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1. Johdanto 

1.1 Tutkimustehtävä 

Tutkin pro gradu -tutkielmassani uskontoa koskevaa kirjallisuutta Mannerheimin kirjastossa. 

Tutkielmassani vastaan seuraaviin kysymyksiin: Mikä on uskonnollisen ja katsomusperäisen 

kirjallisuuden osuus Mannerheimin kirjastossa? Mitä uskonnollinen ja katsomusperäinen 

kirjallisuus kertoo Mannerheimin maailmankatsomuksesta? 

Mannerheim syntyi itse kristinuskoa harjoittavaan perheeseen. Kirjallisuuden mukaan 

Mannerheim ei missään vaiheessa vaihtanut uskontoaan esimerkiksi siirryttyään Venäjän 

armeijan palvelukseen.1 Tutkielmassa käsitellään ensinnäkin Mannerheimin suhdetta 

kristinuskoon. Koska Mannerheim on tiettävästi saanut myös vaikutteita lukuisilta 

ulkomaanmatkoiltaan, keskitytään tutkielmassa kristinuskon lisäksi tarkastelemaan myös 

muiden uskontojen osuutta Mannerheimin kirjaston kokoelmissa. Tarkastelu keskittyy 

kristinuskon lisäksi erityisesti juutalaisuuteen sekä myös islamiin, hindulaisuuteen ja muihin 

idän uskontoihin.  

Aihe on tutkimisen arvoinen, koska Mannerheim kuuluu epäilemättä kiinnostavimpiin 

suomalaisiin merkkihenkilöihin ja valtionjohtajiin vielä tänäkin päivänä. Kuten tutkielmassa 

tullaan osoittamaan, Mannerheim eli erityisen vaiherikkaan elämän, ja voidaan olettaa, että 

Mannerheim on saanut monenlaisia vaikutteita elämäänsä esimerkiksi lukuisilta 

ulkomaanmatkoiltaan. Yksi parhaimmista tavoista päästä edes hiukan lähemmäs tuota 

myyttistä hahmoa on selvittää, mitkä aatteet, tiedot ja kulttuurit ovat vaikuttaneet hänen 

toimintaansa ja maailmankuvaansa.  

Tutkielmassani esitän motiiveja uskonnolliselle ja hengelliselle kirjallisuudelle 

Mannerheimiin kirjaston kokoelmissa ja teen sisällöllistä pohdintaan Mannerheimin suhteesta 

kristinuskoon ja muihin uskontoihin. Samalla otan selville, mitä edellä mainitut asiat saatavat 

kertoa Mannerheimin maailmankatsomuksesta.  

Mannerheimin julkisuus ja hänen elämänvaiheensa antavat oikeuden edellä mainittujen 

seikkojen selvittämiseksi. Ville Jalovaara kuvaa Mannerheimin merkitystä suomalaisille 

seuraavasti:  

Carl Gustaf Emil Mannerheim on jäänyt historiankirjoihin Venäjän keisarillisen armeijan kenraalina, 

tutkimusmatkailijana, Suomen sisällissodan valkoisena kenraalina, valtionhoitajana, talvi- ja jatkosotien 

ylipäällikkönä ja tasavallan presidenttinä, joka johti Suomen sodasta rauhaan.2 

 
1 Jalovaara 2018, 120. 
2 Jalovaara 2018, 113.  
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Aikaisempaa tutkimusta Mannerheimista on verrattain paljon. Tutkimuksissa on muun 

muassa painotettu Mannerheimin nuoruudessa kokemien tragedioiden vaikutusta hänen 

myöhäisempään elämäänsä. Voidaan todeta, että Mannerheimia on tutkittu Suomessa 

luultavasti eniten tarkasteltaessa poliitikkoja ja sotilaita. Mannerheimin kirjaston ja siellä 

olevien niteiden tutkiminen avaa meille uusia ulottuvuuksia Mannerheimin uskonnolliseen ja 

katsomusperäiseen maailmankatsomukseen liittyen, kun tarkastelemme Mannerheimiä 

henkilönä. 

Teologisen ja kirkkohistoriallisen sekä Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian 

tutkimuksen kannalta Mannerheim on keskeinen hahmo. Keskeisin merkitys hänellä on 

Suomen sota- ja yhteiskuntahistorian kannalta, mutta myös kirkkohistoriallisesta ja 

poliittishistoriallisesta perspektiivistä. Kirkkohistoriallista tutkimusta Mannerheimista ovat 

muun muassa tehneet Ville Jalovaara ja Timo Vuori. Tehty tutkimus osoittaa, että 

Mannerheim on keskeinen osa, kun tarkastellaan suomalaisuutta myyttinä.3 Tästäkin syystä 

häneen kirjastoonsa kohdistuvan tutkimuksen tekeminen on mielenkiintoista.   

Viime vuosien aikana Mannerheimia koskevassa tutkimuksessa on pyritty riisumaan 

tietynlainen tabu Mannerheimin ympäriltä. Häneen on samalla kohdistettu enemmän 

arvostelua ja tutkimuksissa on otettu kantaa muun muassa hänen terveyteensä ja 

johtamistyyliinsä.4  

Voidaan kuvailla, että Mannerheimin historialliset saavutukset kiinnostavat laajasti eri 

kansankerroksia. Nämä saavutukset eivät kuitenkaan aina ole ensimmäinen tekijä ihmisten 

mielissä tarkasteltaessa Mannerheimia. Nykypäivänä Mannerheim saatetaan nähdä myyttisenä 

hahmona. Mannerheimin kohdalla täytyy samalla muistaa, että jo hänen elinaikanaan hänestä 

oli liikkeellä esimerkiksi juoruja ja tietyissä piireissä häntä saatettiin jopa panetella.5 

Nykypäivänä Mannerheimia lähestytään jopa populaarikulttuurin kautta. Milloin hänet 

saatetaan televisiosarjoissa kuvata tummaihoisena6 ja milloin hänen seksuaalista 

suuntautumistaan käsitellään nukketeatterissa.   

Voidaan tiivistetysti sanoa, että nykypäivän Mannerheimia käsittelevät teokset ja 

julkaisut saattavat pyrkiä olemaan jopa sensaatiohakuisia. Tämä omalta osaltaan kertoo 

meille, että kansakuntana yritämme luoda Mannerheimista inhimillistä kuvaa. Tämä siitä 

huolimatta, että elämänsä aikana ja sen jälkeen Mannerheim saavutti peräti myyttisen aseman. 

 
3 Kyyrö, 2017, 45.  
4 Esim. Keskisarja 2016, Teoksessa on kuvattu kirjeiden ja arkistolähteiden avulla Mannerheimin nuoruutta ja 

kohdistettu häneen kiinnostusta.   
5 Meinander 2017, 308. 
6 Kyyrö, 2014, 8. 
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Tämä johtuu omalta osaltaan siitä, että aikaisemmille sukupolville ja varsinkin sodan 

kokeneille ja rintamapalveluksessa olleille Mannerheim oli ajoittain noussut jopa jumalan 

asemaan.7  

Nykyiselle tieteelliselle tutkimukselle tyypillisellä tavalla, myös tässä tutkielmassa 

tarkastelu on pyritty pitämään vastaavalla tavalla kriittisenä ja tieteellisiin lähteisiin 

nojautuvana, kuitenkin samalla säilyttäen tahdikkuus tutkittavaa historiallista henkilöä 

kohtaan.  

1.2 Tutkimusmetodit, lähdeaineisto ja rakenne 

Tutkielmani päälähteenä toimii Mannerheimin henkilökohtaisen kirjaston niteet, joita 

tarkastelemalla voimme päästä lähemmäksi Mannerheimin maailmankuvaa. Mannerheimin 

henkilökohtainen kirjasto kattaa kaikkiaan 5302 nidettä8 ja tutkimuksessani rajaan aineistoa 

uskonnollisen kontekstin mukaan. Emme voi suoraan olettaa niteiden pohjalta mitään, vaan 

tarkastelu tarvitsee tuekseen niteissä olevien merkintöjen tarkempaa analysointia. Tämä vaatii 

tarkempaa tarkastelua ja muiden apukeinojen, kuten päiväkirjojen, käyttämistä tutkimuksen 

tukena.  

Tutkielmani on toteutettu tutkimalla Mannerheimin kirjastoa kvantitatiivisin 

menetelmin. Mannerheimin kirjasto käsittää kaikkiaan 5302 nidettä. Olen tutkimuksessani 

käynyt läpi jokaisen niteen ja jaotellut ne otsikon perusteella. Olen poiminut alkuperäisestä 

kirjallisuusluettelosta oman luetteloni teoksille, jotka sisältävät katsomusperäistä ainesta. 

Vieraskielisten niteiden tutkimiseen olen käyttänyt sanakirjoja ja Internet-pohjaisia 

käännösalustoja. Kokoamani luettelo pitää sisällään 223 teosta. Tämän luettelon perusteella 

katsomusperäinen aineisto muodostaa prosentuaalisesti 4,21 prosenttia Mannerheimin 

kirjastosta.9   

Henkilökohtaisen kirjaston lisäksi tarkastelen tutkielmassani Mannerheimin muistelmia, 

puheita, päiväkirjoja ja kirjeenvaihtoa sekä yleistä Mannerheimia koskevaa tietokirjallisuutta. 

Tämä materiaali muodostaa kirjaston ohella vähintäänkin yhtä tärkeän lähdeaineiston 

tutkielmalleni. Kvantitatiivisen tarkastelun, jota ilmentää jaksossa 3 esitetyt diagrammit, 

tärkeimpänä apuneuvona toimii niteistä kokoamani luettelo uskonnollisista ja 

katsomusperäisitä niteistä.  

 
7 Clements 2009, 313.  
8 https://www.mannerheim-museo.fi/arkisto/mannerheimin-kirjasto/  
9 Isoaho, 2020 
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Tutkimusmetodina työssäni käytän systemaattista ja kirjahistoriallista metodia. Johtuen 

Mannerheimin merkityksestä politiikassa ja muissa yhteiskuntaelämän kannalta merkittävissä 

elimissä, on tulokulma samalla monitieteinen. 

Kirjahistoriallisen metodin avulla tutkitaan jo metodin nimestäkin ilmenevällä tavalla 

kirjaa ja sen historiaa. Tutkimuksen kohteena ei kuitenkaan ole pelkästään painettu kirja, vaan 

tarkastelu keskittyy lisäksi myös käsikirjoituksiin sekä monenlaisiin painotuotteisiin, kuten 

lehdistöön ja pienpainotteisiin.10 

Voidaksemme selvittää niteiden merkitystä Mannerheimille, tarvitsemme 

monitieteellistä kirjahistoriallista metodia. Tuija Laine kuvaa metodin tärkeyttä toteamalla 

kirjahistorian olevan sekä poikkitieteellinen että monitieteellinen tutkimusala. Tätä toteamaa 

kuvastaa erityisen hyvin se, että kirjahistorian tutkimuskohteita ei ole rajattu mihinkään 

tieteenalaan kuuluvaksi, vaan tutkimuskohteena voi olla mikä tahansa julkaisu. 

Tutkimuskohteena olevalta julkaisulta ei edes edellytetä tieteellisyyttä, sillä kirjahistoriallisen 

metodin avulla tutkitaan tyypillisesti myös esteettisesti tai kaunokirjallisesti kiinnostavien ja 

arvokkaiden julkaisujen lisäksi täysin arkisia julkaisuja. Monitieteellisyydestä huolimatta 

kirjahistorialla on kuitenkin jokaiselle tutkimusmetodille tyypillisesti omat lähtökohtansa ja 

tutkimusmenetelmänsä. Samalla kirjahistoria avaa kuitenkin mahdollisuuksia myös muille 

humanististen tieteiden saralla käytetyille metodeille.11 

Kirjahistoriallinen metodi korostuu erityisesti Mannerheimin kirjaston kohdalla, joka 

käsittää painotuotteita laidasta laitaan. Osa on lahjoituksin saatuja ja osa on Marsalkan itsensä 

hankkimia. Kaikkia näistä painotuotteista ei voida käsittää tieteellisiksi julkaisuiksi.  

Tarkastelemalla niteitä, merkintöjä ja ylipäätään sitä, onko Mannerheim itse lukenut teosta, on 

mahdollista tehdä tulkintoja ja saada vastauksia tutkimuskysymyksiä ajatellen.  

Kirjahistoria tarkastelee julkaisuja esineinä ja erityisesti kommunikaation välineinä. 

Tutkielmassani selvitän julkaisun asemaa yhteiskunnassa ja sitä, millaista vaikutusta kirjoilla 

on ollut yksittäisille ihmisille, tässä tapauksessa kirjaston omistajalle, marsalkka 

Mannerheimille. Laineen mukaan kirja ei itse ole tarkoitus, vaan sillä on myös välinearvo. 

Kirja auttaa Laineen mukaan ymmärtämään yhteiskuntaa sekä sen piirissä tapahtuvaa 

viestintää.12  

Tutkielman lähdeaineiston kannalta on todettava, että kirjastoilla itsessään on jo suuri 

historiallinen merkitys niin Suomessa kuin yleismaailmallisestikin. Mannerheimin kirjaston 

 
10 Laine 2018, 14.  
11 Laine 2018, 17.  
12 Laine 2018, 24.  
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läpikäyminen on tutkimisen arvoinen jo pelkästään tästä syystä. Suomessa kirjastot yleistyivät 

1800-luvun alussa. Kirjastoja perustettiin erityisesti maaseudulle pappiloiden yhteyteen. Tästä 

tulokulmasta on merkittävää tarkastella Mannerheimin kirjasota, joka on niteiden määrällä 

mitattuna varsin laaja.13 

Yksityiskirjastoilla on historiallisesti merkittävä rooli ja ne ovatkin olleet edistämässä 

ensimmäisten julkisten kirjastojen syntyä. Erityisesti aateliston laajoilla yksityiskirjastoilla on 

ollut tiedettävästi merkittävä vaikutus. Viitteitä on olemassa muun muassa siitä, että 

esimerkiksi Italiassa vaikuttaneet aateliset ovat saattaneet antaa yksityiskirjastonsa 

laajempaan käyttöön. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tällaiset yksityiskirjastot ovat 

toimineet ensimmäisinä julkisina kirjastoina.14 Mannerheimin kirjasto muodostaa täten 

merkittävän roolin maamme kirjastojen historiassa. Siinä, missä kirjastoja perustettiin ensin 

pappiloiden yhteyteen 1800-luvulla, yleiset kirjastot yleistyivät Suomessa vasta 1960-

luvulla.15 

Filosofian tohtori Kristiina Ranki kuvaa Mannerheimin kirjaston merkitystä 

tutkimukselle seuraavasti:  

Kun luetteloa selaa, kiinnittää jokainen huomiota erilaisiin asioihin – kuten kielien kirjoon, teosten kautta 

avautuvaan Mannerheimin laajaan toimintakenttään, kuriositeetteihin ja itsestäänselvyyksiin, ihailijoiden 

kirjalähetyksiin, tai vain ajan henkeen ja yleisimmin, kirjojen ja kirjastojen suureen arvostukseen meillä 

ja maailmalla.16 

Kirjaston tutkiminen avaa näin kokonaisvaltaisen kuvan yhdestä historiamme 

merkkihahmoista.  

Tutkimukseni on kirjahistoriallisen metodin lisäksi systemaattinen. Systemaattisessa 

metodissa ei sovelleta empiirisiä menetelmiä, vaan metodia voidaan ennemminkin kutsua 

filosofiseksi, tämä tarkoittaa tutkielmassani sitä, että tarkastelen kirjaston kokoonpanoa 

systemaattisesti eli luettelen kirjoja niiden sisällön mukaan. Tällä perusteella systemaattista 

metodia voidaankin kuvailla tyypilliseksi humanistiseksi tieteeksi. Filosofisen metodin 

yksiselitteinen kuvaileminen saatikka sen soveltaminen ei kuitenkaan ole yksinkertainen asia. 

Systemaattisen metodin käyttäminen on yksinkertaisesti ilmaistuna käsitteellistä tutkimusta, 

jonka metodina toimii käsitteiden, käsitejärjestelmien sekä niiden synnyn ja niiden 

keskinäisten suhteiden selvittäminen.17  

 
13 Laine 2018, 83.  
14 Laine 2018, 80. 
15 Kekki 2013, 7.  
16 Verkkoaineisto, saatekirje: https://www.mannerheim-museo.fi/assets/Uploads/Kirjasto/Saatekirje-

digitaaliseen-kirjastoluetteloon.pdf 
17 Päivänsalo, verkkoaineisto 

http://www.helsinki.fi/teol/steol_vanha/opiskelu/Prosessi/Pros_raut20.html#pgfId=996920 
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Systemaattinen metodi sopii kirjashistoriallisen metodin ohella erinomaisesti 

tutkielmani metodiksi. Vastaan kysymyksiin esitetyn tutkimusaineiston pohjalta, tässä 

tapauksessa Mannerheimin kirjastossa olevien niteiden avulla.  

Jaana Hallamaa kuvaa valitsemani systemaattisen metodin merkitystä painottamalla 

tutkimuksen tekemiseen sisältyvien välttämättömien elementtien tärkeyttä ja keskinäistä 

suhdetta. Hallamaan mukaan tutkimus muodostuu tutkimuskysymyksestä, tutkimusaineistosta 

ja tutkimuksen lopputulemasta, eli vastauksesta tutkittaviin kysymyksiin. Elementeistä tärkein 

on Hallamaan mukaan hyvä tutkimuskysymys, jota voidaan pitää tutkielman välttämättömänä 

ehtona. Tutkimusaineistona systemaattisessa metodissa toimii erilaiset tekstit, joita tutkimalla 

voidaan muodostaa vastauksia esimerkiksi esittämällä tutkittavalle kohteelle kysymyksiä, 

jotka liittyvät muun muassa käsitteisiin, käsitteellisiin yhteyksiin tai käsitejärjestelmiin. 

Systemaattisen metodin tutkimuskohteena voi olla esimerkiksi jokin historiallinen aineisto.18 

Tutkimukseni kohdistuu juurikin edellä mainittuun historialliseen aineistoon. Tämän 

aineiston pohjalta pystyn tekemään apuvälineitä käyttäen päätelmiä Mannerheimin 

henkilökohtaisesta maailmankuvasta suhteessa kristinuskoon ja muihin uskontoihin. 

Kirjastoon sisältyvän historiallisen aineiston tutkiminen avaa motiiveja katsomusperäisen 

aineiston päätymisestä Mannerheimin kirjastoon.  

Tutkielma on rakennettu siten, että lukija perehdytetään seuraavassa jaksossa 2 

aihepiirin ymmärtämisen helpottamiseksi Mannerheimin elämän keskeisimpiin vaiheisiin ja 

käännekohtiin. Mannerheimin elämänvaiheiden ja maailmantapahtumien yleinen kuvailu 

kulkee läpi tekstin asioiden yleisen kontekstin ymmärtämiseksi. Maailmantapahtumien 

ymmärtäminen on tärkeää, jotta lukija pystyy muodostamaan kuvan siitä, millä tavalla 

Mannerheimin ajatukset asettuvat hänen elinaikanansa vallinneeseen normiin.  

Johdantolukua ja Mannerheimin elämänvaiheita käsittelevää lukia seuraavassa 

jaksossa 3 on keskitytty tarkastelemaan katsomusperäisen kirjallisuuden osuutta 

Mannerheimin kirjastossa kvantitatiivisin menetelmin. Jaksossa erilaisin taulukoin kuvattu 

sitä, millä tavoin uskonnollinen ja katsomusperäinen kirjallisuus on jakautunut Mannerheimin 

kirjastossa. Taulukoiden tueksi on esitetty alustavaa analyysia siitä, mistä taulukoissa esitetty 

uskonnollisen ja katsomusperäisen kirjallisuuden jakauma saattaa johtua.  

Neljännessä jaksossa on esitetty syvempää pohdintaa Mannerheimin suhteesta hänen 

kirjastostaan löytyneisiin katsomusperäisiin niteisiin sekä yleisesti erilaisiin aatteisiin. 

Kyseisessä jaksossa on kuvattu lisäksi, millaisena maailmankuva yleisesti Mannerheimin 

 
18 Päivänsalo, verkkoaineisto 

http://www.helsinki.fi/teol/steol_vanha/opiskelu/Prosessi/Pros_raut20.html#pgfId=996920 
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elinaikana näyttäytyi kyseisten uskontojen ja katsomusten suhteen sekä peilattu 

Mannerheimin ajattelua näihin katsomuksiin hänen kirjastonsa ja yleisesti saatavilla olevan 

tutkimusaineiston perusteella. Viimeisessä jaksossa on esitetty tutkielman tuloksen perusteella 

loppupäätelmät.  

