vattava Saksalle sen tarvitsema nikkeli: Petsamon nikkelikaivos kun oli 

ainoa lajiaan Euroopassa. Lähettiläs Kivimäen mukaan Hitlerin puhe 

teki kaikessa koruttomuudessaan voimakkaan vaikutuksen, siitä ilmeni 

131  Berliinin lähettiläs T. M. Kivimäen raportit Wittingin vierailusta Saksassa 2.12.1941 ja 4.12.1941. Kansio 
Fb. Sig. 5 D. UM:n arkisto.
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voitonvarmuutta ja ehdoton luottamus siihen, että Euroopalle koittaisi-

vat paremmat ajat kuin milloinkaan ennen.132

Toisin kuin Voionmaa oli arvellut, osa porvarisedustajistakin nousi 

vastustamaan Saksan Wittingille lupamaa viljalastia. Muun muassa kir-

konmies Lennart Heljas (Ml) totesi, että tämä teko merkitsi täydellistä 

suunnan ottamista eli Suomen asettumista Saksan politiikan linjoille ja 

sitä kautta myös sitä, että Suomi saisi sotia tästä lähtien yhtä kauan kuin 

Saksakin. Antti Hackzell (Kok) tunnusti hänkin ääneen, että Saksan rin-

tamassahan tässä oli oltukin, mutta että uusi sopimus merkitsi sitä, että 

Saksa oli alkanut pelätä Suomen lipeävän erillisrauhaan ja tahtoi sitoa 

Suomen tiukemmin otteeseensa. Osa edustajista oletti, että Saksa halu-

si näin Englannin julistavan sodan Suomelle. Witting joutui kolmeen 

kertaan selittämään kansanedustajille, kuinka tärkeää oli pitää suhteet 

Saksaan rikkumattomina, sillä näin Suomen talous pidettäisiin kurissa 

ja uhkaava nälkä poissa.133 Raportissaan Witting painotti ulkoasianmi-

nisteriölle, että Hitler lupasi huolehtia Suomen elintarvikesaannista. 

Göring oli ottanut Wittingia oikein käsistä kiinni ja luvannut kunnia-

sanansa, että asia järjestetään. Tunnin kestävän Hitlerin tapaamisen ai-

kana ”Führer Hitler deklaroi”, ettei hän tule puuttumaan vapaiden mai-

den sisäisiin oloihin eikä siihen tapaan, miten nämä maat hoitaisivat ja 

kehittäisivät asioitaan. Suomalaisten epäilyt ja pelot olivat kantautuneet 

Hitlerinkin korviin.134

Voionmaa jaksoi noina kiihkeinä syksyn väittelyiden päivinä häm-

mästellä Tannerin käytöstä. Julkisuudessa tämä oli mitä hitleriläisin 

ja puolueen kokouksissa taas sodan lopettamisen harrastaja. Valitse-

mansa sotapoliittisen linjansa mukaisesti Tanner muun muassa ajoi 

puolueväkensä hyväksymään Saksan tahdon mukaisesti kommunistista 

internationaalia vastaan suunnatun antikomintern-sopimuksen. Voion-

maa vastusti sitä loppuun asti: ”P:lle jo aikaa sitten oli annettu pikku 

sormi ja toisiakin sormia.” Paholainen oli päästetty irti jo silloin, kun 

saksalaisille oli annettu Pohjois-Suomi ja lentokentät ja lähetetty uuden 

132  Berliinin lähettiläs T. M. Kivimäen raportti Wittingin vierailusta Saksassa 4.12.1941. Kansio Fb. Sig. 5 
D. UM:n arkisto.

133  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 20.11.1941. Voionmaan arkisto. KA.
134  Lyhyt selonteko matkastani Berliiniin. Kirj. Rolf Witting 29.11.1941.Kansio Fb. Sig. 5 D. UM:n arkisto.
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jääkäriliikkeen miehiä Saksaan. Nyt piru oli vienyt Suomen molemmat 

kädet eikä maan kohtalo ollut enää erotettavissa Saksan kohtalosta. Kun 

sosiaalidemokraattinen ryhmä kritisoi antikomintern-asiaa, sai toinen 

Tannerin sotapolitiikan ankara kriitikko Mauno Pekkala moitteita, vaik-

kei hän osallistunut lainkaan kokoukseen. Pekkalaa vihattiin hänen op-

positioasenteensa vuoksi, mutta häntä ei ollut vielä saatu savustetuksi 

ulos hallituksesta, Voionmaa paljasti pojalleen.135

Tässä huumautuneiden seurassa Voionmaa tunsi itsensä erakoksi, 

jolla oli ainoana harrastuksenaan tieteet ja elintarpeet. Jälkimmäiseen 

liittyen hän pyysi Tapio-poikaansa jälleen kerran lähettämään kahvia, 

sillä ”meillä vanhoilla ei ole enää paljon muita elämäniloja”. Voionmaa 

laihtui – ”laiha olen kuin nälkäkurki” – ja valitteli elintarvikkeiden niuk-

kuutta, jota hän oli jakamassa lastensa perheiden kanssa: ”Egyptin liha-

patoja kyllä ei ole Huvilakadulla, mutta kyllä hyvää tahtoa on ja reipasta 

meininkiä.” Nälkä vieraili useissa Suomen kaupungeissa, sillä kevättal-

vella viljaa tuovat alukset hyytyivät Itämerelle, Suomesta viljanhakuun 

lähteneet laivat jäätyivät jo rannikolle ja jäämurtajat palasivat satamiin 

turhilta reitinavausmatkoiltaan. Rintamilla sotilaat nurisivat ruoan keh-

noutta, maanviljelijät olivat epätoivoisia tulevan vuoden kevätkylvöjen 

ja sadon suhteen ja kuluttajat masentuneita ja suuttuneita. Helsingissä 

jonotettiin leipää. Talven käännyttyä kevääksi kansanedustajat jalkautet-

tiin maaseudulle suostuttelemaan maanviljelijöitä antamaan viljalainoja 

valtiolle. Saksa, joka oli suureen ääneen luvannut ruokkia Suomen, ei 

voinut tehdä herra talvelle mitään.136

Sittenkin Suomelle luonnolliset rajat?

Jos Voionmaan katseet hakeutuivatkin tuon tuosta Jäämeren rannan 

suuntaan, hän ei unohtanut rakasta tutkimuskohdettaan Karjalaakaan. 

135  Äänestyksessä Tannerin esittämää antikomintern-sopimukseen liittymistä kannatti V. Hakkila, 
V. Salovaara, A. Lehtokoski, V. Komu, J. Linna, A. Syrjänen, O. Peltonen ja vastusti Voionmaan lisäksi 
Atos Wirtanen, J. Tolonen, Matti Lepistö ja Tuomas Bryggari. Hugo Aattela pidättäytyi äänestykses-
tä. Näin Tannerin kanta voitti kahdeksalla äänellä viittä vastaan. Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 
3.9.1941, 13.11.1941, 20.11.1941 ja 19.12.1941. Voionmaan arkisto. KA

136  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 24.8.1941, 3.9.1941, 26.9.1941, 13.10.1941 sekä 2.3.1942 ja 17.3.1942. 
Voionmaan arkisto. KA.
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Kun USA lähetti Suomelle lokakuussa 1941 nootteja, joissa se varoitti 

Suomea menemästä Muurmannin radalle, ja toisaalta kuultiin, että Ve-

näjä voisi tehdä rauhan, jos alueista sovittaisiin, nousi Suomen suhde 

rajantakaiseen Karjalaan jälleen ajankohtaiseksi. Ulkoasiainministeriön 

virkamiehet laativat amerikkalaisia varten kartan, johon oli merkitty 

kaikki venäläiset varustukset Itä-Karjalassa. Voionmaa oli tyytyväinen, 

että kerrankin tuotiin ulkoasiainvaliokunnan käyttöön näin yksityiskoh-

taista tietoa. Tannerin soittaessa hänelle Englannin lokakuisesta noo-

tista, Voionmaa painotti tälle, että englantilaisille perusteltaisiin hyvin 

vahvasti Karjalan vapausvaatimuksia Tarton hengessä ja luvattaisiin, 

etteivät Suomen sodanpäämäärät ja hyökkäykset menisi pidemmälle 

kuin tuolloin sovittiin. Puhelun jälkeen Voionmaa jäi käsitykseen, ettei 

Tanner ottaisi asiaa esille. Sen sijaan sosiaalidemokraattisessa ryhmässä 

Voionmaa sai tukea ajatukselleen. Pojalleen Tapiolle hän huomautti, 

ettei hänen lähettämiään Karjalaa koskevia kirjeitä – eli pikemmin yksi-

tyisiä, kulissientakaisia poliittisia raportteja – kannattanut esitellä Tan-

nerille, sillä tämä oli umpisokea Karjala-asioissa.137 Sdp:n Matti Lepistö 

on sittemmin muistellut, ettei Tanneria saatu koskaan hyväksymään 

Suomen vanhan rajan ylittämistä.138

Kun Rangell marraskuussa 1941 esitti eduskunnan ulkoasiainva-

liokunnassa Moskovan 1940 rauhan virallistakin kumoamista ja Suo-

melta riistettyjen alueiden liittämistä takaisin Suomeen, Voionmaa piti 

sitä hyvänä ja tilannetta selventävänä tekona.139 Kun Karjalan kysymys 

oli näin tullut ajankohtaiseksi, korosti Voionmaa jälleen suomalaisten 

tärkeää roolia Venäjän Karjalan vapauttamiseksi. Hänen mukaansa oli 

vaadittava nimenomaan itsemääräämisoikeutta Itä-Karjalalle, jota tosin 

voitaisiin pitää miehitettynä Suomen oman turvallisuuden takia siihen 

saakka, kunnes kansainvälinen rauhankongressi alkaisi käsitellä asiaa. 

Tällä tavalla syntyisi selvä ero ”suursuomalaista kiihkoilua” vastaan ja 

positiivinen ohjelma sodan päämääristä. Ne tuntuivat olevan edelleen 

hukassa vaikka sotaa oli käyty jo puoli vuotta. Lisäksi selkeälinjainen 

137  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 4.10.1941 ja 20.11.1941. Voionmaan arkisto. KA.
138  Matti Lepistön haastattelu 15.12.1988 ja 6.2.1989, 79. Haastattelija Jukka Luukkanen. Eduskunnan 

veteraanikansanedustajien muistitietokokoelma.
139  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 10.11.1941. Voionmaan arkisto. KA.
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Itä-Karjala-toiminta osoittaisi Englannille Suomen ei-valloittavia aiko-

muksia, arveli Voionmaa.140 Koska Englanti katsoi karsaasti Suomen 

pyrkimyksiä myös Muurmannin radalle, Suomi voisi vanhan profes-

sorin mukaan luopua siitä suunnasta saadessaan takeet siitä, ettei sitä 

sieltä käsin enää hätyytettäisi. Sosiaalidemokraattisissa piireissä toivot-

tiin hartaasti, että sota Englannin kanssa vältettäisiin. Toverit pelasivat 

kuitenkin Voionmaan mielestä tässä suhteessa kaksoispeliä. Englantia 

haukuttiin lehdissä minkä ehdittiin, mutta kokouksissa rukoiltiin koh-

taloa säästämään Suomea uudelta onnettomuudelta.141

Voionmaa palasi Suomen rajoihin eduskuntapuheessaan, jossa hän 

korosti talvisodan rauhassa menetettyjen alueiden palauttamista Suo-

men yhteyteen. Suomelle oli sodassa tehty vääryyttä, joka oli nyt korjatta-

va. Suomi oli hänen mukaansa pakotettu kahdesti sotaan.142 Voionmaan 

mukaan Suomen pakottaja ei ollut kuitenkaan yksin Neuvostoliitto vaan 

myös Saksa, joka oli tehnyt liittosopimuksen Suomen vihollisen, Neu-

vostoliiton kanssa. Tuolloisessa kriittisessä tilanteessa Suomen halli-

tus olisi hänen mielestään voinut välttää sodan syksyllä 1939 tekemällä 

myönnytyksiä. Saksan syyllisyys oli vain korostunut toisen sodan alettua. 

Se oli tuonut Pohjois-Suomeen divisioonia, miehittänyt lentokenttiä ja 

rakentanut Suomen alueelle suuren ja merkittävän hyökkäyspaikan. 

Mitä tuli Venäjän Karjalaan, Voionmaan näkemys valloittavasta retkestä 

Petroskoihin oli loppuvuoteen 1941 tultaessa selkeä: Suomi oli hyökkää-

jä ja sotilasjohdon sekä oikeistopoliitikkojen puhe ”strategisista rajoista” 

oli täyttä hölynpölyä ja valloitussodan lumepuhetta. Voionmaan ajaman 

Itä-Karjalan itsenäisyysliikkeen tukeminen ja talvisotaa edeltävien rajo-

jen palautus oli aivan toinen asia kuin aggressiivinen valloituspolitiikka, 

jonka vallassa Suomen johto oli. Voionmaa sai monilta poliitikoilta kii-

tosta puheestaan, muun muassa Rkp:n edustajilta, paitsi ei Itä-Karjalan 

kysymyksessä, sillä ”he viis välittävät itäkarjalaisista”.143

Noiden päivien sanomalehdet suorastaan pursuivat uutisia menetetyn 

Karjalan menestyksellisestä takaisin valtaamisesta ja alueiden kuvauk-

140  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 13.11.1941. Voionmaan arkisto. KA.
141  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 13.11.1941. Voionmaan arkisto. KA.
142  Valtiopäivät 1941. Pöytäkirja 29.11.1941, 1315–1318.
143  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 3.12.1941. Voionmaan arkisto. KA.
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sista. Etenkin Helsingin Sanomissa, Uudessa Suomessa ja Kauppalehdessä 

selostettiin oloja rajan takana ja piirrettiin karttoja kulkuyhteyksistä. 

Muun muassa Uusi Suomi kertoi näyttävästi Vienan Karjalan Vuokki-

niemessä pidetystä suuresta juhla- ja kansalaiskokouksesta, missä Viena 

ja Aunus julistettiin liittyneeksi Suomeen.144 IKL:n Ajan Suunnassa oltiin 

sielläkin iloisia laajasta Suomesta. Toimittaja moitti ankarasti Tanneria, 

joka oli antanut ruotsalaislehdelle lausunnon, jonka mukaan Suomel-

la ei muka ollut imperialistisia unelmia. Tannerin mukaan Suomessa 

oli vain vähäinen piiri tässä unelmajahdissa. Toimittaja pauhasi, että 

juuri ”tällä hetkellä, kun Suur-Suomea todella luodaan, jolloin parhaat 

poikamme kaatuvat ja vuodattavat vertansa sen puolesta ja jolloin unel-

mamme Suur-Suomesta on toteutumassa, tällä hetkellä ministeri Tan-

ner menee puhumaan vähäisestä piiristä”. Toimittaja julisti tarmokkaas-

ti, että Suur-Suomi toteutuisi, olisi ministeri mitä mieltä tahansa!145

Yleisestä mielipideilmastosta kertoo sekin, että vuoden 1941 viime-

päivinä Voionmailla kylässä käynyt rouva Tanner ilmaisi kyllä vielä 

uskovansa Hitlerin voittoon, mutta alkoi olla huolissaan Poventsan ja 

ehkäpä myös Karhumäen menetyksestä venäläisille. Eturintamalta puo-

lestaan kuultiin, että suomalaissotilaat olivat kieltäytyneet etenemästä 

kauemmas itään. Huhuttiin, että olipa itse Marokon kauhu – sortavala-

laissyntyinen, Ranskan muukalaisarmeijassa palvellut Aarne Juutilainen 

– Syvärin rintamalla todennut, ettei hän mene askeltakaan eteenpäin, 

koska Syvärin takana ei ole enää sukulaisia. Näin Suomen ”luonnolliset 

rajat” alkoivat määrittyä kentälläkin toimineiden ajatuksissa Suomen 

sukulaiskansojen asuinalueiden mukaan. Samalla usko Saksan voitta-

mattomuuteen alkoi saada vähin erin pieniä säröjä. Voionmaa uumoili 

masentavan vuoden 1941 lopussa ja yleisen lamaantuneen ilmapiirin 

vallitessa, että sota näyttäisi kestävän vielä kauan.146

Taistelussa uupunut Voionmaa tunsi kaiken kaikkiaan jääneensä 

yksin Saksa-liiton vastuksessaan eli Suomen demokratian murhenäy-

telmässä: ”Tunnen kuuluvani toiseen aikaan, menneeseen ja ehkä 

– tulevaankin.” Voionmaata huolestutti myös oma, hänenlaistensa ja 

144  Uusi Suomi 23.7.1941.
145  Ajan Suunta 15.10.1941.
146  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 19.12.1941 ja 29.12.1941. Voionmaan arkisto. KA.
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poikansa Tapion asema yhä natsistuvammassa Suomessa. ”Saatamme 

joutua, sinä ja minä, johonkin muuhun, ehkei varsin vankileiriin, niin 

kuitenkin pelistä pois.”147 Rauhanrakastajan ja natsi-Saksan vihaajan 

näkökulmasta elettiin erittäin vaarallisia aikoja. Toisessakin yhteydessä 

Voionmaa toisti, että akselivaltojen voittaessa – mitä hyvin laajoissa pii-

reissä pidettiin vuorenvarmana – hänellä ja hänen kaltaisillaan ei ollut 

mitään tulevaisuutta.148

Lohtua ja ajatustenvaihtoa Voionmaa haki Suomalaisesta Tiedeakate-

miasta. Sotarintaman rauhoituttua tiede-elämäkin alkoi virota vuoden-

vaihteessa 1941–1942. Tiedeakatemiassa Voionmaa oli kuuntelemas-

sa muun muassa Väinö Auerta, joka valitti sitä, että tulevaisuudessa 

Suomen Etelä-Amerikan tutkimukset jäisivät sivuun, koska tutkijoiden 

tie avautuisi jälleen itään, Siperiaan saakka. Kohta arveltiin päästävän 

Muurmannin radalle ja Vienanmerelle, tosin Leningrad oli kylläkin 

vielä valloittamatta, mihin Voionmaa ei lainkaan uskonut. Laajat piirit 

kuitenkin uskoivat, että rauhallisten talvikuukausien jälkeen sekin asia 

korjaantuisi. Voionmaa teki pientä myyräntyötään demokratian puolesta 

pitämällä luentoja eurooppalaisesta ja pohjoismaisesta vapaudesta. Hä-

nessä oli alkanut vahvistua käsitys, että Pohjoismaiden ainoa pelastus oli 

niiden yhdistyminen. Euroopan pohjoisimpien maiden ei tulisi luoda 

ainoastaan tulliliittoa, vaan suoranainen valtioliitto Sveitsin ja USA:n ta-

paan. Valtioliitto olisi heti rauhanprosessin alettua luotava yhdistämällä 

Suomi ja Ruotsi. Norja ja Tanska voisivat liittyä liittoon jälkikäteen.149

Joulukuuhun 1941 tultaessa Suomen suuret haaveet laajasta Suomes-

ta elivät kukoistuskauttaan. Karjala oli vallattu takaisin korkojen kanssa. 

Entinen Berliinin lähettiläs Wuorimaa teki matkan Berliiniin tavaten 

useita entisiä diplomaattiystäviään ja poliittisia yhteistyökumppaneitaan. 

Matka ei ollut aivan yksityinen, vaan Wuorimaa raportoi keskusteluis-

taan ulkoasianministeriölle Helsinkiin. Ajan heimohenkeä kuvaa hänen 

esityksensä eräälle saksalaispoliitikolle. Wuorimaa esitteli tälle Toivo 

Kivimäen hänelle antamaa suomalaisheimojen asuinalueita kuvaavaa 

postikorttikarttaa ja esitti, että olisi Suomen edun mukaista, että slaavit 

147  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 4.10.1941 ja 20.11.1941. Voionmaan arkisto. KA.
148  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 10.11.1941. Voionmaan arkisto. KA.
149  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 12.12.1941. Voionmaan arkisto. KA.
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ajettaisiin kokonaan pois Vienanmeren rannoilta ja siirrettäisiin suoma-

laiset heimot sinne. Myös Saksa hyötyisi siitä, että slaavit työnnettäisiin 

mahdollisimman kauas Jäämerestä.150

Rauhankaipuista Voionmaata masensi tämän kaiken propagandan 

keskellä se, että vuosi 1942 alkoi Helsingissä ankarilla ilmapommituk-

silla. Eräänäkin päivänä hän oli vaimoineen päivällisellä tyttärensä Mar-

jatan luona Museokadulla, kun ilmahälytys viilsi korvia. Se oli jo päivän 

kolmas ja pommitus lajissaan ankarin. ”Se oli oikeaa sotaa, jylhää katsel-

la tähtitaivaalla risteileviä valonheittäjäjuovia, jotka hohtavina tulipunai-

sina parvina nousivat ilmaan tuon tuostakin.” Välillä vongahtivat suuret 

tykit kuin ukkonen, lumihuuruinen maa vapisi ja koko hornan konsertti 

ajoi helsinkiläiset jälleen kerran pommisuojiin. Aamulla oli pommeja 

tiputettu Espoon puolelle ja Porvooseen. Neljäs pommitusaalto kohtasi 

kaupungin iltamyöhään. Voionmaa arveli, että tämä pommitusaalto joh-

tui kapeassa railossa jonossa olleista laivoista, jotka olivat helppo kohde 

pommikoneille. Helsinkiläiset pakenivat kodeistaan kylmää, nälkää ja 

pommituksia.151 Tässä vaiheessa Voionmaan pariskunta näki parhaaksi 

tehdä keskinäisen testamentin.152

Stressaantunut Voionmaa alkoi sairastella yhä tiheämmin. Eräänäkin 

pyhäpäivänä Voionmaa sai jälleen säännöllisesti kiusaavan vatsataudin 

ja pyörtyi kotonaan. Hän lepäsi seuraavan päivän ja yritti kehua olevansa 

jälleen kunnossa: ”vaikka yksi satsi voimia ja lihaa taas oli kadonnut.” 

Voionmaa vannotti poikaansa kuitenkin hiiskumasta asiasta kenelle-

kään, sillä muutoin pahantahtoinen maailma tuomitsisi hänet kyvyttö-

mäksi, kuluneeksi raukaksi, vaikka tosiasia hänen itsensä mielestä oli, 

että hän oli täysin tuotantokykyinen ja -haluinen. Mies ei saanut Voion-

maan mukaan koskaan lannistua vastoinkäymisistä eikä koskaan pitää 

itseään liian vanhana oppimaan uutta: ”Minä ainakin elän kunnianhi-

moisissa unelmissa kirjoittaa vielä monta merkillistä teosta”, puhkuu 

Voionmaa sairasvuoteeltakin.153 Riittämättömyyden tunne, tutkijoiden 

tunnettu vitsaus, vaivasi häntä. ”Alinomaa tulee muistamaan, kuinka 

150  Berliinin lähetystön raportti, liite. Kansio 5 C. UM:n arkisto.
151  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 20.1.1942 ja 2.2.1942. Voionmaan arkisto. KA.
152  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 23.9.1942. Voionmaan arkisto. KA.
153  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 22.12.1941 ja 29.12.1941. Voionmaan arkisto. KA.
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paljon on aikaisemmassa elämässä tullut laiminlyödyksi ja kuinka vä-

hän tehdyksi.” Mutta hän ei aikonut antaa periksi. Elämässä oli viimei-

seen saakka ponnisteltava, yritettävä ja taisteltava, muuten elämä ei olisi 

elämän näköistä. Riittämättömyyden tunne johti myös kehujen karsas-

tamiseen. Täyttäessään 73 vuotta (27.2.1942) hänen poikansa onnitteli 

isäänsä tämän suurista saavutuksista. Voionmaa vastasi, ettei hän ym-

märtänyt, mistä suurista saavutuksista poika kirjoitti, sillä hän ei ollut 

saavuttanut mitään. Päinvastoin. Häntä harmitti suunnattomasti, kun 

saavutukset olivat jääneet niin pieniksi − mutta ”taistelu jatkuu.”154

Poliittisessa kaaoksessa ja kansallisessa epävarmuudessa sekä omien 

voimien ehtymisen pelästyttämänä Voionmaa tarrautui ihailemaansa 

suurperhe-ideaan. ”Minun vanhalle sydämelleni kaikki tämä on sa-

nomattoman miellyttävää ja elän varsin ihanteellista elämää… kuinka 

kauniin suurperheen muodostaisimme, oikean kulttuuriperheen Suo-

messa, jos kaikilla suurperheen jäsenillä olisi henkistä yhtenäisyyden 

ja yhteisvastuun tunnetta. Ja Suuret vaatimukset itseään kohtaan, mak-

siimit sellaiset, että elämä on työtä ja Leistungia eikä nautintoa muussa 

mielessä kuin työllä ansaitun levon ja ilon…” Diplomaatti-pojalleen hän 

muistutti, ettei tämäkään saanut levätä vaan ahertaa saadakseen jotain 

aikaan itsensä, perheensä ja maansa hyväksi ja kunniaksi, jolloin myös 

suurperhe yksinäisine vanhuksineen tuntisi suurinta iloa ja onnea. 

Voionmaa ei pitänyt diplomaatin työtä kovinkaan arvossa, vaan arvoste-

li sitä liukkaaksi, langettavaksi ja petolliseksi alaksi.155 Työnsä puolesta 

diplomaatit joutuivat suorastaan valehtelemaan ja olivat siten moraali-

sesti alamittaisia: tällaisen käsityksen on sanottu olevan yleinen etenkin 

niin sanotun tavallisen kansan keskuudessa.156 Voionmaa usuttikin poi-

kaansa jatkamaan opintojaan ja vahvistamaan riippumattomuuttaan157 ja 

154  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 9.1.1942 ja 27.2.1942. Voionmaan arkisto. KA.
155  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 3.12.1941 ja 19.12.1941. Voionmaan arkisto. KA.
156  Diplomaattina 33 vuotta toimineen Wipert von Blücherin arvio. Hän korostaa diplomaatin tehtävässä 

etenkin kahta asiaa: laajaa kielitaitoa ja kykyä ”työskentelyä ihmislihalla” eli sosiaalista osaamista. 
Esimerkkinä hyvästä kielitaidosta hän nostaa esille 1500-luvulla vaikuttaneen keisari Kaarle V:n. Tämä 
kun puhui jumalansa kanssa espanjaa, sotilaittensa kanssa saksaa, naisten kanssa ranskaa ja hevo-
sensa kanssa unkaria. von Blücher 1953, 7-8, 14, 114.

157  Tapio Voionmaan diplomaatin ura jatkui koko hänen elämänsä ajan. Ks. Tapio Voionmaa, kirj. 
Seppinen Jukka, www.kansallisbiogra�a.�/ (poimittu 12.4.2012).
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lupautui ostamaan tälle WSOY:n ja Otavan painamia kirjoja, joista hän 

saisi alennusta. Hän kyseli samalla, joko tämä oli lukenut Diplomatian 

sosiologian, millä hän tarkoitti juuri ilmestynyttä Ragnar Numelinin 

teosta Den gröna grenen 158 ja muistutti, ettei pelkkä sanomalehtien lu-

keminen ja hänen kirjeensä riittäisi tietolähteeksi. Välillä – mikä kuvaa 

hyvin Voionmaan tiukkaa otetta lapsiinsa – hän soimasi Tapiota. Isä 

sanoi tämän olevan liian sidoksissa muotoihin, kun olisi pitänyt asettaa 

pääpaino itse asiaan. ”Sellainen asema on luonteenomainen riippuvalle 

miehelle.” Tapion riippuvuus oli näkynyt hänen mukaansa siinä, ettei 

tämä ollut löytänyt uraansa yliopistosta tai kirjallisen työn parista.159

Läksytyksen jälkeen Voionmaa kuitenkin lohdutti poikaansa totea-

malla, että hän uskoi ja luotti tähän suurin piirtein, ja ainakin tämän 

kykyihin, vaikka poika ei käyttänytkään kykyjään parhaalla mahdollisella 

tavalla.160 Perijuurin koulutususkovaisena herrana Voionmaa muistutti 

sivistyksen voimasta, sillä ”emme pysy kulttuuriperheenä ellemme saa 

aikaan jotain pysyvää; ellemme pysy kulttuuriperheenä, taannumme, 

ja sitä syytöstä en ainakaan minä halua saada jälkimuistokseni.” Voion-

maalla oli vahva usko siihen, että ankara ponnistus ja työ sekä elävät 

intressit suuriin kysymyksiin tieteen ja muun elämän alalla olivat ih-

misen terveyden ja onnen ehtoja. Kritiikissäkin hän vakuutti tuntevan-

sa murtumatonta solidaarisuutta ja rakkautta lapsiaan kohtaan, ja hän 

iloitsi suunnattomasti siitä, että hänen opetuksensa eivät olleet menneet 

hukkaan: esimerkiksi lapsista kaikki olivat yhtä lukuun ottamatta absolu-

tisteja.161 Myös muun muassa poikansa Ilmarin valintaa vt. Tanneriksi 

eli Elannon toimitusjohtajaksi hän tervehti suurella ilolla.

Lapsista vanhimmalla, Tapiolla, oli aktiivisen kirjeenvaihdon vuoksi 

kiinteät suhteet isäänsä sota-aikana. Isän ja pojan toveruus ja lämpimät 

välit välittyvät kirjeistä. He olivat toimineet myös yhtä aikaa kansainliit-

tokysymyksissä ja tietysti ulkopolitiikassa. Isä kaipasi ja aneli esikois-

poikaansa kyläilemään Huvilakadun päivänpaisteisiin huoneisiin. ”Olisi 

158  Numelin, Den gröna grenen: en studie i diplomatiens förhistoria 1941. Suomeksi Vihreä oksa: diplomatian 

alkuhistoriaa.

159  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 3.12.1941 ja 19.12.1941. Voionmaan arkisto. KA.
160  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 29.12.1941 ja 5.7.1942. Voionmaan arkisto. KA.
161  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 19.12.1941 ja 2.2.1942. Voionmaan arkisto. KA.
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äärettömän hauskeellista jos todella voisit tulla tänne (taskussasi hiu-

kan ka�ettia) pakisemaan… Selvittäisimme taas kerran Euroopan asiat, 

suunnittelisimme artikuloita, tutkimuksia, tulevaisuutta… Käytäisiin kat-

somassa Munkkiniemen avenuellä, miltä näyttää eräs yleinen kaatopaik-

ka keskellä uusien valmiiden hienojen pikkutalojen linjaa. Puhuisimme 

maanpaikoista, ostelisimme kaupunki- ja maataloja… Ylläpidettäisiin 

perhe- ja suurperhehenkeä. Sanalla sanoen nautittaisiin elämästä…”162 

Kun Tapio täytti 46 vuotta (9.6.1942) isä-Väinö onnitteli tätä reippaasti 

maalaten runollisesti päivänsankarin eteen miehuusajan kukkulat ja 

toivon vielä häikäisevästä tulevaisuudesta ihanassa alppimaisemassa, 

minne laaksojen haisu ja kivihiilen katku eivät ulottuneet. Samalla hän 

muistutti suomalaisten surkeasta tilasta; he kun joutuivat alentumaan 

ällöttävään diktatuurinpalvontaan ja ryömimään historian suurimman 

sotapäällikön Hitlerin edessä. Toivoa he eivät kuitenkaan saisi heittää, 

sillä joku suunta ja pohjavirtaus täytyi heillä olla noina anarkismin ai-

koina − ja ne olisivat totuus ja demokratia. ”Jospa saisi elää siinä ilossa!” 

innostuu Voionmaa, kun lopulta demokratia entistä puhtaampana voit-

taisi sodan kauhut.163

Kun Tapio murehti isälleen jostakin vastoinkäymisestään, lohdutti 

Voionmaa poikaansa toteamalla, ettei hänenkään elämästään ollut puut-

tunut vastatuulta ja vaikeuksia. Hän oli kuitenkin niistä aina selvinnyt 

pitäen ohjenuoranaan uusmaalaisen Hjalmar Neiglickin164 hautakiveen 

kaiverrettua elämänohjetta: ”Stark ström med egna vågar går genom 

havet” (Vahva virta kantaa meren yli). Voionmaa kertoi pojalleen to-

teuttavansa tuota ohjetta kirjaimellisesti voimiensa mukaan. Hän oli 

rakentanut elämänohjeensa laajaksi toiminta-ohjelmaksi, josta toki osa 

jäi toteutumattakin. Hän oli jakanut ohjelmansa kahteen osaan: 1) tie-

teelliseen työhön ja 2) tieteellis-populistiseen työhön. Poikkeusolojen 

takia hän oli viime aikoina joutunut keskittymään jälkimmäiseen, ku-

ten kirjoitukseen ”Pohjoismainen yhteiselämä”, vaikka myöskin hänen 

tieteellinen työnsä Hämeen eräkaudesta eteni koko ajan. Lisäksi hän oli 

162 Voionmaan kirje T. Voionmaalle 6.4.1942. Voionmaan arkisto. KA
163  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 5.6.1942. Voionmaan arkisto. KA.
164  Neiglick (1860–1899) oli kokeellisen psykologian uranuurtaja sekä ajatuksen- ja uskonnonvapauden 

edelläkävijä Suomessa sekä teatteri- ja kirjallisuuskriitikko.
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jo kauan suunnitellut itselleen tärkeän ”Itämeri rauhan ja sodan näyttä-

mönä” -nimisen kirjan tekemistä.165

Kansalaisten yleinen mieliala turtui 1942 alkaneen asemasodan ai-

kana. Ajateltiin kyllästyneenä, että ”herrat saavat nyt hoitaa soppansa”. 

Usko radion ja sanomalehtien raportoimien uutisten totuudenmukai-

suuteen horjui. Pettyneinä kritisoitiin liian ruusuisia uutisia: johan 

sota olisi aikoja sitten voitettu, jos kaikki voitto-uutiset olisivat pitäneet 

paikkaansa! Turhautuneet sotilaat ryypiskelivät junissa ja terrorisoivat 

muuta väkeä. Takaisin vallatulla alueella sotamiehet valittivat viinan kal-

leutta ja siirtyivät omavaraistalouteen keittämällä pontikkaa, panemalla 

käymään kiljua ja tislaamalla bensiinisekoitteisesta moottorispriistä ja 

polttoainepullojen sisällöstä viinaa. Miehet viettivät vapaa-aikaa juoden, 

porttia pelaten, tapellen ja elellen lottien ja ”maatuskojen” kanssa. Eipä 

ihme, että rintamilla kenttäoikeudet joutuivat istumaan tiuhaan. Mie-

het arvostelivat avoimesti myös koristeellista asevelipuhetta: ”Täällä ei 

paljon olla aseveljiä, on vain upseerit ja sotamiehet.” Salakauppa alkoi 

kukoistaa, ja kansa näki nälkää. ”Täällä on yksi tauti, jonka nimi on 

nälkä”, toteaa eräskin rintamamies. Toinen valitti, ettei heille tarjottu 

kuin matoisia makkaroita, jäätyneitä perunoita ja raakaa puuroa. Valtio 

tuntui olevan konkurssin partaalla juuri 1942. Lapsia alettiin viedä Ruot-

siin jo nälänkin takia. Saksalaisalueilla levisi ilkeä laulunluritus: ”Siell’ 

lempivät lehdoissa saksalaiset/ alppikengistä jäljet jää… Naiset lempensä 

uhrasi saksmannille/ pikku peipit vain jäljelle jää…” Siellä täällä sak-

salaiset ja suomalaiset sotilaat ryyppäsivät ja tappelivat ravintoloissa ja 

kaduilla naisista. Suomalaiset uhkailivat, että he kynivät saksalaisten 

kanssa seurustelevilta naisilta hiukset. Saksalaisten sotilaallista voimaa 

alettiin epäillä.166 Vuoden 1942 loppuun tultaessa Euroopan rintamata-

pahtumia seuraavien epäluottamus saksalaista aseveljeä kohtaan kasvoi 

päivä päivältä.

Saksassa sen sijaan oltiin vielä menestyksen huumaamia. Suomi näh-

tiin tarpeellisena kumppanina, mutta aika ajoin Suomen paikka Saksan 

165  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 20.1.1942 ja 2.2.1942. Voionmaan arkisto. KA.
166  Mielialakatsaukset ja mielialaraportti 11.2.−25.7.1942 ja 22.10.1942 ja 30.11.1942. Kansio 546. EK-VALPO 

I. KA; Otteita Päämajan tilannekatsauksesta 14.11.1942. Kansio 603. EK-VALPO I: KA.
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käskyläisenä kuulsi keskusteluissa hyvin läpi. Suomen Berliinin suur-

lähettilään keskustelupiirissä − johon kuului korkeita upseereita ja vir-

kamiehiä − Suomen hallintomallia kiiteltiin, mutta samalla kehotettiin 

puhdistamaan maan johtoa ja korvaamaan pois siirretyt henkilöt aikaan-

sa seuraavilla nuorilla. Muutamat miehet oli Suomen johdosta kokonaan 

poistettava, ennen kaikkea Kansainliiton politiikan tukijat [Voionmaan 

tapaiset miehet, ML] ja korkeassa asemassa olevat vapaamuurarit. Nämä 

miehet kyllä tunnettiin ja heille naureskeltiin, kun he yrittivät esiintyä 

Saksan ystävinä. Heidät olisi saksalaisten mukaan syrjäytettävä heti eikä 

vasta sodan päättyessä, jolloin kaikki yrittäsivät päästä Saksan suosioon. 

Keskusteluherrat ilmoittivat vielä, että Saksa tuli puuttumaan ainoastaan 

sellaisiin Suomea koskeviin asioihin, jotka olivat ristiriidassa Euroopan 

uudelleenjärjestelyn kanssa.167

167  Berliinin lähetystön raportti 19.3.1942. Kansio C 5. UM:n arkisto.
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10. Pettymyksiä ja kiristyvä suhde Tanneriin 

Poikkeusajat ja -lait vaativat uhrinsa poliittisella taistelurintamalla jo 

heti jatkosodan alussa. Hallituksen ja puolueensa talvisodan aikaista ja 

jälkeistä – etenkin Tannerin edustamaa politiikkaa − kritisoineet ja syys-

kuussa 1940 sosialidemokraattisesta puolueesta ulos ajetut Kuutoset168 

vangittiin 25.8.1941. Pahasti destruktiiviseen eli kielteiseen tunneilmas-

toon luisunut puolue yritti pysyä pystyssä ja tervehtyä yhteisönä leikkaa-

malla toisinajattelijoiden syöpäpesäkkeen irti itsestään. Kun Kuutosten 

pidättämisestä ilmoitettiin eduskunnalle, kuuntelivat kansanedustajat 

tiedonantoa aivan hiljaa. Tilaisuuden jälkeen sosiaalidemokraattinen 

ryhmä kokoontui keskustelemaan asiasta, jolloin asianajaja Mikko 

Erich169 – jota Voionmaa kutsui oikeistososialisteista oikeistolaisimmak-

si – yritti selventää, että kyse ei ollut vangitsemisesta vaan pidätyksestä 

kuulusteluja varten. Aihetta levottomuuteen ei siis ollut. Voionmaa väitti 

vastaan ja totesi moisen käytännön pahasti muistuttavan lapualaisuu-

den loistoaikojen niin sanottuja pidätyksiä. Hänen mukaansa erityisesti 

sellaisina aikana, jolloin natsismi tunki päälle oli edustajien koskemat-

tomuus erityisesti vasemmistolle äärimmäisen tärkeää.170

168  K. H. Wiik, Mikko Ampuja, Kaisu-Mirjami Rydberg, Cay Sundström, Väinö Meltti ja Yrjö Räisänen.
169  Michael (Mikko) Erich (1888–1948) toimi asianajajana Helsingissä. Hän oli kokoomuksen kansan-

edustaja 1919–1922 ja Sdp:n kansanedustaja 1930–1933 ja 1939–1945.
170  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 3.9.1941 ja 13.10.1941. Voionmaan arkisto. KA.
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Tässä viimeisessä luvussa seurataan Voionmaan kiirastulta puo-

lueensa voimahahmon Väinö Tannerin varjossa sekä päästään näke-

mään Voionmaata henkisesti romahduttavia Karjalan ja Lapin raja-aluei-

den menetyksiä sekä poliittisen uran ja koko elämän viimevuosia.

Sdp kuilun partaalla

Sdp:n valtavirran poliittinen viha Kuutosia kohtaan oli Voionmaan mu-

kaan niin suurta, ettei vangituille edustajille haluttu antaa edes perustus-

lain turvaa. Voionmaan mukaan Kuutosten pidätys syksyllä 1941 oli kou-

luesimerkki suomalaisen kansanvallan täydellisestä rappiosta. Hän ei 

sinänsä puolustanut Kuutosia – häntäkin oli informoitu Sundströmin171 

ja Rydbergin172 vakoilusyytöksistä, mutta hän piti oikeusmurhana niin 

rehellisten ja sivistyneiden vasemmistososialistien kuin Mikko Ampujan 

ja Kalle Wiikin pidätyksiä. Hän ei ollut Wiikin ystävä eikä pitänyt hän-

tä minään Mannerheim-ristin ritarina vaan surkeana pelkurina, mutta 

syyttömänä sellaisena. Epäluulon ja poliittisten vainojen ilmapiiri alkoi 

ahdistaa Voionmaata vielä enemmän, kun hän sai kuulla Johan Helon 

pidätyksestä. Ehkä hän itsekin pian joutuisi poliittisen vainon uhriksi? 

Hän pyysi poikaansa tarkastamaan tälle kirjoittamiensa kirjeiden paikat 

tarkasti, ettei joku välikäsi pääsisi niitä lukemaan. Voionmaa arveli, että 

kirjeitä voitaisiin avata joko ulkoasiainministeriössä tai matkan varrella, 

vaikka niissähän ei ollut hänen mukaansa muuta kuin syvästi isänmaal-

lisia ja demokraattisia vuodatuksia.173 Sisäinen pelon ilmapiiri sensuurei-

neen, kontrolleineen ja pidätyksineen oli rantautunut Helsinkiin.

Yhteisö, kuten tässä tapauksessa Sdp, voi tunneilmastoltaan olla kar-

keasti jaoteltuna joko katalyyttinen, rakentava tai tuhoava. Katalyyttisissä 

yhteisöissä on ylivirittynyt me-henki, jäsenten hyvin vahva sitoutumis-

171  Gay Sundström oli Sdp:n kansanedustaja 1936–31.1.1941 ja Sosialistisen eduskuntaryhmän jäsen 
1.2.1941–25.11.1941 sekä myöhemmin Skdl:n kansanedustaja 4.11.1944–5.4.1945. Hänet nimitettiin 
Suomen Moskovan lähettilääksi 1945.

172  Kaisu-Mirjami Rydberg oli Suomen Sosialidemokraatin toimittaja 1933–1939 ja sen jälkeen Sdp:n, 
sosialistisen ryhmän ja Skdl:n kansanedustajana 1939–1941 ja 1944–1945. Hän oli poliittisista syistä 
vankilassa 1941–1944.

173  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 3.9.1941 ja 13.10.1941. Voionmaan arkisto. KA.
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aste ja suorastaan pingottunut yhteenkuuluvaisuuden tunne. Tätä hek-

tistä vaihetta Sdp eli perustamisestaan (1899) saakka vuosien 1917−1918 

murtumaan. Toista, tunneilmastoltaan rakentavaa yhteisöä leimaa sen 

sijaan joustavuus, sisäinen luottamus ja sitoutuneisuus, jota kohti Sdp 

yritti taistella 1920−1930-luvulla. Henkisen suorituskyvyn näkökulmasta 

rakentava tunneilmasto on tuloksellisin ja yhteisön jäseniä palkitsevin 

malli. Tunneilmaston ääripäätä edustaa tuhoava eli destruktiivinen ilma-

piiri. Tällaisissa tapauksissa yhteisö on joutunut niin sanottuun negatii-

viseen kierteeseen; tunnereaktiot ovat ylikorostuneet, riidat ja kielteiset 

jännitteet hallitsevat toimintaa ja yhteisö on kriisissä, jopa tuhon par-

taalla. Tähän kierteeseen Sdp joutui toisen maailmansodan vuosina. Se, 

mikä yhteisön todellinen tunneilmasto on, paljastuu selkeimmin juuri 

kriisitilanteissa.174

Koko Suomen näkökulmasta katsottuna poliittisen kriisin kulminaa-

tiopisteeksi kehkeytyi vuosi 1942: voitot oli voitettu, Karjala oli palautet-

tu ja kaipuu normaaliin rauhalliseen elämänmenoon oli kansalaisilla 

ankara; sitä ruokkivat kuntoa ja henkeä ryydyttävä elintarikepula ja pik-

kulasten lähettäminen Ruotsiin. Lisäksi ilmapiiriä ahdistivat lisääntynyt 

kontrolli (kuonokoppa-aika Voionmaan sanoin), sotatila- ja työvelvolli-

suuslain vaatimukset, valvonta ja urkinta sekä alituiset juorut ja huhut, 

jotka myllersivät mielissä vuoroin kammottavana kuolemanpelkona, 

vuoroin hurmahenkisenä suuruudenhulluutena. Voionmaa valitti tuon 

tuosta, että hän sai hyvin vähän tietoja ylipäätään sodan kulusta. Ruotsin 

lehdet, jotka oli tilattu kansanedustajien käyttöön, jäivät usein saapu-

matta, ja toisaalta niitäkin sensuroitiin. Kansakunnan hermot alkoivat 

pelottavasti reistailla juuri vuoden 1942 kohmeisessa näläntunteisessa 

odotuksessa ja tietämättömydessä.

