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SAATTEEKSI 

Suomalaisia äärioikeistojärjestöjä koskevaa aineistoa läpikäydessäni huomasin, että 
menettelytapa ja ideologia olivat niitä äärioikeistolaisuuden piirteitä, joiden juuret 
ulottuvat varsin kauaksi menneisyyteen. Valitsin ne tarkastelun keskeisiksi osiksi. Rat
kaisuun vaikutti sekin, että vieläkään ei kaikista äärioikeistojärjestöistä ole saatavana 
materiaalia, jonka perusteella tyhjentävä ja kriittinen tutkimus koko suuntauksesta 
voitaisiin suorittaa. Tehtäväni kannalta arkistolähteistön "hyllyjen alla" oleminen ei 
ole ollut haitaksi. Olen tarkastellut paljolti sitä, miltä asiat joistakin näyttivät ja mil
laista julkisuuteen tullut toiminta oli. Käytännölliseltäkin kannalta ratkaisuni lienee 

oikea, sillä saatuani kirjoitustyön alkuun, kuulin, että muualla oli vireillä esityksen 
kirjoittaminen Isänmaallisesta kansanliikkeestä ja lapuanliikkeen vaiheista. Totesin 
myös melko pian, että Helsingin yliopistossa tehtiin yksityiskohtaista tutkimusta la
puanliikkeen terrorista. Käsikirjoitukseni valmistuttua tiesin, että Mikko Valan 
IKL:n vaiheita koskeva teos oli painossa ja että Juha Siltalan lapuanliikkeen kyydityk
siä koskeva lisensiaatintyö oli tarkastettavana. Lapuanliikettä lapualaisena ilmiönä tu
lee perusteellisesti käsittelemään apulaisprofessori Erkki Lehtisen valmistumassa ole
va Lapuan historia II, johon tämän kirjoittaja ei ole vielä päässyt tutustumaan. Tutus
tuttuani Siltalan työhön ja vilkaistuani Uolan käsikirjoitukseen 1 katsoin tarpeelliseksi 
entistä enemmän keskittyä äärioikeiston ideologiaan ja menettelytapoihin. Päätös 
aiheutti joitakin työn lyhentämisoperaatioita. Olen kuitannut monin kohdin erittäin 
runsaan yksityiskohtaisen fakta-aineiston ja empiirisillä tapauksilla todistelun viittaa
malla Siltalan tutkimuksiin. Tämä menettely soi mahdollisuuden keskittyä entistä sys
temaattisempaan käsittelyyn ja hieman yleisempään päättelyyn. Se ymmärrettävästi 
vei esityksestä paljon sellaisia mielenkiintoisia, lähinnä henkilöihin ja tapahtumiin liit
tyneitä yksityiskohtia, jotka lukijoita kiinnostavat mutta joilla toisaalta ei äärioikeisto
laisuuden ideologian ja menettelytapojen päälinjojen analysoinnin kannalta ole muuta 
kuin todisteen arvo. 

Historia on kuitenkin tutkimusala, josta toimivaa henkilöä ei voi häivyttää edes tu
loksia esitettäessä. Olen pitänyt yksityiskohtien ja henkilöiden esittämisen kriteerinä 
tunnusta: parempi sanoa 20 kuin luetella kaikkien kahdenkymmenen henkilön nimet; 
mutta parempi myös kirjoittaa esim. Mannerheim, Svinhufvud, Donner ja Kosola 
kuin muotoilla sanottava: kaksi tunnettua valtiomiestä, harmaa eminenssi ja eräs poh
jalainen talonpoikaisjohtaja. 

Kiitän kaikkia niitä, jotka ovat työssäni auttaneet. Professorit Mauno Jokipii ja 
Jukka Nevakivi ovat Jyväskylän yliopiston julkaisutoimikunnan määrääminä tarkasta
jina lukeneet työni ja tehneet varteen otettavia huomautuksia, joita mahdollisuuksien 
mukaan olen pyrkinyt hyödyntämään. Lisensiaatti Juha Siltala on keskustellut kanssa
ni ja antanut hyviä neuvoja. Valtionarkiston, Sota-arkiston ja Jyväskylän yliopiston 
kirjaston henkilökunta ovat tämänkin työn kuluessa säilyttäneet suurenmoisen palve
lusalttiutensa. Käsikirjoituksen kieliasun on tarkastanut FM Martti Riikonen ja eng-

1 Mikko Uolan tutkimus Sinimusta veljeskunta. Isänmaallinen kansanliike 1932-1944. Keuruu 1982, il
mestyi painosta lokakuussa 1982, jolloin tämä tutkimus lähetettiin kirjapainoon, joten kirjoittaja ei ole 
voinut täysitehoisesti käyttää hyödykseen teoksen tarjoamia virikkeitä. 
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lanninkielisen yhteenvedon on kääntänyt FM Tuula Rantatupa. Jyväskylän yliopiston 
julkaisutoimikunnalle kiitos, että se on ottanut työni julkaisusarjaansa. Oma perheeni 
on saanut sietää isää ja aviomiestä, jota ovat kiinnostaneet 9-vuotiaalle Soljalle ja 
6-vuotiaalle Jaakolle varsin vieraat asiat. Lasteni samoin kuin vaimoni Kaijan tyyni
suhtautuminen asiaan on vähintään lämpimän kiitoksen arvoinen.

Jyväskylässä lokakuulla 1982 
Toivo Nygård 
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1. SYSTEMAATTISEN KÄSITTELYN LÄHTÖKOHDAT

1.1. Käsitteistä 

1 

Yhteiskunnan muuttuessa maaseutuyhteisöstä teollisuusyhteiskunnaksi syntyy pai
neita, joista osa ilmenee elinolosuhteiden vaikeutumisena. Vaikeudet puolestaan vai
kuttavat ihmisen käyttäytymiseen. Syntyy väkivaltaisia ja ohjaamattomia protestiliik
keitä. Useimmiten protestoiva väestönosa sopeutuu vähitellen erilaisten kontrollime
kanismien avulla ns. normaaliin valtajärjestelmään.' On väitetty että yhteiskunnan ke
hitys on dynaamista ja sisältää jatkuvia konflikteja. Tyytymätön, itsensä alistetuksi 
tunteva ryhmä, hankkii "välineitä" päästäkseen tavoitteeseensa. Vallassa oleva ryh
mä, ts. uhattu ryhmä, pyrkii puolestaan käyttämään kaikkia sosiaalisia kontrollimah
dollisuuksia säilyttääkseen asemansa. Valtaan pyrkivän ryhmän on tavoitteen saavut
tamiseksi organisoiduttava ja saatava pitkäjänteinen johto. Tämän käsityksen mukaan 
kansanliikkeet ovat jäsenistöään sopeuttavia ja ohjaavia organisaatioita, jotka saavut
tavat aina tietyn valta-aseman.2 

Käsitystä on kritikoitu. Voidaan myös lähteä siitä, että kansanliikkeeltä ei aina tar
vitse edellyttää organisatorista muotoa eikä tiettyä funktionaalista tehtävää suhteessa 
valtiovaltaan. Kansanliikkeet olisivat myös erilaisia taustavaikuttajia, jolloin niiltä ei 
tarvitse vaatia enempää organisaatiota kuin pitkän tähtäimen ohjelmaakaan.3 Oleellis
ta on, miten kansanliikkeet tietyllä alueella ja tietyssä vaiheessa vaikuttivat ihmisten 
valintoihin, minkälaiset ihmiset niissä toimivat ja miksi he toimivat.4 Näin asetetulle 
tehtävälle ei - kuten tutkijat ovat korostaneet - ole oleellista, ovatko kansanliik
keet organisatorisia ja suunnitelmallisesti toimivia järjestöjä vai eivät. 5 

Tämän tutkimuksen kannalta ei ole keskeistä se, mitä käsitteellä kansanliike ym
märretään. Tässä yhteydessä ei nimittäin pyritä selvittämään perusteellisesti sitä yh
teiskunnallista ja taloudellista enempää kuin henkistäkään pohjaa, jonka mahdolliset 
muutokset provosoivat käsiteltävät ilmiöt. Mutta edellä esitetyt käsitykset auttavat nä
kemään kansan- tai joukkoliikkeissä, niihinhän äärioikeistolaisuuskin osiltaan kuuluu, 
kaksi eri lähtökohtaa, joita kumpaakin voidaan mielekkäästi tutkia: yhtäältä liikkeit
ten syntytapahtuman ja syntymään johtaneet vaikuttimet sekä toisaalta liikkeen orga
nisatoriset puitteet, joihin sisältyy myös niiden ideologinen rakenne ja jäsenistön 
koostumus. Jälkimmäinen puoli on tässä tutkimuksessa tärkeä. 

Mitä sitten on suomalainen oikeistoradikalismi ja/tai äärioikeistolaisuus.6 Yleisessä 
kielenkäytössä oikeisto-nimitystä käytetään niistä poliittisista ryhmittymistä, jotka yh
teiskunnallisissa kysymyksissä suosivat konservatiivisia menettelytapoja tai jotka me-

1 Sven Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället 185�1920. Upsala 1977, s. 12-13; Kalervo II-· 
manen, Kansanliikkeet tutkimuskohteena, Kansanliikkeitten Pohjanmaa. Helsinki 1981, s. 13. 

2 Lundkvist 1977, s. 5 ja 14-19; Ilmanen 1981, s. 13. 
3 Ilmanen 1981, s. 15. 
4 Ilmanen 1981, s. 15. 
5 Ilmanen 1981, s. 16; Antti Häkkinen, Siirtolaisuus Ylistarossa, em. Kansanliikkeitten Pohjanmaa, s. 

5�52. 
6 Aiheesta on kirjoitettu jo melkoisesti. Varsinaisista tutkimuksista mainittakoon tässä yhteydessä vain 

seuraavat: Lauri Hyvämäki, Sinistä ja mustaa. Tutkielmia oikeistoradikalismista. Helsinki 1971; Matti 
Klinge, Ylioppilaskunnan historia. Neljäs osa 1918-1960. Porvoo 1968; Matti Klinge, Vihan veljistä 
valtiososialismiin. Porvoo, 1972; Risto Alapuro, Akateeminen Karjala-Seura. Ylioppilasliike ja kansa 
1920- ja 1930-luvuilla. Helsinki 1973; Marvin Rintala, Three Generations. The Extrerl!e Right Wing in 
Finnish Politics. Bloomington 1962; Kaikissa mainituissa esityksissä on lähdeviitteistö, josta pääsee sel
ville asiaa koskevasta kirjallisuudesta ja osasta alkuperäismateriaalia. Kuvan äärioikeistoon kohdistu
neen tutkimuksen tilanteesta saa Jorma Kalelan artikkelista Right Wirig Radicalism in Finland during 
the lnterwar Period. Scandinavian Journal of History, Voi. 1. No 1-2. 1976. Kaidan artikkeliin sisäl
tyy myös peruste·ellinen kritiikki si"ihenastisesta äärioikeistoa koskevasta tutkimuksesta. 
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nettelytavoista riippumatta vetoavat perinnäisiin käsityksiin tai arvonäkökohtiin. 7 Ra
dikalismi taas pyrkii poliittisten ja sosiaalisten suhteiden, uskonnollisten käsitysten, 
moraalin ja esteettisten arvostusten, yleensä vallitsevien olojen ja katsomusten jyrk
kään ja ainakin joltakin kannalta perinpohjaiseen muuttamiseen. Radikalismi pyrkii 
vahvistumaan taloudellisilla ja sosiaalisilla epävarmuusalueilla tai ryhmissä, jotka on 
syrjäytetty normaalista poliittisesta yhteistyöstä. 

Suomen oikeistoradikalismia vastaamaan on luotu myös käsite äärioikeistolaisuus, 
jota on pidetty historiallisesta ajankohdasta riippumatta oikeistoradikalismin tavoin 
parlamentaarisen demokratian piirissä esiintyvänä protestina. Se lähtee konservatiivi
selta katsomuspohjalta sekä kohdistuu vallitsevaan tilanteeseen ja vallanjakoon.8 Nä
mä määritykset ovat niin yleisiä, että ne tuskin tarjoavat kovinkaan hedelmällistä läh
tökohtaa äärioikeistoa koskevan aiheen historialliselle tutkimiselle. 

Poliittisia puolueita ja ryhmittymiä tutkittaessa on myös erotettava menettelytavat 
ja periaatteet. Eron havaitseminen olisi välttämätöntä varsinkin silloin kun käsitellään 
poliittisia liikkeitä, joille voidaan syystä tai toisesta antaa lisämääre ääri tai radikaali. 
Periaatteellisella tai ideologisella tasolla vastakohtia ovat konservatismi ja uudistus
mielisyys. Sen sijaan menettelytapatasolla toisilleen vastakkaiset käsitteet ovat radika
lismi (revoluutio) ja maltillisuus (evoluutio). Sekä konservatiivi että uudistusmielinen 
voivat omaksua joko maltillisen tai radikaalin menettelytavan asiansa ajamiseksi ja 
ohjelmansa toteuttamiseksi. 9 Äärimmäisen radikaaleja konservatiivisia liikkeitä voi
daan kutsua fasistisiksi kun taas äärimmäisen radikaalit uudistusmieliset liikkeet voi
daan nimetä äärivasemmistolaisiksi eli kommunistisiksi. (vrt. kuvio seur. sivulla) 

Jos menettelytapaa eräänä kriteerinä käyttäen tutkitaan suomalaista äärioikeistoa ei 
voida - kuten professori Lauri Hyvämäki - sanoa, että äärioikeistolaisuus ajanil
miönä kuuluu lähinnä 1920-lukuun ja että sitä seurasivat kolmekymmentäluvulla fa
sistiset virtaukset. Jos poliittinen menettelytapa on päätunnusmerkki, kuuluvat myös 
ns. fasistiset virtaukset, liikkeet ja järjestöt äärioikeistolaisuuteen. Toisaalta ei ole oi
kein pitää äärioikeistolaisuutta niin laajana, että kuka tahansa konservatiivinen polii
tikko tai mikä tahansa esim. jotakin ekspansiivista ulkopoliittista suuntausta edusta
nut järjestö voitaisiin lukea siihen. Suomessa toimi monia sellaisia poliittisen elämän 
henkilöitä, jotka vakaumukseltaan ja asennoitumistavaltaan olivat konservatiiveja ja/ 
tai jotka tietyissä ulkopoliitisissa tilanteissa kannattivat hyvinkin hyökkäävää ulkopoli
tiikkaa mutta joiden toiminnasta on mahdoton löytää selvästi radikaalia menettelyta
paa, äärimmäisessä tapauksessa väkivallan sisäpoliittisenakin keinona hyväksyvää 
piirrettä. Historiallinen tilanne lienee ratkaisevampi kuin yleinen tyypittely. Se mikä 
oli "normaalia" 1918, saattoi olla äärioikeistolaisuutta, oikeistoradikalismia, jopa fa
sismia jo 1930-luvun alussa. 

Äärioikeistoa voidaan pitää, jos sen lähtökohta sijoitetaan ensimmäisen maailmanso
dan aikaan, reaktiona ja pelkoaffektina bolsevismille ja kommunismille. Suomenkin 
osalta tämä lienee oikeutettua, sillä kansalaissota jakoi kansan, vaikka kahden ryh
män välinen kuilu pyrittiin mahdollisimman pian poistamaan. Mutta monet olivat tyy
tymättömiä entisten punaisten ja valkoisten välillä suoritettuun sovittelutyöhön, jota 
häiritsi kommunistien toiminta. Kapinaan noussut vasemmisto nähtiin vaarana maan 

7 Eugen Weber, Introduction, The European Right. Berkeley and Los Angeles 1965, s. 1-2. 

8 Lauri Hyvämäki, Sinistä ja mustaa. Tutkielmia Suomen oikeistoradikalismista. Helsinki 1971, s. 7. 
9. Samaa jaottelua on käyttänyt Ilkka Hakalehto, Suomalainen vasemmistoradikalismi 1920-luvulla. Itse

näisyysjulistuksesta talvisotaan. Turun yliopiston Suomen historian laitos. Monistesarja A. Käsikirjoja
VII. Turku 1972, s. 32.
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Uudistusmielisyys 

vapaudelle ja rauhalliselle kehitykselle. Reaktionäkökulmasta selittyy luontevasti 
myös Suomen oikeistoradikalismin aktivoituminen juuri 1920-luvun lopussa. Toisaalta 
koko 1920-luku oli vastakkaisten aatteiden taistelua Euroopassa. Kommunistit suun
nittelivat kumousta Venäjän suuri bolsevikkivallankumous esimerkkinään. Näitä suun
nitelmia vastustamaan syntyi kansallisten tunnustusten alla kulkeviksi ryhmittymiksi 
myöhemmin kehittyneitä oikeistoliikkeitä. Italiassa ja Portugalissa tällaiset voimat 
pääsivät valtaan jo 1920-luvulla, ja esim. Saksassa samanhenkinen liikehdintä oli hy
vin voimakasta. Parlamentarismia ei suuresti arvostettu. Lujaa hallitusvaltaa sen si
jaan suosittiin. Euroopan pienistä, vasta itsenäistyneistä maista vain Suomi ja Tsek
koslovakia pystyivät säilyttämään demokraattis-laillisen valtiojärjestelmänsä koko so
tienvälisen ajan. 10 

Suomalaisen äärioikeistolaisuuden poliittinen lähtökohta on haettava kuitenkin 
kauempaa kuin vuodesta 1918. Vuoden 1906 äänioikeusreformi teki Suomesta vaa
litulosten valossa Euroopan sosialistisimman maan. Reformin vallankumouksellisuus 
alkoi suurlakon jälkeen pelottaa monia porvareita. Voimakkaimmin uudistusta arvos
teltiin ruotsalaisten ryhmässä, sillä juuri ruotsinkielinen yläluokka oli menettänyt 
eduskuntauudistuksessa eniten. 11 Oikeistolaisuudesta ja oikeistopolitiikasta puhutaan 
vuosien 1907 ja 1918 välillä kuitenkin erittäin vähän. Hyvämäen mukaan syynä saat
taa olla se tosiasia, että Venäjän duumassa, edustuslaitoksessa, juuri oikeiston nimel
lä kulkenut ryhmittymä suhtautui penseimmin ja agressiivisimmin Suomeen samoin 
kuin muihin rajamaihin. Suomalaisilla ei ollut halua samastua tällaiseen, maallemme 
ja kansallemme vihamieliseen joukkoon. 12 

10 Kuvan kehityksestä eri maissa saa esim. teoksesta The Breakdown of Democratic Regimes. Edited by 
J. Linz and Alfred Stepan. Baltimore and London 1978. Teoksessa on myös lapuanliikettä koskeva ar
tikkeli, jonka ovat laatineet Risto Alapuro ja Erik Allardt.

11 Hyvämäki 1971, s. 9. Eduskuntauudistuksesta esim. Uuno Tuominen, Autonomian ajan yksikamarinen 
eduskunta, Suomen kansanedustuslaitoksen historia V. Helsinki 1958, s. 171-172; myös Taimi Torvi
nen, Punaisen viivan vaalit olivat "heräämys uuteen elämään", Helsingin Sanomat 14.3.1982. 

12 Hyvämäki 1971, s. 9. 
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1.2. Käsittelyn ulottuvuudet ja tehtävä 

Käsitykseen, että aatteellisia ja poliittisia ilmiöitä tutkittaessa on kiinnitettävä huo
miota järjestöihin ja henkilöihin, jotka aatetta ovat kehittäneet ja Ievittäneet, 1 sisältyy 
vaatimus tutkia myös aatteellisen ilmiön sosiaalista ulottuvuutta. Yhteiskunnallisia te
kijöitä onkin yhä enentyvästi alettu käyttää myös aatehistoriassa selittävinä tekijöinä. 
Osaltaan on kyse ollut marxilaisesta tutkimustraditiosta, osaltaan vastauksesta sen 
haasteeseen. Kun yhteiskunnan koostumuksesta on saatu tarkempaa tietoa, on voitu 
systemaattisemmin ryhtyä etsimään aatteellis-poliittisen ja taloudellis-sosiaalisen tason 
välisiä yhteyksiä. 2 

Esimerkiksi nationalismia tutkittaessa3 on alettu luopua käsityksestä, että kansalli
suusaate on omaksuttu pelkästään aatteellisena tai poliittisena ilmiönä. 4 Euroopassa 
on tutkittu jo perusteellisestikin, mitkä yhteiskuntaryhmät ovat eri aikoina olleet kan
sallisuusaatteen kärjessä. Vaikka erilaiset olosuhteet ovat ratkaisevasti vaikuttaneet 
asiaan, kansallisuusliikkeiden kehitysvaiheissa on kuitenkin voitu erottaa tiettyjä vai
heita juuri sen mukaan, mikä sosiaalinen ryhmä on kulloinkin ollut niiden takana. 
Aluksi kansallisuusaatetta ovat kannattaneet suppeat älymystöpiirit, ja vasta myöhem
min massat ovat tulleet mukaan.5 Nationalismi on levinnyt tai sitä on levitetty ylhääl
täpäin, sen etenemissuunta on ollut keskustasta periferiaan.6 

Suomalaisen aatekehityksen keskeisiä tekijöitä ovat olleet myös keskikerros7, mer
kittävästi lukeneisto ja talonpoikaisto. Suomalaista nationalismiakin tutkittaessa on 
kiinnitettävä huomio talollisväestöön,8 sillä maa teollistui sangen myöhään. Maatalous
väestö säilytti pitkään asemansa yhteiskunnan ylivoimaisesti suurimpana - joskaan ei 
vaikutusvaltaisimpana - ryhmänä. Kansallisen liikkeen oli turvauduttava talonpoi
kiin. Osoituksena tästä on fennomaanijohtajien pyrkimys nojautua talonpoikaismaail
maan, kun kielellis-kansallisia vaatimuksia perusteltiin ja saatettiin julkisuuteen.9 

Myös yläluokan eriytymistendenssit ovat vaikuttaneet aatteelliseen kehitykseen. Suo
mi on siinäkin suhteessa mielenkiintoinen maa, että kieli jakoi ylemmän yhteiskunta
luokan kauan kahteen osaan. 10 

Vaikka aatehistoriaa tutkittaessa aatteen takaa on pyrittävä löytämään sosiaalista 
ulottuvuutta, ei voida mennä toiseen äärimmäisyyteen. Ei sinällään ole väärin, mutta 
sopii paremmin sosiologien tutkimusotteeseen, että aatteita tutkitaan sosiaalisen ra-

1 Katso esim. Marvin Rintala, Three Generations. The Extreme Right Wing in Finnish Politics. Bloo
mington 1962, s. 4. 

2 Tässä esitetyt käsitykset perustuvat suureksi osaksi Hannu Soikkasen artikkeliin Aate ja Yhteiskunta
luokka, Ajatus, aate ja yhteiskunta. Keuruu 1978, s. 69-82 ja viitteissä mainittuun kirjallisuuteen; kat
so myös Jiirgen Kocka, Zur jiingeren marxistischen Sozialgeschichte. 1973. 

3 Hyvän kuvan nationalismin tutkimuksen kehityksestä 1960-luvun puoliväliin saa Aira Kemiläisen teok
sesta Nationalism. Problems Concerning the Word, the Concept and Classification. Studia Historica Jy
väskyläensia 111. Pieksämäki 1964. 

4 Soikkanen 1978, s. 70. 
5 Tästä ovat esimerkkeinä mm. M. Hrochin tutkimus Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den 

kleinen Völkern Europas. Praha 1968 sekä Hans Kohnin tutkimus Nationalism, Its Meaning and Histo
ry. New York 1955; Suomea koskien Kemiläinen 1964, s. 215-223. 

6 Tulokseen päätyi Carlton J. Hayes jo 1931; vrt. Osmo Jussila, Nationalismi ja vallankumous venäläis
suomalaisissa suhteissa. Forssa 1979, s. l&-19. 

7 Keskiluokan osuudesta esim. fasismin synnyssä B. Moore, Social Origins of Dictatorship and Democra
cy. Boston 1967; vrt. Soikkanen 1978, s. 73 . 

8 Eurooppalaisena ilmiönä asiaa käsittelee Eugen Weber kirjoittaessaan talonpojista ja kansallisesta integ
raatiosta. Weberin esimerkkimaa! ovat Ranska ja Saksa 1800-luvulla, esim. Eugen Weber, Peasant and 
the National State: Problems in National Self-Identification in France and Germany in the 19 th Centu
ry. Comite International des Sciences Historiques XV Congres Des Sciences Historiques Bucarest 1980, 
s. 405-417.

9 Alapuro 1973, s. 17-18. 
JO Katso Soikkanen 1978; s. 7&-79. 
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kenteen ja sen muuttumisen funktiona eli tarkastellaan lähinnä sitä, miten jonkin yh
teiskuntaryhmän aseman muuttuminen kuvastuu ryhmän muodostaman liikkeen ideo
logiassa ja toiminnassa. Kysymyksenasettelu ei tosin ole täysin vastakkainen sille, 
minkä avulla tutkitaan aatehistoriallisia yhteyksiä ja itse aatteita, mutta erilaisten läh
tökohtien vuoksi joudutaan korostamaan eri asioita. Sosiologien omaksuman näkökul
man mukaan aatteita tutkittaessa kiinnitetään yleensä huomiota vain piirteisiin, jotka 
pätevät asemaltaan samankaltaisissa ryhmissä. 11 Tällaiseen tutkimukseen tuskin voi
daan historiassa mennä. 

Historiantutkimukselle yhtä hedelmällistä kuin turvautuminen pakonomaisesti yh
teiskuntakerrosten väliseen eroon ja muutoksiin tapahtumien vaikuttimia haettaessa 
on analysoida sen joukon ja niiden yksilöiden historiallista traditiota ja kokemusta, 
jotka esim. poliittisiin liikkeisiin osallistuivat. Käytettäessä laajoja yhteiskunnallisia 
muutosprosesseja selittävinä tekijöinä voidaan usein vain osoittaa niiden joko saman
aikaisuus tai peräkkäisyys aatteellis-poliittisen muutoksen kanssa. Sen sijaan henki
lön tai joukon historiallista taustaa tutkien päästään huomattavasti lähemmäksi sitä ta
soa, jolla voidaan osoittaa jonkun yrittäneen saada tai todella saaneen aikaan jotakin. 12 

Laajat muutosprosessit luovat ryhmille ja yksilöille taustan, mutta näiden persoonalli
suudesta ja historiallisesta traditiosta sekä senhetkisestä yhteiskunnallis-poliittisesta ti
lanteesta suureksi osaksi aiheutuu se, mitä he tekevät. Tuskin se yhteiskuntaluokka, 
johon Arvid Järnefelt kuului, määräsi hänet julistamaan vuosisadan vaihteessa maan 
kuuluvan viljelijälleen ja tuskin suomalaisen puolueen johtomiesten sosiaalipoliittinen 
radikalismi oli pelkästään luokka-aseman tulosta. Mikään ruotsinkieliseen väestöryh
mään liittynyt voima ei liene myöskään pakottanut Arvid Mörneä ja Herman Gum
merusta liittymään aktivisteihin. On myös vaikeaa pitää lapuanliikkeen "kyyditysosas
ton" tehomiehiä, Kosti-Paavo Eerolaista ja Artturi Vuorimaata, statuksensa menettä
misen pelossa elävinä talonpoikina. Poliittisiin liikkeisiin sisältyy aina niin paljon vaih
tuvien tapahtumien mukanaan tuomaa improvisaatiota, että pelkästään yhden selitys
perusteen käyttäminen ei ole oikeutettua. 

Aatehistoria tutkii paitsi tosiasioita (miten on) ja normeja (miten pitäisi olla) myös 
toimintasuunnitelmia (miten siihen päästään) eli ideoita siitä, mihin pyritään.n Se "ko
neisto" taas, jolla aatetta levitetään, käytännössä yhdistää jonakin aikana pelkästään 
ideatasolla olleen ilmiön konkreettiseen tapahtumiseen. Sen välityksellä ajatukset ja 
aatteet saadaan vaikuttamaan. 

Hyvin usein organisaatio käynnistää aatteellisen toiminnan jonkin suunnitelman to
teuttamiseksi, sillä suunnitelma on pelkkä ideaali, jonka yksilö tai yksilöt ovat kehittä
neet. He kanavoivat ihanteensa esim. järjestöön, jolla on paremmat mahdollisuudet 
sen julkistamiseen ja sitä tietä myös toteuttamiseen eli vaikuttamiseen. Järjestöihin 
kuuluvien vaikutusvallasta riippuu, minkälaista katetta julistettu aate saa. 14 Toisaalta
henkilö organisaation toiminnassa mukana oltuaan ja sen arvot koettuaan paljolti si
säistää sen arvomaailman ja tarkastelee asioita ja ilmiöitä "omaa" organisaatiotaan 
vertailukohtana käyttäen. 

11 Alapuro 1973, s. 4; vrt. Erik Allardt, Historialliset murrokset ja läpimurrot politiikan sosiologiassa, 
Oman ajan historia ja politiikan tutkimus. Helsinki 1967, s. 84-85. 

12 Joukkoliikehän perusteiltaan rakentuu hyvin paljolti yksilön käyttäytymiselle. Jos eri henkilöiden sosiaa
linen ympäristö ja ulkoapäin saama informaatio sekä niiden mukana yksilöiden kokemusmaailma on 
suurin piirtein samanlainen, on ymmärrettävää, että tällaisten ihmisten valinnat ja tavoitemääritykset 
ovat hyvin samantapaisia, vrt. esim. Viljo Rasila, Systeemianalyyttinen näkökulma historiantutkimukses
sa, HAik 1972, s. 22�221. 

13 Georg Boas, Mitä aatehistoria on. Porvoo 1972, s. 15-17. 
14 Organisaatiosta yleensä Amitai Etzioni, Nykyajan organisaatiot. Helsinki 1977, erit. s. 12-17. 
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Aatteellis-poliittisten järjestöjen ideologioita ei voida tutkia kiinnittämättä huo
miota itse toimintaan. Siksi on tärkeää, lähes yhtä tärkeää kuin analysoida järjestö
jen julkaisemien lehtien ja jäsenten pitämien puheiden sisältöä, selvittää myös se, mi
tä tapahtui, sillä käytännöllisissä toimintaehdotuksissa, suunnitelmissa ja teoissa pal
jastuvat ne piilevät käsitykset, joihin toimiva ihminen nojaa, vaikka hän ei tästä olisi 
aina edes tietoinen. 15 Ajan "politiikan" analysointi paljastaa jonkin aatteellisen työn 
ohjelmallisenkin tason muodoista paljon sellaista, jota koskaan ei merkitä järjestöjen 
ohjelmiin tai sääntöihin, joista ei kirjoiteta äänenkannattajissa ja joita ei yleensä esi
tetä esim. normaalissa rauhanajan aatteellisessa työssä. 

Näistä lähtökohdista käsin kannattaa analysoida myös erilaisten aatteellis-poliittis
ten ryhmien käsitystä Suomen ulkopuolella olevasta maailmasta, ts. tutkia ryhmien 
maailmankuvaa, joka tässä käsitetään aika suppeaksi ja konkreettiseksi ilmiöksi. Suu
reksi osafsi on jäänyt selvittämättä, miten jotkut tietyt Suomen kansan ryhmät mielsi
vät naapunimaansa eri ilmiöineen, ts. millaisena he sitä pitivät, mitä he sen asukkaissa 
näkivät tai luulivat näkevänsä, millaisissa yhteyksissä näiden ajateltiin tai kuviteltiin 
esiintyvän. Seitsei:nänkymmenluvullahan herätettiin kysymys, oliko esim. ns. ryssäviha 
vasta itsenäistyneen Sudmen tuotetta16 vai oliko kyseessä ikivanha outoon kulttuuriin 
ja kansaan kohdistunut vierastaminen. 11 Kyseessä voi - kuten yleensäkin tällaisista 
asioista puhuttaessa - olla pelkästään semanttinen ongelma: mitä käsitteellä, josta 
puhutaan, puhuja ymmärtää ja mitä toinen luulee hänen tarkoittavan. Suomalaisten 
historiallinen kokemus venäläisistä pitkän ajan kuluessa oli ollut sellainen - esim. so
dat ja miehitykset - että pohja ns. "ikivanhaa perivihollista" kohtaan tunnettuun pel
koon, vihaan ja epäluuloon olisi ollut erittäin todennäköinen. 18 Toisaalta Suomen itse
näistyminen tai itsenäiseksi pyrkiminen muutti suomalaisten suhtautumisen venäläisiin 
ja Venäjällä vallinneeseen poliittiseen järjestelmään. 19 Molempia mielipiteitä voidaan 
riittävästi perustella. 

Vihan ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla henkilökohtaista, tiettyä kansalaista 
kohtaan osoitettua tunnetta, ei myöskään kansa- tai rotukohtaista, tiettyä kansaa tai 
rotua kohtaan suuntautuvaa antagonismia eikä primitiivistä tunnetta yleensäkään. Ky
seessä voi olla "viha" jotakin piirrettä tai "viha" koko vastapuolen arvojärjestelmää, 
esim. ideologiaa ja organisaatiomuotoa, kohtaan ja ennen kaikkea pelkoa siitä, että 
vieraan vallan systeemi ja ideologia voivat tuhota oman järjestelmän. 20 Matti Klingen 
ryssäviha-analyysin lähtökohta on käsittääkseni hyvin lähellä tällaista katsomustapaa.21 

Voidaankin kysyä: mitä suomalaiset Venäjässä ja Venäjällä olevassa moittivat tai 
halveksivat ja mihin piirteisiin ja asioihin heidän kritiikkinsä kohdistui? Jo ns. routa
vuosilta on havaittu, että maanalainen lehdistäkään, jonka ei tarvinnut ottaa huomi
oon sensuuria eikä pelätä painokannetta ja lakkautusta, koska se muutenkin oli ille-

15 Katso esim. Jiirgen Habermas, Technik und Wissenschaft als "Ideologie". Frankfurt am Main 1970, s. 
146--168; Jaakko Hintikka, Tieto on valtaa. Porvoo 1969, s. 75-87. 

16 Matti Klinge, Vihan veljistä valtiososialismiin. Yht_eiskunnallisia ja kansallisia näkemyksiä 1910-1920-
luvuilta. Porvoo 1972, s. 64--68; Marvin Rintala, Aärioikeisto Suomen poliittisessa elämässä. Politiikka 
1963, s. 98; Kustaa Vilkuna, Salaseura Vihan veljet, Helsingin Sanomat 19.11.1972; katso myös Toivo 
Nygård, Suur-Suomi vai lähiheimolaisten auttaminen. Aatteellinen heimotyö itsenäisessä Suomessa. 
Keuruu 1978, s. 128 ja mainitut lähteet. 

17 Katso Kari Tarkiainen, "Vår gamble arffiende Ryssen". Uppsala 1974, erit. s. 41-42, myös 68-72. 
18 Esim. Lauri Hyvämäki, Russofobia ja ruutulaisuus, Aika 1973, s. 32 sekä Hugo Pipping, ldeologiernas 

korsdrag, Nya Argus 1973, s. 100-104. 
19 Turo Manninen, Vapaustaistelu, kansalaissota ja kapina. Taistelun luonne valkoisten sotapropagandassa 

vuonna 1918. Studia Historica Jyväskyläensia 24. Saarijärvi 1982, s. 189-191. 
20 Asiasta esim. Jan Szczepanski, Sosiologian peruskäsitteet, s. 47, 150-152'. 
21 Klinge 1972, s. 64-65. 
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gaalista, ei syyttänyt ja herjannut eipä edes kritikoinut venäläisyyttä ja Venäjää sinän
sä vaan arvosteli nimenomaan Venäjällä vallinnutta järjestelmää. 22 Sama katkera kri
tiikki itse järjestelmää vastaan huokuu työväenlehtien sivuilta vuoden 1906 jälkeen. 23 

Toisaalta taas tiedämme, millaisen uhan juuri venäläisen järjestelmän soveltamisyri
tykset routavuosina aiheuttivat. Ainakin tuolloinen negatiivinen metodi suomalaisten 
ja venäläisten vuorovaikutuksessa valittiin suomalaisten puolella paljolti juuri sen 
vuoksi, että koettiin uhka venäläisten taholta. Suomalaisten myöhäisempikin suhde 
Venäjään ja venäläisiin voidaan pelkistää suomalaisten suhteeseen ja suhtautumiseen 
Venäjän järjestelmään ja venäläisiin laitoksiin. Tässä tutkimuksessa tarkkaillaan juuri 
sitä, miten ns. äärioikeistolaiset järjestöt Venäjään ja venäläisyyteen, siis Venäjän ja 
Neuvostoliiton järjestelmään ja niiden ylläpitämään ideologiaan suhtautuivat. 

Tutkimusta helpottaa tapa tarkastella asiaa kiinnittämällä huomio äärioikeistolais
ten järjestöjen mielenkiinnon kohteisiin vieraassa järjestelmässä ja vertaamalla näitä 
järjestöjen omien ideologioiden rakenteen keskeisiin piirteisiin. Kysymys on siitä, 
tarkkailivatko ne vain asioita, ilmiöitä ja piirteitä, jotka olivat niille itselle tärkeitä ja 
samalla tuttuja . 

Pelkästään järjestelmän rakenteesta ja ideologiasta, arvojärjestelmästä kokonaisuu
dessaan, ei venäläisvastaisuudessa voi olla kyse. Oikeistoliikkeet suhtautuivat yhtä vi
hamielisesti vanhaan tsaarin ajan Venäjään kuin uuteen neuvostovaltioon. Edellisen
hän olisi pitänyt esim. yksinvaltiuden personoitumana olla paljon lähempänä heidän 
arvomaailmaansa kuin ns. kansanvaltaisesti hallittujen maiden järjestelmät. Asiaan 
liittyy väistämättä muita ulottuvuuksia. Päinvastainen esimerkki taas on vasemmiston 
ja ennen kaikkea vasemmistoradikaalien suhtautuminen samaan asiaan. Tsaarin valta
kunnan aikana siihen asennoiduttiin jyrkän kielteisesti, vihamielisesti. Sen sijaan val
lankumouksen ·jälkeinen Venäjä, uudelleen luotu valtio, neuvostovaltio, oli vasemmis
ton äärilaidan esikuva. Nämä kaksi tapausta osoittavat, että karkea tyypittely jättää 
liian paljon historiallisia faktoja huomioon ottamatta. Se kelpaa silti tarkastelun lähtö
kohdaksi. 

Edellä mainittu johdattelu lienee ollut tarpeellinen tehtävälle, joka on: kuvata ja 
eritellä suomalainen ns. äärioikeisto selvittämällä sen juuria, ideologisia ja henkilölli
siä perinteitä, yhteiskunnallisia, poliittisia ja aatteellisia tyyppipiirteitä ja niitä poliitti
sia toimintamenetelmiä, jotka olivat tätä suuntausta edustaneille järjestöille ja liikkeil
le ominaisia. 

22 Pirkko Leino-Kaukiainen, Lakien puolesta laittomin keinoin. Maanalainen lehdistö perustuslaillisen 
ajattelun tulkkina vuosina 1900-1905, Suomen historian lisensiaatintutkimus, TAY 1979, erit. s. 173-
176. 

23 Tämä käy ilmi erittäin kärjistyneesti jo työväenlehtien "ohjelmista", joita voidaan selvittää lehtien jul
kaisemien tilausilmoitusten perusteella. Vuosien 1906--1908 aikana perustettujen työväenlehtien tilausil
moituksissa asennoiduttiin erittäin kielteisesti Venäjän itsevaltiuteen ja yleensä Venäjän keisarikunnan 
ylläpitämään järjestelmään, esim. Työläinen 7.12.1906 ja 4.1.1907, Sorretun Voima 16.12.1907, Vapaa 
Sana 16.12.1907. 
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2. KANSALLISEN RADIKALISMIN JA OIKEISTOLAISUUDEN 
IDEOLOGISIA JUURIA

2.1. Hyökkäävässä fennomaniassa kielellis-kulttuurista radikalismia 

Säätyjako alkoi menettää merkitystään 1800-luvun loppupuolella. Säätyläisiksi kut
sutun entisen aatelin ja muun herrasväen osuus oli jo vuoteen 1850 pienentynyt 1.4 
%:iin Suomen koko väestöstä. Näkyvin ero, joka jakoi kansan kahtia, oli eriasteinen 
sivistys ja erilainen elämäntapa, siis kulttuuriset tekijät. Tavanomaisin säätyläisen tun
tomerkki oli, että asianomainen puhui kulttuurikieltä, ruotsia. 1 

Viime vuosisadan lopulla teollistumisen myötä sosiaaliselle ryhmitykselle tuli toinen 
peruste kuin kulttuuri. Ratkaisevaa oli varallisuus. Taloudellinen muutos toi muka
naan tärkeän ilmiön, talonpoikaiston nousun. Vuosisadan jälkipuoliskolla ero karta
non ja talonpoikaistilan, herras- ja talonpoikaisomistajan välillä pieneni. Suurtilat siir
tyivät entistä enemmän talonpoikain haltuun sielläkin, missä niitä ennen oli ollut eni
ten, eli lounaisessa Suomessa. Talonpoikaisvarallisuus lisääntyi 1800-luvun toisella 
puoliskolla nopeammin kuin milloinkaan aiemmin.2 Syynä oli metsien arvon nousu. 
Saha- ja selluloosateollisuus oli syntynyt ja kasvanut alkuun päästyään melko nopeas
ti. Samaan aikaan siirryttiin markkinatalouteen. Teollisuuden ja maataloucien eciut 
joutuivat keskenään ristiriitaan. Valtiovalta ratkaisi riidat yleensä teollisuuden harjoit
tajan hyväksi. Syntyi vedenjakaja, jonka toisella puolella olivat byrokratia ja liike-elä
mä ja keskustan ruotsinkielinen kulttuuri, toisella puolella kirkko ja "suurtalonpoi
kaisto" ja niihin pohjautuva fennomania.3 Kirkko asettui kannattamaan jälkimmäistä 
puolta, koska se vastusti liberalismia, joka sai vahvat tukijansa liikemiespiireistä ja 
ruotsinkielisistä. Todetessaan menettäneensä otteensa sivistyneistöön kirkko etsiytyi 
entistä läheisempään yhteyteen talonpoikaisen kansan kanssa.4 Kirkko hyväksyi myös 
suhteellisen helposti alhaalta tulleen herätysliikkeiden protestin. 

Suomalaisuusliikkeen varhaiset vaiheet poikkeavat niin paljon myöhemmän eli tais
televan fennomanian kehityspiirteistä, että niitä on tässä yhteydessä tarpeeton esittää. 
Mutta jo 1700-luvulla oli Suomessa - vallitsevan käsityksen mukaan - merkkejä 
lisääntyvästä partikularismista, * jonka aiheuttivat kieli, maantieteellinen asema, pai
kalliset taloudelliset edut, sosiaalinen kehitys, kulttuuripiirteet, maakunta- ja pai
kallispatriotismi sekä omia etuja tavoitteleva politikointi. Ainakin koulutetun luokan 
eräs osa 1700-luvun lopussa tiedosti selvästi tulevan kansallisen ajatuksen olemas
saolon.5 

1 Eino Jutikkala. Sääty-yhteiskunnan hajoaminen, Suomen talous- ja sosiaalihistorian kehityslinjoja. Toim. 
Eino Jutikkala. Porvoo 1968, s. 183-184; Alapuro 1973, s. 11. 

2 Tästä on esimerkkinä Erkki Markkasen tutkimus Maaseutuväestön varallisuusolot ja luottosuhteet Sisä
Suomessa elinkeinoelämän murroskaudella vuosina 1850--1914. Studia Historica Jyväskyläensia 14. Tam
pere 1977, esim. s. 203; Jutikkala 1968, s. 179-180. 

3 Alapuro 1973, s. 17-18. 
4 Mikko Juva, Valtionkirkosta kansankirkoksi. Porvoo 1960, s. 215-216, 359. 
• Toisaalta mm. Matti Klinge teoksessaan Kaksi Suomea (1982) torjuu ajatuksen, että Suomi oli vii

meistään vapauden ajalla kasvamassa irti Ruotsista.
5 Erkki Lehtinen, Notions of a Finnish National Identity during the Period of Swedish Rule. Scandinavian 

Journal of History 6 1981, s. 277-295. Selkeä esitys ilmiön kehitykseen liittyvien piirteiden tutki
muksesta on Mauno Jokipii, Suomen kypsyminen autonomiaan. Historianopettajien vuosikirja 10/1971, 
(eripainos); vrt. myös Mauno Jokipii, Finnlands Entwicklung zur Autonomie im Jahre 1809, Nord-
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Suomen liittäminen autonomisena valtiona Venäjän keisarikuntaan muutti tilan
teen. Kiisteltäköönpä Porvoon valtiopäivien merkityksestä ja Aleksanteri I:n puheen 
ajatuksesta miten paljon tahansa, tosiasiat kuitenkin osoittavat, että Suomesta tuli val
tio 1800-luvulla valtiopäivineen, rahoineen, tullirajoineen, kansalaisuuksineen, uskon
toineen ja omine hallintojärjestelmineen ja talouselämineen. Autonomian aikana alet
tiin myös entistä selvemmin tiedostaa, että ruotsinkielisen keskiluokan ja yläluokan 
jäsenet olivat valtaosin suomalaista syntyperää. Ruotsin kieli oli heidän keskuudes
saan voittanut alaa juuri Ruotsiin kuulumisen vuoksi. Käytännössä merkitsi paljon se, 
että virkanimitysten vuoksi esim. aatelisto oli eronnut enemmän kansasta kuin olisi ta
pahtunut, jos yhteiskunnallinen kerrostuminen olisi riippunut vain syntyperästä ja va
rallisuudesta. Kuilua syvensi siis myös kielellinen jako, joskin talonpoikaiselle maa
seutuväestölle kielisuhteet lienevät olleet toissijaisia. 6 

Suomalaiskansallinen liike muutti tilanteen. Se ei syntynyt tyhjästä eikä se ollut 
pelkkä innovaatio, joka romantiikan kasvualustaa hyväksi käyttäen juurtui Suomeen 
aivan kuin huomaamatta. Se tarvitsi aktiivisia herättäjiä, aatteenjulistajia, jotka tietoi
sesti tekivät työtä ja jotka perustivat lehtiä propagoimaan ajatuksiaan. Kansallinen sa
noma tarvitsi myös lukutaidon yleistymistä, yhteiskunnan muutosta, tiedostusta siitä, 
että kieli todella oli myös tavallisen suomalaisen ongelma. Jo A.J. Arwidsson yritti ju
listaa aatteitaan vaatien, että suomen kielen käyttöä olisi edistettävä, että siitä tulisi 
yläluokan kieli ja että suomenkielistä kirjallisuutta oli kehitettävä. Hänen äänitorven
sa, keinonsa sanoman välittämiseen oli Åbo Morgonblad -niminen sanomalehti, joka 
lakkautettiin ja Arwidsson karkoitettiin yliopistosta. 7 

Seuraava vaihe suomalaisuuden historian kehityksessä tämän Turun romantiikaksi8 

kutsutun kauden jälkeen paikallistui jo Helsinkiin ja vaikutti mm. kielitieteellisten tut
kimusten, Kalevalan ja muiden kansanrunojen keruun sekä ns. Lauantai-Seuran muo
dossa. Mutta sanomalehdistö oli väline, jolla suomalaiskansallista herätystä toteutet
tiin. Se muokkasi lukevaa, tosin vielä harvalukuista yleisöä ottamaan vastaan Ar
widssonin aatteen kaltaista sanomaa. Kehityksen varjopuolet löytyvät aatehistorian 
sosiaaliselta puolelta. Suomalaisuusliikkeen ylläpitäjät olivat sivistyneistöä. Toisaalta 
monia kiinnosti esimerkiksi runojen keruu ja tutkiminen pelkästään sinällänsä. Varsi
nainen tavoite jäi heiltä huomaamatta tai fennomanian tavoite ei ollut heidän. Tästä 
lienee selvänä esimerkkinä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran synty ja alkuajat. Vii
purin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran rooli oli tosin erilainen.9 Opetusjärjestelmää 
rasitti jyrkkä säätyero ja järjestelmä pysyi pitkälle 1800-luvulle entisellään. 10 Sanoma
lehdet olivat ennen kaikkea sivistyneistön äänenkannattajia ja vaatimusten esittäjiä. 
Niistä puuttui kansanvaltainen sävy eivätkä ne tuoneet peittelemättä esiin todellisia 

europa-Studien 1971. Greifswald 1971, s. 81-98; John H. Wuorinen. Suomalaisuuden historia, Porvoo 
1935, s. 46----49; Sten Carlsson, Suomen virkamiehet ja Ruotsin valtakunta 1700-luvulla. Näkökulmia 
menneisyyteen. Porvoo 1967, s. 147 eteenpäin; Matti Klinge. Suomen kansallisuusliikkeiden sosiaalisista 
suhteista. HAik 1969, s. 185 ja Matti Klinge, Poliittisen ja kulttuurisen Suomen muodostaminen, Suo
men kulttuurihistoria II, Autonomian aika. Porvoo-Helsinki-Juva 1980, erit. s. 11-15; ks. myös Kemiläi
nen 1964, s. 208-212. 

6 Kieliseikkojen vaikutuksesta kielirajan tuntumassa ja vähemmistöjen kohteluun Holger Wallen Språk
gränsen och minoriteterna i Finlands svenskbygder omkr. 1600-1865. Åbo 1937, s. 270-293. 

7 Arwidssonista erityisesti Liisa Castren, Adolf Iivar Arwidsson isänmaallisena herättäjänä. Historiallisia 
tutkimuksia 35. Helsinki 1951, erit. s. 348-383. 

8 Nimitys on joskus asetettu kyseenalaiseksi, Klinge HAik 1969, s. 191; Päiviö Tommila, Suomen lehdis
tö Saiman syntyaikana, J.V. Snellman ja sanomalehdistö. Suomen sanomalehdistön historia-projektin 
julkaisuja 19. Helsinki 1981, s. 3. 

9 Esim. Matti Klinge, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1931-1981, HS 15.2.1981; Jouko Teperi, Van
han Suomen suomalaisuusliike. 1. Forssa 1965, s. 82-83. 

10 Aimo Halila, Kansanopetus, Suomen kulttuurihistoria II, s. 165-167. 
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epäkohtia, mikä valtiollisten olojen ja sensuurin vuoksi olisi ollut mahdotontakin.'' 
Kansallinen liike keskittyi Helsinkiin muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Ruotsin
kielinen pääkaupunki ruotsinkielisine yliopistoineen erosi paljon suomalaisesta maa
seudusta. Talonpoika pysyi vielä pitkän aikaa kansallisen liikkeen ulkopuolella. 

Vasta Snellman, ennen kaikkea lehtimiestoiminnallaan, pyrki herättämään myös 
kansaa. Hän tajusi sen perustotuuden, että suomalaisuus voisi voittaa vain, jos sivisty
neistö ja kansa lähestyisivät toisiaan. Siksi Snellman vaati, että ruotsinkielisen yläluo
kan oli sulauduttava suomenkieliseen kansanosaan, josta useimmat ruotsalaistuneet 
suvut olivat lähtöisin. Yliopiston ja yleensä koululaitoksen puutteet oli korjattava. 
Niiden toimintaa rajoittavista luokkapiirteistä oli päästävä irti. Suomenkielinen kirjal
lisuus oli saatava syntymään.12 Snellmanin julistuksen tärkeitä vaikutuskanavia olivat
mm. Saima, Maamiehen Ystävä ja Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning.
Ennen kaikkea suomalaisuuden periaatteellinen voitto oli vuoden 1863 kieliasetus,
jonka mukaan kahdenkymmenen vuoden kuluttua suomesta piti tulla virallinen kieli
ruotsin rinnalle. Käytännössä tällä ei kuitenkaan heti ollut vaikutusta. Snellmania vas
tustivat aluksi sensuuri, uudistuksia pelkäävä virkavalta ja vastaanhangoitteleva ylä
luokka. Kun vaatimukset alkoivat kohdistua yhteiskunnallisiin ja poliittisiin kysymyk
siin, vastustusta syntyi entistä enemmän.13

Vuoden 1863 valtiopäivien aikana ja niiden jälkeen fennomaniasta muodostui aktii
vinen ja taisteleva aatteellinen ja poliittinen liike. Nyt alettiin lujasti uskoa, että pelk
kä suomenkielisen väestön enemmyys riitti viemään voittoon fennomanian tavoitteet. 
Johtoon oli noussut "nuijamieheksi syntynyt" Yrjö-Sakari Yrjö-Koskinen (G .7. Fors
man).14 Kuvaamatta niitä loputtomia riitoja ja intrigejä, joita 1800-luvun jälkipuolis
kolla käytiin, todettakoon lyhyesti, että kansakoululaitos luotiin ja että syntyi järjes
täytynyt työväenliike vuosisadan lopulla. Se merkitsi työväenkysymyksen tiedostamis
ta valistustason ja suomalaisuuden nousun myötä. 

Tosin varsinaiset työväenkysymykseen liittyneet ongelmat näyttivät suoneen vain 
hyvin rajallisesti aikaa harrastaa kielikysymystä. Jo kaksikielisten työväenyhdistysten 
olemassaolo todisti suomen- ja ruotsinkielisen työväestön keskinäistä solidaarisuutta. 
Ja varsinkin myöhemmin kieliasia tuli työväestölle "kuudennen luokan kysymyksek
si". Kuuluihan jo sosialismin teoriaan käsitys työväenluokan kansainvälisyydestä ja 
keskinäisestä solidaarisuudesta. Ajan mukana kehittyi lähes puhdas työväenrintama, 
joka oli vapaa sivistyneistöstä. Kieli sai huomiota vain silloin, kun työväki samasti 
ruotsinkielisen henkilön tehtaanomistajaan tai kartanonherraan, mikä tapahtuikin var
sin usein." 

Fennomaaniseen ideologiaan kuului antikapitalistisia ja yleensä anti-industrialistisia 
piirteitä sekä talonpoikien ja maanviljelyselinkeinon ihannointia.* Siihen liittyi myös 

11 Päiviö Tommila, Suomen lehdistön levikki ennen vuotta 1860. Porvoo 1963, s. 96---103; myös Tommila 
1981, s. 8. 

12 Katso esim. Matti Klinge, Ylioppilaskunnan historia 1. Porvoo 1967, s. 101-104 ja Matti Kinnunen, 
J.V. Snellmanin sanomalehtimiesuran alku ja Saima, J.V. Snellman ja sanomalehdistö, s. 17-24.

13 Klinge 1980, s. 23-24 ja 31; suomenkielisestä kirjallisuudesta sensuurin aikana, Yrjö Nurmio, Taistelu 
Suomen kielen asemasta 1800-luvun puolivälissä. Porvoo 1947, s. 304--346; sensuuria ja Saimaa kos
kien Kinnunen 1981, s. 21-22; Litteraturbladista Martti Ruutu, Snellman ja Litteraturblad, J.V. Snell
man ja sanomalehdistö, s. 35-36; Maamiehen Ystävästä, Ritva Ahvenainen, J.V. Snellman Maamie
hen Ystävän toimittajana, J.V. Snellman ja sanomalehdistö, s. 26---33. 

14 Katso esim. Rafael Koskimies, Nuijamieheksi luotu. Keuruu 1974, s. 45-52; Pirkko Rommi, Fennoma
nian liikekannallepano, THArk 28. Vammala 1973, s. 38-45. 

15 Pekka Kalevi Hämäläinen, Luokka ja kieli vallankumouksen Suomessa. Hist. Tutk. 107, Forssa 1978, s. 
24--35. 

* Käytännössä asia oli toinen, sillä fennomaanisissa piireissä perustettiin omia taloudellisia yrityksiä.
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aineksia, jotka esiintyivät myöhemmissä äärioikeistoliikkeissä. Sellaisia olivat esim. 
kansakokonaisuuden edun korostaminen, eräät sosiaalireformatooriset pyrkimykset 
sekä luonnollisesti kansallisuusaate, kansallisen tradition ja kansallisen kulttuuritehtä
vän painottaminen ja uskonnollisuuden tähdentäminen. 16 Fennomaniaan yhdistyi alun 
perin myös demokraattisia piirteitä. Esitettiinhän äänioikeuden laajentamista ruotsin
kielisten vallan murtamiseksi. Mutta se ei halunnut muuttaa yhteiskunnan rakenteita. 
Siinä oleva radikalismi lienee ytimeltään ollut kulttuurillista, ei poliittista. 17 

Toisaalta lienee hyvin vaikea erottaa yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä ja vaa
timuksia toisistaan, sillä esimerkiksi 1800-luvun lopulla maaseudulla pidetyistä kansan
juhlista kirjoittaessaan fennomaanilehdet jaksoivat muistuttaa kansanjuhlien tavoittee
na olevan saada aikaan eri yhteiskuntaluokkien läheisempää vuorovaikutusta. Alavu
della 1884 pidetyistä juhlista laaditussa Vaasan Lehden selostuksessa nimenomaan 
vaadittiin, että "meidän ylikerroksemme" eli herrassäädyn täytyy aikaa myöten las
keutua jalustaltaan eli kuten lehti asian ilmaisi, "täytyy aikaa voittaen kopeudestaan 
ja erakko-kannastaan koko lailla laskea". Mutta tämä ei fennomanian mukaan ollut 
ainut keino, vaan ehkäpä tärkeämpi oli menettely, että rahvas sekä opillisesti että si
vistyksellisesti kohoaisi. Lehden mielestä nämä olivat keinot, millä meidän kansallis
pyrintömme kerran saavuttaisivat "sääty-yhdistyksen eli kansallisen tasa-arvon kalliin 
päämäärän" . 18 

Lienee hyvin vaikeata tulkita, oliko vaatimus kulttuurinen vai yhteiskunnallispoliitti
nen. Todennäköisesti termi kansallinen tasa-arvo viittaa kielelliseen ja sitä kautta 
kulttuuriseen elämään mutta sen sijaan sana sääty-yhdistys tuntuisi sisältävän myös 
yhteiskunnallisen tasa-arvon vaatimuksen. Ruotsalaisvastaisuus ja sosiaalisen näkö
kohdan korostus olivat joka tapauksessa piirteitä, jotka jo Snellmanin toimesta ja Sai
man kirjoitusten avulla tekivät salonkifennofiilisyydestä sosiaalisen fennomanian, mää
rätietoisen poliittisen ohjelman, 19 kuten Klinge asian ilmaisee. Ruotsalaisvastaisuuden 
takana puolestaan oli venäläistymispelko, jonka saattoi estää vain kansalliskielen nou
su, kansallisen tietoisuuden kasvaminen. 20 

2.2. Lähetystehtävä-ajatus, venäläisvastaisuus ja käsitys rotujen 

eriarvoisuudesta svekomanian ideologiassa 

Suomessa vaikuttaneeseen nationalismiin kuului kaksi haaraa; muodostuivathan 
suomalaisetkin kahdesta kieliryhmästä. Paitsi suomenkielisiä ja suomalaista nationalis
mia oli myös ruotsinkielinen väestö ja sen eliitin piirissä itänyt ja kukoistanut ruotsa
laisuus, svekomania, ruotsikiihko. Myös tämä ajattelutapa kuuluu äärioikeistolaisuu
den taustaan ainakin yhtä suurelta osin kuin edellä hahmotetun suomalaiskansallisen 
liikkeen pyrkimykset. Se selittää myös monien ensin aktivismissa ja sitten oikeistoliik
keissä toimineiden henkilöiden ruotsinkielisen alkuperän ja ennen kaikkea svekomaa
nisen liikkeen ideologiaan kuuluneet eriarvoisuusteoriat, jopa rotuopit, johtuipa eriar-

16 Katso Alapuro 1973, s. 17-18; Seikko Eskola, Sosiaalipolitiikka Suomalaisen puolueen ohjelmassa 
1906. Studia Historica Jyväskyläensia I. Pieksämäki 1962, erit. s. 442-446. 

17 Katso esim. Klinge HAik 1969, s. 195 ja Kinnunen 1981, s. 13-14. 
18 Vaasan Lehti 9.7.1884; Kansanjuhlista ja niiden ohjelmasta tarkemmin Jaakko Numminen, Suomen 

nuorisoseuraliikkeen historia I. Vuodet 1881-1905. Keuruu 1961, s. 34-35 ja Paavo Mantonen, Etelä
Karjalan nuorisoseuraliikkeen historia I. Kerava 1943, s. 8-12. 

19 Klinge HAik 1969, s. 194-196. 
20 Kinnunen 1981, s. 18. 
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voisuuden tähdentäminen sitten vaikka itsensä uhatuksi tunteneen etnis-kulttuurisen 
vähemmistön reaktiosta suomalaisuuteen ja Venäjän hallintovaltaan.' 

Kun suomenkielisten vaatimukset alkoivat kohdistua yhteiskunnallisiin oloihin ja 
hallitusvaltaan, syntyi ruotsalaiskansallinen liike eli svekomania. Sen perusajatuksena 
oli, ettei suomalaisilla ollut sivistystä ja että suomenkieltä oli mahdoton kehittää sivis
tyskieleksi. Oleellista on sekin, että liikkeen ideologiaan sisältyi hyvin voimakas venä
läisvastaisuus. Snellmanin ohjelma ei ollut vaarallinen vain siksi, että se pyrki laajen
tamaan Suomen ja Ruotsin välistä kuilua, vaan ennen kaikkea siksi, että se joudutti 
ruotsinkielisen yläluokan mielestä pahinta kaikista onnettomuuksista, venäläistämistä. 2 

Ruotsin kielen säilyttäminen perheen kotikielenä 1800-luvulla ei vielä sellaisenaan 
ollut aatteellista ruotsinmielisyyttä. Se ei vielä ollut toimintaa, jolle olisi voitu luoda 
Suomen oloihin soveltunut ruotsalaiskansallinen ohjelma, muodoiltaan ja ulottuvuuk
siltaan fennomaniaa vastaava mutta keskeisiltä tavoitteiltaan sille vastakkainen. Ruot
sin kieli oli ja pysyi vielä kauan tuttuna ja käytettynä kommunikaatiovälineenä, jonka 

asemaa oli vaikea säätyläisperheissä murtaa olipa kyse fennomaaneista tai svekomaa
neista. 3 Mutta se, että ylempi virkamiehistö aivan kuin huomaamatta näki ruotsin kie
len valta-aseman sääty-yhteiskunnan varmimpana tukena ja se, että 1800-luvun keski
vaiheilta yhtä hyvin ylioppilaat ja nuoret maisterit kuin ikääntyneemmätkin henkilöt 
tottuivat ajatukseen, että suomesta tulisi "kansakunnan äidinkieli", tavallaan provo
soi ruotsalaisen liikkeen alkuun. Sen johtavaksi ideologiksi tuli A. 0. Freudenthal. 

Freudenthalin ja samalla svekomaanisen liikkeen lähtökohta - paradoksaalista kyl
lä - oli Snellmanin kansallisuusajattelun eräs peruspiirre: kieli määräsi kansallisuu
den. Freudenthal teki tästä sen johtopäätöksen, että Suomen ruotsinkieliset olivat kie
lensä osoittamaa kansallisuutta, siis ruotsalaisia. Koska kansa eli kielensä mukana, 
täytyi ruotsinkielisten säilyäkseen säilyttää kielensä. Olihan jokaisella kansalla oikeus 
elää, jos se tahtoi, kuuluivat Snellmanin sanat.4 

Soveltaessaan kansallista näkökulmaa ruotsinkieliseen kansanosaan Freudenthal sai 
tukea August Sohlmanin ja Carl Säven Ruotsissa esittämistä ajatuksista. Sohlman oli 
jo 1855 lentokirjasessa "Det unga Finland" ajan rotuoppeihin ja historiaan vedoten 
katsonut tsuudilaiseen rotuun kuuluvien suomalaisten olevan henkisiltä edellytyksil
tään germaanikansoja huomattavasti alemmalla tasolla. Suomi oli jotakin vain ruotsin
kielisen kulttuurin ja väestönosan ansiosta.5 Toinen suuri Freudenthalin auktoriteetti 
Säve toi korostetusti esiin sen ruotsalaiskansallisen liikkeen elementin, joka tosin täy
sin muuttuneena jatkoi olemassaoloaan oikeistoliikkeiden piirissä vielä 1920- ja 1930-
luvulla, etuvartioasema-käsitteen. Säve tähdensi, että ruotsalaisuus oli Suomessa länsi
maisen kulttuurin etuvartioasema "idän barbariaa" vastaan. 6 Ajatus oli myöhemmin 
erittäin helppo muuntaa muotoon, että Suomi oli kokonaisuudessaan lähes Herran va
littu kansa ja ainakin etuvartioasema uhkaavaa venäläisyyttä vastustamassa. Ajatuk
sen kärki oli alunperin suuntautunut juuri venäläisyyttä eikä suinkaan suomalaisuutta 
vastaan. Olihan itse Snellman tähdentänyt kansakunnan tehtävää, joskin hän oli tar
koittanut Suomen kansan velvollisuutta kehittää omalaatuista kulttuuriaan päästäk-

1 Lauri Hyvämäki, Mustan lipun veljeskunta. Arvostelu Risto Alapuron edellä mainitusta väitöskirjasta, 
Kanava 7/1973, s. 410. 

2 Lauri Puntila, Ruotsalaisuus Suomessa. Aatesuunnan synty. Helsinki 1944, erit. s. 272-275; Klinge 
HAik 1969, s. 200. 

3 Martti Ruutu, Kulttuurikehityksen yleislinjat, Suomen kulttuurihistoria 2. Autonomian aika. Porvoo 
1980, s. 102-103. 

4 Katso esim. Juhana Vilhelm Snellman, Kootut teokset II. Porvoo 1928, s. 191-192, 295, 297-298; 
Ruutu em. kirjoitus, Suomen kulttuurihistoria 2, s. 103. 

5 August Sohlman, Det unga Finland 1855; Ruutu em. kirjoitus, Suomen kulttuurihistoria 2, s. 104. 
6 Katso Ruutu, em. kirjoitus, Suomen kulttuurihistoria 2, s. 104. 
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seen jäseneksi yleisinhimilliseen kulttuuriketjuun. Lähetystehtävä-ajatus esiintyi ko
rostuneena vielä vanhasuomalaisten senaattoreiden puheenvuoroissa hallitusmuotokes
kustelussa eduskunnassa kesällä 1918.' 

Ruotsalaisuusliikkeen keskukseksi tuli Freudenthalin johtama Uusmaalainen osa
kunta ja taisteluvälineeksi Axel Lillen Vikingen-lehti, jonka nimi jo ilmaisi yhteyden 
skandinaaviskansalliseen perinteeseen. Liikkeen johtohenkilöt sanoutuivat 1880-luvul
la irti myös liberaalista, Helsingfors Dagbladin ryhmästä ja perustivat ikään kuin eron 
sinetöijäksi Nya Pressenin, jota Axel Lille alkoi toimittaa.8 Liikkeen saavutukset ruot
sinkielisen kulttuurin alueella olivat kiistattomat, mutta yhteiskunnallinen valta-asema 
alkoi ajan mukana hävitä. Sitä vauhditti virkakoneiston, koululaitoksen, talous- ja 
kulttuurielämän jo ennen mainittu suomalaistumiskehitys. Ruotsinkielisen kansan
osan, varsinkin sen yläluokan, suurin ja autonomian ajan viimeinen murros tapahtui 
kuitenkin säätyedustuksen lakkauttamisen yhteydessä. Se oli ruotsinmielisten valtiolli
sen johtoaseman ehdoton loppu.9 Yksikamarinen eduskunta ja yleinen äänioikeus oli
vat omiaan ruokkimaan kasvupohjaa, jolta saattoivat lähteä sellaiset ajatukset, että 
sosialistien häikäilemättömien uudistusvaatimusten takaa voi jäljittää senhetkisen Mi
notauruksen, sosialismin, joka oikeudenmukaisuuden nimissä rohkeni vaatia uhriksi 
kalleimman mitä kehitys oli Suomelle lahjoittanut: yhteiskuntajärjestyksen ja kulttuu
rin. 10 

Vaikka ruotsalainen puolue olosuhteiden pakosta otti kansanpuolueen nimen ja 
vaikka sen demokraattinen siipi myöhemmin sai äänestäjien vasemmalle siirtymisen 
pelosta enemmän sananvaltaa ohjelmallisissa kysymyksissä, vahvasti sosialistisävyttei
nen edustuslaitos lienee ollut useille puolueen jäsenille kauhistus. Sitä kritikoitiin eri
tyisesti edustajien madaltuneen sivistystason vuoksi. Kritiikki saattoi helposti muuttua 
ivaksi eikä matka tästä ollut pitkä yläluokan erään osan vieraantumiseen demokraatti
sesta järjestelmästä. Kuten Hyvämäki on huomauttanut, halveksijoiden luku saattoi 
olla pieni, mutta lehdistön ja kirjallisuuden välityksellä sen esittämät ajatukset suodat
tuivat laajempiinkin piireihin. Ruotsin konservatiivien näkemykset olivat omiaan vah
vistamaan Suomessa esitettyjä ajatuksia. 11 Osittain tästä näkökulmasta selittyy se, että 
monarkkinen johtajaperiaate - sen hyväksyminen - saattoi esiintyä ruotsalaisten 
ryhmässä huomattavasti valmiimpana kuin muiden ryhmien keskuudessa mikä sitten 
valtiomuototaistelun yhteydessä tuli selvästi näkyviin. 12 Ruotsalaisten ryhmän monar
kistinen kanta ei myöskään ollut yhteydessä ulkopoliittisiin tavoitteisiin, 13 kuten oli 
suomenkielisen oikeiston. 

Rotutunnusten hyväksymisen, voimakkaan ylimmän valtiovallan ihailun ja eliitin 
johtoaseman tähdentämisen ohella ruotsalaiskansallisen liikkeen piirissä, tai ainakin 
hyvin lähellä sitä, iti myös ajatus, joka on totuttu yhdistämään äärioikeistolaisuuden 
ulkopoliittiseen kuvaan: ulkopoliittinen ekspansioajatus. Se tosin liitettiin skandinavis-

7 Pirkko Rommi, Snellman ja nationalismi, J. V. Snellman ja sanomalehdistö, s. 63---64 ja Taimi Torvi
nen, Itsenäistymisen ja valtiomuototaistelun aika, Valtioneuvoston historia 1917-1966. 1. Helsinki 
1977, s. 224. 

8 Ruutu em. kirjoitus, Suomen kulttuurihistoria 2, s. 105; Klinge HAik 1969, s. 204. 
9 Eduskuntauudistuksesta, 0. Seitkari, Edustuslaitoksen uudistus 1906, Suomen kansanedustuslaitoksen 

historia V. Helsinki 1958, s. 107-109; myös Torvinen HS 14.3.1982. 
10 VP 1906, Ridderskaps och adelns protokoll, s. 346-347, (Ernst von Wendt); katso Hyvämäki 1971, s. 

36. 
11 Hyvämäki 1971, s. 20. 
12 Hyvämäki 1971, s. 20; Matti Klinge, Ylioppilaskunnan historia 111. Porvoo 1968, s. 358-359, 366. 
13 Monarkistisen liikkeen synnystä ja kehityksestä Juhani Paasivirta, Suomi vuonna 1918. Porvoo 1957, s. 

264-290; ruotsalaisten asenteesta katso Sven Lindman, Eduskunnan aseman muuttuminen 1917-1919,
Suomen kansanedustuslaitoksen historia VI. Helsinki 1968, s. 258 viite 2.
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miin, mutta juuri se, että sitä tähdennettiin yhtyneen Skandinavian puolustuksellisena 
ja strategisten tekijöiden vaatimana asiana, tekee siitä varsin mielenkiintoisen. Sillä 
heimokansallisten, lähinnä etnografisten ja kansallisten tekijöiden ohella juuri strate
gia oli se ulottuvuus, joka Suur-Suomen luonnosteluissa myöhemmin esiintyi useim
min. Ajatuksen toi julki Emil von Qvanten, jonka mielestä sotilaspoliittisten tekijöi
den vuoksi ns. kolmen kannaksen raja - Suomenlahdesta Laatokan ja Äänisjärven 
kautta Vienanlahteen kulkeva linja - oli välttämätön, yhtyneen Pohjolan puolustus 
vaati sitä. 14 

2.3. Konservatiivisuutta, antiparlamentarismia ja sosialismin 
vastaisuutta nuorsuomalaisessa oikeistoryhmässä 

Lauri Hyvämäki on tähdentänyt sitä, että esim. AKS:aan kohdistuneissa tutkimuk
sissa ei ole riittävästi otettu huomioon seuran nuorsuomalaista juonnetta. Hyvämäki 
tuo esiin myös Hannes Sihvon väitöskirjasta "Karjalan kuva" ilmenevän seikan, että 
vuosisadan vaihteen kulttuurikarelianismin voimakas nousu oli lähtöisin nimenomaan 
nuorsuomalaisten piiristä.' Nuorsuomalaisuuden osuutta muuhunkin oikeistoliikkeen 
ideologiaan kuin AKS:n heimoromantiikkaan ja Suur-Suomi -ajatukseen kannattaa 
tarkastella hieman lähemmin. Puolueen poliittinen profiili ja siinä tapahtuneet muu
tokset osoittanevat, että nuorsuomalaisesta puolueesta johti virta poliittiseen konser
vatismiin. Erityisen selvästi tämä ilmeni siinä ryhmässä, joka eduskuntauudistuksen 
jälkeen muodostui Suomalainen Kansa -sanomalehden ympärille. Tässä piirissä toimi 
henkilöitä, jotka myöhemmin vaikuttivat oikeistoliikkeiden liepeillä ja sitä tietä nuor
suomalainen anti näille ilmeni myös henkilötasolla. 

Suomalaisessa puolueessa oli suuntaeroja ollut jo sangen varhain,2 ja Suomen val
tiollisen aseman käytyä uhkaavaksi otti ns. nuorempien ryhmä jyrkemmän laillisuus
kannan kuin puolueen vanhat johtajat. Nuoret pitivät kielikysymystä toissijaisena on
gelmana ja katsoivat voivansa toimia yhdessä ruotsinkielisten kanssa, ainakin perus
tuslakikysymyksissä. Suurista erimielisyyksistä huolimatta ero ei vielä 1800-luvulla to
teutunut, sillä nuoret toimivat edelleen suomalaisessa puolueessa.3 Ensimmäisen sorto
kauden alettua linjat selvenivät sikäli, että nuorten ryhmittymä kannatti päättäväisesti 
passiivista vastarintaa, johon myös ruotsalaiset ja entisen liberaalisen ryhmän johtoai
nes turvautui. Kun suomalaisen puolueen perustuslailliset olivat liittyneet nuorsuoma
laisiin, syntyi ryhmä, joka vuonna 1902 otti nimekseen perustuslaillis-suomenmielinen 
puolue. Tämä oli yhteistoiminnassa ruotsalaisten kanssa ja kohdisti kaiken tarmonsa 
sortotoimenpiteiden vastustamiseen. 4 

Perustuslaillisten rintama rakoili jo vuosien 1904-1905 valtiopäivillä, kun oli kyse 
suhtautumisesta valtiopäivätyöhön. "Oikeistonuorsuomalaiset" halusivat keskeyttää 
työskentelyn, kunnes lailliset olot oli palautettu maahan. Viimeisillä säätyvaltiopäivil
lä 1905-1906 erimielisyys jatkui. Oikeistonuorsuomalaiset, joilla oli enemmistö nuor-

14 Mauno Jääskeläinen, Itä-Karjalan kysymys. Kansallisen laajennusohjelman synty ja toteuttamisyritykset 
Suomen ulkopolitiikassa vuosina 1918-1920. Porvoo 1961 s. 44-45; Nygård 1978, s. 50---83. 

1 Hyvämäki Kanava 1973, s. 410. 
2 Näistä katso Pirkko Rommi, Yrjö Koskisen linja, Myöntyvyyssuuntauksen hahmottuminen Yrjö Koski

sen ja suomalaisen puolueen toimintalinjaksi. Lahti 1964, s. 19-31. 
3 Yrjö Blomstedt, K.J. Ståhlberg. Keuruu 1969, s. 78-80; Taimi Torvinen, Nuorsuomalainen sanomaleh

timiesyhdistys liberaalisessa toimintakentässä. Yhdistyksen 60-vuotisjuhlajulkaisu 1906--1966. Helsinki 
1966, s. 23. 

4 Lauri Hyvämäki, Perustuslaillinen ideologia, Venäläinen sortokausi Suomessa. Porvoo-Helsinki 1960, s. 
84-87.
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suomalaisessa puolueessa, asettivat laillisuuden palauttamisen yhteiskunnallisten uu
distusten edelle. 5 Jo tällöin oli näkyvissä selvä linja, joka viittasi tulevaisuuteen, sii
hen, että puolue jäsentensä vaikutuksesta taipui tietyntyyppiseen eliittiajatteluun. 
Huhtikuussa 1906 pidetyssä nuorsuomalaisen puolueen puoluekokouksessa yritti va
semmisto, Helsingin Sanomien ryhmä, johon mm. Ståhlberg ja Erkko kuuluivat, syr
jäyttää keskustoimikunnasta oikeistolaiset, Jonas Castrenin, Theodor Homenin, Heik
ki Renvallin ja Werner Söderhjelmin, siinä kuitenkaan onnistumatta. Helsingin Sano
missa sen sijaan Renvall sai väistyä päätoimittajan tuolilta ja tilalle tuli kesäkuussa 
1906 Severi Nuormaa. 6 Tappiolliset eduskuntavaalit eivät lisänneet sopua puolueen 
piirissä. Eduskuntauudistuksen mukana puolue-elämä muutenkin kiinteytyi ja vilkas
tui. Toisaalta vanhat kiistakysymykset, esim. kielikysymys, jäivät taustalle. Sijaan tuli
vat ennen kaikkea suhtautuminen Venäjän Suomessa harjoittamaan politiikkaan sekä 
yhä kriittisemmäksi kehittynyt yhteiskunnallinen kysymys. 

Kun nuorsuomalaisen puolueen pää-äänenkannattaja Helsingin Sanomat oli joutu
nut puolueen vasemmistosiiven käsiin, oli oikeistoryhmän suu kirjaimellisesti tukittu.7 

Kun oikeistolla vielä keväällä 1907 oli enemmistö puolueen eduskuntaryhmässä se al
koi pian puuhata uutta sanomalehteä. Hanketta ajoi innokkaimmin Theodor Homen. 
Perustavaan kokoukseen kutsuvan kiertokirjeen mukaan lehteä toimitettaessa oli olta
va yhteydessä talonpoikaisväestöön, lehden tuli puolustaa laillista yhteiskuntajärjestys
tä, ajaa kansanopetuksen laajentamista ja kasvattaa yhteistyötä luokkavihan sijaan. 
Kirjeen oli allekirjoittanut viisitoista henkilöä, mm. professori Theodor Homen, val
tionarkeologi J.R. Aspelin, professori Jaakko Gummerus ja opettaja Matti Pesonen.8 

Kirjeestä voidaan lukea puolueryhmän taktinen pyrkimys päästä maalaisväestöön 
kiinni ja toisaalta sosialisminvastaisuus, joka nyt alettiin ottaa tunnuslauseeksi julki
sestikin. Sosialismin vieroksunta mutta myös kansallisen yhteistyön merkityksen täh
dentäminen olivat ideologista antia, joka sitten itsenäistyneessä Suomessa jäi perin
nöksi oikeistoliikkeille, ja ne olivat selvästi julkilausuttuina jo vuosisadan ensimmäi
sellä kymmenluvulla. Kristillisten arvojen vaalimiseen puolestaan viittaa se, että alle
kirjoittajina oli kolme papiston edustajaa. Suomalainen nuoroikeisto - jos sellaista 
sanontaa voi käyttää - etsi laajentumismahdollisuutta tajutessaan yhteiskunnallisen 
pohjansa kapeuden. Tulevissa puoluetaisteluissa ja etenkin eduskuntavaaleissa ei me
nestytty pienen eliitin voimin. 

Tämä oli ainakin suureksi osaksi taktista peliä. Mutta myös ohjelmalliseen toimin
taan on usein kiinnitetty vähän huomiota. Sana nuorsuomalainen antaa vaikutelman 
nuoresta ja uudistuksellisesta ryhmittymästä, joka olisi ollut aivan jotakin muuta kuin 
konservatiiviset vanhasuomalaiset. Todellisuudessa yhteiskunnallisissa ja poliittisissa 
kysymyksissä juuri nuorsuomalaiset olivat konservatiiveja. Tämä selittää mm. help
pouden, jolla he nousivat valtaan suurlakon jälkeen. Vaikka he olivat ryhtyneet kan
nattamaan yleistä äänioikeutta, se ei suinkaan tapahtunut vapaaehtoisesti, vaan perus
tuslailliset, jotka siihen saakka olivat kiivaimmin vastustaneet ajatusta, joutuivat sen 
hyväksymään suureksi osaksi kenraalikuvernööri Obolenskin tahdosta. Suomen ylim
mällä virkamiehellä oli taktisesti hyvä asema, sillä sosiaalidemokraatit puolestaan ei
vät hyväksyneet perustuslaillisten ohjelmaa ilman äänioikeutta.9 Myös Obolenskin ker-

5 Blomstedt 1969, s. 170-173 ja 207-208. 
6 Torvinen 1966, s. 27. 
7 Blomstedt 1969, s. 238; Jussi Teljo, Suomen valtioelämän murros 1905-1908. Porvoo 1949, s. 121. 
8 Katso Pertti Helin, Suomalainen Kansa 1907-1911. Nuorsuomalaisen puolueen erimielisyydet. Lauda

turtyö, Suomen historia. Turun yliopisto 1981, s. 32-34. 
9 Jussila 1979, s. 80; myös Suomen työväenliikkeen historia. Joensuu 1976, s. 60. 
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tomuksessa suurlakon tapahtumista viitataan selvästi siihen, ettei perustuslaillisten 
ryhmä, joka suureksi osaksi muodostui juuri nuorsuomalaisista, suinkaan ollut uudis
tusmielinen. Obolenski perusteli yhteistyötään ja laillisuusrintamaan tukeutumistaan 
sillä, että mainitut henkilöt - Meehlin ystävineen - olivat luonteeltaan maan konser
vatiivisimpia, vaikka heitä aikaisemmin oli pidetty poliittisesti vaarallisina. Marras

kuun manifestin jälkeen heidän toimintansa ei ollut laitonta. Heidän voimaansa ja 
auktoriteettiaan oli käytettävä hyväksi liian nopeasti voimistuvien sosialistien ja de
mokraattien johtavien virtausten jarruttamiseen. Vanhasuomalaisten mentyä demok
raattien puolelle yleisen kansalliskokouksen koollekutsuminen voitiin estää vain venä
läisin pistimin tai keräämällä senaattiin maan konservatiivisimmat, auktoritatiiviset 
elementit10 

Edellä mainitusta nuorsuomalaisen puolueen oppositioryhmän perustamasta Suoma

lainen Kansa -lehdestä voidaan selvästi havaita, millaista poliittista olotilaa ja järjes
telmää lehden takana ollut joukko piti suotavana. Uuden lehden aatteellista ohjelmaa 
valaisee jo perustavassa kokouksessa käyty keskustelu. Tähän 23.4.1907 pidettyyn ko
koukseen oli saapunut peräti satakunta henkilöä, joista suurin osa oli maaseudulta, 
Pohjanmaalta ja Savosta, ja Helsingistä. 11 Lehtihanketta kannattavien piirissä pidet
tiin Helsingin Sanomia liian vapaamielisenä uskontokysymyksessä ja maaongelman 
ratkaisussa, kun taas kielikysymyksessä lehden kannan arveltiin olevan liian ahdasmie
linen. Ei myöskään Helsingin Sanomien laillisuuskanta saanut hyväksymistä, sillä leh
den väitettiin suhtautuvatn aivan liian venyvästi perustuslakien loukkauksiin. 

Kun lehteä julkaiseva osakeyhtiö toukokuun 13. päivänä perustettiin, sen johtokun
taan tuli varsin nimekäs julkisuuden joukko, josta myöhemmän kehityksen valossa 
kannattanee mainita vain prof. Homen, fil. tri Antti Kaasalainen, maisteri Matti Peso
nen, fil. tri H.M.J. Relander ja lakitieteen tohtori Heikki Renvall. Pitkällisten epäsel
vyyksien jälkeen lehti sai päätoimittajakseen ylioppilaiden keskusteluseuran äänen
kannattajan Nuoren Suomen vastaavan toimittajan, Väinö Kokon, joka toimi aktivis
tien joukossa. 12 Vaikka lehdellä oli runsaasti muitakin vaikuttajia takanaan, näyttää 
siltä, että se koko olemassaolonsa ajan eli kaksikon Theodor Homenin ja Heikki Ren
vallin varassa. 13 He taas toimivat jälkiaktivistisen Suunta-lehden piirissä vuosikymmen
tä myöhemmin. Suomalaisen Kansan johtokunnassa oli 2.5.1912 lähtien routavuosina 
passiiviseen vastarintaan osallistunut lääketieteen ja kirurgian tohtori Adolf Törn
grenkin, sama, joka johti Suomen valtuuskuntaa Pariisin rauhankonferenssissa 1919. 14 

Suunta-lehdessä kynäilijänä esiintynyt Gustaf Arokallio valittiin johtokuntaan, vaik
ka hän tuskin toimintaan osallistui. Ainakin hän ilmoitti olevansa estynyt. 15 

Vaikka lehden ohjelma valtiollisten olojen takia jonkin verran muuttui, oli kantava
na ajatuksena koko ajan laillisuusnäkökohdan tähdentäminen. Laillisuusaatetta oli le
vitettävä kaikkiin kansankerroksiin, kielikysymys ratkaistava oikeuden ja kohtuuden 
periaatteita noudattaen kieli- ja rotuvihaa lietsomatta ja sosialistisen yhteiskuntajärjes
tyksen mahdottomuus kerrottava ja todistettava kansalle peittelemättä. 16 Laillisuuden 

10 Asian kehityksestä ja Obolenskin kertomuksen tarkoituksesta Jussila 1979, s. 81, jonka mukaan kerto
musta tässä referoitu; perustuslaillisen senaatin konservatiivisesta suhtautumisesta esim. Torvinen HS 
14.3.1982. 

11 Helin 1981, s. 34, 45---46; myös Suomalaisen Kansan ensimmäisen näytenumeron pääkirjoitus 
18.5.1907; myös Hufvudstadsbladet 24.4.1907. 

12 Helin 1981, s. 34-38; myös Suomalainen Kansa 18.5.1907. 
13 Helin 1971, s. 39---40; lehden levikki ei noussut yli 2500:n, Helin 1981, s. 61. 
14 Suomen elämäkerrasto. Toimittanut ja kirjoittanut Ilmari Heikinheimo. Porvoo 1955, s. 785; Helin 

1981, s. 43. 
15 Helin 1981, s. 40---41. 
16 Helin 1981, s. 45---47; myös Suomalaisen Kansan tilausilmoitukset 4.12.1907, 24.12.1909 ja 15.12.1910. 



17 

korostaminen liittyi Suomen ja Venäjän suhteeseen ja sen kaikupohjana olivat ne 
loukkaukset, jotka liittyivät tsaristisen Venäjän yhtenäistämispolitiikkaan. Lehden kir
joittelussa esiintynyt jatkuva teema kansallisen yhtenäisyyden merkityksestä oikeuk
sien puolesta taisteltaessa muistuttaa kovin paljon sitä vaatimusta, jota toistettiin myö
hemmin Suomen itsenäistymisen jälkeisinä vuosina. 

Koska lehden tarkoitus oli voimakkaan laillisuuskannan esiintuominen, se valitsi 
toistuvasti ohjelmallisten kirjoitustensa aiheeksi Venäjän ja sen Suomea vastaan koh
distamat toimenpiteet. Pertti Helin on laskenut, että mainitut kirjoitukset olivat yli 30 
% lehden kaikista ilmestymisajan pääkirjoituksista, viiden vuoden ajalta yhteensä 438 
kappaletta, kun esimerkiksi kieli- ja kansallisuuskysymyksiä kosketeltiin ainoastaan 
neljässä pääkirjoituksessa. Merkityksekästä mutta ohjelmanmukaista oli myös se, että 
puolueista ei yleensä kirjoitettu kuin kymmenkunta kertaa koko neljän vuoden aika
na. 17 Tarkoitus oli propagoida kansan yhtenäisyyden ajatusta mahdollisimman tehok
kaasti. Yhtenäisyyteen ei sopinut puolueiden ohjelmallisten ja käytännöllisten erojen 
tarkka erittely. 