 

2. Mannerheimin elämä ja toiminta 

2.1 Louhisaaresta Haminaan  

Voidaksemme tarkastella ja ymmärtää syitä, jotka ovat johtaneet Mannerheimin kirjaston 

uskonnollista ja katsomusperäistä ainesta sisältäviin kokoelmiin, on meidän ensiksi 

tarkasteltava Mannerheimia henkilönä sekä ennen kaikkea hänen värikkäitä elämänvaiheitaan. 

Mannerheimin elämän käänteentekevien hetkien ymmärtäminen auttaa tarkastelemaan syitä, 

jotka ovat saattaneet johtaa muun muassa siihen, millaiseksi Mannerheimin yksityiskirjasto 

on aikanaan muotoutunut. Tarkastelu on aloitettava aina Mannerheimin lapsuudesta ja 

päätettävä hänen kuolinvuoteelleen.  

Carl Gustaf Emil Mannerheim syntyi vuonna 1867 Varsinais-Suomessa Askaisissa 

Louhisaaren kartanossa. Syntymänsä myötä Mannerheim peri isältään Kreivi Carl Robert 

Mannerheimilta vapaaherran arvon.19  

Mannerheimin lapsuudenkotia voidaan kutsua kulttuuripainotteiseksi, joka sisälsi 

vahvasti samalla aatelisia ja liberaalejakin arvoja. Mannerheimin kasvatuksen sanotaan olleen 

aristokraattiseen taustaan perustuvaa hänen isänsä aatelisen taustan takia. Screen kuvaa 

teoksessaan Mannerheimin kasvatuksen perustuneen ajalle tyypilliseen tapaan hänen äitinsä, 

Louhisaaren keskushenkilönä pidetyn Helene Mannerheimin toimiin. Screenin kuvauksen 

mukaan Mannerheim kasvatettiin aatelisia ja aristokraattisia arvoja noudattaen. Kreivi Carl 

Robertin aatteet olivat kuitenkin aikaansa nähden verrattain vapaamielisiä ja jopa radikaaleja, 

ja kreivi oli vahvasti tietoinen muun muassa länsimaiden vaikutuksesta Suomessa 

harjoitettavaan politiikkaan sekä maan valtiosäännön muodostumiseen. Näillä näkemyksillä 

oli aristokraattisten arvojen ohella sanomattakin myös vaikutus koko perheeseen.20 

Aristokraattisesta ja kovasta kasvatuksesta huolimatta Mannerheim osoitti 

lapsuudessaan varsin vähäistä kiinnostusta koulutusta ja koulunkäyntiä kohtaan. Mannerheim 

saatettiin löytää useimmin harrastamassa pienimuotista ilkivaltaa koulutöiden tekemisen 

 
19 Jalovaara 2018, 113.  
20 Screen 2001, 15.  
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sijaan. Pienet tihutyöt johtivat lopulta ikkunoiden rikkomiseen, minkä takia Mannerheimin 

erotettiin ensimmäisen kerran oppilaitoksesta.21 

Elämä Louhisaaressa oli auvoista aina Mannerheimin isän tekemiin henkilökohtaisiin 

virheisiin asti. Aikaansa nähden hienoista puitteista huolimatta elämä Louhisaarissa ei ollut 

jatkuvasti helppoa ja Mannerheimin lapsuutta varjostivat perhepiirissä tapahtuneet traagiset 

tapahtumat. Hänen isänsä kreivi Carl Robert Mannerheim ajautui uhkapelien myötä 

vararikkoon ja lopulta hän joutui lähtemään Suomesta päätyen Ranskaan.22 Mannerheimin 

isän holtiton rahan käyttö ja alati kasvava kiinnostuksen puute Louhisaarta ja sitä ympyröiviä 

tiluksia kohtaan koituivat perheelle lopulta kohtalokkaaksi.23  

Mannerheimin äiti Hedvig Charlotta Helena von Julin menehtyi sydänkohtaukseen 

Mannerheimin lapsuuden aikana. Perheen hajoaminen ja kasvavat velat olivat osittainen syy 

Mannerheimin äidin traagiseen poismenoon.24 

Lapsuudessa koetuilla tapahtumilla sanotaan olleen vaikutus Mannerheimin 

myöhempään elämään. Perheen hajoamisen jälkeen Mannerheim ja hänen sisaruksensa 

päätyivät sukulaisten hoiviin eri puolelle Suomea ja Ruotsia. Mannerheim päätyi itse lopulta 

Haminaan kadettikouluun. Varsinais-suomalaiselle aatelitaustaiselle päätyminen itäiseen 

osaan Suomea tuntui aluksi vastenmieliseltä. Tähän saattoi suuresti vaikuttaa se, että 

Mannerheim ei päätynyt Haminaan ensimmäisellä yrittämällä. Kadettikoulun ovet avautuivat 

hänelle vuonna 188225. 

Opiskelu seitsemän vuotta kestävässä kadettikoulussa ei aluksi luonnistunut nuorelta 

Mannerheimilta. Oppilaitoksen suoraviivaisilla arvoilla ja opetusmetodeilla on ollut vahva 

vaikutus Mannerheimin suhtautumiseen Haminan kadettikouluun. Haminan kadettikoulua on 

kuvattu seuraavin sanoin: 

Tämä hieno, kunniakas laitos, jonka oppilasaines on homogeenista, enimmältä osaltaan lähtöisin hyvistä, 

sivistyneistä, isänmaallisista kodeista, jonka elämäntapa on ankaruudessaan ja karaiskukyvyltään lähes 

spartalainen ja jossa vallitsee ylpeä, suoraselkäinen henki.26  

Kuten kuvauksesta ilmenee, Haminan kadettikoulussa opiskelijoilta odotettiin nuhteetonta ja 

kurinalaista käytöstä. Mannerheim tuli rikkinäisestä kodista ja ennen kadettikouluun 

siirtymistä opiskelu oli tuottanut hänelle vaikeuksia. Kadettikoulun hengellä on täytynyt olla 

vaikutus Mannerheimin kadettikoulun alun keskinkertaiseen opintomenestykseen. 

Mannerheimin lapsuuden luonnetta kuvailtiin vallattomaksi ja hänet tavattiin useammin 

 
21 Screen 2001, 13.  
22 Taylor, 2010, 56. 
23 Screen 2001, 17.  
24 Jalovaara 2018, 113.  
25 Screen 2001, 19.  
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tappelemassa vanhempien lasten kanssa. Haminassa häneltä kuitenkin odotettiin, että hänen 

tulisi olla osa homogeenistä spartalaista valiojoukkoa.27 

Keskinkertaisesta opintomenestyksestä johtuvan kertaavan vuoden jälkeen 

Mannerheimia siirtyi ylemmälle kadettikurssille luokkansa priimuksena. Kadettiveljiensä 

keskuudessa Mannerheimia arvostettiin. Tämä ei kuitenkaan edesauttanut sitä tosiseikkaa, että 

Mannerheim kaipasi Louhisaaren rauhaa ja eritysiesti sieltä saamaansa kulttuurista ja 

filosofista pääomaa. Opintomenestyksen, vertaisilta saadun tuen ja arvostuksen myötä 

Mannerheim saavutti merkittävän aseman kadettikoulussa saaden vapaaoppilaspaikan hyvän 

keskiarvonsa ansiosta.  

Huolimatta hyvistä saavutuksistaan kadettikoulun aikana, Mannerheimin itsepintaisuus 

nosti ajoittain päätään. Tämä saattoi ilmetä erityisesti yleisenä kurittomuutena ja 

välinpitämättömyytenä. Mannerheim kirjoittikin usein sisarelleen Sophielle, että Haminassa 

oleminen tylsistyttää häntä eikä hän tunne oloaan kotoisaksi.28 Kadettikoulun sääntöjä 

asettavat olosuhteet olivat ilmeisesti toista, mihin Mannerheim oli aikaisemmin elämässään 

tottunut.  

 Kadettikoulussa vallitsi verrattain kova simputtamisen kulttuuri vertaisten toimiessa 

rangaistusten määrittäjinä. Mannerheim saatettiin löytää purkamassa pahaa oloaan 

tappelemalla kurssiveljiensä kanssa ja poistumalla luvattomasi yöaikaan kapakkaan pois 

kadettikoulun alueelta.29 Jatkuvat käytöshäiriöt ja laiminlyönnit johtivat lopulta siihen, että 

Mannerheimin joutui jättämään eronpyyntönsä kadettikoulusta vuonna 1886. Mannerheimia 

ei erotettu kadettikoulusta, vaan hän jätti itse eroanomuksensa.30 Tämä toimenpide mahdollisti 

sen, että hän pystyi jatkamaan opintojaan myöhemmin joko yliopistossa tai toisessa 

sotakorkeakoulussa.31  

Mannerheimin käytöstä Haminassa voidaan tarkastella hänen lapsuutensa tragedioiden 

kautta. Miehen mallin puuttuminen ja ympäri Suomea ja Ruotsia hajaantuneet sisarukset 

olivat omiaan luomaan nuorelle miehen alulle paineita. Voidaan todeta, että Mannerheim olisi 

todennäköisesti tarvinnut Haminassa Louhisaaren kodin kulttuurista ja keskustelevaa 

ilmapiiriä, mutta hän joutui tyytymään ahtaaseen miehen muottiin ja kohtaamaan 

simputtamista. Myöhäisemmässä elämässään Mannerheim pyrkikin aktiiviseen dialogiin eri 

katsomusten ja aatteiden kanssa. 

 
26 Screen 2001, 18.  
27 Screen 2001, 16.  
28 Screen 2001, 20.  
29 Screen 2001, 24.  
30 Rintala, 1978, 373. Ks myös Taylor, 2010, 56  
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Vaikka Mannerheimilta itseltään puuttui miehen malli, nousi hän kuitenkin 

myöhemmässä elämässään roolimalliksi ja tänäkin päivänä merkittäväksi miehen kuvaksi 

Suomessa.  

2.2 Venäjälle 

Mannerheimin elinaikaan ei ollut mitenkään epätyypillistä, että aristokraattisen taustan 

omaavat miehet hakeutuivat Venäjälle etsimään menestystä ja arvostusta tsaarin armeijasta.32 

Näin kävi myös Mannerheimin kohdalla. Mannerheim oli aina kaivannut kansainvälistä ja 

keskustelevaa ilmapiiriä. Haminan kadettikoulusta lähdön jälkeen hänen tiensä vei Helsinkiin, 

jossa hän suoritti ylioppilastutkinnon. Ylioppilaaksi kirjoittamisen jälkeen Mannerheim jätti 

Suomen taakseen muuttaen Pietariin. Pietarissa hän pääsi Nikolain ratsuväenopistoon 

syyskuussa 1887. Menestyminen Pietarissa oikeutti hänelle lopulta pääsyn maineikkaaseen 

Chevalier-kaartiin, joka tunnettiin itse Keisarin henkivartiokaartina.33 

 Siirtyminen aidosti kansainväliseen ilmapiiriin oli todennäköisesti omiaan kehittämään 

Mannerheimin ajattelua ja maailmankatsomusta. Venäjän tuolloinen armeija oli aidosti 

kansainvälinen ja käsitti laajasti muun muassa erilaisia uskontokuntia. Tämä ilmenee 

Mannerheiminkin yksikkönä toimineen Kaartin valatilaisuudessa. Armeijan sotilaat tulivat 

laajasti eri uskontokunnista ja vannoessaan Kaartin valan kukin sai tehdä sen oman 

uskontokuntansa papin johtamana oman Jumalansa nimeen.34 

Haminan kadettikoulun ahtaat ihanteet, joita Mannerheimin oli ajoittain vaikea 

noudattaa, olivat saaneet väistyä kansainvälisen ja aidosti ympäri maailmaa toimivan armeijan 

tieltä. Mannerheimin menestys sotilaana Japanin sodassa Venäjän armeijassa palvellessaan ei 

jäänyt hänen esimiehiltänsäkään huomioimatta. Mannerheim sai menestyksekkään 

toimintansa johdosta tehtäväkseen suorittaa tiedustelumatkan, joka oli naamioitu 

tutkimusmatkaksi vuosina 1906–1908.35 Matka suuntautui Aasiaan ja matkallaan 

Mannerheim vieraili aina Turkmenistanista Kiinan pääkaupungissa Pekingissä asti. Vaikka 

matka oli tiedustelumatka, jonka tarkoitus oli kartoittaa sotilaallisia tarkoitusperiä, keräsi 

Mannerheim matkaltaan kattava kansantieteellisen aineiston.36  

Vaikka Venäjä hävisi Japani-sodan, voidaan matkaa pitää onnistuneena erityisesti 

Mannerheimin oman urakehityksen kannalta. Palattuaan matkaltaan Mannerheim esitteli 

 
31 Screen 2001, 24.  
32 Rintala, 1978, 371. 
33 Jalovaara 2018, 114. 
34 Jalovaara 2018, 114.  
35 Rintala, 1978, 374. 
36 Jalovaara 2018, 114.  
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keräämäänsä mittavaa aineistoa itse Venäjän keisarille Nikolai II:lle. Palkinnoksi hyvästä 

työstä keisari antoi Mannerheimille oman rykmentin, joka oli sijoitettuna Puolaan.37 

2.3 Valkoisen armeijan ylipäälliköksi ja valtion johtoon 

Maailma oli kansallisvaltioiden syntymisen takia luisumassa kohti sotaa, joka tunnettiin 

myöhemmin Suurena sotana ja ensimmäisenä maailmansotana. Tällä oli vaikutus 

Mannerheimiin ja hänen uraansa keisarin armeijassa. Lopulta Mannerheimin ura tuli 

päätökseensä maaliskuun 1917 vallankumouksen myötä ja Mannerheim palasi vuoden 1917 

syksyllä takaisin Suomeen, josta hän oli lähtenyt vuonna 1886.38 Maailmanpolitiikan laineet 

löivät muun maailman ohella myös Suomeen. Vasta vuonna 1917 itsenäistynyt nuori tasavalta 

oli ajautunut sisällissotaan ja Tsaarin armeijan entinen upseeri Mannerheim oli Svinhufvudin 

itsenäisyyssenaatin toimesta nimitetty valkoisen armeijan ylipäälliköksi. Mannerheim löysi 

itsenä jälleen sotilasjohtajana, tällä kertaa kotimaassaan Suomessa.39 

Venäjän armeijan eri tehtävissä toimiminen ja niissä onnistuminen olivat tehneet 

Mannerheimista päättäväisen. Palatessaan Suomeen Mannerheimista oli karissut tietynlainen 

levottomuus, joka hänessä oli vallinnut Haminassa. Tämä oli korvaantunut sillä, että tiukankin 

paikan tullen Mannerheim hallitsi hermonsa. Tätä häneltä odotettiin valkoisen armeijan 

ylipäällikkönä.40 Mannerheimin kasvua on hyvin todennäköisesti edesauttanut hänen 

kokemuksensa ympäröivästä maailmasta. Tutkimusmatkallaan Aasiassa hän sai tutustua eri 

kulttuureihin ja traditioihin ja palvellessaan Puolassa hän sai keskittyä sotilasjohtajana 

toimimiseen. 

Sisällissodan päättyessä valkoisten voittoon, oli Mannerheim saavuttanut miestensä 

kunnioituksen. Hänet tavattiin sodan aikana johtamassa joukkojansa edestä ajoittain jopa 

vihollisen suoran tulen alla. Tämä loi hänestä jo varhaisessa vaiheessa myyttistä kuvaa 

pelottoman sotilasjohtajana.41 Johtamistavalla oli myös käytännön merkitys: Mannerheimin 

omien upseerien ja miehistön kannustaminen parempiin suorituksiin.42 

Yleinen historiankirjoitus on saattanut määrittää valkoisen armeijan koostumuksen 

turhankin homogeeniseksi. Mitä pidemmälle tapahtuvat etenivät vuonna 1918, sitä 

laajemmista kansankerroksista Mannerheimin valkoinen armeija koostui. Esimerkiksi 

keväällä 1918 neljännes Mannerheimin armeijasta oli lähtöisin työväenluokasta. Tsaarin 

 
37 Jalovaara 2018, 114.  
38 Jalovaara 2018, 114.  
39 Jalovaara 2018, 115. 
40 Turtola 2016, 158.  
41 Syrjö, 2003, 8-9.   
42 Ahlander 2017, 104.  
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armeijassa vaikuttanut heterogeenisuus suhteessa joukkoihin oli Mannerheimille nyt 

hyödyksi. Valkoinen armeija koostui useista erilaisista ryhmistä ja taustoista. Ryhmiin 

kuuluivat niin Saksassa koulutuksensa saaneet jääkärit kuin Venäjän armeijassa palvelleet 

upseerit. Kyseisen joukon hallinnoimisessa onnistuminen osoittaa, että Mannerheimin oli 

johtajana verrattain suvaitsevainen ja pystyi lukemaan eri kansankerrosten hiljaisia 

signaaleja.43 

Taistelujen rauhoitettua Suomessa siirryttiin puimaan sodan lopputulemaa. 

Valitettavasti tässä valkoisella terrorilla oli oma roolinsa. Mannerheim itse oli painottanut, 

että vain punakaartilaisten johtajia tulisi rangaista. Mannerheim oli todennut Tampereen 

valtauksen jälkeen:  

Tampereen valloituksessa on tarkasti huolehdittava siitä, että antautuvaa vihollista kohdellaan 

sotavankina ja ettei yksikään teko tahraa valkoisen Suomen armeijan puhdasta mainetta.44  

Tämä oli osoitus Mannerheimin humaanista puolesta ja tietämyksestä. Hän selvästikin tiesi 

kansainvälisenä ja oppineena miehenä, mitä tulisi tapahtumaan, jos tavalliselle kansalle 

kostettaisiin sodassa koetut vääryydet.  

Saksan ensimmäisen maailmansodan häviöstä aiheutuneen sekasorron ja Suomen 

kuningashankkeen kariutumisen johdosta tarvittiin Mannerheimia jälleen. Joulukuussa 1918 

eduskunta valitsi Mannerheimin valtionhoitajaksi ja valtionpäämieheksi.45 

Mannerheim oli jo kautensa alussa tietoinen, että toimikausi tulisi jäämään lyhyeksi. 

Olihan presidentinvaalit tarkoitus järjestää välittömästi sen jälkeen, kun Suomeen oli ensin 

saatu uusi perustuslaki. Tämä kutienkin motivoi Mannerheimia suoriutumaan tehtävistään 

kiitettävin arvosanoin. Olisihan tehtävien hyvä hoitaminen taannut hänelle voiton tulevissa 

presidentinvaaleissa. Mannerheimin omat ambitiot ja vahva kaipuu Venäjälle kuitenkin 

vesittävät hänen haaveensa tulla valituksi Suomen tasavallan presidentiksi. Mannerheim pyrki 

kautensa aikana parantamaan Suomen suhteita länsimaihin. Kuitenkin yhtenä hänen 

haaveenaan oli suorittaa vastavallankumouksellinen interventio Venäjälle. Tämä johti lopulta 

siihen, että eduskunta alkoi vieroksumaan Mannerheimin toimitapoja ja lopulta 

ensimmäiseksi presidentiksi tuli valituksi K.J Ståhlberg.46 

Vaikka Mannerheimin kausi valtionjohdossa jäi lyhyeksi, oli hänellä taito tarkastella 

politiikan mannerlaattoja laajasta tulokulmasta ja hän pystyi käsittelemään laajoja 

 
43 Ahlander 2017, 110.  
44 Ahlander 2017, 119.  
45 Ahlander 2017, 134. 
46 Meinander 2017, 128.  
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kokonaisuuksia eurooppalaisessa mittakaavassa.47 Mannerheimilla oli lisäksi tiettävästi hyvin 

laajat kansainväliset verkostot, jotka pitivät sisällään tärkeitä sidosryhmäläisiä eri valtioiden 

johdosta.48 Laajojen kokonaisuuksien käsittämistä edesauttoivat Mannerheimin laaja 

kiinnostus eri kulttuureihin ja yleinen humanistinen kiinnostus asioiden syy- ja 

seuraussuhteisiin. Tällä on ollut suuri vaikutus koko presidentti instituutiolle, joka näkyy sen 

arvostuksessa vielä tänä päivänä.49  

Mannerheimin hävittyä presidentinvaalit vuonna 1919, siirtyi hän kirjaimellisesti 

viettämään vapaaherran elämää aina vuoteen 1931 asti. Aluksi presidentin vaalien häviäminen 

oli ärsyttänyt Mannerheimia ja hän oli kieltäytynyt puolustusvoimien ylipäällikön tehtävästä. 