Pitkän asemasodan puolinormaaleissa oloissa elää kituutettiin, kun-

nes kärsivällisyys loppui ja kiihkoinen puhe rauhantunnusteluista, 

länsivaltojen tempoilevista rooleista ja halusta päästä siististi irti kom-

puroivasta aseveljestä ryöpsähti julkisuuteen vuoden 1943 puolella. 

174  Tutkimus työyhteisöjen tunneilmaston kehittämisestä on laajentunut valtavasti viimeisen parinkym-
menen vuoden aikana. Historiallinen katsaus organisaatioiden tunneilmastoa käsitteleviin tutkimuk-
siin ks. Mastenbroek Willem, Organizational behaviour as emotion management. http://www.hollan-
dconsultinggroup.com/104.asp#10 (poimittu 5.12.2012).
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Valtiollisen poliisin kerrottiin kaupungilla liikkuvien huhujen mukaan 

uskottelevan, että kaikki rauhanpyrkimykset ja Pohjoismaa-suuntaukset 

oli ohjattu Moskovasta käsin.175 Vuoden mittaan käänneltiin toiveikkaasti 

päitä amerikkalaisten suuntaan. Saksassa oltiin Suomen vääntelehti-

misestä joko raivoissaan tai ymmärtäväisiä riippuen puoluekannasta. 

Siellä puhuttiin helmikuuhun 1943 tultaessa avoimesti Suomen ”eri-

koisrauhan” pyrkimyksistä, joita Saksan pieni oppositio ymmärsi. Sen 

mielestä Suomen asema natsi-Saksan rinnalla oli luonnoton. Suomihan 

taisteli länsimaisen demokratian puolesta, kun taas Saksa ja Neuvosto-

liitto edustivat kulttuuria hävittäviä voimia. Nehän tuhosivat kulttuurin 

ensimmäisen ilmauksen, kansalaisten oikeusturvan. Nurkkaan joutunut 

saksalaisoppositio varoitti Suomea, että Hitlerin ja Stalinin solmiessa 

rauhan, Saksa empimättä jättäisi Suomen Neuvostoliiton armoille. Ja 

vaikka Suomi pysyisi Saksalle uskollisena, Saksa ei sitä säästäisi, jos sen 

oma etu sitä vaatisi.176

Kansallissosialistit eivät sen sijaan ymmärtäneet Suomen pyrkimyk-

siä lainkaan. Saksan hallitus pahastui raivoisasti Suomen suurimman 

puolueen Sdp:n puolueneuvoston julistuksesta (15.2.1943), jossa kerrot-

tiin, ettei Suomi ole mukana suurvaltasodassa ja voi tilaisuuden tullen 

kulkea omia teitään. Ribbentrop kutsui Suomen lähettilään puhutteluun 

ja moitti erittäin ankarasti sitä, kuinka huonon vaikutuksen moinen 

julistus teki saksalaisiin sotilaisiin, jotka vuodattivat vertaan yhteisen 

asian vuoksi. Hän muistutti jällen kerran, kuinka Saksa oli pelastanut 

Suomen Molotovin kynsistä marraskuussa 1940. Ribbentrop oli tiennyt, 

että Stalin oli jo Frunzen-akatemian177 päättäjäisjuhlassa toukokuussa 

1941 ilmoittanut hyökkäävänsä. Stalin oli tuolloin keskeyttänyt akate-

mian johtajan rauhanesityksen ja todennut, että tasoittavien puheiden 

aika oli ohi ja että hyökkäys Saksaan alkaisi elokuussa 1941. Juuri tämän 

tiedon takia Saksa oli ottanut aloitteen sotatoimissa, Ribbentrop kertoi 

Suomen lähettiläälle. Hän muistutti, että jos Saksa joutuisi nyt tappiolle, 

ei Eurooppaa pelastaisi mikään bolsevismilta. Venäläisten naapurina 

175  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 1.7.1943. Voionmaan arkisto. KA.
176  Berliinin lähetystön raportti 12.2.1943. Kansio C 5. UM:n arkisto.
177  Moskovassa 1925–1998 toiminut sotakorkeakoulu.
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Suomi saisi niskaansa ensimmäisen hyökkäyksen, sitten Ruotsi ja lo-

puksi muu Skandinavia.178

Suomessa yhä jännitteisemmäsi käyvä kansainvälinen tilanne koet-

tiin äärimmäisen epämiellyttäväksi. Pääministeri kutsui asian tiimoilta 

eräänkin kerran eduskuntaryhmien puheenjohtajat ja varapuheenjohta-

jat tilaisuuteen, jossa ulkoasiainministeri ja yritysjohtaja Henrik Ram-

say esitti yleiskatsauksen suurvalojen asemoitumisesta. Tympääntynyt 

Voionmaa kuittasi puheen toteamalla, että USA:n lehtien Suomelle 

suopeita ja Neuvostoliitolle epäsuopeita lausuntoja tulkittiin aivan ääri

mmäisyyksiin.”Muodissa täällä on nyt usko siihen, että USA ja Englanti 

kyllä meitä auttavat.”179 Sotarintamiin oli Voionmaan mukaan kuitenkin 

avautunut uusia vastakohta-asetelmia, joita suomalaiset janosivat. Kun 

he itse eivät kyenneet pääsemään ratkaisuun odotettiin, että ulkopuoliset 

tapahtumat toisivat sopivan hetken sodasta irtautumiseen. Uusin toivoa 

herättänyt spekulaatio oli länsivaltojen ja Neuvostoliiton mahdollinen 

vastakkainasettelu, mihin Tanner Voionmaan mukaan asetti toivonsa. 

Suomen Washingtonin lähettiläs Hjalmar Procopé kertoi Venäjän ja 

länsivaltojen olevankin jo kiinni toistensa harjaksissa.180

Kun ulkoaisianministeri Ramsay tapasi Saksan-matkallaan maalis-

kuussa 1943 Ribbentropin, tämä oli entistäänkin raivokkaampi. Ribben-

trop esiintyi erittäin ankarasti ja varoitti vakavasti Suomea lähtemästä 

omille teilleen. Suomen johtavat poliitikot vilkuilivat hänen mukaansa 

amerikkalaisten suuntaan ikään kuin Suomi olisi liitossa Yhdysvaltojen 

kanssa Neuvostoliittoa vastaan. Jälleen heitettiin pöydälle Molotovin kä-

sistä pelastaminen ja vuoden 1918 apu sekä Stalinin aikeet vallata koko 

Skandinavia. Ribbentrop muistutti tylysti, että Suomen oli turha haikail-

la Amerikan tukea; sitä se ei tulisi saamaan. Tästä syystä Suomen tuli 

katkaista heti suhteensa Yhdysvaltoihin. Sitä paitsi, Ribbentrop komen-

si, Suomen oli lopetettava kirjoittelu ja radiopropaganda Viron hyväk-

si.181 Suomalaisten vehtaamiseen tympääntynyt Ribbentrop uhkaili, että 

178  Berliinin lähetystön raportti 17.2.1943. Kansio C 5. UM:n arkisto.
179  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 23.9.1943. Voionmaan arkisto. KA.
180  Mm. Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 12.4.1943, 6.5.1943, 1.7.1943 ja Syyskuun alkutapaukset 1943 

muistiinpanot. Voionmaan arkisto. KA.
181  Berliinin lähetystön raportti 29.3.1943. Kansio C 5. UM:n arkisto.
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Suomelle tulisi käymään kuten Norjalle, eli Saksa tulisi miehittämään 

sen, jos se jatkaisi istumista kahdella penkillä.182

Myös suppeammissa poliittisissa piireissä hermot alkoivat olla ää-

rimmäisen kireällä. Sosiaalidemokraattisen ryhmän sisällä kiehui syk-

syllä yhä yhteisestä keväisestä julistuksesta (15.2.) huolimatta. Kuutos-

ten erottaminen ei ehtinyt tervehdyttää yhteisön tunneilmastoa, kun 

jo uusi ongelma, rauhantekoa vaativa adressi julkistettiin. Kiistellyn 

”33 adressin” oli allekirjoittanut puoluetoimikunnan jäsenistä Jaakko 

Keto – joka luovutti adressin presidentti Rytille 5.8.1943 yhdessä Rkp:n 

Ragnar Furuhjelmin kanssa – sekä Sylvi-Kyllikki Kilpi, Gunnar Anders-

son ja Mauno Pekkala. Myös Voionmaa oli allekirjoittajien joukossa. 

Linkomies arvosteli Tannerin tavoin ankarasti ”33 adressia” ja piti sitä 

Suomelle vahingollisena. Kommenttina Voionmaa sai tästä aiheen taas 

leimata Linkomiehen kelvottomaksi mieheksi ja Tannerin paaviksi.183 

Tannerilla oli kuitenkin uskolliset tukijansa. Eräs heistä, Sdp:n myö-

hempi kansanedustaja Ville Tikkanen arvioi ihannepoliitikkoaan näin: 

”Väinö Tannerhan kuului niihin ihmisiin, jonka veroista ei enää ole”. 

Ihannepoliitikon ominaisuuksiin kuului Tikkasen mukaan jämeryys, 

oikeudenmukaisuus, vilpittömyys, rehellisyys ja poliittinen suoraselkäi-

syys.184 Hänen puoluetoverinsa Elis Manninen oli samaa mieltä: ”No 

Tannerhan tietysti oli, hänhän oli persoona. Ei häntä aina ymmärretty, 

mutta kyllä oli jämerä mies”.185

Tulehtunutta tilannetta kuvaavasti Sdp:n eduskuntaryhmän kokouk-

sessa kiivailtiin syyskuun alussa 1943 suureen ääneen puolueen kuritto-

muudesta ja rämettyneisyydestä, johon Sylvi-Kyllikki Kilpi kivahti, ettei 

puolue ollut rämettynyt vaan puoluetoimikunta186 ja sen virkailijat. Voion-

maan mukaan ”viini vanhassa puolueleilissä on ruvennut käymään ja 

182  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 3.4.1943 ja 12.4.1943. Voionmaan arkisto. KA.
183  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 9.10.1943. Voionmaan arkisto. KA.
184  Sdp:n Ville Tikkasen haastattelu 11.7.1988, 49. Haastattelija Marjatta Hietala. Eduskunnan veteraani-

kansanedustajien muistitietokokoelma.
185  Sdp:n Elis Mannisen haastattelu 11.7.1989, 22. Haastattelija Ilkka Liikanen. Eduskunnan veteraanikan-

sanedustajien muistitietokokoelma.
186  Vuonna 1939 valittuun puoluetoimikuntaan kuuluivat 1943 syksyllä Väinö Veikko Salovaara puheenjoh-

tajana, Jaakko Keto varapuheenjohtajana, Aleksi Aaltonen sihteerinä, Väinö Tanner, Gunnar Andersson, 
Mauno Pekkala ja Sylvi-Kyllikki Kilpi. Oskari Reinikainen tuli varsinaiseksi jäseneksi marraskuussa 
1943, eli puoluetoimikunnassa oli tannerilaiset ja opposition edustajat napit vastakkain.
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sensatioita on odotettavissa”. Adressissa oltiin sen tukijoukkojen mieles-

tä huolestuneita ennen muuta Suomen asemasta sekä kannustettiin hal-

litusta ja presidenttiä rauhanprosessiin. Voionmaa piti kirjelmän aiheut-

tamaa kohua tervetulleena: ”Paasikiven, Gripenbergin, mahdollisesti 

nuorempien miesten suuruudenaika on lähenemässä, isänmaan onneksi 

toivokaamme.”187 Voionmaa puolusti adressia: sen tarkoituksena oli mo-

bilisoida myös presidentin persoonallinen vaikutusvalta oikeaan suun-

taan niin että Suomi saisi kunniallisen erikoisrauhan tulevan itsenäisyy-

tensä perustaksi. Hänen mielestään adressi oli jo täyttänyt tehtävänsä 

siinä, että pääministeri oli kutsunut sitä käsittelevän kokouksen koolle. 

Voionmaan puolustuspuhe aiheutti kuohunnan ”kusiaispesässä”: eräi-

den kansanedustajien mukaan adressilla haluttiin vain kaataa hallitus. 

Voionmaa tunsi vastenmielisyyttä etenkin Hakkilaa kohtaan, joka tässä-

kin vaiheessa ”nälvi näitä ns. uusia valtiomiehiä”, joilla ei tämän mukaan 

ollut mitään kokemusta, ja joista kukaan ei tiennyt mitään. Voionmaa 

muistutti päänatsilaiseksi sittemmin188 nimittämäänsä Hakkilaa siitä, 

että tämän mainitsemat vanhat valtiomiehet taas saarnasivat ristiretkeä 

Venäjälle ja uskoivat Saksan maailmanvaltaan kuin raamattuun. Tanner 

lepytti ilmiriidaksi kehkeytyvää tilannetta vaihtamalla puheenaihetta ja 

ilmoitti, että Eero A. Wuori189 oli Tukholmassa esitellyt Suomen rauhan-

ehtoja Englannin edustajalle. Voionmaan mukaan Wuori toimi Tannerin 

ja ehkä muunkin hallituksen emissaarina eli lähettiläänä. Sittemmin 

jatkosodan lopulla Wuori kokosi ammattiyhdistysväkeä erillisrauhan 

puolesta ja kritisoi voimakkaasti Tannerin sotapolitiikkaa.190 Alkusyk-

systä 1943 sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä kulki Voionmaan 

mukaan kuitenkin edelleen Tannerin nenärenkaassa.191

Tanner on sittemmin muistellut katkerasti ”33 adressin” julkaisemis-

ta, jonka Ryti pyysi pitämään salaisena. Se julkaistiin kuitenkin ruot-

salaisessa Dagens Nyheter -lehdessä 6.8.1943, mikä aiheutti poliittisen 

187  Syyskuun alkutapaukset 1943 muistiinpanot. Kansio 4. Voionmaan arkisto. KA.
188  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 10.11.1943. Voionmaan arkisto. KA.
189  Wuori (1900–1966) oli ollut Venäjällä perustamassa Suomen kommunistista puoluetta, palannut ja 

ollut vankilassa vuoteen 1925, jolloin erkani kommunisteista. Toimi SAK:n puheenjohtajana 1938–
1945, ministerinä 1945 ja sittemmin suurlähettiläänä Lontoossa ja Moskovassa 1955–1963. 

190  Nevakivi 1992, 176−184.
191  Syyskuun alkutapaukset 1943 muistiinpanot. Kansio 4. Voionmaan arkisto. KA.
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skandaalin. Tanner huomauttaa muistelmissaan, että kirjelmässä hy-

väksyttiin ”menetetyn alueen palauttaminen sodan avulla Suomen yh-

teyteen”, toiseksi hän toteaa arvostelevasti, ettei kesken ankaraa sotaa 

missään maassa ollut tapana käydä julkista keskustelua rauhan teosta 

ja paljastaa viholliselle, että ”maassa oli sodankäyntiin nähden olemassa 

eroavia mielipiteitä”. Puolueen keskeisenä vaikuttajana häntä raivostutti 

myös se, että allekirjoittajat olivat menetelleet vastoin puolueen yleisiä 

menettelytapoja: asiasta ei ollut keskusteltu missään puolue-elimissä.192 

Ruotsalaislehdissä Svenska Pressen, Stockholms Tidningen ja Dagens Nyhe-

ter kuvattiin avoimesti, miten Suomen sosialidemokraattisen puolueen 

väki oli keskenään sisällissodassa ja että Tannerilla oli aina ollut henki-

lökohtaisia vastustajia omassa puolueessaan. Nyt nuo vastustajat olivat 

menettäneet hermonsa lopullisesti: ”Musertava isku on suunnattu Tan-

neria vastaan,” lehdet kirkuivat. Fagerholm asettui Tannerin taakse ja 

tuomitsi arvostelijat sellaisiksi, joilta ”puuttuu vastuuntunnetta maata 

ja puoluetta kohtaan”. Fagerholm piti ruotsalaisväitteitä lähinnä nauret-

tavina, ja yritti vakuutella, ettei puolueessa ollut mitään syvempiä risti-

riitoja. Vielä 1952 ilmestyneitä muistelmiaan kirjoittaessaan Tannerin 

tunteet kuohuivat adressiasiassa. Hän kirjoittaa, että allekirjoittajat eli 

oppositiomiehet olivat ehkä olleet myös Suomen tapahtumia koskevien 

tietojen vuotajia ruotsalaisiin lehtiin: ”Ja kaikki tehtiin rauhan ja isän-

maanrakkauden nimessä!” Tanner pauhaa.193

Puolueen sisäpiirissä vuotajaksi epäiltiin Atos Wirtasta ja suomen-

ruotsalaista Zilliacusta,194 mutta sittemmin Sdp:n kansanedustaja Heik-

ki Hykkäälä on kertonut, että Tanner sanoi hänelle lähettäjän olleen 

naisen, Maija-Liisa Heinin.195 Toimittaja Heinin vetäminen vuotajaket-

juun on uusi tieto. Heini tuli tutuksi sittemmin nimimerkeillä Merja ja 

Ksantippa Viikkosanomiin ja naistenlehtiin kirjoittavana toimittajana. 

Tämän tarinan kannalta on olennaista tietää, että alkujaan lahtelainen 

192  Tanner 1952, 108−110.
193  Ks. Tanner 1952, 110−112.
194  Sdp:n Matti Lepistön haastattelu 15.12.1988 ja 6.2.1989, 64. Haastattelija Jukka Luukkanen. 

Eduskunnan veteraanikansanedustajien muistitietokokoelma.
195  Sdp:n Heikki Hykkäälän haastattelu 29.7.1988, 10. Haastattelija Marjatta Hietala. Eduskunnan vete-

raanikansanedustajien muistitietokokoelma.
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Heini toimi jatkosodan alusta 1941 Helsingin Sanomissa ja on kehunut  

olevansa aika tarkka havaintojen tekijä. Eräässä pakinassaan hän kir-

joittaa, että suomalaiset rakastavat sisimmässään sotaa: ”Petsamo meni 

ja Viipuri jäi tulematta, mutta isäin henki on muuttumaton”.196 Heinin 

sanotaan tunteneen kaikki jatkosodan aikaiset johtavat poliitikot. Hän 

kirjoittaa pakinassaan ”Miehet ja meikäläinen” pilke silmäkulmassaan, 

että hänen elämässään on ollut hyvin paljon miehiä, vaikka se lukijois-

ta voi tuntua kummalliselta, että ”meikäläisellä luupiirongillakin saat-

taa olla tykövetoa herramaailmassa”.197 Arbetarbladetin päätoimittajana 

toimineeseen Fagerholmiin Heinillä oli läheiset suhteet. Heini muun 

muassa kirjoitti tasavallan juhlatilaisuuksia käsittelevän artikkelin täl-

le osoitettuun juhlakirjaan K. A. Fagerholm. Mies ja työkenttä (1961) ja 

suomensi sittemmin Fagerholmin muistelmateoksen Puhemiehen ääni. 

Heinin kahdessa painetussa pakina-kokoelmassa mainitaan vain kolme 

poliitikkoa nimeltä, Tyyne Leivo-Larsson, Fagerholm ja Väinö Tanner.198 

Heini ei kuitenkaan ollut sosiaalidemokraatti vaan omasi tukevan por-

varillisen maailmankatsomuksen.199

Adressiasia katkaisi viimeistäänkin Tannerin ja Voionmaan välit: 

Voionmaa menetti kasvonsa Tannerin silmissä täydellisesti, mikä nä-

kyi kyllä jo hänen 1939 kirjoittamassaan arviossa Voionmaasta.200 Tämä 

leimautui Tannerin silmissä vastuunpakoilijaksi. Voionmaa puolestaan 

iloitsi, että tannerilainen enemmistövalta puoluetoimikunnassa oli syys-

kuussa 1943 vakavasti uhattuna.201 Pari kuukautta myöhemmin tilan-

ne puolueessa oli entisestään kiihtynyt ja valtataistelua käytiin täydellä 

höyryllä. Puoluetoimikunnan puheenjohtaja Väinö Salovaara tuomitsi 

äänekkäästi rauhanharrastajat ”pataluhiksi” suhdannepoliitikoiksi mutta 

kehui saksanystävät reaalipoliitikoiksi. Keto, Pekkala ja Voionmaa esitti-

vät puolestaan ennen näkemättömän suoraa kritiikkiä Tanneria kohtaan. 

196  Heini 1959, 49−50.
197  Heini 1961, 62.
198  Heini 1959, 28; Maija-Liisa Heinin (1917−1988, os. Heinonen) muistokirjoitus. Helsingin Sanomien 

henkilöstölehti toukokuu 1988. Päivälehden museo. Heini tuli Helsingin Sanomien palvelukseen 
15.3.1941 ja jäi eläkkeelle 1.2.1982. Kiitokset Saila Linnahalmeelle avusta.

199  Toimittajat Seija Sartti ja Heleena Savela Maria Lähteenmäelle 16.10.2013.
200  Väinö Tanner, Väinö Voionmaa poliitikkona. Työläisopiskelija 2/ 1939, 30−32.
201  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 8.9.1943. Voionmaan arkisto. KA.
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Voionmaan mukaan Tanner näytti sättimistä kuunnellessaan väsyneeltä 

ja kiusaantuneelta.202

Noina aikoina yleinen mieliala kansalaisten piirissä oli masentunut. 

Sotaväsymys alkoi painaa entistä ankarammin sekä sotilaita että siviilejä. 

Huhuja rauhan solmimisesta kiersi villisti kaikkialla: rintamilla ja rinta-

mien takana, kodeissa, sotatarviketehtaissa, pelloilla. Rauhan haluttiin 

uskoa olevan jo lähellä. Saksasta haluttiin päästä nopeasti irti, mutta 

toisaalta toivottiin, että Saksa voisi vielä nopeasti ja lopullisesti lyödä 

venäläiset.203 Saksassa toivottiin samaa. Kivimäki kävi lokakuussa 1943 

Hitlerin ja Ribbentropin puheilla ja sai puolentoistatunnin ajan kuulla, 

että taistelu Neuvostoliittoa vastaan ei ollut taistelua alueista, vaan rodul-

lisesta ja biologisesta ylivallasta Euroopassa. Jos venäläiset voittaisivat, 

pienten maiden kohtalona oli Siperia. Slaavilainen rotu sulauttaisi muut 

rodut, jolloin myös germaaniset kansat tulisivat häviämään. Näin par-

haillaan riehuvassa taistelussa oli kyse, ei enemmästä eikä vähemmästä 

kuin Euroopan pelastamisesta ja olemassaolosta.204

Tannerin mielestä puhe Suomen ”erikoisrauhasta”, josta hänen mu-

kaansa puhuttiin kuin jostakin yleisön suosion saaneesta teatterikappa-

leesta, oli täysin hyödytöntä. Tanner kommentoi erillisrauhaa Helsingin 

työväentalolla ”Kansamme tie” -seminaarissa syyskuussa 1943 seuraa-

vasti: ”On vaikea käsittää, mitä tällä julkisella keskustelulla luullaan voi-

tettavan. Maamme asemaa ei sillä ainakaan vahvisteta. Sillä annetaan 

vain viholliselle se käsitys, että täällä ehkä on vallalla jonkilainen an-

tautumismieliala, mikä käsitys olisi aivan väärä.” Sitä paitsi, hän vas-

tusti jyrkästi rauhanasian pohtimista julkisuudessa: ”Nyt on tärkeintä 

pitää suu kiinni.” Vielä muistelmissaankin Tanner toteaa ankarasti, että 

hän varauksettomasti voi sanoa, että oppositiomiesten touhusta ei ollut 

mitään hyötyä Suomelle. Päinvastoin se vahingoitti hänen mukaansa 

suuresti maan etuja.205 Voionmaa oli aivan toista mieltä avoimesta pu-

heesta ja vastapuheen merkityksestä. Eräässä 1930-luvun puheessaan 

Voionmaa muistutti, että ”mitä nopeammin kaikki oppositio jossakin 

202  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 10.11.1943. Voionmaan arkisto. KA.
203  Mielialaraportti 23.9.1943. Kansio 547. EK-VALPO I:n arkisto. KA.
204  Berliinin lähetystön raportti 30.10.1943. Kansio C 5. UM:n arkisto.
205  Tanner 1952, 120−121.
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maassa katoaa, sitä selvemmin voidaan päätellä, että diktatuurin keinot 

ovat onnistuneet.”206

Marraskuussa 1943 Voionmaan johtama eduskunnan ulkoasiainva-

liokunta luonnosteli Voionmaan ohjastamana ulkoasiainministerille kir-

jelmää, jonka yksiselitteinen viesti oli rauhaprosessin käynnistäminen. 

Kirjeen ensimmäisessä luonnoksessa korostetaan, ettei Suomen rauhaa 

rakastava kansa halunnut valloituksillaan liittää maahansa toisten val-

tioiden alueita. ”Tämä periaate kohdistuu myöskin maamme historial-

lisen itärajan takaisiin alueisiin.” Tämä seikka oli valiokunnan mukaan 

tehtävä selväksi myös niille kansalaispiireille, jotka eivät näyttäneet sitä 

täysin käsittävän. Asiaa oli painotettava myös ulkovalloille. Suomi oli 

valmis rauhan saavuttamiseksi vetämään sotajoukkonsa rajantakaisilta 

alueilta oman maan historiallisille rajoille. Mitä tuli Suomen asetoverina 

toimivaan Saksaan, oli maiden välisten suhteiden taustalla vanha ystä-

vyys ja sota-aikana yhteiset, mutta luonteeltaan tilapäiset edut. Valiokun-

ta muistutti, että yhteydet Saksaan olisi edelleenkin pidettävä hyvinä eikä 

aseveljeydestä tulisi erota vihollisina. Tämä näkökanta ei kuitenkaan sai-

si syrjäyttää Suomen omia elinetuja niin vaarallisena aikana. Näin ollen 

Suomella tulisi olla mahdollisuus irtautua sodasta neutraalina maana,207 

pohdittiin ulkoasiainvaliokunnassa.

Neuvostoliiton suhteen valiokunta korosti rauhanomaisten suhteiden 

rakentamista. ”Se sota, johon Suomi on ilman omaa syytään joutunut, 

on suursodasta erillistä, paikallista puolustussotaa ja maamme haluaa 

irtautua sodasta heti kun se tietää saavansa turvallisuuttaan takaavan 

rauhan.” Suomen rauhantahto ei näin ollen saanut riippua suursodan 

suhdanteista. Nyt kun Suomen ja Neuvostoliiton sotarintamalla vallitsi 

puolittaisen aselevon tapainen tilanne, oli käsillä se aika, jolloin Suomen 

olisi kiireellisesti ryhdyttävä toimenpiteisiin rauhan mahdollistamiseksi. 

”Valiokunta tietää, etteivät ne, joiden käsissä maamme ulkopoliittisten 

asiain toimeenpaneva hoitaminen on, tällä hetkellä ajattele siihen suun-

taan.” Valiokunta toivoi, että istuva hallitus näkisi jo rauhanteon hetken 

koittaneen, koska pian voisi käydä niin, että kaikki sopivat hetket mene-

206 Voionmaa puhe, ei ajoitusta. Puheita 1935−1938. Voionmaan arkisto. TA.
207  Voionmaan kirjoittama luonnos ”Ulkoasiain Herra Ministerille Ulkoasiainvaliokunnalta”. Marraskuu 

1943. Kansio 3. Voionmaan arkisto. KA.
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tettäisiin.208 Vetoomus löysi paikkansa kuitenkin vain pöytälaatikosta, 

sillä Voionmaa ei lähettänyt laatimaansa kirjelmää Ramsayn vetoomuk-

sesta. Nähtävästi tämä selosti Voionmaalle rauhanpyrkimyksiin jo ryh-

dytyn, joten vetoomus olisi turha.209

Lopunajan symboliikkaa kerrakseen oli ulkoasiainvaliokunnan rau-

hanluonnoksen kirjoittamisen aikoihin siinä, että Suomen Berliinin 

lähetystö paloi roihuten ja tuhoutui täysin kaupungin suurissa pommi-

tuksissa. Kaupunki myrskysi kipinöitä ja pakokauhu oli kaupungilaisten 

keskuudessa käsinkosketeltava. Kymmenentuhatta siviiliä sai surmansa, 

kun britit moukaroivat Saksan pääkaupunkia 16 000 tonnilla palopom-

meja ja 17 000 tonnilla muita räjähteitä elokuusta 1943 maaliskuuhun 

1944. Britit näkivät, että taistelu Berliinistä oli sodan ratkaisevin kamp-

pailu.210 Lokakuussa 1943 Goebbels huudahti mahtipontisesti Berliinin 

radiossa: ”Takanamme on kaikki sillat rikottu! Tuho tai voitto!”211 Jos 

Suomessa poliitikot, kuten Paasikivi, Tanner tai Voionmaa, kuohuivat 

aika ajoin, suurvaltojen johtajien puhetavat kertovat niin ikään mieliä 

kuohuttavista suurista tunteista. Monet, jotka olivat kuunnelleet Stalinin 

ja Hitlerin puheita eri tilaisuuksissa tai radiosta, ovat muistelleet, kuinka 

Hitler puhuessaan karjui, raivosi, pauhasi tai kirkui tuskin ymmärret-

tävällä äänellä hysteerisen intohimon vallassa ja kuinka Stalin kiehui 

raivosta tai järkkymättömän kylmänä, melkein halveksivana puhui ra-

diossa.212

Kivimäki kävi silloin tällöin kuuntelemassa Kroll-oopperassa Hitle-

rin puheita ja ihasteli hänen esiintymistään. Vierailipa hän Sudenpe-

sässäkin. Jos ei kiinnittänyt huomiota puheen ulkoisiin puoliin kuten 

ärjymiseen, Kivimäen mukaan huomasi, että Hitler käytti hyväkseen 

kaikkia poliittisen propagandan keinoja kuten ironiaa ja muita taidok-

kaan puheen rakentamisen keinoja. Jokaista Hitlerin väitettä seurasi 

tauko, jonka aikana natsikannattajien kuului huutaa hyvä-huutoja ja 

taputtaa käsiään. Vasta niiden tauottua Hitler jatkoi dramaattista esiin-

208  Voionmaan kirjoittama luonnos ”Ulkoasiain Herra Ministerille Ulkoasiainvaliokunnalta”, marraskuu 
1943. Kansio 3. Voionmaan arkisto. KA.

209  Soikkanen 1977, 178.
210  Kivimäki 1965, 267–269; Beevor 2012, 530–533.
211  Assarsson 1963, 247.
212  Mm. Assarsson 1963, 161, 233, 235, 263.
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tymistään.213 Kivimäestä on sanottu, että siirryttyään Berliiniin tämä oli 

pian tullut vakuuttuneeksi Saksan voitosta, ja siksi Suomen oli ajoissa 

otettava lusikka kauniiseen käteensä ja sopeuduttava väistämättömään 

eli kansallissosialistien johtamaan uuteen Eurooppaan. Ei siis ihme, että 

”hakaristin asialla” ollut Saksan lähetystön asiamies Hans Metzger oli 

yrittänyt saada Kivimäen Suomen uudeksi presidentiksi Kallion jäl-

keen.214

Nyt olivat kuitenkin uudet tuulet puhaltamassa, ja ajatus Hitler-ve-

toisesta uudesta Euroopasta alkoi kohta olla vain muisto. Tammikuussa 

1944 kuultiin suuria ja pelottavia uutisia Kannaksen suunnasta: venäläi-

set olivat saaneet murrettua syyskuusta 1941 lähtien ylläpidetyn Lenin-

gradin piirityksen. Ulkoasiainvaliokunnan kirjehanke kaivettiin kiireesti 

pöytälaatikosta ja muokattiin Voionmaan johdolla uudelleen. Nyt siinä 

korostettiin Suomen olevan tienhaarassa: joko oli jatkettava taisteluja, 

joiden lopputuloksesta ei voinut olla enää epäselvyyttä kenellekään, tai 

oli pyrittävä pelastavaan rauhaan silläkin uhalla, että jouduttaisiin teke-

mään raskaita alueluovutuksia. Valiokunta teroitti hallitukselle tilanteen 

vaarallisuutta. Vaara oli selitettävä myös niille piireille, jotka vielä elivät 

rauhanvastaisissa mielialoissa ja sallimususkoisissa kuvitelmissa.215

Kivikasvoksi kuvattu Molotov koettiin Suomessa siksi vaaraksi, jo-

hon venäläispelko personi�oitui. Jos Tanneriin henkilöityi Neuvosto-

liiton viha Suomea kohtaan, Suomessa tuo viha kohdentui Molotoviin. 

Jo talvisodan aikana Molotovin nimi oli liitetty vihollisen panssareiden 

tuhoamiseen käytettyihin polttopulloihin. Palavilla aineilla täytettyjä lasi-

pulloja oli testattu jo Espanjan sisällissodassa, ja suomalaiset kehittivät 

niistä oman versionsa, Molotovin cocktailin. Tarinan mukaan Molotov 

oli kehunut, että venäläiset pommikoneet pudottivat Suomeen vain ruo-

kakoreja, joten suomalaiset tarjosivat lahja-aterialle sopivan cocktailin. 

Suomalaisten voitontuntua jatkosodan alun menestyksen jälkeen kuvas-

taa Matti Jurvan laulama kupletti ”Njet Moloto�” (1942), johon lyriikan 

oli tehnyt Tatu Pekkarinen. Siinä Molotov rinnastetaan pahamainei-

213  Kivimäki 1965, 161, 260–262.
214  Nevakivi 1983, 29.
215  Voionmaan kirjoittama luonnos ”Herra Ulkoasiainministerille Ulkoasiainvaliokunnalta”. Tammikuu 

1944. Kansio 3. Voionmaan arkisto. KA.
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seen kenraalikuvernööri Bobriko�in, joka surmattiin senaatissa 1904: 

”…Uralin taa, Uralin taa, siellä onpi Moloto�n torpan maa. Sinne pää-

see Stalinit ja muutkin huijarit, politrukit, komissaarit ja petroskoijarit. 

Njet Moloto�, njet Moloto�, valehtelit enemmän kuin itse Bobriko�.”216 

Toisin kuin suomalaiset, Saksan ulkoministeri Ribbentrop arvioi vielä 

viimeisessä vankisellissäänkin Molotovia päteväksi ja älykkääksi: ”Pidin 

Molotovista ja Stalinista ja tulin heidän kanssaan hienosti toimeen.”217

Sisällissodan uhka ja kevään 1944  
hapuileva sotapolitiikka

Maaliskuussa 1944 Voionmaa toisti jälleen kerran näkemyksensä, ettei 

hän voinut mitenkään hyväksyä sitä, että eräät sotilashenkilöt saisivat 

tehdä vieraan vallan kanssa sotilaallisia sopimuksia, jotka veivät maan 

ja kansan perikatoon. Voionmaa arvioi tuolloin, että Suomen valtio tulisi 

typistymään Moskovan rauhan rajoille, vieläpä Petsamonkin luovutus 

oli lähellä. Jo aiemmin hän kirjoitti pojalleen kärsivästi, että varsinkin 

Petsamon menetys tuntuisi hänestä hyvin katkeralta.218 Hän toivoi sen-

tään Hangon ja myös Viipurin pelastuvan, ”elleivät nuo kiihkoilijat ja 

sotahullut turmele asiaamme”.219 Voionmaan nimeämät sotakiihkoilijat 

jatkoivat tuhotyötään rauhanpyrkimystä vastaan: AKS oli levittänyt kier-

tokirjeitä Itä-Karjalan vapaaehtoisen luovuttamisen estämiseksi. Niin 

ikään IKL oli kiihkeässä toiminnassa suunniteltua rauhansopimusta 

vastaan, ja maaseudulla oli ollut kokouksia samaan henkeen − eli asiat 

menivät Voionmaan mukaan hullusti. Häntä pöyristytti myös se, että 

Tanner esitti sosiaalidemokraattiselle eduskuntaryhmälle laskelmia, 

joiden tuloksena erillisrauhaan meno ei olisi taloudellisesti järkevää. 

Pääministeri Linkomiehen huolena taas oli poliittisessa elämässä alka-

216  Ks. Jurva Matti http://www.sodatkuvina.cjb.net/laulut.htm (poimittu 1.1.2012); Helsinkiläinen Matti 
Jurva (1898–1943) ja kuopiolainen Tatu Pekkarinen (1892–1951) olivat Suomen suosituimpia kupletti-
laulajia 1920–1930-luvulla.

217  Amerikkalaisen psykiatrin Leon Goldensohnin haastattelema von Ribbentrop Nürnbergissä 16.2.1946. 
Goldensohn 2004, 274–275.

218  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 2.9.1943. Voionmaan arkisto. KA.
219  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 2.3.1944. Voionmaan arkisto. KA.
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nut pahanlainen hajaannus, joka saattaisi viedä koko kansan tuhoon. 

Voionmaan mukaan tilanne oli maaliskuussa 1944 sama kuin talvella 

1939: riskit olivat olemassa mitä tietä ikinä kuljettaisikaan.220

Tuossa maaliskuun kriisissä, jolloin erityisesti olisi vaadittu vankkaa 

johtajuutta, sitä ei Voionmaan mukaan ollut, vaan päinvastoin oli näh-

tävissä johdon heikkoutta niin vaarallisella kohtalon hetkellä. Ei tiedetty, 

mitkä olivat Suomen sotilaalliset mahdollisuudet, ei tiedetty, mikä oli 

presidentin kanta ja hallitus oli hajaannuksen tilassa. Hallitus, jonka 

olisi luullut tietävän tilanteen, odotti ratkaisua eduskunnalta, joka ei taas 

tiennyt asioiden todellista tilaa, päivitteli Voionmaa huolestuneena. Hal-

litus oli hänen mukaansa tuudittanut kansan voiton ja onnellisen tulok-

sen uskoon eikä uskaltanut, muka yksimielisyyden säilymisen vuoksi, 

sanoa totuutta vaan julisti demokraattisesti noudattavansa yleistä mie-

lipidettä.221 Valtiollisen poliisin raporttien mukaan näin todellakin oli 

asian laita: kansa oli siinä luulossa, että sota voitettaisiin.222

Kansan mahdollisesta hajaannuksesta tuli kriisiaikana ahkerasti käy-

tetty argumentti. Hajaannusta ennusti myös Tanner puhuen Voionmaan 

mukaan lykkäämisen ja viivyttelemisen puolesta arvellen, että sodan 

loppuratkaisua ei vielä tiedetty.223 Puhe sisällissodan mahdollisuudesta 

ei ollut erikoinen suomalainen piirre, vaan sitä käytettiin pelokkeena 

lähes kaikissa sotaakäyvissä ja miehitetyissä Euroopan maissa valtatais-

teluissa sekä istuvia hallituksia vastaan että vastarintaliikkeiden sisäisis-

sä välienselvittelyissä.224 Voitto omille ja sisäinen sekasorto vihollisille 

näytti olevan yleinen toive. Muun muassa Moscow News julkaisi asema-

sodan aikana Suomea käsittelevän kirjoituksen,225 jossa rivien välistä oli 

luettavissa toive maan sisäisestä luhistumisesta: Suomi kun oli lehden 

mukaan painunut niin köyhäksi ja sorretuksi. Norjan Moskovan-lähet-

tiläs kommentoi artikkelia sanomalla, että Suomen oli päästävä eroon 

Rytistä ja muista johtavista natsiystävistä ja vietävä maa pikaisesti rau-

220  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 10.3.1944. Voionmaan arkisto. KA.
221  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 10.3.1944. Voionmaan arkisto. KA.
222  Mm. Sotilashallinto-osaston katsaus ajalta 1.−15.6.1944. Kansio 604. EK-VALPO:n arkisto. KA.
223  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 10.3.1944. Voionmaan arkisto. KA.
224  Mm. Beevor 2012, 488–500.
225  Joulukuussa 1942.
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han tilaan. Muutkaan Moskovassa olleet länsivaltojen lähettiläät eivät 

ymmärtäneet Suomi−Saksa-liiton pitkittämistä. He epäilivät vahvasti jo 

1943, että Suomi oli jäänyt viimeisestä rauhanbussista ja ounastelivat, 

halusiko Suomi todellakin heittäytyä marttyyriksi, mihin sillä ilmeises-

tikään ei ollut varaa. Molotov yllytti näitä ajatuksia sanomalla Suomea 

kuolevaksi maaksi ja maan heikkoon elintarviketilanteeseen viitaten 

suomalaisia kasvinsyöjiksi. Stalin ei tulisi Molotovin mukaan tekemään 

rauhaa istuvan sotaisan Helsingin hallituksen kanssa, sitä suomalaisten 

oli turha odottaa. Rauhankysymyksen täysin rämettänyt Ryti puolestaan 

nähtiin neuvostojohdossa väsyneeksi strutsiksi, joka kätki päänsä hiek-

kaan toivoen, että ihme tapahtuisi. Suomen ainoa selviytymistie olisi 

mennä Moskovaan nöyränä katumuksentekijänä. Se olisi ollut makea 

arvovaltavoitto Stalinille ja katkera kalkki Hitlerille.226

Vuosi 1944 oli Voionmaalle äärimmäisen raskas. Hän eristäytyi ja hä-

net eristettiin Tannerin voimapiiristä, ja miesten välinen antipatia kasvoi 

entisestään. Kun helmikuussa 1944 puhuttiin alueluovutuksista ja rajo-

jen vetämisestä Kannaksella, Voionmaa toteaa vähän mustasukkaisena-

kin, että ”toivon vaan, että V.T:n [Tannerin] sormet saataisiin pidetyksi 

niistä asioista erillään, sillä jos hän pääsee mukaan niitä käsittelemään 

ja hoitamaan, niin hullusti käy”. Voionmaa kirjasi tyytyväisenä ylös, että 

Ruotsissa ilmestyneen sosiaalidemokraattisen Morgontidningenin päätoi-

mittaja, joka aiemmin oli tukenut Tanneria, oli hänkin irtisanoutunut 

tämän edustamasta politiikasta.227

Tapio Voionmaa rauhoitteli isäänsä, että hän tulisi kyllä säilyttämään 

kaikki isän lähettämät kirjeet ja aineistot tarkasti.228 Voionmaata kalvoi 

nimittäin huoli, pääsisivätkö jälkipolvien historiantutkijat näkemään 

asioiden oikean tilan eli sotasyylliset ja heidän politiikkansa. Ammatti-

historioitsijana Voionmaa pelasi omaa valtapeliään. Jos hän ei omassa 

ajassaan saisi ”totuutta” julkisuuteen, toivona olisivat vielä tulevat his-

torioitsijasukupolvet. Tapio Voionmaa rauhoitteli isäänsä ja neuvoi tätä 

merkitsemään ulkoasiainministeriön hänelle kuriirinpostin välityksellä 

226 Assarsson 1963, 165, 228, 239, 262, 269, 271.
227  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 10.2.1944. Voionmaan arkisto. KA.
228  Tapio Voionmaa kirje V. Voionmaalle 30.3.1944. Kansio 1. Voionmaan arkisto. KA.



400 pettymyksiä ja kiristyvä suhde tanneriin

läheteyt kirjeet punaisella kolmiolla, niin hän voisi katsoa tarkemmin 

niiden perään.229

Kun Neuvostoliiton rauhanehdot tulivat käsittelyyn maaliskuussa 

1944, hallitus oli yhä kovin erimielinen tulevasta ratkaisun suunnasta. 

