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Tiivistelmä: 

Tämä maisterintutkielma käsittelee kansallissosialistisen Saksan propagandavaikuttamisen keinoja sekä 
propagandan sisältöjä sota-ajan Helsingissä vuosina 1940–1944. Vaikuttamisen keinojen ja 
propagandan sisältöjen tutkimisen ohella tutkielmassa keskitytään laajempaan suomalaisten ja 
saksalaisten välisen kanssakäynnin tarkasteluun sota-ajan Helsingissä sekä pyritään havainnoimaan 
maailmansodan yleistilanteen vaikutuksia Saksan Suomeen ohjaamassa propagandavaikuttamisessa.  

Tutkielman erityispiirteenä on lähteiden moninaisuus, käsittäen sekä kirjallisia että kuvallisia esityksiä. 
Tutkimuskirjallisuuden ohella tutkimusaineisto muodostuu sotavuosina julkaistuista suomalaisista 
sanomalehtiaineistoista, aikalaispäiväkirjoista sekä mielialaraporttien koosteista. Kirjallisen aineiston 
ohella tutkielmaa varten on rajatusti valikoitunut kuvallisia esityksiä visualisoimaan propagandan eri 
muotoja. Tutkimuskirjallisuuden sekä käytettävissä olevan tutkimusaineiston kautta tutkielmassa 
pystytään paikantamaan saksalaisia propagandatuotteita sekä niiden ilmenemismuotoja sota-ajan 
Helsingissä. 

Tutkimus selvittää propagandatutkimuksen perinteisiä tutkimusmenetelmiä hyödyntäen, mitä erilaisia 
propagandatuotteita saksalaiset loivat käytettäviksi, näytettäväksi ja koettavaksi sota-ajan Helsingissä. 
Lisäksi tutkielmaa varten on laadittu aineiston analyysityökalu, yhteistoiminnallisen viestinnän 
analyysikehikko. Menetelmää hyödyntäen pyritään luomaan kokonaiskuva siitä, miten suomalaiset ja 
saksalaiset harjoittivat vuorovaikutuksellista kanssakäyntiä. Tutkielman analyysiosuus pyrkii myös 
osoittamaan, miten maailmansodan yleistilanne vaikutti saksalaiseen propagandaan sekä suomalais-
saksalaiseen yhteistoimintaan.  

Tutkielmasta selviää, että keskellä sotatilaa erityisesti pehmeisiin asiasisältöihin kiedotut saksalaiset 
propagandatuotteet levisivät myös Helsinkiin palvellen Saksan propagandistista etua mielialojen 
muokkaustyössä.  
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1. Johdanto 
”Sodan alkuaikana se (propaganda) kieltämättä toimi hämäännyttävän nerokkaasti. Sitten 

seurasi lasku. Sen metodina oli Zuckerbrot und Peitsche, yhtaikaa sokerileivoksia ja ruoskaa. 

Suomi on oikeastaan saanut maistaan vain ensimainittuja. – – Saksalainen propaganda tarjosi 

meille ehtimiseen Lumikki-sadun peiliä, joka joka hetki ilmoittaa: Olet maailman kaunein 

nainen.”1 

Suomen ja kansallissosialistisen Saksan läheisistä poliittisista ja sotilaallista suhteista on käyty 

akateemista ja poliittista keskustelua Suomessa sodan loppumisesta tähän päivään asti. 

Hakaristin varjon Suomeen jättämä jälki on osaltaan vaikuttanut tapaan rakentaa toisen 

maailmansodan historiallista narratiivia ja muovannut aiheesta esiin nousseita diskursseja. 

Kysymys veljeydestä viimeiseen saakka vai pakon sanelemasta reaalipolitiikasta on 

synnyttänyt aiheesta todellisen historiapoliittisen kiistakysymyksen, josta on kiistelty niin 

akateemisella kuin poliittisella kentällä. Jälkeenpäin tehdyistä tulkinnoista Suomen 

ajautumisesta tai hakeutumisesta liittoumaan onkin muodostunut merkittävä historiapoliittinen 

kysymys, joka on muokannut koko jatkosodan historiakuvaa.2 Varsinaisesta sodan 

liitolaispuolen valinnasta käytyä keskustelua on sodan jälkeisessä Suomessa määrittänyt puun 

ja kuoren välissä -argumentti, jonka mukaisesti Suomi joutui tekemään vaikean valinnan 

kahden eurooppalaisen suurvallan välillä. 

Tässä tutkielmassa lähestytään suomalais-saksalaista aseveljeystematiikkaa tarkastelemalla 

kansallissosialistisen Saksan propagandavaikuttamisen keinoja sekä propagandan sisältöjä 

sota-ajan Helsingissä vuosina 1940–1944. Tutkielman erityispiirteenä on lähteiden 

moninaisuus, käsittäen sekä kirjallisia että kuvallisia esityksiä. Tutkielmaa varten on 

käytettävissä laajan tutkimuskirjallisuuden sekä päiväkirja-aineiston lisäksi sotavuosina 

julkaistua suomalaista sanomalehtiaineistoa, mikä mahdollistaa aikalaisnäkökulman selkeän 

tarkastelun. Kirjallisen aineiston ohella tutkielmaa varten on rajatusti valikoitunut kuvallisia 

esityksiä visualisoimaan propagandan eri muotoja. Propagandavaikuttamisen sisältöjen ja 

 
1 Paavolainen, Olavi: Synkkä yksinpuhelu – päiväkirjan lehtiä vuosilta 1941–1944. Otava. Helsinki 

1946, 334. 
2 Huom. Debatista on perinteisesti käytetty nimitystä ”erillissotakeskustelu.” 
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keinojen tutkimisen ohella tutkielmassa keskitytään laajempaan suomalaisten ja saksalaisten 

väliseen yhteistoiminallisen viestimisen tarkasteluun sota-ajan Helsingissä sekä mahdollisiin 

muutoksiin saksalaisissa propagandatuotteissa sodan yleistilanteen muuttuessa. Hakaristin 

asettuminen taloksi Helsinkiin tarjoaa ainutlaatuisen tähystysaukon kansallissosialistisen 

Saksan harjoittamaan sota-ajan propagandaan sen rajojen ulkopuolella. 

Saksalaisten laatimia painettuja alkuperäisaineistoja, lähinnä yksittäisten Suomessa 

toimineiden saksalaisjärjestöjen ja instituutioiden, on säilynyt hyvin rajoitetusti. Erityisesti 

arkaluontoisia asioita käsitteleviä asiakirjoja ja kuvallisia esityksiä hävitettiin systemaattisesti 

viimeistään Suomen ja kansallissosialistisen Saksan diplomaattisuhteiden katkettua syksyllä 

1944. Tästä esimerkkinä Helsingin suomalais-saksalaisen yhdistyksen merkittävät arkistot, 

joista säilyi ainoastaan painettuja vuosikertomuksia.3 Tämä tutkielma nojaakin yksinomaan 

säilyneisiin aineistoihin ja täten saksalaisten sodanaikaista propagandatoimintaa Suomessa 

ohjanneet strategiset tavoitteet on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Tutkielman 

tutkimusongelma pyrkii ensisijaisesti selvittämään, mitä erilaisia propagandatuotteita 

saksalaiset loivat käytettäviksi, näytettäväksi ja koettavaksi sota-ajan Helsingissä. Lisäksi 

tutkielma pyrkii luomaan kokonaiskuvan siitä, miltä suomalaisten ja saksalaisten välinen 

yhteistoiminnallinen viestiminen näytti sekä havainnoimaan saksalaisissa 

propagandatuotteissa ilmenneitä muutoksia sodan yleistilanteen muuttuessa. 

Tutkielma etenee kronologisesti jatkosodan sotatapahtumiin nähden. Tutkielmanrakenteen 

ajallinen jaottelu mahdollistaa propagandan kehityksen havainnoin suhteessa sodan 

kokonaiskuvan kehitykseen. Jaottelussa on hyödynnetty kolmea aiemman 

historiantutkimuksen tunnistamaa jatkosodan toiminnallista vaihetta: välirauha (1940–1941), 

asemasotavaihe (1942–1944) sekä sodan päättyminen (1944). Tämä jaottelu muodostaa 

tutkielman tarkastelun pääteemat, joissa keskitytään propagandavaikuttamisen tarkasteluun 

kyseisten ajanjaksojen sisällä.  Johdantoluvun jälkeen käsitellään tutkimuskirjallisuuden 

pohjalta Saksan ja saksalaisuuden näyttäytymistä Suomessa ja pääkaupunki Helsingissä (luku 

2). Tutkielman pääteemoista käsitellään ensin välirauhan aikana harjoitettua vaikuttamista 

(luku 3). Tämän jälkeen tarkastellaan ajallisesti laajimman kokonaisuuden muodostavan 

asemasotavaiheen vaikuttamista (luku 4) ja lopuksi keskitytään sodan loppuvaiheen ajan 

 
3 Westerlund, Lars. Itsetehostuksesta nöyryyteen – suomensaksalaiset 1933–46. Kansallisarkisto. Oy 

Nord Print Ab. Helsinki 2011,37. 
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vaikuttamiseen (luku 5). Tutkielman päättää loppupäätelmät (luku 6), jossa tarkastellaan 

johdannossa esitettyjä tutkimuskysymyksiä, kootaan tulokset ja niistä tehdyt päätelmät sekä 

arvioidaan tutkimuksen onnistumista ja esitetään arvio jatkotutkimuksesta. Tutkielman 

alaviitteisiin on merkitty tutkielmassa viitatut lähteet. Alaviitteissä esiintyy myös keskustelevia 

merkintöjä, joissa esitän ylimääräisiä tarkennuksia sekä lisähuomioita. 

Seuraavaksi käydään läpi tutkimuskirjallisuutta ja käytettävissä olevaa aineistoa sekä tämän 

tutkielman ja aikaisemman tutkimuksen välistä kokemuksellista suhdetta sekä asetettuja 

tutkimuskysymyksiä. 

1.1. Tutkimuskirjallisuus 

Tutkimusaihe kumpuaa Suomen läheisestä poliittisesta ja sotilaallisesta suhteesta 

kansallissosialistiseen Saksaan toisen maailmansodan aikana. Suomen ja Saksan suhteita on 

tutkittu hyvin aktiivisesti suomalaisessa historiantutkimuksessa eri vuosikymmeninä. 

Tulkinnat Suomen suhteesta Saksaan ovat puolestaan toimineet tutkimuksen vedenjakajina. 

Tutkimusteeman laajempaa kontekstia, Suomen jatkosotaa (25.6.1941–19.9.1944) sekä sota-

ajan Suomen ja Saksan suhteita käsittelevää tutkimuskirjallisuutta on niin ikään tuotettu paljon. 

Sodan erityisten toiminnallisten osa-alueiden tarkastelu on puolestaan lisääntynyt 1980-luvulta 

lähtien, josta osoituksena uusien sotahistorian näkökulmien liittyminen osaksi 

tutkimusperinnettä. 

Tutkielman tärkeimpänä kirjallisuuslähteenä hyödynnetään Markku Jokisipilän ja Janne 

Könösen Kolmannen valtakunnan vieraat -teosta (2013), jossa tarkastellaan kehityskulkuja ja 

motiiveja 1930-luvulta asti kehittyneiden Suomen ja kansallissosialistisen Saksan suhteiden 

taustalla. Tutkimuksessaan Jokisipilä ja Könönen tarkastelevat Suomi-Saksa suhteita 

monitasoisesti käsittäen niin virallisen kuin epävirallisen suhdetoiminnan eri 

toiminnanmuodot. Lähdeaineistonaan Jokisipilä ja Könönen käyttävät monipuolista 

primäärilähdeaineistoa, kuten Etsivän keskuspoliisin ja valtiollisen poliisin (EK-VALPO) 

aineistoja, valtioneuvoston tarkastus- ja tiedotuselinten (VNT & VTLA) arkistoja, 

kansallisarkiston (KA) eräiden merkittävien suhdetoimintaa harjoittaneiden 

yksityishenkilöiden ja sukujen yksityisarkistoja, saksalais-suomalaisen seuran arkistoa (SSA), 

sota-arkiston (SArk) puolustusministeriön sotatalousosaston raaka-ainetoimiston ja 

taisteluvälineosaston kokoelmia, Martti V. Terän ja Hugo Östermanin kokoelmia, 

ulkoasiainministeriö arkiston (UMA) Berliinin lähetystön sähkeitä, salasähkeitä ja lähetystön 
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raportteja käsitteleviä kokoelmia, kansalliskirjaston (KK) Paavo Emil Virkkusen (PEVA), 

Viktor Hugo Suolahden (VHSA) sekä Johannes Öhquistin (JÖA) yksityisarkistoja,  

aikakausilehtiä ja  sekundaarilähteitä, kuten muistelmakirjallisuutta. Suomen ja 

kansallissosialistisen Saksan suhteita tutkiessa tulee huomioida, että moni arkistokokoelma 

tuhottiin toisen maailmansodan loppuvaiheessa tai välittömästi sen jälkeen. Jokisipilä ja 

Könönen ovat niin ikään törmänneet tähän problematiikkaan esimerkiksi eräiden merkittävien 

suomalaisten kulttuurivaikuttajien, kuten Rolf Nevanlinnan ja Maila Talvion yksityisarkistojen 

suhteen, jotka ovat osittain puutteelliset.4 

Jatkosodan historian taustoittamiseksi tutkielmassa käytetään Mauno Jokipiin vuonna 1987 

julkaisemaa Jatkosodan synty -teosta. Muina merkittävinä ja aikaisemmassa tutkimuksessa 

hyödynnettyinä jatkosota-aiheisina tutkimustöinä voidaan pitää erityisesti Arvi Korhosen 

vuonna 1961 julkaisemaa teosta Barbarossa-suunnitelma ja Suomi sekä ulkomaisista 

julkaisuista erityisesti amerikkalaisen Hans Peter Krosbyn vuonna 1967 ilmestynyttä Suomen 

valinta 1941-teosta. Jatkosotaa käsittelevät suomalaiset sotahistorialliset teokset jakavat 

suurelta osin koherentin kokonaiskuvan varsinaisista sotatapahtumista, mutta sodan poliittiset 

kysymykset ovat perinteisesti jakaneet tutkijakenttää. Tähän tutkielmaan sotahistorialliseksi 

taustoittajaksi valikoituneen Jokipiin tutkielmaa hyödynnetään yksinomaan historiallisen 

viitekehyksen taustoittamisessa. Jokipiin kattava selvitys jatkosotaan johtaneista 

kehityskuluista perustuu laajaan ja yksityiskohtaiseen arkistolähteiseen analyysiin, jonka 

vuoksi teos on valikoitunut osaksi tämä tutkielman tutkimuskirjallisuutta. Varsinaiset 

sotatapahtumat eivät ole tarkastelun keskiössä. Tutkielma ei myöskään pyri ottamaan kantaa 

tutkimuskenttää jakaviin kysymyksiin jatkosodan luonteesta tai sen tarkoitusperistä. 

Suomen ja kansallissosialistisen Saksan väliseen aseveljeystoimintaan liittyy paljon 

kiinnostavia propagandan harjoittamisen eri muotoja, jonka takia aseveljeys-tematiikka on 

tutkielmalle keskeinen. Aseveljeys-tematiikkaan kattavan yleiskuvan tarjoaa Touko Perkon 

Turun yliopiston humanistiseen tiedekuntaan tekemä väitöskirja Aseveljen kuva vuodelta 1971. 

Perkon väitöskirjatyö käsittelee erityisesti lehdistön suhtautumista kansallissosialistiseen 

Saksaan jatkosodan aikana sekä sensuurin vaikutusta suomalaiseen lehdistöön. 

