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Lapsuus- ja nuoruusvuodet Amerikan raitilla 

 

Vuonna 1886 lähti Evijärveltä Amerikkaan 23-vuotias Matti Pitkäkangas (s. 31.3.1863) - Evijärven 
Särkikylästä veritekoon päättyneen tappelun jälkeen, kuten kotiseutuneuvos Väinö Tuomaala (k. 
1974) tämän kirjoittajalle kertoi. Pitkäkangas asettui ensin Michiganin Diamond Lakeen, josta 
muutti jo samana vuonna Crystal Fallsiin, evijärveläisten pesäpaikkaan Michiganissa, jossa hän otti 
helpommin lausuttavan nimen Hurja.1 Crystal Falls on kaunis kaupunki mäkisessä maastossa ja 
vanhimpia suomalaisalueita Michiganissa ja yleensä Yhdysvalloissa.2 

Kaksikymmentäviisivuotias Matti nai 11. marraskuuta, 1889 yhdeksäntoistavuotiaan Alavudelta 
kotoisin olevan Anna Keisarin.3 Perheeseen syntyi 12 lasta, joista tammikuun 22. päivänä 1892 
syntynyt Emil oli toisiksi vanhin 4. Emil-pojan syntymän aikoihin Matti Hurja loukkaantui 
kaivosonnettomuudessa, eikä siksi enää voinut tehdä raskasta työtä. Onnettomuudesta saamansa 
korvausrahan turvin hän perusti pienen kauppaliikkeen -ja saattoi siitä saamastaan tulosta elättää 
suuren perheensä.5 Aluksi liike menestyi ja laajeni pian valintamyymäläksi, mutta jouduttiin 
vastoinkäymisten vuoksi lopettamaan vuonna 1903. Tämän jälkeen Matti Hurja työskenteli 
kauppaedustajana. Matti oli sopuisa, uskonnollinen ja maahantulostaan lähtien hän toimi erityisen 
innokkaasti amerikansuomalaisessa raittiusliikkeessä.6 Matti Hurja kuoli huhtikuun 30. päivänä 
vuonna 1931.7Emil Hurja eli lapsuutensa vaatimattomissa oloissa.8Niinpä Hurjan sisarukset oppivat 
jo varhaisessa vaiheessa ansaitsemaan itse toimeentulonsa. Emil alkoi painaa isänsä 



 

yksinkertaisella painokoneella kirjekuoria, -paperia, laskulomakkeita jne. Suurimpia hetkiä 
elämässään hän sanoi olleen, kun hän oli niin varoissaan, että saattoi ostaa Winchester -kiväärin ja 
kirjoituskoneen.9 

Hurjien kotona puhuttiin suomea. Emil joutui lapsena käymään nk. kesäkoulua, jossa luettiin 
suomeksi raamattua ja katekismusta. Niinpä Emil, joka kävi isänsä kotimaassa vain kahdella 
lyhyellä vierailulla vuosina 1936 ja 1951, hallitsi suomen kielen varsin hyvin. Ensimmäisellä 
vierailullaan vanhempiensa kotimaassa Emil kertoi rukoilevansa suomen kielellä ja 
työskentelevänsä englannin kielellä.10 Hän kertoi yhä käyttävänsä suomea keskustellessaan äitinsä 
kanssa.11 Päätettyään lukion kuusitoistavuotiaana Emil noudatti tunnettua amerikkalaista ohjetta ja 
meni ”lännelle”, 12 Emil ajoi tavarajunassa länteen ja saapui Montanan Butteen vain vaivainen sentti 
taskussaan. Tunnetun amerikkalaisen aikakausilehden (3/05) Washingtonin kirjeenvaihtajan Ray 
Tuckerin mukaan, jota Suomen Kuvalehti siteerasi, Emil Hurja teki Buttessa siivoustöitä 
muutamissa kirjapainoissa, kunnes oli ansainnut kylliksi päästäkseen eteenpäin.13 Ohiolaisen 
pikkukaupungin Fairportin paikallislehden Fairport Beaconin toimittaja Paul Mallonin mukaan 
Hurja teki villissä Buttessa lähettipojan töitä.14 Hän teki sekalaisia töitä myös lronwoodissa 
Michiganissa ja Duluthissa Minnesotassa.15 Hurja kiersi lounaisrannikon valtioita hankkien 
elantonsa muun muassa yövartijana.16 

Pitkään olen tuntenut mielenkiintoa amerikansuomalaista Emil Hurjaa kohtaan, sillä hänen isänsä 
oli kotipitäjästäni Evijärveltä. Kiitän FK Heikki Ihoa artikkelin kirjoittamiseen saamastani avusta. 

Seuraavaksi Hurja suunnisti Yakimaan Washingtonin valtioon, 17 jossa hän työskenteli pari Vuotta 
kirjapainoharjoittelijana ja postivirkailijana.18 Tähän aikaan hän saattoi jo syödä 
säännöllisesti.19Luettuaan sanomalehdistä Alaskan satumaisista mahdollisuuksista. Hurja päätti 
kokeilla onneaan pohjoisen kultakentillä.20 

 

Opiskelua ja sanomalehtityötä 

 

Emil Hurja saapui viisi dollaria taskussaan Alaskan Fairbanksiin levottomana kultaryntäyksen 
vuonna 1908. Kuten niin monet muut, Hurjakaan ei löytänyt kultaa, mutta hän sai harjoittelijan 
paikan Fairbanks Timesissa, joka oli Alaskan lehtien uranuurtaja. Hän toimi ensin konttorin 
apulaispoikana, mutta alkoi kohta kirjoitella uutisia päivän tapauksista ja pääsi sitä tietä lehden 
reportteriksi.21 Seuraavina neljänä vuotena Hurja kirjoitti kaikenlaisia juttuja kultaryntäyksestä 
kapakkatappeluihin ja poliittisiin kokoontumisiin.22 Sikäläinen väestöaines oli sekalaista ja 
remuavaa joukkoa, joka ei paljon perustanut huomisesta.23 Mutta Hurja tapasi myös sivistyneitä ja 
koulujakäyneitä kaivosinsinöörejä ja hänessä heräsi halu opintielle. Niinpä hän meni takaisin 
Seattleen ja kirjoittautui Washingtonin yliopistoon vuonna 1912.24 

Journalistiikan erikoiskurssien opiskelun ohella Hurja vetelehti Seattlen hotelleissa, joissa hän 
pyrki haastattelemaan mielenkiintoisia henkilöitä, yrittäessään luoda uraa tullakseen 
urheilujohtajaksi, ylioppilaslehden toimittajaksi taikka poliitikoksi.25 Pian Hurjasta tuli 
opiskelijalehden päätoimittaja ja yliopistopolitiikan voimahahmo.26 Joka kesä hän opiskeluaikanaan 
palasi takaisin Alaskaan ansaitsemaan seuraavan talven opiskelurahat. Niitä hän ansaitsi myös 
kirjoittelemalla artikkeleita lehtiin, sillä hän oli huomannut, että lehdet mielellään julkaisivat 
kirjoituksia Alaskan alkeellisista ja omalaatuisista oloista.27 



 

Vuonna 1914 Dawson Cityssä eräässä lehtitoimituksessa Hurja näki sähkeen ensimmäisen 
maailmansodan syttymisestä. Siellä hän julkaisi erikoisnumeron kanadalaiselle Yokonin piirille 
kertoen, että brittiläinen imperiumi oli sodasssa Saksaa vastaan. Vuonna 1915 autokuningas Henry 
Ford varusti kuuluisan Ford Peace Expeditionin, Fordin rauhan retkikunnan Eurooppaan toivossa 
vaikuttaa sotiviin puoliin, että nämä nousisivat ampumahaudoistaan, ja heittäisivät vihollisuudet 
joulun ajaksi.28 Emil Hurja oli saanut opiskelijamaailmassa niin paljon huomiota osakseen, että 
hänet valittiin Washingtonin yliopiston edustajaksi Fordin rauhan laivaan29 Hän näki silloin New 
Yorkin, itärannikon ja osan Eurooppaakin30. Saksan lisäksi Hurja vieraili puolueettomassa 
Hollannissa ja Skandinavian maissa, mutta ei päässyt käymään ympärysvaltojen piiriin kuuluvassa 
Suomessa.31 

Vuonna 1916 demokraatti Charles A. Sulzer tuli valituksi Alaskan territorion valtuutettuna 
Yhdysvaltojen kongressin edustajainhuoneeseen, ja hän puolestaan valitsi sihteerikseen Emil 
Hurjan. Jo tätä ennen oli Hurja omaksunut demokraattisen puolueen periaatteet, ja hänen tehtävänsä 
luonne soi hänelle mahdollisuuden perehtyä juurta jaksain kongressin poliittiseen toimintaan. Hurja 
saapui Washington DC:een samana päivänä vuonna 1917, kun Yhdysvaltain sodanjulistus 
keskusvalloille esitettiin kongressille. Hän kuuli myös  presidentti Woodrow Wilsonin julistavan 
sodan keskusvalloille ja esittävän kuuluisat neljätoista ohjelmakohtaansa sodanjälkeisissä 
järjestelyissä. Charles Sulzerin sairastuttua jo muutaman kuukauden kuluttua Hurja erosi virastaan, 
ja liittyi Yhdysvaltojen ilmavoimiin (Air Corps). Armeijan harjoitusleirillä Washingtonin valtiossa 
Hurja oppi taistelemaan 32 ja kohosi luutnantin arvoon, myöhemmin kapteeniksi. Hän olisi halunnut 
Ranskaan, mutta hänet lähetettiin Oregoniin hakkauttamaan kuusitukkeja lentokoneiden 
siipimateriaaliksi.33 

Tähän aikaan Hurja meni myös naimisiin; 34 Emilin mielestä sievin tyttö Washingtonin yliopiston 
kampuksella oli Gudrun Andersen, tanskalaissyntyisen kaivosoperaattorin tytär. Andersen oli 
Klondiken kultapioneerejä.35Gudrun oli Hurjan toimittaman ylioppilaslehden ”tähtireportteri” . 
Persoonallinen ja temperamentikas Hurja-Andersen muistetaan mm. lukuisten virallisten ja 
epävirallisten Suomen edustajien vieraanvaraisena emäntänä.36 Emil ja Gudrun eivät saaneet 
koskaan lapsia.37 Ne, jotka tunsivat Emilin hänen nuoruudessaan sanoivat, että hän ei ollut kaunis 
mies, mutta hän oli kookas ja hänellä oli miellyttävä hymy.38Washingtonissa Emil suoritti alemman 
akateemisen loppututkinnon journalistiikassa vuonna 1917.39 

 

Kultaa ja öljyä 

 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen kääntyi Amerikassa kohina kullasta öljyyn, ja Hurja kääntyi 
myöskin. Vuonna 1921 - kaksikymmentäviisi dollaria taskussaan - Hurja saapui vaimoineen 
Texasin Breckenridgeen, missä hän sai pian paikalliset miljoonamiehet sijoittamaan sanomalehden 
ostoon ja uuden lehtitalon rakentamiseen.40 ”Breckenridge Daily American"-nimisen lehden 
alkutaival oli kuitenkin vaikea, sillä jo kuukauden kuluttua puusta ja pellistä rakennetussa 
Breckenridgessä riehui tulipalo, joka tuhosi puoli kaupunkia, mukaan lukien Hurjan lehtipainon. 
Katastrofin seurauksena paikallinen vakuutusyhtiö meni vararikkoon.41 Hurja kuitenkin rakennutti 
uuden pressitalon muutamassa viikossa. Rakennustöiden aikana lehteä painettiin toisessa 
painotalossa. Lehdessään Hurja pääsi vähitellen maineeseen kaivostoiminnan asiantuntijana.42 
Vuonna 1926 Hurja kyllästyi Texasiin ja siirtyi johtamaan useiden viikkolehtien yhtymää Santa 
Barbaraan Kaliforniaan.43 



 

Vuonna 1927 Hurja myi lehtensä 44 ja muutti New Yorkiin, 45 ja perusti Broadwaylle pienen 
konttorin, jossa hän toimi liikealan osakkeiden analysoijana.46 Hurja keskittyi kaivos- ja 
öljyteollisuuden osakkeisiin47 ja toimi nimenomaan Alaskan kaivosasioiden neuvonantajana.48 
Koska hän tunsi täydellisesti Alaskan kaivosasiat, saattoi hän tehdä huomattavia palveluksia Wall 
Streetin rahamiehille.49 Näin hän pääsi vähitellen suhteisiin New Yorkin johtaviin taloudellisiin 
piireihin.50 Täällä hänen tutkimuksiin taipuvainen luonteensa sai tyydytystä hänen tutkiessaan 
pankki- ja finanssiasioita, liike-elämän ja hallituksen välisiä suhteita.51 

New Yorkin pörssiromahduksesta eräänä "mustana torstaina" vuonna 1929 alkanut taloudellinen 
pula-aika heikensi markkinat, mutta samalla tarjosi Hurjalle mahdollisuuden siirtyä politiikkaan.52 
Hurja tuli jo aikaisessa vaiheessa siihen johtopäätökseen, että mitä Yhdysvallat kipeimmin kaipasi 
oli poliittisen kontrollin muutosta.53 Hurjan mielestä oppositiossa oleva demokraattinen puolue 
voisi saada sen aikaan. 