Maalaisliitto ja kokoomus olivat ehdottomasti ehtoja vastaan. Presidentti 

Ryti oli selittänyt rauhanteon tärkeyttä maalaisliittolaisille, mutta ”hei-

dän mieletön falsettiääninen tätinsä Cuckonen [Kukkonen] esitti täysin 

kieltävän kannan. Olisi muka kunniatonta hylätä aseveli: se olisi ollut 

kansallinen itsemurha”. Voionmaa kuittasi Kukkosen kannan katalaksi 

urheudeksi. Kaiken kaikkiaan Voionmaa piti tilannetta äärimmäisen 

uhkaavana. Eduskunnassa oli tuossa vaiheessa vielä paljon edustajia 

sotatoimien jatkamisen kannalla, ja niinpä suoritetussa äänestyksessä 

105 puolesta ja 80 vastaan siirryttiin yksinkertaiseen päiväjärjestykseen 

eli rauhanneuvotteluja Neuvostoliiton kanssa jatkettiin.230 Voionmaa 

kiirehti neuvottelukunnan lähettämistä Moskovaan ja suositteli sinne 

lähetettäväksi Paasikiveä. Hän itse ei ollut halukas lähtemään, sillä hän 

katsoi, että ne, jotka koko sotasopan olivat keittäneet, saisivat sen myös 

syödä.231

Sisäpoliittista kriisiä kuumensi se, että myös IKL uhkaili kansalaisso-

dalla, ja sitä kuulemma pelättiin enemmän kuin mitään muuta. Myös 

Tanner käytti jälleen sisällissodan uhkaa aseenaan. Tannerin mukaan 

rauhanneuvottelujen tie oli vähintäänkin yhtä vaarallinen kuin ehtojen 

hyväksyminen. Sosiaalidemokraattien ryhmässä Linkomiehen hallituk-

sen sosiaaliministeri Aleksi Aaltonen, hedelmäviljelijä Jalmari Linna ja 

kansakoulunopettaja August Syrjänen pelottelivat hekin ”kansalaissota-

pöpöllä” ja koettivat todistaa, ettei muuta vaihtoehtoa ollut kuin hylätä 

229  Tapio Voionmaa kirje V. Voionmaalle 30.3.1944. Kansio 1. Voionmaan arkisto. KA; Koska Tapio 
Voionmaa siirrettiin UM:stä lähettilääksi Sveitsiin jatkosodan ajaksi, mahdollistui isän ja pojan välille 
aktiivinen kriisiajan oloja, tunteita ja tuntemuksia avaava kirjeenvaihto, jota tässä luvussa on mah-
dollisimman paljon hyödynnetty. Kuten kirjetutkijat ovat huomauttaneet, kirjeitä ei voida suoraan rin-
nastaa kasvoista kasvoihin käytäviin keskusteluihin, vaan kirjeiden kirjoittaja, tässä Väinö Voionmaa, 
valikoi tarkasti sanottavansa jo yksin senkin takia, että hän niin tietoisesti halusi niiden säilyvän 
tuleville polville. Näin ollen kirjeet ovat paitsi itselle edullisen informaation ja tässä perheeseen liit-
tyvien tunteiden välittämistä ja isä-poikasuhteen rakentamista, myös esittämistä eli performanssia. 
Ks. esipuhe teoksessa Kirjeet ja historiantutkimus 2011, 21−22.

230  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 2.3.1944. Voionmaan arkisto. KA.
231  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 2.3.1944. Voionmaan arkisto. KA.
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venäläisten rauhantarjous. Voionmaa vain toivoi, etteivät rauhanehdot 

kovenisi Suomen vastauksesta. Yleinen mielipide rakentui Suomessa 

noina kriittisinä aikoina sekä ulkopoliittisen (saksalaisen) että sisäpo-

liittisen (IKL:n ) paineen puristuksessa sodan jatkamisen suuntaan. 

Voionmaa kirjoittaa: ”Kun en voi avoimin silmin mennä valtiolliseen 

itsemurhaan, kannatan rauhantekoa.”232

Kevään 1944 kriisi jakoi syvällisesti sosiaalidemokraatteja. Näytti sil-

tä, että puolue olisi tuhon oma, ellei eheyttävää ratkaisua löydettäisi. 

Voionmaan mukaan Saksan mahti väheni vähenemistään ja saksalais-

ten seurassa suomalaiset huomaisivat pian jäävänsä ypöyksin Venäjän 

armoille. Yksinäisyyden pelko ratkaisi Voionmaan kannan. Hänen mu-

kaansa olisi määrätietoisesti ryhdyttävä hillitsemään sotakiihkoisten 

puolueiden mielettömyyksiä eikä juosta niiden mukana päin seinää. 

Paras tae kurssin vaihtamiseksi olisi hänen mukaansa opposition har-

joittama sodanvastainen toiminta.233 Tanner puolestaan kuvasi 15.3.1944 

eduskuntaryhmälleen sotatilannetta ellei nyt loistavaksi, niin ainakin 

lupaavaksi. Puolueen sisäisestä rikkonaisuudesta kertoo se, että Sdp:n 

eduskuntaryhmässä vaadittiin suurella äänten enemmistöllä (48 vastaan 

12) ryhmän kaikkia jäseniä noudattamaan ryhmän enemmistön päätöstä 

rauhansopimus-ehdotuksesta, mutta Voionmaa sekä Tuomas Bryggari, 

Fagerholm ja Atos Wirtanen aikoivat säilyttää vapautensa ja menetellä 

omantuntonsa mukaan. Vanha politiikantutkijoiden määritelmä puolu-

een ryhmäkurista, joka esti hallituspuolueiden kansanedustajia noudat-

tamasta vakaumustaan,234 näytti pitävän paikkansa sota-ajan kriittisinä 

hetkinä. Oppositiomiesten näkemyksiin yhtyi Sylvi-Kyllikki Kilpi, jonka 

mukaan vaadittu yksimielisyys oli sama kuin fasistinen kaappaus. Toi-

saalta muistutettiin, etteivät saksalaiset olleet tulleet maahan eduskun-

nan luvalla eikä eduskunta näin ollen ollut sidottu heihin.235

Tunteet kävivät kuumina muissakin puolueissa. Tannerilaisen Matti 

Lepistön mukaan Sdp:n miehet pitivät yleisesti maalaisliittolaisia ”sota-

hulluina”, ja he asettivat toivonsa heistä vain Urho Kekkoseen, Uuno 

232  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 15.3.1944. Voionmaan arkisto. KA.
233  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 15.3.1944. Voionmaan arkisto. KA.
234  Paloheimo & Wiberg 2008, 167.
235  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 15.3.1944. Voionmaan arkisto. KA.
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Hannulaan ja Yrjö Schildtiin.236 Voionmaa kertoo taas kirjeessään pojal-

leen, kuinka maalaisliiton Kukkonen piti eduskunnassa jälleen pitkän 

”pyhän savun ja rikin sekaisen, venäläisvihaa kiehuvan ja jumalansan-

asta rasvaisen puheen ehtojen hylkäämisen puolesta… sitten Salmiala 

lankesi loveen suuren Saksan ja hitlerismin hyväksi, uhraten niiden 

hyväksi ilomielin tämän sankarikansamme”. Kuumien, tunteisiin vetoa-

vien puheiden jälkeen eduskunta hyväksyi sodan jatkamisen 15.3.1944 

istunnossaan. Ja niin oli Suomen ”kansa” päättänyt jatkaa taistelua, 

Voionmaa kommentoi päätöstä väsyneen ironisesti. Paljon vartijana oli 

kasvoton kansa. Ehkä, hän lisää, Suomen porvareiden täytyy saada vielä 

hiukan selkäänsä.237 Näin saksalaismielisyys pysyi suomalaispoliitikko-

jen keskuudessa yhä vahvana. Svinhufvudin hautajaistilaisuus maalis-

kuussa 1944 oli Voionmaan mukaan marinoitu taistelun jatkamisen 

propagandalla, samoin AKS:n julkaisema kirjanen Taistelu vai rauha. 

Neuvostoliiton vastaus (29.3.1944) suomalaisten esityksiin oli odotettu, 

sen mukaan sekä Kannas että Petsamo menetettäisiin.238 Voionmaa koki 

murtuvansa.

Rauhanneuvottelujen raukeaminen oli Voionmaalle katkera tappio, 

ja pala palalta hänen uskonsa hyvään tulevaisuuteen alkoi murentua. 

Jo ikääntyneen miehen fyysinen kuntokin alkoi rapistua tapahtuneiden 

”poliittisten kauheuksien” myötä. Tuhottu Huvilakadun koti symboloi 

Voionmaan mielenmaisemaa. ”Sota on sotaa ja hiukan alakuloinen ja 

kaameansekainen on käynti Huvilakadun kolkossa kodissa, jossa jär-

jestelen ullakolta alas evakuoitua kirjallista tavaraa”, kirjoittaa Voion-

maa 4.4.1944. ”Hiukan haikeaksi tulee joskus mieli, kun lapsuus- ja 

nuoruusaikanne tällaisia muistoja tulee käsiin. Joka tapauksessa koetan 

niitä sääliä talteen kaiken varalta.” Voionmaa toivoi, ettei Tapio-poika 

kokonaan unohtaisi yhteistä suurperhehistoriaa, ja että tämä pieteetillä 

tallentaisi kaikkea mitä sopii – ”ei tiedä vaikka tulevaisuudessa jotkin 

jälkeläisemme olisivat sillä varallisuus- ja kulttuuritasolla, että voisivat 

ja tahtoisivat uhrata aikaansa ja kiinnostustaan omain itsensä ja per-

236 Matti Lepistön haastattelu 15.12.1988 ja 6.2.1989, 84. Haastattelija Jukka Luukkanen. Eduskunnan 
veteraanikansanedustajien muistitietokokoelma.

237  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 15.3.1944. Voionmaan arkisto. KA.
238  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 4.4.1944. Voionmaan arkisto. KA.
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heen aikaisempain polvien kohtaloiden ja luonteiden tuntemiseen…” 

Tärkeintä Voionmaalle oli noina kansallisen masennuksen aikoina se, 

että perheenjäsenet kasvoivat, kukoistivat ja hoitivat terveyttään ja toisi-

vat isänmaalle ja yhteiskunnalle kunniaa ja hyötyä.239

Noina suuren masennuksen päivinä Voionmaa murehti, kuinka 

aika tahtoi aina livahtaa käsistä, ”vanhana ei tiedä kuinka sen saisi edes 

hiukkasen pysähtymään”.240 Toisaalta hän yritti todistella pojalleen, että 

”yksityinen elämänhalumme ja elämänilomme ei ole vähentynyt van-

hetessamme… eikä asioita enää arvostele niin levottomasti ja tuskai-

sesti”, uskoa ei kuitenkaan vahvistanut eletty ikävä aika, siitä Voionmaa 

halusi päästä nopeasti eteenpäin, irti tuosta painajaisesta.241 Sota-ajan 

yhdenmukaisuuteen pakottava ahdistustava painostus saisi jo väistyä. 

Eräs kirjailija on arvioinut, että sota ei sietänyt ihmisten henkistä eri-

laisuutta; sodan edessä saivat väistyä ikäerot, luonteiden erilaisuudet ja 

koko yksittäisen ihmisen elämäkerta.242

Voionmaa leimasi kevään 1944 politiikan halveksivasti kiillotuspolitii-

kaksi, sillä niin surkeaa se hänen mielestään oli.243 IKL, kokoomuslehdet 

ja maalaisliittolaiset johtomiehet pitivät hänen mukaansa rikoksena jo 

sitä, että Neuvostoliiton kanssa oli ylipäätään keskusteltu.244 Voionmaa 

yritti lyödä kiilaa kovana pitämäänsä oikeistopolitiikkaan ja toimi sekä 

Kansainliittoa, Suomen ja Englannin politiikkaa ja Itä-Karjalan kysymys-

tä pohtivien työryhmien vetäjänä,245 mutta kaikki puheet tuntuivat hajoa-

van tuuleen. ”Vanhaa professoria” kyllä kohteliaasti kuunneltiin,246 mut-

ta siinä kaikki. Tanner taas esitteli ryhmälleen asioiden tilaa 18.4.1944 

Neuvostoliitolle lähetetyn rauhanehdotusvastauksen jälkeen. Venäläisten 

vaatimat korvaukset Tanner katsoi mahdottomiksi hoitaa, sillä ”kansa” 

ei ollut hänen mukaansa kypsä hyväksymään näitä ehtoja, ja jos ”kansan 

239  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 4.4.1944. Voionmaan arkisto. KA.
240  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 24.5.1944. Voionmaan arkisto. KA.
241  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 4.6.1944. Voionmaan arkisto. KA.
242  Ehrenburg 1963, 7.
243  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 20.4.1944. Voionmaan arkisto. KA.
244  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 20.4.1944. Voionmaan arkisto. KA.
245  Polvinen 1995, 340−341.
246  Polvinen viittaa tässä rauhanoppositioon kuuluneen Voionmaan vetämään rauhankonferenssisuun-

nitelmaan kesällä 1943. Polvinen 1995, 427.
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tahtoa” vastaan lähdettäisiin toimimaan, seuraukset voisivat olla hänen 

mukaansa vakavia: ”Pahinta tässä kaikessa olisi kuitenkin se, että vaikka 

saataisiin ulkonainen rauha, voisi tulla sisäinen sotatila.”247 Voionmaa 

kirjasi Tannerin puheen ylös, ja olipa hän kuullut sellaisiakin huhuja, 

että joku lähetystö olisi käynyt presidentti Rytin luona tiedottamassa, että 

jos Suomi tekee rauhan Venäjän kanssa, olisi sen seurauksena välitön 

vallankaappaus.248

Kolmen sotavuoden jälkeen, toukokuussa 1944 suomalaiset olivat 

sisimmässään alistuneet siihen, että Moskovan rauhan raja (1940) so-

vittaisiin uudeksikin rajalinjaksi, mutta toivoivat kuitenkin Viipurin ja 

Saimaan kanavan pelastumista Suomelle. Kannaksen uutta menetystä ei 

rohkeuden puutteessa kuitenkaan Voionmaan mukaan uskallettu sanoa 

ääneen.249 Johtajien heikosta päätöksentekokyvystä kertoivat jo rinta-

matiedotteet ja kansan mielialakatsaukset. Eräskin sotilas totesi monen 

suulla, että ”herrat eivät tahdo lopettaa sotaa, niin kauan kun meitä no-

kikauloja on vielä jäljellä”. Sotilaiden, myös upseereiden, turhautumi-

sesta kertoi sekin, että monet syyllistyivät joutessaan mustan pörssin 

kauppaan, varasteluun ja loma- ja komennustodistusten väärennyksiin 

lopullista ratkaisua odotellessaan.250

Huhut muokkasivat vahvasti kansalaisten kulloisiakin mielialoja. 

Vaikka hallitus oli vaihtunut, meininki ei.251 Linkomiehenkin taktiikka 

näytti Voionmaan mukaan olevan ”kuonokopan asettaminen sensuurin 

avulla kaikkiin paikkoihin, mistä kuuluu vähänkään rauhanystävällistä 

ääntä tai yleensä mitään, mikä ei ole suuren aseveljen nuottiin sopi-

vaa”.252 Tätä kaikkea arvioidessaan Voionmaa tuskailee, ”millähän tavoin 

tästäkin unesta herätään?”253 Hänen oma tunnetilansa oli äärimmäisen 

kovalla koetuksella näinä aikoina. Epätoivo ja masennus vuorottelivat 

päivästä toiseen, eikä kirkasta päivää tuntunut tulevan ollenkaan.

247  Voionmaan kirje T. Voionmaalle. Liite 20.4.1944. Voionmaan arkisto. KA.
248  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 2.5.1944. Voionmaan arkisto. KA.
249  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 2.5.1944. Voionmaan arkisto. KA.
250  Mielialakatsaus 10.6.1944 sekä ilmoitukset maaliskuu 1944 ja 17.8.1944. Kansio 604. EK-VALPO I:n 

arkisto. KA.
251  Tätä mieltä oli oppositio ylipäätään, ks. mm. Wirtanen 1972, 18. 
252  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 24.5.1944. Voionmaan arkisto. KA.
253  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 24.5.1944. Voionmaan arkisto. KA.
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Tilanne vain paheni, kun Linkomiehen hallitus ”vei” Voionmaan mu-

kaan vitkuttelullaan Suomen Kannaksen taisteluihin 9.–22.6.1944. Pää-

esikunnan upseeri puhui Kannaksen suurhyökkäyksestä 13.6. eduskun-

nan ulkoasiainvaliokunnan kokouksessa todeten sen olevan seurausta 

Normandian maihinnoususta, mikä ei suuresti lohduttanut kuulijoita. 

Venäläisten voitonvarmuus oli luja, ja Stalin julisti kuolemaa saksalais-

suomalaisille anastajille.254 Voionmaa oli romahtamisen partaalla: kaikki 

tiesivät, mitä oli tulossa ja mihin oltiin menossa, mutta johtomiehet 

eivät voineet siltikään uskoa, että ”sankarikansa” voisi menettää pelin.255 

Pahin ennuste Voionmaan mukaan oli se, että Suomi joutuisi Saksan ja 

Venäjän välisen sodan tantereeksi ja Suomi leimautuisi natsien ystäväk-

si maailman silmissä – vieläkin pahemmin kuin mitä se sillä hetkellä 

oli. Tämä tilanne toisi hänen mukaansa kaikkein tuhoisimman ja pelä-

tyimmän kohtalon: Suomen päätymisen Neuvostoliiton miehittämäksi. 

Kauhu Suomen miehityksestä kosketti jo Voionmaan perhettäkin: tytär 

Marjatta ja poika Jouko alkoivat nopeasti puuhata lastensa lähettämistä 

Ruotsiin, missä Voionmaan muiden lasten, Unton ja Ilmarin, lapset jo 

olivat.256

Tapio Voionmaan kunniaksi Huvilakadulla järjestetyt syntymäpäivä-

kahvit 9.6.1944 jäivät mieleen ikävästi, kun Kannakselta kuultiin kau-

hunsekaisia viestejä pakenevista suomalaisjoukoista. Heti hyökkäyksen 

alettua rajanpinnan kuntien257 väki evakoitiin kauheassa kiireessä.258 

Valtavalla tulivoimalla venäläiset saivat pian murrettua läpituloaukkon-

sa leveämmäksi, ja myös neljä muuta Kannaksen kuntaa259 evakuoin-

tiin pikaisesti. Helvetin esikartanoksi muuttuneella rajaseudulla muun 

muassa rautulaisten lastausasemaa pommitettiin. Lisäksi huhuttiin, 

että osa rajakylien väestä olisi jäänyt venäläisten vangiksi, mitä pidettiin 

kauheana kohtalona. Myös sotilaisiin tarttui paniikki, ja he juoksivat 

siviilien kanssa kilpaa poispäin rajalta. Eräs pakoon juosseista ”eukoista” 

kertoi, että ”ei myö sotamiesten perään keritty” − niin lujaa he juoksivat. 

254  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 13.6.1944. Voionmaan arkisto. KA.
255  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 13.6.1944. Voionmaan arkisto. KA.
256  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 20.6.1944. Voionmaan arkisto. KA.
257  Terijoki, Kivennapa, Rautu, Metsäpirtti, Uusikirkko, Kanneljärvi ja Kuolemajärvi.
258  Terijokelaisten lähdöstä ks. Lähteenmäki 2009, 399−410.
259  Muolaa, Valkjärvi, Sakkola ja Koivisto.
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Viipuriin päästyään evakuoitavien tilanne ei helpottunut, sillä 15.6. venä-

läiset saivat tähdättyä osuman rautatieasemalla olevaan asejunaan, joka 

räjähteli kovalla voimalla ja äänellä taivaan tuuliin kuuden tunnin ajan. 

Kaupunkilaiset panikoituivat ja pyrkivät kaikilla mahdollisilla ajopeleillä 

kohti Kouvolaa. Viipurista pois vievällä tiellä näkyi lukuisia ylikuormat-

tuja polkupyöriä, kärryjä ja rattaita sekä isoa tienestiä tekeviä taksiautoja 

ja kuorma-autoja jalan pakenevien evakkojen ja karjan seassa. Monet 

vielä ajattelivat, että evakkoreissu tulisi olemaan lyhyt ja ihmettelivät ää-

neen, kuinka Suomen puolustus ei ollut huomannut venäläisten varus-

tautumista rajan takana. Kansalaisille oli annettu aivan toista tietoa. He 

olivat olleet huolettomia eivätkä olleet uskoneet toistuvaan alueen mene-

tykseen. Valtiollisen poliisin kommentti huhuihin oli se, että huhuttiin, 

mitä toivottiin. Koska muuta tietoa ei ollut, kertomukset tapahtuneesta 

läpimurrosta lähtivät hysteerisen nopeasti kiertämään suusta suuhun. 

Puhuttiin, että venäläiset olisivat kaivaneet suomalaisten linjojen taakse 

tunneleita, joiden kautta oli mahtunut tulemaan sekä autoja että tank-

keja, ja siksi yllätys oli ollut niin suuri.260

Sotilasjohdossa ja hallituspiireissä toive Kannaksen pysymisestä osa-

na Suomea menetettiin tässä kriittisessä vaiheessa lopullisesti. Voion-

maan mukaan sota-ajan hallitusten politiikka oli vienyt Suomen tuhon 

partaalle − juuri siihen pisteeseen, jota Voionmaa eniten pelkäsi ja jon-

ka estämiseksi hän oli oppositiomiehenä tehnyt työtä koko sodan ajan. 

Opposition tehtävänä olisi ollut kukistaa vastenmielinen istuva hallitus, 

joka ei pystynyt hyödylliseen toimintaan, mutta tähän Voionmaan mu-

kaan ei valitettavasti ollut kyetty. Valtavirran oppi oli ollut liian houkut-

televa, ja sen takana olivat olleet Suomen johtavat poliitikot presidentistä 

ja pääministeristä alkaen. Voionmaa ajatteli yrittää vielä kerran levittää 

rauhansanomaansa ja suuntasi askeleensa Rytin luo selvittääkseen tälle 

rauhanteon välttämättömyyttä, ennen kun kaikki tuhoutuisi. Ryti, tuo 

politiikkaan eksynyt lyhyehkö ja hoikka lakimies, jolla oli pienet hennot 

kädet, korkea otsa ja huomiota herättävät vaaleansiniset silmät,261 otti 

Voionmaan vastaan. Miesten välisissä keskusteluissa kävi yllättäen ilmi, 

260  Sotilashallinto-osaston katsaus ajalta 1.−15.6.1944. Kansio 604. EK-VALPO:n arkisto. KA.
261  von Blücher 1951, 217.
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että Ryti olikin samoilla linjoilla kuin Voionmaa ja kertoi hallituksen 

vaihtuvan jo samana iltana (19.6.). Hän myös yhtyi näkemykseen, että 

Suomen saksalaisorientaatiosta luovuttaisiin Henrik Ramsayn tullessa 

uudeksi pääministeriksi. Voionmaa toteaa kirjessään pojalleen tyytyväi-

senä, että repeämiä natsilaisrintamassakin alkoi näkyä suurhyökkäyksen 

jälkeen. Jopa maalaisliittolainen Kaarle Ellilä, jota Voionmaa nimitteli 

”mustaksi natsiksi”, oli hänkin harmitellut, ettei rauhaa ollut tehty aiem-

min, aikana jolloin saksalaiset vetivät joukkonsa Leningradin ympäril-

tä262 eli tammikuussa 1944.

Hallitusmuutosuutinen laittoi sosiaalidemokraattien rivit uuteen 

taistelumuodostelmaan. Opposition miehet eivät missään tapaukses-

sa halunneet Tanneria tulevaan hallitukseen. ”Olen aiheellisesti tullut”, 

toteaa Voionmaa, ”äärimmäisen epäluuloiseksi politiikkamme johto-

herroja kohtaan”.263 Voionmaa arveli Tannerin ja ”hänen koko sielun-

sa” sekä Tannerin kilpeä kantavan kuivan reaalipoliitikon Pekka Railon 

ajattelevan, että he voisivat olla sekä natsien että länsivaltojen puolella, 

jos asiain hoito kulloisissakin tilanteissa niin vaati. Voionmaa muistut-

ti, että asiain hoito oli siinä mallissa, että katastro� oli jo tapahtunut ja 

hätätoimet olivat käynnistyneet.264

Hätätoimet eivät kuitenkaan Voionmaan järkytykseksi päässeet alka-

maan, sillä Saksa ei vieläkään hyväksynyt Suomen sodasta irrottautumi-

sen pyrkimyksiä. Helsinkiin lensi 24.6.1944 mustanpuhuva Ribbentrop, 

joka vaati Suomelta avointa esitystä siitä, oliko Suomi tekemässä rauhaa 

Neuvostoliiton kanssa vai ei. Tanner selosti tilannetta eduskuntaryhmäl-

leen ja päätyi näkemykseen, että Suomen oli sittenkin turvallisempaa 

olla liitossa Saksan kanssa: ”Tanner tuntui uskovan tosiaan, että kun 

hyvin pieksämme ryssää, siitä lähtevät liiat vaatimukset”, kauhistelee 

Voionmaa. Jälleen uhkakuvana tuntui olevan sisäinen hajaannus: ehkä 

uusi Lapuanliike ja kaappausmahdollisuus? Tannerin mukaan ”ns. 

rauhanoppositiosta” ei ollut mitään apua, sillä se oli hallituskyvytön. 

Voionmaa kirjoittaa kyllästyneesti, että tuota viulua Tanner oli soittanut 

262  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 19.6.1944. Voionmaan arkisto. KA.
263  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 19.6.1944 ja 21.6.1944. Voionmaan arkisto. KA.
264  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 21.6.1944. Voionmaan arkisto. KA.
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alituiseen: ”IKL näyttää hänestä kyllä olevan hallituskelpoinen, mutta ei 

sos.demien, ruotsalaisten ja edistyksen muodostama enemmistö.”

Tannerin selostus Sdp:n eduskuntaryhmälle ei muuttanut sitä tosi-

asiaa, että koko ryhmä epäili Saksan liittoa. Todettiin muun muassa, että 

liiton hylkääminen pelastaisi puolueen kunnian. Sosiaalidemokraattien 

kanta ei kuitenkaan vaikuttanut asiaan, sillä hallituksen porvarillinen 

ryhmä sai tahtonsa läpi: Suomi solmi vielä kerran liiton Saksan kanssa. 

Suuri sekasorron aika oli tulossa, ennusti lopen uupunut Voionmaa. 

Ajan henkeä kuvaavasti Voionmaan puoluetoveri Kalle Jokinen kriti-

soi puolueen sisäistä järjestystä rinnastamalla Hitler−Goebbels-pakin 

Tanner−Hakkila-aisapariin.265 Voionmaa taas irvaili kirjeissään pojalleen, 

että Pietari Salmenoja ja Miina Sillanpää eivät uskaltaneet puhua mitään 

syystä, etteivät olleet ”ryhmän führeriltä” eli Tannerilta kysyneet lupaa.266 

Voionmaa kyseenalaisti jyrkästi jälleen kerran Tannerin johtajantaidot 

ja auktoritatiivisen johtamistavan. Sdp oli tuhon tiellä sellaisen johtajan 

alaisuudessa. Raaka ja epämiellyttävä tosiasia Voionmaalle kuitenkin oli 

se, että puolueen jäsenet valitsivat itselleen johtajan, joka − kuten tutkija 

Matti Virtanen on huomauttanut − kiteyttää liikkeen arvot, tavoitteet ja 

toimintatavat. Liike tislaa sisältään ne yksilöt, joihin se luottaa ja joiden 

se tuntee parhaiten ajavan liikkeen etuja.267 Tätä raakaa tosiasiaa vastaan 

Voionmaa yritti rimpuilla vähäisiksi käyvillä voimillaan.

Voionmaa ei ollut yksin kritiikissään, sillä myös Paasikivi on viitan-

nut Tannerin heikkoon neuvottelutaitoon. Paasikivi totesi jo ennen jat-

kosotaa huhtikuussa 1941, ettei ”muita syyttelevä Tanner” ollut sovelias 

henkilö keskustelemaan Kollontain kanssa sovittelusta. Paasikivi arvioi 

Tannerin pelaavan tuolloin kaiken kaikkiaan kaksinaista peliä. Myöhem-

min, tammikuussa 1943, Paasikivi tiesi, ettei Tanner nauttinut luotta-

musta Ruotsissa eikä liioin länsivalloissa.268 Hän muistutti myös, että 

erityisesti Neuvostoliiton johtajien suhde Tanneriin oli vihamielinen. 

Välirauhan aikana venäläiset vaativat Tannerin poistamista hallituksesta, 

sillä hänen toimintansa nähtiin vahingoittavan pahasti Suomen ja Neu-

265  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 26.6.1944. Voionmaan arkisto. KA.
266  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 19.7.1944. Voionmaan arkisto. KA.
267  Virtanen 2002, 49.
268  Paasikiven päiväkirja 16.4.1941, 4.5.1941 ja 14.1.1943. Ks. Paasikivi 1991, 24, 33, 250.
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vostoliiton orastavia suhteita. Molotov viestitti Paasikivelle, että ilman 

Tanneria maat olisivat jo syksyllä 1939 voineet päästä sopimukseen. 

Tanner joutuikin eroamaan elokuussa 1940, mitä Paasikivi piti hyvänä 

asiana.269 Valtiollinen poliisi sai salaa napattua pari poliittista keskuste-

lua liittyen Tannerin eroon. Keskustelijat arvelivat eron syyksi sitä, että 

”suuri V.T.” eli ”hemmetin itsepäinen” Tanner oli tehnyt niin paljon va-

hinkoa omalle puolueelle, että tämän parhaat ystävät olivat siirtäneet 

hänet syrjään. Tämä oli epäonnistunut täydellisesti sekä ulko- että sisä-

politiikassa. Tanner oli myös keskustelujen mukaan ollut niin ankara, 

että oli suututtanut ulkomaalaiset sanomalehtimiehet itseään vastaan. 

Lehtimiehet olivat huhupuheen mukaan katkerasti sanoneet, että he 

olivat tehneet niin paljon Suomen eteen kuin vain olivat voineet tehdä, 

mutta Tanner pimitti heiltä kiitokseksi tietoja.270 Myös presidentti Ryti 

tiesi Tannerin hermostumistaipumuksen. Talvisodan jälkeen hän pyysi 

joukkoaan maltillisuuteen kunnes Tannerin hermot olisivat asettuneet. 

Jatkosodan loppuvaiheessa Ryti esitti Tannerille pyynnön, ettei tämä 

menettäisi hermojaan.271

Sosiaalidemokraatit eivät päässeet hallitusvastuusta siksikään, että 

porvarilliset ryhmät rukoilivat Voionmaan mukaan heitä pysymään 

hallituksessa uhaten jälleen maan sisäisellä repeämällä ja suurilla on-

nettomuuksilla. Pelottelu on usein käytetty ase poliittisissa taisteluissa. 

Tutkijat ovat korostaneet, että pelon politiikan avulla tietyt ryhmät voivat 

sanella politiikan suuntaa ja pitää toiset ryhmät poissa vallasta. Pelon 

avulla on rakennettu yhteiskuntia ja luotu koheesiota, mutta pelottelun 

varaan on ollut mahdotonta rakentaa yhteisöllisyyttä.272 Näin kävi myös 

Sdp:n, mikä näkyi puolueyhteisön tunneilmaston kireytenä ja ihmissuh-

teiden tulehtuneisuutena.

Presidentti Rytin toivomuksesta sosiaalidemokraatit jäivät hallituk-

seen Tannerin painostaessa ryhmäänsä. Voionmaa oli edelleen vastaan. 

269  Ryti 2012, 65−69.
270  Salainen kirjelmä 15.8.1940. Kansio 483. EK-VALPO I:n arkisto. KA.
271  Ks. Ryti 2012, 370.
272  Ks. mm. Parviainen Jaana, Poliittinen johtajuus ja tunneilmaston muutos. Yhteiskuntapolitiikka 

74/2009:2, 207−213; Pelkoa käytetään edelleen poliittisena aseena. Ks. mm. Johan Galtung, Uusi 
fasismi pohjautuu pelon lietsontaan. Helsingin Sanomat 18.7.2013.
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Ryhmän valmistelevan valiokunnan kokouksessa Voionmaa huoma-

si, ettei ollut asiassa yksin: jäsenet äänestivät hallituksesta lähtemisen 

puolesta 8–5. Ratkaisevassa ryhmän kokouksessa 29.6.1944 Tanner 

yritti käännyttää väkeä hallituksessa pysymisen puolelle. Suoritetussa 

äänestyksessä hallituksen jäämisen puolestapuhujat voittivatkin 36–26. 

Useimmat heistä olivat Voionmaan mukaan tavallisia rivimiehiä, sitä 

paitsi yli 20 jäsentä oli äänestyksestä poissa. Tannerin mukaan halli-

tukseen jääjät tekivät maalle palveluksen, eivät hänelle itselleen. Mitä 

tuli istuvaan presidenttiin tämän ratkaisun myötä, Voionmaa oli sitä 

mieltä, että ”kaikki olivat selvillä siitä, että RR [Ryti] on pelannut roolin-

sa loppuun”.273 Voionmaa arveli myös, että Tannerin oli täytynyt antaa 

ennakolta presidentille suostumus hallituksessa pysymiselle. ”Kun Tan-

ner täten tuli taas kerran tehneeksi Rytille suuren palveluksen hänelle 

tietysti kernaasti myönnettiin se hyvitys, että sosiaalidemokraatit saivat 

sensorin estämättä julkaista julistuksensa ja silitetyin päin palata kotiin 

’mamman luokse’ niin kuin sanonta kuuluu.”274 Voionmaan mukaan 

karriäristi ja reaalipoliitikko Tanner osti näin Rytiltä itselleen ja omille 

näkemyksilleen puhetilaa. Sen sijaan puolueen oppositio valitti suureen 

ääneen, että siltä oli viety puheoikeus.275 Voionmaa suri sydämessään 

jälleen kerran näiden hallitusherrojen sokeutta, jotka ensin toimittivat 

suomalaisille ”tämän revohkan” eli sodan mutta eivät kyenneet siitä 

enää irtautumaan ja veivät näin isänmaata perikatoon.276

Samaan aikaan suomalaisten epätoivon keskellä Pravdan pääkirjoi-

tuksessa huudettiin kostoa valkosuomalaisille rosvoille, jotka käytti-

vät sadistista piiskaa Karjalan talonpoikia ja työläisiä vastaan Suomen 

miehittämillä alueilla. Lehden mukaan kyseiset bandiittisotilaat kor-

vasivat uupuvan urheutensa julmuudella sulkien paikallisen väestön 

keskitysleireille, missä nämä kuolivat nälkään, kylmään ja kidutukseen. 

Eikä ainoastaan aikuiset, vaan suomalaisfasistit tappoivat myös lapsia 

polttaen heitä hehkuvilla helloilla ja heittäen heitä koirien raadeltavik-

si. ”Saksalais-suomalaiset anastajat saavat täysin maksaa laskun, joka 

273 Voionmaan kirje T. Voionmaalle 2.7.1944. Voionmaan arkisto. KA.
274  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 2.7.1944. Voionmaan arkisto. KA.
275  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 19.7.1944. Voionmaan arkisto. KA.
276  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 2.7.1944. Voionmaan arkisto. KA.
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heille tullaan esittämään jokaisesta hävitetystä kaupungista ja jokaisesta 

poltetusta kylästä… Kuolema saksalais-suomalaisille anastajille!” Myös 

Neuvostoliiton radio ylläpiti kauhukuvia suomalaisten keskitysleireistä. 

Muun muassa Petroskoin leirillä sanottiin olevan 5–15-vuotiaita venä-

läislapsia, jotka oli nälästä johtuen langanlaihoja, resuisissa vaatteissa 

ja väkivallasta niin näännyksissä, että katselivat vain eteensä lasittunein 

silmin.277 Vihapuhe ja sotarikospuhe yltyivät kesällä 1944 huippuunsa 

kummallakin puolen rajaa.

Valtiollisen poliisin tarkkailijat raportoivat heinäkuussa 1944, että 

Kannaksen väen mielialoissa oli tapahtunut panikoituminen ja henki-

nen tyrmäys. Tämä oli johtanut ankaraan sotilasjohdon ja hallituksen 

arvosteluun: miksi oli uhrattu miljoonia vallattuun Karjalaan, kun ei 

ollut ilmennyt mitään varmuutta sen pysymisestä osana Suomea. Esitet-

tiin myös kritiikkiä siitä, että hallitus oli syöttänyt kansalle paljon myön-

teisempää kuvaa sodan kulusta ja mahdollisuuksista kuin mitä tilanne 

tosiasiallisesti oli ollut. Tätähän Voionmaa oli toistamisesta päästyään 

toistanut. Etenkin maaseudun väki oli uskonut sotilasjohdon tiedotuk-

sia, eikä venäläisten rintamamenestystä suurhyökkäyksessä ollut voitu 

millään käsittää. Pääkaupunkiseudulla sen sijaan oli koko ajan oltu epäi-

levämpiä sotamenestyksen suhteen. Yhä lisääntyvät kuolinilmoitukset 

lehdissä ja lomautettujen ja kotiutettujen kertomukset heikosta rintama-

tilanteesta masensivat suomalaisten mieliä. Olipa rintamalle kutsutut 

laistaneet myös velvollisuuksistaan: huhuttiin, että miehiä oli mennyt 

metsiin ja Ruotsiin. Tilanteen rauhoittelijat yrittivät muistuttaa, että ”ei 

vuotavassa veneessä soutajilla ole aikaa ryhtyä riitelemään siitä, kuka 

unohti tapin rannalle”. Huhumylly oli ennen näkemättömän kirjava ja 

laaja. Uskottiin muun muassa itsepintaiseen huhuun, että Neuvostoliit-

to ja Saksa olisivat tekemässä keskenään rauhaa.278

Poliittisen pelin ilmapiiriä kiristi entisestään Ruotsin lehtien kir-

joittelut, joissa kerrottiin yksityiskohtaisesti eduskunnan suljetuissa 

istunnoissa käydyistä keskusteluista. Tämä sai taas aikaan hallituksen 

277  Pravda 30.6.1944. Ks. Ulkoasiainministeriön sanomalehtikatsaus n:o 11, 5.7.1944. Kansio 4. Voionmaan 
arkisto. KA; Neuvostoliiton radio 4.9.1944. Radiokatsaus 9.9.1944. Kansio 548. EK-VALPO I:n arkisto. 
KA.

278  Mielialakatsaus 10.7.1944 ja Raportti heinäkuu 1944. Kansio 548. EK-VALPO I:n arkisto. KA.
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tukijoukoissa ja oikeistolehdissä tietojen vuotajien metsästyksen. Muun 

muassa Suomen Kuvalehti kysyi näyttävästi ja provokatiivisesti 19. elo-

kuuta 1944: ”Ketkä suomalaiset vuotavat?”. Se julkaisi kuvat viidestä 

ulkoasiainvaliokunnan jäsenestä, joita syyllistettiin vuodoista. Voion-

maa oli yksi näistä epäillyistä. Muut olivat Fagerholm, C. O. Frietsch, 

Mauno Pekkala ja J. Österholm − eli kaikki vasemmistolaisia ja Rkp:n 

liberaaleja kriitikkoja. Lehti ihmetteli, että oli olemassa kansanedustajia, 

jotka olivat vajonneet niin alas, että repostelivat pahansuopaisesti ja lörp-

päsuisesti omia asioita ulkomaille. Lehti tuomitsi oman pesän likaajat, 

salaisten tietojen vuotajat ja maan etujen vahingoittajat: ”Isänmaata heil-

lä tuskin onkaan, vain vehkeilyjen Pohjola.”279 Julkisista hyökkäyksistä 

huolimatta syyllisiä tietovuotoihin ei saatu sen tarkemmin nimettyä. 

Asiaa oli käsitelty heinäkuussa 1944 myös sosiaalidemoraattien kokouk- 

sessa. Tanner oli Voionmaan mukaan ”murheella” todennut erään 

kokouksen päätteeksi, että ”kokouksistamme” tihkuu tietoa ulkomaille. 

Tällöin Sylvi-Kyllikki Kilpi oli kimpaantunut: oppositiolla ei ollut sen-

suurin takia muuta mahdollisuutta saada ääntään kuuluviin lehdistössä, 

joten sillä oli oikeus tehdä se muulla tavoin kunhan ei rikkonut lakia.280 

Kesän ja syksyn 1944 tilanne oli niin hektinen ja vaarallinen, ettei Voion-

maa uhrannut kallista aikaansa niin sanottujen syyllisten nimeämiselle, 

joiden puolella hänen sympatiansa olivat281 − varsinkin kun hän itse vuo-

si pojalleen kaiken tietämänsä. Presidentti Rytin ja puhemies Hakkilan 

kuuluisat radiopuheet jatkosodan alussa, joissa Ryti vakuutti varmaa 

voittoa ja Hakkila Saksan aseveljeydestä ilahtuneena ja talvisodan yk-

sinäisyyttä muistellen unelmoi, että ”synkkä talvinen sotamme jatkuu 

nyt kesäisenä, valoisana ja voitonvarmana”,282 olivat muuttunut syksyn 

1944 myötä paniikinomaiseksi kauhistukseksi Suomen kohtalosta. Tyr-

mistynyt mieliala levisi Kannaksen taisteluista lomalle päässeiden soti-

laiden välityksellä kulovalkean tavoin läpi Suomen, mataliin pirtteihin, 

279  Suomen Kuvalehti 19.8.1944, 934−935.
280  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 19.7.1944. Voionmaan arkisto. KA.
281  Ks. Voionmaan kirje T. Voionmaalle 23.8.1944. Voionmaan arkisto. KA.
282  Puolustussotamme onnistuminen on varmaa. Rytin radiopuhe 26.6.1941. Ks. Uusi Suomi 27.6.1941; 

Maamme saatava sellaiset rajat, että niiden takana voimme elää turvallisina. Puhemies Väinö Hakkilan 
radiopuhe. Ks. Uusi Suomi 21.7.1941.



 pettymyksiä ja kiristyvä suhde tanneriin 413

herraskartanoihin, tehdassaleihin, perunapelloille. Koko Suomi pelkäsi 

kansallista kuolemaa.

Jos sota-aikana eduskunta oli suurimman osan aikaa sivussa päivän-

polttavista tapahtumista, se syrjäytettiin erityisen näyttävästi elokuun 

alussa 1944, jolloin puhemies Hakkila esitteli presidentin vaalin järjes-

tämistä ilman vaalia. Voionmaan mukaan normaaleina aikoina moista 

menettelyä olisi sanottu vallankaappaukseksi. Toisaalta häntä lohdutti 

se, että presidentiksi kaavailtu Mannerheim selkeyttäisi vaikeaksi men-

nyttä tilannetta. Saksa-yhteys saisi mennä Rytin myötä. ”Nyt saadaan 

ainakin yksi mies maahan, joka on vastuullinen teoista ja tapahtumista, 

tähän asti on ajettu karusellia presidentti ylipäällikön, ylipäällikkö pre-

sidentin ja hallituksen takana.”283 Uutta hallitusta kaavailtiin niin ikään. 

Voionmaan mukaan oli suurena vaarana, että Tanner tulisi valituksi 

sen jäseneksi. Oppositiomiehet vastustivat ankarasti hänen valintaansa. 

Muun muassa Mauno Pekkala totesi, että kun Ryti lähti, olisi hänen 

takuumiehensä Tannerinkin ymmärrettävä lähteä. Voionmaan mukaan 

tämä pyrki kovasta kritiikistä huolimatta pitämään kiinni ehdokkuudes-

taan ”nimensä parantamiseksi ja asemansa pelastamiseksi tai yleisestä 

vallanhimosta. Tanner omasta ja heitukkiensa mielestä oli aina ollut 

oikeassa ja vienyt maata onnellisesti eteenpäin!” Tähän olivat oppositio-

miehet nauraneet, että Neuvostoliiton joukot olivat tosin vielä lyömättä, 

mutta ”kyllä Tanner nekin lyö!”284

Vaikeissa hallitusneuvotteluissa Mannerheim etsi uutta pääministe-

riä, mutta kukaan ei näyttänyt haluavan toimeen. Voionmaan mukaan 

Tanneria Mannerheim ei halunnut, vaikka kukaan ei ollut kuullut tä-

män kieltäytymistä. Voionmaan mukaan vallanhaluinen Tanner halu-

si paikan, mistä Tannerin olisi pitänyt ymmärtää julkisesti kieltäytyä. 