Tämä oli ymmärrettävää, koska puolustusvoimien ylipäällikkönä hän ei olisi saanut 

haluamiaan valtaoikeuksia.50 Vuodet kuluviat leppoisasti ja Mannerheimin eloa auttoi se, että 

hän sai kansalaiskeräyksellä verrattain suuren omaisuuden. Tämä mahdollisti hänelle muun 

muassa kesäkahvilan pitämisen Hangossa.51 Mannerheim sai viettää tämän ajan kuten aito 

herrasmies. Tällä on ollut suuri vaikutus Mannerheimin myöhäisempään elämään ja asiaa 

auttoi, että hän oli saanut avioeron käräjäoikeudesta vuonna 1919. 52 

2.4 Kohtalon hetket 

Maailmanpolitiikan tilanne muuttui kuitenkin nopeasti vuosien aikana. Tilanne kulminoitui 

erityisesti Saksaan. Poliittinen järjestelmä oli murskaantunut ja vuonna 1933 

kansallissosialistisesta puolueesta oli tullut ainoa sallittu poliittinen puolue. Mannerheimista 

oli tullut jälleen tarpeellinen. Valtio tarvitsi Mannerheimin laaja-alaista tietämystä ja kykyä 

hahmottaa laajoja eurooppalaisia kokonaisuuksia. Mannerheim toimikin vuodesta 1933 

lähtien puolustusneuvoston puheenjohtajana ja tämä toimi jatkui aina talvisodan syttymiseen 

asti.53 

Suomen kannalta oli erittäin tärkeää, että Mannerheim oli tullut neuvoston 

puheenjohtajaksi 1930-luvulla. Mannerheim pyrki toimissaan edistämään Suomen etua ja 

voidaan perustellusti sanoa, että tällä oli suuri merkitys Suomen ajautuessa talvisotaan. Ilman 

Mannerheimin aktiivista roolia neuvostossa olisi pahimpana skenaariona ollut se, että Suomi 

olisi joutunut talvisodan koettelemuksiin vielä huonommin varustautuneena.54 

 
47 Meinander 2017, 131. 
48 Varrak, 2016, 92, 99.  
49 Meinander 2017, 131. 
50 Syrjö, 2003, 13–14.  
51 Meinander 2017, 139, 145.  
52 Ahlander 2017, 117.  
53 Meinander 2017, 165, 168. 
54 Turtola 2016, 196.  
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Mannerheim oli maailman politiikan liikkeitä tutkiessaan havainnut, että uusi suursota 

oli jo ovella. Tämän havainnon hän pystyi tekemään jo vuonna 1931. Laajojen 

kansainvälisten verkostoidensa ansiosta ja jo oman korpivaelluksensa aikana hän aavisti, että 

jotain suurta oli tapahtumassa. Vastoin Mannerheimin oikeaksi osoittautunutta olettamaa, 

suomalainen ulkopoliittinen johto piti vielä vuonna 1939 mahdollisena sitä, että Suomi 

säilyisi konfliktin ulkopuolella.55 

Suomi ajautui kuitenkin lopulta talvisotaan vuonna 1939 ja Mannerheimin 

johtamistaidot joutuivat kovaan testiin. Lopulta paine liittoutuneiden mukaan tulosta kävi 

Neuvostoliitolle liian suureksi. Tämä siitä huolimatta, että Mannerheimin armeija oli lopun 

väsynyt taisteluiden uuvuttamana.56 

Vaikka Mannerheim oli puolustusneuvoston puheenjohtaja osoittanut suurta 

neuvokkuutta, varsinaisen tilanteen ollessa päällä hänen johtamistyylinsä oli avoin kritiikille. 

Asia ilmenee muun muassa Mannerheimin kommentista kenraali Erik Heinrichsille, jossa 

Mannerheim ilmoitti, ettei hän halua olla ”yhden miehen vanki”. Mannerheimin mukaan 

hänellä tuli olla mahdollisuus neuvotella kenen tahansa kanssa siitä riippumatta, kuuluiko 

hänen keskustelukumppaninsa esikuntaan.57 Mannerheimille oli tärkeää ylläpitää suoria 

yhteyksiä etenkin itsellensä tärkeäksi kokemiinsa ja päättämiinsä elimiin.58 Mannerheimin 

omiin päätöksiin perustuva johtamistapa saattaa olla peruja hänen tutkimusmatkaltaan ja 

Puolan ajalta, jolloin hän toimi rykmentin komentajana. On lisäksi mahdollista, että 

lapsuudessa koetuilla tragedioilla on ollut osin vaikutusta Mannerheimin johtamistyyliin. Hän 

halusi ajoittain jopa uppiniskaisesti hallita tilannetta.  

Välirauha solmittiin maaliskuussa 1940. Suomi oli selvinnyt talvisodasta ja yleinen 

käsitys siviiliväestön keskuudessa oli se, että rauha oli lopullinen. Mannerheim osoitti 

tilanteessa jälleen neuvokkuutensa parantelemalla omia henkilökohtaisia asemiaan. Vuonna 

1940 vallitsi tilanne, jossa Mannerheimilla oli hallinnollisesti ylivalta puolustuspolitiikkaan 

liittyvillä sektoreilla. On arvoitu, että vallan määrä kohosi tällöin samoihin lukemiin kuin 

vuonna 1918.59  

Vaikka siviiliväestön keskuudessa rauhaa pidettiin mahdollisesti pysyvänä, oli 

vallankabineteissa Suomi ajautumassa jälleen sotaan. Tasavallan presidentti Risto Ryti antoi 

toukokuussa 1941 suostumuksen käydä sotilaallisia keskusteluja Saksan kanssa. 

 
55 Turtola 2016, 210, 212. 
56 Turtola 2016, 226.  
57 Screen 2001, 293.  
58 Laaksonen, 2005, 209. 
59 Screen 2001, 298.  
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Mannerheimissa tämä herätti jälleen eloon vanhan haaveen bolševismin kukistamisesta. Tämä 

on merkillepantavaa jo sen takia, että Mannerheim oli jo vuonna 1918 suhtautunut nuivasti 

saksalaisiin. Erityisen merkillepantavaa asiasta tekee sen, että Mannerheim tällä kertaa oli 

jopa ajoittain verrattain innostunut Saksan saamista voitoista.60  

Mannerheim kirjoitti vuoden 1941 toukokuussa sisarelleen tämän ymmärtävän, miten 

tärkeää Mannerheimille oli olla mukana taistelemassa Neuvostoliittoa vastaan.61 On 

ymmärrettävää, että Mannerheim halusi olla mukana taistelussa Neuvostoliittoa vastaan. 

Voidaan sanoa, että hänen aatelinen taustansa, opinnot Pietarissa ja sotilaana toiminen 

Chevalier-kaartissa suorastaan velvoittivat häntä taisteluun Neuvostoliittoa vastaan. Voidaan 

myös perustellusti esittää, että Neuvostoliitto edusti kaikkea sitä, mitä Mannerheim pelkäsi. 

Tämän takia hän koki velvollisuudekseen toimia parhaiden kykyjensä mukaan armeijan 

ylipäällikkönä jatkosodan aikana. 

Asetelma ilmenee samalla Mannerheimin kirjastosta. Mannerheimilla oli kirjastossaan 

neuvostovastaisia uskonnollisia ja katsomusperäisiä aiheita käsitteleviä kirjailijan 

omistuskirjoituksella varustettuja teoksia: Lähestyykö helakanpunaisen pedon kohtalon hetki. 

Onko Neuvosto-Venäjä (SSSR) Johanneksen ilmestyskirjassa ennustettu “toinen peto”? ja 

Jumalattomuusliike ja taistelevien jumalattomien liitto Neuvosto-Venäjällä: 

neuvostovenäläisten lähteiden pohjalla.62 Nämä katsomusperäistä aineistoa sisältävät 

Neuvostoliiton vastaiset teokset viestivät omalta osaltaan siitä, että Mannerheim oli länteen 

päin suuntautunut. Kuitenkin muistelmissaan Mannerheim useiden, muun muassa Paasikiveltä 

tulleiden kehotusten jälkeen siisti muistelmiensa esipuheesta kaikkein kovimmat 

mielipiteensä tiettyjä valtioita kohtaan.63  

 Talvisodassa havaittu trendi Mannerheimin vaikeudesta tehdä ajoittain päätöksiä tuli 

ajoittain esille myös jatkosodassa. Kuitenkin Mannerheimin aikaisemmin urallaan hankkima 

kokemus ja karisma toimivat poliitikoiden suuntaan selkänojana sotaponnistelujen aikana. 

Edwin Linkomies mainitsi Mannerheimin tärkeydestä päiväkirjassaan vuonna 1943 

kirjoittamalla Mannerheimin luovan turvallisuuden tunnetta pääministerille siitä, että 

pääministerillä oli käytettävissään Mannerheimin laaja kokemus ja ikävuosistaan huolimatta 

joustava ajattelutapa asioista. Marsalkan viisautta Linkomies kuvaili päiväkirjassaan 

ainutlaatuiseksi.64 

 
60 Screen 2001, 307.  
61 Screen 2001, 308.  
62 Isoaho, 2020.  
63 Meinander 2017, 275. 
64 Screen 2001, 329.  
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Eduskunta hyväksyi 19. syyskuuta 1944 rauhanehdot sotatoimien päättämiseksi.  

Mannerheim otti rauhanehdot vastaan järkyttyneenä. Mannerheim tarkasteli ehtoja 

sotilaallisesta näkökulmasta ja Mannerheimin mielestä Suomen olisi Porkkalan sijaan tullut 

vuokrata Neuvostoliitolle tukikohta Hangosta, sillä Porkkala sijaitsi huomattavasti lähempänä 

Helsinkiä kuin Hanko. Samanaikaisesti rauhanehtoihin sisältyi ehto siitä, että Suomen tulisi 

aloittaa uusi sota saksalaisia aseveljiä vastaan. Mannerheimin mieltä ei rauhoittanut lainkaan 

se, että liittoutuneiden puolelta sopimuksen allekirjoitti Viron venäläistämisessä tunnetuksi 

tullut A.A Zdanov. Jatkosota oli päättynyt Suomen kannalta tappioon, vaikka itsenäisyys 

olikin säilynyt.  

2.5 Kenraalin testamentti 

Sota oli jättänyt jälkensä armeijan entiseen ylipäällikköön ja presidenttiin. Maailmassa oli 

siirrytty sotien jälkeen tilanteeseen, jota kutsuttiin myöhemmin nimeltä kylmä sota. Tässä 

maailmassa entisen ylipäällikön ajatukset olivat muuttuneet pikkuhiljaa negatiivisempaan 

suuntaan. Asiaan oli kiinnittänyt huomiota jopa tasavallan presidentti J.K Paasikivi.  

Pitkän sairaalakierteen jälkeen Mannerheim pääsi palaamaan kotiinsa Sveitsiin 

tammikuussa 1951. Mannerheimin terveydentila heikkeni aikaisemmasta poiketen nopeasti ja 

hän joutui vatsahaavansa takia jälleen leikkaukseen. Leikkauksen jälkeen Mannerheim näytti 

toipuvan, mutta 27. tammikuuta hän menehtyi. Seuraavana päivänä tiedon saavuttaessa 

ylipäällikön kotimaan, laskeutuivat liput puoli tankoon ja tasavallan presidentti piti 

ylipäällikön muistoksi radiopuheen.65  

Mannerheimin hautajaisista muodostu kaikkia kansankerroksia koskettava surujuhla. 

Koko kansakunta hiljentyi yhdessä kenties viimeistä kertaa raskaiden sotamuistojen äärelle 

kunnioittaakseen entistä ylipäällikköään.66 

Kunnioituksesta kertoo se, että kymmentuhannet ihmiset odottivat useita tunteja 

päästäkseen jättämään oman viimeisen tervehdyksensä ylipäällikön arkun vieressä. Kirkossa 

pidetyn muistopuheen pitäjällä oli myös suuri symbolinen merkitys. Muistopuheen piti 

eduskunnan puhemies Karl-August Fagerholm, joka oli puoluetaustaltaan sosiaalidemokraatti. 

Symbolista tilanteelle oli se, että puheessaan Fagerholm kuvaili Mannerheimia suureksi 

sotilaaksi ja valtiomieheksi. Fagerholm kuvaili, miten isänmaanvapauden edistäminen toimi 

Mannerheimin elämän tärkeimpänä tehtävänä. Samalla tämän vapauden edistäminen oli 

Mannerheimin toiminnan ohjaaja.67 

 
65 Meinander 2017, 280.  
66 Suomi 2013, 728.  
67 Clements 2009, 271-272.  
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Fagerholmin puhe on merkittävä muutamasta syystä. Ensinnäkin tulee tunnustaa se 

tosiasia, että Mannerheim oli alkuperäiseltä taustaltaan valkoinen kenraali. Mannerheim johti 

sisällissodan aikaan valkoista armeijaa ja johtavan sosialistin pitämä kunnioittava 

hautajaispuhe on tässä kontekstissa erittäin käänteentekevä. Fagerholmin 

sosiaalidemokraattina valkoiselle kenraalille pitämää puhetta voidaan näin pitää eheyttävänä 

ja kansakuntaa rakentavana. Kuten myöhemmin Mannerheimin kirjaston niteistä ilmenee, 

Mannerheim pyrki elämänsä aikana saamaan laajasti tietoa eri uskomuksista ja käytännöistä 

ja hän suhtautui eri kansanryhmiin suopeasti. Puhetta voidaan näin ollen pitää symbolisesti 

tilanteeseen hyvin soveltuneena.   

3. Mannerheimin kirjaston uskonnollisuus 

3.1 Uskonnollisen ja katsomusperäisen kirjallisuuden osuus Mannerheimin 

kirjastossa 

3.1.1 Uskonnollisten ja katsomusperäisten niteiden kokonaisjakauma 

Tarkasteltaessa uskonnollisen ja katsomusperäisen kirjallisuuden osuutta Mannerheimin 

kirjastossa voimme tehdä useita mielenkiintoisia havaintoja. Mannerheimin yksityiskirjasto 

pitää sisällään kaikkiaan 231 nidettä, jotka sisältävät katsomusperäistä aineistoa.68 Tämä 

asettaa Mannerheimin tarkastelun uuteen valoon. Kootun kirjastoluettelon avulla voimme 

tutkia Mannerheimin suhdetta muun muassa kristinuskoon, juutalaiskysymykseen, 

mystiikkaan sekä maailmanuskontoihin. Niteiden tarkastelussa tulee ottaa erityisesti 

huomioon niteissä olevat merkinnät, ex libris -merkinnät69 ja niiden suhde Mannerheimin 

elämään ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin. 

 Tässä kappaleessa selvitän kvantitatiivisin menetelmin uskonnollisen ja 

katsomusperäisen kirjallisuuden osuutta Mannerheimin kirjastossa. Kuten aikaisemmin on 

esitetty, Mannerheimin kirjaston niteistä vähintään 4,21 prosentin voidaan todeta käsittelevän 

uskonnollisia ja katsomusperäisiä kysymyksiä. Tutkimistani niteistä noin 108 kappaletta 

käsittelee kristinuskoa, noin 18 kappaletta juutalaisuutta, noin 9 kappaletta islamia ja noin 20 

kappaletta hindulaisuutta ja muita idän uskontoja. Kirjasto pitää samalla sisällään noin 45 

kappaletta niteitä, jotka muodostuvat kansalliseepoksista, mysteereistä ja vapaamuurariutta 

käsittelevästä kirjallisuudesta. Lisäksi noin 6 kappaletta käsittelee muuta katsomusperäistä 

materiaalia. Tämä jaottelu on tehty puhtaasti tarkastelemalla kirjaston niteiden otsikoita. 

 
68 Isoaho, 2020. 
69 Ex libris on latinaa ja tarkoittaa vapaasti suomennettuna ”minun kirjani”. Tällä ilmaisulla on osoitettu, että 

teos on omistajalleen tärkeä. Ks. tarkemmin määrittely esim. Suarez 2010.  
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Luvut on esitetty suuntaa-antavina, sillä monet teoksista saattavat kuulua samalla useampaan 

kategoriaan. 

Tämän tutkielman laajuus huomioiden kirjaston tarkasteleminen on keskittynyt niteiden 

tarkasteluun otsikkotasolla. Kirjaston laajempi tieteellinen tarkastelu vaatisi niteiden 

tutkimista nide niteeltä, samalla tarkastaen niissä olevat merkinnät, mikä ei tämän tutkielman 

kannalta ole tarkoituksenmukaista. Tutkielma toimii laajana keskustelunavauksena 

Mannerheimin uskonnollisuudesta ja ennen kaikkea hänen kirjastoonsa sisältyvistä 

uskonnollisista ja katsomusperäisistä elementeistä, sillä aihetta ei ole aikaisemmin juurikaan 

tieteellisesti tutkittu.  

Tutkielma on samalla kirjastohistoriallinen avaus tarkasteltaessa ihmisten 

yksityiskirjastoja ja niiden merkitystä kirjaston omistajille. Tutkielman lukijan on syytä 

huomioida, että Mannerheimin henkilökohtainen kirjasto käsittää lukuisia niteitä lukuisista eri 

aiheista, jotka toisinaan myös sivuavat toisiaan. Näin ollen osa tämän tutkielman ulkopuolelle 

jätetyistä Mannerheimin kirjaston niteistä saattaa sisältää uskonnollista ja katsomusperäistä 

kirjallisuutta, vaikka ne eivät sisälly kirjastosta laadittuun kirjaluetteloon. Koko kirjaston 

kattavaa laajempaa tutkimusta ei kuitenkaan tätä tutkielmaa laadittaessa ole ollut mahdollista 

tehdä.   

Käsiteltävänä olevat kirjastosta löydetyt uskonnolliset ja katsomusperäiset teokset 

jakautuvat monia eri uskontokuntia käsitteleviin teoksiin. Kristinuskoa käsittelevät niteet 

pitävät sisällään teoksia Raamatuista aina paikallisseurakuntien historiikkeihin. Juutalaisuutta 

käsittelevät teokset pitävät sisällään muun muassa antisemitismiä ja juutalaista kulttuuria 

koskevia teoksia. Islamia käsittelevät teokset ovat kaunokirjallisuutta ja yleistä tietoa islamin 

uskosta. Hindulaisuus ja idän uskonnot valikoituivat otsikoksi sen perusteella, että 

Mannerheimilla oli eniten omia merkintöjään hindulaisuutta käsittelevissä teksteissä. 

Kansalliseepokset, mysteerit ja vapaamuurarius -otsakkeen alle on koottu teoksia näistä 

kaikista viiteryhmistä. Näiden suhteen jaottelu oli helppoa, koska jo itse otsikosta käy ilmi 

mihin aihealueeseen teksti viittaa. Kaunokirjallisuus ja muut teokset muodostavat loput 

niteiden jaottelusta.  

 Niteiden jakautuminen on kuvattu prosentuaalisesti tarkemmin seuraavissa alajaksoissa 

esitetyissä diagrammeissa. Diagrammeissa on esitetty, millä tavoin eri uskonnot ja 

katsomukset ovat edustettuina Mannerheimin kirjastossa. Kunkin diagrammin alle on koottu 

tiivistettynä ajatuksia siitä, millaisia tulkintoja teosten osuudesta kirjastossa voidaan 

diagrammien perusteella tehdä. Mannerheimin suhdetta näihin uskomuksiin ja katsomuksiin 

on tarkemmin analysoitu kolmannessa jaksossa.  
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Ensimmäisessä taulukossa on keskitytty käsittelemään sitä, millä tavalla uskonnolliset 

ja katsomusperäiset teokset ovat olleet edustettuina Mannerheimin kirjastossa. 

 

Taulukko 1. 