Lähdeaineistonaan Perko hyödyntää merkittävien suomalaisten sanomalehtijulkaisujen ohella 

 
4 Jokisipilä, Markku & Könönen, Janne: Kolmannen valtakunnan vieraat. Suomi Hitlerin Saksan 

vaikutuspiirissä 1933–1944. Otava, Helsinki 2013, 505. 
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jatkosodan aikaisia suomalaisia lehdistösensuurinohjeita, joista hän on tehnyt laajan 

tilastollisen selvityksen. Perkon väitöskirjatyö on kattavan lehdistökentän kuvauksen ohella 

myös erinomainen tarkasteluikkuna sodanaikaiseen suomalaiseen lehdistösensuuriin. 

Suomalainen sensuuri päivitti saksalaisia käsitteleviä sensuuriohjeistuksiaan sodan 

kokonaiskuvan kehityksen mukaisesti. Perkon tekemät havainnot saksalaisia käsittelevistä ja 

arkaluontoiseksi määritellyistä asiakokonaisuuksista ovatkin keskeisiä tämän tutkielman 

tutkimusongelman näkökulmasta. 

Paikallisella tasolla harjoitettua saksalaista yhteisötoimintaa lähestytään professori Lars 

Westerlundin vuonna 2011 ilmestyneen teoksen Itsetehostuksesta nöyryyteen: suomen-

saksalaiset 1933–46 kautta. Tutkimuksessaan Westerlund hyödyntää monipuolisesti Suomen 

saksalaisyhteisöitä käsittelevää arkistoaineistoa. Erityisesti Westerlundin keräämä saksalainen 

sanomalehtiaineisto, saksalaisen kirjaston arkistoaineistot sekä eri saksalaisyhteisöjen sisäiset 

vuosikertomukset ovat varsin poikkeukselliset huomioiden, että Suomen saksalaisyhteisön 

tutkimista sotavuosilta on perinteisesti hankaloittanut alkuperäislähteiden puute. Westerlundin 

tutkielman kautta pystyään muodostamaan koherentti kokonaiskuva Suomen 

saksalaisyhteisöistä yhdistyksineen ja instituutioineen ajanjaksolta, jolloin Saksassa oli 

vallassa kansallissosialistinen hallitus. Westerlundin tutkielma on osa Kansallisarkiston 

vuonna 2009 päättynyttä Internoidut-hanketta,5 jonka vuoksi hänellä on ollut käytettävänään 

saksalaisten arkistoaineistojen ohelle laaja kokoelma suomalaisia sodanaikaisia ja 

sodanjälkeisiä dokumentteja. 

Toinen merkittävä teos, joka keskittyy saksalaisten läsnäoloon sekä propagandaan Suomessa, 

on Britta Hiedanniemen vuonna 1980 valmistunut väitöskirjatyö Kulttuuriin verhottua 

politiikkaa: Kansallissosialistisen Saksan kulttuuripropaganda Suomessa 1933–1940. 

Hiedanniemen väitöskirjatyö tarkastelee kansallissosialistisen Saksan kulttuuripolitiikkaa 

Suomessa vuosina 1933–1940, tuoden erityistä lisävalaistusta Saksan poliittisiin tavoitteisiin 

Suomessa. Hiedanniemen tutkimus havainnollistaa, miten käyttökelpoisia epäviralliset 

yhteydet olivat silloin, kun asiat eivät voineet edetä virallisia teitä pitkin. Hiedanniemen 

pehmeän vaikuttamisen keinoja tarkasteleva tutkimustyö tukeekin tämän tutkielman 

tutkimusongelmaa monipuolisesti.  

 
5 Westerlund 2011, 354 & 391.  
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Sota-ajan Helsingin toimintaympäristön tavoittamiseksi tutkielmassa hyödynnetään Anna 

Kortelaisen, Marika Honkaniemen, Maija Koskisen, Hanne Selkokarin ja Tuomas Teporan 

vuonna 2019 julkaisemaa yhteisteosta Mieliala: Helsinki 1939–1945. Teos nostaa esille 

erityisesti Suomen ja Saksan yhteistoiminnan muotoja sota-ajan Helsingissä. Tähän 

tutkielmaan teoksesta on sisällytettynä vuoden 1942 Ateneumin suomalais-saksalaista 

taidenäyttelyä käsittelevä osuus. Toinen tutkielmassa hyödynnettävä sota-ajan Helsinkiä 

käsittelevä teos on suomalaisten tutkijoiden kontakteja sekä suomalaista yliopistomaailmaa 

sota-aikana tarkasteleva Marjatta Hietalan vuonna 2006 julkaisema artikkelikokoelma Tutkijat 

ja sota. Teoksen laajimmassa artikkelissa Hietala tarkastelee suomalaisten ja saksalaisten 

tutkijoiden suhteita, joka näyttäytyi vahvasti myös Helsingin yliopiston sodanaikaisessa 

toiminnassa. Hietalan artikkelikokoelma avaa erityisesti yliopiston asemaa yhtenä saksalaisten 

vaikuttamiskanavista.  

Kotirintaman mielialojen tavoittamiseksi hyödynnetään Martti Favorinin ja Jouko Heinosen 

vuonna 1972 julkaisemaa Kotirintama 1941–1944-teosta. Tutkielmassaan Favorin ja Heinonen 

ovat tarkastelleet valtion tiedotuslaitoksen laatimia katsauksia jatkosodan ajalta. Tutkimus 

muodostaa kokonaiskatsauksen kotirintaman mielialoihin. Teos koostuu alkuperäisistä 

mielialaraporteista eri puolelta Suomea, joista Favorin ja Heinonen ovat laatineet kattavan 

koonnin. Valtion tiedotuskeskuksen (VTK) laatimien mielialakatsauksien tehtävänä oli toimia 

tiedonantoina valtioneuvostolle sekä ohjata kotirintamalle suunnattua propagandaa. VTK hoiti 

varsinaiset tiedustelutehtävät yhteisyössä eri järjestöjen ja virastojen kanssa, käytäntöön 

tiedustelutehtävät vei Akateemisen Karjala-Seuran toimesta perustettu Maan Turva -niminen 

organisaatio. Viranomaisille jaetut mielialakatsaukset keskittyivät erityisesti huonoa mielialaa 

aiheuttaneisiin tekijöihin, joita pyrittiin kitkemään esimerkiksi lehdistösensuurin kautta. 

Katsauksissa korostuukin erityisesti väestön kannalta kielteiset seikat, jotka saattoivat 

vaikuttaa koko kotirintaman mielialoihin. Tämän tutkielman tutkimusongelma huomioiden 

Favorinin ja Heinosen keräämät mielialakatsaukset sotakesästä 1941 lähtien ovat merkittäviä 

lähteitä ajan hengen tulkitsemisessa.  

Eräiden erityisten suomalais-saksalaisten yhteistoiminnan osa-alueiden taustoittamisessa 

hyödynnetään tiedealakohtaista kirjallisuutta. Kirkollista yhteistyötä käsittelevä osio nojaa 

Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori Eino Murtorinteen tutkimustyöhön, Veljeyttä 

viimeiseen saakka. Suomen ja Saksan kirkkojen suhteet toisen maailmansodan aikana 1940–

1944 (1975). Suomen kirkkohistorialliselle seuralle teettämässä tutkimuksessaan Murtorinne 
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tarkastelee Suomen ja Saksan kirkkojen suhteiden kehitystä välirauhan alkamisesta jatkosodan 

päättymiseen. Murtorinne on hyödyntänyt tutkimuksessaan eräiden merkittävien saksalaisten 

kirkollisvaikuttajien yksityiskokoelmia, jonka ohella hänellä on ollut käytettävissään 

jatkosodan aikana Suomen kirkon johdossa toimineiden henkilöiden yksityiskokoelmia. 

Tutkielman näyttämötaidetta tarkasteleva osio nojaa vastaavasti Helsingin yliopiston 

teatteritieteen professori Hanna Korsbergin väitöskirjatyöhön, Politiikan ja valtataistelun 

pyörteissä: Suomen kansallisteatteri ja epävarmuuden aika 1934–1950 (2004). 

Tutkimuksessaan Korsberg tarkastelee Kansallisteatterin toimintaa 1930-luvulta 1950-luvun 

alkuun. Korsbergin väitöskirjatyöstä tähän tutkielmaan on sisällytettynä erityisesti Suomen ja 

Saksan näyttämötaiteiden yhteistoimintaa käsittelevä osio. Korsberg on hyödyntänyt Saksaa 

käsittelevässä osiossaan erityisesti Suomen Kansallisteatterin toimintakertomuksia sekä 

johtokunnan kokouspöytäkirjoja. 

Tutkielman metodologisen kehikon muodostavan propagandan sisältöjen ja keinojen 

tunnistamista varten tutkielman tärkeimmäksi kirjallisuuslähteeksi on valittu Garth S. Jowettin 

ja Victoria O’Donnellin kattava tutkimustyö, Propaganda and Persuasion (2019). 

Perustavanlaatuisen propagandan määrittelyn ohella Jowettin ja O’Donnellin teos tarkastelee 

propagandan historiallisia taustoja sekä erittelee kattavasti propagandan eri merkityksiä, 

vaikuttamisen tekniikoita sekä harjoittamisen muotoja. Tutkimustehtävän kannalta merkittävät 

kokonaisuus Jowettin ja O’Donnellin tutkimustyössä on kansallissosialistisen Saksan 

propagandavaikuttamisen tekniikoita ja ominaispiirteitä käsittelevä osio. Jowettin ja 

O’Donnellin teoksen ohella propaganda tarkastelussa hyödynnetään ranskalaisen sosiologi 

Jacques Ellulin vuonna 1969 ilmestynyttä propagandatutkimuksen klassikkoteosta, 

Propaganda: the formation of men’s attitudes sekä Joonas Pörstin vuonna 2017 ilmestynyttä 

Propagandan lumo -teosta. Ellulin tarkastelu huomioi erityisesti propagandan psykologiset 

toimintatavat propagandan näyttäytyessä ihmisjoukkoja aktivoivana manipulaation muotona. 

Pörstin teos puolestaan täydentää tutkielman historiallisia näkökulmia sodanaikaisen 

propagandan tarkastelussa. 

1.2. Tutkimuskysymykset ja rajaus 

Tutkielman tutkimusaineistoa lähestytään lähdekriittisesti sekä hyödyntämällä 

propagandatutkimuksen teoriapohjaista menetelmää sekä käsitteitä. Alkuperäisaineiston 

yksittäisillä lainauksilla pyritään sitomaan tutkielma tutkimusteeman aikakontekstiin sekä 
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osoitetaan aineistolle ominaisia piirteitä. Tutkimuskysymykset pohjautuvat 

tutkimusongelmaan, joka pyrkii selvittämään saksalaisten propagandatuotteiden, kuten 

yleisötapahtumien, yksityistilaisuuksien, haastatteluiden, puheiden sekä saksalaisperäisten 

sanomalehtikirjoitusten ominaispiirteitä ja sisältöjä. Aikaisempi jatkosodan suomalais-

saksalaisia suhteita tutkinut kirjallisuus ei ole vastannut tämän tutkielman tutkimusongelmaan. 

Esimerkiksi saksalaisten Helsingissä järjestämiä kulttuuritapahtumia on nostettu aiemmassa 

tutkimuksessa esille, mutta tapahtumien varsinaisia sisältöjä ei ole tarkasteltu propagandan 

näkökulmasta. Lisäksi aikaisempi tutkimus on tarkastellut eräiden merkittävien 

saksalaistoimijoiden Suomen-vierailujen sisältöjä, erityisesti Adolf Hitlerin ja Heinrich 

Himmlerin vierailuista löytyy paljon aikaisempaa tutkimustietoa. Hitlerin ja Himmlerin 

vierailut rajautuvat kuitenkin suurilta osin tämän tutkielman paikkarajauksen ulkopuolelle, 

jonka vuoksi niitä ei käsitellä tässä tutkielmassa. Kokemushistoria edustaa puolestaan 

viimeisintä aaltoa suomalaisen historiantutkimuksen kentällä, josta osoituksena Tampereen 

yliopistolla toimiva Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikkö, HEX. 

Yksikössä on tutkittu muun muassa talvi- ja jatkosotien sekä rauhanpalaamisen kokemuksia 

mikro- ja makrotasoja yhdistäen.  

Tutkielman keskeisin tutkimuskysymys pyrkii selvittämään saksalaisen propagandan 

ilmenemismuotoja ja ominaispiirteitä jatkosodan ajan Helsingin kontekstissa seuraavasti: 

Mitä erilaisia propagandatuotteita saksalaiset tuottivat käytettäviksi, näytettäviksi ja 

koettaviksi sota-ajan Helsingissä vuosina 1940–1944? 

Tutkielman aika (1940–1944) sekä paikka rajaus (Helsinki) mahdollistavat tutkittavan 

näkökulman (saksalainen propaganda) johdonmukaisen tarkastelun käytettävissä olevan 

aineiston sekä tutkimustehtävän puitteissa. Aiempi tutkimus on osoittanut 

kansallissosialistinen Saksan sotilaallisen läsnäolon Suomessa. Tutkimus on myös tarkastellut 

Suomessa eri vuosikymmeninä vallinneita Saksa-sympatioita erityisesti ideologisesta 

näkökulmasta sekä tuonut esille sota-ajan suomalais-saksalaisen yhteistoiminnan eri 

toimintamuotoja, käsittäen niin valtio-, sotilas- kuin siviilitoiminnan. Aikaisempi tutkimus ei 

kuitenkaan ole tarkastellut saksalaista propagandakuvastoa Suomessa, jonka vuoksi tämän 

tutkielman tutkimustehtävä on perusteltu. Tutkielmassa toistuva yhteistoiminnan-käsite 

käsittää kulttuurin ja politiikan alueella tapahtuvan toiminnan. Kulttuuri käsittää tieteen, taiteen 

sekä urheilun alalla tapahtuvan vaikuttamisen. Politiikalla puolestaan viitataan poliittisesti 

asemoituun vaikuttamiseen. 
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Aikaisempi historiantutkimus on tarkastellut kriisiaikojen Helsinkiä monesta eri näkökulmasta, 

mutta suomalais-saksalainen yhteistoiminta tai propaganda eivät ole mahtuneet tähän 

kuvastoon. Esimerkiksi Kolmannen valtakunnan vieraat -teoksessa Jokisipilä ja Könönen 

nostavat Saksan propagandapyrkimykset Helsinki-kontekstissa useassa kohdassa esille, mutta 

eivät ota kantaa propagandan varsinaisiin sisältöihin. Täten propagandan tarkastelu jää lähinnä 

vaikuttamispyrkimysten todentamisen tasolle. Aiemman tutkimuksen jättäessä avoimia 

kysymyksiä saksalaisen propagandan sisältöihin ja keinoihin, onkin myös mielekästä pyrkiä 

peilaamaan vaikuttamispyrkimysten muutoksia suhteessa maailmansotaan historiallisena 

ajankohtana. Tätä taustaa vasten mielekkääksi jatkokysymykseksi vaikuttamisen mahdollisten 

muutosten todentamiseksi nousee: 

Oliko kansallissosialistisen Saksan Helsingissä harjoittamassaan propagandassa 

huomioitavissa muutoksia sodan yleistilanteen muuttuessa? 

Tutkimuskysymysten käsittelyn kautta pyritään selvittämään saksalaisen propagandan sisältöjä 

ja vaikuttamisen keinoja sekä tuomaan esiin maailmansodan kontekstin mahdollisia 

vaikuttimia saksalaisten vaikuttamispyrkimyksiin sota-ajan Helsingissä. Tutkielman ajallinen 

rajaus perustuu Suomen ja Saksan läheisiin sotilaallisiin ja poliittisiin suhteisiin, joka käsitti 

jatkosotaa edeltäneen sotilaallisen ja poliittisen lähentymisen ajanjakson (1940) sekä Suomen 

jatkosodan Neuvostoliittoa vastaan (1941–1944). Ajallinen rajaus käsittäen lähentymisen 

ajanjakson sekä jatkosodan, helpottaa myös tutkielmaa määrittävää toista rajausta, paikkaa. 