 

Demokraatit torjuvat "intoilijan" 

 

Hurja oli tutkinut vuodesta 1927 lähtien vaaleja edeltäneitä mielipidemittauksia soveltamalla samaa 
periaatetta, millä arvioidaan kaivosteollisuudessa louhinnan kannattavuutta. Hieman flegmaattisen 
oloinen suomalainen selosti aidon intohimoisesti aihettaan lehtimiehille: 

”Kaivosteollisuudessa otetaan useita näytteitä eri malmikerrostumista, jauhetaan ne, ja mitataan 
keskimääräinen malmipitoisuus tonnia kohden. Politiikassa otetaan otoksia äänestäjistä, verrataan 
uusia trendejä vanhoihin, havainnoidaan prosenttiosuuksien muutokset eri äänestäjäkerrostumien 
välillä, täydennetään tätä pätevien havainnoitsijoiden informaatiolla kentältä. Näin voidaan tehdä 
tarkkoja vaaliennustuksia."54 

Hurjan esittämät menetelmät tunnetaan nykyään sellaisilla nimillä, kuten satunnaisotanta ja gallup -
kysely. Hurja tutki poikkileikkauksella otetun mitattavan äänestäjäyksikön pysyvyyttä tai muutosta 
sen historiallista taustaa vasten. Mitään tällaisia menetelmiä ei ollut käytetty Yhdysvaltojen 
presidentin vaaleissa - eikä tiettävästi muissakaan valtakunnallisissa vaaleissa muuallakaan 
maailmassa. Tilastotieteilijät olivat kyllä käyttäneet tällaisia menetelmiä paitsi malmin rauta- tai 
jalometallipitoisuutta arvioitaessa, niin myös esim. omenasadon laskemisessa ja kuljetusten 
suunnittelussa. Yhdysvalloissa oli vallalla käsitys, jonka mukaan ei ollut ylipäätään mahdollista 
tehdä edustavaa poikkileikkausta yli sataa etnistä ryhmää, eri rotujen, uskontojen, 
yhteiskuntaluokkien ja muiden erottavien tekijöiden muodostamista amerikkalaisista.55 

Käsitys oli mahdollisimman väärä. Kaikkialla maailmassa, vapaiden vaalien valtioissa, käytetään 
nykyään mielipidemittaajia ja mittauksia, enemmän kuin koskaan nimenomaan presidentin 
vaaleissa. Hurja siis loi tieteelliset mielipidemittausmenetelmät. Hän oli ensimmäinen poliittinen 
guru.56 Hurja kutsui järjestelmäänsä nimellä "Hurja Trend Analysis System".57 

Hurjan teorioihin ei aluksi lainkaan uskottu. Vuonna 1928 hän yritti taivutella demokraattista 
puoluetta, joka ajoi Alfred E. Smithiä presidentiksi, käyttämään metodejaan. Demokraattien 
kansalliskomitean puheenjohtaja John J. Raskob tyrmäsi "intoilevan" suomalaisen. Oman vaistonsa 
lisäksi Raskob puolueineen luotti alue- ja piirijohtajiensa raportteihin.58 



 

"Jokainen koettaa myydä mitä mielettömimpiä suunnitelmia poliittisten kamppailujen johtajille. 
Puolueen jokaisessa päämajassa on erityinen houkkioiden ulosheittäjä ovenvartijana. Hulluna 
vuonna 1928 oli Raskobilla kaksi. Mutta eivät nekään riittäneet, sillä he laskivat sisään muutaman, 
jotka saivat hänet vakuuttuneeksi siitä, että olisi mahdollista saada Al Smith voittajaksi 
Pennsylvaniassa. Ne miehet olivat tehneet pahemman erehdyksen. He käänsivät ovelta Emil 
Edward Hurja nimisen nuoren miehen. Hurja arkailevana kumarsi itsensä ulos ja pani kokoon 
karttansa ja mittatikkunsa."59 

Myöhemmin Hurja mielellään huomautti, kuinka vanhanaikaisia heidän menetelmänsä olivat 
puolueen rajallisiin resursseihin nähden. Raskob ja demokraatit luulivat - kenttäraportteihinsa 
nojautuen - omaavansa hyvät mahdollisuudet saada Smith läpi tärkeässä osavaltiossa 
Pennsylvaniassa. He käyttivät runsaasti rahaa, puhujia ym. puolueen kampanjavoimavaroja, mutta 
hävisivät massiivisella miljoonan äänen tappiolla republikaanien Herbert Hooverille. Myöhemmin 
Hurja irvaili, että jos he olisivat käyttäneet hänen menetelmiään - laajat äänestäjäotannat, 
yleisenmielipiteen seulonta ja analysointi... - he olisivat tienneet, ettei resursseja kannattanut tuhlata 
niin toivottomaan valtioon, kuin Pennsylvania oli tuona vuonna. 60 

Tuckerin mukaan olisi puolen miljoonan äänen jakautuminen toisin tehnyt Smithistä presidentin. 
Jos Raskob olisi keskittänyt vaalitoimintansa niihin valtioihin, joissa hänen ajamansa ehdokas sai 
vain hiukan vähemmän ääniä kuin vastaehdokas, lopputulos olisi voinut olla toinen. Ainakin tulos 
olisi ollut sellainen, että hän olisi ollut vuoden 1932 vaaleissa luonnollinen ehdokas. Hurja 
tarkkaanampuvana vaalianalyytikkona olisi osoittanut hänelle ne valtiot, jotka olisivat olleet 
herkempiä muokkaukselle kuin Pensylvania.61  

 

Demokraatit löytävät Hurjan - Vuoden 1932 presidentinvaalit. 

 

Tilanne muuttui vuonna 1932. Vaurasta kaksikymmenlukua seurannut laman vuosikymmen tuhosi 
vallassa olevien presidentti Hooverin republikaanien vaaliennusteet. Demokraattien ehdokas oli 
entinen New Yorkin kuvernööri, yläluokkainen, komea ja "hunajaääninen" Franklin D. Roosevelt, 
jolla oli kuitenkin hyvin vähän ideoita ongelmien ratkaisemiseksi.62 

Wall Streetin sijoittajat ja puolueen hyväntekijät alkoivat tukea itsepäistä suomalaista.63 Aikaisin 
vuonna 1932 hän vei teoriansa ja taulukkonsa Frank Walkerin64 luo, joka oli yksi neljästä 
Rooseveltin rahoittajasta demokraattien puoluekokouksen edellä käydyssä taistelussa. Hurja selitti 
järjestelmänsä kaivoskielellä: "Teidän on pantava yleinen mielipide samanlaisen tutkimuksen 
alaiseksi kuin panette malmisuonen. Saadakseen selville kannattaako suoni, kaivosmies ottaa 
näytteitä monesta kohtaa sen pinnasta. Sitten hän hienontaa sen tomuksi ja sulattaa, ja jäljelle jäävä 
osa hyvin pienellä erehtymisen mahdollisuudella osoittaa, onko kaivos käyttämisen arvoinen vai ei. 
Politiikassa on tehtävä samalla tavalla. On tutkittava eri kansanluokkien ja eri paikkakuntien 
äänestyksiä, uusia virtauksia on verrattava entisiin tuloksiin. On laskettava prosenttimäärät eri 
äänestäjäryhmissä tapahtuvista vaihteluista, ja nämä arvot on täydennettävä pätevien huomioitsijain 
Luotettavilla tiedoilla suoraan asianomaisilta paikoilta. Ja kaiken tämän jälkeen te voitte etukäteen 
sanoa vaalin tuloksen melkein matemaattisella varmuudella."65 

Vaikka Walker oli hieman epäuskoinen, hän kuitenkin antoi Hurjalle työpöydän toimistossaan ja 
käski hänen käydä asiaan käsiksi.66 Noihin aikoihin alettiin lehdistön piirissä harrastaa 
mielipidemittauksia.67 



 

Itse Demokraattien Kansalliskomitean puheenjohtaja James A. Farley suhtautui skeptisesti nk. 
tieteelliseen ennustamiseen, uskoen vanhoihin ja koettuihin keinoihin äänestäjien tuntemusten 
selvittämisessä. Hurja esitti Farleylle joka päivä uusia todisteita menetelmiensä pätevyydestä, 
ennustelukuja, äänestyskarttoja, viimeisimpiä tilastoja. Hän mittasi kannatuslukuja esim. 
radiopuheista, sanomalehtien pääkirjoituksista ja kyselyistä markkinapaikoilla, joiden perusteella 
hän teki laskelmansa Rooseveltin kampanjan edistymisestä.68 Farleyn mielestä Hurjan ottamat 
ensimmäiset poliittiset "näytteet" osoittivat liian korkeita prosenttilukuja demokraateille, mutta 
asianomaisilta paikoilta useita päiviä myöhemmin tulleet luotettavat tiedot ne vahvistivat.69 

Farleyn kiinnostus Hurjan menetelmiin heräsi lopullisesti, kun hän sai nähdä Hurjan laskelmat 
vuoden 1928 vaaleja varten. Farley tajusi, että Hurjan menetelmillä olisivat vaalit olleet ehkä 
voitettavissa.70Tässä Hurja ensi kerran astui sille alalle, jossa hän myöhemmin saavutti parhaimman 
menestyksensä ja suuren maineen.71 

Vuoden 1932 puoluekokouksessa Hurja esitteli menetelmänsä demokraateille.72 Kokouksessa Hurja 
toimi Alaskan valtuutettuna tukien J. Farleyn tavoin F. D. Rooseveltin ehdokkuutta demokraattien 
presidenttiehdokkaaksi.73 Hurjan presidenttiehdokkaista tekemien ennustuksen mukaan Roosevelt 
oli demokraateille vahvempi ehdokas kuin vuoden 1928 ehdokas Al Smith, jonka monet odottivat 
tulevan valituksi myös vuoden 1932 vaaleihin.74 

 

Legenda syntyy 

 

Reino Keron mukaan vaalikampanjan johtajana Roosevelt oli vailla vertaa. Samoin hän onnistui 
koordinoimaan avustajakuntansa toiminnan tavalla, johon harva Yhdysvaltain presidentti on 
pystynyt. Hän johti myös taitavasti puoluettaan kongressissa, aisti oikein yleisen mielipiteen ja 
käytti sitä hyväkseen.75 

Näyttää siltä, että Rooseveltin menestys oli ainakin osittain Hurjan ansiota; Hurja toimi 
kaksikuukautisen vaalikampanjan aivoina taustalla, johtaen vaalikoneistoa. Hän teki suuren 
Yhdysvaltojen kartan, johon merkitsi värein vaalikampanjan kehityksen; sinisellä värjätyt 
osavaltiot kannattivat varmasti Rooseveltia, vaaleansiniset eivät olleet niin varmoja, mutta 
kallellaan Rooseveltiin päin. Punaiset taas olivat varmoja republikaani Hooverille, vaaleanpunaiset 
kallellaan Hooverille.76 

Karttamerkinnät osoittivat myös, missä demokraattien radiolähetykset kuuluivat huonosti, ja missä 
vahvojen republikaanilehtien uskottiin aiheuttavan kallistuman heille edulliseksi. Hurja myös 
luetteloi äänestäjien kirjeitä, jotka antoivat johtolankoja äänestäjiin vaikuttavista tuntemuksista ja 
aiheista. Mutta hän luotti ennen kaikkea mielipidemittauksiin, yksityisiin ja julkisiin. Hän käytti 
kymmeniä erilaisia mittausmenetelmiä, esimerkiksi haastatteluja apteekeissa. Hurja hyödynsi myös 
mm. Litterary Digestin ja Hearst -sanomalehden katukyselyjä, joihin hän teki tilastollisia 
korjauksia, punnitsemalla tuloksia vain maantieteellisesti ja yhteiskunnallisesti rajoitettuina 
poikkileikkauksina.77 

Hurja keräsi myös informaatiota, jota vedonvälittäjät ja uhkapelurit saivat ovelta ovelle -
kyselyillään. Sitten hän muokkasi tätä kaikkea valtavaa aineistoa, tehden päivittäin kahden sivun 
analyysin78 demokraattien kampanjan etenemisestä - missä kannatus oli romahtanut, missä 
äänestäjien mielipiteet olivat muuttumassa, minne puolueen täytyisi siirtää puhuvat pataljoonansa, 



 

monistuskoneensa, radiopuheensa ja koko kampanjamainontansa. Horjuvat osavaltiot saivat eniten 
huomiota.79 Ennusteissaan Hurja käytti vaalitilastoja viimeisten 50 vuoden ajalta.80 