Voionmaa esitti tämän sijasta edistyspuolueen puheenjohtajaa ja Hel-

singin kaupunginjohtajaa Eero Rydmania ryhmän ehdokkaana, mutta 

häntä Tanner ei suostunut tukemaan.285 Mannerheimiä Voionmaa ei 

sotavuosien kokemusten jälkeen kovin paljon arvostanut: ”Heikko mies, 

283  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 3.8.1944. Voionmaan arkisto. KA.
284  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 4.8.1944. Voionmaan arkisto. KA.
285  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 3.8.1944. Voionmaan arkisto. KA.
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suuri mies; lujatahtoinen valtiomies, horjuva keinottelija!”286 Tunteet 

eivät olleet aivan niin kylmät Mannerheimin puolella. Hän nimittäin 

esitti Voionmaata yhtenä mahdollisena pääministerinä. Tanner kannatti 

tekopyhästi Mannerheimin esitystä mutta kirjasi päiväkirjaansa, että hän 

piti kuitenkin ”ennen kaikkea” Waldenia hyvin tärkeänä ehdokkaana.287 

Toisessakin yhteydessä Tannerin antipatia Voionmaata kohtaan näkyi 

kirkkaasti. Kyse oli Moskovaan lähetettävän valtuuskunnan kokoonpa-

nosta. Tanner väitti, että alustavissa puheissa Sdp:n eduskuntaryhmässä 

Voionmaa olisi kieltäytynyt ja ”koketeerannut vastauksen antamisessa” 

ulkoasiainministerille. Tästä Hakkila ja Tanner olivat tehneet pikaisen 

johtopäätöksen luopua kannattamasta epäröivää Voionmaata. Kun ryh-

mä käsitteli asiaa uudestaan, Voionmaa ilmoitti olevansa valmis läh-

temään. Tanner kuitenkin torjui tiukasti suostumuksen ja nöyryytti 

Voionmaata selostamalla ryhmälle tämän jo kieltäytyneen, ja asia oli 

loppuunkäsitelty.288

Voionmaa purki kiukkuaan kirjeissään. Hän totesi muun muassa 

14.9.1944, että Tanner valvoi sairaalloisesti asemaansa ja halusi pitää 

itse eduskunnan sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän yhdessä 

koostamat puheet.289 Tanner ei uskaltanut ottaa sellaista riskiä, että joku 

oppositiomies olisi päässyt tulkitsemaan sitä, mitä ryhmässä oli sovittu. 

Saksan lähettiläs von Blücher on kuvannut Tanneria mieheksi, joka jo 

talvisodan aikana tammikuussa 1940, oli pyytänyt häntä puheilleen ja 

tiedustellut Saksan hallituksen neuvoa Suomen vaikean tilanteen rat-

kaisemiseksi. Ei ollut neuvoja eikä saksalaista välittäjää saatavissa, oli 

Blücherin viesti tuolloin. Tanner oli tämän mukaan erittäin lujatahtoi-

nen ja älykäs mies: ”Aivan varmaa on että hän ajoi tahtonsa perille aivan 

toisella tavoin kuin muut vasemmistopoliitikot.” Tanner ei liioin ollut 

antanut sosialisminsa estää häntä nauttimasta elämästä: hän poltti pal-

jon vahvoja sikareita ja nautti hyvistä ruoista. Lisäksi Blücher piti häntä 

oivallisena seuramiehenä, jonka päällimmäinen intressi koski aina raha-

asioita.290 Vielä paljon sodan jälkeenkin Tannerin oikeisto-orientaatio sai 

286  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 23.8.1944. Voionmaan arkisto. KA.
287  Tannerin päiväkirja 24.8.1944. Ks. Tanner 2011, 213.
288  Tannerin päiväkirja 4.9.1944. Ks. Tanner 2011, 219−220.
289  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 14.9.1944. Voionmaan arkisto. KA.
290  von Blücher 1951, 71–72, 171.
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suosiollista kannatusta sellaiseltakin herralta kuin Paavo Susitaival: kun 

Tanner oli istumisensa istunut ja noussut puolueensa johtoon sen uuden 

kriisin hetkellä, Susitaival on kertonut kannattaneensa Tanneria ”kovas-

ti”.291 Vastaavasti kommunistit suorastaan kammoksuivat häntä. Skdl:n 

Anna-Liisa Korpinen on kertonut, että 1950-luvulla Tanneria ei saanut 

edes tervehtiä, ei mennä samaan kuvaan eikä ylipäätään seurustella hä-

nen kanssaan.292

Vaikea rauha sairastuttaa poliitikkoja

Jatkosodan lopun vaikeina viikkoina Voionmaa painotti jälleen kerran 

pojalleen Tapiolle, että hänen kirjeensä tulisi säilyttää siksi, että ”ne tu-

levaisuudessa ovat tärkeitä arvosteltaessa kehitystä ja ihmisten houkka-

maisuutta ja hulluutta”,293 jossa kuitenkin alkoi olla jo järkiintymisen 

merkkejä: Pariisi vapautui 23.8.1944, samaan aikaan Tarton seuduilla 

taisteltiin Viron kohtalosta, Romania oli tienhaarassa – kuten Suomikin, 

Saksassa hirtettiin upseereita varotukseksi, sotamarsalkka Wilhelm Keitel 

kävi Suomessa 17.8.1944 ja Mannerheim tiedotti Hitlerille ettei Rytin 

sopimus sitonut häntä. Lappi oli tosin vielä saksalaisten ’miehittämä’, 

mutta Manner-Suomessa hierottiin rauhaa. Vihollisuudet Suomen ja 

Neuvostoliiton välillä julistettiin lakanneeksi vihdoin 4.9.1944, ja asele-

posopimus allekirjoitettiin 19.9.1944.

Rauhanprosessin aikana huolta aiheutti etenkin Neuvostoliiton vaati-

mus saksalaisten poistamisesta maasta. Oikeisto-oppositio odotti suurta 

sekasortoa pohjoisessa, missä oli aloitettu Lapin läänin väestön evakuoin-

ti Pohjanmaalle ja Ruotsiin.294 Voionmaan mukaan ei ollut muuta näky-

mää kuin se, että venäläiset tulisivat mahdollisesti miehittämään Lapin 

ajettuaan sieltä ensin saksalaiset pois. Huhuttiin, että venäläiset vievät 

291  IKL:n Paavo Susitaipaleen haastattelu 12.2.1988, 68. Haastattelija Martti Ahti. Eduskunnan veteraani-
kansanedustajien muistotietokokoelma.

292  Skdl:n Anna-Liisa Korpisen haastattelu 12.7.1988, 67. Haastattelija Marjatta Hietala. Eduskunnan 
veteraanikansanedustajien muistitietokokoelma.

293  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 23.8.1944. Voionmaan arkisto. KA.
294  Ks. Lähteenmäki 1999, 176–187.
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koko Pohjois-Suomen Oulu-jokea myöden: ”Tämä on nyt reaalinen päi-

vänkysymys”,295 kirjaa Voionmaa ylös lopen uupuneena.

Poliittinen valtataistelu ja jännittynyt tunneilmasto eivät lauenneet 

Sdp:ssä välirauhankirjan hyväksymisenkään jälkeen. Voionmaa kantoi 

edelleen kaunaa tannerilaisia kohtaan, jotka hänen mukaansa rauhan-

prosessissa näyttivät tyytyväistä naamaa kun asioita ei hoidettu heitä pa-

remmin. Voionmaa manaa, että ”kyllä lopuksi tannerilaiset joutuvat pa-

haan liisteriin”296 viitaten sotasyyllisyysvaatimuksiin. Tannerin piiri hylki 

Voionmaata rauhanprosessin aikana, mikä näkyi esimerkiksi sosiaa- 

lidemokraattisen neuvottelukunnan kokousta puuhatessa. Kun Voion-

maa kysyi asiaa Fagerholmilta ja Tannerilta, nämä katselivat ympärilleen 

eivätkä havainneet ketään miestä olevan paikalla.297 Voionmaan mukaan 

Tanner oli marraskuun 1944 ajan erityisen hapan ja esitti asiat karvaasti. 

Tanner oli kokenut joutuneensa vetämään kivirekeä liian pitkän ajan 

ja ”ajatteli varmaan tulevia tilinteon aikoja”. Toisessa yhteydessä myös 

Paasikiveä arvosteltiin liian vanhaksi ja heikoksi.298 Mies täytti marras-

kuussa 1944 jo 74 vuotta, eli Voionmaa oli häntä vuoden vanhempi.

Mannerheim oli hänkin jo 77-vuotias ja sairasteli jo vanhuuden vaivo-

ja. Muun muassa huhtikuussa 1943, paljastaa Tanner muistelmissaan, 

Mannerheim oli erityisen huonossa kunnossa ja matkusti kolmeksi vii-

koksi Sveitsiin tervehtymään.299 Eivätkä olleet terveitä muutkaan pai-

neistetun sota-ajan ikääntyneet miehet: Presidentti Kallio oli sairastellut 

julkisuudelta piilossa koko talvisodan ajan ja kuollut Helsingin rautatie-

asemalla joulukuussa 1940. Hänen sijalleen tullut Ryti oli hänkin pysy-

västi sairas ja aika ajoin sairaalakuntoinen. Hän sairasti maksatulehdus-

ta, ja hänelle tehtiin vatsaleikkaus lokakuussa 1944. Hänen läheiseltä 

keskustelukumppaniltaan, vaimoltaan Gerdalta, leikattiin puolestaan 

kohtusyöpä.300 Tannerilta taas oli 1930-luvulla leikattu peräsuolen syöpä, 

mutta hän oli tervehtynyt siitä. Poliittisen uskottavuuden takia hän oli 

Kallion tapaan pitänyt sairautensa tarkoin salassa. Siksi onkin hieman 

295  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 14.9.1944 ja 13.9.1944. Voionmaan arkisto. KA.
296  Voionmaan kirje Ilma Voionmaalle 13.9.1944. Voionmaan arkisto. KA.
297  Voionmaan päiväkirja 30.10.1944–3.11.1944. Voionmaan arkisto. KA.
298  Voionmaan päiväkirja 10.11.1944. Voionmaan arkisto. KA.
299  Tanner 1952, 60.
300  Ryti 2012, 15, 25. Ks. Rautkallion esipuhe.
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erikoista, että yksityisistä asioista visusti muistelmissaan vaikeneva Tan-

ner juoruaa sekä Mannerheimin, Linkomiehen, Rytin, Waldenin että 

Hackzellin sairauksista. Hackzellhan sai pahan sydänkohtauksen dra-

maattisesti Moskovassa ollessaan eikä toipunut siitä kotiin palattuaan.301 

Tannerin omasta vakavasta sairaudesta tiedetään vain se, että hänet ole-

tettavasti oli leikattu Tukholmassa.302 Keskeisessä asemassa Berliinin 

lähettiläänä 1940–1944 toiminut Toivo Kivimäki puolestaan sairasti reu-

matismia.303 Myös Holsti oireili. Hän kuoli Yhdysvalloissa tyräleikkauk-

sessa lokakuussa 1945. Walden taas kuoli aivoverisuonentukkeumaan 

loppuvuodesta 1946. Jo kaksi vuotta aiemmin hän oli halvaantunut 

puhekyvyttömäksi.304 Witting sairasteli hänkin. Myös Wittingin vaimo 

sairastui vakavasti keuhkoveritulppaan, mikä vei energiaa Wittingiltä, 

joka kuoli lokakuussa 1944 ankaraan sydänkohtaukseen. Vähän ennen 

kuolemaansa Witting kirjoitti merkityksellisesti, että ”olemme tulleet 

tilanteeseen, jossa se että kaikki liukuu käsistämme, on meille melkein 

liikaa.”305 Turvallisuudentutkija Pekka Visuri on todennut, että kesään 

1944 tultaessa Mannerheim oli jo pudonnut sotilasstrategina ’kartalta’, 

hän oli väsynyt, ote lipsui eikä hän ollut tilanteen tasalla. Tämä oli sikäli 

kohtalokasta, että ylipäällikkönä Mannerheim oli keskittänyt kaiken so-

tilaallisen vallan itselleen. Hänen itsevaltainen johtamistapansa ei liioin 

toiminut vakavan kriisin aikana vaan synnytti eripuraa upseerien välille, 

toteaa Visuri.306

Poliittiset julkisuuden miehet ja kansakunnan kasvot eivät kuitenkaan 

saaneet näyttää vanhoilta ja sairailta, vaikka kaikki kärsivätkin iän tuo-

mista fyysisistä vaivoista, peloista, masennuksesta ja väsymyksestä. Tur-

hamaisuus on usein liitetty naisten ominaisuudeksi, mutta se näyttää 

olevan myös vanhojen miesten luonne, ainakin poliitikkomiesten. Paa-

sikiven hapertuneiden hampaiden tilalla komeili vähän huonosti istu-

301  Tanner 1952, 60, 198, 311, 351, 385; Antti Hackzell (1881–1946).
302  Ks. Väinö Tanner Säätiön kotisivut www.vainotannerinsaatio.�/ (poimittu 13.3.2012).
303  Kivimäki 1965, 115.
304  Juva 1957, 622–631; Seppälä 1981, 283–285.
305  Maasalo 2007, 29, 295–296; Ks. myös Palo Jorma ja sairaat vallanpitäjät Ylen elävästä arkistosta, www.

yle.�/elavavarkisto/ 12.1.2007 (poimittu 12.1.2013).
306 VTT Pekka Visuri, evp, kenraaliluuntnantti Heikki Koskelo ja professori Henrik Meinander ohjelmassa 

Marskin vaietut virheet. MOT. YLE 1 23.9.2013.
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vat tekohampaat.307 Sotavuosina Mannerheimin sanottiin olevan kovasti 

kuluneen näköinen, eikä hänen arveltu kauan jaksavan presidenttinä.308 

Asianomainen ei halunnut missään nimessä myöntää sitä. Sotakuvaaja 

Felix Forsman on muistellut kuvauksiaan Hitlerin käydessä Suomessa 

(1942) ja Mannerheimin vastavierailua Saksaan näin: Mannerheim sen-

suroi kaikki ne kuvat, joissa hän näytti ikäiseltään ja valitutkin otokset 

kaunisteltiin linssivaihdoksilla.309 Ehkä samanlaista turhamaisuutta on 

nähtävissä Rytin hiustyylissä: hänhän oli kalju päälaelta, mutta peitti sitä 

kampaamalla hiukset kaukaa sivusta kaljun peitoksi. Myös Voionmaata 

huoletti se, että hänet leimattaisiin vanhaksi ja arvostelukyvyttömäksi.310 

Paasikivestä Voionmaa kirjoitti lokakuussa 1945, että täyttäessään 75 

vuotta Paasikivi oli tuuminut eroavansa, ja ”hän on seurannut Manner-

heimin esimerkkiä ja makailee paraikaa kotona sairaana”. Paasikiven 

sanottiin olevan kovin rasittunut, ja juorut kertoivat, että hän oli saa-

nut jo parikin sydänkohtausta, mitä Voionmaa kuitenkin epäili.311 Kovin 

ikääntyiden ja osin ehkä stressistäkin sairastelevien miesten käsissä oli 

Suomen kohtalo noina vaikeina hetkinä. Eikä ainoastaan Suomen. Kivi-

mäki näki Hitlerin muutamia kertoja ja on muistellut, että vuoden 1943 

lopusta lähtien mies oli jo täysin sairas eikä häntä voitu enää pitää ”nor-

maalina ihmisenä”; hän käytti peräti 28 eri lääkesekoitetta huumeista ja 

tuonaikaisista viagroista lähtien.312

Kun Hitler taisteli lääkehumalassa yhä vain paisuvaa tyytymättömyyttä 

vastaan Saksassa, Paasikivi – joka ei malttanutkaan luopua saavuttamas-

taan vallasta – yritti rakentaa marraskuun puolivälissä 1944 hallitusko-

koonpanoa, jossa olisi ollut mukana Kuutosia ja kommunisteja. Tanner 

kuitenkin vastusti tätä jyrkästi: hallituksen oli nautittava eduskunnan 

eikä valvontakomission luottamusta. ”V.T. [Tanner] oli päättänyt tuhota 

Pkiven yrityksen ja porvarit olivat jo takajaloillaan Paasikiveä vastaan”, 

307  Sdp:n Matti Lepistön haastattelu 15.12.1988 ja 6.2.1989, 66. Haastattelija Jukka Luukkanen. 
Eduskunnan veteraanikansanedustajien muistitietokokoelma.

308  Voionmaan päiväkirja 7.11.1944. Voionmaan arkisto. KA.
309  Göringin sauva. Dokumentti. Ohjannut Pia Andell 2010. Tuotanto Oy Course My Films. TV-Teema. 

3.1.2013.
310  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 22.12.1941 ja 29.12.1941. Voionmaan arkisto. KA.
311  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 26.10.1945 ja 1.3.1946. Voionmaan arkisto. KA.
312  Kivimäki 1965, 263.



 pettymyksiä ja kiristyvä suhde tanneriin 419

toteaa Paasikiveä tukenut Voionmaa. Hänen mukaansa Tannerin kanta 

vei mahdottomuuksiin, ja sitä paitsi, lopullisen henkilölistan laatiminen 

edellytti ryhmänkin suostumusta. ”Onnettomuus maalle, jos Pkivi luo-

puu yrityksestään”, suree Voionmaa.313

Voionmaa joutui marraskuussa 1944 myöntämään itselleen, että 

tie helvettiin oli tehty hyvistä päätöksistä ja että päiväkirjojen pitäjien 

täytyisi luopua jokapäiväisistä merkinnöistään ja tyytyä kuvitteellisem-

paan mietekirjaan.314 Sotasyyllisyyskysymys alkoi painaa myös hallitus-

piireissä. Voionmaan mukaan Mannerheim yritti säilyttää suosikkinsa 

”ribbentropilaiset” − kuten Waldenin ja ”muita korkeita henkilöitä” − 

mahdollisimman monilukuisina hallituksessa, jotta he suojeltuisivat 

mahdollisilta sotarikollisuussyytöksiltä. Sen sijaan mistään suojelusta ei 

Paasikiven puolella ollut mitään pelkoa: ”Pkivi on kyllä minulle moneen 

kertaan hirttänyt heidät kaikki.”315 Voionmaa oli samaa mieltä: hän tulisi 

tukemaan sotasyyllisten tuomitsemista. Voionmaa tuntui ajattelevan sa-

malla tavalla kuin puoluetoverinsa Paavo Lipponen paljon myöhemmin: 

”Politiikassa ei ole vihollisia, vaan vastustajia. Se on kaunis periaate, 

mutta mitä tahansa lurjustelua ei voida hyväksyä.”316

Kriittiseksi käyvä näkemys Tannerista ja hänen politiikastaan ilmenee 

lähes jokaisesta Voionmaan jättämästä dokumentista 1944 aikana. Kun 

sosiaalidemokraatit menivät uuteen hallitukseen, oli Tanner varmis-

tanut, että puolueen tannerilaiset olivat siinä hyvin edustettuina, mitä 

varmistusta Voionmaa piti puolueen ilmapiiriä yhä edelleen repivänä. 

Hän myös paheksui osuuskauppamies Uuno Takin valitsemista ope-

tusministeriksi317 oletettavasti sillä tausta-ajatuksella, että hän itse olisi 

ollut siihen sopivampi mittavan asiantuntemuksensa vuoksi. Paasikivi 

jakoi Voionmaan käsityksen Takista. Tämä oli kyllä hyvätapainen ja ah-

kera työmies, mutta vailla johtajataitoja: ”Häntä on aivan liian paljon 

nostettu.”318

313  Voionmaan päiväkirja 14.11.1944. Voionmaan arkisto. KA.
314  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 17.11.1944. Voionmaan arkisto. KA.
315  Voionmaan päiväkirja 10.11.1944. Voionmaan arkisto. KA.
316  Lipponen 2009, 8.
317  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 17.11.1944. Voionmaan arkisto. KA.
318  Paasikiven päiväkirja 8.4.1949. Ks. Paasikivi 1985, 715.
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Sdp:n puoluekokouksessa loppuvuodesta 1944 Voionmaa valittiin 

puolueen kunniajäseneksi. Itse kokouksesta hän totesi, että sielläkin 

”tannerilainen henki oli vallalla, vaikka oppositio oli vahvempi kuin olin 

luullut”. Tannerilaiset olivat Voionmaan mukaan aivan yliolkaisen yli-

mielisiä. He olivat voittaneet taktisesti jo siksi, että 1944 puoluekokous 

koottiin kasaan vuoden 1939 ehdokkaiden voimin. Jos kokousedustajat 

olisi valittu 1943–1944, olisi se ollut tannerilaisten valta-aseman romah-

dus, siksi voimakkaaksi oppositiohenki puolueessa oli vahvistunut so-

tavuosina. Kuutosten ja nousevan Skdl:n äänenkannattaja Vapaa Sana 

muistutti sotapoliitikoita pirullisen vahingoniloisesti pilakuvalla, jossa 

eversti pysäytti hänelle kunniaa tekemättömän sotamiehen ja kysyi äkäi-

sesti, ”Sotamies! Mikä jäi tekemättä!” Sotamies laahusti ohi ja heitti, 

”Suur-Suomi, toveri!”319 Eniten syrjään joutunutta Voionmaata harmitti 

se, että tannerilainen sotapolitiikka hyväksyttiin kuitenkin niinkin laa-

jasti.320 Samaa mieltä oli Atos Wirtanen. Asevelikaarti uusine toimijoi-

neen, kuten Väinö Leskinen, Unto Varjonen ja Janne Hakulinen, oli 

kuulemma värvännyt oman erityisosastonsa puolueen sisälle ajamaan 

tannerilaisten asiaa. Wirtasen mukaan asevelisiiven tunkeutuminen 

entisten sosiaalidemokraattisten toimijoiden joukkoon tehtiin häikäi-

lemättömästi. Törkeys ja mielivalta tulivat olemaan heidän toimintata-

pansa jatkossakin. Asevelijoukon päämääränä oli puhdistaa puolueesta 

sekin oppositio, mikä Kuutosten erottamisen (1940) sekä Jaakko Kedon 

ja Mauno Pekkalan ulosmarssien (1945)321 jälkeen oli enää jäljellä. Wir-

tanen itse joutui lähtemään 1946, vaikka yrittikin omien sanojensa mu-

kaan sinnitellä puolueen sisäisenä oppositiomiehenä. Seuraava lähtijä 

oli Sdp:n johtava sanomalehtimies Eino Kilpi (1947), jolle ilmoitettiin 

erottamisesta kirjeitse ilman perusteluja.322 Sdp:n pelikentältä pois syök-

setyt eivät tunteneet mitään ymmärtämystä Tanneria kohtaan.

Voionmaan valinta puolueen kunniajäseneksi hymyilytti häntä it-

seään: ”Yleisen luulon mukaan aikovat tannerilaiset heittää puolueko-

kouksessa opposition yli laidan ja siihen kauniiseen ohjelmaan sopisi 

319  Vapaa Sana 23.2.1945.
320  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 30.11.1944. Voionmaan arkisto. KA; Sdp:n puoluekokous järjestettiin 

25.−29.11.1944.
321  Ks. Soikkanen 1991, 55.
322  Wirtanen 1972, 86, 96−97.
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hyvin, että minunlaiseni oppositiomies nostetaan pois pelistä tekemällä 

hänet kunniajäseneksi, minkä jälkeen muita opposition jäseniä sitä hel-

pommin voidaan potkia syrjään.”323 Silmittömiksi tannerilaisiksi Voion-

maa nimitteli ”sotatamma” Martta Salmela-Järvistä ja aseveljiä Jorma 

Tuomista ja Väinö Leskistä, jotka olivat hänen mielestään porvarillisia 

sapelinkalistajia, mutta muuten pehmeitä luonteita. Voionmaa yhtyi 

Sasu Punasen (Yrjö Räisäsen) luonnehdintaan puoluetoimikunnan uu-

desta puheenjohtajasta Onni Hiltusesta: tämä vilkuili kuorman päältä 

vain pehmeää paikkaa, mihin itsensä pudottaisi.324 Wirtasen mukaan 

Hiltunen yritti näytellä tasoittelevaa ja sovittelevaa osaa, mutta ponnet-

tomasti. Vuoden 1944 puoluetoimikunnan nimittämisestä tuli pitkä 

prosessi, joka päättyi Hannu Soikkasen mukaan hiuskarvan varassa 

olevaan sovintoon.325 Voionmaan koko eduskunnassa olon ajan Sdp:n 

tärkeä puoluetoimikunnan puheenjohtajuus oli ollut tannerilaisten 

käsissä: vuosina 1918−1926 johdossa oli ollut Tanner, hänen jälkeensä 

Matti Paasivuori ja vuosina 1930−1942 Kaarlo Harvala. Tämän kuollessa 

ohjaksiin tarttui toinen Tannerin luottomies Väinö Salovaara 1942−1944 

ja hänen jälkeensä pariksi vuodeksi Onni Hiltunen, joukosta tuntemat-

tomin. Kaikkiaan Tanner oli asioista päättävässä Sdp:n puoluetoimi-

kunnassa joko puheenjohtajana tai jäsenenä kaikki muut vuodet paitsi 

1926−1930, jolloin valtaa toimikunnassa hetkellisesti pitivät hänen kil-

pailijansa, myöhemmin ulos ajetut miehet, Kalle Wiik, Väinö Hupli ja 

Johan Helo.326

Vuoden 1944 lopulla Voionmaa summasi oman politiikkansa linjan 

entisenlaiseksi eli hän tulisi tannerilaisenemmistöstä huolimatta jatka-

maan lojaalia oppositiopolitiikkaa puolueen sisällä. Hän esitti sinnikästä 

kritiikkiä Tannerin vetämästä Sdp:stä: puolue näytti jäätyneen entisyy-

teen ja menettäneen toimintakykynsä. Mutta sen sijaan muut virtaukset, 

kuten kommunistit, demokraattinen liitto (Skdl), sosiaalidemokraatti-

nen oppositio ja Suomi-Neuvostoliitto -yhtymä, näyttivät pauhaavan en-

tistä voimallisemmin vetäen virtaansa laajoja työläisjoukkoja. Helsin-

323  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 4.6.1944. Voionmaan arkisto. KA.
324  Voionmaan päiväkirja 30.11.1944. Voionmaan arkisto. KA.
325  Wirtanen 1972, 39−40; Soikkanen 1991, 39.
326  Sdp:n puoluetoimikunnan jäsenet, ks. Suomen työväenliikkeen historia 1978, liitteet 426−427.
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gin Messuhalli oli joka ilta täynnä poliittisten ryhmittymien kokouksia. 

Taistelua katsellessaan Voionmaa totesi, että pitäisi vain viisaasti ohjata 

ajan virtaa niin onnelliseen suuntaan kuin mahdollista, ”se on minun 

oppini”.327 Atos Wirtanen kuvaa Sdp:n vuosien 1941−1944 valtavirran 

poliitikkojen toimintaa syntiinlankeemukseksi, josta puolue ei onnistu-

nut nousemaan jaloilleen aseveliklikin toimien vuoksi. Näin Sdp joutui 

Suomen poliittisella kentällä pariksikymmeneksi vuodeksi sekä sisä- että 

ulkopolitiikassa sivuraiteille.328

Tässä henkistä kanttia ja hermoja kysyvässä Sdp:n pudotuspelissä eli 

”väijytystaistelussa” Voionmaa tunsi itsensä lannistuneeksi: ”Omatun-

toni käskisi minua nyt hyvän sään aikana luopumaan eduskunnasta ja 

jäämään pois vaaleista… olen alkusyksystä saakka ollut huonokuntoinen 

ja vähäkuuloisuus lisääntyy yhä, joten pelkään tulevani jo yksin siitä 

syystä epämukavaksi itselleni ja ympäristölleni…”329 Masennusta lisäsi 

se, että eduskunnassakin vallitsi väsynyt, rappeutunut mieliala. Se oli 

istunut jo liian kauan, koko sodan ajan keväästä 1939 lähtien.330 

Sodanjälkeistä Tanneria Voionmaa kuvaa ilkeästi porvareiden ihanteek-

si. (Hän itse oli joutunut porvariksi solvaamisen kohteeksi 1910-luvulla 

radikaalien puoluetovereidensa toimesta.) Voionmaan mukaan Tanner 

oli oikeiston ihanne siksi, että puolueen voimamiehenä tämä oli paras 

tae sille, että porvareiden yhteiskuntarauha saatiin pysytettyä. Paasiki-

ven päiväkirjat paljastavat, että Tanner oli hänenkin luottomiehensä ja 

välineellistä arvoa omaava ystävä. Paasikivi oli kääntynyt aina Tanne-

rin puoleen kun piti hillitä ja muokata työväenlehtien kirjoittelua tai 

jonkun sosiaalidemokraatin kannanottoja. Jo aikoinaan (1917) Paasiki-

vi oli tehnyt Tannerille suuren palveluksen antamalla OTK:lle kuuden 

miljoonan luoton, ja Paasikivi odotti tietysti vastapalveluksia.331 Tanner 

327  Voionmaan päiväkirja 30.11.1944. Voionmaan arkisto. KA.
328 Wirtanen 1972, 15.
329  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 19.12.1944. Voionmaan arkisto. KA.
330  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 13.12.1944. Voionmaan arkisto. KA.
331  Paasikiven päiväkirja mm. 17.12.1926 (laina-asia), 8.11.1930 (etteivät sosialistit äänestäisi kommunis-

tilakeja vastaan), 29.9.1932 (Sasu Punasen hyökkäys Rytiä kohtaan) ja 17.3.1933 (Tannerin joukkojen 
pysyminen koossa). Paasikivi 2000, 71, 160, 270–271, 289; Paasikivi 1958a, 56–57.
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oli ollut myös Toivo Kivimäen hallituksessa (1932−1936) Kivimäen ”all 

right” -miehenä.332 Kaiken kaikkiansa vuoden 1944 loppuun tultaessa 

Voionmaa totesi ensimmäisen vaiheen välirauhan ajassa päättyneen, 

kaunis käsikädessä kulkeminen kohti yhteistä kohtaloa oli loppunut ja 

tyrkkiminen ja nyrkkiminen alkanut.333

Erään merkitsevän lisäilmeen Voionmaan ja Tannerin välien viilen-

tymiselle antaa se, että Tanner tosiasiallisesti kaappasi Sdp:n ulkopoliit-

tisen auktoriteetin aseman Voionmaalta asettumalla ulkoasiainministe-

riksi 1939. Ulkopolitiikkahan oli vielä 1920-luvulla, kuten Tanner esitti 

Voionmaa-arviossaan 1939,334 nimenomaan Voionmaan osaamisaluetta 

siinä missä �nanssipolitiikka oli Tannerin. Toki Tannerkin oli ollut mu-

kana monissa kansainvälisissä yhteisöissä, joten hän ei ollut ulkopoliit-

tisissa kysymyksissä mikään untuvikko. Toinen, laajempi vierautumisen 

ulottuvuus on miesten poliittisten näkemysten kehittyminen päinvastai-

siin suuntiin. Tanner tunnettiin jo vanhan työväenliikkeen aikana eli en-

nen sisällissotaa ”revisionistina”335, 1930-luvulla hän oli punamultamies, 

mutta sittemmin 1950-luvulla jo sinipunan varhainen suosija.336 Vanhe-

tessaan Tanner oikeistolaistui, kun taas Voionmaan tie kulki oikealta yhä 

enemmän vasemmalle. Nuorena Voionmaa kulki vielä perheensä tavoin 

suomalaisen puolueen polkuja, mutta kiinnittyi 1900-luvun vaihteessa 

reformistiseen Sdp:een sekä sotienvälisellä kaudella ja 1940-luvun alus-

sa sympatisoi jo puolueensa vasemmisto-oppositiota. Tanner-pakoisuus, 

ärtymys tämän auktoritatiiviseen johtamistapaan, toimi yhtenä tärkeänä 

tekijänä Voionmaan vasemmistolaistumiskehityksessä 1930−1940-lu-

vulla. Voionmaa ei päässyt enempää vasemmalle kun mihin päätyi. Seu-

raava askel olisi ollut puolueen jättäminen ja sitä Voionmaa ei koskaan 

vakavasti harkinnut. Tosin ennen jatkosodan aloittamista hän kirjoitti, 

että jos natsilaisuus voittaisi, eroaisi hän puolueesta ja jäisi vapaasti ja 

villiksi kirjoittajaksi − hänhän oli jo tuolloin eläkkeellä, joten se olisi 

käytännössä onnistunut helposti. Samaan hengenvetoon hän kuitenkin 

332  Kivimäki 1965, 76.
333  Voionmaan päiväkirja 13.–19.12.1944. Voionmaan arkisto. KA.
334  Väinö Tanner, Väinö Voionmaa poliitikkona. Työläisnuoriso 2/1939, 30−32.
335  Soikkanen 1975, 325.
336  Lehtinen 2011, 284.
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lisäsi, että natsismin voittaessa kaikki puolueet tulisivat hajoamaan.337 

Sdp oli lujasti Voionmaan ideologinen koti eikä hän tahtonut jättää sitä 

sen tapaiselle henkilölle kuin Tanner 1940-luvun alkupuoliskolla oli. 

Se, ettei Voionmaa jättänyt puoluetta, kertoo myös siitä optimismista 

ja tulevaisuuden uskosta, mitä hänellä oli kaikesta kokemastaan huoli-

matta vielä jäljellä. Jos vertaamme Voionmaata esimerkiksi sittempään 

huipulla olleeseen kansanedustajaan, Skdl:n Anna-Liisa Korpiseen, joka 

jätti paikkansa vapaaehtoisesti vain 45-vuotiaana, on ero suuri. Korpinen 

on muistellut, että hän jätti kansanedustajuuden, koska hän oli poliitti-

sesti sisäisesti rikki ja koska hän toimi kuvainnollisesti sanottuna vain 

puolella sydämellä. Työstä puuttui eheyttä ja innostusta, se muuttui si-

sällöisesti ja henkisesti raskaaksi ja rutiininomaiseksi. Oli aika lähteä, 

ennen kun jätettiin ulos.338

Tanner tuomiolle

Kaikesta henkisiä voimavaroja kuluttavasta taistelusta huolimatta Väi-

nö Tannerin ja Väinö Voionmaan suhteet olivat ulkoisesti korrektit 

30 vuoden ajan aina vuoden 1917 Tokoin senaatista Voionmaan kuole-

maan 1947 saakka. Kumpikin noudatti julkisuudessa kirjoittamattomia 

poliittista aatetoveruutta koskevia ja sivistyneistön omaksumia käyttäy-

tymisohjeita ja -muotoja. Julkisia riitoja ei järjestetty. Miesten välisestä 

suhteesta on jäänyt tietoa pääosin Voionmaan jättämien dokumenttien, 

päiväkirjojen ja kirjeiden kautta. Vaikka Tanner kirjoitti paljon poliitti-

sista tapahtumista etenkin vankilassaolo-aikainaan (1946–1948), hän 

on maininnut keskeisellä paikalla eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan 

puheenjohtajana toimineen Voionmaan huomiota herättävän niukasti 

vain ohimennen ja toissijaisissa yhteyksissä. On myös turha etsiä Tan-

nerin henkilöarkistosta Voionmaalta tulleita kirjeitä tai hänelle lähetet-

tyjä kirjekonsepteja. Niitä ei ole säilytetty, vaikka tiedämme, että heidän 

337  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 26.5.1941. Voionmaan arkisto. KA.
338  Skdl:n Anna-Liisa Korpisen haastattelu 12.7.1988, 53. Haastattelija Marjatta Hietala. Eduskunnan ve-

teraanikansanedustajien muistitietokokoelma.
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välillään oli kirjeenvaihtoa.339 Tämä ilmiö on nähtävissä myös muissa 

muistelmissa, joita on hiottu ja sensuroitu julkistamista varten.340 Muun 

muassa Ryti mainitsee muistelmissaan ulkoministeri Wittingin vain 

vähämerkityksellisissä yhteyksissä ja niukasti, mikä kertoo miesten 

välisestä epäluottamuksesta.341 Tannerin muistelemissa Voionmaasta 

annettu kuva harmittomana tiedemiehenä ja vähäarvoisena poliittisena 

�guurina on tarkoin harkittu valinta, ja se paljastaa suhteen pinnallisuu-

den ja miesten keskinäiset, syviksi käyneet antipatiat.

Miesten suhdetta avaava harvinainen teksti on Tannerin juhlapuhe 

70 vuotta täyttäneelle Voionmaalle keväällä 1939. Tanner aloittaa puheen-

sa sanomalla, että ”monet ajatukset askartelevat helmikuun 12 päivänä 

professori Voionmaata muistellen”. Huomionarvoista on, ettei Tanner 

kutsu Voionmaata toveriksi, kuten vasemmiston syntymäpäivätervehdyk-

sissä on ollut ja on edelleen tapana. Tanner puhuttelee Voionmaata pro-

fessori-ministeriksi, ahkeraksi työmyyräksi, yhä vilkkaaksi, innokkaaksi 

ja tulisimmaksi nuorukaiseksi, historiantutkijaksi, raittiustyöntekijäksi 

ja suuripiirteiseksi kansanvalistajaksi, mutta ei toveriksi. Lopulta Tanner 

pääsee itse asiaan ja huokaisee: ”Mutta Voionmaa poliitikkona – se on 

oma lukunsa.” Tanner asettaa kokonaan kyseenalaiseksi, oliko Voion-

maata oikeus pitää poliitikkona ajan poliitikkojen joukossa.342

Tannerin mukaan tavalliset poliitikot harrastivat tavanomaista puo-

luetoimintaa ja järjestötoimintaa, mitä Voionmaa ei hänen mukaansa 

tehnyt. Taitavan poliittisen pelurin ja puoluejohtajan näkökulmasta 

Tannerista oli hämmästyttävää, että Voionmaalla ei ollut poliitikoille 

ominaista kunnianhimoa eikä vallanhalua. Tämänhän Tanner oli omin 

silmin nähnyt Tartossa 1920, jossa Voionmaa jäi suosiolla parrasvalojen 

varjoon aktiivisesta aluepoliittisesta toiminnastaan huolimatta. Vaikka 

Voionmaa oli ollut jo vuosikymmeniä vakaumuksellinen sosiaalidemok-

339  Ainoastaan muutamia Tarton neuvottelujen aikaisia sähkösanomia on säilynyt muiden sähkösanomi-
en seassa.

340  Sota-ajan keskeisten toimijoiden, Rytin, Tannerin ja Mannerheimin muistelmat on kaikki siistitty, 
sensuroitu ja hiottu sodanjälkeisiä oloja vastaaviksi. Ne ovatkin leimallisesti puolustuspuheita eivätkä 
siinä määrin sellaisia autenttisia lähteitä, kuten Voionmaan jälkeensä jättämät kirjeet, päiväkirjat ja 
muut asiakirjat, jotka tässä työssä ovat keskeisinä lähteinä.

341  Ryti 2012, 105: Ks. Rautkallion alaviite 29.
342  Väinö Tanner, Väinö Voionmaa poliitikkona. Työläisnuoriso 2/1939, 30–32.
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raatti, hän ei Tannerin tiedon mukaan ollut antanut valita itseään mihin-

kään puoluetehtävään. Tosiasiallisesti Voionmaa valittiin sisällissodan 

jälkeen Sdp:n väliaikaisen puoluetoimikunnan varajäseneksi ja 1919 

puoluekokouksessa puoluetoimikunnan jäseneksi sekä muun muassa 

puolueen maatalous-, sosialisoimis- ja työväensuojeluohjelmia tekeviin 

komiteoihin. Voionmaa nousi nopeasti sosiaalidemokratian eri aluei-

ta käsittelevien teemojen johtavaksi ja usein käytetyksi asiantuntijaksi 

puolueessaan.343 Hän kuului kiistatta puolueensa johtohenkilöihin 1919 

ja 1920−30-luvulla. Tanner oli unohtanut nämä Voionmaan ansiot ja 

totesi, että toisin kuin muut poliitikot, jotka olivat puolueen sekatyöläi-

siä, Voionmaa ei suostunut olemaan käytettävissä kuin vain tiettyihin 

tehtäviin. Tämän johdannon jälkeen Tanner arvioi Voionmaata moni-

selitteisesti, näennäisesti kehuen, mutta todellisuudessa arvostellen: 

”Hän käyttää puoluetta, eduskuntaa ja hallitusasemaa vain jonkinlaisina 

instrumentteina, joita hän soittelee edistääkseen harrastamiaan asioita. 

Mutta silloin kun niistä on kysymys, on hän mukana innolla.”344

Tanner leimasi Voionmaan poliittiseksi herkuttelijaksi, joka nautti 

vain pitämiään ruokalistan lajeja. Hän oli siten valinnut kadehdittavan 

osan. Kun muut saivat tehdä arkista puolueraadantaa, professori valikoi 

tehtävänsä ja sanottavansa oman kiinnostuksensa ja tahtonsa mukaan. 

Tanner hurskasteli, ettei tämä ollut mikään arvostelu, sillä keskittymällä 

omaan osaamiseensa Voionmaa oli tehnyt suuria palveluksia puolueelle 

jo niistä ajoista kun tämä valittiin dosentiksi Helsingin yliopistoon 1903. 

Jo tuolloin Tannerkin oli kuullut ihmettelyjä siitä, että yliopistolla kerrot-

tiin olevan joku opettaja, joka oli sosiaalidemokraatti. Viimeistään 1906, 

kun laajasti luettu Sosialidemokratian vuosisata ilmestyi, professori jätti 

syvän jälkensä Suomen työväenliikkeen historiaan. Vaikka Voionmaa 

näin oli tullut jo aikaisin tutuksi työväenliikkeessä, hän ”antoi” valita 

itsensä kansanedustajaksi vasta 1919. Tuolloin Voionmaa ei ollut voi-

nut enää kieltäytyä ehdokkuudesta. Vaikka tämä oli aika ajoin halunnut 

irtaantua kansanedustajuudesta, se ei enää ollutkaan mahdollista: ”Kan-

sa on vaatinut hänen valitsemistaan, ja luottamusta on ollut enemmän 

343  Soikkanen 1975, 340.
344  Väinö Tanner, Väinö Voionmaa poliitikkona. Työläisnuoriso 2/1939, 30–32.
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kuin tarpeeksi”.345 Tosiasiallisesti Voionmaa pyrkimällä pyrki 1907 en-

simmäiseen eduskuntaan raittiusmiehenä eikä tullut, kuten aiemmin 

on kerrottu, pettymyksekseen valituksi.

Voionmaan kaksikymmenvuotista kansanedustajauraa Tanner kuvasi 

näin: Voionmaa oli kulkenut johdonmukaisesti omaa tietään. Hän ei 

ollut puuttunut varsinaisiin poliittisiin kysymyksiin ”eikä suuresti mo-

niin muihinkaan niistä asioista, joita eduskunnan esityslistalla esiintyy”. 

Sen sijaan Voionmaa oli puhunut perusteellisesti raittiudesta, kansan-

valistuksesta sekä ”jossain määrin” myös ulkopoliittisista kysymyksistä. 

Tosiasiallisesti Voionmaa oli 1920–1930-luvulla niitä harvoja edustajia, 

joilla ylipäätään oli kiinnostusta ulkopolitiikkaan, mistä hän sai vain 

hillittyä kiitosta Tannerilta. Olipa Tanner nähnyt tämän kiinnostuksen 

jo varhain: hänhän oli kutsunut Voionmaan vähemmistöhallituksensa 

ulkoasiainministeriksi 1926–1927. Hallituksessaan Tanner jätti ulko-

asiat täysin Voionmaan harteille − toisin kun esimerkiksi presidentti 

Relander, joka seurasi ja kommentoi ahkerasti ulkoasiainministereiden 

toimia. Presidentti oli ollut tyytyväinen Voionmaan työhön.346 Kaiken 

kaikkiaan, tuumaa Tanner, Voionmaata ei voinut kutsua poliitikoksi, 

sillä hän ”kulki vain omia latujaan ja teki semmoista työtä, joka häntä 

miellytti”. Yhteistoiminnastaan Tanner tiesi myös sanoa, että Voionmaa 

ei halunnut olla sidottu: hän oli vapaa kirjailija ja luennoitsija, jota koko 

ajan paloi halu keskittyä tutkimukseen.347 On selvää, että tämä ylistyk-

sessäänkin hänet elitistiksi ja oman hyödyn tavoittelijaksi leimaava puhe 

loukkasi Voionmaata ja kiristi hänen näkemystään Tannerista entises-

tään. Ulkoisen tyynenä Voionmaa kuitenkin kuunteli puoluetoverinsa 

juhlapuhetta.