Saksalainen toiminta Helsingissä oli aktiivisimmillaan juuri rajaukseen sisällytettyinä vuosina. 

Suomen jatkosodan päättänyt Moskovan välirauha astui voimaan syyskuussa 1944, jonka 

jälkeen kaikki suhteet kansallissosialistiseen Saksaan tuli purkaa. Vieraan vallan 

vaikuttamispyrkimykset Helsingissä eivät kuitenkaan päättyneet rauhan astuttua voimaan, 

vaan rauhanehdot asettanut Neuvostoliitto ryhtyi edistämään Helsingissä omia 

vaikuttamispyrkimyksiään sodan jälkeisinä vuosikymmeninä. 

Aiemman tutkimuksen tekemät tulkinnat Suomen suhteista kansallissosialistiseen Saksaan 

ovat keskittyneet lähes yksinomaan poliittiseen ja sotilaalliseen yhteistoimintaan. Tulkintani 

mukaan aiemman tutkimuksen esitykset voidaan jakaa ajallisesti kolmeen kategoriaan 

seuraavasti: 

Vaihe 1) Sodan jälkeen. Neuvostoliitto katsoi Suomen olleen Saksan kanssasotija. 
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Vaihe 2) Kylmän sodan itsesensuurin aika. Suomen ”virallista kantaa” painotetaan ja se 

korostaa Suomen valtiollista suhdetta Saksaan. 

Vaihe 3). Uusi tutkimus. Osoittaa, että Suomi toimi sotilaallisessa ja taloudellisessa 

yhteistyössä Saksan kanssa. Suomen asema Saksan rinnalla oli kuitenkin hyvin erilainen kuin 

Saksan valloittamissa maissa. 

Tutkielman tarkastelun lähtökohtana on hypoteesi, jonka mukaisesti Suomi oli jatkosodan 

aikana erittäin läheisessä sotilaallisessa ja sitä kautta poliittisessa suhteessa 

kansallissosialistisen Saksan kanssa, joka saattoi näyttäytyä kansallissosialistisen Saksan eri 

läsnäolon muotoina pääkaupunki Helsingissä. Saksalaista läsnäoloa todentavat esimerkiksi 

useat viralliset tilaisuudet ja tapahtumat, mutta myös saksalaisen propagandan levittäminen 

suomalaisten sanomalehtien välityksellä. Tämä päätelmä on näkemykseni mukaan monelta 

osin vastakohtainen aiempien tutkimuksien vastaaviin näkemyksiin, jonka mukaan Suomen ja 

Saksan suhdetoimintaa harjoitettiin pääosin sotilaallisesti ja taloudellisesti. Lisäksi aiempi 

tutkimus on tarkastellut eräiden suomalaisten yksityishenkilöiden Saksa-suhteita toisen 

maailmansodan ajalta. 

Tutkimuskirjallisuuden sekä käytettävissä olevan tutkimusaineiston kautta tutkielmassa 

pystytään paikantamaan saksalaisia propagandatuotteita sekä niiden ilmenemismuotoja sota-

ajan Helsingissä. Tutkimusongelman sekä tutkimustehtävän rajausten takia tarkastelu 

painottuu yksinomaan suomalaiseen painettuun aineistoon, joka muodostuu pääosin suomen- 

ja ruotsinkielisestä kirjallisuudesta sekä sanomalehtiartikkeleista. Tutkimusongelman kannalta 

on kuitenkin tärkeätä painottaa, että Saksa pyrki tehokkaasti harjoittamaan propagandaansa 

myös ulkomailta käsin levittämällä omia julkaisujaan eri maihin, myös Suomeen. Tutkielman 

rajauksen ulkopuolelle on kuitenkin tietoisesti jätetty Suomessa ilmestyneet saksalaiset 

sanomalehdet, kuten kansallissosialistisen puolueen pää-äänenkannattaja, Völkischer 

Beobachterin sekä viikoittain ilmestyneen Signaali-lehden julkaisut. Esimerkiksi Signaali 

ilmestyi kaikkiaan 17 eri kielellä ja sen painos oli 1.8 miljoonaa kappaletta. Signaali ilmestyi 

myös suomeksi ja sitä jaettiin Suomessa, kuten muitakin vastaavia saksalaisia lehtiä, 
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ilmaiseksi.6 Lisäksi suomalaiset ääri-ideologioiden äänenkannattajat, kuten vuosina 1941–

1944 ilmestynyt kansallissosialisti-sanomalehti on jätetty rajauksen ulkopuolelle.  

Tutkielmaan sisällytettyyn tutkielmakirjallisuuteen lukeutuu teoksia, joissa on hyödynnetty 

myös saksalaisia arkistoja, eritoten Saksan liittovaltion arkistoja (Bundesarchiv/BArch). 

Saksalaisen aineiston kautta on saatettu esittää arvioita esimerkiksi tiettyjen 

saksalaistoimijoiden poliittisista motiiveista Suomessa. Tarkastelu saksalaisten mahdollisista 

motiiveista tai ennalta määritetyistä suunnitelmista vaikuttamispyrkimysten suhteen on 

kuitenkin rajattu suurilta osin tutkielman tarkastelun ulkopuolelle. Tutkielma lähestyy 

propagandaa yksinomaan tutkimuskirjallisuuden sekä käytettävissä olevan lähdeaineiston 

pohjalta. Tutkielma nojaakin väitteeseen, jonka mukaan kaikki saksalainen ei ollut 

lähtökohtaisesti propagandaa ja kaikki propaganda ei puolestaan ollut saksalaista. 

1.3. Aineisto 

Tutkielman keskeisimmän lähdeaineiston muodostavat suomalais-saksalaisia yhteistoimintaa 

eri toiminnan osa-alueilla käsittelevä tutkimuskirjallisuus. Kirjallisuuden avulla voidaan 

muodostaa koherentti kokonaiskuva niin sota-ajan Helsingissä harjoitetusta kulttuurin ja 

politiikan alueella tapahtuneesta suomalais-saksalaisesta yhteistoiminnasta kuin paikantaa 

saksalaisia propagandatuotteita. Tunnistamalla propagandavaikuttamiselle hedelmälliset 

vaikuttamisen kanavat, kuten yleisötapahtumat, julkinen sana ja saksalaisyhteisöt, sekä 

huomioimalla käynnissä ollut kriisiaika, voidaan selvittää propagandan mahdollisia sisältöjä 

sekä vaikuttamisen eri keinoja. Tätä tarkoitusta tutkielmassa palvelee propagandatutkimuksen 

teoriapohjainen aineisto. 

Tutkielman toisen keskeisen aineistokokonaisuuden muodostaa painettu sanomalehtiaineisto. 

Aineisto koostuu sotavuosina julkaistusta suomalaisista sanomalehdistä, jotka mahdollistavat 

aikalaiskuvauksen selkeän ja johdonmukaisen tarkastelun. Sanomalehtiaineiston avulla 

tutkielma pysyy ajan kuvan päällä ja sitoo tutkimusteeman historialliseen aikakontekstiin. 

Aineisto koostuu poliittisesti eri puolille sitoutuneista sanomalehdistä. Lehdistöstä on 

tarkastelun kohteiksi valittu aikakauden johtavia suomalaisia sanomalehtiä: kansallisen 

edistyspuolueen äänenkannattaja Helsingin Sanomat (HS), ruotsalaista kansanpuoluetta tukeva 

 
6 Perko, Touko: Aseveljen kuva: suhtautuminen Saksaan jatkosodan Suomessa 1941–1944. 

Väitöskirja: Turun ylioppisto. WSOY, Porvoo 1971, 69–70.  
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Hufvudstadsbladet (HBL), kansallisen kokoomuspuolueen pää-äänenkannattaja Uusi Suomi 

(US), isänmaallisen kansanliikkeen pää-äänenkannattaja Ajan Suunta (AS), maalaisliiton 

äänenkannattaja Ilkka (I) ja sosiaalidemokraattisen puolueen pää-äänenkannattaja Suomen 

Sosiaalidemokraatti (SS). Edellä mainittujen sanomalehtien ohella tutkielmassa hyödynnetään 

täydentävänä aineistona eräiden aikakausilehtien yksittäisiä artikkeleita. Sanomalehtien 

valintaa tukee niiden merkittävä valtakunnallinen asema (levikki), julkaisutiheys (päivittäin) 

sekä toisistaan poikkeavat poliittiset näkemykset. Tutkielman tarkastelun aikakaudelle oli 

ominaista sanomalehtien vahva ja näkyvä puoluepoliittisuus. Lisäksi tulee painottaa erityisesti 

oikeiston äänenkannattajien (AS ja US) ilmeistä saksasuuntausta, joka näyttäytyi julkaisujen 

myötämielisinä kannanottoina käsiteltäessä Saksaa ja saksalaistoimijoita.  

Sanomalehtiaineiston sisällyttämistä osaksi tutkielman tarkastelukehikkoa tukee ennen 

kaikkea niiden poikkeuksellisen korkea lähdearvo tutkimusongelman näkökulmasta 

tarkasteltuna. Toisen maailmansodan tapahtumiin ja suomalais-saksalaiseen yhteistoimintaan 

kohdistuvat mielipiteet näkyvät selvimmin juuri sanomalehdistön palstoilla, sillä lehdet 

käsittelevät erityisesti pääkirjoituksissaan, mutta myös muissa artikkeleissaan sotaa koskevia 

kysymyksiä. Tutkimuskysymyksen näkökulmasta onkin keskeistä tarkastella sanomalehtiin 

kirjoittavien henkilöiden teksteissään käyttämää retoriikkaa viitattaessa Saksaan ja saksalaisiin 

sekä uutisosastojen Saksaa käsitteleville artikkeleilleen valitsemia tietolähteitä. Sotaa käyvistä 

valtioista erityisesti Saksa oli voimakkaasti esillä suomalaisessa lehdistössä, vaikkakin lehtien 

Saksaan käsittelevien artikkeleiden sisällöissä on nähtävissä merkittäviä eroavaisuuksia kieli- 

ja puoluerajojen välillä. Erityisesti vasemmisto-oikeisto-ulottuvuus näyttäytyy vahvasti Saksaa 

käsittelevissä sisällöissä, kuten edellä viitattiin.  Saksan voimakasta esillä olemista voidaan 

ensisijaisesti selittää sen keskeisellä osuudella maailmansodan tapahtumissa, mutta myös 

Suomen oman aseman sitoutumisella osaksi Saksan sodankäyntiä. Suomi sai jatkosodan aikana 

Saksasta merkittävää elintarvike- ja aseapua. Lisäksi jatkosodan aikana Lapissa oli noin 200 

000 saksalaisjoukkoihin kuulunutta sotilasta.7 

Maailmansodan aikana vallinneen yleisen kansainvälisen käytännön mukaisesti myös 

sanomalehtitoimitukset ryhtyivät palvelemaan valtion sodankäyntiä muun yhteiskunnan 

mukana. Sanomalehdet olivatkin erinomaisia massavaikuttamisen äänitorvia valtiolle, joka 

 
7 Jokipii, Mauno. Jatkosodan synty. Kustannusosakeyhtiö Otavan painolaitokset. Keuruu 1987, 119–

125. 
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pyrki valjastamaan yhteiskunnan kaikki osa-alueet totaaliseen sodankäyntiin. Saksalaista 

uutisointia tarkastelleet tutkimukset ovat pystyneet osoittamaan, että kansallissosialistisessa 

Saksassa lehdistö joutui taipumaan valtion sensuuripaineen alla jopa suoranaiseen tiedon 

vääristelyyn. Tiedotusvälineet menettivät olennaisen osan toimintavapaudestaan jo heti 

kansallissosialistien noustua valtaan Saksassa vuonna 1933. Kontrollia johti Kansanvalistus- 

ja propagandaministeriö, jonka tehtävänä oli niin Saksan sisäisen kuin maan rajojen 

ulkopuolelle suunnattavan propagandan ohjaaminen sekä valvominen.8 Ministeriön ohjaama 

kontrolli käsitti kaikki keskeisimmät viestinnänkanavat, muun muassa radion, lehdistön, 

teatterin, kirjallisuuden, elokuvan, musiikin sekä kuvataiteen.9 Kansallissosialistisen Saksan 

merkittävämmän ”virallisen uutislähteen” muodosti puolestaan Deutsches Nachrichtenbüro 

(DNB) -niminen uutistoimisto. Toimisto oli propagandaministeri Joseph Goebbelsin 

valvonnassa ja sen uutiset muokattiin, niin kotimaahan kuin ulkomaille jaetut, Saksalle 

edullisisiksi.10 Käytäntö oli normaali, sillä kansallissosialistisessa Saksassa valtio linjasi 

lehdistön tehtäväksi virallisten käsitysten esittämisen yksityisten mielipiteiden sijasta. 

Kaikkien saksalaisten tiedotusvälineiden kontrollia johtanut Goebbels toimitti muun muassa 

säännöllisesti lehdistölle ohjeet siitä, mistä ja miten ne saivat kirjoittaa.11 Valvonta kosketti 

niin kotimaan kuin ulkomaan uutisointia. Sodan pitkittyessä propagandaministeriön valvonta 

tiukkeni ja se saattoi antaa välittömiä maastapoistumiskehoituksia tai jopa pidätti sellaisia 

saksalaisia kirjeenvaihtajia, joiden lähettämät artikkelit ja uutiset nähtiin epäsoveliaiksi.12 

Sensuuri kiinnitti erityistä huomiota Saksan armeijan sotatoimiin liittyvään uutisointiin, joka 

johti rintamatietojen vääristelyyn.  Täten voidaan olettaa, että kaikki Saksan sotatoimia sekä 

valtiota käsitelleet saksalaiset julkaisut noudattivat propagandaministeriön virallisia linjauksia. 

Julkaisuun päätynyt materiaali oli toisin sanoen valtion virallisten sensuurisäännösten 

mukaista.   

 
8 Pörsti, Joonas: Propagandan lumo: sata vuotta mielten hallintaa. Kustannusosakeyhtiö Teos. Helsinki 

2017, 46. 
9 Pörsti 2017, 48. 
10 Perko 1971, 68.  
11 Rusi, Alpo: Lehdistösensuuri jatkosodassa – sanan valvonta sodankäynnin välineenä 1941–1944. 

Satakunnan Painotalo Oy. Kokemäki 1982, 67–68. 
12 Rusi 1982, 70.  



 14 

Edellä viitattu huomioiden, Saksalaisperäiseen sanomalehtiaineistoon on lähestytty 

lähdekriittisesti. Esimerkiksi suomalainen lähdemerkintä Berliini STT / DNB tai sen 

ruotsalainen vastine Berlin STB / DNB osoittavat, että uutismateriaali on saksalaisperäistä. 