Hurjan pöydät olivat kukkuroillaan almanakkoja, poliittisia muistiinpanoja, vanhoja 
sanomalehtikasoja, tuoreita leikkeitä, selontekoja ja kirjeitä. Hän otti tehtäväkseen tutkia kaikki 
sanomalehtien ja aikakirjain toimeenpanemat äänestykset, olivatpa ne yhteiskunnallisesti ja 
maantieteellisesti kuinka rajoitettuja tahansa. Hän tunsi jokaisen äänestäjätyypin ainakin paperilla. 
Mittatikullaan, kynällään ja prosenttitauluillaan hän lisäsi, vähensi, jakoi ja kertoi. Hikoillen hän 
teki ennustuksiaan, jotka hän sitten maalasi kartalleen kunta kunnalta.81 Kesken vaalikampanjaa 
demokraatit hämmästyttivät valitsijoita, kun heidän puheenjohtajansa Farley ilmoitti, kuinka monta 
ääntä he tulisivat voittamaan tai häviämään kussakin valtiossa. Koko liittovaltiossa he voittaisivat 
7.5 miljoonalla äänellä.82 

Demokraatit perustivat ilmoituksensa Hurjan taulukoille, käyrille ja ennusteille, jotka pitivät 
hämmästyttävän hyvin paikkansa marraskuun vaaleissa.83 Tulokset osoittivat, että Hurja oli 
ennustanut 8 vuoristovaltiota84 Rooseveltille 300.000 äänen enemmistöllä, kun oikea luku oli 
295.489, keskimääräisen virheen ollessa vain 564 ääntä osavaltiota kohti. Etelävaltioissa Hurja 
ennusti Rooseveltin voittavan 2 miljoonalla äänellä, kun oikea luku oli 2.3 miljoonaa. 
Rajavaltioissa Hurja ennusti Rooseveltin voittavan miljoonalla äänellä, kun todellinen luku oli 1,2 
miljoonaa. Piiri piirin, valtio valtion jälkeen Hurjan ennusteet osoittautuivat hämmästyttävän 
oikeiksi. Koko maassa Hurja ennusti Rooseveltin saavan 7.5 miljoonan äänienemmistön, kun oikea 
luku oli 7,2 miljoonaa. Hurja erehtyi vain Delawaressa, Connecticutissa ja Pennsylvaniassa, joita 
hän oli pitänyt pienellä marginaalilla Rooseveltin valtioina.85 Näiden toteutuneitten ennustusten 
propagandavaikutus oli tepsivä poliittinen voima.86 Pennsylvania oli Hurjan ainoa huomattava 
erehdys.87 Hurjan ennusteet olivat toteutuneet 97 prosentin tarkkuudella.88 

 

Poliittisia virkanimityksiä 

 

Voittaneen demokraattisen puolueen johtajat olivat niin ihastuneita Hurjaan, että hänelle luvattiin 
haluamansa virka Yhdysvaltojen Suomen lähettiläänä. Mutta J. Farleyn mielestä Hurja oli 
puolueelle aivan liian tärkeä henkilö Helsinkiin lähetettäväksi, niinpä hänet nimitettiin eräänlaiseksi 
johtajaksi sisäministeriöön.89 Hurja itse sanoo, että hänen nimittämisensä ei tullut kysymykseen, 
koska silloin tarvittiin hänen kaltaistaan miestä "eräitä erikoistehtäviä varten Yhdysvalloissa".90 
Tuckerin mukaan Hurja olisi saanutkin tuon viran, "ellei muuan hallituksen jäsen olisi esittänyt 
tuolle paikalle ystäväänsä, joka ei mitään muuta halunnut kuin saada tuon diplomaattinimityksen”. 
Tuckerin mukaan Hurja olisi kovasti halunnut tuon nimityksen, koska "häntä tuskastutti 
tuhlaajapojan osa".91 

J. Farley kuitenkin nimitettiin uuden hallituksen posti- ja telelaitosministeriksi, ja näin Hurja joutui 
yksin kantamaan suuren vastuun puolueen asiain hoidossa.92 Hurjasta tuli puolueen 
"toimitusjohtaja", 93 johtava vaaliasiantuntija, kansalliskomitean varapuheenjohtaja 
(puoluehallituksen varapuheenjohtaja) ja Farleyn lähin avustaja.94Nevakiven mukaan Hurjalle 
kaavailtiin väestölaskentaviraston johtajan paikkaa, mutta diletanttina hän jäi paremmin 
koulutettujen ehdokkaiden varjoon ja sai tyytyä vähemmän näkyviin avustajan toimiin 
finanssihallinnossa ja sisäministeriössä. 95 Hurjasta tuli Rooseveltin poliittinen avustaja 
demokraattien hallintokoneistossa. Hänen tehtävänään oli suorittaa poliittisten virkojen vaihdokset 
uuden puolueen tullessa valtaan.96 



 

Hurja osallistui useiden satojen tuhansien virkapaikkojen jakamiseen lojaaleille demokraateille. 
Päätökset tehtiin sillä perusteella, kuinka paljon kukin hakija oli ollut hyödyksi puolueelle ja 
presidentille. Perinteisesti virkapaikat oli annettu "tukussa" kongressimiehille, jaettavaksi heidän 
ystävilleen ja puolueen työntekijöille. Uudessa Hurjan "New Dealin" hengessä radikaalisti 
muutetussa käytännössä oli tiukasti kontrolloitu valinta- ja seulontaprosessi, joka erotti hyödylliset 
ja hyödyttömät hakijat. Jokaiselta, joka haki virkapaikkaa hallituksen virastoista vaadittiin selvitys 
demokraattien paikallisjohtajalta, josta ilmeni hakijan nimi, toivotun työn laatu sekä hänen 
sponsorinsa nimi. Hurja sitten tutki tai tutkitutti avustajillaan muistiinpanoistaan ko. valtiosta ja 
kongressivaalipiiristä demokraattien saarnat äänet, aikaisempien vuosien vaalitulokset, yksityisten 
ja julkisten mielipidemittausten tulokset, vaalipiirin reaktiot Rooseveltin politiikkaan, 
paikanhakijaa suosittelevan kongressimiehen poliittisen elämänkerran, ja kaikkein tärkeimmän 
seikan, tarkasti laaditun taulukon siitä, miten kukin kongressiedustaja oli äänestänyt presidentin 
kongressille lähettämästä lakiehdotuksesta. Jos kongressi oli äänestänyt presidenttiä vastaan, hänen 
ystävänsä ei todennäköisesti saisi virkaa.97 

Hurja käytti eri värein korvamerkittyjä kirjeitä, viedessään suosituksia eteenpäin; jos hakemus oli 
himmeänkeltaisessa kirjekuoressa, hakijaa vain "suositeltiin". Jos kirje oli valkoinen, hakija saisi 
viran, jos sellainen olisi tarjolla. Suosituksen korkein aste oli siniselle paperille kirjoitettu kirje, 
joka aukaisi kaikki liittovaltion toimiston ovet. Sinisen kirjeen haltijalle täytyi virka löytyä hintaan 
mihin hyvänsä. Äärimmäinen lojaalisuusmittari oli se, olivatko valtuutetut tukeneet Rooseveltiä jo 
ennen vuoden 1932 Chicagon puoluekokousta. Heille Hurja järjesti parhaat virkapaikat.98 Hurja 
puolustautui syytöksiä ystävien suosimisesta ja vihollisten rankaisemista vastaan väitteellä, jonka 
mukaan hänen oli suojeltava hallintoa epälojaalisuudelta. Hallinto hyötyy lojaalisuudella työtään 
tekevistä ystävistä, jotka eivät tyydy pelkästään rutiinisuorituksiin. Hän vielä lisäsi, etteivät he 
olleet koskaan kehottaneet ottamaan hakijaa, joka ei ole pätevä.99 Sattuvasti sanottu! 

"Nälkämarssijat, jotka vielä meluavat Hurjan toimiston etuhuoneissa, eivät järkytä häntä ahneilla 
paikan pyynnöillään. Vilkaisemalla kerran papereihinsa hän voi sanoa, voiko hakija tulla viikon 
päästä takaisin, vai onko paras mennä heti junalla kotiin. Suulaat ja kerskuvat Poliitikot kuluttavat 
turhaan aikaansa, saadakseen hänen kauttansa tunnustusta. Hän avaa kirjansa ja minuutissa hän 
tietää, miten kerskujan kotipaikkakunta on viime vaaleissa äänestänyt".100 Keron mukaan yksi 
Rooseveltin puutteista oli johdonmukaisuuden puuttuminen. Hänen heikkouksiinsa kuului myös 
ystävien liiallinen ymmärtäminen: uskollista kyvyttömäksi osoittautunut ystävää hän ei pystynyt 
erottamaan. 101 On aivan ilmeistä, että tästä syystä käytännöllistä Hurjaa tarvittiin erottelemaan 
kyvykkäät kyvyttömistä.102 

Hurja työskenteli sekaisessa huoneessa, jonka seinällä komeili 12 muotokuvaa presidentti Andrew 
Jacksonista, amerikkalaisten virkanimitysten suojelupyhimyksestä!103 Jacksonin aikakausi viehätti 
häntä sen sosiaalisen ja poliittisen tietoisuuden takia, joka kehittyi, kun nuo käytännölliset poliitikot 
- samoin kuin nyt New Dealin poliitikot - mobilisoivat syrjäseutujen unohdetut miehet. Hurja oli 
vuoden 1824 vaalien erikoistuntija, ja hänen kirjoittamaansa teosta Yhdysvaltain presidentin 
virkaanasettamisista pidetään varsin pätevänä.104Vuonna 1933 kirjoittamassa kirjassaan "History of 
Presidential Inaugurations" Hurja kertoo demokraattisen idealisminsa synnystä seuraavaa: 
"Epätavallisen suuri kiinnostukseni Demokraattien asioita kohtaan juontaa juurensa nuoruuteni 
Alaskaan, jossa tutustuin Woodrow Wilsonin puheisiin. Lännen miehenä voin nähdä 
demokraattisten johtajien kulkevan näyttämön halki, alkaen Andrew Jacksonin aikakaudesta, 
jolloin Amerikka laajentui Missisipin länsipuolelle, Wilsonin sotamuistojen sävyttämään idealismin 
kukoistuksen aikaan.”105 Hurja keräsi elämänsä aikana erään kaikkein hienoimmista presidentti 
Jacksonin elämää käsittelevistä kokoelmista, joka myytiin Tennesseen historialliselle seuralle 
Hurjan kuoleman jälkeen vuonna 1953.106  Hurjan Georgetownin talon107 seinät olivat täynnä 
muotokuvia vähiten julkisuutta saaneen vuosien 1820 - 1860 historiallisen ajanjakson poliittisista 



 

voimahahmoista. 108Tuona aikana otettiin viljelykseen keski-lännen preerian alueet. Demokraattisen 
presidentin James Polkin kaudella (1845–49) Texas, New Mexico ja Kalifornia liitettiin 
Yhdysvaltain liittovaltioon. Hurja oli siis erityisen kiinnostunut maansa asutushistoriasta. 

Hurja siis muokkasi amerikkalaista "hyvä veli" -järjestelmää hyvin pragmaattisella tavalla. 
Voittaneen puolueen virkojen hamuamista on Yhdysvaloissa kutsuttu avoimesti voitto- tai 
sotasaaliin haltuunotoksi; demokraateilla ja republikaaneilla ei ole koskaan ollut suuria ideologisia 
erimielisyyksiä, verrattuna eurooppalaisiin puoluelaitoksiin. Puolueet ovat Yhdysvalloissa olleet 
lähinnä "vallanvalloituskoneita". 