  

Yllä oleva taulukko yksi osoittaa meille kokonaisuudessaan katsomusperäisen 

aineiston prosentuaalisen määrän Mannerheimin kirjastossa. Tässä taulukossa on kuvattuna 

kokonaisuudessaan tutkielman liitteenä olevan kirjaston niteistä kootun kirjallisuusluettelon 

teokset. Toisin sanoen taulukko siis osoittaa, mikä on kaikkien uskonnollisten ja 

katsomusperäisten teosten keskinäinen suhde Mannerheimin kirjastossa.  

Tuloksesta huomionarvoista on se, että muuta kuin kristinuskoa käsittelevät niteet 

muodostavat pienen enemmistön katsomusperäisistä teoksista tarkasteltaessa kirjaston 

kokonaisuutta. Tutkimuksen lähtökohtana on ollut, että kristinuskoa sisältävät teemat 

muodostaisivat suurimman osan niteiden sisällöstä. Tuloksessa täytyy huomioida se, että 

puhtaasti uskonnollisten teosten ohella kaunokirjallisuutta käsittelevät teokset saattavat olla 

sisällöltään saaneet vaikutteita kristinuskosta. 

 Kuitenkin kristinuskoa käsittelevä aineisto muodostaa yksittäisen suurimman osan 

kirjaston niteistä. Tämä oli yksi tutkielman lähtökohdista, koska Mannerheim oli itse 
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luterilaisen kirkon jäsen.70 Tätä tutkimustulosta ei sinänsä ole syytä pitää yllättävänä, vaan 

enemmänkin odotettuna ilmiönä, sillä jäljempänä osoitetuin tavoin Mannerheim valjasti 

kristinuskon oman julkisuuskuvansa yhdeksi osa-alueeksi. Lisäksi henkilön omalla 

uskonnolla on oltava vaikutusta siihen, että hänen kokoelmistaan löytyvistä uskonnollisista 

teoksista suuri osa käsittelee tätä kyseistä uskontoa.    

Tutkimus osoittaa kuitenkin samalla, että Mannerheimilla oli kirjastossaan laajasti eri 

uskomuksia käsitteleviä niteitä. Muita seemiläisiä uskontoja ja idän eri uskontoja käsittelevien 

niteiden osuus kuvastaa erityisesti Mannerheimin kiinnostusta eri kulttuureihin. Tämä 

kiinnostus on tiettävästi osin peruja hänen suorittamaltaan tutkimusmatkalta. 

Tutkimusmatkansa aikana Mannerheim suoritti itse arkeologisia kaivauksia ja laati tieteellistä 

aineistoa sekä raportteja.71 Tätä taustaa vasten Mannerheim on tarvinnut julkaisuja 

vallitsevista oloista itse kentällä.  

Muita uskontoja ja katsomuksia käsittelevien niteiden kokonaismäärä ei sekään 

sinänsä ole yllättävä, koska tutkimusmatkalla oli suuri sija Mannerheimin elämässä. Joidenkin 

niteiden sisältö koskien esimerkiksi juutalaiskysymystä muodostuivat kuitenkin 

mielenkiintoisiksi. Tähän kysymykseen palataan tarkemmin tutkielman kolmannessa 

jaksossa.   

Kokonaisjakaumasta mielenkiintoisen tekee kansalliseeposten, mysteerien ja 

vapaamuurariutta käsittelevien niteiden määrä. Esimerkiksi suoraan Kalevalaa käsitteleviä 

niteitä löytyy Mannerheimin kirjastosta peräti kuusi kappaletta.72 Asia on mielenkiintoinen, 

koska kansallisromantiikkaa Suomessa voidaan pitää itsenäistymiseen tähtäävän liikkeen 

laatimana. Esimerkiksi Pariisiin maailmanäyttelyssä Suomi oli saanut oman paviljonkinsa 

näyttelyalueelle ja näyttelyyn oli ujutettu kansallisromantiikaksi naamioituneena itseisyyttä 

ajavia teoksia.73  

     

 
70 Jalovaara 2018, 113.  
71 Screen 2001, 88.  
72 Isoaho, 2020. 
73 Clements 2009, 41.  
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3.1.2 Eksoottiset uskonnot 

  

Taulukko 2. 

  

Toinen taulukko on nimetty siten, että se määrittelee ajankohdalle eksoottisten 

katsomusperäisen aineiston osuutta Mannerheimin kirjastossa. Määritelmä perustuu siihen, 

että kyseiset uskonnot olivat erittäin eksoottisia tuon ajan Suomessa. Huolimatta vuoden 1923 

uskonnonvapauslaista suurin osa suomalaisista kuului evankelisluterilaiseen kirkkoon. 

Vuonna 1923 evankelisluterilaiseen kirkkoon kuului 98 prosenttia väestöstä.74 Muiden 

uskontojen harjoittamista voidaan pitää tuon ajan Suomessa verrattain harvinaisena ja pienen 

kansanosan tapana.    

Vielä 1940-luvulle tultaessa luterilaisia oli koko väestöstä 95,9 prosenttia ja muihin 

uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvia 0,3 prosenttia.75 Ottaen huomioon näiden uskontojen 

harjoittamisen vähäisyyden Suomessa, Mannerheimin kirjastossa olevat näitä uskontoja 

käsittelevät niteet asettuvat mielenkiintoiseen asemaan. Mannerheimilla oli verrattain paljon 

tietoa muista uskonnoista siitä huolimatta, että melkein jokainen hänen aikanaan oli 

luterilaisen kirkon jäsen. 

Taulukossa esitetty kansalliseeposten ja mysteerien osuus kirjastossa on lukumäärältään 

jokseenkin merkittävä. Syy eräänlaisiin mysteereihin ja vapaamuurariuteen viittaavaan 

 
74 Murtorinne 1995, 408.  
75 Heikkilä 2017, 161.  
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kirjallisuuteen johtunee ajankuvalle tyypillisestä harrastuksesta. On esimerkiksi tiedossa, että 

ennen Mannerheimia tasavallan presidenttinä toiminut Risto Ryti otti osaan vaimonsa Gerda 

Rytin spiritualistiseen harrastukseen.76 Risto Ryti oli lisäksi itse vapaamuurari ja Suomi 1 

loosin jäsen. Mannerheimin lähipiiriin kuulunut kenraali Paavo Talvela oli Rytin tavoin 

Suomi 1. loosin jäsen.77 Tämän tutkimuksen aikana ei kuitenkaan ole ilmennyt viitteitä siitä, 

että Mannerheim olisi itse ollut vapaamuurareiden jäsen. Myöhempänä tutkielmassa 

osoitetaan, että Mannerheim oli hyvin tietoinen vapaamuurariuteen liittyvistä asioista ja 

tavoista.  

Harrastuneisuus ja kiinnostus mysteereitä kohtaan omalta osaltaan saattavat selittää osin 

vapaamuurariutta käsittelevän niteiden määrän Mannerheimin kirjastossa. Vapaamuurariutta 

vastustavan kirjallisuuden selittävän tekijänä lienee Suomen asema Saksan aseveljenä toisen 

maailmansodan aikana. Kansallissosialistisessa Saksassa suhtauduttiin erittäin kriittisesti 

vapaamuurariuteen johtuen siihen lyödystä juutalaisuuden leimasta.78 

Idän uskontoja käsittelevät teokset tukevat näkemystä siitä, että Mannerheimin 

suorittama tutkimusmatka oli Mannerheimille tärkeä ja hän tarvitsi ajankohtaista tietoa 

maista, jossa hän tutkimusmatkansa aikana vieraili. Idän uskontoja käsittelevät niteet toimivat 

samalla todisteena Mannerheimin akateemisesta puolesta. Mannerheimin matkalla suorittamat 

tutkimukset osoittautuivat myöhemmin verrattain tieteellisiksi ja niitä pidetään osittain 

arvossa vielä nykypäivänä.79 

Kokonaisuudessaan idän uskontoja käsittelevät niteet muodostavat mielenkiintoisen 

tulokulman Mannerheimin ajatteluun ja luokittelemalla niteet eksoottisiksi saamme 

Mannerheimista kuvan maailmankansalaisena. Kuten aikaisemmin tutkielmassa on todettu, 

tämä piti Mannerheimin kohdalla hyvinkin paikkansa. Niteisiin ja niiden taustoihin 

paneudutaan tarkemmin myöhemmissä käsittelykappaleissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 
76 Jalovaara 2018, 248.  
77 Ahtokari 2000, 213, 325. 
78 Ahtokari 2000, 135.  
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3.1.3 Seemiläiset uskonnot 

 

Taulukko 3.  

 

Taulukon kolme avulla voidaan keskittyä tarkastelemaan seemiläisten uskontojen, eli 

kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin esiintymistä ja näiden uskontojen keskinäistä suhdetta 

Mannerheimin kirjastossa. Seemiläisillä uskonnolla tarkoitetaan tiivistetysti yksijumalaisia 

kirjauskontoja, jotka ovat syntyneet Lähi-idän alueella ja joiden yhteinen kantaisä on 

Abraham.80  

 Niteitä tarkastellaan diagrammissa kuvaillulla tavalla, jotta saamme käsityksen edellä 

mainittujen uskontojen keskinäisestä suhteesta. Kristinuskoa sisältävä teokset muodostavat 

seemiläisistä uskonnoista niteissä selvän enemmistön. Kristinuskoa käsittelevien niteiden 

määrässä täytyy ottaa huomioon, että kristinuskon osalta luku sisältää muun muassa 

Mannerheimin lahjaksi saatuja eri seurakuntien historiikkeja. Useissa teoksissa ei ollut 

kirjaluettelon pohjalta viittauksia siihen, että Mannerheim olisi lukenut teoksia tai tehnyt 

niihin merkintöjä.81 Samalla täytyy kuitenkin todeta, että päinvastaista tulkintaa ei voida 

 
79 Turtola 2016, 128. 
80 http://www.religionfacts.com/charts/christianity-islam-judaism vierailut 20.3.2020 
81 Isoaho 2020. 
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myöskään tehdä. Mannerheim on saattanut lukea teoksia merkintöjen puuttumisesta 

huolimatta.  

Tarkasteltaessa kokonaisjakaumaa seemiläisiä uskontoja koskien huomionarvoista 

tuloksessa on se, että diagrammissa mainitut seemiläiset uskonnot muodostavat melkein 

puolet Mannerheimin kirjaston kaikkien katsomusperäisten niteiden kokonaismäärästä.  

 Vaikka kristinusko muodostaakin sekä seemiläisiin uskontoihin, että koko kirjaston 

uskonnolliseen ja katsomusperäiseen aineistoon nähden yksittäisen suurimman 

prosentuaalisen osuuden uskonnollisesta ja katsomusperäisestä aineistosta, sisältyy 

kristinuskoa käsitteleviin teoksiin yllättävän vähän merkintöjä. Verrattaessa kristinuskoon, 

islamia ja juutalaisuutta käsittelevät niteet sisältävät enemmän merkintöjä ja nämä merkinnät 

saattavat indikoida, että muut seemiläiset uskonnot ovat kiinnostaneet Mannerheimia 

enemmän ainakin tutkimuskohteena. Tätä kiinnostusta saattaa toisaalta selittää osaltaan se, 

että tyypillisesti sellaiset katsomukset, jotka eivät ole tutkijalleen täysin tuttuja ja joihin liittyy 

tutkijan omasta katsomuksesta eriäviä ajatusmalleja, saattavat osoittautua 

mielenkiintoisemmiksi kuin hyvin tutun katsomuksen tutkiminen.  

Osoituksia siitä, että islamia ja juutalaisuutta käsittelevä kirjallisuus on 

tutkimusmielessä kiinnostanut omistajaansa, on monia. Esimerkiksi Mannerheim on 

varustanut ranskankielisen teoksen Ce que fait l'Italie pour l'Islam en Afrique ex libris -

merkinnällä. Tämä merkintä osoittaa, että teos on ollut Mannerheimin kiinnostuksen 

kohteena. Saksankielisen teoksen Das Geheimnis der jüdischen Weltherrschaft : aus einem 

Werke des vorigen Jahrhunderts, das von den Juden aufgekauft wurde und aus dem 

Buchhandel verschwand Mannerheim on muun muassa lainannut ystävälleen. Tämän osoittaa 

kirjasta löytynyt muistilappu.82  

 Niteistä voidaan päätellä, että Mannerheim on ollut kiinnostunut juutalaisten asemasta. 

Tästä kiinnostuksesta tekee mielenkiintoisen se, että Suomi oli antisemitistisen Saksan aseveli 

toisen maailmansodan aikana, eikä juutalaisuuteen Saksassa suhtauduttu suopeaksi.  

 Seemiläisiä uskontoja käsittelevien niteiden kokonaismäärä asettaa niteet 

mielenkiintoisen tarkastelun alle, johon paneudutaan myöhemmissä käsittelykappaleissa.  

 

 

 

 

 
82 Isoaho, 2020.  
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3.1.4 Kristinuskon suhde idän uskontoihin ja mytologiaan 

 

Taulukko 4.  

  

Taulukossa neljä tarkastellaan kristinuskon suhdetta idän uskontoihin sekä 

kansalliseepoksiin, mysteereihin ja vapaamuurariuteen. Tarkastelu on mielekäs, koska 

yhdessä teokset muodostavat reilusti yli puolet kirjaston kokonaisniteistä. Niteiden määrä 

osoittaa, että perinteisen kristinuskon rinnalla Mannerheim oli laajasti kiinnostunut muistakin 

katsomuksista, tässä kohtaa erityisesti idän uskonnoista. Idän uskonnoilla viitaan tässä 

tutkielmassa laajaan maantieteelliseen alueeseen, käsittäen erityisesti Aasian valtiot ja siellä 

vaikuttavat katsomusperinteet. 

Mannerheimin on sanottu olleen ystävällinen ja kohtelias sekä toiset huomioonottava 

herrasmies.83 Tämä tukee johtopäätöksiä siitä, että käytöksensä ohella myös Mannerheimin 

ajatukset olivat myös muut huomioonottavia. Hänen kirjastonsa teosten monimuotoisuus 

tukee tätä ajatusta muiden huomioimisesta.  

 Merkillepantavaa on se, että tuon ajan Suomessa yllä olevassa diagrammissa olevat 

katsomukset eivät olleet valtavirtaa, lukuun ottamatta kansallisromantiikkaa, joka silti jäi 

verrattain yläluokkaisen väen harrastukseksi. Vertailussa kristinuskon kanssa edellisen 

 
83 Syrjö, 2003, 9.  
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diagrammin mainitut katsomukselliset teokset muodostavat tässä tarkastelussa 38 prosenttia 

uskonnollisten ja katsomusperäisten niteiden kokonaismäärästä.  

Selvästi katsomusperäiseksi ja uskonnolliseksi luokiteltavan kirjallisuuden lisäksi 

Mannerheimin kirjastosta löytyy muun muassa laajasti matkaoppaita ja johtamiseen liittyviä 

teoksia sekä otsikoiden perusteella muuta kuin uskonnolliseksi luokiteltavaa 

kaunokirjallisuutta, joita ei ole otettu listauksessa huomioon. Kirjaston kokonaissisällön 

huomioiden uskonnollisia teemoja on käsitelty varmasti myös kootun taulukon 

ulkopuolisessakin kirjallisuudessa. Kuten aikaisemmin on jo esitetty, taulukon ulkopuoliset 

teokset ovat hyvin saattaneet käsitellä tai sivuta uskonnollisia ja katsomusperäisiä aiheita ja 

todennäköisesti uskonnollisen ja katsomusperäisen kirjallisuuden osuus on edellä esitettyä 

lukua suurempi.  

Katsomusperäisestä aineistosta ja sen määrästä tekee erityisen mielenkiintoisen se, että 

Mannerheim oli ammatiltaan sotilas ja hän toimi elämänsä aikana myös Suomen tasavallan 

presidenttinä. Häntä ei voida täten lähtökohtaisesti pitää ensisijaisesti uskonnoista 

kiinnostuneena tai niitä tutkineena henkilönä, vaan hänen prioriteettinsä olivat sotilastoimissa 

ja valtionjohtamisessa. Kirjastoa tarkastelemalla voimme kuitenkin osoittaa, että aktiivisista 

valtionjohto- sotilastehtävistä huolimatta Mannerheim on käyttänyt aikaansa myös 

uskonnollisen ja katsomusperäisen aineiston parissa. Mannerheimin henkilöhistoria ja hänen 

kokemuksensa tekevätkin hänen kirjastonsa uskonnollisuuden tutkimisesta erityisen 

mielenkiintoista.   

Esitettyjen taulukkojen 1-4 perusteella voidaan yleisesti sanoa, että tutkimuksen 

lähtökohtana oli se, että kristinuskon tematiikkaa käsittelevät teokset muodostavat suurimman 

osan Mannerheimin kirjaston katsomusperäisestä aineistosta. Tutkimuksella saavutettu tulos 

tukee tätä olettamaa. Mielenkiintoisen kirjaston rakenteesta tekee se, että muut 

maailmanuskonnot ja katsomusperäinen aineisto muodostavat 52 prosenttia Mannerheimin 

kirjaston sisällöstä. Tästä voimme tehdä sen johtopäätöksen, että Mannerheimin kirjaston 

katsomusperäistä aineistoa ja uskontoja käsittelevä osuus on aidosti kansainvälistä ja muut 

katsomusperinteet huomioivaa.  

Tulosta voidaan pitää merkittävänä, koska aiheesta ei ole olemassa aikaisempaa 

tutkimusta. Tutkielma toimii hyvin keskustelun ja tutkimuksen avauksena tarkasteltaessa 

Mannerheimin kirjastossa ilmenevää maailmankatsomuksellista aineistoa. Laajempi 

tutkimustyö vaatisi niteiden huomattavasti tarkempaa tarkastelua ja kattavampaa aineistoa ja 

tuntemusta siellä olevista niteistä.  
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Yleistetysti voidaan sanoa, että Mannerheimin lapsuudessa kokemat kokemukset jättivät 

häneen jäljen. Mannerheimin lapsuuden koti ja kokemusmaailma sirpaloitui ympäri Suomea. 

Mannerheimin Haminassa viettämänsä aika on ollut johtuen samoista syistä kipuilevaa. 

Omaan elementtiinsä Mannerheim pääsi Pietarissa Nikolain ratsuväenopistossa.84 Tästä 

avautunut maailma kaikkine vastuineen ja tehtävineen ovat omia lisäämään syitä 

katsomusperäiselle kirjallisuudelle hänen henkilökohtaisen kirjastonsa kokoelmissa. 

3.2 Mitä Mannerheimin kirjaston katsomusperäinen aineisto kertoo 

Mannerheimin maailmankatsomuksesta? 

Mannerheimin läheisimpiin henkilöihin kuulunut kenraali Heinrichs on luonnehtinut 

Mannerheimin sielunmaisemaa siten, että hän katsoi Mannerheim olevan mies, jolla ei ollut 

perhettä, uskontoa eikä kotimaata.85 

 Historian on osoittanut meille, että Mannerheimin avioliitto hänen vaimonsa 

Anastasian kanssa päättyi eroon. Mannerheimilla oli kuitenkin tästä avioliitosta kaksi tytärtä. 

Tosin heihin Mannerheim ei pystynyt muodostamaan isällistä suhdetta ja kokonaisuudessaan 

suhde jäi verrattain kaukaiseksi.86 Mannerheim ei myöskään hyvistä lähtökohdista huolimatta 

lapsuudessaan varttunut osana perheidylliä. Eli voimme aidosti todeta, että Mannerheimilta 

puuttui tuohon maailmanaikaan tyypillinen perhe ympäriltään. Näin ollen Heinrichsin 

luonnehdintaa tyypillisen perheen puuttumisesta voidaan pitää ainakin jokseenkin 

paikkansapitävänä. Sama voidaan todeta lausahduksesta koskien kotimaata, ottaen huomioon 

Mannerheimin viettämä aika eri tehtävissä eri valtioiden vaikutusalueella.    

Mannerheimin kirjastossa olevien uskonnollisten ja katsomusperäisten niteiden 

tarkastelu antaa mielenkiintoista osviittaa ajatellen Heinrichsin lausahdusta, jossa hän kuvaa 

Mannerheimin suhtautumista uskontoon. Kuten aikaisemmin tutkielmassa on sanottu, 

pelkästään suoraan niteiden lukumäärää tarkastelemalla emme voi tehdä päätelmiä. 

Päätelmien tekeminen vaatii laajempaa tarkastelua ja apuvälineitä sekä tutkimustulosten 

kriittistä analysointia.  