Lehti ei suinkaan ollut puolueeton. Tässä yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista 
kosketella niitä kiistoja, joihin Suomalainen Kansakin osallistui sekä nuorsuomalaisen 
puolueen sisällä että sen ulkopuolella. Sen sijaan kannattaa hieman tarkemmin 
tarkastella lehden kirjoittelussa erästä piirrettä, joka sosialismin vastaisuuden, lailli
suuskannan ja kansakunnan eheyden tähdentämisen ohella osaltaan täydentää muo
dostumassa olleen oikeistolaisuuden aatteellisen taustan kuvaa. Suhtautuminen parla
mentarismiin osoittaa, että ryhmä oli erittäin konservatiivinen, jopa reaktionäärinen. 
Jo eduskuntauudistuksen jälkeen julkisuuteenkin selvänä manifestoitu parlamentaris
min vastustaminen selittää sen helppouden, jolla valtiomuototaistelun aikana monar
kistit saivat taakseen niin paljon kannattajia. Valtiomuototaistelua voidaankin tässä 
mielessä pitää välttämättömänä kuviona, joka tarjosi tilaisuuden puoluekentän osien 
uudelleen järjestämiseen. Silloin nuoroikeistolaiset Suomalaisen Kansan kannattajat 
saattoivat asiallista syytä ja periaatteellista eroa hyväkseen käyttäen siirtyä nuorsuo
malaisesta puolueesta kansalliseen kokoomuspuolueeseen, sillä harppaus vanhasuoma
laiseen puolueeseen menneisyyden perinnön ja henkilösuhteiden vuoksi olisi ollut 
liian pitkä. Barrikadin samalla puolella kuninkuutta kannattamassa oli vanha taistelu
toveri, ruotsalainen puolue. 

Suhtautuminen parlamentarismiin tuli hyvin korostetusti esille jo siinä vaiheessa, 
kun K.J. Ståhlberg erosi perustuslaillisesta senaatista marraskuussa 1907 vastalauseek
si sille, että eduskunta hyväksyi lokakuun lopussa yleisen kieltolain. Ståhlberg oli itse 
kannattanut kunnallista kieltolakia. Suomalainen Kansa totesi senaattorin ottaneen 
parlamentaarisen kannan, jota osa nuorsuomalaisista oli koettanut ajaa lävitse. Parla
mentarismi oli sopimaton menetelmä, ja ero oli osoittanut, mihin se saattoi johtaa. 
Olihan nuorsuomalainen puolue menettänyt yhden parhaimmista edustajistaan senaa
tissa. Parlamentarismia ei voinut vielä, maan todelliseksi onneksi, ryhtyä ajamaan. Jo 
kuukautta aiemmin lehti oli vaatinut suomalaisia avaamaan silmänsä ja näkemään, et
tei parlamentarismi ollut sopiva menetelmä suomalaiseen politiikkaan. 18 Seuraavan 
vuoden maaliskuussa Mechelinin senaatin asemaa pohdiskellessaan lehti selvästi ilmai
si parlamentarismista puhumisen olevan vain turhaa sanahelinää. 19 Perustuslaillisen se-

17 Helin 1981, s. 65 erityisesti. 
18 Suomalainen Kansa 2.11.1907 ja 11.10.1907; Helin 1981, s. 70; Ståhlbergin erosta katso Blomstedt 

1969, s. 249-253. 
19 Suomalainen Kansa 27.3.1908; Helin 1981, s. 74. 
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naatin kaatumisen jälkeen lehden tulkinta suomalaisesta parlamentarismista oli, että 
jos oli kyse radikaalisen perustuslaillisen vasemmistohallituksen muodostamisesta, 
vain silloin voitiin vedota parlamentarismiin. 20 

Suhtautumisessaan poliittiseen järjestelmään Suomalaisen Kansan ryhmä edusti 
jyrkkää perustuslaillista kantaa. Sen vuoksi voitiin muut asiat, esim. yhteiskunnalliset 
uudistukset, jättää vähemmälle huomiolle. Tästä taas oli seurauksena se, että puo
lueen vasemmisto arvosteli sitä erittäin kitkerästi. Kiistan, jonka pienimpiä syitä ei
vät olleet myöskään henkilökohtaiset erimielisyydet, johdosta vasemmisto valtasi puo
lueen keskushallinnon kokonaan. Jo vuoden 1910 puoluekokouksessa oikeisto sul
jettiin enemmistövaalilla pois keskustoimikunnasta. Ja vaikka puolueen yhtenäisyys 
onnistuttiin vielä palauttamaan, monet Suomalaisen Kansan piiriin kuuluneet nuorsuo
malaiset oikeistopoliitikot, esim. Homen, Renvall, Hannula ja Pesonen, liittyivät puo
lue-elämämme vedenjakajaksi muodostuneen valtiomuototaistelun jälkeen kokoomus
puolueeseen. 21 

2.4. Yhteiskunnallista radikalismia sekä venäläisyyden vieroksuntaa 
myös maalaispuolueessa 

Myös maalaisliitto tiedosti kansallisessa hengessä laaditun ohjelman merkityksen ja 
vaati suomen kielelle hallitsevaa asemaa. Suomenkielisten opetus- ja sivistyslaitosten 
tuli päästä asemaan, jonka 9/10 maan väestöstä katsoi oikeaksi. Risto Alapuron mu
kaan maalaisliiton talonpoikaisuus oli nimenomaan joukkoliikkeiden talonpoikaisuut
ta, mitä 1800-luvun kansallisuusliikkeiden ei ollut. Maalaisliiton ideologia oli populisti
sempaa kuin esim. fennomania. Alkiolaisuus ihaili yksinkertaista, tavallista ja turmel
tumatonta maalaisihmistä ja vieroksui rikkaita, tarpeettomia ja turmeltuneita kaupun
kilaisia vallassaolijoita ja herroja. Siinä oli runsaasti virkamiesvastaisuutta ja uskon
nollisuutta,' joista viimeksi mainitun arvon oikeistoliikkeetkin tunnustivat. Alapuro pi
tää alkio laista populismia yhtenä fennomanian nuorimmista perillisistä. 2 

Aktivistien ja maalaisliiton ainakin jonkinlaiseen yhteyteen taas viittaa Maalainen
nimisen lehden taustapiiri. 3 Lehti ilmestyi vuoden 1907 lopusta vuoden 1908 syksyyn. 
Aktivistien yritys pureutua juuri maalaisliiton lehteen osoittaa puolueen erään osan 
olleen jo varhain hyvin lähellä aktivisteja. Muuten tuota yritystä tuskin olisi tehty. 
Aktivistivaikutus samoin kuin kansallisuuskäsityksen merkityksen tähdentäminen saat
toi vaikuttaa siihen, että maalaisliiton alkuaikojen ulkopoliittinen perusjuonne oli ve
näläisvastainen. Vuodesta 1917 siinä saattoi jo olla neuvostojärjestelmän ja kommu
nismin pelkoa. Väite, että ennen maailmansodan puhkeamista maalaisliiton lehdet ei
vät olleet venäläisvastaisia,4 pitänee tietyssä mielessä paikkansa mutta ansainnee hie
man lisävalaistusta, jota maalaisliiton lehtien, Maalaisen ja Maakansan tarkastelu an
taa. 

Maalaisen nopea perustaminen 1907 ja se, että lehdellä oli oma kirjapaino käytös
sään, osoittavat Raimo Salokankaan mielestä joillakuilla olleen halu, valmius ja rahaa 

20 Suomalainen Kansa 11.7.1908. 
21 Katso Helin 1981, s. 110 ja 121. 

1 Alapuro 1973, s. 25-26; Klinge HAik 1969, s. 203-204. 
2 Alapuron käsityksen kritiikistä Lauri Hyvämäki, Mustan lipun veljeskunta, Kanava 7/1973, s. 410. 
3 Raimo Salokangas, Maalaisliiton sanomalehdistön synty ja asema puolueessa 190�1916. Suomen histo

rian lisensiaatintyö. Turun yliopisto 1979, s. 120. Salokankaan samaa asiaa koskeva väitöskirja ilmestyi 
tämän tutkimuksen mennessä painoon. 

4 Juhani Mylly, Maalaisliiton synty, Turun Historiallinen Arkisto 30. Vammala 1975, s. 38. 
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ryhtyä kustantamaan maalaisliittolaista sanomalehteä. 5 Lehden ohjelma paljastaa, että 
halukkaat olivat ideologisesti ja käytännön toiminnallisissa kysymyksissä hyvin lähellä 
aktivisteja. Tilausilmoituksen mukaan lehden tarkoitus oli tarmokkaasti pyrkiä toteut
tamaan kaikkea sitä, mitä nykyaikana kipeimmin vaaditaan: kansan eheyttä, sen poh
jakerrosten kohottamista ja jalostamista ja monilukuisen maalaisväestön elinehto
jen kaikinpuolista parantamista. Lehden julkaisijat ilmoittivat tahtovansa torjua kaik
ki maatamme ja sen oikeuksia uhkaavat vaarat. Maalainen halusi puoluepolitiikan ti
lalle yhteisymmärrystä ja ilmoitti perustavansa sivistysohjelmansa puhtaimmille suo
malaisille ja kansallisille periaatteille. 

Kansallinen eheytys, maata uhkaavien vaarojen torjuminen, velvollisuudet isänmaa
ta kohtaan ja kulttuurin kansallinen perusta olivat kyllä maalaisliittolaisia vaatimuk
sia,6 mutta ne viittaavat vahvasti myös oikeistolaiseen ideologiaan, ainakin sellaise
na, jona se on totuttu myöhemmin näkemään. Puoluepolitikoinnin tuomitseminen ja 
kansan edun ja ykseyden tähdentäminen korostavat toisaalta myös ohjelman populisti
suutta, jos tälle käsitteelle yleensä voi mitään selitysarvoa antaa. Mielenkiintoista 
myös on, että lehden avustajiksi mainittiin henkilöitä, jotka on totuttu yhdistämään 
lähinnä aktivisteihin. Tällaisia olivat esimerkiksi Ilmari Kianto, Väinö Kataja, Heikki 
Meriläinen ja Herman Stenberg. 1 Lehteä julkaisevan osakeyhtiön hallituksessa istui
vat mm. tohtorit V.O. Siven ja A. Fellman sekä maisteri Herman Stenberg. Sivenhän 
oli Suomen Aktiivisen Vastustuspuolueen jäsen. Stenberg taas oli puolueen hallituk
sen jäsen, ja hän toimitti 1907-1911 ilmestynyttä Päivä-nimistä viikkolehteä, joka sä
vyltään oli aktivistinen. Stenbergin taustaan kuuluu osaltaan toiminta myös Voimalii
tossa. 8 

Voidaankin yhtyä Salokankaan toteamukseen, että lehti havainnollistaa erästä maa
laisliiton aineosaa, perustuslaillisuutta, joka ulottui aktivismiin. Aktiivisen vastustus
puolueen ja Voimaliiton tarkoituksena näyttää olleen käyttää maalaisliittoa omien tar
koitusperiensä ajamiseen, siis viime kädessä Suomen irroittamiseen Venäjästä.9 

Arvo Kokko on J.A. Heikkisen elämäkerrassa esittänyt asialle aika luontevalta tun
tuvan selityksen. Hänen mielestään aktivistit - niin Heikkinen kuin Siven, niin Sten
berg kuin Fellman - ryhtyivät yhteistyöhön maalaisliiton kanssa, kun puolueeseen 
alun pitäen lukeutuneet aktivistit puolueohjelmaa muokatessaan ottivat heihin yhteyt
tä. Kokon mukaan maalaisliittoon kuului alusta lähtien aktivisteja, joten heidän esiin
tymisensä siellä myöhemmin ei ollut pelkästään poliittisen solutuksen tuotetta. Akti
vistien rintaman laajentamispyrkimykseen on yhtä luonteva selitys. Heidän taistelunsa 
onnistumisen ehto oli kansan enemmistön ja Suomen kaltaisessa maassa erityisesti 
maalaisväestön, ennen kaikkea talonpoikien, saaminen asian taakse. Aktivistien johta
jat oivalsivat, että maalaisliitto vähitellen alkaisi ohjata maanviljelijöitten poliittista 
aktiviteettia ja suuntautumista. 10 

Maalainen oli kuitenkin vain aktivistien ja karjalaisten maalaisliittolaisten lehti, jo
hon maalaisliiton johto, esim. Alkio ja Kallio, suhtautui epäillen, joskaan heillä tus
kin oli lehden linjaa vastaan huomauttamista. Kenttäväki ei lehdestä Viipurin läänin 
itäisen vaalipiirin ulkopuolella innostunut. 11 Lehdestä ilmestyi vain 90 numeroa ja le-

5 Maalainen 20.12.1907; Salokangas 1979, s. 120. 
6 Maalainen 20.12.1907, tilausilmoitus. 
7 Salokangas 1979, s. 121; Maalainen 20.12.1907, tilausilmoitus. 
8 Salokangas 1979, s. 124-125; katso myös K.A. Wegelius, Aseveljet II. Porvoo 1924, s. 143-144, 419-

436; vrt. s. 49. 
9 Salokangas 1979, s. 125; vrt. K.A. Wegelius, Routaa ja rautaa 1. Porvoo 1926, s. 26-28. 

10 Arvo Kokko, Hallan ukko. Porvoo 1939, s. 103-104; Wegelius 1924, s. 144; Salokangas 1979, s. 125. 
11 Katso Salokangas 1979, s. 127. Salokankaan päättely perustuu Alkion ja Luopajärven kirjeenvaihtoon. 
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vikki oli 3000:n paikkeilla.12 Lehtiyrityksen avulla Siven, joka omisti osaksi Maalaista 
painaneen kirjapainon, aktivistitovereineen loi suhteet maalaispuolueeseen ja käytti 
niitä hyväksi itsenäistymisen murrosvaiheessa.13 

Laillisuuden tähdentäminen jatkui Viipuriin perustetun maalaisliittolaislehden Maa

kansan kirjoittelussa. Aiheemme kannalta on tärkeää tarkastella hieman lähemmin tä
män Maalaisen manttelinperijän - tosin lehti oli ennen kaikkea muutakin - kirjoit
telua Venäjästä, sillä sijaitsihan Viipuri Venäjän läheisyydessä. Poliittinen tarkoituk
senmukaisuus ja sensuuri lienevät aiheuttaneet sen, että lehdessä ei esim. vuonna 
1909 julkaistu ainoatakaan Venäjän sisäisiä asioita koskenutta pääkirjoitusta. Lähes 
yhtä vähän o�i Venäjän oloja kuvanneita artikkeleita, sillä koko vuonna julkaistiin 
vain kaksi merkittävämpää kirjoitusta Venäjältä-osastossa. Toisessa pohdittiin Venä
jän raha-asiain ongelmallisuutta ja mahdollista tulevaa nälänhätää, toisessa taas rie
muittiin osuustoimintaliikkeen leviämisestä keisarikunnassa. '4 

Mikäli Venäjää arvosteltiin, kritiikki suuntautui sisäpoliittisiin ongelmiin, kuten 
esim. 27.2. tapahtuneeseen eduskunnan hajoittamiseen.15 

Mutta tilaisuuden tarjoutuessa Maakansa osoitti, että sekin tarkasteli Venäjää näkö
kulmasta, jonka muodosti Suomen taistelu kansallisesta olemassaolostaan. Tämä tuli 
esille vuonna 1913, jolloin Venäjän sisäiset vaikeudet kasvoivat ja duuma havaittiin 
kyvyttömäksi ratkaisemaan keisarikunnan sisäisiä kysymyksiä. Asiaan sekoitettiin -
kuten maalaispuolueen ollessa kyseessä on ymmärrettävääkin - tullikysymys, joka 
kosketti oleellisesti maaseudun köyhää väestöä. Määräsihän hallitus tullin muualta 
kuin Venäjältä Suomeen tuodulle viljalle. Virike oli siis taloudellinen, kun Maakansa 
päätyi arvioimaan, että tähän asti oli koetettu levittää henkistä pimeyttä ja tukahdut
taa suomalaisten kansallista itsetuntoa, mutta kun se ei tunnu onnistuvan, otetaan lei
pä pois suusta. 16 Kirjoituksen kärki suuntautui itsevaltiuteen ja siitä aiheutuneisiin on
gelmiin. Vuonna 1913 julkaistiin kaikkiaan kolme Venäjää koskenutta pääkirjoitusta 
ja kuusi pääkirjoituksen ulkopuolista Venäjää laajasti käsitellyttä artikkelia, joiden 
kohteena oli juuri emämaan hallituksen taantumuksellisuus ja lisääntynyt oppositio
mieliala. Taantumuksen syynä pidettiin rauhallisia oloja, jotka sallivat viranomaisten 
painostaa ja vainota julkista sanaakin. 17 Duuman mahdollisuudet arvioitiin venäläistä 
tietolähdettä hyväksi käyttäen rajoitetuiksi. Sillä oli korkeintaan hallituksen syyttävän 
omantunnon rooli. Venäjällä kansan tahto ei merkinnyt mitään. Ministeristö istui lu
jasti paikallaan, vaikka edustuslaitos antaisi sille epäluottamuslauseen joka päivä. 18 

Vuonna 1913 Maakansan päätoimittajana oli perustuslailliseksi tunnettu Antti Juuti
Iainen, joka oli tullut tehtävään tosiasiallisesti ja vuonna 1909 ja joka kävi kiistaa 
omiensa kanssa 1910-luvun alkupuolella.19 Paljolti Juutilaisen ansiosta Maakansa kes
kittyi sortotoimien vastustamiseen ja yritti saada avustajiksi sivistyneistöäkin. Kansalli
set voimavarat oli koottava venäläistämistä vastaan. Linjan jyrkkeneminen ilmenee 
selvästi lehden kirjoittelusta. Mutta toisaalta, kun vuonna 1909 sadasta pääkirjoituk
sesta ei yksikään käsitellyt Venäjän sisäisiä asioita, ei tällaisia kirjoituksia vuonna 

12 Maalainen 24.1.1908. 
13 Salokangas 1979, s. 128, 130--,-132. 
14 Maakansan perustamisesta katso Salokangas 1979, s. 182; Maakansa 17.3.1909 ja 22.5.1909. 

15 Maakansa 27.2.1909. 
16 Maakansa 23.8.1913 ja 28.8.1913. 
17 Maakansa 21.1., 9.10. ja 16.10.1913. 
18 Maakansa 14.6.1913. 
19 Katso esim. Salokangas 1979, s. 198--204. 
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1913:kaan ollut kuin neljä kappaletta, vaikka kirjoitusten määrä oli noussut lähes 
150:een. 20 

20 Maakansan numerot vuonna 1913. Kannattaa muistaa, että Juutilainen oli vuonna 1930 "lapualaisin" 
maalaisliiton edustaja eduskunnassa. Hän oli perustuslakivaliokunnan jäsen, kun Rötkö ja Pekkala kyy
dittiin. Siltalan väitöskirjan käsikirjoituksen mukaan juuri Juutilainen olisi teljennyt oven, etteivät kyy
dityksen kohteeksi joutuneet olisi päässeet pakenemaan huoneesta. Syksyn 1930 vaaleissa Juutilainen 
jäi valitsematta, ja hän toimi sittemmin aktiivisesti pulaliikkeissä. Tiedot Siltalalta. 
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3. ÄÄRIOIKEISTOLAISEN MENETTELYTAVAN MALLIT

3.1. Routavuosien aktivismi 

Fennomaaninen ja svekomaaninen ideologia, alkiolainen populismi ja nuorsuoma
laisten oikeistoryhmän konservatismi ja sosialisminvastaisuus kelvannevat kyllä oikeis
toliikkeiden aatteellisiksi juuriksi, joskin suoranaista konkreettista poliittista yhteyttä 
näiden ilmiöiden välillä on vaikeaa osoittaa. Sen sijaan se aatteellis-poliittinen kehi
tys, joka alkoi helmikuun manifestista ja koski lähinnä perustuslakitaistelua eri muo
doissaan, vaikutti kouriintuntuvasti myöhemmän ajan poliittisten ääriliikkeiden kehi
tykseen. Voidaan puhua Suomen historian erityisestä aktivismin kaudesta, jonka liik
keelle paneva voima oli Venäjän rajuun painostukseen reagoiminen. Se oli niin voi
makasta, että se vähäksi aikaa työnsi taka-alalle aikaisemmat luokka- ja puoluevasta
kohtaisuudetkin. Se toi mukanaan uusia poliittisia menetelmiä suomalaiseen politiik
kaan ja se painoi jälkensä myös poliittisiin asenteisiin nakin suhtautumisessa Venä
jään, venäläisiin laitoksiin. 

Aktivismi alkoi silloin, kun näytti ilmeiseltä, ettei passiivinen vastarinta johtaisi tu
lokseen. Silloin passiivisen vastarinnan eräät henkilöt tiedostivat tämän ja tekivät asias
ta aktiiviseen toimintaan kannustavat johtopäätökset. Matti Lauerma huomauttaa 
eräässä aktivismia koskettaneessa artikkelissaan siitä, että kun Mauritz Mexmontan 
huiteli Helsingin Senaatintorilla 18.4.1902 kävelykepillään santarmeja satulasta ja kun 
Eugen Schauman samassa tilanteessa kohotti puukon vastustamaan kasakan piiskaa, 
heidän toimintansa oli kyllä aktivismia, väkivallalla väkivaltaan reagoimista. Mutta, 
Lauerma tähdentää, tällaisesta toiminnasta oli vielä pitkä askel suunnitelmalliseen vä
kivallan käyttöön, jota poliittinen aktivismi todellisuudessa on.' Aikakaudelle ominai
nen, syvään juurtunut lojaalisuus hallitsijaa kohtaan ja lakien tarkka kunnioitus esti
vät passiivisen vastarinnan muuttumasta nopeasti aktivismiksi. Senhetkisen tilanteen 
vallitessa väkivallan käyttö ei tuntunut ainoastaan moraalittomalta, - vaan mikä tär
keintä - se tuntui poliittisesti mielettömältä ja epärealistiselta. Vastassahan oli eräs 
Euroopan suurimpia sotilasmahteja. Vasta Arvid Mörnen Veckans Nyheter -lehdessä 
15.10.1903 ollut artikkeli "Det passiva motståndet och rätten tili nödvärn" sisälsi he
räämässä olleen aktivismin koko ohjelman. Kuvaavaa ja asiaan täysin sopivaa on 
myös se, että artikkeli ilmestyi maanalaisessa eli illegaalisessa lehdessä.2 

Aktivismin ja sen perustana olevan ajattelutavan ymmärtämiseksi lienee tarpeen 
tarkemmin selostaa tätä Mörnen kirjoitusta. Kirjoittajan mielestä passiivista vastarin
taa, johon kuuluivat kutsuntalakot ja laittomien määräysten noudattamatta jättämi
nen, oli ehdottomasti jatkettava. Mutta se yksin ei riittänyt. Oli turvauduttava myös 
vastarintaan, joka näkyisi, kuuluisi ja herättäisi pelkoa vihollisessa. Yksittäisissä ta
pauksissa oli oikeutettua turvautua hätävarjeluun. Sen ajatuksesta voi myös kehittyä 

1 Lauerma 1960, s. 138-139. 
2 Veckans Nyheter 15.10.1903; katso Lauerma 1960, s. 138; lehdestä tarkemmin Herman Gummerus, Ak

tiva kampår 1899-1910. Helsinki 1925, s. 41--42. 
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uusi, aktiivinen vastarinta. Synkkä tilanne ei saanut estää näkemästä, että toiminta 
tähtäsi aikaan, jolloin Suomen kansa olisi herra omassa maassaan ja pitäisi kohta

loaan omissa käsissään. Vapauden tie kulki kärsimysten ja taistelujen kautta. Se oli 
verinen kuten muidenkin itsenäistyneiden kansojen.3 Aktivistien ohjelmaa ja menette
lytapoja valaisee keskeisiltä osilta myös Konni Zilliacuksen vuoden 1902 lopussa jul
kaisema teos "Det revolutionära Ryssland," joka suomennettuna nimeltään "Vallan
kumouksellinen Venäjä" ilmestyi jo 1904. Kirja perehdytti lukijansa syvällisesti Venä
jän vallankumouksellisten häikäilemättömiin taistelutapoihin. Se oli suoranainen akti
vismin ja terrorismin oppikirja.4 

Juuri sortokauden aikana maanalaisissakin lehdissä alettiin entistä katkerammin kri

tikoida itäistä emämaata. Kritiikki ei kuitenkaan suuntautunut venäläisyyteen sinäl
lään vaan Venäjällä vallitsevaan tilanteeseen. Pirkko Leino-Kaukiainen on huomaut
tanut, että myös taloudelliset tekijät saattoivat olla suhtautumisen takana. Tämä te
kee ymmärrettäväksi sen, että lehtien kritiikki suuntautui paljolti venäläisiin kauppiai
siin.5 Tietysti venäläiset jo kielellisesti ja uskonnollisesti omana ryhmänään nähtiin 
Suomessa nimenomaan sortovaltaa harjoittavan maan edustajina. Siksi perustuslailli
set leimasivat heidät osasyyllisiksi Venäjän hallituksen laittomiin tekoihin. Leino-Kau
kiainen huomauttaa kuitenkin, että salaisina ilmestyneissä lehdissä otettiin varsin har
voin kantaa nimenomaan Venäjän asukkaisiin, venäläisiin. Poikkeus lienee ollut Fria 
Ord, jonka 14.12.1903 ilmestyneessä numerossa venäläiset venäläisinä saivat negatii
vista huomiota osakseen.6 Silloin tällöin lehdet korostivat länsimaisen kulttuurin säily
misen tärkeyttä.7 Näiltä osin kirjoituksien ideologinen tausta voidaan sijoittaa pikem
minkin svekomaanien länsimaisen kulttuurin ihailuun kuin pelkkään aktivismiin. Ten
denssi perustuslaillisten maanalaisissa lehdissä oli kuvata venäläisiäkin taistelevina ih
misinä, joita painoi sama sortajahallitus kuin suomalaisia. Maanalainen lehdistö piti 
pahimpina ja vaarallisimpina Suomi-syöjinä Venäjän nationalistista hallitusta ja byrok
raattista virkamiehistöä.8 Tämän näkökannan vaikutuksesta osa työväestöstä helposti 
saattoi jo ideologisistakin syistä asettua samaan rintamaan kuin perustuslailliset; heil
läkin oli oma aktivistisiipensä. 

Mitä taas julkisesti toimivaan lehdistöön tulee, venäläisvastaisuuden tuominen esiin 
sen palstoilla oli erittäin vaikeaa. Sensuuri huolehti siitä, että vaikka olisi ollut paljon
kin sanottavaa, ei sitä sanottu. Akseli Rautavaara mainitsee Sanomalehdistömme rou
tavuosien puristuksessa -teoksensa käsikirjoituksessa asiaa hyvin valaisevan esimer
kin. Viipurin Sanomat sai otsikoimalla erään uutisensa "Venäläiset taasen kunnosta
neet itsensä" kenraalikuvernöörin antamaan uusia painotarkastusohjeita. Uutisessa 
oli kerrottu muutamien venäläisten - näiden joukossa eräitä upseereita - ilkivaltai
sesta esiintymisestä suomalaista naista kohtaan. Päivälehti oli lainannut uutista, ja sitä 
tietä se oli käännöksenä joutunut kenraalikuvernöörille. Asiasta oli seurannut poliisi
kuulustelu ja kiertokirje, jossa painoylihallitus ilmoitti painoasiamiehille kenraaliku
vernöörin käskystä, ettei sanomalehden artikkelia tai uutista, joka koski venäläisten 
toimia, saanut varustaa otsikolla, joka voisi aiheuttaa nurjamielisyyttä heitä kohtaan 
yleensä.9 Seurauksena oli painoasiamiesten meneminen niin pitkälle, että sana ryssä 

3 Veckans Nyheter 15.10.1903. 
4 Lauerma 1960, s. 139; myös Vallankumouksellinen Venäjä. 1904. 
5 Leino-Kaukiainen 1979, s. 175. 
6 Leino-Kaukiainen 1979, s. 176; Fria Ord 14.12. 1903. 
7 Esim. Vapaita Lehtisiä 20.2.1904; Leino-Kaukiainen 1979, s. 176. 
8 Leino-Kaukiainen 1979, s. 177. 
9 Akseli Rautavaara, Sanomalehdistömme routavuosien puristuksessa. I osa, s. 80-81, julkaisematon kä

sikirjoitus, VA, Suomen historiallisen Seuran arkisto, Käsikirjoituksia; myös Viipurin Sanomat 27/1899. 
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oli vaihdettava sanaan venäläinen.10 Menettely osoittaa ajan ihmisten tajunneen ryssä
sanan peijoratiivisen merkityksen tai antaneen sen sille. 

Tuskin paljon erehtyy, jos toteaa, että halut venäläisvastaisuuden esiin tuomiseen 
olivat hyvät, mutta olosuhteet asian julkisanomiseen eivät olleet otolliset. Toisaalta 
on myös ilmeistä, että sanomisen paine alkoi lisääntyä ensimmäisen sortokauden ku
luessa. Tuskin täysin tuulesta temmattu on sekään pohja, jolle rakentuu kertomus 
siitä, mitä venäläinen torikauppias vastasi Bobrikoville tämän tiedustellessa, millainen 
venäläisten asema oli Suomessa. Tarinan mukaan torikauppiaalle tuntematon Bobri
kov sai kuulla sen olleen hyvä ennen kuin "se kirottu Bobrikov" tuli pilaamaan olot. 
Tarina esitettiin Nya Daglig Allehandassa.11 Ainakin edellä hahmotettu asenne loisi 
ymmärrettävän pohjan sille kenraalikuvernöörin mielipiteelle, joka esiintyy Tukhol
massa 1905 painetussa Kertomuksessa Suomen hallinnosta 1898-1902. Sen mukaan 
sanomalehdistö oli syypää lähes kaikkeen siihen kielteiseen, jota Suomessa oli. Se oli 
levillänyt separatismia, vääristellyt suuriruhtinaskunnan suhteet keisarikuntaan, hal
ventanut viranomaisia, nostanut ja ylläpitänyt väestössä vihamielisyyttä Venäjää ja ve
näläisiä kohtaan, kehottanut poistamaan venäläiset nimikyltit, ajurien venäläismalliset 
puvut, koska ne olivat itämaista kuosia, vainonneet mestareita, joilla oli palvelukses
saan venäläisiä kisällejä ja kehottanut yleensä vainoamaan venäläisiä. 12 

Sensuurin ja poliittisen paineen alla aktivisteilla ei ollut juuri montakaan tietä valit
tavanaan. Mutta vielä syyskuun alussa 1903 pidetyillä ns. Tukholman valtiopäivillä, 
joka oli suomalaisten vastarintamiesten kokous, Zilliacuksen ehdotus yhteistyöstä Ve
näjän vallankumouksellisten kanssa ja Mörnen ehdotus yhteyksien etsimisestä Suo
men työväkeen eivät saaneet kovinkaan voimakasta kannatusta. Päätös näistä toimis
ta lykättiin. Muodostui vastarintamiesten vasemmisto, johon kuuluivat pääasiassa ko
kouksen nuoremmat osanottajat: mm. Zilliacus, Mörne, V. Furuhjelm, Reguell 
Wolff, Otto Åkesson, Henry Biaudet, Alvar Fabritius, Wentzel Hagelstam, Herman 
Gummerus, Otto Evert Broms ja Aleksander Hallonblad. 13 Näistä henkilöistä muo
dostui aktivistien kantajoukko, ja joitakin heistä tavataan vielä 1920- ja 1930-luvun
kin kulissimiehinä, kun organisoitiin oikeistolaista kansanliikettä. 

Varsinkin Gummerus ja Mörne halusivat alusta asti harjoittaa teon propagandaa, 
ts. suorittaa myös poliittisia murhia lähinnä varoitukseksi heidän mielestään maanpet
tureille. Yritykset eivät aluksi onnistuneet. Vuoden 1904 alkupuolella Helsingin akti
vistit keskittivät voimansa sortovallan symbolin, kenraalikuvernööri Bobrikovin mur
haamiseen, 14 mutta salaliittohankkeet paljastettiin ja ne olivat vielä kesken, kun Eu
gen Schauman ampui Bobrikovin 16.6.1904. Schauman, vaikka olikin ollut yhteydessä 
aktivisteihin, ei kuulunut heidän ryhmäänsä. Schaumanin menettely, murhan jälkei
nen itsemurha rikollisen teon sovittamiseksi, ei kuulunut aktivistien ohjelmaan. Akti
vistien mielestä vallitsi heidän ja Venäjän välillä sota, joten sotilas ei saanut surmata 
itseään. 15 Murha hyväksyttiin, mutta itsemurha oli tarpeeton ja epäoikeutettukin. Zil
liacuksen puuhailut taas loivat ennakkotapauksen ulkomaisen avun hyväksikäytös
tä. Yhteydet Puolan vallankumouksellisiin ja Japanin Tukholman lähettilääseen johti-

JO Rautavaaran em, käsikirjoitus, s. 81; määräys sisältyy painoylihallituksen kiertokirjeeseen Helsingin, 
Turun, Viipurin, Hämeenlinnan, Haminan ja Lappeenrannan painoasiamiehille (7/2 1899, n:o 73), Pai
noylihallituksen arkisto, kirjekonseptit vuodelta 1899, VA. 

11 Rautavaara em. käsikirjoitus, s. 360; myös Nya Daglig Allehanda 147/1899. 
12 Rautavaara em. käsikirjoitus, s. 375-376; myös mainittu kertomus. 
13 Lauerma 1960, s. 140; aktivismin alusta myös Gummerus 1925, s. 50--57. 
14 Katso Eino Parmanen, Taistelujen kirja. II osa. Porvoo 1937, s. 626-652. 
15 Lauerma 1960, s. 142. 
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vat 10 000 puolalaissotilaan antautumiseen japanilaisille Jalu-joella toukokuun 1904 
alussa. 16 

Vuosien 1904 ja 1905 vaihteessa aktivistit saivat aikaan oman puolueen, sillä Suo
men Aktiivinen Vastustuspuolue vahvisti ohjelmansa tammikuussa 1905 pidetyssä ko
kouksessa. Sen oleellinen kohta ilmoitti puolueen tehtäväksi saada maan väestö tajua
maan vallitsevan oikeudettoman tilan ja sen riippuvuuden Venäjän itsevaltiudesta se
kä sen kätyreitä vastaan käytävän tarmokkaan, aktiivisen ja häikäilemättömän taiste
lun oikeutuksen ja välttämättömyyden. Venäläisvastaisuuden juuria selviteltäessä so
pii erityisesti muistaa, että puolue katsoi aiheelliseksi korostaa nimenomaan sitä, että 
se tahtoi hävittää väestön hallitsijaa kohtaan tunteman perinnäisen uskollisuuden tun
teen. Toisaalta tämän kohdan tähdentäminen oli välttämätöntä senkin vuoksi, että 
vasta uskollisuuden häviäminen olisi luonut edellytykset todella laajamittaiseen poliit
tiseen ja nimenomaan viranomaisia vastaan suuntautuneeseen väkivaltaan. Päämää
rään pääsemisen keinojen viimeisenä vaihtoehtona sanottiin: muilla olosuhteiden mää
räämillä tavoilla. 11 

Aktivismi rekrytoi kannattajansa ja toimivat jäsenensä ruotsinmielisestä kansanosas
ta. Joukko oli ruotsinkielistä ja akateemista. Jäsenet olivat nuoria. Ryhmään kuului 
runsaasti naisia ja taiteen sekä kirjallisuuden edustajia. Ryhmän luonnetta ja taustaa 
kuvaamaan voidaan valita muutama henkilö, 18 joiden poliittinen elämänkaari osoitta
nee, minkälaisesta joukosta oli kysymys . 

Aktivismin ohjelman syntysanojen lausuja, eräs jyrkän linjan miehistä, oli Arvid 
Mörne, runoilija ja kirjallisuudentutkija, joka toimi näkyvästi ruotsinkielisen kansan
osan parissa. Hän oli aktiivista vastarintaa suunnittelemaan ruvetessaan puolessa vä
lissä kolmeakymmentä, jo 21-vuotiaana fil. kand. -tutkinnon suorittanut Keski-Uuden
maan ruotsinkielisen kansanopiston johtajana toimiva lahjakkuus. Hän kuuluu ruotsa
laiskansalliseen liikkeeseen toisellakin tavalla, sillä - tosin vasta 1920-luvulla - hän 
valmisti tutkimuksen svekomania-ideologian luojasta Axel Otto Freudenthalista, jon
ka rotupiirteitä sisältävään kulttuurikäsitykseen on jo aikaisemmin viitattu. Toinen 
mielenkiintoinen seikka on se, että Mörne todella oli yhteiskunnallisesti radikaali, voi
pa sanoa hänen 1900-luvun alussa esiintyneen yhteiskunnallisen radikalismin esitaiste
lijana Suomessa. Mutta samaan aikaan hän voimakkaasti vaati Suomen ruotsinkieli
sen väestönosan aseman turvaamista. Radikaalisuus näyttää olleen aktivistien yhtei
nen piirre, ja se puolestaan osoittaa, että aktivismissa kuten äärioikeistolaisuudessa 
oli paljolti kyse nimenomaan radikaalista linjaa kannattavien henkilöiden menettelyta

vasta.19 

Koska Mörne oli oman sukupolvensa huomattavin ruotsinkielinen runoilija ja kos
ka hänen tuotantonsa johtavana teemana pysyi kauan yhteiskunnan vähäosaisten asia, 
hänen poliittinen radikalisminsa voitaisiin selittää runoaiheiden taustaa vasten. Toi
saalta on aivan yhtä oikeutettua nähdä asia niin, että radikaalisuus sai hänet valitse
maan sellaisia aiheita, jotka olivat tulleet radikaaleiksi luokiteltujen kirjailijoiden tui-

16 Matti Lauerma, Kuninkaallinen Preussin jääkäripataljoona 27. Vaiheet ja vaikutus. Porvoo 1966, s. 27. 

17 Puolueen arkisto, joka sisältää lähinnä yleisten kokousten ja hallituksen kokousten pöytäkirjat on 
V A:ssa, Suomen Aktiivisen Vastustuspuolueen arkisto, hallituksen kokousten ptk:t; esitys myös Lauer
ma 1960, s. 143-144. 

18 Esim. Henry Biaudetista, hänen tutkijanurastaan ja poliittisista vaiheistaan Pirkko Leino, Patriootti ja 
kosmopoliitti - Henry Biaudetin alkuhankaluudet historiantutkijana, HArk 74. Helsinki 1978, s. 28-
54. 

19 Suomen elämäkerrasto. 1955, s. 258; myös Lauerma 1960, s. 145; Mörnestä ja suomenruotsalaisesta kir
jailijaryhmästä Johannes Salminen, Suomenruotsalaisen lyriikan renessanssi, Suomen kirjallisuus VI. 
Keuruu 1967, s. 147-151, 169-173. 
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kinnan kohteiksi. Yhteiskunnallisen sorron vieroksuntaan kuului lähes alusta pitäen 
myös valtiollisen sorron vastustaminen. Tämä tuli hyvin korostuneesti esiin Mörnen 
runokokoelmassa "Ny Tid" (1903), joka ilmestyi poliittisesti painostavassa ilmapiiris
sä. Poliittinen toiminta kietoi Mörnen siinä määrin, että vasta pitkän ajan jälkeen il
mestyi seuraava teos "Döda år", josta kuvastuu pettymys ja katkeruus "vallanku
mousvuosia" seuranneeseen taantumukseen. "Döda år" oli tavallaan viimeinen katse 
sortovuosiin, sillä jo siinä runoilija siirtyi ajan kysymyksistä omaan sisäiseen maail
maansa. 20 "Den svenska jorden", joka ilmestyi vuonna 1915, taas osoittaa, että Mör
ne kaikesta huolimatta oli myös ruotsinkielisen kansanosan etujen tulkki. Siinä runoi
lija ponnekkaasti vastustaa "ruotsalaisen maan" myymistä suomenkielisille. Teos lie
nee - paradoksaalista kyllä - ehkä eniten luettu ja eniten vaikuttanut Mörnen teos, 
joskaan sen saama vastaanotto ei ollut pelkästään positiivinen. Vuosien 1917 ja 1918 
terrori- ja sotavuosista välittämättä Mörne ei vieraantunut työväenliikkeestä, ja näi
den ns. käännevuosien tematiikkaa oli hänen tuotannossaan sangen vähän,2' vaikka 
häneen hyvin soveltuva aktivisti-nimitys sitä suorastaan edellyttäisi. Aktivismi oli kui
tenkin poliittinen menettelytapa, joka ei tunnustanut poliittista oikeist�vasemmisto 
-ulottuvuutta ja jonka tarjoama menettelytapa ongelmien ratkaisemiseksi sai kelvata
kummallekin laidalle.

Jyrkän linjan toinen jäsen oli Herman Gummerus, joka oli syntynyt Pietarissa virka
miesperheen lapsena. Yhtäläisyyttä Mörnen kanssa on sikäli, että Mörne oli syntynyt 
1876 ja Gummerus 1877, joten he iältään vastasivat toisiaan ja olivat routavuosina yli 
kahdenkymmenen olevia opiskelijoita tai nuoria maistereita, joiden opiskelu jatkui 
korkeampaa tutkintoa kohti. Gummerus väitteli 1907 ja Mörne 1909, joten kyseessä 
olivat henkilöt, joiden tiedollinenkin aktiviteetti oli suuri. Toinen tutki kirjallisuutta, 
toinen romaanista filologiaa ja antiikin historiaa. Mörnen tavoin Gummerus oli venä
läistämistoimien ensimmäisiä vastustajia. Hänen tiensä kulki Pietari-Paavalin linnoitus 
-vankilan kautta. Omana aikanaan Gummeruskin oli yhteiskunnallisesti mutta ennen
kaikkea poliittisesti radikaali, mikä tuli näkyviin hänen toimiessaan radikaalisen, va
paamielisen ja poliittisen lehden Framtid johdossa. 22 Gummeruksen tarmo poliittiseen
toimintaan oli suurempi kuin esimerkiksi Mörnen, joka paneutui runoilijan rooliinsa
olojen rauhoituttua. Gummerus sen sijaan jatkoi jääkäriliikkeen myötä aktiivista toi
mintaansa, ja hän siirtyi ulkoasiainhallinnon palvelukseen Suomen itsenäistyttyä. Hän
oli mm. Kiovassa, missä ilmeisesti sitoi entistä lujemmat suhteet Venäjän vähemmis
tökansallisuuksien epävirallisiin ja virallisiin edustajiin ja yritti vielä 1920-luvun lopus
sa saada aikaan toimintaa tällä rintamalla.n

Aktivistiryhmä muistutti varsin suuresti etäistä esikuvaansa, Venäjän ensimmäisiä 
vallankumouksellisia. 24 Puolueeseen kuuluvasta joukosta saa hyvän kuvan 20.3.1906 
pidetyn puoluekouksen pöytäkirjasta. Tässä kokouksessa, jossa tärkein kysymys oli 
puolueen lakkauttaminen, oli osanottajia yhteensä 40 henkeä. Edellä mainittujen hen
kilöiden lisäksi puolueen aktiiviseen kärkeen näyttävät kuuluneen myös Job. Gumme
rus, Aino Malmberg, Maurits Mexmontan, V.O. Siven, Bruno Nylander, Adolf Kling-

20 Mörnestä myös Matti Klinge, Ylioppilaskunnan historia III, s. 365 ja hänen runoilijatyöstään Salminen 
1967, s. 174-176. 

21 Kansallinen elämäkerrasto. IV. Porvoo 1932, s. 156-158 ja Salminen 1967, s. 176-178. 
22 Gummeruksen yhteiskunnallisesta mielipiteestä Gummerus 1925, esim. s. 11-14 ja 18-21; Kansallinen 

elämäkerrasto. II. Porvoo 1929, s. 296; Framtid-lehdestä katso Gummerus 1925, s. 180 eteenpäin. 
23 Katso tästä Nygård 1978, s. 186, jossa esitetyt tiedot perustuvat Gummeruksen kokoelman kirjeisiin ja 

Procopen kokoelman muistiinpanoihin, V A. 
24 William R. Copeland, The Uneasy Alliance. Kuopio 1973, s. 100--101. 
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�tedt, Herman Stenberg ja Göstä Nordborg.25 Kysymys oli pienen älymystöryhmän 
taistelusta suurvallan laajaa ja voimakasta hallintokoneistoa ja tsaarin itsevaltiutta vas
taan. Eräs yhteys on myös selvä. Aktivistithan olivat yhteiskunnalliselta ja tietysti 
myös poliittiselta katsomukseltaan radikaaleja tai ainakin liberaaleja. Toisaalta taas li
beraalinen ryhmä oli osoittautunut Suomessa itsenäiseen poliittiseen elämään soveltu
mattomaksi ja sulautunut lähinnä ruotsinkieliseen ryhmään 1880-luvulla. Liberaaleille
kaan kieliasia ei ollut tärkeä.26 Aktivistiryhmä rekrytoitui ja sen ideologia pohjimmil
taan perustui myös liberaaliseen perinteeseen, joskin tällainen luokitus sinällään on 
liian yleistävä. Joka tapauksessa yhtenäisen vastarinnan tärkeyden tähdentäminen 
edellytti entisten kiistakysymysten mitätöimistä. Kuvaavat ovat tässä mielessä Her
man Gummeruksen sanat, kun hän muisteli ylioppilaiden kansanvalistustoiminnan 
käynnistämistä helmikuun manifestin jälkeen. Hänen mukaansa yksi asia oli varma: 
työn oli kohdistuttava kokonaiseen, jakamattomaan isänmaahan kieli- ja yhteiskunta
luokkarajoihin katsomatta. Ulkoisen ja sisäisen vaaran edessä ylioppilaat laittoivat ilo
mielin kielikysymyksen "asiakirjojen joukkoon". Tunnuksena oli: yksi mieli, vaikka 
kaksi kieltä. 21 

Jos aktivistijoukko koostumukseltaan muistutti Venäjän ensimmäisiä vallankumouk
sellisia, sen käyttämät menettelytavatkin olivat samoja. Huolimatta siitä, että puolue 
oli kielletty, se yritti saada julkisuutta osakseen. Tähän tähtäsivät lehdille lähetetyt 
kiertokirjeet, erilaiset tiedonannot sekä vastineet siihen kylmäkiskoiseen suhtautumi
seen, jota maan sanomalehdet lähes yksiselitteisesti uudelle puolueelle osoittivat. Ak
tivistien julkaisemat painotuotteet valmistettiin Tukholmassa, josta ne monesti äärim
mäisen hyvää kekseliäisyyttä osoittaen salakuljetettiin Suomeen. Toukokuussa 1905 
saatiin ilmestymään oma lehti Frihet, jonka suomenkielisen version nimi oli Vapaus. 
Vapautta painettiin Lauerman mukaan 5 00� 000, Frihet-lehtistä 3 000-5 000. 28 

Puolueen ohjelman mukainen taistelujärjestö muodostettiin suorittamaan poliittisia 
terroritekoja, eikä periaatteessa saatu kavahtaa poliittista murhaakaan. 29 Ajallisesti 
ensimmäinen ja ehkä kuuluisin terroriteko oli vanhasuomalaisen prokuraattorin Soisa
lon-Soinisen murha helmikuussa 1905. Sen suorittajaa pohjalaista papinpoikaa Len
nart Hohenthalia Lauerma pitää ensimmäisen sortokauden aktivistien tyyppiedustaja
na, joka toiminnassaan osoitti ällistyttävää röyhkeyttä ja kekseliäisyyttä mutta myös 
rohkeutta. Hänhän pyrki ja pääsikin venäläisen santarmiston palvelukseen oman tur
vallisuutensa varmistamiseksi ja tietojen hankkimiseksi. Hyväksyessään murhan va
rauksettomasti aktivistit joutuivat muiden silmissä ala-arvoisen murhapuolueen kirjoi
hin. 30 

Aktivistien murhayrityksien kohteina olivat mm. Viipurin ja Hämeen-läänin kuver
nöörit sekä kenraalikuvernöörin apulainen. Santarmieverstiluutnantti Kramarenkon 
murha onnistui. Väkivallan ihannointi tai ainakin siihen tottuminen levisi nuorisonkin 
keskuuteen. Tämä on tärkeä seikka, kun arvioidaan aktivismin vaikutusta myöhem
pään aikaan. Helsingin koulupoikien keskuudessa toimi mm. Verikoirat-niminen jär
jestö, joka suoritti ainakin kolme murhaa. Järjestön nimi sekä murhien kohteet osoit-

25 VA, Suomen Aktiivisen Vastustuspuolueen arkisto, yleisen kokouksen pöytäkirja 20.3.1906; Lauerma 
1960, s. 145. 

26 Klinge HAik 1969, s. 199-200. 
27 Gummerus 1925, s. 13-14. 
28 Lauerma 1960, s. 145; myös VA, Suomen Aktiivisen Vastustuspuolueen arkisto, hallituksen kokouksen 

pöytäkirjat 1905-1906. 
29 Lauerma 1960, s. 146. 
30 Katso Lauerma 1960, s. 147. 
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tivat, että eräs osa nuorisosta kasvoi poliittisen väkivallan keskellä, ihannoi sitä ja nä
ki tenorissa sankaruutta sekä tottui murhaamaan jopa omia kansalaisia, jollei heidän 
mielipiteensä ja menettelynsä soveltunut aktivismin ihanteisiin. Olihan järjestön veri
tekojen kohteena yksi santarmi, suomalainen poliisi ja ilmiantoon syyllistynyt suoma
lainen työmies. Venäjän vastustuspuolueiden 2.-9.4.1905 Genevessä pidetyssä ko
kouksessa päätettiin ryhtyä valmistelemaan kapinaa itsevaltiuden kukistamiseksi. Val
misteluihin kuuluivat Suomen aktivistien asehankinnat. 31 Aktivismi oli päätynyt äärim
mäiseen menettelytapaansa, kansannousun ja aseellisen kapinan valmisteluun. 

Suurlakkoa (30.10.-5.11.1905) on pidetty passiivisen vastarinnan huipentumana, 
mutta lakossa toimivat mukana myös aktivistit. Mm. Herman Stenberg ja Herman 
Gummerus kuuluivat lähetystöön, joka "kansan nimissä" 31.10. kävi vaatimassa ken
raalikuvernööriltä senaatin eroamista. Aktivistit suunnittelivat suojeluskunnan ja rat
sastavan poliisin perustamista, mutta hankkeet eivät toteutuneet ennen lakon loppua, 
mikä lienee ollut useille aktivisteille lievä pettymys. Toimintatarmo käynnisti pian 
neuvottelut, joihin osallistui myös eräitä kagaalin edustajia ja joiden tuloksena oli 
Voimaliitto. Vaikka se oli virallisesti urheilujärjestö, sen perimmäinen luonne oli soti
laallinen. Tavoitteena oli kehittää aseistettu kansalaismiliisi Suomen lakkautetun sota
väen korvikkeeksi. Koska jäseniä pyrittiin hankkimaan kaikista yhteiskuntaryhmistä, 
järjestö toimi muodollisesti täysin erillään aktivistien puolueesta. Keväällä 1906 järjes
töön kuului 125 paikallisosastoa ja yhteensä noin 25 000 jäsentä. Ohjelmaan kuului
vat sotilasharjoitukset. Työväen ja perustuslaillisten alkaessa vetäytyä - eri syistä -
järjestön toiminnasta ja viranomaisten alkaessa aiheellisestikin pitää järjestöä kapina
yrityksenä se menetti pitävän pohjan ja senaatti lakkautti sen 9.11.1906. 

Puolueen toiminta jäi Voimaliiton aikana täysin varjoon ja se tyrehtyi pian koko
naan. Keväällä 1906 pidetyissä kokouksissa puolue oli jo päättänyt luopua terrori
teoista, mutta vielä vuoden 1907 alussa hyväksyttiin uusi ohjelma, jossa tavoitteek
si asetettiin Suomen poliittinen riippumattomuus ja demokraattinen valtiojärjestelmä. 
Valittiinpa salaiseen delegaatioon uusi jäsenkin, Herman Stenberg. 

Kansakunnan eheyttäminen laajojen sosiaalisten uudistusten avulla ja kieliriitojen 
syrjäyttäminen kuuluivat puolueen sisäpoliittisiin tavoitteisiin, ja vuonna 1906 sitä vaa
dittiin niiltäkin puolueilta, joihin jäsenet voisivat liittyä. Nämä olivat arvoja, joita 
myös maailmansotien välisen ajan oikeistoliikkeet tähdensivät. Vuodesta 1908 aktivis
tit toimivat pelkästään yksityisinä kansalaisina ja epävirallisena toveripiirinä vailla po
liittista merkitystä. Puolueen julkaisut olivat pitkäikäisempiä, sillä vuoden 1905 alussa 
perustettu Frihet lopetti ilmestymisensä vasta 1910. Suomenkielinen versio Vapaus eli 
vain vuoden 1906 toukokuusta vuoden 1907 loppuun.32 

Kuten aiemmin on jo todettu, sosiaalidemokraattien piirissä oli myös aktivismia. 
Puolue oli perustanut oman vastaavanlaisen järjestön jo keväällä 1904. Aloitteen oli 
tehnyt toimittaja Matti Turkia.33 Tapahtuma osoittaa, että routavuosien poliittinen il
masto suosi radikaaleja menettelytapoja, koska konventionaaliset keinot eivät näyttä
neet johtavan tulokseen. Merkityksekästä on, että vasemmistolainen ja oikeistolainen 
aktivismi sopeutuivat hyvin toistensa yhteyteen ja olivat yhteistoiminnassa moneen ot
teeseen. Tavoite - itsevaltiudessa personoituneen sorto- tai yhtenäistämispolitiikan 
vastustaminen - oli sama. Laittomuudeksi todettuun toimintaan oli moraaliseltakin 

31 Lauerma 1960, s. 148. 

32 VA, Suomen Aktiivisen Vastustuspuolueen arkisto, puoluekokouksen pöytäkirjat 20.3. ja 7.4.1906; kat
so Lauerma 1966, s. 31-33. 

33 Hannu Soikkanen, Kohti kansanvaltaa 1. 1899-1937. Vaasa 1975, s. 65; katso myös Suomen työväen
liikkeen historia, s. 61. 
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kannalta katsoen helppo vastata laittomuuksin. Menettelytapa oli sama kuin aktivis
teilla, ja myös työläisaktivistien ryhmän tiedetään suunnitelleen Suomen itsenäisyyttä. 
Liikkeelle panevana voimana ja toimintaan kannustavana vaikuttimena lienee kuiten
kin ollut lähinnä voimakas tsaarinvastainen henki. Kuvaavaa on, että järjestön levittä
mästä kirjallisuudesta keskeisin oli Konni Zilliacuksen "Vapaudenliike Venäjällä", jo
�a yritti luoda ymmärtämystä ja yhteistyöhalua Venäjän vallankumouksellisiin.34 

Työläisaktivistit muistuttivat varsinaisia aktivisteja myös siinä, että vaikutteet omak
suttiin Venäjältä, lähinnä sosialistivallankumouksellisilta, jotka pitivät yksilöön koh
distuvaa terroria tehokkaana taistelukeinona. Samoin se, että keskeisimpiä toiminta
muotoja olivat taistelu tsaaria vastaan keinoja kaihtamatta, halu aseistaa kansa ja 
tuen etsiminen ulkopuolisilta, etenkin Venäjän vallankumouksellisilta, osoittaa mo
lempien aktivismisuuntausten menettelytapojen samankaltaisuutta. Työläisaktivistien
kin toiminta lopahti suurlakon päättyessä. Sitä ei myöskään ollut yleisesti hyväksytty 
sosiaalidemokraattien parissa. Suurlakon aikana työväestö oli alkanut perustaa omia 
aseellisia järjestöjään, punakaarteja, joihin väki myöhemmin "pakeni" Voimaliiton 
alaosastoista. Oulussa pidetyssä puoluekokouksessa erääksi keskeiseksi asiaksi tulikin 
suhtautuminen punakaarteihin ja venäläisiin vallankumouksellisiin sekä yleensä me
nettelytapa valtiollisessa taistelussa. Päätettiin, että puolueen oli esiinnyttävä hyökkää
västi mutta puhtaasti sosiaalidemokraattisin periaattein. Vain lakko hyväksyttiin aktii
viseksi menettelytavaksi. Vaikka puoluekokous totesi, ettei Suomen sisäinen itsemää
räämisoikeus ollut turvattu niin kauan kuin Venäjän taantumuksellinen ja itsevaltai
nen hallitusjärjestelmä jatkui ja vaikka puolue julistautui solidaariseksi Venäjän va
pautusliikkeille, enemmistö päätti hylätä aktivismin ja muun väkivaltaisen menettelyn 
tsaarin kukistamiseksi.35 Oulun kokouksen jälkeen myös työväenlehdissä sanouduttiin 
selvästi irti väkivallasta. Sekä tamperelainen Kansanlehti että jyväskyläläinen Sorre
tun Voima vaativat lukijoitaan kunnioittamaan puoluekokouksen päätöksiä. Ymmär
rettävää on, että pidättyväisyyskehotukseen ei kuulunut tsaarin hallintojärjestelmän 
kunnioittaminen. Se oli ja sai olla joskus raivokkaankin kritiikin kohteena. Vaikka 
Mechelinin senaatti lakkautti elokuussa 1906 punakaartit ei työväestön äärimmäisyys
miesten aktiivinen käytännön toimintakaan loppunut. Hajotetun kaartin tilalle he pe
rustivat Venäjän vallankumousta avustamaan tarkoitettuja järjestöjä. Toimintansa ra
hoittamistavan vuoksi - nehän panivat toimeen tehtaiden palkkarahojen ja pankkien 
ryöstöjä - niiden toiminta kuuluu myös poliittisen rikollisuuden piiriin. 36 

Kun suurlakon aikaa ja tapahtumia sekä niihin osallistuneita henkilöitä tarkastel
laan, on hyvin vaikea lakon alusta löytää toiminnan ja kannanottojen perusteella eri
laisia puoluepoliittisia linjoja, jotka olisivat jakaneet koko aktiivisen suomalaisjoukon 
eri ryhmiksi. Vanhasuomalaisia eli suomettarelaisia lukuun ottamatta37 lähes kaikki 
muut puolueet elivät jonkinlaisessa vallankumouksen huumassa. Suomen puoluekent
tä kokonaisuudessaan vietti aktivismin kauttaan, jossa nuorsuomalaiset (maalaiset
kin), liberaalit, ruotsalaiset ja sosiaalidemokraatit eivät paljonkaan erottuneet toisis-

34 Soikkanen 1975, s. 65. Kirjan levittämisestä aiheutui pidätyksiä. Eräs tapaus käy ilmi prokuraattorille 
lähetetystä poliisikuulustelupöytäkirjasta, joka koskee tapausta Kuopiosta, V A, SA, Prokuraattorin toi
mituskunnan arkisto, Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat, Zilliacuksen kirjaa Vapauden liike Venäjäl
lä kosk. aineistoa. 

35 Soikkanen 1975, s. 65-68, 98; Y. Laine, Suomen poliittisen työväenliikkeen historia. Helsinki 1946, s. 
12; myös Suomen työväenliikkeen historia 1976, s. 61-62. 

36 Katso Sorretun Voima 14.9., 12.10. ja 19.10.1906 ja Kansan Lehti 5.1., 12.1., 25.7. ja 27.5.1906 esimer
kiksi. Suomalaisista vallankumousjärjestöistä ja poliittisesta rikollisuudesta 1906-1908 hyvä esitys Antti 
Kujalan samanniminen artikkeli, HAik 1981/2, s. 106-124. 

37 Tästä esim. Klinge, Ylioppilaskunnan historia III, s. 184-187. 
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taan toimintansa perusteella. Mutta kuvaavaa kyllä ns. älymystön osuus poliittisten ta
pahtumien kokonaiskulkuun oli lopultakin vähäinen huolimatta kirjoituksista, puheis
ta ja aktiivista toimintaa varten perustetusta puolueesta. 

Ehkäpä poikkeus, mutta toisaalta lakon olemusta kuvaava tapahtuma näyteltiin Ka
jaanissa. Siellä vaikutti Moskovasta palannut Kajaanin oppikoulun venäjän kielen 
opettaja, nuori runoilijamaisteri Ilmari Calamnius, joka paremmin tunnetaan korpikir
jailija Ilmari Kiantona. Kiannon osanotto Kajaanin lakko- ja kumoustapahtumiin va
laisee ilmiötä, joka syntyy, kun jollakin tavoin eristetty ja asuinpaikkansa ahtauteen 
ja tapahtumattomuuteen peräti tympäytynyt, voimakkaasti taiteellinen henkilö joutuu 
yllättäen suurten tapahtumien keskelle. 

Epäkirkollisen avioliittonsa vuoksi kaupungin sosieteetin vieroksuma Calamnius 
suuntasi toimiritatarmonsa politiikkaan ja kohosi hyvin nopeasti Kajaanin näkyvim
mäksi nuorsuomalaiseksi poliitikoksi, joka gogolmaisella tyylillä kuvasi asuinkaupun
kinsa lokaisuutta, harmautta ja asukkaiden alhaista henkistä tasoa. Kysymys oli todel
la taiteilijan purkauksista, johon malli oli omaksuttu vallankumouksellisen älymystön 
päämaasta, Venäjältä. Hämmästyttävän tarmokkaasti ja päättäväisesti Kianto esiintyi 
lakkoaikana "vallankumousjohtajana", joka tulisesti puhuen innosti lakkolaisia mutta 
joka toisaalta pyrki asettamaan tapahtumat suurempiin puitteisiinsa. Ranskan vallan
kumous esikuvanaan Kianto laati Kajaanin kansalliskaartin ohjesäännön ja määritti 
sen ulkonaiset muodot, joihin aito vallankumoukselliseen tapaan kuului vapaus käyt
tää mitä varusteita tahansa, tarttua kivääriin, jos halutti, mutta kantaa kuitenkin yhte
näistä tunnusta, punaista tähteä. 38 

Tapahtuma osoittaa paitsi Kiannon omaa toimintatarmoa myös sitä, että tuo paljon 
puhuttu älymystö loppujen lopuksi oli poliittiselta käyttäytymiseltään tavattoman hei
lahteleva, vaikka sellaista poikkeustapausta kuin Kiantoa ei kovin vakavasti otettaisi
kaan. Toisaalta ei kuitenkaan ole mitään syytä väheksyä Kiannon esimerkkiarvoa 
erään älymystöryhmän poliittisen käyttäytymisen selittämisessä, sillä tapahtumat osoit
tavat, että hänet kiistatta tunnustettiin Kajaanissa kumouksen johtajaksi. Hänen "po
liittinen" uransa ei myöskään loppunut suurlakkoon, sillä hän osallistui myöhemmin 
mm. jääkäriliikkeeseen ja hänethän tunnetaan erittäin hyvin Itä-Karjalaan matkoja
tehneenä taiteilijana, kareliaanina, joka Suomen itsenäistymisprosessiin kuuluneiden
Itä-Karjalan retkien aikana ja niiden vaikutuksesta syntyneissä muistelmissaan iskosti
heimoaatteen ehkäpä nasevimpaan muotoonsa. Otsikoihan hän Vienan retkestä kerto
van kirjansakin: "Suomi suureksi, Viena vapaaksi". Samalla lauseella hän oli päättä
nyt puheensa Uhtuan heimojuhlilla kesällä 1918.39 

3.2. Jääkäriaktivismi 

Aktivismin "repäisevin" vaihe eli myöhäisempi aktivismi virisi vasta ensimmäisen 
maailmansodan alkaessa. Se sai kaksi konkreettista hahmoa: itsenäisyyden tavoittelun 
ja jääkäriliikkeen. Oikeistoliikkeiden luonteen, menettelytapojen ja tavoitteiden ym
märtämiseksi lienee syytä valaista tätäkin aktivismin kautta hieman perusteellisem
min, sillä juuri se evästi monet myöhemmät oikeistoliikkeen kannattajat kaksikym
menluvulle. Se loi ja jäsensi arvot ja asenteet, jotka oli helppo säilyttää ja joihin oli 

38 Reijo Heikkinen, Ilmari Kianto vallankumousjohtajana, Helsingin Sanomat 13.9.1981. Kiannon toimin
nasta Kajaanin suurlakkoaikana kertovat Kiannon arkistossa, Kainuun maakuntamuseossa, olevat lakko
komitean pöytäkirjat, jotka liittyvät Kiannon lakkoajan päiväkirjaan. 

39 Katso Nygård 1978, s. 58. 



31 

helppo nojata, kun pohdittiin mitä menettelytapaa olisi erilaisissa sisä- ja ulkopoliitti
sissa kysymyksissä noudatettu. Jääkärit itse taas muodostivat jo sota- ja koulutusaika
kokemustensa pohjalta yhtenäisen ryhmän, jonkinlaisen yhteisön.' 

Tämä ei voinut olla painamatta jälkiään joukon toimintaan senkin jälkeen, kun itse
näisyystaistelu ja kansalaissodan tapahtumat olivat jo takanapäin. Tällä yhtenäisellä 
- varsinkin upseereiksi kohonneella - ryhmällä oli myös konkreettisia asioita ajetta
vanaan ja reaalisia etuja valvottavanaan. Jääkäriupseereiden mielestä ei ollut saman
tekevää, miten vakanssit ja palkat vasta itsenäistyneen Suomen uudessa armeijassa ja
kaantuivat. Tällaiset, suurpolitiikan ja aatteellisuuden rinnalla sinänsä pieniltä näyttä
vät tekijät saattoivat yhdistää tehokkaasti. Kuten tunnettua jääkäriupseerit eivät ol
leet tyytyväisiä itsenäistyneen Suomen armeijaan, sen ylimpään johtoon ja yleensä
Suomen poliittiseen tilanteeseen. 2 

Toteamus jääkäreiden muodostamasta yhteisöstä pätee ainakin niihin ensimmäisiin 
jääkäreihin, jotka helmikuussa 1915 lähtivät Saksaan ja joita kutsutaan pfadfindereik
si. Tämä "partiopoikaryhmä" oli jääkärijoukon ydin. Valtaosa oli lähtöisin ruotsinkie
lisistä kodeista ja sosiaaliselta statukseltaan kolme neljäsosaa oli ylioppilaita. 3 Sen si
jaan se joukko, joka koostui myöhemmin mukaan tulleista, oli yhteiskunnalliselta 
taustaltaan hyvin kirjava. Osasyynä oli se, että värväys tietoisesti pyrittiin ulottamaan 
kaikkiin yhteiskuntaryhmiin, ja Saksa oli asettanut koulutuksen ehdoksi nimenomaan 
sen, että koulutettavat oli värvättävä muistakin yhteiskuntaryhmistä kuin ylioppilais
ta.4 

Syksyllä 1915 aloitetun ns. suuren värväyksen jälkeen jääkäreistä noin kolmannes 
eli 648 oli lähtöisin maanviljelysperheistä, näistä 97 oli torppari- tai mäkitupalaiskodis
ta, 297 oli työläisperheestä, kaupan ja teollisuuden piiristä 264 ja virkamiesluokasta 
vain 297. Vaikka hanke iti ylioppilaspiireissä, ylioppilaita ja muita koululaisia oli vain 
500 yhteensä 1 889 nuoresta miehestä.5 Ensimmäisten eli pfadfindereiden taustan pai
kallistuminen yliopistoon ja ruotsinkielisyyteen johtuu hyvin paljolti Uusmaalaisen 
osakunnan asemasta värväyksen keskuksena. Tämä taas oli yhteydessä aktivismiin, sil
lä ruotsinkieliset nuoret olivat kasvaneet ympäristössä, joka sortokausina oli asennoi
tunut jyrkän kielteisesti venäläistämistä vastaan. 6 

Jääkäriliikkeen yhteiskunnallista taustaa kuvaavia lukuja on pidetty, sinällään täy
sin oikein, osoituksena Saksaan menneen ryhmän ja koko liikkeen laajasta yhteiskun
nallisesta pohjasta. Toisaalta taas pitäjätasoiset tutkimukset ovat osoittaneet, että ai
nakin maanviljelyskodeista lähteneillä pojilla saattoi olla matkaansa muitakin kuin 
aatteellisia vaikuttimia. Hyvä esimerkki tästä on vahva jääkäripitäjä Kortesjärvi, jos
sa mm. väestön sosio-ekonominen rakenne, työttömyys ja tottuminen vanhastaan 
joukkoliikkeisiin näyttävät vaikuttaneen Saksaan lähtemiseen. 7 

1 Katso Rintala 1962, s. 145-150. 
2 Katso esim. Hyvämäki 1971, s. 10 sekä Paavo Talvela, Sotilaan elämä. Jyväskylä 1976, s. 57-61. 
3 Lauerma 1966, s. 254-255. 
4 Viljo Rasila, Eino Jutikkala, Keijo K. Kulha, Suomen poliittinen historia 1809-1975. 2. osa 1905-

1975. Porvoo 1977, s. 66. 
5 Em. Suomen poliittinen historia 1977, s. 60; Lauerma 1966, s. 255. 
6 Katso esim. Jussi T. Lappalainen, Itsenäisen Suomen synty. Jyväskylä 1977, s. 44; vrt. Lauerma 1960, 

s. 220-221.
7 Kortesjärveltä lähti jääkäreiksi noin 1 % pitäjän asukkaista. Näistä 60 % oli maanviljelijöitä ja 35 % 

työmiehiä. Siirtolaisuus oli ollut 1870-1914 keskimäärin reippaasti yli 10 %0 asukasluvusta. Mäkitupa
lais- ja itsellisväestöä oli 1910 yli neljännes kunnan asukkaista. Samaan aikaan vain alle 2.5 % väestöstä 
sai toimeentulonsa teollisuudesta ja käsityöstä. Siirtolaisuus oli vuoteen 1915 tultaessa laantunut. Talo
jen pojat eivät paljonkaan poikenneet itsellisistä ja rengeistä. Myös puukkojunkkarius oli ollut voimak
kaampaa kuin muissa Etelä-Pohjanmaan Järviseudun pitäjissä. Se oli Lapuan, Kauhavan ja Ylihärmän 
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Ilmeistä kuitenkin on, että selittävä tekijä tämänkin pitäjän jääkäriliikkeen voimak
kuuteen on suureksi osaksi paikkakunnan maantieteellinen läheisyys Etelä-Pohjan
maan sydänalueeseen, ennen kaikkea Ylihärmään ja Kauhavaan. Sukulaisuus- ja tut
tavuussuhteet sekä liikenneyhteydet - olivathan jääkäriliikkeen alkupitäjät Alahär
mä ja Jepua naapurikuntia - ja taloudellisen elämän rakenteet loivat perustan sille, 
että joidenkin - jääkäriliikkeen yhteydessä Kauhavan, Ylihärmän ja Alahärmän vär
väreiden - aktiivisen toiminnan johdosta syntynyt ilmiö8 saattoi muodostua joukko
liikkeeksi. 

Sen seikan selvittäminen, lähtivätkö työläiskotien ja mäkitupien pojat Saksaan isän
maallisista vaikuttimista tai pelkästään siksi, että matkalle lähteminen tarjosi jonkin
laisen ratkaisun elämisen pulmaan, ei edes ole oleellinen tässä yhteydessä. Kysymystä 
ei voida pelkistää kahteen edellä mainittuun vaihtoehtoon. Mainitut vaihtoehdot eivät 
myöskään ole toisiaan poissulkevia. Varmaa ainakin lienee, että jääkäreistä lähinnä 
ylempiin yhteiskuntakerrostumiin kuuluneet kohosivat johtajiksi, joista osalla oli mer
kitystä myöhemmin oikeistoradikalismin tapahtumissa. Tämä taas ei sulje pois sitä 
mahdollisuutta, että alempaakin sosiaalista statusta edustaneet jääkärit, jotka ansioit
tensa perusteella olivat kohonneet urallaan, saattoivat omaksua jääkäreiden "ydinjou
kon" asenteet ja tavoitteet, kuulua ryhmään ja pysyä sen arvostusten arvoisina. 

Jääkärijoukon ryhmäluonteen korostamista voidaan perustella. Varsinkin vapaaeh
toisliikkeen ensimmäisessä vaiheessa, mutta myöhemminkin, Saksaan lähteneet jo ir
rottautuessaan kotimaastaan heittäytyivät täysin tuntemattoman kohtalon varaan. Sak
sahan lupasi heille vain koulutuksen. Tulevaisuudesta ei ollut mitään tietoa. Vihollis
maan palvelukseen astuessaan jääkärit syyllistyivät juridisesti maanpetokseen. Tähän 
syyllisiä 1900-luvun alun keisarikunnassa - siis myös Suomessa - odotti vain yksi 
vaihtoehto: kuolemanrangaistus. Toisaalta se tuki, jota nuorukaisjoukko sai vanhem
malta polvelta, oli äärimmäisen vähäinen. Osa vanhemmista suorastaan tuomitsi tällai
sen seikkailupolitiikan.9 Kunnioitus lakeja ja ruhtinasta kohtaan oli liian voimakas, 
jotta sitä edes sortokauden tapahtumat olisivat pystyneet rikkomaan. 

Toisekseen ne olot, johon koulutettavat joutuivat, olivat omiaan luomaan joukosta 
yhtenäisen ryhmän. Oltiin vieraassa maassa, jonka kieli oli outoa. Olosuhteet pakotti
vat jääkärit tiiviimpään keskinäiseen yhteyteen kuin esim. kotimaan sotilasoloissa oli
si tapahtunut. Pitkäaikainen kasarmi-, leiri- ja rintamaelämä loivat jääkäreistä yhte
näisen ryhmän, jonka jäsenet Suomeen palattuaankin tunsivat poikkeavansa muusta 
väestöstä ja muusta Suomen sotaväestä. Koko ajan tapahtui myös karsintaa. Jouk
koon sopeutumattomat ohjautuivat toiselle tielle. Jäljelle jäänyt 1 261 miestä käsittä
nyt joukko oli sotilaallisestikin valioainesta, 10 minkä ryhmän jäsenet sangen hyvin tun
tuvat tiedostaneen. 

Jääkäriliikkeen taustalla oli kuitenkin aktivistien toiminta, joka tavallaan jatkoi 
Voimaliiton lakkauttamiseen päättynyttä varsinaista aktivismia. Värväys keskittyi 
aluksi Uusmaalaiseen osakuntaan. Se oli ylioppilasaktivistien alulle panemaa työtä, jo-

luokkaa. Tiedot pitäjän yhteiskuntarakenteesta kirjoittajan käsikirjoituksesta Järviseudun asutus, väestö 
ja yhteiskunta 1860---1975, joka on osa Järviseudun historian painossa olevasta II-osasta. Ne perustuvat 
pitäjän henkikirjoihin ja Vaasan läänin lääninkanslian arkiston passiluetteloihin (VMA). Siirtolaisuutta 
koskeva lyhennelmä julkaistu Siirtolaisuus - Migration - aikakauslehdessä 4/1981, s. 9-21. Tiedot 
henkirikollisuudesta Lassi Huttunen, Etelä-Pohjanmaan henkirikollisuuden tasosta vv. 1749-1900, 
HArk 1958 ja Heikki Ylikangas, Puukkojunkkareiden esiinmarssi. Keuruu 1976, s. 22-23 olevat kar
tat. Jääkäreistä K.A. Wegelius, Routaa ja rautaa V. Porvoo 1933; Lauerma 1966, s. 258-259. 

8 Wegelius 1933, s. 17-20, 30---32, 37-38; Ilmari Laukkanen, Kortesjärven historia. Vaasa 1960, s. 
229-300; Suomen jääkärien elämäkerrasto.

9 Lappalainen 1977, s. 44; Suomen poliittinen historia, 1977, s. 60. 
10 Tarkasti koulutusta ja oleskelua on kuvattu Lauerman jääkäripataljoona 27:n historiassa. 
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ka myöhemmin laajeni joukkovärväykseksi. Ja ensimmäisinä siinä toimivat henkilöt, 
jotka myöhemmin halusivat sanoa, miten valkoisen Suomen olisi tullut elää ja olla. 
Toiminnan käynnistivät mm. sellaiset henkilöt kuin Kai Donner, Y.O. Ruuth (Ruu
tu), Väinö Puhakka, P.H. Norrmen ja Väinö Kokko. Alkuvaiheessa neuvottelut van
hempien poliitikkojen kanssa eivät johtaneet tuloksiin. Eivät edes entiset kagaalin jä
senet halunneet tinkiä laillisuuskannastaan. Sen sijaan Tukholmassa oleskellut "van
ha" aktivisti Herman Gummerus tuli nopeasti mukaan, ja juuri hänen välityksellään 
ylioppilasaktivistit pääsivät yhteyteen Saksan kanssa sotilaskoulutuksen järjestämisek
si.11 Täten jääkäriaktivismi säilytti elimellisen yhteytensä aikaisemmin vaikuttaneeseen 
varsinaiseen aktivismiin. Yhteyttä routavuosiin osoittaa myös se tosiasia, että itse jää
käreistä suurin osa oli lähtöisin alueelta, jossa kutsuntalakkolaisten määrä oli ollut 
suurin. Vahvin edustus oli Etelä-Pohjanmaalta, seuraavina olivat Uusimaa ja Karjala. 12

Tietysti myös paikallisten värvääjien innokkuus ja tarmo vaikuttivat asiaan. Mutta 
tällöin joudutaan kysymään, miksi juuri em. alueilla värväysaktiviteetti oli suurin. 

Aktiivisesti, joskus jopa uhkarohkeasti ja ainakin senhetkisestä laista piittaamatto
masti toimittiin myös jääkärivärväyksessä. Lauerma tähdentää sitä, että paperilla mel
ko täydelliseltä näyttänyt värväysorganisaatio, jonka johdossa oli Aktiivinen komitea, 
ei suinkaan toiminut kitkattomasti, vaan esim. etappimiehet joutuivat työskentele
mään jokseenkin omin päin.13 Asia vaikutti poliittiseen käyttäytymiseen. Itsenäinen
toiminta oli omiaan totuttamaan aktivisteja ja värväreitä aloitteellisuuteen ja toimi
maan traditionaalisista keinoista poikkeavalla tavalla. Ehkä juuri jääkäreiden värväyk
sen ja kuljetuksen aikana totuttiin tekemään jotakin harkitsematta ja perusteellisesti 
punnitsematta tekojen poliittisia seurauksia enempää kuin niiden laillisuuttakaan.14

Todennäköisesti värväystoiminnan aikana harjoitettu salailu, passien väärentäminen, 
ns. yöllinen toiminta yleensä, 15 muuttui eräille etappimiehille elämäntavaksi, josta rau
hallisen ajan koitettua ei ollut helppo luopua. 

Entä aktivistien ja jääkäreiden ulkopoliittinen aateperintö? Edellä on jo todettu 
Suomen itsenäisyysajatuksen kuuluneen Suomen Aktiivisen Vastustuspuolueen ohjel
maan. Sitä varten jääkäriliikekin syntyi. Mutta jääkärit ja aktivistit jättivät - tai pa
rempi sanoa välittivät - seuraaville aikakausille myös ulkopoliittisen perinteen, joka 
ei enää olojen rauhoituttua 1920-luvulla ollut sopusoinnussa realiteettien kanssa. Tä
mä jo 1800-luvulta periytyvä tavoite oli suomalainen ekspansioajatus, joka voidaan ki
teyttää kahteen käsitteeseen, Suur-Suomeen ja heimoaatteen toteuttamiseen. 16 Tarkoi
tus oli yhdistää Suomen itärajan takana asuvat heimokansat, lähinnä itäkarjalaiset, 
yhdeksi valtakunnaksi Suomen kanssa. 

Kysymys oli todella sangen vanhasta aateperinnöstä, sillä jo suomalaisuusliikkee
seen oli 1800-luvulla liittynyt mielenkiinto heimokansoja kohtaan, ja se sai laajem
man merkityksen, se kehittyi Suur-Suomi -ajatukseksi, haluksi yhdistää kaikki suo
mensukuiset heimot. Jo ennen 1800-luvun puoliväliä käsitteelle oli annettu selvästi 
suomalaisia heimoaineksia yhdistämään pyrkivä merkitys, oli alettu puhua myös pan
fennismistä. Aikanaan C.E. Aspelundin käyttämän Suur-Suomi -termin oli populari
soinut Topelius puhuessaan suuresta, täydellisestä Suomesta, Suomen ja Itä-Karjalan 

11 Katso Lauerma 1960, s. 221. 
12 Lauerma 1966, s. 258-264 tarkka esitys asiasta. 
13 Lauerma 1960, s. 225. 
14 Värväystoiminnan luonteesta ja venäläisten viranomaisten suhtautumisesta jääkäriliikkeeseen yleensä 

esitys Oiva Turpeinen, Keisarillisen Venäjän viranomaisten suhtautuminen jääkäriliikkeeseen, Helsingin 
yliopiston historian laitoksen julkaisuja n:o 7. Helsinki 1980, ks. erit. 143-166. 

15 Esim. Turpeinen 1980, s. 200-233. 
16 Katso Nygård 1978, s. 241-250. 

3 - Suomalainen .. 
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yhteydestä. 11 Tämän termin, jota voidaan kutsua myös klassiseksi Suur-Suomeksi, is
kosti sivistyneistön tajuntaan August Ahlqvist runoissaan "Satu" ja "Suomen valta" 
niin lennokkaasti, että käsitteen arvo ja paikka heimokansoihin kohdistuneessa mie
lenkiinnossa turvattiin. 18 Siitä tuli kansallisen aateperinnön osa, jonka omaksuivat lä
hes kaikki ne, joilla oli merkitystä julkisen mielipiteen muodostajana. 

Näyttää siltä, että runoissa ja lauluissa välitetty aatemaailma ja ajatukset ovat aat
teellisen ilmaston sitä osaa, joka säilyy sukupolvelta toiselle. Myös sananparreksi, sä
keeksi tai aforismiksi kiteytynyt uskomus, toive ja tavoite on helppo välittää ja help
po pitää mielessä. Aktivistien ja jääkärien ulkopoliittisia päätavoitteita on turha etsiä 
julkaisuista ja kirjoista. Jääkäreiden elämä oli toimintaa, jossa tietoisesti harkittu 
ideologia ei päivän ohjelmaan paljon sekaantunut. 

Taustalla koko liikkeen alkuunpanneena ajatuksena ja tavoitteena oli Suomen itse
näisyys. Muita ulkopoliittisen ohjelman kohtia on jääkäriajalta vaikea löytää. Mutta 
kuten klassinen Suur-Suomi oli saanut ilmenemismuotonsa Ahlqvistin säkeissä Äänis
järvi, Pohjanlahti, Auran rannat, Ruijan suu, 19 samoin jääkäreiden ulkopoliittinen us
kontunnustus lausuttiin julki runossa, josta tuli jääkäripataloonan oma marssi, "Jää
kärimarssi". Siinä toistuivat samat kansallisromanttiset virikkeet, jotka olivat olleet 
ominaisia Ahlqvistin runoille,20 siinä heimoromantiikka ja Suur-Suomi -ajatus yhdistet
tiin nyt myös aseellisen joukon poliittiseen ohjelmaan. 

Heikki Nurmio kirjoitti "Jääkärimarssin" taiteellisen inspiraation vaikutuksesta ja 
kansallisromanttisen ajattelun elähdyttämänä, joten sille ei olisi annettava suurempaa 
aatteellis-poliittista merkitystä. Mutia se, että marssin sanat luotiin kilpailussa, jossa 
oli tuomaristo hyväksymässä ja palkitsemassa tuotetta, osoittaa, että marssissa mani
festoitu ajatus hyväksyttiin yleisesti. Marssin kolmatta säkeistöä voidaan pitää ulkopo
liittisena ideaalina, johon jääkärit pyrkivät. Tavoite ei ollut pieni, sillä kyseinen sä
keistö tarjoaa mahtavat ääriviivat tulevalle itsenäiseksi pääsevälle Suomelle: 

Häme, Karjala, Vienan rannat ja maa, 
yks' suuri on Suomen valta. 
Sen aatetta ei väkivoimat saa 
pois Pohjan taivahan alta. 
Sen leijonalippua jääkärien 
käsivarret jäntevät kantaa 
yli pauhun kenttien hurmeisten 
päin nousevan Suomen rantaa. 

Jääkäripiirissä tunnustettiin poliittiset olosuhteet ja ne otettiin myös huomioon pa
taljoonan omaa marssia tehtäessä, siiiä paikintolautakunta korjasi poliittisista syistä 
juuri esitetyn kolmannen säkeistön, jonka maantieteellinen osa oli aluksi kuulunut: 
Viro, Aunus, Karjalan kaunis maa, yks' suuri on Suomen valta. Syynä lienee ollut va
rovaisuus ja ilmeinen tietoisuus siitä, että saksalaiset lukivat Viron omaan vaikutuspii-

17 Nygård 1978, s. 21-24 ja mainitut lähteet. 
18 Hannes Sihvo, Karjalan kuva. Karelianismin taustaa ja vaiheita autonomian aikana. Helsinki 1973, s. 

38-41, 120-144; Jääskeläinen 1961, s. 38-45; Ilmari Kohtamäki, Ankara puutarhuri. August Ahl
qvist suomen kielen ja kirjallisuuden arvostelijana. Helsinki 1956, s. 46 erityisesti; Nygård 1978, s. 22
erikoisesti.

19 Katso Sihvo 1973, s. 120. 
20 Marssista yleensä Lauerma 1966, s. 640-647; Martti Haavio, Heikki Nurmion Jääkärien marssi, Neljän 

vuosikymmenen takaa. Porvoo 1958, s. 49-57; myös Nygård 1978, s. 50. 
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riinsä kuuluvaksi alueeksi. 21 Marssi ruotsinnettiin nopeasti. Se sai lisää arvovaltaa, 
kun Jean Sibelius sävelsi sen loppukesällä 1917.22 

Ulkopoliittista ekspansioajattelua ja jääkäreiden ja aktivistien osuutta siinä arvioi
taessa tulee erityisesti tähdentää sitä seikkaa, että marssin sanat kirjoitettiin jo kesäl
lä 1917 eli paljon ennen vaihetta, jolloin suomalaiset joutuivat sotaiseen kosketuk
seen toistensa kanssa. Kysymyksessä oli maaliskuun vallankumouksen luoma odotus, 
joka sai kaukana kotimaastaan toimineen jääkärijoukon elättelemään toiveita siitä, et
tä kahleitaan katkovalle maalle, itsenäistyvälle Suomelle, koittaisi pian uusi hetki, 
Suomessa syntyisi uusi satu, jonka lipunkantajina juuri jääkärit toimisivat. Mutta uusi 
satu syntyisi pauhun kentillä. Ei olisi itsenäistä suurta Suomea ilman sotaa ja aseellis
ta toimintaa. Jäljet viittaavat tässäkin suhteessa routavuosien aktivismiin, joka julisti 
vapautuksen tien kulkevan verikenttien kautta. Unelma periytyi edelliseltä vuosisadal
ta, ja pienessä, eristyneessä joukossa se oli säilynyt ja vallitsi jo silloin, kun muut po
liittisia tapahtumia tarkastellessaan alkoivat siitä vasta kiinnostua, siis silloin kun Ve
näjän valtio näytti heikoimmalta eli vuoden 1918 keväästä ja silloin kun oman sisällis
sodan onnistuminen lisäsi valkoisen puolen aktiivisuutta ja ekspansiohalua. 23 

Jääkäriliike jätti perinnökseen - tai siinä vaikutti - kaksi toisilleen melko ristirii
taista asennoitumistapaa. Eläteltiin kansallisromanttisia, idealismin kyllästämiä haavei
ta, mutta tähdennettiin ja ihannoitiin aseiden mahtiin perustuvaa voimakasta toimin
taa. Nämä osat eivät välttämättä ole keskenään ristiriidassa, jos ajatellaan, että tavoit
teet ja koko ideologian jäsensi idealistinen kansallis-romanttinen heimoajattelu, mut
ta menettelytapa valittiin toiminnan, ja nimenomaan aseellisen toiminnan piiristä. 