 

Vuoden 1934 kongressivaalit 

 

Vuoden 1934 kansalliskongressivaalien tuloksen Hurja ennusti vielä tarkemmin kuin presidentin 
vaalit kahta vuotta aikaisemmin. Kun useimmat asiantuntijat sanoivat, että demokraatit saavuttavat 
enintään 4 paikkaa senaatissa, Hurja laski ennusteessaan demokraattien saavuttavan 10 paikkaa; 
demokraatit saivat senaattiin 9 paikkaa. Kun asiantuntijat arvelivat republikaanien voittavan 35 
uutta paikkaa edustajainhuoneeseen, Hurja ennusti heidän kärsivän tappion ja demokraattien 
voittavan, minkä he tekivätkin.109 

Hurja ennusti lopputuloksen valtio valtiolta, nimeten voittajat etukäteen. Hän erehtyi vain 
Vermontissa ja Minnesotassa. Hurja neuvoi esim. Länsi-Virginian demokraatteja vaalikampanjan 
toteutuksessa: "Tarkastelkaa kymmentä piirikuntaa vaalipiirissänne. Kolmessa ei ole mitään 
voittamisen mahdollisuutta. kolmessa muussa ei ole mitään pelkoa häviöstä. Lopuista neljästä on 
kaksi suurta ja kaksi pientä. Keskitytään kahteen suurimpaan, niin vaalipiiri on voitettu." Hurjan 
neuvoa noudatettiin ja kampanjajohtaja Farley rohkeni Hurjaan luottaen kerskua etukäteen 
demokraattien voittavan vaalipiirin - niin kuin kävikin.110Hurjan menetelmiin kongressivaaleissa 
kuului laaja historiallinen analyysi, joka osoitti kulloinkin eniten apua tarvitsevat vaalipiirit.111 

Kansallinen lehdistö sorisi Washingtonissa vaatien saada tietää, kuinka demokraatit ja heidän 
puheenjohtajansa Farley saattoivat ennustaa vaalitulokset niin tarkasti. Farley oli tähän asti 
piilotellut Hurjaa julkisuudelta. Nyt vuoden 1935 alussa - pidettyään ensin lehdistöä jännityksessä - 
Farley paljasti takahuoneen salaisen aseensa, suuren suomalaisen, joka oli raaputellut mustaan 
kirjaansa vaaliennusteita kansalliskomitean puheenjohtajalle. Paljastus nosti Hurjan 
tuntemattomuudesta julkisuuteen, kansallisen politiikan avainpaikalle, melkeinpä yhdessä yössä.112 
Hurjaan iskostui maine vertaansa vailla olevana profeettajana ja tietäjänä. Hänestä tuli juhlittu 
sankari omalla suunnallaan. Pääkaupungin lehdistö alkoi otsikoida poliittisia ennusteita fraaseilla, 
kuten "niinkuin Hurja sanoo..." Koskaan ennen ei yleisen mielipiteen ennustaja - tällä uudella 
tieteen ja taiteen alalla - ollut työskennellyt amerikkalaiselle presidenttiehdokkaalle, ja ennustanut 
vaalituloksia niin tarkasti kuin tämä Crystall Fallsin kristallipalloon katsoja.113 

Johtavat amerikkalaiset aikakausilehdet, kuten Colliers, Newsweek, Saturday Evening Post ja 
American Magazine kirjoittivat erikoisartikkeleita henkilöstä, jota he kutsuivat "demokraattien 
povaajaksi, maagiseksi ennustajaksi ja Washingtonin tietäjäksi.114 Hurjalta uskottiin - lähes 
taikauskoisesti - olevan Delfoin oraakkelin kyvyt.115 Hurja oli kulkenut pitkän tien saadakseen 
isoiset vakuuttuneiksi metodiensa pätevyydestä. Hän oli ensimmäinen suomalainen, joka oli 
kohonnut koko maata käsittävään johtoasemaan politiikan alalla.116 



 

Kohti Rooseveltin toista kautta 

 

Demokraattisen puolueen kansallisen komitean varapresidenttinä Hurjalla oli huikeasti työtä hänen 
muokatessaan maaperää Rooseveltin puolesta. Yhdysvalloissa ryhdytään presidentin vaalin 
valmisteluihin hyvin aikaisin. Hurjan sihteeri ja avustajat olivat huomanneet päällikkönsä ehtivän 
hoitaa uskomattoman määrän työtehtäviä. Hurja työskenteli aamu seitsemästä ilta yhteentoista, niin 
arki- kuin pyhäpäivisinkin. Vaikka Farley oli puolueen kansallisen komitean presidentti, oli se 
todellisuudessa Hurja, joka johti komitean toimintaa.117 

Hurja kertoi avustajilleen: "Politiikka on maantiedettä ja taloutta. Tässä ei ole mitään maagista, 
tämä on vain työtä, työtä ja taas työtä".118 Hurja panee merkille pienempienkin vaalien tulokset, ja 
kun hän huomaa pienimmänkin myötätunnon katoamisen puoluetta, tai Valkoisessa Talossa istuvaa 
miestä kohtaan, hän heti tutkii, miksi ja minkä tähden. Kaikki nämä tällaiset nousut ja laskut hän 
merkitsee kirjoihinsa ja maalaa kartalleen, joissa olevista "kuolleista pisteistä" hänellä on 
yksityiskohtaiset selitykset. Esim. tuo Pohjois-Michiganissa oleva läiskä, missä juuri Hurja on 
syntynyt, on republikaanien sen takia, että maassa olevat metallit estävät Chicagon radiota 
kuulumasta sinne. Onnettomat suomalaiset pakanat eivät näin pääse osallisiksi demokraattisesta 
lähetystyöstä. Michiganin järven rannalla on punainen pilkku sen takia, että sinne leviää hallituksen 
vastainen sanomalehti"119 

Maaliskuussa 1936 Hurja sai kokea lopullisen aateloinnin, kun hän sai kuvansa Time -lehden 
kanteen, kunnia, joka oli yleensä varattu sellaisille henkilöille kuin Franklin Roosevelt, Winston 
Churchill, Josef Stalin ja kaikkein menestyneimmille urheilusankareille. Hurja oli ensimmäinen ja 
ainoa mielipideanalyytikko, joka pääsi Time -lehden kanteen. 

Hurjan työhuone demokraattisen puolueen päämajassa muistutti enemmän insinöörin 
työmaaparakkia kuin poliittisen johtajan työhuonetta. Sanomalehtiarkistot, leikkeet, historiankirjat, 
aikaisempien kampanjoiden arkistot, almanakat, lainsäädäntöraportit, laskukoneet, logaritmikirjat, 
värilliset piirrokset ja indexit näyttivät minkä tyyppiset äänestäjät asuivat milläkin alueella, ja 
minkälainen taloudellinen tilanne vallitsi kullakin neliömaililla liittovaltiossa. Hän saattoi katsella 
koko päivän lattialle levittämiään karttoja, käyttäen toisinaan apunaan nenäliinoista tehtyjä 
värillisiä karttoja paikallisten puoluetoimistojen kohdalla osoittamassa, kuinka mielipiteet 
muuttuivat. Hän saattoi sitten ottaa esille laskukoneen, kynän ja lehtiön, ja kertoa, mihin 
demokraattien propagandakoneiston kannattaisi missäkin vaalipiirissä keskittyä: "Tämä valtio on 
varma, älkää tuhlatko voimia siihen", tai "tässä valtiossa häviämme varmasti, jättäkää se 
huomiotta".120 Hurjan erityisenä tehtävänä oli kiinnittää huomiota niihin kansalaisjoukkoihin, jotka 
olivat puolueen ulkopuolella, ja, jotka eivät todennäköisesti tulisi muuten ollenkaan 
äänestämään.121 

Postilaitoksen pääjohtajaksi nimitetty Farley, joka johti Hurjan kanssa demokraattien varainkäyttöä, 
myönsi ja osoitti varoja avustusohjelmiin ja kampanjoihin, niissä kyseenalaisissa valtioissa, jotka 
Hurja mustasta muistikirjastaan osoitti. Taulukot ja kartat näyttivät. mistä aiheista kullakin viikolla 
oli sanomalehdissä keskusteltu. Valtakunnallisesta äänestyskartasta jokainen mielipidemittaus oli 
tarkastettavissa, myös hänen omansa. Hurja perusti ennusteensa pitkälti erittäin laajaan 
tilastoaineistoon. 122 Jo heinäkuussa 1935 antoi Hurja Farleylle listan niistä viidestä valtiosta, joissa 
Roosevelt ei voisi voittaa seuraavan vuoden marraskuussa, ja joihin ei siksi pitänyt tuhlata 
vaalipropagandaa.123 



 

Hurja joutui kuitenkin muuttamaan käsitystään; niin aikaisin kuin maaliskuussa 1936 hän ennusti, 
ettei yksikään republikaanien ehdokas voittaisi Rooseveltiä edes omassa valtiossaan.124 Kesäkuussa 
1936 Hurja ennusti, että Roosevelt saisi ainakin 10 miljoonaa ääntä enemmän kuin vastustajien 
ehdokas Alfred Landon - siitäkin huolimatta, että n. 85 % lehdistöstä oli Rooseveltia vastaan. 
”Amerikkalaiset ovat ehkä erikoisia sikäli, että he kyllä lukevat lehtiä, mutta eivät niinkään 
suuressa määrin ota niistä poliittista oppia. Tulokset näyttivät etukäteen selvimmiltä eteläisissä ja 
läntisissä valtioissa, mutta vähitellen pääsin perille myös muissa valtioissa vallitsevasta mielialasta. 
Lähetimme mm. 535.000 propagandakirjettä sellaisille henkilöille, joiden tiesimme kannattavan 
Rooseveltin vastustajia, mutta jotka mahdollisesti vielä olisivat voitettavissa meidän 
puolellemme".125 Hurja lupasi ennustavansa vaalitulokset kolmen prosentin virhemarginaalilla, jos 
vain hänen neuvojaan noudatettaisiin tarkasti126 

Artikkeli "Amerikan kuuluisimmasta suomalaisesta" kuvailee amerikkalaista lehteä siteeraten 
Hurjan olemusta; "suuren pöydän takana Washingtonin National Pressin rakennuksessa istuu Emil 
Hurja tyynenä, ystävällisenä ja aivan välinpitämättömänä kaikista poliittisista vaihteluista. Hän ei 
koskaan riitele eikä milloinkaan korota ääntään. Hänen kaunopuheisuutensa rajoittuu siihen, että 
hän hiljaisesti ilmoittaa, millä kannalla asiat ovat". Artikkelissa siteerataan edelleen Rooseveltia, 
joka lähti taisteluun yksinkertaisin, mutta iskevin vaalilauselmin: "Asiat käyvät yhä paremmin. Me 
suunnittelemme kaiken etukäteen niin hyväksi. Antakaa meille vielä neljä vuotta aikaa 
demokraattista elvytystoimintaa varten".127 Rooseveltin toteamuksesta kuulostaa luottamus Hurjan 
ennustuksiin ja neuvoihin, joiden pohjalta New Dealia saatettiin jatkaa. 

Marraskuun 3. päivän vaaleissa Roosevelt valittiin toiselle kaudelle, hänen voittaessaan koko 
liittovaltiossa. Hurja oli vain aliarvioinut voiton suuruuden; 376 äänen sijaan Roosevelt saikin 
peräti 523 ääntä toivottoman vastustajansa Alfred M. Landonin kahdeksaa vastaan. J. Farley iloitsi 
saadessaan piikitellä Washingtonin tietäjän konservatiivista ennustetta. Hän väitti myöhemmin, että 
jotkut Hurjan esittämät luvut olivat arvottomia. Kuitenkin Farley pyrki ottamaan mahdollisimman 
suuren osan Hurjan saamasta kunniasta itselleen. Hurjan suuri suosio oli tehnyt kateelliseksi 
Farleyn, joka koetti parhaansa mukaan heikentää Hurjan asemaa.128 Eittämättä Hurjan ennusteissa 
oli tällä kertaa aika paljon numeerista heittoa. 

Nevakiven mukaan tällä kertaa Hurja osoittautui huonoksi profeetaksi. Lieneekö vaalikampanjan 
yhteydessä ilmennyt muitakin hankaluuksia, mutta joka tapauksessa Hurja alkoi etääntyä 
presidentistä.129 

Käydessään kohta menestyksellisen vaalikampanjan jälkeen marraskuussa 1936 ensimmäistä kertaa 
vanhempiensa kotimaassa Suomessa. Hurja kiteytti poliittisen filosofiansa seuraavasti: 

"Koska olen suomalaisessa kodissa kasvanut, kuulin usein äitini sanovan: suomalainen ei usko 
ennen kuin näkee; samaa ohjetta olen seurannut myös politiikassa".130 Tällä Hurja lienee 
tarkoittanut sitä, että ennusteiden on aina pohjauduttava olemassa oleviin faktoihin, ei 
toiveajattelun tai turhan pessimismin sävyttämään mututietoon. 

 

Presidentin mies 

 

Vuoden 1932 presidentin vaalien myötä Hurjasta tuli paitsi Rooseveltin poliittinen avustaja, myös 
tämän henkilökohtainen ystävä.131 Miesten välit pysyivät lämpiminä aina presidentin kuolemaan 



 

(1945) saakka.132 Tämä siitä huolimatta, että Hurja myöhemmin vaihtoi poliittista leiriä 
republikaanien puolelle. Emil Hurjan vaikutuksesta presidentti Roosevelt nimitti Emilin 
nuorimman veljen Crystal Fallsin kaupungin pormestariksi.133 

Roosevelt oli vakuuttunut siitä. että liittohallituksen tuli johtaa Yhdysvaltain taloudellista ja 
poliittista kehitystä. Presidentin tuli olla vahva - hänellä yksin oli oikeus puhua kansan puolesta. 
Rooseveltista on sanottu, että hänellä ei ollut mitään ideologiaa, mikä saattoi joskus merkitä 
haitallista epäjohdonmukaisuutta. Vuoden 1932 vaalikampanjassaan Roosevelt oli ilmoittanut, että 
hänen talousohjelmansa olisi "New Deal", mikä käytännössä merkitsi sitä, että liittohallitus tulisi 
puuttumaan aikaisempaa paljon voimakkaammin talouselämän kulkuun ja että 
kansallisuusvarallisuutta jaettaisiin aikaisempaa tasaisemmin.134 New Deal käynnisti laajoja 
työllistämisohjelmia, joiden puitteissa rakennettiin suuria julkisia rakennuksia, kuten sairaaloita, 
kouluja ja kasarmeja. Rakennettiin laivoja ja puistoja. istutettiin metsiä ja kunnostettiin 
luonnonsuojelualueita. Ohjelmaan kuului myös suurten patojen ja voimalaitosten rakentaminen ja 
maaseudun sähköistäminen. Ohjelman ensivaikutukset olivat hyvin myönteisiä ja ne tekivät 
Rooseveltista kansallissankarin.135 