Oliko Mannerheim kuvauksen tapaan mies, jolla ei ollut uskontoa? Kun Mannerheim 

laskettiin haudan lepoon, oli hänellä kaulassaan risti. Mannerheim oli kantanut kyseistä ristiä 

kaulassaan läpi elämänsä. Tutkimuksesta ei käy ilmi, oliko kyseessä Chevalier-kaartin 

upseereilta saatu kultainen risti, jolla toivotettiin menestystä Japanin-sotaan vai jokin muu.87 

 
84 Turtola 2016, 294.  
85 Suomi 2013, 685. 
86 Suomi 2013, 685. 
87 Suomi 2013, 685.  
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Joka tapauksessa, ristin kantaminen kertoo meille Mannerheimin arvostuksesta kristinuskoa ja 

sen symboleita kohtaan.   

Kirjastossa olevien eri uskontoja ja katsomuksia käsittelevien niteiden määrä kertoo 

meille sen, että Mannerheimilla ei välttämättä ollut itsellään suoraa uskontoa, jota hän olisi 

aktiivisesti harjoittanut. Toisaalta on kuitenkin myös väärin sanoa, että hän ei olisi ollut 

lainkaan kiinnostunut katsomuksellisista asioista. Päinvastoin, kirjasto käsittää edellisessä 

käsittelykappaleessa osoitetulla tavalla laajasti erilaista katsomusperäistä kirjallisuutta, minkä 

perusteella voidaan todeta, että tietämys eri uskonnoista on hyvin todennäköisesti vaikuttanut 

Mannerheimin maailmankatsomukseen avartavasti.    

Mannerheimia voidaan kuvailla konsensushakuiseksi, josta esimerkkinä voidaan pitää 

hänen pyrkimystään toiminnallaan eheyttämään vuonna 1918 kahtiajakautunutta kansakuntaa. 

Tämä ilmenee hänen laajan kirjastonsa ohella hänen tekemistään muutoksista koskien muun 

muassa erilaisia kansallisia ja isänmaallisia juhlapyhiä. Symbolisesti merkittävin ja 

maailmankatsomuksellisesti kiinnostavin muutos oli vapaussodan muistopäivän muuttaminen 

kaatuneiden muistopäiväksi. Päiväkäskyssään Mannerheim kutsui sisällissodan uhreja 

vakaumuksensa takia henkensä menettäneiksi. Tällä on symbolisesti suuri painoarvo, koska 

päiväkäskyllään Mannerheim rinnasti punaisten kuolemat samalle viivalle valkoisten 

kanssa.88 

Päiväkäskyä voidaan tulkita osoitukseksi siitä, että Mannerheim halusi toimillaan 

ymmärtää vastakkaisia näkemyksiä, jotka olivat edustettuina myös hänen kirjastossaan. 

Kaatuneiden muistopäivän luominen osoittaa, että hän pyrki lähentämään toisistaan 

huomattavasti erilaisia näkemyksiä omaavia ja erilaisesti ajattelevia ihmisiä. Halu ymmärtää 

vieraita kulttuureja ja ilmiöitä näkyy myös Mannerheimin kirjaston niteiden jakaumassa 

koskien katsomusperäisiä aiheita.    

Kiinnostus laajasti erilaisia aiheita kohtaa kylvettiin todennäköisesti jo Mannerheimin 

lapsuudessa. Kuten tuohon aikaan oli tapana, Mannerheim sai laadukkaan aristokraattisen 

kasvatuksen, joka sisälsi samalla kielten opiskelua.89 Kirjastosta olevista niteistä tulee 

huomioida, että suurin osa teoksista on vieraskielisiä.90 Tämä jakauma pätee myös 

uskonnolliseen ja katsomusperäiseen kirjallisuuteen, joista vain murto-osa oli kirjoitettu 

suomenkielellä.91  

 
88 Manninen 2016, 54.  
89 Jokipii, 2004, 90. 
90 Friman 2011, 20.  
91 Isoaho, 2020. 
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Kiinnostuksesta eri aiheita kohtaan kertoo myös se, että lapsuudessaan Mannerheim 

seurasi aktiivisesti maailman eri tapahtumia. Tästä kertoo se, miten hän lapsuudessaan seurasi 

muun muassa Turkin ja Venäjän sotaa ripustelemalla karttoja huoneeseensa ja merkitsemällä 

niihin itse taisteluiden paikat.92 Edellä mainittujen tapahtumien johdosta Mannerheimia 

voidaan kuvailla dynaamiseksi. Hän halusi olla jatkuvasti tietoinen ympärillään tapahtuvista 

asioista. Tämä on yksi syy, joka osaltaan selittää katsomusperäisen aineiston määrän hänen 

kirjastossaan. Aineiston määrää ei yksin selitä se, että Mannerheim olisi välttämättä ollut 

erityisen uskonnollinen henkilö vaan myös todennäköisesti se, että hän oli aidosti 

kiinnostunut maailman tapahtumista.   

Muun muassa laajan yleissivistyksensä johdosta Mannerheimia voidaan pitää sotilaana 

ja valtiomiehenä, joka katsoi asioita laajasta tulokulmasta käsin. Mannerheim esimerkiksi 

ymmärsi pienelle maalle tärkeän ulkopolitiikan merkityksen. Ajankuvalle oli tyypillistä, että 

asiat hahmotettiin sisäpolitiikan kautta. Mannerheimin ulkopoliittiset saavutukset ovatkin 

erittäin suuria ja ennen kaikkea ne on tehty erittäin vaikeiden aikojen vallitessa. Tämä omalta 

osaltaan avaa Mannerheimin maailmankatsomusta ja sitä, että hän oli kiinnostunut laajasti eri 

asioista, eikä näin lukittautunut vain yhden katsomuksen vangiksi. Myös tämä selittää omalta 

osaltaan kirjaston katsomusaiheisen aineiston määrää.93 

Kirjaston perusteella ja yleisesti voidaan sanoa Mannerheimin olleen 

maailmankatsomukseltaan kosmopoliitti. Tämä ilmenee jo Mannerheimin elämän varhaisessa 

vaiheessa, kun hän muutti Suomesta Pietariin. Mannerheimin ajan Pietaria voidaan kuvailla 

monikulttuuriseksi sulatusuuniksi, johon keräännyttiin kaikkialta Euraasian alueelta. 

Mannerheimin ei tarvinnut säätyläispiireissä liikkuessaan tarvinnut tuntea itseään 

ulkopuoliseksi toisin kuin palvellessaan Haminassa, johon hän ei täysin tuntenut 

sopeutuvansa.94 

Mannerheimin kosmopoliittisesta asemasta ja maailmankuvasta kertoo esimerkiksi se, 

että kun hän vieraili milanolaisessa oopperassa, nousi yleisö osoittamaan hänelle kunnioitusta 

nousemalla seisomaan.95 Tämä osoittaa, että Mannerheim oli verrattain tunnettu Manner-

Euroopassa. Kuten edellä on huomattu, Mannerheim matkusteli paljon ja tämä matkojen 

perusteella syntynyt tiedonjano eri kulttuureista ja katsomuksista sai hänet hyvin 

todennäköisesti kerryttämään katsomusperäisiä ja uskonnollisia aiheita käsitteleviä niteitä 

kirjastonsa kokoelmiin.  

 
92 Firman 2011, 20.  
93 Screen 2001, 397.  
94 Clements 2009, 26.  
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Tarkasteltaessa Mannerheimin maailmankatsomusta tulee huomioida, että hän aloitti 

uransa yksinvaltiaan ja aateliston hallitsemalla Venäjällä ja päätti sen tasavaltalaisessa 

Suomessa.96 Mannerheimin harjoittama elämä on näin vaatinut alituista mukautumista 

muutokseen. Kuten tutkielmassa on aiemmin todettu, täytyi Mannerheimin kyetä löytämään 

oma paikkansa aina uudestaan ja ajoittain jopa taistella asemansa puolesta. Mannerheimin 

maailmankatsomuksesta on esitetty jopa teorioita siitä, että Mannerheim olisi esittänyt 

eräänlaista roolia.97  

Tarkastelemalla Mannerheimin kirjastoa voidaan ajoittain jopa yhtyä näkemykseen 

roolin esittämisestä. Tarkasteltaessa julkisuudessa vaikuttavia johtajia, poliitikkoja ja 

mielipidevaikuttajia on huomioitava, että ammatinvalinnasta johtuva julkisuus asettaa toimijat 

miettimään omaa julkisuuskuvaansa. Mannerheimin on tiedetty olleen erityisen tarkka omasta 

julkisuuskuvastaan. Toimiakseen ja mukautuakseen vallitseviin oloihin, Mannerheim tarvitsi 

jatkuvasti tietoa ja sitä oli laajasti saatavilla hänen oman kirjastonsa kokoelmista.   

Tämä on tärkeä havainto tarkasteltaessa Mannerheimin maailmankatsomusta ja 

verratessa sitä hänen aikalaisensa ja ystävänsä kenraali Heinrichisin lausuntoon 

Mannerheimin sielunmaisemasta. Tämän perusteella voidaan tehdä päätelmä, että 

katsomusperäisen aineiston hankkimisille oli sekä käytännöllisiä, että Mannerheimin omaan 

tiedonjanoon liittyviä syitä. Päätelmiä Mannerheimin suhteesta uskonnolliseen ja 

katsomusperäiseen kirjallisuuteen esitetään tutkielman seuraavassa jaksossa.  

 

 

 

 

 

   

 

 
95 Ahlander 2017, 361.  
96 Ahlander 2017, 371. 
97 Ahlander 2017, 374.  
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4. Mannerheimin suhde uskontoihin ja eri maailmankatsomuksiin  

4.1 Juutalaiskysymys Mannerheimin kirjastossa  

Juutalaiskysymyksellä tässä tutkielmassa tarkoitetaan sitä, miten Suomessa suhtauduttiin 

aseveljenä toimineen Saksan harjoittamaan juutalaisten joukkotuhoon heidän etnisyytensä 

perusteella II maailman sodan aikana. Suomessa juutalaiset ottivat osaa taisteluihin 

saksalaisten rinnalla ja olivat osa Suomen armeijaa, eli juutalaisia kohdeltiin Suomessa 

tuohon aikaan ainakin periaatteessa samoin tavoin kuin muiden uskontokuntien edustajia. 

Kaikki tämä tapahtui siitä huolimatta, että Euroopassa oli käynnissä saksalaisten suorittamana 

juutalaisten joukkotuhoaminen.98 

 Vuoden 1939 talvisodasta alkaen Suomen armeijassa palveli sijoittuen eri tehtäviin 

noin 170 juutalaista. Voidaan yleistetysti sanoa, että suurin osa Suomen armeijan juutalaisista 

oli sijoitettuna rintamatehtäviin. Juutalaiselle vähemmistölle osallistumista sotatoimiin 

voidaan pitää symbolisesti ja henkisesti merkittävinä. Vaikka maksettu uhri oli kallis, tunsivat 

Suomessa asuvat juutalaiset sotien myötä integroituneensa suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Huomio on mielenkiintoinen, koska vähemmistönä he olivat saaneet kansalaisoikeudet vain 

muutama vuosikymmen aikaisemmin.99   

 Juutalaisvastaisuus ei sinänsä ollut tuolloin, eikä ole nykypäivänäkään, uusi ilmiö. 

Eräiden tutkimusten mukaan juutalaisvastaisuuta on esiintynyt laajasti jo ennen 

ajanlaskumme alkua. Historiallisesti tarkasteltuna kysymys juutalaisten asemasta Suomessa 

on mielenkiintoinen. Suomessa juutalaiset saivat monien eri hallinnollisten vaiheiden jälkeen 

kansalaisoikeudet vuonna 1918. Tuolloin Suomessa asui eri arvioiden mukaan noin 1400 

juutalaista.100 Nykyisen perustuslakimme uskonnonvapaussäännöksen huomioiden asetelma 

ennen vuotta 1918 vaikuttaa hyvinkin vieraalta.101 

 Tarkasteltaessa suomalaista juutalaisvastaisuutta ennen juutalaisille myönnettyjä 

kansalaisoikeuksia voidaan todeta, että yhteiskunnan alimmat luokat eivät 1800-luvulla olleet 

 
98 Jalovaara 2018, 122.  
99 Parikka 2017, 15.  
100 Hanski 2006, 7, 65.  
101 Suomen perustuslain (731/1999) 2 luvun 11 §:n mukaan jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. 

Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus 

ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan 

omantuntonsa vastaisesti uskonnonharjoittamiseen. Lain 2 luvun 6 §:n yhdenvertaisuussäännöksen mukaan 

ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan 

esimerkiksi uskonnon, vakaumuksen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.   
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Suomessa erityisen juutalaisvastaisia. Juutalaisvastaisuutta havaittiin tuolloin ilmenneen 

yllättäen erilaisissa virkamiespiireissä.102 

1920-luvulle tultaessa Suomessa oli havaittavissa äärioikeistolaista liikehdintää ja 

ajoittain oikeistoradikalismia. Suomeen syntyi eurooppalaisten esikuviensa tapainen liike, 

joka ei myöhemmässä toiminnassaan kaihtanut väkivaltaa. Liike tunnettiin Lapuan liikkeenä. 

Myöhemmin liike hajosi liiallisen väkivallan seurauksena. Liikkeen perinteitä jatkoi 

eduskuntapuolueeksi noussut Isänmaallinen kansanliike, joka tunnettiin paremmin lyhenteenä 

IKL. Isänmaallisen kansanliikkeen onnistui jopa saada vuoden 1933 eduskuntavaaleissa 

eduskuntaan yhteensä 14 kansanedustajaa, joista kuusi oli ammatiltaan pappeja.103  

Juutalaisvainoihin Mannerheim suhtautui kielteisesti.104 Mannerheimin kirjaston 

tutkiminen avaa kuitenkin Mannerheimin suhtautumisesta juutalaisuuteen mielenkiintoisen 

uuden tulokulman. Kokonaisuudessaan, kuten edellä diagrammeissa on todettu, 

Mannerheimin kirjasto käsitti suoraan otsikon perusteella 18 eri nidettä, jotka käsittelivät 

juutalaisuutta.  

 Mannerheimin kirjasto avaa meille maailman tarkastella Mannerheimin 

päätöksentekokykyä. Päätöksentekokykyä voidaan arvioida erityisesti juutalaiskysymystä 

tarkasteltaessa. Alun alkaen Mannerheimilla oli vaikeuksia suhtautua Hitleriin ja tämän 

harjoittamaan politiikkaan kansallissosialistisessa Saksassa. Tämä johtui laajalti siitä, että 

Mannerheim oli omalta maailmankuvaltaan anglofiili. Mannerheimin oli sotinut 

ensimmäisessä maailmansodassa saksalaisia vastaan. Voidaan todeta, että Mannerheimin 

suhtautuminen saksalaisiin ilmenee jo hänen harjoittamassaan politiikassaan vuonna 1919 

hänen toimiessaan valtionhoitajana.105   

 Ajanhengestä juutalaisia ja heidän harjoittamaansa uskontoa kohtaan kertoo se, että 

saksalaiset pyysivät suomalaisia useampaan otteeseen luovuttamaan heille suomalaisia 

juutalaisia. Tätä luovutusta ei koskaan tapahtunut. Valitettavana historiallisena tosiasiana 

voidaan kuitenkin pitää sitä, että Suomi luovutti Saksaan turvapaikkaa hakeneita juutalaisia 

sekä sotavankeina Suomessa olevia juutalaisia. Kokonaisuudessaan Suomesta luovutettiin 

saksaan noin 20 juutalaistaustaista henkilöä.106 

 Muistelmissaan Mannerheim ottaa kielteisen kannan alusta alkaen koskien 

saksalaisten pyyntöä juutalaisten luovuttamiseksi. Muistelmissaan Mannerheim kuvailee 

 
102 Hanski 2006, 51.  
103 Heikkilä 2017, 162.  
104 Partanen 2012, 7.  
105 Partanen 2012, 7.  
106 Jalovaara 2018, 122. 
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keskustelua suomalaisten kannalta alentavaksi ja että Suomen ei tulisi suostua saksalaisten 

esittämään vaatimukseen. Mannerheim epäilee samalla, että hänen puheillaan on ollut 

vaikutus hallituksen jäseniin koskien juutalaiskysymystä.107 Tämä Mannerheimin 

muistelmissa mainittu vaikutus hallituksen jäseniin osoittaa, että hänen mielipiteitään pidettiin 

arvossa ja niitä kuunneltiin.    

 Tarkastelemalla kirjastoa voidaan havaita mahdollisia syitä luovutettujen juutalaisten 

vähäiseen määrään. Taustatekijänä saattaa olla se, että Mannerheim tutki itse juutalaisuutta. 

Tämä ilmenee hänen omasta kirjastostaan. Erityisen mielenkiintoiseksi Mannerheimin 

kirjaston juutalaisuutta käsittelevien niteiden tutkimisesta tekee se, että osa teoksista on 

todettu väärennöksiksi ja niitä on käytetty juutalaisvastaisessa propagandassa. Kirjaston 

pohjalta ei voida tehdä päätelmiä siitä aavistiko Mannerheim osan niteistä olevan epäaitoja. 

Voidaan kuitenkin aidosti pohtia, että Mannerheim on saattanut kyseenalaistaa osan teksteistä, 

ottaen erityisesti huomioon hänen laajan yleissivistyksensä. Olihan hän muun muassa 

viettänyt palvellessaan Venäjän armeijassa aikaa juutalaisten kanssa ja osallistunut heidän 

kanssaan yhteiseen sotilasvalaan. Tätä ajatusta tukee antisemitismin noususta kertovat teos Le 

problème juif : la renaissance de l'antisémitisme, l'exclusivisme juif. Tämä teoksen 

Mannerheim on varustanut ex libris -merkinnällä.108 

Mannerheimin kirjastosta löytyy Nilus Sergiein teos The Jewish Peril : Protocols of 

the learned elders of Zion. Tähän teokseen Mannerheim on itse tehnyt useita merkintöjä, 

joiden voidaan katsoa koskettavan juutalaiskysymystä. Samasta teoksesta löytyy myös 

ruotsinkielinen käännös Förlåten faller: det tillkommande världssjälvhärskardömet enligt 

"Sions vises hemliga protokoll. Lukijansa tekemiä merkintöjä löytyy samalla teoksesta  Le 

Juif-Talmudiste, résumé succinct des croyances et des pratiques dangereuses de la juiverie. 

Kaikki edellä mainitut teokset käsittelevät juutalaisuutta sen kautta, että juutalaisilla olisi 

maailman valloitukseen liittyviä suunnitelmia.109 

Edellä mainituista niteistä tekee mielenkiintoisen se, että ne ovat myöhemmin 

osoittautuneet väärennöksiksi ja niteisiin sisällytetty tieto liioitelluksi ja 

epäjohdonmukaiseksi. Tarkasteltaessa juutalaiskysymystä Suomessa ja Mannerheimin 

kirjastossa voidaan todeta, kuten edellä on mainittu, että juutalaisia oli Suomessa verrattain 

vähän.110 Tästä johtuen Mannerheimin kirjastossa olevat melkein kaksikymmentä nidettä 

 
107 Mannerheim 2008, 645.  
108 Isoaho, 2020.  
109 Isoaho, 2020.  
110 Hanski 2006, 210.  
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muodostavat kiinnostavan kysymyksen: Miksi Mannerheimilla oli verrattain paljon 

juutalaisuutta käsittelevää kirjallisuutta omassa kirjastossaan?  

 Edellä mainittujen niteiden lisäksi Mannerheimilla oli kirjastossaan ex libris -

merkinnällä varustettu teos Pèlerinage passionné : Jérusalem et la Terre sainte, joka saattaa 

olla osoitus kiinnostuksesta Pyhää Maata käsittelevää ideologiaa kohtaan.  

 Mannerheimin suhtautumisesta juutalaisuuteen ja juutalaiskysymykseen voidaan 

hänen kirjastonsa ja muistelmiensa perusteella esittää seuraavia päätelmiä: Ensinnäkin, 

Mannerheim on ollut hyvin tietoinen juutalaisiin heidän uskontonsa perusteella 

kohdistuneesta vainosta. Tästä esimerkkinä on muun muassa Mannerheimin hallussa ollut 

juutalaispropagandaksi osoittautunut kirjallisuus. Tällaisen kirjallisuuden omistamisen ei 

voida kuitenkaan suoraan väittää viittaavan siihen, että Mannerheim olisi suhtautunut 

propagandaan myönteisesti. Päinvastoin, hänen muistelmiensa perusteella on 

todennäköisempää olettaa, että Mannerheim olisi suhtautunut juutalaisvainoihin kielteisesti. 