Entä se kohde, jota vastaan toiminta tuli suunnata ja se voima, joka ajateltiin ole
van tämän asenteen takana? Jääkäreiden oman marssin ensimmäinen säkeistö paljas
taa jääkäriliikkeen ideologian toisen romanttisvivahteisen käsitteen, joka poliittisen ti
lanteen muututtua kelpasi käytännön toimintaohjeeksi. Se on luettavissa säkeestä, jo
ka tähdentää, että jääkäreiden syvä isku on viha, sellaisen joukon viha, jolla ei oman 
katsomuksensa ja tosiasiallisesti juridisisestikaan ollut isänmaata. Se kertoo toiveensa 
menettäneiden miesten suhtautumisesta vieraaseen, sortajana koettuun valtioon. 
Myös tämä jääkäri-ideologian toinen puoli oli valmiina ja maailmalle manifestoitavak
si tarkoitettuna jo vuoden 1917 kesällä, siis paljon ennen Vihan Veljiä, paljon ennen 
AKS:aa ja vieläpä ennen bolsevikkivallankumousta. Säe "Syvä iskumme on, viha 
voittamaton" ilmaisi tunteenomaisesti suunnan, mitä ajatusjohteluiden Venäjästä pu
huttaessa piti noudattaa. 

Jääkäriliikkeen aatteellisen perinnön lisäksi asialla oli vielä kerrannaisvaikutuksen
sa. Jääkäreiden marssin toisen säkeistön loppusanat "satu uusi nyt Suomessa syntyvä 
on, se paisuu, se ryntää, se voittaa" voidaan katsoa enteellisiksi muussakin kuin siinä 
merkityksessä, että jääkärit toimivat vapautuvan Suomen, uuden sadun eräänä tär
keänä luojana. Tuskin Heikki Nurmio runoa kirjoittaessaan lienee edes aavistanut, 
että itse jääkäreistä muodostuisi Suomen historian eräs taru, jonka vaikutus paitsi so
tilaselämään myös itsenäistyvän ja itsenäistyneen Suomen henkiseen ilmastoon oli 
valtava. Artturi Leinonen on teoksessaan "Päin nousevan Suomen rantaa" osunut 
mielestäni asian sisimpään kirjoittaessaan: "Kun viimeinen viheriätakki on saapunut 
viimeiseen iltahuutoon eikä jääkäreitä enää ole, on kuitenkin jäljellä jääkäreitten ta
ru ... "24 Leinonen ei vain ottanut huomioon, että tämä taru alkoi kehittyä heti jääkä-

21 Lauerma 1966, s. 641--642. 
22 Lauerma 1966, s. 643--647. 
23 Vrt. Manninen 1982, s. 180--185. 
24 Artturi Leinonen, Päin nousevan Suomen rantaa. Porvoo 1963, s. 358. 
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riliikkeen muodostumisen yhteydessä, ja se vauhdittui Suomen itsenäisyyteen vievän 
kehityksen myötä. lääkäreistä tuli sankareita, joiden taru kerrottiin muistelmissa, leh
tikirjoituksissa ja kaunokirjallisuudessa jo kaksi- ja kolmenkymmentäluvulla.25 Itse ak
tivismiin osallistumattomilla nuorilla ja varttuneimmillakin henkilöillä oli yllin kyllin 
esikuvia seurattavana. Jääkäriliike näytti osoittavan, että se, mikä tuntuu mahdotto
malta, ei sitä ole. Uhmakas toiminta saattoi voittaa realiteetit, joiden voitiin toivoa 
vaihtelevan. Olihan jääkäreiden tarukin kertomus kahdesta tuhannesta nuorukaisesta, 
jotka lähtivät merten taakse taistelemaan synnyinmaansa vapauden puolesta, kuten 
Leinonen asian kiteyttää. 

3.3. Jälkiaktivistit ja Suunta-ryhmä 

Maaliskuussa 1917 Venäjällä puhjennut vallankumous merkitsi Suomessa poliittis
len asenleiuen jakaanlumiseen lähes yhtä paljon kuin vuoden 1905 suurlakko. Kansa
laisoikeuksien palauttaminen kirvoitti poliittista toimintaa toisen sortokauden alusta 
estäneet kahleet. Aktivistien unelma itsenäisestä Suomesta saattoi personoitua avoi
meen poliittiseen toimintaan. Kesällä käyty taistelu valtalaista ja eduskunnan hajoitus 
ryhmittivät poliittisesti aktiivit kansalaiset uudelleen. 1 Porvarillisella puolella huoleh
dittiin sekä ulkoisesta että sisäisestä turvallisuudesta. Pelättiin punaisia, sosialisteja, 
mutta edelleen myös Venäjää. Syksystä 1917 jääkäreiden värväysverkosto oli alkanut 
toimia "suojeluskuntien" organisaattorina. 2 

Klinge on huomauttanut, että saksalaisystävällisyys ja venäläisvastaisuus kehittyivät 
samasta aatepohjasta. Vuoden 1917 kokemukset ohjasivat suomalaisen oikeiston ajat
telua kumpaankin suuntaan. Aikaisempi aktivismiin kuulunut venäläisvastaisuus muut
tui bolsevikkien peloksi. Yhteistyötä Saksan kanssa perusteltiin sillä, että Saksa epäit
sekkäästi halusi auttaa Suomea, ja jälleen kerran esitettiin länsimaisen kulttuurin etu
vartioaseman sijaitsevan Suomessa. 3 Punaisten ja bolsevikkien aiheuttamaa pelkoa 
ruokki tarkkaan arvioimattomin määrin punainen terrori vuoden 1918 sisällissodan ai
kana. Oikeistolaisuuden kehityksen kannalta ei ole oleellista se, mitä ns. valkoisen 
terrorin aikana tapahtui. Se ei uhannut oikeistoa niin kuin venäläisten tukeman va
semmiston katsottiin tekevän. Ensimmäisissä· Helsingin vapauttamisen jälkeen ilmesty
neissä lehdissä kiitettiin saksalaisten puolustaneen länsimaista kulttuuria idän barba
riaa vastaan, mutta väitettiin myös Suomen valkoisten auttaneen heitä tässä työssä.4 

Jaakko Paavolaisen mielestä vaikuttavinta kansalaissota-vapaussodan jättämässä 
aatteellisessa perinnössä oli voittajien ja voitettujen välinen isänmaa-käsityksen dualis
mi. Voittajien eli valkoisten isänmaan keskeisiä tekijöitä olivat länsimainen kulttuuri, 
kristillinen maailmanjärjestys, pohjoismainen talonpoikaisvapaus ja perinnäinen oi
keusjärjestys5 eli kaikki ne tekijät, jotka löytyvät jo 1800-luvun fennomanian ja sveko
manian ideologioista. Sellainen isänmaa-käsitys, joka ei perustunut näille arvoille ja 
joka ei käyttänyt nimellisestikin samoja symboleja, hylättiin; sen ylläpitäjät - lähin
nä poliittinen vasemmisto - katsottiin isänmaattomiksi. Hehän eivät voineet puolus-

25 Tämän osoittaa pikainenkin silmäys Suomen kansallisbibliografian kyseisiä vuosikymmeniä koskeviin 
osiin. 

1 Lauerma 1966, s. 742-746; Juhani Paasivirta, Suomen itsenäistyminen. Suomen historian käsikirja 2. 
Porvoo 1964, s. 429-430. 

2 Juhani Paasivirta, Suomi vuonna 1918. Porvoo 1957, s. 39. 
3 Klinge 1972, s. 108-111; myös Uusi Suometar 21.1.1918. 
4 Hiedanniemi 1980, s. 19; Manninen 1982, s. 195-199; Rintala 1962, s. 32-35 ja 47-48. 
5 Jaakko Paavolainen, Kansalaissodan aatteellinen ja sosiaalinen perintö, Itsenäisyysjulistuksesta talviso

taan, s. 18-19. 
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taa voimassa olevaa yhteiskuntajärjestelmää, vaan heidän isänmaa- ja maailmakatso
muksensa määräsi sosialismi, jonka tuli vapauttaa köyhät kärsimyksistään.6 Käsitykset 
olivat olleet olemassa jo ennen sotaa, mutta sodan ja sen jatkoselvittelyjen aikana ne 
vahvistuivat. Suomalainen punikki samaistettiin ryssään, ja se lisäsi pelkoa, että val
lankumous leviäisi Suomeen. Ainakin tässä vaiheessa järjestelmä - siis neuvostovalta 
ja kommunismi - olivat asioita, joita vihattiin. Suunta oli järjestelmästä kansaan ja 
ideologiasta yksilöön. Asioiden subjektiivinen merkitys ratkaisi. Oleellista ei ollut, 
uhkasiko neuvostovaltio Suomea vai ei, vaan se, että sen uskottiin niin tekevän. 

Aiheen kannalta on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää pyrkiä löytämään ne reaaliset 
kohteet, joissa tämä perintö heijastui ja sitoutui suomalaisen oikeiston ideologiaan ja 
käyttäytymiseen. Paavolainen käyttää esimerkkinä suojeluskuntajärjestön roolia yh
teiskunnassamme ja siinä maailmansotien välisenä aikana tapahtunutta muutosta.7 

Paavolaisen käsitys on aiheellinen ja suojeluskuntajärjestö ansaitseekin huomiota, 
kun yritetään kartoittaa niitä piirejä ja järjestöjä, joissa aktivismin kylvö iti. Mutta 
ennen kuin suojeluskuntajärjestö oli vakiintunut, oli vaikuttanut eräs vähemmän huo
miota saanut, hyvin hetorogeeninen ja tilapäiseksi jäänyt oikeistoryhmä, joka edusti 
ns. jälkiaktivismia ja joka rekrytoi ydinjoukkonsa jäsenet lähinnä jääkäriliikkeeseen 
tavalla tai toisella osallistuneista kansalaisista. 

Se sai kannattajia myös nuoremmasta, aktivismia ja jääkäreiden uhkarohkeaa yrit
teliäisyyttä ihailevasta polvesta, joka halusi itsekin suorittaa vastaavia urotekoja. Jäl
kiaktivismissa toimi henkilöitä, jotka olivat pysyneet koko ajan mukana, vaikka akti
vismin ideologia oli puolessatoista vuosikymmenessä muuttunut vasemmisto-radikaali
vallankumouksellisesta oikeistokonservatiiviseksi. Jääkäriaktivistien konkreettisetkin 
yhteydet sosialisteihin ja työväenliikkeeseen olivat katkenneet jo vuoden 1917 puolel
la, ja kevään 1918 tapahtumat saivat aktivistit samastumaan oikeistoon ja laajemmin 
käsitettynä epämääräiseen valkoiseen Suomeen. 8 

Aktivistien johtajien lähtökohdat eivät ennakolta tarvinneet olla reaktionäärisiä ja 
konservatiivisia. Mutta kansallisen vapaustaistelun muuttuminen kansalaissodaksi, 
Karjalan kysymyksessä koettu ulkopoliittinen pettymys, vaikka kuinka yritteliäästi oli 
Itä-Karjalan kysymystä ajettu,9 ja itsenäistyneen Suomen alkuaikojen haparointi, sai
vat aktivistit arvostelemaan jyrkästi keskustapolitiikkaa, parlamentarismia ja de
mokraattista järjestelmää yleensä. Epäkohta personoitui Ståhlbergin presidenttiydes
sä. Olihan hän ollut jääkäriliikkeen vastustaja ja tasavallan presidenttinä ensisijaisesti 
hän oli vastuussa sovittelevasta idänpolitiikasta. rn 

Jälkiaktivistien merkityksen havainnollistamiseksi on viitattava tarkemmin itsenäi
syysliikkeen salaisiin johtoelimiin ja niiden sekä ns. jälkiaktivismin välisiin henkilösuh
teisiin. Ne paljastavat perinteen välitysmekanismin. Itsenäisyysliikkeen kotimaisina 
johtoeliminähän olivat ylioppilaiden keskuskomitea ja ns. Aktiivinen komitea (AK). 
Aseellisia tarkoituksia varten oli vuonna 1917 perustettu erityinen Sotilaskomitea (Mi
litärkomite). Viimeksi mainittu elin poikkesi edellisistä siinä, että sen jäsenet olivat 
entisiä Haminan kadettiupseereita ja selvästi vanhempia kuin esim. ylioppilaiden 

6 Paavolainen em. artikkeli, s. 24. 
7 Paavolainen em. artikkeli, s. 25. 
8 Lauri Hyvämäki, Kommunismi ja jälkiaktivismi, Suomalainen Suomi 4/1958, s. 277-278; Hyvämäki 

1971, s. 94. 
9 Tästä katso Jääskeläinen 1961, esim. s. 86-88, 95-96, 122-123, 209-222, 287-288; myös Nygård 

1978, s. 55-58, 64---65, 69-74. 
10 Blomstedt 1969, s. 387 eteenpäin; Hyvämäki 1971, s. 96. 
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edustajat. 11 Aktiivinen komitea ei lopettanut toimintaansa vuoden 1917 jälkeen vaan 
kokoontui käsittelemään poliittisia kysymyksiä vielä vuoden 1919 puolella. 12 

Lähinnä AK:n ja ylioppilaiden keskuskomitean jäsenten äänitorveksi perustettiin 
1919 toukokuussa edempänä tarkemmin puheeksi tuleva Suunta-niminen viikkolehti. 
Suunta-ryhmään kuuluivat Aktiivisen komitean jäsenistä ainakin Otto Åkesson, Kai 
Donner ja tohtori Eino Suolahti. AK-laiset Åkesson, Elmo E. Kaila, Eino Suolahti 
ja kenraali H. Åkerman puolestaan kuuluivat 1919 vaikuttaneeseen ns. aktivistien 
projektiin. Kysymys oli Mannerheimille tehdystä ehdotuksesta hajottaa eduskunta hal
litusmuodon vahvistamisen jälkeen ja aloittaa sen jälkeen sotatoimet Pietaria vastaan. 13 

Merkityksekästä on se, että AK:n miehet ajoivat pontevasti monarkiaa ja toisaalta 
se, että monarkian kannattajien joukossa puuhasi aktiivisesti moni myöhemmin 
Suunta-ryhmässä toiminut aktivisti. Varsin innokas oli esim. Kaila, joka 1917 oli 
AK:n sihteerinä johtanut suojeluskuntien yhdyselimeksi perustettua Uutta Metsätoi
mistoa. Monarkistista propagandaa tekivät innukkaasli myös Y.O. Ruulh, Toivo Kau
koranta, Otto Åkesson ja Martti Pihkala. 14 Hyvämäki korostaakin valtiomuototaiste
lun herättäneen eloon aktivistien vanhan taistelujärjestön. Monarkiasuunnitelman ka
riutuminen ei sekään merkinnyt aktivistien toiminnan loppumista, sillä olihan heidän 
periaatteisiinsa alusta lähtien kuulunut ohje: keinot on tarkistettava tilanteen muuttu
essa. Aktivistien projektin jäsenten vaikutusmahdollisuuksia arvioitaessa on myös syy
tä muistaa, että Åkerman oli 1919 valtionhoitajan, siis Mannerheimin, sotilaskanslian 
päällikkö, Hannes Ignatius oli uudelleen nimitetty yleisesikunnan päälliköksi, Eino 
Suolahti oli nuoren polven taustavoima kokoomuspuolueessa - olihan hänen veljen
sä Hugo Suolahti kokoomuksen valtuuskunnan puheenjohtaja - ja Elmo E. Kaila oli 
helmikuussa 1919 nimitetty ylitarkastajaksi eli valistuspäälliköksi vasta perustettuun 
Suojeluskuntain yliesikuntaan. 15 Mutta aktivistien johtajat olivat ajatelleet laajemman
kin toiminnan organisointia jo edellisen vuoden puolella. Kokemustensa, maineensa 
ja henkilökohtaisten suhteittensa avulla heillä oli suuri vaikutusvalta entisiin, aktivis
min salaisessa organisaatiossa työskennelleisiin henkilöihin. Kenttä luotti heihin. Kai
la oli jo vuoden 1918 marraskuun puolivälissä kirjoittanut eräille pääasiamiehilleen 
maakuntiin ja kutsunut heidät vaaranalaisen tilanteen - saksalaissuuntaus oli luhistu
nut - vuoksi Helsinkiin neuvonpitoon. 16 Kokouksessa esitettiin mielipide, että Suo
men tulevaisuutta ei saanut jättää hallituksen ja eduskunnan varaan, jotka ennen pit
kään saattaisivat olla puolipunaisia sisältä ja myöntyväisiä ulkoapäin. Jotta itsenäi
syysmiesten ponnistusten tulokset eivät tuhoutuisi liberaalien ja punaisten käsissä, 
suunniteltiin perustettavaksi luja järjestö niistä henkilöistä, jotka asettivat Suomen si
säisen vapauden ja ulkonaisen itsenäisyyden toimintansa ainoaksi ohjenuoraksi. 11 

Aktivistien uudelleen elvytetyn työjärjestön luonne oli selvästi oikeistoradikaalinen. 
Se myös osoittaa, milloin ja missä yhteydessä ja minkä vuoksi oli tapahtunut muutos 
suhtautumisessa sosialisteihin. Edellä esitetyt tiedot perustuvat nimittäin Kailan kir
jeeseen, ja juuri Kaila oli vuonna 1917 ollut AK:n se jäsen, joka kauemmin kuin 
muut oli itsenäisyystaistelun eräänä perusehtona vaatinut sosialistien saamista mu-

11 Lauerma 1966, s. 193, 749; Lauri Hyvämäki, Aktivistit ja Pietarin retki, HAik 1972, s. 189-199. 
12 Suunta 10.5.1924; myös Hyvämäki HAik 1972, s. 190. 
13 Suunta, näytenumero 1919; Hyvämäki HAik 1972, s. 189; tiedot on esitetty osin myös Santeri Alkion 

päiväkirjassa 8. ja 11.6.1919, V A. 
14 SA, E. E. Kailan kokoelma (pk. 637), "Monarkistit"; myös Hyvämäki HAik 1972, s. 191. 
15 Hyvämäki HAik 1972, s. 191. Henkilötiedot saatu Kansallisesta elämäkerrastosta. 
16 Kaila Aarne Pietiselle ym. 15.11.1918, Kailan kok., SA; tiedot esittänyt myös Hyvämäki HAik 1972, s. 

193. 
17 Kaila pääasiamiehille 21.12.1918, Kailan kok., SA; ks. myös Suunta 1 ja 30/1919. 
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kaan. Kansalaissodan kokemusten jälkeen hänellä ei kuitenkaan ollut enaa "illuu
sioita". Hän oli ehdoton valkoisen Suomen mies. Vuoden 1918 lopussa ja 1919 al
kupuolella oli tapahtunut myös valtionhoitaja Mannerheimin ja aktivistien johtajien 
lähentyminen. Välithän olivat olleet varaukselliset ylipäällikön ja jääkäreiden välillä 
kevättalvella 1918 sattuneen konfliktin jälkeen. Niitä eivät olleet parantaneet myös
kään väitteet tsaarinupseereiden ja venäläisyyden suosimisesta. Aktivistien nauttima 
suosio ja vaikutusvalta oli tarpeen Mannerheimille. Osapuolten ulkopoliittiset pyrki
mykset näyttivät yhtyvän Pietarin retkessä, jota aktivistit ja tarkemmin ottaen Kailan 
joulukuussa 1918 henkiin puhaltama "firma" intensiivisesti propagoivat. 18 Vuoden 
1919 alusta useat Mannerheimiin varsin pidättyvästi suhtautuneet aktivistijohtajat 
muuttuivat valkoisen kenraalin ihailijoiksi. Esim. Suolahden ja Donnerin uskollisuus 
häntä kohtaan säilyi loppuun saakka. 19 

Heinäkuun 17. vuonna 1919 oli tappio sekä Mannerheimille että aktivisteille. Edel
lisestä ei tullut armeijan, jääkäreiden ja suojeluskuntien painostuksesta huolimatta 
Suomen presidenttiä. Aktivistien poliittinen merkitys väheni selvästi. Edellä mainittu 
"aktivistien projekti" oli kariutunut lopullisesti. Varsin pieni lohtu oli, että heidän toi
mintansa Aunuksen ja Inkerin asiassa jatkui.20 Osapuolten yhteiset ulkopoliittiset py
rinnöt raukesivat. Asiaan vaikutti lähinnä valtionhoitajan ja aktivistien tavoitteiden ja 
asenteiden erilaisuus. Mannerheimia kannusti toimintaan sympatia vanhaa Venäjää 
kohtaan ja bolsevismin vastustaminen. Aktivistien lähtökohtana oli viha Venäjää koh
taan yleensä. Se sai heidät suhtautumaan epäluuloisesti valkoisiin vastavallankumouk
sellisiin. He vaativat Aunuksen retkelle etusijaa. Mannerheimille oli tärkeä Pietari. 

Mutta aktivistitkaan eivät olleet yksimielisiä. Puuttumatta yksityiskohtaisesti eri 
mielipiteisiin, todettakoon tässä, että Aktiivisen komitean nuorimmat jäsenet ja ai
heen kannalta keskeiset persoonat, Kaila ja Donner eivät olleet samaa mieltä Pietarin 
retkestä. Kun Kaila kehotti asiamiehiään propagoimaan retkeä, esim. Suunta-lehti, jo
�a Donner johti, kirjoitti sitä vastaan. Kaila toimi kesällä 1919 selvästi radikaalim
min kuin muut aktivistijohtajat.21 Vuosi 1919 oli niin kiihkeää aktivistien toiminta
aikaa, että silloin sattuneita tapahtumia ja esiintyneitä henkilöitä ja ryhmiä sekä näi
den esittämiä mielipiteitä ja niiden vaikutusta myöhempään aikaan kannattaa tarkas
tella seikkaperäisemmin. Yleinen poliittinen tilanne oli aktivistien esiintymiselle otolli
nen. Neuvosto-Venäjä oli heikoimmillaan valkoisten kenraalien ja länsivaltojen inter
vention puristuksessa. 22 Itä-Karjalassa, jonne suomalaiset olivat tehneet retkiä jo vuo
den 1918 aikana ja jonka omistamishalua myös itse valkoinen kenraali Mannerheim 
oli osoittanut 23.2.1918 antamassaan kuuluisassa päiväkäskyssä sekä jonka alueeseen 
olivat monet retkikunnat ja eräät heimotyöjärjestöt pureutuneet,23 oli sekava tilanne. 
Suomessa varsinkin yliopistopiireissä jatkui heimokansallinen innostus, kun Viron va
paussota Itä-Karjalan kysymyksen ohella sai ylioppilaat haaveilemaan koko yhtyneen 
Suomen suvun tulevaisuudesta. Poliittinen tilanne näytti avaavan näkymän todella 
mahtavasta Suur-Suomesta. Lehdistö kirjoitti ärhäkästi Aunuksessa vallitsevasta bol
sevikkiterrorista. Kirjoittelun sävyä terävöittivät erään heimojärjestön, Itä-Karjalan 
komitean, lehdille antamat tiedot. Komitean sihteerinä toimi aktivisti Herman Sten-

18 Pietarin retken suunnittelusta ja aktivistien osuudesta on hyvä esitys em. Hyvämäen artikkeli HAik 
1972, erit. s. 199 alkaen sivulle 207. 

19 Hyvämäki HAik 1972, s. 192-193. 
20 Hyvämäki HAik 1972, s. 202, 204; Blomstedt 1969, s. 380. 
21 Katso esim. Suunta 24.5.1919; Hyvämäki HAik 1972, s. 206 ja 208; ks. myös Blomstedt 1969, s. 381. 
22 Tuomo Polvinen, Venäjän vallankumous ja Suomi 1917-1920. 1. Porvoo 1967, s. 166---167. 
23 Nygård 1978, s. 65-70 ja mainitut lähteet. 
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berg. Suomalaiset hyökkäsivät Aunukseen, mutta liittoutuneiden vastalauseiden vuok
si Suomen hallituksen oli julistettava, että retki oli suunnattu pelkästään bolsevikkejä 
vastaan eikä sillä pyritty aluelaajennukseen. Periaatteessa Mannerheimin oli helppo 
sulattaa tämä asia, sillä hän ei ollut vakaumuksellinen Suur-Suomen ihailija, vaan 
käytti Itä-Karjalan kysymystä bolsevikkivallan kukistamisen välineenä. 24 Hänen tavoit
teenaanhan oli hyökkäys Pietariin. 

Aktivistit propagoivat innokkaasti retken puolesta julkisuudessakin. Kärjistetty esi
merkki tästä oli suomenruotsalaisen runoilijan Bertel Gripenbergin kirjoitus "Pietari", 
jonka keskeinen sanoma oli nimetä Pietari Suuren perustama kaupunki naapurikanso
ja väijyväksi hirviöksi, josta mustan itsevaltiuden kukistuttua punainen hirmuvalta nyt 
ojensi polyypinkäsiään yli maailman, ennen kaikkea Suomea kohti. Mutta kirjoittajan 
mielestä tämän ei tarvinnut tapahtua, sillä suomalaiset saattoivat hyökätä Pietariin ku
ten olivat hyökänneet Tampereelle, kohti punaisia. Euroopan tulevaisuus oli valkoi
sen Suomen miekan kärjessä. Suomi hankkisi lurvallisuuden ainoastaan hävittämällä 
käärmeen pään, valloittamalla punaisen tartunnan pesäkkeen Nevan rannalla.25 Kirjoi
tus osoittaa äärimmäisen oikeistolaisen aggression kohdistuneen ennen kaikkea bolse
vismia, siis Venäjän uutta poliittista systeemiä eikä niinkään venäläistä kaupunkia, 
Pietaria, vastaan. Sen kärki kohdistui myös suomalaisiin punaisiin eikä sanoma itse 
asiassa ollut kovinkaan kaukana Gripenbergin jo vuonna 1907 julkaisemasta runosta 
"En dröm om folkviljan", jossa profetoitiin punaisten - silloisten sosialistien - suo
rittamia hirmutöitä. 26 

Runoilijan hahmottamat näkymät ja suorittamat tilannearviot sekä ohjelmajulistuk
set eivät tietysti todista paljoakaan, varsinkin kun kyseessä on sellainen henkilö kuin 
Bertel Gripenberg, jota lienee äärioikeistolaistenkin piirissä pidetty poikkeuksellisena 
ilmiönä. Toisaalta on muistettava, että Gripenberg kelpasi valkoisen puolen joukkoi
hin ja sodan jälkeen hän toimi suojeluskunnan piiripäällikkönä. Hänen esittämänsä 
ajatukset eivät myöskään liene olleet aivan sopimattomia poliittista pettymystä Suo
men kehityksestä tunteneille aktivisteille, eivät edes valkoiselle kenraalille. Tarvittaes
sa vaieta osaava vapaussoturien johtaja totesi ruotsinkielisessä suojeluskuntalehdessä 
vielä 1921 uudenvuodentervehdyksessään, että suojeluskuntalaisten oli oivallettava oi
kein aloitteen arvo siinä "maailman kamppailussa", jota Moskovasta käsin johdetaan. 
Heidän ei koskaan tullut unohtaa vuoden 1918 Etelä-Suomea. 21 Monista tavoitteista 
ja mielipiteistä huolimatta aktivisteja askarrutti ennen kaikkea kysymys, miten Suomi 
selviytyisi bolsevikki-Venäjän naapurina. Tässä mielessä aktivismin ja samalla äärioi
keistolaisuuden painopiste itsenäistyneen Suomen alkuaikoina oli juuri ulkopoliittisis
sa kysymyksissä, joten Rintalan esittämä määritys siitä, mitä äärioikeistolaisella tar
koitetaan, ei liene aivan perusteeton. Tähdentäähän hän voimakkaasti sitä, että ääri
oikeistolaiseksi voidaan nimetä henkilöt, jotka kansalaissota-vapaussotaan välittömäs
ti liittyneinä aikoina kannattivat bolsevikkeja vastaan suoritettavaa interventiota. 
Myös ne suomalaiset, jotka ikänsä vuoksi vaikuttivat vasta maailmansotien välisenä 
aikana ja jotka olivat sitä mieltä, että Suomen olisi tullut osallistua kyseiseen operaa
tioon, voitaisiin nimetä äärioikeistolaisiksi. 28 

Koska aktivistien peruslähtökohta oli, että Suomen ulkopolitiikkaa oli hoidettu ta-

24 Paasivirta 1961, s. 226-228; Polvinen 1971, s. 150. 
25 Julkaistu Hämeen Sanomissa 6-7/1919. Siteerattu tässä Hyvämäen 1971, s. 98---99 mukaan. 
26 Hyvämäki 1971, s. 39-41; katso myös Salminen 1967, s. 154-157. 

27 Svenska Skyddkåristen 1/1921; katso myös Hyvämäki 1971, s. 101. 
28 Rintala 1963, s. 87-88. 
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valla, jota oli arvosteltava kärkevästi, joukko halusi toimia ohi "virallisen Suomen" 
oman näkemyksensä mukaan turvatakseen kansan ja valtion itsenäisyyden. Ryhmitty
mä oli valmis käyttämään aseellisiakin keinoja ja laittomia teitä, joten aktivismin täh
tihetkien toimintamallit kiehtoivat heitä yhä. Suomen itsenäistymiseen liittyneet eri
koislaatuiset olot olivat totuttaneet joukkoon kuuluneet henkilöt toimimaan sekä jul
kisesti että salaa ja käyttämään toiminnassaan menetelmiä, joita voimassa oleva laki 
ei hyväksynyt, joskin eräät henkilöt näyttävät olleen pelkästään sopeutumattomia ta
savaltalais-kansanvaltaiseen järjestelmään ja yleensä rauhallisiin oloihin.29 

Kuten aiemmin on todettu, varsin sekalaisen aktivistiryhmän väliaikaiseksi yhdyssi
teeksi muodostui vuonna 1919 Suunta-niminen poliittinen viikkolehti. Lehden perusta
minen laajojen ulkopoliittisten suunnitelmien aikaan osoittaa sekin, että aktivistit tut
kailivat varsin innokkaasti ulkopolitiikkaa. Lehden ensimmäisenä päätoimittajana 
ahersi Y.O. Ruuth (Ruutu). Ruutu kuului henkilöihin, jotka olivat olleet käynnistä
mässä jääkäriliikettä ja jotka ns. Bruhnin paljastusten vuoksi oli vangittu vuoden 
1916 alussa. Säätytalon kirjastonhoitajana hänellä oli ollut hyvä mahdollisuus hoitaa 
yhteyksiä jääkäriliikkeen miehiin.30 Ruutu toimi myös ylioppilaskunnan puheenjohta
jana. Lehden toimitussihteerinä oli Eino Tikkanen. Johtokunta oli miehitetty aktivisti
silla voimilla. Kai Donner oli puheenjohtaja, jäseninä olivat pankinjohtaja F. Hallia, 
pankinjohtaja P .J. Hynninen, maisteri Toivo Kaukoranta, tohtori Eino Suolahti ja 
tuomari Otto Åkesson. Varajäseniä olivat johtaja 0. Larson, opettaja Martti Pihkala 
ja kamreeri H.A. Parmala.31 Monet edellä mainitut henkilöt sekä jotkut lehteen kir
joitelleet poliitikot ajoivat aktiivisesti Itä-Karjalan liittämistä Suomeen ja puuhasivat 
�ekä heimojärjestöissä että heimoalueiden hallintoa varten järjestetyissä elimissä. 

Jo ohjelmajulistuksessaan "uuden suunnan" miehet tunnustautuivat jääkäriliikkeen 
ja vuoden 1918 vapaussodan perinteiden vaalijoiksi, sillä lehden ensimmäisessä nume
rossa todettiin viime vuosien tapahtumien kehittäneen Suomessa, ja nimenomaan kan
san keskuudessa, uuden valtiollisen suunnan, jonka tunnusmerkkinä oli kansallinen, 
suomalainen ajatustapa ja päämääränä vahvan suomalaisen valtakunnan kehittämi
nen. Kirjoituksessa vedottiin jääkäriliikkeeseen, joka Pohjanmaalla ja Karjalassa ta
pahtuneiden kansannousujen kanssa oli ilmentänyt selvimmin uutta suuntaa.32 Koska 
suomalaisen politiikan päätehtävä oli suomalaisen sivistysvaltion luominen, se edellyt
ti suomalaisten heimojen pyrkimysten mahdollisimman tehokasta tukemista niiden 
ponnistellessa vapauteen ja kansalliseen olemassaoloon. Tässäkin vaiheessa tähden
nettiin kansallista suomalaista ajattelutapaa ja päämääränä vahvaa suomalaista valta
kuntaa. Tunnukset perustuivat vaatimuksiin, jotka jo Snellman aikanaan oli esittänyt 
ja jotka olivat säilyneet kansallisilta osin samanlaisina sata vuotta. 33 Mutta ohjelman 
kärki oli ulkopoliittinen, sillä suomalaisen ulkopolitiikan pääpyrkimykseksi julkaisijat 
näkivät velvollisuuden suojella suomalaisia heimoja ja tukea niiden pyrkimyksiä. Pää
määrään pääsemiseksi oli välttämätöntä, että ne piirit, jotka panivat alulle itsenäisyys
liikkeen, pysyisivät koossa ja puolueisiin katsomatta kokoaisivat voimansa suojaa
maan maan itsenäisyyttä ja suomalaista valtioajatusta.34 

Vaikka ulkopoliittiset tavoitteet jo ennakolta ilmoitettiin niin selvästi, ettei niistä pi-

29 Vrt. Hyvämäki 1958, s. 278. Ehkä kuvaavan mutta samalla kärjistyneen esimerkin näistä ns. sopeutu
mattomista tarjoavat lapuanliikkeessä myöhemmin mainetta hankkineet Artturi Vuorimaa ja Kosti-Paa
vo Eerolainen, ks. Siltala II. 1982. 

30 Ruudusta katso Turpeinen 1980, s. 143-45. 
31 Hyvämäki 1958, s. 278; lehden julkaisijoista ja kirjoittajista Suunta 1/1919 ja 19/1919. 
32 Suunta 1/1919. 
33 J.A. Kemiläinen, Aitosuomalaisuusliike. Helsinki 1930. 
34 Suunta 1 ja 30/1919. 
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tänyt jäädä kenellekään edes pienintä epäselvyyttä, toimitus katsoi aiheelliseksi muu
tamaa kuukautta myöhemmin uudelleen selventää, että ulkopolitiikassa tulee Suunta 
ajamaan erikoisesti suomalaisheimojen aiheellisia toivomuksia vapautua Venäjän 
ikeestä. Lehti ilmoitti tukevansa Viron itsenäisyystaistelua ja pyrkivänsä vaikutta
maan siihen, että Suomi ja Viro lähentyisivät toisiaan.35 Ajatuksen taustalla näkyy itä
mässä ollut ajatus reunavaltioiden yhteistyöstä, mutta todennäköisesti vielä tässä vai
heessa oli kyse heimokansallisista aluelaajennuspyrkimyksistä. Olettamusta tukee kir
joituksen jatko, jossa Suunnan linjaksi ilmoitettiin myös tahto edistää inkeriläisten, 
aunukselaisten ja vienankarjalaisten kansallisia pyrkimyksiä. Suunnan kyseinen nume
ro ilmestyi 9.8.1919, jolloin aktivistien projekti oli romahtanut, jolloin Aunuksen ret
ken konkurssi oli enää selvittämättä mutta jolloin vakavasti harkittiin Inkerin autta
mista. 36 Sisä- ja ulkopolitiikan tiivistä yhteyttä Suunnan kirjoituksissa osoittaa presi
dentin vaalille annettu merkitys. Kai Donner totesi samassa numerossa, että valites
saan Ståhlbergin presidentiksi maalaisliitto ja edistyspuolue olivat osoittaneet tahto
vansa Suomen sivustakatsojaksi, kun Inkeri ja Aunus taistelivat vapautensa puolesta. 37

• 

Kuten yleensä lehdet niin Suuntakin kuvastaa politiikan vaihteluita selvästi. Äärioi
keistolaisuuden ohjelma ei ollut muuttumaton. Vuonna 1919 lähdettiin liikkeelle sel
vin Suur-Suomi -tunnuksin. Kesäkuun alkupäivinä nimimerkki G.A. (Gust. Arokal
lio) kirjoitti Suomen ja Venäjän suhteista ja kosketteli samalla Suomen tulevaa ja toi
vottua aluelaajennusta. Kirjoittajan mielestä Suomella ei olisi ainuttakaan turvallista 
hetkeä niin kauan kuin Kauko-Karjala oli Venäjän aluetta ja Itämeren maakunnat 
kuuluvat venäläisvaltioon. Vasta silloin kun Pietari olisi vapaakaupunki, kun Suomen 
itäraja siirtyisi "luonnollisiin uomiinsa" Syvärille, Ääniselle, Vienanlahdelle ja Jääme
relle, kun Itämeri neutralisoitaisiin, kun Viron ja Inkerinmaan itsenäisyys tunnustet
taisiin ja kun Venäjä tulisi moskovalaiseksi valtioksi, jonka painopiste olisi suuntautu
nut Mustaa merta ja Aasiaa kohti, Suomi olisi turvassa. Silloin olisivat myös Skandi
navia ja Länsi-Eurooppa suojassa bolsevismilta. Vasta silloin voisivat Suomi ja Venä
jä solmia ystävälliset suhteet.38 Vähän myöhemmin lehti vaati Karjalan kansan pelasta
mista siitä pimeydestä, johon Venäjä oli sen saattanut.39 

Lehti painosti hallitusta tietoisesti pyrkimään Suur-Suomen toteuttamiseen kaikin 
käytettävissä olevin keinoin. Tuskin koskaan Suomi saisi otollisempaa tilaisuutta pää
määrän saavuttamiseksi. Lehti kritikoi erikoisesti hallituksen tapaa hoitaa Inkerin ky
symystä.40 Ja vielä vuoden 1920 alussa toimituksen laatimassa artikkelissa, jossa koske
teltiin reunavaltioliittoa, kuvattaessa Euroopan tulevia valtioita - edellyttäen, että 
uusien valtioiden rajat olisivat kansallisia - esitettiin karttapohjalla Suomen valtakun
taan kuuluvan Suomi, Länsipohja, Ruija, Itä-Karjala, Kuolla ja Inkeri.41

Lehti polemikoi jyrkästi eräiden sanomalehtien käsityksiä, että aktivistien tavoite, 
jo jääkäreiden ilmaisema halu tehdä kaikkensa Suur-Suomen luomiseksi, oli seikkai-

35 Suunta 13/1919. 
36 Katso näistä esim. Nygård 1978, s. 74-79. 
37 Suunta 13/1919. 
38 G.A. Suomen ja Venäjän välisen naapurisovun edellytykset, Suunta 4/1919 (7.6.), s. 49. 
39 H.H. Siven, Imperialismi ja Kauko-Karjalan kysymys II, Suunta 18/1919 (13.9.1920), s. 185-187. 
40 Inkerin kysymys nykyhetkellä, Suunta 28/1919 (22.11.), s. 301. 
41 Kysymys ns. reunavaltioliitosta, Suunta 2/1920 (10.1. ), s. 17, jossa myös kartta Euroopan tulevista val

tioista. Suunta joutui kuitenkin saman vuoden huhtikuussa antamaan palstansa norjalaisen Konrad 
Nielsenin käytettäväksi. Nielsen kysyi, millä perusteella Suunnan mainitussa artikkelissa esitetyt rajat 
olivat kansallisia ja todisteli väestötilaston avulla, että esim. Pohjois-Norja kuului kansallisestikin Nor
jaan. Nielsen muisti myös kysyä, miten naapurimaat mahtaisivat uusiin rajoihin suhtautua, Eräs kansalli
suusraja, Suunta 17/1920. 
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lua. Sitä sen sijaan oli virallisen Suomen harjoittama irredentapolitiikka.42 Tarton rau
hanneuvottelujen aikana lehti ärhenteli Venäjälle, jonka tuli muistaa, ettei Suomen it
senäisen valtakunnan muodostumisessa ollut kyse pelkästään erään suomalaisen kan-

. sanosan, entisen suuriruhtinaskunnan alueen itsenäistymisestä vaan Suomen kansalli
sen kokonaisuuden yhdistämisestä saman valtioaatteen johdolla.43 

Lähtökohta Suunnan Itä-Karjalaa koskeviin kirjoituksiin näyttää olleen ulkopolitiik
ka, mutta kirjoitusten lähempi tarkastelu osoittaa, että se, mitä pelättiin, ei todellisuu
dessa ollut Neuvosto-Venäjä, vaan bolsevismi. Venäjän kanssa voitiin päästä sopi
mukseen, jos itäinen naapuri luopuisi Virosta, Inkeristä, Itä-Karjalasta ja Aunukses
ta. Kun järkiperäiset kansalliset rajat olisi saatu voimaan, paranisivat Suomen ja Ve
näjän suhteet.44 Jo lehden ensimmäisessä numerossa tuotiin varsin arvovaltaisesti, se
naattori Heikki Renvallin kynän avulla, esiin käsitys, jonka mukaan Suomen itsenäis
tymisen alusta olivat ulkopoliittisista asioista kiinnostuneet suomalaiset olleet sitä 
mieltä, että itäraja ei ollut turvattu, jos Kauko-Karjala jää suurvallan käsiin. Renval
lin mielestä näkökanta oli ymmärrettävä, jos otettiin huomioon, että itärajan tuolla 
puolen Äänisjärveä ja Vienanmerta myöten asui takapajuinen, kansallisesti sorrettu 
ja valtiollisesti poljettu suomalaisheimo. Suomen elinehtoihin kuului, että tämä heimo 
vapautettaisiin sekä bolsevismin saasteesta että venäläistyttämisvaarasta.45 Y.O.
Ruutu puolestaan kannatti osallistumista Pietarin retkeen mutta vaati, että ennen 
kuin askeltakaan siihen suuntaan otetaan, täytyy kaikkien valtojen tunnustaa Suomen 
itsenäisyyden ohella Viron itsenäisyys, Itä-Karjalan ja Aunuksen piti olla suomalaises
sa hallinnossa ja Pietarin retken päätarkoituksena tuli olla Inkerin vapauttaminen.46

Kun Aunukseen suuntautunut operaatio alkoi mennä heikosti, lehden toimitus moitti 
siitä Suomen hallitusta, joka ei ollut tukenut aktivistipiirejä ja jonka kanta Itä-Karja
lan kysymykseen oli ollut erittäin horjuva. Suomen oli valittava avustaako virallisesti 
Aunusta vai jättääkö väestö oman onnensa varaan. Ainoa mahdollinen vaihtoehto oli 
tukea Aunuksen vapaustaistelua täysitehoisesti.47 

Ennen Tarton rauhanneuvottelujen alkamista Kai Donner kirjoitti otsikoin "Nyky
hetki vaatii" tulevasta politiikasta Neuvosto-Venäjää kohtaan. Kirjoitus julkaistiin 
lehdessä 15.5., mutta sisältö osoittaa, että se oli laadittu jonkin verran aikaisemmin 
tai sitten laatijalla ei ole ollut käytettävissään täysin ajankohtaisia tietoja ulkopoliitti
sesta tilanteesta, sillä Donnerin mukaan juuri sillä hetkellä oli aika puuttua asioihin 
aktiivisesti. Ilman sanottavaa vastusta voitiin valloittaa Petsamo ja miehittää se niin, 
ettei vihollinen voisi sitä enää anastaa. Vienan Karjala taas oli Donnerin mukaan va
paa ja saattoi Suomesta saadun rahallisen ja muun avun turvin jatkaa Venäjästä eris
täytymistään.48 Bolsevikkien mahdollisesti hyökätessä alueelle Suomen olisi ryhdyttä
vä virallisestikin tukemaan väestöä asein ja miehin. Aunusta ei myöskään saanut lai
minlyödä, sillä alueen vapauttaminen ja puolustaminen ei vaatinut kohtuuttomia. Ja 

42 Virallista seikkailupolitiikkaa I, Suunta 14/1902 (1.4.1920). 
43 Suunta 31/1920 (31.7.1920). 

44 Aunuksen taistelu parhaillaan alkamassa. Siksi kehotetaan vapaaehtoisia liittymään mukaan. Katsaus 
poliittisiin tapahtumiin, Suunta 1/1919. 

45 Heikki Renvall, Itämeren neutralisoiminen, Suunta 1/1919. 
46 Y.O.R., Suomen itsenäisyys ja Suomessa olevat venäläiset, Suunta 1/1919. Kirjoituksessa todettiin, että 

yhteistoiminta Judenitsin asettamilla ehdoilla ei voinut tulla missään muodossa kysymykseen. 
47 Aunuksen puolesta, Suunta 8/1919 (5.7.); katso myös Vieläkö hallitus epäröi, Suunta 9/1919 (12.7.). 
48 Donnerin asioista antama kuva sopii noin kuukautta aikaisemmin vallinneeseen tilanteeseen, jolloin Uh

tuan maakuntapäivät ilmoittivat haluavansa itse hoitaa asioitaan (katso esim. Stacy Churchill, Itä-Karja
lan kohtalo 1917-1922. Porvoo 1970, s. 146, 156--159) ja jolloin puolalaisten menestyksekäs hyökkäys 
oli alkanut, katso esim. Polvinen 1971, s. 339-341. 
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kallisarvoisilla veriuhreillakin ostettuna se merkitsisi pysyvän kulmakiven laskemista 
rakennustyölle, jonka päämääränä oli tulevaisuuden Suomen, suuremman ja kansalli
suusrajojen mukaisen valtakunnan luominen. 49 

Välittömästi Tarton rauhan solmimisen jälkeen lehden toimitus ilmaisi tyytymättö
myytensä sopimukseen. Voittaja-asemastaan huolimatta Suomi oli jättänyt venäläisille 
"valtit käteen", jättänyt Karjalan omaan onneensa ja luopunut alkuperäisistä sangen 
realistisista vaatimuksistaan: Itä-Karjalan liittämisestä Suomeen. Suunta, joka kaiken 
aikaa oli suhtautunut kielteisesti rauhantekoon, ei toimituksen mielestä katsonut ole
van muuta mahdollisuutta kuin se, että eduskunta kieltäytyisi ratifioimasta sopimusta.50 

Tarton rauhan solmimisen myötä Suomen irredentapolitiikka oli johdettu täydelli
seen umpikujaan. Vaikuttavan loppuarvioinnin lehti antoi rauhasta todetessaan, että 
"pelkurit kirjoittavat joskus historiaa, kuten tällä hetkellä, mutta se aika tulee vielä, 
jolloin miehet sen teoilla ja henkensä kaupalla sanelevat". 51 

Suunnan kirjoittelu ja aktivistien kannanotot noudattivat 1919 ja 1920 sitä yleistä 
linjaa, joka oli vallalla poliittisen päivälehdistömmekin kirjoittelussa. Siinäkin kysy
mys Suomen politiikasta samastettiin suhtautumiseen Itä-Karjalan kysymykseen ja on
gelma Itä-Karjalan tulevasta asemasta puolestaan yhdistettiin jo hyvin varhain yleisiin 
rauhanehtoihin. Jo aseleponeuvottelujen aikana keskustan ja oikeiston lehdet olivat 
kehottaneet hallitusta varovaisuuteen ja vaatineet Itä-Karjalalle oikeutta päättää itse 
kohtalostaan. Uusi-Suomi oli suorastaan toivonut sotilaspiirien tekevän jotakin asian 
hyväksi,52 joten sen kannanotot eivät suuresti poikenneet äärioikeistoryhmän vaati
muksista. Suomen Sosialidemokraatti oli tähdentänyt rauhan solmimisen tärkeyttä, 
mutta rauhanneuvottelujen aikana sekin halusi Petsamoa Suomelle. Itä-Karjalasta voi
tiin lehden mielestä luopua.53 Sopimuksen solmimisen jälkeen eniten nyreissään tuntui 
olevan maalaisliiton Ilkka, joka koko ajan oli kannattanut aktiivista heimopolitiikkaa. 
Erityisen katkeraa oli Repolan ja Porajärven luovutus.54 Uusi Suomi puolestaan vaati 
pitämään lujasti kiinni näille pitäjille annetuista takeista. 55 

Mainitut toteamukset poliittisen päivälehdistön kirjoittelusta, johon ei edes ole otet
tu kaikkien räikeimpiä esimerkkejä eikä aggressiivisimpia lehtiä, osoittavat, ettei akti
vistien Suunta-ryhmän ulkopoliittinen "äärioikeistolaisuus" vuosina 1919 ja 1920 ollut 
poikkeuksellista. Rauhansopimuksen ratifioimatta jättämistä ei vaatinut ainoastaan 
Suunta-ryhmä. Oppositiossa rauhaa vastaan olivat myös eräät liikemiehet, joilla näyt
tää olleen etuja valvottavana Itä-Karjalassa. Heimotyöjärjestöt eivät voineet sopimus
ta hyväksyä, ja ns. maakuntien miehet, lähinnä Etelä-Pohjanmaalta, lähettivät sähkei
tä, joissa tuomittiin Itä-Karjalasta luopuminen.56 Asialla olivat myös ylioppilaat.57 So
pimuksen solmimisen jälkeen kaikki nämä Suunta-ryhmän tavoin yrittivät estää sen 
voimaantulon. Mm. P.E. Svinhufvud, K. Grotenfelt, T.H. Homen, H. Renvall, E.N. 
Setälä, G. Arokallio ja Tekla Hultin suunnittelivat ratifioinnin estämistä eduskunnas-

49 Nykyhetki vaatii, Suunta 20/1920 (15.5.). 
50 Vapaussotamme - Tarton rauha, Suunta 41/1920. 
51 Irredentapolitiikkamme Tarton rauhanneuvotteluissa, Suunta 42/1920; Vieläkin rauhasta, Suunta 47/ 

1920. 
52 HS 1.4., 27.4.1920; Hbl 13.4., 21.4. ja 27.4.1920; Ilkka 20.3.1920; US 21.3.1920. 
53 SS 10.6., 18.6., 13.7. ja 7.8.1920. 
54 Ilkka 1.10., 5.10., 9.10. ja 2.12.1920 sekä Nygård 1978, s. 282, viite 83. 
55 US 9.10. ja 15.10.1920. 
56 Vapaa Karjala 23.9.1920. 
57 Ylioppilaslehti 1 ja 8/1920; tarkemmin Blomstedt 1969, s. 411. 



sa. Ryhmän pontevasta esiintymisestä huolimatta parlamentissa ei kuitenkaan ollut 
enempää kuin 27 ratifioinnin vastustajaa. 58 

Tätä mittapuuta käyttäen suomalaisen äärioikeistolaisuuden poliittinen paino supis
tuu vajaaseen 15 % parlamentaarisesta voimasta. Monet rauhaa vastustaneista tekivät 
sen muista kuin pelkästään poliittisista syistä. Heidän kontaktinsa esimerkiksi heimo
järjestöihin olivat sellaiset, etteivät he voineet hyväksyä Itä-Karjalasta luopumista. 
Toisaalta esimerkiksi Svinhufvudia, Grotenfeltia, Homenia, Renvallia ja Setälää tus
kin voidaan nimetä äärioikeistolaisiksi, jos äärioikeistolaisella tarkoitetaan myös radi
kaalia poliittista menettelytapaa suosivaa henkilöä, siinä määrin laillisuutta tähdentä
neitä persoonallisuuksia kyseiset henkilöt olivat koko elämänsä ajan. Kyseessä lienee 
ollut normaali tapa ottaa kantaa ulkopoliittiseen kysymykseen. Ja enemmistön kan
nan vastustamisesta - siitäkin huolimatta, että se myöhemmän kehityksen perusteel
la osoittautui poliittisesti epäviisaaksi - henkilöä ei voida karsinoida äärioikeistoon. 
Mutta se ryhmä, joka äärioikeistolaiseksi voidaan luokittaa, piti ääntä ratifioinnin jäl
keenkin. Puhuttiin avoimesti Tarton häpeästä lähes samaan tapaan kuin Bertel Gri
penberg runoili Tarton tansseista.59 Matka ei ollut pitkä niihin Elias Simojoen sanoi
hin, joissa hän vielä 1930-luvulla vaati Tarton tanssien sinettien murtamista.6() 

58 Blomstedt 1969, s. 411; Tekla Hultinin suhtautumisesta rauhaan, Venla Kiiski, Tekla Hultin, poliitikko. 
Studia Historica Jyväskyläensia 15. Tampere 1978, s. 250--252; vrt. myös VP 1920, ptk. keskustelu, s. 
1419-1435, 1470--1568 ja äänestys s. 1569. 

59 Katso Hyvämäki 1971, s. 102, jossa kyseinen runo on esitetty. 
60 Toivo Nygård, Suur-Suomi -ajatus ja heimoalueet heimopropagandaa tehneiden järjestöjen äänenkan

nattajien kirjoittelussa 1920- ja 1930-luvulla. Suomen historian lisensiaattityö, JY 1973, s. 88-89 ja sii
nä mainitut lähteet. 
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4. AKTIVISMIN ANTI PUOLUEILLE JA JÄRJESTÖILLE

4.1. Nuorsuomalaiset konservatiivit ja ekspansionistit 

Käsitys, että suomalainen äärioikeisto olisi muodostanut jo varhain sekä aatteelli
sesti että toiminnallisesti täysin yhtenäisen ryhmän, on osittain harhainen. Voimakas
ta yhtenäistä suomalaista äärioikeistoa ei tosiasiassa ennen lapuanliikkeen esiinmars
sia eikä oikein silloinkaan ollut. Onkin aihetta tarkastella sitä, missä eri ryhmissä 
eräät äärioikeistolaisiksi joskus luetut henkilöt vaikuttivat. Ja vielä aiheellisempi on 
kysymys, oliko heistä jokainen äärioikeistolainen sekä aatteellisilta katsomuksiltaan 
että poliittiselta käyttäytymiseltään. Nuorsuomalaisten Karjala-harrastajien ei välttä
mättä tarvinnut olla äärioikeistolaisia, ei edes aktivisteja. Erilaiset järjestöt puoluei
den tapaan vetivät puoleensa henkilöitä, joiden intressit ja toiminta suuntautuivat hy
vin erilaisille tahoille. 

Esimerkiksi Theodor Homen oli kuulunut myöhemmät sortovuodet siihen nuorsuo
malaisten ryhmään, joka kuten on todettu, Suomalainen Kansa -lehden ympärille ke
rääntyneenä edusti kaikkein jyrkimpää passiivista vastarintaa. Homen oli vuosisadan 
lopulla suomenmielinen, vaikka kieliongelma ei ollut häntä suuresti kiinnostanut. 1 Sen 
sijaan nuorsuomalaisen puolueen erään haaran tiukka perustuslaillisuus kiehtoi häntä. 
Homen oli osallistunut innokkaasti kagaalin toimintaan ja kirjoittanut uutterasti Va
paissa Sanoissa. Tie johti Spalernajan kautta karkotukseen Novgorodiin. Joulukuun 
lopussa 1905 hän vapautui ja tuli 1908 yksikamarisen eduskunnan jäseneksi nuorsuo
malaisen puolueen mandaatein. Kuvavaa on, että valtiomuototaistelun yhteydessä 
suoritetun puolueiden pesänselvityksen takia Homen siirtyi kansalliseen kokoomuk
seen, 2 mikä oli tyypillistä monelle routavuosien poliitikolle Svinhufvudista alkaen. 

Homenia on vaikea luokittaa sisäpoliittisesti äärioikeistolaiseksi. Hän oli siirtymä
vaiheessa ennen kaikkea konservatiivi. Jos taas asiaa tarkastellaan ulkopoliittiselta 
kannalta, mikä voi olla täysin mielivaltaista - eihän esim. pelkästään aktiivisen ulko
politiikan kannattaminen voine tarkoittaa äärioikeistolaisuuden hyväksymistä - asia 
saattaa näyttää toiselta. Kuuluihan Homen niihin innokkaisiin sivistyneistön edusta
jiin, jotka täysin rinnoin ajoivat Itä-Karjalan liittämistä Suomeen. Vakuuttava näyttö 
tästä on poliittisen toiminnan ohella hänen yhdessä muiden tutkijain kanssa toimitta
mansa teos "Itä-Karjala ja Kuollan Lappi", joka paljosta asiasisällöstään huolimatta 
laadittiin suureksi osaksi sen vuoksi, että etsittäisiin perusteluja Itä-Karjalan liittämi
seksi Suomeen.3 Samoin on jo edellä todettu Homenin kuuluneen siihen joukkoon, 
joka loppuun saakka vastusti Tarton rauhaa. Homenin vaikutusta yleisesti arvioitaes
sa kannattaa huomio kiinnittää siihen, että hän oli paitsi valtiollisessa elämässä toimi
va aktiivinen poliitikko myös ylioppilasjohtaja, sillä hän oli toiminut Savokarjalaisen 
osakunnan kuraattorina 1888--1894 ja Savolaisen osakunnan inspehtorina 1905-
1923.4 

1 Katso Homenin lausuntoja valtiopäivillä, esim. VP 1905-1906, pappissäädyn ptk. 
2 Kansallinen elämäkerrasto. II osa. 1929, s. 454---455. 
3 Tästä katso Suunta 1923, s. 154; Itä-Karjala ja Kuollan Lappi. Helsinki 1918. 
4 Kansallinen elämäkerrasto II, s. 454. 



47 

Toinen nuorsuomalainen poliitikko, joka myöhemmin siirtyi kokoomukseen, oli 
kuuluisa kielentutkija, tiedemies ja aktiivinen yhteiskunta- ja kulttuurielämän vaikut
taja E.N. Setälä. Setälän vaikutus on jo hänen oppituolinsa vuoksi löydettävissä lähel
tä heimokansoja eli ulkopolitiikasta, heimokansapolitiikasta. ltsenäisyyssenaatin jäse
nenä Setälä joutui alusta pitäen läheltä seuraamaan Itä-Karjalan kysymyksen vaihei
ta. Hän lienee ollut vannoutuneimpia Suur-Suomi -ajatuksen kannattajia esim. vuon
na 1918. Lagerborgin mukaan - päätelmä perustuu Schaumanin antamaan tietoon -
Setälä ensimmäisenä senaatissa oli puhunut Suur-Suomesta.5 Setälän ansioksi ainakin 
karjalaispiireissä luettiin 1918--1919 ennen Tarton rauhaa Itä-Karjalassa, lähinnä Re
polassa ja Porajärvellä suoritettu koululaitoksen organisointi. Silloinhan Itä-Karjalan 
toimituskunnan hallintoalueelle järjestettiin suomenkielinen kansakoululaitos. 6 Setälä 
ei katsonut Tarton rauhansopimuksen riittävän takaamaan Itä-Karjalalle omintakei
sen kehityksen edellytyksiä,' ja hän vastusti rauhansopimuksen ratifiointia eduskun
nassa. Setälä oli myös eräs keskeinen vaikuttaja siinä prosessissa, joka käynnistettiin 
Itä-Karjalan asian saattamiseksi Kansainliiton käsiteltäväksi ja kansainvälisten oi
keusoppineiden lausuntojen saamiseksi. 8 Setälä lienee myös toiminut sen kokouk
sen pääpuuhaajana, jonka Itä-Karjalan asian harrastajat olivat kutsuneet koolle en
nen Tarton rauhan solmimista (17.9.1920) pohtimaan syntynyttä tilannetta ja jonka 
johdosta aktivistit ja heimoasiain harrastajat muodostivat erityisen tqimikunnan. Sen 
tehtävänä oli toimittaa Itä-Karjalan asiaa käsittelevä kirjanen ulkomaita varten ja vaa
tia rauhanneuvottelijoita esiintymään jyrkästi Itä-Karjalan puolesta.9 Tämän kokouk
sen konkreettisena seurauksena oli myös ollut Karjalan Liitto - Pro Carelian perus
taminen lokakuun 10. päivänä 1920, ja sen ensimmäiseksi esimieheksi oli valittu E.N. 
Setälä. 

Liiton valtuuskunnan jäsenten nimilista osoittaa konkreettisesti sitä joukkoa, joka 
ikään kuin virallisen ulkopolitiikan rinnalla ajoi omaa linjaansa ja jonka jäsenistä mo
net vaikuttivat muissakin yhteyksissä, myös Suunta-ryhmässä. Setälän ohella valtuus
kuntaan kuuluivat P.E. Svinhufvud, tuomari Palo, kauppaneuvos Sellgren, kansan
edustajat Alkio, Juutilainen, Heikkinen ja Linna, maisteri Santeri Ivalo, maisteri 1. 
Auer, tuomari Sopanen, johtaja W. Sario, Kai Donner, tuomari Otto Åkesson, joka 
oli toiminut mm. Aunuksen väliaikaisen hallituksen jäsenenä,1ankinjohtaja Hynni
nen, maisteri E. Hornborg, professori Sederholm ja kenraali kerman. 10 Liikemies
ten ohella vaikuttavin ryhmä oli maalaisliiton ja nuorsuomalaisen puolueen edustajia. 
Toisaalta, jos ryhmän ulkopoliittista agressiivisuutta tarkkaillaan, tulee pitää mielessä, 
että Karjalan Liitto - Pro Carelian toiminnan eräänä konkreettisena tuloksena oli 
Itä-Karjalan asiaa koskeva maltillinen kannanotto, jossa Karjalan ystäviä ja itse karja
laisia kehotettiin luopumaan suunnitelmista ryhtyä aseelliseen toimintaan, jota alueel
la oli haudottu. 11 

5 Nygård 1978, s. 71 ja mainitut lähteet. 
6 Koululaitoksesta Itä-Karjalassa katso Toivo Nygård, Itä-Karjalan pakolaiset 1917-1922. Tampere 

1980, s. 52-58. 
7 Itä-Karjala 27.2.1924. Lehti oli Karjalan kansalaisliiton Itä-Karjalan Komitean äänenkannattaja, järjes

töstä Nygård 1978, s. 65-70. 
8 Jääskeläinen 1961, s. 321-322; Toivo Kaukoranta, Itä-Karjalan vapaudentie. Porvoo 1944, s. 77-84. 
9 Esim. Jääskeläinen 1961, s. 309 ja Nygård 1978, s. 73. 

10 Katso Vapaa Karjala 14.10.1920 ja Jääskeläinen 1961, s. 315 viite 4. 
11 Tällaisen suunnitelman olivat tiettävästi laatineet Repolan väliaikainen nimismies H.N. Siven, josta sit

temmin tuli AKS:n symbolihahmo, ja Vienassa olevien suomalaisten joukkojen päällikkö. Asiaa selosti 
Itä-Karjalan Komitean kokouksessa 4.10.1920 Herman Stenberg, SA, Stenbergin kokoelma, Itä-Karja
lan Komitean kokousten pöytäkirjat; Jääskeläinen 1961, s. 316. 
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Setälän ulkopoliittisten ajatusten ulottuvuuksia kannattaa tarkastella hieman lähem
min. Ei niinkään siksi, että ne olisivat tyypillisiä äärioikeistolaisuudelle, vaan siksi, et
tä ne kouriintuntuvasti osoittavat, kuinka kaukana ajatukset ja ideologiat sekä tuntei
siin perustuvat lausumat ovat käytännön ulkopoliittisesta toiminnasta. Moni saattoi 
puheissa ja ideologisella tasolla olla äärioikeistolainen, mutta tämän suunnan radikaa
lin menettelytavan omaksuminen vaati usealta liian paljon. Edellä jo todettiin Setälän 
puuhailu Itä-Karjalan asian ajamiseksi ja hänen toiminnassaan noudattama melko 
maltillinen linja. Tunnettua myös on Setälän toiminta Suomen ulkoasiain hallinnon 
palveluksessa itsenäisyytemme alussa ja tehtävien luonteesta johtunut alistuminen lä
hettilään rutiinityöhön. Setälän ambivalenttisuus tulee ilmi kuitenkin siinä, että hän 
1920 alussa oli Vaivojaan kirjoittamassaan artikkelissa hyvin kärjistetysti kehitellyt 
teemaa - jota lähinnä ruotsinmieliset olivat jo 1800-luvulla korostaneet silloin kuiten
kin Ruotsia ja ruotsalaista sivistystä tarkoittaen - maamme väestön atuvartioasemaa 
kulttuurien ja erilaisten maailmojen välisessä taistelussa. Setälän mukaan Suomella 
oli sodan jälkeen maailmanhistoriallinen lähetystehtävä olla länsimaiden vartija idän 
barbariaa vastaan. Ja vain tästä johtuivat kielitieteilijän mukaan itsenäisen Suomen 
muut toimet, joista vain eräs, joskin tärkein, oli kaukokarjalaisten yhdistäminen suo
malaiseen sivistyspiiriin. 12 

Setälän kannanotot tuntuvat ymmärrettäviltä, jos niitä tarkastellaan paitsi itsenäi
syysmiehen myös suomenkielen tutkijan ja heimo- ja sukulaiskansojen harrastajan nä
kökulmasta. Vielä 1920-luvulla pidettiin luonnollisena, että se oppiaine, jota Setälä 
edusti, oli eräs niistä kansallisista tieteistä, joka erittäin läheisesti liittyi itäkarjalaisten 
elämän, kielen ja menneisyyden tutkimiseen. 13 Olivathan tämän oppituolin haltijat 
Castrenista, Lönnrothista ja Ahlqvistista Genetzin kautta juuri Setälään jo omien tut
kimusmatkojensa ja pelkän tieteellisen luovan työnsä vuoksi hyvin läheisessä koske
tuksessa Itä-Karjalan karjalaiseen väestöön. Ei tarvittu erikoisen äärioikeistolaista 
mieltä siihenkään käsitykseen, jonka Setälä esitti Itsenäisyyden Liiton perustamisjuh
lassa 1920-luvun puolivälissä. Sen mukaan Suomen kansan itsenäisyyteen kuului 
oman henkensä levittäminen itärajan taakse. Kysymys lienee ollut paremminkin jon
kinlaisesta heimo- kuin jyrkästä rotutietoisuudesta silloinkin, kun Setälä totesi, ettei 
suomalaisilla ollut oikeutta vihata ketään kansaa sinällään, mutta oikeus oli vihata nii
tä tekoja, joita kyseinen kansa ja valtio olivat suorittaneet. 14 

Näin oli laita hänen mielestään erityisesti suomalaisten suhteiden Neuvosto-Venä
jään ja venäläisiin ollessa kyseessä. 

Setälä oli henkilö, joka sekä teoreettiselta katsomuspohjaltaan että käytännön tutki
mustyönsä vaikutuksesta tiedosti heimokansakysymyksen mukanaan tuoman ongel
man. Hänestäkään lienee turha hakea sen kummempia poliittisen äärioikeistolaisuu
den vivahteita. ltäkarjalaisten asia näyttää muodostuneen hänelle suoranaiseksi va
kaumukseksi, ja hän pyrki kirjoituksin, puhein ja toiminnallaan aatteellisestikin oh
jaamaan heimotyötä. Hän kuului siihen yliopistomiesten ryhmään, joka ei kaihtanut 
julkista toimintaa ja joka lienee ollut vakuuttunut vilpittömästi, jopa pyyteettömästi, 
Suomen heimon suuresta tulevaisuudesta ja sen Suomelle asettamista velvoitteista, ku
ten monet muutkin kansallisten tieteidemme edustajat kansatieteestä, suomen kieles
tä ja kansanrunoudesta historiaan. 15 Hänelle Kalevala oli myös käytännön ohjelma ja 

12 E.N. Setälä, Uutena vuonna, Valvoja 1920, s. 4---{i_ 
13 Mielipiteistä esim. Itä-Karjala 27.2.1924. 
14 Itsenäinen Suomi 1/1926. 
15 Näistä edustajista katso Nygård 1978, erityisesti s. 236-238. 
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Suomen suvun henkisen rikkauden symboli, jota ei saanut kadottaa ja jota hän innok
kaasti vaali sotienvälisenä aikana Kalevala-Seurassa monen muun kuuluisan tiedemie
hen ja taiteilijan kanssa. 16 

Jos Setälää ja Homenia on vaikea sijoittaa aktivismiin äärioikeistolaisuudesta puhu
matta, Herman Stenbergin paikallistaminen sekä edelliseen että jälkimmäiseen ei ai
heuta ongelmia. Hän oli aktivisti, sortopolitiikan vastustaja ja jääkäriliikkeen mies. 
Hän oli heimosoturi, joka osallistui muodossa tai toisessa Viron, Vienan, Aunuksen 
ja Inkerin vapausliikkeisiin ja kapinoihin. Hän puolsi empimättä aktiivista toimintaa 
Karjalan irrottamiseksi Venäjästä. Hän oli ehkä innokkaimpia ns. Suur-Suomi -aja
tuksen kannattajia ja toimi aktiivisesti erilaisissa järjestöissä ja yhdistyksissä tämän 
päämäärän hyväksi. Hänen kynästään lähti suuri määrä erilaisia lentokirjasia sekä 
suomeksi että ulkomaiden kielillä. Stenberg propagoi ajatusta lehdistössä ja yliopiston 
piirissä, puhui asian puolesta ympäri maata. Hänen ansiokseen yhtä paljon kuin Setä
Iänkin on luettu mainitun Karjalan Liitto - Pro Carelian perustaminen, joskin se olo
suhteiden muuttuessa menetti merkityksensä. 11 

Stenbergkin lienee alunperin ollut lähinnä nuorsuomalainen, 18 jos häntä yleiseen 
kaavaan voidaan sijoittaa. Ainakin hän oli aktivisti ja toimi aktiivisen vastustuspuo
lueen hallituksessa ja Voimaliiton johdossa sekä viikkolehti Päivän päätoimittajana 
niin aktiivisesti, että tuomittiin kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen v. 1912. Hänen 
toimintaansa eri järjestöissä ei ole aiheellista ryhtyä selostamaan tarkemmin. Todetta
koon tässä edellä mainittujen alojen lisäksi vain pari sellaista esimerkkijärjestöä, jois
sa toimiminen osoittaa, että näennäisestä ulkopoliittisesta, heimokansapoliittisesta vä
ristään huolimatta Stenbergin toiminta oli myös sisäpoliittisesti vahvasti reaktionääris
tä. 

Valkoiset olivat Viipurissa kansalaissota-vapaussodan alussa perustaneet turvalli
suutta varjelemaan Karjalan Kansalaisliiton. Järjestön myöhempi toiminta - tai pa
remminkin sen alaosaston Karjalan Kansalaisliiton Itä-Karjalan Komitean työ -
osoittaa, että kun sisäpoliittinen voitto on saavutettu, tavoitteet helposti muuttuvat ul
kopoliittisiksi, sillä perustamishetkellä järjestö oli todella sisäpoliittinen. Ja kun sen 
toiminta suuntautui ulospäin, oli se nimenomaan aktiivista ulkopolitiikkaa, jonka pää
määränä oli Suur-Suomi. Sisäisesti voimakkaan valkoisen Suomen tuli toteuttaa arvol
leen sopivaa ulkopolitiikkaa ja käyttää maailmanhistoriallisesti edullinen hetki hyö
dykseen. Tämä oli sodan jälkeen perustetun Itä-Karjalan Komitean työn ideologinen 
ja käytännöllinenkin lähtökohta. Toiminta oli rakennettava Suur-Suomi -ajatukselle 
Itä-Karjalan liittämiseksi Suomeen. Työtä suunnitelleen komitean eräs keskeisiä jäse
niä oli maisteri-aktivisti Herman Stenberg, Karjalan Kansalaisliiton sihteeri, ja kun 
komitea otti päätyökseen propagandan Karjalan kysymyksen ajamiseksi sekä ulko
mailla että kotimaassa, palkkasi se ensimmäiseksi ja varsinaiseksi propagandasihtee
rikseen Stenbergin. Hän oli jo vuonna 1918 valmistanut teoksen "Kauko-Karjala suh
teissaan Suomeen". Tämän kirjasen tarkoitus oli ollut suunnata Saksan sotilaspiirien 
huomio Itä-Karjalan kysymykseen ja näyttää, että Kauko-Karjalassa Suomen ja Sak
san sotilaalliset, poliittiset ja taloudelliset intressit yhtyivät. 19 Stenbergin aktiivisuuden 
vaikutusta lienee ollut paljolti se runsas heimokansoja koskenut aineisto, jonka suo-

16 Kalevala-Seurasta ja sen jäsenistä on erityistutkimus, Hannes Sihvo, Karjalan löytäjät. Porvoo 1969. 
17 Stenbergin toiminnasta heimotyön piirissä Nygård 1978, s. 50, 65-70, 76--77, 88, 102, 138 ja 237. 
18 Klinge, Ylioppilaskunnan historia III., s. 318-319. 
19 Herman Stenberg, Kauko-Karjala suhteissaan Suomeen. Helsinki 1918. Kirja ilmestyi myöhemmin ni

mellä The Greater Finland . 
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malainen päivälehdistä vuonna 1919 palstoillaan julkaisi. 20 Toisaalta Stenbergin ja ko
mitean toiminta osoittavat, että asialla olivat todella poliittista ja sotilaallista koke
musta omaavat ja realiteettejakin näkemään pystyvät aktivistit, sillä komitean propa
gandatoiminnan strategian mukaan tavoitteeseen ei saanut pyrkiä aseellisia keinoja 
käyttäen, olihan kokemus osoittanut sellaisen toiminnan hyödyttömyyden. Aktiivista 
politiikkaa ei kuitenkaan ollut unohdettu, sillä propagandaosaston mukaan valtioval
taa oli painostettava voimatoimiinkin Suur-Suomen toteuttamiseksi. Eräs suunnitel
man kohta otsikoitiin kuvaavasti: aktiivinen toiminta.21 

Osoituksena siitä, että komiteakaan ei ollut unohtanut sisäpoliittista tavoitettaan, 
vaikka se heimokansojen liikehdinnän aikana oli ollut taka-alalla, komitean toimesta 
ilmestyi, joskin nimellisesti pääjärjestön julkaisuna, Vapaa Suomi -niminen kirjanen 
1920. Siinä esitettiin sangen selvästi vapaan ja valkoisen Suomen sisä- ja ulkopoliitti
set vaihtoehdot. Kirjoittajia oli kenraali Mannerheimista ja valtioneuvos Edvard 
Hjeltistä luutnantti Vesczkelskiin. 22 Vanha yhteys aktivisteihin säilytettiin Aunuksen 
retken ja sen ja rahoitusongelmien järjestelyjen välityksellä. Heimotyöjärjestön ja ak
tivistien jääkärilinjan kohtauspaikka oli tuolloin Jääkäriliitto, joka värväsi vapaaehtoi
sia. 23 Toisaalta esim. komitean yritykset vaikuttaa hallitukseen ja eduskuntaryhmiin, 
joissa Stenberg muuten toimi kontaktin järjestäjänä, eivät tuottaneet tulosta, vaikka 
edustajille annettiin epämääräisiä lupauksia. Eihän mikään Suomen porvarillinen puo
lue uskaltanut tai tuskin edes aikoi sanoa, että Karjalan asia oli menetetty. Tosiasias
sa ne itsekin Tarton rauhaan saakka uskoivat asian ratkeavan onnellisesti. 24 

Stenberg vaikutti myös itsenäistyneen Suomen suojeluskuntajärjestössä. Suojelus
kunnat instituutiona eivät toki olleet äärioikeistolaisia. Suojeluskunta armeijan tapaan 
oli maanpuolustusjärjestö, joka luonteeltaan oli militaristinen ja tavoitteeltaan maan
puolustuksellinen. Enempää sen yhteisestä ja yleisestä ideologiasta ja luonteesta on 
turha otaksua. Tuskinpa Etelä- tai Lounais-Suomen tehtaanomistajalla tai kartanon 
herralla ja Itä-Suomen tai Pohjanmaan talonpojalla tai pienviljelijällä oli muita yhtei
siä näkemyksiä kuin maanpuolustuksen arvostaminen heidän liittyessään suojeluskun
taan yleistettäköönpä järjestön poliittiset tavoitteet miten abstraktiselle tasolle tahan
sa. Suojeluskunnan maininta tässä yhteydessä on tarpeen siksi, että se on esimerkki 
paikasta, jonne aktivistien toiminta ja itse aktivistit saattoivat sijoittua sitten, kun hei
dän ideaalinsa, itsenäinen valkoinen Suomi oli saavutettu ja jossa toimien he saattoi
vat vaikuttaa, kun heidän unelmiensa Suomi ei tuntunut toteutuvan. 

Stenberg oli viimeiset vuotensa suojeluskunnan palveluksessa. Hän toimi paikalla, 
jossa poliittinen kylvö, jos sitä harjoitettiin, oli täysin mahdollista. Hän oli valistusoh
jaaja Joensuun piiriesikunnassa, jossa yritti olosuhteiden sallimissa puitteissa jatkaa it
senäisen Suomen ja sen valtiollisen ja kansallisen ihanteen Suur-Suomen palvelemis
ta, mitä hän piti kutsumuksenaan. 25 Stenberg toimi ainakin nimellisesti ensimmäisenä 
Akateemisen Karjala-Seuran äänenkannattajan Suomen Heimon päätoimittajana. 26 

20 Komitean toiminnan esittely perustuu sen painettuina julkaistuihin toimintakertomuksiin, Kertomukset 
Karjalan Kansalaisliiton Itä-Karjalan Komitean toiminnasta vuosilta 1919-1922. Viipuri 1920-1923, se
kä Stenbergin kokoelmassa (SA:ssa) oleviin komitean pöytäkirjoihin 1919-1924; myös Nygård 1978, s. 
66--74. 

21 Stenbergin kokoelma, SA, mainittu suunnitelma; Nygård 1978, s. 67 . 
22 Vapaa Suomi 1920, ko. kirjoittajien artikkelit; Nygård 1978, s. 68. 
23 SA, Stenbergin kokoelma, Itä-Karjalan komitean pöytäkirjat 3.5.1919. 
24 Jääskeläinen 1961, s. 287-288; Nygård 1978, s. 69. 
25 Katso Kertomus Karjalan Kansalaisliiton Itä-Karjalan Komitean toiminnasta vuodelta 1927, jossa on 

muistokirjoitus vuoden 1928 alussa kuolleesta Herman Stenbergistä. Viipuri 1928, s. 63-65. 
26 Suomen Heimo 1923, ensimmäinen numero. 
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Maisteri-aktivistin yhteydet aktiiviseen ylioppilaspolitiikkaan eivät tässäkään suhteessa 
muotoutuneet satunnaisesti ja vailla historiallista jatkuvuutta, sillä Stenberg oli toimi
nut jo 1908-1910 Savokarjalaisen osakunnan kuraattorina ja 1910--1911 ylioppilas
kunnan puheenjohtajana.21 Hän oli yliopistossa itäneen aktivismin tuote, ei niinkään 
rutinoitu poliitikko. 

Vaikka edellä mainituista henkilöistä vain Stenberg voidaan poliittisen käyttäytymi
sensa perusteella luokitella äärioikeistolaiseksi, he olivat joltakin poliittisen katsomuk
sensa kannalta ainakin aktiivista toimintalinjaa vaativia henkilöitä. Heitä yhdistää 
myös yksi sellainen piirre, joka aiheen kannalta on tärkeä. He olivat akateemista si
vistyneistöä ja nimenomaan yliopiston piirissä toimineita henkilöitä. He olivat tuonai
kaista eliittiä. Sama piirre on aktivistina mutta myös äärioikeistolaisena tunnetussa 
Karl (Kai) Donnerissa, jonka poliittinen vaikutus Suomen historian moneen kriisiai
kaan on ollut huomattava, vaikka se usein on jäänyt hämäräksi. Syynä lienee suurek
si osaksi ollut se, että Donner oli tyypillinen kulissimies, joka vaikutti taka-alalla. 

Donner muistuttaa esim. Setälää ja Homenia siinä, että hän oli tunnettu tiedemies, 
joka myös tutkimusaiheidensa vuoksi oli hyvin lähellä heimokansoja. Olihan hän eri
koistunut uraalisiin kieliin. Vuosisadan alussa ja vasta itsenäistyneen Suomen tieteelli
sessä maailmassa oli tapana tehdä kielitieteen tuloksista hyvin pitkälle meneviä kan
sallispoliittisia johtopäätöksiä. Vuosina 1911-1914 Siperian samojedien keskuuteen 
tehdyt tutkimusmatkat, niistä saadut tulokset ja joutuminen keskelle yliopistomiljöös
sä alkanutta itsenäisyyssuunnittelua saivat hänet vakuuttumaan Suomen kansan mah
tavuuden velvoituksesta ja lujan tahdon kaikki voittavasta mahdista poliittisessakin 
elämässä. Donner kohosi hyvin nopeasti itsenäisyysliikkeen keskeiseksi hahmoksi, ja 
hän toimi aktiivisen komitean jäsenenä vuodesta 1915. Tämä puuha johti hänet san
tarmeja pakoon Ruotsiin ja Saksaan 1916-1918. Siellä hän vaikutti jääkäriliikkeen 
hyväksi ja Suomeen palattuaan osallistui vapaussodassa aktiivisesti unelmiensa Suo
men luomiseen päämajan osastopäällikön paikalla. Sodan jälkeen hänen ulkopoliitti
nen aktiivisuutensa säilyi ja ne useat kirjoitukset ja puuhat, joihin edellä on viitattu, 
selittyvät paljolti sillä, että hän oli 1918-1919 Suomen ja Venäjän rajamaan komen
danttina. 28 

Homenin, Stenbergin ja Setälän tavoin Donnerkin kuului nuorsuomalaisiin. Olihan 
nuorsuomalainen ryhmittymä ruotsalaisten ohella ainoa joukko, johon tuon ajan radi
kaalisti venäläisvastainen säätyläisnuoriso saattoi samastua. Donnerhan edusti viralli
sesti nuorsuomalaisia esim. ylioppilaskunnan puheenjohtajan vaalissa 1916, vaikka 
hän todellisuudessa lienee ollut sopiva paikalle eräänlaisena jääkäriliikkeen edustaja
na, päävärvärinä, kuten hän itse asian ilmaisi. Kuvaan sopi hyvin, että Donneria ää
nestivät vaaleissa myös ruotsinkieliset. Poliittinen kehitys vei kuitenkin siihen, että 
Donnerin ylioppilaspoliittinen ura ei ehtinyt jatkua kauan, sillä konsistori myönsi hä
nelle eron jo ennen puheenjohtajan tehtävien vastaanottamista. Tätä ennen Donner 
oli ehtinyt olla ylioppilaskunnan hallituksen jäsenenä 1914 ja kunnan varapuheenjoh
tajana 1913--1914.29 Donner oli myös selvin sanoin ilmaissut kantansa laajempiinkin 
kansallisiin kysymyksiin puhuessaan priimusmaisterina vuoden 1914 promootiossa ja 
kehottaessaan yliopistoihmisiä ryhtymään aktiiviseen toimintaan kansan olemassa

olon säilyttämiseksi. Puhetta ei uskallettu julkaista, olihan se yksi tämän ns. jääkäri-

27 Kansallinen elämäkerrasto 1955, s. 711; Klinge, Ylioppilaskunnan historia III, s. 318-319. 
28 Katso esim. Toivo Lehtisalo, "K.D.", Virittäjä 1935; Hyvämäki HAik 1972, s. 189-191. 
29 Katso Klinge, Ylioppilaskunnan historia III, s. 321-322. 
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promootion uskaliaimmista teoista.30 Samana vuonnahan lokakuussa pidettiin Ostro
botnian "kassahuoneessa" maisteri Väinö Kokon johdolla kokous, jossa päädyttiin 
saksalaismielisen politiikan kannalle ja jossa itse asiassa tehtiin ruotsinkielisen P .H. 
Norrmenin ehdotuksesta päätös lähteä valtiopetoksen tielle. Donnerin asemaa itsenäi
syysliikkeen alussa osoittaa se, että kokous pidettiin sen jälkeen kun hän oli palannut 
tutkimusmatkaltaan Siperiasta. 31 

Donnerin liittää moneen jo routavuosina toimintansa aloittaneeseen aktivistiin 
myös se, että hänet jääkäriliikkeessä toimimisensa eli itse asiassa maanpetoksellisen 
toimintansa vuoksi asetettiin vangittavien listalle 1916, mikä sitten aiheutti hänen äkil
lisen maastapoistumisensa vuonna 1916. Donner ei alun perinkään kuulunut ns. akti
vistien ryhmän seuraajiin, vaan hän oli toimintaa suunnitteleva ja ennen kaikkea sitä 
toteuttamaan empimättä pystyvä johtaja. Erilaiset vaikutteet, siis jonkinlainen poliitti
nen perimä, selittävät paljolti sen, että Donner ajoi Suunta-lehteä toimittaessaan san
gen aktiivista venäläisvastaista ulkopolitiikkaa ja että hän ei kaksikymmenluvulla ollut 
lainkaan tyytyväinen Suomen sisäiseen kehitykseen. Lapuanliike eli äärioikeistolaisuu
den poliittisesti kärjistynein vaihe Suomessa saikin hänet helposti mukaansa. Donner 
ei silloinkaan ollut seuraaja vaan eräs keskeisistä johtajista vaikka pysyttelikin jälleen 
taustalla. Koko toimintansa ajan hän säilytti maineensa miehenä, josta ei kukaan oi
kein päässyt perille. 32 

4.2. Maalaisliiton asiantuntija-aktivistit 

Aktivistien vaikutus näyttää vuodesta 1917 keskittyneen lähinnä Suomen poliitti
seen oikeistoon. On kuitenkin aihetta kysyä, pyrkivätkö aktivistit laajentamaan rinta
maansa Venäjän vallankumouksen jälkeenkin kuten he olivat tehneet jo sortokausien 
aikana. On osoitettu, että maalaisliiton toiminnassa yritettiin säilyttää siinä vanhas
taan vaikuttanut aktivismivivahde. Jonkinlaisen mittarin tälle maalaispuolueen Venä
jään kohdistuneelle asenteelle antaa viipurilaisen Maakansan kirjoituksien tarkastelu. 

Lehtihän noudatti maailmansotaa edeltäneinä vuosina tiukkaa perustuslaillisuutta. 
Kun maaliskuun vallankumouksen jälkeen sotasensuuri oli poistettu, lehtien pääkirjoi
tuksista voidaan lukea myös se, mitä todella tarkoitettiin, se mikä sensuurin aikana 
oli pitänyt salata. Oikeastaan vasta jälkikäteen voidaan nähdä esim. se, mitä Maakan
san toimittajat olivat venäläisistä ajatelleet. Pääkirjoituksissa 17. ja 22. maaliskuuta 
1917 julistettiin uuden vapaan elämän koittaneen Venäjän kansalle. Duuma, sotaväki 
ja kansa nousivat yhtenä miehenä. Kolmessa päivässä Venäjä oli astunut pitemmän 
askeleen kuin kolmessasadassa vuodessa. Käsitys, että se oli vienyt kansan aasialai
suudesta eurooppalaisuuteen, barbarismista länsimaiseen kulttuuriin, toisten vapaiden 
sivistyskansojen joukkoon,1 lausuttiin arviona, joka ei jätä epäselvyyttä siitä, tunnet
tiinko aasialaisuus ja Venäjä neutraaleiksi käsitteiksi ja tasa-arvoisiksi laatumääreiksi 
suomalaisuuden ja länsimaisuuden kanssa. Nyt tuli esiin se käsitys Venäjän barbaari
suudesta, joka itsevaltiuden ja ankaran sensuurin puristuksessa oli pitänyt salata. 