Vaalikauden loppupuolella vuonna 1935 Rooseveltin poliittiset vaistot ja ohjelmat ajautuivat 
kuitenkin vakaviin ongelmiin äänestäjien kanssa. 136 Rooseveltin lähipiirissä oli kuviteltu, että kriisi 
olisi ohitettavissa nopeasti ja että talouspolitiikan ei lopulta tarvitsisi sanottavasti erota Hooverin 
harjoittamasta talouspolitiikasta. Alkoi taas näyttää siltä, että Yhdysvaltain talous oli ajautumassa 
uuteen kriisiin.137 Vahvistaakseen istuvan presidentin asemaa, Hurja keräsi tietoja yleisön 
reagoinnista presidentin ohjelmiin, poliittisiin aloitteisiin ja puheisiin.138 Presidentin lempiprojekti, 
maatalouden sopeuttamislaki139 ja kansallisen teollisuuden elvyttämislaki140, joiden presidentti 
erheellisesti luuli olevan suosittuja, olivat itse asiassa syynä hänen laskevaan suosioonsa; 
mielipidemittaukset osoittivat, että vuoden 1935 lopulla enää vain 53 prosenttia amerikkalaisista 
uskoi presidentin hoitavan virkaansa hyvin.141 

Rooseveltilla oli paljon arvostelijoita: äärivasemmistolaisia, jotka syyttivät häntä Wall Streetin 
juoksupojaksi, Wall Streetin liikemiehiä ja Korkeimman Oikeuden tuomareita, jotka syyttivät häntä 
kommunistiksi. Konservatiivien kapinaa johti Amerikan Vapauden Liitto (American Liberty 
League), johon kuului sekä konservatiivisia demokraatteja että Wall Streetin liikemiehiä. 
Pahimman vastuksen Roosevelt sai korkeimmassa oikeudessa, jossa republikaaniset tuomarit olivat 
yhä enemmistönä. Korkein oikeus jarrutti Rooseveltin toimintaa julistamalla useita hänen 
kongressissa säädättämiään laeista perustuslain vastaisiksi 142 Hurjan mielestä presidentti oli 
väärässä, ja että mielipidemittaukset osoittivat molempien lakien syvästi loukkaavan 
äänestäjäkuntaa.143 

Rooseveltin asemaa uhkasi mm. presidenttiin pettynyt entinen demokraatti, Lousianan 
republikaaninen senaattori Hoey P. Long, joka kannatti iäkkään tohtori Francis E. Townsendin 
lehdistössä julkaisemaa populistista ohjelmaa, jossa kaikille 60 vuotta täyttäneille amerikkalaisille 
luvattiin 200 dollarin kuukausittainen eläke sillä ehdolla, että rahat kulutettaisiin 30 päivän sisällä. 
Liikevaihtoverolla rahoitettava eläkeohjelma elvyttäisi taloutta. Vuoden 1935 alussa oli perustettu 
jo tuhansia Townsend-klubeja, demokraattien kenttäraportit kertoivat kaikkialla liittovaltiossa 
pidettävistä Rooseveltin vastaisista kokoontumisista ja puheista. Huolestunut presidentti määräsi 
Hurjan tekemään salassa mielipidetutkimuksen, jossa selvitettiin Longin vaikutusta Rooseveltin 
suosioon. Hurjan koruton selvitys kertoi, että Long voisi saada tasapainon kallistumaan 
republikaanien hyväksi vuoden 1936 vaaleissa.144 

Sisäministeri Harold L. Ickles, jolle Hurja näyttää kirjoittaneen poliittisia puheita, kertoo 
päiväkirjoissaan, että vuonna 1936 Hurja suhtautui hyvin pessimistisesti Rooseveltin 



 

mahdollisuuksiin tulla valituksi marraskuun vaaleissa. Hurja oli varoittanut republikaanien 
vastaehdokas Landonin mielipidemittauksissa saamasta johtoasemasta.145 Näyttää kuitenkin siltä, 
että Hurja on ainakin vuoden 1936 maaliskuun alusta lähtien julkisuudessa ennustanut 
Rooseveltille voittoa; on mahdollista, että kyse oli virallisesta optimismista", jolla pyrittiin 
ohjailemaan äänestäjiä. Toinen mahdollisuus on, että Hurja ei lopulta luottanut omiin 
ennusteisiinsa. 

Laskevasta kannatuksestaan huolestuneen Rooseveltin kurssimuutos, "Toinen New Deal", käänsi 
Valkoisen Talon talouspolitiikkaa huomattavasti vasemmalle. Ohjelma antoi talouselämässä 
liittovaltiolle ratkaisevan tärkeän säätelijän osan. Tähän kuului mm. sosiaalilainsäädäntö, joka 
Yhdysvalloissa oli aikaisemmin ollut lähes tuntematon käsite. Toisen New Dealin toteutuneisiin 
tavoitteisiin kuuluivat myös työväestön ammatillisen järjestäytymisoikeuden tunnustaminen, 
aikaisempaa voimakkaampi yritysten ja varakkaiden kansalaisten verottaminen, trustien ja holding 
-yhtiöiden vallan rajoittaminen ja julkisen rakentamisen tehostaminen. Toinen New Deal työllisti 
miljoonia amerikkalaisia.146 

Vuonna 1936 korkein oikeus kuitenkin julisti Rooseveltin maatalouden sopeuttamislain sekä 
teollisuuden elvyttämislain perustuslain vastaisiksi. Näin presidentti vapautui yhdestä 
demagogisista hyökkäyksistään vahvasti linnoittautunutta suurkapitalismia ja korkeinta oikeutta 
kohtaan.147 Roosevelt joutui näin supistamaan radikaalien ohjelmiensa ulottuvuutta, samaan aikaan 
kun Yhdysvaltain talouselämä virkistyi luonnollista tietä, laman väistyessä vähitellen myös muualla 
maailmassa. 

Vaikka ei olekaan vielä täysin dokumentoitua, näyttää siltä, että Hurjan tulkinnat gallup -tuloksista 
aiheuttivat sen, että presidentti pehmensi hyökkäyksiä liike-elämää ja oikeusistuimia vastaan. Sen 
jälkeen Rooseveltin suosio äänestäjien keskuudessa alkoi vähitellen kohota kuukausi kuukaudelta 
vuonna 1936, kunnes vaalikampanjan aikana hän johti suurella enemmistöllä mielipidekyselyissä. 
Ei voida pitää varmana, että juuri Hurjan neuvot kohtuullistivat presidentin käytöstä, mutta sen voi 
todeta, että Roosevelt oli ensimmäinen presidentti, joka hyödynsi systemaattisesti yleisen 
mielipiteen mittauksia äänestäjien reaktioista hänen menettelytapoihinsa. Hurjan varoituksesta 
Roosevelt näyttää hylänneen omat vaistonsa, ja valinneen "kultaisen keskitien" tuhoisan suunnan 
sijaan.148 

Ray Tucker kirjoitti vaalivuoden 1936 alussa. että ”tieto, etteivät demokraatit pysty toteuttamaan 
kaikkea neljässä vuodessa, saa heistä muutamat ajattelemaan, että ehkäpä Hurjan työ näyttämön 
takana antaa heille mahdollisuuden jatkaa omaansa ja unelmoida vieläkin suurempia ja parempia 
unelmia. Yhä uudestaan ja taaskin uudestaan heidän on kutsuttava J. Farley ja E. Hurja pelastamaan 
tärkeitä toimenpiteitä lainlaatijain käsissä, kun he ovat saaneet nämä vastaansa. Kukaan ei käsitä 
paremmin kuin presidentti, että parhaatkin saarnat menevät hukkaan, jos ne haaskataan tyhjille ja 
vihamielisille penkeille. Ja jos, kuten monet mielellään uskovat, demokraatit tulevat pysymään 
vallassa monet, monet vuodet, niin se voi olla yhtä hyvin Hurjan poliittisen suunnittelun ja 
demoralisoivan ennustamisen tulosta kuin reformaattorien unelmien seurausta”.149 

Hurja osoitti myös poliittisen demagogin lahjansa puhuessaan 21. kesäkuuta 1936 Minnesotassa 
puolueen propagandatilaisuudessa; Hurja arvosteli republikaanien presidentti Herbert Hooverin 
lainaan johtanutta politiikkaa, muistuttamalla, miten Hooverin hallitus kaatoi maalaispankkeja 
painostamalla niitä ottamaan luottoja arvottomina osakkeina, ja miten republikaanit olivat 
tuhonneet kuntien veropohjan ja luottokelpoisuuden. Hurja ylisti Demokraattien Rooseveltin 
vaalikauden saavutuksia, huimia kasvulukuja mm. terästeollisuudessa. Hurja puolusti presidentin 
itsenäistä päätäntävaltaa, ”itsekkäitä paikallisia etuja ajavia” republikaanien kongressiedustajia 
vastaan: "nykyään ainoa keino tavalliselle kansalaiselle vaikuttaa valtakunnallisissa asioissa on 



 

antaa äänensä salaisissa vaaleissa valitulle presidentille, joka on vastuussa politiikasta vain ja 
ainoastaan kansalle". Lopuksi Hurja toteaa, että "huolimatta tapahtuneista virheistä ja 
viivästyksistä, olen vakuuttunut siitä, että ohjelmamme kulkee eteenpäin Minnesotan valistuneen 
äänestäjäkunnan lojaalisella tuella".150 

Se, että Roosevelt voitti vuoden 1936 presidentin vaalit edellisiä vaaleja ylivoimaisemmin, on selvä 
osoitus siitä, että äänestäjät olivat hyväksyneet presidentin ohjelman. Järjestäytynyt työväestö tuli 
näissä vaaleissa demokraattisen puolueen tueksi. Ensimmäistä kertaa myös mustat tukivat vahvasti 
demokraattista puoluetta. Kaupunkien köyhälistö, joka koostui edelleenkin etupäässä 
siirtolaisryhmistä, kannatti myös Rooseveltin valitsemista.151 

Keron mukaan olisi liioiteltua kutsua Hurjaa presidentin tekijäksi, mutta nimenomaan vuosien 1932 
ja 1936 presidentinvaaleissa hän oli kuitenkin hyvin merkittävä avustaja.152 Kun New Dealin 
suhdanteet olivat korkealla, Hurjalla oli vaikutusvaltaa. Hänen jobinsa oli neuvoa New Dealia 
pysymään vallassa. 153 Hurjan tehtävänä oli katsoa, etteivät idealistit epäkäytännöllisine poliittisine 
käsityksineen pääse tuhoamaan New Dealia.154 

Hurja oli kulkenut pitkän tien vuodesta 1932, jolloin hän oli aluksi työskennellyt demokraateille 
ilman palkkaa. Vuonna 1936 Hurja ansaitsi demokraattien kansalliskomitean varapuheenjohtajana 
10.000 dollaria vuodessa, mikä oli ruhtinaallinen palkka. Hurja halusi kuitenkin enemmän kuin 
pelkkää rahaa.155 Hänen kestohaaveenaan oli tulla nimitetyksi Yhdysvaltain ministeriksi Suomeen. 

 

Hurja vieraantuu demokraateista 

 

Vuonna 1936 pyrki Hurja jälleen saamaan nimityksen Yhdysvaltojen lähettilääksi Suomeen. 
Rooseveltin "esikunta" katsoi kuitenkin tarvitsevansa Hurjaa edelleen vaaliennustusten tekijänä, ja 
niin jälleen jo luvattu nimitys Helsinkiin peruuntui.156 Tämän jälkeen Hurja alkoi suhtautua 
kriittisesti Rooseveltin politiikkaan.157 

Vaikka Hurja pettyi, hän jatkoi läpi vuoden 1936 demokraattien strategistina, mutta kasvoi yhä 
enemmän irti Farleyn ja Rooseveltin politiikasta. Hurja riitaantui Farleyn kanssa ja höllensi 
siteitään puolueen New Dealiin.158 Vuonna 1937 Hurja jätti demokraattien kansalliskomitean, ja 
ryhtyi yksityiseksi taloudelliseksi neuvonantajaksi. Samana vuonna Roosevelt yritti sulloa 
korkeimman oikeuden täyteen demokraatteja ja teki seuraavana vuonna tuhoisan yrityksen 
puhdistaa puolue konservatiiveista. Näiden lisäksi New Dealin "oikullinen toteuttaminen" 
vieraannutti Hurjaa entisestään puolueesta. Vuodesta 1938 lähtien Hurja ei ollut enää vannoutunut 
demokraatti. Hän jakoi äänensä joillekin demokraateille ja joillekin republikaaneille. Lapinojan 
mukaan Hurja itse on todennut, että hänen vieraantumiseensa vaikutti pääasiassa se byrokratia, 
mikä vallitsi niin Washingtonissa kuin eri valtioiden kaupunkien ja kuntien hallintoelimissä, jopa 
koko liittovaltiossa. Tätä byrokratiaa hän sanoo aina vihanneensa ja arvostelleensa. Hurja oli ollut 
käytännöllinen vastamyrkky epäkäytännöllisille aivotrusteille ja lainsäädännön uudistajille, jotka 
ympäröivät Rooseveltia.159 

Valtava byrokratia oli todellakin halvaannuttanut Rooseveltin hallituksen toimintakykyä, jota 
presidentti yritti parantaa lisäämällä omaa ja liittohallituksen valtaa sekä selkiyttämällä ja 
karsimalla hallituksensa byrokratiaa. Roosevelt kärsi kuitenkin kirvelevän tappion äänestyksessä 
toimeenpanovallan uudelleenjärjestelyä koskevasta lakiesityksestään huhtikuussa 1938 äänin 204 



 

vastaan 196. Lehdistö - mm. William Randolp Hearstin pääkirjoituksissa - syytti presidenttiä 
pyrkimyksistä diktatuurin pystyttämiseen. Suurin osa kongressiedustajista piti parhaana ajaa 
paikallisia etujaan ja pysyä liitossa asemansa uhatuksi tuntevien hallituksen virkamiesystäviensä 
kanssa.160 

Vastakohtaisuuksia ilmeni Hurjan ja sellaisten nimimiesten kuin Harry Hopkinsin, Henry 
Morgenthaun, Henry A. Wallacen sekä eräiden muiden presidentin neuvonantajien välillä. Hurja 
mm. epäili Hopkinsin käyttäneen eräitä julkisia varoja poliittisiin tarkoitusperiinsä. Hurja sanoutui 
irti politiikasta, joka halusi käyttää työttömyyttä pysyvänä poliittisena aseena. Vaikka Hurja erosi 
demokraattisen puolueen kansalliskomiteasta, hän jäi vielä toistaiseksi puolueen jäseneksi.161 
Kannustimena Hurjan uralla näyttää alati olleen toive nimityksestä lähettilääksi Suomeen, jonka 
asioita hän näyttää halunneen intohimoisesti edistää - tämä näkyi erityisen selvästi Uuden-Ruotsin 
siirtokunnan 300 -vuotisjuhlissa. 