Koska ulkomaankirjeenvaihtajaverkoston ylläpito on toimituksille kallista,13 1940-luvulla 

Suomessa niitä käyttivät pääosin suuret toimitukset, kuten Helsingin Sanomat, 

Hufvudstadsbladet sekä Uusi Suomi. Lisäksi Ylellä oli ulkomaantoimintaa. Ulkomailla 

toimiessaan kirjeenvaihtajat tekivät kuitenkin työtään kohdemaansa sensuurikäytäntöjen 

mukaisesti. Useimmat suomalaistoimitukset päätyivätkin lainaamaan suoraan saksalaisten 

sanomalehtien julkaisuja, jotka sitten käännettiin toimituksen pääkielen mukaan.14 Tässä 

tutkielmassa ei ole otettu kantaa sanomalehtitoimitusten mahdollisiin käännösteknisiin 

ratkaisuihin, sillä se jää tutkimusongelman ulkopuolelle. Lisäksi on syytä huomioida 

aikaisempaa tutkimusta ohjannut rajoite, jonka mukaisesti kansallissosialistisen Saksan 

tiedotustoiminnan todellista osuutta Suomen lehdistön kirjoitteluun on ollut vaikea arvioida 

alkuperäisdokumenttien puuttuessa.  Lähdemerkinnän ohella aineistossa on kiinnitetty 

huomiota uutismateriaalien otsikointiin ja uutisille varattuun tilaan, mahdollisiin kuvaliitteisiin 

sekä uutisten saamaan näkyvyyteen eri julkaisuissa. Erityisesti uutisartikkeliin liitetyt kuvat 

osoittavat artikkelille annettua painoarvoa, sillä painetut uutiskuvat olivat vielä harvinaisuus 

1940-luvun suomalaisissa sanomalehdissä. Uutiskuvien harvinaisuutta selittää kuvien 

painatuksesta toimituksille aiheutuneet lisäkustannukset sekä sota-ajan yleiset 

säännöstelykäytännöt. Tutkielman tutkimusongelma huomioiden on myös keskeistä tarkastella 

saksalaistoimijoiden suomalaistoimittajille antamia lausuntoja Helsingissä järjestettyjen 

saksalaistapahtumien yhteydessä. Saksalaistoimijoiden julkilausumista on pyritty 

tunnistamaan mahdollisia propagandistisia viittauksia sekä havainnoimaan viestimisen tason 

konteksti, jossa lausunto on annettu. Viestimisen eri tasoja käydään läpi tarkemmin tutkielman 

menetelmäosiossa. 

Tutkielman taustalla pysyvää aikalaiskuvausta täydentämään on valikoitunut Museoviraston 

Finna-hakupalvelusta tutkimusaiheeseen liittyvää valokuva- ja videomateriaalia. Valokuvat ja 

videot ovat sisällytetty osaksi tutkielmaan tutkimuskirjallisuuden sekä sanomalehtiaineiston 

perusteella. Valokuvia sekä erityisesti videoitua materiaalia on säilynyt julkisiin arkistoihin 

 
13 Tunstall, Jeremy: Journalist at Work: Specialist Correspondents: Their News Organizations, News 

Sources and Competitor-Colleagues. Sage Publications. Bevery Hills 1971, 84–85. 
14 Perko 1971, 135–136. 
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kuitenkin hyvin rajoitetusti. Valokuvien tarkoituksena on visualisoiden konkretisoida 

tutkielmassa käsiteltäviä vaikuttamisen keinoja ja propagandan sisältöjä, kuten saksalaisia 

yleisötapahtumia Helsingissä. Videoidun materiaalin, kuten uutiskatsausten, kautta päästään 

puolestaan lähemmäs aktuaalista aikalaiskuvaa.  Valokuvan ja liikkuvan kuvan ohella myös 

radio oli merkittävässä asemassa propagandan levittämisessä jatkosodan aikana. 

Radiopropaganda on kuitenkin suurilta osin rajautunut tämän tutkielman ulkopuolelle. 

Toinen aikalaiskuvausta täydentävä kokonaisuus ovat aikalaismuistelmat. Tutkielmaan on 

valikoitunut kaksi aikalaismuistelmaa: kirjailija ja sodanaikaisen suomalaisen 

tiedotuskomppanian (TK) kirjeenvaihtaja Olavi Paavolaisen vuonna 1946 julkaisema 

päiväkirja Synkkä yksinpuhelu – päiväkirjan lehtiä vuosilta 1941–1944 sekä 

kansallissosialistisen Saksan Suomen-lähettiläs Wipert von Blücherin15 vuonna 1950 

julkaisema muistelmateos Suomen kohtalonaikoja – muistelmia vuosilta 1935–1944. 

Paavolaisen ja Blücherin teosten kautta on saatettu päästä lähemmäksi aikalaisten kokija-

näkökulmaa sekä pystytty välttämään historiallisia anakronismeja. Teokset edustavat myös 

kahta toisistaan täysin poikkeavaa kokemuksellista näkökulmaa.  Blücherillä oli merkittävä 

rooli suomalaisten tuntojen välittäjänä Berliinin suuntaan ja hän oli Saksan suurlähettilään 

asemassaan keskeinen toimija sota-aja Helsingin diplomaattipiireissä.  Paavolaisella oli 

puolestaan merkittävä asema Suomen armeijan TK-joukoissa ja hänen vaihtuvina 

asemapaikkoinaan toimivat niin Itä-Karjala kuin päämajakaupunki Mikkeli. Paavolaisen 

kotipaikka oli Helsinki, jossa hän vietti aikaa myös sodan aikana. Molempiin teoksiin on 

taltioituna kirjoittajien sekä heidän läheistensä henkilökohtaisia tuntemuksia maailmansodan 

keskeisten tapahtumien keskellä sekä pohdintaa Suomen ja Saksan sekä suomalaisten ja 

saksalaisten kanssakäynnistä sodan ajalta. 

Molempien muistelmateosten lähdekritiikissä on kuitenkin kiinnitetty erityistä huomiota 

julkaisuajankohtaan, sillä teokset ovat julkaistu toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. 

Maailmansodan jälkeinen uusi maailmantilanne on siis mahdollisesti jättänyt jälkensä 

kirjoittajien sotavuosilta tekemiin tulkintoihin, jonka vuoksi muistelmateoksia on lähestytty 

erityisellä lähdekriittisyydellä. Erityisesti lähettiläs Blücherin virka-asema, virallisen Saksan 

 
15 Huom. Tästä eteenpäin viittaan von Blücheriin ilman etuliitettä ”von.” Tätä käytäntöä ovat 

noudattaneet mm. Jokisipilä & Könönen 2013 sekä Jonas, Michael: Kolmannen valtakunnan lähettiläs 

Wipert von Blücher ja Suomi. Ajatus Kirjat, Helsinki 2010.  
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edustajana Suomessa, on lähdekritiikin kannalta merkityksellistä. Blücherin virallisen aseman 

mahdolliset vaikuttimet päiväkirjaan kirjattuihin merkintöihin sekä hänen esittämiin 

henkilökohtaisiin näkemyksiin on täten huomioitu tarkastelussa. Blücherin päiväkirjan 

sisältöjen tulkinnassa on tukenut erityisesti Helmut Schmidt-yliopiston professori Michael 

Jonasin väitöskirjatyö, Kolmannen valtakunnan lähettiläs (2008). Jonasin väitöskirjatyö kuvaa 

laajaan saksalaiseen ja suomalaiseen lähdepohjaan nojaten Blücherin vaiheita 

kansallissosialistisen Saksan suurlähettiläänä Suomessa sekä esittää nykyiseen 

historiantutkimus tietoon pohjautuvia tulkintoja Blücherin päiväkirjamerkintöjen pohjalta.  

1.4. Keskeiset käsitteet 

Tutkielman tärkein käsite on propaganda. Propaganda on monitahoinen käsite, joka 

määritelmän näkökulman painotuksesta riippuen tarkastelee mielipidevaikuttamista. 

Propagandatutkimus on itsenäinen tutkimuskenttänsä, mutta se asemoituu niin 

yhteiskunnallisen kuin historiallisen tutkimuksen piiriin.16 Tutkimusperinne on kehittynyt 

1900-luvun alusta lähtien, mutta se ei jaa yhtä koherenttia kuvaa propagandan määritelmästä. 

Tässä tutkielmassa propaganda määritellään Jowettin ja O’Donnellin teoksessaan, Propaganda 

and Persuasion propagandalle annetun määritelmän mukaisesti. Näkökulma on valittu 

tutkielmaan, sillä kirjoittajat tarkastelevat propagandaa viestinnän näkökulmasta. Valittu 

näkökulma palvelee yhteistoiminnallisen viestimisen tarkastelua. Propagandan ymmärtämisen 

ohella tutkielmassa selvitetään, miten vallitseva konteksti, sotatila, sekä siinä tapahtuvat 

muutokset näyttäytyvät eri propagandatuotteissa. 

Jowett ja O’Donnell määrittävät propagandan teoreettiseksi ydinajatukseksi ajatusten 

levittämisen ja edistämisen.17 Termiin propaganda liitetään yleisellä tasolla usein kielteisiä 

konnotaatioita, vaikka propagandalla on kautta aikojen edistetty sekä hyviä että huonoja 

pyrkimyksiä. Propagandalle antamassaan määritelmässä Jowett ja O’Donnell korostavat 

propagandan levittäjän eli propagandistin tavoitteita, joiden mukaisesti ajatusten levittäminen 

ja edistäminen tapahtuu. Propagandistin asettamat tavoitteet viestinsä levittämiseksi eivät 

välttämättä ole vastaanottajan edun mukaisia, jonka vuoksi propagandistista viestimistä 

 
16 Jowett, Garth & O’Donnell, Victoria: Propaganda and persuasion. 7th edition. Sage Publications Inc. 

Thousand Oaks 2019, 1–2. 
17 Jowett & O’Donnell 2019, 2.  
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määrittelee tarkoituksenmukaisuus. Jowett ja O’Donnell määrittävät propagandan 

tarkoituksellisena ja systemaattisena viestimisprosessina, jolla pyritään muokkaamaan 

käsityksiä, manipuloimaan ajatustapoja sekä ohjaamaan käyttäytymistä tietyn kohderyhmän 

sisällä propagandan levittäjän tavoittelemien tarkoitusperien mukaisesti:  

”Propaganda on tarkoituksellinen ja systemaattinen yritys muokata käsityksiä, manipuloida 

kognitioita ja suoraa käyttäytymistä saadakseen aikaan reaktion, joka edustaa propagandistin 

haluamaa tarkoitusta.”18 

Tälle tutkielmalle valittu tarkastelukulma propagandaan on dynaaminen ja pragmaattinen.  

Tällä tarkoitetaan sitä, että propagandaa lähestytään etsimällä konkreettisia saksalaisten 

propagandatuotteiden sisällöllisiä ominaisuuksia. Tutkittaessa propagandaa 

historiantutkimuksen kohteena tulee painottaa, miten ihmiset tietyissä konteksteissa itse 

määrittelevät ”propagandan” muuttuvat rajat sekä muodot historiallisesti. Täten onkin syytä 

pitää mielessä ero tutkijan käyttämästä ”propagandasta” analyyttisenä käsitteenä sekä toisaalta 

”propagandasta” historiallisena käsitteenä ja ilmiönä. Molemmat käsiteet ovat lopulta myös 

historiallisesti muuttuvia. Tutkimuskirjallisuuden ja aineiston pohjalta omaamani käsityksen 

mukaan jatkosodan aikana propaganda-käsitettä käytettiin Suomessa varsin varauksetta ja 

siihen voitiin viitata niin positiivisesti ”tiedotustoimintana” kuin negatiivisesti 

”vihollispropagandana.” 

Propagandan käsitteelle on myös useita vaihtoehtoisia määritelmiä riippuen tarkastelukulman 

painotuksesta. Esimerkiksi propagandatutkimuksen pioneerina pidetyn yhdysvaltalaisen 

politiikan tutkija Harold Dwight Lasswellin vuonna 1927 antamassa määritelmässä painottuu 

propagandan strategia, jota hän tutkii tarkastelemalla propagandistin ja propagandan kohteen 

välisten ärsyke-vastaus (eng. Stress and response, S-R) kytkentöjen kautta.19 Lasswellin 

määritelmässä painotus kohdistuu yksinomaan ihmisen käyttäytymiseen, jota tarkastellaan 

ärsykereaktion kautta. Lasswellille propaganda näyttäytyy mielipiteiden kontrollointina 

esimerkiksi voimakkaiden symbolien välityksellä. Artikkelissaan The Theory of Political 

Propaganda vuodelta 1927, Lasswell tarkastelee propagandaa käyttäen sotapropagandaa 

 
18 Jowett & O’Donnell 2019, 6. 
19 Lasswell, Harold D:  The Theory of Political Propaganda. The American political science 

review,Vol. 21 (3), American Political Science Association. Washington D.C. 1927, 630. 
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esimerkkinä toimivasta propagandasta. Lasswellin mukaan sotapropaganda toteuttaa 

esimerkillisesti propagandan tehtävää ja tarkoitusta ärsyke-vastaus-näkökulmasta 

tarkasteltuna. Sotapropaganda herättää vihaa vihollista kohtaan, demoralisoi vihollisen ja 

samalla säilyttää ystävyytensä liittolaisiin sekä ylläpitää toimivia suhteita liittoutumattomiin 

osapuoliin.20 Lasswellin tarkastelukulma huomioi hyvin kollektiivisten asenteiden hallinnan ja 

niihin vaikuttamisen, kun taas edellä kuvattu Jowettin ja O’ Donnellin lähestymistapa keskittyy 

enemmän propagandan keinoihin ja tavoitteisiin viestimisen avulla. Lasswellin 

propagandateorian todentaminen vaati kuitenkin usein pitkän aikavälin johdonmukaista 

seuraamista, jonka vuoksi Lasswellin S-R-teoria ei ole tutkimustehtävän näkökulmasta 

arvioituna yhtä käyttökelpoinen kuin Jowettin ja O’Donnellin propagandateoria. 

Propagandatutkimuksen suomalaista tutkimusperinnettä edustaa puolestaan mediatutkija 

Helge Miettunen. Vuonna 1976 ilmestyneessä teoksessaan Musta informaatio Miettunen 

määrittelee propagandan sen toiminnallisten osa-alueiden kautta. Miettusen mukaan 

propagandassa on kysymys määrätyn näkökannan, katsomuksen tai aatteen viestinnästä. 

Miettuselle propaganda näyttäytyy ennen kaikkea toimintatapana, siis keinona, eikä sinänsä 

päämääränä. Miettusen propagandalle antamassa määritelmässä painottuu sen 

tarkoituksenmukaisuus. Miettusen mukaan propaganda pyrkii aina ohjamaan ihmisjoukkojen 

mielipiteitä määrättyä suuntaa ja tavoitetta kohti.21 Miettusen propagandakuvaukselle on 

ominaista sille annettu painotus johdonmukaisena viestimisprosessina, mikä on hyvin lähellä 

Jowettin ja O’Donnellin propagandalle antamaa määritelmää. Miettusen propagandakuvausta 

havainnollistaa hyvin hänen propagandistille asettamat vaatimukset. Miettusen mukaan 

propagandistin tulee ennen kaikkea tuntea niin tarkasti kuin mahdollista maaperä, jolla hän 

operoi. Hänen on täten aina tajuttava tunteet ja mielipiteet, ajankohtaiset pyrkimykset ja 

omaksutut stereotypiat, jotta propagandan keinot purevat ennalta määritettyyn kohteeseen.22 

Yksittäisenä poikkeuksellisena propagandistina Miettunen mainitsee Goebbelsin. Miettusen 

mukaan Goebbels hyödynsi propagandavaikuttamista taitavasti erityisesti tunnepitoista 

materiaalia käyttäen.23 

 
20  Lasswell, 1927, 630. 
21 Miettunen, Helge: Musta informaatio. Otavan kirjapaino Oy. Keuruu 1976, 13. 
22 Miettunen, 1976, 13. 
23 Miettunen, 1976, 15. 
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Ranskalaisen sosiologi Jacques Ellulin propagandatutkimuksen klassikkoteokseksi 

muodostuneessa tutkimuksessaan, Propaganda: the formation of men’s attitudes (1969) 

propaganda määritellään poikkeuksellisesti institutionalisoituna menetelmänä: ”Propaganda 

on organisoitujen ryhmien käyttämä aktiivisen tai passiivisen vaikuttamisen metodi, joka pyrkii 

psykologisen manipulaation kautta luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta tiettyyn ryhmään.”24 

Ellulin mukaan propagandisti pyrkii aina hyödyntämään jo olemassa olevia aatesisältöjä. 