Maalaisliitossa oli jo varhain voittanut käsitys, että Suomen ja Venäjän suhteet oli 
järjestettävä keskinäisen riippumattomuuden pohjalle, ja Maakansan päätoimittaja 
Antti Juutilainen kuului puolueen eduskuntaryhmään. Eduskuntaryhmä puolestaan 

30 Klinge em. teos, 378---379. 
31 Lauerma 1966, s. 56-57; Klinge em. teos, s. 390. 
32 Katso esim. Stig Jägerskiöldin arviota Donnerista, Stig Jägerskiöld, Mannerheim rauhan vuosina 1919-

1939. Helsinki 1973, s. 145; Siltala 1982, s. 138---139. 
1 Maakansa 17. ja 22.3.1917. 
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vaikutti muutenkin radikaaliin Maakansaan. Lehti julisti jo niin varhain kuin huhti
kuussa 1917, ettei kansa vaatinut armopaloja vaan katsoi oikeudekseen sen, minkä va
paa Venäjän kansa voi yhteisen hyvän vuoksi suoda pienelle naapurilleen.2 Väliaikai
sen hallituksen saama luotto ei kuitenkaan ollut pitkäaikainen, ja jo toukokuussa ro
vasti A.O. Wuorimaa, joka oli maalaisliiton ulkopoliittisia asiantuntijoita ja joka oli 
ajanut ja ajoi myöhemminkin aktivistihenkistä idänpolitiikkaa niin jyrkällä tavalla, et
tä hän jo vuonna 1919 ajautui puolueensa enemmistömielipiteen ulkopuolelle sekä jol
la oli suuri vaikutus esimerkiksi Santeri Alkioon,3 tähdensi byrokratian nostavan jäl
leen päätään Venäjällä.4 Tämä toisaalta osoittaa, että maalaisliitossa kuten muissakin 
puolueissa ja kansalaispiireissä, jotka yleensä olivat kiinnostuneet valtiollisista asiois
ta, tarkasteltiin Venäjää, venäläisyyttä ja Venäjän hallitusvaltaa täysin omasta näkö
kulmasta. Kysymys oli aina loppujen lopuksi siitä, miten Venäjällä vallinnut poliitti
nen järjestelmä tai tilanne vaikutti Suomen ja Venäjän suhteisiin. 

Tämän näkökulman lisäksi Venäjän systeemiä alettiin keväästä 1917 tarkastella 
myös täysin itsenäisyyspyrkimysten valossa. Vielä lokakuun vallankumouksen jälkeen 
ei otettu minkäänlaista kantaa edes itse vallankumouksen tekijöihin, bolsevikkeihin. 
Vallankumous sinällään oli hyvä, koska se edisti vapautumista. 5 Kumoushan yhtäältä 
aktivoi porvarilliset piirit ajamaan entistä tehokkaammin Suomen itsenäisyyttä ja toi
saalta radikaalisti vasemmistoa bolsevikkien linjoille. 6 Yhteiskunnallinen kahtiajako 
pakotti maalaisliitonkin valitsemaan puolensa ja se liittyi marraskuussa porvarilliseen 
itsenäisyyssenaattiin. Maakansan politiikka ei paljon muuttunut; olihan lehti jo kauan 
ollut omatoimisuuden kannalla. Kuvaavaa bolsevikkeihin kohdistuneelle asenteelle oli 
itsensä Alkion Maakansaan laatima kirjoitus, jonka hän julkaisi lehdessä Pyhäposti
nimisellä palstalla. Bolsevikit toimivat hänen mielestään kuten jokainen sodan hirmui
hin kyllästynyt eurooppalainen sydämessään toivoi: he halusivat rauhaa. 7 

Rauhantahto jäi tosin ainoaksi positiiviseksi piirteeksi, josta Maakansa bolsevikkeja 
kiitti. Kuvaavaa myös on, että kiittäjä oli maalaisliiton johtaja Alkio eikä suinkaan 
lehden päätoimittaja. Juutilainen muiden Karjalan radikaalien pienviljelijöiden kans
sa oli puolestaan jo valtalain käsittelyn yhteydesä ollut toisella linjalla. Yhdessä Juho 
Niukkasen kanssa hän oli eduskunnassa ajanut Alkion ja muun ryhmän vastaisesti 
eduskunnan hajoitusmanifestin hylkäämistä ja itsenäisyysjulistuksen antamista.8 Ja jo 
marraskuulla ennen Alkion em. kirjoitusta oli lehdessä julkaistu pääkirjoitus, jossa 
osoitettiin hyvin vähän sovittelunhalua bolsevikkeja kohtaan. Kirjoitus ilmaisee erit
täin selvästi sen, mitä uudesta, Venäjällä valtaa pitävästä mahdista ajateltiin. Nyt väi
tettiin venäläisten tuomitsevan rauhan isänmaan kavalluksena. Tällaiseen katsomuk
seen oli johtanut sosialismi ja nimenomaan bolsevikkisosialismi, joka ei kyennyt ko
koamaan maan voimia vaan kylvi eripuraisuutta ja lietsoi kansalaisvihaa, kunnes ko
ko maa olisi hajallaan. Kirjoituksen loppu osoitti, että asia kiertyi omiin ongelmiin, 
sillä Venäjän tilanteen katsottiin olevan vakava muistutus suomalaisillekin.9 Ilmeistä 
on, että tässä viitattin väkivaltaisia piirteitä saaneeseen marraskuun suurlakkoon. Toi-

2 Maakansa 3.4.1917. 
3 Vuorimaasta katso Mylly 1978, s. 74. 
4 Maakansa 15.5.1917. 
5 Maakansa 10.11.1917. 
6 Katso tästä esim. Soikkanen 1975, s. 252-59. 
7 Alkio kirjoitti Maakansaan kyseisellä palstalla marraskuun alusta nimimerkin Jaska turvin, Mylly 1975, 

liite 1; Maakansa 1.12.1917. 
8 Mylly 1978, s. 40. 

9 Maakansa 24.11.1917. 
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saalta Alkion mainitun kirjoituksen ja pääkirjoituksen välisen ristiriidan ei tarvinnut 
olla kovinkaan merkittävä, käsittelihän Alkio pelkästään yhtä leniniläisen politiikan 
puolta eli halua rauhaan. 

Maakansan - kuten koko maalaisliiton - kansankomissaarien hallitusta kohtaan 
tuntema arvostus loppui joulukuun alussa, ja syynä oli jälleen Suomen oma asema. 
Maakansa oli pitkin vuotta tarkkaillut Venäjän vähemmistökansallisuuksien oloja ja 
itsenäistymispyrkimyksiä, 10 ja joulukuun alussa Alkio pyhäpostissaan uskoi Venäjän 
suurvallan hajonneen. Viimeinen pisara oli Venäjän perustavan kansalliskokouksen 
lopettaminen sen jälkeen kun bolsevikit eivät olleet saaneet siihen enemmistöä. Al
kion mielestä kansanvaltaa ei vielä milloinkaan ollut pilkattu niin verisesti kuin nyt 
Venäjällä. 11 

Maakansan osoittamaa aktivistista henkeä voidaan tietysti selittää Juutilaisen vaiku
tuksella. Mutta asiassa oli laajempikin tausta, ja se oli poliittisesti aktivistinen ilmas
to, joka vallitsi Viipurin seuuuilla jääkärivärväyksiueeu. Koko Karjalan suojeluskun
nan esikunta vuoden 1917 lopulla toimi Viipurissa. Aktiivinen toiminta taas oli tapah
tunut pääasiassa ylioppilasosakuntien toimesta, ja se pohjasi, kuten suojeluskuntien
kin perustaminen, henkilökohtaiseen tuttavuuteen. 12 Aktivistit olivat saavuttaneet 
erään tavoitteensa tai ainakin osan siitä. He olivat onnistuneet tunkeutumaan käsityk
sineen maalaispuolueeseen, mutta vain siltä osin kuin tavoite koski Suomen itsenäisty
mistä ja poliittisen järjestelmän perusmuotoa. Lehden jatkuva kritiikki Venäjän sisäi
siä tapahtumia kohtaan alkoi oikeastaan vasta sitten, kun selväpiirteinen keskushalli
tus oli keisarikunnassa romahtanut. 

Entä sitten aktivistien vaikutus maalaisliiton ulkopolitiikkaan? Ongelma on maalais
liiton osalta siinäkin suhteessa mielenkiintoinen ja oleellinen, että kysymyksessä oli 
maalaispuolue, jota johtivat pääasiassa ns. kansan syvistä riveistä nousseet henkilöt. 
Monille heistä ulkopoliittiset asiat olivat jo käytännöllistenkin esteiden vuoksi hyvin 
vaikeasti lähestyttäviä. Siksi on hyvin ymmärrettävää, että puolueen täytyi tavalla tai 
toisella turvautua ns. sivistyneistön tai ainakin ulko- ja sotilaspoliittisiin asioihin jon
kin verran perehtyneisiin henkilöihin. Tähän eräät aktivistiliikkeen lähellä toimineet 
henkilöt sopivat hyvin. _ _

Juhani Mylly on nähdäkseni täysin oikeassa tuodessaan erittäin korostuneesti esille 
sen, että aktivistit vaikuttivat merkittävästi maalaisliiton ulkopolitiikan - tai erään 
sen osan, josta Mylly käyttää nimeä heimopolitiikka - muotoutumiseen. Heidän vai
kutuksensa oli suurimmillaan 1918-1919, jolloin Suomen itsenäistymisen kiihottama 
heimopoliittinen innostus veti puoluetta kosketukseen aktivistien kanssa. 13 Mylly lie
nee oikeassa myös siinä, että aktivisteja veti agraaripuolueeseen ennen kaikkea puo
lueen kansallisradikaalinen ohjelma, sen imago. Monilla aktivisteilla oli vahva asema 
puolueen sisäisessä päätöksenteossa. Viron itsenäisyystaistelu ja Aunuksen retki 
merkitsivät aktivistien ja maalaisliiton yhteistyön ja yhteisymmärryksen renessanssia 
valtiomuototaistelun jo sitä viilennettyä. Ne olivat kuitenkin jo selvästi vaiheita, jois
ta tiet ulkopolitiikassa virallisella tasolla erkanivat. Pietarin retken tarpeellisuudesta 
oltiin jo eri mieltä. 14 

Ne henkilöt, jotka personoivat maalaisliiton ja aktivistien yhteistyön, olivat jo aiem-

10 Maakansa esim. 26.6., 14.8., 13.9. ja 29.11.1917. __, 

11 Maakansa 8.12.1917. 
12 Aarno Karimo, Karjalan nousu 1918. Porvoo 1937, s. 44------46; Yrjö Ora, Viipurin suojeluskunta 1917-

1927. Viipuri 1928, s. 28; Jussi Sihvo, Jääkärivärväys Etelä-Karjalassa. Porvoo 1937, s. 18. 
13 Mylly 1978, s. 77; heimopolitiikasta katso myös Nygård 1978, s. 71 ja 281, viitteet 62, 64. 
14 Mylly 1978, s. 77; katso myös Aulis J. Alanen, Santeri Alkio. Porvoo 1976, s. 554-58, 566--73. 
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min mam1ttu lääketieteen ja kirurgian tohtori V.O. Siven ja Hallan Ukko eli J.A. 
Heikkinen sekä rovasti A.O. Wuorimaa. Sivenin ja Heikkisen osuutta aktivismin ke
hityksessä ei tarvinne tähdentää. Varsinkin Sivenin vaikutus maalaisliiton heimopolitii
kan muotoutumisessa oli ratkaiseva. Hänethän oli nähty jo Maalainen-lehden yrityk
sessä. Vaikuttaminen tapahtui aktivisteille tyypilliseen tapaan kiertoteitä. Siven ei ol
lut eduskunnan jäsen eikä kuulunut maalaisliiton johtoelimiin. Mutta kontakti eri 
henkilöihin, jopa eduskuntaryhmään, henkilökohtaisten vierailujen muodossa oli 
ajoittain varsin kiinteä. 15 Hallan Ukon eli Heikkisen kiinnostuksen heimopolitiikkaan
ja nimenomaan aktiiviseen heimopolitiikkaan selittänevät suureksi osaksi hänen yhtey
tensä Vienan Karjalaan ja vienankarjalaisiin. Heikkisen suhteidensa avulla saamat tie
dot olivat arvokkaita. 16

Toinen aktivistiseutu Etelä-Pohjanmaa on jäänyt tässä yhteydessä vähäiselle huo
miolle. Kuitenkin juuri kyseinen maakunta ja Vaasassa ilmestynyt Ilkka olivat kes
keisiä aktivistien vaikutuskohteita. Alkiolla oli hyvin kiinteät suhteet moniin aktivis
teihin. Eräs näiden voimahahmo Elmo Edvard Kaila oli keskeinen maalaisliiton puo
lustuspoliittinen vaikuttaja ja samalla Alkion hyvä. tuttava ja Ilkan avustaja. 11 Hänen
merkityksensä maalaisliiton linjaan oli suurimmillaan 1920-luvun alussa. Osin juuri hä
nen vaikutuksestaan jääkäriupseereille luotiin suopeaa ilmapiiriä, ja syrjintä ja vierok
sunta suunnattiin tsaarin armeijassa palvelleihin upseereihin. 18 Enää 1920-luvun puoli
välissä maalaisliitto enempää kuin Alkio itsekään eivät olleet valmiita hyväksymään 
Kailan käsityksiä, ja välit puolueeseen viilentyivät. Suhteet maalaisliittoon omasivat 
puolustuspoliittisen neuvonantajan roolin muodossa myös itsenäisyyden alkuajan kuu
luisin jääkäri, eversti Aarne Sihvo sekä eräät muut upseerit kuten esim. Paavo Talve
la, Lennart Oesch ja Hugo Österman.19

4.3. Suojeluskunnan aktivisti-henki 

4.3.1 Järjestön aktivistisen ideologian peruspiirteet 

Suojeluskuntajärjestön synnytti vuoden 1917 vallankumouksellisissa oloissa kaksi te
kijää: aseellisen nousun valmisteleminen itsenäisyyden saavuttamiseksi ja porvarillis
ten piirien näkemys, että laillinen yhteiskuntarauha oli turvattava. Viimeksi mainit
tuun suuntaan viittaavaa kehitystä oli tapahtunut jo paljon aiemmin ns. palokuntia pe
rustettaessa.1 Suojeluskuntaan lienee alussa liittynyt myös työväenliikkeen miehiä, 
mutta jo kesän 1917 aikana porvareiden ja sosialistien välit kiristyivät, ja suojeluskun
nat tulivat sosialisteille porvarillisen vallan turvaamisen symboleiksi. Kansalaissodan 
aikana suojeluskunnat muodostivat valkoisen armeijan rungon. Ne vakinaistettiin vas
ta elokuun alussa 1918 annetulla suojeluskunta-asetuksella, jonka pohjana olivat Jy
väskylän suojeluskuntakokouksessa 4.7.1918 hyväksytyt ponnet.2 Asetuksen mukaan jär
jestön tarkoitus oli hallituksen ohjeiden mukaan edistää kansan puolustuskuntoisuutta 

15 Keskustan arkisto, Maalaisliiton arkisto, puolueen eduskuntaryhmän pöytäkirjat vuosilta 1917-1918, 
esim. 30.5.1918; Mylly 1978, s. 77-78. 

16 Katso Mylly 1978, s. 78. 
17 Mylly 1978, s. 78; Aulis J. Alanen, Armeijan puhdistusoperaatio ja ns. Wilkama-kriisi. Eräitä näkökoh

tia, HAik 1975, s. 299. 
18 Katso esim. Talvela 1976, s. 58-59. 
19 Mylly 1978, s. 78-79. 

1 N.V. Hersalo, Suojeluskuntien historia. I. Vaasa 1965, s. 165; katso myös Ohto Manninen, Kansannou
susta armeijaksi. Forssa 1974, s. 25. 

2 Hersalo 1965, s. 21-22. 
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ja turvata laillinen yhteiskuntajärjestys. Päätarkoitus määräsi tehtävät: sotilaallisen 
kasvatuksen antaminen, voimistelun, urheilun ja kansalaiskunnon edistäminen ja vaa
liminen, tarvittaessa varsinaisen armeijan tukena toimiminen ja pyydettäessä järjestys
viranomaisten avustaminen. Tämä periaate pysyi oleellisilta osin samanlaisena vuo
sien 1919 ja 1921 suojeluskunta-asetuksissa ja vuoden 1927 laissa suojeluskuntajärjes
töstä. 3 Vuoden 1918 asetuksessa valtiovalta tunnusti suojeluskunnat ja liitti ne osaksi 
Suomen puolustusvoimia. Suojeluskunta sai oman ylipäällikön ja yliesikunnan, ja se 
sai vaikuttaa itse ylipäällikön valintaan, vaikka lopullisen nimityksen suoritti tasaval
lan presidentti. Kaikesta huolimatta jonkinlainen virallisen valtiovallan ja suojeluskun
tien välinen dualismi oli olemassa, vaikka alusta pitäen korostettiin, että suojeluskun
tajärjestön tuli pidättäytyä poliittisesta toiminnasta ja vaikka suojeluskuntien johto 
pyrki painokkaasti tähdentämään järjestön epäpoliittisuutta. Sitä vasemmisto ei kui
tenkaan uskonut. 4 

Välittömästi sisällissodan jälkeen järjestöä vaivasi jonkinlainen toiminnallinen la
ma. Tämä ei kuitenkaan merkinnyt aatteellista tyhjiötä, sillä juuri sodan jälkeen jär
jestön propagandavälineistä, lähinnä lehdistä, tavataan ne kannanotot, jotka räikeäm
min kuin kenties koskaan myöhemmin määrittivät järjestön sekä sisä- että ulkopoliitti
set perusteet. Ne oli myöhemmin syytä unohtaa, jos mielittiin luoda järjestöstä koko 
kansan tunnustamaa maanpuolustuselintä. Tärkein propagandaväline oli Suojeluskun
talaisen Lehti, joka alkoi ilmestyä Tampereella kesällä 1918 ja joka siirtyi syksyllä 
1919 Helsinkiin.5 Lehti vakuutti tilausilmoituksessaan 1919 tarkoituksenaan olevan toi
mia kaikkien Suomen suojeluskuntien ja niiden jäsenten vapaana äänenkannattajana 
sekä tulkita näiden vapautemme, itsenäisyytemme ja sisäisen järjestyksemme vartijoi
den harrastuksia, pyrkimyksiä, muistoja ja tunteita.6 Tämän vuoksi lehden kirjoitus
ten avulla on ainakin teoreettinen mahdollisuus tulkita valkoisen Suomen puolusta
jien ihanteita ja tavoitteita. Vuonna 1921 lehti ilmoitti kiinnittävänsä huomiota mm. 
" ... kaikkiin niihin ryssäläisyyden ilmiöihin jotka Suomessa vapaussodasta huolimat
ta yhä rehottivat". 7 Suojeluskuntalaisen Lehti voidaan katsoa suojeluskuntien ohjel
malliseksi tulkiksi, vaikka suojeluskunnat eivät suoranaisesti omistaneetkaan sitä. 
Mutta se oli yhteydessä yliesikuntaan henkilösuhteiden välityksellä.8 Lehden siirryttyä 

vuonna 1919 Helsinkiin sen päätoimittajaksi tuli aktivisti, maisteri Elmo Edvard Kai
la, joka tunnetaan muun ohella AKS:n johtajana ja sen paljon kiistellyn sisärenkaan 
Vihan Veljet -salaseuran sieluna.9 

Yleensä Suojeluskuntalaisen Lehti pitäytyi lähes täysin ammattiasioihin ja kirjoitti 
ampumatietoudesta ja muista sotilaalliseen ja maanpuolustukselliseen koulutukseen 
liittyvistä kysymyksistä. Jonkin verran tilaa saivat vapaussodan historiaa käsitelleet ar
tikkelit ja heimosodat, joista kertoviin kirjoituksiin oli helppo liittää loppuhuomautuk
sia siitä, että heimokansojemme asia oli jäänyt huonolle to!a!le. Ammatti!uonteestaan 
huolimatta Suojeluskuntalaisen Lehden kuten sen seuraajan Hakkapeliitan ideologi
nen pohja oli oikeisto-kansallinen, mikä ajan, järjestön luonteen, historian ja lehden 

3 Asetuskokoelma 1918, asetus n:o 86/2.8.1918; vrt. vuosien 1919, 1921 ja 1927 asetuskokoelmia, asetuk-
set n:o 22/14.2.1919 n:o 212/16.9.1921 ja laki n:o 347/22.12.1927. 

4 Em. asetukset; Hyvämäki 1971, s. 184, 194-196. 
5 Suojeluskuntalaisen Lehti I/1918 ja 1919, s. 7. 
6 Suojeluskuntalaisen Lehti 1919, s. 7. 
7 Suojeluskuntalaisen Lehti 1921, s. 399, ko. tilausilmoitus. 
8 Suojeluskuntalaisen Lehti 48/1923. 
9 Kaila erotettiin 12.6.1919 Suojeluskuntain yliesikunnasta sen vuoksi, että hänen salainen puuhailunsa 

Pietarin retken puolesta paljastui, HS 15.6.1919 ja Hyvämäki, HAik 1972, s. 200; Vihan Veljistä esim. 
Kustaa Vilkuna, Salaseura Vihan Veljet, Helsingin Sanomat 19.11.1972 ja Klinge 1972, s. 92-97. 
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tehtävän huomioon ottaen on varsin ymmärrettävää. 10 Suojeluskuntalaisen Lehden ja 
Hakkapeliitan ulkopoliittisia kysymyksiä koskeneiden kirjoitusten takana olivat vuo
den 1918 tapahtumat, synkät tulevaisuuden odotukset, Viron veljeskansan vapaustais
telu, Itä-Karjalan ja Inkerin kansannousut, yleensä kaikki sellaiset tekijät ja tapahtu
mat, joiden voitiin katsoa kiihottavan maanpuolustusalttiutta11 ja suuntaavan harras
tukset juuri suojeluskuntatyöhön. 

Sitä, oliko suojeluskuntajärjestön äänenkannattaja aggressiivisen ulkopoliittisen 
ajattelun kannattaja on vaikea selvittää, mutta jonkinlaisen mittausmahdollisuuden 
tarjoaa sen seikan tarkastelu, kuinka tehokkaasti Suojeluskuntalaisen Lehti propagoi 
Suur-Suomi -käsitettä. Tämä käsite esiintyi Suojeluskuntalaisen Lehdessä v. 1919-
1925 ainoastaan kerran ja silloinkin yhteydessä, jossa se voidaan käsittää paremmin 
retoriseksi tyylikeinoksi kuin reaaliseksi kannanotoksi. Sitä käytettiin v. 1920 sen kir
joituksen loppuhuipentumana, jossa kerrottiin majuri Paavo Talvelan tulosta Kuo
pion suojeluskuntapiirin johtoon. Kommentti kuului: Suur-Suomen miehiä. 12 

Ekspansiivinen ajattelu oli mahdollista esittää muutoinkin kuin toistamalla monoto
nisesti kliseeksi muuttuvaa käsitettä Suur-Suomi tai suoranaisesti määrittämällä tule
van Suomen rajoja maantieteellisesti. 13 Tähän viittaavia tavoitteita voitiin esittää lähes 
puhtaasti sotilaallisista asioista kirjoitettaessa, esimerkiksi strategisten kysymysten kä
sittely tarjosi asialle sopivat puitteet. Suojeluskuntalaisen Lehdessä oli vuoden 1921 
alussa kirjoitus, joka strategiaa koskevasta sisällöstään huolimatta paljasti melko sel
västi lehden toimituksen ja sen taustavoimien - ennen kaikkea suojeluskuntien joh
don - käsitykset ulkopoliittisesta linjasta. Aihe oli ajankohtainen, koska Itä-Karjalas
sa oli parhaillaan käynnissä sissien ja neuvostojoukkojen välinen taistelu, johon olivat 
johtaneet monet erilaiset poliittiset, taloudelliset ja hallinnolliset syyt. 14 

Kirjoituksessa puhuttiin Suomen mahdollisuuksista puolustautua Neuvosto-Venäjää 
vastaan. Edullisen puolustuslinjan etsimisen yhteydessä todettiin mm.: "Katsokaam
me karttaa! Nevan yli vie ainoastaan yksi rautatiesilta. Mikä maali lentäjillemme so
dan puhjetessa. Edelleen Laatokan ja Äänisjärven väliselle rajallemme, puhumme 
nyt todellisista sotilasrajoistamme, jotka meidän hinnalla millä hyvänsä, ellei ennen 
niin sodan puhjettua, on saatava haltuumme, johtaa yksi ainoa rata lukemattomien 
siltojen yli, ja sen kahden puolen sekä Syvärinjoen tuolla että tällä puolen leviävät 
kannaksen yli suunnattomat suoalueet. " 15 Strategiset rajat olivat Laatokan, Syvärin ja 
Äänisen kautta kulkevat vesireitit. Mutta artikkelissa pidettiin hyvin todennäköisenä, 
ettei Itä-Karjala ilman suuria valtiollisia mullistuksia koskaan kuuluisi Suomeen. Vain 
suotuisa maailmanpoliittinen tilanne soisi Suomelle Karjalan hankkimismahdollisuu
den asevoimin. 

Itä-Karjalaa, Suur-Suomen keskeistä osaa, kohtaan osoitettu mielenkiinto oli lähin
nä sotilaspoliittista myös Suojeluskuntalaisen Lehden seuraajan Hakkapeliitan kirjoi
tuksissa. Hakkapeliitta, joka alkoi ilmestyä vuonna 1925, oli virallisestikin suojelus
kuntajärjestön äänenkannattaja, sillä sitä julkaisi suojeluskuntain yliesikunta ja sen 
kirjoitusten linjan määritti toimitusneuvosto, johon kuului lähinnä sotilashenkilöitä. 
Lehden ilmoituksen mukaan tarkoituksena oli käsitellä juuri sotilaallisia ja sotilasam-

10 Nygård 1973, s. 97. Työssä esitetyt arviot perustuvat Suojeluskuntalaisen Lehden kirjoituksiin 1919-
1925, jotka kirjoittaja on systemaattisesti käynyt läpi. 

11 Nygård 1973, s. 98. 
12 Suojeluskuntalaisen Lehti 1919-1925; erit. 19/1920. 
13 Käsitteen epämääräisyydestä ja muutoksesta Nygård 1978, s. 241-250, erit. s. 249 oleva taulukko. 
14 Tästä katso esim. Nygård 1980, s. 62-65 ja alaviitteissä mainitut lähteet. 
15 Pienen kansan sotilaalliset puolustusmahdollisuudet isoa vastaan, Suojeluskuntalaisen Lehti 2/1921. 
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mattiin liittyviä kysymyksiä, ulkomaiden suojeluskuntaa vastaavia järjestöjä, vierai
den valtioiden sotalaitosten rakennetta, sotatapahtumia ja Suomen sotahistoriaa. Leh
den päätoimittajana toimi kaksi ensimmäistä vuotta kapteeni Aarno Karimo. 

Hakkapeliitassa oli Itä-Karjalaa koskevia kirjoituksia 1920-luvulla melko runsaasti. 
Lehden toimitus ei ollut erikoisen kiinnostunut heimoasiasta, vaan Itä-Karjala herätti 
ammattimiesten mielenkiintoa Suomelle tärkeänä alueena. Sen oli osoittanut jo em. 
Suojeluskuntalaisen Lehdessä ollut kirjoitus. Vuonna 1926 Hakkapeliitan toimitus jul
kaisi erikoisen Itä-Karjala -numeron, jossa rajantakaista aluetta analysoitiin sotilaspo
liittiselta kannalta ammattimiesmäisesti ja suhteellisen puolueettomasti. Kaksikym
menluvulla lehdessä olleissa harvoissa muita heimoalueita, esim. Inkeriä koskeneissa 
artikkeleissa, korostettiin inkeriläisten ja suomalaisten yhteisiä piirteitä. Mainittiinpa 
kaksikymmenluvun lopulla Länsipohja ja Ruijakin parissa kirjoituksessa. 

Sotilaspoliittista oli suojeluskuntaväen lehden Viroonkin suuntautunut mielenkiin
to. Veljesmaan etnisestä, kulttuurillisesta, taloudellisesta ja valtiollisesta luonteesta 
annettiin tietoja ja vedottiin tavallisesti siihen, että suhteet Viroon oli säilytettävä hy
vinä. Maallamme ja Virolla oli yhteinen vihollinen, suuri itäinen naapuri, sotilaallises
ti vahva Neuvostoliitto. 16 Vaikka suojeluskuntaväen äänenkannattajien ulkopolitiikkaa 
koskevat kirjoitukset voidaan sijoittaa ryhmään, jonka syntymiseen vaikuttivat paljol
ti sotilaspoliittiset ja strategiset käsitykset ja intressit, niiden aktivistista luonnetta tus
kin voidaan kiistää. Lehti vältti kyllä pääkirjoituksissaan kajoamasta esim. Itä-Karja
lan kysymyksen poliittiseen puoleen, mutta asian esille tuomiseen oli muita keinoja. 
Lehti saattoi esimerkiksi julkaista suojeluskunta- ja maanpuolustusjuhlissa pidettyjä 
puheita, joissa käsiteltiin ongelmaa. Esimerkki tällaisesta käsittelytavasta on Kai Don
nerin puhe Uudenmaan Pohjoisen Suojeluskuntapiirin juhlassa 21.8.1920 Hyvinkääl
lä. Puhe kosketti laajemminkin Suomen poliittista asemaa ja Suomen ulkopoliittista 
roolia, joten sen tarkempi referoiminen on aiheellista. Donner lähti puheessaan siitä, 
että voidakseen elää Suomen kansan tuli olla tehtävästään selvillä. Kehitys oli välttä
mätöntä, mutta sen oli perustuttava sekä menneisyyteen että nykyisyyteen. Suomen 
päämäärä oli suurempi kuin saavutukset. Vaikka oli tuettu Viroa aseellisesti ja henki
sesti, se ei riittänyt. Suomen kansan ja suojeluskuntalaisten ohjelmaan kuului "suo
malaisten rajantakaisten heimojen asuttamien alueiden turvaaminen" tavalla, joka 
mahdollistaisi niiden jatkuvan kehittymisen. Donner tähdensi sitä, että näiden aluei
den liittäminen Suomeen ei kenties ollut ehdottoman tarpeellista, mutta niiden eristä
minen entisestä Venäjän valtakunnasta oli suomalaisille välttämätöntä ja suoranainen 
elinehto karjalaisille itselleen. Donner päätti puheensa melko yllättävään huipennuk
seen. Yllättävää ei ollut se, että hän väitti idän uhkaavan Suomea, vaan se, että vaa
rana oli myös länsi. Ruotsi seurasi kateellisena Suomen ponnisteluja. Sen ei kuiten
kaan saanut antaa häiritä työtä. Voidakseen elää suomalaisten oli ajateltava maataan 
suurvaltakuntana. Suomen oli luotava itselleen suurvalta-asema Pohjolassa. 17 

Kun Itä-Karjalan kansannousu (1921-1922) puhkesi, lehti kiirehti julkistamaan 
sen mahdollisimman nopeasti. Akuutti poliittinen tilanne saattoi olla kirjoituksen vai
kutin ja välitön impulssi, mutta terminologia ja sävy, jolla asia tuotiin julkisuuteen, 
saa olettamaan, että jopa rodullisen eriarvoisuuden hyväksyvää asennoitumista mark
kinoitiin suojeluskuntaväelle. Suhtautuminen neuvostojärjestelmää yllä pitävään Ve
näjään ja venäläisiin oli niin kielteinen, että sitä lisäämään ei olisi tarvittu enää 

16 Hakkapeliitta, vuosikerrat 1925-1930, jotka kirjoittaja on käynyt läpi; katso Nygård 1973, s. 176. 
17 Suojeluskuntalaisen Lehti 1920/38. Suhtautumiseen Ruotsiin vaikutti ilmeisesti Ahvenanmaan kysymys, 

tästä Jorma Kalela, Grannar på skilda vägar. Borgå 1971, s. 26-28, 43-44. 
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AKS:aa enempää kuin Vihan Veljiäkään. Mainitun kirjoituksen luonteeseen sopi, et
tä lausuttiin Karjalan iskevän strategisesti oikeaan kohtaan, Muurmannin rataan, "vie
märiin, jota pitkin ryssän saasta oli valunut Karjalan heimon keskuuteen, imutor
veen, jolla ryssä oli imenyt Karjalan heimon elinvoimaa". Lehti kehotti: "Suomen 
mies, Suomen nainen. Muista kohtaloasi silloin kun itä Sinut sitoi. Muista miltä tun
tui, kun läntinen naapuri Sinut hylkäsi ... Katso ettet työnnä luotasi veljen anovaa 
kättä. Ellet teet kaikkeasi, tulee veljesi veri Sinun päällesi. 18 

Vuoden 1922 alussa lehdessä vakuutettiin, että Karjalan nousua eivät aiheuttaneet 
ulkopuoliset tekijät, vaan kyseessä oli spontaani taistelu ryssän sortopolitiikkaa vas
taan. Lehdessä kuvailtiin Karjalan senhetkistä kurjaa tilannetta, mutta todettiin 
myös, ettei karjalainen alistu vastarinnatta. Karjalan kansa ei koskaan käyttäytyisi 
kuin slaavien orjarotu, jota juutalaisuus painoi. Kirjoituksessa vedottiin jälleen suo
malaisiin, että he auttaisivat karjalaisia. Kun Karjalan asia oli esillä Kansainliitossa, 
lehden mielestä oli täysin selvää, että neuvostohallitus keskittäisi alueelle "ylivoimai
sia laumoja". Onnistuessaan tuhoamaan karjalaiset se poistaisi kansainvälisestä politii
kasta koko Karjalan kysymyksen. Ellei Karjala pian saisi apua, sen asiaa olisi turha 
pohtia Genevessä. 19 

Kun Itä-Karjalan aiheuttama diplomaattinen kriisi oli ohitettu, Suojeluskuntalaisen 
Lehden numeroihin alkoi ilmestyä sodan muistoja sisältäviä kirjoituksia. Niitä esitet
tiin niin runsaasti, että välittömästi kriisiä seuranneena aikana (1922-1923) lehdessä 
oli yksi tai kaksi asiaa koskevaa kirjoitusta joka numerossa. Lisäksi lehden kansikuvi
na alettiin usein käyttää tilannekuvia, joita oli otettu Karjalan sotatapahtumista.20 Yk
sittäinen kirjoitus ei tietystikään ole sama asia kuin lehden ns. linja puhumatta lehden 
takana olevan julkaisijajärjestön motiiveista ja tavoitteista sekä asennoitumisesta. 
Mutta suojeluskuntajärjestön äänenkannattajien - lähinnä kuitenkin Suojeluskunta
laisen Lehden - muissakin kirjoituksissa oli sävy, joka ilmensi toimituksen erittäin 
kielteistä, jopa vihamielistä asennetta itärajantakaista naapuria kohtaan. Paitsi itäkar
jalaisia koskettaneesta kirjoittelusta se näkyy selvästi myös Inkerin asemaa selosta
neista artikkeleista. Pääsanoma sisältyi toteamukseen, että satoja vuosia orjuudessa 
elänyt Inkerin kansa vihaa ja tulee vastakin vihaamaan ryssää, "valkoista ryssää pu
naisesta erottamatta". 21 Toteamus punaisen ja valkoisen ryssän samankaltaisuudesta 
näyttäisi myös osoittavan, ettei kirjoittaja tietoisesti kohdistanut aggressioitaan pelkäs
tään neuvostojärjestelmään, vaan kohteeksi joutui Venäjä sinällään. Toisaalta tämä 
ei myöskään todista, etteikö kritiikin taustalla voinut olla erilainen käsitys systeemien 
tarkoituksenmukaisuudesta ja keskinäisestä paremmuudesta. Todistelu sai laajemman 
ulottuvuuden, jos se yleistettiin koko kansan, valtion ja sen historian käsittäväksi. 

4.3.2. Venäläisvastaisuus propaganda-aseena 

Mainittu ongelma antanee aihetta hieman tarkempaan analyysiin, koska se keskei
sesti liittyy teeman kysymyksenasetteluun ja niiden olettamusten tutkimiseen, jotka 
alussa ihmisryhmien erilaisesta suhtautumisesta toisiaan kohtaan esitettiin. Tarkastelu
kohteena voivat edelleenkin olla Suojeluskuntalaisen Lehden ja Hakkapeliitan kirjoi
tukset. Suojeluskuntalaisen Lehdessä Venäjää, Neuvostoliittoa, venäläisiä ja venäläi-

18 Karjalan nousu, Suojeluskuntalaisen Lehti 1921/48. 
19 Suomen karjalainen, veljen veri huutaa, Suojeluskuntalaisen Lehti 1922/2. 
20 Suojeluskuntalaisen Lehti 1922-1924, erik. artikkelit: Vapaus (1922/49), Karjalan metsäsissien herätys

työ (1922/50). Viimeksi mainittu numero oli kokonaisuudessaan omistettu Karjalalle. 
21 Inkerikö valkoryssien ystävä, Suojeluskuntalaisen Lehti, 7/1922. 



60 

syyttä käsiteltiin vuosittain enimmillään vain noin 20 kirjoituksessa (vuonna 1921). Ei
nar W. Juveliuksen päätoimittaja-ajalta (vuosina 1924-1925) kyseiset kirjoitukset 
puuttuvat miltei kokonaan. Useimmiten Suojeluskuntalaisen,Lehdessä käsiteltiin Neu
vostoliiton uhkaa Suomelle, bolsevismia tai Ka11jalan kysymystä. 

Hakkapeliitassa Venäjää, Neuvostoliittoa; .. venäläisiä ja venäläisyyttä käsitteleviä 
kirjoituksia oli runsaammin. Esimerkiksi 1927:_1929 oli vuosittain;;yli,.80 näitä aiheita 
käsittelevää kirjoitusta. Suuri osa oli kuitenkin kertomuksia Suomen ja Venäjän väli
sistä sotatapahtumista. Hakkapeliitta puuttui myös melko usein Neuvostoliiton talou
delliseen tilaan, neuvostojärjestelmään ja Neuvostoliiton Suomelle aiheuttamaan uh
kaan. Lehtien käyttämät termit Venäjästä, Neuvostoliitosta ja venäläisistä olivat var
sin kirjavia. Neuvostoliiton nimeä käytettiin harvoin, sen sijalla esiintyi mm. Venäjä, 
Neuvosto-Venäjä, Neuvostola, Ihantola, Ryssänmaa ja joskus myös sanalla ryssä tar
koitettiin selvästi Neuvostoliittoa. Venäläiset olivat ryssiä, iivanoita, moskoviitteja, 
ryssäläisyys oli venäläisyyttä tai· ainakin venäläisiksi koettuja asioita tai tapoja. Se yh
distettiin myös kommunismiin;· sanalla ryssä oli selvästi negatiivinen sävy.22 

Venäjään, venäläisiin ja venäläisyyteen suhtautumisen lähtökohta oli käsitys, että 
Suomen kansassa eli venäläisiin kohdistuva viha, ryssäviha ja että Venäjä oli Suomen 
perivihollinen. 23 Mitä tällä ryssävihalla oikein tarkoitettiin, selitettiin lehdissä hyvin 
epämääräisesti. Tavallisesti se esitettiin heimorakkauden ja isänmaanrakkauden yhtey
dessä, näiden käsitteiden vastakohtana. Suojeluskuntalaisen Lehti väitti ryssävihan 
siirtyvän "kansansielun" perintönä polvesta polveen. 24 "Sammumaton viha Venäjää 
kohtaan" ja "pohjaton ryssäviha" oli ollut jääkäriliikkeen käyttövoimana. 25 Suomalais
ten tuntema vastenmielisyys venäläisiä kohtaan ei ollut syntynyt pelkästään suomalai
siin kohdistuneen sorron vuoksi, vaan siksi, että venäläinen on "tyypillinen työttömän 
ihmislajin edustaja", jonka "ulkomuoto, olemus ja elämistavat ovat saaneet velton ja 
herpaantuneen leiman". Työteliäs suomalainen ei voinut häntä ymmärtää. Syntyi 
luontainen vastakohtaisuus. 26 

Hakkapeliitan mukaan ryssäviha oli syntynyt vuosisataisen sorron tuloksena, mutta 
se oli myös perinnöllistä. 21 Ryssäviha ei kohdistunut kehenkään tiettyyn henkilöön, 
vaan se öli kokonaisvaltaista Venäjän, venäläisten ja venäläisyyden "vihaamista". 28 

Huolimatta siitä, että ryssävihaa ei syvällisemmin analysoitu, se muodosti kielteisen 
perusasenteen Venäjää, Neuvostoliittoa, venäläisiä ja yleensä venäläisyyttä käsittele
ville kirjoituksille. Kielteisyys ulotettiin kommunismiin, bolsevismiin ja neuvostojär
jestelmään, jotka käsitettiin, tai ainakin esitettiin, venäläisyyteen kuuluviksi. 29 Ryssä
viha koettiin selvästi suomalaisille myönteiseksi piirteeksi,30 ja vihan tunnetta venäläi
siä kohtaan pyrittiin sytyttämään mm. lukijoiden tunteisiin vetoavilla kertomuksilla 
venäläisten suomalaisiin tai Suomen sukuisiin kansoihin kohdistamista raakuuksista, 
sorrosta ja orjuutuksesta. Suojeluskuntalaisen Lehti tähdensikin sitä, että Venäjän 
kansa on "syypää Suomen, Viron, Puolan, Georgian ja monen muun rajamaan onnet-

22 Katso Suojeluskuntalaisen Lehti 1920, s. 461; 1921, s. 154; 1923, s. 37 ja Hakkapeliitta 1927/17, s. 20; 
1927/51, S, 23; 1928, S. 464; 1929, S. 547, 997; 1930, S. 22, 1168. 

23 Suojeluskuntalaisten Lehti 1921, s. 186; 1922, s. 16, 63, 162; 1923, s. 42-43, ja Hakkapeliitta 1926/13---
14, S. 39-42; 1927/29, S, 28; 1928, S. 13, 172; 1929, S. 56, 259, 1731. 

24 Suojeluskuntalaisen Lehti 1923, s. 42. 
25 Suojeluskuntalaisen Lehti' 1923, s. 66----68. 
26 Suojeluskuntalaisen Lehti 1920, s. 233---234. 
27 Hakkapeliitta 1926/13---14, s. 39. 
28 Hakkapeliitta 1929, s. 763---764, 1367. 
29 Hakkapeliitta 1930, s. 218; 1931, s. 1239 ja Suojeluskuntalaisen Lehti 1923, s. 181-182. 
30 Hakkapeliitta 1929, s. 56. 
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tomuuksiin ja että juuri se on ollut ja on kaikkien naapuriensa kuten koko ihmiskun
nan ja inhimillisen kehityksen ikuinen vihollinen". Venäjän kansan periytyvistä muut
tumattomista rotuominaisuuksista sanottiin johtuvan, että Venäjä "on ja jää koko Eu
roopan, koko ihmiskunnan viholliseksi ja ruttopesäksi". 31 

Venäläisvastaisen vihan motivointiin tarvittiin erityisiä asiallisia ja tyylillisiä tehokei
noja. Esimerkiksi Suojeluskuntalaisen Lehti pyrki tähän kirjoitussarjalla "Järkyttäviä 
muistoja Ison vihan ajalta". 32 Näissä kirjoituksissa käsiteltiin venäläisen sotaväen raa
kuutta. Kerrottiin tarkasti, kuinka venäläiset kiduttivat, rääkkäsivät ja tappoivat suo
malaisia ikään ja sukupuoleen katsomatta. Venäläisvastaisuutta voitiin lietsoa myös 
tekemällä itäinen naapuri halveksituksi. Se tuli näkyviin Venäjää ja Neuvostoliittoa 
käsittelevässä sananlaskukilpailussa, jossa voittajaksi selvisi seuraava: "Mikä eläin on 
eniten ihmisen näköinen. Se on ryssä". Hyvin menestyivät myös: "Älä usko ryssää 
ennen kuin kolmantena päivänä hirressä" ja "Pidät ryssää veljenäs, niin pidä puukko 
hihassas". 33 

Sen lisäksi, että Venäjä oli Suomen perivihollinen, sitä pidettiin myös barbaarisena 
maana, kun taas Suomen katsottiin edustavan länsimaista sivistystä. 34 Tässä yhteydes
sä vastakohtaisuus personoitui sellaiseen erilaisuuteen, jota oli markkinoitu Suomessa 
ruotsalaiskansalliselta pohjalta lähteenä jo 1800-luvulta. Nyt sen olivat omineet suo
malaiset. Venäläisvihamielisestä kirjoittelusta voisi mainita lukuisia esimerkkejä, mut
ta asiaa havainnollistakoon Hakkapeliitan toteamus, että "ryssä oli syvimmin vihattu 
vihollinen, mitä suomalaisilla koskaan on ollut tahi tulee olemaan". 35 

Venäjästä ja venäläisistä ei Hakkapeliitta löytänyt myönteisiä piirteitä, vaan kaikki 
mikä yhdistettiin heihin oli pahaa, halveksittavaa tai vihattavaa. Oman ryhmänsä 
muodostivat ne kertomukset, joissa venäläiset kuvattiin typeriksi, yksinkertaisiksi, ky
vyttömiksi ja saamattomiksi. Sävyltään ne muistuttivat kirjoituksia, joissa ivailtiin 
neuvostojärjestelmän kyvyttömyyttä. 36 Kirjoitusten yleisenä perusvireenä oli käsitys, 
että venäläiset olivat vuosisatoja orjuuttaneet Suomen heimoa, tuhonneet heidän kult
tuurinsa ja taloutensa. Vielä elinvoimaiset sukulaiskansat, itäkarjalaiset ja inkeriläi
set, oli pelastettava vajoamasta slaavilaisuuden liejuun.37 

Jouduttaisiin kuitenkin pahasti harhaan, jos edellä esitettyjä räikeitä ja niiden kans
sa samanlaisia kirjoituksia pidettäisiin esim. Suojeluskuntalaisen Lehden ja Hakkape
liitan sekä ruotsinkielisen suojeluskuntalehden Svenska Skyddkåristenin38 toimitusten 
ja julkaisijoiden todellisia asenteita kuvaavina. On nimittäin muistettava näiden leh
tien luonne ja tehtävä. Vain se määräsi, miten jostakin kansasta ja valtiosta kirjoitet
tiin. Lehdet olivat maanpuolustusjärjestön työssään käyttämiä, maanpuolustusvalmiut
ta nostamaan tarkoitettuja propaganda- ja tiedotus- mutta osin myös koulutusvälinei
tä. Niiden kirjoitusten sanoma ei suinkaan ollut ekspressiivistä eli lähettäjän asenteita 
ja motiiveja paljastamaan pystyvää viestintää, vaan suurimmaksi osaksi instrumentaa-

31 Suojeluskuntalaisen Lehti 1923, s. 181-182. 

32 Suojeluskuntalaisen Lehti 1922, s. 220, 254, 292-293, 327-328. 
33 Suojeluskuntalaisen Lehti 1921, s. 96, 102 ja 114. 
34 Hakkapeliitta 1927, n:o 15, s. 17; 1928, s. 136---137 ja 172 ja 1931, s. 1270. 
35 Hakka:peliitta 1928, s. 962. Räikeistä kirjoituksista esim. Hakkapeliitta 1926, joululehti, s. 88-89; 1927/ 

17, s. 11; 1928, s. 132-133, 466---467, 1108-1109; 1929, s. 240-241, s. 536, 775-778, 1296; 1931, s. 
1278. 

36 Hakkapeliitta 1927/3, s. 31-32; 1927, s. 181, 1580-1581; 1930, s. 1168; 1931, s. 25. 
37 Hakkapeliitta 1928, s. 1504; 1932, s. 1246---1247. 
38 Svenska Skyddkåristen 1919-1927. 
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Iista eli välineellistä toimintaa39 maanpuolustuksen hyväksi ja maanpuolustusmotivaa
tion kohottamiseksi. 

Tästä tavoitteesta lähtien sekä Suojeluskuntalaisen Lehden että Hakkapeliitan Ve
näjää ja Neuvostoliittoa koskevaa kirjoittelua on arvioitava. Tarkoitus pyhitti keinot, 
räikeinkin tyyli ja terminologia oli sallittu, jos sen katsottiin edistävän oikeaksi katsot
tua päämäärää. Päämäärästä taas järjestön luonteen vuoksi ei voinut edes kiistellä. 
Vihollinen oli valmiina. Sen etsiminen lännestä tai etelästä olisi ollut haettua, olihan 
Pohjanlahden toisella puolen länsimaisen kulttuurin Suomelle välittänyt Ruotsi ja ete
lässä heimokansa virolaiset. Historiallinen traditio, etenkin routavuodet ja vuoden 
1918 tapahtumat, sai katseet kääntymään itään. Ja kun vihollinen oli selviö, kaikki 
keinot sen puolustukselle edullisen "tuntemisen" edistämiseksi olivat sallittuja. Huo
mattava nimittäin on, että venäläisiin kansana ja bolsevismiin ja kommunismiin järjes
telmänä suhtauduttiin täysin eri tasolta lähtien kuin esimerkiksi Neuvostoliiton armei
jaan. Syykin on ilmeinen. Jälkimmäisestä tarvittiin tietoja, edellisestä riitti pelkkä ne
gatiivinen käsitys ja siitä tunteisiin vetoamalla välitetty vaikutelma. Esimerkkejä näis
tä molemmista löytyy järjestön lehtien sivuilta. 40 Militaristisen järjestön käsitys armei
jasta sinällään ei tietenkään voinut olla negatiivinen. 

Neuvostoliittoon suhtautumisen lähtökohtana oli mielipide, että Neuvostoliitto oli 
Suomea uhkaava vihollinen. Suojeluskuntalaisen Lehti kirjoitti mm., että "Neuvosto
Venäjä on valmis milloin tahansa sopivan tilaisuuden sattuessa rikkomaan rauhan ja 
vyöryttämään sotalaumansa Suomeen ryöstämään ja murhaamaan". Toistuvasti Suoje
luskuntalaisen Lehdessä ja Hakkapeliitassa väitettiin, että Neuvostolitto pyrki Suo
men valloittamiseen ja Suomen valtio- ja yhteiskuntajärjestelmän tuhoamiseen. Väite 
yhdistyi käsitykseen, että Venäjä oli Suomen perivihollinen. Neuvostoliitto oli saanut 
Venäjältä kyseisen osan.4' "Olipa Venäjällä vallassa mustat, punaiset tai valkoiset ai
nekset, niin sama vaara sieltä käsin itsenäisyyttämme uhkaa. "42 Maanpuolustushenkeä
ja puolustusvalmiutta oli helpompi vaatia, kun voitiin osoittaa jokin maata uhkaava 
vihollinen. 

Neuvostoliitossa vallitsevan kurjuuden esittämisen43 ilmeisenä tarkoituksena oli har
kitusti ja tietoisesti osoittaa neuvostojärjestelmän kelvottomuus. Hakkapeliitta pitikin 
nimenomaan neuvostojärjestelmää ja bolsevismia syynä Neuvostoliiton rappioon. Leh
ti kirjoitti mm.: "sittenkään emme tahtoisi sanoa, että neuvostovenäläisen työläisen 
huutavan kurjat elin- ja työpaikkaolot olisivat tulosta harkitusta pahasta tahdosta. 
Kyllä kai on todennäköisempää, että syynä on bolsevistisen talousjärjestelmän perin
juurinen kelvottomuus. Ja tuon kelvottoman järjestelmän turmiollisuutta pahentamas
sa ovat bolsevikkien oma ilmiömäinen kykenemättömyys ja heidän puoluehyveiden 
nojalla valittujen käskynhaltijoittensa rikoksellinen välinpitämättömyys ja turmeltunei
suus". Neuvostoliiton virka- ja hallintokoneiston heikkoutena Hakkapeliitta piti sitä, 
että tehtäviä hoitamaan oli asetettu puolueansioiden perusteella valittuja henkilöitä, 
jotka eivät kyseisistä asioista mitään ymmärtäneet. Tämä - poliittinen järjestelmä -
aiheutti Neuvostoliiton talouden rappiotilan. Neuvostojärjestelmä oli pelottava todis-

39 Tästä katso esim. Olavi Borg, Suomen puolueideologiat. Porvoo 1965, s. 11-12 ja Veikko Pietilä, Joh
datusta sisällön erittelyyn I, Tampereen yliopiston tutkimuslaitos C, Opetusmonisteita n:o 8/1969, s. 
17-18.

40 Esim. Hakkapeliitta 41/1926, s. 11-13 ja 44/1926, s. 18-20. 
41 Suojeluskuntalaisen Lehti 1919, s. 124---125, 134; 1923, s. 82 ja Hakkapeliitta 1928, s. 13, 957, 1034---

1036; 1929, s. 120-121. 
42 Suojeluskuntalaisen Lehti 1925, s. 361. 
43 Esim. Suojeluskuntalaisen Lehti 1921, s. 18, 28, 186; Hakkapeliitta 1926/7, s. 21, 1928, s. 1688-1689, 

1929, s. 80-81, 200, 334---336, 547, 652-653, 1188, 1536 ja 1930, s. 46-48, 218, 403-405 ja 1168. 
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tus siitä, miten surkeisiin tuloksiin päädyttiin, jos vastuullisiin asemiin asetettiin ihmi
siä, joita niihin ei ollut valmennettu ja joilta puuttui sivistys. Hakkapeliitan täydelli
sen kielteinen suhtautuminen kommunismiin tuli selvimmin näkyviin kirjoituksissa, 
joissa vaadittiin kommunistien toiminnan kieltämistä Suomessa. Näissä kirjoituksissa 
kommunistit yhdistettiin selvästi Neuvostoliittoon. 44 

Vaikka neuvostojärjestelmä jo sinällään oli paha, kirjoitusten negatiivisuusaste 
vaihteli aika tavalla poliittisen tilanteen mukaan. Kansalaissodan jälkikuohunnan ja 
20-luvun alun räikeys tasoittui selvästi 1920-luvun puolessa välissä noustakseen jälleen
vuosikymmenen taitteessa, jolloin sekä ulkoiset että sisäiset ärsykkeet ruokkivat kir
joittelua. Oikeistoradikalismi jäsentyi kansanliikkeeksi. Neuvostoliiton elinkeinora
kenteen muutos vaati väestö- ym. järjestelyjä, joiden kohteeksi suomensukuisia hei
mojakin, esim. inkeriläiset, joutui.45 Tapahtumat tarjosivat runsaasti materiaalia julki
selle sanalle,46 ja lehdistöpolemiikki lienee vaikuttanut puolestaan suojeluskuntaväen
äänenkannattajaan. Kuitenkin jo kaksikymmenluvun alkupuolella oli edellä mainituis
sa lehdissä sekä ruotsinkielisen suojeluskuntaväen lehdessä Svenska Skyddkåristen47 

esitetty lähes kaikki ne neuvostovaltiota koskevat luonnehdinnat, arvostelut, arvostuk
set ja kommentit, jotka sitten esiintyivät mm. lapuanliikkeen, isänmaallisen kansan
liikkeen mutta myös AKS:n julkisuuteen päässeissä mielipiteissä.

44 Tällaisesta suhtautumisesta lehdessä on lukuisia esimerkkejä, joista tässä yhteydessä viitattakoon vain 
seuraaviin, Hakkapeliitta 1928, s. 1176-1179; 1929, s. 1731; 1930, s. 405, 410 ja 514. 

45 Katso näistä Nygård 1978, s. 170-171 ja mainitut lähteet. 
46 Lehtikirjoittelusta Nygård 1978, s. 175-180. 
47 Svenska Skyddkåristen 1919-1927. Kirjoitukset käyty systemaattisesti läpi, katso esim. 5/1922, s. 3; 20/ 

1922, s. 6; 6/1924, s. 2; 2/1925, s. 4; 13/1925, s. 2; 14/1925, s. 2; 4/1924, s. 3; 4/1924, s. 3; 2/1924, s. 6; 
20/1922, s. 5; 16/1927, s. 5. 
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5. ÄÄRIOIKEISTOLAISUUDEN JÄRJESTÖLLINEN, SOSIAALINEN
JA IDEOLOGINEN PERUSTA 1920- JA 1930-LUVULLA

5.1. Akateemisen nuorison suur- ja aitosuomalaisuus -
AKS:n ulkopoliittiset tavoitteet 

Suunta-ryhmän äänenkannattajan poliittis-ideologista toimintaohjelmaa voidaan pi
tää myös jonkinlaisena aktivismin testamenttina. Siinähän todettiin menestyksen salai
suutena olevan johdonmukainen pysyminen aktiivisen, silloisista puolueoloistamme 
riippumattoman ohjelman kannalla. Ohjelman mukaan oli syvennettävä ja hyödynnet
tävä itsenäisyyttä, kehitettävä nimenomaan suomalaista politiikkaa, valvottava itsenäi
syyttä ja paljastettava sitä uhkaavat vaarat. Heimokansojen aiheellisia kansallisia ja 
valtiollisia pyrkimyksiä oli tuettava kaikin keinoin ja mainittuja kansoja pyrittävä lä
hentämään Suomeen. Kokonaisuudessaan oli jatkettava sitä työtä, jota itsenäisyysmie
het olivat tehneet ja jota aina oli kutsuttu aktivismiksi. 1 

Oikeistoradikalismi oli saanut vahvasti ulkopoliittisen, aktivistisen sävyn. On myös 
mainittu, että tämän linjan miehiä suodattui erilaisiin paikkoihin. Perintö iti. Vaati
mus säilyi. Kaikki suomea puhuvat kansat oli yhdistettävä samaksi valtakunnaksi. 
Täyttäessään historiallista tehtäväänsä länsimaisen sivistyksen etäisimpänä vartijana 
Suomen kansalla oli oikeus elää niiden rajojen sisällä, jotka kansojen valtias oli aset
tanut. Oppi kolmen kannaksen rajasta juurtui mieliin. 

Muussa yhteydessä on kuvattu sitä harrastusta, jota ylioppilaat tunsivat Karjalaa 
kohtaan ja sitä intoa, jolla varttuneemmatkin yliopistomiehet Itä-Karjalan asian kehi
tystä tarkkailivat. 2 Ylioppilaat olivat itse osallistuneet aktivismiin ja jääkäriliikkeeseen 
sekä kansalaissotaan. 3 Uskominen omiin voimiin ilmeni sekä ulko- että sisäpoliittisena 
uhitteluna, kuten ylioppilaiden lausunnot esim. Tarton rauhasta osoittavat. Virallisen 
ulkopolitiikan arvoa heidän silmissään ei lisännyt Karjalan kansannousun kukistumi
nen ja Suomen valtiovallan pysyminen erillään tapahtumista, kun useita ylioppilaita 
osallistui henkilökohtaisesti taisteluun Vienassa. Haavion mukaan rehtori Heikelin ar
vovaltainen puhe Karjala-juhlassa itsenäisyyspäivänä 1921 suorastaan kannusti toimin
taan ja velvoitti moraalisestikin auttamaan tavalla tai toisella Itä-Karjalaa ja sen asuk
kaita.4 Tilaa oli voimakkaalle järjestölle, joka syntyi Itä-Karjalan epäonnistuneen ret
ken jälkeen. Perustamisajankohdan synkkä ulkopoliittinen taivas lienee suurelta osin 
määrännyt ideologian ja pakolaisongelma5 ajankohtaisen toiminnan muodot. 

Itä-Karjalan retkeltä palanneet ylioppilaat Elias Simelius, Erkki Räikkönen ja Rei
no Vähäkallio päättivät 22.2.1922 Karjalaisessa osakunnassa perustaa seuran ajamaan 
Karjalan asiaa. Pohjalainen Simelius lupasi hankkia pohjoispohjalaisten tuen yrityk
selle, Vähäkallio ja Räikkönen taas aikoivat puhua karjalaisille osakuntatovereilleen. 

1 Suunta 30/1919. 
2 Katso esim. Nygård 1978, s. 65, 91. 
3 Matti Klinge, Ylioppilaskunnan historia IV. Porvoo 1968, s. 1. 
4 Mainittavan puheenvuoron Itä-Karjalan puolesta käytti myös Th. Homen 21.1.1922, katso Martti Haa

vio, Nuoruusvuodet. Kronikka vuosilta 1906-1924. Porvoo 1972, s. 484-485; asia esitetty Nygård 
1978, s. 125. 

5 Tästä katso Nygård 1980; s. 62-65, 71-74, 114. 
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Laajemman pohjan saamiseksi he päättivät kääntyä pohjalaisten inspehtorin prof. Lei
viskän ja aktivisti Elmo E. Kailan puoleen. Kannatuksen varmistamiseksi toiminta 
verhottiin salaperäisyyteen. Paria päivää myöhemmin neuvoteltiin ensimmäistä kertaa 
Kailan luona. 

Toinen alustava neuvottelu oli prof. Leiviskän kotona, mutta jo sitä ennen oli Kai
lan luona päätetty myös Helsinkiin sijoittaa Itä-Karjalasta paenneita metsäsissejä ja 
ryhtyä opettamaan heitä osakunnissa. Leiviskän luona pidetyn neuvottelun jälkeen 
kokoontui noin kymmenen henkeä keskustelemaan karjalaisten sijoittamisesta ja 
aseellisen koulutuksen järjestämisestä. Seuran perustamishistorian tärkeä vaihe oli 
Kalevalan päivän, Karjalaisen osakunnan vuosijuhlapäivän jälkeen yöllä pidetty ko
kous, johon osallistuivat myös majuri Paavo Talvela ja maisteri Kaarlo Hallikorpi. Vi
rallinen perustava kokous voitiin mainittujen esivalmistelujen jälkeen pitää Ostrobot
nialla 5.3.1922.6 Jo tätä ennen maisteri-aktivisti Kaukorannalta oli saatu useiden entis
ten aktivistien nimet ja osoitteet, ja näille lähetettiin kirje, jossa pyydettiin järjestä
mään sijoituspaikkoja Karjalan sisseille. Perustavassa kokouksessa seuran toiminta 
jaettiin sivistystyöhön, sotilaskasvatukseen, majoitukseen ja propagandatyöhön. Pu
heenjohtajaksi valittiin Vähäkallio ja sihteeriksi Erkki Räikkönen. Maaliskuun 11. 
päivänä pidetyssä kokouksessa järjestö sai nimekseen Akateeminen Karjala-Seura. 7 

AKS:sta kehittyi nopeasti aatteellis-poliittinen luja taistelujärjestö, jonka tavoittee
na alkuaikojen sääntöjen mukaan oli tehdä työtä karjalaisten kansallisen itsetunnon 
herättämiseksi. Pakolaisten valistaminen oli ohjelman mukaan etusijalla. Erityisesti 
akateemisen nuorison myötätunto karjalaisia kohtaan oli herätettävä. 8 Jäsenmäärä 
kasvoi pian. Innokkaimmat kannattajansa seura sai suomenkielisistä pohjalaisista se
kä karjalaisista ja savolaisista ylioppilaista. Aktiivisesti toimien se nopeasti solutti 
muitakin ylioppilasjärjestöjä ja dominoi pitkiä aikoja ylioppilaspolitiikkaa, mm. yliop
pilaslehti oli kauan sen käsissä. AKS:n ideologia vaikutti paljon 1920- ja 1930-luvun 
ylioppilaspolvien maailmankatsomukseen. 9 

AKS:n ohjelman laatijat esittivät, että Itä-Karjala ja Inkeri kuuluivat Suomeen. 
Siksi ne oli "vapautettava". Ajatusta motivoitiin Suomelle myönteisin strategisin pe
rusteluin. Syväri-Äänisjärvi -linjan saaminen rajaksi oli myös historiallisen vääryy
den korjaamista, sillä olivathan Suur-Karjalan asukkaat jo 1000 vuotta sitten asutta
neet Laatokalta ja Ääniseltä Kainuuseen ja Vienanmereen ulottuvan alueen, vaikka 
Ruotsi ja Venäjä vieraina vallanpitäjinä Pähkinäsaaren rauhasta olivat mielivaltaisesti 
pirstoneet Suomen aluetta. Seuran ohjelmassa puhuttiin vain Karjalan ja Inkerin va
pauttamisesta, ei niiden aseman myöhemmästä järjestelystä. Asia jäi yleensä epäsel
väksi, sillä useimmiten seuran edustajat puhuivat ja kirjoittivat vain Suomen kiistatto
masta oikeudesta Vienaan, Aunukseen ja Inkeriin. Pienempiä Suomen heimon sirpa
leita AKS ei vaatinut liitettäväksi Suomeen vaan olisi tyytynyt siihen, että Länsi-Poh
jan ja Ruijan suomenkielisille asukkaille, Viron inkeriläisille ja Kuurinmaan liiviläisil-

6 Perustamistapahtumasta kertovat tiedot saatu SA, Akateeminen Karjala-Seura H 1524 F2, kansio 1, 
AKS:n vuosikertomus vuoden 1922 toiminnasta; myös Haavio 1972, s. 488, 538-539. Ne on esitetty 
myös Lauri Hyvämäki, Akateeminen Karjala-Seura 1922-1937, AKS:n tie 1937. Porvoo 1937, s. 7-9 
sekä Nygård 1978, s. 125-126. 

7 SA, Akateeminen Karjala-Seura, kansio 1, em. vuosikertomus; myös Nygård 1978, s. 126. 
8 SA, Akateeminen Karjala-Seura, kansio 1, monistetut säännöt. 
9 Katso Klinge, Ylioppilaskunnan historia IV, s. 49; Jussi Saukkonen, Akateemisen Karjala-Seuran vai

heet 10-vuotiskautena 1922-1932, Suomen Heimo 19/1933, s. 19; Hyvämäki 1937, s. 59; myös Nygård 
1978, s. 126-127 ja majnitut lähteet. AKS:n vaikutuksesta osakuntiin esim. Seppo Kuusisto, Kansallis
henkeen uskoen. Vaasa 1978, s. 49-60. 

S - Suom·alainen· . 
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le olisi annettu vähemmistöoikeuksien suoma turva, tae oman kansallisuuden ja kie
len säilyttämisestä. 10 

Seuran ajatusmaailman ihanne oli abstrakti Suur-Suomi, ja siihen liittyi ryssäviha, 
jota erityinen AKS:n sisärengas mainosti tunnuslauseenaan. Tätä sisärengasta, Vihan 
Veljet -seuraa, jonka keskushahmo oli Elmo E. Kaila, toiset pitävät seuran ideolo
gian merkittävänä määrääjänä ja ryssävihan aktiivisena levittäjänä. Toiset taas kutsu
vat Vihan Veljiä "poikamaiseksi salaseuraksi", joka kokoontui harvoin ja jonka mer
kitys jäi vähäiseksi. 11 Tämänhetkisen aineiston perusteella lienee varmaa vain se, että 
tällainen seura oli ja että sen jäsenistö oli jonkinlainen AKS:n sisärengas. Samoin 
myös johtajan Vihan Veljet -seuran jäsenille antamat toimintaohjeet olivat erittäin 
pitkälle vietyä ryssävihamielistä demagogiaa, kuten esim. Kailan salaseuran jäsenille 
kesällä 1923 laatimat ohjeet todistavat. 12 Toisaalta seura ei osallistunut 1920-luvun 
alussa käytännölliseen ulkopoliittiseen toimintaan, sillä esim. 1923 se kieltäytyi lähet
tämästä edustajaansa etuvartiokansojen klubiin. 13 

Ulkopoliittisen ohjelman ohella toinen AKS:lle kuten koko oikeistoradikalismille 
- ainakin sen myöhemmälle vaiheelle - ominainen vaatimus oli vanhaa perua oleva
suomalaisuus, jopa aitosuomalaisuus. Käytännön vaatimukset johtuivat siitä teoreetti
sesta lähtökohdasta, että kansallisuutta pidettiin politiikan perusvoimana. Koska oli
vain yksi kansa, tarvittiin vain yksi kieli. Kun kaksikielisyysajatuksen hyväksyjät ja
yhtenäisyyttä tähdentävät jäsenet, Erkki Räikkönen etunenässä, oli saatu eroamaan
AKS:sta, muodostui erääksi toiminnalliseksi iskusanaksi "pirua ja ruotsalaisuutta vas
taan", kun aiemmin oli vannottu pelkästään "pirua ja ryssää vastaan" -tunnuslauseen
nimeen. Käytännön ylioppilaspolitiikassa kieli- ja suomalaisuuskysymyksestä tulikin
sitten 1930-luvun toiminnan pääkohde. 14 Olihan seuran myöhemmän teoreettisen läh
tökohdan mukaan kaksikielisyys Suur-Suomen toteuttamisen pahin este. 15 

Lähinnä edistyspuolueeseen lukeutuvan Niilo Kärjen vaikutuksesta seura alkoi jo 
hyvin varhain puhua Suomen kansan eheyttämisestä. Paluu 1800-luvun aatteisiin oli il
meinen. Se saattoi myös kuvastaa pyrkimystä "kansalliseen integraatioon" kansalais
sodassa kärjistyneen uhkan poistamiseksi, kuten Alapuro asian ilmaisee. Tavoitteen 
saavuttamiseksi oli pestävä silmistä uni punaisesta ja valkoisesta Suomesta ja voitetta
va työväestö AKS:n aatteille. Jo 1926 seuran yleinen kokous hyväksyi päätöksen, että 
oli kiinnitettävä entistä suurempi huomio sosiaaliseen kysymykseen. Eheyttämisvaati
muksesta oli helppo edetä maanpuolustushengen propagoimiseen, johon seura 1930-
luvun lopulla keskittyi. Samalla sen ideologiaan tuli selvästi vierasmaalaisia vaikuttei
ta. 16 

Suur-Suomen luomista saatettiin jo tällöin perustella rotuopillisin ja historianfiloso
fisin todistein. Historian kulun muodosti maailmanvallan keskuksen säännönmukai
nen liike pohjoista kohti. Egyptin ja Babylonian hedelmällisiltä alueilta maailmanval-

10 AKS:n toimintaohjeet 1923; Suomen Heimo 1923, s. 28-29, 135; Hyvämäki 1937, s. 33----37; asia esitet
ty myös Nygård 1978, s. 127-128. 

11 Erilaisista tulkinnoista katso esim. Klinge 1972, s. 64-o8; Rintala, Politiikka 1963, s. 98 ja Vilkuna HS 
19.11.1972 sekä toisaalta Haavio 1972, s. 551. 

12 Nygård 1978, s. 128 ja viitteissä mainittu lähteistä sekä Alapuro 1973, s. 92 ja viitteessä 7. mainitut läh
teet s. 197. 

13 Katso Nygård 1978, s. 128; vrt. SA, AKS:n kirjeistöä 1923----1925, sihteerin kirjekonsepti prof. Jansso-
nille. 

14 Klinge 1968, s. 123----136; Hyvämäki 1937, s. 59-----60; Wuorinen 1935, s. 230--265. 
15 Esim. AKS:n toimintakertomukset v. 1922, 1928. 
16 Katso Hyvämäki 1937, s. 44---45; AKS:n Tie -julkaisut 1937 ja 1938. AKS:n maanpuolustuspropagan

dasta tarkemmin esim. Kirsti Manninen, Akateemisen Karjala-Seuran maanpuolustuspropaganda vuosi
na 193�1939, Suomen historian laudatur-tutkielma, HY 1977; Alapuro 1973, s. 2�27. 
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ta oli siirtynyt ensin Välimeren rannoille, sitten manner-Euroopan keskuksiin ja Eng
lantiin sekä sotien välillä Pohjois-Saksan ja Moskovan leveysasteille. Kulku jatkui 
kohti pohjoista, karuja Jäämeren rantoja. Maailmanhistorian peruslain mukaan Eu
roopan hegemonia tulisi jonkin maanosan pohjoisimman kansan, skandinaavien, suo
malaisten tai venäläisten osaksi. Olemassaolon taistelun mukaisesti rodullisesti puh
taat kansat eivät herruutta saavuttaisi, vaan sellaiset kansat, joiden veressä kaksi tai 
useampia rotuja yhdistyi - keskenään kamppaillen - perisivät voiton. Suomalaisten 
veressä kävivät "skandinaavinen, itäbalttilainen ja gromagno-rotu" ankaraa mutta ta
sapainoista taistelua. Suomalaiset olivat rodullisesti dynaamisia. 11 

AKS:n suhtautumisesta neuvostovaltioon on vaikea saada selvää. Kannanotot py
sähtyivät useimmiten tasolle, johon kuuluivat tokaisut "ryssästä saa puhua vain ham
masta purren" ja "ryssävihassa". Sen sijaan neuvostovaltion sisäisen ja ulkoisen jär
jestelmän eritteleminen ja arvosteleminen ei ollut tavallista. On lähellä ajatus, että tä
män aiheutti omien poliittisten ihanteiden ja odotusten puute varsinkin juuri kaksi
kymmenluvulla. Seuran piirissä ei ollut kiteytynyt yhteistä valtio- ja talousjärjestelmä
iharinetta, johon itäisen naapurin systeemiä olisi voitu verrata. Puheet esim. suoma
laissosialismista olivat ylimalkaista aatepuuroa, mistä ei päästy puusta pitkään. Ulko
politiikan ja heimoasian ehdottomuus hallitsi siinä määrin toimintaa ja ideologiaa, et
tä muihin asioihin otettiin kantaa sivumennen. Osittain tämä selittää sen, että sellai
set pyrkimykset kuin aitosuomalaisuus - joka suinkaan ei ollut seuran omaa keksin
töä - niin helposti sai seuran kannattajakseen. Kuvaan sopii edelleen se, että seura 
1930-luvulla varsin helposti ajautui IKL:n sisäpoliittisten tavoitteiden kannattajaksi. 

Ilmiö vaikuttaa paradoksaaliselta, mutta sen selittää varsin hyvin alussa esitetty kä
sitys arvojärjestelmien ensisijaisuudesta, kun otetaan kantaa toisen oloon ja olemuk
seen. Vaikka AKS:n ohjelma oli tietoisesti ulkopoliittinen, seura ei paneutunut ulko
politiikkansa tärkeimmän kohteen olemukseen lähinnä siksi, ettei se itse asiassa ollut 
lainkaan kiinnostunut tai ei voinut olla kiinnostunut valtiollisen järjestelmän asioista. 
Jo seuran jäsenistön koostumus oli niin heterogeeninen, että syvempi valtiojärjestel
män suunnittelu olisi kohdannut vaikeuksia. 18 Senhän osoitti sitten suhtautuminen ni
menomaan sisäpoliittisia tavoitteita ajaneeseen lapuanliikkeeseen. Toisaalta kaksikym
menluvun alussa heimokansat, pakolaiset ja sitten kielikysymys tarjosivat yllin kyllin 
tehtävää. Niistä oli helpompi päästä yksimielisyyteen. 

Ei neuvostovaltio kuitenkaan jäänyt aivan osattomaksi AKS:n mielenkiinnosta, ku
ten Suomen Heimon, seuran äänenkannattajan kirjoitukset osoittavat. Tämän lehden, 
jota alunpitäen oli ajateltu kaikkien heimo järjestöjen yhteiseksi äänenkannattajaksi, 19 

ensimmäisenä päätoimittajana oli vanha aktivisti Herman Stenberg, joskin hänen toi
mintansa lienee ollut lähinnä nimellinen ja toimituksen käytännön työt kuuluivat toi
mitussihteeri Aaro Pakaslahdelle. Vuoden 1924 syksyllä tuli päätoimittajaksi vanha 
Karjalan kävijä Väinö Salminen. Päätoimittajista kannattaa mainita edellisten lisäksi 
R.G. Kallia ja Yrjö Vuorijoki. Edellinen lähinnä siksi, että hän toimi myöhemmin 
IKL:n pää-äänenkannattaja Ajan Suunnan päätoimittajana. Myös Vuorjoki - yhdes
sä seuran puheenjohtajan Vilho Helasen kanssa - toimi aktiivisesti silloin, kun ääri
oikeistolaista kansanliikettä 1932 yritettiin jatkaa (vrt. s. 98). Lehden toimitus- ja 
avustajakunta osoittavat, että seura pyrki vaalimaan vanhaa aktivismin perintöä, sillä 
siihen kuuluivat mm. Y.O. Ruutu, Elmo E. Kaila ja majuri Paavo Talvela. Lehden 

17 AKS:n Tie 1938, s. 138. 
18 Katso s. 70 
19 Lehtihankkeen kehityksestä Nygård 1978, s. 137-138. 



68 

kirjoittajakunta oli aikansa eliittiä, sillä edellisten lisäksi avustajina toimivat varsin in
nokkaasti mm. prof. Väinö Auer, tri Martti Haavio, maisteri Jussi Teljo ja tuomari 
Urho Kekkonen. 20 

Venäjä tai Neuvostoliitto sai lehdessä tilaa ainoastaan siksi, että se niin läheisesti 
liittyi heimokansojen, itäkarjalaisten ja inkeriläisten, kohtaloihin. Venäjään, venäläi
siin ja venäläisyyteen suhtautumisen lähtökohtana oli Suomen Heimossa kuten aiem
min on havaittu olleen Suojeluskuntalaisen Lehdessäkin, vakuuttelu, että suomalaisis
sa oli ikuinen venäläisiin kohdistuva viha, ryssäviha ja että Venäjä oli Suomen ns. pe
rivihollinen. 21 Mitä tämä viha oli, jäi täysin selittämättä, sillä parhaissa tapauksissa se 
Suojeluskuntalaisen Lehden kirjoitusten tapaan yhdistettiin heimo- ja isänmaanrak
kauteen, joiden käänteisarvona sitä pidettiin. Akateemisen nuorison isänmaanrakkau
teen kuului lehden mukaan kaiken ryssäläisyyden halveksunta: ryssäviha. Vihan syn
nyn lehti yhdisti venäläisten suomalaisiin kohdistamaan sortoon, muttä myös venäläis
ten luonteenominaisuudet aiheuttivat sen, ettei suomalainen voinut pitää ryssää pirua 
parempana. Perivihollisuus nähtiin selvästi maantieteellisen aseman ja historiallisen 
tradition synnyttämäksi. 22 

Tämä jäsentämätön ja tarkentamaton sekä samalla demagoginen ja propagandisti
nen käsitys ryssästä oli lähtökohtana sille, miten venäläisiin ja Venäjään asennoidut
tiin. Venäjä oli orjuuttaja ja muiden kansojen, erityisesti suomensukuisten heimojen, 
tuhoaja. Venäjä uhkasi koko Eurooppaa, se oli barbaarivaltio, joka ei pystynyt hallit
semaan edes itseään.23 

Mutta kaiken neuvostovaltion asioihin puuttumisen takana oli heimotyön tärkein 
perustavoite: säilyttää ja vahvistaa suomensukuisen väestön asemaa vieraan valtakun
nan alueella. Tämän vuoksi oli tärkeää, että Neuvostoliiton olot olivat kurjat, sillä 
vaikuttivathan ne välittömästi myös itäkarjalaisiin ja inkeriläisiin. Neuvostoliitossa val
linnut hätä ja pula koskettivat heimolaisia. Sorto ja orjuutus, jonka kohteeksi neuvos
tokansa oli joutunut, kiinnosti AKS:laisia vain siksi, että sen kohteena olivat myös 
itäkarjalaiset ja inkeriläiset. Kollektivointi, joka johti taloudelliseen turmioon ja yksi
lön riistoon, sai kantavuutta, koska Inkerin väestö joutui sen kohteeksi. Neuvostoval
tion valtiojärjestelmä osavaltioineen ja autonomisine tasavaltoineen oli narripeliä, 
koska Itä-Karjalan neuvostotasavalta ei täyttänyt toiveita, joita suomalaiset Tarton 
rauhan aikana autonomiapyrkimyksille olivat asettaneet. 24 Juuri heimokansoille tuotta
miensa onnettomuuksien vuoksi kommunismi ja sen mukanaan tuoma systeemi oli 
saastaa, idän ruttotautia, valhetta ja petosta. 25 

Käsitys oli totaalinen. Mutta sen perusteella voidaan päätellä neuvostojärjestelmän 
olleen varsin kaukainen kohde AKS:laisessa ajatusmaailmassa. Ei ollut väliä sillä, oli
ko neuvostojärjestelmä kelvoton siksi, että sitä toteutti venäläinen kansa, vai oliko 
Venäjän väestö huono siksi, että se oli omaksunut neuvostojärjestelmän. Paljosta rys
sävihapuheesta huolimatta "suhtautuminen" venäläisiin ei ole avain AKS:n ideologi
seen rakenteeseen. Syynä oli se, että AKS ei ollut ensi sijassa poliittinen järjestö. 

20 Nygård 1978, s. 138-139 ja mainitut lähteet; myös Suomen Heimon vuosikerrat. 
21 Suomen Heimo esim. 1923, s. 81, 115-116; 1926, s. 256-257; 1929, s. 151; 1930, s. 258; 1931, s. 3 ja 

1932, s. 42. 
22 Suomen Heimo esim. 1923, s. 10, 18, 39. 81-82; 1924, s. 56-58; 1926, s. 22-23; 1927, s. 27; 1928, s. 

1504; 1932, s. 1246-1247. 
23 Suomen Heimo 1923, s. 8-11; 1924, s. 99-101; 1926, s. 203; 1929, s. 231-232; 1930, s. 98-101, 

267-271.
24 Suomen Heimo 1930, s. 153-154, 226; 1932, s. 167. 
25 Suomen Heimo 1930, s. 152, 233; 1931, s. 166. 
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Mutta siinä paljastuu myös seuran sisäpoliittinen tyhjyys, oikeastaan sen ideologinen 
ongelmattomuus äärioikeistolaisuutta tutkittaessa. 

Vuoteen 1932 seuraan suhtauduttiin poliittisesti oikeistoon ja keskustaan lukeutuvis
sa yhteiskuntapiireissä melko suopeasti, mutta läheinen yhteys IKL:seen26 vieraannutti 
oikeiston ulkopuoliset ryhmät seuran päämääristä. AKS katsoi parhaiten voivansa luo
da pohjoisen ugrilaisen rodun lujan imperiumin voimakkaan ja hyvin harjoitetun ar
meijan avulla. Militaristis-imperialistiset päämäärät olivat tavoitteena silloinkin, kun 
seura ryhtyi tukemaan IKL:ää, joskaan tukeminen ei muuttanut sen ohjelmaa. Pikem
minkin IKL sai AKS:ltä perusajatukset ohjelmaansa. Molempien käsitys Suomen ul
kopolitiikasta oli myös sama. Suur-Suomen toteutuminen olisi ainoastaan oikeuden 
voitto. Muuten ei Suomen ja Neuvostoliiton ulkopoliittinen suhde ollut normaali. 
Mutta seuran johtavien teoreetikkojen mielestä Neuvosto-Venäjä jatkoi vanhan Venä
jän laajentumiseen pyrkivää politiikkaa, jonka suuntana oli pohjois-luoteinen, Itäme
ri, Pohjoinen Jäämeri, Atlantti. Tällä reitillä oli esteenä Suomi.27 Aktiivi ryssäviha, jo
ka 1920-luvulla saattoi hallita seuran ideologiaa ainakin osaksi, alkoi 1930-Iuvun kulu
essa muuttua ryssän peloksi. Kansakokonaisuus oli valmistettava ottamaan vastaan 
idästä päälle karkaavaa hirmumyrskyä. 

Kuten jo edellä todettiin, AKS:n toiminta verhottiin salaperäisyyteen osittain siksi, 
että se paremmin kiehtoisi nuorisoa, houkuttelisi sitä liittymään mukaan toimintaan. 
Olihan salaperäisyydessä jotain kielletynmakuista ja muistuttihan se niistä aktivismin 
kulta-ajoista, jolloin salaperäisyys ja peitteleminen oli ollut toiminnan käynnissäpitä
misen välttämätön ehto. Idea osoittautui oikeaksi, sillä jäsenmäärä kasvoi nopeasti, 
joskin asiaan vaikuttivat monet muutkin syyt, joista vähäisin ei liene ollut ylioppilas
maailmassa sodan jälkeen vallinnut aatteellinen ja poliittinen tyhjiö. 28 Jo ensimmäisen 
toimintavuoden aikana 1922 seurassa oli jäseniä noin kuusikymmentä, seuraavana 
vuonna jäsenmäärä nousi 214:ään, vuonna 1924 määrä oli 270, 1925 seuran vahvuus 
oli 451 ja vuonna 1926 päästiin jo 703 jäseneen. Tuhannen jäsenen määrä ylitettiin 
kolmekymmenluvun alussa, sillä vuonna 1931 AKS:aan liittyneitä miesopiskelijoita oli 
yhteensä 1205. Tasainen kasvu johti siihen, että ennen toisen maailmansodan sytty
mistä AKS:n riveissä toimi yli 2000 ylioppilasta. Näin siis jäsenistönsä määränkin puo
lesta AKS oli voimakas ylioppilasorganisaatio eritoten Suomen mutta myös koko Eu
roopan oloissa. Helsingin yliopistoon kirjoittautui 1921-1940 yhteensä 10 334 suo
menkielistä miesylioppilasta. 29 

AKS:n jäsenistön yhteiskunnallisesta taustasta sinällään on tuskin paljonkaan pää
teltävissä. Järjestöhän oli nimensä mukaisesti akateeminen seura, johon kuuluneet oli
vat korkeakoulussa opiskelleita henkilöitä. Myös seuran luonne, suljettu ja salaperäi
syyteen verhottu toiminta, vaikeuttavat päätelmiä. Siihenhän ei teoriassa voinut liittyä 
kuka halukas tahansa, vaan jäsenet ainakin jollakin tavoin valikoitiin. Viitteen seuran 
yhteiskunnalliseen perustaan antaa selvitys AKS:n jäsenten vanhempien taustasta. 

26 Hyvämäen mukaan AKS Vuorjoen aikana 1930-luvun alussa säilytti poliittisen itsenäisyytensä mutta He
lasen aikana vuodesta 1934 se lähentyi IKL:ä miltei äärimmäisyyteen, Lauri Hyvämäki, Kaksi ylioppilas
polvea, Joukahainen XVII. Vaasa 1960, s. 155; myös Nygård 1978, s. 191-192. 

27 Ajatusta vahvistivat Ruotsissa jo 1800-luvulla ja sittemmin 1920-luvulla esitetyt käsitykset Venäjän ja 
Neuvostoliiton aikeista Ruotsia kohtaan ja myös Länsipohjan suomalaisväestön kielellisen aseman liitty
minen Ruotsin puolustuspoliittiseen ajatteluun, näistä esim. Nils Slunga, Staten och den finskspråkiga 
befolkningen i Norrbotten. Tornedalica 3. Luleå 1965, s. 72-86, 128-133 ja 178. 

28 Klinge, Ylioppilaskunnan historia IV, s. 49; Saukkonen Suomen Heimo 1932, s. 19; Nygård 1978, s. 
295, viite 37 ja siinä mainitut lähteet. 

29 Alapuro 1973, s. 62. 
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AKS:n jäsenet isän ammatin mukaan (prosentteina)30 

Julkinen virka tai vapaa ammatti (yliopisto
sivistys tai vastaava) 
Teollisuuden ja liike-elämän johtava kerros 
Kauppiaat, käsityöläiset, työnjohtajat 
Toimenhaltijat, virkailijat 
Maanviljelijät 
Työläiset 
Muut tai ammatti tuntematon 

Kokonaismäärä 

25 
8 

19 
20 
20 
7 

1 

100 
(2920) 

AKS:n jäsenistä neljännes oli lähtöisin sivistyneistöstä ja viidennes talonpoikaisryh
mästä. Kauppiaiden, käsityöläisten ja työnjohtajien sekä toisaalta toimenhaltijain ja 
virkailijain poikia liittyi AKS:aan hyvin runsaasti. Olihan näiden ryhmien, joita yhtei
sellä nimellä voidaan aivan hyvin kutsua keskiluokaksi, osuus lähes 40 % koko jäse
nistöstä, siis enemmän kuin minkään muun ryhmän. Alapuro on päätellyt, että oikeis
toliikkeiden aatteellinen perintö oli kotoisin juuri teollistumisen ja kaupallistumisen 
uhkaamien ryhmien piiristä, sillä teollisuuden ja liike-elämän johtoportaiden jälkeläi
siä oli AKS:ssa suhteellisen vähän; heidän sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen 
asemansa ei ollut uhattu.31 

Täytyy kuitenkin tähdentää paria sellaista tekijää, jotka todennäköisesti ovat vai
kuttaneet AKS:n jäsenistön yhteiskunnalliseen rakenteeseen. Toinen oli AKS:n ohjel
maan kuulunut aitosuomalaisuus, joka vieroitti toiminnasta ruotsinkieliset, jopa kaksi
kielisyyden hyväksyneet. Tämä aitosuomalaisuus taas ei johtunut pelkästään teoreetti
sista nationalismin opinkappaleista, vaan siihen tarjosivat virikkeitä historiallinen tra
ditio ja yliopiston kieli olot. 32 Maaseutuoppikouluista lähteneille ylioppilaille ruotsin
kielisten luentojen kuunteleminen ei ollut helppo tehtävä, vaikka koulujen ainakin 
teoriassa piti antaa kahden kotimaisen kielen taito. Toisaalta osa ruotsinkielisistä 
opiskelijoista oli lähtöisin juuri Alapuron mainitsemista teollisuuden ja liike-elämän 
johtoportaan kodeista. Numerot tuntuisivat tältä osin pikemminkin selittävän toisiaan 
kuin sitä, miksi AKS:aan liityttiin tai mikä oli seuran synnyn syy. 