Miesten näennäisen kohtelias, mutta tosiasiallisesti kriittinen asenne 

toisiinsa näkyi myös Voionmaan kirjoittelussa jo varhain. Tarton neu-

vottelujen aikaan, elokuussa 1920, Voionmaa arvioi neuvottelukunnan 

toista sosiaalidemokraattista edustajaa Tanneria yllättävän kielteisesti. 

Tanner oli tuohon aikaan 39-vuotias Elannon pääjohtaja. Hän oli Voion-

maan mittainen lyhyehkö sinisilmäinen ja vaaleahiuksinen, ulkoiselta 

345  Väinö Tanner, Väinö Voionmaa poliitikkona. Työläisnuoriso 2/1939, 30–32.
346  Nevakivi 1988, 83, 85.
347  Väinö Tanner, Väinö Voionmaa poliitikkona. Työläisnuoriso 2/1939, 30–32.



428 pettymyksiä ja kiristyvä suhde tanneriin

olemukseltaan sopusuhtainen mies ja koulutukseltaan juristi. Hänet 

oli valittu Sdp:n puheenjohtajaksi sisällissodan jälkeisessä puolueen 

kasvojen pesussa loppuvuodesta 1918. Sinänsä Tanner oli sopiva mies 

työväenpuolueen johtoon: hän oli vaatimattomista oloista Helsingin työ-

läisten asuinalueilta ja noussut sosiaalisesti koulutuksensa nosteessa jo 

ensimmäisen eduskunnan (1907) kansanedustajaksi Turun pohjoisesta 

vaalipiiristä ja Sdp:n lupaavaksi nuoreksi poliitikoksi. Voionmaa ymmär-

si Tannerin kannatuksen perusteet. Tämä omasi hyvinkin luottamusta 

herättäviä piirteitä. Tanner oli ihmeteltävän asiallinen, järkevä ja tyyni 

julkisessa esiintymisessään.348 Hänen puheenvuoronsa olivat aina tehty 

ottaen huomioon niiden toteuttamismahdollisuudet, eikä häntä voinut 

mitenkään luonnehtia populistiksi. Toisaalta Tanner oli laskelmallinen 

ja havainnoissaan tarkka ja terävä. Tarton neuvotteluissa Voionmaa ke-

hui Tanneria mieheksi, joka näki hallitusten esitysten takaportit ja sala-

tut aikeet. Vaikka Tannerin julkisuuskuva oli tyyni, se ei ollut Kuolleen 

meren tyyneyttä: ”Tässä tyynessä lahdessa jos missään se kala kutee.” 

Näennäisen kylmäkiskoisen pinnan alla repesi äkillisesti, kun asiat eivät 

menneet hänen tahtonsa mukaisesti. Sisukkuus ja kärsivällisyys loppui-

vat myrskyyn, purkaukseen, jotka herättivät hämmennystä ja pelkoakin 

– olihan Tanner suuren puolueen nokkamies.349

Voionmaan mukaan Tanner oli mies, joka ajatteli ensin tarkoin, mitä 

sanoi ja mitä puhui: ”Ei yhtään sanaa liikaa, eikä liian vähän”, toteaa 

Voionmaa. Tarton keskusteluissa Tanner yleensä ensin kuunteli muita, 

naputti sitten pöytään ja antoi hyvin harkitun mielipiteensä, joka Voion-

maan mukaan sai usein yleisen hyväksynnän. Toisinaan, kun asiat eivät 

menneet hänen ajattelemallaan tavalla, hän nousi pöydästä ja tokaisi 

kuinka asiat menivät ”huut hiiteen”, ja että asiat tuli tehdä niin ja näin, 

muuten hän uhkasi tehdä ”tenät”. Osuiko Tanner sitten arvioissaan aina 

oikeaan? Voionmaa epäili sitä usein, ja arvioi Tanneria kovin sanoin. 

Tämä ei ollut luova henkilö, ei itsenäinen eikä omintakeinen. Nämä ikä-

vät ominaisuudet johtuivat hänen kahdesta erityisen kielteisestä luon-

teenpiirteestään. Yhteiskunnallisissa ja valtiollisissa asioissa Tanner oli 

348  Mm. Pekka Railon muistelmat (s. 1888). Sidos 25. Työväen Muistitietokokoelma. TA.
349  Voionmaan päiväkirja 15.8.1920. Voionmaan arkisto. KA.
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Voionmaan mukaan ehdottomasti materialisti. Tämä tarkoitti sitä, että 

Tannerin maailmankuvassa talouselämä määräsi kaikki ja itsekkyys oli 

se pohja, johon kaikki perustui. Kaikki henkinen työ oli Voionmaan 

mukaan Tannerille hölynpölyä ja katinkultaa. Voionmaa kertoo, kuinka 

Tanner oli kerrankin tokaissut, että ”Lenin on oman rahan ja työn puut-

teesta kirjoitellut paksuja �loso�sia teoksia”. Voionmaa lisäsi päiväkir-

jaansa ironisesti, että rahan takia kai saksalainen tunnettu sosialisti Karl 

Kautskykin kirjoitti, ja sen takia varmaan kaikki Suomen tiedemiehet, 

kirjailijat ja taiteilijat tekivät työtään, kun ei ollut parempia ansioita!350

Tämä maailmankatsomus teki Tannerin jääkylmäksi Jäämeren ja Kar-

jalan asioissa, mitkä olivat Voionmaalle sydämen asioita. Tanner totesi jo 

Tartossa 1920, ettei hän ollut erityisen kiinnostunut Karjalan asiasta.351 

Kiinnostus pohjoiseen oli taas välineellistä, hänethän oli valittu Petsamo 

Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtajaksi (1921−1927). Päiväkirjassaan 

Tanner toteaa tunteettomasti vuosien 1943−1944 tapahtumiin liittyen, 

että Suomen hallitus ei tulisi puolustamaan Pohjois-Suomea ja Lappia, 

vaan jättäisi alueen neuvostoliittolaisten ja saksalaisten taistelutante-

reeksi. Tai jos USA ja Englanti sinne hyökkäisivät, annettaisiin niiden 

vallata alue asettumatta vastarintaan. Samaan mieltä oli Mannerheim.352 

Samalla kevyellä logiikalla Lappi oli annettu saksalaisten sotatoimi- 

alueeksi loppukesästä 1941.353 Tanner ajoi Voionmaan mukaan alue-

liitoksia vain siksi, että ne olivat välttämättömiä pahoja. Tämä tavaton 

realistisuus teki Tannerista Paasikiven ystävän, Voionmaa arveli. Tar-

tossa elokuussa 1920 Voionmaa kirjoittaa muistivihkoonsa, että ”Tan-

ner on ihastunut Paasikiveen”, ja että Paasikiven Voionmaan mielestä 

huonot ominaisuudet olivat Tannerin mielestä totuuden ja järkevyyden 

todistuksia.354 Kaiken kaikkiaan Tannerin äärirealistisuus teki hänestä 

Voionmaan mukaan rajoittuneen. Tältä uupui kyky nähdä sielullisten 

ja henkisten voimavarojen vaikutusta yhteiskunnallisessa kehityksessä 

350  Voionmaan päiväkirja 15.8.1920. Voionmaan arkisto. KA.
351  Paavolainen 1979, 327.
352  Tanner 1952, 87, 99–100.
353  Lähteenmäki 1999, 43–52.
354  Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että Paasikivi ja Tanner olivat jo vanhoja tuttuja. Tanner oli mm. 

Paasikiven oppilas 1899–1902 Liikemiesten kauppaopistossa ja vuoden 1906–1907 vaalikamppailussa 
Tanner haastoi Paasikiven väittelytilaisuuteen. Polvinen & Heikkilä & Immonen 1989, 72, 133–134.
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sekä kyky arvioida poliittista tilannetta niiden kautta. Sen takia Tanner, 

toteaa Voionmaa, ampui usein harhaan: ”Hän joutuu siksi usein urille, 

joita työväki ei ymmärrä.”355

Toinen Tannerin heikko ominaisuus oli Voionmaan mukaan liialli-

nen häikäilemättömyys. Suurten tehtävien ajamisessa se oli hyvä, mutta 

ei pienempien asioiden hoidossa. Tämä johti siihen, että Tanner louk-

kasi toisten ihmisten hienoimpia tunteita. Tanner oli loukannut myös 

Voionmaan tunteita, koskapa tämä kirjoittaa arviossaan, että Tannerin 

ylistetty energisyys, luvallinen kunnianhimoisuus ja hyväksyttävä häi-

käilemättömyys esiintyivät joskus liian itsekkäästi ja itsevaltaisesti, jopa 

raa’asti ja sivistymättömästi. Näiltä osin Voionmaan tuomio oli kova ja 

hän katsoi Tanneria ylhäältä alaspäin: ”Se johtuu kai syvemmän aka-

teemisen sivistyksen puutteesta ja todellisten sivistysarvojen tuntemat-

tomuudesta tai halveksumisesta.” Toisaalta Voionmaa totesi, että koti-

oloissa Tanner oli varmaan hyvin humaani mies, hyvä puoliso ja hellä 

mutta itsevaltainen isä. Hän varmaan osasi olla myös hauska, leikkisä ja 

hyvä toveri, ja hänestä olikin liikkeellä monia hyviä vitsejä. Yhteenvetona 

Voionmaa totesi syksyllä 1920, että ikäero (13 vuotta) ja maailmankatso-

musten vastakkaisuus asettivat hänen ja Tannerin toveruudelle vissejä 

rajoituksia.356

Voionmaalle tarjoutui mahdollisuus julkisesti esitellä puolueensa tah-

tomiestä tämän 60-vuotisjuhlakirjassa maaliskuussa 1941. Huolimat-

ta siitä, että Tanner toimi ministeritehtävissä kaikkiaan vain noin viisi 

vuotta, Voionmaa näki hänet ennen muuta vallankahvaisena ja taitavana 

poikkeusaikojen hallitusmiehenä, ”eikä voida kuvitella, että kukaan olisi 

näistä tehtävistä suoriutunut paremmin kuin hän”. Voionmaan näen-

näisen kehuva kirjoitus sisältää samanlaista pientä piruilua kuin Tan-

nerin kommentit hänestä. Voionmaan mielestä piti oikein kysyä, mitä 

ominaisuuksia hyvältä hallitusmieheltä pitäisi vaatia. Ainakin hänen 

tuli toimia vapaan yleisen mielipiteen alituisen tarkkailun ja arvostelun 

alaisena, ja hänen tuli olla oman puolueensa luvalla hallitusmies mutta 

ajaa samalla kaikkien asiaa. Tärkeintä oli kuitenkin se, että hänen tuli 

355  Voionmaan päiväkirja 15.8.1920. Voionmaan arkisto. KA.
356  Voionmaan päiväkirja 15.8.1920. Voionmaan arkisto. KA.
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olla yksilöllisesti laadukas. Sen kriteerin Tanner täytti Voionmaan mie-

lestä empimättä.357

Kuvaavasti Voionmaa muisti juhlakirjoituksen alun jälkeen vain koh-

talaisen kielteisiä tapahtumia Tannerista. Voionmaa muistutti arvionsa 

aluksi Tannerin itsepäisestä toiminnasta Tokoin senaatin hajaantumis-

vaiheessa 1917: kaikki muut sosiaalidemokraatit olivat jo eronneet, mutta 

”miehekkäästi” Tanner jäi yksin ”eikä ollut tietääkseenkään sosialidemok-

raattisen puoluetoimikunnan ja eduskuntaryhmän väliaikaisen toimi-

kunnan hänelle lähettämästä eroamiskäskystä”. Voionmaa ilkkuu tässä 

piilotellusti Tannerin puheita puoluekurin noudattamisen tärkeydestä. 

Vuoden 1926 Tannerin hallituksesta Voionmaa taas muistaa mainita, 

että eduskunnassa Tannerin hallitusta vihattiin eikä se itsekään aina 

kokenut olevansa erehtymätön. Lopuksi hallituksen ainainen kivittämi-

nen oli häirinnyt hallituksen työrauhaa, kalvanut sen arvovaltaa ja tehnyt 

sen aseman lopulta sietämättömäksi. Päätteeksi Voionmaa piikittilee 

Tannerin rooleja välirauhanajan hengessä: Tämän hallitusmiestoiminta 

oli ohittanut jo kaikki puoluerajat.358

Tannerin väheksyvä asennoituminen Voionmaan asiantuntijuuteen se-

littyy myös sitä kautta, mitä hänen perhepiirissään ajateltiin eri ammat-

tialojen edustajista. Tannerin pojantytär on esittänyt kunnianhimoisen 

sosialisti-isoäitinsä Lindan – joka oli Hella Wuolijoen ystävä neljänkym-

menen vuoden ajan sotasyyllisyyskriisiin saakka359 – pitäneen sellaisia 

aloja kuin historia mystisinä ja epätieteellisinä, huonosti palkattuina 

ja spekulatiivisina aloina, jolle ei missään tapauksessa voinut ajautua. 

Sen sijaan Linda-rouva oli päättänyt, että ainoastaan insinööri- ja lääkä-

riammatit olivat sopivia hänen omille ja myös sukunsa lapsille. Isoäiti 

Linda piti ylipäätään yliopisto-alalle suuntautumista haihatteluna. Kun 

357  Voionmaa 1941, 389–391.
358  Voionmaa 1941, 392–400.
359  Naiset olivat tavanneet 1905 perustetussa Ylioppilaiden Sosialidemokraattisessa Yhdistyksessä (YSY:

ssä). Linda Tanner lopetti ystävyyden kun Hella Wuolijoki tuli esittämään, että Tanner anoisi itselleen 
ankarinta sotasyyllisyystuomiota, vaikka Väinö Tanner oli pelastanut hänet 1943 kuoleman uhasta. 
Wuolijokihan sai syytteen auttaessaan Santeri Nuortevan Neuvostoliitossa asuvaa tytärtä Kerttu 
Nuortevaa tämän tiedusteluretkellä Suomessa. Tanner Linda 1965, 196−202; Tanner Riikka 2004, 79, 
105–111; Meinander 2009, 104−106; Wirtanen 1972, 55−66.
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pojantytär valitsi kirjallisuuden ja historian opiskeluaineikseen, isoäiti 

nauroi väheksyen, että ”Hist�ilari, sehän on pelkkä avioliittolinja”. Jos 

herrojen arvot tässä suhteessa olivat erilaiset, eivät rouvien Voionmaa ja 

Tanner välit netkään olleet läheiset, vaikka Tannerit asuivatkin jonkin 

aikaa Voionmaiden naapurustossa Merikadulla 1910-luvulla ja rouva 

Tanner hyödynsi rouva Voionmaan keskuskeittiötä.360

Kuten edellä olevasta nähdään, vuosiin 1939–1944 tultaessa Voion-

maan varauksellinen suhde Tanneriin kiristyi katkeamispisteeseen. Li-

kimain kaikissa poliittisissa kysymyksissä Voionmaa kritisoi Tannerin 

sotapolitiikkaa ja tannerilaisia. Matti Lepistö, joka sodan aikana edus-

ti Sdp:n nuorempaa kansanedustajapolvea, näki sodan ajan tapahtu-

mien tietyllä tavalla romahduttavan Voionmaan. Lepistö – samoin kuin 

Fagerholm361 – oli erittäin hämmentynyt Voionmaan tavattomasta kat-

keruudesta Tanneria kohtaan, minkä miehet ymmärsivät vasta paljon 

myöhemmin. Aikanaan Voionmaan ja Tannerin käytös toisiaan kohtaan 

oli niin sivistynyttä, ettei kireyttä heidän suhteissaan havainnut edes 

heitä ympäröinyt toverijoukko. Lepistön mukaan Voionmaa kärsi sota-

aikana haaksirikon ja menetti ”jollain tavoin tasapainon”.362 Fagerholm 

puolestaan oli sen verran tannerilainen vielä ikämiehenäkin, että tuoh-

tui Voiomaan 1971 ilmestyneiden sota-ajan kirjeiden Tanner-kritiikistä: 

”Ennen Voionmaan kirjan ilmestymistä minulla oli hänestä hyvin kor-

kea käsitys.”363 Voionmaan lähipiiri tiesi miesten suhteiden kireyden, 

ja poika Tapio yrittikin piristää alakuloista isäänsä: ”Ei auta muu kuin 

pitää pää pystyssä.”364

Kun Voionmaa kuoli toukokuussa 1947, Tanner istui Helsingin itäi-

sessä osassa Sörnäisten keskusvankilassa sotasyylliseksi tuomittuna, 

hyvin katkerana ja revanssihenkisenä miehenä. Vapauduttuaan hän 

tulisi janoamaan hyvitystä, mikään muu kuin pääministeriys ei tahto-

nut hänelle kelvata, Matti Lepistö on muistellut.365 Sörnäisten vanki-

360  Tanner Riikka 2004, 55, 116–118.
361  Fagerholm 1977, 156–157.
362  Matti Lepistön (s. 1902 Toholampi) muistelmat. Työväen muistitietotoimikunnan kokoelmat, sidos 

26B. TA.
363  Fagerholm 1977, 157.
364  Tapio Voionmaan kirje V. Voionmaalle. Kansio 1. Voionmaan arkisto. KA.
365  Sdp:n Matti Lepistön haastattelu 15.12.1988 ja 6.2.1989, 66−67, 91, 124. Haastattelija Jukka Luukkanen. 

Eduskunnan veteraanikansanedustajien muistitietokokoelma.
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lassa Tanner kokosi ensimmäisenä Tarton ajan muistelmansa, jossa 

hän mainitsee Voionmaan vain sivumenen toisarvoisissa yhteyksissä 

eikä esimerkiksi kerro tämän vihkiytymisestä salaiseen diplomatiaan. 

Siistit ja kronologisesti etenevät muistelmat ilmestyivät 1949. Mitään 

arvoa Voionmaan työstä tynkä-Petsamon saantipuuhassa Tanner ei 

anna. Muistamattomuus saattoi tosin liittyä siihenkin, että Petsamo 

oli menetetty. Tannerin kyynisen realistisesta näkökulmasta katsottuna 

luovutetulla Petsamolla ja Karjalalla ei menetettyinä alueina ollut enää 

mitään arvoa, eikä niiden perään ollut syytä enää haikailla. Myös muis-

telmissaan sotienvälisestä ajasta Tanner sivuuttaa Voionmaan huomio-

ta herättävän vähäisillä maininnoilla. Kyseiset muistelmat ilmestyivät 

1966. Muistelmissaan Tanner kuittasi lyhyesti Voionmaan ottamisen 

vähemmistöhallitukseensa 1926–1927: ”Voionmaa oli tarpeellinen, hän 

oli ainoa, joka harrasti ulkopoliittisia asioita.” Hän ei kuitenkaan mal-

ta olla väheksymättä tätä tässäkin yhteydessä. Tanner lisää, että hänen 

ministerivalintojaan oli tuolloin irvistely siksikin, että ”Voionmaata ei 

pidetty sellasena järkevän harkinnan miehenä, jota maamme arkaluon-

toisen ulkopolitiikan hoitaminen edellytti”.366

Tanner ei missään vaiheessa myöhemminkään antanut arvoa Voion-

maan ulkopoliittiselle osaamiselle eikä jätä missään muistelmakirjas-

saan tästä kehuvaa tai ylipäätään muistettavaa kuvaa. Tässä kohtaa on 

kuitenkin huomattava se seikka, että katkera ja ’petetty’ Tanner kir-

joitti muistelmansa vankeudessa sotasyylliseksi tuomittuna. Tannerin 

jälkikäteen kirjoitettujen muistelmien lähdearvoa ei voida näin ollen 

verrata Voionmaan autenttisten kirjeiden antamaan aikalaisarvioon. 

Tannerin, samoin kuin Rytin ja Mannerheimin muistelmat ja päiväkir-

jat ovat nekin jälkikäteen hiottuja, miesten omaa toimintaa siloittavia, 

rauhanhakuisuutta korostavia ja puhdistettuja sodan kokemusten ja 

toimien osalta erityisen tarkkaan. Monet sotasyylliset kirjoittivat vanki-

la-aikanaan muistelmansa. Kun Kivimäkikin alkoi koota muistelmiaan, 

oli Henrik Ramsay huomauttanut hänelle lakonisesti, että poliittiset 

muistelmat ovat niin huvittavia siksi, että ne ovat niin epäluotettavia.367 

Myös Fagerholm on todennut, että muistelmat eivät ole läheskään aina 

366  Tanner 1966, 80.
367  Kivimäki 1965, 5.
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niin luotettavia kuin historialliset dokumentit.368 Onkin niin, että sota-

ajan johtomiehet kirjoittivat muistelmansa puolustuspuheikseen, mutta 

myös luodakseen omaa elämäänsä koskettavista tapahtumista kauniin 

ja loogisen elämäkertomuksen ja ryhdikkään poliittisen identiteetin jäl-

kipolvien ihailtaviksi tai hämmästeltäviksi.

Voionmaa ei Tannerin tapaan ehtinyt itse julkaista itsestään yhtä kir-

jallista kertomusta, muistelmaa. Hän teki kyllä omaelämäkerrallisen 

käsikirjoituksen ja lähetti sen Paasikivelle kommentoitavaksi,369 mutta 

käsikirjoitusta ei enää löydy arkistoista eikä perillisiltä. Se, että Voion-

maa kaikessa kiireessä ja paineessa kokosi elämänsä kaarta paperille 

juuri sodan päättyessä, kertoo siitä, että hän tunsi aikana olevan jo täyt-

tymässä. Se, että Voionmaa halusi jakaa käsikirjoituksensa poikansa ja 

Paasikiven kanssa, vahvistaa näkemystä, että omaelämäkerrallinen ker-

tomus ei ole vain kulloisenkin kirjoittajan tuote vaan esitettyjen kerto-

musten merkitykset luodaan minän ja toisen välillä, ristiriitaisissa ja mo-

nitulkinnallisissa vuorovaikutustilanteissa.370 Voionmaasta ei ole liioin 

jäänyt jäljelle nauhoitettua haastattelu- tai oral history371-aineistoa eikä 

liioin kirjoitettua suullista 372 -materiaalia, mutta yhtä arvokkaita lähteitä 

tässä suhteessa ovat hänen jälkeensä jättämät ja hänen kokemusmaail-

maansa avaavat päiväkirjat, kirjeet ja muut muistiinpanot. Ne voidaan 

tulkita eriaikaisten muistojen kirjalliseksi ketjuksi, joka kyseenlaistaa 

perinteisen, yhdeksi juonelliseksi tarinaksi (johdanto, keskiosa, loppu) 

rakennetun muistelman.373 Muistelmat, omaelämäkerralliset aineistot ja 

368  Fagerholm 1977, 108.
369  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 11.11.1944. Voionmaan arkisto. KA; Voionmaan laajaan tuotantoon ei 

kuulunut lainkaan biogra�oita. Sen sijaan hän kirjoitti elämänsä aikana lukuisia lyhyitä henkilöesitte-
lyjä, mm. Kyläkirjaston Kuvalehteen 1891 ja 1898−1909, Kylväjään 1919, Suomen Sosialidemokraattiin 
1920 (Matti Helenius-Seppälästä), Työväen Akatemian vuosikirjaan 1933 (Julius Ailiosta), Raittiusasian 
tietokirjaan ja N. R. af Ursinin juhlajulkaisuun 1934, Kansalliseen Elämäkerrastoon I−IV 1927−1932 
sekä viimeiseksi jääneen, Arvi Hautamäen 50-vuotispäiväesittelyn. Ks. Voionmaa T 1939, 5−28.

370  Ks. Ihanus 2001, 242.
371  Kapeasti ajateltuna oral history ”suullinen historia” on puheena tuotettua ja nauhoitettua aineistoa, 

ks. mm. Portelli 2006, 50.
372 ”Kirjallinen suullinen aineisto” käsitetään yleensä jonkun muun (haastattelijan, kirjaajan) puhujan 

puheesta sanatarkasti litteroimaa aineistoa.
373  Historiantutkijana ja kertojana Voionmaa jätti omasta elämästään kertovat päiväkirjat ja kirjeet poi-

kansa kautta jälkipolven/kuulijoiden luettavaksi, kommentoitavaksi ja tulkittavaksi. Hänen kirjeensä 
voidaan näin sanoa olevan jo lähtökohtaisesti hänen itsensä, kirjeiden saajan sekä yhteisön jäsenten 
välistä interaktiivista puhetta. Ks. Linde 1993, 11−12.
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omaelämäkerrat on usein luokiteltu toisistaan erillisiksi analyysikatego-

rioikseen.374 Samoin on eritelty ja pidetty vastakkaisina kokemuksellista 

tunnemuistamista ja historiallisesti tiedostettuja ja harkittuja muisto-

ja.375 Voionmaan – menneisyyden aineistoja analysoivan ammattihisto-

rioitsijan ja poliitikon – jättämän aineiston näkökulmasta molemmat 

eriyttämisen tavat tuntuvat keinotekoisilta, niin lomittuneita toisiinsa 

ovat yhtäältä hänen elämästään kertovat monentyyppiset dokumentit, 

toisaalta tunnekokemuksiin pohjaavat muistiipanot ja harkitut, poliitti-

sen testamentin tapaiset kirjoitukset.

Muistelmat, olkoonpa ne monogra�oita tai yksittäisten muistojen 

ketjuja, kertovat paljon paitsi kunkin ajan tapahtumahistoriasta ja yh-

teiskunnallisesta tilasta, myös kirjoittajansa arvoasetelmista ja tunne-

maailmasta. Toisaalta yhtä arvokasta kuin se, mitä muistelmissa on, on 

se, mitä sieltä on jätetty pois. Kun Tanner mainitsee laajoissa ja yksi-

tyiskohtaisissa muistelmissaan Voionmaan vain ohimennen, se kertoo 

muistelijan tietoisesta valikoinnista muistojensa suhteen mutta myös 

hänen syvästä loukkaantumisestaan ja sisäisestä patoutuneesta tun-

teesta jo edesmenneeseen puoluetoveriinsa. Tässä suhteessa Tannerin 

muistelmien ja aikalaisdokumenttien tuottaman Voionmaa-kuvan välillä 

on selkeä ero. Aikalaislähteiden mukaan Voionmaan rooli oli Suomen 

poliittisellä kentällä kiistatta merkittävä. Siitä kertoo sinällään jo hänen 

esittämisensä suurlakon 1905 aikaiseen väliaikaiseen hallitukseen376 

ja Tokoin senaatin varapuheenjohtajaksi,377 valitseminen rauhaa Neu-

vosto-Venäjän kanssa valmistelevaan Paasikiven komiteaan ja Tarton 

prosessiin osallistuminen sekä sen jälkeiset lukuisat luottamustehtä-

vät. Valokuvatkin paljastavat arvoasetelmia ja suhteita: muun muassa 

1919 eduskuntaan valitut sosiaalidemokraatit poseeraavat ryhmäkuvas-

sa johtajiensa Tannerin, Voionmaan sekä Wäinö Wuolijoen ja Hannes 

Ryömän seisoessa eskadronan kärjessä. Myös vuonna 1926 vähemmis-

töhallituksen marssikuvassa Voionmaa ja Tanner kulkevat presidentin 

374  Näin mm. Hamilton & Shopes 2008, vii–viii.
375  Mm. Peltonen 2003, 20.
376  Painettu lentolehtinen suurlakon 1905 ajalta. Vuoden 1905 suurlakkoon liittyviä lehtileikkeitä ja julis-

tuksia. Voionmaan arkisto. KA.
377  Sdp:n puolueneuvoston pöytäkirja 22.3.1917. Sdp:n arkisto. TA.
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esittelyyn rintarinnan, pari metriä edellä muuta hallitusryhmää. Sen 

sijaan vuoden 1930 Sdp:n eduskuntaryhmäkuvassa Voionmaa on jo eri 

rappusella ja puolittain selin Tanneriin.

Tannerin ja Voionmaan 1920–1930-luvulle ajoittuvan suhteiden kiris-

tymisen taustalla voidaan nähdä myös kilpailuasetelma. Sotavuosinahan 

miesten välinen asetelma muuttui aikaisempaa selvemmin sotapolitii-

kan suuntaa arvottovaksi syväksi ideologiseksi eroksi. Paitsi että kaksi 

sisällissodasta erillään ollutta miestä kamppaili paikasta uudessa muo-

dossa avautuvalla puoluekentällä, kyse oli kahden hyvin erilaisen luon-

ne- ja poliitikkotyypin keskinäisestä valtataistelusta ja tilantekemisestä. 

Kumpikin kunnianhimoinen herra oli tottunut pääsemään eturiviin ja 

puhumaan, Voionmaa yliopistolla ja kansansivistysjoukkojen edessä, 

Tanner liike-elämässä ja tuoreena uutena Sdp:n puheenjohtajana. Polii-

tikkotyyppeinä miehet olivat hyvin erilaisia. Tanner oli johtajatyyppinä 

auktoritatiivinen. Hän keräsi ympärilleen omahenkisen tukijoukkonsa 

ja pyrki kampeamaan sivuosiin kriitikkonsa. Sdp:ssä hoidettiin suunta-

riidat ja henkilökohtaiset kilpailuasetelmat 1918 mallin mukaisesti myös 

1920−1940-luvulla eli heittämällä kilpailijat ulos puolueesta. Voionmaa 

puolestaan oli keskusteleva, osallistuva, osaa ottava ja kriittisen lojaali. 

Miesten kilpailuasetelma näkyi muun muassa asetettaessa puolueen 

presidentinvaaliehdokkaita. Vuoden 1925 vaaleissa Tanner voitti toiseksi 

tulleen Voionmaan jäsenäänestyksessä vain kuudella äänellä. Voitosta 

huolimatta Tannerin asema oli vaakalaudalla, koska puolueen piirissä 

eli tuolloin vahvana vasemmistosiipi, joka tuki Voionmaata. Kilpailun 

tuoksinassa Tanneria muistutettiin siitä, ettei hän ollut suosittu järjes-

töissä,378 kun taas Voionmaa koettiin kentällä uskottavaksi.

Myös vuoden 1936 presidentinvaaleissa Voionmaa haastoi Tanne-

rin,379 vaikka Tanner oli saanut vahvan paikan puolueen kokeneena pre-

sidenttiehdokkaana (hänhän oli jo hoitanut presidentin tehtäviä neljän 

kuukauden ajan Relanderin sairasloman aikana 1927). Tanneria toden-

näköisesti alkoi ärsyttää arvovaltainen yliopistoherra, jonka alkuperäinen 

378  1924 vasemmistoon kuuluivat Mikko Ampuja, Johan Helo ja Reinhold Sventorzetski ja viipurilaisen 
Kansan Työn päätoimittaja J. F. Aalto sekä Väinö Hupli, joka nousi avoimesti Tanneria vastaan; Sdp:n 
eduskuntaryhmän pöytäkirja 13.11.1924. Sdp:n arkisto. TA; Soikkanen 1975, 432–433.

379  Sdp:n puolueneuvoston pöytäkirja 8.11.1936. Sdp:n arkisto. TA.
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avustajan rooli Tannerin valtapyrkimysten tutkijana oli vaihtunut mai-

neeseen ja kunniaan työläiskentillä. Tanner tarvitsi 1920-luvun alussa 

kipeästi Voionmaan kaltaista lojaalia ja oppinutta miestä puolueen anka-

rissa sisäisissä kiistoissa ja ennen muuta ulkopoliittisissa kysymyksissä. 

Hannu Soikkasen mukaan puolueen tuolloisella kommunisti–reformisti 

-vastakkainasettelun kentällä Voionmaa edusti Tannerin lähipiiriä. Valta-

taistelusta kertoo konkreettisimmillaan se, ettei Tanneria valittu vuoden 

1926 kiihkeässä puoluekokouksessa puolueensa johtoelimiin. Hänen 

poliittinen uskottavuutensa pelastui kuitenkin sitä kautta, että oikeisto-

puolueet ja ennen kaikkea presidentti Relander näkivät hänessä hyvän 

yhteistyökumppanin, ja niinpä Tanneria pyydettiin kokoamaan hallitus 

syksyllä 1926.380

Muisto- ja juhlakirjoituksissa Voionmaata on kehuttu mieheksi, jolla 

oli harvinainen kyky erottaa asiat ja ihmiset. Vaikka hänen intohimoi-

sesti ajamaansa asiaa vastustettiinkin, säilytti Voionmaa arvioitsijoiden 

mukaan kunnioituksensa ja arvonantonsa kriitikoihinsakin.381 Tämä 

kyky kunnioitukseen ei näytä kuitenkaan koskevan sota-aikaa. Voion-

maa oli säälimätön natsimielisiä poliitikkoja ja Saksan kanssa yhteistyö-

tä tekeviä kohtaan. Näihin hän joutui lukemaan myös puolueensa yh-

den keskeisimmän toimijan Väinö Tannerin. Täysin johdonmukaisesti 

omille maailmankatsomuksellisille näkemyksilleen hän syytti Tanneria 

natsilaisuudesta ja Suomen kauheasta asemasta. Se, että Tanner nousi 

vielä vankilassaolonkin jälkeen politiikan parrasvaloihin ja suomalai-

seksi suurmieheksi sotasyyllisenä, on jättänyt Voionmaan tapaiset vä-

hemmän dramaattisen tien kulkijat historian pimentoon. Voionmaan 

positiosta aikalaisten silmissä kertoo muun muassa se, että saksalainen 

diplomaatti Johannes ”Hans” Metzger on muistellut, että helmikuussa 

1943 oltiin Suomessa tilanteessa, jossa Voionmaasta suunniteltiin teh-

tävän seuraava pääministeri. ”Vie ja viipota, se tästä vielä puuttuisi!” päi-

vitteli Voionmaa ilmeisen mielissään Pekkalan kautta hänelle tuolloin 

ilmoitettua suunnitelmaa. Perustelu, miksi hän ei missään tapauksessa 

ryhtyisi toimeen, ei ole hänen ikänsä tai Neuvostoliiton pelko vaan se, 

380  Soikkanen 1975, 451.
381  Mm. Pääkirjoitus. Työläisopiskelija 5/1947, 105.
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ettei hän halunnut turmella loppuelämäänsä olemalla tannerilaisten 

sylkylaatikkona.382

Pitkällä tähtäimellä ajateltuna Tannerin salainen ase menestymi-

seen puolueessaan oli myös se, että hän seurusteli nuoremman polven 

tovereittensa, kuten Matti Lepistön, kanssa. Näillä oli eduskunnassa 

kokoontunut 12−13 henkilöä käsittänyt keskustelupiiri, niin sanottu 

nuorisoseura, jossa Tanner kävi hyvin usein puhumassa. Voionmaakin 

kävi toisinaan, mutta nuorisoseurasta tuli nimenomaan Tannerin portti 

tulevaisuuteen. Kun Tanner istui Sörnäisten vankilassa ja monet, eten-

kin osuuskauppamiehet, hylkäsivät hänet sinne, nuoren polven kansan-

edustajat kävivät häntä siellä useamman kerran tapaamassa. Päättipä 

se Sörnäisten vierailujen aikana käydä tivaamassa Paasikiveltä tämän 

puheita sotasyyllisten edustuskelvottomuudesta ja vaatimassa vastausta 

Mannerheimilta, miksi vain eräät henkilöt tuomittiin, ja ”eikös tässä 

yksimielisesti oltu mukana”. Lepistön mukaan ”ukko” (Mannerheim) 

sanoi ilmeisen hämmentyneenä, että ”on sanottu, että se on eduskunta 

ja sosialidemokrattien ryhmä on yksimielinen”. Matti Lepistön mukaan 

seurustelu nuorisoseuran kanssa vahvisti Tannerin asemaa sosiaali-

demokraattien sisäisissä mittelöissä. Kyseisen tannerilaisen ryhmän 

olemassaolo myös näivetti ryhmä 33:n eli opposition vaikutusta Sdp:n 

piirissä.383

Jos miesten poliittiset valinnat veivät Voionmaan kauemmaksi Tanne-

rista, sitä läheisemmäksi Paasikivi tuli Voionmaan näkemyksiä. Paasi-

kivi on minun todellinen ystäväni, Voionmaa kirjoitti useamman kerran 

viitaten miesten yhdenmukaisiin käsityksiin harjoitetusta sotapolitiikas-

ta.384 Mannerheimiä Voionmaa piti sen sijaan heikkona keikarina; tämä 

ei osannut tehdä päätöksiä,385 viimeistään vuoden 1945 sotasyyllisyyskes-

kustelu ja Rytin syyllistäminen tapahtuneesta osoittivat Mannerheimin 

heikkouden.

382  Paavolainen 1989, 245; Myös Voionmaa mainitsee kirjeessään asiasta. Voionmaan kirjeet 
T. Voionmaalle 11.2.1946 ja 14.3.1946. Voionmaan arkisto. KA.

383  Sdp:n Matti Lepistön haastattelu 15.12.1988 ja 6.2.1989, 42, 83, 84. Haastattelija Jukka Luukkanen. 
Eduskunnan veteraanikansanedustajien muistitietokokoelma.

384  Mm. Voionmaan kirje T. Voionmaalle 24.5.1945. Voionmaan arkisto. KA.
385  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 23.8.1944. Voionmaan arkisto. KA.
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Huolimatta pitkästä puoluetoveruudestaan ja yhteistyöstään Tanne-

rin kanssa, Voionmaa ajoi järkähtämättä välirauhanartiklan 13. pykälän 

toimeen saattamista: sotasyylliset oli tuomittava eikä tuomiot saaneet 

olla liian kevyitä. Vaikka Tanner ja hän olivat koko sota-ajan maalaisnaa-

pureita ei periaatteellinen Voionmaa antanut tämän vaikuttaa kovaan 

kantaansa. Kuohuksissaan Voionmaa kirjoittaa paljon sotasyyllisistä 

pojalleen.”Jos heidät vangitaan, on se hyvä ja onnellinen enne.” Kun 

Voionmaa rouvineen meni kutsuttuna sosiaalidemokraattisen eduskun-

taryhmän pikkujouluun 1945, tuli sinne myös Tanner. Voionmaan ty-

pertyi tämän ”täysin paatuneesta” puheesta ja antoi ankaran tuomionsa: 

”On se merkillistä kuinka paljon kokonainen maa voi saada kärsiä yhden 

miehen takia, Saksa Hitlerin, Suomi Tannerin.” Säälimätön puhe jatkui, 

sillä Voionmaa vaati kansakunnan terveyden ja tasapainon vuoksi Tan-

nerin ja kolmen muun Riihimäen vankilasta vapautetun vangitsemista 

uudelleen. Samalla hän harmitteli kiukkuisesti, ettei olisi tullut juhlaan, 

jos olisi tiennyt, että Tannerkin tulisi.386 Miesten välit olivat todellakin 

saavuttaneet toisiaan sietämättömän kulminaatiopisteensä vuoden 1945 

loppuun tultaessa.

Sittemmin Voionmaan pojanpoika on muistellut, että ”mitä Tannerin 

vankilaanjoutumiseen tulee, niin siihenhän isoisäni vaikutti asettumalla 

eduskunnassa sille kannalle, että sotasyylliset ovat syyllisiä… Ymmär-

rän, että isoisäni ei ole tässä suhteessa tannerilaisten (eikä Linkomie-

hen) suosiossa”. Vaikka isoisien erimielisyydet olivat olleet Tannerin ja 

Voionmaan omaisten tiedossa, se ei ollut häirinnyt lasten − Tannerilla 

oli kahdeksan, Voionmaalla kuusi lasta − ja lastenlasten välisiä ystävyys-

suhteita.387 On todennäköistä, ettei Tanner antanut Voionmaalle anteek-

si tämän sotavuosina avoimesti esittämää alituista kritiikkiä Tannerin 

tekemisistä ja sotasyyllisyysvaatimusta. Eihän Tanner antanut anteeksi 

Paasikivellekään, joka ajoi Voionmaan kanssa samaa vaatimusta. Sdp:n 

entisen kansanedustajan Lasse Lehtisen mukaan Tanner katkeroitui oi-

keudenkäynnistä ja tuomiostaan loppuiäkseen. Erityisen katkera hän 

386  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 13.11.1945, 19.11.1945, 23.11.1945, 13.12.1945, 21.12.1945 sekä 1.3.1946 
ja 4.4.1946. Voionmaan arkisto. KA.

387  Voionmaan pojanpojan Kaarlo Voionmaan (s. 1948 Helsingissä) muistelu 17.2.2011. Työväen muisti-
tietotoimikunnan kokoelmat, nro 2443/3. TA.
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oli juuri Paasikivelle,388 joka oli näin pettänyt miesten pitkän poliitti-

sen ystävyyden. Viitaten helmikuun 1944 tilanteeseen Tanner kirjoittaa 

muistelmissaan kuivakkaasti, että Paasikivi oli hallitusta vastaan esiin-

tyneen opposition henkinen johtaja.389 Myöhemmin Paasikivi paikkaa 

tilannetta muistelmissaan ja kehuu Tanneria vanhaksi ystäväkseen.390 

Voionmaan kuolema sodan jälkeen Tannerin istuessa vankilassa sai ai-

kaan sen, että keskinäinen tilinteko miesten välillä jäi tekemättä. Jostain 

pehmentymisestä saattaa kertoa ehkä se, että jo hyvin iäkkäänä miehenä 

Tanner käveli tilaltaan Sorkista sen kupeessa olevalle Voionmaan kesä-

huvilalle päiväkahville ja katselemaan maisemia.391 Korjaamattomasti oli 

kuitenkin niin, että miesten luonteet, poliittiset periaatteet mutta myös 

monet arvot olivat hyvin erilaisia ja kohtaamattomia, olipa kyse sodan 

tai rauhan ajasta.

Sdp:n johto tyrmää sotapolitiikan kritiikin

On sanottu, että Voionmaa oli yhteiskunnallisena vaikuttajana tasapai-

noinen ja johdonmukainen.392 Poikkeusaikojen suhdanteissa tämän 

oli kuitenkin raskasta pitää kiinni periaatteistaan, ja kun hän piti, se 

vääjäämättä johti tunteita kuumentaneeseen ristiriitaan puolueen joh-

don kanssa. Pahansuopa ja kaunainen puhe sekä politiikkaa pyörittävät 

juorut tarttuivat Voionmaahankin ja ne purkautuivat autenttisiin, ei jul-

kaistavaksi tarkoitettuihin yksityiskirjeisiin. Voionmaan Skdl:oon siir-

tynyt puoluetoveri Atos Wirtanen on sittemmin muistellut, että vaikka 

Voionmaalla olikin tiettyä arvovaltaa, hän oli sikäli epäitsenäinen luon-

ne, ettei hän ”edes sodanaikaisen opposition aikana katkaissut siteitään 

Tanneriin”. Kuten Voionmaan edellä lainatuista kirjeistä ja muistiinpa-

noista nähdään, Voionmaan ulkokuori saattoi usein pitää, mutta sisällä 

kuohui yli äyräiden. Wirtanenkin tosin muistelee, että joskus Voion-

388  Lehtinen 1981, 135.
389  Tanner 1952, 168.
390  Paasikivi 1958a, 56.
391  Voionmaan pojanpoika Ilkka Voionmaa Maria Lähteenmäelle 18.1.2013; Huvila on edelleen Voionmaan 

suvun jäsenen hallussa.
392  R. H. Oittinen, Väinö Voionmaan 100-vuotismuisto. Aikamerkki 2/1969, 4.
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maan rauhallisuus petti: Saksaan sitoutumisen aikaan Voionmaa ”pari 

kertaa eduskuntaryhmässä raivosi natsismia vastaan”. Wirtasen mukaan 

Voionmaa palautui vanhemmiten kansallisromanttisiin nuoruutensa 

ajatuksiin ja hyväksyi etenemisen Itä-Karjalaan sodan aikana. Vaikka 

Voionmaa oli Wirtasen mielestä realisti, oli hänessä tällainen ”naivi piir-

re”, että hän pani niin kovin painoa ”joillekin idealistisille seikoille”.393

Suomalaiseen sodan jälkeiseen kovaan politiikkaan ei sopinut idealis-

mi eikä �losofointi. Ihanteellisen aatteellisuuden ja raa’an arkipolitiikan 

puristuksessa jo iäkäs Voionmaa alkoi sodan vuosina sairastella ja ma-

sentua. Hän pyörtyili ja tunsi olonsa henkisestikin heikoksi. Paineet al-

koivat käydä liian raskaiksi. Jos ajatellaan ihmisten ikääntymisprosessia 

Voionmaan tapausta yleisemmin, pyrkii ihminen jo kohta viisikymmen-

tä ikävuotta täytettyään kohti sisäisyyden kypsyyttä. Siihen pääsy edellyttää 

luopumista ja asioiden asettamista uuteen (vanhuuden tulevaisuuden) 

edellyttämään järjestykseen sekä tilintekoa (itsere�ektointia) menneen 

kanssa. Mitä vanhemmaksi ihminen elää, sitä enemmän hän arvioi teko-

jaan ja tekemättä jättämisiään tulevan kuolemansa perspektiivistä. Tässä 

prosessissa on mahdollista syntyä ”onnistunut vanheneminen”, viisas, 

seesteinen ja tyyni vanhuuden kokemus.394 Myös Voionmaa tavoitteli 

seesteisyyttä, siirtymistä kosmisempaan elämänkäsitykseen ja saamaan 

tilaa oman elämänsä arvioinnille395 − mutta se armo hänelle, opposi-

tiomiehelle, ei avautunut kuin tuokioina kesähuvilan sienestysmailla 

tai takkatulen ääressä Huvilakadun kodissa. Voionmaan voisi kuvitella 

kirjoittaneen kuten eräs sittempi ikääntynyt mies, ”minulla väsymystä 

alkoi olla kun täytin 70 vuotta, 50 ei tuntunut vielä missään. Kun liik-

kuu vauhdilla, huomaa siitä vanhuuden alkaneen, että pitää hiljentää 

jyrkässä alamäessä”.396

Historioitsijana Voionmaa näki tuskallisen selvästi, että huolimatta 

hetkellisestä voitosta sotasyyllisyyskysymyksessä, hänen rauhanomainen 

poliittinen linjansa oli hukkumassa sodanjälkeiseen valtavirtaan ja sa-

393  Atos Wirtasen haastattelu 20.3.1966. Haastattelija Heimo Huhtanen. Väinö Voionmaan arkisto, kansio 
1. TA.

394  Ks. Saarenheimo 1997, 41–43; Kirjeiden kautta avautuvasta vanhuuden kokemuksesta, ks. Bytheway 
1993, 153–165.

395  Mm. Voionmaan kirje T. Voionmaalle 19.12.1944. Voionmaan arkisto. KA.
396  Ks. Larva & Takala 2004, 41.
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malla häviämässä tulevista, ”totuuden” sota-ajasta kertovista historiakir-

joista. Tämän takia hän vaatimalla vaati poikaansa Tapiota säilyttämään 

hänen sensuroimattomat kirjeensä todistuskappaleina noista pimeistä 

vuosista.397 Hän ei halunnut menneen jähmettyvän yksinomaan vallan- 

ja henkilöpalvonnan muisteluksi ja ylistämiseksi, voittajien historiaksi.