 

Delawaren 300-vuotisjuhlat 

 

Vuonna 1936 perustettiin Delaware -juhlatoimikuntia kaikkialle Yhdysvaltoihin, missä oli 
huomattavampaa ruotsalaisasutusta. Ruotsalaisissa ja amerikkalaisissa julkaisuissa ei mainittu 
suomalaisten suurta osuutta uudisraivaajina, kunnes eräät amerikansuomalaiset alkoivat asiasta 
kirjoittaa englanninkielisissä lehdissä. Ruotsalaiset, jotka kotona ja Yhdysvalloissa olivat 
valmistelleet valtaisaa kampanjaa profiilinsa korostamiseksi, häiriintyivät siitä, että suomalaiset 
halusivat oman osansa juhlinnasta. Ruotsalaiset saivat Yhdysvaltojen postilaitoksen julkaisemaan 
juhlapostimerkin; normaalin kolmen sentin merkin luonnoksessa nähtiin ruotsalaisten rantautuvan 
juhlatamineissaan, ja alla oli teksti: "1638 - 1938 New Sweden Colony" Kun postimerkki tuli 
painosta ja jakeluun kaikissa Yhdysvaltain postitoimistoissa, teksti kuului kuitenkin: "1638 - 1938 
landing of the Swedes and Finns". Ruotsalaisamerikkalaisia hölmistyttänyt ja varmasti 
harmistuttanutkin välistäveto oli Emil Hurjan huikeimpia temppuja.162 

Hurjan entinen esimies J. Farley oli vuonna 1938 edelleen postiministerinä. Samoihin aikoihin 
Hurjan käsiin oli joutunut Suomessa tehtyihin olettamuksiin perustuva suomenkielinen artikkeli, 
jossa mainittiin, että Delawareen lähetetyissä laivoissa oli ollut myös joitakin suomalaisia. 
Todisteeksi oli Delaware -joen suistosta poimittu joitakin paikannimiä, kuten Mullica Hill. Hurjan 
kielitaito riitti ymmärtämään, mitä sana mullikka merkitsi. Hurjaan luottava ja uskova 
pääpostimestari Farley muutatti Hurjan kehotuksesta postimerkin tekstiä sen kummemmin asiaa 
tutkimatta.163 

Emil Hurja näytteli muutenkin huomattavaa osaa juhlien aikana suomalaisten osuuden tunnetuksi 
tekemisessä Delaware-joen siirtokunnan alkuvaiheissa. 164 Hurja valjasti demokraattiset ystävänsä 
vetämään suomalaisvankkureita vielä vähän pidemmälle, ja sai kongressin nimittämään Uuden 
Ruotsin siirtokunnan amerikkalaisen juhlatoimikunnan, johon hän ehdotti itsensä lisäksi muitakin 
amerikansuomalaisia. 165 Suomi saikin Yhdysvaltain hallitukselta Ruotsin kanssa "tasa-arvoisen" 
kutsun aivan juhlien kynnyksellä. Opetusministeriö perusti Suomen Delaware-toimikunnan ja 
juhlavaltuuskunnan, johon kuului ulkoministeri Rudolf Holsti, kansanedustajat Mauno Pekkala, 
Kyllikki Pohjola, Artturi Leinonen sekä Vihtori Vesterinen eduskunnan puhemies Väinö Hakkilan 
johdolla sekä päätoimittaja Amos Andersson ja tohtori Sigfried Sirenius. Valtuuskunta lähti 
kesäkuun puolivälissä 1938 Göteborgista Yhdysvaltoihin yhdessä Ruotsin delegaation kanssa.166 



 

Hurja järjesti kutsun suomalaissiirtolaisille Chesterin kaupungin puistossa (Crozer Park) lähellä 
Philadelphiaa kesäkuun 29. päivänä 1938 pidettävään tilaisuuteen, josta tuli lännen suomalaisten 
kaikkien aikojen suurin juhla. Yhdysvaltain laivaston soittokunnan esiintyessä paljastettiin Väinö 
Aaltosen muovailema mahtava Delaware -monumentti. Presidentti Rooseveltin edustajana puhui 
tilaisuudessa Robert H. Jackson, Hurjan ystävä ja ulkoministeri Hullin lähin mies.167 

Rafael Engelbergin mukaan paikalla oli myös itse Roosevelt, joka ruotsalaisten Delaware -patsaan 
paljastustilaisuudessa puhui mairittelevasti Suomesta, todeten, että "Suomi on pieni maa, mutta sitä 
pidetään suuressa arvossa Yhdysvalloissa." Ulkoministeri Holsti oli lahjoittanut Rooseveltille 
kultaisen Delaware-mitalin. Myös Yhdysvaltain ulkoministeri Hull oli pitänyt puheen. 168 Untamo 
Jalosen mukaan Roosevelt oli todennut, että "Suomella on varma paikkansa Amerikan kansan 
sydämessä."169 Tämän kirjoittajan tietojen mukaan Roosevelt ja Hull eivät olleet paikalla Delaware 
-juhlissa. 

Toinen suomalaismuistomerkki, Delawaren esiraivaajien, karstulalaisten Mulikan veljesten 
kunniaksi pystytetty "Mullikkamäen muistomerkki" ("Mullicka Hill") paljastettiin St. Georgen 
hautausmaalla: Muistomerkki oli paljolti Hurjan yksityinen hanke. Tilaisuudessa esittelijänä toimi - 
niin kuin kaikissa muissakin suomalaisten Delaware- juhlissa - Emil Hurja. Senaattorit Craven ja 
Lunden pitivät tilaisuudessa Suomea ylistävät puheet.170 

Washingtonissa oli useita suuria juhlatilaisuuksia, sekä Suomen lähettilään että muiden järjestämiä. 
Suomi sai jatkuvasti huomiota ja tunnustusta osakseen. Myöskin Hurja piti juhlat Suomen 
valtuuskunnan kunniaksi; Hurjan juhlissa oli edustettuina talouselämää ja politiikkaa, 
demokraattien napamiehiä ja presidentti Rooseveltin läheisiä työtovereita. Juhlassa Hurja kertoi 
sattumuksesta, jonka takia hän ei koskaan juonut vähempää kuin vähintään kaksi cocktailia; joskus 
hän oli myöhästynyt lentokoneesta ystävän kanssa nautitun toisen cocktailin takia. Kone, josta hän 
oli myöhästynyt, tuhoutui matkustajineen. 171 Hurja tunnettiinkin hyvän ruoan ja juoman ystävänä, 
suosittuna seuramiehenä, lukemattomien klubien ja seurojen jäsenenä.172 Juhlimisen rajuutta 
kuvannee hyvin se, että Philadelphian yliopiston järjestämissä juhlissa kunniatohtoriksi 
promovoidun ulkoministeri Holstin toinen kengännauha repsotti auki ja puhemies Hakkilan tukka 
oli pahasti pörrössä.173 

Hurjan hyvän ystävän amerikkalaisen diplomaatin J. Raymond Ylitalon mukaan vasta nämä 
Delawaren juhlatapahtumat saivat amerikkalaiseen yleiseen tietouteen ja yleisimpiin 
historiankirjoihin sen tosiasian, että suomalaiset olivat englantilaisten, hollantilaisten ja 
ranskalaisten sekä ruotsalaisten ohessa Amerikan ensimmäisiä valkoisia uudisasukkaita. Hurjalla ei 
ollut muuta tietoa tukemassa käsitystään kuin yksi epätieteellinen sanomalehtiartikkeli ja vankka 
usko siihen, että yhtä varmasti kuin hakkapeliittoja oli Ruotsin armeijassa 30 -vuotisessa sodassa, 
yhtä varmasti heitä oli Delawaren jokilaaksossa ankkuroiduissa ruotsalaisaluksissa 1600-luvulla. 
"Washingtonissa on tärkeämpää tuntea oikeat henkilöt kuin oikeat faktat. Hyvät tutut kävelevät 
sisään sivuovesta, vain kaupustelijat yrittävät etuovesta."174 Lehtori Risto Pikkola väittää pro gradu 
-työssään, että huomattava, ehkä valtaosa siirtokunnan alkuajan "tavallisista asukkaista" oli 
suomalaisia.175 Myös syyttäjä Yrjö Matson väittää (Fairport Beacon), että alussa suurin osa 
Delawaren asukkaista oli suomalaisia, vaikka monella oli ruotsalainen nimi. Esimerkiksi 
lokakuussa 1655 Göteborgista tulleen Mercurius-laivan 96 matkustajasta 92 oli suomalaista. 
Jalosen mukaan n. 75 % Delawaren asuttamisen alkuaikojen väestöstä oli suomalaisia.176 Matsonin 
mukaan myös Yhdysvaltain ensimmäisen lipun (1777) tekijä oli suomalainen.177 

Delaware-tapahtumaa seurasi New Yorkin maailmannäyttely 1939 ja saman vuoden syksyllä 
Suomen talvisota. Näiden tapahtumien myötä Hurjasta tuli lopullisesti suomalaisten uskottu mies. 



 

Häntä pyydettiin seuraavina vuosina hoitamaan mitä moninaisimpia tehtäviä kuorovierailuista ja 
radio-ohjelmista aina amerikkalaiselle lehdistölle välitettyyn artikkelijakeluun asti.178 

 

Loikkaus republikaaneihin 

 

Vuonna 1940 Hurja koki lopullisen pettymyksen, kun Roosevelt rikkoi George Washingtonista 
alkaneen kahden kauden tradition, ja asettui ehdolle kolmannelle kaudelle.179 Sisäministeri Icklesin 
mukaan Hurja oli vielä vuoden 1940 presidentinvaalien alkuvaiheessa tukemassa texasilaista 
senaattori John Nance Garneria, joka valmisteli Rooseveltin haastamista demokraattien esivaalissa. 
Hurja ilmeisesti työskenteli suuren vaalitaistelurahaston ja laajan kampanjasuunnitelman 
pohjalta.180 Nyt Hurja tuki demokraattien konservatiivisia ehdokkaita, veljeillen Wall Streetin 
pörssikeinottelijan Bernard E. Smithin ja Amerikan Legioonan (American Legion National 
Commander) komentajan F. Chadwickin kanssa. Konservatiivit kuitenkin hävisivät 
kädenväännön.181 

Rooseveltin tultua valituksi demokraattien ehdokkaaksi Hurja jätti puolueen lopullisesti, ja ryhtyi 
tukemaan republikaanisia presidenttiehdokkaita. Ostaessaan arvostetun uutisviikkolehti 
Pathfinderin poliittisten kannanottojensa ja mielipide-ennusteidensa foorumiksi, Hurja jätti 
taakseen kolmen vuoden toimettomuuden mitättömän yksityisen neuvonantajan toimessa, jossa 
hänen lahjansa olivat menneet hukkaan. 182 Vuonna 1940 Hurja julkaisi lehdessään 183 
pääkirjoituksen, jossa hän asettui avoimesti tukemaan ex-presidentti Herbert Hooveria, joka oli 
saanut uutta positiivista huomiota toimiessaan Suomen talvisodan avustusrahaston 
puheenjohtajana.184 Hurja harrasti lehdessään mielipidetiedusteluja, vaaliennusteita, poliittisia ja 
taloudellisia kolumneja. Yhdysvaltojen vanhimmaksi uutisviikkolehdeksi mainostettu Pathfinder 
levisi yli miljoonan kappaleen painoksena Amerikan maaseudulle, joten sillä oli potentiaalinen 
mielipiteenmuodostajan rooli, ja Hurja käytti sitä tehokkaasti hyväkseen. Pathfinder osoittautui 
Suomen kannalta välittömästi hyödylliseksi, sillä uusi julkaisija avasi sen palstat Suomea 
käsittävälle myönteiselle tiedotusaineistolle aikana, jolloin Suomen tekeminen tunnetuksi 
Amerikassa oli todella tarpeen. Hurja oli monien suomalaisten valtiomiesten ystävänä ja 
neuvonantajana siihen saakka, kunnes Suomi joutui uudelleen sotaan.185 