Tiettyyn aatesisältöön perustuvaa ihmisjoukkojen manipulaatiota voi puolestaan toteuttaa 

Ellulin mukaan kahdella tavalla: 1) lietsomalla vanhoja aatteita sekä 2) antamalla vanhoille 

aatteille myyttinen sisältö. Esimerkkeinä Ellul mainitsee myytit työstä, kansakunnasta, 

nuoruudesta ja sankaruudesta. Myytit kuitenkin vaihtelevat eri kulttuureissa, ja sen vuoksi 

propagandan teho rajautuu yleensä maantieteellisesti. Toisin sanoen, tietynlainen 

propagandakuvasto toimii vain tiettyihin viiteryhmiin, kun taas toisille vastaava 

propagandakuvasto ei saata edes aueta tai sen läpi on liian helppo nähdä. 

Ellulin propagandateorian mukaisesti joukkojen lietsominen tapahtuu yksinkertaistamalla 

ideologinen aate pelkistetyksi iskulauseeksi tai helposti omaksuttavaksi ajatukseksi, joka riittää 

suurten joukkojen liikuttamiseen. Täten propagandan tavoitteeksi jää julkisen mielipiteen 

kristallisointi ja yhdenmukaistaminen muutamiin keskeisiin asiakohtiin, joiden taakse joukot 

voivat järjestäytyä. Ellulin tulkinnan mukaan propagandisti, joka hallitsee julkisen mielipiteen 

voi perustaa propagandistisen sanomansa yhteen totuuteen. Kaikenlaiset nyanssit ja 

vaihtoehtoiset aste-erot puolestaan hidastavat tätä julkisen mielipiteen muovausta. Joukkojen 

asenteet tulee siten muokata ja terävöittää vahvan propagandakuvaston avulla pelkistetyn 

kielteisiksi tai myönteiseksi muita ryhmiä kohtaan. Ellulin mukaan yhteisöjen sisällä 

vallitsevista mielipide-eroista voidaan päästä propagandan avulla eroon luomalla 

vastakkainasetteluja. Asetelman pohjalta propagandisti pyrkiikin leimaamaan kaikki 

erimieliset ”vihollisiksi” ja asettaa oman sanomansa hallitsevaksi mielipiteeksi.25  

Kansallissosialistisessa Saksassa julkinen mielipide kannusti juuri tämän tyyppiseen 

vastakkainasetteluun. Asetelman keskiössä oli propagandan luoma uhkakuva ”juutalaisesta-

bolševistisuudesta.” Koko yhteiskuntajärjestelmä oli vastaavasti rakennettu palvelemaan 

 
24  Ellul, Jacques: Propaganda: the formation of men’s attitudes. Alfred A. Knopf, Inc. New York, NY 

1969, 61.  
25 Ellul 1969, 164–165. 



 20 

kansallissosialistista hallintoa ja sen manifestoimia arvoja. Täten kansallissosialistit saattoivat 

yhdenmukaistaa julkisen mielipiteen ja hallita sitä koko vallassaolonsa ajan. 

Kuten edellä osoitetusta voidaan huomata, propagandalle ei ole yhtä, tutkijoiden kesken 

yleisesti hyväksyttyä yksittäistä määritelmää. Tähän tutkielmaan valittu Jowettin ja 

O’Donnellin propaganda-määritelmä täten ohjaa myös koko tutkimusaineiston analyysia. 

Muista edellä esitetyistä propagandateorioista erityisesti Ellulin teoriakehikko tukee tutkielman 

propaganda-analyysia.  Jowettin ja O’Donnellin propagandalle antaman määritelmän sekä 

tähän tutkielmaan sisällytetyn propagandaa käsittelevän teoriakirjallisuuden avulla aineistosta 

voidaankin tunnistaa sota-ajan Helsingissä esiintyneitä saksalaisia propagandatuotteita ja 

niiden tunnusomaisia piirteitä. Lisäksi tutkimuskirjallisuudessa käytettyä käsitteistöä 

hyödynnetään propagandatuotteiden analyysissa.  Koska propagandan tavoitteena on saada 

ihmiset toimimaan propagandistin etujen mukaisesti, voidaan propaganda jakaa sen mukaan, 

mitä propagandisti yleisönsä reaktiolta tavoittelee. Tutkimusperinne jaottelee propagandan 

tarkoitusperiensä mukaan agitoiviin ja integroiviin viesteihin sekä mustaan, valkoiseen ja 

harmaaseen propagandaan sen herättämien tunnereaktioiden perusteella. Nämä kaksi 

jaottelutapaa ovat osittain päällekkäisiä, jonka takia tässä tutkielmassa niille on annettu 

vaihtoehtoiset nimitykset: agitointi-integrointi-jakoa kutsutaan nimellä ”tavoiteltu yleisön 

reaktio” ja vastaavasti musta-valkoinen-harmaa-jakoa nimellä ”retoriikan sävy.” Molemmat 

luokittelut täydentävät propagandatuotteiden sisältöjen kuvausta. 

Jowettin ja O’Donnellin mukaan agitoivalla viitataan ihmisiä aktivoivaan toimintaa, kun taas 

integroivalla ihmisiä passivoivaan toimintaan.26 Agitoimisella pyritään kiihottamaan ja 

kokoamaan ihmisiä propagandistin ajaman sanoman taakse, joka ihannetilanteessa johtaa 

propagandistin haluamaan toimintaan. Agitoivaa, ”agitaatiopropagandaa” hyödynnetään 

esimerkiksi massojen kokoamisessa yhteen sekä kumouksellisessa kansalaistoiminnassa. 

Agitoiminen näyttäytyy usein yksinkertaistetuin ja näyttävin viestein. Propagandajulisteissa 

tyypillisesti ilmenevät iskulauseet ja tunteita herättävä kuvitus ilmentävät tämän tyyppistä 

agitaatiopropagandaa. Historian saatossa agitaatiopropagandaa on hyödynnetty tilanteissa, 

joissa vallankahvaan pääsyt taho ryhtyy välittömästi toteuttamaan massoille antamia 

lupauksiaan. Esimerkiksi Ellulin mukaan Adolf Hitlerin mittavat sosiaaliset sekä taloudelliset 

muutokset voitiin viedä käytäntöön jatkuvan ja säännöllisen agitaatiopropagandan tuella, joka 

 
26 Jowett & O’Donnell 2019, 17.  
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kannusti ihmisiä toimimaan kansallissosialistien tavoitteiden puolesta. Kansallissosialismi 

levisi kansan keskuudessa kiihkeänä innokkuutena, jonka kautta kansallissosialistit pystyivät 

saavuttamaan vallankumoukselliset tavoitteensa. 27 

Jowettin ja O’Donnellin mukaan integroiva, ”integraatiopropaganda” puolestaan ohjaa 

vastaanottajiaan täysin vastakkaiseen toimintaan, jossa vastaanottajat pyritään yhteyttämään 

heille ohjatun sanoman taakse. Sanan mukaisesti integraatiopropaganda pyrkii yhdistämään 

massoja, pitäen viestin vastaanottajat tyytyväisenä ja yhdistämällä heidät propagandistin 

välittämän sanoman taakse.28 Integraatiopropagandaa on usein hyvin vaikea nähdä ja se on 

agitaatiopropagandaan verrattuna huomattavasti pidempiaikaisempi jatkuva prosessi. 

Propagandistin näkökulmasta ihanteellisin propagandanmuoto kuitenkin ujuttaa 

agitaatiopropagandan elementtejä osaksi integraatiopropagandaa. Ellulin mukaan Hitler jatkoi 

massojen kontrollointia valtaanpästyään nimenomaan agitaatiopropagandan avulla tuoden 

kansan eteen jatkuvasti uusia projektioitaan, kuten Saksan uudelleen aseistamisen sekä 

sodanjulistuksen. Samanaikaisesti saksalaiset saatettiin yhteen yhteisten tavoitteiden puolesta 

ja yhteistä valtakunnan vihollista vastaan. Täten Hitler saattoi hyödyntää sekä agitaatiota, että 

integraatiota samanaikaisesti pitäen kansansuosion puolellaan.29 

Jowettin ja O’Donnellin mukaan musta-valkoinen-harmaa-jakoa vastaavasti määrittää 

propagandan lähde sekä tiedon todenperäisyys.30 Tämä erottelu on tutkimuskentällä yleisesti 

hyödynnetty työkalu, jonka ovat kehittäneet liittoutuneiden psykologisen sodankäynnin osasto 

vuonna 1944. Valkoinen propaganda tulee tietolähteestä, joka on selvä ja sen sisältö on yleensä 

todenmukaista, mutta siinä painottuu jokin näkökulma, joka saattaa hyödyttää propagandistia. 

Valkoinen propaganda pyrkiikin rakentamaan luottamussuhteen yleisöönsä, sillä se saattaa 

 
27 Ellul 1969, 70–71.  
28 Jowett & O’ Donnell 2019, 17 
29 Huom. Pitkäjaksoinen integraatiopropaganda saattaa myös kääntyä propagandistia vastaan. 

Esimerkiksi vuoden 1921 Kronstadtin kapina oli seuraus pitkittyneestä integraatiopropagandan 

jaksosta. Vahvan vallankumousmentaliteetin omaksuneet laivastotukikohdan sotilaat tulivat 

malttamattomiksi bolševikkien lupausten edessä ja lopulta samat matruusit, jotka olivat olleet 

tärkeässä roolissa lokakuun vallankumouksessa vuonna 1917 nousivat kapinaan bolševikkeja vastaan. 

Ellul 1969, 78. 
30 Jowett & O’ Donnell 2019, 17. 
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hyötyä siitä tulevaisuudessa.31 Musta propaganda puolestaan sisältää vääristeltyä tietoa, 

huhuja, valheita, ja mustamaalausta sekä pyrkii lietsomaan pelkoa ja uhkakuvia. Tästä 

yksittäisenä esimerkkinä natsien juutalaisia vastaan harjoittama propaganda.32 Harmaa 

propaganda on vastaavasti mustan ja valkoisen propagandan välimaastossa. Propagandan 

lähettäjästä ei ole usein varmuutta ja sen sisällön todenperäisyyttä on syytä epäillä.33 

Toisen tärkeän käsitekokonaisuuden tutkielmassa muodostaa suomalais-saksalaiseen 

yhteistoimintaan viittaava aseveljeyden käsite. Aikaisempi tutkimus on jakanut määritelmän, 

jonka mukaisesti aseveljeys-käsitteellä kuvataan Suomen ja kansallissosialistisen Saksan 

jatkosodan aikaisen yhteistoiminnan eri muotoja. Sodanaikaisen yhteistoiminnan 

arkaluontoisuuden vuoksi käsitteen käytöstä on kiistelty paljon suomalaisten 

historiantutkijoiden kesken. Käsitteen mukaisen yhteistoiminnan on katsottu pitävän sisällään 

niin virallisen toiminnan, kuten valtiollinen sotilasapu, mutta myös epävirallisen toiminnan, 

kuten suomalais-saksalaisten yhteistyöjärjestöjen välisen järjestötoiminnan. Lisäksi 

aseveljeydellä on aiemmissa tutkimustöissä viitattu suomalaisten sotilaiden väliseen henkiseen 

yhteyteen, johon sillä viitattiin myös talvi- ja jatkosodan aikana. Tutkimusaineiston perusteella 

on selviä viitteitä siitä, että jatkosodan alkupuolella aseveljeyden käsitteellä oli varsin 

tunnelatautunut merkitys suomalaisissa ja saksalaisissa sotilas- sekä siviilipiireissä. Käsitettä 

käytettiin ideologista taustaa vasten kuvaamaan ”suomalais-saksalaista yhteisrintamaa 

aasialaista bolševismin uhkaa vastaan.” Tällä tavoin haluttiin korostaa toisaalta Suomen 

keskeistä asemaa osana Saksan johtamaa Neuvostoliiton vastaista sotilaallista rintamaa, mutta 

myös painottaa rodullista ylemmyyttä suhteessa venäläisiin. Aineiston perusteella voidaan 

myös esittää, että suomalais-saksalaisen aseveljeyden käsitteellä oli erityisiä positiivisia 

konnotaatioita saksalaismielisen suomalaisen oikeiston piirissä, jossa ”aseveljeys Suur-Saksan 

rinnalla” koettiin ensisijaisesti etuoikeutena. Sodan aikana suomalais-saksalaisen aseveljeyden 

lämpömittariksi muodostui lopulta julkinen sana. Sotatoimien pitkittyessä ja Saksan 

sotamenestyksen kääntyessä laskuun, myös aseveljeys-käsitteen julkinen käyttö väheni.  

Tässä tutkielmassa ”suomalais-saksalaisen suhdetoiminnan” käsitteen sijasta sovelletaan 

tutkimuskirjallisuuden pohjalta muodostamaani käsitettä suomalais-saksalainen 

 
31 Jowett & O’ Donnell 2019, 17-18. 
32 Jowett & O’ Donnell 2019, 18–21.  
33 Jowett & O’ Donnell 2019, 22-23. 
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yhteistoiminta. Yhteistoiminta-käsitteellä viitataan suomalaisten ja saksalaisten väliseen 

tarkoituksenmukaiseen vuorovaikutukseen. Vuorovaikutussuhdetta on näkemykseni mukaan 

määrittänyt toiminnan kertaluonteisuus tai jatkuvuus sekä toiminnan eri tasot, jossa 

vuorovaikutusta on harjoitettu. Olen avannut näitä toiminnan tasoja tutkielman 

menetelmäosiossa.  Laatimani yhteistoiminnan käsite tulee ymmärtää tutkimustehtävääni 

rajaavana seikkana, sillä aiempi tutkimus on käyttänyt niin suomalais-saksalaisen aseveljeyden 

kuin suhdetoiminnan käsitteitä osittain päällekkäisesti. 

1.5. Menetelmä 

Tutkielman metodologisena lähtökohtana on propagandan tutkimus ja siinä hyödynnettävät 

menetelmät. Tutkielma liittyy osaksi propagandatutkimuksen perinnettä soveltamalla 

tutkimusmetodina pääosin aiemman propagandatutkimuksen hyödyntämiä ja hyödylliseksi 

osoittamia tutkimusmenetelmiä. Tarkastelu on tyypillisesti hyvin laaja-alaista, ja se vaatii niin 

historiallista tutkimustyötä kuin eri viestinnän kanavien kokonaisuuksien hahmottamista.34 

Tässä tutkielmassa tutkimusmenetelmää hyödyntäen selvitetään, mitkä olivat Helsingissä 

esiintyneiden saksalaisten propagandatuotteiden ominaispiirteet ja sisällöt. 

Tutkimuskirjallisuuden ja aineiston avulla on pystytty paikantamaan saksalaisten 

propagandaviestimisen eri kanavia sekä nostamaan esille niissä esiintyviä propagandatuotteita. 

Tämä tutkielma nojaa pitkälti Jowettin ja O’Donnellin laatimaan propagandan analyysimalliin, 

jonka pohjalta voidaan tunnistaa saksalaisen propagandaviestimisen tarkoituksenmukaisuutta 

eli vaikuttamista. 

Propagandan määrittelyn ohella myös sen tulkintaan on käytettävissä useita tarkastelukulmia. 