AKS:lla oli jäseniä ja alaosastoja muissa oppilaitoksissa, mm. kansanopistoissa, 
korkeakouluissa, seminaareissa,33 vieläpä ammattikouluissakin. Vuonna 1932 seura 
Mäntsälän tapahtumien vuoksi hajosi, kun kauan aikaa oppositiossa ollut ryhmittymä 
erosi siitä kokonaan ja järjestäytyi omaksi seurakseen, joka otti nimekseen Kärki ry. 
osoittaen siten tunnustautuvansa 1920-luvun alkuaikojen suuren teoreetikon Niilo 
Kärjen aatteiden ajajaksi. 34 

Seuran hajoamiseen on syytä kiinnittää tarkempaakin huomiota, sillä siinä itse asi-

30 Luvut poimittu Alapuron (1973) tutkimuksesta, erit. s. 61. 
31 Katso Alapuro 1973, s. 61---63. 
32 Yliopiston kielioloista ja kielitaistelun eri vaiheista ja syistä esim. Pekka Kalevi Hämäläinen, Kielitaiste

lu Suomessa 1917-1939. Porvoo 1968. 
33 Saukkonen SH 1932, s. 20; Hyvämäki 1937, s. 54--56; kuuluisuutta saavutti Jyväskylän alaseura, joka 

perustettiin 7.3.1926. Sen säännöt ja toimintaohjeet noudattivat seuran hyväksymää kaavaa, JMA, Sem. 
A, TKA, Karjala-Seuran ptk:t, per.kok.ptk. 7.3.1926; alaosastoista katso Nygård 1978, s. 141-144. 

34 Kuvaus perustuu suurimmaksi osaksi Martti Haavion käsikirjoitukseen V. J. Sukselaisen poliittinen al
keiskoulu, joka on HYK:n Leskisen kokoelmassa, kirjeitä. 
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assa liikuttiin suurempien asioiden ja ideologioiden rajamailla kuin ylioppilaspoliitik
kojen loppujen lopuksi suppeissa kuvioissa. Alapuro lienee oikeassa todetessaan oi
keistonationalistisen Suur-Suomi -linjan ja populistisen suuntauksen välisen ideologi
sen eron muodostuneen AKS:ssa kolmekymmenluvulle tultaessa niin suureksi, että la
puanliikkeen ilmestyminen ja kiista osanotosta Mäntsälän tapahtumiin oli vain eron 
muodollinen syy. 35 Jo kaksikymmenluvun lopulla AKS:ssa oli vakavasti keskusteltu 
suhtautumisesta fasismiin.36 Käsitteen luonnetta ja mahdollisia ilmenemismuotoja kos
keva keskustelu yleensä oli alkanut Suomessa jo 1920-luvun alkupuolella, joten täysin 
uutena asiana se ei suomalaiselle akateemiselle nuorisolle tullut. Tämän sekä historial
lisen että valtio-opillisen ilmiön37 käsitettä piti 1920-luvulla esillä lähinnä kommunis
tien antifasismi. Hehän leimasivat puoluekokouksissaan (1926 ja 1927) kaikki Suomen 
porvarilliset puolueet mutta ennen kaikkea kokoomuksen ja maalaisliiton fasismin 
kannattajiksi. Kommunistit pitivät myös suojeluskuntaa fasistijärjestönä. Toisaalta 
taas jotkut pienet ja poliittisesti merkityksettömät ryhmittymät saattoivat kaksikym
menluvulla omaksua sellaisia teemoja, jotka olivat olleet luonteenomaisia monarkiaa 
kannattaneille ryhmille valtiomuototaistelun aikana, ja siten ne helposti samastettiin 
fasismin nimellä kulkevaan uuteen poliittiseen ilmiöön. 38 

Varsinainen repeämä tapahtui kuitenkin lapuanliikkeen astuttua Suomen poliittisel
le näyttämölle. Seura, joka mukana olleiden mielestä oli ollut todella moni-ilmeinen, 
joka oli tähdentänyt ruutulaista valtiososialismia keskiluokan korostuksineen mutta jo
hon oli kuulunut tosi oikeistolaisiakin,39 joutui toimimaan reagoijana eikä suinkaan it
senäisenä linjanvetäjänä. AKS hyväksyikin suurimman osan lapuanliikkeen vaatimuk
sista. Ainoastaan talonpoikaisliikkeen kaksikielisyyskanta ei sitä miellyttänyt, ja se
hän taas oli tärkeä lapuanmielisille, joille valkoisen Suomen yhtenäisyyden tähdentä
minen oli sekä ideologinen että taktinen menetelmä. Korostuihan siinä vaiheessa van
ha oikeistolainen teema kansakunnan jakamattomuudesta sen puolustaessa itseään ja 
luomaansa valtiota kommunismia ja ulkoa päin mahdollisesti uhkaavaa neuvostoval
tiota vastaan. Samalla se tiesi hyväksymisen hankkimista ruotsinkielisiltä, jotka eivät 
suvainneet aitosuomalaisuutta. 40 Jo huhtikuussa 1930 seura kuitenkin liittyi lapuanliik
keen järjestöön Suomen Lukkoon, mutta se ei vielä astunut sitä ratkaisevaa askelta, 
joka käsittääkseni erottaa AKS:n fasistisesta liikkeestä, se ei ainakaan järjestönä vie
lä 1930 ryhtynyt tukemaan eikä edes hyväksynyt terroria poliittisena menettelytapana, 
jonka lapuanliike kyyditysten muodossa oli ottanut käyttöönsä. Se lähetti valtuuskun
nan varoittamaan Kosolaa liiallisesta luisumisesta väkivaltaisuuden tielle. Samoin seu
ra oli Helasen johdolla vastaanottamassa Ståhlbergia, kun tämä palasi Helsinkiin kyy
ditysmatkaltaan. Seura osoitti siis kunnioitustaan entiselle presidentille eikä hyväksy
nyt häneen kohdistettua väkivaltaa.4

' 

Virta vei, kuten Martti Haavio on todennut, kuitenkin oikealle. Ja lopullisesti asian 
ratkaisi Mäntsälä. Murroksen aikana 1929-1932 yleistyi Suur-Suomen toteuttamiseen 
viittaaminen uudelleen. Kolmekymmenluvun ensimmäisinä vuosina seuran jäsenet pu
heissaan ja kirjoituksissaan esittivät venäläisvastaisempia mielipiteitä kuin koskaan ai
kaisemmin. Niistäkin käy ilmi, että jos lapuanliike piti päävastustajanaan kommunis-

35 Katso Alapuro 1973, erit. s. 125-140. 
36 Martti Haavio, "V.J. Sukselaisen poliittinen alkeiskoulu". 
37 Ernst Nolte, Der Faschismus in seiner Epoche. Munchen 1963, s. 26--28. 
38 Hyvämäki 1971, s. 104, 178-179, 203. 
39 Urho Kekkonen, Vuosisatani 1. Keuruu 1981, s. 189-191. 
40 Alapuro 1973, s. 127; HYK, Leskisen kok., ko. Haavion käsikirjoitus; myös Nygård 1978, s. 190. 
41 Katso Nygård 1978, s. 190-191 ja mainitut lähteet. 
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tia, ryssän kätyriä, oli itse ryssä AKS:n mielestä todellinen vihollinen.42 Tästäkin voi 
päätellä kummankin liikkeen perusluonteen. Lapuanliike oli sisäpoliittinen, AKS puo
lestaan oli ulkopoliittinen ilmiö. 

Yleisvaikutelmaksi joka tapauksessa jää, että AKS ei ollut vallankumouksellinen si
säpoliittisesti. Se ei ollut edes radikaali. Se ei halunnut kumota vallitsevaa poliittista 
systeemiä vaan kohdisti kritiikkinsä sitä vastaan, minkä katsoi olevan Suur-Suomen 
tiellä. Myös toiminnassa noudatetut pelisäännöt ja organisaatiomuodot osoittavat tä
män. On vaikea luokittaa fasistiseksi järjestöä, jonka yleisessä kokouksessa useaan ot
teeseen äänestettiin esim. siitä, vaaditaanko kansakunnan eheyttämistä suomalaiskan
sallisessa hengessä vai ei. 43 

5.2. Sivistyneistön vaatimus kansakunnan yhtenäisyydestä 
- Itsenäisyyden Liitto

Suomalaisuusasian ajaminen konkretisoi AKS:n päämääriä, mutta sekaantuminen 
kielikiistaan ei merkinnyt yksinomaan menestystä, vaikka ehkä voimisti kannattajien 
taistelumieltä. Selvästi aitosuomalaiselle kannalle asettuminen vieroitti seurasta van
hempia, toisissa oloissa kasvaneita ja kaksikielisen Suomen ajatukseen tottuneita hen
kilöitä. Jo vuonna 1924 syntyi seuran sisällä skisma, jonka jälkeen perustettiin Itsenäi
syyden Liitto. Sen johtoon tuli maisteri Erkki Räikkönen. Pohjimmiltaan kiista lienee 
tällöin koskenut kielikysymystä ja keskustan poliitikkojen tunkeutumista kärkiläisyy
den muodossa AKS:n johtoon. 

Maalaisliittoa lähellä olevasta Elmo E. Kailasta tuli seuran puheenjohtaja ja edis
tyspuolueen Niilo Kärjestä sihteeri.' Räikkönen taas katsoi eronsa syyksi sen, että 
AKS oli poikennut alkuperäisestä ohjelmastaan ja ryhtynyt hajottamaan eheän Suo
men rintamaa. Hänen mielestään Suomen olisi yksimielisenä seisottava Karjalan ja In
kerin puolesta bolsevistista Venäjää vastaan.2 Jälleen kerran tuotiin korostetusti esiin 
hyvin vanha pyrkimys kansakunnan ykseyteen. Ja liiton perustavan kokouksen osanot
tajajoukko - Etelä-Suomalaisen osakunnan huoneistossa oli läsnä 95 henkilöä -
osoitti, että yhtenäisyyteen yli kieli- ja puoluerajojen pyrittiin. 3 Liitto ja AKS iskivät 
useita kertoja yhteen ylioppilaspolitiikassa, joskaan liitto ei saavuttanut kovin suurta 
vaikutusvaltaa ylioppilaspiireissä. Siitä muodostui lähinnä kansallinen ja aatteellinen 
yleisjärjestö.• Oikeistopoliitikkojen lisäksi se hankki jäsenikseen keskustan edustajia. 

Liitto pyrki "Suomen itsenäisyyden säilyttämiseen". Tärkein konkreettinen tavoite 
oii kansan eheyttäminen. Heimotyö oii yhteinen koko kansaiie, mutta eåeiiytyksin, et
tä sitä tehtäisiin rauhallisin keinoin ja että sotilaallinen retkikuntapolitiikka hylättäi
siin. 5 Liiton ohjelma julkaistiin Itsenäisessä Suomessa 1926. On vaikea sanoa, mikä 
oli sen perustajien alkuperäinen ulkopoliittinen tarkoitus. Räikkönen itse syytti myö
hemmin AKS:aa juuri siitä, että sen johtajat olivat hylänneet alkuperäisen tavoitteen, 

42 Nygård 1978, s. 192. 
43 Urho Kekkonen 1981, s. 183. 
1 Hyvämäki 1937, s. 25; Klinge Ylioppilaskunnan historia IV, s. 82; Vilkuna HS 19.11.1972. 
2 Räikkönen, esim. Spes Patriae 1930/1, Lapuanliike, Akateeminen Karjala-Seura ja Itsenäisyyden Liitto. 
3 VA, ILA, Pöytäkirjat 1924-1931, per. kok. ptk. 15.10.1924. 
4 Itsenäinen Suomi 1937/1. 
5 VA, ILA, Ptk:t 1924-1931, vuosikokoukset, Säännöt 1924. 
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jossa nykyisten tietojen mukaan aktiivisen retkipolitiikan vaatimuksella6 oli tärkeä 
osuus, ehkäpä se oli ohjelman tärkein kohta. 

AKS:n ensimmäisessä hajoamisessa ja Itsenäisyyden Liiton muodostumisessa näyt
tää olleen kyseessä vaihe, jolloin AKS löi arpaa siitä, jatkaako se yhteisellä aktivis
min tiellä. Martti Haavion muistelmien mukaan kiista koski myös henkilökohtaisia ky
symyksiä, sillä Kailalla ja Räikkösellä oli ollut erimielisyyksiä jo 1923, mutta sillä ker
taa ne oli sovittu. Kailan Haaviolle antaman tiedon mukaan riitaa aiheutti lähinnä ul
kopolitiikka, ennen kaikkea kysymys siitä, mitä Itä-Karjalan asiassa olisi tehtävä. Kai
lan mielestä AKS:n vastustajien, lähinnä Räikkösen, takana oli Suunta-ryhmä, jonka 
esteeksi AKS oli asettunut. 7 

On vaikeaa - täysin mahdotontakin - käytössä olevan materiaalin perusteella var
masti sanoa, kumpi puoli ajoi intensiivisemmin retkikuntapolitiikkaa. Haavion mu
kaan juuri Kaila tyrmäsi aikeen uudesta Itä-Karjalaan suoritettavasta retkestä. Räik
könen puolestaan, vaikka hän syytti AKS:aa alkuperäisen ohjelman - Karjalan va
pauttamisen - hylkäämisestä, katsoi, että juuri hän asettui viisaasti vastustamaan aja
tusta uudesta retkikunnasta." Luontevalta tuntuu selitys, että Suunta-ryhmä, jonka 
puuhamiehenä tuolloin näyttää toimineen maisteri T. Kaukoranta, ei mielellään näh
nyt poikasten häärivän ulkopoliittisten kysymysten parissa. Molemmat puolet olivat 
yksimielisiä politiikan peruslinjoista, mutta erimielisiä aikataulusta. Suunta-ryhmän jä
senet kannattivat vankkumattomasti aseellista ulkopolitiikkaa itsenäistymisen jälkeisi
nä vuosina, mutta myös Kaila kylmetti suhteensa maalaisliittoon lähinnä juuri liian 
rohkeiden ulkopoliittisten näkemystensä vuoksi. 

Tuntuisi myös siltä, että Räikkönen toimi vahvemman käden työaseena. Ristiriita 
sattoi olla paitsi henkilösuhteista syntynyt myös kahden aktivistin edustaman linjan 
erimielisyyden ilmaus. Räikkösen takana ei ollut pelkästään Kaukoranta vaan Kai 
Donner. Hänhän oli Suunta-lehdessäkin edustanut aktivistien kielipoliittista neutraali
suutta. Ja hänen käsityksensä vuonna 1919 suunnitellusta Pietarin retkestä oli poiken
nut Kailan mielipiteestä. Itä-Karjalan kysymyksessä 1919-1922 Donner ja Kaila oli
vat olleet samaa mieltä, mutta vuoden 1922 keväästä Donner katsoi, että AKS edusti 
suhtautumisessa Itä-Karjalaan ja heimopakolaisiin suursuomalaista imperialismia. Se 
ei ollut oikea asenne hänen mielestään. Kuvaan sopi hyvin, että hän oli 1924 perusta
massa Itsenäisyyden Liittoa. Ulkopoliittisen asennoitumisen lisäksi Donner liukui sel
västi äärioikeistolaisuuteen, nimenomaan sisäpoliittiseen äärioikeistolaisuuteen.'1 

Täysin päinvastainen kehitys tapahtui Kailan osalta. Hänhän oli 1918-1920 jyrkkä 
oikeistolainen, mutta kaksikymmenluvun alkuvuosina, kuten on jo huomautettu, hän 
läheni maalaisliittoa ja toimi puolueen kulissimiehenä. Jonkinlainen linja tässä kehi
tyksessä on nähtävissä, olivatpa hänen toimintansa vaikuttimet kuinka taktisia tahan
sa. Hän ainakin katsoi, että kansan jakaminen punaisiin ja valkoisiin oli Suomelle tu
hoisaa. Näitä jakajia hän näki erityisesti Mannerheimin kannattajissa. 10 Siksi Kailasta, 
joka 1919 oli kehottanut aktivisteja yhtenä miehenä liittymään Mannerheimiin, tuli 
kenraalin vastustaja 1920-luvun alkuvuosina. Donner taas, joka 1919 oli vastustanut 

6 Vuonna 1937 Ylioppilaslehti haastatteli AKS:n yhtä perustajajäsentä maisteri Reino Vähäkalliota. Vä
häkalliolta kysyttiin, oliko AKS:n jäsenillä seuraa perustettaessa mahdollisesti mielessä uusi Karjalaan 
tehtävä retki. Vähäkallion vastauksen ydin oli: Otaksumamme oli, että pian koittaisi jälleen Karjalan 
vapaustaistelun hetki. Ylioppilaslehti 1937/3. 

7 Haavio 1972, s. 585-588; Nygård 1978, s. 147 ja viite 177 s. 300. 
8 Räikkönen, Spes Patriac 1930/1. 
9 Hyvämäki HAik 1972, s. 208. 

10 SA, Kailan kok., tilannekatsaus 14.3.1923; myös Hyvämäki HAik 1972, s. 208. 
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vapaussodan johtajan ulkopoliittista kuningasajatusta, Pietarin retkeä, nousi kenraa
lin "poliittiseksi aseenkantajaksi". Lapuan vuosina Kailankin valinta oli helppo. Hän 
seisoi liikkeen vastustajien joukossa ja kirjoitti Ilkassa Vanhan Aktivistin nimellä "si
nimustaa lippua" vastaan.11 

Itsenäisyyden Liiton sisäpiiri osoittaa todeksi käsityksen, että järjestö pyrkii hankki
maan vaikutusvaltaa keräämällä nimekkäitä jäseniä. Oikeastaan vain tässä suhteessa 
AKS ja Itsenäisyyden Liitto erosivat toisistaan, sillä jo aiemmfn on käynyt ilmi, että 
ohjelmalliset ja ideologiset peruspiirteet - kielikysymystä lukuun ottamatta - eivät 
kovinkaan paljon poikenneet toisistaan. Toisaalta asennoitumisen kielikysymykseen
kin selittää juuri jäsenistön rakenne. Itsenäisyyden Liitto myös osoittaa, että ideolo
giaa, toimintaa ja henkilöitä on hyvin vaikea erottaa toisistaan ja että kokemus ja 
traditio ovat hyvin pitkäikäisiä aatteellis-poliittisen toiminnan perustekijöitä. AKS läh
ti muokkaamaan uutta sukupolvea, nuoria henkilöitä, tulevia aktivisteja. Itsenäisyy
den Liitto pysytteli konservatiivisena monessakin suhteessa. Se kuvitteli hankkivansa 
menestystä vanhoihin koettuihin miehiin ja menetelmiin turvautumalla. 

Näyttää siltä, että järjestöissä tai poliittisissa ryhmissä, silloin kun kyse ei ole poliit
tiseen demokratiaan sopeutuneista puolueista, jäsenkunnalla ja sen koostumuksella si
nällään ei ole paljon merkitystä. Tärkeämpää on ns. eliittiryhmän rakenne, sen ryh
män koostumus, joka asioita hoitaa tai toimintaa ohjaa. Itsenäisyyden Liiton jäsen
määrä, olihan se korkeimmillaan peräti 9 00012

, olisi riittänyt hyvin voimakkaaseen 
toimintaan. AKS:ssa oli rauhan aikana jäseniä vain neljäsosa tästä. Kuitenkaan liitto 
ei saanut paljoa aikaan. Asiaa selittävät eri tahoille suuntautuneet intressit. Toisaalta 
eliittiryhmän heterogeenisyys on merkki siitä, että liiton perustajana tunnettu Erkki 
Räikkönen yritti vaikuttaa kuuluisuuksien nimillä ja samalla tähdentää sitä, että kan
sakunnan ykseysajatus ei ollut pelkästään ohjelmallinen iskulause vaan että järjestön 
johdon koostumuksen tuli käytännössäkin osoittaa asian todella olevan näin. Jäsenis
töön kuuluvat ja kokouksissa käyneet henkilöt selittävät paljolti myös järjestön kan
nanottoja varsinkin kaksi- ja kolmekymmenlukujen taitteessa. 

Jo liiton ensimmäisen valtuuskunnan kokoonpano osoittaa, että nimekkyyteen ja 
yhtenäisyyteen yli puolue- ja kielirajojen pyrittiin. Valittiinhan siihen Uno Brander, 
Kai Donner, Rafael Erich, Santeri Ivalo, Niilo Liakka, Oskari Mantere, Hj. Procope, 
Henrik Ramsay, J.E. Rosberg, A.H. Saastamoinen, Samuli Sario, E.N. Setälä, Hugo 
Suolahti, A.M. Tallgren, Antti Tulenheimo, J.H. Vennola ja B. Vuolle.13 Joukossa 
oli henkilöitä, jotka olivat toimineet mukana niissä pyrinnöissä, joilla Suomen aktiivis
ta ulkopolitiikkaa oli voimakkaimmin ajettu. Ainakin Donner, Erich, Ivalo, Procope, 
Saastamoinen ja Sario olivat hyvin aktiivisesti toimineet mm. Itä-Karjalan asian aja
miseksi. Itsenäisyyden Liiton valtuuskuntaan kuului toiminnan alkuajoista myös sosiaa
lidemokraatti, tohtori Julius Ailio. Hän joutui kuitenkin puolueensa painostuksesta 
melko pian eroamaan. Vuonna 1926 valittiin valtuuskuntaan R. Swentorzetski -
myöhemmin tunnettu nimellä Svento - ja seuraavana vuonna siihen liittyivät V. 
Hupli ja A. Huotari. Liiton ja sosiaalidemokraattien välinen yhteistyö oli lähinnä 
Swentorzetskin ansiota, kun sen sijaan esim. puoluesihteeri K.H. Wiik suhtautui sii
hen kylmäkiskoisesti. Yhteistoiminta ei kestänyt kovin pitkään, sillä Hupli, Huotari 
ja Swentorzetski erosivat valtuuskunnasta. Muodollisena syynä pidettiin valtuuskun
nan jäsenen 0. Mantereen itsenäisyysjuhlassa 1928 pitämää puhetta, jossa hän sosiaa
lidemokraattien mielestä oli käsitellyt vuoden 1918 tapahtumia työväestöä loukkaavas-

11 Hyvämäki HAik 1972, s. 208-209; ks. Ilkka 23.1.1930. 
12 Itsenäinen Suomi 1/1937. 
13 VA, ILA, Pöytäkirjat 1924-1931, perust. kok:n ptk. 15.10.1924. 
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ti. Mantereen antama vastaus ei sosiaalidemokraatteja tyydyttänyt, ja seurauksena 
oli, että valtuuskunnan vapautuneet paikat jouduttiin täyttämään porvarillisilla jäsenil
lä. 14 Ja on selvää, ettei yhteistyö olisi kestänyt ainakaan 1930-1932, jolloin liitto 
Räikkösen ja Gummeruksen vaikutuksesta läheni ensin lapuanliikettä ja sitten 
IKL:ttä. 15 Vanha aktivisti Herman Gummerus oli nähtävästi juuri Erkki Räikkösen 
suostuttelutaidon vaikutuksesta etsiytynyt lähelle Itsenäisyyden Liiton piiriä, jos hän 
yleensä jotakin suostuttelua mielestään isänmaallisiin ja aktivistisiin toimiinsa tarvitsi. 
Kaksikymmenluvun lopulla muutamat muutkin vanhat aktivistit alkoivat verestellä 
muistojaan Itä-Karjalaan suuntautuneista pyrkimyksistä jopa siinä määrin, että voi
daan puhua vuosikymmenten taitteen Karjala-aktivismin renessanssista, pyrkimykses
tä politisoida Itä-Karjalan asia uudelleen. Aie kosketti jopa ylimpää poliittista päätök
sentekotasoa. Sellaisten vanhojen aktivistien kuin Donnerin, Gummeruksen ja Kau
korannan liikehtiminen asian vuoksi sai hallituksen varpailleen varsinkin kun puuhaan 
huhuttiin sekaantuneen useiden ylimpien sotilashenkilöiden. 16 

On vaikea ratkaista, kiihottiko aktiivista toimintaa ulko- vai sisäpoliittinen kehitys. 
Molemmilla tasoilla oli ilmiöitä, joiden voidaan katsoa olleen yhteydessä aktiivisen 
toiminnan viriämiseen. Äärioikeistolaisuus alkoi jäsentyä laajimpaan muotoonsa Suo
messa eli lapuanliikkeeseen. Toisaalta heimokansojen parissa sattuneet tapahtumat, 
lähinnä Inkerin väestönsiirrot, tarjosivat virikkeitä kannanotoille. 11 Monista eri syistä 
aiheutunut äärioikeistoliikkeen vahvistuminen synnytti ehkä paineen toimintaan, jolle 
ulkopoliittisetkin ilmiöt tarjosivat purkautumiskohteen. 

Järjestö ei pystynyt tarjoamaan voimakasta yliopisto- ja ylioppilaspoliittista vaihto
ehtoa nuorisolle. Sen oli käännyttävä entistä enemmän ns. vanhojen herrojen puo
leen, joiden mukaan vetäminen ja maltillisten ainesten jääminen lähinnä vain paperi
jäseniksi osaltaan radikaalisti liiton kannanottoja, tuskin toimintaa. Tätä käsitystä tu
kevat ainakin liiton sisäiset kokoukset, joissa eläteltiin mahtavia toiveita uudelleen 
luotavasta isänmaasta. Sen ehtona oli, että Suomen kansa kypsyisi yksimielisyyteen. 
Esimerkiksi 1930 marraskuussa pidetyssä kokouksessa aktivistit Gummerus ja majuri 
G. von Hertzen, eräs Aunuksen retken johtajista ja eräs lapuanliikkeen jyrkän siiven
miehistä esittivät hyvin provokatoorisia ajatuksia aikeista Itä-Karjalan suhteen, ja
Erkki Räikkönen, joka kokouksen alussa oli ollut hyvin maltillinen, nähtävästi näiden
kahden aktivistiveteraanin mielipiteiden vuoksi muutti kantaansa. Ja vaikka Suur-Suo
mi asetettiin päämääräksi, yrittivät liiton jäsenet selvästi sanoutua irti siitä ajatukses
ta, jota esim. AKS ja aitosuomalaisuusliikkeen eräät edustajat kannattivat ja jonka
mukaan uuden uljaan valtakunnan selvä tuntomerkki olisi suomenkielisyys. 18 He kat
soivat, että siinä valtakunnassa, jota liiton äänenkannattajan Itsenäisen Suomen kansi
lehtivaakuna symbolisoi, 19 saattoi vallita myös kaksikielisyys.

14 VA, ILA, Pöytäkirjat, valtuuskunnan ja johtokunnan pöytäkirjat 1924-1928; vrt. Itsenäinen Suomi 
3/1929. 

15 Vrt. s. 00 ; VA, ILA, Pöytäkirjat, valtuuskunnan kokousten ptk:t, erit. 16.12.1930 ja Räikkösen selon
teko poliittisesta tilanteesta; Nygård 1978, s. 149. 

16 Karjala-aktivismin renessanssista ja siihen sekaantuneista henkilöistä Nygård 1978, s. 180-186. Siinä 
esitetyt tiedot perustuvat ulkoministerinä toimineen Hjalmar H. Procopen muistiinpanoihin, VA, Proco
pen kok. kansio 52; vrt. s. 93. 

17 Katso Nygård 1978, s. 170-171. 
18 Nygård 1978, s. 188-190; VA, ILA, Vakinaisten jäsenten kok:n pöytäkirjat, 28.2. ja 11.11.1931. 
19 Kansilehden kuva oli alunperin liiton jäsenmerkin kuvio. Se esitti ratsumiestä, jonka hevosen rinta peit

ti Itä-Karjalan, toinen etujalka Inkerin, pää Kuollan niemimaan, ja ratsumiehen peistä pitelevä käsi 
kaartui Länsipohjaan, Itsenäisen Suomen numerot; Nygård 1978, s. 148-149. 
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Itsenäisyyden Liitto oli ensimmäinen Suomessa toiminut äärioikeistolainen tai kan

sallinen järjestö, joka sai ulkomailla huomiota osakseen, sillä sen toiminnan alkami
seen kiinnitti huomionsa unkarilainen, vahvasti kansallinen Turul-seura, joka sähkeit
se tervehti liiton ensimmäistä yleistä kokousta.20 Tämä ei luultavasti kuitenkaan johtu
nut niinkään järjestön äärioikeistolaisesta luonteesta kuin siitä, että liitto oli alusta 
lähtien omaksunut heimotyön yhdeksi toimintamuodokseen. Se työskentelikin aktiivi
sesti heimokansojemme asian tunnetuksi tekemiseksi. Tämä tuli erittäin hyvin ilmi 
mm. Inkerin karkoitusten aikana 1930-luvulla.21 

Vuonna 1926 oli perustettu liiton äänenkannattaja Itsenäinen Suomi, joka julisti
olevansa puolueeton kuukausijulkaisu. Lehden ensimmäinen päätoimittaja oli Erkki 
Räikkönen. Avustajakuntakin osoittaa, että liitto pyrki pysyttelemään erillään puolue
riidoista, sillä siihen kuuluvat henkilöt edustivat, lähes kaikkia puolueita sosiaalide
mokraateista kokoomukseen.22 Mutta avustajakunnasta huolimatta, ehkäpä sen nimel
lisyyden vuoksi, lehti liiton myötä tuli melko vcnäläisvastaiscksi. 

Lehden toimituspolitiikasta ja liiton kansakunnan yhtenäisyysajatusta painottavasta 
ideologiasta on osoituksena se, miten toimitus piti esillä Itä-Karjalan kysymystä. Se 
tiedusteli sekä ruotsalaisen puolueen että suomenkielisten puolueiden edustajilta, mi
kä oli Karjalan ja Inkerin kysymyksen "nykyvaihe" ja miten vastaajan puolueryhmä 
suhtautui heimokansoihin. Edelliseen vastasi ministeri Setälä 1926, ettei Suomella hä
nen tietämänsä mukaan ollut keinoja saada kysymystä esille.23 Jälkimmäiseen vastasi 
ruotsalaisten puolesta Henrik Ramsay, joka sanoi, ettei hän ollut varma puolueensa 
yleisestä suhtautumisesta mutta että laajat ruotsinkieliset piirit tunsivat myötätuntoa 
Karjalaa kohtaan ja suhtautuivat myönteisesti yrityksiin, joiden tarkoituksena oli ko
hottaa sen väestön henkistä ja aineellista sivistystasoa. Ramsay korosti edelleen koko 
liitonkin kannalta tärkeää seikkaa, että Karjalan kysymys oli Suomen, ei ainoastaan 
suomalaisuuden. Siksi se oli pidettävä suomalais-nationalistisen liikkeen ulkopuolella.24 

Pari kuukautta myöhemmin tohtori Eirik Hornborg vastasi samaan kysymykseen. 
Hänen mielestään ruotsalaisen puolueen jäseniä ja kannattajia kiinnosti koko Itä-Kar
jalan kysymys erittäin vähän. Kokoomuspuolueeseen, maalaisliittoon ja edistyspuo
lueeseen kuuluvat poliitikot, joilta asiaa tiedusteltiin, jotta sille hankittaisiin koko 
kansakunnan siunaus, tähdensivät hekin Itä-Karjalan kysymyksen tärkeyttä, Tartossa 
solmitun rauhansopimuksen Neuvosto-Venäjää sitovaa luonnetta ja itsemääräämisoi
keuden välttämättömyyttä Itä-Karjalan kehitykselle, mutta vakuuttivat myös, että 
Karjalan asiaa olisi ajettava rauhallisesti ja ettei kysymystä saisi käyttää ulkopoliittis
ten selkkausten aikaansaamiseksi. 25 

20 VA, ILA, Yleisten kokousten ptk. 29.10.1924; Nygård 1978, s. 148. 
21 Itsenäisyyden Liiton toimintakertomus vuodelta 1931, Itsenäinen Suomi 1/1931; VA, ILA, valtuuskun

nan ja yleisten kokousten pöytäkirjat ko. ajalta. 
22 Avustajakuntaan kuuluivat aluksi: Uuno Brander, Rafael Engelberg, Mikko Erich, Santeri Ivalo, Oska

ri Mantere, Niilo Liakka, Juho Niukkanen, V.A. Koskenniemi, A.R. Niemi, T. Reinikka, E.N. Setälä, 
J.E. Sunila, R. Swentorzetski, U.T. Sirelius, V. Tanner, A. Tulenheimo, V. Vuolijoki, J.H. Vennola, 
Itsenäinen Suomi 1926/1. 

23 Itsenäinen Suomi 1926/1. 
24 Itsenäinen Suomi 1926/3. 
25 Kokoomuspuolueen edestä vastasi kysymykseen Kyösti Haataja, maalaisliitosta P.V. Heikkinen, edis

tyksestä Vennola. Sosiaalidemokraattien näkökanta oli lähes samanlainen kuin maalaisliiton ja edistyk
sen. Vastaajana oli V. Hupli, Itsenäinen Suomi 1926/5. 
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Suomalainen äärioikeistoliike jäsentyi vasta 1920-luvun lopussa, kun lapuanliike al
koi. 1 Tässä yhteydessä kannattanee tuoda esiin myös pari kolme muuta järjestöä tai 
elintä, joilla lienee ollut merkitystä kommunisminvastaisen toiminnan kehittymiseen 
organisoiduksi voimaksi. Ensimmäinen oli kiistatta pulakauden, työmaaterrorin ja la
konmurtamisen ajatuksen tuotteena syntynyt Vientirauha-järjestö. Se värväsi 20 000--
30 000 pientilallista ja talonpoikaa lakonalaisille työpaikoille vanhojen aktivistien 
Martti Pihkalan ja Vihtori Kosolan johdolla. Lakot oli politisoitu. Poliittisen ilmapii
rin tihentymistä vauhditti vuosikymmenen lopussa kommunistien aktivoitunut toimin
ta. Yleislakon uhka ja SKP:n muut toivottomat yritykset poliittisen vaikutusvallan pi
tämiseksi vain kiristivät tilannetta.2 

Vaikka kommunistien yritykset, ainakin jälkeen päin, tuntuvat täysin utopistisilta 
ja vaikka heidän toimintansa tuotti kokonaiskehityksen kannalta hyvin vähän tulosta, 
eivät asiat siltä näyttäneet. Kommunistit joka tapauksessa yrittivät jotakin, ja yrityk
set taasen terästivät oikeiston vastarintaa. Päädyttiin hyvin nopeasti tilanteeseen, jos
sa äärioikeisto otti aloitteen käsiinsä, se järjestäytyi ja alkoi hyökätä noudattaen akti
vistien aiemmin hyväksi huomaamaa taktiikkaa: oli ehdittävä itse ennen toisen iskua. 
Kommunisteja vastaan aktivistit olivat taistelleet jo vanhastaan. Kaikkein tärkein yh
teenotto oli ollut kansalaissota, mutta senkin jälkeen kommunistivaara oli aiheuttanut 
toimintaa. Etsivä Keskuspoliisi, salainen luonteensa ja yhteiskuntajärjestelmää varjele
van tavoitteensa mukaisesti oli heitä kortittanut ja yrittänyt paljastaa sekä kriminali
soida heidän puuhailunsa. Kaksikymmenluvulla oli syntynyt myös Suomen Suojelusliit
to, eräiden vanhojen aktivistien ja akateemisten henkilöiden propagandajärjestö, joka 
kutsui itseään palovartijaksi, ja merkityksekästä kyllä, tunnusti selvästi suojeluskunta
järjestön roolin kommunismin vastustajana, koska kutsui sitä palonsammuttajaksi. 3 

Vartijan roolikin tuntuu jääneen täyttämättä, sillä missään vaiheessa liitto ei saanut 
suurta kannatusta.4 

Vuosi 1929 näyttää olleen kuuman poliittisen kehitysvaiheen alkupiste, sillä kom
munismivaaraa vastaan nousemiseksi voitaneen katsoa myös Vapaussodan Rintama
miesten Liiton perustaminen; sen ohjelmallisiin tavoitteisiin on syytä palata tuonnem
pana tarkemmin. Jo vuoden 1929 alussa syntyi Lalliliitto, joka tässä vaiheessa lienee 
ollut ainut julkifasistinen järjestö Suomessa. Sen toiminta oli hämäräperäistä ja toden
näköisesti vähämerkityksekästäkin, mutta selvästi aitosuomalaiselle kannalle asettu-

1 Lapuanliikkeestä paikallisena, lapualaisena ilmiönä tulee perusteellinen esitys valmistumassa olevaan 
apul.prof. Erkki Lehtisen Lapuan historia 11:een; lapuanliikkeen syntyteoriasta esim. Annikki Talikka, 
Frustraatiotilanteet ja demokratia. Tampere 1969, s. 76---82. 

2 Anthony Upton, Kommunismi Suomessa. Rauma 1970, s. 103-105; Juha Siltala, Lapuan liike ja kyydi
tykset 1930, osa 1. Terrori sisäpolitiikan funktiona. Suomen historian laudatur-tutkielma syyskuussa 
1980. HY, s. 28-29, 32-33; Siltalan päätelmät perustuvat mm. lakonmurtajakortistoa hoitaneen Niilo 
Kosolan antamiin haastattelutietoihin. Pihkalan kaartista eli Vientirauhajärjestöstä perusteellinen esitys 
Markku Mansnerin teoksessa, Suomalainen yhteiskuntaa rakentamassa. Suomen Työnantajain Keskus
liitto 1907-1940. Helsinki 1981; myös Lauri Hyvämäki, Kommunisminvastaisen lainsäädännön synty ja 
lapuanliike, Kaksi vuosikymmentä Suomen sisäpolitiikkaa 1919-1939, Porvoo 1964, s. 146---148. 

3 V A, Suomen Suojelusliiton arkisto, Kansio 2, esim. liiton kirje Suomen Pankkiyhdistyksen johtokunnal
le 12.5.1929; katso tarkemmin Siltala 1980, s. 33-34. 

4 Siltala 1980, s. 34. 
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neena se kuulunee myös suomalaisen äärioikeiston piiriin. Ohjelman jyrkkyys vieroit
ti kuitenkin vaikutusvaltaiset taustavoimat. 5 

Lapuanliike itsekin osaltaan oli kommunismin vastareaktio. Kommunistien kiihty
nyt toiminta oli ainakin näkyvästi välittömänä aiheena Lapualla 1929 alkaneelle kom
munistivihamieliselle kansanliikkeelle,6 joskin liikehtimisen taustana oli aivan ilmeises
ti pitkään jatkunut talonpojille epäedullinen kehitys sekä asian aktualisoinut yleis
maailmallinen talouspula, joka kavensi maanviljelijäväestön elinehtoja.7 Kommunis
tien haastejuhlien jälkeen pidettiin Lapualla antikommunistien kokous, jossa keskei
sin keskustelunaihe oli vasemmistoradikaalien kiihotustoiminnan ehkäisy. Suomalai
sen yhteiskunnan kommunisminvastaisuutta osoittaa, että keväämmällä 1930 perustet
tuun Suomen Lukko -nimiseen järjestöön kuului jäseniä kaikista oikeistopuolueista. 
Siihen kuului laajimmillaan yli 300 paikallisosastoa. 

Lapuanliikkeen johdon näkyvimpiä jäseniä olivat maanviljelijät Kosola, Herttua ja 
Koivisto sekä kirkkoherra Kares. Liikkeen taustavoimina oli liike- ja pankkimiehiä se
kä upseereita. Ristiriitoja ilmeni kuitenkin alusta lähtien. Artturi Leinosen johtaman 
Lukon laillisuutta korostava linja ei sopinut Kosolan keulakuvan takana työskentele
vän, osin Lapualla päämajaansa pitävän ja voimakkaasti suoran poliittisen toiminnan 
tielle kiirehtivän ryhmän tavoitteisiin. Liikkeen väkivallan hyväksyvä aines piti jo ns. 
Lapuan toisen kokouksen jälkeen neuvottelun ja päätti ryhtyä jyrkkiin toimiin kom
munisteja vastaan. Tämän seurauksena useat laillisuutta korostavat mutta silti kom
munismia vastustavat henkilöt alkoivat jo varhain irrottautua Lukosta. 

Lapuan Liike ry. perustettiin vasta marraskuussa 1930, ja se aloitti virallisen toimin
tansa maaliskuussa 1931. Kesällä 1930 lapuanliikkeeksi käsitettiin sekä Suomen Luk
ko että Kosolan symboloima uusaktivismi. Viimeksi mainittu oli kovaa painostuspoli
tiikkaa harjoittava kansanliike, jolta täysin puuttui muodollinen ja tosiasiallinenkin or
ganisaatio. Lukko joutui yleisön edessä usein vastaamaan tämän täsmentämättömän 
kansanliikkeen väkivallantöistä. Paikallisella tasolla lapualaismieliset eivät kovinkaan 
usein jakaantuneet lakia kunnioittaviin lukkolaisiin ja Kosolaa totteleviin väkivalta
miehiin. Jolleivät lukkolaiset jättäytyneet sivuun, he johtivat koko toimintaa, kuten 
oli asia esim. Keski-Pohjanmaan kunnissa, tai paikallinen Lukon alajärjestö sulautui 
jo syntyessään lapuanliikkeeseen.8 

Aiemmin viitattiin siihen, että kommunistien aktivoitunut toiminta oli purkauksen 
välittömänä vaikuttimena. Edellä mainitut järjestöt ja niiden organisoituminen juuri 
20-luvun lopussa viittaavat siihen, että mainitulle selitykselle on annettava ainakin po
liittisia tapahtumia käsittelevässä historiantutkimuksessa tärkeä merkitys siitä riippu
matta, miten suuri tai ajankohtainen kommunistivaara oli. Paavo Talvela kirjoitti
5.6.1929 A.H. Saastamoiselle poliittisesta tilanteesta ja ennen kaikkea "parlamentaris
min rappiosta"; kuten tilanteeseen tyytymättömät asian ilmaisivat. Talvela viittasi kir
jeessään mahdollisuuteen ryhtyä myös positiivisiin tekoihin asioiden parantamiseksi.9 

5 Katso Mikko Uola, Lalliliitto - poliittinen mörkö vai lapuan liikkeen edelläkävijä, HAik 3/1979, s. 
209-218.

6 Hyvämäki 1971, s. 7; kommunistien toiminnasta Ilkka Hakalehto, Suomen kommunistinen puolue ja 
sen vaikutus poliittiseen ja ammatilliseen työväenliikkeeseen 1918-1928. Helsinki 1966, s. 248-257 se
kä Presidentintekijä ja UKK:n kaveri Kustaa Tiitu 85, US 31.3.1982, jossa Tiitu kertoo liikkeen alkami
sesta. 

7 Esim. Artturi Leinonen, Vuosikymmenten valinkauhassa. Vaasa 1960, s. 114. Suomen oikeistoliikkeen 
taloudelliseen pohjaan kohdistivat huomionsa erityisesti neuvostolehdet, VA, UM5, C18 Moskova 
1929-1930. 

8 Siltala 1982, s. 34; Hyvämäki 1971, s. 116, 216--217; SS 17.9.1930; Leinonen 1960, s. 70---73. 

9 Siltala 1980, s. 35; myös VA, Saastamoisen kok., 16, mainittu kirje. 
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Ja jo ennen Lapuan metakkaa oli kommunistien propagandatilaisuuksia häiritty ja vie
railijat karkotettu väkivalloin paikkakunnilta, joissa heidän piti suorittaa poliittista 
joukkovalistusta. Keväällä 1929 Lapuan yhteiskoululaiset ajoivat joukon punapaitoja 
pois pitäjästä, mutta nämä uhkasivat palata uudelleen. 10 Lapuan mellakan jälkeen 
kommunistien tekemän välikysymyksen käsittelyn aikana mm. maalaisliiton Antti Juu
tilainen käytti varsin uhkaavaa ja suorasukaista kieltä. Hänen mukaansa eduskunnan 
oli ripeästi tehtävä se mitä kansa vaati eli kiellettävä kommunistien toiminta. Muuten 
kansa itse joutuisi kulkemaan sitä tietä, mitä se vielä odotti eduskunnalta ja hallituk
selta. Kommunisminvastainen kansanliike taas voisi saada sellaisia voimia johtajik
seen, se voisi nousta niin voimakkaana esille, että siitä voisi koitua kansanvallalle ää
retöntä vahinkoa. 11 Reaktioaspektin tärkeyteen liikkeen syntyyn viittaa myös petty
mys, jota vapaustaistelijat tunsivat liikehdinnän kärjen taittuessa hallituksen vastauk
seen. Hehän olivat jälleen tarjoutuneet ohjaamaan maan kohtaloa kääntääkseen his
torian pyörän takaisin uralle, jolta se 1919 oli päässyt lipeämään. 12 

Risto Alapuro on huomauttanut, että lapuanliikkeessä yhtyivät ainakin tilapäisesti 
yläluokan kansallinen ja talonpoikaisliikkeen populistinen aines. Täten se olisi ollut 
sekä konservatiivinen että fasistis-populistinen liike.13 Ei ole käytettävissä lähteitä, 
joista voisi tarkasti analysoida lapuanliikkeen lähes 30 000 henkeen - kuten on väi
tetty - liikkeen lakkauttamishetkellä noussutta jäsenistöä,14 mutta eräitä havaintoja 
voidaan kyllä tehdä. Lähtökohtana voisi olla vaikkapa Einari Laaksovirran tosin hy
vin ylimalkainen oletus, että pulakauden Suomessa lapuanliike rekrytoi ensin keski
suurten ja suurten viljelmien haltijoista kannattajansa ja sen jälkeen pulaliikkeet veti
vät mukaansa pienviljelijöitä. 15 Jos tarkastellaan talonpoikaismarssin osanottajia, 
Laaksovirran väitteessä näyttää olevan hyvin paljon perää. Ensinnäkin talonpoikais
marssissa, joka suoritettiin 1930 kesällä ja johon osallistui noin 12 000 henkeä, oli mu
kana väkeä ympäri Suomea. Liike ei siis ollut pelkästään paikallinen ilmiö. Toisaalta 
ainakin marssijoihin kuului runsaasti henkilöitä, jotka helposti voidaan tunnistaa pait
si maalaisliittolaisiksi myös kokoomuslaisiksi ja edistyspuoluelaisiksi sekä ruotsalaisen 
kansanpuolueen jäseniksi. Osallistuihan marssiin peräti 2 000 ruotsinkielistä.16 

Asia lienee erilainen riippuen siitä, mitä ns. lapuanliikkeen vaihetta ja puolta tar
kastellaan. Jos tutkitaan liikettä joukkoilmiönä ja tarkastellaan myös sen alkuvaiheita 
yhdessä muun toiminnan kanssa, Alapuron väite saattaa olla hyvinkin oikea. Mutta 
jos huomio keskitetään liikkeen yhdenmukaiseen käyttäytymiseen ja poliittisiin me
nettelytapoihin, asia näyttää hieman erilaiselta. Liikkeen historialliset piirteet eivät 
mahdu viitekehysmäisiin luonnehdintoihin. Juha Siltala onkin mielestäni tuonut esiin 
sangen tärkeän näkökohdan tähdentäessään, että vasta 9.4.1930 voidaan pitää liik
keen alkamisajankohtana, koska myöhemmin noudatettu painostuspolitiikka sai tuol
loin muotonsa. Kyseisenä päivänähän ilmoittautui Vaasassa syylliseksi 72 henkilöä 
Työn Äänen kirjapainon särkemiseen. Ilmoittautujat eivät halunneet alistua lain mää-

10 Siltala 1980, s. 36. 
11 VP 1929, Ptk. II, s. 1248; myös Siltala 1980, s. 36. 
12 Siltala 1980, s. 42; myös VA, Saastamoisen kok., kansio 16, Talvelan kirje Saastamoiselle 11.1.1930. 
13 Katso Alapuro 1973, s. 40--44. 
14 Erkki Teikari, Lapuanliikkeen ja Isänmaallisen kansanliikkeen sanomalehdistö ja sen ilmaisema maail

mankuva. Tutkimuksen taustaa ja problematiikkaa. Lehdistö- ja tiedotusopin laudaturtyö. Tampereen 
yliopisto 1966, s. 6. 

15 Einari Laaksovirta, Luokkakerrostuminen Suomen maaseudulla ja proletariaatin liittolaiskysymys. Le
ningrad 1934. Pientalonpoikaisliikkeistä Matti Lackman, Suomen kommunistisen puolueen vaikutus 
pientalonpoikaisliikkeisiin 1918-1930. SH lis.työ, Jyväskylä 1980, erit. s. 15-30, 109-144, 230--243. 

16 Marssijoiden luettelo on julkaistu Arvo Kokon teoksen Lapuan Laki 1. Huopalahti 1930 lopussa; myös 
Suomenmaa 26.6.1930; Siltala 1980, s. 135. 
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raamnn rangaistuksiin pysyttääkseen kommunismin vastustamisen oikeusjärjestyksen 
pohjalla vaan pyrkivät moraaliseen joukkokannatukseen turvautuen p_elottamaan vi
ranomaiset rankaisemisesta. 11 Sekin, että maalaisliitto kesään 1930 saakka joutui 
aluksi kannattamaan, sitten myötäilemään sekä lopuksi pelkästään sietämään liikettä, 
osoittaa talonpoikien osuutta liikkeessä. Ei liene ollut täysin aiheeton Suomen Sosiaa
lidemokraatin kirjoitus vielä kesäkuun 1930 alussa, jossa todettiin, ettei ole vaikea ar
vata, kenen kannattajiin useimmat koneiden murskaamisen ja muiden Vaasan hulinoi
den todelliset johtajat kuuluivat. Maalaisliitto oli juuri siksi hankalassa tilanteessa, et
tä useat sen kannattajat toimivat aktiivisesti liikkeessä. Siksi se ei voinut hyväksyä va
semmiston ehdottamia toimia liikehdinnän lopettamiseksi. 18 Myöhemmin lausuttiin jul
ki se lähes itsestään selvä tosiasia, että pelkkä ajatus väkivallan käyttämisestä Suo
men ydinväestöksi katsottua talonpoikaisryhmää vastaan oli oikeisto- ja keskustapolii
tikkojen mielestä täysin järjetön. Ja mielipiteen takana oli perustelu. 

Mikäli Procopen muistiinpanoihin on luottamista, 2. divisioonan upseeriston parissa 
suoritettu kysely oli osoittanut, että niiden upseerien luku, jotka asettivat valansa 
noudattamisen ehdoksi vaatimuksen, ettei heitä käytettäisi lapuanliikettä vastaan, oli 
suuri. 19 Kallion hallituksen eron jälkeen uutta hallitusta muodostettaessa liike jakau
tui. Se taktinen peli, jota presidentti Relander kulisseissa pelasi, johti siihen, että kan
sanliikkeen radikaalin siiven miehet Kosola ja Kares jäivät pois Svinhufvudin hallituk
sesta. Liikkeessä vaikutti tämän jälkeen sekä konservatiivinen siipi, joka katsoi tavoit
teet saavutetuksi, että radikaali linja, jonka mielestä enemmän oli otettava. 

Vaihtuvat poliittiset tilanteet taas pakottivat johdon tai ns. eliitin ottamaan kantaa 
asioihin ja ongelmiin sellaista vauhtia, ettei ollut mahdollista kehittää mitään erityisen 
pitkäjänteistä ohjelmaa, jos sitä yleensä olisi pystytty luomaan. Epäilyksiin ei vähäisin 
syy ole johtajien tietämättömyys ja syystä tai toisesta johtunut päättämättömyys. Var
sinkin sen jälkeen, kun kommunistien ääni ja toiminta sekä poliittisella terrorilla että 
hallituksen suosiollisella myötävaikutuksella oli onnistuttu tukahduttamaan, oli vaikea 
löytää yhtenäistä toimintamallia ja yhtenäistä ohjelmaa. Kaikki eivät voineet ryhtyä 
vaatimaan "kirkkaan teräksen" käyttöä eivätkä yksioikoista sodan julistamista sosiaa
lidemokraateillekin. 2° Kesän 1930 jälkeen lienee turha puhua yhtenäisestä lapuanliik
keestä, ainakaan ohjelmallisella ja menettelytapatasolla. Liikkeen eri ryhmät pääsivät 
nyt ajamaan tarkoitusperiään. Heillä oli runsaasti omia, toisten ryhmien tavoitteista 
poikkeavia vaatimuksia esitettävänään. Svinhufvudin hallituksessa istuivat lähes kaik
kien niiden oikeistovoimien edustajat, jotka olivat ryhtyneet kannattamaan lapuanlii
kettä saadakseen asemaansa parannetuksi. Kansaliikkeen "johtajat", Kosola, Herttua 
ja Kares jäivät pois koalitiosta, jossa seitsemän ministeriä oli poliitikkoja, kansan
edustajia, ja kuusi päivänpolitiikasta loitolla ollutta asiantuntijaa. 21 Ratkaisu ei tyy
dyttänyt talonpoikaisjohtajia eikä Donneria, jolla oli oma ohjelma ja joka suuresti 
vaikutti ns. kansanmiehiin. 22 

17 Siltala 1980, s. 65-66; vrt. s. 
18 Suomen Sosiaalidemokraatti 8.6.1930; Siltala 1980, s. 74. 
19 Esim. VP 1930, ptk., s. 946; VA, Procopen kokoelma, kansio 105, Procopen muistiinpanoja neuvotte

lusta 17.6.1930; katso myös Siltala 1980, s. 89-90. 
20 Mauno Jääskeläinen, Demokratian kriisi, Valtioneuvoston historia 1917-1966. 1. Helsinki 1977, s. 

471-474; Siltala 1980, s. 78, 122; katso myös Ilkka 17.3.1930 Lapuan toisen kokouksen selostus sekä
Kokko 1930, s. 27-30.

21 Siltala 1980, s. 108-109, 119, 182-183 ja Suomen Sosiaalidemokraatti 5.12.1930. 
22 Kirjeessään Saastamoiselle Paavo Talvela sanoo Donnerin ja kumppaneiden toimineen puolihämärissä 

ilmeisin fasistisin pyrkimyksin ja yksinkertaisiin kansanmiehiin vaikuttaen, V A, Saastamoisen kok. 16, 
Talvela Saastamoiselle 8.7.1930; myös Siltala 1982, s. 143. Donnerin mahdollisista sisäpoliittisista tavoit
teista keskeisin lienee ollut poliittisen tasapainon muuttaminen pysyvästi oikeiston eduksi, VA, Proco
pen kok. 105, Muistiinpanoja 21.7.1930. 
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Sille, että lapuanliikkeen alkuvaihe oli aivan jotakin muuta kuin liike vuoden 1930 
kesästä lähtien, voidaan löytää joitakin, joskin epämääräisiä perusteita myös liikkeen 
yhteiskunnallista taustaa tutkimalla. Talonpoikaismarssin osanottajiin viitattiin jo. 
Kuitenkin marssi kaikesta ilmaisevuudestaan ja mahtavuudestaan huolimatta saattoi 
olla osin se yhtenäisyyden kulissi, jonka taakse liikkeen erittäin suuret ristiriidat kät
kettiin. Edustivatpa johtomiehet ja taustavoimat millaista näkemystä tahansa, olipa 
heidän linjansa radikaali tai konservatiivinen, heille kaikille oli eduksi näyttää maail
malle heidän takanaan oleva massavoima mahdollisimman suurena ja yhtenäisenä. Tä
män vuoksi kaikkien ns. seuraajien sosiaalisen aseman selvittäminen ei ole välttämä
töntä. Se ei missään tapauksessa paljasta päätöksentekemisen eri vaiheita ja päätök
siä tehneitä henkilöitä. Ilmeiseltä näyttää, että lapualaisjohtajat salasivat perimmäiset 
päämääränsä ja aikeensa toisiltaankin. Ja esim. Donner, joka oli kesällä 1930 vaiku
tusvaltaisin aktivistijohtaja ja lapuanliikkeen radikaaliin siipeen vaikuttaja, pysyi ko
ko ajan taustalla. 23 

Kannattaakin kiinnittää huomio Suomen Lukon ja lapuanliikkeen (kesällä 1930 vali
tun) valtuuskuntien jäsenten väliseen eroon, kun kriteerinä käytetään ammattia. Mo
lemmissa elimissä oli lähes yhtä monta edustajaa, Suomen Lukon 28 ja lapuanliik
keen 31, joten ne suuruutensa puolesta vastasivat toisiaan. Luokituksen mukaan, jota 
täysin tukee Annikki Talikan tosin samoja lähteitä hyväksi käyttäen suorittama luoki
tus, Suomen Lukon valtuuskunnassa oli prosentuaalisesti huomattavasti enemmän 
maatalouden (n. 30 %), koululaitoksen (n. 15 %) ja tiedotuslaitoksen (n. 15 %) pal
veluksessa olleita henkilöitä kuin lapuanliikkeen valtuuskunnassa (lapuanliikkeen val
tuuskunnan jäsenistö: maatalous 20 % , koululaitos 3 % ja tiedotuslaitos O % ). Sen 
sijaan teollisuuden ja kaupan (omistajat ja johtajat), rahalaitosten, puolustuslaitoksen 
ja kirkon palveluksessa olleita oli lapuanliikkeen valtuuskunnassa paljon enemmän 
kuin Lukon valtuuskunnassa, sillä prosentuaaliset osuudet olivat lapuanliike ensiksi 
mainittuna 23 ja 17, 16 ja 0, 13 ja 4 sekä 13 ja 4. 24 Maanviljelijät, opettajat ja lehti
miehet, siis ryhmät, jotka voidaan lukea toisaalta keskiluokkaan ja toisaalta talonpoi
kiin, pitivät käsissään Suomen Lukkoa ja siten myös lapuanliikkeen alkuvaihetta. 
Mutta kesästä 1930 lähtien johto luisui yhä selvemmin nimellisestikin tehtaanomista
jien, niiden johtajien, pankkimiesten ja upseereiden haltuun, siis ryhmien, joita voi
daan pitää selvästikin Suomen 1930-luvun alun ylä- tai keskiluokkaan kuuluvina. 

Edellä hahmotetulle käsitykselle löytyy todisteita kannattajatasoltakin. Tosin vain 
yhden pitäjän, Etelä-Pohjanmaalla olevan Ylistaron, osalta on tarkkaan selvitetty ta
lonpoikaismarssiin osallistuneiden henkilöiden tausta. Vaikka kyseessä on pieni alue, 
yksi kunta, vaikka alue esim. elinkeinorakenteeltaan ja uskonnollispoliittisilta oloil
taan ei liene keskiverto Suomen kunta ja vaikka tutkimuksessa esitettyihin tuloksiin 
ja käytettyihin määrityksiin25 sisältyy jonkin verran tulkinnanvaraisuutta, saatu tulos 
osoittaa kiistattomasti, että ainakin marssimaan lähdettiin sieltä, missä kokoomuksen 
kannatus oli voimakas ja missä suuri osa asukkaista lukeutui heränneisiin. Liikkeen 

23 Donnerista katso Siltala 1982, s. 139. Siltalan mukaan Donner ei luottanut lapualaisjohtajien kykyihin 
vaan suhtautui heihin kärsimättömän ylenkatseisesti. 

24 Lähteenä käytetty Leinonen 1960, s. 55-59 ja Lapuan liikkeen vuosikertomusta 1920-1930. Lapua 
1931; myös Talikka 1969, s. 79. 

25 Arveluttava on esim. peltohehtaarimäärää kriteerinä käyttävä luokitus pieniin, keskisuuriin ja suurtiloi
hin. Arvelua herättää myös vuoden 1930 vaalien tuloksen käyttäminen mittarina, sillä vaalithan pidet
tiin marssin jälkeen. Voidaan nimittäin yhtä hyvin väittää, että kokoomusta äänestettiin juuri sen vuok
si, että se hyväksyi liikkeen tavoitteet kuin sen vuoksi, että liikettä kannatettiin, koska oltiin kokoomus
laisia. 

6 - Suomalainen 
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oikeistolaisten tavoitteiden ja sen tähdentämän uskonnollisuuden vuoksi asia on ym� 
märrettävä, vaikka - kuten tutkija itsekin esittää - asioiden väliset yhteydet ovat ol
leet monimutkaisemmat. 26 Ylistarolaiset marssijat olivat yksiselitteisesti talonpoikaisvä
estön, keskiluokan ja ylimmän kerroksen koostuma, jonka jäsenistä 60 % oli herän
neitä ja 80 % kokoomuslaisia. Työläisiä, pienviljelijöitä ja suurtilallisia (näitä Ylista
rossa tutkijan luokituksen mukaan olikin vain 19) marssi enempää kuin todennäköi
sesti lapuanliikekään ei kiinnostanut. Selityksenä tutkija on viitannut talonpoikien tyy
tymättömyyteen jonka käyttövoimana oli pula ja koko talonpoikaisen elämänmuodon 
jääminen kaupunkien varjoon, keskiluokan ja virkamiesten aseman suhteelliseen hei
kentymiseen ja tässä yhteydessä varsin kiinnostavaan tyytymättömyyteen, joka kohdis
tui vuoden 1918 jälkeiseen yhteiskunnallispoliittiseen kehitykseen27 eli siihen, että vuo
den 1918 jälkeinen Suomi ei vastannut kansalaissodan voittajien odotuksia. 

Ylistaroa koskevan tuloksen kanssa on täysin sopusoinnussa Siltalan selvitys, jonka 
mukaan lapuanliikkeen kyyditsijöistä ja sellaisiksi ilmoittautuneista valtaosa oli ko
koomuksen tukialueilta, Lounais- ja Etelä-Suomen vauraista maakunnista ja Helsin
gistä. Lähes kaikki kuuluivat joko talonpoikaistoon taikka keski- ja yläluokan jäse
niin. 28 Paavo Talvelan muistelmista taas käy ilmi kokoomuksen mielenkiinnon lapuan
liikettä kohtaan säilyneen varsin myöhään. Vielä 19.5.1931 pidettyyn lapuanliikkeen 
salaisen delegaation kokoukseen osallistuivat sekä armeijaa että kooomuspuoluetta 
hyvin lähellä olleet Suolahti, Walden, Honkajuuri, Malmberg ja Talvela itse.29 

A.H. Saastamoinen väitti aikanaan, että Suomen siirtymistä 1930 fasistiseen dikta
tuuriin estivät taloudelliset etulaskelmat, jotka teollisuuden, kaupan ja pankkien joh
tajille olivat hyvin oleellisia. Saastamoinen kirjoitti Talvelalle, että pelätään Suomen 
luoton lännessä menevän, maan joutuvan taloudelliseen eristykseen ja poliitikkojen 
entistä pahemmaksi temmellyspaikaksi,10 mitä talouselämän edustajat tuskin missään 
tapauksessa halusivat, jos askel poliittisen järjestelmän muuttamiseen otettaisiin. 
Vaikka samaan seikkaan viittasi myös Lauri Ingman varoittaessaan Karesta Suunta
aktivistien ulkopoliittisista haihatteluista, mielipiteellä tuskin on yleispätevää arvoa. 
Se on kuitenkin osoitus siitä, että keväällä ja kesällä 1930 Suomessa elettiin suurten 
ratkaisumahdollisuuksien aikaa. Hyvin vaikutusvaltaiset voimat löivät arpaa maamme 
poliittisesta järjestelmästä. Tätä mieltä olivat myös ulkomaiset huomioitsijat. Siksi 
kannattaakin tuoda esille käsitys, joka Englannin lähetystöllä oli Suomen tilanteesta 
ja Iapuanliikkeestä sekä sen taustavoimista. 

Maaliskuussa 1930 raportoi lähettiläs E. Rennie ulkoministeri Arthur Hendersonille 
Lontooseen lapuanliikkeen olevan yhteydessä "aitosuomalaisiin" ja pankinjohtaja 
Honkajuuren rauhoittavan toiminnan. Hänen mukaansa kommunistit olivat jo tuol
loin täysin kontrollissa, joten heitä varten ei tarvittu erityistä liikettä. 31 Kesäkuun puo
lessa välissä lähetystösihteeri Burbury puolestaan tiedotti Suomessa yleensä myönnet
tävän, että pääesikunnan johtavat upseerit näkisivät mielellään fasistihallituksen synty-

26 Tommi Nieminen, Ylistaron talonpoikaismarssijat, Kansanliikkeitten Pohjanmaa, s. 156----158. 
27 Nieminen emk., s. 160-163, 167-169. 
28 Juha Siltala, Lapuanliike ja kyyditykset 1930, osa II. Erikoiskysymykset, Suom.hist.lis.työ, HY 1982, s. 

74. 
29 Talvela 1976, s. 104. 
30 Saastamoinen Talvelalle 28.6.1930. Kirje julkaistu Talvela 1976, s. 100. 

31 Kommunismin vaarattomuudesta oli samaa mieltä myös EK:n päällikkö Esko Riekki, Siltala 1982, s. 
113; PRO, FO, Further Correspondence respectig Scandinavia and Baltic States, Part 14, 1930, Rennie 
Henderssonille 19.3.1930. 
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vän maahan.32 Talonpoikaismarssin jälkeen kiirehti Englannin edustaja toteamaan, et
tä Suomessa oli vallalla täsmälleen samat olot, jotka useassa muussa maassa olivat 
johtaneet fasismiin. Erityisen tärkeänä hän piti heikkoa parlamentarismia ja joko luu
loteltua tai todellista kommunistivaaraa. 33 Lapuanliikkeen vaikutusta ei voikaan mita
ta pelkästään sen jäsenmäärällä, sillä kun kyseessä on joukkoliike, sen toimintaan ja 
kannatukseen saattavat vaikuttaa hyvin arvaamattomat tekijät, joista huhut ja käsityk
set - olivatpa ne miten virheellisiä tai luuloteltuja tahansa - eivät suinkaan ole pie
nimpiä. 

Englannin lähetystön vuonna 1931 laatimaan listaan Suomen johtavista henkilöistä 
kuului 120 suomalaista; lapuanliikkeen saamaa huomiota kuvastanee se, että vielä 
tuolloin 14 tai 15 henkilöä eli toistakymmentä prosenttia, oli sellaisia, jotka tavalla tai 
toisella olivat olleet tai olivat yhteydessä lapuanliikkeeseen. "Johtaviin suomalaisiin" 
kuuluivat mm. Kai Donner, T.R. Haarla, Vihtori Herttua, Hannes Ignatius, K.M. 
Wallenius ja R. Walden.34 Suurin osa listassa mainituista henkilöistä oli sotilaita, 
useat tosin entisiä upseereita. Monet sotilashenkilöistä kytkettiin kommunisminvastai
seen liikkeeseen, niin myös kenraali Mannerheim, joka englantilaistarkkailijan mu
kaan oli kieltäytynyt menemästä liikkeen toimintaan 1930, koska ei hyväksynyt väki
valtaisuuksia. 

Huhujen mukaan Mannerheim ja Walden, hänkin sotilas ja puuteollisuusmies, 
muodostivat kaksikon, joka olisi hallinnut maata vallankaappauksen tapahduttua. 35 

Lapuanliikkeen eminenssi Kai Donner lienee puuhannut ennen talonpoikaismarssia 
Waldenia liikkeen teknis-sotilaalliseksi neuvonantajaksi.36 Toisaalta taas K.M. Walle
nius eräiden upseeritovereidensa kanssa oli perinyt syyskeväällä 1930 Kai Donnerin 
aseman Kosolan ja Herttuan neuvonantajana.37 Sotilashenkilöiden korostettu samasta
minen liikkeen taustavoimiin antaa uuden taustan Talvelan kirjeen ja Juutilaisen pu
heenvuoron sanoille. Molemmissa, mutta etenkin Juutilaisen puheenvuorossa vihjas
tiin, että ellei eduskunta juurisi kommunismia maasta, alkanutta kansanliikettä voisi
vat johtaa miehet, jotka voisivat vahingoittaa kansanvaltaa äärettömästi. Sanat saat
toivat viitata paitsi talonpoikaisjohtajiin myös upseereihin. Wallenius oli vuodesta 
1925 toiminut yleisesikunnan päällikkönä. Siellä oli hänen ystävänsä Eero Kuussaari 
sama E. Heickell, joka oli toiminut varsin aktiivisesti jääkäriliikkeessä, hoitanut Tor
niosta ns. käsipostia ja valvonut kyseisen alueen vakoilutoimintaa.38 Ulkomaisten tark
kailijoiden raporteissa39 vihjastiin yleisesikunnan upseereihin. 

32 PRO, FO, Burbury Hendersonille 14.6.1930. Huhut olivat yleisiä kesällä 1930. Suoranaisia tarjouksia 
diktaattoriehdokkaille tehtiin, ks. Jääskeläinen 1977, s. 478; VA, Procopen kok. kansio 45, Muistiinpa
noja 21.7. ja 23.7.1930. 

33 PRO, FO, Sperling Hendersonille 24.8.1931. Vuonna 1930 reunavaltioissa tapahtui fasistityyppisiä mul
listuksia varsin tiheään. Virossa liikehtivät vapsit, Suomessa oli lapuanliike, Romaniassa tapahtui sotilas
vallankaappaus ja Puolassa aloitettiin oikeistoliike puolueita ja parlamenttia vastaan, Lauri Hyvämäki, 
Fasistiset ilmiöt Baltian maissa ja Suomessa 1920-luvun lopussa ja 1930-luvun alussa, HArk 72. Forssa 
1977, s. 129-131 ja Siltala 1982, s. 131-132. 

34 PRO, FO 419, 22, Mr. Sperling Mr. Hendersonille 24.8.1931. 
35 PRO, FO 419, Mr Sperling Mr Hendersonille 24.8.1931. 
36 Käsitys on Siltalan (1980) esityksen (s. 108) mukainen ja se perustuu Donnerin omiin muistiinpanoihin. 
37 Käsityksen on esittänyt Siltala 1982, s. 158. 
38 Tämä kävi ilmi ns. Bruhnin paljastuksissa 2.2.1916, tästä Turpeinen 1980, s. 107. 
39 Edellä mainittujen englantilaistarkkailijoiden lisäksi Saksan lähetystö yhdisti Suomen liikehdinnän yleis

esikuntaan. Samaan suuntaan vihjasivat myös ruotsalaiset ja venäläiset tarkkailijat. Käsityksen näistä 
saa UM:n lähettiläsraporteista ja asemapaikkojen sanomalehtikatsauksista, VA, UM 5, c5 (Berliini), c2 
(Tukholma) c18 (Moskova) 1929-1931 sekä UM 94 (sanomalehtikatsaukset ko. maista samalta ajalta; 
myös AA, Abt. V Politik 3, Deutsche Gesandschaft Helsingfors, raportit ko. ajalta. 
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Toisaalta Walleniuksen loistava ura näytti vuonna 1929 tulleen taitekohtaan.4° Kom
munisminvastaisen mielialan organisoituminen tuntui tarjoavan kunnianhimoiselle up
seerille uuden valinnan. Jo Vaasan mellakan jälkeen Wallenius hakeutui melko avoi
mesti kansanliikkeen pariin. Silloinhan vallankaappaus näytti mahdolliselta. Eteen
päin yrittävä eversti sai asemansa vakiinnutetuksi, sillä hänet ylennettiin kenraalimaju
riksi. Vähäisin ansio tähän ei ollut hänen veljeilynsä lapuanliikkeen tausta- ja miksei 
keulakuvahahmojenkin kanssa. Siltala katsoo, että lapuanliikkeen jyrkkä siipi kiinnos
tui toden teolla uudesta kenraalista tämän annettua ymmärtää, että armeija kriisitilan
teessa seuraisi häntä. Ja syksyllä 1930, kun näytti epävarmalta, että vaalit varmistaisi
vat kommunistilakien läpimenon, Tampereen rintamamiehet Haarlan johtamina valit
sivat hänet diktaattorikandidaatikseen. 41 

Äärioikeistoliikkeen johtosuhteiden sotkuisuutta kuvaa kuitenkin se, että yleisesi
kuntaupseereilla ei ainakaan Siltalan päätelmien mukaan ollut mitään yhteyksiä esim. 
Donnerin aktivistipiireihin. Walleniuslaisilla ei myöskään liene ollut positiivista ohjel
maa. Heidän kannaltaan oli parasta pitää maa epäjärjestyksessä. Wallenius lienee 
myös tähyillyt sitä mahdollisuutta, että syksyn 1930 vaalit epäonnistuisivat, ts. isän
maallinen rintama ei saisi määräenemmistöä. Tätä tapausta varten presidentti ja halli
tus suunnittelivat ns. yhdistetyn sotilas- ja poliisikomentajan asettamista järjestystä 
turvaamaan, kansalliskokousmenettelyä tai vasemmistoa diskriminoivia uusintavaale
ja. Wallenius olisi ilomielin ottanut kyseisen komentajan tehtävät.42 

Myöhemmin juuri tällaiset aikomukset veivät kenraalilta kansanliikkeen jyrkän sii
ven johtajien luottamuksen, sillä he lienevät ajatelleet pysyvämpää diktatuuria. Totea
mukset eivät kuitenkaan mitätöi sitä tosiasiaa, että Wallenius jo sangen varhain oli 
varsin kiinteästi liittynyt lapuanliikkeeseen ja että hänestä myöhemmin - Ståhlbergin 
kyydityksen jälkeen, johon hän ja hänen edellä mainittu upseeritoverinsa Kuussaari 
kiistämättä osallistui, olipa kyseessa työtapaturma, tarkoituksenmukaisuus, 43 tai onnet
tomien olosuhteiden ja kieron poliittisen pelin uhrina oleminen44 

- tuli lapuanliik
keen sihteeri. 

Lapuanliike pyrki hyvin monista eri syistä pysyttelemään kielikiistojen ulkopuolel
la. Tunnettuhan on Kosolan esittämä ja Donnerin muotoilema lausahdus, etteivät ky
sy tämän maan pellot mitä kieltä kyntäjä puhuu. Äärioikeiston erääksi tunnuspiirteek
si onkin edellä asetettu kansakunnan yhtenäisyysajatuksen ilmeneminen sitä edusta
neiden liikkeiden ohjelmissa ja käyttäytymisessä. On huomautettu, että ruotsinkielisis
sä eliittipiireissä joskus 1800-luvun loppupuolella ja myöhemminkin vallalla ollut kult
tuuri- ja rotukäsitys oli aivan jotain muuta kuin kansan yhtenäisyyden tähdentämi
nen. Lähtihän se nimenomaan siltä perustalta, että Suomessa oli kaksi toistensa kans
sa täysin eriarvoista kansallisuutta, suomalaiset ja ruotsalaiset. Mutta on myös huo
mattu, että jyrkästi muuttuneet poliittiset tilanteet loivat kieli-, rotu- ja kansallisuus
ajattelulle täysin uuden perustan. Näin oli tapahtunut jo eduskuntauudistuksen jäl
keen. Silloin kieli- ja rotuvastakohtaisuuksien tilalle oli alkanut yhä enemmän työntyä 
sosiaalinen ja poliittinen vastakohtaisuus, joka sitten terävöityi itsenäistymisprosessin 
aikana ja jatkui vielä itsenäistyneessä Suomessa. 

40 Walleniusta vastaan oli mm. presidentti Relander, Päiväkirja 30.9.1929 ja 22.10.1930; Siltala 1982, s. 
158. 

41 Siltala 1982, s. 160-161. 
42 Siltala 1982, s. 161-164; kriisitilan järjestelysuunnitelmista myös Relanderin päiväkirja 10.-11.9. ja 

17.-18.9.1930. 
43 Esim. Relanderin päiväkirja 10.9.1930; Siltala 1982, s. 164-165. 
44 Anni Wallenius on teoksessaan esittänyt myös näkökohtia, jotka kyyditykseen kohdistuneessa tutkimuk

sessa olisi otettava tosissaan, Anni Wallenius, Kyyditys. Hämeenlinna 1972. 
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Vastakkain olivat nyt lähinnä kommunistit ja oikeisto, sillä sosiaalidemokraatteja 
pidettiin ainakin vielä tässä vaiheessa välttämättömänä pahana, joita oli siedettävä. 
Kuului tosin vaatimuksia, että jollei kommunismia muuten pystyttäisi tuhoamaan, pi
täisi hävittää koko marksilaisuuteen perustuva työväenliike. Jos AKS oli tullut kokoa
maan suomenkielistä kansaa taistelemaan ryssää vastaan, lapuanliike pyrki yhdistä
mään suomen- ja ruotsikielisen väestön kamppailuun kommunismin tukahduttamisek
si. Kielikysymys erotti AKS:n ja lapuanliikkeen toisistaan. Lapauanliike ei jakaantu
nut radikaaliin ja konservatiiviseen siipeen kielen perusteella. Tyyppiesimerkki tästä 
on 11.-14.6.1930 polyteekkarien talolla pidetty kokous, johon osallistui satakunta 
henkilöä ja jossa neuvoteltiin Vaasan tapahtumien vaatimista toimenpiteistä. Kokouk
sessa ryöpytettiin presidentin luona käynyttä lähetystöä, jonka tarkoituksena oli sovit
telu, sekä ratkottiin asioita kokouksesta poistumista painostuskeinona käyttäen. Koso
lan joukon kimpaannuttua ja poistuttua kokoushuoneesta sitä seurasivat mm. Kai 
Donner ja muutamat ruotsinkieliset.45 Kyseessä oli ns. aktivistisiiven demonstraatio, 
jossa kielipolitiikka ei merkinnyt mitään. 

Omalla tavallaan näki asian ruotsalaisten puolelta vanha aktivisti Herman Gumme
rus, joka pysyttäytyi liikkeen liepeillä alusta lähtien. Hänen lapuanliikettä koskevien 
kirjoitustensa konsepteissa on maininta, että ruotsalainen kansallisuus suomalaisessa 
Suomessa voi etsiä tukea vain isänmaalliselta taholta. Gummerus sanoo tämän totuu
den selvinneen ruotsinkielisille Lapuan kokouksen (tarkoittaa kokousta 22.-
23.11.1930) aikana. Siihenhän ruotsalaiset osallistuivat hänen mukaansa suhteellisen 
mieslukuisina. Kokouksessa noudatettu menettely osoittaa, että liikkeessä ymmärret
tiin ruotsinkielisten tuen merkitys, sillä kaikkea kieliriitaan viittaavaa kartettiin. Vas
taanotto oli sydämellinen. Juhlajumalanpalveluksessa oli Kareksen saarnan jälkeen 
ruotsinkielinen alttaripuhe. Kokouksessa käydyissä neuvotteluissa oli periaatteessa 
vallalla kaksikielisyys, eikä ainakaan Gummeruksen sanojen mukaan ainoatakaan "ai
tosuomalaista soraääntä" kuulunut. 46 

Gummerus itse halusi ruotsalaisten pysyvän liikkeessä mukana. Hänen mielestään 
se kuuluisuus, jota Wallenius oli liikkeelle hankkinut, ei ollut lapualaisten syytä. Suo
men- ja ruotsinkielisten isänmaallisten voimien oli oltava yhtä hyvässä yhteistyössä 
kuin talonpoikaismarssin ja syksyn 1930 vaalikampanjan aikana. Gummerus muistutti 
siitä usein unohdetusta seikasta, että lukuun ottamatta ruotsinkielisiä sosiaalidemok
raatteja, ruotsinkielisistä valitsijoista yli puolet äänesti lapuanliikkeeseen päin orien
toituneita kandidaatteja.47 Vaalien tulos osoittaa Gummeruksen olleen oikeassa, sillä 
ruotsalaisen puolueen vasemmisto, joka ei missään nimessä ollut hyväksynyt yhteis
työtä lapuanliikkeen kanssa, oli vaaleissa jauhautunut liikkeen jalkoihin ja puolue oli 
vuoden 1930 vaalien mentyä kokoomuksen jälkeen kaikkein "lapualaisin".48 Gumme
ruksen viittaus talonpoikaismarssiin piti sekin täysin paikkansa paitsi marssin osanotta
jien myös sen johdon osalta. Lapuanliikkeen valtuuskuntaan, joka itse asiassa oli marssin 
järjestelytoimikunta, kuului myös ruotsinkielisen oikeiston edustajia. Valtuuskun
nan jäsenet ylipäänsä olivat vanhoja aktivisteja, joiden poliittinen toiminta ulottui vä
hintään jääkäriliikkeen aikoihin. He olivat myös Lapuan maaliskuun kokouksessa 
kannattaneet suoraa toimintaa.49 Ja tuntuukin siltä, että juuri tämä suoran poliittisen 

45 Tiedot Siltalan 1980, s. 83-84 mukaan. Siltala perustaa tietonsa V A, Juvan kok., Einar W. Juvan muis
tiinpanot, Maakuntainmiesten kokouspöytäkirjat 10.-14.6.1930 Martti Pihkalan kokoelma. Näitä tieto
ja tämän kirjoittaja ei ole tarkistanut, mutta mikään ei viittaa siihen, etteivätkö ne olisi tosia. 

46 V A, Herman Gummeruksen kokoelma, Lapuanliikettä koskevien kirjoitusten konsepteja. 
47 Ko. kirjoituksen konsepti. 
48 Helsingin Sanomat 6.11.1930. 
49 Katso em. Lapuanliikkeen vuosikertomusta v:lta 1929-1930. 
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toiminnan vaatiminen kommunisteja vastaan kamppailtaessa olisi ollut tärkein eri kie
liryhmiä yhdistänyt tekijä lapuanliikkeessä. 

Jälkeenpäin lapuanliikkeen toiminnasta voidaan löytää myös vahvasti ideologinen 
pohja, mutta tämä ei merkitse sitä, että liikkeessä aktiivisesti mukana toimineet hen
kilöt olisivat olleet siitä tietoisia. Lapuanliike oli kannattajilleen todella sitä, mitä he 
väittivät sen olevan, eli kommunismia vastustamaan syntynyt kansanliike, suoraan toi
mintaan ihastunut ja sitä ainoana ratkaisuna poliittisissa tai muissa ongelmissa pitävä 
joukkoliike. Tässä suhteessa se oli paljolti myös fasistinen liike, jos käsitteellä tarkoi
tetaan myös teon ideologiaa kunnioittavaa ja toiminnalle rakenteensa laskenutta po
liittista suuntausta. Siksi kieli- ynnä muut erot eivät merkinneet kovin paljon, jos joh
to itse uskoi ja sai seurailijat uskomaan, että se ilmiö eli kommunismi, jonka tuhoami
seksi lapuanliike oli organisoitunut, vaikutti Suomessa. Siihen tarvittiin myös näyttö
jä. Vasta sitten kun näytöt kommunistien vaikutuksesta alkoivat olla vähäisiä, ne toi
minnalliset ja ideologiset erimielisyydet, jopa täydelliset ristiriitaisuudet, jotka olivat 
koko ajan olleet olemassa, saattoivat vaikuttaa. 

Antikommunismin, myös ns. laillisen toiminnan, tulos vuosikymmenten taitteessa 
oli lapuanliikkeen kannalta voitokas. Jo 20-luvulla Turun hovioikeuden päätöksen pe
rusteella hajotettiin noin 200 nuorten työläisten opintopiiriä. Joidenkin tietojen mu
kaan opintopiireihin oli kuulunut lähes 20 000 jäsentä, ainakin paperilla. Vuoden 
1930 elokuuhun kuutisenkymmentä agitaattoria oli pidätetty ja saatettu oikeuteen, 
useita oli joutunut vankilaan. Hallitus oli määrännyt kommunistilehdet takavarikoita
viksi ja painot suljettaviksi. Sisäasiainministeri oli määrännyt tukittavaksi työntekijä
järjestöjen toimintaa, jolloin näiden poliittinen luonne paljastettiin. Ne olivat sekaan
tuneet puuhailuun, jonka tarkoitus oli kumota Suomen yhteiskuntajärjestys. Niitä 
kohdeltiin sen mukaisesti. Työväen ja pienviljelijäin vaaliliitto joutui jo elokuussa 
hyökkäyksen kohteeksi. Kun sen takaa paljastui. kommunisteja, asia meni Turun hovi
oikeuteen. Hallitus julisti liiton ja siihen kuuluneet vaalijärjestöt lakkautetuiksi. 

Mutta työ myös legalisoitiin ja liikkeen tavoitteille hankittiin aivan kuin takautuvas
ti lainsäätäjän hyväksyntä. Lehdistön ilmestymistä koskeva laki korjattiin siten, että 
viranomaiset saattoivat takavarikoida julkaisuja. Tasavaltaa varten säädettiin erityi
nen suojelulaki, joka oli syntyessään tähdätty vain ja nimenomaan kommunisteja vas
taan. Valtiopäiväedustajia koskeva laki muutettiin, vaalilakiin tehtiin lisäys; muutok
set tehtiin siihen suuntaan, että kommunistit voitaisiin pitää erillään poliittisesta val
lankäytöstä. 50 

Vaikka edellä on lueteltu vain osa toiminnoista ja vaikka varsinaiset liikkeen omat 
menetelmät tulevat puheeksi vasta myöhemmin (katso s. 000), seuraukset olivat odo
tetut. Kommunistinen liike lamaantui. Ei tietystikään voi olla varma siitä, kuinka mo
ni suomalainen mieleltään oli kommunisti vuoden 1930 jälkeen mutta ainakaan kom
munistinen liike ei 1930-luvun alussa yrittänyt kertaakaan organisoida esim. laajoja 
poliittisia demonstraatioita, jotka muuten kuuluivat liikkeen poliittisen toiminnan al
keisiin. Pääagitaattorit eivät löytäneet alaisia, koska ei uskallettu toimia. On tutkimat
ta, kuinka paljon kommunistijohtajia meni Neuvostoliittoon, mutta ilmeisesti luku ja 
ennen kaikkea laatu ei ollut vähäinen. Lapuanliikkeen oli todella syytä olla ylpeä, sil-

50 Luettelon asioista voi löytää yleisesityksistäkin, ks. esim. Jääskeläinen 1977, s. 462-464, 476-478, 
483; Hyvämäki 1964, s. 158; Upton 1970, s. 95 eteenpäin sekä Ilkka Hakalehto, Kommunistinen liike, 
Kaksi vuosikymmentä Suomen sisäpolitiikkaa. Porvoo 1964, s. 112-117; Siltala 1980, s. 90. 
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lä useat käytännölliset toimenpiteet ja lainsäädäntö olivat tapahtuneet juuri sen pai
nostuksesta. 51 

Selitys, että liike laantui kun keskustan autoritaarisuus väheni tavoitteen saavutta
misen jälkeen,52 voi olla oikea. Mutta liiaksi yleistävänä se ei tyydytä historian tarkas
telijaa, jonka on pyrittävä löytämään, vaikkei se onnistuisikaan, jokin kouriintuntu
vampi selitys sille, miksei lapuanliike onnistunut muuttamaan Suomen silloista poliit
tista järjestelmää. Tässä epäonnistumisessa historiallisessa merkityksessä on osavas
taus em. kysymykseen. Selitystä haettaessa lienee syytä turvautua ainakin poliittisesta 
kehityksestä puhuttaessa sekä yksilöiden että ryhmien vaikutukseen. Liikkeen kohta
loksi saattoi muodostua se, ettei se saanut tarpeeksi vaikutusvaltaisia poliittisia johta
jia mukaansa.53 Valkoinen kenraali, maansa kerran punaisista vapauttanut Manner
heim, ei asettunut liikkeen johtoon. 54 Hänen kantansa ilmeisesti ratkaisi myös Rudolf 
Waldenin asenteen kansanliikettä kohtaan. Jos Mannerheim olisi tullut mukaan, lapu
anliike olisi omistanut vapaussotansa symbolin. Svinhufvudkaan ei ollut äärioikeiston 
loputon ymmärtäjä, hän kieltäytyi hyväksymästä lapualaisten jyrkän siiven johtajia 
hallitukseensa. 