Voionmaan viimeisiä vuosiakin rasitti sodanjälkeisen sosialidemok-

ratian valtavirta, jossa korosteisesti propagoitiin sota-ajan politiikan 

oikeutusta. Sodan jälkeen Voionmaa kirjoitti, että uusi poliittinen tais-

telukausi oli jälleen avattu ja että Tanneria kanonisoitiin ja sotapolitiik-

kaa puolustettiin. Oikeisto nimitti Voionmaata ”sosialidemokraattisen 

oikeiston” mieheksi, mitä vastaan Voionmaa protestoi. Toisaalta hänestä 

oli masentavaa nähdä ”kotikommunistiemme” vehkeilyä omaa maata 

vastaan.398 Hänen kriittinen asenteensa vierasti liiallista siirtymää oikeal-

le mutta myös vasemmalle. Vuoden 1945 vaaleihin Sdp lähti lähes kiel-

tämällä osallisuutensa sotapolitiikkaan: ”Sosiaalidemokraattien ääntä ei 

kuunneltu sodan aikana, kun porvareitten maailma eli sokean kiihkon 

vallassa.”399 Voionmaan kuolinvuonna 1947 julkaistu kirjanen Sosiali-

demokratian tie todentaa Voionmaan arvion oikeaksi. Sdp:n oikeistosii-

ven tannerilaiset osoittavat syyttävää sormea puolueen sotapolitiikkaa 

kritisoineille: ”Emme ole voineet vaieten sivuuttaa niitä hyökkäyksiä, 

joita sotasyyllisyysprosessin aikana tehtiin johtavia sosialidemokraatteja 

vastaan. Oman puolueemmekin keskuudessa esiintyi tosin mielipiteitä, 

että puolueen olisi pitänyt sysätä kaikki syy virallisen politiikan epäon-

nistumisesta ja virheistä joidenkin tai jonkun [Tannerin] kannettavaksi, 

jotta sillä tavoin ’vapauduttaisiin taakasta’. Tämä osoittaa kuitenkin hyvin 

pinnallista ajattelua, johon arvokkaista perinteistään kiinnipitävä, itse-

kunnioitusta omaava puolue ei voi mennä… Näiden arvostelijoidenkin 

on… hyödyllistä tietää, että sosialistinen toveruus kestää myös vastoin-

käymisiä.”400

397  Mm. Voionmaan päiväkirja 30.10.1944–3.11.1944 ja Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 8.12.1944 ja 
17.10.1945. Voionmaan arkisto. KA.

398  Voionmaan kirjeet T. Voionmaalle 19.11.1945, 13.6.1946, 9.8.1946 ja 20.8.1946. Voionmaan arkisto. 
KA.

399  Sosialidemokraattinen puolue ja sota 1941−1944 virallisten asiakirjaotteiden valossa. Helsinki 1945. 
Ks. Kansio 68. Väinö Tannerin arkisto. KA.

400  Sosialidemokratian tie 1947, 13.
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Voionmaan sotasyyllisten tuomitsemisvaatimus ei kuitenkaan lähte-

nyt yksin henkilökohtaisesta antipatiasta tai oman puolueen sisäisten 

valtataistelujen ohjaamasta ajatuksesta vaan laajemmasta, syyllisten ylei-

sempää tuomitsemista vaativasta näkemyksestä.401 Esitys toisen maail-

mansodan sotasyyllisten tuomitsemisesta erityisessä tuomioistuimessa 

nousi esille eräässä Molotovin puheessa jo lokakuussa 1942. Se ei kui-

tenkaan saanut aluksi kannatusta Iso-Britannian, Yhdysvaltojen eikä 

Ranskan johdoissa, joista monet olivat suorasukaisemalla linjalla ja 

esittivät pahimpien natsirikollisten pikateloituksia. Teheranin (marras-

joulukuussa 1943), Quebeckin (elokuussa 1944) ja Jaltan (helmikuus-

sa 1945) kokousten jälkeen osapuolet kuitenkin pääsivät kohtuulliseen 

yksimielisyyteen, ja sotasyyllisiksi epäiltyjen oikeudenkäyntiprosessi 

käynnistyi Berliinissä 18. lokakuuta 1945. Se kesti Nürnbergiin siirret-

tynä hiukan yli yhdeksän kuukautta päättyen 31. elokuuta 1946. Oikeus 

kokoontui 403 kertaa neljän tuomarin johdolla ja 166 todistajaa kuul-

len. Lokakuussa 1946 jäljellä olleesta 24 natsijohtajasta 12 tuomittiin 

kuolemaan hirttämällä, kuten Ribbentrop. Muut saivat eri pituisia ran-

gaistuksia. Kolme syytetyistä jäi vaille tuomiota. Kuitenkin jo paljon en-

nen Nürnbergin tuomioita, venäläiset paljastivat Hitlerin harjoittaman 

juutalaisten joukkomurhan maailmalle heinäkuussa 1943 ja järjestivät 

omia oikeudenkäyntejään natsimielisiä henkilöitä vastaan. Ne saivat jul-

kisten hirttäjäisten luonteen. Tilaisuudet radioitiin, dokumentoitiin ja 

levitettiin sanomalehdissä pelotukseksi kaikelle kansalle, kuten oli tehty 

Stalinin vainojenkin yhteydessä.402

Kysymys suomalaisten sotarikollisten tuomitsemisesta nousi esille 

myös ulkomaisessa mediassa. Ruotsissa pohdittiin, mitä olisi tehtävä 

sinne paenneiden saksalaismielisten herrojen, kuten Wittingin, Etsivän 

keskuspoliisin päällikön Arno Anthonin, kenraali K. M. Walleniuksen, 

Toivo Kivimäen ja kenraali Paavo Talvelan suhteen. Vasemmisto vaa-

ti lujasti miesten palauttamista Suomeen, muut poliittiset piirit pitivät 

asiaa kiusallisena. Toisaalla pelättiin Neuvostoliiton vyöryvän kohta 

Ruotsiinkin. Puhuttiin, että Suomeen oli asettunut ”kontrollikomitea”, 

401  Ks. lähemmin Tarkka 1977, 56−68.
402  Goldensohn 2004 (alkuper. 1946), 10–23.
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jolla oli yksinmääräämisoikeus Suomessa. Komitean johtajan Andrei 

Ždanovin tiedettiin ennen toimineen Virossa, jossa hän oli kunnos-

tautunut kuulemma murhaajana ja teloittajana. Myös Neuvostoliiton 

radiossa ilkuttiin pakenijoita; Anthonia nimitettiin ohranapäälliköksi, 

Walleniusta Mäntsälän kapinan sankariksi ja Talvelaa SS-miesten vär-

väriksi. Virossa taas tiedettiin, että suomalaiset elivät kuin vangit: Mos-

kova merkitsi kuolemaa koko kansalle. Saksalaismediassa puolestaan 

parjattiin Mannerheimia suureen ääneen. Hän oli häikäilemättömästi 

ja raukkamaisesti uhrannut sotajoukot, jotka häntä olivat siihen saakka 

kannattaneet. Saksalaisten mukaan ylipäällikkö oli myynyt kansansa bol-

sevismille. ”Mannerheim on turhamainen vanha mies, harkitsematon 

ja suvaitsematon, jonka heikko johto ja yhteistoiminta hämärien polii-

tikkojen ja merkillisten kulissien takaisten lankojen vetäjien kanssa on 

asettanut Suomen Neuvostoliiton täydelliseen alaisuuteen.” Kerrottiin 

myös, että Suomesta oli luovutettu ”valveutuneet” kansalaiset Neuvos-

toliittoon, ja että Otto-Wille Kuusinen oli palannut kotimaahansa. Kuu-

lemma Helsingin Ruotsin lähetystö oli tungokseen asti täynnä, kun väki 

yritti pelastautua Suomen neuvostokomennolta Ruotsiin. Saksalaiset 

tiesivät myös Kaarlo Hillilän avoimesti kertoneen, että Suomessa oli al-

kanut täydellinen bolsevisoiminen.403

Eduskunnassa sotasyyllisyysasia tuli esille entisten Sdp:n edustajien 

Karl Harald Wiikin ja muiden Kuutosten404 23.1.1945 allekirjoittaman 

eduskuntakysymyksen muodossa. Ryhmä vaati sotasyyllisten nimeämis-

tä ja asettamista edesvastuuseen: ketkä olivat syyllisiä sodan aloittami-

seen ja miten he olivat toimineet? Ryhmä väitti, että Suomen päättävät 

henkilöt olivat olleet täysin tietoisia siitä, että Suomi ei tulisi sodassa 

pärjäämään Neuvostoliittoa vastaan, mutta tästäkin huolimatta he olivat 

suhtautuneet tyhmänrohkeasti, jäykkäniskaisesti ja vastuuttoman välin-

pitämättömästi venäläisten neuvotteluesityksiin vuosina 1938−1939 us-

koen lujasti siihen, ettei sota kuitenkaan syttyisi. Osa vallanpitäjistä oli 

suorastaan kiihottanut yleistä mielipidettä sotapuheillaan ja vaikeuttanut 

näin rauhantilan pysymistä. Raskauttavaa tuolloisen hallituksen toimis-

403 Valtion Tiedotuslaitoksen tarkkailujaoston raportteja 20.9.1944, 21.9.1944, 22.9.1944 ja 6.10.1944. 
Kansio 548. EK-VALPO I:n arkisto. KA.

404  Yrjö Räisänen, Mikko Ampuja, Kaisu-Mirjami Rydberg, Väinö Meltti ja Cay Sundström.
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sa oli ollut myös se, että asioiden tila oli visusti salattu eduskunnalta ja 

kansalaisilta. Sekään ei riittänyt, vaan heti kohta onnettoman talvisodan 

jälkeen, korosti ryhmä kirjelmässään, oli hallitus alkanut hautoa uutta 

sotaa Saksan rinnalla. Konkreettisia esimerkkejä tästä toiminnasta oli lu-

kuisia, kuten se, että sanomalehdistöä oli kielletty arvostelemasta Saksan 

miehityspolitiikkaa Norjassa.405

Toiseksi – muistuttivat välikysymyksen tekijät – Kuutosten, mikä oli 

ollut ainoa oppositioryhmä eduskunnassa, sananvapautta ja toimintaa 

oli rajoitettu. Kolmanneksi, saksalaisten kauttakulkuliikenne syksyllä 

1940 oli avattu salassa ilman eduskunnan siunausta. Eduskunnalle asioi-

den uudesta tilasta oli kerrottu raskauttavasti vasta sodanjulistuksen 

25.6.1941 myötä. Silloinkin itse pääasiasta, liitosta natsi-Saksan kanssa, 

oli tarkoin vaiettu. Se oli kuitenkin ollut jo selvää, sillä Hitler oli pitänyt 

oman sodanjulistuspuheensa, jossa oli ollut myös maininta saksalais-

ten sotilaiden rinnalla urhokkaasti taistelevista suomalaisista tovereista. 

Suomalainen propaganda oli korostanut vain suomalaisten puolustus-

taistelua, sulkien suunsa hyökkäyssodasta. Vain ankaran sensuurin, 

rikoslain koventamisen, kuoleman- ja kuritushuonetuomioiden sekä 

turvasäilömenetelmien ahkeralla käytöllä Suomen vallassaolijat olivat 

saattaneet ylläpitää näennäistä kansallista yksimielisyyttä.406

Erittäin raskauttavana tekijänä Wiik ja muut Kuutoset näkivät Suo-

men tekemän sopimuksen natsien (ulkoasiainministeri Ribbentropin) 

kanssa niinkin myöhään kuin kesäkuussa 1944. Samaa mieltä oli yllät-

täen myös suurlähettiläs Kivimäki. Hän kirjoittaa kursiivilla muistel-

missaan, että kyseinen 26.6.1944 allekirjoitettu sopimus teki vihdoin 

Suomesta ja Saksasta liiton: ”Aseveljistä oli tullut liittolaisia.”407 Kuutosten 

mukaan sopimus oli johtanut sodan turhaan pitkittymiseen ja aiheut-

tanut tuhansien miesten kuolemat ja aineelliset menetykset. Yksiselit-

teisenä johtopäätöksenä kaiken tapahtuneen onnettomuuden jälkeen, 

405  Edustaja Wiikin ym. vuosina 1939 ja 1941 puhjenneiden sotien syyllisyyskysymyksen selvittämistä 
koskeva kysymys ja pääministeri Paasikiven antama vastaus. Valtiopäivät 1944. Pöytäkirja 31.1.1944, 
1233–1236.

406  Edustaja Wiikin ym. vuosina 1939 ja 1941 puhjenneiden sotien syyllisyyskysymyksen selvittämistä 
koskeva kysymys ja pääministeri Paasikiven antama vastaus. Valtiopäivät 1944. Pöytäkirja 31.1.1944, 
1233–1236.

407  Kivimäki 1965, 265.
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Kuutoset vaativat ”vuoden 1941 miesten” poistamista poliittiselta kentäl-

tä. ”Vuoden 1941 miehet eivät saa enää kulkea vapaalla jalalla, saatikka 

olla vastuunalaisissa toimissa.”408 Vaikka Voionmaa yhtyi kaikkiin edellä 

esitettyihin syytöksiin, hän ei allekirjoittanut Kuutosten välikysymystä. 

Hänhän oli ollut parjatun Cajanderin hallituksen ministeri joulukuu-

hun 1939 saakka.

Pitkän tauon jälkeen pääministeriksi nimetty Paasikivi409 vastasi Kuu-

tosten kysymykseen viileän juridisesti viittaamalla entisen presidentin 

Ståhlbergin tekemään selvitykseen, jonka mukaan sotasyyllisyyttä ei ol-

lut Suomen lain mukaan sodan aloittaminen tai käyminen − paitsi jos 

niihin liittyi Suomen lain mukaan rikollista toimintaa, laiminlyöntejä tai 

rangaistavaa menettelyä, maanpetos tai valtiorikos. Sodan onneton lop-

pu ei syyllistänyt päättäjiä. Oikeudellisessa katsannossa sotasyyllisyyttä 

ei voinut tässä tapauksessa siis todeta. Sen sijaan, Paasikivi lisäsi, asian 

poliittinen puoli oli luku sinänsä. Hänkin oli sitä mieltä, että tuolloin 

vallassa olleiden henkilöiden tuli vetäytyä syrjään poliittisesta toimin-

nasta. ”Suurten valtiollisten suunnanmuutosten tapahtuessa poliittis-

ten johtajien vaihdokset ovat, historian todistuksen mukaan, tavallisesti 

osoittautuneet olevan välttämättömiä.” Paasikiven mielestä Tannerin 

ja kumppaneiden aika oli ohi. Hän korosti edelleen, että hallitus tulisi 

teettämään selvityksen sotaan johtaneesta kehityksestä vuodesta 1938 

lähtien aina sodan päättymiseen. Näin hallitus asetti sotasyyllisyysky-

symystä pohjustamaan Hornborgin komitean.410 Tilanteen arkuudesta 

kertoo se, ettei eduskunnassa sallittu asiasta keskustelua eikä puhutus-

ta tehty päätöstä. Sittemmin sotasyyllisiksi tuomitut arvelivat, Tanner 

mukaan lukien, että Paasikivi halusi ulkopolitiikkaa hyväkseen käyttäen 

raivata poliittiset kilpailijat tieltään.411

408  Edustaja Wiikin ym. vuosina 1939 ja 1941 puhjenneiden sotien syyllisyyskysymyksen selvittämistä 
koskeva kysymys ja pääministeri Paasikiven antama vastaus. Valtiopäivät 1944. Pöytäkirja 31.1.1944, 
1233–1236.

409  Paasikiven 1. hallitus istui 1918 kriisiaikana (27.5.–27.11.1918), toinen ja kolmas 1944–1945 kriisiaikana 
(17.11.1944–17.4.1945 ja 17.4.1945–11.3.1946. Maaliskuun 11. päivänä 1946 hänet nimettiin Suomen 
7. presidentiksi.

410  Edustaja Wiikin ym. vuosina 1939 ja 1941 puhjenneiden sotien syyllisyyskysymyksen selvittämistä 
koskeva kysymys ja pääministeri Paasikiven antama vastaus. Valtiopäivät 1944. Pöytäkirja 31.1.1944, 
1236–1240.

411  Lehtinen 1981, 131.
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Toisen välikysymyksen sotasyyllisten tuomitsemisesta esitti Rkp:n 

oppositio C. O. Frietschin johdolla kesäkuussa 1945. Tällä kertaa tuo-

mioita vaativan kysymyksen oli allekirjoittanut myös Väinö Voionmaa.412 

Hän sai siitä kipakkaa palautetta. Muun muassa eräät entiset Työväen 

akatemialaiset kovistelivat Voionmaan perusteluja osallistumisesta väli-

kysymykseen: Mikä oli se suunnitelma, jolla niin sanottu oppositio olisi 

voinut estää sodan vuonna 1941? Mistä olisimme saaneet elintarpeita?413 

Ei ole säilynyt tietoa, mitä Voionmaa vastasi nimenomaiseen tieduste-

luun. Todennäköisesti hän vastasi samalla tavalla kuin hän puhui edus-

kunnassa maaliskuussa 1946: Syytteiden esittäminen, syytettyjen ja hei-

dän asianajajiensa laajat puolustuspuheet ja koko suuri oikeudenkäynti 

oli antanut kansalaisille mahdollisuuden tutustua sota-ajan poliittisiin 

tapahtumiin sekä johtavien hallitusmiesten tekoihin ja tekemättä jättä-

misiin, mikä oli hyvä asia. Salaisuudet, joista kansalla ei ollut mitään 

käsitystä, paljastettiin. Samalla selvisi se, ettei Suomi käydyssä sodassa 

ollut niinkään hyökkäyksen uhri vaan pikemminkin propagandan uhri. 

Avoimmuus ja läpinäkyvyys olivat sekä historiantutkija että poliitikko 

Voionmaan mielestä kansanvaltaisen järjestelmän kantavia iskusanoja, 

ja hän oli sanomattoman huojentunut kun ”totuus” tuli ilmi.414

Suomen sotasyyllisyysoikeudenkäynnit olivat alkaneet Voionmaan 

eduskuntapuhetta hieman aikaisemmin (15.11.1945) venäläisten painos-

tuksen alla ja tuomiot julistetiin 21.2.1946. Runsaat kolme kuukautta 

kestäneiden istuntojen tuloksena tuomituksi tulivat presidentti Risto 

Ryti, edistyspuolue (10 vuotta kuritushuonetta), pääministeri Jukka 

Rangell, Rkp (6 vuotta vankeutta), pääministeri Edwin Linkomies, ko-

koomus (5 vuotta 6 kuukautta vankeutta), ministeri Väinö Tanner, Sdp 

(5 vuotta 6 kuukautta vankeutta), suurlähettiläs Toivo Kivimäki (5 vuotta 

vankeutta), ministeri Henrik Ramsay, Rkp (2 vuotta 6 kuukautta van-

keutta), ministeri Antti Kukkonen415, maalaisliitto (2 vuotta vankeutta) ja 

412  Välikysymyskeskusteluista ks. Tarkka 1977, 82−95.
413  Kirje Tampereelta 30.6.1945 professori Väinö Voionmaalle. Kirjeestä on säilynyt vain ensimmäinen 

sivu. Kaarlo Voionmaan hallussa.
414  Valtiopäivät 1946. Pöytäkirja 8.3.1946, 264.
415  On esitetty, että Kukkonen olisi syytettyjen penkillä siksi, että joku piti saada tuomiolle myös maalais-

liitosta. Ks. Jokipii 1988, 28; Voionmaan näkökulmasta Kukkonen ansaitsi tuomion omalla kiihkeällä 
sotapolitiikallaan.
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ministeri Tyko Reinikka, maalaisliitto (2 vuotta vankeutta). Miehet tuo-

mittiin suorittamaan tuomionsa Helsingin keskusvankilassa Sörnäisis-

sä.416 Witting, joka oli toiminut Rytin hallituksen ulkoasiainministerinä 

aikana, jolloin saksalaisille avattiin maan rajat ja sallittiin sotilaiden niin 

sanottu läpikulku, kuoli ennen oikeudenkäyntejä, samoin kuin Walden. 

Kun tuomitut miehet istuivat jo vankeudessa, alettiin Suomessa jännit-

tää lopullisen rauhankirjan sisältöä.

Kasvonsa menettänyt Suomi häpeäpuussa Pariisissa

Kaikesta edellä kuvatusta omatuntoa, hermoja sekä henkisiä ja ja fyysiä 

voimia raastavista voimanmittelöistä johtuen Voionmaalle oli uuvutta-

van raskasta valmistautuminen Pariisin rauhanneuvotteluihin. ”Tärkein-

tä Pariisin neuvotteluissa oli saada Suomen suvereeninen itsenäisyys ja 

vanha pohjoismainen demokraattinen järjestys säilytettyä.” Näin evästi 

elokuun 8. päivä 1946 antamissaan ohjeissa tasavallan presidentiksi 

saman vuoden maaliskuussa valittu J. K. Paasikivi Suomen valtuuskun-

taa, johon Voionmaakin kuului. Delegaatio matkusti Pariisissa 14.–30.8. 

järjestettyyn kansainväliseen rauhankokoukseen. Puoli vuotta aiemmin 

Paasikivi oli pohtinut lehtien päätoimittajille suunnatussa tilaisuudessa 

sitä, olisiko Tartossa sittenkin tullut rajanvedoissa toimia toisin. Talvi- ja 

jatkosodan kauheiden kokemusten jälkeen hän oli valmis myöntämään, 

että Suomen ei olisi saanut pitää kiinni historiallisista rajoista Rajajoen 

rajan suhteen. Hänen mukaansa suomalaisten olisi pitänyt olla valtiovii-

saampia ja luovuttaa jo noissa neuvotteluissa osa Kannaksesta Pietarin 

suojaksi. Summa−Suvanto-linja Kannaksella olisi todennäköisesti estä-

nyt Suomea liukumasta onnettomuuksiin.417

Elokuun 2. päivänä 1946 nimettyä valtuuskuntaa johti pääministeri 

Mauno Pekkala. Pekkala oli tuolloin siviiliammatiltaan Metsähallituk-

sen pääjohtaja ja oli toiminut Sdp:n kansanedustaja vuodesta 1927 läh-

416  Yksityiskohtainen selvitys sotasyyllisyysprosessista ks. Tarkka 1977; Tuomittujen vankilaoloja kuvaa 
kiinnostavasti Niku 2005.

417  Ks. Lehmus 1969, 24–25.
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tien. Hän oli istunut Voionmaan tapaan jo Tannerin vähemmistöhalli-

tuksessa 1926–1927 maatalousministerinä. Toisin kuin oppositiomies 

Voionmaa, joka tahtoi uudistaa puolueettaan sisältäpäin eikä hyväksynyt 

omaksi linjakseen kommunismia, Pekkala hylkäsi puolueensa ja loikkasi 

Skdl:oon. Muita valtuuskunnan jäseniä olivat ulkoasiainministeri Carl 

Enckell, sosiaaliministeri Lennart Heljas (maalaisliitto), kansanedustaja 

John Österholm (Rkp) sekä sihteerinä lakitieteen tohtori Tauno Suon-

tausta (Sdp) sekä lukuisa joukko asiantuntijoita puolustusvoimista, am-

mattiyhdistysliikkeestä, talouselämästä ja ulkoasiainministeriöstä. Seu-

rue lähti Pariisiin Malmin lentokentältä Helsingistä 13. elokuuta 1946 

Sisu- ja Voima -lentokoneilla noin 30 henkilön saattamana. Tapahtuma 

arvioitiin niin historiallisesti merkittäväksi, että se �lmattiin.418

Rauhankonferenssi pidettiin Pariisin keskustassa Luxembourg-palat-

sissa, missä puheet Suomen, Italian, Unkarin, Romanian ja Bulgarian 

osallisuudesta sotaan oli aloitettu jo kesäkuussa 1946. Yksimielisyy-

teen voittajamaiden ulkoministerit, Neuvostoliiton Vjatšeslav Molotov, 

Iso-Britannian Ernest Bevin, Yhdysvaltojen James Byrnes ja Ranskan 

Georges Bidault eivät päässeet, mutta saivat kuitenkin sovittua kokouk-

sen alkamisajankohdaksi 29.7.1946. Suomalaiset kutsuttiin konferens-

siin 7. elokuuta. Heidän asemansa oli monessa suhteessa heikko, vaikka 

valtuuskunnalla oli – kuten Voionmaa totesi – mukanaan hyvänlaiset 

eväät: presidentin antamat selvät ohjeet, valtuuskunnan laatima ja pre-

sidentin hyväksymä luonnos Suomen puolesta rauhankonferenssin 

yleiskokouksessa pidettäväksi puheeksi sekä rauhansopimuksen eri ar-

tikloihin asiantuntijoiden liittämiä luonnoksia, ehdotuksia ja muistioita. 

Suomi edusti paikalla olleen 21 voittajamaan vihollista, mikä osoitettiin 

hyvin konkreettisesti. Suomen edustajat ohjattiin istumaan istuntosalin 

peräpenkeille, ja he saivat istua siellä vain Suomen puheen ajan. Puheen 

lopuksi valtuuskunta ohjattiin kylmästi ulos. Kun suomalaiset yrittivät 

osallistua kuulijoina Suomen rauhansopimuksen poliittisia artikloja kä-

sittelevän komission ensimmäiseen istuntoon, heidät ajettiin sieltäkin 

ulos. Voionmaa totesi kuitenkin, että tämän virallisen kylmyyden ulko-

418  YLEn Elävä arkisto. ”Lopullinen rauha solmittu Pariisissa”1947, Ks. http://www.yle.�/elavaarkisto/ 
(poimittu 9.4.2012).
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puolella Suomea ja sen valtuuskuntaa kohdeltiin kaikkialla ymmärtä-

myksellä ja arvonannolla. Tästä huolimatta valtuuskunta oli koko Parii-

sissa olon ajan ”jonkinlaisen henkisen painostuksen, poliittisen terrorin 

ja paniikkimielialan alaisena”.419 Painostavaa ja pelokasta tunnelmaa ei 

helpottanut se, että valtuuskunta oli sisäisesti hajanainen eikä päässyt 

yksimielisyyteen torstaina 15. elokuuta pidettäväksi määrätyn Suomen 

puheen sisällöstä. Näitä ulkoisia ja sisäisiä jännitteitä ylläpiti myös var-

sinainen asia eli välirauhansopimuksessa mainitut kohdat Suomen alue-

luovutuksista, sotakorvausten suuruudesta ja Suomen kansainvälisestä 

asemasta, joihin suomalaiset pyrkivät ponnettomina ja jo lähes toivonsa 

heittäneinä saamaan lievennyksiä.420

Suomen maltillisen ja poliittisesti pidättyväisen puheen tilaisuudes-

sa piti ranskaksi Carl Enckell, ja se tulkattiin venäjäksi ja englanniksi. 

Aluksi Enckell halusi palauttaa voittajien mieliin Suomen roolin de-

mokraattisen järjestelmän uranuurtajana. Sen lisäksi hän teroitti, että 

suomalaiset olivat karkoittaneet saksalaiset maastaan syksyllä 1944 ja 

tuominneet sodanaikaiset johtajansa vankeuteen. Sen jälkeen Enckell 

toivoi, että sotakorvausten määrää lievennettäisiin, mihin Stalin oli suh-

tautunut aiemmissa keskusteluissaan Suomen pääministerin kanssa 

myönteisesti. Itse rauhankonferenssissa Molotovin vastaus oli kuitenkin 

jyrkkä. Suomen valtuuskunta esitti hänen mukaansa uusia näkökohtia, 

mihin Neuvostoliitto ei katsonut voivansa suostua. Välirauhasopimus 

tuli olla keskustelujen pohjana ja rahallinen sotakorvaus oli järjestetty si-

ten, että se helpottaisi Suomen teollisuuden jälleenrakennusta. Molotov 

muistutti myös, ettei Neuvostoliitto Suomen rikoksista huolimatta ollut 

miehittänyt maata, kuten Saksan muita vasallivaltioita, mihin suomalai-

set saisivat olla tyytyväisiä. Lopuksi Molotov kiitti, että suomalaiset olivat 

siihen saakka hoitaneet sotakorvausvelvoitteensa hyvin. Suomen asemaa 

Neuvostoliiton saneluvallan alla kuvaa se, että Neuvostoliiton valtuutettu 

kielsi Pariisissa amerikkalaisilta ja ranskalaisilta äänioikeuden Suomen 

419  Katsaus Suomen rauhanvaltuuskunnan toimintaan Parisissa 14.–30.8.1946. Kirj. Väinö Voionmaa. 
Voionmaan arkisto. TA; Voionmaan kertomus esiteltiin myös eduskunnan sd-ryhmän kokouksessa, 
tämän muistion yläkulmaan on kirjoitettu ”Ankarasti salainen”. Kansio 55. Väinö Tannerin arkisto. KA.

420 Sen jälkeen hän oli toiminut muun muassa Rytin hallituksen valtiovarainministerinä 1939–1942 ja 
valittu pääministeriksi 26.3.1946, missä toimessa hän oli aina 29.7.1948 saakka.
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asiassa; nämä kun eivät olleet käyneet sotaa Suomen kanssa. Kotimaassa 

äärivasemmisto Moskovasta juuri palanneen Hertta Kuusisen johdolla 

moitti Enckelliä suorastaan mielenosoituksellisesta puheenvuorosta ja 

maan sisäpoliittinen tilanne kärjistyi.421

Suomen valtuuskunta jätti 23.8.1946 muutosehdotuksensa konfe-

renssin poliittis-alueelliselle komissiolle, mutta tuloksetta. Valtuuskunta 

lensi takaisin kotimaahan 30. elokuuta ja sai vastaansa Skdl:n ryöpyn: 

sisäasiainministeri Yrjö Leinon mielestä Suomen olisi pitänyt enemmän 

korostaa syyllisyyttään sotaan. Pääministeri Pekkala esitteli asiaa radion 

välityksellä koko kansalle: ylen vaikeissa olosuhteissa valtuuskunta oli 

yrittänyt saada lievennyksiä ehtoihin, mutta ei ollut siinä onnistunut, ja 

niin rauhansopimus oli lähes yksistään Neuvostoliiton ja Iso-Britannian 

sanelema. Voionmaa uskoutui puoluetoverilleen Uuno Raatikaiselle Pa-

riisin matkan jälkeen ylen masentuneena ja tuskastuneena. Aluksi hän 

ei jaksanut kertoa siitä mitään, totesi matkan vain olleen raskaimpia, 

mitä hän koskaan oli tehnyt. Mikä siitä oli tehnyt niin ikävän? Voion-

maa suostui lopulta kertomaan, että jo ensinnäkin se, etä lähetystön 

puheenjohtaja Mauno Pekkala oli ollut koko ajan niin juovuksissa, ettei 

ollut pystynyt osallistumaan mihinkään eikä neuvotteluista ollut tullut 

ylipäätäänkään mitään. Kun Pekkala oli valittu niin suureen tehtävään, 

hän oli hermostunut valtavasti ja juonut itsensä tainnoksiin. ”Siitä voitte 

jo arvata, millainen sakki meitä oli kun sai hävetä kaikkia”. Vain Yrjö Lei-

no oli hoidellut asioita venäläisten kanssa. Voionmaa oli lisännyt lopuksi 

aivan lannistettuna, että rauhankokous oli ollut vain suurten sanelupo-

litiikkaa.422 Pariisissa ei ollut pienintäkään mahdollisuutta menetettyjen 

raja-alueiden takaisin saamiselle.

Rauhanluonnos hyväksyttiin 14. lokakuuta 1946, ja lopullinen rau-

hankirja allekirjoitettiin 10.2.1947. Suomessa liputettiin. Rauhantila koet-

tiin kaikesta huolimatta suureksi helpotukseksi monissa yhteiskunnal-

lisissa piireissä vuosia kestäneen kansallisen epävarmuuden jälkeen, ja 

Messuhallissa järjestettiin juhla rauhansopimuksen kunniaksi. Pariisin 

421  Hyvämäki 1954, 116−118.
422  Sdp:n Uuno Raatikaisen haastattelu 22.8.1988, 71, 85, 86. Haastattelija Marjatta Hietala. Eduskunnan 

veteraanikansanedustajien muistitietokokoelma.
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sopimus rati�oitiin syksyllä 1947, ja venäläisvetoinen valvontakomissio 

poistui maasta. Hyvin raskas ja väkivaltainen ajanjakso Suomen histo-

riassa oli päättynyt. Sen intensiivisesti elänyt ja politiikan vastavirtaan 

sinnikkäästi soutanut Väinö Voionmaa oli myös tiensä päässä. Matti 

Kurjensaari on kirjassaan Veljeni merellä myrskyävällä kysynyt, miten 

tuon ajan johtavat aatteenmiehet selvisivät, kun eivät ainoastaan sakki-

nappualat vaan koko pelilauta pyyhkäistiin alta pois. Kurjensaari vastaa: 

”Eivät he selvinneet.” Lyhyen ajan kuluessa yksi jos toinenkin idealisti 

kuoli pois: ”Ydin vuoti kuiviin.” Ihminen tarvitsee päämaalin, elämän-

sisällön, hänellä täytyy olla omanarvon ja tärkeänä olemisen tunto, oli 

tämä miten kuviteltua tahansa. Vain tältä kannalta, lisää Kurjensaari, 

ovat ymmärrettävissä monet poliittiset urat, monet käännökset, takin-

vaihtamiset, suhteet, murtumiset, sairastumiset ja sammumiset. Oman 

aatteen tappio mursi aatteen ihmisiltä ytimen ja sydämen.423 Tästä näkö-

kulmasta katsottuna sota-ajan poliitikoista eivät niin sanottuja sijaiskär-

sijöitä olleet ainoastaan sotasyyllisiksi nimetyt, vaan mitä suurimmassa 

määrin myös hallitsevan sotapolitiikan kriittiset kommentoijat.

Lopuksi on vielä paikallaan sanoa pari sanaa Suomen ja Venäjän/

Neuvostoliiton keskinäisen rauhanneuvottelukulttuurin muutoksesta. 

Miten Tarton ja 1940/1944 rauhanneuvottelut poikkesivat toisistaan 

vai olivatko ne samankaltaisia? 1) Ensimmäinen ero liittyy Suomen ase-

maan, mikä oli Tartossa huomattavan paljon vahvempi suhteessa Venä-

jään kuin Moskovassa liittyen Venäjän vallankumouksen aiheuttamaan 

sokkiin ja sisällissodan hajaannukseen. 2) Toinen erilaisuus koskee 

rauhanlähetystöä. Tartossa suomalaisdelegaatit olivat sisäisesti hajalla 

eivätkä yksimielisen voimakkaasti pyrkineet rauhaan: toisten mieles-

tä maat eivät olleet keskenään sodassa, joten rauhanasiakirjaakaan ei 

tarvittu. Moskovassa sen sijaan kaikki suomalaiset pyrkivät aktiivisesti 

rauhankirjan hyväksymiseen. Yhteistä neuvottelukunnissa oli se, että 

suomalaisdelegaatiossa oli edustajia sekä kaikilla kerroilla johtopaikkaa 

pitävästä oikeistosta että vasemistosta, mikä sitoutti Sdp:n rauhanproses-

siin ja rauhan ehtoihin. Kaiken lisäksi Moskovassa oli Suomesta samoja 

423  Kurjensaari 1966, 18−19.
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miehiä kuin Tartossakin, sen sijaan venäläinen vastapuoli oli kokonaan 

vaihtunut. Ehkä suomalaistenkin olisi pitänyt vaihtaa miehet. Viileä neu-

vottelutaito ei ollut vielä kehittynyt Tarttoon tultaessa, vaan tunteet kävi-

vät kuumina sekä omien joukossa että vastapuolta kohtaan. Moskovassa 

osattiin jo lähestyä diplomaatisemmin ja arvostavammin vastapuolta. 

3) Tartossa suomalaiset saivat pehmennettyä venäläiset aluesiirtoihin 

pitkillä historiallisilla puheilla, Moskovassa tämä ei enää onnistunut. 

Voidaan sanoa, että vallankumousajan bolsevikit olivat Lenin-orien-

toituneesti ymmärtäväisempiä Suomen asialle kuin Stalin. Etnisesti 

ajateltuna latvialainen Berzin oli notkeampi kuin venäläinen Molotov. 

4) Neljäs seikka liittyy Suomen kansainväliseen positioon, joka heilahteli 

ja ailahteli samantapaisesti sekä Tartossa että Moskovassa. Suomi yritti 

tasapainolla itselleen edullisemmilla laineilla ja käytti neuvottelutilan-

teissa hyväkseen taktista viivyttelyä ja odottelua. Kaikissa tapauksissa 

Suomi kurkoitteli länsivaltoihin, mutta löysi turvansa Saksasta (1918, 

1940−1944) huonoin jälkiseurauksin. 5) Mitä tulee Voionmaan roolei-

hin, niin hän oli todellinen kartanpiirtäjä, itärajan asiantuntija ja tera-

peutti sekä Tartossa että Moskovassa.

 



Väinö Voionmaan syntymä- ja koulukaupungin Jyväskylän 
työväenyhdistys käynnisti Voionmaa-monumenttihankkeen 
tämän syntymän 100-vuotismuistoksi 1968−1969. Patsas-
kilpailun voittaneen Raimo Heinon työ paljastettiin 1971, ja 
se kustannettiin Jyväskylän kaupungin ja yleisen keräyksen 
tuottamilla varoilla. Monumentti sijaitsee Jyväskylässä 
Cygnaeuksen koulun puistossa Voionmaankatu 18. Kuvassa 
yksityiskohta muuten abstraktista kivisestä muistomerkistä. 
Kuva: Maria Lähteenmäki.
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Lopuksi: Historiallisen geopolitiikan 
uranuurtaja

Helsingin Vanhan hautausmaan nimellä vielä 1940-luvulla tunnettu 

kalmisto on nykyään Hietaniemen laajan viisiosaisen hautausmaan 

vanhin osa. Sisäänkäynti vanhalle puolelle on Mechelininkadulta, jota 

Voionmaan kuolinvuonna vielä puhuteltiin Kalmistokaduksi. Alue si-

jaitsee Etu-Töölön kaupunginosan länsipuolella, ja se vihittiin hauta-

usmaaksi 1829. Paikka on vain lyhyen kävelymatkan päässä eduskun-

tatalosta ja tätä nykyä hyvin suosittu nähtävyys. Kalmiston vanha alue 

on kaunis, rauhoittava ja kulttuurihistoriallisesti arvokas. Siellä, Hel-

singin sydämen ”kuolleiden kaupunginosassa”, on niin monen merkit-

tävän yhteiskunnallisen vaikuttajan hauta, että paikkaa voisi nimittää 

perustellusti kansallishautausmaaksi. Siellä lepäävät Voionmaan tär-

keimmät opettajat, kuten August Ahlqvist, Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen ja 

J. R. Danielson-Kalmari sekä monet yhteistyökumppanit, kuten Tarton 

matkakumppani Rudolf Walden. Vanhaan hautausmaahan rajautuvalta 

uudelta alueelta kulkija löytää E. N. Setälän, K.-A. Fagerholmin, Heikki 

Ritavuoren sekä Hannes Ryömän hautakivet, kuin myös Karjalaan jää-

neiden vainajien uurnakorttelin. Kolmannessa, hautausmaan meren-

puoleisessa osassa Hietaniemen alueella puolestaan lepää monia Voion-

maan poliittisia aikalaisia, kuten Väinö Tanner, A. K. Cajander, Hella 

Wuolijoki ja Edwin Linkomies. Oman kokonaisuutensa Hietaniemen 

alueella muodostavat presidenttien haudat, J. K. Paasikiven ja Risto 
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Rytin paasit muiden mukana. Voionmaan hautakivi on vaatimaton suh-

teessa moniin lähistön monumentteihin: hänen asemastaan kertoo kui-

tenkin se, että hänen viimeinen leposijansa tuli olemaan vanhimmassa 

ja arvokkaimmassa hautausmaan osassa. Yhteiskunnallinen status jää 

elämään vielä kuolemankin jälkeen.

Jäähyväiset ja perinnön vaaliminen

”Oi kallis Suomenmaa, sun koskiesi kuohuja, honkiesi huminaa suo 

mun kuunnella, kunnes hetki lähdön lyö…” Nämä isänmaallisuudes-

saan koskettavat ja tunteelliset Heikki Klemetin sanat ja vanhan 1700-

luvun kansanmarssin sävelet kaikuivat Helsingin Krematorion kappe-

lissa kesäkuun ensimmäisenä päivänä lämpökauteen heräävän luonnon 

keskellä. Väinö Voionmaa oli kuollut 24. toukokuuta 1947, ja omaiset 

ja lähimmät tuttavat saattoivat häntä haudan lepoon. Paikalla oli myös 

puoluetovereita ja ystäviä, kuten presidentiksi edellisenä vuonna kohon-

nut J. K. Paasikivi. Hän oli käynyt jo Kivelän sairaalassa katsomassa 

ystäväänsä Voionmaata tämän sairauden aikana. Hautajaispäivästä Paa-

sikivi kirjoittaa päiväkirjaansa: ”Väinö Voionmaan hautajaiset Krema-

toriossa. Hiljaiset, ei puheita eikä kukkia. Minä lausuin yhden lauseen. 

Fagerholm laski eduskunnan seppeleen. Kaunis juhla. Oli tappio, suuri 

tappio, että Voionmaa kuoli. Häntä olisi tarvittu ulkopoliittisissa asiois-

sa.”1 Väinö Tanner ei ollut paikalla, sillä hän istui vankilassa kärsimässä 

sotasyyllisyystuomiotaan. Klemetin kaunis laulu oli ollut Voionmaan 

oma toivomus. Ruumiinsiunauksen toimitti Voionmaan vanha ystävä, 

professori emeritus Sigrid Sirelius. Helsingin Työväen mieskvartetti lau-

loi Suomenmaan lisäksi Toivo Kuulan Virta venhettä vie sekä Franz Schu-

bertin Ave Marian ja Litanian. Georg Friedrich Händelin Largon esitti 

puolestaan taiteilija Mauno Tamminen. Hautajaisvieraat saivat myös 

kuulla J. Sundbergin johtamana Ludwig van Beethovenin Allegretton tä-

män seitsemännestä sinfoniasta sekä Johan Sebastian Bachin Toccatan. 