Tätä päätelmää tukee se, että Mannerheim on todennut muistelmissaan juutalaisten 

luovuttamisen saksalaisille Suomea alentavaksi.111  

 Mannerheim arvosti itse henkilökohtaisia eleitä. Vuonna 1944 kaatuneiden 

muistopäivänä Mannerheim ollessa tasavallan presidentti, suoritti hän vierailun Helsingissä 

sijaitsevassa juutalaisessa seurakunnassa. Tilaisuus ei ollut pelkästään tavallinen vierailu vaan 

kyseessä oli juhlajumalanpalvelus. Tähän jumalanpalvelukseen ottivat Mannerheimin ohella 

osaa lukuisat puolustusvoimien ja yhteiskunnan merkkihenkilöt. Vierailullaan Mannerheim 

halusi osoittaa kunnioitusta juutalaisyhteisön sotavuosien aikana suorittamia uhrauksia 

kohtaan.112 Kuten edellä käsittelykappaleessa on huomattu juutalaisia, oli Suomessa tuohon 

aikaan verrattain vähänä. Tätä taustaa vasten Mannerheimin elettä täytyy pitää erittäin 

suuressa arvossa. 

 Edellä mainittu vierailu osoittaa jo kirjaston perusteella tehdyt päätelmät siitä, että 

Mannerheim oli hyvin tietoinen juutalaisuuteen liittyvistä asioista.  Vierailusta ja niteistä 

Mannerheimin kirjastosta voimme tehdä sen johtopäätöksen, että Mannerheim omalta 

osaltaan kunnioitti juutalaisuutta, eikä hyväksynyt juutalaisiin heidän uskonsa perusteella 

kohdistunutta vainoa. Tätä tukee edellä mainittu juutalaisten sotilaiden rooli Suomen 

puolustusvoimissa sotiemme aikana.  

 
111 Mannerheim 2008, 645. 
112 Parikka 2017, 21.  



35 

 

4.2 Mannerheimin suhde muihin uskontoihin kirjastossa ja elämässä 

Mannerheimin kirjaston tarkastelusta uskonnollisuuden näkökulmasta tekee erityisen 

mielenkiintoiseksi se, kuinka Mannerheimin kirjasto käsittää laajasti muita uskontoja 

tarkastelevaa kirjallisuutta. Kirjastossa sivutaan edellä esitetyin tavoin juutalaisuutta sekä 

tämän lisäksi myös muun muassa islamia ja hindulaisuutta. Niteissä on samalla uskonnollista 

kuvailua sisältävää kaunokirjallisuutta ja kansalliseepoksia.  

Voidaksemme tehdä päätelmiä Mannerheimin kiinnostuksesta laajasti eri uskontoja 

kohtaan on tutkittava syitä, jotka ovat johtaneet Mannerheimin harrastuneisuuteen koskien eri 

uskontoja. Niteet ovat omiaan kertomaan Mannerheimin maailmankuvasta: niiden pohjalta 

voidaan sanoa, että hänellä oli laajasti tietoa eri maiden ja yhteisöjen uskonnoista. 

Tarkastelemalla Mannerheimin muistelmia voidaan samalla todeta, että hän aidosti arvosti 

näiden kulttuurien kohtaamista ja hän saattoi olla ajoittain liikuttunut niiden tuomasta 

pyhyydestä.113  

Mannerheimin synnyinkoti Louhisaaressa arvosti kirjallisuuden ja taiteen merkitystä 

ihmisen elämässä. Tällä on ollut vaikutus Mannerheimiin ja erityisesti hänen 

suhtautumisessaan uusin ja vieraisiin kulttuureihin.114 Vieraiden kulttuurien tuntemiseen 

liittyy aina elementtejä myös vieraiden uskontojen tuntemisesta. Mielestäni Mannerheimin 

synnyin kodissa vallinneen ilmapiirin vaikutusta tietoisuuteen muista uskonnoista voidaan 

kuvailla positiiviseksi. Nuoresta iästä asti vieraisiin kulttuureihin tottuminen saattaa osaltaan 

selittää Mannerheimin kiinnostusta eri uskontoja kohtaan ja näin ollen myös kirjastosta 

löytyviä eri uskontoja käsitteleviä niteitä.  

1900-luvun alussa Mannerheim pääsi toden teolla kosketukseen vieraiden kulttuurien 

ja uskontojen kanssa. Kiinassa oli havahduttu uudistusten tarpeeseen ja välttämättömyyteen. 

Kiina oli kärsinyt nöyryyttävän tappion boksarikapinassa ja yritti nyt uudistaa hallintoaan 

asevoimiaan ja koulutuslaitostaan. Uudistukset eivät jääneen Kiinan naapurivaltioissa 

huomiotta. Uudistukset herättivät arvatenkin kiinnostusta erityisesti Venäjällä. 115 Tätä taustaa 

vasten Mannerheimilta kysyttiin halukkuutta osallistua tutkimusmatkalle, jonka tarkoitusperät 

olivat enemmän sotilaallisia kuin tieteellisiä. Retkikunnan reitti tulisi kulkemaan 

Turkestanista Pekingiin. Tällä matkalla on myöhemmin ollut suuri vaikutus Mannerheimiin ja 

hänen kirjastossaan oleviin uskonnollisiin ja katsomusperäisiin niteisiin.  

 
113 Isoaho, 2020. 
114 Screen 2001, 15.  
115 Screen 2001, 59.  
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 Matkan perimmäisenä tarkoituksena tuli selvittää, miten Kiina oli varautunut 

mahdolliseen sotilaallisen interventioon Venäjän kanssa valtakuntansa luoteisella 

rajavyöhykkeellä. Tehtävää tarjottiin Mannerheimille osittain siitä syystä, että hän oli antanut 

vakuuttavia näyttöjä osaamisestaan vuosina 1904– l905 käydyn Japanin sodan aikaan. Japanin 

sodan aikana Mannerheim oli kunnostautunut tiedustelutehtävillä vihollisen selustassa 

Mongolian alueella. Kyseessä oli varmasti samalla seikkailunhalu. Tutkimusretket olivat 

kiinnostaneet Mannerheimia jo nuoresta pojasta asti.116  

 Mannerheim kuvaa muistelmissaan hetkeä, jolloin hän suostui lähtemään hänelle 

esitetylle tehtävälle seuraavasti: 

Mutta tehtävä viehätti minua, ja mitä enemmän yleisesikunnan arkistossa siihen syvennyin, sitä 
suuremmaksi mielenkiintoni kasvoi. Harkintani tulos oli, että suostun tarjoukseen.  Halu tutkia 

salaperäisen Aasian uusia alueita oli pannut mielikuvitukseni liikkeelle kuten jo Japanin sotaretken 

aikaan117. 

 Mannerheimillä oli näin aito kiinnostus ja halu tutkia vieraita kulttuureja, mikä saattaa 

selittää uskonnollisen kirjallisuuden monimuotisuutta hänen kirjastossaan. Hän ei kokenut 

erilaisia kulttuureja vieraaksi, vaan suorastaan janosi lisää tietoa. Matkan merkityksestä 

Mannerheimille kertoo se, että hänen muistelmissaan matkan kuvaukselle on varattu peräti 80 

sivua.118  

 Mannerheimin kirjastossa on niteitä, jotka kertovat tästä kiinnostuksesta ajatellen 

maapallon itäisiä osia ja siellä harjoitettavaa uskonnollisuutta. Tästä esimerkkinä 

Mannerheimin kirjastossa on teos Le Népal :  étude historique d’un royaume hindou. Vapaasti 

käännettynä tämä tarkoittaa hindujen valtakunnassa tehtyä tutkimusta. Pystymme 

tarkastelemaan Mannerheimin kiinnostusta maailman itäisiin osiin tarkastelemalla kirjastosta 

löytyvää teosta Mystiques et magiciens du Thibet. Tämän teoksen Mannerheim oli varustanut 

ex libris -merkinnällä. Merkinnän lisäksi Mannerheim oli itse henkilökohtaisesti signeerannut 

kyseisen teoksen.119  

 Mannerheimin kiinnostuksesta maailmanuskontoja kohtaan kertovat kirjastossa 

olevien niteiden lisäksi hänen Kaivopuiston kodissaan olevat matkamuistot ja muistoesineet. 

Kaivopuiston kodista löytyy muun muassa kattavasti tiibetiläisiä rukousmattoja ja 

rukousmyllyjä. Merkillepantavaa on se, että yksi rukousmyllyistä on sijoitettua Mannerheimin 

eteiseen, jossa hän säilytti hänelle merkityksellisiä tavaroita, kuten kansalaisadressia ja 

jääkärilippua. Tiibetillä ja paikallisella kulttuurilla oli siis sijansa Mannerheimin kirjastossa. 

 
116 Meinander 2017, 74–75.  
117 Mannerheim 2008, 39.  
118 Meinander 2017, 79.  
119 Isoaho, 2020.  
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Edellä mainitut asiat osoittavat nähdäkseni, että Mannerheim arvosti idän kulttuureja. Kodin 

sisutuksessa yllättävää oli, miten kristinuskoon liittyvä esineistö loisti ajoittain poissaolollaan. 

120 Tämä saattaa viitata siihen, että Mannerheim koki kristinuskon harjoittamisen enemmän 

yksityisenä kuin julkisena. Tästä johtuen suurin osa esillä olevista tavaroista oli 

Mannerheimin matkamuistoja hänen suorittamiltaan matkoilta.  

 Matkansa aikana Mannerheim pääsi vierailemaan Dalai laman luona. Saapuessaan 

kaupunkiin ja nähdessään luostarit Mannerheim kuvaili myöhemmin muistelmissaan näyn 

olevan sellainen, mitä hän ei ikinä unohda. Dalai lamaa Mannerheim kuvasi älykkääksi 

ihmiseksi. Mannerheimin käytöksestä kertoo paljon se, että hän antoi Dalai lamalle lahjaksi 

revolverin ja Dalai lama otti sen kiitoksin vastaan.121 

Suoritettu tutkimusmatka oli Mannerheimille eräällä tavalla henkisen kasvun matka. 

Matkan alussa Mannerheimille tuotti hankaluuksia päästää irti Eurooppa-keskeisestä 

maailmankuvastaan. Matkan edetessä ja Mannerheimin tutustuttua uusiin kulttuureihin alkoi 

hänen maailmankuvansa avautua. Mannerheim alkoi kunnioittaa muinaisia perinteitä ja oli 

aidosti kiinnostunut niiden alkuperästä. Tämä ilmenee matkan aikana otetuista valokuvista. 

Matkan edetessä Mannerheimin ottamat kuvat muuttuivat henkilökohtaisemmiksi ja ne 

kuvasivat aidosti paikallista elämäntapaa.122  

 Mannerheimin suhteesta muihin uskontoihin kertoo hänen tapansa kuvailla kulttuurien 

kohtaamista kauniisti omissa muistelmissaan. Aasian matkansa aikana hän kuvasi 

Samarkandissa näkemiänsä moskeijoita suurenmoisiksi. Häneen tekivät suuren vaikutukset 

tuhannet ihmiset, jotka päivittäin siirtyivät moskeijaan rukoilemaan kuultuaan rukouskutsun. 

Mannerheim kuvaa erittäin yksityiskohtaisesti muistelmissaan muslimien harjoittamia 

rituaaleja aina puhdistautumisesta erilaisten rukousten suorittamiseen rukousmaton päällä. 

Mannerheimiin teki suuren vaikutuksen rukoilun synkronoituminen imaamin suorittamaan 

resitointiin.123 

 Maailmanuskontojen kirjosta Mannerheimin kirjastosta erottuu erilliseksi joukokseen 

islamia kuvaavat ja islamista kertovat teokset. Yksi näistä oli ex libris -merkinällä varustettu 

nide nimeltään Ce que fait l'Italie pour l'Islam en Afrique. Ex libris -merkintä löytyy samoin 

teoksesta Dans l'ombre chaude de l'Islam, joka vapaasti käännettynä tarkoittaa Islamin 

lämmössä. Kirjastosta löytyy niin ikään kirjailijan itsensä Mannerheimille omistama kirja 

 
120 Vierailin Mannerheim-museossa 10.1.2020. Edellä esitetyt havainnot perustuvat museovierailulla tekemiini 

omakohtaisiin havaintoihin sekä museon oppaan esitykseen.  
121 Mannerheim 2008, 96–98.  
122 Meinander 2017, 81.  
123 Mannerheim 2008, 42.  
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Heräämiseni Islamiin (A Western Awakening to Islam).124  Merkinnöistä johtuen pystymme 

päättelemään, että islamista kertovalla kirjallisuudella oli sija Mannerheimin elämässä. 

Mannerheimin myönteisestä suhtautumisesta islamiin kertoo muun muassa se, että Suomen 

armeijassa palveli tataareja. Sotiemme aikaan heitä oli palveluksessa 156. Tämä osoittaa 

meille, että Suomen armeijassa ei lähtökohtaisesti ollut tai harjoitettu segregaatiota. Kuten 

edellä on esitetty muslimien lisäksi Suomen armeijassa, palveli rintamatehtävissä myös 

juutalaisia. Luku on omiaan kertomaan samalla tataariyhteisön sulautumisesta suomalaiseen 

yhteiskuntaan.125  

 Onnistuneella matkalla oli vaikutus Mannerheimin uraan myönteisessä valossa. 

Palattuaan Venäjälle Mannerheim sai audienssin Keisari Nikolai II luokse esitelläkseen 

tutkimusmatkan aikana kerättyä materiaalia. Esittely venyi alkuperäisestä 20 minuutista aina 

puoleksitoista tunniksi keisarin esittäessä Mannerheimille matkaa koskevia tarkentavia 

kysymyksiä. Dalai lamalta saadun lahjan keisari otti vastaan kunnioittavasti. Onnistuneen 

matkan takia Mannerheim sai komennettavakseen oman rykmentin, joka oli sijoitettuna 

Puolaan. Tämän jälkeisellä ajanjaksolla on suuri merkitys tarkasteltaessa Mannerheimin 

suhtautumista yliluonnollisiin ilmiöihin.126 

 Aloittaessaan Puolan komennustaan Mannerheim joutui keskelle epävakautta. 

Puolalaiset olivat yrittäneet kapinoida emämaa Venäjää vastaan peräti kahdesti. Puolaa oli 

yritetty tuolloin venäläistää melkein kahden sadan vuoden ajan.127 Tämä ei voinut olla 

vaikuttamatta Mannerheim ajatuksiin suomalaisena hänen ajatellessaan Suomen tilannetta. 

Nähdäkseni vastaavanlaiset tilanteet ovat omiaan lisäämään taipumusta ja turvaamista 

yliluonnolliseen ajatteluun.  

 Ensimmäisen maailmansodan alkavat laineet saavuttivat Mannerheimin heinäkuussa 

1914. Tämä konkretisoitui Mannerheimille elokuussa 1914, kun hänen prikaatinsa joutui 

taisteluun eteläisellä rintamalohkolla. Mannerheimin rintamapalvelus kesti aina loppukesään 

1917 asti.128  

 Maaliskuussa 1917 Mannerheimia kohtasi ensimmäisen maailmansodan ohelle myös 

uusia haasteita: maaliskuun vallankumous Venäjällä oli alkanut. Uudet haasteet johtivat 

siihen, että Mannerheim kohtasi ympärillään levottomuutta ja epäjärjestystä. Maaliskuun 15. 

päivänä hän sai tiedon, että keisari oli luopunut kruunustaan. Venäjän armeija oli 

 
124 Isoaho, 2020. 
125http://www.ekumenia.fi/sen_toimii/yhdenvertaisuuskysymykset/makujen_basaari__abrahamin_tyttaret_keittio

ssa/derya_samaletdin_suomen_tataarien_ruokaperinteesta/ Vierailtu 10.3.2020 
126 Mannerheim 2008, 101.  
127 Ahlander 2017, 74.  
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romahtamispisteessä. Toukokuussa Mannerheim sai viimeisen ylennyksensä Venäjän 

armeijassa saavuttaen kenraaliluutnantin arvon. Ylennyksen arvoa laski se, että upseerien olot 

kävivät päivä päivältä tukalimmiksi. Mannerheim loukkasi jalkansa saaden sairaslomaa. 

Tämä mahdollisti hänelle siirtymisen pois tapahtumien keskipisteestä. Mannerheim lähti 

Odessaan ja anoi sieltä eroa aktiivisesta palveluksesta. Ero myönnettiin 25. syyskuuta 1917.129 

 Odessassa ollessaan Mannerheim pääsi osaksi ajankuvalle tyypillistä tapahtumaa. 

Tyypillistä oli järjestää eräänlaisia kutsuja. Kutsuihin oli yleensä saatettu kutsua ennustaja tai 

tilaisuudessa saatettiin harjoittaa esimerkiksi spiritistä pohdiskelua. Näin kävi myös 

Mannerheimin tapauksessa, kun hän otti osaa lady Muriel Pagetin järjestämiin teekutsuihin 

odessalaisessa hotellissa. Kutsuilla Mannerheim osallistui kahdestaan ennustajan kanssa 

istuntoon, jossa hänelle luettiin ennustus hänen tulevaisuudestaan. Ennustaja totesi 

Mannerheimille: 

Tekisin pian pitkän matkan, ja sen jälkeen ottaisin vastaan korkeamman päällikkyyden, kuin mitä 

minulla siihen asti oli ollut hoidettavana, ja johtaisin armeijan voittoon. Minun osakseni tulisi suuria 

kunnioituksen osoituksia, mutta sen jälkeen luopuisin vapaaehtoisesti korkealta paikaltani. Pian lähtisin 

kuitenkin taas länteen kahteen suureen maahan suorittamaan tärkeitä tehtäviä, jotka onnistuisivat hyvin. 

Tältä matkalta palaisin entistä korkeampaan asemaan, mutta nytkin olisi raskas toimeni lyhytaikainen. 

Vuosia myöhemmin kohoaisin vielä kerran hyvin korkeaan asemaan.130  

 Edellä kuvattu ennustus asettuu mielenkiintoiseen valoon tarkasteltaessa 

Mannerheimin myöhäisempiä elämänvaiheita. Ennustajista ja spiritistisestä pohdiskelusta 

puhuttaessa tulee muistaa, että ne eivät sisällä juurikaan tieteellistä pohjaa. Tämä ei tosin 

tarkoita sitä, että ennustajalla ei olisi ollut merkitystä kuulijalleen. Ylipäätään tulee pohtia 

mikä sai Mannerheimin hakeutumaan ennustajan pakeille ja onko tällä ollut vaikutusta 

uskonnollisiin ja katsomusperäisiin niteisiin Mannerheimin henkilökohtaisen kirjaston 

kokoelmissa.   

Ennustajalla käymisen ohella yleisestä kiinnostuksesta yliluonnollisiin asioihin kertovat 

lisäksi Mannerheimin omalla allekirjoituksella varustettu teos Hindu-Hypnotismus. Theorie 

und Praxis der Fakir-Illusionen und hypnotischen Experimente. Aut. Ubers. in freier 

Wiedergabe von Harry W(infried) Bondegger.131 Tämän teoksen omistaminen ja aikaisempi 

käynti ennustajan luona joka tapauksessa ilmentävät Mannerheimin kiinnostusta mystiikkaa 

kohtaan.  

  

 

 
128 Meinander 2017, 91–94. 
129 Meinander 2017, 98–99.  
130 Mannerheim 2008, 163.  
131 Isoaho, 2020.  
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4.3 Mannerheimin suhde kristinuskoon ja uskonnollisuus Mannerheimin 

puheissa 

Kristinuskon osuus Mannerheimin kirjastossa on huomattavan suuri. Mannerheimin 

ajatusmaailmaa suhteessa kristinuskoon voidaan hänen kirjastonsa lisäksi tarkastella hänen 

omien puheidensa, aikalaiskertomusten ja muistelmiensa kautta. Analysoimalla puheita ja 

muistelmien merkintöjä pystymme savuttamaan kokonaiskuvan Mannerheimin omasta 

maailmankatsomuksesta. Tällä on suuri painoarvo, kun tutkimme millaista, kirjallisuutta 

Mannerheim on hankkinut kirjastonsa kokoelmiin. 