Jowett ja O’Donnell esittävät propagandan analyysiin laatimansa ”kymmenen askeleen 

mallin.” Askeleet ovat: 1) Propagandakampanjan ideologian ja tarkoituksen selvittäminen, 2) 

propagandaviestin konteksti, 3) propagandistin tunnistaminen, 4) propaganda-organisaation 

rakenne, 5) propagandan kohdeyleisö, 6) tiedotusvälineiden hyväksikäytön tekniikat, 7) 

erityistekniikat propagandan vaikutusten maksimoimiseksi, 8) kohdeyleisön reaktiot eri 

tekniikkoihin, 9) vastapropaganda ja 10) vaikutusten arviointi.35 Tutkimusongelman sekä 

tutkimustehtävän rajauksen kannalta ei ole tarpeellista käyttää kaikkia edellä viitattuja 

 
34 Jowett & O’Donnell 2019, 267.  
35 Jowett & O’Donnell 2019, 267-268.  
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propagandan tulkinnan tutkimustyökaluja. Jowett ja O’Donnell eivät ole tarkoittaneet 

kymmenen askeleen malliaan perusteelliseksi propagandan tutkimusmetodiksi, vaan 

ennemminkin indikatiiviseksi rakenteeksi tutkimustyölle, sillä perusteellinen propaganda-

analyysi vaatisi hyvin pitkäaikaista ja johdonmukaista tutkimusta, jota tulisi täydentää ajan 

myötä.36 Tämä metodologinen rajoite huomioiden tässä tutkielmassa hyödynnetään Jowettin ja 

O’Donnellin analyysimallia ainoastaan niiltä osin kuin se on sovellettavissa 

tutkimuskirjallisuudesta ja aineistosta esille nostettuihin havaintoihin. Esimerkiksi 

erityistekniikat propagandan vaikutusten maksimoimiseksi (askel 7) ovat sovellettavissa 

monelta osin tämän tutkielman tutkimusongelmaan, jossa pyritään havainnoimaan 

konkreettisia ominaispiirteitä saksalaisille propagandatuotteille. Jowettin ja O’Donnellin 

kymmenen askeleen analyysikehikkoa ei kuitenkaan hyödynnetä kokonaisuutena, jonka vuoksi 

siihen ei erikseen viitata tässä tutkielmassa. 

Tutkimusaiheen sekä edellä viitattujen tutkielmaa rajaavien tekijöiden myötä olen laatinut 

ainutlaatuisen aineiston analyysityökalun, jota nimitän yhteistoiminnallisen viestinnän 

analyysikehikoksi. Analyysikehikkoa hyödynnetään määriteltäessä tietty yhteisöllisen  

 
36 Jowett & O’Donnell 2019, 283.  
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Kaavio 1. Yhteistoiminnallisen viestimisen kolme tasoa. Hypoteettinen esimerkki propagandistisen 

viestin leviämisestä eri tasojen välillä.  

 
 

vuorovaikuttamisen taso, jolla yhteistoiminnallinen viestiminen tulkintani mukaan tapahtuu. 

Perustan laatimani analyysikehikon ja siinä esiintyvät toiminnalliset tekijät lukemaani tausta- 

ja tutkimuskirjallisuuteen sekä tutkimusaineistoon. Analyysikehikossa viitatut tasot eivät 

kuitenkaan yksiselitteisesti edusta aiemman tutkimuksen yksittäisiä tulkintalinjoja, vaan ne 

perustuvat täysin omaan tulkintaani. Tulkintani mukaan yhteistoiminnallinen viestiminen 

voidaan jakaa viestivien toimijoiden yhteisöllisen asemoitumisen mukaan: 1) valtiotason 

toimijoihin, 2) järjestö- ja yritystoimijoihin sekä 3) epävirallisiin toimijoihin. Näkemykseni 

mukaan suomalaisten ja saksalaisten toimijoiden välistä viestimistä on tapahtunut jatkosodan 

aikana edellä viitatuilla yhteistoiminnan tasoilla, ja tasot ovat myös saattaneet viestiä 

keskenään – joko omassa tai toisessa maassa. Tulkintani mukaan yhteistoimintaa on myös aina 

määrittänyt tarkoituksenmukaisuus sekä toista tai molempia osapuolia palveleva hyötysuhde. 

Täten olen jakanut suomalaisten ja saksalaisten jatkosodan aikana Helsingissä tapahtuneen 

yhteistoiminnallisen viestimisen edellä viitattuihin kolmeen eri tasoon ja asettanut ne 

laatimaani analyysikehikkoon. Määrittelemäni viestimisen tasot määräytyvät tarkemmin 

seuraavasti:   

•Valtionmedian luoma 
propagandasanoma saksalaisesta 
myyttisyydestä tai slaavilaisista 
ali-ihmisistä. 

1) Valtiotaso

•Saksalainen yritys käy neuvotteluja 
suomalaisen yrityksen kanssa ja levittää 
huomaamattaan valtion propagandasanomaa. 

•Suomalainen yritys tekee lehtimainoksen ja 
toistaa huomaamattaan neuvotteluista 
peräisin olevia väittämiä. 

2) Järjestö– ja 
yritystaso 

•Suomalainen kuluttaja 
levittää mainoksesta 
saamiaan käsityksiä 
laajemmalle joukolle. 

3) Epävirallinen taso 

à Propagandistinen 
sanoma leviää 

suurelle joukolle 



 26 

 

1) Valtiotaso: Suomen diplomaattinen, sotilaallinen ja valtiollinen yhteistyö 

kansallissosialistisen Saksan kanssa, ja tähän yhteistyöhön liittyvät päätöksentekijät, 

avainhenkilöt, organisaatiot sekä instituutiot. 

 

2) Järjestö- ja yritystaso: ei-valtiollisten organisaatioiden vuorovaikutus sekä valtiotason 

kanssa, että toistensa kanssa. Kansallissosialistisen Saksan totalitaarisessa järjestelmässä nämä 

toimijat harjoittivat toimintaansa valtionkontrollin alla, mutta Suomessa niiden toiminta oli 

huomattavasti vapaampaa.  Tällä tasolla toimivat muun muassa yliopistot, yritykset, 

kansalaisjärjestöt, yhdistykset sekä media. 

 

3) Epävirallinen taso: Henkilökohtainen, organisoimaton taso, tälle tasolla harjoitettiin 

henkilökohtaisia ihmissuhteita sekä tiettyä tarkoitusta palvelevia tapaamisia. Esimerkiksi 

illanvietot ja tanssiaiset. Tämän tason tapaamisilla ei ollut pysyvää, formaalia muotoa, 

nimettyjä johtohenkilöitä tai muita vastaavia elementtejä. Vuorovaikutus on ollut puhtaasti 

kertaluontoista, vapaamuotoista sekä mahdollisesti järjestäytymätöntä. Toisin sanoen 

tapaamiset on saatettu sopia etukäteen jo aiemmin luotuja henkilösuhteita hyödyntäen, mutta 

toiminta on saattanut olla täysin pyyteetöntä. 

 

Hypoteettinen esimerkki tämän jaottelun näyttäytymisestä propagandan näkökulmasta voisi 

olla seuraavanlainen: saksalainen yritys käy neuvotteluita suomalaisen yrityksen kanssa (2. 

taso viestii 2. tasolle), ja saksalaisen yrityksen edustajat huomaamattaan levittävät saksalaisesta 

valtiomediasta peräisin olevaa propagandasanomaa esimerkiksi saksalaisesta myyttisyydestä 

tai slaavilaisista ali-ihmisistä (1. taso viestii 2. tasolle ja 2. taso viestii 2.tasolle). Suomalainen 

yritys tekee tämän jälkeen suomalaiseen sanomalehteen mainoksen täysin toiseen asiaan 

liittyen, mutta toistaa mainoksessa yritysneuvotteluista peräisin olevia valheellisia käsityksiä 

(2. taso viestii 3. tasolle). Suomalainen kuluttaja levittää mainoksesta saamaansa käsitystä 

eteenpäin (3. taso lähtee levittämään sanomaa) ja näin propagandistinen sanoma lähtee 

levittäytymään suuremmalle joukolle. 

 

Tutkielma lähestyy historiallista tutkimusaihetta ensisijaisesti propagandatutkimuksen 

näkökulmasta käsin. Valinta on perusteltua, sillä aiemman tutkimuksen tutkimustuloksiin 

perustuva tutkielman hypoteesi osoittaa, että kansallissosialistinen Saksa ohjasi jatkosodan 

aikana propagandaansa Suomeen, esimerkiksi tapahtumien, vierailujen sekä painetun sanan ja 
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kuvan muodossa. Tutkimuksen rajaukset ja tutkimuskysymykset ovat määrittäneet 

lähdeaineiston keräämistä ja lähdeaineistosta on poimittu erityisesti tutkielman keskeiseen 

käsitteistöön kuuluvia asiakokonaisuuksia. Tutkittavista propagandatuotteista on pyritty 

löytämään kansallissosialistisen Saksan propagandalle tunnusominaisia sisällöllisiä 

ominaispiirteitä. Jowettin ja O’Donnellin mukaan näitä ominaispiirteitä ovat esimerkiksi 

kansallissosialistinen symboliikka, joista tunnusmaisimpina hakaristit ja riimut.37 Lisäksi 

propagandistisen sanoman levittämisen kannalta merkittävät saksalaiset yleisötilaisuudet ovat 

tarkastelun keskiössä.  Kirjallisen kuvauksen ohella tutkielmaan on sisällytetty joitain 

arkistokuvia sota-ajan Helsingistä visualisoimaan tutkimuksessa käsiteltäviä 

propagandatuotteita. Tutkielmatuloksissa esitetään yhteenvetomaisesti Helsingissä esiintyneen 

saksalaisen propagandan erityispiirteitä, keinoja sekä vaikuttamispyrkimysten kehityskulkua 

sodan yleistilanteeseen nähden. Tutkielman tavoitteena on havainnollistaa, miltä Helsingissä 

harjoitettu saksalainen propaganda näytti ja mitä propagandatuotteita käytettiin. 

  

 
37 Jowett & O’ Donnell 2019, 227–228. 
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2. Saksalainen Suomi ja pääkaupunki Helsinki 
 

Näkemykseni mukaan suomalaisten ja saksalaisten välinen kanssakäynti oli vuosien 1940–

1944 aikana hyvin läheistä usealla eri yhteistoiminnan tasolla. Yhteistoiminnan kehitys ei ole 

edennyt tasaisesti vuosien aikana, vaan kontaktien määrä on tulkintani mukaan mukaillut 

kunkin ajanjakson sotilaspoliittisia suhdanteita. Jatkosodan alkuvaiheessa yhteistoiminta oli 

varsin näkyvää ja virallista, kun taas sodan loppupuolella toiminnan harjoittaminen jäi pääosin 

epävirallisten toimijoiden varaan ja toiminta ei ollut yhtä näkyvää.  Lisäksi on syytä painottaa, 

että suomalaisten ja saksalaisten yhteistoiminta on ollut varsin aktiivista sekä monipuolista, jo 

ennen toisen maailmansodan syttymistä. Toimintaa on myös aina määrittänyt 

tarkoituksenmukaisuus sekä toista tai molempia osapuolia palveleva hyötysuhde. 

 

Saksa ja saksalaisuus ovat aina olleet vahvasti läsnä Suomen historiallisessa narratiivissa. 

1940-luvun Helsingissä saksalainen vaikutus näyttäytyi puolestaan niin katukuvassa, 

kulttuurissa kuin saksalaisten läsnäolon eri muotoina. Jowettin ja O’Donnellin mukaan 

propaganda-analyysin yhtenä lähtökohtana on tunnistaa historialliset ja kulttuuriset kontekstit, 

joiden pohjalle propagandisti pyrkii rakentamaan vaikuttamispyrkimyksensä.38 Näkemykseni 

mukaan erityisesti suomalaisten omaamat vakiintuneet käsitykset Saksasta ja saksalaisuudesta 

olivat merkittäviä vaikuttimia saksalaisten propagandapyrkimyksille Helsingissä.  Seuraavassa 

tarkastellaan suomalaisten ja saksalaisten välisiä historiallisia yhteyksiä sekä saksalaisten 

läsnäolon eri muotoja sekä valtakunnallisesti että paikallistasolla.  

2.1. Saksalaiset valtakunnallisesti ja paikallisesti   
 

Suomen ja kansallissosialistisen Saksan välistä yhteistoimintaa käsittelevään 

tutkimuskirjallisuuden perusteella voidaan esittää väite, jonka mukaan maiden väliset yhteydet 

eivät syntyneet tyhjiössä. Esimerkiksi Hiedanniemen mukaan Suomen itsenäistyessä vuonna 

1917, vallitsi maassa lähes saksalaisen kulttuurin hegemonia, jonka juuret olivat Saksasta 

alkaneessa reformaatiossa. Hiedanniemen tulkinnan mukaan saksalaisuus on täten juurtunut 

 
38 Jowett & O’Donnell 2019, 194.  
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syvälle ennen kaikkea suomalaiseen kulttuuriin, tieteeseen sekä luterilaiseen kirkkoon.39  

Näkemykseni mukaan Hiedanniemen tulkintaa tukee useat Suomen historian kehityskulut. 

Esimerkiksi Suomen itsenäisyyden alkuvuosista lähtien maiden välille oli kehittynyt jo 

monitasoista kulttuurivaihtoa ja vuonna 1918 Suomeen valmisteltiin jopa saksalaista 

kuningasta, osana sisällissodan jälkeistä Suomen kuningaskuntahanketta. Lisäksi Saksan 

kulttuuriperintö näkyi vahvasti pääkaupunki Helsingin katukuvassa, sillä suureen osaan sen 

tunnetuimmista maamerkeistä olivat jättäneet kädenjälkensä saksalaissyntyiset arkkitehdit 

sekä kauppiaat. Maamme laulun oli säveltänyt, niin ikään saksalaissyntyinen, Fredrik Pacius 

ja 1800-luvun Suomen kansallisena herättäjänä toimineen Johan Vilhelm Snellmanin ajatuksia 

ohjasi puolestaan hegeliläinen filosofia. 

 

Suomessa asui jatkosodan aikana myös pieni saksalaisvähemmistö. Vuonna 1941 Suomessa 

asuneita Saksan kansalaisia oli yhteensä 1 193 ja jatkosodan päättyessä vuonna 1944 enää 

257.40 Suurin osa Suomen saksalaisvähemmistöstä asui kaupungeissa ja työskenteli 

maailmansodan alkaessa teollisuuden ja käsityön, liikenteen ja kaupan sekä vapaiden 

ammattien aloilla.41 Saksalaisperäisillä yrityksillä oli myös vahva edustus Suomen 

talouselämän merkittävimpien yritysten joukossa. Näistä merkittävimpiä, Suomessa alkunsa 

saaneita ja saksalaistaustaisia yhtiöitä ovat esimerkiksi Hackman, Stockmann ja Paulig.42 

Merkittävä osa saksalaisväestöstä asui pääkaupunki Helsingissä. Westerlundin mukaan 

Helsingissä toimi useita Saksan kansalaisten sekä saksalaistaustaisten henkilöiden 

muodostamia verkostoja, joiden keskeisiä piirteitä olivat saksalaiseen kulttuuriin 

 
39 Hiedanniemi, Britta. Kulttuuriin verhottua politiikkaa: kansallissosialistisen Saksan 

kulttuuripropagandan Helsingissä 1933–1940. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1980, 23. Ks. 

Jokipii 1987, 223. Huom. Erityisesti suomalainen sivistyneistö jakoi syvän kunnioituksen sekä 

arvostuksen Saksaa ja saksalaisuutta kohtaan, sillä se hallitsi niin saksan kielen kuin tunsi Saksan 

kulttuurin keskeiset piirteet.  
40 Taulukko 18. Ulkomaiden kansalaiset 1928–1947. Suomen virallinen tilasto. Vuosikirja 1948, 13. 

Huom. Vuoden 1944 lukuun on vaikuttanut saksalaisten internoinnit ja kansalaisuuden vaihdokset.  
41 Taulukko 25. Ulkomaiden kansalaiset vuosina 1928–1944 ammatin mukaan. Suomen virallinen 

tilasto. Vuosikirja 1944–1945, 50. Huom. Tilastoa ei ole voitu laatia vuosilta 1939 ja 1940. 