Suomessa oli muitakin poliitikkoja, jotka kyllä jonkin aikaa hyväksyivät ja sietivät 
kansanliikkeen toimintaa mutta jotka väkivaltaisuuksien alettua vetäytyivät siitä eril
leen. Liikkeen taakse ei muodostunut tarpeeksi organisoitunutta poliittista voimaa, jo
ka em. symbolihahmojen ohella olisi ollut tarpeen. Lapuanliikkeen millään ryhmällä 
ei ollut positiivista yhteiskunnallista ja taloudellista ohjelmaa. Suomen kansa taas oli 
liian lainkuuliaista hyväksyäkseen jonkin kuppikunnan kaappaussuunnitelmat. Se ei 
ollut valmis luopumaan suhtautumisestaan epämääräisten tavoitteiden vuoksi. 

Lainkuuliaisuus vaikutti ilmeisesti toisellakin tasolla, itse potentiaalisten kapinallis
ten piirissä. Vaikka Wallenius lienee pitkään puuhaillut kumppaneineen lapuanliik
keen liepeillä, vaikka Öhqvistin divisioonassa suoritettu tiedustelu oli osoittanut, että 
monet upseerit olisivat kieltäytyneet kukistamasta lapuanliikkeen mahdollisesti nostat
tamaa kapinaa ja vaikka vuoden 1930 jälkeen lapualaismieliset yrittivät vaikuttaa in
nokkaasti suojeluskuntiin, 55 Suomen nuoren tasavallan armeijan ja puolustuksen tur
vaksi järjestetyn suojeluskunnan upseerit olivat kuitenkin lainkuuliaisia Suomen kan
salaisia. Kiista esim. armeijan komentajasta kaksikymmenluvulla koski sittenkin vain 
virkakoneiston huippua, ei riviupseereja, ali upseereista ja miehistöstä puhumatta. 56 

Lapuanliikkeen johto lisäksi epäröi ja yritti kiristää aivan kuin laillista tietä mutta pai
nostuskeinoja hyväksi käyttäen myönnytyksiä.57 Koko toiminta osoittanee, että kun·n·i-

51 Asia esitettiin samanlaisena Englannin Helsingin lähetystön vuosiraportissa 6.12.1931, PRO FO 371 Po
litical Northern, Finland 1931, Annual Report on Finland 6.12.1931. 

52 Katso Talikka 1969, s. 76-78. 
53 Tätä käsitystä edustaa myös Urho Kekkosen mielipide, Kekkonen 1981, s. 205-206; vrt. myös Kalela 

1976, s. 119-124. 
54 Tosiasiassa Mannerheim, jota liikkeen jyrkkä siipi, varsinkin Donner, kesällä 1930 toivoi valtion pää

mieheksi, lienee halunnut palata, ja vielä syksyllä hän vetosi ruotsinkielisiin kannattajiinsa liikkeen 
puolesta. Mutta liikkeen kansansuosion laskettua syksymmällä 1930 hän epäsi siltä kannatuksensa, Hbl 
1.10.1930; Siltala 1982, s. 171. 

55 Leinonen 1960, s. 186-187; myös Jääskeläinen 1977, s. 496 ja Helsingin Sanomat 7.9.1931. 

56 Tämä käsitys Suomen upseeristosta oli ulkomaisillakin tarkkailijoilla. Mm. Saksan lähettiläs raportoi 
11.5.1931, etteivät Suomen sotilaspiirit olleet erityisen sotaisia, vaan he olivat yleensä viisasta ja harkit
sevaa väkeä. Näin oli varsinkin korkeamman upseeritason piirissä. Tilanne oli parantunµt paljon sen jäl
keen, kun hänen mielestään lahjakas mutta ryhditön Wallenius oli erotettu, AA, Abt. IV Akten betref
fend Politische Beziehungen Finland-Russland/bd 4, Deutsche Gesandschaft Helsingfors 11.5.1931. 

57 Asiaa lienee mutkistanut myös se, että ainakaan alkuaikoina liikkeen tavoite, kommunismin vastustus, 
ei juuri poikennut laillisen hallituksen tavoitteesta. 
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oitus lakia ja "kruunua" kohtaan ei ollut suinkaan vähentynyt niistä ajoista, jolloin 
aktiivisen vastustuspuolueen edustajat olivat katsoneet erityiseksi tehtäväkseen juuria 
pois kansasta sen hallitsijaa kohtaan tunteman uskollisuuden. 

Paljon puhuttu kielisovintokin kätki taaksensa kitkaa. Sovinto ei nimittäin ollut it
sestään selvä saavutus, vaan sen eteen oli tehty aktiivisesti työtä. Työ sinällään kertoo 
liikkeen johdossa tai piirissä työskennelleiden henkilöiden pitäneen jotakin muuta 
kuin kielitaistelua tärkeämpänä tehtävänään, sillä varsinkin alussa ruotsinkielisten tu
lo mukaan oli vaikeaa. Puolueen helsinkiläisjohto ei lainkaan sietänyt liikettä, mutta 
talonpoikaismarssin järjestelyjen aikana lapualaisuus löi itsensä läpi ruotsinkielisillä 
seuduilla. Liikkeen organisaatio ulotettiin ruotsalaispitäjiin. Näkyvimmät ruotsinkieli
set johtajat olivat närpiöläinen pankinjohtaja Oskar Nix, lohjalainen Petter Fors
ström ja runoilija Bertel Gripenberg Porvoosta.'" 

Kielisovintoa ajoivat ennen kaikkea vanhat aktivistit, joskin kaksi näistä, nimittäin 
Suunta-ryhmässäkin keskeisinä henkilöinä olleet Pihkala ja Donner joutuivat huonoi
hin väleihin juuri kielikysymyksen vuoksi. Juva on myös osoittanut Svinhufvudin aja
neen tarmokkaasti kielisovintoa, ja lapualaiset saivat häneltä neuvon suhtautua kärsi
vällisesti ruotsalaiseen eduskuntaryhmään. Ukko Pekan ansioksi on myös. osoitettu 
AKS:n aitosuomalaisuuspropagandan vaientaminen lapuanliikkeen kestoajaksi.59 

AKS:nkin menettelyssä oli kyse poliittisesta tarkoituksenmukaisuudesta, ei niinkään 
sosiaalisen rakenteen ohjaamasta ideologisesta ohjelmallisuudesta. Joka tapauksessa 
kieliriita nousi esiin vasta liikkeen lakkauttamisen jälkeen, silloin kun IKL:stä alettiin 
tehdä sen työn jatkajaa. Rintala väittää sen tulleen muotiin vasta silloin kun rotuajat
telun tietyt suomalaissovellutukset, mm. ugrilaisuus ja Volkstum-käsite, otettiin käyt
töön.60 

Aivan samoin kuin liikkeen sisäpoliittista ideologiaa, suhtautumista kielikysymyk
seen ja kansan yhtenäisyyteen, on myös ulkopoliittista aaterakennelmaa etsittävä lä
hinnä ajankohtaisiin poliittisiin tapahtumiin suoritettujen kannanottojen parista. La
puanliike ei tässäkään suhteessa ollut yksiselitteinen ilmiö, joka olisi perustanut me
nettelynsä edeltä käsin tuotuihin ulkopoliittisiin dogmeihin. Ainakin alkuvaiheessaan 
liike oli spontaani, sisäpoliittisista syistä syntynyt ja oman käsityksensä mukaan pel
kästään isänmaan etua ajava järjestö. 

Artturi Leinonen sanoo muistelmissaan kertoessaan oman asenteensa muuttumises
ta liikettä kohtaan, että valtiovallan tueksi tarkoitettu liike muuttui pian avoimesti val
tiovaltaa uhkaavaksi myös ulkopoliittiselta kannalta. "Kosolan nimissä lähetettiin kar
hunpoikia ja puukkoja Mussolinille ja Hitlerille. Suoranaisia koetarjouksia tehtiin dik
taattoriehdokkaille, ja liike alkoi huiskia jo ulkopolitiikassakin." Leinonen huomaut
taa edelleen, että arvostelukykyinen väki yleensä jaksoi hymyillä jonkun Vihtorin 
"omituisissa tiloissa ja tunnelmissa hihkaistuille sanoille, että Uraliin painutahan". 
Leinosen mielestä tilanne tuli vakavaksi silloin, kun kiihkoutunut ylioppilasnuoriso, 
jolla hän ilmeisesti tarkoittaa AKS:n jäsenistöä, otti täydestä kansanliikkeen johtajan 
vastuulla ilmestyvässä lehdessä julkaistut vetoomukset, joiden mukaan orjuutettu In
kerin kansa oli vapautettava ja jotka kiihottivat nuorisoa mistään piittaamattomaan 
liikehdintään. 61 

58 Katso Kajan 1930, s. 135-150, jossa perusteellinen selvitys liikkeen ruotsalaisvoimista. 
59 Katso Siltala 1980, s. 136, alaviite Pihkalan ja Donnerin suhteista; Einar W. Juva, Per Evind Svinhuf

vud. Porvoo 1961, s. 378; Klinge, Ylioppilaskunnan historia IV, s. 141-142. 
60 Rintala 1962, s. 222-223, 226. 

61 Leinonen 1960, s. 114. 
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Sisäpoliittisista päämääristä ilmennyt erimielisyys lapuanliikkeen johdon keskuudes
sa näkyi myös ulkopoliittisessa asennoitumisessa, ja ulkolaisten tutkijain päätelmät pe
rustunevat suurimmaksi osaksi radikaalimman ryhmän kannanottoihin. Kosola itse yh
dessä Kareksen kanssa antoi 7.2.1931 Ajan Sanassa selityksen, jonka mukaan liike oli 
ainoastaan sisäpoliittinen. Tämän Kosola teki siksi, että oli väitetty liikkeellä olevan 
myös ulkopoliittisia päämääriä. Kosola tosin antoi ilmoituksensa ulkoministeri Proco
pen painostuksesta ja kenties Procope laatikin lausunnon.62 Se annettiin eräälle ulko
maiselle tiedonantotoimistolle ja sanomalehdelle. Lausunnon mukaan liike ei millään 
tavalla halunnut sekaantua toisten valtioiden sisäisiin asioihin. 63 Ilmeisesti Kosola toi
mi ulkoasioista mitään ymmärtämättömän henkilön tavoin. Hänelle ja muille talonpoi
kaisjohtajille esim. Donner ja Gummerus saattoivat uskotella mitä tahansa Venäjän 
luhistumisesta ja vähemmistökansallisuuksien eroamisesta neuvostovaltiosta. Tältä pe
rustalta Kosola puolestaan julisti lapuanliikkeen yleiseurooppalaisen intervention aluk
si. 64 Niinpä myös kolme kuukautta Kosolan puhetta myöhemmin luutnantti A. Vuori
maa esitelmöidessään Viipurissa saattoi sanoa: "Liikkeen päämääränä on myös Suo
men heimon yhdistäminen ja sen luontaisten rajojen aikaansaaminen oikean historial
lisen hetken tullen". 65 

Kosolan sanat olivat totta, mutta niistä puuttui vain eräs lisäys, joka olisi kuulunut: 
liike ei voinut, vaikka olisi halunnutkin, sekaantua toisten valtioiden sisäisiin asioihin. 
Lapuan miehillä, niin äärimmäisen kuin maltillisemmankin siiven kannattajilla, ei ker
ta kaikkiaan ollut minkäänlaista mahdollisuutta vaikuttaa Suomen ulkopolitiikkaan, 
josta vastasivat aivan muut miehet. He taas saattoivat asennoitua esim. Neuvostoliit
toon miten varauksellisesti tahansa, mutta he ymmärsivät kuitenkin ulkopoliittiset rea
liteetit ja niiden Suomelle asettamat velvoitteet. Asia tuli riittävän selvästi ilmi em. 
Karjala-aktivismin renessanssin aikana, jolloin mm. Svinhufvud ja Procope ilmaisivat 
asiaan kantansa. Suomen ulkopolitiikkaa ei ollut mahdollisuutta muuttaa, olipa halua 
tai ei. 66 Saman käsityksen Procope esitti kaikille tärkeille ulkomaiden lähettiläille, jot
ka olivatkin Suomen ulkopoliittisesta linjasta hyvin informoituja.67 

Tämä ei tietystikään merkitse sitä, etteikö liike yrittänyt "huiskia" ulkopolitiikassa, 
sillä sen julkaisut ja puhujat ottivat kantaa ulkopoliittisiin kysymyksiin. On vaikea 
osoittaa, mutta näyttää siltä, että monet ulkopoliittiset kannanotot olivat joko takti
sesti laskelmoituja tai niiden vaikuttimena oli sisä- usein jopa talouspoliittinen tekijä. 
Akateemista nuorisoa kiinnostanut heimoromantiikka, jota ruokki heimoalueilla ta
pahtunut kehitys, sopi liikkeen heittämäksi syötiksi oppineelle nuorisolle. Talouslama 
ja puutavarateollisuuden kriisi taas aiheuttivat paineita, jotka sopi purkaa itäiseen 
naapuriin ja sen harjoittamaan puutavaran polkumyyntiin. 

Liikkeen kannanottoja ulkopoliittisiin tapahtumiin voidaan systemaattisemmin seu
rata sen äänenkannattajien Lapuan Päiväkäskyn, Aktivistin ja Ajan Sanan perusteel
la. Kaksi ensiksi mainittua olivat luonteeltaan hyökkäävämpiä ja heijastivat liikkeen 

6 2  VA, Procopen kok., kansio 45, Muistiinpanoja 3.2.1931. 
63 Ajan Sana 7. 2.1931. 
64 Procopen mukaan Kosola puhui, mitä hänelle viimeksi oli sanottu, V A, Procopen kok. 105, Muistiinpa

noja 10.7.1930; Siltala 198 2, II-osa. s. 103. 
65 Ajan Sana 18.5.1931. 
66 Asiasta katso esim. Jääskeläinen 1977, s. 484-487 ja Nygård 1978, s. 184-185, joka perustuu ulkomi

nisteri Procopen muistiinpanoihin, V A. 
67 Esim. Englannin ja Saksan lähettiläät olivat hyvin tietoisia siitä, mikä käsitys Suomen hallituksella oli 

ulkopoliittisesta linjasta, esim. PRO, FO371 Political Northern, Finland 1931, Annual Report on Fin
land, British Legation, Helsingfors 6.2.1931; myös AA, Abt. IV, Akten betreffend ... bd 4, em. Deut
sche Gesandschaft Helsingfors 11.5. ja 13.5.1931 sekä Deutsche Botschaft Moskau 30.4.1931. 
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ideologiaa asennetasolla ehkä paremmin kuin Ajan Sana, joka oli samalla myös sano
malehti ja kantoi siitä johtuneita velvoitteita kertoa lukijoilleen uutisia eikä pelkäs
tään keskittyä ohjelmallisuuden esiintuomiseen. Toisaalta Ajan Sana pitkään ilmesty
neenä päivittäisenä lehtenä saattoi ottaa kantaa juuri niihin kysymyksiin ja ongelmiin, 
joita vaihtuvat poliittiset tilanteet toivat mukanaan ja jotka pakottivat toimintaa ihail
leen liikkeen ratkomaan asioita myös ideologisella tasolla. Aktivistin ensimmäinen nu
mero ilmestyi 1.5.1930. Ståhlbergin kyydityksestä nousseen oikeusjutun yhteydessä 
lehden vastaavaa toimittajaa Kosolaa vastaan nostettiin painokanne.68 Eräässä artikke
lissa oli syytetty entistä presidenttiä isänmaan pettämisestä. Hänen kannettavakseen 
oli vieritetty syy siitä, että Tartossa oli solmittu "häpeärauha" vastoin sotilasasiantun
tijoiden mielipidettä.69 Aktivisti lakkasi ilmestymästä 14.2.1931. Kuitenkin vielä tä
män jälkeen ilmestyi yksi "ylösnousemusnumero" vuonna 1932. 70 

Toinen äänenkannattaja, 11.10.1930 ilmestymään alkanut Ajan Sana, ilmoitti ensim
mäisessä numerossaan vastustavansa kaikenmuotoista kommunismia, ilmeisesti myös 
sosiaalidemokratiaa, työskentelevänsä kansallisessa ja isänmaallisessa hengessä valtiol
lisen elämän uudistamiseksi, kansan eheyttämiseksi, sen sivistyksen ja edesvastuuntun
teen kohottamiseksi. Tätä päämäärää lehti katsoi lähestyvänsä käsittelemällä maam
me valtiollisen ja yhteiskunnallisen elämän kaikkia kysymyksiä, talouselämää ja puo
lustuslaitosta. Puolustustahdon merkitystä oli erikoisesti tähdennettävä. Sivistysolojen 
ja uskonnollisen elämän seuraaminen ja selostaminen kuului lehden ohjelmaan. Kan
sallisen tutkimustyön, kirjallisuuden ja taiteen oli saatava huomiota. 11 Mutta ajankoh
taisissa, ulkomaisista tapahtumista virikkeen saaneissa pääkirjoituksissa antauduttiin 
pohtimaan Suomen kannalta laajempiakin ulkopoliittisia kysymyksiä. Esim. Suomen 
ja Neuvostoliiton välisten hyökkäämättömyyssopimusneuvottelujen ollessa vuoden 
1932 alussa käynnissä72 lehti ilmaisi periaatteellisen kantansa, jonka mukaan Suomes
sa ei kukaan ajatellut hyökkäystä Neuvostoliittoon. Mutta kirjoituksen loppu hävitti 
jo varmuuden tunnun, sillä siinä korostettiin, että Tarton rauhansopimus ei ollut Suo
men kannalta tyydyttävä. 73 

Lehden levikki pysytteli silloisen päätoimittajan Reino Ala-Kuljun antaman tiedon 
mukaan 18 000:n ja 22 000:n kappaleen välillä.74 

Vaikka onkin useaan otteeseen tähdennetty lapuanliikkeen sisäpoliittisuutta, kuiten
kin juuri sen kustantamissa julkaisuissa - mahdollisesti taktisista syistä - ovat kaik
kein provosoivimmat ulkopoliittiset kirjoitukset. Vaatihan esim. Aktivisti vielä vuo
den 1931 alussa Karjalan ja Inkerin vapauttamista ja sillan luomista mordvalaisiin ja 
syrjääneihin.75 Asian selittää paljolti se, että kirjoittaja ainakin nimimerkin mukaan 
oli virolainen. Mutta kirjoitukseen vastatessaan Aktivistin toimitus ilmaisi täysin hy
väksyvänsä ohjelman. Toivoihan se aikaa, jolloin Suomen itärajana olisivat Uralin 
vuoret ja jolloin Suomen heimo ehjänä lämmittelisi yhteisen kotilieden äärellä. 76 

68 Lehden linjan todennäköinen määrääjä lienee ollut Yrjö Nikula. Toimituskuntaan kuuluivat K.R. Ka
res (vast. toim.), 1. Koivisto, V. Herttua, Vilho Viita (toim.), Yrjö Nikula, Kustaa Lahdensuo, Antti 
Isotalo, Paavo Osola, Heikki Jokilahti, Juho Ekola, O.A. Hokkanen, Juho Tala, R. von Essen, Helle 
Sipilä, Arvo Sihto, Martti Rautanen, Kalle Varpula, Viljo Knaapi, V. Särkijärvi, Lenni Laakso, Onni 
Porkka, Martti Similä, Heikki Ala-Mäyry ja Lauri Haikola. 

69 Aktivisti 22.12.1930. 
70 Suuronen 1971, s. 28. 
71 Ajan Sana 11.10.1930. 
72 Neuvotteluista esim. Keijo Korhonen, Naapurit vastoin tahtoaan. Helsinki 1966, s. 232-234. 
73 Ajan Sana 16.1.1932. 

74 Ala-Kuljun antamat tiedot Teikarille, Teikari 1966, s: 44. 
75 Aktivisti 3/1931. 
76 Aktivisti 3/1931; katso myös Nygård 1973, s. 139-140. 
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Lapuanliikkeen ulkopoliittisesta ideologiasta kiinnostaa tässä yhteydessä lähinnä se, 
miten asennoiduttiin Neuvostoliittoon ja mitä itänaapurin puolia tarkkailtiin. Ainakin 
liikkeen julkaisut osoittavat, että neuvostojärjestelmään oleellisesti kuuluneet piirteet, 
lähinnä suunnitelmatalous viisivuotissuunnitelmineen, kommunistisen järjestelmän ra

kenne sinänsä ja kommunismin maailmanvallankumoukselliset tavoitteet olivat huo
mion ja samalla myös kritiikin kohteina. Kaikkien asiaa koskettaneiden kirjoitusten 
yhteisenä taustana oli huoli maan turvallisuudesta, ja pääongelmana pidettiin Suomen· 
suhdetta Neuvostoliittoon. Jos ongelma oli harvinaisen pelkistetty oli ehdotus sen rat
kaisemiseksi yhtä mutkaton. Suomen turvallisuutta voitiin parantaa vain Neuvostoliit
toa heikentämällä. Siihen päästiin luottamalla omaan apuun hyvin varustautuneena. 77 

Otettaessa kantaa kauppapoliittisiin kysymyksiin päähuomio kohdistettiin Neuvosto
liiton harjoittamaan polkumyyntiin. Sen perimmäisenä tarkoituksena lapuanliikkeen 
journalistit katsoivat olevan pyrkimyksen saattaa länsivaltojen talouselämä sekasor
toon, mikä taas palvelisi maailmanvallankumouksen levittämistä. Lisäksi siinä nähtiin 
pohjimmainen syy Suomen vientiteollisuuden lamaan. Erityisesti Ajan Sanaan kirjoit
taneet vastustivat jyrkästi idänkauppaa. Päämääränä pidettiin Neuvostoliiton taloudel
lista saartamista. Tätä vaadittiin kommunisminvastaisen taistelun nimissä. Hallitusta 
arvosteltiin heikkoudesta kauppapoliittisissa kysymyksissä. Sen noudattama politiikka 
olisi pitänyt olla enemmän Neuvostoliiton vastainen. 78 

Ensimmäisestä viisivuotissuunnitelmasta tuli lapualaislehtien lempilapsi. Laajemmin 
asiaa käsitelleen Arne Somersalon artikkelisarjan mukaan viisivuotissuunnitelma oli 
räikeää kapitalismia: valtio sai tulonsa yksityisiltä talonpojilta. Viisivuotissuunnitel
man uskottiin näennäisesti onnistuvan, mutta sosialismin katsottiin romahtavan yhtä 
varmasti kuin "luonnonlait maailmaa hallitsevat". Somersalon mielestä "leikkaus voi 
onnistua, mutta potilas kyllä kuolee". 79 

Neuvostoliiton talouspolitiikka nähtiin pääsyyksi myös maailmanpulaan ja uhkaksi 
maailmantaloudelle yleensä. Ajan Sanan artikkelissa "Neuvostoliitto ja maailmanpu
la" esitettiin kolme tekijää, joilla Neuvostoliitto oli aiheuttanut talouslaman: kumouk
sellinen toiminta, jonka katsottiin luovan epäjärjestystä, taloudellinen sota eli polku
myynti ja rajojen sulkeminen normaalilta kauppavaihdolta.80 Polkumyynnillä neuvos
tovaltio pyrki sekoittamaan maailmanmarkkinat ja hankkimaan länsimaista valuuttaa 
viisivuotissuunnitelmaa varten. 81 Dumping-järjestelmän käyttöönoton vuoksi Neuvos
toliitto myi polkuhinnoin elintarvikkeita uhraten kansalaistensa toimeentulon.82 

Lapuanliikkeen julkaisujen mukaan kommunismin komeat iskusanat "vapaus, vel
jeys ja tasa-arvo" olivat muuttuneet tuntemattomiksi käsitteiksi Neuvostoliitossa, kos
ka valtio määräsi työpaikat itsekullekin, pakotti maanviljelijät viljelemään tiluksiaan 
valtion hyväksi ja pakkoluovutti sotilaitten avulla heidän viljansa. Neuvostoliitossa oli 
palattu niihin yhteiskunnallisiin oloihin, jotka olivat vallinneet 1800-luvun puolivälis-

.. 83 sa. 
Todennäköistä on, että liikkeessä toimineiden pappien vaikutuksesta kristilliset ar

vot ja yleensä uskonto olivat se mittapuu, jonka mukaan kommunismia mitattiin. 

77 Vrt. Ilkka Seppinen, Lehdistö ja ulkopolitiikka 1928-1932. Helsingin yliopiston poliittisen historian lai
toksen julkaisuja 1. Helsinki 1972, s. 10 ja 58-59. 

78 Ajan Sana esim. 1.11.1930, 26.1.1931; myös Seppinen 1972, s. 75-76. 
79 Usko Neuvostoliiton romahtamiseen 5-vuotissuunnitelman myötä oli aika yleinen Suomen oikeistossa, 

US 19.8.1930; Ajan Sana 9.5.1931. 
80 Ajan Sana 15.6.1931. 
81 Ajan Sana 21.6.1931. 
82 Ajan Sana 10.11.1931; Aktivisti 8/1930; Ajan Sana 13.8.1938. 
83 Aktivisti 1/1930. 
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Kommunismi katsottiin antikristillisyydeksi ja sen väitettiin edistävän yhteiskunnan se
kularisoitumista. Näin katsottiin käyneen Neuvostoliitossa. Järjestön oma ideologia 
määräsi asenteen. Kristillisiä arvoja vaalinut liike ei voinut hyväksyä antikristillisyyt
tä. Aktivisti-lehti vertasi Neuvostoliiton uskonnollisia oloja ennen ja jälkeen vallanku
mouksen. Lehden käsityksen mukaan tsaarin aikana venäläiset olivat hartaita uskon
tonsa kunnioittajia. Kaikki eivät osanneet lukea enempää kuin kirjoittaakaan, mutta 
"heidän sydämiin oli istutettu Jumalan pelko ja kunnioitus, joka on todellista uskon
toa". Vallankumouksen jälkeen tilanne muuttui. Stalinin. määräysten mukaan kirkko
jen kalleudet oli siirretty valtiolle, ja tämän jälkeen kirkot oli hävitetty tai suljettu. ll4 

Lapuan Päiväkäsky jatkoi samaan tyyliin: "bolsevismin .kirkkojen raasto ja kristitty
jen vaino oli satoa siitä kylvöstä, mitä vapaamielisyys ja materialismi olivat jo pitkän 
ajan harjoittaneet Venäjän, pohjimmiltaan uskonnollisen kansan sieluun" .85 Artikkeli 
oli K.R. Kareksen kynästä lähtöisin. 

Uskonnollinen rappio oli johtanut myös siveelliseen rappioon. Kansalaisten keskuu
teen oli tietoisesti kylvetty vihaa ja eripuraisuutta. 86 Lapuan Päiväkäskyn mukaan
nuorten mieliin istutettiin pienestä pitäen porvarivihaa, luokkatietoisuutta ja sodan
ja murhanhalua.87 Ajan Sana piti tällaista toimintaa merkkinä valtion luomasta uudes
ta uskonnosta, jonka sanottiin eroavan kristinuskosta siinä, että sen liikevoimana ei 
ollut rakkaus vaan viha. Tällä uudella uskonnolla, kommunismilla, kerottiin myös ole
van pyhäpäiviä, "ikoneita" ja "profeettoja": 88 Neuvosto-Karjalan tilannetta käytettiin 
tässäkin asiassa esimerkkinä. Siellä kansansivistystyön katsottiin olevan täysin heitteil
lä. Kaikkien valistusjärjestöjen väitettiin olevan kommunistisen puolueen ohjaamia. 
"Niissä kylvetyn vihan ja raakuuden saattaa vanhempi,:väki kestää, mutta nuoriso sii
hen sortuu''. 89 

Kun lapuanliikkeen koko toiminta perustui kommunismin-vastustamiseen, on ym
märrettävää, että Neuvostoliitossa toteutettu uusi valtiojärjestelmä nähtiin negatiivise
na juuri siksi, että se liikkeeseen osallistuneiden mielestä uhkasi tuhota Suomen yh
teiskuntajärjestyksen. Suomen itsenäisyyden pahimpana uhkana oli idästä tuleva pai
ne. Samalla kun Neuvostoliitto voimistui, samalla liikkeen kannattajat tulivat yhä va
kuuttuneemmiksi sen ekspansiohalusta. Ensimmäistä maailmansotaa pidettiin merkit
tävänä taitekohtana: vanha keisarillinen Venäjä oli sortunut, ja tilalle alkoi nousta uu
denaikainen kommunistinen valtio, josta samalla tuli maailmanvallankumouksen tuki
kohta. 90 Tämän seurauksena kommunismin ja uskonnonvastaisuuden lisäksi myös kan
sainvälisyys teki Neuvostoliiton ideologisesti vastenmieliseksi. 91 Selvemmin kuin mo
net muut kannanotot käsitys kuvastaa lapuanliikkeen sovinistisuutta. Kommunismin 
kansainvälisyyteen kytkettiin Suomen kommunistien toiminta. Heitä pidettiin Neuvos
toliiton ekspansiopyrkimysten välineinä. Ajan Sanan mukaan kommunistien toiminta 
oli juridisesti katsoen valtiopetosta, ja asiallisesti myös maanpetosta, koska lehden 
mielestä Moskovan ulkopolitiikan yksi tärkeimmistä tehtävistä oli eri maiden kumous
liikkeiden yllyttäminen toimimaan Neuvostoliiton päämäärien hyväksi.92 Kommunistei-

84 Aktivisti 1/1930. 
85 Lapuan Päiväkäsky 1/1931. 
86 Lapuan Päiväkäsky 4/1931. 
87 Lapuan Päiväkäsky, näytenumero 28.8.1931. 
88 Ajan Sana 11.12.1930. 
89 Ajan Sana 25.7.1931. 
90 Klinge 1972, s. 159; Hyvämäki 1971, s. 7. 
91 Klinge 1972, s. 160. 
92 Ajan Sana 24.10.1930. 



93 

na pidätetyt poliittiset vangit olivat saaneet kaikki käskyt ja ohjeet Neuvostoliitosta. 
He olivat Suomeen vihamielisesti suhtautuvan maan asialla.93 

Maailmanvallankumouksen levittämisessä juutalaisten osuus katsottiin suureksi. 
Osoituksena tästä pidettiin heidän lukuisuuttaan kansankomissaarien neuvostossa. 
Neuvostoliiton katsottiin olevan esimerkki siitä, mihin heidän toimintansa johtaa: 
"juutalaiset pitävät demokratialla, sosialismilla ja kommunismilla maata kahleissa" .94 

Lapuanliikkeen äänenkannattajat pyrkivät useilla kirjoituksillaan tuomaan julki kom
munistien solutustyön eri maissa. Esimerkiksi Ajan Sana kertoi Rotterdamin "kom
munistiklubista", jossa Neuvostoliiton agentit tekivät "punaista kiihotustyötä" meri
miesten keskuudessa.95 

Lapuanliikkeen mielestä taistelu kommunismin soluttautumista vastaan oli taistelua 
elämästä ja kuolemasta. Päämääräänsä se pyrki tukahduttamalla kommunistien toi
minnan Suomessa. Sama linja jatkui suhteissa itään. Ihmisiä kehotettiin varomaan, sil
lä Suomea uhkasi koko ajan maailmanvallankumous.% Neuvostoliiton olot ja teot 
osoittivat millaiseksi elämä muodostuu, kun kommunismi on saavuttanut päämäärän
sä. Kansakunta alennettiin, jopa surmattiin, kaikki se hävitettiin, joka vuosisatojen 
arvokkaalla työllä, kärsimyksillä ja uhrauksilla oli saavutettu. 97 Pelko siitä, että mene
tettäisiin liian paljon, jos asetuttaisiin avoimeen suhteeseen Neuvostoliiton ja kommu
nistisen järjestelmän kanssa, saneli loppujen lopuksi sen, miten naapuriin suhtaudut
tiin. Ratkaisevaa oli, mitä itse oltiin ja mitä itse toiselta odotettiin, ei se, mitä toinen 
oli ja mitä toinen teki. Kirjoituksissa kosketeltiin vain sellaisia ilmiöitä ja sellaisia 
neuvostovaltion piirteitä, jotka olivat omalle järjestelmälle ja ihanteille keskeisiä, jos
kin päinvastaisella merkillä varustettuna. 

Edellä esitetty koskee lähinnä ns. kollektiivisen lapuanliikkeen julkisuuteen ilmoi
tettua ulkopoliittista linjaa. Mitä liikkeen eri alaryhmät ja yksityiset henkilöt missäkin 
tilanteessa ajattelivat, jää paljolti arvailujen varaan. Kuitenkin voidaan sanoa, että 
liikkeen ns. helsinkiläinen jyrkkä siipi, jonka keskushenkilönä toimi Kai Donner, 
kannatti ulkopolitiikassa erittäin aktiivista menettelytapaa. Jos talonpoikaisjohtajille 
pääasia oli kommunismin hävittäminen ja ulkopolitiikka tälle tavoitteelle alistettu 
asia, liikkeessä toimineille helsinkiläisaktivisteille oli ulkopolitiikka tärkein ja kommu
nismin vastustaminen vain siihen sopiva keino. Muussa yhteydessä on kuvattu kaksi
kymmenluvun lopussa ja 30-luvun alussa esiintynyttä ulkopoliittista uusaktivismia, jo
ka suuntautui lähinnä Itä-Karjalaan mutta joka sisälsi suunnitelmia yhteistyöstä reuna
valtioiden kanssa sekä neuvostovaltion romahtamisen hyväksikäytöstä.98 Kai Donner 
kannattajineen punnitsi kaikkia sisäpoliittisia kysymyksiä siltä kannalta, hyödyttivätkö 
ne pian alkavaksi luultua ristiretkeä punaisen hämärän maahan, Neuvostoliittoon.99 

Suomen ulkopoliittisella johdolla oli yllin kyllin puuhaa pyrkiessään pääsemään kos
ketuksiin suoraan kansanmiehiin ohi helsinkiläisten aktivistien, joiden ulkopoliittisina 
keskushahmoina oli Donnerin ohella Herman Gummerus. 100 Ainakin Procopen ko
koelman sisältämän materiaalin perusteella on oikeus katsoa, että Donner kumppa
neineen puuhasi kesällä 1930 suoranaisia sotavalmisteluja Neuvostoliittoa vastaan. 

93 Lapuan Päiväkäsky 1/1930. 
94 Aktivisti 3/1931. 
95 Ajan Sana 11.5.1932. 
96 Ajan Sana 24.11.1930. 
97 Aktivisti 1/1930. 
98 Katso näistä esim. Nygård 1978, s. 180-186 sekä tarkemmin asiat esittäen Siltala 1982, s. 137. 
99 VA, Procopen kok. 105, "Lapuan liikkeen liepeiltä" 10.7.1930, katso myös Siltala 1982, s. 147. 

100 VA, Gummeruksen kok. 75, Gummerus 17.2.1931 Kosolalle. 
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Näihin pyrkimyksiinsä hän halusi välttämättä yhdistää myös kenraali Mannerheimin. 101 

Lapuanliike kollektiivina mutta myös sen yksityiset tausta- ja johtohahmot keskittivät 
huomionsa ulkopolitiikkaan erityisesti ennen vuoden 1931 presidentinvaaleja. Tässä 
yhteydessä oli sopivaa muistella mahdollisten ehdokkaiden ulkopoliittisia edesotta
muksia ja verrata lähinnä Mannerheimin ja Ståhlbergin käsityksiä. Edellisen linjahan 
oli tarjonnut mahtavia ulkopoliittisia näkymiä. Jälkimmäisen valinnasta seuranneet 
"onnettomuudet" liike myös toi esiin. 

5.4. Keskiluokan ihailema johtajuusperiaate ja usko kansalliseen 
ykseyteen - IKL:n vaatimus yhteiskunnallisesta uusjaosta 

Äärioikeistolaisuuden kestävin perintöhän sisältyi olennaisilta osiltaan Lapuan Päi
väkäskyn vuoden 1931 ensimmäisessä numerossa olleeseen kirjoitukseen. Siinä tosin 
kosketeltiin asiaa, joka paremmin liittyy äärioikeistolaiseen menettelytapaan, mutta 
joka samalla ilmaisee tavoitteen, johon liike pyrki. Kysymys oli suoran toiminnan ja 
puoluepolitikoinnin välisestä suhteesta. Kirjoituksen mukaan monissa maissa oli jou
duttu kriisitilanteissa ja kohtalonhetkinä toteamaan, että puolue-elämästä on luovutta
va ja isänmaan yhteinen etu pantava kaiken yläpuolelle. Vähänkin terveessä yhteis
kuntaruumiissa, mikä sana jo sinällään ilmaisee liikkeen ideologian orgaaniin valtiokä
sitykseen viittaavan piirteen, puolueet ovat joutuneet häpeämään nurkassa aina silloin 
kun kansa on joutunut hoitamaan vakavampia elinasioitaan. Suomenkin historiassa 
oli näin käynyt. Kun kansa oli hädässä, sen piti kuolettaa juurimadot, jotka tyyninä 
kausina olivat saaneet rauhassa pesiytyä. Vain helsinkiläisten kellarien pimennoissa, 
ulkopuolella rintaman raudan ja veren, puoluemaailman toukat odottivat milloin tuli
si siksi rauhallinen aika, että kansa ei huomaisi heidän olevan tuholaisia vaan luulisi 
heidän työtään suorastaan tarpeelliseksi. 1 

Suomalainen äärioikeistolaisuus kolmekymmenluvun toisena vuotena kuitenkin jär
jestäytyi puolueeksi, madoksi matojen joukkoon, sellaiseksi elimeksi, jota juurimadot 
johtivat helsinkiläisten kellareiden pimennoista, ulkopuolelta rintaman raudan ja ve
ren, sillä IKL:n synnyttyä äärioikeistoliike oli jyrkästi Helsinki-keskeinen. 2 Tuntuu ai
van siltä kuin kansanliikkeeksi itseään mainostanut ja puolueiden yläpuolella kulkea 
halunnut poliittinen virtaus olisi kulkenut tiensä loppuun, pettänyt aktivismin perin
nön, solminut poliittisen lehmäkaupan, jota se syvästi halveksi,3 siinä suhteessa, että 
taipui ulvomaan "sutena susien joukossa". Tapahtuma on siksi merkityksekäs, että se 
antaa aiheen hyvin perustein väittää suomalaisen äärioikeistolaisuuden poliittisena 
liikkeenä tukahtuneen Mäntsälässä silloin, kun suojeluskuntien komentaja kenraali 
Malmberg toi autossaan Walleniuksen ja kumppanit pois kapinoimasta, silloin kun 
presidentti Svinhufvudin sanat olivat kaikille suomalaisille osoittaneet, että aktivismin 
improvisoinnin aika suomalaisessa politiikassa oli lopullisesti päättynyt, silloin kun 
suomalaisen yhteiskunnan puolustusmekanismi oli alkanut tehokkaasti toimia kyetäk
seen osoittamaan ääriaineksillekin, että nyt oli kapinoitava, toimittava omaan laskuun 
ilman puolueiden tai joukkojen edes moraalista hyväksymistä. 

101 VA, Procopen kok. 45, Muistiinpanoja 21.7.1930; Siltala 1982, s. 152-153. 
1 Lapuan Päiväkäsky 1/1931. 

2 Katso esim. Reijo E. Heinonen, From People's Movement to Minor Party: The People's Patriotic Mo
vement (IKL) in Finland 1932-1944, Who were Fascists. Social Roots of European Fascism. Edited by 
Stein Ugelvik, Bernt Hagvet, Jan Petter Myklebust. Bergen 1980, s. 693. 

3 Katso Rintala 1962, s. 103. 



95 

On vaikea eritellä niitä tekijöitä, jotka tähän johtivat. Niitä on poliittisessa, talou
dellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä. Todennäköisesti asiaan vaikuttivat toisaalta pu
lan helpottuminen ja toisaalta kommunismin tukahduttaminen. Viimeksi mainitun vai
kutusta osoittanee sekin, että vuodesta 1932 EK ja viranomaiset eivät keskittäneet 
huomiotaan pelkästään kommunisteihin vaan alkoivat pitää silmällä myös oikealta tu
levaa uhkaa. Olihan oikeisto jo kerran lähtenyt kapinan tielle ja lukuisia kertoja 
uhannut "korjata" Suomen poliittista järjestelmää. Osoituksena tarkkailusta ja oikeis
touhkasta on se, että lapuanliikkeen laittomuuksia vastustamaan perustettiin Isän

maan ja Lain Puolesta -niminen kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä oli hankkia tietoja 
eri puolilla Suomea vallitsevista poliittisista mielialoista ja erityisen tarkasti pitää sil
mällä ns. mustapaitoja, mustia, joilla nimillä äärioikeistolaisia kutsuttiin.4 Nämä ra
portit, niin epäluotettavia kuin ne ovatkin, viittaavat siihen, että ainakin maaseudulla 
uhka oli melko teoreettinen.5 

Vetoaminen pelkästään kommunismivaaran häviämiseen ja taloudellisen tilanteen 
helpottumiseen, niin oikeita selittäjiä kuin ne osaltaan saattavat ollakin, lienee liian 
ylimalkaista asian historiallista tarkastelua. Lisäselityksiä lienee haettava kahdelta ta
holta. Ensinnäkin on viitattava siihen tosiasiaan, että sosiaalisilta ja poliittisilta liik
keiltä alkuvaiheissaan puuttuu organisaatio lähes täysin mutta että ne myöhemmin -
kauan jatkuttuaan - organisoituvat ja myös eriytyvät hyvin pitkälle.6 Tämä ei kuiten
kaan merkitse "liikkeen" loppua. Se vain jatkaa toimintaansa uusiin oloihin sopeutu
neena. Todennäköistä on, että suomalainen äärioikeisto noudatti kehityksessään tätä 
yleistä kaavaa, mikä sinällään ei selitä tapahtunutta muutosta. Vaikutin saattoi yksin
kertaisesti piillä siinä tosiasiassa, että lapuanliikkeen aikana oli todettu, kuinka pitkäl
le saatettiin mennä, elleivät organisaatiomuodot olleet kiinteät ja käskyvaltasuhteet 
selvästi määritetyt. Aiemmin on viitattu lapuanliikkeen järjestöpohjaan, mutta totuus 
lienee, että organisoituminen kaikilla tasoilla ei ollut kiinteä ja että tasot toimivat toi
sistaan riippumatta. Paikallinen järjestäytyminen oli tapahtunut lähinnä talonpoikais
marssin valmistelujen yhteydessä, siis jotakin tiettyä tehtävää varten. Paikalliset eli
met eivät koskaan tulleet tiukkaan keskusjohtoiseen kontrolliin,7 mikä totaalisen liik
keen toiminnan kannalta olisi ollut välttämätöntä. Lisäksi liikettä vaivasivat sisäiset 
eripuraisuudet. Ei tiedetty ketä uskoa, kun ei oikein tiedetty kuka johtaa, Kosola vai 
"Helsingin herrat". Äärimmäisiä esimerkkejä siitä, mihin epätietoisuus johti, olivat 
Ståhlbergin kyyditys ja Mäntsälän kapina. Kyydityksestä selvin päin vastasi tuskin ku
kaan. Mäntsälän kapinayrityksen aikana ne käskyvaltasuhteet, joiden oli ajateltu ole
van kunnossa, olivat täysin sekaisin. Suojeluskuntapiirit eivät olleetkaan kontrollissa. 
Totaalisia päämääriä ajavassa liikkeessä toimiminen vaatii kannattajiltaan paljon. Se 
edellyttää tietyissä tapauksissa lähtemistä myös kapinan tielle. Se taas ei onnistunut, 
ellei ehdoton tottelevaisuus vallinnut. 

Lapuanliikkeessä ei vallinnut. Kosolan mahtipontinen huudahdus kesällä 1930 sopi
nee koko liikkeen toiminnan ja luonteen tunnukseksi siinäkin mielessä, että tiukkaan 
kuriin ei alistuttu. Ilmaisihan toteamus "me teemme, mitä tahdomme" senkin tosi
asian, ettei lapuanliikkeen valtuuskunta ollut onnistunut lopettamaan väkivaltaisuuk-

4 VA, Itsenäisyyden ja Lain Puolesta -järjestön arkisto; katso myös Uusi Suomi 25.4.1955. 
5 VA, Isänmaan ja Lain Puolesta -järjestön arkisto. 
6 Tästä esim. Rudolf Heberle, Social Movements. New York 1951. 
7 Vrt. s. 78 liikkeen organisoitumisesta. Siltalan mukaan lapualaisjohtajien valta oli lähinnä mallivaltaa ja 

heidän ohjeitaan toteltiin vapaaehtoisesti. Vielä kesän 1930 kyydityksen aikaan Kosolan talo oli ainut 
liikkeen henkilöitymä, johon otettiin yhteys kun muutakaan paikkaa ei tiedetty. Kai Donnerin mukaan 
"postikonttorista" tuli "päämaja", Siltala 1982, s. 34-35; Vuorimaa 1931, s. 67 on kuvannut päämajaa. 



96 

sia. Enemmistö ei pelkillä äänestyspäätöksillä pystynyt pitäämään kurissa aktiivista vä
hemmistöä. 8 Jokainen ryhmittymä saattoi liikkeen sisällä, jos vain huusi julki yhteisen 
tunnuslauseen "kommunismi on hävitettävä" kenenkään estämättä ajaa omia tavoit
teitaan. Oli helppo totella kehotuksista ja julistuksista vain niitä osia, jotka miellytti
vät itseä ja jättää muu osa omaan arvoonsa. Kansanliike, jos yleensä samasta liikkees
tä voidaan enää Mäntsälän jälkeen puhua, otti erehdyksistä oppia. Se halusi jäsenten
sä myös tottelevan. 

Toinen asia näyttää yhtä ilmeiseltä. Liikkeiden kannattajakunnan sosiaalinen raken
ne ja ikä olivat erilaisia. On tosin hyvin arveluttavaa - osin virheellistäkin - luoki
tella ihmisten organisoitumiskykyä ja halua sosiaalista taustaa kriteerinä käyttäen. 
Lienee kuitenkin niin, että pitkälle koulutetut henkilöt olivat tuohon aikaan joutu
neet tekemisiin yhteistoimintaa ja organisoitumista vaativien asioiden kanssa. Jo 15-
20 vuotta kestänyt koulutus oli tekijä, jota ei voi jättää ottamatta huomioon. Tämä 
yksin ei riitä asiaa selittämään, mutta se loi hyvän pohjan sille ratkaisevalle tekijälle, 
jota voitaisiin kutsua valmentautumiseksi totaalisen liikkeen palvelukseen. Sellainen 
oli Akateemisessa Karjala-Seurassa toimiminen. AKS:sta oli kaksikymmenluvulla 
muodostunut järjestö, joka varsin tehokkaasti koulutti jäsenensä mukautumaan ja en
nen kaikkea mukauttamaan muut yhteiseksi katsotun suuren tavoitteen saavuttami
seen, toimimaan sen puolesta, että "aurinko kerran saattaisi paistaa ryssättömän Kar-. 
jalan vaarojen takaa", että suomalainen ja suomenkielinen Suomi joskus toteutuisi, 
että luokkarajainen kansa voisi saavuttaa kansallisen ykseyden. 9 Seuran sotilaallista
organisaatiota ja totaalista luonnetta tuskin pystytään kiistämään, vaikka asetettaisiin 
väite numerolaattoja kasvattavasta järjestöstä 10 osin vastustajien käyttämien keinojen 
tiliin. Numerolaattojen ohella AKS kasvatti johtajia. 

Ratkaisevaa oli myös kannattajakunnan ikä. Lapuanliikkeen keskeisiä, ainakin nä
kyvissä olleita henkilöitä olivat olleet vanhat talonpoikaisjohtajat ja aktivistit. He oli
vat nähneet aktivismin voittavan 1918 ja 1930, omasta mielestään myös 1905. He ei
vät mielellään käyttäneet kiertoteitä, eivät halunneet enää odottaa ja valmistella 
hankkeitaan pitkäjänteisesti. He olivat mukana myös kansanliikettä uudelleen järjes
tettäessä, mutta heidät sysättiin syrjään tai he itse vetäytyivät siitä. Isänmaan ja Lain 
Puolesta -järjestön tiedottajat kertoivat kesällä 1933, ettei esim. Kosolalla ollut min
käänlaista vaikutusta toimintaan, jota prof. Sundström ja tri Annala täysin johtivat. 
Periaatteena kuului olevan, ettei kukaan lapuanliikkeen suorittamissa rikkeissä muka
na ollut päässyt johtoon. Ainoa poikkeus oli E. Simojoki, joka sai armon pappeuten
sa vuoksi. 11 Rintala ei lienekään aivan väärässä tuodessaan äärioikeiston käsittelyyn
sukupolviulottuvuuden. 12 

IKL vaikutti kolmekymmenluvun puolella, silloin kun hyvin suuri osa miehistä, jot
ka olivat toimineet aktivismissa ja jääkäriliikkeessä, olivat jo iäkkäitä. Se vaikutti ai
kana, jolloin suomalaiseen politiikkaan ja yhteiskuntaelämään oli astunut uusi suku
polvi ja jolloin maan lukeneiston suuri aktiivinen osa oli ehtinyt olla toista vuosikym
mentä Akateemisen Karjala-Seuran erimuotoisen ja eriasteisen vaikutuksen alaisena. 
Vain harvat olivat omakohtaisesti osallistuneet aktiivisesti poliittiseen toimintaan 

8 Samaan arvioon liikkeen johdon ja eri ryhmittymien välisistä voimasuhteista on päätynyt myös Siltala 
1980, s. 167. 

9 Vertaus ryssättömistä Karjalan vaaroista on Elias Simojoen kirjoituksesta, katso esim. Nygård 1978, s. 
136-137 ja 238.

10 Katso esim. AKS:n Tie 1937. 
11 V A, Itsenäisyyden ja Lain Puolesta -järjestön arkisto, raportit 1933'. 
12 Rintala 1962, s. 4-5, IKL:n ikäluokista s. 232-233. 
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1903-1905 ja 1918, mutta he olivat saaneet siitä sopivasti käsiteltyä tietoa. Uusi joh
toon astunut sukupolvi oli äärioikeistolaista teknokratiaa, joka teoreettisesti oli val
mennettu tehtäväänsä. Sen edustajat eivät olleet joutuneet toimimaan häikäilemättö
mästi tilanteen niin vaatiessa. He olivat stilisoituja äärioikeistolaisia siinä mielessä, et
tä he osasivat ja halusivatkin paremmin järjestellä kuin improvisoida, paremmin kii
hottaa kuin toimia, paremmin totella kuin toteuttaa itsenäisesti. Siksi IKL oli sterii
limpi ilmiö kuin esim. lapuanliike, siksi se taipui siinä, missä lapuanliike taittui. Me
nettely oli taktisesti viisasta, mutta se merkitsi myös kansanliikkeen laimenemista, voi
si sanoa sen loppua. Siksi nimi Isänmaallinen Kansanliike oli harhaanjohtava. Parem
min olisi sopinut esim. Isänmaallinen lukeneiston puolue. 

Tällaiseksi voidaan yleispiirteiltään luonnehtia sitä ryhmittymää, joka jatkoi lapuan
liikkeen perintöä. Ensimmäinen realistinen yritys äärioikeistolaisen toiminnan uudel
leen käynnistämiseksi tehtiin kolme viikkoa lapuanliikkeen lakkauttamisen jälkeen, 
mutta jo maaliskuussa Tampereella pidetyssä kokouksessa asia oli ollut esillä. Ja vielä 
aiemmin eli Mäntsälän jälkeisellä viikolla oli perustettu Yhteiskunta-liitto -niminen 
järjestö, jonka tavoitteena oli kansallissosialistinen Suur-Suomi. 13 Todennäköisesti 
epätietoisuus liikkeen tulevasta suunnasta oli aiheena kolme viikkoa lapuanliikkeen 
lakkauttamisen jälkeen pidetylle kokoukselle, jonka Itsenäisyyden Liiton miehet Erk
ki Räikkönen ja Herman Gummerus presidentti Svinhufvudin "suojeluksessa" kutsui
vat koolle ja johon osallistuivat heidän lisäkseen V. Herttua, Antti Isotalo, kokoo
muslainen ministeri Erkki Paavolainen ja Itsenäisyyden Liiton puheenjohtaja tri Mart
ti J. Mustakallio. 

On painavasti perusteltu sitä, että Svinhufvudin osuus liikkeen käynnistysyrityksissä 
olisi rajoittunut tuen antamiseen hänen entiselle sihteerilleen Erkki Räikköselle.14 

Mutta miksi Svinhufvud tuki Räikkösen yritystä organisoida uudelleen kansanliikkeen 
toiminta? Vastaus saattaa olla, että poliittisen kriisin aikana sekä pääministerinä että 
presidenttinä toiminut vanha oikeustaistelija halusi tarkkailla liikettä, joka aika ajoin 
oli heilutellut hallituksia ja uhmannut jopa valtiovaltaa mutta jonka päätavoitteen, 
kommunismin vastustamisen, hän hyväksyi. Yllättävien tilanteiden välttämiseksi Svin
hufvud kuitenkin halusi ohjata liikkeen järjestäytyneisiin uomiin, jossa se olisi parem
min hallittavissa ja jossa se voitiin tarvittaessa saada palvelemaan ylhäältä asetettuja 
päämääriä. Presidentti lienee pääministeriaikanaan saanut tarpeekseen talonpoikais
johtajien improvisoidusta ja laittomia muotoja saaneesta toiminnasta, jopa heidän 
henkilökohtaisesta käyttäytymisestään. 15 Lain puolustamisesta vankilassa istuneen pre
sidentin imagoon ei kuulunut tukea eikä järjestellä laittomuuksien tielle hakeutunutta 
liikettä. Useaan otteeseen edelläkin on todettu Svinhufvudin olleen konservatiivi, 
mutta väkivallan sisäpolitiikan äärimmäisenä keinona hyväksynyt äärioikeistolainen 
hän ei ollut koskaan. 

Itsenäisyyden Liiton miesten, Räikkösen, Gummeruksen ja Mustakallion akuutit 
toiminnan motiivit ovat selvät. He halusivat saada lapuanliikkeen kannattajista uuden 
suuren tukijoukon järjestölleen, joka osoitti selviä kuihtumisen merkkejä. Lisäksi ky
se oli sellaisesta perinnöstä, joka sekä taktisesti että poliittis-ideologisesti sopi Itsenäi
syyden Liitolle erittäin hyvin. Räikkönen oli jo 10.3.1932 käsitellyt syntynyttä tilan-

13 IKL:n perustamistapahtumista hyvin seikkaperäinen esitys Uola 1982, s. 16---46; myös Nygård 1978, s. 
193 ja mainitut lähteet. 

14 Mikko Uola, Isänmaallisen kansanliikkeen synty 1932-1933. Turun yliopiston Suomen historian laitos. 
Monistesarja B. Tutkimuksia 3. 1969, s. 16--17; katso myös Uola 1982, s. 18-19. 

15 Katso Artturi Vuorimaa, Kokenut kaikki tietää. Muistelmia seitsemältä vuosikymmeneltä. Porvoo 1967, 
s. 212.

7 - Suomalainen 
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netta Itsenäiseen Suomeen laatimassaan pääkirjoituksessa. '6 Valmius kansanliikkeen 
uudelleen järjestämiseksi oli, sillä sangen varhain eräät sen piirissä toimineet henkilöt 
ja järjestöt olivat aavistaneet, että se lapualaismuodossaan ei voisi johtaa muuhun 
kuin kielteiseen tulokseen. Jo keväällä 1931 esimerkiksi Vapaussodan Rintamamies
ten Liiton johtajat katsoivat, että lapuanliike oli epäonnistunut ja että liiton oli jatket
tava työtä. Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että vapaussoturien järjestössä olivat 
johtopaikoilla mm. Artturi Vuorimaa, Artturi Leinonen ja E. Haarla. '7 Vapaussodan 
Rintamamiesten Liitto ja Itsenäisyyden Liitto näyttävät olleen hyvin kiinnostuneita 
jatkamaan oikeistoliikkeen toimintaa kommunismivaaraa ja kansallista yhtenäisyyttä 
tähdentäen. Samat piirit tekivät aloitteen laajempaan, noin kahdeksankymmentä hen
keä käsittäneeseen kokoukseen, joka 10.4.1932 pidettiin Seinäjoella. Seinäjoki oli 
keskeinen paikka lapuanliikkeen kotiseudulla, ja uuden liikkeen piti nimenomaan jat
kaa lapuanliikkeen perintöä. Vapaussodan Rintamamiesten Liiton ja Itsenäisyyden 
Liiton johtomiesten valmius johti siihen, että he toisiaan tukien ja suojeluskuntapii
rien edustajilta apua saaden saavuttivat voiton, sillä kokous hyväksyi Gummeruksen 
laatiman ohjelmaluonnoksen, joka pyrki olemaan maltillinen sekä kielikysymyksen et
tä poliittisten menetelmien suhteen. 18 Seinäjoen kokous oli kansanliikkeen maltillisten 
johtajien voitto, mutta se oli samalla väliaikainen. Jyrkän suunnan miehet eivät vielä 
olleet ehtineet toipua Mäntsälän aiheuttamasta järkytyksestä enempää kuin 
AKS:kaan, joka oli sisäisen skismansa heikentämä. 

Mutta lapuanliikkeen jyrkkä siipi ja AKS eivät halunneet jättää kansanliikettä muu
taman vanhan herran muodostaman kulissin takana toimivien kansanmiesten temmel
lyskentäksi, jossa edelliset saarnaisivat tehottomasti kielisovintoa ja kommunistivihaa 
ja jälkimmäinen ryhmä mistään piittaamatta harjoittaisi omaa politiikkaansa. Vajaa 
kaksi kuukautta Seinäjoen neuvottelun jälkeen (5.6.) pidetyssä liikkeen perustavassa ko
kouksessa Hämeenlinnassa osajako oli jo täysin toinen. On vaikea sanoa, missä vai
heessa Itsenäisyyden Liiton miehet, lähinnä Räikkönen, Gummerus ja Mustakallio 
syrjäytettiin ja missä vaiheessa Vapaussodan Rintamamiesten Liiton edustajat katsoi
vat parhaimmaksi pysyttää järjestönsä erillään uudelleen organisoituvasta äärioikeisto
laisuudesta. Gummerus ja Räikkönen sysättiin syrjään todennäköisesti Helsingissä 
29.5. pidetyssä kokouksessa, joka kuului osana kansanliikkeen jatkamista vaatinee
seen kokoussarjaan. Siinä Gummerusta ei valittu edes kokouksen puheenjohtajaksi, 
vaan etualalle astuivat nyt Suunta-ryhmän miehet Eino Suolahti ja S.J. Pentti sekä 
Vuorjoki, Helanen, Somersalo ja Sundström (Salmiala). Kokous hyväksyi tri Anna
Jan ohjelmaehdotuksen. '9 

Jälkimmäinen järjestö taas lienee täsmentänyt kantaansa siinä vaiheessa, kun Hak
kilan kyydityksen selvittelyn yhteydessä liiton sihteeri ja puheenjohtaja oli ilmiannon 
perusteella pidätetty. Ilmeistä on, että jäsenkunnan painostus, jonka tarkoitus oli saa
da johto keskittymään pelkästään veteraanien sosiaalisten asioiden hoitoon,2'' pakotti 
varovaisuuteen poliittisiin ilmiöihin kantaa otettaessa. 

Jo Hämeenlinnan kokouksen koollekutsun allekirjoitus osoitti, että tuuli oli käänty
nyt. Sen olivat allekirjoittaneet prof. Sundström ja tri Annala. Kokouksen osanottajis-

16 Itsenäinen Suomi 10.3.1932; myös Erkki Räikkönen, Isänmaallisen Kansanliikkeen syntyhistoriaa, Kus
taa Vaasa 1/1940. 

17 Vuorimaa 1967, s. 227; Suuronen 1971, s. 44-45. 
18 Räikkönen 1940, s. 12; Uola 1969, s. 22, 25-26. Ohjelmaluonnos on VA;ssa ILA:ssa, ptk. 14.4.1932. 

Eräs luonnos on myös Herman Gummeruksen kokoelmassa VA:ssa, kansio 32; Rintala 1962, s. 221; 
myös Uola 1982, s. 20-25 

19 Katso esim. Rintala 1962, s. 222. 
20 Katso Rintamamies 15.1.1931 ja 1.9.1932; Uola 1982, s. 32-33. 
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ta suurin osa ei ainakaan näkyvästi ollut toiminut lapuanliikkeessä. Noin puolet heistä 
oli akateemisesti sivistyneitä kansalaisia, joten lukeneiston liikekannallepano oli ollut 
tehokas. Erilaisista järjestöistä olivat edustettuina ainakin AKS, Vapaussodan Rinta
mamiesten Liitto ja Itsenäisyyden Liitto. Huolimatta siitä, että kaksi näistä oli ollut 
myös maltillisen Seinäjoen kokouksen osanottajia, liikkeestä ei alun alkaen tullut mal
tillista. AKS:n aatteet oli propagoitu täysin osanottajien mieliin. Seuran johtavat per
soonat Vilho Helanen, Yrjö Vuorjoki ja Eino Leskinen tosin esiintyivät kokouksessa 
vain AKS:n "tarkkailijoina", mutta kokouksessa hyväksytty ohjelma osoittaa, että he 
tekivät Hämeenlinnassa, ja olivat jo sitä ennen tehneet, paljon muutakin kuin tarkkai
livat. Kielipoliittisesti maltillista linjaa ajanut Gummerus syrjäytettiin liikkeen johdos
ta, jossa hän itse asiassa, tosin melko nimellisten valtuuksien turvin, oli aluksi toimi
nut. Kielipoliittinen ohjelma ei tosin vastannut AKS:n tavoitteita,2' sillä se ohjelma, 
jonka AKS:laiset esittivät Hämeenlinnassa, oli erittäin aitosuomalainen, kuten Leski
sen kokoelmassa oleva konsepti osoittaa. Päätösten oikeistolaisuudesta ei AKS:kaan 
voinut Hämeenlinnan kokousta moittia ja kieliohjelmaakin muutettiin myöhemmin 
juuri seuran vaatimaan suuntaan. 22 AKS:n ulkopoliittista ohjelmaa lievennettiin, sillä 
siinä tyydyttiin puhumaan vain sisään ja ulospäin voimakkaan Suomen luomisesta. Se 
oli tarkoitettu vaikuttamaan erityisesti nuorisoon, joskin ajatuksen ainakin kansanliik
keen äänenkannattajan Ajan Sanan mukaan, saattoivat hyväksyä kaikki isänmaallises
ti ajattelevat piirit.23 AKS:n aatteiden dominoivasta asemasta huolimatta IKL:n ja seu
ran välillä ei ole voitu osoittaa olleen minkäänlaista juridista järjestöyhteyttä,24 vaikka 
asia käytännössä oli toinen. 

Uusi kansanliike halusi nimellisesti pitää vanhoja lapuanliikkeen johtomiehiä, eten
kin Kosolaa, myös uuden liikkeen "johtajina". Koska nämä kuitenkin istuivat vanki
lassa, nousi kiista heidän vapauttamisestaan. Siihen osallistui myös AKS. Kiistan yh
teydessä syksyllä 1932 hallituksen oli annettava osittain periksi liikkeen vaatimukselle 
ja vapautettava muutamia vähäisempiä kapinallisia. Liikkeelle tappio oli Ajan Sanan 
lakkauttaminen. Se oli asennoitunut jyrkästi hallitusta vastaan. Syyksi ilmoitettiin 
myös sen useat kiihottavat ja yhteiskunnassa levottomuutta herättäneet kirjoitukset. 25 

Kosola tuli joulukuussa liikkeen "johtoon" ts. sen keulakuvaksi ja nimesi "avusta
jikseen" mm. prof. Sundströmin ja tri Annalan. Lisättyyn johtoon kuuluivat näiden 
ohella myös Yrjö Kares, Reidar Hedman, Elias Simojoki, Lauri Lohi ja Karl Manne
lin. Sihteeriksi tuli AKS:n kasvatti Reino Ala-Kulju. IKL osallistui vaaleihin 1933 
vaaliliitossa kokoomuksen kanssa ja sai 14 edustajaa, jotka Töölön linnassa keskittyi
vät lähinnä propagandatoimintaan.20 Puolueen jäsenmäärä oli joidenkin arvioiden mu
kaan peräti 80 000. Se oli erittäin sivistyneen väen puolue, sillä 13:lla 21:stä 1933-
1944 valtiopäivillä olleesta kansanedustajasta oli akateeminen tai upseeritutkinto, ja 
puoluejohdon oman arvion mukaan yli 70 % sivistyneistöstä kannatti liikettä ja papis-
tosta noin puolet kuului siihen. 27 

21 Vrt. Uola 1982, s. 28, 38-39, 4-42. 
22 HYK, Leskisen kokoelma, AKS:n ehdotus IKL:n ohjelmaksi Hämeenlinnan kokoukseen kesäkuussa 

1932; Uola 1969, s. 40---43; Ilkka 9.6.1932; Itsenäinen Suomi 9/1932, jossa kannanotto ohjelmaan; sekä 
VA, ILA, pöytäkirja 9.6.1932; katso myös Nygård 1978, s. 194. 

23 Ajan Sana 6.6.1932. Ajan Sanan ilmestymiskielto kesti kaksi kuukautta. Huhtikuun 1932 lopulla se al-
koi ilmestyä uudelleen ja oli heti uuden kansanliikkeen kannattaja, Uola 1969, s. 48. 

24 Katso Uola 1969, s. 48 ja Nygård 1978, s. 194 sekä Ajan Sana 30.4.1932. 
25 Uola 1969, s. 65--66; Ajan Sana 15.10.1932; katso myös Uola 1982, s. 50--53. 
26 Ajan Suunta 7.12.1932; Kari Räisänen, Ajan Suunnan valtiolliset ja kasvatukselliset ihanteet. Poliitti

nen historia laudaturtyö. HY 1965, s. 30, 33, 46; myö Uola 1982, s. 57-58; käytännön politiikasta s. 
193-203; 242-244.

27 Rintala 1962, s. 237, 340; Teikari 1969, s. 23. Arvio perustuu Salmialan haastatteluun. 
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Vaikka puheet siitä, että yli 70 % Suomen sivistyneistöstä kannatti kansanliikettä 
ja vaikka väite, että puolueeseen kuului 80 000 jäsentä, lienevät täysin arvionvaraisia, 
ansaitsee puolueen sosiaalisen ulottuvuuden pohdinta huomiota. Tosin edellistä väitet
tä ei pystytä millään todistamaan ja toinen väite voi tarkoittaa myös sitä, että IKL:ttä

äänesti lähes 100 000 äänestäjää. 28 Kaikki merkit kuitenkin viittaavat siihen, että IKL

oli selvästi sivistyneistön ja keskiluokan, nimenomaan koulutettujen yhteiskuntaryh
mien puolue. Tämän osoittaa ehkä selvimmin se tosiasia, että mitkään muut puolueet 
kuin kansallinen kokoomuspuolue ja kansallinen edistyspuolue eivät näytä kärsineen 
suurempia vaalitappioita silloin kun IKL menestyi kansanedustajanpaikoista kamppail
taessa. Kun maalaisliitto oli sanoutunut kansanliikkeestä irti jo 1930, sen kannatus ei 
paljoa muuttunut. Sen sijaan kansallinen kokoomus menetti runsaasti edustajiaan ol
lessaan yhteistyössä IKL:n kanssa, ja vasta irrottauduttuaan liikkeestä se alkoi saavut
taa takaisin menettämiään paikkoja, mikä toisaalta merkitsi IKL:n edustajamäärän 
laskua. Mistään muualta kuin kokoomukselta ja edistykseltä IKL:n kannatus ei voi
nut tulla koska sosiaalidemokraatit eivät äänestäneet sellaisia voimia, jotka olivat aja
neet sosialismin tuhoamista ja työväenliikkeen hajottamista. Asiaa ei muuttanut toi
seksi se, että IKL pyrki laajentamaan kannatustaan juuri työväenliikkeeseen päin (ks. 
s. 134). Kansallisen kokoomuspuolueen äänestäjiin kuului keski- ja yläluokan lisäksi
1930-Iuvulla varsin suuri ryhmä varakkaita maanviljelijöitä. Ylistarosta saadut tulok
set vahvistavat käsitystä. 29 Ankara kielipolitiikka puolestaan karsi ruotsinkieliset ää
nestäjät liikkeen ulottuvilta. Kieli oli ja pysyi ruotsalaisen puolueen lähes ainoana pe
ruskriteerinä.

Kannattajakunnan lisäksi myös joukkoliikkeen varsinkin teoissa mutta myös sanois
sa ilmenevä ideologia voi muuttua. Kun näin kävi 1930-luvun alussa suomalaiselle ää
rioikeistolaisuudelle, on syytä todeta sen olleen luonteeltaan joustava. Se mukaili hy
vin aikaa ja poliittisia tilanteita. 

IKL:n nimikin jo viittasi siihen, että puolue tahtoi olla isänmaallinen. Se katsoi teh
täväkseen suojella maan vapautta ja riippumattomuutta.30 Uhkana nähtiin paitsi kom
munismi myös kansainvälinen sosialismi. Suhtautumisen piti olla mahdollisimman sel
vä ja sen piti liittyä lapuanliikkeen ohjelmalliseen perintöön. Mutta muuttuminen 
puolueeksi, äänten keräily, puolueen painopisteen keskittyminen Helsinkiin ja yleen
sä asutuskeskuksiin31 sekä toisaalta halu näyttää kansanliikkeeltä, joka pyrki kansa
kunnan yhdistämiseen, aiheuttivat probleemeja. Suhtautuminen työväkeen muodostui 
ambivalenttiseksi. Tuomittiin työväenliikkeen omaksuma sosialistinen maailmankatso
mus mutta haluttiin saada siihen kuuluva väestö yhteistyöhön. Osittain tähän lienee 
vaikuttanut uusi käsitys yhteiskuntaelämän muodoista, jota erityisesti tohtori Annala 
ja eversti Susitaival toivat esiin ja joka toteutuessaan olisi vaatinut täydellistä yhteis
kuntaelämän ja ryhmien keskeistä uusjakoa. Italian fasismista lainattiin korporatismi. 
Uuden fasisti tyyppisen edustusjärjestelmän perustamista maahamme kannatettiin. 32 

28 Katso esim. Rintala 1962, s. 236. Uola on esittänyt samat luvut, s. 137. Uolan mukaan prof. Salmiala 
esitti vuonna 1935, että puolueen jäsenistä 22 % oli maanviljelijöitä, 25 % vapaan ammatin harjoittajia, 
13 % ruumiillisen työn tekijöitä sekä 40 % muita. Jäsenistä oli naisia 32 %, Uola 1982, s. 147. Arvio 
lienee summittainen. 

29 Tuija Hietaniemi, Kansanliikkeitten Pohjanmaa, erit. s. 194, 197, 208, 222-223; kannatuksesta koko 
maassa Uola 1982, s. 140-143, 146-148. 

30 Olavi Borg, Suomen puolueet ja puolueohjelma! 1880-1964. Porvoo 1965, s. 210-211; Heinonen 
1980, s. 689. 

31 Heinonen 1980, s. 690; Hietaniemi 1981, s. 195-205. 
32 Esim. Rintala 1962, s. 239; katso myös Heinonen 1980, s. 698 viite 22, jossa oikaisu Rintalan käsityk

seen. Korporatismin toi puolueeseen Susitaival eikä Annala; ohjelmasta katso myös Uola 1982, s. 65-
69, korporatismista s. 70-79. 
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Suhtautuminen korporatismiin liittyi hyvin liikkeen kansakokonaisuuden ja kansalli
sen tehtävän tärkeyden tähdentämiseen. Yksilö ei paljonkaan merkinnyt kokonaisuu
den rinnalla, ja tärkeämpiä kuin hänen oikeutensa olivat hänen velvollisuutensa yh
teiskuntaa kohtaan. Tästä käsityksestä lähtien olisi ollut hyvin vaikea erottaa jokin 
tietty yhteiskuntaryhmä muiden ulkopuolelle. Mutta työväenluokan mukauttaminen 
uuteen systeemiin ei olisi tapahtunut sen omin ehdoin. Yhteiskunnallisesti uusi inte
groiva ryhmä olisi ollut koulutettu keskiluokka, kuten Y.O. Ruutu jo 1920 ilmesty
neessä teoksessaan Uusi Suunta oli tähdentänyt. Sama ajatus oli siirtynyt AKS:n aate
maailmaan ja nyt se tuotiin kansanliikkeen ideologiaan.)) Tältä pohjalta lähtien sekä 
aitosuomalaisuus esillä pitäen saattoi mm. R.G. Kallia julistaa, että monta kertaa tär
keämpää kuin lujat suhteet ruotsinkieliseen yläluokkaan oli suhteiden järjestäminen 
suomenkielisen työväenluokan kanssa. Itse asiassa Ruudun sosialisointiohjelma edel
lytti jyrkkää tuotantovälineiden kansallistamista ja perustui siten lujan kansallisvaltion 
idealle. )4 

Jos IKL:n ohjelmaan kuuluva kansakokonaisuuden ajatus oli ulkomainen, merkitsi
hän se lähinnä samaa kuin saksalainen termi Volksgemeinschaft, oli sitä myös käytän
nön puoluetyössä toteutettu johtajuusperiaate, joka voidaan johtaa Mussolinin johta
juuskäsityksestä. Molempien käsitysten omaksuminen, niin peräti suomalaisiin oloihin 
sovellettuja kuin ne olivatkin, osoittaa, että IKL:n aatteellisia vaikutteita ja malleja 
on etsittävä myös kansainvälisestä fasismista. Siksi liike sen ohella, että se järjestyi 
puolueeksi puolueiden joukkoon, myös aatteellisen vieraskorostuneisuutensa vuoksi 
ei tarkkaan ottaen kuulu pelkän kotimaisen oikeistoradikalismin traditioon. Johtajuus
periaatetta perusteltiin käsityksellä, että puoluejohto ei voinut olla riippuvainen kan
sansuosiosta, koska kaukonäköisen politiikan harjoittaminen olisi silloin käynyt mah
dottomaksi." 

Johtajuusperiaatteen mukaan organisoitiin myös itse puolue hierarkkisesti, joskin 
työn onnistumista lienee tuntuvasti liioiteltu. Ainakin Itsenäisyyden ja Lain Puolesta 
-järjestön "tarkkailijat" huomauttivat organisoitumisen vielä 1933 lopulla olleen lähin
nä paperilla. 36 

Mutta periaatteessa ja 1930-luvun lopussa tosiasiassakin virkailijan nimitti aina suo
raan ylempi virkailija. Johtajuus keskitettiin harvoihin käsiin. Ylimmän johdon muo
dostivat kolme - kuusi henkilöä, jotka olivat vastuussa suoraan puoluekokoukselle. 
Lähinnä eversti Paavo Susitaipaleen, alkuaan Siven, vaikutuksesta puolueesta kehittyi 
militaristinen AKS:n tyyppinen kansalaisjärjestö, joka sai vaikutteita organisaatio
malliinsa Saksasta.37 Monille IKL:seen kuuluminen heidän omasta mielestään ei mer
kinnyt politikoimista. He pitivät puoluetta isänmaallista toimintaa varten muodostettu
na organisaationa, jolla ei ollut likaisen puoluepolitiikan kanssa mitään tekemistä. 38 

Kun tähdennetään IKL:n kannattamien ajatusten mahdollisia yhtäläisyyksiä fasis
min ja natsismin opinkappaleisiin, on aihetta kysyä, miten puolue tai sen julkaisut 
suhtautuivat esimerkiksi juutalaisuuteen. Lähtökohta on, että juutalaisiin otettiin kan
taa IKL:n äänenkannattajassa Ajan Suunnassa hyvinkin kärjekkäästi. Toukokuussa 
1936 lehti kirjoitti, että viranomaisten olisi syytä kiinnittää huomiota emigranttijuuta-

33 Yrjö Ruutu, ko. teos (1920); Klinge 1972, s. 116 sekä Heinonen 1980, s. 690; Uola 1982, s. 62, 86-87. 
34 Myös Heinonen 1980, s. 692. 
35 Esim. Ajan Suunta 17.4.1936. 
36 V A, Itsenäisyyden ja Lain Puolesta -järjestön arkisto, Raportti Oulusta . 
37 VP 1935, pöytäkirja III, s. 258; Heinonen 1980, s. 694. Organisaatiosta tarkka esitys Uola 1982, s. 

120-130.
38 Saman käsityksen on esittänyt Heinonen 1980, s. 694. 
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Iaisten maahantuloon. Suomen liikemaailman mielestä näitä keinottelevia loisia ja ko
timaisia liikkeitä syöviä epämääräisiä yrittelijöitä oli maassamme jo liikaa.'" Mikko 
Uola on tutkimuksessaan pitänyt tällaisia kannanottoja jokseenkin yksinäisinä juuta
laisvastaisuuden ilmentyminä. Mutta hänkään ei kiistä sitä - vaan pikemminkin tuo 
asian korostuneena esiin - että IKL:n ideologisessa julkaisussa esiintyi kannanottoja, 
joissa pelättiin juutalaisen rodun hallitsevan kaikkia taloudellisia suhdanteita ja pyrki
vän alistamaan valtaansa henkisen elämän muodot ja sisällön."' Uola tähdentää, ettei 
tällaisista kannanotoista voi tehdä kovin pitkälle meneviä absoluuttisia johtopäätök
siä, sillä 1930-luvulla rasistiset epäluulot olivat Suomessa vielä varsin yleisiä muissakin 
piireissä kuin IKL:ssä.;' 

Toteamus rasismin mahdollisesta yleisyydestä ei kuitenkaan mitätöi sitä, että juuta
laisuus nähtiin IKL:ssä hyvin kielteisenä ilmiönä, kuten Uolankin siteeraamat kirjoi
tukset osoittavat. Antisemitismi ilmeni ehkä kaikkein kärjistyneimpänä silloin kun 
IKL:n johtomiehet ja ideologit kirjoittivat tai puhuivat vapaamuurareista, joita jo 
eräs lapuanliikkeen ryhmittymä oli pontevasti vastustanut." Uola itse on huomautta
nut, että vapaamuurariuden vastustamisesta tuli IKL:lle lähes ohjelmallinen opinkap
pale. Tällainen suhtautumistapa johti myös käytännöllisiin seurauksiin, sillä esim. va
paamuurariksi tunnettu ja lapuanliikkeen jyrkän siiven mies Rafael Haarla rikkoi vä
linsä puolueeseen juuri vapaamuurarivastaisuuden vuoksi." 

IKL oli myöhässä sekä ulko- että sisäpoliittisesti. Punamultahallituksen syntyminen 
eheytti kansaa poliittisesti paljon näkyvämmin kuin iskulauseet. Natsi-Saksan ja fa
sisti-Italian varjopuolet opittiin tuntemaan. Ulkopoliittisesti uhanalainen näkymä ei 
suosinut kärjekkäitä kannanottoja eikä varsinkaan sekaantumista vieraiden valtioiden 
sisäisiin asioihin, kuten IKL:n nuorisojärjestö Sinimusta teki. Puoluetta vastaan aloi
tettiin oikeudenkäynti, joka kuitenkaan ei johtanut tulokseen. Sotien aikana IKL:n

edustaja Annala toimi kulkulaitosministerinä lähinnä kansallisen yhtenäisyyden täh
dentämiseksi. Mutta Moskovan välirauhansopimuksen perusteella puolue lakkautet
tiin fasistisena järjestönä. 

IKL:n ideologiaan kuuluneita piirteitä voidaan tarkastella systemaattisesti myös 
puolueen pää-äänenkannattajan kirjoitusten pohjalta. Lapuanliikkeen Ajan Sanan 
lakkauttamisen jälkeen liike tosin jäi ilman äänenkannattajaa. Lehden toimittamises
sakin oli ilmennyt ristiriitaa. Päätoimittaja Somersalo oli arvostellut lapuanliikettä, mi
tä Ajan Sana OY ei hyväksynyt. Somersalo erosi." 

Marraskuussa 1932 perustettiin uusi kustannusyhtiö Kansan Sana OY, joka aikoi 
ryhtyä julkaisemaan jälleen Ajan Sana -nimistä sanomalehteä. Lehden entinen kus
tantaja ei tähän kuitenkaan suostunut, ja uusi lehti otti nimekseen Ajan Suunta. En
simmäinen numero ilmestyi 2.12.1932, ja päätoimittajana oli eversti Arne Somersalo, 
jolla oli erittäin laaja kannatus kansanliikkeen piirissä. AKS suhtautui lehtiyritykseen 
myönteisesti. Helanen ja Vuorjoki sitoutuivat jopa henkilökohtaisesti tukemaan yri
tystä. Vuonna 1935 tuli Somersalon tilalle päätoimittajaksi entinen AKS:n johtaja 
maisteri varatuomari R. G. Kallia. Lehteen laativat pääkirjoituksia toimituksen ohel
la mm. Helanen, Kares ja Salmiala (ent. Sundström). Kansan Sana Oy julkaisi keski
tetysti toimitettuja maakunnallisia Suunta-lehtiä. IKL:n äänenkannattajina esiintyi yh-

39 Ajan Suunta 4.5.1936. 
40 Uola 1982, s. 94; IKL 4/1938. 
41 Uola 1982, s. 94. 
42 Viitasaaren isänmaallisten kansalaisten lentokirjaset, n:o 3; myös Uola 1982, s. 95. 
43 Ajan Suunta 20.6.1933; Sinimusta 2/1935; Uola 1982, s. 96. 
44 Uola 1969, s. 69-70 ja Uola 1982, s. 54-56. 
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teensä 30 lehteä. Lukumääräisesti eniten eli 18 IKL:n lehteä ilmestyi vuonna 1936. 
Ajan Suunnan levikki lienee ollut kahdeksantoista ja viidentoista tuhannen kappaleen 
välillä. 45 

Lehden kirjoittelusta kiinnostaa erityisesti suhtautuminen Neuvostoliittoon. Tarkas
teluun antaa taustaa puolueen ohjelmaperusteissa ollut lausuma, jossa vaadittiin, että 
kaikki Suomen heimot oli liitettävä yhdeksi suureksi Suomeksi kansojen itsemäärää
misoikeuden perusteella.46 Siinä ei vaadittu aseelliseen ekspansioon ryhtymistä. Pa
remminkin siinä kuvastui AKS:n myöhemmän kehitysvaiheen ideologia, jonka mu
kaan täytyi ensin tehdä valmistavaa työtä, muokata asenteita rajojen kummallakin 
puolella myötämielisiksi heimokansojen yhtymiselle. Tähän päästiin lujaa kansalli
suus- ja kielipolitiikkaa noudattamalla. Olihan ohjelmassa lausuma, että Suomen kan
salainen oli "vain se kansakunnan jäsen, joka tunnustaa kuuluvansa kansaamme yh
teisin veri-, kohtalo- ja kulttuurisitein". 47 

Vaikka AKS:n heimopoliittinen suursuomalaisuus oli sangen lujasti iskostettu 
IKL:n ohjelmaan, liikkeen luonne oli kuitenkin korostetusti sisäpoliittinen. Sen ää
nenkannattajakin kohdisti huomionsa lähinnä sisäpolitiikkaan. Jos se otti kantaa vie
raan valtion asioihin, lähtökohtana oli aina Suomen oma tilanne. Myös suhde puo
lueeseen ja toimitustekniset mahdollisuudet, esim. tietojen saanti, avustajakunta 
ym. vaikuttivat suuresti siihen, mitä Ajan Suunta sanomalehtien yleiseen tapaan saat
toi kirjoittaa. Teikari mainitsee Salmialan haastatteluun tukeutuen, että varsinkin So
mersalon kirjoituksia oli pidettävä ankarasti silmällä ei suinkaan puoluepoliittisista 
syistä vaan siksi, että hänen räikeä kirjoitustyylinsä saattoi lehden jatkuvan syyte- ja 
lakkautusuhan alaiseksi. 48 

Erkki Teikari on tutkimuksessaan huomauttanut, että puolueiden päälehdistä Ajan 
Suunta muutti eniten kiinnostuksensa kohteita 1930-luvulla. Tämän lisäksi Ajan Suun
ta poikkesi muista jonkin verran siinäkin, että se ryhtyi vuoden 1935 jälkeen yhä 
enemmän kirjoittamaan myös Neuvostoliitosta, ja esim. Suomen skandinaavisesta 
suuntauksesta huolimatta sen pohjoismaihin kiinnittämä huomio väheni.49 Tulos voita
neen tulkita monella tavoin. Se saattoi olla merkki idästä päin odotetusta uhkasta, 
puolustuskysymyksen propagoimisesta, venäläisvihasta tai tiedonhalusta. 50 

Neuvostoliittoa koskeneet kirjoitukset voidaan kuitenkin selvästi johtaa puolueen 
ohjelmaan, jossa sisäisesti ja ulkonaisesti voimakkaalla Suomella oli mahtava koros
tus. Kun mietittiin keinoja tuon valtakunnan toteuttamiseksi, oli aika tehdä laskelmia 
siitä, mikä ja millaisia voimia saattoi olla pyrkimyksen tiellä. Silloin astui näkyville se 
puoli Neuvostoliitosta, jonka puolueen edustajat olisivat toivoneet Suomella olevan, 
sotilaallinen voima. Lehteen kirjoittanut Elias Simojokikin joutui jo 1935 tunnusta
maan, ettei Suomi voinut aseellisesti esiintyä maailman mahtavimpiin sotilasmahteihin 
kuuluvaa Neuvostoliittoa vastaan. 5' Kannanotto ei tunnu positiivisuudessaan lainkaan
kummalliselta, jos muistetaan, että IKL:n ideologian peruspiirteitä olivat johtajuuspe
riaate, parlamentarismin rämettyneisyyden vastustus, yhteisön arvon painottaminen, 

45 IKL:n lehdistöstä yleensä Uola 1982, s. 270-281; Teikarin saamat tiedot Ala-Kuljulta, Teikari 1966, s. 
57. 

46 Borg 1965, s. 210, dok. 25. 
47 Borg 1965, s. 210-211, dok. 25. 
48 Erkki Teikari, Puolueiden päälehtien ulkopoliittinen suunta 1933-1944. Tampere 1973, s. 33. Lehden 

yleisestä toimituksesta myös Teikari 1973, s. 31-34; lehden yleisestä linjasta myös Uola 1982, s. 282-
287. 

49 Teikari 1973, s. 82-85. 
50 Nygård 1978, s. 124. 

51 Ajan Suunta 17.9.1935; myös 9.1.1934. 
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yksilön oikeuksien kieltäminen ja kollektiiville uhrautumisvelvollisuus.52 Ainoa paha 
oli siinä, että ainakin osa näistä "hyvistä" asioista oli toteutettu muualla kuin Suomes
sa, ja vielä pahempaa oli se, että ne löytyivät juuri siitä valtiosta, jonka olisi toivottu 
olevan heikko ja puoluerajojen rikki repimä. Sen sijaan ne ideologiset elementit, joi
den puutteesta Neuvostoliittoa syytettiin, olivat uskonnollisuus ja kirkollisuus.53 Mutta 
niihinkin kantaa ottaminen osoittaa, että kysymys oli loppujen lopuksi asioiden vertai
lusta, mitä itsellä ja toisella oli tai ei ollut, tai millaisia yhteiset elementit loppujen lo
puksi laadultaan olivat. 