Republikaanien ehdokkaaksi vuoden 1940 presidentinvaaleihin valittiin kuitenkin Wendell L. 
Willkie, jota Hurja asettui tukemaan, ja jonka Hurja ennusti voittavan vaalit murskavoitolla 
kaikkialla liittovaltiossa. Hän ennusti, että maaseudun ja pikkukaupunkien väestön enemmistö 
äänestää republikaaneja, kun sen sijaan suuret kaupungit New Yorkin, Pennsylvanian, Ohion, 
lllinoisin ja Kalifornian osavaltioissa kallistuvat demokraattien kannalle. Vastoin Hurjan ennusteita 
demokraatit kuitenkin voittivat vaalit.186 Rooseveltin suosio oli jonkin verran laskenut ja hän sai 
54,7 % äänistä ja 449 valitsijamiestä. Republikaanien Wendell sai 44,8 % äänistä ja 82 
valitsijamiestä.187 Hurjalta ei ollut enää mahdollisuuksia - jos oli halujakaan - palata demokraattien 
suojiin.188 

Rooseveltin asetuttua ehdokkaaksi vielä vuoden 1944 presidentinvaaleissa Hurja kampanjoi häntä 
vastaan ensin riippumattomien ja demokraattien ehdokkaaksi pyrkineen John W Hanesin, sitten 
republikaanien ehdokkaan kuvernööri Thomas E. Deweyn avustajana vuosina 1944 ja 1948. Hurja 
kirjoitti vähän ennen ratkaisua 27.10.1944 olevansa korviaan myöten vaalityössä Deweyn puolesta: 
"Minä luulen, että hän tulee voittamaan komeasti, suuntaus jatkuu voimakkaana joka puolella." 
Hurja oli melkein oikeassa, sillä Rooseveltin voitto jäi tällä kertaa vain 333 äänen varaan. Yhtä 



 

kaikki Hurja joutui tappion jälkeen väistymään politiikan valtavirrasta. 189 New York Timesin 
mukaan Hurja oli ennustanut Deweyn voittavan 2,5 miljoonalla äänellä.190 Vuonna 1948 Hurja tuki 
jälleen Deweytä, jonka uskottiin demokraattisen puolueen hajaannuksen takia voittavan vaalit. 
Jotkut lehdet ehtivät jo julistaa hänet vaalien voittajaksikin, ennen kuin länsirannikon tulokset 
vahvistivat vuonna 1945 kuolleen Rooseveltin varapresidentin Harry S. Trumanin valinnan 
presidentiksi. 191 Asetuttuaan Trumania vastaan Hurjalta ei ollut taaskaan mahdollisuuksia tulla 
nimitetyksi Yhdysvaltain Helsingin-lähettilääksi. 

Nevakiven mukaan demokraattien kanssa välinsä tärvellyt Hurja näyttää esiintyneen ilmeisenä 
häirikkönä myös republikaanien riveissä; vielä vuoden 1940 vaaleissa Hurja tuki demokraattien 
kongressiedustaja- ja kuvernööriehdokkaita Michiganissa siitä huolimatta, että hän oli asettunut 
republikaanien presidenttiehdokkaan puolelle. Neljä vuotta myöhemmin hän oli tekemässä 
vaalityötä valtion 12. piiristä valitun republikaanisen kongressimies John B. Bennettin puolesta. 
Bennettinkin pudottua Hurja lupasi, että hän olisi valmis auttamaan tätä v. 1946 edustajapaikan 
takaisinvaltaamisessa. Mutta Hurja asettuikin itse ehdokkaaksi ja kilpaili Bennettin kanssa alueen 
suomalaisväestön kannatuksesta. Bennett leimasi hänet ulkopaikkakuntalaiseksi ja puoluetta 
vastustaneeksi opportunistiksi; Bennett vetosi jopa suomalaisperäisiin äänestäjiin, muistuttamalla 
mitä oli kongressimiehenä tehnyt suomalaisten hyväksi.192  

Vuoden 1946 kongressivaalit olivat republikaaneille suotuisat, mutta Hurja jäi tuhannen äänen 
päähän voitosta. Kahta vuotta myöhemmin hän kärsi selvemmän tappion, eikä asettunut sen 
koommin ehdokkaaksi.193 Hurjan ystävän amerikansuomalaisen diplomaatin J. Raymond Ylitalon 
mukaan vain republikaaniset suomalaiset äänestivät Hurjaa, eikä heitä ollut riittävästi. Hurjan 
tappion syihin voitaneen lisätä vaalipiirin joidenkin suomalaisten radikaaliset käsitykset ja 
mahdollisesti myös pelkkä kateus.194 

Hurja yritti turhaan vedota äänestäjiin Ylä-Michiganissa, jonka parista hän oli ollut poissa parhaan 
elämänsä. Oudolta tuntuu myös hänen poliittinen leirinvaihtonsa juuri ratkaisevassa vaiheessa. 
Tästä alkoi hänen uransa nopea lasku. Hurjan ystävät Washingtonissa ihmetellen kyselivät, miksi 
hän ei mennyt presidentti Rooseveltin New Dealin mukana, ja vastaanottanut presidentiltä julkista 
virkaa ja asemaa. Hurja vastasi, että "en tarvitse senlaatuista julkista asemaa. Haluan vain tehdä 
kaikkeni, että Yhdysvallat pysyisi aina maana, joka antaa muille samanlaisen tilaisuuden kuin 
minulla on ollut - täydellisen vapauden tulla siksi, mihin kykyni edellyttävät." On huomattava, että 
itsensä kanssa Hurja erehtyi, kun ryhtyi erittäin kalliiseen ja raskaaseen yritykseen kuin mitä 
vaalitaistelu on Yhdysvalloissa. Lapinoja arvelee, että joitakin vaalikustannuseriä lienee jäänyt 
selvittämättä, kun sairaus ja kuolema katkaisivat toimekkaan miehen elämän.195 

 

Toimintaa Suomen auttamiseksi 

 

Hurja ei tehnyt Suomea tunnetuksi ainoastaan kirjoittamalla ja toimittamalla maata koskevaa 
aineistoa joukkotiedotusvälineisiin. Hän asetti tietonsa ja tekniset avunsa myös Suomea tukevien 
avustusjärjestöjen käytettäväksi näiden ryhtyessä rakentamaan omaa propaganda- ja 
rahainkeräysverkkoa. Tällaisia järjestöjä olivat talvisodan aikainen Finnish Relief ja sen työtä 
vuodesta 1945 jatkanut Help Finland. Hurja hoiti monien näiden järjestöjen julkaisujen jakelun 
lisäksi 1945 - kun virallinen Suomi vaikeni Yhdysvalloissa - eräiden yksityisesti julkaistujen 
lentokirjoitusten, kuten "Is Finland Worth Saving?" ja "Lights Going Out in Finland", 60 000–80 
000 kappaleen suuruisten painosten jakelun.196 



 

Hurjan lobbaamisen Suomen auttamiseksi mahdollisti se, että poliittisen uransa aikana hän tutustui 
Washingtonissa useisiin hallituksen jäseniin, kenraaleihin ja huomattaviin tuomareihin. Senaattorit 
Vanderberg ja Ferguson lukivat hänet ystäviensä joukkoon. Hurja tunsi henkilökohtaisesti myös 
monia tiede- ja taidemaailman edustajia. Hän osallistui San Fransiscossa Yhdistyneiden 
Kansakuntien perustamistilaisuuteen (1945), ja hän myös osallistui usein sen alkuajan kokouksiin. 
197 Helsingin Sanomien mukaan Hurja oli myös Rooseveltin seuraajan, Harry S. Trumanin läheinen 
ystävä! 198 Väite tuntuu oudolta ainakin vuonna 1940, jolloin demokraatteja vastustamaan asettunut 
Hurja jälleen veti vesiperän pyrkiessään lähettilääksi Suomeen. Sitä paitsi, Hurjahan tuki 
republikaaneja taas vuonna 1948. Truman nimitti Hurjan ohitse Helsinkiin aristokraattisen 
virkamiehen A. M. Warrenin, jolla ei ollut kykyä tajuta Suomen realiteetteja yhtä hyvin kuin Hurja 
itse kuvitteli pystyvänsä niitä ymmärtämään.199 

Toisen maailmansodan vuosina Hurjan tuttavapiiriin tuli, eikä vähiten aktiivisen Suomen ystävien 
piiristä, paljon kommunisminvastaisia oikeistolaisia. Nämä näyttävät voimistaneen hänen 
rooseveltilaisuuteen pesäeron tehnyttä ajatteluaan. Erityisen kiintynyt hän oli Suomen Yhdysvaltain 
lähettiläs Hjalmar Procopehen, joka pakotettiin vuoden 1944 kesällä, Yhdysvaltain ryhdyttyä 
painostamaan Suomea erillisrauhaan, palaamaan kotimaahan saksalaisystävälliseksi leimattuna.200 
Procopen lähettiläskaudella Hurja oli ollut kiinteässä yhteistyössä Suomen Washingtonin 
lähetystön kanssa ja laatinut sille amerikkalaisille tarkoitettua Suomea koskevaa 
tiedotusaineistoa.201 

Myytyään jo 1944 Pathfinderin osakkeet Hurja toimi vielä elämänsä loppuvuodet vapaana 
toimittajana ja hoiti Washingtonin toimistostaan artikkeleidensa jakelun. Sotien jälkeisen Suomen 
uusi asema ja politiikka näyttävät vaikuttaneen Hurjasta kovin epäilyttäviltä. Vuonna 1946 Hurja 
kirjoitti Suomen Washingtonin lähetystölle varoittaen, että sen olisi ryhdyttävä toimiin Suomen 
kuvan parantamiseksi; Hurja tarjosi palveluksiaan taloudellisesti huokean joukkotiedotusvälineille 
tarkoitetun uutisbulletiinin julkaisemiseksi.202 

Nevakiven mukaan Hurja menetti viimeistään vuodesta 1940 lähtien otteensa vallassa olevaan 
hallitussuuntaukseen. Sotavuosina, puhumattakaan sen jälkeisestä kaudesta, Hurja edusti opposition 
näkemystä ja oli sen vuoksi yksipuolinen lähde Yhdysvaltain mielipidettä ja politiikkaa seuraaville 
suomalaisille tarkkailijoille. Vielä vähemmän hänestä oli apua silloin, kun Suomen edustajien olisi 
ollut löydettävä omille pyrkimyksilleen virallista tukea ja ymmärrystä.203 

 

Monta rautaa tulessa 

 

Kun Hurjan aloite ei johtanut tuloksiin, hän saattoi suuntautua entistä toimeliaammin muualle. 
Sotien jälkeisenä aikana Hurjan pääasiallinen leipätyö oli toimia Egyptin hallituksen pr-
neuvonantajana. 204 Hurjan tehtävänä oli muokata amerikkalaista mielipidettä suopeaksi Sudanin 
liittämiseksi Kairon alaisuuteen. 205 Alaskan ryhdyttyä aktiivisesti tavoittelemaan Yhdysvaltain 
osavaltion asemaa Hurja oli vuosina 1947 ja 1950 asiaa valmistelevien virallisten elinten 
kuultavana ja osallistui sittemmin valtioasemaa ajaneen Alaskan alueellisen komitean 
kampanjaan.206 Hurjasta mahdollisesti kaavailtiin myös Alaskan kuvernööriä, mistä ehdokkuudesta 
hän olisi kuitenkin kieltäytynyt.207 

Epäonnistuttuaan puoluepolitiikassa Hurja koetti käyttää hyväkseen Korean sodan myötä 
viisikymmenluvun alussa kiihtynyttä kommunisminvastaista mielipidettä ja perusti Americans 



 

Against Communism -nimisen liikkeen, jonka tarkoituksena oli "taistella kommunismia ja 
sosialismia, kaikkia subversiivisia aineksia vastaan, jotka pyrkivät tuhoamaan uskon Amerikan 
järjestelmään" sekä "...jakaa tiedotusaineistoa hallituksen tarkoituksista ja toiminnasta ja käyttää 
laajamittaisesti postia, radiota ja televisiota Amerikan kansan opettamiseksi vapaan hallitustavan 
käsitteisiin". Syksyllä 1950 käynnistetty, varsin nurkkakuntaisesti Wisconsinin ja Michiganin 
pohjoisille alueille rajoittunut liike sortui pian wisconsinilaisen senaattorin Joseph Mc Carthyn 
samoihin aikoihin johtaman kommunisminvastaisen ristiretken jalkoihin. Silti Hurja näyttää olleen 
tekemisissä senaattorin antiamerikkalaisia toimintoja käsittelevän komitean kanssa.208 

Kekseliäs suomalainen näyttää siis keksineen mccarthyismin ennen kuin Mc Carthy itse. Hurjaa 
lienee myös ärsyttänyt kommunismin suosio amerikansuomalaisten keskuudessa - yhtenä syynä 
tappioihinsa vuosien 1944 ja 1946 kongressin esivaaleissa Hurja piti radikaaleja mielipiteitä 
Michiganin suomalaisten keskuudessa. 209 Näistä radikaaleista suuri osa oli kommunisteja. 
Sitäpaitsi pienessä Yhdysvaltain kommunistisessa puolueessa olivat amerikansuomalaiset olleet 
näkyvästi esillä; Kesäkuun 4. päivänä 1951 Yhdysvaltain korkein oikeus vahvisti 
minnesotalaissyntyisen suomalaisen siirtolaisen pojan Yhdysvaltain kommunistisen puolueen 
johtoon kuuluneen Gus Hallin ja muiden kommunistijohtajien salaliittotuomion, minkä jälkeen Hall 
pakeni Meksikoon, missä hänet lyhyen karkumatkan jälkeen pidätettiin ja palautettiin 
Yhdysvaltoihin kärsimään vankeusrangaistustaan.210 On oletettavissa, että Hurja oli myös katkera 
Rooseveltin hallituksen neuvostomyönteiselle politiikalle, joka ojensi puoli Eurooppaa 
kommunistien syliin. On ymmärrettävää, että Suomen parasta intohimoisesti halunnut Hurja ei 
voinut sietää kommunistista Neuvostoliittoa. 