Tilastoaineisto vuosilta 1944 on epätäydellinen.  
42 Westerlund 2011, 7–8.  
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identifioituminen, saksalaiset sukulaissuhteet ja saksan kieli.43 Saksalaisyhteisöt toimivat 

merkittävinä yhdyskuntina ensisijaisesti Saksan rajojen ulkopuolella asuneille tai oleskelleille 

saksalaisille, mutta toimintaan osallistui myös ei-saksalaisia henkilöitä.44 Helsingissä 

toimineita merkittäviä saksalaisyhteisöjä olivat muun muassa Helsingin saksalainen seurakunta 

ja koulu sekä Suomen saksalaisten yhdistysten kattojärjestönä toiminut Saksalainen siirtokunta 

(saks.Die Deutsche Kolonien). Edellä viitattujen maan sisäisten toimijoiden ohella myös 

saksalais-pohjoismaista kulttuuri, talous ja poliittista yhteistyötä edistänyt järjestö, Nordische 

Gesellschaft eli ”NG” harjoitti toimintaansa Suomessa.45 

 

Kansallissosialistien noustua valtaan avautuivat saksalais-suomalaisen institutionaalisen 

yhteistoiminnan väylät myös uudelle hallinnolle, osana keisarillisen Saksan jättämää perintöä. 

Suomessa toimi myös oikeistoradikaalinen siipi, joka perusti oman saksalaismielisyytensä 

kansallissosialistisen ideologian ihailuun, mutta suurelle osalle suomalaisista suhtautuminen 

saksalaisiin perustui jo keisarillisen Saksan ajalta omaksuttuihin käsityksiin.46 Hiedanniemen 

mukaan kansallissosialistisen Saksan propagandaan Suomessa vaikutti keskeisesti se, missä 

määrin perinteistä saksalaisystävällisyyttä kannattaneet ryhmät hyväksyivät Kolmannen 

valtakunnan keisarillisen Saksan perilliseksi.47 Näkemykseni mukaan maiden väliset 

kiistattomat historialliset siteet tarjosivat kuitenkin valmiin perustan 

propagandavaikuttamiselle, johon myös kansallissosialistisen Saksan oli propagandassaan 

helppo tarttua. 

 

 
43 Westerlund käsittää” Suomen saksalaisen yhteisön” näiden keskeisten piirteiden kautta. Ks. 

Westerlund 2011, 7. 
44 Westerlund 2011, 7–8.  
45 Tiedot saksalaistoimijoista: Westerlund 2011, 11, 16–17, 20, 41, 95, 140, 149–150, 157, 164. 

Huom. Tutkimuskirjallisuus jakaa näkemyksen, jonka mukaan oli ilmeistä, että vuodesta 1933 lähtien 

NG:n toiminnan ideologiseksi perustaksi tuli ”pohjoinen ajatus” sekä laajempi pyrkimys edistää 

kansallissosialismin läpimurtoa Pohjolassa. Ks. Hiedanniemi 1980, 35–41; Jokisipilä & Könönen 

2011, 56; Westerlund 2011, 16.  
46 Esim. Suomen Valtakunnan Liitto. Silvennoinen, Oula (toim.), Roselius, Aapo, Tikka, Marko: 

Suomalaiset fasistit. Werner Söderström Osakeyhtiö, Helsinki 2016, 375–376. 
47 Hiedanniemi 1980, 11. 
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Toisen maailmansodan syttymisen, ja erityisesti Saksan omaksuman keskeisen sotilaallisen 

roolin myötä suomalais-saksalainen virallinen ja epävirallinen yhteistoiminta nousivat 

poikkeukselliseen asemaan maiden välisessä kanssakäynnissä. Tulkintani mukaan maiden 

välinen sotilaallinen ja poliittinen lähentyminen näyttäytyivät vuodesta 1940 lähtien 

ensisijaisesti virallisen ja epävirallisen kanssakäynnin merkittävänä vilkastumisena. 

Jokisipilän ja Könösen mukaan jatkosodan aikana suomalainen saksalaismielisyys haki 

pohjavirettään suomalaisesta nationalismista, vuoden 1918 muistosta sekä 

bolševisminvastaisuudesta.48 Näkemykseni mukaan myös Saksa huomioi 

vaikuttamispyrkimyksissään nämä osa-alueet, josta osoituksena esimerkiksi virallisen Saksan 

näyttävä osallistuminen valkoisen Suomen merkkipäivien juhlatilaisuuksiin.49 

Kokonaisuudessaan Suomi ja sen pääkaupunki Helsinki olivat tulkintani mukaan varsin 

ehdollisia saksalaiselle propagandavaikuttamiselle jatkosodan aikana.  

 

Seuraavassa käsitellään saksalaisia propagandatuotteita sota-ajan Helsingissä alkaen vuodesta 

1940, ja päättyen jatkosodan loppuun vuonna 1944.   

 

  

 
48 Jokisipilä & Könönen 2013, 272. 
49 US 13.4.1943 (NO 100), 1: ”Helsingin valtauksen 25-vuotispäivä. Kunnianosoitus Vanhankirkon 

puiston sankarihaudoilla.” Ks. 1918 perintö: Hiedanniemi 1980, 176.  
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3. Välirauhan aika – 1940–1941 
 

Suomen talvisodan päättänyt Moskovan vuoden 1940 välirauha oli monessa mielessä nimensä 

mukaisesti rauhan aikaa, mutta samanaikaisesti uuden sodan uhka oli koko ajan ilmassa. Saksa 

valtasi Tanskan ja Norjan huhtikuussa 1940 ja kesäkuussa saksalaiset miehitystoimet käsittivät 

jo koko Manner-Euroopan. Euroopan rintamalinjat muuttuivatkin nopeasti kevään ja kesän 

1940 aikana. Kesäkuussa 1940 Neuvostoliitto puolestaan liittyi laajempiin sotatoimiin 

miehittäessään Baltian maat. Suomen näkökulmasta arvioituna vuoden 1940 ulkopoliittisesta 

päätöksenteosta tuli yhä vaikeammin arvioitavaa, kun Neuvostoliiton ulkoministeri, Vjatšeslav 

Molotov vieraili neuvottelumatkalla Berliinissä 12–13 marraskuuta. Jokipiin esittämän 

tulkinnan mukaan neuvottelumatkasta muodostui jälkeenpäin arvioituna Suomen 

sodanaikaisen ulko- ja sotilaspoliittisen asemoitumisen kannalta merkittävä 

yksittäistapahtuma, sillä Molotov vaati Berliinin vierailullaan oikeutta ”likvidoida Suomi.”50 

Jokipiin tulkintaa tukee myös lähettiläs Blücherin päiväkirjamerkinnät Molotovin Berliinin 

vierailun ajalta, sillä hän oli neuvotteluiden aikana henkilökohtaisesti Berliinissä. Blücher 

tapasi paikanpäällä muun muassa Saksan valtiosihteerin, jonka kanssa hänellä oli tiedonanto 

neuvotteluiden kulusta. Blücherin mukaan Hitler oli neuvotteluissa asettunut avoimesti 

puolustamaan Suomen asemaa Molotovin vaatimuksia vastaan sekä ilmaissut voimakkaan 

tahtonsa ”pitää sateenvarjoa Suomen yllä.”51 Käsitykseni mukaan Suomen ulkopoliittisesta 

näkökulmasta arvioituna ajanjaksoa rauhan solmimisesta maaliskuussa 1940 kesäkuussa 1941 

alkaneeseen jatkosotaan määrittikin yleinen epävarmuus. Blücher sanoitti päiväkirjassaan 

varsin kuvaavasti Suomen kiristyneen turvallisuuspoliittisen tilanteen vuodenvaihteessa 1940–

1941 toteamalla: ”Suomi näyttäytyy miehenä, joka nyt makaa jättiläiskäärmeen kupeella ja 

jonka täytyy joka hetki odottaa, että tämä hänet nielaisisi kitaansa.”52 

 

Välirauhan ajan sanomalehtikirjoitusten uutissivuja sekä pääkirjoituksia seuraamalla saa 

käsityksen, jonka mukaan Suomen sisä- ja ulkopolitiikan pitkän linjan tavoitteita seurattiin 

aktiivisesti niin oikeiston kuin vasemmiston äänenkannattajien julkaisuissa. Ulkopoliittinen 

 
50 Jokipii 1987, 144. 
51 Blücher, Wipert von: Suomen kohtalonaikoja – Muistelmia vuosilta 1935–44. Werner Söderström 

Osakeyhtiö. Porvoo/Helsinki 1950, 211–213. 
52 Blücher 1950, 225.  
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kirjoittelu seurasi erityisesti suhteiden kehittymistä Saksaan ja Neuvostoliittoon. 

Sisäpoliittisella rintamalla kuohuntaa puolestaan aiheutti presidentti Kyösti Kallion äkillinen 

menehtyminen sairaskohtaukseen 19. joulukuuta 1940. Kallion tilalle presidentin virkaa 

toimittamaan valittiin Risto Ryti. Tuon hallituksen johtoon, pääministeriksi, nimitettiin Jukka 

Rangell, jonka hallitus oli koalitiohallitus.53 Ensimmäisessä ohjelmajulistuksessaan uusi 

hallitus ilmoitti noudattavansa edellisen hallituksen ulko- ja sisäpoliittisia suuntaviivoja. 

Ohjelmajulistuksen sisäpoliittiset painotukset korostivat jälleenrakennustöiden tärkeyttä, 

ulkopolitiikassa vastaavasti korostuivat pyrkimykset rauhaan ja puolueettomuuteen.54 

 

Ensimmäisessä virallisessa audienssissaan vastavalitun Suomen pääministerin kanssa 

tammikuussa 1941 Blücher esitti toiveen, jonka mukaan Saksan ja Suomen suhteita voitaisiin 

kehittää myönteiseen suuntaan. Blücherin päiväkirjamerkintöjen mukaan he löysivät 

kahdenkeskisissä keskusteluissaan yhteisymmärryksen maiden välisten suhteiden 

syventämisestä. Blücherin mukaan hän esitti lisäksi Rangellille toiveen, jonka mukaan Suomen 

sanomalehdistön sävyn tulisi myös vaiheittain muuttua ”saksalaisystävällisemmäksi,” tosin 

korostetun hillityssä muodossa. Blücherin mukaan Rangell myöntyi myös tähän, kuitenkin 

kannustaen äärimmäiseen varovaisuuteen.55 

Käsitykseni mukaan Rangellin ja Blücherin keskusteluissa toistuneilla varovaisuuden 

kehotuksilla viitattiin yksinomaan Neuvostoliittoon sekä sen läntisiin liittolaisiin, joiden 

saatettiin arvioida suhtautuvan kielteisesti, mikäli Suomi ja Saksa tiivistäisivät virallista 

kanssakäyntiään. Blücherin ja Rangellin keskusteluissa esille nousseet maininnat 

kahdenkeskisten suhteiden syventämisestä sekä saksalaisjulkikuvan myötämielisestä 

muokkaamisesta muodostavat tärkeän taustan tehdessä arvioita Suomen ja Saksan virallisen ja 

 
53 24. Ryti 27.3.1940 - 4.1.1941 & 25. Rangell 4.1.1941 - 5.3.1943. Haettu osoitteista: 

https://valtioneuvosto.fi/-/24-paaministeri-risto-rytin-ii-hallituksen-ohjelma (Ryti) 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa/historiaa/hallitukset-ja-ministerit/raportti/-/r/m1/25 (Rangell).  
54 Rangellin ohjelmapuhe valtioneuvoston yleisessä istunnossa 04.01.1941. ”Uusi hallitus tulee ulko- 

ja sisäpolitiikassaan noudattamaan edellisen hallituksen ohjelmassa esitettyjä suuntaviivoja.” Haettu 

osoitteesta: https://valtioneuvosto.fi/-/25-paaministeri-johan-rangellin-hallituksen-ohjelma .  
55 Ensimmäinen poliittinen keskusteluni uuden pääministerin kanssa. ”Ei ollut oikein ryhtyä siinä 

menettelemään hätiköiden. Suhteiden täytyisi edistää hitaassa tahdissa, tyynesti ja rauhallisesti”: 

Blücher 1950, 220–221.  
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epävirallisen yhteistoiminnan lähentymisestä välirauhan aikana. Käsitykseni mukaan Suomen 

ilmeinen myötämielisyys Saksaa kohtaan saattoikin tukea saksalaisten propagandapyrkimyksiä 

Suomessa. Näkemykseni mukaan kiristynyt jännitys Euroopassa heijastui myös Suomen 

valtionjohdon tekemiin sotilaspoliittisiin valintoihin sekä ohjasi Suomen ulkopoliittisen roolin 

asemoitumista suhteessa Saksaan. Erityisesti ajanjaksosta syksystä 1940 kevääseen 1941 

muodostui Suomen tulevaa asemoitumista Saksan kyljessä määrittävä vaihe. 

Välirauhan aikana maiden välit tiivistyivätkin erityisesti ei-valtiollisella tasolla, erityisesti 

kulttuurin, urheilun, tieteen ja taiteen aloilla. Samanaikaisesti valtiotason toimijat hyödynsivät 

näitä epävirallisen suhdetoiminnan väyliä toteuttaakseen maiden välistä virallista politiikkaa. 

Näkemykseni mukaan Suomen ja Saksan yhteistoiminta oli molemminpuolista, ja välirauhan 

aikana nähtiin paljon niin suomalais-saksalaisia yhteistapahtumia kuin eri toimijoiden 

vierailuja sekä vastavierailuja maiden välillä. Seuraavassa välirauhan ajan saksalaisia 

propagandatuotteita Helsingissä. 

3.1. Suomi-Ruotsi-Saksa yleisurheilukolmimaaottelu – 09/1940 
 

”Istuin joka ilta virallisten tilaisuuksien päätyttyä pitkät ajat valtakunnan-urheilunjohtajan 

kanssa huoneessani viskilasin ääressä. Herra v. Tschammer lausui tällöin useaan kertaan, että 

hänellä oli mielessä sellainen tunne kuin hänen tulollaan Suomeen (Saksan) urheilija-

maajoukkueen johtajana olisi tällä kertaa erikoinen ulkopoliittinen merkitys. Führer oli 

nimenomaan henkilökohtaisesti hyväksynyt hänen tänne tulonsa, ja herra v. Tschammer oli 

taipuvainen otaksumaan, että hän urheilijoineen oli ensimmäisenä merkkinä Saksan Venäjää 

ja Suomea kohtaan noudattaman politiikan alkavasta uudelleensuuntauksesta.” 56 

 

Suomi oli kesästä 1938 asti valmistaututunut vuoden 1940 kesäolympialaisiin, jotka kuitenkin 

peruttiin Saksan hyökättyä Puolaan syyskuussa 1939 ja toisen maailmansodan alettua. 

Loputkin olympiahaaveet karistuivat Suomen jouduttua osaksi sotatoimia marraskuussa 1939 

ja Suomen olympialaisia valmistelleen kisatoimikunnan päättäessä toimintansa.57 Kisojen 

peruuntuminen oli valtava pettymys, josta helsinkiläisiä muistutti kesällä 1938 Taka-Töölöön 

 
56 Blücher 1950, 206. 
57 Jokisipilä & Könönen 2013, 290. Huom. Suomi sai kesäolympialaiset Japanilta, joka ei pystynyt 

järjestämään kisoja maan käydessä täysimittaista sotaa Kiinaa vastaan.  
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valmistunut Helsingin Olympiastadion. Stadion säästyi talvisodan pommituksilta, mutta sodan 

jälkeen stadionilla oli ehditty järjestää ainoastaan kaatuneiden urheilijoiden muistokisat 20.- 

22.7.1940.58 Syyskuussa 1940 päätettiin kuitenkin järjestää urheilun suurtapahtuma 

Helsingissä, kun Suomen ja Ruotsin yleisurheilijoiden oli tarkoitus kohdata vuosittaisessa 

yleisurheilumaaottelussa. Vuodesta 1925 lähtien järjestetty perinteinen Suomi-Ruotsi-

maaottelu laajentui poikkeuksellisesti kolmimaaotteluksi, kun Saksa liittyi kisajärjestelyihin 

yllättäen mukaan kesän 1940 lopulla. 