Erkki Teikari toteaa tutkimuksessaan, että Ajan Suunta asennoitui ideologisesti 
suurvalta Neuvostoliittoon. Siitä annettiin negatiivinen kuva, kun sen sijaan tulevia 
akselimaita, etenkin Saksaa, kohtaan tunnettiin sympatiaa. Neuvostoliiton ulkopolitii
kan taustana lehti näki pyrkimyksen bolsevistisen maailmanvallankumouksen levittä
miseen, 54 joten mitään uutta ulkopolitiikkaan se ei esim. Suunta-ryhmään verrattuna 
pystynyt tuomaan esiin. Se jatkoi ideologista perintöä, joka oli syntynyt jo routavuosi
na, lisääntynyt ensimmäisen maailmansodan aikana ja tarjottiin tasattavaksi kolme
kymmenluvun alussa lapuanliikkeen menetettyä isännänoikeutensa ja -otteensa suo
malaisessa politiikassa. Ajan Suunnan kirjoituksia tarkasteltaessa joudutaan yhty
mään Teikarin mielipiteeseen siinä, että puoluesidonnaisuudestaan huolimatta lehden 
puolueideologinen maailmankäsitys ei ollut tarpeeksi vahva voidakseen kriisiaikoi
na estää sitä muuttamasta ulkopoliittista perusnäkemystään. Mutta Teikarikin joutuu 
myöntämään, että puolueideologialla kuitenkin oli selvä vaikutus asennoitumisen in
tensiteettiin, vaikka kirjoittelu joskus oli ristiriidassa myös puolueen ajankohtaisen 
toiminnan kanssa. 55 

5.5 Nuorison vieraat ihanteet ja veteraanien vaalima valkoisen Suomen 
perintö - Sinimusta-nuoriso ja veteraanijärjestöt 

Monet IKL:een toimintaan mukaan menneet ja johtopaikoille kohonneet henkilöt 
olivat alun pitäen olleet AKS:n kärkimiehiä. Mutta poliittinen tendenssi oikealle oli 
koskettanut myös koululaisia, sillä jo talvella 1930 oli Lapualle perustettu Sinimusta

niminen järjestö. Alkuaikoina järjestön puuhat usein sekoitettiin oppikoulujen Kar
jala-Seurojen työhön, ja Karjala-Seurat toimivatkin aluksi sinimustien peitejärjestöi
nä. Koululaisten politikointia ei sallittu, heimoharrastus sen sijaan oli luvallista. Ker
hoja johti Lapuan sinimustien johtokunta. Lapuanliikkeen suoranaista vaikutusta sini
mustiin on vaikea arvioida. Mutta ainakin kerhot suhtautuivat alun pitäen myötämieli
sesti liikkeen toimintaan ja tavoitteisiin. Kerhojen virallinen ilmoituslehti oli lapuan
liikkeen Lakeuden Sana.1

Suhtautuminen lapuanliikkeeseen vuosien 1931 ja 1932 vaihteessa oli empivää, jos
kin toiminnassa edelleen myötäiltiin liikkeen tavoitteita. Jo tammikuussa 1931 oli kes
kusteltu järjestön saattamisesta jonkin vanhemman organisaation alaiseksi. Sopiviksi 
mainittiin Vapaussodan Rintamamiesten Liitto ja lapuanliike. Mäntsälän tapahtumat 

52 Katso Ajan Suunnan pääkirjoituksia 5.5.1934; 4.7.1934; 7.2.1935; 15.1.1934; 6.6.1935; 11.1.1935; 
19.1.1935; vrt. Uola 1982, s. 68--69. 

53 Ajan Suunta esim. 28.1.1935. 
54 Teikari 1973, s. 94-95; katso myös Ajan Suunta esim. 7.2.1935. 
55 Katso Teikari 1973, s. 346-347. 
1 Ajan Sana 11.11.1930; VA, LYA, SMJA, C: 1 vuosikertomukset 1932-1933; Hyvä esitys asiasta Suu

ronen 1971, s. 2, 7, 14 ja 29; Nygård 1978, s. 195-196. 
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saattoivat sinimustatkin kriisiin, ja järjestö joutui muuttamaan sääntöjään. Paikallis
osastoihin alettiin myös perustaa salaisia sisärenkaita. 2 Syksyllä 1932 tuli osin talou
dellisista osin poliittisista syistä ajankohtaiseksi järjestön liittäminen johonkin suurem
paan organisaatioon, ja vuoden 1933 tammikuussa Sinimusta järjestöllisesti mutta il
man juridista sopimusta liittyi kansanliikkeeseen. Syksyllä 1933 johtoon tuli Elias Si
mojoki ja organisoi ensi työkseen yhdessä toisen AKS:laisen Reino Ala-Kuljun kans
sa, joka nyt oli IKL:n pääsihteeri, järjestön uudelleen ja muutti sen tavoitteet. Malli
na oli IKL.·' 

Vaikka Suur-Suomi -aatetta, jota järjestö innokkaasti levitti, oli julistettu ennen
kin, niin se, että Suomen valtiovalta vainusi Sinimustien toiminnassa - aiheellisesti
kin - vierasmaalaisia oikeistoradikaaleja vaikutteita, teki järjestöstä valtiovallan sil
mätikun. Sinimustat solmivat kaiken lisäksi henkilökohtaisia tuttavuuksia ja yhteyksiä 
ulkomaiden nuorisojärjestöjen edustajiin, sillä esim. italialaisen Balilla-järjestön ja 
saksalaisen Hitler-Jugendin edustajat vierailivat Suomessa, ja suomalaiset tekivät vas
tavierailuja. 4 

Järjestön kohtaloksi muodostui Virossa 8.12.1935 paljastunut kaappaushanke, jota 
asianajaja Artur Sirk oli Suomesta käsin johtanut. Tähän äärioikeistolaisten, Viron 
vapaussoturien liiton jäsenten, vapsien, tekemään yritykseen kukistaa Pätsin hallitus 
oli sekaantunut eräitä sinimustia. Viron hallitus jätti Suomelle nootin, jossa se kehotti 
saattamaan syylliset edesvastuuseen. Kun järjestön toimintaa 1936 tutkittin, havaittiin 
sen toimineen "hyvien tapojen vastaisesti", ja sisäministeriö kielsi 23.1. sinimustien 
toiminnan. Lisäksi aloitettiin oikeudenkäynti järjestön lopulliseksi lakkauttamiseksi. 
Osasyynä lienee ollut myös se, että järjestö Suur-Suomi -"ohjelmallaan" ja Itä-Karja
lan ja Inkerin kysymyksestä puhumisellaan levitti ulkomailla käsitystä, että Suomi val
mistautui sotaan Neuvostoliittoa vastaan. Tällaisen puheen aiheuttamaa riskiä Suo
men valtiovalta ei 1930-luvun puolivälin jälkeen enää halunnut ottaa.5 

Sinimustien oli heidän johtajansa sanojen mukaan luotava elämisen mahdollisuudet 
niillekin heimosirpaleille, joiden kohtalo oli Suomen kansan suurina etsikkohetkinä 
kansallisen heikkouden ja poliittisen kypsymättömyyden vuoksi jätetty tuuliajolle. 6 

Erityisesti Simojoki suuntasi järjestönsä nuorten huomion entisten taistelupaikkojensa 
kansoihin, karjalaisiin ja inkeriläisiin. 7 Päämääränä oli Suur-Suomi, ja muu oli vain 
väline päämäärän saavuttamiseksi. "Tarton tanssien sinetit"8 oli murrettava. Vanhan 
lähetystehtävä-ajatuksen mukaisesti itä uhkasi, ja sen torjuminen vaati Suomen hei
mon aseman vakiinnuttamista Pohjolassa. Karjalan vapauttaminen oli Suomen kansal
le uskottu pyhä velvollisuus eikä teoreettinen ajatus. Se oli "taistelukentällä kirkastu-

2 Vuorimaa 1967, s. 227; Suuronen 1971, s. 44, 45 ja 46; VA, LYA, SMJA, C: 1 vuosikertomukset 
1932-1933. 

3 VA, LYA, SMJA, C: 1 vuosikertomukset 1932-1933; Suuronen 1971, s. 72; Nygård 1978, s. 195-196. 
4 Ulkolaisista vaikutteista järjestössä Suuronen 1971, s. 108-114; VA, L YA, SMJA, kirjejälj. Simojoelle 

kesäk. 1934 ja Jyväskylän po:lle 6.8.1934, matkaohjelma; Suuronen 1971, s. 124; Nygård 1978, s. 119; 
eduskunnassa käytiin jo 1933 syksyllä kiivaita keskusteluja järjestön luonteesta ja vaikutuksesta nuori
soon. 

5 Suuronen 1971, s. 142-143, 147-149; Keijo Korhonen, Turvallisuuden pettäessä. Suomi neovostodip
lomatiassa Tartosta talvisotaan. 2. 1933-1939. Helsinki 1971, s. 87, 91. Uola 1982 ei hyväksy tulkintaa, 
s. 308.

6 Sinimusta 1935/1; VP 1934, ptk. 2600; Nygård 1978, s. 196. 
7 Tulkinnan asiasta on esittänyt Suuronen 1971, s. 104. 
8 Sanasto on peräisin Bertel Gripenbergin protestirunosta "Dansen i Dorpat", jonka tekoon olivat innoit

taneet lehtiuutiset loistavasta juhlasta Tarton Automat-ravintolassa. Sen olivat järjestäneet venäläiset 
rauhanneuvottelijat rauhansopimuksen allekirjoittamisen kunniaksi 14.10.1920. Juhlan tanssiaiset aloitti 
valtioneuvos J. K. Paasikivi viemällä poloneesiin venäläisen valtuuskunnan puheenjohtajan Berzinin 
puolison, Hyvämäki 1971, s. 102. 
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nut" Jumalan Suomen kansalle asettama päämäärä. Jumala oli määrännyt kansamme 
kohoamaan suuruuteen.9 

Sinimustien juhlassa 21.2.1934 puhuneen kenraalimajuri K.M. Walleniuksen mie
lestä jokaisen pojan ja tytön oli painettava mieleensä velvoitukset, jotka Saksan itä
rintamalla, Eestissä, lnkerissä, Aunuksessa, Vienassa ja Jäämeren rannalla taistelleet 
suomalaiset sankarit olivat asettaneet. Muuten ei Suur-Suomen tulevaisuus ollut taat
tu.10 Jääkäreiden aktivistista perintöä tuotiin havainnollisesti esiin saattamalla eräs jää
kärisankari nuorison silmien eteen. Ideologista "rohkeutta" osoittaakin se, että vaa
dittiin kaikkien suomensukuisten. kansojen yhdistämistä AKS:laiseen ja IKL:läiseen 
tapaan Uraliin saakka ulottuvaksi, sisältä ja ulkoa vahvaksi valtakunnaksi. Mahdolli
suus nähtiin siinä, että Venäjä kerran voitaisiin jakaa osiin. Mutta sinimustien mieles
tä ei 1930-luvun Euroopassa ollut valtakuntaa, joka sodalla olisi voinut hajottaa Venä
jän osiin, mutta "idän Preussi", Japani, oli todellisuudessa tarpeeksi kaukainen mutta 
unelmissa tarpeeksi läheinen sopiakseen suomalaisen sinimustan toiveisiin.11

Järjestön sisäistä yhtenäisyyttä ylläpitämään ja omaa ulospäin suuntautuvaa propa
gandatyötä suorittamaan perustettiin loppuvuodesta 1934 Sinimusta-lehti. Se oli samal
la koulutusväline, jossa selostettiin uusia toimintamuotoja ja jossa ei tyydytty pelkäs
tään aatteelliseen julistukseen. Toimitusneuvostoon kuuluivat mm. Simojoki, Ala-Kul
ju ja Helanen. Vastaavana toimittajana oli Allan Virkkunen ja toimitussihteerinä 
Jaakko Snellman. Vuoden 1936 alussa lehden vastaavaksi toimittajaksi tuli Ajan Sa
nan ja Ajan Suunnan entinen toimittaja Arne Somersalo, mutta hänen toimikautensa 
ei kestänyt kauan, sillä sinimustien toimintakiellon myötä sen äänenkannattaja sai il
mestymiskiellon.12 

Mutta nuorisotyö ja nuorisoon vaikuttaminen oli äärioikeistolle niin tärkeä, ettei si
tä voitu hylätä. Olihan huomispäivän tulevaisuus heidän käsissään. He pystyivät luo
maan uuden järjestelmän, jota aikuinen sukupolvi ei ollut kypsä tekemään. Siksi jo 
Sinimustan lakkauttamisvuonna alkoi ilmestyä lehti nimeltä Luo Lippujen, joka il
moitti olevansa kansallisen nuorison uuden Mustapaidat-järjestön isänmaallis-kansalli
nen taistelulehti ja kamppailevansa kansallisen aatteen ja uudelleen rakennetun isän
maan puolesta. Kyseessä oli IKL:n nuorison uudelleen järjestäytyminen, ja sitä veti
vät samat puuhamiehet kuin Sinimustaa.13

Vetaraanijärjestöjen luonne yleensä on niin spesifinen, että niitä on vaikea sijoittaa 
minkään poliittisen suuntauksen osiksi. Suomen veteraanijärjestöjen osalta asia aina
kin osittain on toinen. Maassahan oli tarkkaan ottaen käyty lähinnä sisällissotaa, vaik
ka se toisen puolen osanottajille ja historiallisestikin merkitsi myös vapaussotaa. Kui
tenkaan ei ollut taisteltu niinkään ulkopuolista vihollista kuin omaa kansanosaa vas
taan. Tämän vuoksi sodanjälkeiset veteraanijärjestöt olivat nimenomaan aktivistien 
vaatiman valkoisen Suomen luomiseen osallistuneiden henkilöiden organisaatioita, jot
ka osin juuri tästä syystä saivat äärioikeistolaisen ja kommunisminvastaisen luonteen. 

Toinen kahdesta tärkeimmästä veteraanijärjestöstä, Vapaussodan Rintamamiesten 

Liitto, perustettiin Tampereella 25.-29.5.1929 pidetyssä kokouksessa, vaikka paikalli-

9 VA, LYA, SMJA, C: 1 Järjestötiedotuksia 1.10.1934; Simojoki 1942, s. 114; Nygård 1978, s. 197. 
10 Ajan Suunta 23.2.1934; myös Nygård 1978, s. 197. 
11 Katso Nygård 1978, s. 197, mikä perustuu seuraavaan materiaaliin: VA, LYA, SMJA, C: 1 Sekalaisia 

kirjeitä, yo. Kalervo Elomaan alustus, järjestön säännöt hyv. 6.12.1933; Suuronen 1971, s. 101-102, 
104. 

12 VA, LYA, SMJA, C: 1, Järjestötiedotuksia, kiertokirje 11.2.1932, Järjestötiedotus 8.2.1934 ja 
26.10.1934; Sinimustan ko. numerot. Lehden ensimmäinen näytenumero oli ilmestynyt jo 8.3.1931 ja se 
oli ollut silloin selvästi lapuanliikkeen ohjelman kannalla; myös Nygård 1978, s. 199. 

13 Luo Lippujen 28.11.1936 ja 17.7.1937; myös Nygård 1978, s. 200. 
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sia yhdistyksiä oli syntynyt jo 1920-luvun alusta lähtien. Keskusjärjestön perustamisai
ka on merkityksekäs, sillä kommunisminvastainen liike ryhdistäytyi juuri kyseisenä 
vuonna. Kysymys liiton perustamisesta oli nimittäin herätetty julkisuudessakin jo 
1927, mutta silloiset aloitteet olivat jääneet tuloksettomiksi. Mutta vuonna 1929 tilan
ne oli jostakin syystä tullut kypsäksi ja liitto saatiin nopeasti pystyyn. Voidaan vain 
kysyä, miten veteraanien järjestäytyminen vaikutti koko kommunisminvastaisen toi
minnan puhkeamiseen, sillä jo liiton ensimmäisessä hallituksessa oli sellaisia henkilöi
tä, joilla oli hyvinkin näkyvä sija lapuanliikkeen alussa. Hallituksen tunnetuimpia jä
seniä olivat E. Haarla ja Artturi Leinonen. Taloudenhoitajaksi valittiin Artturi Vuori
maa. '4 

Perustamishetkellä liittoon kuului kaksikymmentäneljä rintamamiesyhdistystä, ja 
toiminta-alana oli yli kaksisataa pitäjää. Liiton yhtenä tärkeänä tavoitteena oli, kuten 
todettu, kommunismin vastustaminen, joten se tältä osin liittyy 1930-luvun alun Suo
messa hyvin tavallisiin poliittisiin suuntauksiin, vaikka sen luonne ja tehtävät myö
hemmin suuresti muuttuivat. Liitto esitti mm. Suomen Sanomalehden Kustantajain 
Liitolle, etteivät siihen kuuluvat kustannusyhtiöt julkaisisi lehdissään niiden liikkeiden 
ilmoituksia, jotka samanaikaisesti ilmoittelivat kommunistilehdissä. Toinen ajankoh
tainen työmuoto liiton periaateohjelman mukaan oli työmaaterrorin poistaminen. Pää
työnä oli vapaussodan invalidien aseman parantaminen.'5 

Liitto myötäili lapuanliikettä. Olipa se, kuten aiemmin on todettu, vähän myöhem
min sitä mieltä, että lapuanliike oli epäonnistunut. Se ei ollut onnistunut luomaan yh
tenäistä valkoista Suomea eikä juurimaan kommunismia pois kansasta. 16 Osa liiton jä
senistä kritikoi alun pitäen tätä suuntausta ja vaati liittoa keskittymään vapaussodan 
invalidien huoltotyöhön ja muuhun avustustoimintaan ja hylkäämään politiikan. Lii
ton lehdessä julkaistiin kirjoitus, jossa todettiin, ettei kommunisminvastainen toimin
ta ollut ainoa eikä tärkeinkään toimintamuoto. Kannanmääritys oli pakollinen, sillä 
Ståhlbergin kyyditystä seuranneissa pidätyksissä pidätettiin ilmiannon perusteella lii
ton silloinen sihteeri Eero Rekola ja puheenjohtaja Haarla. Heidät epäiltiin tosin 
osallistuneen Hakkilan kyyditykseen. Liiton lehti Rintamamies ilmoittikin, etteivät 
rintamamiesyhdistykset ja kansanliikkeet olleet samoja, joskin ohjelmissa oli paljon 
yhtäläisyyksiä.11 Jo 1931 liitossa oli jäseniä yli 10 000 ja jäsenyhdistyksiä 70. Yhdistyk
siä oli 1939 peräti 194 ja pelkästään Hämeen piirissä jäseniä n. 2000. Piirejä oli yh
teensä kahdeksan. '8 

Liitto ei halunnut sekaantua myöskään 1930-luvun alun pulaliikkeisiin. Se esim. il
moitti 21.10.1931 eräälle vapaussoturien järjestölle, Kenttäharmaat r.y.:lle, että pula
toimintaa oli käsitelty liitossa kaksi kertaa ja päätetty pysyä siitä täysin erossa, koska 
pulamiesten toiminta ei sopinut tavoitteisiin, jotka VRL oli itselleen asettanut. Halli
tus oli kuitenkin myöntänyt "viimeaikaisten maakuntakokousten päätöksissä olleen 
paljon sellaista, joka sopi myös liiton ohjelmaan". Varsin sopivana pidettiin vaatimus
ta valtakunnan olojen uudelleen järjestelystä. Mutta kokonaisuudessaan maakuntako
kousten ohjelmaa ei voitu hyväksyä. Liitto oli järjestönä pysynyt pulaliikkeistä ja 
maakuntakokouksista erillään. Vain Pohjois-Karjalan Rintamamiesyhdistys osallistui 
näiden järjestämiseen.'" 

14 Rintamamies 29.3.1930; Eero Rekola, Vapaussodan Rintamamiesten Liitto 1929-1939. Tampere 1939, 
s. 12-14. 

15 Rintamamies 29.3.1930; Rekola 1939, s. 31. 
16 Esim. Vuorimaa 1967, s. 227; Nygård· 1978, s. 200. 
17 Rintamamies 15.5.1931 ja 1.9.1932; myös Nygård 1978, s. 200--201. 
18 SuoPo, ValPo II, AMP IX A2, kys. luettelot. 
19 SuoPo, ValPo II, AMP IX A2, Liiton kirje Vapaussodan Kenttäharmaat r.y.:lle 21.10.1931. 
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Liiton toimintaan kuului vapaussodan ja heimosotien muistojen vaaliminen. Yhdis
tysten sääntöjen mukaan tarkoitus oli toimia Suomen ja sen heimojen vapaussotien 
muistojen ylläpitämiseksi. 20 Liiton toiminta saikin selvästi revanssistisen ja ekspansiivi
seen ulkopolitiikkaan pyrkivän värityksen, mikä ilmeni varsin selvästi liiton tiedotus
välineen, Rintamamies-lehden kirjoituksista. Julkaisun näytenumero ilmestyi 
29.3.1930, ja se ilmoitti tehtäväkseen kommunismin vastustamisen, invalidien aseman 
parantamisen ja yhteisrintaman luomisen Suomea turvaamaan. 21 

Myös Suomen Heimosoturien Liitolla, jonka perustava kokous pidettiin Helsingissä 
4.11.1933 oli taustanaan perustajien osallistuminen heimosotiin ja niiden päättyminen 
osin kielteisesti sekä heimoalueiden myöhempi poliittinen kehitys. Jo ennen Kaisanie
men kokousta oli valittu komitea valmistelemaan liiton sääntöjä. Ensimmäinen vuosi
kokous pidettiin 24.2.1934 ja liittokokous 4.8.1934 Sortavalassa Aunuksen vapaustais
telun 15-vuotisjuhlan yhteydessä. Ensimmäinen täysi toimintavuosi oli 1935.22 

Hallituksen tekemän suunnitelman mukaan perustettiin itsenäisiä yhdistyksiä, liiton 
maakuntaosastoja. Vuoden 1935 lopussa tällaisia olivat Uudenmaan, Varsinais-Suo
men, Kymenlaakson, Kannaksen-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjolan, Itä-Savon 
ja Etelä-Saimaan Heimosoturit.23 Vuoden 1936 aikana syntyi viisi maakuntaosastoa li
sää: Satakunnan, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon 
Heimosoturi-osastot. Saman vuoden lopussa oli perusteilla myös Pohjois-Hämeen, 
Etelä-Hämeen, Keski-Suomen, Kainuun, Raja-Karjalan ja Itä-Hämeen Heiinosoturi
järjestöt. Jäsenmäärä lisääntyi maakuntaosastojen syntymisen myötä.24 Järjestöön liit
tyivät heti alkuun miltei kaikki heimosodissa johtotehtävissä olleet henkilöt. Jäsen
määrän yleistä kasvua osoittanee se, että ensimmäisenä toimintavuonna liittoon kuu
lui vain hieman yli 100 jäsentä, mutta elokuussa 1939 viimeisen järjestöön liittyneen 
henkilön jäsennumero oli jo 4 021. 25 

Liiton ensimmäisen täyden toimintavuoden hallitukseen kuuluivat majuri E. Puo
mi, ev. E. Rihtniemi, evl. Eero Kuussaari, konsuli R. Nordström, kapteeni M. Aar
nio, pastori Elias Simojoki, kapteeni M. Parviainen, työnjohtaja V. Savolainen, insi
nööri Y. Rannikko, liikemies S. Lipasti, luutnantti E. Kurejoki, rehtori L. Tiitola ja 
kamreeri M. Kuusela.26 Näistä ainakin Kuussaari, Nordström ja Simojoki toimivat 
muissa, selvästi äärioikeistolaisissa järjestöissä. 

Kolmekymmenluvun alkupuolella myös Itä-Karjalan hallinnollis-väestölliset muu
tokset ja Inkerissä suoritetut väestön joukkosiirrot ohjelmoivat liittoa ja ohjasivat sitä 
yhä korostetummin venäläisvastaiseen suuntaan. Alettiin julistaa, että heimosoturit 
olivat havahtuneet näkemään tuhotyön, jota "ryssä yhä heimokansojamme kohtaan 
jatkaa itsekkäissä tarkoitusperissään Suomen suvun pään menoksi". Tällaiselle ajatte
lulle oli kuvaavaa, että tapahtumat Itä-Karjalassa ja Inkerissä yhdistettiin koskemaan 
myö<: -�""mp,:i, �""mPn heim"n k,:in,;:"j" t,:irk,:i<:teltiin k"k"n"i<:1111tpn,:i. ViiitPttiin v,:,,:,_

20 Esim. Rintamamies 15.10.1937; SuoPo, ValPo II, AMP IX A2, esim. Terijoen Rintamamiesyhdistyksen 
säännöt; Nygård 1978, s. 201. 

21 Rintamamies 29.3.1930. VRL toimi 1940---1944 Rintamamiesliitto-nimisenä, ja se lakkautettiin välirau
hansopimuksen perusteella 1944. 

22 M.A. (oletettavasti kapteeni M. Aarnio), Suomen Heimosoturien Liitto, Heimosoturi 1935, s. 46; Kun
niakirjassa, joka annettiin sotiin osallistuneille määriteltiin ns. heimosodat seuraavasti: Virosta yli Inke
rin, Aunuksen ja Vienan aina Jäämerelle ulottuvalta heimorintamalla käydyt taistelut, SuoPo, 
Lakk.Yhd. SHSL, em. kirja; myös Nygård 1978, s. 201. 

23 M.A. Heimosoturi 1935, 46. 
24 Heimosoturi Vuosikerta 1936. 
25 SuoPo, Lakk. Yhd. ark. SHSL, Kannaksen Karjalan heimosoturit, SHSL:n kirje 25.8.1939; Nygård 

1978, s. 201. 
26 M.A., Heimosoturi 1935, 46. 
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ran uhkaavan Suomenkin vapautta. Siksi liiton tehtävänä oli tähdentää myös puolus
tusalttiuden merkitystä. 27 Suomen itsenäistymisen aikana syntynyt heimoushenki oli pi
dettävä vireillä. Jääkäreiden ajatus "Häme, Karjala, Vienan rannat ja maa, yks suuri 
on Suomen valta" oli heimosoturien mielestä sama kuin Suomen heimon historialli
nen tehtävä. Ihmisoikeuden nimissä Suomen heimon oli saatava vapautensa. Jääkärei
den ulkopoliittiseen perintöön vedoten ja heidän marssiaan mukaillen Reino Hirvisep
pä runoilikin: "Viro, Inkeri, Aunus ja Vienanmaa, koko Karjala, Vepsä ja Kuolla. 
Enää ei tätä heimoa silpoa saa, idän ies rajan tään sisäpuolla". 28 Liitto pyrki kuiten
kin pysyttelemään käytännön puoluepolitiikan ulkopuolella ja kielsi mm. jäsenyhdis
tyksiään osallistumasta vaalitoimintaan.29 Liiton tiedotus- ja propagandatoimintaa hoi
ti vuonna 1935 perustettu lehti Heimosoturi. 30 

27 M.A., Heimosoturi 1935, 47; SuoPo, Lakk. Yhd. ark. SHSL, ohjeita maakuntaosastoille 23.4.1937; Ny
gård 1978, s. 202. 

28 Kuussaari, E., Heimosotien synty ja perintö, Heimosoturi 1935, s. 5--6; SuoPo, Lakk. Yhd. ark. 
SHSL, kunniakirja!; Hirviseppä, Heimosoturi 1935; Nygård 1978, s. 202. 

29 SuoPo, Lakk.Yhd. ark. SHSL, ohjeita maakuntaosastoille. 
30 Katso Heimosoturi 1/1935. 
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6. ÄÄRIOIKEISTON MENETTELYTAVOISTA

6.1. Kasvatus toiminnan perustana 

Opettaminen, ainakin teoriassa, kuuluu jokaisen poliittisen puolueen normaaliin 
työhön. Käytännössä kuitenkin, ainakin Suomessa, vain ns. äärimmäisiä poliittisia 
suuntauksia edustaneet puolueet ja liikkeet ovat keskittyneet systemaattiseen työhön 
esim. nuorison elämänkatsomusta ja käyttäytymismuotoja säädelläkseen. Vain totaali
siin päämääriin pyrkivät ryhmät ovat asiaan paneutuneet. Muiden osalta tämä vaikut
tamismuoto on jäänyt enemmän tai vähemmän satunnaiseksi ja varsin epäsystemaatti
seksi työksi. Äärioikeiston kasvatustoiminta Joi, tai ainakin yritti luoda, perustan, jol
le tehokas poliittinen toiminta voitiin rakentaa. Sen erittely täydentää myös äärioikeis
tolaisuuden toiminnaIIisen tason ideologista kuvaa. 

Puhuttaessa poliittisista liikkeistä on hyvin vaikea mieltää niin jäsentynyt ja pitkää 
suunnittelua vaatinut toiminta kuin koulutus niiden elimelliseksi osaksi. Tyypillistä 
on, että äärioikeistolaisen kasvatuksen puhtaimpia muotoja esiintyikin vasta sen jäl
keen, kun liike jonkinlaisena populistisena ja epämääräisenä ilmiönä oli lakannut ja 
sen pääasiallinen aateperillinen poliittinen puolue IKL oli alkanut vaikuttaa suomalai
seen julkiseen elämään. Säännöstä on kuitenkin eräs tärkeä poikkeus eli Akateemi
nen Karjala-Seura, jonka aseman aatteeJiis-poliittisena tai sosiaalisena liikkeenä kas
vatuksellinenkin ulottuvuus tekee problemaattiseksi. 

Seura koulutti alusta lähtien jäseniään ja yritti vaikuttaa myös siihen nuorison 
osaan, jonka katsoi sopivaksi jäsenistön hankintareserviksi. Jos seuran työ alkuaikoi
na oli oIIut hyvin käytännöllistä, esim. pakolaisavustuksen järjestämiseen keskittyvää 
ja mahdoJlisesti uuden Karjala-retken suunnitteluun pitäytyvää, se myöhemmin kään
tyi yhä enemmän sisäänpäin. Ei ole ratkaisevaa, tapahtuiko kääntyminen vapaaehtoi
sesti vai pakosta, lähinnä poliittisten olojen muuttumisen vuoksi, vaan se, että jo El
mo E. Kailan tultua puheenjohtajaksi alettiin seuran toiminnassa yhä enemmän pai
nottaa kvaliteettia määrän sijasta. Alussa oli ollut tärkeää saada aikaan mahdoJiisim
man näyttäviä suorituksia kesäkiertueineen ja Karjala-seurojen perustamisineen,' mut
ta jo kaksikymmenluvun ensi puoliskolla suuntaus muuttui. Jäsenistön laatuun ja sen 
henkiseen valmentautumiseen alettiin kiinnittää yhä suurempaa huomiota. Syntyi le
genda numerolaattoja kasvattavasta järjestöstä, jonka jäsenillä ei ollut yksilöllisyyttä 
tai se oli alistettu järjestön ja sen edustaman maailmankatsomuksen palvelemiseen. 

Palvelutehtävä vaati koko toiminnan. Kasvattamiseen ja valmentautumiseen voi
daan lukea suureksi osaksi koko AKS:n suorittama työ juhlineen ja aikakauslehti
neen. Juhlien puheissa tuotiin lakkaamatta esiin tavoite, Suur-Suomi, ja keinot sen 
saavuttamiseksi, yhtenäinen ja yksimielinen kansa, henkilökohtainen alttius ja puolus
tuskuntoisuus sekä kyky uhrautua suuren, Jumalan Suomelle uskoman lähetystehtä
vän puolesta. Äärimmilleen se vahvistettiin valatilaisuuksissa, joissa vannotussa valas
sa luvattiin pyhittää toiminta suurelle Suomelle ja sen suurelle tulevaisuudelle. Mutta 
se näkyi myös kevyemmissä juhlissa ja illanvietoissa, joiden päätarkoitus oli ryhmä-

1 Tästä katso Nygård 1978, s. 128-132, joka perustuu AKS:n painettuihin vuosikertomuksiin ja SA:ssa 
olevaan AKS:n toiminnan tuloksena syntyneeseen materiaaliin. 
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tunnon vahvistaminen ja joiden ohjelma lauluja myöten laadittiin palvelemaan seuran 
päämääriä.2 

Erittäin pitkälle oikeistoliikkeitten nuorisoon vaikuttaminen ja totalitaarisen järjes
tön palvelukseen valmentautuminen vietiin 1930-luvun puolella IKL:n nuorisotoimin
nassa eli Sinimusta-järjestön työssä. Järjestön organisaation tarkastelu auttaa ymmär
tämään tehokkaan koulutustyön onnistumismahdollisuudet sekä toisaalta on esimerk
ki siitä, miten jo pelkkä tarkoituksenmukainen organisoituminen sellaisenaan voi pal
vella liikkeen päämääriä. 

Sinimusta-järjestön rakenne oli alusta lähtien keskitetty. Paikallisosastot o·livat pe
rusyksikköjä. Niiden vuosikokoukset valitsivat järjestöjen neuvottelukunnan. Raken
ne tuntuu melko demokraattiselta, suuntautuihan vaikutus alhaalta ylöspäin. Kysy
myksessä oli kuitenkin täysin johtajavaltainen järjestö, sillä osastoissa johtaja oli itse
oikeutettu käskijä. Neuvottelukunnan valitsemalla keskusjohdolla puolestaan oli toi
meenpanovalta, vaikka sen piti toteuttaa neuvottelukunnan päätökset. 3 Käskyvalta 
kulki täysin pystysuoraan, mikä tehokkuutta ajatellen oli suuri etu. Kun järjestöstä 
syksyllä 1932 alkoi kehittyä IKL:n nuorisojärjestö, myös organisoituminen vietiin pi
temmälle. Ja kun se itsenäisyyspäivänä samana vuonna muuttui koulujen ulkopuoli
seksi organisaatioksi ja kun sinimustat seuraavan vuoden tammikuussa järjestöllisesti 
- vaikkeivät juridisesti - liittyivät "kansanliikkeeseen", entisiä, kaikesta huolimatta
melko irrallisiksi toisistaan jääneitä Sinimusta-kerhoja ja paikallisosastoja alkoi johtaa
mies, joka ihannoi militaristista järjestöä. 4 Johtaja, pastori ja heimosoturi, AKS:n

ideologian kehittäjä, seuran eräs perustajajäsen mutta itse sen kasvatuksen tuote
Elias Simelius, Simojoki, tuskin kuitenkaan yksinään olisi pystynyt muokkaamaan or
ganisaatiota niin tehokkaaksi, kuin mitä tapahtui, ellei häntä olisi auttanut AKS:lai
sen kasvatuksen varsin edustava henkilö ja IKL:ssä organisaatiokykynsä vuoksi pää
sihteerin aseman saavuttanut Reino Ala-Kulju. Simojoen vahvin puoli tuntuu ainakin
saatujen kuvausten mukaan olleen puhuminen, sanalla vaikuttaminen, henkilökohtais
ta alttiutta ja rohkeutta tietenkään unohtamatta. 5 Tuskin hän muuten olisi saanut
muisto kirjaansa epiteetin "Palava pensas". 6 

Uudelleen organisointi tapahtui IKL:n mallin mukaisesti. Järjestöstä tuli täysin soti
laallinen. Paikallisosastot jaettiin alaosastoihin ja nämä tarvittaessa ryhmiin. Iskuryh
mät huolehtivat järjestyksen säilymisestä kokouksissa ja juhlatilaisuuksissa. Johtajape
riaatteen mukaisesti sinimustapäällikkö oli järjestön ehdoton käskijä. Häntä avusti 
edelleen keskusjohto, jonka määräysvalta paikallisosastoihin oli kiistämätön. 7 Myö
hemmin paikallisosastoihin perustetut propagandajohtajan virat sekä piirijärjestelmän 
käyttöönotto täydensivät tehokkuuteen ja keskitykseen pyrkivää suuntausta.8 Mustan 
puseron ja sinisen solmion käyttäminen lujitti jäsenten keskinäistä yhteenkuuluvuut
ta.9 

Järjestön johto, etenkin Simojoki, ymmärsikin valistustyön tehon fyysisen kasvatuk-

2 Edellä esitetty perustuu AKS:n painettuina julkaistuihin vuosikertomuksiin ja lehden Suomen Heimo 
vuosikertoihin 1923-1939; Asiat esitetty myös Nygård 1978, s. 135-144. 

3 Katso esim. Suuronen 1971, s. 44--45; VA, LYA, SMJA, Säännöt. 
4 Esim. Sakari Virkkunen, Elias Simojoki. Legenda jo eläessään. Porvoo 1975, s. 131. 
5 Virkkunen 1975, s. 122. 
6 Palava pensas. Elias Simojoen puheita. Koonnut ja johdannolla varustanut Vilho Helanen. Porvoo 

1942. 
7 VA, L YA, SMJA, SM-ohjeet; ohjesäännöt I ja Järjestötiedotukset; Suuronen 1971, s. 93---94; myös 

Nygård 1978, s. 196. 
8 VA, LYA, SMJA, Toimintaa säätelevät ohjesäännöt; Suuronen 1971, s. 95. 
9 Suuronen 1971, s. 97; Lakeuden Sana 3.4.1933. 
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sen rinnalla ja organisaation voiman aatteellisessa työssä. Arvostihan hän enty1sesti 
Hitlerin oivallusta propagandan merkityksestä marxilaisia vastaan taisteltaessa. Hän 
siteerasi kolmannen valtakunnan johtajan sanoja, joiden mukaan organisaatioita vas
taan täytyi luoda organisaatio ja propagandaan vastata propagandalla. 10 Järjestötiedo
tuksissa kehotettiin alusta lähtien perustamaan kirjastoja. Sopiviksi lukuteoksiksi kes
kusjohto suositteli mm. seuraavia kirjoja: Karimo, Kumpujen yöstä; Hästesko, Sanka
ripoikia; Ilmarinen, Metsäsissipäällikön muistelmat; Pekkala, Kalterijääkärit; Gum
merus, Italia Mussolinin johtamana; saksankielestä käännetty Horst Wessel; Hannu
la, Vapaussodan historia; Talvela, Aunuksen retken muistoalbumi; Wegelius, Routaa 
ja rautaa. 11 

Lueteltujen teosten käyttö ei ollut poikkeuksellista 1930-luvun Suomessa. Kansalli
seen kulttuuriin turvautumiseen kuului nimenomaan suomalaisista, taisteluista ja hen
kilöistä sekä tietysti näiden voitoista kertovien teosten suosiminen. Kolmekymmenlu
vulla lienee myös siirrytty jonkin verran 1920-lukua ahtaampaan kansalliseen kirjalli
seen miljööseen. 12 Mainitut kirjat olivat kuitenkin valikoituja kansallisestakin joukos
ta, sillä useille oli yhteistä se, että ne koskettelivat Suomen vapautumisprosessiin kuu
luvia tapahtumia, heimosodat mukaan lukien, ja pyrkivät antamaan ihannoivia sanka
riesimerkkejä sekä esittämään parlamentaariselle järjestelmälle vieraita, johtajavaltai
suuteen perustuvia valtiomuotoja. 

Samoja periaatteita tähdennettiin paikallisosastojen järjestämissä tilaisuuksissa pide
tyissä puheissa ja lauletuissa lauluissa. Lauluilla pyrittiin lisäämään jäsenistön sisäistä 
kiinteyttä. Erikoisesti johto painotti sitä, että valatilaisuuteen mennessään nuoren sini
mustan täytyi olla henkisesti kypsä. Ennen valaa oli osattava ainakin laulut: Luo lip
pujen, Mustapaitojen marssi, Termopylain laulu, Kytösavun aukeilla mailla, Kuullos 
pyhä vala, Oi kallis Suomenmaa, Karjalan marssi, Porilaisten marssi, Nuijamiesten 
marssi, Jääkärimarssi, Ateenalaisten laulu ja luonnollisesti myös Maamme laulu. 13 Kir
jojen tavoin lauluissa ilmeni joko isänmaalle vihkiytymisen idea, sen puolesta kuole
misen tuottama onni tai sankari-ihanne. Niillä pyrittiin myös muistuttamaan sorron al
la elävistä heimokansoista, lähinnä Karjalan väestöstä. 

Järjestön valatilaisuudet huipensivat aatteellisen koulutustoiminnan. Niiden ohjel
ma oli yksipuolinen, mutta kasvatustavoitteiden ja järjestön päämäärien kannalta se 
oli erittäin tehokas. Tilaisuudet aloitettiin laulamalla "Kuullos pyhä vala". Sen jäl
keen seurasi juhlapuhe, jossa tähdennettiin sinimustien osuutta tulevan, paremman ja 
suuremman, onnellisemman ja yhtenäisemmän Suomen luomisessa. Puheen jälkeen 
johtaja kehotti tekemään valan Suur-Suomelle. Varsinainen valatilaisuus päättyi Sini
musta-marssiin. Loppuilta käytettiin taistelulaulujen laulamiseen ja "tilaisuuteen sopi
van, vakavahenkisen" kirjallisuuden lukemiseen. 14 

Järjestöllä oli myös oma jäsennetty koulutusohjelmansa, jonka osat olivat: järjes
tön organisaation tunteminen, Karjalan kysymys, Inkerin asia, nuoriso ja isänmaalli
suus, kansallissosialismi, Tarton rauha, maanpuolustus ja parlamentarismi. 15 Kohteet 

10 Sinimusta 1/1935; Suomen Heimo 1936, s. 172; Nygård 1978, s. 197-198. 
11 VA, LYA, SMJA, C: 1 Järjestötiedotuksia n:o 21/1934; Suuronen 1971, s. 111. 
12 Esim. Matti Klinge, Kansamme eheyttäminen. Eräs ylioppilasnuorison iskusana 1920-luvulla, HAiK 

1963, s. 65-66; Heikki Eskelinen, Itsenäisyytemme vuosikymmenet 1917-1969. Helsinki 1970, s. 77-
78, 

13 VA, LYA, SMJA, C: 1, Järjestötiedotuksia 22, 12.3.1934; Suuronen 1971, s. 121-122; Nygård 1978, s. 
198. 

14 Asia esitetty Nygård 1978, s. 198, perustuu VA, LYA, SMJA, B:1 Paikallisosastot. Esimerkki on Ala
vuden po:n tilaisuudesta. 

15 V A, L Y A, SMJA, C: 1 sekalaiset kirjeet kosk. koulutusta ym. 
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osoittavat, että läheisillä, joskin todellisuudessa äärimmäisen kaukaisilla, ulkopoliitti
silla kysymyksillä oli vahva osuus koulutusohjelmassa. Simojoen omien aito äärioikeis
tolaisten ja vahvaan 1800-luvun traditioon perustuvien sanojen mukaan järjestön oli 
kasvatettava nuoriso, jolla vastoin puoluekäsityksiä oli näkemys kansakokonaisuudes
ta ja jolla olisi elävä tietoisuus kansallisesta erikoistehtävästään kansakuntien joukos
sa.16 Asian puolesta Simojoki puhui myös kesäleireillä, joita pidettiin 1933 Vanajassa 
sekä vuodesta 1934 Kuortaneella. Leireille saivat osallistua myös järjestön läheisen 
työtoverin OKS:n (Oppikoulujen Karjala-Seuran) jäsenet.11 Ja leirien fyysisesti ja hen
kisesti kasvattavan merkityksen vuoksi niitä jatkettiin mustapaitanuorison keskuudes
sa samoin johtajin ja samoin ohjelmin. 18

Sinimusta-järjestön koulutus ei kuitenkaan vetänyt vertoja AKS:n kasvatukselle. 
Seura organisoi koulutustoimintansa uudelleen - tai parempi ehkä sanoa täydensi si
tä - juuri 1930-luvun puolessa välissä. Se oli osaltaan seurausta järjestön sisäisen ra
kenteen muutoksesta. Aikaisemmat työjaostot muodostettin 1936 osastoiksi, ja jo seu
raavana vuonna jäsenten kasvatus siirrettiin niille. Uusi jäsen oli saanut koulutuksen
sa jossakin työjaostossa, joka oli erikoistunut tiettyyn AKS:n ohjelman kannalta 
oleelliseen kysymykseen. Haittana oli ollut jaostojen päälliköiden ja jäsenten tiuha 
vaihtuminen. Hallitus määräsi ns. toimialojen johtajat, pääasiassa keskuudestaan. 
Kunkin toimialan jatkuvuuden ja pätevän henkilöstön turvaamiseksi johtajat kontrol
lia hyväksi käyttäen pystyivät kouluttamaan alan erikoistuntijoita. Seuran vanhimmat 
ja kokeneimmat jäsenet saatiin ohjaamaan ja vastaamaan erikoisalojen koulutukses
ta. Toimialoihin kuuluivat maanpuolustus, suomalaisuus, heimotyö, piiritoiminta, yli
oppilasulkopolitiikka, ylioppilastoiminta, nuorisotyö ja kasvatus. Näissä puitteissa ta
pahtui AKS:laisen erikoiskoulutus.'• 

Varsinainen alku- tai peruskoulutus annettiin kahdessa vaiheessa, alokasjaostossa 
ja.kokelasjaostossa. Vaikka ei ole mahdollista eikä tarpeenkaan selvittää koulutuksen 
yksityiskohtia, koulutusaiheiden pääkohtainen luettelo riittää kuvaamaan AKS:lle vie
lä 1930-luvun lopussakin tyypillistä arvo- ja tavoitemaailmaa. Alokasjaostossa koulu
tus tapahtui luentojen ja keskustelujen muodossa ja siihen sisältyi AKS:n historia ja 
seuran henkisen pohjan tunteminen, suomalaisuuskysymyksen historiallinen ja aatteel
linen tuntemus, maanpuolustukseen ja Suomen puolustuskysymykseen perehtyminen, 
Karjalan ja Inkerin kysymyksen merkityksen selvittäminen nuorisolle, Eestin, Unka
rin ja Länsipohjan liittyminen heimokansakysymykseen. Yhteiskunnallis-poliittisesti 
edellä mainitut aiheet olivat melko neutraaleja ja kuvasivat AKS:n vanhaa 1920-
luvun alussa muodostunutta aateperintöä. Mutta aika aatteineen ja poliittisine tapah
tumineen vaikutti seuraankin, sillä alokaskoulutukseen liitettiin 1930-luvun jälkipuolis
kolla selvästi sisäpoliittisiin kysymyksiin liittyvä "koulutusohjelma", AKS ja puolueet, 
joka käsitteli seuran yhteiskunnallisen toiminnan periaatteita. 20 

Alokaskoulutukseen oli kuulunut luentojen ja keskustelujen ohella kirjallisia kuu
lusteluja, lauluharjoituksia ja seuran toimiston työhön perehtymistä. Kokelasjaostos
sa, jossa jatkokoulutus suoritettiin, ohjelma oli luentovoittoinen ja se pyrki syvälli
semmin perehdyttämään koulutettavat jo alokaskoulutuksessa käsiteltyihin aiheisiin. 

16 Sinimusta 1935/1, 4; vrt. VP 1934, ptk. 2600. 
17 VA, LYA, SMJA, C:1 Kertomus toiminnasta ajalta 6.12.193�.12.1934; Sinimusta 1935/10. Kumpi

kin järjestö toimi kuitenkin täysin itsenäisenä. AKS pyrki jatkuvasti vakiinnuttamaan koululaisseurojen 
toimintaa, Suuronen 1971, s. 127; Virkkunen 1975, s. 122-123. 

18 Katso Luo Lippujen vuosikertoja 1936--1938; myös Virkkunen 1975, s. 125. 
19 Katso Akateemisen Karjala-Seuran vuosikertomukset, esim. vuodelta 1937. Helsinki 1938, s. 24-25. 
20 Akateemisen Karjala-Seuran vuosikertomus 1937, s. 26. 

8 - Suomalainen 
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Luento-ohjelmaan kuului suomalaisuusasia poliittisena ongelmana, Suomessa tehtävä 
heimotyö, jonka osana oli Neuvostoliiton vähemmistökansallisuuksien tuntemus, Kar
jalan ja Inkerin kysymysten poliittinen tausta, Suomen taloudelliset ja yhteiskunnalli
set kysymykset ja AKS:n organisaatio. 21 Luentojen aiheet osoittavat, että AKS alkoi 
1930-luvun lopulla tietoisestikin keskittyä asioiden poliittiseen puoleen edes sitä kiistä
mättä. Merkityksekästä myös on, että sisäpoliittiset kysymykset, siis muutkin kuin kie
liongelma, olivat seuralle läheisiä. Ainakin tältä osin seuran luonne ja toiminnassa il
menevä ideologia muuttuivat, mutta vasta 1930-luvun lopulla. 

6.2. Pakottaminen menettelytapana 

6. 2 .1. Painostus - mielenosoitukset ja joukkoilmoittautumiset

Tässä yhteydessä on syytä kiinnittää huomio äärioikeiston harjoittaman painostuk
sen niihin muotoihin, joilla oli historiallista merkitystä, toisin sanoen jotka myös vai
kuttivat jotakin, mutta myös sellaisiin, jotka osoittavat vanhan tradition jatkuneen 
suurlakon päivistä kolmekymmenluvulle. Siksi ns. rutiinimenetelmät kuten esim. kir
jelmien ja vetoomusten lähettäminen ja julkaiseminen, lähetystöjen toimittaminen 
päättäjiä painostamaan sekä lehtikirjoituksissa, puhetilaisuuksissa ja eduskuntatyössä 
suoritettu uhkailu eivät kiinnosta. Sen sijaan kahta hyvin merkityksekästä toiminta
muotoa kannattaa analysoida tarkemmin. Vanhaa traditiota edusti poliittinen mielen
osoitus (demonstraatio). Lapuanliike otti käyttöön viranomaisten painostamisen 
joukkoilmoittautumisin. 

AKS:n käyttämät mielenosoitukset olivat yleensä hyvin suppeita, mikä järjestön jä
senmäärän vuoksi on ymmärrettävää. Lisäksi ne, päinvastoin kuin esim. lapuanliik
keen demonstraatiot, oli järjestetty ulkopoliittisten tarkoitusperien vuoksi. Tältäkin 
osin toiminta vastaa jo edellä hahmotettua ideologisten erojen perusteella tehtyä pää
telmää, että seuran luonne oli ainakin 1930-luvulle asti enemmän ulko- kuin sisäpoliit
tinen. Demonstraatiot eivät kohdistuneet Suomen valtiovaltaan ja valtiolliseen järjes
telmään sinänsä eikä niillä pyritty muuttamaan poliittisia instituutioita. Tarkoituksena 
oli kritikoida ulkopoliittista linjaa eli siis järjestelmän suorittamaa toimenpidettä. Ai
nakin tältä osin AKS:n radikaalimpina pidetyt toimenpiteet, marssit ja demonstraa
tiot', osoittautuvatkin melko konservatiivisiksi. 

Ns. heimokriisin aikana 1930-luvun alussa suoritettujen mielenosoitusten tarkoituk
sena oli painostaa hallitusta tekemään jotakin Inkerissä suoritettujen väestönsiirtojen 
estämiseksi. Väestönsiirrot, joita lehdistössä ja heimojärjestöjen propagandassa oli 
alettu kutsua karkoituksiksi,2 liittyivät Neuvostoliiton vuosikymmenten taitteessa kiih
dyttämään maatalouden kollektivointiin.3 Monet kansalaispiirit ja järjestöt painostivat 
hallitusta, mikä sai sen taipumaan ja lähettämään toukokuun puolessa välissä 1931 
neuvostohallitukselle Tarton rauhansopimukseen viittaavan vastalauseen.4 Ennen noo
tin lähettämistä AKS oli ehtinyt Snellmanin päivänä 12.5.1931 järjestää mielenosoi-

21 Akateemisen Karjala-Seuran vuosikertomus 1937, s. 26-27. 

1 Näin olen mm. itse aikaisemmin tehnyt, Nygård 1978, s. 250. Kysymys oli silloin kuitenkin eri järjestö
jen työmuotojen vertailusta, ei niinkään toimintatapojen ja ideologian välisen riippuvuuden vertailusta. 

2 Katso Nygård 1978, s. 177-79. 
3 M. Lewin, Russian Peasants and Soviet Power. A Study of Collectivization. The Social, political and 

ideological Problems of a Society in the Throes of Transformation. London 1968, s. 446 eteenpäin. 
4 Korhonen 1966, s. 214. 



115 

tuksen Neuvostoliiton lähetystön edessä, mistä matka suuntautui Snellmanin patsaal
le. Siellä pidetyissä puheissa mm. Helanen ja Simojoki lupasivat kaikin keinoin puo
lustaa Suomen heimoa.5 Heimokriisin aikana eri puolilla maata oli pidetty luultavasti 
inkeriläisjärjestöjen ja AKS:n paikallisosastojen järjestämiä mielenosoituksia ja ko
kouksia, joiden organisointiin myös lapuanliikkeen paikallisosastot, esim. Turussa, oli
vat ottaneet osaa.6 

Syy siihen, että mielenosoituksen käyttäminen AKS:n toimintamenetelmänä yleistyi 

juuri kolmekymmenluvulla, on epäselvä. Jonkinlaisen, tosin hataran, selityksen tar
jonnee se tosiasia, että tätä toimintamuotoa käytti menestyksekkäästi hyväkseen la
puanliike ja että se jatkui IKL:n kautena. Kuuluihan puolueen eduskuntaryhmän 
tyyliin esiintyä yhtenäiseen asuun pukeutuneena. Huomattava myös on, että AKS:n 
enempää kuin IKL:nkään demonstraatiot eivät olleet spontaaneja ja syöksähteleviä 
vaiheita saaneita torikokouksia vaan että niihin osallistui tiukasti johdettu, säännöt 
mielessään pitävä ja sotilaallisesti kurinalainen ryhmä. Maanpuolustushengen vaiku
tusta mutta myös militarismin ilmausta ja sen ihannoimista osoittanee, että AKS:n 
mielenosoitukset muistuttivat lähinnä sotilasparaateja. Tiukassa järjestyksessä oleva 
rivistö odotti johtajan saapumista ja hänelle ilmoitettiin osasto huomioineen.7 

Järjestöjen, AKS:nkin, ulkonaisissa toimintamuodoissa olivat keskeisiä elementtejä 
erilaiset symbolit. Sotilaallisten osastojen tapaan lippu tuotiin marssijoiden joukkoon 
vartion saattamana ja sotilaallisessa muodostelmassa seisova ryhmä kohdisti katseensa 
tähän seuran symboliin, jota vanhaa perinnettä noudattaen kuljetettiin marssin kärjes
sä. Lippu sinälläänkin symboloi pitkälle AKS:n ajatusmaailmaa tai ainakin sitä perus
taa, miltä toiminnan ajateltiin nousevan. Sen oli piirtänyt taiteilija Topi Vikstedt jo 
1922. Lipun nauhoihin oli kiinnitetty luoti, joka oli surmannut Repolan vt. nimismie
henä pitäjän luovuttamishetkellä toimineen Bobi Sivenin. Siven oli protestoinut Itä
Karjalan Neuvosto-Venäjälle luovuttamisesta ampumalla itsensä. Järjestön salaseura
mainetta lienee osaltaan lisännyt juuri surmanluodin - jonka Bobin veli, myöhem
min eversti Paavo Susitaipaleena tunnettu sotilas, oli seuralle luovuttanut - kätkemi
nen lipun nauhoihin. Lippu itse kuvasi muuria symboloimassa Suomea ja Karjalaa 
erottavaa rajaa, jota länsimainen suora miekka oli kohotettu iskemään murskaksi. 

Mielenosoitukset tapahtuivat usein suurmiesten haudoilla taikka patsailla käynnin 
yhteydessä. Ja silloin marssin keskeinen väline lipun ohella oli AKS:n oma seppele. 
Sekin jo valmistusaineiltaan kuvasi AKS:n aitosuomalaisuutta ja luonteen karuutta. 
Seppele oli valmistettu havuista ja jäkälästä. Jäkälästä oli seppeleen keskelle muotoil
tu AKS:n rintamerkissä ja lipussa oleva edellä mainittu symbolikuvio.8 

On hyvin vaikea ratkaista, mihin AKS tavanomaisilla marsseillaan pyrki. Juhlapäivi
nä suoritetut demonstraatiot muistuttivat hyvinkin normaaleja kunnianosoituksia 
marsseineen ja lippuineen. Ero oli lähinnä siinä, että demonstraatioon osallistunut 
ryhmä esiintyi aina täysin sotilaallisesti. Sisäpoliittiseen vaikutukseen mielenosoituksin 
tuskin pyrittiin. Lienee turha olettaa, että näillä demonstraatioilla olisi haluttu vaikut
taa esim. Suomen poliittisen systeemin muuttamiseen. 

5 Korhonen ja häneen tukeutuen Nygård ovat aiemmin esittäneet matkan suuntautuneen Bobi Sivenin 
haudalle. Kouluneuvos Uuno Peltoniemi kertoo kuitenkin matkan kulkeneen Snellmanin patsaalle; Ny
gård 1978, s. 174; Korhonen 1966, s. 214. 

6 Nygård 1978, s. 173. Perustuu Kansallisen kokoomuspuolueen arkiston puolueen eduskuntaryhmän pöy
täkirjojen liitteenä olleeseen vetoomukseen puolueille, ptk. 23.4.1931, C 3 pöytäkirjat. 

7 Tiedot AKS:n demonstraatioista ja niiden noudattamista muodoista saatu valokuvien, sanomalehtien ja 
keskustelujen perusteella. Erityisesti kouluneuvos Uuno Peltoniemen kanssa kirjoittaja on voinut kes
kustella näistä asioista. 

8 Tiedot saatu marsseja koskevista valokuvista, katso esim. Nygård 1978, keskellä oleva kuvaliite. 
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Lapuanliikkeen käyttämät joukkomielenosoitukset ja kokoukset sen sijaan olivat ko
rostetusti sisäpoliittisia ja suuntautuivat silloista olotilaa vastaan. Myös suuruus oli eri
lainen. Kun AKS:n demonstraatioissa marssi kymmeniin, korkeintaan satoihin nouse
va kurinalainen joukko, lapuanliikkeen kokouksiin ja marsseihin, eritoten tässä tär
keytensä vuoksi käsiteltävään talonpoikaismarssiin, osallistui tuhansia. Talonpoikais
marssilla aiottiin aluksi painostaa hallitusta, jopa kaataa se. Vaihtuvien poliittisten ti
lanteiden ja poliittisten johtajien neuvottelu- ja järjestelytyön vuoksi siitä kuitenkin 
muodostui aivan muuta. Kyse ei ollut kaappausyrityksestä eikä fasismin kaupunkiin 
marssista. Painostus oli muuttunut tukemiseksi, mutta se ei itse menetelmän luonnet
ta ja mittasuhteita muuttanut. 

Talonpoikaismarssin ymmärtämiseksi on aihetta hieman selvittää lapuanliikkeen 
käyttämää kansanjoukkojen käsittelytaktiikkaa. Liikehän oli alusta pitäen tukeutunut 
joukkokokouksiin. Niitä oli järjestetty Lapualla heti kommunistien "karkotuksen" jäl
keen 1929, maaliskuussa 1930 ja eri puolilla Suomea kevään 1930 kuluessa. Varsinkin 
Lapuan toisen kokouksen jälkeen, joka pidettiin maaliskuussa ja jossa alkoi paljastua 
liikkeen jakautuminen radikaaliin ja maltilliseen siipeen, jyrkkä linja sovelsi vanhaa 
tekniikkaa. Keskusjohto, joka majaili Lapualla, päätti ennalta, mitä linjaa ns. "maa
kuntakokousten" oli noudatettava hallituksen painostamiseksi. Juuri liikkeen radikaa
li siipi, joka oli syrjäytetty Lapuan toisessa suurkokouksessa, piti lankoja käsissään. 
Se muotoili ponsiehdotukset, jotka propagoitiin kovalla työllä kokouksen osanotta
jien mieliin taikka sitten kokouksiin "värvättiin" jyrkän suunnan kannattajia.9 

Poliittisen kriisin pitkittyessä kesään 1930 kokoukset ja mielenosoitukset jatkuivat, 
vaikka hallituksen myöntyminen painostukseen ja kommunistilehtien lakkauttamiseen 
osaltaan taittoi kärjen kapinauhalta. Kesäkuun puolen välin marssit ja demonstraatiot 
voidaan myös tulkita positiivisiksi eleiksi, suosionosoituksiksi sille, että hallitus oli 
päättäväisesti ryhtynyt murskaamaan kommunismia. Niinpä Vaasassa marssi 16.6. pit
kälti toista tuhatta henkeä sen jälkeen, kun oli saatu tieto kommunistilehtien lakkaut
tamisesta. Oulussa marssi oli vielä mahtavampi, sillä siihen osallistui 3000 henkeä, jot
ka olivat kotoisin kuudestakymmenestäneljästä kunnasta, joten lapualaisuus Pohjois
Pohjanmaallakaan ei ollut pelkästään paikallinen ilmiö. Vaikutelmaa vahvistavat Kuo
piossa järjestettyyn marssiin osallistuneet 500 miestä. 10 

Marsseihin ja kokouksiin, yleensä demonstraatioihin oli Suomessa totuttu ennen ta
lonpoikaismarssia. Mahtavia joukkomielenosoituksia oli nähty suurimpien kaupun
kiemme toreilla ja kaduilla jo routavuosina puhumatta suurlakon kokouspäivistä 
1905. Marssittu oli itsenäisyyden koittaessakin, ei ainoastaan Venäjää ja punaisia vas
taan vaan myös valkoisen Suomen juhlistamiseksi ja sen perinnön välittämiseksi. Kuu
luisin marssi lienee ollut ns. talonpoikaisarmeijan paraati Helsingissä 16. toukokuuta 
1918, missä se symbolisesti luovutti vapautetun maan poliitikoille ehdolla, että sen 
luonne säilytettäisiin. Vanha kotimainen perinne oli ehkä tärkeämpi talonpoikaismars
sin malli kuin fasistien marssi Roomaan. 

Olisi erehdys tarkastella talonpoikaismarssia vain sellaisena kuin se näytti tapahtu
mahetkenä, jolloin se kiistämättä tuki valtiota. Marssin alkuperäinen vaikutintausta 
nimittäin osoittaa, että sitä suunniteltiin valtiovaltaa vastustavaksi demonstraatioksi. 
Hallitusta haluttiin painostaa tietyntyyppiseen ratkaisuun. Vallankaappauksenkin aja-

9 Katso esim. Siltala 1980, s. 80; Siltalan tiedot perustuvat maakuntien miesten kokouspöytäkirjoihin 
10.-11.6.1930, Pihkalan kok. 4, VA; ks. myös Finne 10.6.1930 Riekille, Finnen kok. 16, VA. 

10 Tiedot perustuvat sanomalehtien uutisiin, esim. HS ja US 14.-17.6.1930, Ilkka ja Vaasa 17.6.1930. 



117 

tus lienee ollut esillä. 11 Tällä hetkellä voi sanoa, että kahdentoistatuhannen aseetto
man ja armeijan ja poliisin valvoman miehen demonstraatio ei olisi paljon Suomen 
valtiovaltaa hätkähdyttänyt, olipa joukolla millaisia tavoitteita tahansa. Asia ei histo
riallisesti kuitenkaan ole näin. Ensinnäkin marssiajatuksen esitti liikkeen jyrkkä sii
pi.12 Toisaalta liikkeen kannatusta ei ollut mitattu. Johtajien liikkeelle laskemien hu
hujen mukaan heidän ohjelmaansa kannatti 75 % suomalaisista.13 Voimakas poliitti
nen terrori kyydityksineen ja muine väkivaltaisuuksineen (ks. s. 127) antoi vaikutel
man, että lapuanliike pystyi tekemään mitä tahtoi. Varsin korkea-arvoisten sotilashen
kilöiden sekaantuminen joko juoruissa tai tosiasiassa lapualaisten puuhiin ja porvari
puolueiden liikettä kohtaan ainakin julkisuudessa osoittama ymmärtämys loivat poliit
tisen ilmaston, jossa tosiasioiden ei välttämättä tarvinnut merkitä mitään. Liikkeen 
voimaa ei ainakaan kansalaisten silmissä vähentänyt Kallion hallituksen empiminen. 

Liikkeen jyrkkä siipi aikoi järjestää marssin siten, että talonpoikaisjoukot, yhteensä 
40 000 aseellista miestä, viipyisivät Helsingissä, kunnes kommunistilait olisi säädetty. 
Marssin vakavaa luonnetta osoittaa se, että hallitus ja presidentti tekivät kaikkensa 
saadakseen liikkeen johdon luopumaan yrityksestä ja ellei tämä onnistuisi taatakseen 
sille ainakin vastuunsa tuntevan johdon.14 Marssiajatusta kritikoivat myös puolueiden
lehdet. Osin tämän vuoksi liikkeen johtajat joutuivat tinkimään vaatimuksistaan. Eni
ten asiaan lienee vaikuttanut Etelä-Pohjanmaan maalaisliittolaisten suunnittelemat 
vastalausekokoukset.15 Kosola kumppaneineen joutui julkisuudessa vakuuttamaan, et
tä marssi sujuisi rauhallisesti. Maalaisliiton pysyminen kommunisminvastaisessa rinta
massa oli liikkeelle elinkysymys. 

Kun marssin toteutuminen alkoi näyttää varmalta jo kesäkuun puolenvälin jälkeen, 
hallitus ryhtyi varotoimiin, vaikka jo tällöin oli sivuutettu tilanteen kriittisin kohta. 
Asevarastoja siirrettiin Pohjanmaalta, rannikkopattereita vaadittiin pantavaksi taiste
luvalmiuteen ja setelivarantoa ehdotettiin siirrettäväksi pois pääkaupungista. On il
meistä, ettei esim. kahta viimeksi mainittua ehdotusta olisi tehty, elleivät jotkut olisi 
todella pelänneet kaappausyritystä. Eri asia on se, ettei hallitus enää katsonut asiak
seen suostua ehdotuksiin. Mutta sekin tarvitsi poliisin ja asevoimat järjestyksen ylläpi
tämiseen. Hallitus ei voinut luottaa suojeluskuntien tukeen kriisitilanteessa, ja ylipääl
likkö antoi varsinkin maaseutusuojeluskuntien mielialoista pessimistisiä tietoja halli
tukselle.16

Talonpoikaismarssi päätettiin lopullisesti toteuttaa ns. Lapuan neljännessä suurko
kouksessa 20.-21.6. Marssin järjestämiseksi valittiin em. Lapuan liikkeen valtuuskun
ta, eräänlainen maakuntien edustajisto. Siihen kuului 31 jäsentä: Etelä-Pohjanmaan 
16-jäseninen valtuuskunta, kaksi edustajaa Viipurista, kaksi Helsingistä ja yksi kusta
kin maakunnasta. Jäsenet olivat, kuten jo aiemmin on huomattu, etupäässä vanhoja
aktivisteja. Mukana oli myös ruotsinkielisen oikeiston miehiä. Marssi "vakinaisti" liik
keen "johdon", sillä sen kolmea komentajaa Vihtori Kosolaa, Vihtori Herttuaa ja Ii
vari Koivistoa alettiin kutsua Lapuan johdoksi. 11 

11 Siltala - Donnerin muistiinpanoihin tukeutuen - toteaa Donnerin olleen hätäännyksissä siitä, että 
Martti Pihkala, joka johti lapualaisten puolesta neuvotteluja hallituksen kanssa, oli päässyt rauhalliseen 
ratkaisuun, Siltala 1982, s. 141. 

12 Katso Siltala 1980, s. 104. 
13 Näin mainitsi mm. Kosola Stockholm Tidningen-lehdelle, US 19.6.1930. 
14 Katso esim. Väinö Tanner, Kahden maailmansodan välissä. Helsinki 1966, s. 116. 
15 Lehtien mielenilmauksista esim. HS, US ja SS 17.6., 20.6., 25.6. ja 30.6.1930; maalaisliittolaisten aikeis

ta Leinonen 1960, s. 88. 
16 Hyvämäki 1971, s. 84-85, 195-98; Siltala 1982, s. 106-107; vrt. Vuorimaa 1931, s. 69-71. 
17 Vuorimaa 1931, s. 91-95; Hyvämäki 1971, s. 228,280: Juva 1957, s. 416-17; Siltala 1980, s. 108. 
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Jo ennen marssia johto tunnusti julkisuudessa tukevansa marssilla Svinhufvudin hal
litusta, sillä se lupasi jäädä odottamaan, miten hallituksen toimenpiteet kommunismin 
tukahduttamiseksi vaikuttivat. Se vaati kuitenkin pikaista tulosta. 18 Valtiovalta puoles
taan minimoi vallankaappausuhan antamalla yleisesikuntaupseereiden, Talvelan ja 
Hägglundin johtaa marssia. Marssia ja kaupungissa liikkumista rajoitettiin suuresti, 
osanottajia sai olla vain 12 000 ja osallistuneiden alimmaksi ikärajaksi tuli 24 vuotta. 19 

Marssia demonstraatioluonteisena politiikan välineenä lienee aihetta kuvata tarkem
min. Hyvän mahdollisuuden sen näkyvän osan erittelyyn tarjoavat lehtikirjoitukset se
kä historiantutkimuksessa vielä verraten harvoin käytetty materiaali, elokuva. Talon
poikaismarssi filmattiin tapahtumahetkellä. Filmin arvo lähteenä on kiistämätön, vaik
ka sen yksittäisillä kuvilla ei geneettisessä, kronologisessa tai edes asiallisessa mielessä 
tarvitse olla toistensa kanssa mitään tekemistä ja vaikka elokuvassa, kokonaisuutena, 
toteutuu kuvaajan, ohjaajan ja leikkaajan näkemys tapahtumasta, ei niinkään tapah
tumien oma logiikka ja järjestys. 20 Elokuva talonpoikaismarssista lienee toisaalta de
monstraatio, toisaalta sen kuvaus. Mutta siitä saa käsityksen asioiden mittasuhteista, 
jotka asiakirjojen perusteella jäävät epäselviksi. Kahdentoistatuhannen miehen muo
dostelma näyttää aivan yhtä vaikuttavalta joukolta kuin katsojista 1930, ja tätä ulottu
vuutta muu lähde kuin kuva ei paljasta. Kuvat myös kertovat marssin hallitun ja jär
jestelmällisen luonteen sekä muusta yhteydestä selville käymättömän liikkeen. 

Jo marssijoiden saapuminen pääkaupunkiin oli vaikuttava tapahtuma. Osallistumi
sen ehdoksi oli asetettu, että kukin marssija pystyi kustantamaan matkansa itse. Tällä 
kuten 24 ikävuoden ikärajalla karsittiin marssijoista ns. huligaaniaines. Ja vaikka suu
rin osa miehistä saapui Helsinkiin erikoisjunilla, näyttivät myös osanottajien autokara
vaanit keulassa liehuvine Suomen lippuineen 1930-luvun alun Suomessa mahtavilta. 
Vastaantulijoiden ja liikkeeseen suopeasti suhtautuneiden oli pysähdyttävä tervehti
mään niitä nenäliinaa tai valkoista lipua liehuttaen. Valmistelut sujuivat järjestykses
sä. Muodollinen täsmällisyys oli onnistuttu luomaan autojen tunnuksia myöten. Kuri

ei hävinnyt majoitukseen tai muonitukseen siirryttäessä. Leipälaukut ja lottien kenttä
keittiöistä jakama muona korostivat vaikutelmaa, että oltiin menossa paraatiin, ei val
lankaappausyritykseen. 

Kuvat eivät tietenkään kerro edellä mainittua tosiasiaa, että tiukat määräykset esti
vät vaeltelun, spontaanin kokoontumisen ja kulkeutumisen Pitkänsillan toiselle puolel
le. Helsinkiläisistä olisi varmaan tuntunut huvittavalta nähdä jäykkään tummaan tai 
harmaaseen asuun puetut maalaiset marssimassa tai seisomassa kadunkulmissa pieni
nä lepohetkinä, ellei ilmassa koko ajan olisi väreillyt muukin kuin heinäkuun helle. 
Päät kääntyivät odottaen Ostrobotnialle, jota marssin johto aktivistien perinnäiseen 
tapaan piti keskuspaikkanaan. Kuvissa korostetusti näkyvä seisoskelu saattoi tosin si
sältää muutakin kuin pelkästään ihmettelyä ja neuvottomuutta. Se voisi kuvastaa van
haa suomalaista painotuskeinoa: seisoskelulla osoittaa, ettei asia ollut selvinnyt. 

Marssijoilta puuttuivat uniformut. Näin vaikuttavaa demonstraatiota suoritettaessa 
olisi odottanut osanottajien pukeutuvan muutenkin yhtenäisesti kuin värittömästi ja 
harmaasti. Mutta yhtenäinen asu olisi muistuttanut liiaksi valkoisen armeijan Helsin
kiin marssia tai viitannut diktatuurimaiden menettelytapoihin. Parempi oli säilyttää 
liikkeen talonpoikainen kuosi kuin lavastaa esitys militarismin ilmaukseksi. Aktivis-

18 Katso esim. Kokko 1930, s. 41. 
19 Vihtori Kosola, Viimeistä piirtoa myöten, s. 229-230; Marssin organisointi ja rajoitukset selviävät 

myös SA:ssa olevista marssin vastaanottotoimikunnan papereista ja organisaatiokaaviosta, PK 416; esi
tys asiasta myös Siltala 1980, s. 129-130; Talvela 1976, s. 101-102. 

20 Tästä Toivo Nygård, Elokuva talonpoikaismarssista kesällä 1930. Historian tutkimus ja elokuvaseminaa
ri (1981) puheenvuorot. (käsikirjoitus) 
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tien komentamille talonpoikaisjoukoille näytti varsin hyvin riittävän se nöyryytys, jo
hon Suomen tasavallan poliitikot ainakin julkisesti pakotettiin varaamalla heille täysin 
statistin ja armopaloja nauttivan osa valkoisen armeijan komentajan, itse valkoisen 
armeijan ja sen kärjessä kulkevan aktivistijoukon rinnalla. 

Osajako selvisi heti varsinaisen marssipäivän alussa, kun Töölön pallokentälle jär
jestyneille joukoille puhunut K.R. Kares tulisesti ruoski "Suomen historian surkeaa 
näytelmää". Puoluemielen lumoissa oleva eduskunta heikkoine hallituksineen oli salli
nut kommunismin kalvaa Suomen länsimaista yhteiskunta- ja oikeusjärjestystä. Aivan 
kuin valkoisen Suomen ykseyden tunnustukseksi ohjelmaan kuului tämän jälkeen tri 
Paul Danielsonin ruotsinkielinen puhe. Pallokentälle kokoontunut marssijoiden jouk
ko kuunteli puheita vapaassa asennossa marssin siviililuonnetta korostaen. Ja sitä täy
densivät sangen spontaanit ja innokkaat hurraa-huudot. Pallokentältä marssijat pur
kautuivat Mannerheimintielle, Runeberginkadulle ja etenivät Vanhan kirkon luokse 
Kosolan, Kareksen ja Koiviston johdolla. Soittokunta puhalsi tahtia, miehet etenivät 
ruoduissa maakunnittain kilpi tunnusmerkkinä. Vastaantulevat lomalla olleet sotilaat 
tervehtivät kulkuetta osoittaen sen kuuluvan virallisiin ja tunnustettuihin seremonioi
hin. Kosola ja Kares johtivat marssia Bulevardille, ja vapaussoturien haudalle lasket
tiin seppele, jonka nauhoihin oli kirjoitettu Kramsun säe: "Ei oikeutta maassa saa, 
ken itse sit' ei hanki". Saksalaiset ja suomalaiset vapaussoturit "löivät kättä" haudoil
la, sillä liikkeen edustajat laskivat seppeleen myös saksalaisten haudoille. 

Koko ajan muodostelma säilytti ryhtinsä. Asian olivat hoitaneet tulevat kenraalit. 
Siitä oli poistettu talonpoikaisliikkeiden populistisuus ja improvisointi. Koko marssin 
aikana ei sanallakaan puututtu talonpoikia koettelevaan pula-aikaan, pakkohuuto
kauppoihin, maataloustuotteiden hintoihin eikä veroihin. Niin lavastettu kuin tämä 
demonstraatio olikin, se kuitenkin selittää lapuanliikkeen luonnetta. Se osoitti, että 
liike ainakin ulkonaisesti oli hyvin poliittinen. Poliittisuutta ei suinkaan vähentänyt Se
naatintorilla tapahtunut huipennus, jonne mahtavalta näyttävä ja vaikuttava kaksitois
tatuhantinen miesjoukko virtasi iltapäivällä. Nikolainkirkon portaille oli kansa ryhmit
tynyt katsomaan näytelmää. Siellä seisoivat Kosola ja Kares esikuntineen, sinne saa
pui autonomiaa Venäjän hyökkäystä vastaan puolustanut valtioneuvos Danielson-Kal
mari, siellä olivat perustuslaillista vastarintaa edustaneet Svinhufvud ja Söderholm, 
sinne saapui itsenäistymisen ruumiillistuma valkoinen kenraali Mannerheim, joka jäl
leen "tarkasti" aktivistien johtamaa harmaanmustaa armeijaansa, sinne joutuivat saa
pumaan presidentti Relanderkin, täysin statistin osaan jääneet valtioneuvoston jäse
net ja eduskuntaa, puoluevallan pesäpaikkaa, symboloiva puhemies, Sunila. 21 Kaikki 
sellaiset, joilla oli tai joilla voitiin ajatella olevan merkitystä kesän 1930 suomalaisessa 
politiikassa, olivat läsnä ja he esiintyivät kuvissa juuri siinä asemassa, johon lapuanlii
ke heidät olisi sijoittanut. Lavastus tai ei. Paljon nielemistä vapaaehtoinen taipumi
nen tällaiseen ohjantaan sivustakatsojilta vaati. Ehkäpä tämä näytteillepano lähes yh
tä hyvin kuin liikkeen jäsenmäärät ja siihen kuuluneiden ammatti tai koulutuspohja il
mentää liikkeen voimaa 1930 kesällä ja ennen kaikkea sitä merkitystä, mikä sillä aja
teltiin olevan. 

Torilla pidetyt puheet eivät tuoneet mitään uutta. Rovasti Väinö Malmivaara saar
nasi Jumalan saapuneen tuomitsemaan kansannousun käden kautta maanpetoksellista 
ja kaikkea pyhää pilkkaavaa kommunismia. Vihtori Kosola julkisti liikkeen vaatimuk-

21. Edellä oleva kuvaus on suoritettu SEA:ssa olevan filmin Talonpoikaismarssi perusteella. Puheet on
otettu ja kulku tarkistettu sanomalehtien perusteella, esim. HS, US, SS 6.-8.7.1930. Puheet ja marssi
ohjelma julkaisu myös Kokko 1930, s. 42--49. Siltala (1980) on analysoinut marssia samaan tapaan.
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sen jälleen kerran. Kommunistilait oli saatava ja kommunistien vaikutusmahdollisuu
det hävitettävä perin juurin. Liike ei luopuisi ennen kuin vaatimus oli täytetty viimeis
tä kirjainta myöten. Suomalaisen kansanjohtajan, vaan ei fasismin, tervehdystapaa 
noudattaen Kosola käsi ylhäällä johti joukkojen eläköönhuutoa. Presidentti Relander 
puolestaan johti kolminkertaista eläköönhuutoa isänmaalle vakuutettuaan kuulijoille, 
että kansanliike kiirastulen tavoin oli puhdistava ja kokoava kansan rakentavaan yh
teistyöhön sisäisesti ja ulkonaisesti lujan valtion luomiseksi.22 Puoluepolitikoinnin jäl
keen virkaansa noussut presidentti ei saattanut tässä tilaisuudessa sanoa muuta. Hä
nen osansa ei ollut vaikuttaa Senaatintorilla talonpoikaismarssin aikana. Demonstraa
tio loppui Maamme-lauluun. 

Talonpoikaismarssi ei siis tapahtumahetkellä suuntautunut valtiovaltaa vastaan. Se 
oli kansallinen ja korostetun isänmaallinen mielenosoitus. Painostustehtävänsä se -
paradoksaalista kylläkin - oli täyttänyt jo ennen tapahtumistaan. Silloin kun sitä vas
ta suunniteltiin, silloin kun sillä vasta uhattiin, se kaatoi Kallion hallituksen, joka tus
kin muutenkaan olisi pysynyt pystyssä vuoden 1930 kriisin pitkittyessä. 

Jos mielenosoituskin voidaan lukea verrattain usein käytettyihin poliittisiin menetel
miin, lapuanliikkeen käyttöön ottama viranomaisten painostaminen joukkoilmoittautu
misin oli 1930-luvun alussa vielä melko harvinainen keino. Tosin sen jonkinlaista ne
gatiivista vastamenetelmää eli lakkoa eri asteineen ja muotoineen oli käytetty Suo
messa poliittisenakin välineenä jo kauan. Sopivin vertailukohta, jos varsinaiset suur
ja yleislakot, joiden organisoijina toimivat puolueet ja/tai ammattijärjestöt ja joissa 
poliittisten tarkoitusperien ohella oli kyseessä myös taloudelliset vaikuttimet, lienee 
routavuosien kutsuntalakot. Kutsuntalakkojen luonne oli negatiivinen, koska niihin 
kuului olla tekemättä jotakin, ei menty asevelvollisuuskutsuntaan. 23 Sen sijaan joukol
la syylliseksi ilmoittautuminen oli aktiivimpaa tekemistä eli astumista viranomaisten 
eteen sen sijaan että kutsuntalakoissa oli näitä paettu. Menetelmä vaati huomattavaa 
röyhkeyttä. Se ei ollutkaan itsenäinen poliittinen toimintamenetelmä vaan poliittisen 
terrorin seuraus, keino tai yritys päästä yksilöllisestä vastuusta turvautumalla joukon 
selän takana piileskelyyn. 

Tuntuu siltä, että joukkoilmoittautumisen ajatus syntyi poliittisen terrorin tultua il
mi, silloin kun piti vastata teoista. Selvää kuitenkin on, että sen hyväksyneet kuului
vat liikkeen jyrkkään siipeen, siihen ryhmään, joka toisessa suurkokouksessa maalis
kuussa 1930 oli jäänyt tappiolle mutta joka ei siihen alistunut, ei tyytynyt normaaliin 
poliittiseen toimintaan vaan turvautui menetelmään, jonka uskoi jo kerran aikaisem
min pelastaneen Suomen tuhoutumiselta. Vanhaan perinnäiseen tapaan poliittinen ter
rori haluttiin kätkeä, ja kun se paljastui, haluttiin sen suorittajat pitää salassa. 

Tämä oli lähtökohta myös liikkeen kuuluisalle terroriavaukselle, Työn Äänen kirja
painon särkemiselle, mikä johti joukkoilmoittautumisiin. Tämän Vaasassa 28.3.1930 
yöllä suoritetun teon jälkeen aloittivat viranomaiset tutkimukset, jotka olivat sikäli 
helppoja, että ainakin se ryhmä, jota teosta voitiin epäillä, oli tiedossa ja että eräs La
puan patruunatehtaalla työskennellyt ja painon särkemiseen osallistunut urheilijanuo
rukainen oli puukkonsa pudottaessaan jättänyt selvän, yksilöön viittaavan johtolan
gan. On vaikea sanoa, miten esim. Suomen Lukon valtuuskunnan maltillinen siipi oli-

22 Esim. HS 8.7.1930. 
23 Suppean mutta selkeän kuvan kutsuntalakoista ja niihin johtaneista ja liittyneistä poliittisista tekijöistä 

saa esim. Einar W. Juvan artikkelista, Laiton asevelvollisuuslaki, kutsuntalakko ja virkamiesten erotta
miset, Venäläinen sortokausi Suomessa. Porvoo 1960, s. 63-67; perusteellisemmin Eino Jutikkala, Lait
tomat asevelvollisuuskutsunnat ja torpparikysymys, Suomalainen Tiedeakatemia. Esitelmät ja pöytäkir
jat 1969. Helsinki 1970, s. 173---185. 
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si suhtautunut rikokseen, ellei todiste olisi ollut niin kiistaton. Nyt Leinonen ja Lauri 
Halme matkustivat Lapualle, jossa Leinonen vaati Kosolalta, että teon tekijäin oli il
moittauduttava. Tähän Kosola ei ollut halukas ja esitti kantanaan, etteivät "pojat" 
niin vain suostuisi ilmoittautumaan. Juttuhan saattaisi jäädä selvittämättä. Näkijöitä 
ei ollut. Mutta oli kuitenkin puukon tuppi,24 muistutti Leinonen. 

Tapahtumat kehittyivät. Lapualla järjestettiin kiireesti 3.4. kokous, johon osallistui 
useita satoja liikkeen kannattajia. Siinä päätettiin turvautua painostamiseen vastuusta 
pääsemiseksi. Hallitukselle lähetettiin sähke, jossa kyllä tunnustettiin painon särkemi
nen mutta ilmoitettiin hyväksyttävän teon vaikuttimet. "Suppea piiri" lienee myös ke
hitellyt suunnitelmaa joukkoilmoittautumisesta. Mutta mielipiteet jakaantuivat tässä
kin ryhmässä eikä ilmoittautuminen saanut kannatusta enempää kuin salassapitovaati
mus. 25 Joka tapauksessa 9.4. Vaasaan saapui toistakymmentä autokuormaa "maakun
nan" miehiä ja heihin liittyi useita junalla saapuneita. Yhteinen tie kulki maaherra 
Bruno Sarlinin luo. Etunenässä marssivat jo tällöin Kosola, Herttua, Koivisto ja pan
kinjohtaja Yrjö Nikula,26 joka oli kiihkeimpiä jyrkän toiminnan vaatijoita. 27 Maaher
ralle jätettiin kirje, jossa todettiin allekirjoittaneiden, 72:n miehen, särkeneen Työn 
Äänen kirjapainon Vaasassa 28.3. Liikkeen ylle jo langennutta väkivaltaisuuden mut
ta ennen kaikkea talonpoikien halveksimaa epärehellisyyden varjoa koetettiin hävit
tää toteamalla, että tarkoituksena ei ollut pakoilla vaan syyllisyyttä osoittamaan oli jä
tetty merkkejä johtamaan tutkijoita oikeille jäljille.28 

Kun viisi lapualaista haastettiin oikeuteen, poliittinen painostus jatkui. Se oli osin 
myös reagointia viranomaisten toimiin. Väkivaltasiipi ei näyttänyt kykenevän positiivi
seen toimintaan vaan pyrki vastaamaan edellisestä laittomuudesta aiheutuneisiin viran
omaisten toimiin. Vaasan raastuvanoikeuteen ilmoittautui näiden viiden kanssasyylli
seksi 67 miestä. 29 Kuten aiemmin jo on todettu, lapuanliikkeelle tyypillisen painostus
politiikan voidaan katsoa alkaneen juuri huhtikuun alussa joukkoilmoittautumisen ta
pahduttua. Silloin liike rikkoi poliittisen demokratian pelisäännöt. Hyvin leväperäises
ti viranomaisetkin yrittivät tehdä työtään, ja jyrkkä siipi reagoi parhaaksi katsomal
laan tavalla. Kuten usein käy, menetelmät kovenivat. Ensimmäinen poliittinen terrori
teko oli synnyttänyt vielä demonstraation. Siitä aiheutuneet seuraukset ja poliittisen 
tilanteen erilainen arviointi, liikkeen johdon eripuraisuus, monenlaisen aineksen liitty
minen joukkoon, hallituksen ja hallituspuolueiden empiminen ja myöntyminen muo
dostivat vaikutintaustan, jossa poliittinen terrori, ehkä rauhan aikana laajamittaisin, 
tunkeutui suomalaiseen politiikkaan. 

Ilmoittautumista sovellettiin laajemmin sen jälkeen kun perustuslakivaliokunnan jä
senten, kansanedustajien Rötkön ja Pekkalan, kyyditykseen syylliset alkoivat paljas
tua, kun jäljet johtivat liikkeen "kyyditysosastoon". Kosti Paavo Eerolaisen ja Arttu
ri Vuorimaan luovuttamista viranomaisille vaadittiin. Kosola taipui, mutta samalla or
ganisoitiin uusi joukkoilmoittautuminen. Liikkeen johto kehotti kaikkia "aatteellisia 

24 Katso esim. Jaakko Korjus, Vihtori Kosola. Legenda jo eläessään. Porvoo 1976, s. 122-25; painon sär-
kemisestä oli uutisia lähes jokaisessa tärkeämmässä sanomalehdessä. 

25 Katso esim. Vaasa 4.4.1930; Korjus 1976, s. 126. 
26 Tiettävästi Nikula organisoi painon särkemisen ja lähetti miehet matkaan, Siltala 1982, s. 51. 
27 Nikula oli myös jyrkän suunnan se mies, joka aktiivisesti pyrki konfliktiin viranomaisten kanssa tehdäk

seen paluun laillisiin menetelmiin mahdottomaksi. Hän toimitti ja rahoitti pankkinsa välityksellä Akti

visti-lehteä. Hänen suhtautumistapansa pääosin aiheutti, että lehti oli asenteiltaan väkivaltaa ja kapinaa 
lietsova. Nikula kuului sisärenkaaseen ja hänen vaikutuksensa oli suurimmillaan kesällä 1930, Eerolai
nen Uusi Maailma 4/1964 ja Siltala 1982, s. 51. 