Valitut kappaleet olisivat varmaan olleet Voionmaan mieleen. Seppel-

1  Paasikiven päiväkirja 1.6.1947. Ks. Paasikivi 1985, 459.
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ten laskun yhteydessä saattoväki veisasi vielä yhdessä kauniin keväisen 

virren, Jo joutui armas aika; tunnetun koululaisten lukuvuoden päättä-

jäislaulun, mikä sopi vainajan laajaan opettajakokemukseen ja optimis-

tiseen elämänasenteeseen. Väinö Voionmaan viimeinen kevät päättyi 

Beethovenin Surumarssin säveliin.

Voionmaan arkun äärellä ei pidetty muistopuheita, mikä oli ollut 

Voionmaan oma tahto. Hänhän suorastaan inhosi kehuvia ja hymiste-

leviä kiitos- ja muistopuheita. Julius Ailio totesi eräänkin kerran Voion-

maan syntymäpäivänä, että ”kuten me hänet tuntevat tiedämme, hän 

ei välitä lainkaan huomionosoituksista”.2 Voionmaa oli tässä suhtees-

sa ankara. Hän kirjoitti 75-vuotissyntymäpäiväonnittelujen yhteydessä 

helmikussa 1944 tylysti, että ne olivat rasittavia seremonioita: Etenkin 

”…minua harmitti sähkösanomien ja saapuneiden kirjeiden paljous, sillä 

niistä vieraista on vastus… vastauskirjelmiä eli kiitoskirjelmiä vasta hom-

mailen hikoillen ja kiroillen, kun ei saa rauhassa oleilla ja työskennellä 

edes 75-vuotiaana, jolloin aika jo alkaisi olla jokseenkin kallista… mutta 

siitäkös arv. onnitteluorjat välittävät – vaativat tietysti kiitokset siitä, että 

ovat minua vaivanneet”.3 Myös toisessa yhteydessä hän tiuskaisee: ”Mi-

nua ällöttää kuulla eläissään hautajaispuheitaan.”4

Voionmaan vuosina 1944–1946 tekemistä kirjemerkinnoistä nä-

kee, että hän tunsi voimiensa ehtyvän – ja vielä olisi ollut niin paljon 

tehtävää ja sanottavaa. Katoavaista on ihmisen elämä ja riippumaton 

keskeneräisistä töistä. Voionmaa ripustautui Hämäläinen eräkausi5-tut-

kimukseensa sota-ajan melskeissä kuin kuoleva tarrautuu elämään. On 

ehkä virheellistä tulkita, että Hämeen erämaat olisivat olleet hänelle, 

jyväskyläläis-helsinkiläiselle tutkijalle, niin erinomaisen tärkeitä sinänsä 

tai äitinsä sukujuurien kautta. Teoksen tärkeys Voionmaalle liittyi työn 

symboliseen merkitykseen: se tulisi päättämään pitkän ja ansiokkaan 

tutkijauran, jonka Voionmaa tiesi olevan jo loppusuoralla ja jonka pai-

nopiste oli ollut 1910-luvulla. Toisaalta teoksen työstäminen oli ollut 

terapeuttista: se oli tuonut lohdutusta ja vienyt ajatukset pois sota-ai-

2  Julius Ailio, Väinö Voionmaa historian ja yhteiskuntatieteen tutkijana. Raitis Kansa 2/1929, 14.
3  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 20.2.1944. Voionmaan arkisto. KA.
4  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 10.2.1944. Voionmaan arkisto. KA.
5  Teos ilmestyi Voionmaan kuoleman jälkeen 1947.
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kana Voionmaan tunne-elämää kuohuttaneista ristiriitaisuuksista, oli 

vapauttanut hengen politiikan ankarasta arjesta ajallisesti kovin kau-

kaisen menneisyyden hiljaisuuteen, josta oli kuulunut vain hiljaisesti 

moniäänistä puhetta.

Voionmaa sai jo eläissään ja myös kuolemansa jälkeen lukuisia 

huomionosoituksia työstään: muotokuvamaalauksia, patsaita, nimik-

kokadun, nimikkokoulun, lukuisia järjestöjen kunniajäsenyyksiä, elä-

mäkerran ja aikakauslehtien teemanumeroita. Sikälikin hän oli poik-

keuksellinen henkilö, että hänen muistonsa ylläpitäjiä on yhtä vahvasti 

ollut sekä työväenliikkeessä, kansanvalistusväen keskuudessa että aka-

teemisessa maailmassa.

”Myönnän todella korviani myöten ihastuneeni häneen ja varsin 

usein puheissani siteerasin hänen ajatuksiaan. Luin nimittäin hyvin 

paljon hänen kirjoittamiaan kirjoja ja artikkeleita.” Näin on muistellut 

Voionmaata eräs hänen entisistä työläisoppilaistaan. Vielä ennen kuole-

maansa Voionmaa oli muistelijan mukaan hengeltään vapaa ja välitön 

sekä korkeasta iästään huolimatta hyvässä kunnossa, mitä hän oli ihme-

tellyt itse Voionmaallekin. Tämä oli naurahtaen todennut, että kun pitää 

selkänsä kuivana ja jalkansa lämpimänä, niin silloin pysyy kunnossa.6 

Myös toinen muistelija on paljastanut, että he, Työväen Akatemian op-

pilaat, olivat todella kiintyneet opettajaansa: ”Opiskelijatytöt eivät yleensä 

aineisiin nähden olleet kaikkiruokaisia ja siksi kolme, Voionmaa, Mikko 

Erich ja Lauri Haarla olivat ne ihmetekijät, jotka pitivät hereillä, mutta 

vain professoria rakastettiin.” Opiskelijat olivat niin kiintyneitä eloisaan, 

kansantajuiseen ja äänenkäytöltään tasaiseen, mutta silti kiinnostavaan, 

vakuuttavaan ja isälliseen opettajaansa, että saattoivat tämän usein luento-

jen jälkeen Työväen Akatemian pysäkille, jolloin Voionmaa jatkoi luokas-

sa kesken jääneitä kertomuksiaan aina junan tuloon saakka.7 Voionmaan 

tapa näyttää tunteensa oli poliitikko-Voionmaalle sekä etu että haitta: kan-

nattajien edessä se oli ilmeinen etu, kovassa politiikanteossa haitta.

Kolmas muistelija painottaa, että Voionmaa oli ”suuri Hengen ja aat-

teen mies. Häntä on suurella kunnioituksella muistettava”. Hänen mer-

6  Paavo Niemen (s. 1906 Virrat) muistelmat. Työväen muistitietotoimikunnan kokoelmat, sidos 186. TA.
7  Hilma Katajan (s. 1892 Vihti) muistelmat. Työväen muistitietotoimikunnan muistelmat, sidos 93. TA.
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kityksensä oli erityisesti suuri muistelijan mukaan sisällissodan jälkeen, 

jolloin hän ”Tannerin rinnalla” nosti työväenliikkeen jälleen jaloilleen. 

Ja vaikka Voionmaa oli työväenliikkeen ”oikeistolaisia, oli hänen toimin-

tansa aina rehellistä”.8 Väinö Voionmaa itse näki jo lähtökohtaisesti kan-

salaisvelvollisuudekseen aktiivisen osallistumisen kansanvalistukseen, 

joka johdatti hänet sittemmin sosialistiksi.9 Suuri osa työväenliikkeen 

johtajista oli tullut liikkeeseen palkkataistelun innoittamina ja arkisten 

elinolojen korjaamiseksi, Voionmaa tuli liikkeeseen hengen kirkasta-

miseksi.

Keväällä 1929 ja 1939 Voionmaan täyttäessä 60 ja 70 vuotta, alkoi 

hänen nimensä ikuistaminen työväenliikkeen historiaan. 1919 luotu 

Työväen Sivistysliitto ja 1924 perustettu Työväen Akatemia – mitkä 

olivat pitkälti Voionmaan ideoimia – ovat olleet pisimpään Voionmaan 

muiston ylläpitäjiä ja institutionaalisia henkilökultin rakentajia. Kun 

Voionmaa täytti 75 vuotta sotakeväänä 1944, luovutti hän saamansa 

lahjavarat työläisnuoriso-opiston perustamishankkeelle. Hanketta oli 

ideoitu jo 1920-luvun lopulta lähtien. Näin sai alkunsa Ylöjärvelle ra-

kennettu Voionmaan opisto, jota ei kuitenkaan ehditty avata ennen pro-

fessorin kuolemaa. Arvi Hautamäki – joka yhä eläkevuosinaankin toimi 

Voionmaan opiston taustalla olevan, 1944 perustetun Väinö Voionmaan 

Säätiön sihteerinä ja asiamiehenä ja ”on siten tätä kautta edelleenkin 

voionmaalainen” – on muistellut, että hänen suhteensa Voionmaahan 

oli niin läheinen, että tämä kutsui häntä usein ”viidenneksi pojakseen”. 

Hautamäki tunnustaakin, että Voionmaan ajatukset olivat vaikuttaneet 

häneen niin syvästi, ettei hän itsekään aina pystynyt erottamaan, olivatko 

aatokset hänen omiaan vai Voionmaalta lainattuja. Työväen Sivistyslii-

ton ja Työväen Akatemian johtajana Voionmaa oli Hautamäen mukaan 

nimenomaan sivistyssosialisti ja aatteellinen johtaja, joka korosti tavalli-

sen kansan ja työväestön sivistämistä ja kouluttamista kriittisessä ja tie-

teelliseen tietoon perustuvassa hengessä. Hän omasi historiallisyhteis-

kunnallisen maailmankatsomuksen, jossa oli vahva eettinen leimansa. 

8  Otto Niemisen (s. 1888 Längelmäki) muistelmat. Työväen muistitietotoimikunnan kokoelmat, sidos 
11. TA.

9  Tanner-Voionmaa 1950, 142, 145.
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Kansansivistystyö oli Voionmaalle ennen muuta kansanliikettä. Sen tär-

keyden perusteli jo ”sysimusta hengenpimeys”, joka oli johtanut Suo-

men sisällissotaan 1918. Vastaisuudessa joukkojen kohonnut sivistysta-

so, koulutus ja kansalaisaktiivisuus estäisivät vastaavat onnettomuudet, 

oli professori ohjastanut oppilaitaan.10 Voionmaan merkitys sosialistisen 

sivistyksen ideologina, henkisenä johtajana ja siihen liittyvän toiminnan 

organisaattorina oli myös K.-A. Fagerholmin mukaan kiistaton: ”Kansan 

laajoissa piireissä hän on tunnettu ja rakastettu suurena kansanvalis-

tusmiehenä, jonka osuus työväenluokan sivistyksessä on ollut erittäin 

merkittävä ja laadultaan pysyväinen.”11

R. H. Oittinen – jolle Voionmaa oli pitkään hyvin tärkeä vaikutteiden 

antaja ja henkinen isä12 – on summannut Voionmaan poliitikko-roolia 

näin: ”Politiikassa hän oli tavallaan yksinäinen, koska tavallisten poliitik-

kojen tavalliset taktilliset ja puoluepoliittiset asenteet poikkesivat hänen 

periaatteellisesta ja valtakunnallisesta asenteestaan.” Voionmaan työn 

moniuloitteisuus teki hänestä Oittisen mukaan vaikeasti luonnehditta-

van, mutta selkeänä punaisena lankana hänen elämässään oli herättei-

den antaminen ja innostaminen.13 Voionmaa Sdp:n puoluejohdon vas-

tavoimana näkyy tästä arviosta kirkkaana. ”Vaikeasti luonnehdittava” on 

kaunis ilmaisu ja tarkoitti, ettei opposioon kuulunutta14 vanhaa toveria, 

varsinkin kun hän oli kuollut jo aikoja sitten, sopinut arvostella.

Tässä suhteessa on kuvavaa, että työväenliikkeen keskeisiä toimijoi-

ta esittelevään Suomalaisia sosialisteja -kirjasarjaan (1943−1947) Voion-

maata ei vielä otettu, mutta sen sijaan sen jatkajaan, professori Hannu 

10  Arvi Hautamäen (s. 1897) haastattelu liittyen Voionmaan 100-vuotisjuhlaan 12.2.1969. Voionmaan ko-
koelma, kansio 3. TA; Hautamäki toimi myös mm. Työväen Akatemian opettajana. Ks. Työläisopiskelija 
5/1947, 105; Työläisopiskelija-lehti oli sodan aikana harvoja oppositiolehtiä natsimielisyyttä vastaan. Ks. 
Ripatti 1992, 74.

11  Puhemiehen ilmoitus eduskunnalle Voionmaan kuolemasta. Valtiopäivät 1947. Pöytäkirja 28.5.1947, 
758.

12  Myös perhepiirissä Oittisen suhde Voionmaahan oli läheinen, sillä Oittisen ystäviin kuului mm. 
Voionmaan lapset Marjatta ja Jouko. Oittinen toimi 1955−1969 Väinö Voionmaan Säätiön puheenjoh-
tajana. Ripatti 1992, 69−71, 129.

13  R. H. Oittinen, Väinö Voionmaan 100-vuotismuisto. Aikamerkki 2/1969, 4; Oittinen (s. 1912 
Helsingissä) toimi 1938–1942 Työväen Sivistysliiton opintosihteerinä ja Työväen Akatemian johtajana 
1945–1950, joten hän toimi yhteistyössä Voionmaan kanssa. Hän toimi sittemmin mm. opetusminis-
terinä 1948–1950.

14  Oittinen ei kuulunut Voionmaan, Arvi Hautamäen ja Yrjö Kallisen tavoin puolueen sisäiseen opposi-
tioon. Ripatti 1992, 145.
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Soikkasen toimittamaan 3-osaiseen Tiennäyttäjät -teokseen (1967−1968) 

kylläkin. Tekstissä Voionmaan vastarinta-asema on unohdettu ja − sa-

moin kuin Halilan juhlakirjassa (1969) − hänestä luodaan sopuisan, 

pehmeän ja viisaan toverin kuva. Aika oli tehnyt tehtävänsä, perässäkul-

kijat olivat hioneet Voionmaan särmät. Tässä kehityksessä on nähtävissä 

Alun Munslowin korostama historiantutkijoiden valta määrittää, kuka 

kelpaa historiaan ja mikä tuli kunkin toimijan paikka olemaan kansal-

lisessa kuvastossa. Munslowin mallia on vain laajennettava sikäli, että 

määrittäjiä eivät ole ainoastaan ammattihistorioitsijat, vaan enemmän 

tai vähemmän tavalliset ihmiset, kuten Voionmaan tapauksessa työväen-

liikkeen kulttuuriväki ja Voionmaan oppilaat opistoissa, avoimilla luen-

noilla ja yliopistossa.

Akateemisella kentällä Voionmaan jalanjäljillä on kulkenut ja kul-

kee vieläkin monia tutkijoita. Heistä samantyyppiseen arvostettuun ja 

siteerattuun positioon kuin Voionmaa pääsi Heikki Waris, jota voi pe-

rustellusti kutsua Voionmaan oppilaaksi – siksi hän itsekin on itseään 

kutsunut. Waris kirjoitti Voionmaalle kirjeen tämän täyttäessä pyöreitä 

vuosia 1939, jolloin hän tunnusti kiitollisuutensa esikuvalleen. ”Rakas 

opettajani ja ystäväni”, hän aloittaa. Waris kiitti Voionmaata ”ystävällisyy-

destä ja niin monella tavalla antamastasi avusta ja opetuksesta. Useissa 

ratkaisevissa kohdissa se on elämäni kulkuun suuntaa määräten vai-

kuttanut”. Eikä siinä kaikki, Waris halusi erityisesti kiittää Voionmaata 

”minulle henkilökohtaisesti antamasta jalosta esikuvasta, jossa toisaalta 

tutkijamieli ja tutkijan asenne, toisaalta kansamme henkisen ja siveel-

lisen elämäntason kohottamiseen pyrkivä sosiaalinen vastuuntunto ovat 

yhdistyneet”.15

Sittemmin muistosanoissaan oppi-isälleen Waris nimeää Voionmaan 

uutterista uutterimmaksi, sitkeäksi, aikansa monipuolisimmaksi ja laa-

ja-alaisimmaksi tutkijaksi, jonka työpajasta oli singonnut monogra�oita 

ja paljon pienempiä lastuja. Hän yhtyy Voionmaan varhaisen opettajan, 

E. G. Palménin sanoihin, jotka tämä esitti jo 1910-luvulla Voionmaan 

teosten merkityksestä: Voionmaa oli rohkeasti mutta kriittisesti selvittä-

15  Heikki Wariksen kirje Väinö Voionmaalle 12.2.1939. Voionmaan arkisto. Kansio 3. TA; Waris (1901–1989) 
toimi sosiaalipolitiikan professorina Helsingin yliopistossa 1946–1968.
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nyt historian arvioituksia, joihin tämän edeltäjät eivät olleet uskaltaneet 

edes käydä käsiksi.16

Heikki Waris kirjoitti arvion Voionmaasta tiedemiehenä vielä myö-

hemminkin tämän syntymän 100-vuotisjuhliin. Waris korostaa tekstissä 

Voionmaan uran pituutta: 24-vuotiaana nuorena miehenä Voionmaa 

väitteli, ja vielä kuolinvuoteellaankin 78-vuotiaana ikämiehenä hän 

jaksoi oikolukea painoon menevää tekstiään. Voionmaa oli hänen mu-

kaansa ennen muuta uutta luovan henkisen työn tekijä. Sanoilla ”uutta 

luova” Waris tarkoitti nimenomaan sitä kehitystä, jossa Voionmaa sak-

salais-englantilaisia vaikutteita saaneena halusi irrottautua elitistisestä 

poliittisen historian hegemoniasta ja keskittyä talous- ja yhteiskuntahis-

torian tutkimukseen. Tämä näkökulma ja tutkimusote olivat vielä hyvin 

uutta 1800−1900-luvun vaihteessa. Myös perhehistoria ja kaupunkihis-

toria saivat hänestä ensimmäisen ladunaukaisijan. Tutkimuksellinen 

perusteellisuus ja kokonaisvaltaisuus olivat Voionmaan tavaramerkkejä. 

Waris oli todistanut myös Voionmaan saamaa oppositiota yliopistossa: 

”Monet hovihistorioitsijat eivät ymmärtäneet ja hyväksyneet työväen-

liikkeessä ja raittiusliikkeessä mukana taistelevaa Väinö Voionmaata.”17 

Voionmaasta geopoliitikkona ei Waris arvaa puhua mitään vuosien 1939 

eikä 1969 kirjoituksissaan, ne olivat liian herkkiä aiheita molempina 

ajanjaksoina.

Arvioidessaan Voionmaata Waris puhui omakohtaisista kokemuk-

sistaan. Hänen sittemmin klassikoksi noussut teoksensa Työläisyhteis-

kunnan syntyminen Pitkänsillan pohjoispuolelle (1932, 1934) käsitteli se-

kin nimensä mukaisesti työläisiä, aikakauden historiantutkimuksessa 

syrjäytettyä ryhmää. Waris oli saanut vahvimmat vaikutteensa Voion-

maan Tampere-trilogiasta. Voionmaa taas esitteli Wariksen väitöskirjan 

tuoreeltaan 1932. Hän ylistäen kehuu Wariksen monenmoisista run-

saista lähteistä koottua tutkimusta. Muun muassa ”suullista aineistoa”, 

”suullista muistitietoa” ja”muistitietovarastoa” käyttäessään Waris oli 

onnistunut kuvaamaan työläisyhteiskunnan sosiaalisena alueena ja 

uudentyppisenä aineellisena ja henkisenä miljöönä. Waris vei ”meidät 

16  Waris 1948, 160.
17  Heikki Wariksen puhe Voionmaan syntymän 100-vuotisjuhlassa 12.2.1969. Voionmaan arkisto, kansio 

3. TA.
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rakennusten sisälle näkemään todellisesta työläiselämästä kuvia, joita 

ei ennen ole nähty”. Kaiken kaikkiaan Voionmaa arvioi Wariksen työn 

yhteiskuntahistorian merkkiteokseksi ja yhteiskuntahistorialliseksi syn-

teesiksi, joka lavensi ja nosti suomalaisen historiantutkimuksen kenttää 

ja tasoa.18 Ei ole epäilystäkään, etteikö Voionmaa nähnyt Warista oman 

tutkimustyönsä kirkkaimpana jatkajana. Voionmaahan oli ensimmäinen 

suomalainen historioitsija, joka käytti oral history -menetelmää Tampe-

re-tutkimuksessaan, mikä sittemmissä aihepiiriä käsittelevissä teksteis-

sä on aivan unohdettu.

Voionmaa ja Wariksen välinen arvostus ja kunnioitus oli molemmin-

puolista. Kaiken kaikkiaan Waris on arvioinut Voionmaan työtä yliopis-

to-opettajana merkittäväksi. Tämän luennot olivat vetäneet puoleensa 

niitäkin, jotka eivät suoranaisesti olleet hänen oppilaitaan. Hän oli an-

tanut paljon eläviä ja pysyviä herätteitä oppilailleen ja herättänyt kuuli-

joissaan aidon historiallisen harrastuksen sekä avannut usein sellaisia 

historian näköaloja, joihin kukaan muu yliopiston opettaja ei ennen 

häntä ollut kiinnittänyt huomiota. Näin Voionmaan historian luennot 

levittivät Wariksen, kuten muidenkin oppilaiden tutkimuksen piiriä ko-

konaan uusille, ennen tutkimattomille aloille. Waris ylisti myös Voion-

maan henkilökohtaista ohjausta väitöskirjatyössään. Ohjauksen jälkeen 

hän oli ”pysyvästi kiitollinen hänen viisaitten kysymystensä muodossa 

antamastaan metoodisesta opetuksesta ja monista ystävämielisen kritii-

kin antamista neuvoista”.19

Yleisen historian professori Arvi Korhonen – jonka vastaväittäjänä 

Voionmaa 1923 oli toiminut – arvioi Voionmaalle osoittamassaan muis-

topuheessa, että tämän tieteelliseen elämäntyöhön sisältyi paljon Suo-

men kansan menneitä vaiheita uuteen valoon asettaneita tutkimustu-

loksia, jotka tulisivat säilyttämään arvonsa pysyvästi. Voionmaa oli ollut 

hänen mukaansa uudisraivaaja, ilmiömäisen laaja-alainen tutkija, jonka 

töissä näkyi myös kodin perintö. Voionmaan tutkimusotteesta Korhonen 

toteaa, että niin vähän kuin Voionmaa välittikin teorioista, hän osoitti 

18  Väinö Voionmaa, Yhteiskuntahistoriallinen merkkiteos. Historiallinen Aikakauskirja 1932, 218–222; 
Wariksen tutkimuksen toisen niteen arviointi: Väinö Voionmaa, Yhteiskuntahistoriaa. Historiallinen 
Aikakauskirja 1934, 300–302.

19  Oppilaat puhuvat. Professori Väinö Voionmaa opettajana ja innoittajana. Työläisopiskelija 2/1944, 58.
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viimeistään Tampereen historiassa olleensa ”tyypillinen kollektivisti”.20 

Kuten luvussa 3 on esitetty, Voionmaan oli erityisen vaikutettu saksalai-

sesta, ratzelilaisesta maantieteellis-historiallisesta lähestymistavasta ja 

valtio-opillisista malleista. Sodan jälkeen, jolloin Korhonen arvionsa teki, 

ei kuitenkaan ollut poliittisesti korrektia eikä yhteiskuntapoliittisesti so-

pivaa kertoa Ratzelista, sosiaalidarwinismista tai Suur-Suomesta, mitkä 

on jätetty järjestelmällisesti pois kaikista sodan jälkeisistä Voionmaa-

arvioista.

Voionmaan tärkeä anti suomalaiselle tiedeyhteisölle oli Korhosen 

mukaan hänen teostensa lisäksi myös Suomen Historiallisen Seuran 

toiminnan kehittäminen ja laajentaminen yhdessä hyvän ystävänsä 

yleisen historian professori Uno Ludvig Lehtosen kanssa. Kuollessaan 

Voionmaa oli seuran ainoa kunniajäsen.21 Miehet aloittivat hankkeen 

1916 keräten seuralle kehitysrahaston. Tehty uudistussuunnitelma jäi 

kuitenkin puolitiehen, ja innovatiiviset professorit kehittivät uuden 

yhdistyksen, Historian Ystäväin Liiton (1926), jonka tarkoitus oli laa-

jentaa historiaharrastusta ja tutkimusta sekä levittää historiakäsitystä ja 

-tietoisuutta kansan keskuuteen muun muassa pitämällä yleistajuisia 

historiallisia esitelmiä hyödyntäen uutta teknologiaa eli radiota. Liiton 

valtuuskuntaan nimettiin herrojen professoreiden vaikutusvaltaista ys-

tävä- ja tuttavapiiriä: puheenjohtajaksi tuli valtioneuvos J. K. Paasikivi, 

sihteeriksi Lehtonen ja varapuheenjohtajaksi Voionmaa. Muina valtuus-

kunnan jäseninä olivat muun muassa varatuomari Väinö Tanner, tohtori 

Julius Ailio, pääministeri Kyösti Kallio ja tohtori Zachris Castrén. Seura 

toimii aktiivisesti yhä 2000-luvullakin. Voionmaan idea oli myös Paikal-

lishistoriallisen toimiston perustaminen (1933) historianharrastajien ja 

tutkijoiden yhdyssiteeksi. Nykyään yhdistys toimii Tilaushistoriakeskuk-

sen nimellä. Näin Voionmaa oli paitsi ahkera tutkija, myös ponteva tie-

teellisten järjestöjen perustaja ja kannattaja. Korhosen loppuarvio Voion-

maasta on kriittisen korrekti: tämä oli suurten mittakaavojen ja laajojen 

näköalojen mies, joka jätti viimeiset millimetrit laskuistaan pois. ”Sen 

20  Korhonen 1947, 91–107.
21  Historiallinen Arkisto 53 1950, 381.
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vuoksi olisi kohtuutonta häntä itseäänkään ryhtyä millimetreissä arvioi-

maan. Hän oli ennen kaikkea intuition mies”.22

Voionmaan syntymän 100-vuotisjuhlinnan kunniaksi 1969 julkais-

tiin historioitsija Aimo Halilan kirjoittama Voionmaan elämäkerta. Se 

on laadittu perinteisellä, kaikkia Voionmaan elämän puolia tasapuolises-

ti valaisevalla kronologisella tyylillä alkaen Wallinin suvun sukujuurista 

ja päättyen Voionmaan kuolinvuoteelle. Halila kirjoitti arvion Voion-

maasta myös teokseen Suomalaisia historiantutkijoita (1965), mikä on 

Historiallisen Yhdistyksen 75-vuotisjuhlakirja. Halilan mukaan Voion-

maa omaksui lähinnä kansatieteellis-historiallisen historiankirjoituksen, 

positivismin ja sosialististen teoreetikkojen hahmotteleman tulkintake-

hyksen ja esitystavan. Ja vaikka Voionmaa siirtyi vuosisadan vaihteessa 

vanhasuomalaisista sosialisteihin, hän säilytti silti idealistisen otteen ja 

kansallisen historiankäsityksen tutkimuksissaan.23 Halilan 1960-luvuilla 

julkaistuissa teksteissä on edellisten arvioitsijoiden tapaan Voionmaan 

aluepoliittista ajattelua ylläpitävät Suur-Suomi-ajatukset ja siihen sitou-

tunut geopoliittinen suuntautuneisuus sivuutettu.

Voionmaan edustaman yhteiskunta- ja sosiaalihistorian renessanssi 

ja hänen nostamisensa työväentutkimuksen eturintamaan 1960–1970-

luvulla liittyivät laajempaan historia- ja yhteiskuntatieteiden paradig-

ma-murrokseen sekä yhteiskunnan ja tutkimuksen demokratisoitumis-

prosesseihin. Voionmaa oli erinomaisen hyvä esikuva ja edelläkulkija 

tutkimussuuntauksessa, jossa tavallinen kansa, työväestö ja marginaa-

liryhmät alkoivat kelvata akateemisten historiankirjoitusten kohteiksi.24 

Voionmaa sai uudet tutkijapolvet jalanjäljilleen Tampereen teollistumis-

tutkimukseen, työväestön ja sen sivistysliikkeen tutkimukseseen sekä 

Karjalan varhaishistorian tutkimukseen. Institutionaalisina muotoina 

teollisuusyhteisöjen tutkimus näkyi muun muassa Työväen Historian ja 

Perinteentutkimuksen Seuran perustamisena (1984) ja Työväenmuseo 

Werstaan avaamisena Tampereella Finlaysonin entiseen tehtaaseen.25

22  Korhonen 1947, 102–103.
23  Halila 1965, 99–100.
24  Ks. Kettunen 2010, 11–22.
25  Ks. Kallio Kalle, Työväenmuseon synty. Vauhtipyörä 2013, 6−9.



466 lopuksi: historiallisen geopolitiikan uranuurtaja

Viimeksi on Suomen historian professori ja akateemikko Päiviö Tom-

mila nostanut Suomen tieteen historiassaan (2000) Voionmaan korkeal-

le maan eturivin historian professoreiden joukkoon: Voionmaa uudisti 

kansallista historiakertomusta tutkimustensa kautta. Voionmaa ja vuo-

den 1913 professorikilvassa hänelle hävinnyt Gunnar Suolahti toivat 

Tommilan mukaan yksiselitteisesti kollektiivisen ja sosiaalihistoriallisen 

tutkimussuuntauksen Suomeen ja julkaisivat aihepiireistä klassikoiksi 

nousseita teoksia, kuten Voionmaa Suomen karjalaisen heimon historian 

(1915). Myös Voionmaan alueita, kaupunkeja ja työväestöä käsittelevät 

tutkimukset olivat tienviittana lukuisille tuleville tutkimuksille. Voion-

maan ansioiksi Tommila lukee myös keskiajan tutkimuksen sekä kau-

punkityöväestön nostamisen kirjoitetun historian piiriin ja paikanni-

mistön historiallisen arvon ymmärtämisen.26 Näin Tommila nostaa jo 

varovasti Voionmaan alueisiin ja paikkoihin sitoutunutta tutkimusnä-

kökulmaa esille, mutta hänkään ei tahdo vielä nähdä Voionmaan tuo-

tannon läpikäyvää geopoliittista tutkimusotetta ja sen taustalla olevaa 

ideologista perustaa.

Viimeisen puheenvuoron Väinö Voionmaan kuoleman jälkeisessä 

muistelussa annettakoon hänen uskotulle ystävälleen ja pojalleen Ta-

pio Voionmaalle, joka hyvin läheltä seurasi isänsä näkemyksiä. Miten 

hän arvioi isäänsä? Ei ole yllättävää, että Tapio Voionmaa, joka teki elä-

mäntyönsä diplomaattina, arvioi isäänsä nimenomaan ulkopoliitikkona. 

”Ulkopolitiikka ei ole tunneasia”, siteeraa hän ranskalaista diplomaattia 

esittelynsä aluksi. Toisen ”totuuden” Tapio Voionmaa oli omaksunut 

isältään Väinöltä: eri kansojen elämisen raamit eivät historian kuluessa 

muuttuneet: luonto, maantieteellinen asema ja kansanluonne pitivät 

siitä huolen. 27 Varsinainen ulkopoliittinen tulikaste, kuten tutkimuksen 

osassa II on kerrottu, oli Voionmaalle kenttäkurssi Tarton rauhanneu-

votteluihin 1920. Käytännössä Voionmaa imeytyi ulkopoliittiseen maail-

maan oltuaan ulkoasiainministerinä Tannerin vähemmistöhallituksessa 

(1926–1927), johon Tanner oli hänet ”pakottanut selkä seinää vasten” 

sekä toimittuaan hallituksen ulkoasianvaliokunnassa (1937–1939), edus-

26  Tommila 2000, 78–80.
27  Voionmaa Tapio 1950, 121–123.
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kunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajana ja jäsenenä (1931–1937, 

1939–1946) ja rauhanneuvottelukunnissa (1940, 1946). Voionmaan ul-

kopoliittisesta kiinnostuksesta kertoo myös se, että hän toimi Suomen 

edustajana Kansainliiton vuosittain järjestetyissä kokouksissa (1922–

1929, 1935–1936) sekä Parlamenttienvälisen liiton Suomen osaston jä-

senenä ja varapuheenjohtajana. Voionmaan usko Kansainliiton rauhaa 

pysyttävään vaikutukseen oli vahva, varsinkin kun Neuvostoliitto tuli 

yhteisön jäseneksi 1934 ja pettymys valtava, kun järjestö hajosi.28

Väinö Voionmaan kiinnostus ulkopolitiikkaan sai alkunsa sisällisso-

dan jälkeen kansallisen hädän ja rikkonaisuuden hetkellä, ja sen konk-

reettiset tuotokset olivat hänen geopoliittiset manifestaationsa Suomi 

Jäämerellä (1918) ja Suomen uusi asema (1919). Johtotähtenä näissä Voion-

maan ulkopoliittista näkemystä raamittavissa ohjelmajulistuksissa oli 

kansallinen usko valtiollisena oppina. Se tarkoitti vahvaa kansallista his-

toriatietoisuutta, kulttuuris-taloudellista itseymmärystä ja luottamusta 

”valtioruumiin” kykyyn huolehtia kansalaisistaan ja ylläpitää kansakun-

taa. Voionmaan toinen johtava prinsiippi ulkopoliittisessa ajattelussa oli 

rauhanomainen rinnakkaiselo Venäjän/Neuvostoliiton rinnalla, minkä 

hän julisti kirjoituksissaan selkeästi ja ohjelmallisesti jo 1918–1919. Ta-

pio Voionmaan mukaan Voionmaan suurena ajatuksena ja toimintalin-

jana oli toteuttaa samanaikaisesti kansallista ja sosiaalidemokraattista 

ulkopolitiikkaa, johon liittyi äärimmäisen tarkka idänpolitiikka.29 ”Niin 

vaarallisessa poliittis-maantieteellisessä asemassa sijaitsevan maan kuin 

Suomen ulkopolitiikka täytyy noudattaa erittäin huolellista varovaisuut-

ta”, toteaa Väinö Voionmaa 1927,30 ja se tuli olemaan hänen viestinsä 

loppuun saakka. Tämän näkemyksensä hän jakoi arvostamansa kokoo-

muspoliitikon ja ystävänsä Juho Kusti Paasikiven kanssa jo kauan ennen 

jatkosodan pakotetun rauhankirjan seuraamuksia. Kuten luvussa 1 on 

kerrottu, kiinnostus Venäjään syttyi Voionmaassa jo 1800-luvun puolel-

28  Väinö Voionmaa, Kansainliitto. Kansan Lehti 28.10.1922; Väinö Voionmaa, Kansainliitto ja sen perus-
teet. Kansan Lehti 2.2.1926; Väinö Voionmaa, Kestääkö Kansainliitto? Työväen kalenteri 1937, 41–47; 
Väinö Voionmaa, Taistelu Kansainliitosta. Työväen kalenteri 1939, 52–57; Väinö Voionmaa, Uuden 
Kansainliiton kynnyksellä. Työläisopiskelija 4/1945, 86–88.

29  Voionmaa Tapio, 1950, 125, 132–134.
30  Väinö Voionmaa, Suomen ulkoasiat sosialidemokraattisen hallituksen aikana. Suomen Sosialidemokraatti 

31.12.1927.
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la. Kunnioitus suurta itänaapuria ja sen kulttuuria kohtaan osoitti Voion-

maan ei-tunteellista ulkopoliittista suhtautumista: naapurin kanssa oli 

tultava toimeen vaikkei tätä rakastaisikaan. Toisin kun militaristiset ja 

militantit heimomiehet, aitosuomalaiset ja ”ryssänvihaajat”, pyrki pasi-

�sti Voionmaa säilyttämään arvokkaan asenteensa itää kohtaan.

Tapio Voionmaan elämänuraksi jäi diplomatia, vaikkei hänen isänsä 

sitä aivan hyväksynytkään. Kun Mannerheim kuoli 1951, piti tuolloin 

Belgian ja Luxenbourgin lähettiläänä ollut Tapio Voionmaa Antwerpenin 

merimieskirkossa muistopuheen tämän kunniaksi. Siinä hän arvioi 

Mannerheimia suureksi auktoriteetiksi, joka luotsasi Suomen vuoden 

1944 kiirastulen läpi. Puhetavassaan, kuten ”tämä ei hellittänyt ennen 

kuin oli johtanut valtiolaivan pahimpain karikkojen ohi tyveneen sata-

maan”,31 näkyy isä-Voionmaan retorinen tyyli.

Tapio Voionmaan terapeutin ja kuuntelijan rooli isänsä uskottuna 

oli erittäin merkittävä. Vielä keski-ikäiseenkin esikoispoikaansa hyvin 

holhoavasti suhtautunut Voionmaa saattoi purkaa politiikanteon ja 

aatteellisten periaatteidensa mukanaan tuomia paineita kymmenissä 

kirjeissään pojalleen. Kirjeet kertovat myös lämpimästä ja luottamuk-

sellisesta isä−poika-suhteesta. Terapeuttisen luonteen lisäksi Voionmaa 

oli valinnut poikansa myös ajatustensa ja polittisen testamenttinsa välit-

täjäksi oman kuolemansa jälkeen. Hän muistutti toistuvasti, että hänen 

kirjoittamansa kirjeet eli poliittiset muistiinpanonsa, miksi hän niitä 

nimitti, oli ehdottomasti säilytettävä jälkipolville ja tuleville tutkijoille, 

että tapahtumien eri puolet tulisivat valaistuksi tulevissa historiantut-

kimuksissa.

Mitä tulee Voionmaan lähimmän poliittisen työyhteisön, sosialide-

mokraattisen puolueen kehitykseen nähdään, että puolueen sanoman 

saavutettavuus, sen jäsenten yhteenkuuluvaisuuden tunne ja toiminnan 

organisatorinen tehokkuus olivat huipussaan puolueen perustamisesta 

1899 aina vuoden 1916 menestysvaaleihin32 saakka eli aikana, jolloin 

31  Tapio Voionmaa, Mannerheimin muistopuhe Antwerpenin merimieskirkossa 4.2.1951. Puhe on Ilkka 
Voionmaan halussa; Mannerheim kuoli Lausannessa Sveitsissä 27.1.1951 sairasteltuaan viimeiset vuo-
tensa ja haudattiin Helsinkiin Hietaniemen hautausmaalle 4.2.1951 eli samalle hautausmaalle, jonne 
myös Voionmaa oli haudattu.

32  Sdp sai 1916 vaaleissa 103 kansanedustajapaikkaa.
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Voionmaakin sitoutui liikkeeseen. Kaikki tuntui olevan mahdollista 

nuorelle joukkopuolueelle, jota johtivat kansan kyvykkäimmät33 naiset 

ja miehet. Juhani Paasivirran sanoin, työväenliike versoi yhteiskunta-

kritiikin muokkaamasta maaperästä,34 ja sen kantoi pitkälle. Vuosien 

1917–1919 syvä kriisi kuitenkin karkoitti puolueesta me-hengen, ja se 

luisui syvään epäluulon, vihan, kaunan ja yhteisöllisyyttä tuhoavan tun-

neilmaston aikaan eurooppalaisen työväenliikkeen kehityksen vanave-

dessä. Sdp sai kuitenkin koottua voimansa hetkellisesti hallitusvuoden 

1926–1927 aikana, mutta tosiasiallisesti puolueen sisällä kyti edelleen 

kapina. Tannerilaiset kuitenkin tulkitsivat jälkeenpäin, että tuolloin ”työ 

jatkui poliittisen toimintalinjan selkiintymisen merkeissä”.35 Puolueen 

identiteettiä ja me-henkeä lujittivat ulkopuolinen poliittinen paine sekä 

äärioikealta että äärivasemmalta. 1930-luvun loppupuolelta lähtien po-

liittinen tilanne muuttui jälleen huolestuttavaksi, kun eurooppalainen 

asevarustelu alkoi ankarasti painaa suurta puoluetta ottamaan kantaa 

sotaan ja valitsemaan puolensa. Puhe rauhanpuolueesta, kansallisista ra-

joista ja maan militarisoinnista Neuvostoliiton varjossa repivät puoluetta 

jälleen sisältä käsin, mikä johti taas kerran puolueen sisäisen opposition 

ulosheittoon ja Voionmaan tapaisten lojaalien mutta kriittisten toimijoi-

den ajautumiseen kolisten sivuraiteille.

Etsivän keskuspoliisin etsivät arvioivat Sdp:n sisäistä tilannetta hei-

koksi 1938: Puolueen ”vasemmistolaisten keskuudessa on lisääntynyt 

tyytymättömyys puoluejohtaja Tannerin suuntaan… johto on menetellyt 

monissa kysymyksissä liian diktatuurimaisesti”. Lukuisat puolueesta 

erottamiset olivat lisäksi luoneet pohjan tannerilaisuuden vastustukselle 

samoin kuin K. H. Wiikin kohtelu: yrityksistään huolimatta tämä ei ollut 

saanut enää juttujaan läpi sosiaalidemokraattisiin lehtiin. Riitely puo-

lueen linjasta oli kovaa etenkin Helsingissä, missä ”riitakiihkeyttä” oli 

aina ollut enemmän kuin maaseudulla. Puolueen kannattajajoukoissa 

olikin ollut selkeästi näkyvillä kyllästymistä johdon ainaiseen riitelyyn.36 

33  Heikki Paloheimo kutsuu edustuksellisen demokratian ensimmäistä kautta (1907–1939) eliittidemokra-
tian kaudeksi: tuolloin kansanedustajien katsottiin olevan kansansa parhaimmistoa eikä pienoiskuva 
kansasta. Paloheimo 2007, 362–369.

34  Paasivirta 1949, 5.
35  Paasivirta 1949, 6.
36  Etsivän poliisin ilmoitus 7.9.1938. Kansio 483. EK-VALPO I:n arkisto. KA.
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Myös kommunistit näkivät Sdp:n muodostuneen vaalikoneistoksi. Mi-

käli puolueessa tukahdutettiin jäsenistön ääni, kuten näytti, merkitsi 

se koko puolueen aseman romahtamista, he ennustivat 1937. Jo Aimo 

Cajanderin hallituksen henkilövalinnat olivat kielineet sisäisestä kriisis-

tä. Tanner oli viimeiseen asti vastustanut Cajanderin valintaa ja yrittänyt 

nostaa paikalle Risto Rytin. Mutta kun maalaisliitto ei suostunut ”niin 

kylmän miehen” valintaan, Tanner oli ehdottanut Rudolf Holstia, mikä 

sai hänen omissakin joukossaan taas aikaan vastalauseiden myrskyn. 

Tanner ei liioin halunnut missään tapauksessa nostaa oikeusministerik-

si oman puolueensa miestä Johan Heloa, vaikka tämä oli lakimies. Helo 

oli Tannerin näkökulmasta liian vasemmalla.37

Voionmaa korosti viimeiseksi jääneessä vallan- ja henkilöpalvontaa 

kritisoineessa linjapuheessaan joulukuussa 1946, että puolueiden tulee 

jatkossa olla asia- eikä henkilöpuolueita ja että niissä tarvitaan puolueku-

ria kaiken yksityisedun, itsekkäiden pyyteitten ja vilpillisten laskelmien 

torjumiseksi. Hän myös muistutti, että puolueiden tuli noudattaa de-

mokraattista vapautta ja hyvän tahdon kunnioittamista myös sisäisessä 

toiminnassaan eikä takertua ”määrättyihin” johtohenkilöihin: kaavamai-

set puolueohjelmat ja yksittäiset hallitsevat johtohenkilöt kun helpos-

ti kuivettivat ja luuduttivat puolue-elämän. Puolueiden elvyttämiseksi 

oli hänen mukaansa nostettava etusijalle vapaa harrastuneisuus, joka 

keräisi kokoon aktiiviset kansalaiset. ”Me emme ole vielä niin pitkälle 

päässeet”, tiivistää Voionmaa lopuksi.38

Kuten edellä on nähty, Sdp:n valtavirran sota-aikana tekemät ratkai-

sut viilsivät niin syviä jälkiä ja katkeruutta moniin toimijoihin, että puo-

lueen tunneilmastoa oli vaikea eheyttää kriisin jälkeenkään − varsinkin 

kun keskeinen toimija Väinö Tanner puuhasi vielä mukana. Puolueen 

tervehtyminen kesti pitkään ja pystyi alkamaan vasta kun Tanner luopui 

puolueen puheenjohtajuudesta 1963. Voionmaan aikalaisten valta päät-

tyi viimeistäänkin tuolloin.