Yhdysvaltain Helsingin lähettiläs Warrenin saatua siirron Karachiin Hurja vetosi 29.12.1949 jälleen 
Trumaniin, väittäen - aivan oikein - Rooseveltin luvanneen hänelle Helsingin-ministerin paikan jo 
1933. Hurja katsoi voivansa voimakkaasti vaikuttaa siihen, että suomalaiset säilyttäisivät 
ystävyytensä ja kiinnostuksensa Yhdysvaltoihin.211 Hurja ilmaisi näin valmiutensa noudattaa 
uskollisesti Trumanin oppia, joka pyrki tarjoamaan tukea vapauttansa vaaliville uhanalaisille 
kansoille. Truman ei kuitenkaan lämmennyt Hurjan nimitykselle, vaan tehtävään nimitettiin John 
Moors Cabot. 

Republikaanien vuoden 1952 presidentinvaalikampanja, jonka keulakuvana oli kenraali Dwight 
Eisenhower ja varapresidenttiehdokkaana tunnustautunut antikommunisti Rickhard M. Nixon, sopi 
erinomaisesti Hurjan kuvioihin. Hän oli kohta Chicagon ehdokasvalinnan jälkeen organisoimassa 
vaalikampanjaa varten propaganda- ja mielipidetutkimuksiin erikoistunutta tukikomiteaa, 
Independent Commitee for Republican Victory.212 Hurja saattoi laskea, että avoimesti 
antikommunistisin tunnuksin esiintyvällä poliitikolla olisi kylmän sodan kaudella kongressissa 
enemmän tukea nimitykselle Helsinkiin, mikä oli ollut Hurjan tavoitteena jo parikymmentä vuotta. 
Eisenhowerin tultua valituksi Hurjan mahdollisuudet vaikuttivat paremmilta kuin koskaan; Hurja 
oli vihdoin voittajien leirissä ja saattoi pitää itseään oikeutettuna palkkionimitykseen.213 Hurja 
perusteli nimitysanomustaan toteamalla, että "Suomi tarjoaa mitä parhaimman tarkkailupaikan 
Venäjän asioissa. Minun kielitaidollani ja tietämykselläni maan perinteistä ja kulttuurista omaan 
ainutlaatuiset edellytykset virkaan".214  

Eisenhower jätti kuitenkin Helsinkiin edeltäjänsä jo sinne lähettämän karriääridiplomaatin, Jack Mc 
Fallin, eikä Hurja päässyt koskaan toiveensa perille. On mahdollista, että varsinainen syy siihen, 
ettei Hurjaa tällä kertaa nimitetty, oli hänen terveydentilansa. Jo vuosikymmen aikaisemmin 
puhjennut diabetes täydensi Hurjan henkilökuvaa hyvän ruoan ja juoman ystävänä.215 Toisaalta 
Yhdysvalloissa oli vallalla periaate, jonka mukaan diplomaattisia virkamiehiä ei juuri nimitetty 
heidän etniseen kotimaahansa.216 Hurjaa on myös saatettu pitää arveluttavana ministeriehdokkaana, 
johtuen hänen häilyvästä sooloilustaan demokraattien ja republikaanien välillä. Jos Hurjaan 



 

itseensä olisi sovellettu hänen liittovaltion virkoja jaettaessa käyttämäänsä "uskollisuusasteikkoa", 
hän tuskin olisi ansainnut lähettilään paikkaa. 

 

Kuolo 

 

Emil Hurja lyyhistyi lattiaan, ja kuoli sokeritautiin liittyneeseen sydäninfarktiin kansallisella 
lehdistöklubilla Washington DC:ssä iltapäivällä 30.5.1953 kuudenkymmenenyhden vuoden 
ikäisenä.217 

Lapinojan mukaan jonkinlainen hajallisuus ja päämäärättömyys näyttävät haitanneen Hurjan 
pyrkimyksiä. Hän yritti monilla, monilla eri aloilla, mutta aina luopui, ikään kuin kesken. Joka 
tapauksessa Emil Hurja oli harvinainen poikkeus, eräänlainen tähdenlento suomalaissyntyisten 
amerikkalaisten joukossa, jotka valtaosaltaan ovat olleet raskaan ruumiillisen työn tuttuja, ei vaan 
ensimmäisessä, vaan myös toisessa siirtolaispolvessa.218 

Yhdysvalloissa kaivoksissa työskennelleiden suomalaisten asemaa ja olosuhteita onkin verrattu 
sattuvasti hevosen osaan. Hurja sai kokea jotakin muuta. Toimittaja Paul Mallon kirjoitti vuonna 
1936, että "jonakin päivänä tulee joku kirjoittamaan erikoisen kiinnostavasta henkilöstä, Mr. Emil 
Hurjasta, opiskelevasta seikkailijasta, Mr. Farleyn salamannopeasta matemaatikosta, profeetasta ja 
luotettavasta toverista, miehestä, joka sovitti politiikan matemaattiseksi varmuudeksi".219 

Hurjan ystävä-ja tuttavapiiri oli laaja, ja hänen asioiden ja ihmisten tuntemuksensa vaikutti 
rajattomalta. Hän edusti parhaasta päästä Washington DC:n poliittisesta elämästä tuttua 
"middleman"-tyyppiä, joka välittää kontakteja ulkovaltojen, liikemaailman, tiedotusvälineiden, jopa 
tavallisten kansalaisten ja poliitikkojen kesken, "miehenä, jolla on suhteita".220 

Hurjan järjestötoiminnasta on syytä mainita, että hän oli Kaivosmetallurgisen Instituutin, Amerikan 
Leijonien, Amerikan Historiallisen Yhdistyksen221 sekä Kansallisen Lehdistöveljeskunnan (Sigma 
Delta Chi, national journalism fraternity) jäsen.222 Hurjan kirjoitti myös teokset "The History of 
Presidential Inaugurations" (1933) sekä omaelämänkerrallisen romaanin "Westward Ho, Fare Paid" 
(1936). Hurja kirjoitti vapaahetkinään myös ensimmäisen demokraattien kansalliskomitean 
puheenjohtajan, James Polkin hallituksen valtiovarainministerin Robert J. Walkerin elämänkertaa; 
Hurja tunsi kiinnostusta tätä karismaattista hahmoa kohtaan, koska tämä oli ollut avainhenkilö 
Alaskan ostamisessa Venäjältä.223 

Ensimmäisen maailmansodan kapteeni Emil Hurja haudattiin Arlingtonin kansalliselle 
sotilashautausmaalle Washingtoniin täydellisin sotilaallisin kunnianosoituksin.224 

 

Hurjan suku on löytänyt paikkansa uudella mantereella. Internetissä on seuraavat 11 Hurja -
nimeä eri puolilla Yhdysvaltoja: 

 

Hurja, Brandon, Pleasant Hill, CA. 

Hurja, James and Susan, Gilbert, AZ. 



 

Hurja James H., Shoreline, WA. 

Hurja, Karen and William, Redwood City, CA. 

Hurja, Kimie, La Quinta, CA. 

Hurja, L. L., Denver, CO. 

Hurja Theodore J., Grand Rapids, MI. 

Hurja, Thomas M., Denver, CO. 

Hurja, Timothy, La Quinta, CA. 

 

Kykenikö Hurja - on oletettavissa, että hän ainakin pyrki - parantamaan Suomen asemaa 
Yhdysvaltain ulkopolitiikassa? Oliko oppositioon juuttuneella Hurjalla mitään mahdollisuuksia 
vaikuttaa Suomen asemaan Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton suhteissa? Väitetään, että Hurja säilytti 
lämpimät välit Rooseveltiin tämän kuolemaan saakka, ja että Trumankin siis olisi ollut Hurjan 
ystävä. Yleisesti kuultu historiallinen väite, on, että presidentti Roosevelt yritti puhua Stalinille 
Suomen puolesta maailmansodan aikaisissa liittoutuneiden konferensseissa ja, että Yhdysvaltojen 
politiikka vaikutti Neuvostoliiton pidättäytymiseen Suomen täydellisestä anektoinnista jatkosodan 
lopussa.225 On väitetty, että suomalaiset äänestäjät olivat Rooseveltille tärkeitä. Kuitenkin 
suomalaisia oli Yhdysvalloissa hyvin vähän, verrattuna esim. miljooniin puolalaisiin siirtolaisiin. 
Silti Yhdysvallat ei antanut kiistan Puolan rajoista ja tulevasta poliittisesta asemasta särkeä välejä 
Neuvostoliittoon; vasta kiista Saksan kohtalosta sinetöi lopulta kylmän sodan Jugoslavian sodan 
jälkeisen presidentti Josip Broz Titon (Kumrovez) lähin ministeri Milovan Djilas kertoo 
muistelmissaan (Conversations with Stalin, New York, 1962) Stalinin joskus vuonna 1948 
harmitelleen Suomen "säästämistä". Stalin oli todennut, että amerikkalaiset eivät olisi lopulta 
nostaneet sormeakaan, olisi Suomen kysymyksessä menetelty niin tai näin. Voisiko olla 
mahdollista, että Hurja olisi vaikuttanut siihen, että Roosevelt antoi Stalinille sellaisen vaikutelman, 
että Suomen kysymyksellä olisi merkitystä Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton suhteille. 

Toisaalta Ylitalon mukaan presidentti Roosevelt olisi taipunut The American Council on Soviet 
Relations -painostusryhmän vaatimuksiin ja julistanut sodan Suomelle kesäkuussa 1942, jolloin 
Yhdysvallat julisti sodan Unkarille, Bulgarialle ja Romanialle. Suomen pelasti Yhdysvaltain 
sodanjulistukselta ulkoministeri Cordell Hull, joka järkkymättömänä muistutti presidentille ja 
tämän edustajille neuvostoliittolaisten syyllisyydestä talvisodan aikana.226 Hull pystyi estämään 
sodanjulistuksen, vaikka Adolf Hitler oli juuri siihen aikaan Suomessa. Leinosen mukaan Hullin 
lähin mies, Rooseveltin edustajana Delaware -juhlissa 1938 puhunut Robert Jackson oli Emil 
Hurjan hyvä ystävä.227 

Todennäköistä on, että Hurjan merkitys Suomen asemalle Yhdysvaltain politiikassa oli lähinnä 
positiivinen, mutta varsin marginaalinen. On kuitenkin syytä huomata esim. se, että Hurjan 
omistamalla, arvostetulla Pathfinder- lehdellä oli sotavuosina yli miljoonan levikki. Hurja onnistui 
tekemään varsin pienen siirtolaisryhmän kotimaata tunnetuksi Yhdysvalloissa ainutlaatuisella 
tavalla. 

Amerikansuomalaisten historialliseen henkilögalleriaan Hurja kuuluu pysyvästi. Hän lienee 
maanmiehistään ainoa, joka on päässyt Yhdysvaltain "presidentintekijöiden" pieneen sisäpiiriin. 
Hurja ei missään yhteydessä ujostellut sukuperimäänsä ja vaali suomalaista äidinkieltään ja 



 

kulttuuriperintöään kunnioitusta herättävällä tavalla.228 Emil Hurja ansaitsisi elämänkertansa 
kirjoittamisen. Hurja oli Suomen suuri poika Amerikassa - Stalinin Neuvostoliitossa se oli NKP:n 
politbyroohon asti noussut O. W. Kuusinen. 
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