 Mannerheim piti elämänsä aikana lukuisia puheita. Tarkasteltaessa Mannerheimin 

puheita tulee samalla muistaa, että Mannerheimin puheilla oli suuri julkinen merkitys. 

Nykymittapuulla voidaan sanoa, että Mannerheim oli taitava viestinnässään ja häntä voisi 

kuvailla viestinnänammattilaiseksi. Mannerheimin puheet ylittivät pääsääntöisesti aina 

uutiskynnyksen ja osissa puheita tällä on ollut suuri merkitys.132   

 Kuten edellä on kuvattu, uskonnollista monimuotoisuutta Mannerheim kohtasi muun 

muassa astuessaan Venäjän armeijaan. Venäjän armeijan sotilaat tulivat useista eri 

uskonnoista. Edistyksellistä kyllä, heiltä ei keneltäkään vaadittu ortodoksista uskoa.  

Mannerheim pääsi kuitenkin kosketuksiin esimerkiksi ortodoksisuuteen juuri Venäjän 

armeijassa.  

Mannerheim sai käskyn lähteä Venäjä–Japanin sotaan 1904. Lahjaksi Chevalierkaartin 

upseeriystäviltään sotaan lähtiessään hän sai Kristus-ikonin, jota Mannerheim kuvailee 

päiväkirjassaan kauniiksi kaulassa kannettavaksi symboliksi. Ikonin toiselle puolelle oli 

kaiverrettu sen antajan eli Chevalierkaartin upseerien tervehdys, jolla toivotettiin 

Mannerheimille siunausta sotaa varten.133 

 Ajasta Venäjän armeijassa Mannerheim säilytti muistona kiinnostuksen 

ortodoksisuuteen. Mannerheim vieraili tiedettävästi vuosina 1932 ja 1934 Valamon 

luostarisissa. Uskontoaan hän ei tosin koskaan harkinnut vaihtavansa. Tämä linkittyi vahvasti 

siihen, että Mannerheim oli tarkka omasta julkisuuskuvastaan.134 Viitteitä Mannerheimin 

kiinnostuksesta ortodoksisuuteen antavat luostarivierailujen lisäksi muun muassa kirjastosta 

löytyvä teokset Opisane Valamskago Monastyria i skitovego sekä Konevitsan luostari. 

Ensimmäisen teoksen välissä löytyy venäjäksi käsin kirjoitettu muistilappu.135  

 
132 Selén 2008, 17.  
133 Jalovaara 2018, 114.  
134 Jalovaara 2018, 120.  
135 Isoaho, 2020. 
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 Oliko Mannerheimilla ajatusta kuolemanjälkeisestä elämästä? Miten Mannerheim itse 

ajatteli vainajista ja heidän merkityksestään? Tähän saamme vastauksen tarkastelemalla hänen 

puhettaan kenraaliluutnantti Hannes Ignatiuksen hautajaisissa 3.3.1941. Mannerheim totesi 

puheessaan Ignatiuksen olleen yhdistävä ja kokoava voima. Mannerheim luonnehti 

Ignatiuksen astuneen kuolemansa jälkeen rajan yli.136  

 Puheesta käy selvästi ilmi, että Mannerheim koki kuoleman olevan välivaihe, toisin 

sanoen eräänlainen raja, jonka yli astutaan. Tämä antaa meille osviittaa Mannerheimin 

maailmankatsomuksesta.  Mannerheim selvästi uskoi kuolemanjälkeiseen elämään. Kuolemaa 

ja kuoleman jälkeistä elämää käsitteleviä teoksia löytyy myös hänen kirjastostaan. 

Mannerheimin kokoelmaan kuulu esimerkiksi teos La mort et son mystere I, jonka 

Mannerheim on varustanut ex libris -merkinällä.137   

Mannerheimin tapa hahmottaa maailmaa ja jumaluutta ilmenee erityisesti hänen 

puheessaan hänen veljelleen Johan Mannerheimille tämän hautajaisissa vuonna 1934. Veljenä 

Johan oli ollut Mannerheimille läheisin ja Mannerheim piti puheensa veljensä arkun 

äärellä.138 

 Puheessaan Mannerheim kuvaa hyvin omaa suhdettaan armoon. Mannerheim toteaa 

puheessa seuraavasti:  

Illan varjot ovat laskeutuneet Johan Mannerheimin elämäntyö on päättynyt. Tie, jota hänen ollut 

kuljettava, on ollut työläs ja koetteleva; tiellä oli monia ja suuria esteitä. Hänen voimakas tahtonsa on 

voittanut ne kaikki, kunnes voimat loppuivat ja hän oli murtunut mies. Seisomme surevina hänen 

paariensa äärellä; mutta huolimatta tuntemastamme tyhjyydestä ja tuskasta meidän täytyy olla 

Kaitselmukselle kiitollisia siitä, että hänen maallisen vaelluksensa loppua ei pitkitetty ja että hänet 

säästettiin enemmiltä kärsimyksistä.139 

Puheessa Mannerheim tuo julki ajatuksen siitä, että maailmaa hallitsee Kaitselmus, 

jolla on valta puuttua maallisiin tapahtumiin. Samalla Mannerheim viittaa siihen, että elämä 

on vain yksi välivaihe, eräänlainen vaellus, josta siirrytään Kaitselmuksen johdolla parempaan 

paikkaan. Mannerheim puhuu eräällä tavalla armosta, joka on tyypillinen kristinuskon 

lähtökohta ja perusta.  

Mannerheim jatkaa samaa teemaa puheessaan arkkipiispa Aleksi Lehtosen 

virkaanastumistilaisuudessa 10.6.1945. Mannerheim toteaa puheessaan:  

Moninaiset ovat valtakunnan kohtalot olleet tänä sekä hyvää että pahaa nähneenä ajanjaksona. Nyt kun 

Te, Herra Arkkipiispa, olette aloittanut toimintanne, elämme taas aikaa, jolloin ihmiset enemmän kuin 

muulloin hakevat lohdutusta ja voimaa Jumalan pelosta ja uskonnosta. Mutta toisaalta: ahtaat ajat ovat 
aina olleet myös armon aikoja.140  

 
136 Selén 2008, 212.  
137 Isoaho, 2020. 
138 Selén 2008, 158. 
139 Selén 2008, 158. 
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Mannerheim muistuttaa puheessaan armon olemassaolosta ja sen merkityksestä tukena 

ja turvana. Kaitselmus mainitaan puheiden lisäksi Mannerheimin omassa henkilökohtaisessa 

kirjeenvaihdossa. Tämä käy ilmi hänen kirjeestään entiselle vaimolleen Anastasia 

Mannerheimille. Mannerheim on ennen kirjeen lähettämistä tehnyt sovinnon Anastasian 

kanssa ja kirjoittaa olleensa kaitselmukselle siitä, että kaikki huonot muistot on onnistuttu 

unohtamaan. Mannerheim kuvaa kiitollisuuttaan sanoinkuvaamattomaksi.141   

  Mannerheimin kristillisestä ajatusmaailmasta kertoo muun muassa se, että 

valtionhoitajan tehtävään siirtyessään hän pyysi siunausta tätä tulevaa tehtävää varten. 

Siunauksen antanut arkkipiispa Gustaf Johansson kuvailee omassa päiväkirjassaan 

toivoneensa Jumalan siunausta Mannerheimille, vaikkei pitänyt Mannerheimia 

maailmankatsomukseltaan erityisen hartaana kristittynä.142  

 Mannerheimin ollessa matkustanut, maailmaa nähnyt ja sivistynyt mies uskon 

Mannerheimin oman uskon harjoittamisen olleen yksityistä julkisen sijaan. Tämä ilmenee 

muun muassa Anastasia-vaimolle pidetyssä sielunmessusta143 ja esitetyistä hautajaispuheista. 

Mannerheim pystyi samalla taitavana sanankäyttäjänä ottamaan uskon sujuvasti osaksi 

julkisia puheitaan, jolla pyrittiin vaikuttamaan erityisesti rintamalla palvelustaan suorittavien 

sotilaiden ja kotirintaman mielialaan.  

 Tämä ilmenee erityisesti vuonna 1944 rauhansopimuksen jälkeen laaditussa 

päiväkäskyssä, jossa Mannerheim toteaa: 

Hartain mielin muistelen sankarivainajiamme. Valkeat ristit kirkkojemme kummuilla kertovat niistä, jotka 

antoivat suurimman uhrin. Isänmaan nöyrä kiitos keventäköön leskien ja orpojen taakkaa. Jumala Suomea 

suojelkoon!144 

Mannerheimin suhde kristinuskoon ilmenee edellä mainittujen tekijöiden lisäksi 

kenttäpiispan viran luomisessa. Mannerheimilla oli suuri rooli viran synnyttämisessä. Virka ei 

ollut mikään itsestäänselvyys, vaan vaati ajoittaista kypsyttelemistä. Olennaista 

kenttäpiispainstituution syntymiselle onkin ollut talvisotaan osallistuneiden nuoremman 

polven pappien tuen lisäksi sotamarsalkka Mannerheimin tuki sekä hänen suostumuksensa 

kenttäpiispuuteen sotilaspapiston pyynnön johdosta kesällä 1940145.  

 Sotilaspapisto oli osoittanut merkittävän ja tärkeän roolinsa talvisodassa. Papistolla oli 

erittäin suuri rooli sankarivainajien takaisin tuomisessa omien kotipitäjiensä multiin. 

Mannerheim itse puolsi järjestelyä ja otti sen usein esille puheissaan. Näillä 

 
141 Meinander 2017, 153.  
142 Jalovaara 2018, 117. 
143 Jalovaara 2018, 119.  
144 Ahlander 2017, 342.  
145 Vuori, 2011 



43 

 

sankarihautajaisilla oli suuri merkitys kotirintaman mielialalle.146  Sotilaspapistolla oli selvästi 

suuri merkitys Mannerheimille. Tämä ilmenee Mannerheimin kirjastosta, josta löytyy teos 

Risti rintamalla: valikoima sotilaspappien saarnoja ja puheita sotatalvena 1939-1940147 

 Osoitukseksi kenttäpiispanviran arvostuksesta Mannerheim lahjoitti henkilökohtaisesti 

kenttäpiispalle virassa tarvittavan ristin. Ristin luovutuksen yhteydessä pitämässään puheessa 

Mannerheim totesi, että sotilaspapistolla oli ollut tärkeä rooli useilla eri aloilla, erityisesti 

kaatuneiden huollon järjestämisessä. Mannerheim totesi kaatuneiden omaisten saavan 

sotilaspapiton työn kautta lohdutuksen läheistensä menetyksen aikana.148 

 Tämä huomionosoitus ja kenttäpiispanviran perustamisen takapiruna toiminen 

osoittavat, että Mannerheim piti arvossaan papiston työtä. Enne kaikkea Mannerheim arvosti 

papiston vaikutusta kotirintamaan mielialan ylläpitäjänä. Itse kenttäpiispalla oli vaikutus 

Mannerheimiin ja suora puheyhteys ylipäällikköön. Toimihan kenttäpiispa itse päämajan 

sielunhoitajana. Timo Vuori kuvailee kenttäpiispan henkilökohtaista suhdetta Mannerheimiin 

merkittäväksi, saihan Björklund vierailla marsalkan luona lähes päivittäin.149 Tästä 

henkilösuhteesta voidaan päätellä, että Mannerheim arvosti kirkon toimintaa erityisesti 

sotiemme aikana. 

 Mannerheimin kirjaston katsomuksellisista teoksista noin puolet käsittelevät 

kristinuskoa. Nämä teokset pitävät sisällään muun muassa erinäisen määrän raamattuja. Erään 

Raamatun Bibeln eller Den Heliga Skrift, innehållande Gamla och Nya testamentets 

kanoniska böcker välistä on löytynyt kuivattu kukka, sekä muistilappu omistuksena 

Mannerheimille.150 Kuten edellä on osoitettu, Mannerheim otti kristinuskon taitavasti osaksi 

omaa julkisuuskuvaansa. Tämä ilmenee teoksien lukumäärästä verrattuna muuhun 

katsomusperäiseen kirjallisuuteen.   

4.4 Vapaamuurarius Mannerheimin kirjastossa 

Suomalaisessa kontekstissa vapaamuurarius voidaan määritellä pohjautuvaksi vanhojen 

rakennuskiltojen traditioon. Vapaamuurarius on Englannissa 1700-luvulla syntynyt aate, joka 

opettaa vertauskuvien kautta jäseniään kohtaamaan elämän suuria kysymyksiä.151 

Vapaamuurarius edellyttää jäseniltään uskoa korkeimpaan voimaan ja kuoleman jälkeiseen 

elämään. Jokaisen jäsenen uskonnon harjoittaminen on kuitenkin siinä mielessä yksityistä, 

 
146 Vuori 2011, 93.  
147 Isoaho, 2020. 
148 US 293/28.10.1941 Sotamarsalkka on luovuttanut kultaisen piispanristin ketjuineen. 
149 Vuori 2011, 194.  
150 Isoaho, 2020. 
151 https://www.kilta.org/mita_vapaamuurarius_on/ vierailtu 23.3.2020 
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että vapaamuurariloosissa ei ole soveliasta keskustella muun muassa uskonnosta, politiikasta 

tai liiketoimista.152 

 Suomen suurloosin entinen suurmestari Juhani Vuori kuvailee vapaamuurariutta 

eräänlaiseksi näytelmäksi. Vuori kuvailee, miten näytelmässä kokelas on asettuneena 

kuningas Salomon temppelin rakennustyömaalle. Vuoren mukaan loosissa esitetty 

rituaalinäytelmä pohjautuu tietyn osin Vanhan Testamentin kertomuksiin.153 Tätä taustaa 

vasten on mielenkiintoista tarkastella Mannerheimin omaa suhtautumista vapaamuurariuteen.  

Mannerheimin oma suhtautuminen ja tietämys vapaamuurariudesta aukeavat hänen 

muistelmiensa kautta. 

 Mannerheim oli Aasian suuntautuneen tutkimusmatkansa jälkeen vuonna 1909 

sijoitettuna Puolaan. Puola oli tuolloin venäläistämistoimenpiteiden kohteena. Mannerheim 

kuvaa aikaansa Puolassa siten, että paikalliset ottivat hänet hyvin vastaan johtuen muun 

muassa siitä, että hän oli taustaltaan suomalainen. Mannerheim kertoo muistelmissaan, että 

hän ei koskaan puhunut puolalaisten kanssa politiikasta, eivätkä puolalaisetkaan rikkoneet tätä 

sääntöä. Tätä yhteyttä Mannerheim kuvaa muistelmissaan lupauksettomaksi 

vapaamuurariudeksi.154 Mannerheimilla oli komennuksensa ajan erittäin hyvä suhde 

puolalaiseen paikallisväestöön.155  

Edellä mainitusta kuvauksesta voimme tehdä sen johtopäätelmän, että Mannerheim oli 

hyvin tietoinen vapaamuurariuteen liittyvistä periaatteista, mukaan lukien edellä esitettyjä 

puheenaiheita koskevista säännöistä. Tämä ilmeni muun muassa siitä, että Mannerheim 

kuvasi politiikan puhumattomuutta puolalaisten kanssa lupauksettomaksi 

vapaamuurariudeksi. Kyseisestä kuvauksesta voimme tehdä edellä mainitun lisäksi toisen 

päätelmän. Mannerheim oli kuvauksen perusteella tietoinen myös siitä, että 

vapaamuurariuteen liittyy samalla lupauksen tai valan antaminen.  Mannerheimin kuvauksen 

perusteella Mannerheimin voidaan sanoa olleen verrattain laajasti tietoinen 

vapaamuurariuteen liittyvistä asioista.  

Tarkasteltaessa Mannerheimin suhtautumista vapaamuurariuteen tulee huomioida se, 

että vuosina 1922–1939 Suomen suurloosin alaisiin vapaamuurarilooseihin liittyi yhteensä 25 

aktiivipalveluksessa olevaa upseeria. Tämä aikajana pitää sisällään muun muassa sen, että 

Mannerheim toimi puolustusneuvoston puheenjohtajana. Kaksi Suomen suurloosin alaisiin 

looseihin liittyneistä upseereista oli saavuttanut kenraalimajurin arvon. Liittyneistä 

 
152 Ahtokari 2000, 12.  
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upseereista varmasti tunnetuin oli kenraali Paavo Talvela. Toinen tunnettu vapaamuurari 

Mannerheimin lähipiiristä oli myöhemmin tasavallan presidenttinä toiminut Risto Ryti.156 

Näiden jäsentietojen ohella voimme olettaa ja tehdä sen johtopäätöksen, että Mannerheim oli 

tietoinen vapaamuurariudesta ja osittain sen toimintavoista.  

Aiheesta tarkastelunarvoisen tekee se, että Saksassa nouseva fasismi nimitti yhdeksi 

päävastustajakseen vapaamuurariuden. Fasistit katsoivat, että vapaamuurarius toimi sionismin 

käsikassarana palvellen juutalaisten maailmanvalloitukseen tähtääviä pyrkimyksiä. 

Ensimmäisen maailmansodan tappiot laitettiin osin vapaamuurariuden syyksi ja käynnistettiin 

systemaattinen vaino vapaamuurariutta kohtaan. Saksassa tässä kunnostautui erityisesti Paul 

von Hindenburgin esikuntapäällikkönä toiminut Erich Ludendorff. Ludendorffin kirjoittama 

teos Vernichtung der Freimauerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse muodostui 

hakuteokseksi vapaamuurariutta vastaan.157 

Tämä kyseinen teos löytyy Mannerheimin kirjastosta yhdessä toisen Ludendorffin 

teoksen Frimureriets avsløring kanssa.158 Mannerheimin kirjasto käsittää mainitun teoksen 

lisäksi useita vapaamuurariuteen liittyviä teoksia. Ominaista Mannerheimin kirjaston 

vapaamuurariutta käsitteleville teoksille on se, että ne on suunnattu vapaamuurariutta vastaan. 

Tätä tulosta tulee tarkastella käytännön kautta: Suomen upseeriliitossa oli alkanut saksalaisten 

vaikutuksille alttiin upseerin Paavo Susitaipaleen masinoima hyökkäys upseeriliitossa 

toimivia vapaamuurareita vastaan. Tämä johti lopulta siihen, että upseeriliitto kielsi 

jäseniltään vuonna 1933 kuulumisen vapaamuurarijärjestöön. Kieltoa ajoivat erityisesti 

Susitaipaleen maailmaankuvan omaavat voimat. Tästä löydämme esimerkkejä Mannerheimin 

kirjastosta.159  

Mannerheimin kirjastosta löytyvä Viitasaaren isänmaallisen kerhon teokset 

Maailmanvapaamuurariuden kulissien takaa ja Vapaamuurariuden julkinen ja salainen 

ohjelma: 400:n vapaamuurarilausunnon valossa.160 Nämä teokset osoittavat, että niin 

kutsutut isänmaalliset piirit olivat aktiivisia levittäessään antivapaamuurarillista materiaalia. 

Seuran aktiivisena toimijana voidaan pitää kirkkoherra Matti Jaakkolaa, joka paneutui samalla 

tarmolla vapaamuurariuden vastustamineen kuin Paavo Susitaival.161 Paavo Susitaival toimi 

aktiivisesti Isänmaallisessa Kansanliikkeessä ja järjestö oli tunnettu 

 
155 Bialokur, 2012, 107.  
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vapaamuurarivastaisuudestaan.162 Edellä mainitun aktiivisen julkaisutoiminnan perusteella 

voidaan sanoa, että suomalaiset oikeistoradikaalit liikkeet ammensivat toimintatapojaan tässä 

suhteessa eurooppalaisilta vastaavilta liikkeiltä.  

Juutalaisvastaista retoriikkaa jatkaa Mannerheimin kirjastosta löytyvä teos The secret 

powers behind revolution : Freemasonry and Judaism.163 Otsikon perusteella pystymme 

päättelemään, että teos ottaa kantaa vapaamuurariuden vastustamiseen juuri edellä mainitusta 

teemoista. Niteessä vapaamuurarius nähdään maailmanvalloitukseen pyrkivänä liikkeenä. 