28 Vaasa 10.4.1930; Korjus 1976, s. 128. 
29 Korjus 1976, s. 128. 
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kyyditsijöitä" saapumaan pääkaupunkiin ja ilmoittautumaan poliisille. Vastaavanlaisia 
ilmoittautumisia tapahtui maakunnissa. "Syyllisiä" ilmestyi toista tuhatta. Kaikki ta
pahtui erittäin kuumentuneessa ilmapiirissä, sen jälkeen kun entisen presidentin Ståhl
bergin kyyditys oli säpsähdyttänyt maata. Ilmoittautumiskokous pidettiin jo perinnäi
seen tapaan Ostrobotnialla. Sieltä poistettiin kaikki ne, jotka eivät halunneet allekir
joittaa varta vasten laadittua syylliseksi tunnustautumiskirjelmää. Sitä ei suinkaan jä
tetty pikkuvirkamiehille vaan Kosolan johtama viisitoistamiehinen lähetystö vei sen si
säministeri Kuokkaselle. 30

Tehtävänsä demonstraatio tuntuu täyttäneen, koska sisäministerin vastauspuhe sisäl
si oikeastaan vain toteamukset, että kyyditykset tutkitaan mutta että hallitus tulisi te
kemään kaikkensa juuriakseen maanpetoksellisen toiminnan Suomesta. Hallitus koko
naisuudessaan tuskin oli operaatioon kovinkaan tyytyväinen31, mutta kyyditsijöiksi il
moittautuneiden mieltä eivät näyttäneet sen murheet painavan, sillä "isänmaallinen 
juhla", jonka eräs keskeinen osa oli K.R. Kareksen puhe, jatkui Ostrobotnialla san
gen myöhään. Kareksen mielestä kansanliikkeen oli luotettava hallitukseen ja edus
kuntaankin mutta ennen kaikkea itseensä ja viime kädessä Jumalaan. 32 Ilmoittautumi
nen maakunnissa jatkui, tosin vaatimattomammissa puitteissa, vuoden 1931 tammi
kuuhun.33 

6.2.2. Poliittinen terrori - vaaliterrori, kyyditykset ja kapinayritys

Yksilöön ja ryhmiin kohdistuva terrori on raja, jonka toiselle puolen jäävät demok
ratiaa ainakin periaatteessa kannattavat ja yksilön vapauden hyväksyvät ryhmät ja yk
silöt. Sen yli astuvia käsiteltäessä ei voida puhua mistään yhteisesti sovittavissa olevis
ta periaatteista. Terrorin hyväksyminen merkitsee periaatteessa kaikkien sekä laillis
ten että laittomien keinojen käyttöä joidenkin ns. korkeampien tavoitteiden saavutta
miseksi. Jonkin ryhmän harjoittamaa terroria on hyvin vaikea tutkia, koska siinä ei 
näytä olevan, eikä itse asiassa olekaan, minkäänlaista säännönmukaisuutta. Keinot va
litaan tilanteen mukaan. Ainoa selvä piirre tuntuu olevan menetelmien koveneminen, 
jos terrori saa jatkua. 

Aktivistit olivat hyväksyneet kaikki poliittisen terrorin menetelmät murhaa myöten. 
Vuonna 1918 sitä olivat jatkaneet sekä valkoiset että punaiset. Rauhalliset olot eivät 
täysin poistaneet terroria sen äärimmäisessä muodossakaan, mitä esim. sisäministeri 
Heikki Ritavuoren murha osoittaa niin paljon yksilöllisiä vaikuttimia ja sielullisia teki
jöitä kuin murhaan sisältyikin. Suomalainen äärioikeisto, sen eräs osa astui 1920- ja 
in-l11v11n v::iihteP,s::i tprrnrin tiPIIP. MPnPtelmii t11nt1111 ,elvii-.ti j::ilrnnPen ,11nm::ihi\:Pn 
äärioikeiston. AKS ei toiminut laittomasti, jos "sielullinen" pakottaminen jätetään ot
tamatta huomioon. Sen sijaan eräät lapuanliikkeeseen, Itsenäisyyden Liittoon ja 

30 Ilmoittautumisasian kehittelystä katso Siltala 1982, s. 218-224. Lapualaisjohtajien, etenkin Pihkalan ja
Donnerin, ajaman syyllisten ilmoittautumisen takana oli ajatus saada liikkeen ja Svinhufvudin hallituk
sen välinen skisma poistetuksi sekä ennen kaikkea rehtiyttä näyttelemällä palauttaa liikkeen menettämä 
kansansuosio. Ilmoittautumiskokouksesta Ostrobotnialla uutisoivat kaikki tärkeimmät lehdet, HS ja SS 
21.10.1930; myös Korjus 1976, s. 177-178. 

31 Tästä katso esim. Procopen muistiinpanot, VA, Procopen kok., kansio 52.
32 Korjus 1976, s. 179. 
33 Yhteensä kyyditysilmoittautujien määrä nousi kolmeen neljään tuhanteen, Ajan Sana 10.11.1930; Silta

la 1982, s. 230. Kaikki eivät suinkaan olleet todella osallistuneet kyydityksiin. Siltalan väitöskirja tulee
sisältämään analyysin kaikista kyyditsijöistä. 
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IKL:seen kuuluneet henkilöt syyllistyivät tähän. Toisaalta Suomen Aktiivista Vastus
tuspuoluetta lukuun ottamatta Suomessa ei ole toiminut muuta merkittävää järjestöä, 
joka virallisesti olisi tunnustanut terrorin menetelmäkseen tai jonka jäsenistö kollektii
vinakaan olisi kannattanut väkivaltaisuutta. Terrori näyttää siinneen ristiriitojen ja si
säisten skismojen vuoksi. Mutta esteettömästi se pääsi riehumaan siksi, että viran
omaiset eivät tarpeeksi voimakkaasti käyneet siihen käsiksi. Tämän takana taas oli 
se kummalliselta tuntuva seikka, että he syystä tai toisesta pitivät menettelyä tavoit
teen kannalta hyväksyttävänä. 3' Tämä sekä yleisön melko hyväksyttävä suhtautumi
nen näyttävät puhuvan sen puolesta, että lapuanliikettä itse asiassa ei katsottu vallan
kumoukselliseksi liikkeeksi vaan senhetkistä valtiojärjestelmää puolustavaksi suun
taukseksi. 

Terrorismin lievin muoto, jos sanalla ymmärretään rikollista toimintaa, lienee ollut 
vaaliterrori, ts. äänestäjien pakottaminen tai manipuloiminen äänestämään tiettyyn 
suuntaan, jotta jollekin puolueelle tai poliittiselle suuntaukselle saataisiin laillinen py
hitys. Lapuanliike turvautui tähän menetelmään vuoden 1930 vaaleissa. Tarkoitus oli 
yksiselitteinen. Eduskuntaan oli saatava sellainen enemmistö, että kommunistilait saa
taisiin säädetyksi. Aikomus oli muodollisesti demokraattisin keinoin kaventaa demok
ratiaa. Tavoite oli epädemokraattinen ja laillisia keinoja käytettiin vain, jos ne tehosi
vat. Ainakin joissakin hyvin vaikutusvaltaisissa piireissä haudattiin ajatusta, että jollei 
uusi eduskunta olisi kommunistilakien säätämiselle myötämielinen, olisi hallituksen 
tyydyttävä vaihtoehtoiseen menettelyyn. Säädettäisiin ensin ns. Kivimäen linjan laki
esitykset. Sen jälkeen eduskunnasta näiden lakien avulla karsittaisiin tarpeellinen 
määrä vasemmistolaisia. Sillä aikaa suojeluskunnan ja poliisin olisi tukahdutettava 
vastarinta. 35 Liikkeen lakivaliokunta oli puolestaan jo kesällä suunnitellut uudistuksia, 
joiden mukaan vaalitapa olisi muutettu enemmistöperiaatteiseksi, eduskunnan jäsen
määrä 150 hengeksi ja istuntokausi kaksikuukautiseksi. Eduskunnalta olisi otettu oi
keus muuttaa hallituksen esityksiä. Äänioikeuden olisi saanut henkilö, joka kahtena 
edellisenä vuotena oli maksanut välitöntä valtionveroa. 36 

Vaalien tuloksen vuoksi uhkapeliin ei tarvinnut ryhtyä. Mutta tulos oli tuskin kan
salaisten täysin vapaan mielipiteenmuodostuksen seurausta. Vaalia edelsi, kova poliit
tinen painostus, jossa ns. vaaliterrori lienee ollut vain lievin toimintamuoto. Keinois
ta, joita vuoden 1930 eduskuntavaaleissa käytettiin, voidaan mainita mm. vaaliottei
den pidättäminen äänensä "Moskovalle" antavilta kansalaisilta, jolla 1930 tarkoitet
tiin kommunisteja. Myös vaaliluetteloiden sensurointia lienee tapahtunut, ja moni 
epäluotettavaksi katsottu henkilö sai huomata nimensä puuttuvan äänioikeutettujen 
luettelosta. 37 Henkilökohtainen painostus uhkauksin oli pienimpiä rikkeitä pelissä, jon
ka panoksena eräiden mielestä näytti olevan koko Suomen poliittinen järjestelmä. 

Vaaliterrori lienee 1930 ollut suurimmillaan koko Suomen maailmansotien välisen 
ajan poliittisessa historiassa, mutta se ei päättynyt lapuanliikkeen lakkauttamiseen. 

34 Tässä yhteydessä ei ole aihetta tarkemmin puuttua viranomaisten ja suuren yleisön suhtautumiseen ääri
oikeiston käyttämiin toimintamenetelmiin. Siltala on kuvannut niitä lapuanliikkeen osalta em. työssään 
(1982). 

35 Tiedot perustuvat Talvelan kirjeeseen Saastamoiselle 2.10.1930, V A, Saastamoisen kok., kansio 16; vrt. 
mitä Procopen mainitsee asiasta muistiinpanoissaan 16. ja 23.7. 1930, VA. Procopen kok., kansio 45; 
Asian on tuonut esiin myös Siltala 1980, s. 214; Kivimäen linjan ehdotus VP I 1930, ptk. s. 995-96; 
Jääskeläinen 1977, s. 476. Oleellista oli, että jo syyte valtiopetoksellisuudesta olisi aiheuttanut vaalioi
keuden menetyksen. 

36 Ehdotus pääsi vahingossa julkisuuteen heinäkuun alussa 1930, Kokko 1930, s. 51-58; HS 7.9. ja 
8.9.1930, jossa Ståhlbergin asiaa käsitellyt puhe. 

37 Tiedot perustuvat vaalien jälkeisiin lehtikirjoituksiin; myös Siltala 1980, s. 209-212. 
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Isänmaallisen Kansanliikkeen toimintatapoihin, ainakin joillakin seuduilla, tuntuu ku
luneen terrrori vuonna 1933. Itsenäisyyden ja Lain Puolesta -järjestön Kajaanin tie
dottaja totesi mustapaitoja esiintyneen seudulla vaalien edellä. Hänen raporttinsa mu
kaan Kajaanin Puutavara OY:n tehtaalla oli työläisiä puettu väkisin mustiin paitoihin. 
Varsinaista vaaliterroriakin hänen mukaansa oli harjoitettu. Mutta tapausten todista
minen oli erittäin vaikeaa, tarkkailija huomautti. Positiivisemmin vaalien tulokseen 
yritettiin vaikuttaa kuljettamalla autoilla vaalipaikalle sellaisia henkilöitä, joiden epäil
tiin horjuvan äänestääkö kokoomusta vai IKL:ttä. Niitä jotka olivat joutuneet terro
rin uhriksi joko peloteltiin tai lahjottiin pysymään hiljaa.38 Alkavalla kolmekymmenlu
vulla henkilölle oli työpaikka yhtä kallis kuin ääni puolueelle tai toiselle. 

On täysin mahdotonta edes arvioida, mitä vaaliterrori merkitsi 1933. Missään ta
pauksessa se ei vaikuttanut paljon vaalien tulokseen. Ainakin siinä suhteessa tilanne 
oli muuttunut täysin kolmessa vuodessa. Olihan 1930 ns. isänmaallinen rintama saa
nut suuren vaalivoiton. Kokoomuksen, isänmaallisen rintaman keskuksen - lapuanlii
kehän ei esiintynyt omana ryhmänään - edustajien luku oli vuodessa noussut 28:sta 
42:een.39 Paikkaluvut eivät vielä kerro koko totuutta, sillä oikeistopuolueiden edusta
jista suurin osa tuki lapuanliikkeen vaatimuksia. Vuonna 1930 terrori oli johtanut tu
lokseen. Mutta sen oli aiheuttanut muu kuin vaalimanipulaatio, vaikka sekin oli osal
taan lisännyt vaikutusta. Sillä oli myös ollut oma tehtävänsä. Vaaleissa tapahtuneita 
rikoksia oli vaikeampi todistaa kuin suoranaista väkivaltaa. Siksi se - ehkä loppujen 
lopuksi enemmänkin kuin väkivalta herätti tunnetta, että politiikassa voitiin tehdä mi
tä tahansa joutumatta siitä millään tavoin vastaamaan. 

Äärioikeiston kolmekymmenluvun alussa harjoittama toinen poliittisen terrorin me
netelmä oli vaaleilla valittujen edustajien pakottaminen eroamaan luottamustoimis
taan. Terrori kohdistettiin kansanedustajista kunnallisvaltuutettuihin. Keinona oli uh
kailu. Tavoite saavutettiin etenkin kunnallisen edustuksen tasolla. Kansanedustajiin 
kohdistuneet pakotteet- herättivät aina huomiota, mutta esim. syrjäseuduilla ilmapiirin 
ollessa liikkeen tavoitteille myötämielinen tai kommunisminvastainen, pakottamiset 
saattoivat joko jäädä kokonaan vaille huomiota tai saivat viranomaisilta vain laimeaa 
mielenkiintoa osakseen. 

Kunnallisiin luottamuselimiin kohdistunut terrori ajoittui syyskesään 1930. Valtuus
to puhdistettiin, kuten termi kuului, noin 70 paikkakunnalla. Menetelmä oli yhdenmu
kainen, mikä osoittaa, ettei kyse ollut spontaanista paikallisesta reagoinnista kommu
nistivaaraan vaan systemaattisesti johdetusta ja toteutetusta poliittisesta terrorista. 
Suomen Lukon paikallisosasto - kyseinen järjestö oli vielä olemassa, vaikka sen joh
don sana ei enää painanut mitään - tai Lukon paikallisosaston "improvisoiman" kan
salaiskokouksen valitsema lähetystö vaati valtuustolle lähettämässään kirjeessä kom
munistijäsenten eroa. Painostukseen osallistuivat joissakin kunnissa valtuuston porva
rilliset jäsenet tukien vaatimusta esim. istumalakoilla. Vastustelun mahdollisia seu
rauksia havainnollistettiin kunnantalojen pihamaille ajetuilla autoilla, muilutusvälineil
lä. Ainakin lehdistä saa sen vaikutelman, että loppukesällä 1930 "Lapuan laki" näyt
tää monilla paikkakunnilla syrjäyttäneen Suomen lain. Mutta lainkuuliaisuus poliittis
ta terroriakin sietävien mielestä oli niin suuri, että menettelylle ainakin pyrittiin hank-

38 VA, Isänmaan ja Lain Puolesta -järjestön arkisto, tilanneraportit vuonna 1933. 
39 Vaalien tuloksista esim. SVT, XXIX Vaalitilasto. 
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kimaan laillinen siunaus. Miestä oli tutkittava vaikkapa laittomien lautakuntien voi
min. 40 

Moni valtuusto muuttui porvarienemmistöiseksi, joskin se vaati monessa tapaukses
sa tulkitsemaan kommunistiksi jokaisen vasemmistolaisen. Syytön ei ollut valtiovalta
kaan, sillä sisäministeriön ohjeiden mukaan valtuusto pysyi päätösvaltaisena, vaikkei
vät valtuutettujen varamiehet saapuneet kokouksiin. Tulkinta oli laiton, koska uutta 
kunnallislakia sovellettiin käyttöön jo ennen marraskuun kunnallisvaaleja. 41 Terrorin 
saavutukset olivat melkoiset, sillä Uuden Auran julkaisemien tietojen mukaan syys
kuun 1930 alkuun mennessä valtuustoista poistettiin tällä tavoin noin kaksisataa va
semmistolaista. 42 

Seuraava terrorimuoto, jos jyrkkyysastetta käytetään luokitteluperusteena, oli joko 
omaisuuteen tai henkilöön kohdistunut väkivalta. Yksityisen henkilön taloudelliseen 
koskemattomuuteen eivät äärioikeistolaiset puuttuneet. Ainakaan siitä ei ole tietoja. 
Sen sijaan edelläkin on mainittu kommunistisiksi järjestöiksi katsottujen kokemasta 
taloudellisesta terrorista. Kuuluisin lienee ollut Työn Äänen kirjapainon koneiden sär
keminen kesällä 1930 Vaasassa. Myös työväentaloille tehtiin väkivaltaa.43 Mutta yksi
tyiseen omaisuuteen, mikäli se ei liittynyt mainittuihin yrityksiin, ei näytä pahemmin 
kosketun. 

Työn Äänen kirjapainon särkeminen on tärkeä sikälikin, että juuri siitä johtuneet 
seuraamukset provosoivat esiin sen toimintamenetelmän, joka luonnehtii äärioikeisto
liikettä keväästä 1930, jos punapaitojen riisuminen Lapualla 1929 jätetään ottamatta 
huomioon. Henkilökohtaiset vapaudenriistot, pahoinpitelyt, kyyditykset - yhteisni
mellä muilutukset - olivat myös sellainen poliittinen menetelmä, että sen perusteella 
on vaikea sijoittaa lapuanliikettä, joka oli teoista vastuussa, mihinkään muuhun kuin 
yksilön koskemattomuutta halveksivan raa'an ja äärimmäisen radikalismin (fasismin) 
seuraan,44 olivatpa tekojen vaikuttimet mitkä tahansa ja olipa liikkeen johto kyydityk
sistä mitä mieltä tahansa. Yksilön vapaus riistettiin, häntä pahoinpideltiin, kolmessa 
tapauksessa hänen henkensä anastettiin. 

Voi tietysti löytää asioita valaisevia ja selventäviä motiivitaustoja. Voidaan myös 
tulkita liike suurempien voimien kuin yksityisten henkilöiden persoonallisten vaikutti
mien tulokseksi. Mutta tosiasia on, että eräät liikkeeseen kuuluneet henkilöt olivat ri
kollisia, jotka poliittisten päämäärien, jos ne edes sellaisia olivat, vuoksi olivat äärita
pauksessa valmiita uhraamaan kansalaisensa hengen. He olivat väkivaltaa politiikan 
tekemisen välineenä kunnioittavia terroristeja. Mutta he olivat myös häijyperinteen 
viimeisiä edustajia,45 joiden käytös ei poikennut edeltäjistään juuri mitenkään. Jouk-

40 Esim. US 6.8. ja Aamulehti 1.8. sekä SS 28.10.1930; myös Siltala 1980, s. 167. Menetelmä oli yhdenmu
kainen eri puolilla Suomea. Sen osoittaa kunnanvaltuustojen pöytäkirjojen ja kuntahistorioiden silmäi
ly, esim. tämän kirjoittaja on tarkastanut Etelä-Pohjanmaan Järviseudun kuntien Alajärven, Vimpelin, 
Lappajärven, Evijärven ja Lehtimäen kunnanvaltuustojen ptk:t, Alajärven kv:n ptk. 19.9., Lappajärven 
kv. ptk. 15.8., Evijärven kv. ptk. 6.8. ja 13.8., Lehtimäen kv. ptk. 15.8. ja Vimpelin kv. ptk. 
15.8.1930, myös Veikko Leväniemi, Kunnallishallinnon kriisi Järviseudun joulu 1979. Iisalmen maalais
kunnan osalta esim. Elsa Boisman, Iisalmen maalaiskunnan historia 1922-1969. Iisalmi 1973, s. 26--
27, jossa kuvaus valtuuston asiaan suhtautumisesta myös; Jaakko Tuulasvaara, Ruoveden kunta 1865-
1965. Tampere 1965, 70--72. 

41 Katso Soikkanen 1975, s. 518-519; myös Siltala 1980, s. 168. 
42 Uusi Aura 9.9.1930; katso myös Siltala 1980, s. 168. 
43 Katso Jääskeläinen 1977, s. 496. 
44 Poliittisena aseena kyyditykset tulivat käyttöön Euroopassa ensimmäisen maailmansodan jälkeisissä val

lankumoustaisteluissa. Järjestelmälliseksi terroriksi ne kehittyivät Italiassa jo 1920, jossa fasistiliikkeen 
paikallispäälliköt alkoivat käyttää niitä ammattiliittojen toimihenkilöitä vastaan; Siltala 1982, s. 17-18. 

45 Vrt. Vuorimaa 1931, s. 43. 
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kosuggestio, alkoholi, houkuttelu ja ylevät vaikuttimet eivät asiaa muuta. Juha Siltala 
on verrattain hyvin perustellen esittänyt käsityksen, että kyydityksistä eivät olleet vas
tuussa "lievemiehet" vaan kyyditsijät olivat kansanliikkeen ydinainesta ja toimivat 
usein korkeimman johdon tieten ja suostumuksella. 46 

Lapuanliikkeen väkivallanteoista on valmistumassa perusteellinen tutkimus,47 joten 
tässä yhteydessä ei ole tarpeen eikä mahdollistakaan puuttua koko siihen ongelma
vyyhteen, joka näihin muilutuksiin sisältyy. Yhteensä lapuanliike teki kesän (1.5.-
15.9.1930) aikana 213 kyyditystä tai kyyditysyritystä. Näistä puolet oli organisoituja ja 
neljäsosa (54) tapahtui Vaasan läänissä, seuraavaksi eniten Turun ja Porin (38) ja Ou
lun läänissä (32). Yli puolet suoritettiin kesäkuussa. Rajan yli kyydittiin 49 henkilöä. 
Näistä peräti 40 tapahtui Kallion hallituksen aikana,48 mikä osoittaa terrorin määrän 
vähentyneen liikkeen sisäisten erimielisyyksien voimistuttua ja kommunisminvastaisen 
virallisen toiminnan saavutettua tuloksia. Äärioikeistolaisten menettelytapojen selvit
tämiseksi lienee kuitenkin syytä valaista kyydityksiä muutamin esimerkein. 

Pahoinpitelyt ja muilutukset alkoivat Työn Äänen kirjapainon rikkomista seuran
neen oikeudenkäynnin aikana 4.6.1930. Asianajaja Asser Salo, joka edusti jutussa 
särjettyä kirjapainoa, tosin säästyi oikeusistunnon aikana, mutta raastuvanoikeuden 
eteiseen kerääntyneen miesjoukon kanssa sanaharkkaan antautunut faktori Nieminen 
vietiin istunnon päätyttyä kadulle, mukiloitiin ja häneltä riisuttiin housut. Hänen 
apuun rientänyt tuttavansa pahoinpideltiin. Samoin kävi vaasalaisen vasemmistoleh
den Folkbladetin toimittajalle Allan Asplundille. Ainoa tarkoitus oli kuitenkin osoit
taa Salolle, ettei kommunismin levittäjää saanut puolustaa. Uhkaavan tilanteen vuok
si maaherra Bruno Sarlin lähti oikeudenkäynnin jälkeen saattamaan Saloa autoon. 
Asianajaja vietiin maaherran käsipuolesta ja hänen varoituksistaan huolimatta. 

Salo työnnettiin valmiina odottavaan autoon, ajettiin ensin Lapualle, sitten Seinä
joelle ja sieltä Viitasaarelle, jossa hänet seuraavana päivänä vapautettiin mutta vas
ta vannottuaan valan, ettei koskaan saavu Vaasan lääniin kommunismin asioissa.49 

Niemisen pahoinpitelyn aikana poliisi ei puuttunut tapahtumiin vaan pysytteli passii
visena. Saloa vieneen auton perään lähti poliisiautokin, mutta tulos ei ollut kummem
pi jos oli halukaan.50 Oli astuttu pitkä askel laillisuuden rajan yli. Mutta ainoa, jonka 
asema kävi kestämättömäksi, oli oikeutta varjelemaan pyrkinyt Vaasan läänin maa
herra Sarlin. Hän pyysi ja sai eron tehtävästään. 5

' Porvarillinen lehdistö sen sijaan piti 
lähes yksimielisesti kommunisteja tapahtumien alkusyynä, ja hallitus ei aluksi ottanut 
koko jupakkaa kovin vakavasti. Mutta Sarlinin laatima kertomus säpsähdytti sen he
reille. 52 

Kesäkuun alussa lapuanliike sisäisistä ristiriidoistaan huolimatta eli voimantunnos
saan. Se oli ainakin Pohjanmaalla melko hyvin järjestäytynyt,53 vaikka käskyvaltasuh-

46 Juha Siltala on saanut valmiiksi jatkotutkimuksen Lapuan liike ja kyyditykset 1930. Osa II Erikoiskysy
mykset. Suomen historian lisensiaatintyö. HY 1982. Siltala jatkaa aiheesta väitöskirjaan; kyyditysten 
vastuullisuudesta s. 4 ja 20---21, 45-50. Osa julkaistu, Juha Siltala, Lapuan liike ja kyyditykset, HAik 
1982, s. 105-123. 

47 Siltalan ed. viitteessä mainittu työ. Kyyditystekniikasta ja järjestelyistä erit. s. 55-56, 66, 69 ja 73. 
Kyydityksiä suorittivat erityiset iskujoukot, niistä 78-102. 

48 Siltala 1982, s. 24 ja 71. 
49 Katso Korjus 1976, s. 132; Vaasan kahakasta uutisoivat kaikki tärkeimmät lehdet, esim. Vaasa 7.6. 

1930, HS 5.6.1930. 
50 HS 5.6.1930. 
51 Korjus 1976, s. 133 
52 Katso esim. Suomenmaa 11. ja 12.6.1930; VA, Procopen kok., kansio 105, muistiinpanoja 20.6.1930. 
53 Näin kertoi Jalo Lahdensuo, VA, Procopen kok., kansio 105, muistiinpanoja 17.6.1930; Siltala 1980, s. 

102.
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teet eivät aina toimineetkaan. Kun hallitus oli lakkauttanut kommunistilehdet, oli lii
ke saavuttanut terrorilla ensimmäisen suuren voittonsa. Se itse luotti menetelmiinsä. 
Hallitus ja puolueet olivat aluksi aliarvioineet sitä, mutta nyt sen arvostus nousi suh
teettomasti, sillä sisäiset ristiriidat jäytivät sitä pahasti. Se halusi myös jatkaa terrori
menetelmää käyttäen. Lähin pyrkimys oli kesäkuusta lähtien kommunistien kansan
edustajien poistaminen valtiopäiviltä. Kansanedustaja Juho Perälä kyyditettiin Teu

valta 17.6. itärajalle, Kalle Kyhälä 21.-22.6. Sievistä, August Mäenpää 22.6. Kok
kolasta ja Kalle Meriläinen 26.6. Kajaanista. Emil Tabell vietiin yöllä makuuvaunusta 
Sievin asemalla ja kuljetettiin Neuvostoliittoon. SAJ:n puheenjohtaja Iisakki Heikka 
oli kokenut saman kohtalon jo 17 .6. Tätä ylivieskalaisten äärioikeistolaisten kisällin
näytettä piti Oulussa ilmestynyt kokoomukselainen Kaiku lähinnä huvittavana vapaa
kyydin tarjoamisena.5 1 Mäntsälästä vietiin kansanedustaja Konstantin Talvio 27.6. itää

kohti kuten myös kansanedustaja Arvo Lehto Helsingistä. Kansanedustaja William 
Tanner siirtyi vapaaehtoisesti Neuvostoliittoon jouduttuaan puhujamatkoillaan kah
desti kyydityksi. Esimerkkiä seurasi Siina Urpilainen. August Turunen ja Kalle Kul
mala55 saivat tyytyä kotimaan matkailuun mustan auton takapenkillä. Värikkyyttä kyl
lä saatiin tälläkin tavalla. Kajan on todennut, että kymmenet muut vasemmistolaiset, 
lapualaisten mielestä pahimmat punaiset puoluepukarit, kapinanlietsojat ja yllyttäjät 
kyydittiin sinne, missä heidän ihannevaltakuntansa lapuanliikkeen mielestä sijaitsi. 56 

Terrori tehosi, sillä monet vasemmistolaiset eivät uskaltaneet yöpyä kotonaan. Huli
nointi, pamputukset, pieksentä, yhteisnimellä poliittinen väkivalta oli muotia Suomes
sa kesäkuulla 1930. Yleinen turvattomuus tehosi. Se sai liikkeen vastustajatkin pitä
mään poikkeuslakeja pienempänä pahana kuin terroria. 57 

Vähän ennen talonpoikaismarssia äärioikeisto iski myös itse pääkaupungissa. Osoi
tuksena siitä, että muutkin kuin kansanliikkeen miehet puuhasivat samoissa asioissa, 
oli se, että perustuslakivaliokunnan jäsenten, kansanedustajien Rötkön ja Pekkalan 
muilutuksen suunnitteluun osallistui mm. Itsenäisyyden Liiton taloudenhoitaja Leo 
Lavi. Itsenäisyyden Liiton toimisto oli samalla liikkeen nuorison kohtaamispaikka, 
joskin liiton nimi virallisesti pidettiin erillään lapuanliikkeen töistä.58 Lavin ja kumppa
neiden suunnitelman kariuduttua Kosola itse määräsi Kosti Paavo Eerolaisen ja Hak
kapeliitan taloudenhoitajan Artturi Vuorimaan huolehtimaan tehtävästä, minkä he to
teuttivat 4. 7. 59 Hallitus puolusti kansanvaltaa ja oikeusjärjestystä vangituttamalla seu
raavana päivänä kommunistiset kansanedustajat. Se tosin vaati kidnappaajia vapautta
maan siepatut. Tämä tapahtuikin mutta vasta sen jälkeen kun hallitus oli asettanut va
pauttamisen talonpoikaismarssin vastaanottamisen ehdoksi.6(' Vuorimaa itse piileskeli, 
ja esim. maalaisliiton varsin empivää suhtautumista lapuanliikkeen menetelmiin osoit
taa, että Vuorimaa, joka oli puolueen jäsen, erotettiin paikallisosastostaan vasta vuo
den 1931 alussa ja silloinkin kiivaan keskustelun jälkeen.61

54 Kaiku 18.6.1930; myös Risto Palttala, Poliittinen valveutuminen ja poliittiset ominaispiirteet Ylivieskas
sa, Ylivieskan kirja. Toim. Aaro Harju ja Erkki Laitinen. Kokkola 1981, s. 477. 

55 Tiedot Siltala 1980, s. 102-103; Kajan 1930, s. 130. 
· 56 Kajan 1930, s. 117-118.
57 vrt. myös Siltala 1980, s. 103.
58 Katso Korjus 1976, s. 141; kyyditysten luokittaminen jonkin järjestön suorittamaksi ei ole tarkoituksen

mukaista, koska 1930 kyyditsijät yleensä kuuluivat moneen rinnakkaiseen oikeistojärjestöön, vrt. Siltala 
1982, s. 73. Käsityksen esitti Väinö Tanner jo 1931 eduskunnassa, VP 1931, ptk., s. 1924-25. 

59 Siltala 1980, s. 125. 
60 Siltala 1980, s. 125. 
61 Katso esim. Kekkonen 1981. s. 210. 
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Iskut oli kohdistettu ainakin poliittisesti merkityksekkäällä tasolla kommunisteihin. 
Mutta äärioikeisto i;neni pitemmälle heinäkuun lopussa. Kun kommunistilait oli äänes
tetty yli vaalien painostuksesta huolimatta, kohdistui terrori myös sosiaalidemokraat
teihin. Sijaiskärsijäksi joutui eduskunnan sosiaalidemokraattinen varapuhemies Väinö 
Hakkila. Häntä kutsuttiin hylkäysrintaman henkiseksi johtajaksi. Hakkila tungettiin 
autoon keskellä tietä hänen ollessaan matkalla Teiskon tilalleen kesän viettoon ja kyy
dittiin Lapuan päämajaan. Sieltä matka jatkui Kuortaneen metsäseudulle. Pamppua 
käyttäen ja muurahaispesässä - ainakin kertomusten mukaan - istuttaen Hakkilalta 
kiristettiin lupaus vetäytyä eroon politiikasta. 62 

Tämän tason henkilön kyyditys viimeistään sai maltilliset ainekset kadottamaan ym
märtämyksensä liikkeen menettelyä kohtaan. Kallio esitti maalaisliiton avoimen vas
tustavan kannan. Lapuan johto, joka tosin kielsi syyllisyytensä, sai sen kantaa. Mutta 
sieppaus oli toisaalta merkki terrorin kohteen laventumisesta, sillä nyt joutuivat so
siaalidemokraatitkin kohteeksi. Siltala tosin on laskenut, että loppujen lopuksi hyvin 
harvoja sosiaalidemokraatteja kyydittiin. Hänen mukaansa vain 29, ja heistäkin vain 
harva tiedettiin sosiaalidemokraatiksi. Lisäksi kymmentä yritettiin kyyditä. Kommu
nisteja ja vasemmistososialisteja joutui kyytiin 125 ja 32 yrityksen kohteeksi.63 

Kyseessä oli koko ajan poliittinen painostus, jota tehostettiin kyydityksin. Vastak
kain eivät loppujen lopuksi olleet kommunistit ja äärioikeistolaiset vaan terroria suo
rittava oikeistoliikkeen eräs osa ja valtiovalta. Molempien suhtautuminen asiaan pit
kitti kriisiä ja terroria. Hallitus ei lujin kourin uskaltanut lopettaa terroria. Se neuvot
teli. Lapuanliikkeen johto tai johtajat eivät uskaltaneet tai voineet johtaa menetel
määnsä äärimmäisyyksiin eli aseelliseen kaappaukseen vaan yrittivät laittomin keinoin 
kiristää laillisia etuja. Kommunisteilla oli täysin statistin osa tässä taistelussa. Hei
dän vastarintansa lienee murrettu jo terrorin alussa. Mutta myös laillisuusrintama al
koi vähitellen muotoutua. Siihen alkoivat kallistlia sosiaalidemokraattien lisäksi maa
laisliitto ja edistys, ainakin valtaosa puolueiden johtajistosta ja kannattajista. 

Muotoutumisprosessi oli suomalaiseen tapaan hidas. Mutta jo syyskuun alussa 1930 
presidentti Relander itse muotoili asiakirjat, joilla käännös terveempään valtio- ja yh
teiskuntaelämään oli saatava aikaan. Ensimmäinen niistä oli julistus vaalirauhasta, toi
nen sisäministerin kiertokirje maaherroille, kolmas suojeluskuntien ylipäällikön kier
tokirje piiripäälliköille sekä neljäs pääministeri Svinhufvudin haastattelulausunto 
STT:lle. Kaikki nel}ä julkaistiin lehdissä nähtävästi yhden ainoan syyn vuoksi. Lailli
suuden symboliksi uudelleen kohonnut Ståhlberg aikoi 7.9. pitää suuren vaalitilaisuu
den. Sekä hallitus että lapuanliike pelkäsivät sen muodostuvan terroriin kyllästynei
den suureksi demonstraatioksi ja aiheuttavan entistä pahempaa levottomuutta. 64 Kan
salta jäi huomaamatta itse pääasia, että hallitus oli nyt kerta kaikkiaan päättänyt ku
kistaa liikkeen laittomuudet. 65 Mutta sen takana olleita puolueita pidättelivät vaalitak
tiset tekijät. Ei haluttu vaarantaa vaivoin aikaansaatua isänmaallista vaalirintamaa. 

Äärioikeistolaisuuden menettelytavan suunnittelemattomuus ja liikkeen sisäiset eri
mielisyydet ilmenivät kuitenkin siinä, että välittömästi hallituksen vetoomuksen jäl
keen suunnattiin terrori-isku niihin suurimpiin kaupunkeihin, joiden valtuustoista ei-

62 Sieppauksesta katso HS 20.7.1930. 
63 Siltala 1982, s. 29. 
64 Asian poliittisesta kehityksestä ja mainittujen asiakirjojen synnystä saa kuvan Relanderin Päiväkirjasta 

27.8. ja 3.-7.9. 1930. Valtiovallan ja viranomaisten suhtautumista on eritellyt Siltala 1982, luku Esival
lan miekka. 

65 Em. Relanderin päiväkirja 9.9.1930 ja 16.9.1930; asian esittänyt myös Siltala 1980, s. 193-94. 
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vät kaikki kommunistit vielä olleet eronneet. Turun seudulla tapahtui parin päivän ai
kana viisi kyyditystä ja kyyditysyritystä. Tampereella kyydittävää etsivät innokkaasti 
rintamamiesten liittoon kuuluneet äärioikeistolaiset. Helsinkiin saapuneen komennus
kunnan työ sen sijaan tuli tarpeettomaksi, sillä valtiollinen poliisi pakotti kommunisti
valtuutetut eroamaan ennen kyyditystä. Myös Viipurin kommunistivaltuutetut erosi
vat uhkausten vuoksi.66 Kosola soitti EK:n päällikkö Riekille vastanneensa hallituksen 
vetoomukseen. Hallitus kutsui maaherrat vuorotellen neuvottelemaan pääkaupunkiin 
järjestyksen palauttamisesta. Pohjanmaalle aiottiin lähettää poliisiosasto vangitse
maan kyyditysten johtajia.67 

Linja tehosi, sillä liikkeen johto, oli se mikä tai kuka tahansa, ei päästänyt konflik
tia yhteenoton asteelle. Seurauksena olikin Kosolan, Herttuan ja Koiviston nimissä 
14.9.1930 annettu kyydityskielto.68 Liikkeen aktivistilinja saattoi tulkita tämänkin toi
menpiteen voitokseen, sillä vasta se lopetti kyyditykset, ei suinkaan hallituksen julis
tus.69 Keskustaporvarilliset lehdet puolestaan tuntuivat aivan kuin uutena asiana to
teavan, että lapuanliike oli loitonnut kauas alkuperäisestä tavoitteestaan: kommu
nismin tukahduttamisesta - mitä hyvin laajat piirit olivat kannattaneet - ja joiden
kin kansanvaltaiseen hallitusjärjestelmään liittyneiden varjopuolien poistamisesta. Se 
oli muuttunut talonpoikaisliikkeestä äärimmäisen oikeiston kansanvallalle vihamielis
ten pyrkimysten toteuttamisvälineeksi. 70 Näillä sanoilla ne oikeastaan jo syksyllä 1930 
ilmaisivat kehityksen, jota nykypäivän tutkimus ei voi muuksi väittää. 

Kyyditykset ja niiden saama negatiivinen ja tuomitseva huomio sekä niiden äärioi
keistolaisessa liikkeessä aiheuttamat sisäiset skismat11 merkitsivät itse päätavoitteen, 
painostuksen avulla saatavan vaalivoiton, vaarantamista. Mutta vaaliliittojen ja suu
reksi osaksi myös kommunismille vihamielisen mielialan vuoksi isänmaallinen rintama 
sai määräenemmistön vaaleissa. On tietysti mahdotonta arvioida, mikä osuus vaalin 
tulokseen oli terrorilla. Todennäköisesti vähäinen, sillä ilman vaaliliittoja Suomen So
siaalidemokraattinen puolue olisi saanut 72 paikkaa, kun vasemmiston yhteinen paik
kaluku edellisessä eduskunnassa oli ollut vain kymmenen enemmän. Joka tapauksessa 
tulos oli sosiaalidemokraateillekin poliittinen voitto. He saattoivat estottomasti pitää 
kiinni ohjelmastaan, sillä isänmaallisella rintamalla, siis kommunistilakien puolustajil
la, oli määräenemmistö. Määrävähemmistöineen sosiaalidemokraatit olisivat olleet pa
hassa välikädessä. Poliittisen terrorin vaikutusta kuvaa se, että puolueen senhetkiset 
ideologit J.W. Keto ja K.H. Wiik, Mauno Pekkala, Reinhold Sventorzetski ja Matti 
Paasivuori olivat kannanotoissaan hyvin horjuvia. Monet puoluetoiminnan jäsenet oli
sivat päinvastoin kuin Tanner olleet valmiita antamaan periksi kommunistikysymyk
sessä. Todennäköisesti ainakin osa sosiaalidemokraateista olisi jäänyt pois äänestyk
sestä, jos ryhmällä olisi ollut eduskunnassa määrävähemmistö.72 

Menestyksen taustaa vasten katsoen tuntuukin kyyditysterrorin huipentuma täysin 
mielettömältä. Lokakuussa suoritetussa presidentti Ståhlbergin kyydityksessä ei voi 
nähdä liikkeen omienkaan tavoitteiden mukaista linjaa. Ståhlberghan henkilöi paljolti 

66 Siltala 1980, s. 197 jossa olevat tiedot perustuvat Esko Riekin Jalmari Finnelle lähettämään kirjeeseen 
9.9.1930; Helsingin ja Viipurin tapahtumista Relanderin päiväkirja 10.9.1930 ja Suomen Sosiaalidemok
raatti 10.9.1930. 

67 Siltala 1980, s. 198. Tiedot löytyvät myös Relanderin päiväkirjasta 10.9.1930 sekä Herman Gummeruk-
sen päiväkirjan 11.9.1930 merkinnöistä, VA, Gummeruksen kok., kansio 41. 

68 Kehotus julkaistiin useimmissa päivälehdissä, esim. SS 15.9. 
69 Siltala 1980, s. 199 
70 Katso esim. Suomenmaa 16.9.1930 ja HS 16.9.1930 
71 Tästä Siltala 1980, s. 205. 
72 HS 6.11. 1930; Soikkanen 1975, s-. 519-20; Relanderin päiväkirja 24.9.1930 ja 1.10.1930. 

9 - Suomål'aincn 
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juuri porvarillisten puolueiden kunnioittamaa asennoitusmistapaa, lainkuuliaisuutta. 
Häneen kajoaminen merkitsi kansansuosion menettämistä. Kyyditystä ei voikaan pi
tää äärioikeistoliikkeen poliittisena keinona, ei edes terrorina. Se oli joko erään ryh
män rappeutumisen osoitus, politiikkaa tai realiteetteja täysin tajuamattomien tai 
muuten sumennettujen aivojen ajatus, tai sitten niin juonikkaasti suunniteltu poliitti
nen pelisiirto,73 ettei se enää vastannut tarkoitustaan. Tutkimuksien jäljet ainakin vi
rallisesti johtivat pääesikuntaan, tarkemmin ottaen Walleniukseen ja Kuussaareen se
kä Suomen Lukon sihteeriin.74 Kyyditys joka tapauksessa vaikutti siihen, että Ståhl
bergistä tuli laillisuuden marttyyri, mitä asemaa lapuanliike hänelle tuskin oli ajatel
lut. Tiedostettua politiikan tekemisen motiivia tällaisesta tapahtumasta on vaikea löy
tää. 75 

Jaakko Ko,jus on kirjassaan "Vihtori Kosola. Legenda jo eläessään" todennut 
maan olleen 1930 kesällä ja syksyllä pahasti sairas, koska ei nähty oikean ja väärän 
välistä eroa. Jos oltiin matkalla varsinkin humalapäissä saatettiin yhteisen hyvän ni
missä tehdä hirveitä.76 Väitettä täytyy korjata toteamalla, että maa ja Suomen poliitti
nen järjestelmä olivat tavattoman terveitä, koska ne pystyivät sietämään itsessään sel
laista sairautta, mitä poliittinen terrori 1930 oli, ja vieläpä omalla vastustuskyvyllään 
ilman väkivaltaa tuhoamaan sairauden aiheuttaneen liikkeen tai ainakin tekemään sen 
vaarattomaksi. Sairas yhteiskunta tai järjestelmä olisi joko kukistunut, liukunut äärioi
keistolaiseen diktatuuriin tai reagoinut väkivaltaan väkivallalla synnyttääkseen kostoa 
ja tehdäkseen rikollisista ja terroristeista poliittisia marttyyreja. Näiden toiminnan 
muisto olisi synnyttänyt poliittisen romantiikan kulta-ajan, ja heidän "oikeutetuista" 
mutta "ajankohtaan sopimattomista" vaatimuksistaan jopa kaltereiden takana olemi
sestaan olisi kiertänyt juttuja ja tehty poliittisia taistelulauluja. Terroriteot olisivat 
unohtuneet mahtavan ja kohottavan talonpoikaismarssin taakse. Valtiovalta riisti ääri
oikeistolta tämän edun. Tahtoen tai tahtomattaan, ehkä enemmän jälkimmäisen vuok
si, se salli liikkeen mennä äärimmäisyyteen, rappeutua oman eripuraisuutensa vuoksi 
ja joutua yleisen mielipiteen eteen rikoksistaan, joihin kyyditysten kaudella sisältyi 
myös kolme poliittisen terrorin äärimmäistä muotoa, murhaa. 77 

Liikkeen oli annettu tai se oli voinut kulkea radikaalin politiikan menetelmäskaalan 
laidasta laitaan. Kun takana oleva poliittinen voima väheni, menetelmät kovenivat. 
Niinpä viimeinen vaihtoehto, jota tosin lienee suunniteltu jo kesällä 1930 ja mahdolli
sesti 5 .12.193!78 mutta jota yritettiin toteuttaa vasta 1932 talvella, oli täysin tuomittu 
epäonnistumaan. Vallankumouksella tai kaappauksella ei lapualaisjohtajien voimin ol
lut onnistumisen mahdollisuuksia helmikuussa 1932, jolloin laillisuuden symboli Svin
hufvud käytti maan ylintä hallitusvaltaa.79 Mutta se, että äärioikeiston vaikutusvalta ei 
ollut kadonnut vaikka sen kannattajat olivat menettäneet uskonsa lapuanliikkeeseen, 

73 Anni Wallenius on miehensä osuutta kyyditykseen käsittelevässä teoksessa sijoittanut kyydityksen Etsi
vän keskuspoliisin (EK) ja pääesikunnan keskinäisen kilpailun taustaan, Wallenius 1972. 

74 Katso tästä Blomstedt 1969, s. 478-481; Hyvämäki 1971, s. 225 ja Siltala 1982, s. 165-167. 
75 Hyvämäki pitää kyyditystä työtapaturmana, jossa suurta osaa näytteli inhimillinen heikkous, Hyvämäki 

1971, s. 230. Suomeksi tämä tarkoittaa juopottelua, sillä ainakin Kuussaari oli kyydityskäskyn antamis
hetkellä humalassa, vaikka aikalaiset, poliitikotkaan eivät sitä uskoneet vaan vainusivat vallankaappaus
yrityksen valmistelua, mitä esim. Siltalan mukaan ei ollut olemassa. Procope ei Walleniuksen papereis
ta löytänyt myöskään mitään omaan ulkopolitiikkaan viittaavaa, Siltala 1982, s. 165, 167, 169-170. 

76 Korjus 1976, s. 171. 
77 Mm. Kosolan poika Pentti tuomittiin suutari Mätön murhasta, Korjus 1976, s. 171; Hyvämäki 1964, s. 

163-164.
78 Jääskeläinen 1977, s. 496; VP 1931, ptk. II s. 1347-48. 
79 Liikkeen Mäntsälä-episodista lähdekriittinen kuvaus Lauri Hyvämäki, Mäntsälän kapina kärkijoukkojen 

asiakirjojen valossa, HAik 1969, s. 89-113, jota esityksessä on seurattu. 
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käy ilmi kapinan aiheuttaman kriisin pitkittymisestä ja tilanteeseen sekaantuneista il
miöistä. 8° Kapina yritys oli liikkeen väliaikainen loppu virallisesti, sillä järjestönä la
puanliike lakkautettiin 24.3.1932.81 

Kapinayritys82 alkoi siitä, että lauantai-iltana 27.2.1932 miesjoukko esti Mäntsälän 
Ohkolan työväentalolla poliisin suojaaman sosiaalidemokraattien puhetilaisuuden. 83 

Uudenmaan läänin maaherran vangitsemiskäskyn saatuaan miesjoukko päätti pysyä 
yhdessä ja "puolustaa vapauttaan". Koska suurin osa oli suojeluskuntalaisia sujui jär
jestäytyminen joukko-osastoiksi nopeasti. Syntyi kapina, sillä kieltäytymällä nimismie
hen esittämästä käskystä hajaantua ja torjumalla maaherran käskyn antautua vangiksi 
Mäntsälään kokoontujat olivat nousseet laillista hallitusta vastaan. Joukko ei ollut 
suuri, kuuluihan siihen tutkintopöytäkirjojen ja vahvuusilmoitusten mukaan viisi tai 
kuusi sataa henkeä, mutta vaaralliseksi yrityksen teki se, että paikallisella tasolla -
sattumalta tai tarkoituksellisesti - alkanut yritys kytkeytyi suurempiin poliittisiin ku
vioihin. Mäntsälään kokoontuneet miehet ja heidän johtajansa olivat jatkuvasti yhtey
dessä lapuanliikkeen johtoon, ja he yrittivät myös innokkaasti saada suojeluskuntajär
järjestön, sen eri piirejä, lähtemään hallituksen uhmaamisen tielle. Ratkaisevaksi ja 
asiaa pitkittäväksi teki tilanteen myös suojeluskuntajärjestön piiriportaissa toiminei
den henkilöiden epäröinti ja liikkeen yliesikunnassakin nauttima sympatia. 

Sunnuntaina kapina näyttikin saavan vastakaikua, sillä ainakin Pohjois-Uudenmaan 
ja Jyväskylän suojeluskuntapiirien esikunnissa luvattiin kannatusta. Mäntsälän oma ni
mismieskin arveli maaherra Jalanderin poistuvan ennen kuin kapinalliset jättäisivät 
paikkansa. Jo aamuyöstä Artturi Vuorimaa, joka piileskeli vangitsemista syyllistyt
tyään kansanedustajien Rötkön ja Pekkalan kyyditykseen, oli ollut yhteydessä La
pualle, K.M. Walleniukseen. Kenraali oli käskenyt odottaa. Lapuanliikkeen julki
suudessa esiintynyt johtaja Vihtori Kosola puolestaan oli Kangasalla puhujamatkalla. 
Hän oli kehottanut pitämään mielet virkeinä hetken aikaa. Sunnuntaina lähti Seinä
joelta sata miestä Mäntsälään tunnett'ujen jääkäreiden Antti Isotalon ja Anton Eon
suun johdolla. He saapuivat ilman lsotaloa maanantaina. Isotalo itse matkusti Helsin
kiin ja toimi siellä kapinaviikon ajan yhdysmiehenä. Pohjanmaalta tullut joukko muo
dosti Mäntsälässä ns. kärkijoukkojen 3. komppanian. 

Maanantaina poliittinen tilanne kiristyi, sillä lapuanliikkeen johto kerääntyi Hä
meenlinnaan, ja hallitus saattoi tasavallan suojelulain voimaan. Tiistaina Wallenius 
kävi Mäntsälässä ja hänen siellä ollessaan liikkeen muun johdon oli vangitsemiselta 
välttyäkseen siirryttävä Vanajalle. Siellä pidetyssä lapuanliikkeen kokouksessa hyväk
syttiin johdon tekemät ratkaisut. Johto muutti jälleen seuravana päivänä majaansa, se 
siirtyi Riihimäelle 2.3. Paikasta tuli politiikan polttopiste. Walleniusta koskenut pidä
tysmääräys annettiin Riihimäelle kenttätykistörykmentti 3. esikuntaan, mutta upsee
reiden liikkeelle suopean asenteen takia se ei aiheuttanut seurauksia. Saman päivän il
tana Vuorimaa sai yhteyden Walleniukseen, joka ilmoitti suojeluskuntien ylimmän 
johdon Helsingissä osoittaneen ymmärtämystä kapinallisille, mutta vastustustakin oli 

80 Hyvämäki HAik 1969, s. 100-104; ks. Jääskeläinen 1977, s. 497-501. 
81 VP 1932, ptk. I, s. 866. 
82 Esitys perustuu Hyvämäen em HAik 1969 artikkeliin sekä SA:ssa oleviin ns. kärkijoukkojen asiakirjoi

hin, joista keskeinen on sotapäiväkirja liitteineen, SA. Pk 1138/3. 1138/4. Tietoja sisältävät myös kysei
sen ajankohdan sanomalehdet, esim. HS ja US 28.2.-5.3.1932. 

83 Puhujana piti olla sosiaalidemokraatti Mikko Erich. Jonkunlaisen motiivin juuri hänen syrjimiseensä tar
joaa se, että Erich oli Tannerin ja Kalle Myllymäen kanssa pahin hallituksen ja lapuanliikkeen ripittäjä 
eduskunnassa 22.10.1930, jolloin hallitus antoi eduskunnalle selostuksen valtakunnan hallinnosta kesällä 
ja syksyllä 1930, VP 1930, ptk., s. 36-77 asiasta. 
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esiintynyt. Hetkeä myöhemmin Wallenius itse ilmoitti Malmbergin, suojeluskuntien 
ylipäällikön, yhtyneen vaatimukseen, että kenraali Waldenin oli muodostettava uusi 
hallitus. Torstaina kiersivät huhut ja liikkeen johto informoi Mäntsälään kerääntynei
tä milloin minkinlaisilla tiedoilla. 

Jo edellisenä päivänä virallisesti Svinhufvud oli alkanut tehokkaasti kukistaa kapi
naa. Hän lähetti suojeluskunnille käskykirjeen, jossa kiellettiin näitä kulkemasta ken
raali Walleniuksen haihattelujen mukana. Hän oli pitänyt kuuluisan radiopuheen, jos
sa oli todennut taistelleensa koko ikänsä laillisuuden puolesta. Siksi hän ei sallinut la
kia nyt poljettavan. Kunniasuojeluskuntalaisen ja oikeustaistelijan rooli oli voimak
kaampi kuin lapuanliikettä kohtaan tunnettu sympatia. Sitähän olivat hyvin paljon vä
hentäneet monet erimielisyydet liikkeen johdon kanssa. Svinhufvud oli konservatiivi, 
mutta väkivallan politiikan tuimintamuutuna hyväksyvää äärioikeistolaista hänestä ei 
voinut vanhoilla päivillään ja tasavallan ensimmäisen miehen asemassa tulla. Johdon 
ja yhteysmiesten Mäntsälään antamat tiedot rohkaisivat, ja ne oli tarkoitettu nostatta
maan joukon vastarintaa. Ne eivät täysin kuvaa totuutta. Mutta niissä oli ainakin sen 
verran perää, että Jyväskylästä oli muodostunut todella voimakas kapinakeskus.84 

Liikkeen johto katsoi, että kahden päivän painostuksen jälkeen hallitus eroaisi. Se ku
vitteli myös voivansa marssia Helsinkiin. Toiveet luhistuivat kuitenkin jo torstaina 
3.3. illalla. 

Silloin saapuivat Kosola ja W. Sario, eräs kapinapuuhan keskushahmo, Mäntsälään 
ja kertoivat armeijan ryhtyneen saartamaan Riihimäen kauppalaa. Perjantain 4.3. vas
taisena yönä saapuivat paikalle presidentin lähetit everstiluutnantit Eija Rihtniemi ja 
M.W. Wichman. He toivat mäntsäläläisilk SvinhufvuJin raJiussa lukeman julistuk
sen. Tosiasiassa oli tarkoitus neuvotella antautumisesta. Yhteisymmärrykseen ei pääs
ty. Varsinkin Kosola oli taipumaton. Everstiluutnanttit puolestaan myönsivät presi
dentin tuntevan tilanteen ja kaikissa suojeluskuntapiireissä toivottavan vakavia muu
toksia. Laajat piirit heidän mielestään toivoivat myös hallituksen eroavan. Lopullisen
kannan lausui maanviljelijä Ollikainen, joka esitti, että tilannetta jatkettaisiin pari
kolme päivää. Sen jälkeen Mäntsälään kerääntyneet suojeluskuntalaiset ja lapuanliik
keen johto "näyttäisivät voimansa ja asettuisivat presidentin käyttöön", mitä hän sit
ten tällä sanonnalla tarkoittikin.

Kun neuvotteluja seuraavana aamuna kello 9 jatkettiin, lapuanliikkeen johto oli pi
tänyt oman kokouksensa. Tässä kello 9:n neuvottelussa päätettiin suostua joukkojen 
hajottamiseen, mikäli presidentin lupausten sisältö tarkemmin selvitettäisiin. Svinhuf
vudhan oli luvannut rivimiehille vapauden ja vaatinut vain johtajien pidättämistä. Sa
mana päivänä, perjantaina 4.3., myös Wallenius saapui paikalle. Oltuaan yhteydessä 
eri puolille maata hän oli vakuuttunut, että Mäntsälä oli ainoa hänelle sillä hetkellä 
sopiva paikka. Kapinalliset itsekin tajusivat tilanteen toivottomuuden lauantaina, sillä 
suojeluskuntia ei ollut saatu mukaan ja eri puolilla Suomea lupaavasti alkaneet kapi
nanpoikaset tukahtuivat. Suureksi osaksi niissä lienee ollut kyseessä myös epätietoi
suus, jopa harhaanjohtaminen. Suojeluskuntien ylimmän päällystön kapinallisiin koh
distama painostus lisääntyi. Armeijan joukot saartoivat kapinakeskuksen, jossa oli 
eletty viikko kuin konsanaan sotaleirissä vartioineen, huoltoineen ja muine sotilaallisi
ne toimintoineen.85 

84 Asiasta on hyvä esitys Unto Mäenpää, Mäntsälän kapina valtiovallan toimenpiteiden valossa. Suomen 
historian pro gradu-työ, JY 1980. 

85 Edellä mainittujen lähteiden lisäksi esitys kapinasta perustuu Mäntsälän Seutu- lehdessä 26.2.1982 ollee
seen aineistoon ja esitykseen kapinasta. Aineiston on kerännyt erityinen "Kapinalehden työryhmä". 
Aineistoon sisältyy haastatteluja, SA:ssa oleva em. Kärkijoukkojen sotapäiväkirja, asian oikeuskäsitte
lyssä syntyneet asiakirjat, valokuvia sekä Hyvämäen ja Mäenpään ein:t tutkimukset. 
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Näin tämä kapina, jonka johto ja siihen liittyneet lapuanliikkeen keulamiehet pyrki
vät hankkimaan joukkoja ja tukea Pohjanmaalta, Keski-Suomesta, Savosta, Lounais
Suomesta ja pääkaupungin ylioppilasjärjestöltä eli AKS:lta, jäi sittenkin paikalliseksi 
mäntsäläläiseksi ilmiöksi. Puolet siihen osallistuneista oli uusmaalaisia, näistä suurin 
osa oli Mäntsälästä ja sen lähikunnista, vajaa kolmannes oli Hämeen läänistä ja vii
dennes Vaasan läänistä. Joukko oli hyvin aseistettu, sillä tavanomaisen kiväärivarus
tuksen lisäksi miehiltä tavattiin mm. yhdeksän konekivääriä. Toisaalta aikanaan hu
huina levinneet tiedot, että kapinallisilla oli myös tykkejä, olivat perättömiä. 

Näyttää myös siltä, että aseita olisi käytetty vain äärimmäisessä tapauksessa. Kaikki 

käskyt oli annettu painostuspolitiikan tavoitteet huomioon ottaen. Miehille annettiin 
koko ajan kuva, että painostus johtaisi tulokseen. Toiveita ruokki suojeluskuntien 
ylimmän johdon piirissä vallinnut epätietoisuus. Lapuanliikkeen johdon majailu Riihi
mäellä taas ei olisi onnistunut, ellei liike olisi nauttinut armeijan sympatiaa. Ei ole 
pystytty osoittamaan, että Mäntsälän tapahtumien alkuunpanijat olisivat sopineet la
puanliikkeen johdon kanssa yrityksen aloittamisesta. Kuitenkin Mäntsälään kerään
tyneet seurasivat liikkeen taktiikkaa. Ei haluttu verenvuodatusta. Tavoitteena oli hal
lituksen eroaminen. Siihen uskottiin päästävän painostaen. Usko osoittautui jo parin 
kapinapäivän kuluessa harhaksi. Kriisin syvyyttä ja tilanteen vakavuutta osoittaa kui
tenkin se, että hallituksen eroamista ei laajoissa poliittisissa piireissä katsottu periaat
teessa liian kalliiksi hinnaksi, jos rauha onnistuttaisiin palauttamaan. 
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7. ÄÄRIOIKEISTOLAISUUS MAAILMANSOTIEN VÄLISEN AJAN
SUOMESSA

Ne järjestöt, jotka voidaan lukea äärioikeistolaisiksi, pyrkivät vaikuttamaan mah
dollisimman laajaan väestönosaan. AKS oli akateeminen järjestö, tuskin sitä voidaan 
kutsua edes nuorisojärjestöksi, sillä siinä toimineet henkilöt olivat täysi-ikäisiä, ja sii
hen kuului seniorijäseninä vanhempaa akateemista väkeä. Kouluissa toimivat oppi
koulujen Karjala-seurat, joita lienee ollut ajankohdan mukaan 50:n ja 100:n välillä, 
oli tarkoitettu muokkaamaan koulunuorisoa kypsäksi seuran tavoitteille. Tällainen oli 
järjestäytyneen oikeistoliikkeen tilanne koko kaksikymmenluvun. Muutamat järjes
töt, joiden toiminta-aika oli lyhyt ja merkitys vähäinen, eivät kuvaa muuta. Sen si
jaan lapuanliikkeen alettua tai jonkun sen käynnistettyä 1929 talonpojat liittyivät oi
keistoliikkeeseen, ja heistä radikalismi sai uuden poliittisen voiman. Mutta se jäi väli
aikaiseksi, sillä suurin osa talonpoikaisoikeistosta vetäytyi liikkeestä irti jo 1930. 

Tämän jälkeen lähinnä keskiluokan ja sivistyneistön ne ryhmät, jotka olivat tyyty
mättömiä maan poliittiseen järjestelmään ja tilanteeseen, jaksoivat pysytellä mukana. 
Heidän toimestaan liikettä, nimellisesti kansanliikettä, jatkettiin, muodostettiin IKL,
josta tuli koulutetun yhteiskuntaryhmän puolue ja joka yritti vaikuttaa moneen eri vä
estöryhmään. Yhteistyössä AKS:n kanssa sillä oli vahva ote akateemisesta opiskelija
joukosta. Oppikoulujen Karjala-seurat yrittivät kamppailla koulutettavista ryhmistä. 
Sinimusta-järjestö luotiin vaikuttamaan oppikoulujen ulkopuolisiin nuoriin, mutta tä
mä ei onnistunut. Puolue perusti 1935 jopa oman ammattiyhdistysjärjestön eli Suo
men Kansallisen Ammattikunta järjestön (SKA). 1 Pää järjestö itse halusi vaikuttaa 
kaikkiin, mutta saavutti vastakaikua oppineista ryhmistä. Veteraanijärjestöt pitivät 
kohteenaan sodissa kokemusta hankkinutta väestönosaa. Se äärioikeistolaisin tunnuk
sin tehty työ, joka suoritettiin esim. suojeluskunnassa, ei kuulu tähän, koska järjestöl
lä oli ensisijaisesti muu kuin äärioikeistolainen tavoite. 

Äärioikeistolaiset järjestöt Suomessa 1919-1944 
Järjestö Toiminta-aika Vaikutuskohde 
Suunta 1919-1925 yleinen 
AKS 1921-1944 akateeminen 

nuoriso 
Itsenäisyyden 
Liitto•'· 1924-1944 yleinen 
Lapuanliike 1929-1930 talonpojat 
Lapuanliike ry. 1931-1932 talonpojat 
IKL 1932-1944 sivistyneistö ja 

keskiluokka 
Sinimusta ja 
Mustapaidat 1930-1936 yleensä nuoriso 
OKS 1924--1944 koululaiset 
VRL ja SHSL 1929-1944 veteraanit 

Jäseniä 

3-4 000

() ()()() 
7 vvv 

noin 100 000 
30 000 
80 000 

yli 20 000 

1 Esim. Ajan Suunta 17.4.1935. IKL:n suhteesta työväestöön, ks. Uola 1982, s. 319-338, erit. s. 326-
329.



135 

Äärioikeistoliike onnistui kuitenkin pureutumaan, jos lapuanliikettä ei oteta huo
mioon, lähinnä vain pitkälle koulutettuun väestöön. Tarkkojen tietojen puuttuessa 
ei voi sanoa enempää. Mutta juuri se, että kestävät ja pitkäikäiset järjestöt kuten 
AKS ja IKL, toimivat oppineen väen piirissä, puhuu asian puolesta. Ne järjestöt, jot
ka olivat tarkoitettu yleisiksi, koko kansan kattaviksi, jäivät hyvin epämääräisiksi, niil
lä ei ollut juuri minkäänlaista vaikutusta. Tällaisiahan olivat kaaviosta puuttuvat Suo
men Kansan Järjestö ja Suomen Kansallissosialistinen Liitto, joista edellisessä väite
tään olleen peräti 20 000 jäsentä mutta joka kuitenkin sai vuoden 1933 vaaleissa vain 
noin 2 700 ääntä.2 Jälkimmäisen jäsenmäärästä ei ole lainkaan tietoa, mutta samoissa 
vaaleissa sen äänimäärä oli vain 1 400 . .1 Edellä mainitut Lalliliitto ja Suomen Suojelus
liitto eivät kuvaa juuri muuta. Toisaalta moni äärioikeistolainen toimi useassa järjes
tössä tai hän saattoi olla kuulumatta mihinkään organisaatioon. 

Äärioikeistojärjestöt halusivat laajentaa vaikutuspiiriään kuitenkaan onnistumatta. 
Varsin pitkälle organisoituneina niistä tuskin mikään yksinään edes edusti, lapuanlii
kettä lukuun ottamatta, poliittisia liikkeitä. Monet niistä olivat sekä aatteellisesti että 
sosiaalisesti keräelmiä aikakauden eri virtauksista. Niissä sekoittuivat sekä vieraat et
tä kotimaiset virikkeet. Ne olivat perineet hyvin varhain vaikuttaneen romanttisen ek
spansiivisen nationalismin ja eduskuntauudistuksen ja valtiomuototaistelun ajalta 
juontavan nuoroikeistolaisen ja sittemmin kokoomuslaisen voimakkaan toimeenpano
vallan ihannoinnin, joka kehittyi hyvin usein myös antiparlamentarismiksi. Vanhaa 
perua oli myös vahva uskonnollisuus. Uuden valtion muodostumisen myötä militaristi
set ja nationalistis-ekspansiiviset vivahteet yhtyivät. Viimeksi mainittuja edusti tyypilli
sesti AKS ja sitä ennen Suunta-ryhmä. Lapuanliike toi mukanaan entistä voimak
kaamman kommunisminvastaisuuden, mutta omaksui, niin kotikutoinen kuin sen kuo
si olikin, myös ulkoisia ihanteita, mm. voimakkaan persoonallisuuden suosimisen. Täl
läkin ihanteella oli vanha pohja. Suomalaisilla oli ollut perinnäinen uskollisuus hallitsi
jaa kohtaan. Monarkkinen perinne oli vahva. 

Saattoi olla, kuten Talikka olettaa, että Suomen poliittisessa elämässä keskustankin 
autoritaarisuus lisääntyi kaksikymmentälukua kuljettaessa mutta lopahti sitten. Sen si
jaan oikeiston autoritaarisuus jatkui vielä tämän jälkeen.4 Kysymys on kuitenkin siitä, 
miten käsitteet oikeisto ja keskusta tulkitaan. Talikka on ilmeisesti tarkoittanut ter
meillä poliittisia määreitä, jolloin ne kyllä sopivat. Aivan ilmeisesti kokoomuspuolue 
oli oikeistoa ja edistyspuolue, maalaisliitto ja suuri osa ruotsalaisesta kansanpuoluees
ta poliittista keskustaa. Jos termillä sen sijaan tarkoitetaan esim. väestön yhteiskun
nallista koostumusta, asia ei ole selvä. Epäilemättä esim. edistyspuolueen, maalaislii
ton ja ruotsalaisen kansanpuolueen valtaosan kannattajat 1920- ja 30-luvulla kuului
vat yleensä sosioekonomisestikin keskiluokkaan ja kokoomuksen äänestäjät osin ylä
luokkaan. Mutta esim. sosiaalidemokraattien oikeistosiipi oli yhtä lähellä keskiluok
kaa kuin esim. maalaisliiton ja ruotsalaisen kansanpuolueen eräät ryhmät. Kysymys ei 
ole ratkaistavissa objektiivisin kriteerein. 

Eysenck väittääkin, että luokka on ymmärrettävä psykologisena ilmiönä, joka pe
rustuu yksilön luokkasamastumiselle. 5 Sen sijaan yhteiskunnallinenkin kerrostuneisuus 
on määrättävissä objektiivisin kriteerein. Tuntuu siltä, että Suomessa psykologinen 

2 Jäsenmäärä perustuu järjestön johtajan omaan tietoon, jonka Juhani Laurila on esittänyt, Juhani Lauri-
la, Suomen Kansan Järjestö. Turun yliopiston valtio-opin laitos. Tutkimuksia. Sarja C 5. 1967, s. 6. 

3 Laurila 1967, s. 6. Tiedot äänimääristä myös SVT, XXIX, Vaalitilastoa. 

4 Katso Talikka 1969, s. 76--79. 
5 H.J. Eysenck, The Psychology of Poli ties. London 1960, s. 14--16. 
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luokka vaikutti äärioikeistolaisuuden kannatuspohjan muotoutumiseen huomattavasti 
enemmän kuin yhteiskunnan kerrostuneisuudessa ilmenneet erot ja niissä tapahtuneet 
muutokset. Näyttää myös siltä, että kehityksessä ideologiset elementit olivat saman 
arvoisia kuin sosiaaliset. Toisaalta poliittiset aatteet vetoavat hyvin usein suoraan tie
tyssä yhteiskunnallisessa asemassa oleviin ihmisryhmiin ilmoittamalla taistelevansa näi
den etujen puolesta. Aatteessa ilmenevät tärkeimmät tunnukset taas ilmaisevat kan
nattajakunnan rakenteen siksi, että ns. ideologinen perusjärjestys - esim. oikeisto
vasemmisto-ulottuvuus - on juuri kuviteltujen yhteiskuntaluokkien järjestyksen poh
jalta hahmottunut.6 

Suomen äärioikeistolaisuuteen näyttävät sekaantuneen hyvin monet kerrokset. Sen 
suosimat toimintamenetelmät ja toiminnassa noudatetut muodotkin olivat varsin eri
laisia ja niitä oli paljon. On täysin mahdotonta todeta, vaikuttiko liikkeessä mukana 
olleiden yhteiskuntaryhmä tai -kerros toimintatavan valintaan vai valitsiko ns. liik
keen eliittiryhmä taktisesti sopivan menetelmän kyetäkseen sen avulla tarkoituksen
mukaisemmin vaikuttamaan siihen väestöryhmään, johon se halusi päästä käsiksi. 

Jälkimmäinen vaihtoehto lienee edellä esitetyn perusteella käynyt ilmeiseksi. Kun 
kyse oli akateemisen kansanosan parissa suoritetusta työstä, toimintamenetelmät oli
vat suhteellisen hienojakoiset. AKS järjesti juhlatilaisuuksia, mielenosoituksia ja kas
vatti jäsenistöään varsin teoreettisesti ajattelemaan järjestön ideologian kannalta ensi
sijaisia asioita. Sen julkaisema aikakauslehti oli sisällöltään varsin korkeatasoinen niin 
yksisuuntaista kuin sen levittämä informaatio olikin. Itsenäisyyden Liitto yritti hyvin 
pitkälle jäljitellä AKS:n toimintaa mutta onnistui ainoastaan lehtityössään. Sen muu 
toiminta Suomen lipun levittämistä lukuun ottamatta oli täysin toisarvoista. IKL jat
koi oikeastaan AKS:laisia perinteitä, mutta sen pyrkimys kohota kaikkien isänmaalli
sesti ajattelevien kansalaisten puolueeksi asetti omat rajoituksensa. Aatteellisesta va
listuksesta puuttui teoreettisin aines. Jotta työ kävisi mahdolliseksi, IKL keskittyi nuo
rison kasvattamiseen tehokkaan organisaation avulla. Kolmen edellä mainitun äärioi
keistolaisjärjestön ja niiden alaorganisaatioiden toimintamenetelmät olivat varsin säy
seitä. 

Lapuanliike eri muodoissaan ja eri vaiheissaan oli ainoa Suomessa toiminut äärioi
keistolainen ryhmittymä ja myöhemmin järjestö, joka avoimesti tunnustautui jo routa
vuosina vaikuttaneen, itsenäistymisprosessin ja ensimmäisten itsenäisyysvuosien aika
na uudelleen virinneen poliittisen aktivismin perilliseksi. Jo monet henkilötraditiot 
vaikuttivat asiaan. Mutta poliittiset ja sosiaaliset tilanteet olivat nyt erilaisia ja äärioi
keiston oli vastattava niihin tapaus tapaukselta. Yhteneväisyys näkyi lähinnä toiminta
menetelmien samankaltaisuutena. Lapuanliikkeessä muotonsa saanut äärioikeistoryh
mä oli toiminnallisesti radikaali, olipa se ideologialtaan miten konservatiivinen tahan
sa. Sen toimintamenetelmät ulottuivat konventionaalisista poliittisista keinoista äärim
milleen johdettuun väkivaltaan, jopa vallankaappausyritykseen. Se oli aktivismia laa
jempi, ja sen jäsenistön koostumus oli erilainen. Siinä missä aktivistijoukko oli ollut 
vallankumouksellinen - sekä ulkoisesti että sisäisesti - pieni eliittiryhmä, lapuanlii
ke oli varsin populistis-konservatiivinen joukkojen keräytymä. Siinä missä aktivistien 
toiminta oli rationaalisesti valtiovaltaa edustaneita viranomaisia vastaan suunnattua 
terroria, lapuanliikkeen miesten teot sisälsivät sangen vähän poliittista järkeä, ne oli
vat väkivaltaista tempoilua. Kärki suunnattiin lähes samassa asemassa oleviin kansalai
siin. Saavutukset muistuttivat kuitenkin toisiaan. Poliittisella terrorilla onnistuttiin luo
maan yhteiskuntaan turvattomuuden tunnetta, epäilyä laillisen yhteiskuntajärjestyk-

6 Eysenck 1960, s. 14. 
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sen ja koko poliittisen järjestelmän kestävyyteen sekä luuloa siitä, että politiikassa 
voitiin tehdä mitä vain, jos tavoite oli kyllin arvokas. 

Kun suomalaista äärioikeistolaisuutta taikka sen eri ryhmittymiä on tarkasteltu, on 
hyvin usein ollut tapana myös kysyä: mikä osa siitä kuului fasismiin ja mikä ei.7 Suo
men äärioikeistolaisuus rakentui paljolti kotimaiselle traditiolle ja koostui sangen eri
laisista elementeistä, mutta suuri osa siinä ilmenneistä piirteistä oli yleismaailmallisel
le fasismille ominaisia: monet sen menettelytavat, osa sen sosiaalista pohjaa ja aina
kin suurin osa taloudellis-yhteiskunnallisesta tilanteesta, jossa se esiintyi. Mutta sijoit
taminen johonkin määrättyyn luokkaan vaatii sen yksiselitteistä määrittelyä. Voidaan 
tietysti valita joitakin suomalaisen äärioikeistolaisuuden piirteitä ja vertaillen päätellä, 
muistuttavatko ne ns. fasismin tuntomerkkejä. Tällä tavoin voidaan ehkä pelkistää 
jonkinlainen fasistinen minimi, jonka ylitettyään liike tai poliittinen suuntaus kuuluu 
fasismiin. 

Näin on tehnyt esim. Lauri Hyvämäki, joka on käyttänyt hyväkseen saksalaisen 
Ernst Nolten määritelmää fasismista sekä Nolten tapaa erottaa fasismin kolmen eri 
tason ilmenemismuodot. Nolten mukaan fasismi on antimarxilaisuutta, joka pyrkii tu
hoamaan vastustajansa luomalla sille jyrkästi vastakkaisen ja kuitenkin läheisen 
ideologian käyttämällä lähes samanlaisia ja kuitenkin itselleen luonteenomaisia kei
noja. Nolten mukaan fasismi esiintyy sisäpoliittisella, poliittisella ja transpoliittisella 
tasolla. 8 On hieman vaikea tajuta, mitä esim. käsite transpoliittinen täsmällisesti mer
kitsee ja vielä vähemmän käsittää, mitä arvoa kyseisellä käsitteellä on historiantutki
muksessa. Nolten perusmääritelmä taas on niin yleinen, että melkein mikä tahansa ei
marxilainen poliittinen suuntaus tai liike voidaan lukea fasismiksi. Hyvämäki on pää
tellyt, että Nolten mukaan fasistiseen minimiin kuuluvat johtajaperiaate, antimarxis
mi, militarisoitu organisaatio, antiliberalismi, antikonservatiivinen tendenssi ja totaali
suusvaatimus. Hyvämäen mukaan Suomen oikeisto-radikalismin ilmiöt - lapuanliike 
ja IKL ennen muita tuskin yltivät tähän, vaikka ne kiistatta olivat muuta kuin konser
vatismia ja vaikka niissä oli piirteitä, jotka muistuttivat aidosta fasismista. 9 

Edellä esitetystä on käynyt ilmi, että lähes kaikki tässä työssä käsitellyt liikkeet ta
valla tai toisella voitaisiin "joidenkin" piirteiden vuoksi lukea fasismiksi. Toisaalta ei 
myöskään liene oikeutta vaatia "fasistisia" piirteitä sellaisilta järjestöiltä tai liikkeiltä, 
jotka eivät vapaasti päässeet toteuttamaan pyrkimyksiään, ts. eivät päässeet valtaan. 
Valtaan pääsemättöminä ja tukahdutettuina ne muodostanevat täysin eri kokonaisuu
den kuin poliittisen vallan saaneet liikkeet. 

Entä sitten edellä käsiteltyjen liikkeiden ja järjestöjen arvomaailma ja sen suhde 
muihin poliittisiin ilmiöihin, ulkomaailmaan ja ennen kaikkea itäiseen naapuriin? Tar
kastelu osoittaa, että oma ideologia, oma arvomaailma ja omat tavoitteet hyvin pitkäl
le määräsivät äärioikeistojärjestöjen mielenkiinnon kohteet. Ei edes negatiivista huo
miota kiinnitetty sellaisiin piirteisiin, jotka itselle olivat yhdentekeviä. Pelko ja varau
tuneisuus olivat avainasemassa otettaessa kantaa ulkoisiin tapahtumiin ja ilmiöihin. 
Arvojärjestelmä lienee ensisijaisesti vaikuttanut toimintametodin valintaan. Sen osoit
ti myös toiminnassa ilmenevä ideologia, joskus paljon selvemminkin kuin ohjelmissa 
julkilausuttu aaterakennelma, jota eräät liikkeet, esim. lapuanliike, eivät onnistuneet 

7 Näin on tehty monissa johdannon viitteissä mainituissa suomalaista äärioikeistoa koskevissa tutkimuksis
sa sekä monissa niissä teoksissa tai artikkeleissa, joihin tutkimuksen edistyessä on viitattu. Viimeksi 
asiaa on varsin syvällisesti pohtinut Lauri Hyvämäki, Lapuanliike, fasismi, historiantutkimus, Kanava 
1978, s. 528-37. 

8 Siteerattu tässä Hyvämäen 1978, s. 532 mukaan; myös Nolte 1960, s. 16-32. 
9 Hyvämäki 1978, s. 532-34. 
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edes julkisesti esittämään. Liikkeitten ohjelmaan tai ohjelmattomuuteen vaikutti pal
jon niiden organisoitumisaste. Mitä pitemmälle rakenne jäsentyi sitä vakiintuneempaa 
ja "tavallisempaa' oli toiminta. Sisäinen jäsentymättömyys, julkilausuttujen aatteiden 
puute ja radikaali toiminta kulkivat käsi kädessä. 
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SUMMARY 

THE FINNISH EXTREME RIGHT BETWEEN THE WORLD WARS 
IDEOLOGICAL ROOTS, ORGANIZATIONAL BASIS AND 
FORMS OF ACTIVITY 

The aim of this study is to describe and analyze the Finnish extreme right. This 
involves an account of its ideal roots, ideological and personal traditions, social, polit
ical and ideal characteristics and the political procedures, which were typical of the 
organizations and movements representing the extreme right. 

The fact that the social change from the old rural community to industrial society 
deteriorates the conditions of some groups of the population has been used as a 
background. It causes pressures, which burst out in violent and uncontrolled protest 
movements. They may be organized and aspire to power. This tendency meets ab
solute resistance from the groups in power. 

The Finnish extreme right, which was organized between the World Wars and part
ly prior to them, belongs to universal right-wing radicalism. It seemed to be practical 
for this study to make a clear distinction between the procedures and principles of 
the political groups. On the ideological level the opposites are conservatism and 
progressiveness. On the level of procedures the corresponding concepts are radicalism 
(revolution) and moderation (evolution). Both a conservative and a progressist can 
use radical procedures to carry out his programme. 

When examining an ideal and political phenomenon, a movement or an ideological 
trend, attention must be paid as well to the political organizations representing the 
ideology in question as to the individuals and groups which were behind these 
organizations. This necessitates the study of the social dimension of the ideal and 
political phenomenon. It has been found important to search for connections between 
ideal-political and socio-economic levels, i.e. to ask what kind of reciprocal influence 
these levels have had. When Finland's ideal-political development is concerned, the 
peasants and intellectuals are of great importance, particularly when currents of ideas 
belonging to the development of nationalism are being studied. Finland became indus
trialized at an relatively late stage, and the peasantry kept long its position as the 
largest though not the most influential group of society. On the other hand, the stud
ies concerning other countries have proved that nationalism has spread from the intel
lectual circles to common people, from centres to periphery. The tendencies for dif
ferentiation among the upper class have also influenced on ideal development. It is 
an interesting issue in Finland, because the language divided the upper strata of socie
ty into the Swedish-speaking and Finnish-speaking groups. 

It has, however, become obvious in this study that it is not very profitable in histor
ical research to resort only to a schematic difference and changes between social 
classes when looking for motives for the events. It is of greater importance to analyze 
the historical tradition of the group and of the individuals, who were active in the ex
treme right movements at different times. The significance of an organization for the 
study of ideal phenomena lies in the fact that it often changes a phenomenon which is 
first exclusively on the ideal level into a concrete event; i.e. an idea can be made to 
work through _it. The history of ideas does not only study facts and norms, but also 
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plans of work. It is most often through an organisation that plans of work are carried 
into effect. On the other hand, an individual having been active in an organization 
(in this case an extreme right-wing organization) to a great extent adopts the values 
of the particular organization and studies the phenomenon by using it as an object of 
comparison. He also does that when observing neighbouring countries and expressing 
his opinion on them. The attitude of an individual or a group toward a neighbouring 
country and its people is actually the result of his or their comparing of the character
isties of his or their values with the corresponding features in the foreign system. 

The Finnish right wing consisted of many associations. Thus it was fairly well 
organized. Many of them were both ideal and social combinations of foreign and na
tive trends of the period. They were very early influenced by romantic and expansive 
nationalism, born as early as the 19th century, represented by both Finnish and Swe
dish movement, fennomania and svecomania. Fennomania had anticapitalistic and 
anti-industrialistic features. It adored peasantry. It had ideas typical of later right
wing movements, such as underlining the importance of national unity, and naturally 
also the idea of nationality. It laid a strong emphasis on national tradition and natio
nal cultural mission. Religiousness was also an essential part of this trend of ideas. 
The Swedish movement, which had been mobilized to fight fennomania, got an anti
Russian undertone, based on racial ideology. It also included the theory of the 
importance of the border of the three isthmuses. This theory was developed by the 
ideologists of the Finnish movement into the so-called classic Greater Finland idea, a 
tendency to unite the kindred people, particularly the inhabitants of East Karelia, to 
Finland. 

The right-wing conservatism was vigorous in the Young Finnish Party, and when 
the political circumstances in Finland changed, mainly after the Parliament Reform, it 
almost developed into antiparlamentarism on the one hand and strong anti-socialism 
on the other. The Agrarian Party, born during the Parliament Reform, was radical in 
its social ou.tlook. The "frost years" created activism, a means to respond to Russia's 
pressure with violence, and it tried to creep into the party, in order to widen the 
social range of its supporters. 

The extreme right-wing found its manner of procedure in activism, which 
originated from the "frost years" and existed at various stages of the process of get
ting independence. Activism introduced the use of systematic violence in the political 
life in Finland. It was also borrowed from abroad. It used particularly the Russian 
revolutionary intelligentsia as its model. The supporters of Finnish activism also 
resembled their models. Activism recruited its active members among the intel
lectuals, especially Swedish-minded young people. Many of them also were social rad
icals at some stage of their lives. 

�v1any w·omen and representatives of art and literature were involved in activism. 
There were no party barriers during the "frost years", because labour movement had 
its own group of activists, whose aims and activity were similar to those adopted by 
the right-wing activism. There was also some cooperation. 

Jaeger activism, born during the First World War, created and organized the values 
and attitudes which persisted till the period between the World Wars, and which 
were easy to turn to when pondering how to proceed in different situations. The jae
gers themselves formed, because of their experiences of the war and training period, 
a uniform group, some kind of community. When the independent state of Finland 
was created, its militaristic and nationalist-expansive trends, which originated from 
earlier days, were united and got new continuers, the extreme right-wing organiza
tions between the World Wars. 
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The nationalist-expansive trend was best represented by the Academic Karelia 
Society (AKS) and the group Direction (Suunta) before that. The Lapua Movement, 
born in late 1920's and mainly concerned about internal politics, chose anti-commu
nism as its leading idea, even if there was also strong admiration for the leader, 
which reminds of the foreign models of the movement. Admiration was also part of 
native tradition, the hereditary loyalty to the ruler, a strong monarchist tradition. The 
people's Patriotic Movement (IKL), which was founded to continue the programma
tic and functional heritage of the Lapua Movement, was no longer a people's move
ment, but an organization formed into a political party, which adopted distinctly for
eign ideas. It emphasized the importance of leadership and an organic idea of state. 
Some of its ideologists supported corporatism. 

Very many strata of society were involved in the Finnish extreme right movement. 
During the process of getting independence it spread from a small group of activist 
intellectuals to both intelligentsia and peasants. The Academic Karelia Society was 
the organization of the academic educated class. The peasant joined in through the 
Lapua Movement in 1929, but most of them abandoned it as early as 1930. After that 
the extreme right-wing movement continued mainly as the party of the educated 
middle class, the People's Patriotic Movement. 

Also the procedures of the extreme right varied. It was obvious that the leaders of 
the organizations chose the tactics according to the supporters. Thus the forms of ac
tivity in the AKS were remarkably subtler and more conventional than those of the 
Lapua Movement. The latter was the only extreme right-wing organisation or move
ment in Finland between the World Wars which adopted the ideological and functio
nal principles of activism, created during the "frost years" and revived during the pro
cess of getting independence. This was partly caused by the fact that many persons 
who had been activists were starting the Lapua Movement. The extreme right of the 
Lapua Movement was functionally radical, though its ideology was conservative. Its 
methods of procedure reached extreme violence, even an attempted coup d'etat. 

The values of the extreme right-wing organisations, the ideology of their own de
cided almost completely their attitude to e.g. neighbouring countries, Russia and the 
Soviet Union. Not even negative attention was paid to such features of the eastern 
neighbour as were uninteresting to these organizations. When taking a stand on out
ward events and phenomena, they were affected by fear and reserve. This became 
apparent in their activity as well as principles. The Lapua Movement did not manage 
or even have time to present a carefully worked-out structure of ideas in public. The 
programme or the lack of a programme in organizations or movements was greatly 
influenced by their organizational level. The farther the structure was differentiated, 
the more normal the activity was; the Lack of inner differentiation and announced 
ideas and radical activity walked hand in hand. 
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