Voionmaan ja Tannerin suhteiden kehityksen arviointi 1910-luvulta 

1940-luvulle paljastaa hyvin perustavaa laatua olevan seikan politiikan 

37  Etsivän poliisin ilmoitus 19.5.1937. Tukholmassa pidätetyltä SKP:n Yrjö Enteeltä takavarioidut, 12.3.1937 
päivätty kirje ja Askeleita oikeaan suuntaa -kirjelmä. Kansio 483. EK-VALPO I:n arkisto. KA.

38  Väinö Voionmaa, Entisyyden ja tulevaisuuden suuntaviivoja. Kansan Lehti 18.−19.12.1946.
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tekemisen arjesta: politikointi on tunnetila, jota kieputtaa kansallista 

suuremmat suhdanteet. Poliitikot vetoavat yhteiskunnan kehittämistä 

käsittelevillä puheillaan ja tulevaisuuden visioillaan ennen muuta ih-

misten tunteisiin, ja he pyrkivätkin tunnistamaan ja tunnustelemaan 

äänestäjiä kuohuttavia epäkohtia. Suurin ongelma heille on kansalaisten 

passiivisuus ja tunteettomuus yhteisten asioiden suhteen. Tunne-elä-

män ammattilaisena poliitikolle on tärkeää aina ulkonäköä myöden se, 

miltä ihmisistä tuntuu katsoa ja kuunnella häntä. Voionmaan tunne-

intensiteetti oli korkea eikä hän salannut tunteitaan; hän vetosi puheil-

laan tietoisesti kuulijoidensa tunteisiin myös akateemisilla estraadeilla, 

hän puhui tunteellisesti viljellen konkreettisia tunnemuistoja esimerk-

keinä ja kirjoitti päiväkirjansa ja kirjeensä usein hyvin tunteellisessa 

tilassa. Tuossa tunteikkuudessa, jota Paasikivi moitti Tarton prosessin 

aikana naismaiseksi, oli Voionmaan pitkän eduskuntauran salaisuus. 

Korkeasti oppinut mutta arkisen tuttu ja tunteellinen mies oli poliitti-

sesti uskottava.

Kansallinen kartanpiirtäjä 
ja epävakaan tasavallan poliitikko

Historiallinen kertomukseni poliitikko-professori Väinö Voionmaasta 

on päätöksessään, ja on aika koota yhteen tutkimuksen keskeisimmät 

johtopäätökset. Isona raamina, metatasona pitkin matkaa esitettyjen yk-

sityiskohtaisten tapahtumakertomusten ylle nousee Voionmaan tärkeä 

merkitys suomalaiskansallisen alueen ja valtiollisten rajojen määrittäjä-

nä, unohdettuna geopoliitikkona. Hän oli viestintuoja 1800-luvun maa-

ilmasta kahdessa suhteessa: ensinnäkin suomenmielisten (Snellman), 

jungfennomaanien (Yrjö-Koskinen) ja fennomaanien (Danielson-Kalma-

ri) poliittis-kulttuurisia rajoja käsittelevien puheiden tulkitsijana, toisaal-

ta saksalais-ruotsalaisten geopoliitikkojen kannattamien ideologioiden 

selittäjänä. Jälkimmäinen orientaatio näkyy kirkkaana Voionmaan Suur-

Suomi-tulkinnassa Suomen luonnollisista rajoista. Voionmaan koko 

poliittista toimintaa taustoitti hänen 1890–1910-luvulla omaksuman-

sa katsomus Suomesta kansakuntana, johon sisältyi ”valtioruumista” 
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maantieteellisesti ja kulttuurisesti laajempi raja-alueiden kehä (Karjala, 

Kuola, Ruija, Norrbotten), mikä valtio-Suomen kanssa muodosti luon-

nollisen Suur-Suomen. Mallissa yhdistyivät 1800-luvun lopun ratzelilais-

kjelléniläinen valtionäkemys, romanttinen heimoidealismin pohjavire, 

etnisyyden merkityksen korostaminen kansojen kulttuurien rakentami-

sessa ja valtion taloudellis-poliittisten voimavarojen kasvattamis- ja pro�-

loitumispyrkimys. Jälkimmäinen näkyi Suomen kiivaana (imperialistise-

na) pyrkimyksenä Jäämeren rantavaltioksi. Kiinnostavasti geopoliitikko 

Voionmaa näki Suomen Euroopan pohjoisena valtiona (porttina pohjoi-

seen) eikä niinkään läntisenä maana (idän vartiona), kuten aikakauden 

poliittisen valtavirran edustajat esittivät. Muun muassa lokakuussa 1937 

Voionmaa korosti Helsingin työväentalolla Siltasaaressa pitämässään 

puheessa, että Suomen tulevaisuus oli pohjoisessa. ”Pohjois-Suomi ja 

Lappi, siellä ne rikkaudet ovat. Siellä on sananparsikin, että kaikki teol-

lisuus, tuotantolaitokset ja elämä tulee olemaan Lapissa…”39 Voionmaa 

oli 1800−1900-luvun vaihteessa Suomen tärkeimpiä polaarisen tiedon 

tuottajia. Hän käänsi M. A. Castrénista alkanutta itäorientoitunutta aka-

teemista tutkimusta määrätietoisesti pohjoiseen eli samaan suuntaan 

kuin skandinaaviset kollegansa. Voi väittää, että Suomen akateemisen 

eliitin rynnistys 1800-luvulla Siperiaan ja muualle itään on taustana sil-

le, ettei Suomessa päässyt vahvistumaan pohjoisen valtion identiteetti. 

Suomen hallituksen vuosina 2010 ja 2013 julkaiseman Suomen Arktisen 

Strategian näkökulmasta Voionmaan visiot Pohjoisesta ovat enemmän 

kuin ajankohtaisia.

Voionmaan katsomuksen mukaan Suomi oli moraalisessa vastuussa 

saumattomassa valtioyhteydessä sen kanssa olevien heimoalueiden 

henkisestä ja aineellisesta kehityksestä ja nostattamisesta. Toinen venä-

läistämiskausi, Neuvosto-Venäjän synty ja sen tiukka kansallisuuspoli-

tiikka luoteisilla raja-alueillaan sekä heimomilitaristisen liikkeen nousu 

Suomessa pehmittivät poliittista pro�iliaan tarkoin vaalivaa Voionmaata 

luopumaan aktiivisesta heimoalueiden tukemispuheestaan. Hän ei 

kuitenkaan unohtanut vanhaa intohimoaan heimoliikkeeseen. Sekä 

39  Etsivän poliisin ilmoitus 18.10.1937. Kansio 483. EK-VALPO I:n arkisto. KA.
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vuonna 1920 Tartossa että jatkosodan alun voittoisina aikoina 1941 hän 

oli valmis palaamaan ihannemalliinsa ja viemään Karjalan kysymyk-

sen rauhanomaisesti − pienten rajakansojen itsemääräämisoikeuteen 

nojaten − kansainvälisten orgaanien ratkaistavaksi. Nyky-Euroopassa 

pienten etnisten kansojen poliittis-kulttuurinen asema on yhä kipeä ja 

ajankohtainen kysymys etenkin entisten itäblokin maiden ja Venäjän 

välisillä raja-alueilla, mutta myös muun muassa Espanjassa ja Tanskan 

isännöimässä Grönlannissa.

Voionmaan elämää raamittavan poliittisen sateenvarjon alta on tunnis-

tettavissa aluepuheen lisäksi viisi Voionmaan toimintaa ja ajattelua avaa-

vaa juonnetta. Ensimmäinen juonne liittyy Voionmaan asiantuntijarooliin. 

Hän oli aikanaan Suomen johtava itärajaspesialisti, ja hän tuli näin ollen 

luontevasti valituksi Tarton prosessiin 1920. Sdp:n neuvottelijavalinnas-

sa hän oli ehdoton ykkössuosikki alkutilanteessa, jossa Tanner sai vain 

vähän tukea. Voionmaan rooli kyseisissä rauhanneuvotteluissa näyttää 

olleen paljon merkittävämpi kuin on oletettu. Kuva Tarton tapahtumista-

han on vahvasti värjääntynyt Väinö Tannerin Tarton rauha -muistelman 

(1949) mukaiseksi, missä Voionmaan rooli on esitetty huomiotaherät-

tävän mitättömäksi johtuen miesten sittemmästä välien katkeamisesta. 

Tanner vähätteli Voionmaan roolia siitä huolimatta, että Tartossa olivat 

hänen itsensäkin mukaan vaikeimpia alue- ja rajakysymykset,40 mitkä oli-

vat Voionmaan osaamisaluetta miesten välisessä työnjaossa. Voionmaan 

keskeinen rooli tulostuu ennen muuta niin sanotun suppean Petsamon 

saamisella Suomen haltuun. Voionmaa oli luonut pohjoisen politiikan 

suuntaviivansa aikaisempien kotimaisten ja kansainvälisten tutkijoiden 

esitysten pohjalle jo opiskeluajastaan lähtien, ja hän kypsytti näkemyk-

sensä Pohjoisen merkityksestä Suomelle toimiessaan Tokoin senaatin 

kulkulaitosministerinä. Hän julkisti tulkintansa kahdessa edellä maini-

tussa geopoliittisessa pääteoksessaan (1918, 1919), joissa esitetyt linjauk-

set näkyivät selkeästi Tartossa harjoitetussa rajapolitiikassa. Kuvaavasti 

teokset olivat koko rauhanneuvottelukunnan peruslukemistoa.

Voionmaan itäraja-asiantuntijuutta ei hyödynnetty ainoastaan suo-

malaisten poliitikkojen kabineteissa, vaan myös Venäjälle paenneet 

40  Tanner 1949b, 200.
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punapakolaiset, etenkin Edvard Gylling, omivat Voionmaan Suur-Suo-

mi-ideologiaa koskettelevia tekstejä piirtäessään kuvaa suomalais-kar-

jalaisesta neuvostotasavallasta, sen rajoista ja kulttuurista. Voionmaa 

toimi muun muassa Gyllingin vastaväittäjänä ja osallistui aivan vuoden 

1918 sisällissodan alussa punaisten uusiin rajanvetosuunnitelmiin − ja 

siten välillisesti myös kansanvaltuuskunnan työhön, minkä seikan hän 

itse salasi loppuun asti.

Tutkimuksen toinen juonne liittyy Voionmaan vastavirta-positioihin. 

Hän taisteli valtavirtaa vastaan – yhtäältä ruotsalaiseliitin hallitsemas-

sa helsinkiläisessä yliopistomaailmassa, toisaalta Suomen jännitteisellä 

poliittisella kentällä aatteellis-praktisten ratkaisujen kyseenalaistajana 

ja oman puolueensa oppositiomiehenä − mitkä seikat murtavat kuvaa 

hänestä sopuisana oikeistodemarina, Tannerin myötäilijänä ja vähem-

män tärkeänä professorina41. Voionmaa ei näytä olleen mitään näistä. 

Voionmaa piti itseään yhteiskuntakriitikkona monilla eri toimintaken-

tillä ja sitä hän olikin, etenkin kriisiaikoina. Vaatii ylipäätään valtavaa 

henkilökohtaista rohkeutta, periaatteellisuutta ja riskinottokykyä lähteä 

vastustamaan voimakasta valtavirtaa, ajan henkeä. Näin etenkin silloin, 

kun tuo henki (kuten kansallissosialistinen virtaus) nousee kuumeen 

tavoin ja hurmaa kokonaisia suuria kansakuntia, pienemmistä kansoista 

ja yksittäisistä ihmisistä puhumattakaan. Tästä näkökulmasta katsottuna 

Voionmaa oli pieneltä vaatimattomalta osaltaan tärkeä pohjoinen lenkki 

sitä eurooppalaista rauhanketjua, jonka piirissä toimineet ihmiset jak-

soivat puhua vallanpalvontaa, sodanlietsontaa, rasismia ja diktatuuria 

vastaan pahimpinakin terrorin päivinä. Nykyisen eurooppalaisen oikeis-

topopulistisen liikkeen suosio olisi Voionmaan silmissä ollut helpon ja 

leveän tien kulkemista.

Tutkimuksen kolmas juonne koskee Sdp:n ohjelmallisen sisällön 

painopisteen muuttumista 1910–1920-luvun taitteessa. Voionmaa oli 

keskeinen organisaattori ja henkinen johtaja työväen sivistysliikkeessä, 

joka alkoi puolueen yhtenä pahimpana hajaannusaikana (1917−1920) 

kyseenlaistaa työväenjärjestöjen roolin ensisijaisesti palkkaliikkeenä ja 

41  Klinge 1990, 36.
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viedä puoluetta intellektuaaleimmille urille. Voionmaan mukaan hirvit-

tävä sisällissota olisi saatu vältettyä, jos työväki olisi ollut koulutetumpaa 

ja sivistyneempää. Työväen sivistysliike oli Sdp:n visio tulevaisuudesta. 

Uudelleenjärjestyvä ammattiyhdistysliike sai yhä enemmän vastatak-

seen työelämäkysymyksistä, ja puolue pystyi ohjelmallisesti siirtymään 

toimintaan, jossa aikaisempaa enemmän korostettiin henkisiä arvoja, 

koulutusta ja työväestön sivistämistä sekä itsensäkehittämisen perusta-

vanlaatuisen tärkeää roolia tulevaisuuden työväenliikkeelle. Näyttää sil-

tä, että tämän päivän vasemmistolainen liike suorastaan odottaa Voion-

maan kaltaisen ideologisen sivistysjohtajan astumista esiin. Toisaalta 

voidaan sanoa, että Voionmaan politiikka-käsitys muuttui sotienvälisellä 

kaudella hänen osallistuessaan eduskunnan ja hallitusten työhön. Hän 

kasvoi pois puolueorganisaatioita kritisoivasta politiikan tilallisuutta ko-

rostavasta ajattelutavasta toiminnalliseen ja abstraktimpaan politiikka-

käsitykseen.42

Neljänneksi, Väinö Voionmaa asemoituu poliittiselta pro�ililtaan huo-

mattavan paljon vasemmalle kuin on oletettu. Yleiskielessähän häntä on 

puhuteltu oikeistodemariksi, mutta sitä hän ei välttämättä ollut. Mitä 

edemmäksi 1930-luvun loppua mentiin, sitä kriittisemmäksi Voionmaa 

kävi niin sanottuja tannerilaisia kohtaan, ja sitä enemmän hän ymmärsi 

puolueesta irtaantuvia Kuutosia. Osin kotitaustastaan, osin pasi�smis-

taan johtuen hän ei kuitenkaan irtaantunut reformistista linjaa vetävästä 

Sdp:stä, johon hän oli voimakkaan ideologisen herätyksen myötä sitoutu-

nut 1903–1905. Voionmaa asettui sotavuosien paineessa kuitenkin niin 

vasemmalle laidalle puolueessaan kuin vain oli mahdollista eroamatta 

puolueesta. ”Parempi on tehdä oppositiotyötä puolueen sisällä kuin ul-

kona”, kirjaa Voionmaa päiväkirjaansa marraskuussa 1944.43

Voisi ajatella, että Voionmaan tapaisten kriitikkojen jääminen Sdp:een 

sodan loppumetreillä pelasti puolueen näivettymiseltä: Sdp ei olisi 

ehkä kestänyt Kuutosten lähdön jälkeen uuden suuremman opposition 

42  Palonen kirjoittaa, että tilametaforat viittaavat kvasiluonnollisiin jakoihin eri elämänpiirien välillä,sen 
sijaan aikametaforat viittaavat toimintaan, mikä ei ole paljaalla silmällä havaittavissa, mutta joka on 
erikseen tulkittava politiikaksi. Palonen Kari, Kaksi politiikan käsitettä. Tulkinta historiasta ja nykytilan-
teesta 2006. Ks. http://www.jyu.�/ , 12 (poimittu 10.4.2013).

43  Voionmaan päiväkirja 30.11.1944. Voionmaan arkisto. KA.
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irtaantumista siitä. Syvä näkemysero Väinö Tannerin vetämään sota-

poliittiseen linjaan ja Suomen natsi-yhteistyö tuhosivat viimeistäänkin 

Tannerin ja Voionmaan välit, mutta ulospäin he säilyttivät herrasmies-

mäisesti korrektit suhteet. Miesten välistä suhdetta leimasi molemmin-

puolinen kireys, kilpailuasetelma, epäluulo ja lopulta suuri pettymys. 

On todennäköistä, ettei Tanner antanut koskaan anteeksi Voionmaalle, 

joka loppuun asti vaati sotasyyllisten rankaisemista, myös Tannerin. 

Myöskään Voionmaa ei osoittanut mitään anteeksiannon tai ymmärtä-

misen merkkejä Tanneria kohtaan. Teoksessaan Todellinen diplomaatti 

Wipert von Blücher on todennut osuvasti, että ihmisten väliset suhteet 

ovat poliittisessa maailmassa kaiken alku ja loppu;44 näin ollen Tanne-

rin ja Voionmaan kireät välit eivät ole voineet olla jättämättä jälkiään 

heidän yhteisen poliittisen kotinsa, Sdp:n toimintatapoihin ja sisäiseen 

tunneilmastoon. Nykyisessä vasemmistopuolueiden ahdingossa ei var-

maan olisi haitaksi kääntää katseita puolueiden sisäisen tunneilmaston 

toimivuuteen.

Voionmaan sodanaikainen kiirastuli osoittaa myös sen, kuinka syvästi 

Suomi oli jakaantunut sotasyyllisyyskysymyksessä; se repi kahtia myös 

puolueita. Sellaisten miesten kuin Voionmaan, Paasikiven tai Rkp:n 

liberaalien ja muiden sotasyyllisten tuomitsemista vaatineiden poliitik-

kojen näkemykset saivat kannatusta heidän laajoissa tukijoukoissaan. 

Voionmaahan tuli valituksi eduskuntaan vielä maaliskuun 1945 vaaleis-

sa, ja Paasikivestä tuli presidentti seuraavana vuonna. On siis liioiteltua 

puhua yleiskielessä siitä, että Suomen kansa yleisesti vastusti sota-aika-

na sotasyyllisiksi nimettyjen rankaisemista, tai että tuomioita kannatti 

vain äärivasemmisto ja vain pakon edessä siitä oikealla olleet poliitikot. 

Voionmaan tapaus osoittaa, että näin ei ollut. Voionmaan rankkojen ja 

ahdistavien kokemusten näkökulmasta voidaan myös sanoa, että sijais-

kärsijöitä eivät olleet sodan päätyttyä ainoastaan sotasyyllisiksi tuomitut, 

vaan mitä suurimmassa määrin koko kriisin ajan sotapolitiikan kahleis-

sa pyristelleet oppositiomiehet ja -naiset.

Viides ja viimeinen ulottuvuus päätöksessä olevassa Voionmaa-tutki-

muksessa on puhe poliitikkojen vanhuuden kokemuksista, mikä on vie-

44  von Blücher 1953, 16.
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lä toistaiseksi ollut laiminlyöty tutkimusalue. Sillä lopulta, kuten Jorma 

Palo on oivaltavasti kirjoittanut, vaikka aika ei kuluisikaan, ihminen itse 

kuluu.45 Eduskunnan vuonna 1988 aloittamat iäkkäiden veteraanikan-

sanedustajien haastattelut eivät harmittavasti tuo tähän kysymykseen li-

sävalaistusta, sillä mitään vanhenemisen kokemuksiin viittaavaa ei haas-

tatelurungon teemoissa kysytty. Viisaat, kokeneet ja ”vanhat poliitikot” 

-konsepti ei ollut vielä lyönyt itseään läpi. Voionmaahan pääsi eläkkeelle 

professorinvirastaan 1936 täytettyään 65 vuotta. Vajaa puolet Voionmaan 

ikäluokasta ylipäätään saavutti tuon korkean iän, ja peruskansalainen 

siirtyi tuossa vaiheessa ja tuona aikana jo mielihyvin ansaittuun ”van-

huuden lepoon”. Jos peruskansalainen asui maaseudulla, hän siirtyi joko 

syytingille, pihamökkiin tai pahimmassa tapauksessa köyhäintaloon. 

Mikäli hän asui kaupungissa, riippui sielläkin eläkkeellesiirtyjän talou-

dellisista mahdollisuuksista, millaiseksi hänen vanhuuspäivänsä muo-

dostuivat. Kun Voionmaa siirtyi yliopistolta eläkkeelle, Suomessa ei ollut 

vielä yleistä kansaneläkejärjestelmää ja vanhusten keskuudessa oli yleis-

tä – niin kauan kuin voimia riitti – tehdä pienimuotoista ansiotyötä.46 

1930-luvun Suomessa eläkeiästä alkanut vanhuus oli hyvin yhteiskun-

taluokkasidonnainen käsite, kuten se on tänä päivänäkin. Voionmaan 

tapaiset akateemiset ja urheilulliset miehet eivät itse pitäneet itseään 

vanhoina, eikä heitä ulkopuoleltakaan arvioitu vanhuksiksi: niinpä 

72-vuotias Voionmaa osallistui muun muassa maajoukkuemarssiin 

ylläpitääkseen yleistä mainettaan kävelijänä.47 Eläköityneen Voionmaan 

vielä jäljellä olleet 11 elinvuotta olivat täynnä kovia poliittisia haastei-

ta ja yhteiskunnallisia luottamustehtäviä. Heti eläkelöitymisvuonnaan 

hänet valittiin kolmeksi vuodeksi Cajanderin hallituksen ministeriksi, 

1940 Moskovan dramaattisiin rauhanneuvotteluihin, lisäksi hän ohjasti 

kansanedustajana ulkoasianvaliokuntaa koko sota-ajan ja ehti vielä 1946 

Pariisiinkin neuvotteluihin.

Työntäyteinen epä-vanhuusaika ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, ettei-

kö Voionmaalle olisi rakentunut erityistä poliitikon vanhuus -kokemusta, 

45  Jorma Palo, Kilpaa ajan kanssa. Helsingin Sanomat Kuukausiliite 4/1998.
46  Ks. Lähteenmäki 2003, 8–12; Kansaneläkelaki hyväksyttiin suppeana 1937.
47  Voionmaan kirje T. Voionmaalle 7.5.1941. Voionmaan arkisto. KA.
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se oli vain erilainen kuin peruskansalaisen. Aihetta on tutkittu toistai-

seksi hyvin niukasti. Voionmaa eli loppuelämänsä samaan tapaan kuin 

hänen pitkällä iällä siunatut poliitikkokollegansa (kuten 85-vuotiaana 

kuollut Tanner ja 86-vuotiaana kuollut Paasikivi) eli politikoimalla. Jos 

Voionmaa olisi saanut elinvuosia enemmän kuin saavutetut 78 vuotta, 

olisi ollut todennäköistä, ettei hän olisi malttanut luopua politiikasta 

tuolloinkaan. Hän pohti poliitikon uransa lopettamista sairasteltuaan 

vanhuuden vaivoja ja stressiä sota-aikana, mutta ei kyennyt vetäytymään 

maaseudun rauhaan ja kodin akateemiseen seesteisyyteen; poliittinen 

peli oli saanut hänet niin valtoihinsa, se addiktoi ja kiihotti hänen elä-

mänhaluaan.

Vanhuudentutkijat Jan-Erik Ruth ja Peter Öberg ovat esittäneet, että 

kukin ihminen valitsee elämäntapansa ja toimintastrategiansa hyödyn-

täen niitä resursseja ja mahdollisuuksia, joita sosiaalinen perhetausta, 

koulutus, kulttuurinen perintö ja taloudelliset olosuhteet ovat hänelle 

suoneet. Tästä lähtökohdasta tutkijat ovat kategorisoineet ikäihmiset 

kuuteen ryhmään. Ryhmitys ilmentää vanhusten koko elämänkulkua 

sekä suhtautumista ja sopeutumista vanhuuteen. Kaksi tutkijoiden ar-

vioimaa ryhmää edustivat katkeria ja ongelmallisia eläkeläisiä ja kaksi 

ryhmää toista ääripäätä, pääosin tyytyväisiä, urakeskeisiä ja onnellisen 

elämän eläneitä vanhuksia. Näiden väliin jäi vielä kaksi sekä-että ryh-

mää.48 Tässä kategorisoinnissa Voionmaa sijoittuisi osittain urakeskei-

sen, osin onnellisen elämäntavan omaaviin ikäihmisiin. Tutkijat esittä-

vät, että kahteen suhteellisen onnellisten ryhmään kuuluvilla henkilöillä 

oli yleensä ollut hyvä lapsuus, turvattu taloudellinen asema, toimivat 

ihmissuhteet, ja he kokivat hallitsevansa elämäänsä ja uskoivat selviyty-

vänsä ongelmatilanteista. Kyseiset ryhmät koostuivat enemmän kaupun-

kioloissa asuvista kuin maaseudun väestä. Niin sanottuun onnellisten 

kategoriaan kuului enemmän naisia ja ura-orientoituneeseen ryhmään 

enemmän miehiä. Voionmaan sijoittuminen näiden kahden ryhmän 

väliin kertoo hänen feminiinisistä puolistaan, mikä näkyy myös hänen 

puoluepoliittisessa orientaatiossaan enemmän sivistykseen, koulutuk-

seen ja kulttuuriin kuin miehiseksi koettuun palkkataisteluun ammat-

48  Ruth & Öberg 1996, 167−186.



 lopuksi: historiallisen geopolitiikan uranuurtaja 479

tiyhdistysliikkeessä. Voionmaan tapaisten vanhusten joukko suhtautui 

tehdyssä tutkimuksessa pääosin optimistisesti tulevaisuuteen. Sellainen 

asenne näyttää olleen Voionmaalle luonteenomainen. Nykypäivänä ei 

enää puhuta vanhuksista vaan ikä-ihmisistä ja senioreista, mikä ku-

vastaa suurta asenteiden muutosta. Eikä enää ole lainkaan harvinaista, 

että yli 70-vuotiaat toimivat aktiivisesti puolueissa; tämä tieto olisi ilah-

duttanut ”ikinuorta” Voionmaata. Tämä ei muiden kuolevaisten tapaan 

kuitenkaan päässyt niin pitkälle kuin aikanaan Cicero, joka sanoi, että 

onneton se vanhus, joka ei pitkän elämänsä aikana ole oivaltanut, ettei 

kuolemasta kannata olla huolissaan.49

*****

Kuten kaikki menneisyyden ilmiöitä historiaksi rakentaneet tietävät, 

tutkimusaihe vie aina mennessään. Niin tässäkin tapauksessa. Olen 

hakenut tuntumaa Väinö Voionmaan elämään, toimintaan ja reagoin-

titapoihin dokumenttien ohella kulkemalla hänen jalanjäljillään aina 

Gotlannista Terijoelle, Tartosta Repolaan, Käkisalmesta ja Sortavalasta 

Petsamoon, Jyväskylän Voionmaankadulta Helsingin Huvilakadulle. 

Eipä siis ihme, että tunsin tarvetta projektini päätteeksi laskea ruusun 

Voionmaan haudalle. Hautakivi ei ole alkuperäinen, vaan tumman pys-

tyn kivipaasin sijasta haudalla on aikaisempaa suurempi harmaa gra-

niittipaasi vaaka-asennossa. Hauta sijaitsee Helsingissä Hietaniemen 

hautausmaan 21.a-sektorissa aivan kävelytien varressa. Voionmaan 

rinnalle on haudattu hänen vaimonsa Ilma (kuoli 1961) sekä 11 muuta 

henkilöä: viisi heidän lastaan ja kuusi lastenlasta tai lapsen puolisoa. 

Voionmaan lapsista Tapio (1896–1960) kuoli hieman ennen äitiään, 

Unto (1901–1968) niin ikään jo 1960-luvulla ja Ilmari (1898–1976) kah-

deksan vuotta myöhemmin. Pitkäikäisiä olivat Annikki (1904–1990) ja 

Jouko (1912–1991). Lapsista ainoastaan Voionmaan toinen tytär, Marjatta 

Voionmaa-Joutsen (1908–1997) on haudattu saman hautausmaan toisel-

le reunalle Joutsenten perhehautaan.

49  Cicero 1998, 11.
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Voionmaa olisi kaikesta näkemästään hyvillään; hänelle niin rakas 

’kalevalainen’ suurperhe ympäröi häntä kuolemankin jälkeen, ja mo-

net hänen jälkeläisistään ovat jatkaneet hänen viitoittamaansa yhteis-

kunnallisen toiminnan, koulutuksen ja ulkopolitiikan tarjoamia uria. 

Hautausmaa on kevään odotuksessaan rauhoittava ja kaunis. Jätän hy-

västit Voionmaan perheelle ja kiirehdin kaupungin sykkeeseen tapaillen 

Voionmaan kummitädin Minna Canthin toukokuuta ylistäviä säkeitä: 

”Tou’on aika lähenee, Kylmät hallat vähenee, Päivä kirkkahasti Paistaa, 

ihanasti, Korkealta, Taivahalta, Siintävältä, loistavalta.”50

50 Kirje Jyväskylästä 1878. Ks. Taisteleva Minna 1994, 59.
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Summary

Maria Lähteenmäki1

Väinö Voionmaa – politician and geopolitician
Historiallisia Tutkimuksia 264. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Helsinki 2014. 517 pages. ISBN 978-952-222-556-6. 

Keywords: Väinö Voionmaa, geopolitics, regional politics, Finnish-

Russian border, Greater Finland, Friedrich Ratzel, Rudolf Kjellén, Soviet 

Union, Treaty of Tartu, Winter War, Continuation War, Väinö Tanner, 

public history, experiences of an ageing politician

Väinö Voionmaa (1869–1947, Wallin until 1906) was a Finnish politician, 

cabinet minister and member of parliament and also professor of 

Scandinavian and Finnish history at the University of Helsinki.2 The 

present work describes and analyses the evolution and signi�cance of 

his thinking with regard to the Finnish-Russian border and Finland’s 

geopolitical policies, and also his position within the �eld of activity of 

1  The author, Maria Lähteenmäki, is a professor of history at the University of Eastern Finland and 
adjunct professor  in Finnish and Scandinavian history at the University of Helsinki. As a historian 
she has specialized in the study of the political and cultural circumstances surrounding the northern 
and eastern boundaries of Finland, the history of everyday life and the role of women in this. She 
has published numerous works that have achieved notable recognition, including Jänkäjääkäreitä 
ja parakkipiikoja (Forest Fighters and Barracks Barmaids, Finnish Literature Society 1999) on the 
social history of the Lapland War of 1944–45, Kalotin kansaa (Finnish Literature Society 2004; also in 
English as The Peoples of Lapland, Finnish Academy of Science and Letters, 2006) on the transnational 
processes of de�ning boundaries in northern Europe, and Maailmojen rajalla (On the Boundary 
between Two Worlds, 2009), an analysis of the everyday life of communities in the borderland area 
of Terijoki on the Karelian Isthmus, and has also studied the Social Democratic women’s movement, 
in Vuosisadan naisliike (The Women’s Movement of the Century, 2000), and the history of women’s 
representation in the Finnish parliament, in Naiset eduskunnassa (Women in Parliament, 2006; also in 
Swedish, Kvinnorna i riksdagen, 2008).

2  He was a member of the Tokoi Senate (i.e. cabinet) in 1917, with responsibility for transport, a 
parliamentary representative for the Social Democrats in 1919–1947, Foreign Minister in 1926–1927, 
Minister of Trade and Industry in 1937–1939, deputy Foreign Minister in 1938 and Chairman of the 
Parliamentary Foreign A�airs Committee in 1931–1937 and 1940–1946. One biography of Voionmaa 
has been written that extends to all aspects of his life: Aimo Halila, Väinö Voionmaa. Tammi, Helsinki, 
1969.
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the Finnish Social Democratic Party. Voionmaa was a member of the 

Finnish delegation at both the Finnish-Russian peace negotiations in 

Tartu in 1920 and those held in Moscow in 1940 following the Winter 

War, and similarly in the peace process in Paris in 1946–47 that brought 

the Second World War to an end.

The principal conclusions reached are concerned with 1) his 

development of the culturally de�ned concept of a “natural Greater 

Finland”, 2) the armed con�ict and propaganda war over the Finnish-

Soviet boundary, and 3) his vision of Finland as an Arctic country. Given 

that the prevailing train of thought at that time emphasized Finland’s 

role as a western country primarily destined to act as a sentinel against 

the threat from the east, Voionmaa, as a paci�st, laid stress on the 

forging of lasting relations with the Soviet Union. Among other things, 

he was instrumental as deputy foreign minister in 1938 in gaining 

an audience with the prime minister for the Russian negotiator Boris 

Yartsev and he supported continuation of the border negotiations in 

Moscow.

The theoretical basis and metadiscourse for the analysis presented in 

this work is built up from a number of controversial, highly sensitive 

and constantly relevant themes such as the geopolitical roles of small 

nation-states, the justi�cations for their existence, their territoriality 

and the de�nition of their boundaries. At the time when the term was 

coined in the late 19th and early 20th centuries, geopolitics referred 

above all to the territorial power struggle that took place between states, 

but later, and especially from the 1980s onwards, the concept broadened 

considerably, to include not only states and the power relations prevailing 

between them but also features of international politics at many levels 

in the form of inter-state political relations and foreign policies, as the 

geographers Vilho Harle and Sami Moisio have observed.3 In the present 

connection geopolitics is a convenient conceptual tool for analysing 

the overall theme of the work, as it lies in principle at the intersection 

between three branches of science that were of exceptional importance 

to Väinö Voionmaa: history, regional geography and political science. 

3  Harle & Moisio 2003, pp. 9–10.
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One may very well say that Voionmaa was a geopolitician before the 

term had been created.

The point of departure for the present geopolitical discourse 

consists of the reminders issued by Barry Buzan, a political scientist 

who stressed the signi�cance of history for the process by which states 

develop, that a state is constituted precisely through the practises 

adopted by the international community and not as a self-created legal 

or administrative entity, and that the question of its security concerns 

its ability to preserve its independent identity and functional integrity. 

This drive for security was indeed Finland’s principal political objective 

in the days of the �rst republic. The security ideal put forward in the 

European statehood discourse of that time was that of a sovereign state, 

a nation-state whose ethnic and cultural boundaries were coincident 

with its political boundaries.4 Only in rare cases, however, was such 

a propitious situation achieved, and many exceedingly bitter disputes 

have taken place in the course of history between regions desirous of 

establishing themselves as states. Even in the present decade there are 

innumerable sovereignty issues involving nations, autonomous regions 

and transnationally distributed ethnic groups seeking independence or 

a particular status within the European family of allied states that are 

still unresolved, as indeed is also true in general terms of the role of 

small states in a Europe dominated by its large ones. In the words of the 

historian Michel Foucault, Europe was characterized in the past and is 

still characterized today by a geographical distribution into regions with 

many states lacking in unity, but there is nevertheless a signi�cant, if 

not fundamental or at least interesting, distinction between the large 

ones and the small ones.5 In order to guarantee themselves a secure 

position, it is essential for the small states to ally themselves either with 

each other or with larger ones. In Esko Antola’s opinion the best future 

alliance for a small European state is not necessarily with the European 

Commission or with other small states but with a major power.6

4  Buzan 1991, pp.18−19, 57−69, 101; Korhonen 2008, pp.235−254.
5  Foucault 2010, p. 284.
6  Antola 2004, pp. 21−23, 34, 38, 52, 73.
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Voionmaa’s academic work also consisted in part of applications 

of his geopolitical ideas, in the form of ground-breaking innovations 

in the �elds of economic and social history, the history of the family, 

working-class urban research and geopolitical history. He was already 

using personal interviews as a research method in the early years 

of the 20th century, making him Finland’s �rst exponent of the oral 

history methodology.7 A staunch believer in the civilizing in�uence of 

education, his great vision was to transmit academic knowledge to the 

general populace through non-�ctional books and informative popular 

magazines. This prompted him to build up a discipline of public history 

long before the birth of the oral history movement.8 In these respects 

Voionmaa was closely engaged in drawing the map of the independent 

state of Finland in both a physical sense, as a statesman, and in a 

psychological sense, as a cultural �gure, as well as being a visionary with 

a �air for experimentation and a pioneer in the �eld of public history.

Small nation-states and their right to existence

The foundation for Väinö Voionmaa’s political philosophy lay in his 

ability to compile historical, geographical and constitutional evidence to 

justify the existence of Finland as a small state in the north of Europe 

and to construct political arguments on this basis. This broad-based 

approach of his meant that he was in e�ect a geopolitician even before 

the concept of geopolitics was invented in the late 19th or early 20th 

century. At that time the term geopolitics referred above all to territorial 

power struggles, and Voionmaa sought his inspiration predominantly 

from the Finnish political philosopher J. V. Snellman, the German 

7  In his History of the City of Tampere, 1903–1910.
8  He was already active in both the temperance movement and the Finnish Society for Popular 

Education (nowadays the Finnish Lifelong Learning Foundation) towards the end of the 19th century, 
and inspired by these experiences he set about organizing education for the working classes. He was 
involved in the founding of the Workers’ Educational Association of Finland in 1919, the Workers’ Folk 
High School in 1924, and the University College of Social Sciences (later the University of Tampere) in 
1925. He also published numerous historical works and newspaper articles intended for the general 
public. 
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geographer and ethnographer Friedrich Ratzel and the Swedish political 

scientist Rudolf Kjellén.9 His “natural Greater Finland” doctrine implied 

in its most concrete form that, viewed in the light of both physical and 

cultural-historical arguments, the eastern boundary of Finland should 

run along the waterways on a line Gulf of Finland – Lake Ladoga – 

Lake Onega – White Sea – Arctic Ocean and that the areas of Russian 

Karelia and the Kola Peninsula were “natural” parts of Finland (see map 

1 p. 114). This same line had been quoted earlier by the 19th-century 

Scandinavianists as the “natural” boundary of Greater Scandinavia, 

and the Finnish nationalist, or Fennoman, party similarly regarded 

it is the eastern limit of the culturally de�ned territory of Finland. In 

the north, the Finnish cultural sphere was also taken to include the 

Finnish-speaking migrant communities of Northern Norway and the 

ethnically Finnish areas of Northern Sweden. When the Civil War in 

Finland broke out in 1918, Voionmaa assisted the Reds by drawing a 

map of the eastern border of Socialist Finland, and the Reds who �ed 

from Finland to Soviet Russia, most notably Edvard Gylling and Otto-

Wille Kuusinen, made use of these boundaries of Greater Finland when 

the puppet Terijoki government published its map of Finland in 1939 

(see map 4 p. 310). 

A moderate opposition supporter and paci�st

The second purpose of this work is to assess Voionmaa’s position in the 

Social Democratic movement and within the party itself. His interest in 

political a�airs had arisen out of an enthusiasm for Finnish nationalism 

inspired by the example of his parents, and it was his teachers at the 

Imperial Alexander University (of Helsinki), most notably professors 

E. N. Setälä, J. R. Danielson-Kalmari and Y.-S. Yrjö Koskinen, who 

convinced him that one could combine an academic career with 

9  See also Lähteenmäki, Maria, Landet, staten och dess gränser. Beståndsdelarna i Väinö Voionmaas 
geopolitiska program. In: Elenius, Lars (ed.), Nordiska gränser i historien: linjer och rum, konstruktion 
och dekonstruktion. Publications of the University of Eastern Finland, Joensuu, 2014.
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a political role in society. His interest in politics grew considerably as 

a result of experiences on journeys to Germany and England around the 

turn of the century, and by 1903 at the latest he had committed himself 

to the Social Democrat ideology. Contrary to previous assertions,10 he 

evidently joined the SDP during the General Strike in the latter half 

of 1905 and stood as a candidate in the �rst parliamentary elections 

in 1907,11 although he lost his battle with the radical wing of the party 

led by Edvard Valpas and failed to be elected. Since leadership of the 

party was very much in the hands of its radical wing, Voionmaa was 

largely inactive until 1918, when the moderate approach advocated by 

him gained the ascendancy following the defeat of the Reds in the Civil 

War. He was then elected to parliament, where he served continuously 

until his death in 1947.

Voionmaa was to become one of the party’s chief spokesmen on 

foreign a�airs and a specialist in issues concerned with the eastern 

border. He �rst emerged as foreign minister in Väinö Tanner’s cabinet 

of 1926–27, and the present investigation points to his having had 

a much greater in�uence on the outcome of the Tartu peace negotiations 

than has previously been realized.12 On the other hand, his works Suomi 

Jäämerellä (Finland on the Arctic Ocean, 1918) and Suomen uusi asema 

(Finland’s New Status, 1919), were both available for all the negotiators 

to read. Eventually his agitation on behalf of a land corridor to the 

Arctic Ocean bore fruit, and the Petsamo (Pechenga) area was annexed 

to Finland in the treaty of 1920. To his dismay, however, Finland 

lost this corridor to the Soviet Union in the settlement following the 

Continuation War in 1944.

10  All previous publications dealing with Voionmaa claim that he did not join the party until after the Civil 
War, i.e. late in 1918.

11  Under the electoral reform of 1906 all Finnish citizens who had come of age were eligible to vote and 
to stand as parliamentary candidates. Finland was the �rst country in Europe, and only the third in the 
whole world, to allow women to vote. The SDP obtained 80 seats in the 200-seat parliament of 1907 
and was thus the largest single party.

12  The picture of events during these negotiations has up till now been formed largely on the strength 
of the memoirs published by the most prominent �gure in the SDP at that time, Väinö Tanner (Tarton 
rauha: sen syntyvaiheet ja -vaikeudet. Tammi, Helsinki, 1949), in which Voionmaa is mentioned mostly 
in less signi�cant connections.
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Within the party, Voionmaa gradually shifted in the course of the 

1920s and 1930s from the inner circle of its leading �gure, Väinö 

Tanner (1881–1966), to the role of one of his most merciless critics. 

This new stance in turn moved him a fraction further to the left, and 

during the Second World War he openly sided with the opposition. 

Relations between the two men were �nally broken o� when Finland 

allied itself with Nazi Germany during the war. Voionmaa was 

violently opposed to this alliance, the granting of permission for the 

Germans to advance through Finnish Lapland to Northern Norway in 

1940 and the establishment of a German military administration in 

Northern Finland in 1941–44. When the war came to an end he was 

prominent in demanding the trial of the leading political �gures for 

war crimes, including Tanner, who had been a member of the wartime 

governments.

The outbreak of the Second World War, the failure of the League 

of Nations and the internal strife within the SDP wore the ageing 

professor down both mentally and physically, almost to the point of 

collapse. This work also discusses his wartime experiences as an elderly, 

sensitive politician and his physical and mental exhaustion in the face 

of the bombing of Helsinki and the con�icting feelings aroused by the 

gradual crumbling of the Finnish-German alliance. Fear of the total 

destruction of Finland in the war between the Great Powers and horror 

at the thought of its annexation to the Soviet Union caused almost all 

the already elderly wartime politicians in Finland to age further and 

fall ill, and this was true of Voionmaa as well. He did take part in the 

preparations for the Paris peace negotiations, but he died in May 1947 

before the �nal treaty was signed.

Looked at from a broader, European perspective, the present study in 

Finnish history provides a concrete example of how complex, laborious, 

protracted and dependent on others is the task faced by a small state 

that wishes to achieve and maintain sovereignty on its own terms 

amongst con�icting internal and external political tensions. Perhaps 

it is quite simply not possible. In its yearning for sovereignty, Finland 

turned �rst to membership of the League of Nations and then to the 

United Nations, having previously glanced in the direction of a putative 
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Greater Scandinavia and contemplated plans for an Alliance of Border 

States, while later generations have sought security in the European 

Union and some have dreamt of protection within NATO. The need for 

forming alliances and seeking security from larger friends has been and 

still is deeply embedded in Finland’s political structures, as with many 

other small states, and this was particularly true during the international 

crises of 1917–20 and 1939–44, when Finland sought protection from 

Germany (See the new border plans of Nazi-Germany in Lapland, 

maps 5 and 6, pages 333, 334). Throughout the period when Väinö 

Voionmaa was a member of parliament (1919–47) Finland was living 

beside a Soviet empire that was gaining in stature and strength, and the 

awareness of this also a�ected the way in which he wrote about politics 

and de�ned the position that he should take up within the spectrum of 

the Social Democratic Party.
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