Olettama on kuitenkin virheellinen, sillä vapaamuurit ovat julkisesti useissa tieteellisissä 

teoksissa osoittaneet tämän olettaman olevan virheellinen.164 

Kysymys vapaamuurariudesta oli noussut Mannerheimin eteen käytännön syistä. Nämä 

syyt liittyvät vahvasti upseeriliiton päätökseen kieltää jäsentensä kuuluminen 

vapaamuurarijärjestöön ja siihen, että tiivistä yhteistyötä Suomen kanssa tekevä Saksa 

suhtautui, kuten yllä on mainittu, erittäin kriittisesti vapaamuurariuteen, koska Saksassa 

vapaamuurarius nähtiin juutalaisten salajuonena. Samanaikaisesti kuitenkin Mannerheimin 

lähipiirissä olevat henkilöt olivat järjestön jäseniä. 

Keskeisin syy Suomessa vapaamuuritoiminnan vastustamiseen johtui Saksasta 

kantautuneesta tematiikasta, jolla vastustettiin niin juutalaisuutta kuin vapaamuurariutta. 

Kuitenkin, Mannerheimin ei voida aikaisemmin esitetyin perustein katsoa vastustaneen 

juutalaisuutta vaan päinvastoin kunnioittaneen sitä muiden uskontojen ohella. 

Vapaamuurariutta pidettiin lisäksi anglofiilisten maiden tuotteena, joten tämä oli omiaan 

lisäämään mielipiteitä siitä, että vapaamuuraritoiminnalla olisi vaarallinen vaikutus 

Saksalle.165  

Kappaleen alussa mainittu kenraali Paavo Talvela oli saanut vapaamuurariuden 

ensimmäisen asteen jo 1920-luvulla. Tästä huolimatta Mannerheim oli määrännyt Talvelan 

toimimaan yhdysupseerina Saksan päämajassa. Asiasta oli saksalaisten toimesta raportoitu 

SS:än ja Gestapon päällikkönä toimivalle Heinrich Himmlerille ja saksalaiset olivat erittäin 

tietoisia Talvelan vapaamuuraritoiminasta. Kaikista raporteista ja Talvelan toiminnasta 

päätellen hän kuitenkin ansioitui hyvin Saksan vuosinaan. Tämän takia ylipäällikkö myönsi 

hänelle Mannerheim-ristin numerolla 2 vuonna 1941.166 

 
162 Ahtokari 2000, 197.  
163 Isoaho, 2020. 
164 Ks. Tuominen 2013. 
165 Ahtokari 2000, 135, 136. 
166 Ahtokari 2000, 214.  



47 

 

Tämän tutkielman kirjoittamisen hetkellä ei ole tullut esiin viitteitä siitä, että 

Mannerheim olisi itse kuulunut vapaamuurareihin. Toisaalta tätä ei voida myöskään täysin 

poissulkea. Kuitenkin tutkielma on osoittanut Mannerheimin olleen kiinnostunut esimerkiksi 

ennustajan luona käymisestä ja hänen kirjastonsa pitää sisällän mystiikkaa käsitteleviä 

teoksia. Huomioiden Mannerheimin avarakatseinen suhtautuminen muihin katsomuksiin ja 

hänen tuttaviensa kuuluminen vapaamuurarijärjestöön, voidaan lähtökohtaisesti olettaa 

Mannerheimin suhtautuneen vapaamuurareiden toimintaan ymmärtäväisesti. Tämä voi johtua 

siitä, että Mannerheim kunnioitti järjestön toimintatapoja.   

Vaikka Mannerheimin kirjasto sisältää antivapaamuurarillista ainesta, voidaan kirjaston 

ja edellä mainitun kuvaksen pohjalta olettaa, että Mannerheim suhtautui ainakin osittain 

suvaitsevasti vapaamuurariuteen. Kuulumisesta vapaamuurarijärjestöön ei ole ollut, kuten 

edellä huomasimme, vaikutusta esimerkiksi kenraali Talvelan urakiertoon. Mannerheimin 

osittain myönteisestä suhtautumisesta kertoo Harry Donnerin Mannerheimille hänen omalla 

allekirjoituksellaan varustettu teos Frimurarröster ur det förflutna. Teos on yksi harvoista 

Mannerheimin kirjastoon sisältyvistä vapaamuurariutta käsittelevistä teoksista, joissa on jokin 

merkintä. Teos ei pidä otsikkonsa perusteella pidä sisällään vapaamuurarivastaista 

aineistoa.167  

Aikaisemmin kappaleessa osoitetuin tavoin Mannerheim on ollut muistelmiensa 

perusteella tietoinen vapaamuurariuteen liittyvistä periaatteista. Mielenkiintoisen omalta 

osaltaan tästä tietoisuudesta tekee se, että salaseuroihin kuuluminen oli kielletty 

autonomisessa Suomessa ja Venäjällä keisari Nikolai I toimesta vuonna 1848.168 Tätä taustaa 

vasten on mielekästä esittää kysymyksiä siitä, mistä Mannerheim oli saanut tietonsa koskien 

vapaamuurariutta. Tätä kysymystä tarkastellessa täytyy muistaa se tosiasia, että Mannerheim 

palveli tuolloin Venäjän armeijassa, jonka pää, eli tsaari, oli kieltänyt salaseurat.   

Tarkastelu voidaan suunnata Mannerheimin kirjastoon, joka sisälsi vapaamuurarillisia 

teoksia, jotka eivät edellä mainituin tavoin ollut suunnattu vapaamuurariutta vastaan. 

Esimerkiksi Mannerheim on tehnyt omia merkintöjään teokseen La Franc-maçonnerie rendue 

intelligible à ses adeptes : le livre du Maître : manuel d'instruction initiatique rédigé à l'usage 

des FF... du 3e degré.169 Vapaasti suomennettuna teoksessa käsitellään vapaamuurariuden 

 
167 Isoaho, 2020.  
168 Ahtokari 2000, 98.  
169 Isoaho, 2020. 
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kolmatta astetta.170 Lukijan itse tekemät merkinnät osoittavat, että Mannerheim itse perehtyi 

myös myönteisesti vapaamuurariuteen suhtautuvaan kirjallisuuteen.  Tästä voimme tehdä sen 

johtopäätöksen, että huolimatta salaseurakiellosta, Mannerheim hankki luultavasti Puolan 

vuosinaan itse tietoa vapaamuurariudesta.  

5. Tutkimustulokset 

Tutkielmassa on selvitetty Mannerheimin kirjaston uskonnollisten ja katsomusperäisten 

niteiden osuutta sekä analysoitu Mannerheimin suhtatumista tähän kirjallisuuteen, hänen 

omaan uskontoonsa, muihin uskontoihin ja katsomuksiin. Tutkielmassa on niteiden ja muiden 

apuvälineiden pohjalta vastattu kysymyksiin: Mikä on uskonnollisen ja katsomusperäisen 

kirjallisuuden osuus Mannerheimin kirjastossa? Mitä uskonnollinen ja katsomusperäinen 

kirjallisuus kertoo Mannerheimin maailmankatsomuksesta? 

Tehty tutkielma osoittaa ensinnäkin, että Mannerheimilla oli kirjastossaan otsikoiden 

perusteella uskonnollisia ja katsomusperäisiä asioita käsitteleviä niteitä yhteensä vähintään 

223 kappaletta. Kokonaisuudessaan Mannerheimin kirjastossa oli niteitä 5302 kappaletta, ja 

todennäköisesti useat tämän tutkielman tarkastelun ulkopuolelle jääneet teokset ovat myös 

sisältäneet uskonnollisia tai katsomusperäisiä elementtejä. Uskonnollisia ja katsomusperäisiä 

teemoja käsittelevät niteet muodostavat tämän tutkielman perusteella kirjaston 

kokonaismäärästä 4,21 prosenttia.171  

Tehtyä tutkielmaa ja tutkielmassa esitettyä tutkimustulosta voidaan kutsua eräällä 

tavalla keskustelunavaukseksi sekä Mannerheimin tunnustuksellista uskonnon harjoittamista 

koskien että samalla Mannerheimin kiinnostuksesta yleisesti eri uskontoja kohtaan.   

Mannerheimin laajan kirjaston takia tarkempi analyysi tarvitsisi tuekseen laajemman 

tutkimuspohjan kuin pro gradu -tutkielman. Tutkielma muodostaa kuitenkin jatkotutkimusta 

ajatellen hyvät lähtökohdat tarkastella Mannerheimin kirjastoa ja siellä olevia 

katsomusperäisiä niteitä. Kirjastohistoriallinen tutkimus on tarpeellista, koska sen kautta 

tutkija pystyy aidosti keskittymään lähteisiin, sekä niiden tulkintaan apuvälineiden avulla ja 

unohtamaan taustalta Mannerheimin aseman valtiomiehenä ja hänestä aikojen saatossa luodun 

myyttisen kuvan.  

Kysymykseen uskonnollisten ja katsomuseräisen kirjallisuuden osuudesta 

Mannerheimin kirjastossa on vastattu aiemmissa käsittelykappaleissa käyttämällä muun 

 
170 Tuominen, 2013, 171. Vapaamuurarius perustuu astejärjestelmään. Aloittaessaan toiminnan jäsen on 

ensimmäisen asteen oppilasmuurari ja tämän jälkeen hänestä tulee toisen asteen veljesmuurari. Lopulta kolmas 

aste, mestarimuurari, on vapaamuurariuden korkein aste.   
171 Isoaho, 2020.  
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muassa kvantitatiivista metodia. Tutkielmassa on samalla tuotettu analyysiä siitä mitä 

uskonnollisten ja katsomusperäisten niteiden määrä kertoo Mannerheimin 

maailmankatsomuksesta. 

Keskeisimpänä löydöksenä voidaan pitää sitä, miten Mannerheimin kirjasto on 

jakautunut kristinuskoa koskevan kirjallisuuden lisäksi myös laajasti muita uskontoja ja 

katsomuksia käsittelevään kirjallisuuteen. Mannerheimin kiinnostus eri uskontoja ja 

katsomusperinteitä kohtaan on merkillepantava tutkimustulos, koska Mannerheim toimi 

uransa aikana muun muassa Suomen armeijan ylipäällikkönä ja tasavallan presidenttinä, eli 

monissa asioissa päätöksentekijänä.  

Mannerheim on tutkielman perusteella perustanut näkemyksensä keräämäänsä ja 

tutkimaansa tietoon myös sellaisista katsomuksista, joita hän ei välttämättä ole tunnustanut 

omikseen, mutta joita hän kuitenkin kohtasi usein elämänsä aikana. Mannerheimin voidaan 

myös sanoa kohdelleen näitä katsomuksia tasapuolisesti. Verrattuna esimerkiksi nykyisten 

läntisten demokratioiden johtajiin, joiden päätöksenteossa impulsiivisuus saattaa näytellä 

suurta roolia, on tutkimustulos eri näkemysten ja kansanryhmien kohtelusta merkittävä.   

Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että Mannerheimin kirjastossa olevat 

uskonnolliset ja katsomusperäiset niteet avaavat Mannerheimista kuvan 

maailmankansalaisena. Maailmankansalaisuus-termillä viitataan siihen, että Mannerheimin 

kirjasto piti sisällään laajasti erilaisiin katsomusperinteisiin nojaavia niteitä. Niteiden 

tarkastelu niissä olevien merkintöjen, aikalaiskertomusten ja muistelmien pohjalta on samalla 

osoittanut, että Mannerheim käytti aktiivisesti omaa kirjastoaan ja tutki siellä olevia niteitä. 

Niteet eivät siis missään nimessä olleet Mannerheimille yhdentekeviä, vaan hänen voidaan 

todistettavasti osoittaa olleen aidosti kiinnostunut eri uskontojen ja katsomusperinteiden 

tarkastelusta. 

  Tutkielma ei sinänsä ota tarkemmin kantaa Mannerheimin henkilökohtaiseen 

uskonelämään liittyen. Tutkielmassa on esitetty, että tutkijoiden mukaan Mannerheim itse 

säilytti ainakin julkisessa kuvassa ja omissa muistelmissaan käsityksen siitä, että hän piti 

arvossaan luterilaista uskoa. Mannerheimin kirjaston uskonnollisten ja katsomusperäisten 

niteiden tarkastelu tukee tätä tulokulmaa. Kirjaston niteistä suurimman yksittäisen ryhmän 

muodostivat kristinuskoa käsittelevät teokset.  

Kuten tutkielmassa on aikaisemmin todettu, kuului suurin osa suomalaisista tuohon 

aikaan luterilaiseen kirkkoon. Tätä taustaa vasten Mannerheimin kirjasto asettuu erityisen 

mielenkiintoiseen valoon. Kirjastossa olevat katsomusperäiset niteet koskevat laajasti eri 

uskomuksia. Mielenkiintoisen asiasta tekee se, että Suomi oli samanaikaisesti Saksan 
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aseveljenä toisen maailmansodan aikaan. Sakassa suhtauduttiin verrattain kriittisesti 

uskontoon.  

Mannerheimia voidaan pitää jo hänen saavutustensa valossa sekä hänestä julkaistujen 

teosten määrässä mitattuna erittäin merkittävänä suomalaisena henkilönä. Muiden 

poliitikoiden, valtiomiesten ja sotilasjohtajien rinnalla Mannerheimin asema hakee 

vertaistaan.172  

On syytä muistaa, että Mannerheimin valtuudet saavuttivat sotien aikana erittäin suuren 

tason. Mannerheim pystyi tiettynä aikana toimimaan sekä armeijan ylipäällikkönä että 

tasavallan presidenttinä nämä valtuuden yhdistettynä Mannerheimin persoonaan, joka oli 

ajoittain hallitseva, mutta samalla muita katsomuksia muita katsomuksia ymmärtävä.173  

Mannerheimin kirjaston uskonnollisten ja katsomusperäisten niteiden ja tehdyn 

tutkielman pohjalta voidaan kuitenkin sanoa, että Mannerheimista tekee muiden valtiomiesten 

rinnalla kiinnostavan hänen oma persoonansa ja elämän aikana koetut tapahtumat. 

Mannerheimin kokemilla elämäntapahtumilla onkin ollut suuri vaikutus hänen omiin 

muistelmiinsa. Muistelmia on käytetty tässä tutkielmassa yhtenä apuvälineenä, kun on 

tarkasteltu Mannerheimin kirjaston uskonnollisia ja katsomusperäisiä teoksia ja niiden 

vaikutusta Mannerheimin maailmankatsomukseen. Eräät tutkijat ovat kuvanneet 

Mannerheimin muistelmia eräänlaisen revanssina.174  

Mannerheimin muistelmia tarkastellessa tulee kuitenkin muistaa aikaisemmin 

tutkielmassa esiin nostettu teema siitä, että Mannerheim oli erittäin tarkka omasta 

julkisuuskuvastaan.175 Voidaan aidosti esittää tosiasioihin perustuva väite siitä, että 

Mannerheim halusi itse välittää tuleville sukupolville tietynlaisen käsityksen ja kuvan 

itsestään sotilaana, ihmisenä ja tasavallan presidenttinä. Muistelmia tulee siis tarkastella 

kriittisesti.  

Muistelmia on esimerkiksi historiantutkijoiden puolesta kuvailtu länsimielisinä. 

Mannerheimin sanotaan puuttuneen muistelmien kirjoittajien Aladar Paasosen ja Erik 

Heinrichsin suorittamaan haamukirjoitustyöhön erittäin tarkasti. Mannerheimin kerrotaan 

muuttaneen eräitä muistelmissa olleita kohtia useampaan kertaan.176 Tämä tukee väittämää 

siitä, että Mannerheim on tietoisesti päättänyt värittää jälkipolville tietynlaisen kuvan 

itsestään. Tätä seikkaa ei voida sivuuttaa myöskään puhuttaessa siitä, millaisen kuvan 

 
172 Taajamaa 1996, 6.  
173 Jokipii, 2004, 110.  
174 Turtola 2016, 286. 
175 Jalovaara 2018, 120.  
176 Meinander 2017, 274.  
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Mannerheimin suhteesta uskonnolliseen ja katsomusperäiseen kirjallisuuteen saa hänen 

kirjastonsa ja muiden kirjoitusten perusteella.  

Mannerheimin muistelmien luonnehdinta länsimielisiksi ei ole tehdyn tutkielman 

kannalta yllättävä tulos. Aikaisemmin tutkielmassa on todettu, että Mannerheim oli omalta 

vakaumukseltaan anglofiili ja koki esimerkiksi yhteistyön kansallissosialistisen Saksan kanssa 

ajoittain verrattain vaikeaksi.  

Muistelmia tarkasteltaessa tulee kuitenkin lopulta muistaa se, että niiden sisältö pitää 

ymmärtää sellaisena, miten Mannerheim itse koki ympäröivän maailmansa. Tämän takia ei 

voida olettaakaan, että muistelmat olisivat olleet hyvin toimitettua historiankirjoitusta.177 Ne 

kertovat kuitenkin siitä, millaisena kirjoittaja on halunnut itsensä muun muassa katsomustensa 

osalta esittää. Juurikin tästä syystä muistelmat avaavat meille mielenkiintoisen maailman, 

jonka avulla tutkielmassa on pystytty tarkastelemaan Mannerheim kirjaston katsomusperäisiä 

ja uskonnollisia niteitä.  

Tutkielman alussa esitetty johdanto Mannerheimin lapsuudesta ja nuoruudesta avaa 

muistelmien tarkastelun ohella syitä uskonnolliselle ja katsomusperäiselle kirjallisuudelle 

Mannerheimin kirjastossa. Mannerheim joutui elämänsä aikana mukautumaan moniin 

muuttuviin tilanteisiin. Tämä alkoi jo hänen syntymävuonnaan 1867. Suomea koettelivat 

tuolloin viimeiset nälkävuodet ja Louhisaaren kartanossakin tavattiin ajoittain ympäri Suomen 

liikkuvia kerjäläisiä. Mannerheimin syntymävuonna koettiin samalla verrattain pitkään 

kestänyt talvi. Nälkävuosina Suomessa menehtyi tuhansia ihmisiä.178  

Varhaislapsuuden tapahtumilla on tämän tutkielman valossa ollut suurin merkitys 

Mannerheimin maailmankuvan muotoutumisessa. On tunnustettava myös, että asuminen tuon 

ajan Suomessa oli altis hallitsijan eli Venäjän tsaarin mielialan vaihteluille ja 

valtapyrkimyksille. Tämä siitä huolimatta, että kulloinenkin hallitsija oli luvannut kunnioittaa 

Suomen asemaa autonomiana.179 

Tarkasteltaessa Mannerheimin maailmankuvaa ja syitä uskonnolliselle ja 

katsomusperäiselle aineistolle Mannerheimin kirjastossa, tulee muistaa hänen omaan 

persoonaansa vaikuttaneet seikat ja tuolloin vallinnut maailmantilanne. 

Omalta taustaltaan Mannerheim oli Venäjällä kenraaliksi ylennyt ja lopulta Suomen 

sotamarsalkaksi ja tasavallan presidentiksi päätynyt, Varsinais-Suomessa syntynyt 

 
177 Screen 2001, 382.  
178 Friman 2011, 12.  
179 Clements 2009, 20.  
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suomenruotsalainen.180 Tämä yhdistettynä aikaisempaan tutkielmassa esitettyyn huomioon 

siitä, että Mannerheim tuli rikkinäisestä perheestä ja häneltä muuttui ajankuvalle tyypillinen 

miehen malli. Mannerheimillä oli lisäksi lapsuudesta alkanut tarve joutua sopeutumaan aina 

uusiin ja muuttuviin tilanteisiin selittää osaltaan tutkielmassa saavutettua tulosta 

katsomusperäisestä aineistosta Mannerheimin kirjastossa. Kaikki nämä seikat asettavat 

uskonnolliset ja katsomusperäisen kirjallisuuden Mannerheimin kirjastossa erittäin 

mielenkiintoiseen valoon.       

Tutkielman perusteella voidaan todeta uskonnollisella ja katsomusperäisellä 

kirjallisuudella olleen oma merkityksenä Mannerheimin elämässä. Hänen voidaan sanoa 

olleen kiinnostunut kristinuskon lisäksi etenkin juutalaisuudesta, islamista sekä 

hindulaisuudesta. Samoin mysteereillä oli sijansa hänen elämässään. Tutkielman tärkeimpänä 

havaintona on pidettävä Mannerheimin kunnioittavaa suhdetta muihinkin kuin hänen omaan 

uskontoonsa. Tarkasteltaessa nykypäivän informaatioyhteiskunnassa valitsevaa toisten 

tuomitsemista esimerkiksi katsomuksen perusteella voidaan Mannerheimin sanoa olleen 

edistyksellinen.  

 

 

 
180 Ahlander 2017, 13.  
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