 

Kisojen laajentamispäätös oli näkemykseni mukaan erikoinen huomioiden maaottelun 

henkisen erityisaseman yhtenä pohjoismaisen yhteyden symboleista. Tarkastelemalla kisojen 

kynnyksellä ilmestyneitä suomalaisia sanomalehtijulkaisuja voi tehdä tulkinnan, jonka mukaan 

Saksan poikkeukselliseen mukaantuloon suhtauduttiin myötäilevästi. Saksaan suoranaisen 

ihailevasti viitanneita otsikoita ilmeni pääosin oikeiston äänenkannattajien julkaisuissa. 

Esimerkiksi Uusi Suomi toivotti kolmella kielellä laaditussa pääkirjoituksessaan maaotteluun 

osallistuvat kolme urheilukansaa tervetulleeksi Helsinkiin. Uuden Suomen pääkirjoituksen 

loppusanat puolestaan viittasivat Saksan elinvoimaisuuteen: ”Kun Saksa nyt samaan aikaan, 

jolloin sen aseet ovat hankkineet itselleen katoamatonta loistoa, lähettää voimakkaan 

urheilujoukkueen kolmen maan kamppailuun, on se osoituksena kolmannen valtakunnan 

elintarmosta ja kukistamattomasta tahdosta.”59 

 

Blücherin päiväkirjamerkinnöistä ilmenee, että aloite Saksan mahdollisesta osallistumisesta 

kisoihin tuli Suomen Urheiluliitolta, josta oli lähetetty Saksan urheilujohdolle osanottokutsu 

maaotteluun.60 Jokisipilän ja Könösen mukaan Saksan urheilujohto oli vuoden 1939 lopulla 

päättänyt ryhtyä aktivoimaan urheilusuhteitaan, joilla nähtiin olevan poliittista propaganda-

arvoa.61 Jokisipilän ja Könösen mukaan Suomelle saksalaisten mukaantulo antoi myös vahvan 

symbolisen viestin, jonka mukaan Suomi ei ollut uuden sodan kynnyksellä yksin, vaan sillä 

saattoi nyt olla kontakteja Manner-Euroopan suurmaahan. Jokisipilä ja Könönen esittävät, että 

 
58 Jokisipilä & Könönen 2013, 291–292. 
59 US 5.9.1940 (NO 240), 4.  
60 Blücher 1950, 203. Päiväkirjamerkintä 12.8.1940. Huom. NSDAP:n pää-äänenkannattaja lehti 

Völkischer Beobachter painotti kotimaan julkaisuissaan Suomen aloitteellisuutta. Jokisipilä & 

Könönen 2013, 297. Lainattu Völkischer Beobachter julkaisua 26.8.1940.   
61 Jokisipilä & Könönen 2013, 295.  
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Saksa vastaavasti ymmärsi ”pienoisolympialaisiksi” nimetyn ja julkisuutta keräävän 

tapahtuman painavan poliittisen ulottuvuuden, jonka vuoksi kolmimaaottelu toimi 

ihanteellisena työkaluna Saksa-kuvan parantamiseksi Pohjolassa.62 Mielestäni edellä mainitun 

ohella tulee myös ottaa huomioon syksyn 1940 yleistilanne Euroopassa, joka antoi viitteitä 

jyrkästä vastakkainasettelusta suurvaltojen välillä. Saksan mukaantuloon on siis myös 

yhdistettävissä vahva ulkopoliittinen julkisanoma Neuvostoliiton suuntaan, vaikka kyseessä oli 

lähtökohtaisesti ei-poliittinen urheilutapahtuma. 

 

Saksan ja Ruotsin urheiludelegaatiot saapuivat Helsinkiin 6. syyskuuta 1940. Joukkueiden 

saapuminen tallentui Suomi-Filmi Oy:n laatimalle kaksiosaisalle videodokumentoidulle 

uutiskatsaukselle.63 Katsauksen perusteella Saksan delegaatio oli selkeästi virallisempi kuin 

täysin urheilijoista koostunut Ruotsin delegaatio. Tulkintaani Saksan delegaation 

virallisuudesta tukee erityisesti delegaation johtajana toimineen Saksan valtakunnan 

urheilujohtaja, von Tschammer und Ostenin näkyvä läsnäolo. Molempia delegaatioita oli 

vastassa myös joukko korkea-arvoisia virkahenkilöitä, muun muassa Suomen Urheiluliiton 

puheenjohtaja Urho Kekkonen, lähettiläs Blücher sekä opetusministeri Antti Kukkonen. 

Näkemykseni mukaan korkea-arvoisten virkahenkilöiden läsnäolo viesti puolestaan 

tapahtumalle annetusta merkityksellisyydestä. 

 

Saksan delegaatio keräsi heti runsaasti huomiota suomalaisissa sanomalehdissä. Maaottelun 

avajaisten aattona von Tschammer järjesti suomalaistoimittajille haastattelutilaisuuden, josta 

muun muassa Uusi Suomi laati laajan koosteartikkelin. Von Tschammer aloitti tilaisuuden 

kiittämällä suomalaisia Saksan delegaatiolle annetusta mahdollisuudesta saapua Suomeen. 

Tämän jälkeen hän siirtyi puhumaan kansallissosialistisesta urheilukasvatuksesta, jonka 

keskiössä oli hänen näkemyksensä mukaan Hitler-Jugend. Lopuksi von Tschammer nosti esille 

eräitä Saksan valtion suorittamia ponnistuksia saksalaisen urheilun sekä kansan 

ruumiinkasvatustyön hyväksi. Saksalaista urheilukasvatustyötä ylistäneen 

haastattelutilaisuuden loppusanoissa von Tschammer kommentoi myös suomalaista ja 

saksalaista yhteistyötä sekä esitti toivomuksensa Suomenmaan mahdollisesta kasvusta 

 
62 Ks. ”Pienoisolympialaiset.” Helsingin Sanomat 8.9.1940 (NO 243), 16. Ks. Saksan intresseistä. 

Jokisipilä & Könönen 2013, 296–297.  
63 Maaottelu Suomi-Ruotsi-Saksa lauantaipäivä 7.9.1940, video, Suomi-Filmi Oy. Haettu osoitteesta: 

https://www.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_606253.  
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tulevaisuudessa: ”Toivon, että Saksan ja Suomen kansat vastedeskin ovat yhteistyössä. Lopetan 

esitykseni toivomuksella, että Suomen urheilu ja Suomenmaa edelleen kasvaisi ja 

kukoistaisi.”64  

 

Tulkintani mukaan erityisesti von Tschammerin viittaukset ”Saksan ja Suomen kansojen 

yhteistyöhön” sekä ”Suomenmaan kasvuun” ovat yhdistettävissä integraatiopropagandan 

mukaiseen idealistisen tulevaisuuskuvaston luomiseen, jolla pyritään tavoittelemaan 

myötämielistä reaktiota yleisöltä. Retoriikan sävy on näkemykseni mukaan käsitettävissä 

valkoisena propaganda, jolla pyritään vahvistamaan luottamusta puhumalla käynnissä olevasta 

ja jatkuvasta yhteistyöstä.65 Viittauksista saksalaiseen urheilukasvatustyöhön on puolestaan 

tunnistettavissa saksalaisen propagandakuvaston mukaisia teemoja arjalaisen kansanaineksen 

käsityksestä, nuoruuden ihannoinnista sekä edistyksen määritelmästä.66 Von Tschammerin 

pitämä puhe on myös erinomainen tapausesimerkki propagandistisen sanoman levittämisestä, 

jossa valtiotason toimija levittää propagandistista sanomaansa eteenpäin hyödyntäen 

joukkoviestintävälineitä. 

 

Kisat avattiin 7. syyskuuta. Ensimmäisen kisapäivän aluksi molemmat delegaatiot vierailivat 

sankarihautausmailla. Ruotsalaiset Hietaniemen talvisodan sankarihautausmaalla ja saksalaiset 

Vanhankirkon puiston vuoden 1918 kaatuneiden saksalaisten muistomerkillä. Molempien 

delegaatioiden vierailut taltioitiin myös edellä viitattuun Suomi-Filmin uutiskatsaukseen. 

Tämän tutkielman tutkimusongelman kannalta saksalaisten vierailu Vanhankirkon puiston 

muistomerkillä on merkittävä. Näkemykseni mukaan kyseessä oli lähtökohtaisesti symbolinen 

ele, mutta uutiskatsaukselle tallentuneesta julkisesta esiintymisestä on tulkittavissa myös 

joitain propagandistisia viitteitä. Etenkin delegaation ”valtiollisuus” painottuu ryhmän 

ulkoisissa tunnuspiirteissä sekä julkiesiintymisessä. Saksan delegaatio saapui puistoon jonossa 

marssien ja joukkoja johti von Tschammer. Hänen sotilaallinen esiintymisensä kiinnittää 

katsauksessa erityisesti huomiota, sillä aikaisemmin vierailun aikana siviiliasussa esiintynyt 

von Tschammer vaihtoi kunniakäynnille päällensä SA-univormun, punaisen hakaristi-

käsinauhan sekä vyölleen SA-miekan. Saksan delegaation sotilaallisia piirteitä painottaa myös 

 
64 Von Tschammerin haastattelu, US 7.9.1940 (NO 242), 11. 
65 White propaganda and integrative propaganda. Jowett & O’Donnell 2019 17.  
66 Saksalaisesta kuvastosta.  Jowett & O’Donnell 2019, 226.  
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dokumenttikatsauksessa esiintynyt tuntematon SS-

majuri, joka suorittaa seppeleenlaskun yhdessä von 

Tschammerin kanssa ja pysähtyy tekemää Sieg Heil 

–tervehdystä muun delegaation ohella.67 Nämä 

edellä kuvatut ulkoiset kuriositeetit vastaavat myös 

Jowettin ja O’Donnellin määritelmää 

kansallissosialistisista vallan symboleista, joilla 

pyritään viestimään valtiollisesta vallasta ja 

auktoriteetista.68  

 

Urheilutapahtumien ohella Olympiastadionilla 

nähtiin myös näkyviä kannanottoja Suomen 

talvisodan jälkeiseen tilanteeseen, kun Ruotsin ja Saksan delegaatiot marssivat yhdessä rivissä 

suomalaisista sotainvalideista kootun katsomonosan eteen tekemään kunniaa. Maaottelua 

seurasi myös eräitä merkittäviä suomalaisia ja saksalaisia valtiollisia edustajia, kun Suomen 

puolelta pääministeri Ryti ja sotamarsalkka Mannerheim sekä saksalaisista Blücher ja von 

Tschammer esiintyivät yhdessä kutsuvieraskatsomossa.69 Suomalaisissa sanomalehdissä 

maaottelu oli vahvasti näkyvillä koko kisaviikonlopun ajan ja tapahtuma sai urheiluosasto 

kirjoitusten ohella näkyvyyttä pääkirjoituksissa sekä etusivuilla. Kisojen päättymistä 

seuranneen aamun lehdissä Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Ilkka, Sosialidemokraatti 

sekä Uusi Suomi varasivat jopa etusivunsa kuvaliitteineen maaottelulle.70 Lisäksi Helsingin 

sanomat sekä Hufvudstadsbladet varasivat kokonaisen sivun julkaisuistaan maaottelusta 

kootulle kuvakoosteelle.71 Maaottelua koskeva julkinen kuvamateriaali koostui pääosin 

 
67 Maaottelu Suomi-Ruotsi-Saksa lauantaipäivä 7.9.1940, video, Suomi-Filmi Oy, haettu Finna.fi-

hakupalvelusta. 
68 ” Designed symbols that emphasize Nazi power and authority: the eagle, the Nazi “martyr’s blood, 

marching, the Heil salute, the carrying of swords and daggers, the use of fire, the swastika and the 

flag.” Jowett & O’Donnell 2019, 228. 
69 Maaottelu Suomi-Ruotsi-Saksa sunnuntaipäivä 8.9.1940, video, Suomi-Filmi Oy. Haettu 

osoitteesta: https://www.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_606254.   
70 HS 9.9.1940 (NO 244); HBL 9.9.1940 (NO 244); ILKKA 9.9.1940 (NO 243); SS 9.9.1940 (NO 

244); US 9.9.1940 (N0 244).  
71 HS 9.9.1940, 11; HBL 9.9.1940, 8. 

Kuva  1. Yleisöä Turuntiellä matkalla stadionille. 

(Helsingin kaupunginmuseo/Pietinen, Aarne 1940). 
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varsinaisista tapahtumakuvista, mutta useaan sanomalehtijulkaisuun oli nostettu myös 

kuvaliitteen 1 mukainen yleisnäkymä Turuntieltä. Kyseistä kuvaa näytettiin myös Suomi-

Filmin uutiskatsauksissa. Näkemykseni mukaan kuvassa nähtävään lippurivistöön on 

liitettävissä vahvaa symboliikkaa. Pohjoismaisten ristilippujen sekä hakaristin asettaminen 

samaan rivistöön Helsingin päätien varrelle on tulkittavissa julkisena solidaarisuuden eleenä. 

Mielestäni ele voidaan käsittää varsin poikkeuksellisena huomioiden Saksan ennen kisoja 

käynnistämät offensiivitoimet Pohjolassa. 

 

Laajan sanomalehti näkyvyyden ohella kisat myös selostettiin suorana Yleisradiossa ja 

ottelutapahtumista laadittiin Suomi-Filmi Oy:n toimesta edellä viitattu koostekatsaus. 

Propagandistisen sanoman levittämisen ja yhteistoiminnallisen viestimisen näkökulmista 

maaottelun keräämä julkisuus oli täten merkittävä ja kisojen sisällöt levisivät laajoille 

joukoille. Suomalaistoimittajat myös nostivat uutisoinnissaan aktiivisesti esillä edellä kuvatun 

kaltaisia saksalaisten julkiesiintymisiä sekä lausuntoja. Kansainvälinen urheilutapahtuma 

vilkastutti myös Helsingin katukuvaa, josta hyötyivät erityisesti paikalliset yritykset. 

Esimerkiksi Stockmann mainosti kisaviikonlopun aikana julkaistuissa sanomalehdissä 

suomen, ruotsin ja saksan kielillä, toivottaen ”ulkomaiset ystäväkansat tervetulleeksi 

pääkaupunkiin.”72 Kaksipäiväiset kisat keräsivät arviolta 60, 000 katsojaa Helsingin 

olympiastadionille.73 

 

Tutkimuskirjallisuus jakaa näkemyksen, jonka mukaan maaottelullaa oli vahva ulkopoliittinen 

yhteisviesti erityisesti Suomelta ja Saksalta Neuvostoliitolle. Esimerkiksi Jokipiin näkemyksen 

mukaan tapahtuma oli aikakonteksti huomioiden merkittävä, sillä se ”elvytti Suomen Saksan-

suhteita mitä luontevimmalla ja parhaalla tavalla.”74  Näkemykseni mukaan propagandistiselta 

ja poliittiselta arvoltaan varsinaista suurtapahtumaa merkittävämpänä yksityiskohtana voidaan 

pitää Saksan Helsinkiin lähettämää delegaatiota. Erityisesti valtakunnan urheilujohtajan ja 

kansallissosialistien sisäpiirin edustajan asemassa, von Tschammerin näyttävään Helsingin-

vierailuun on tulkintani mukaan liitettävissä selviä poliittisia tavoitteita. Väitettä tukee myös 

tämän kappaleen alkuun sisällytetty lainaus  Blücherin päiväkirjasta. Päiväkirjamerkinnän 

 
72 Esim. US 8.9.1940, 15.  
73 HBL 9.9.1940, 1; HS 9.9.1940, 1; US 9.9.1940, 1.  
74 Jokipii 1987, 224.  
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mukaan Blücher omaksui von Tschammerin kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta 

näkemyksen, jonka mukaan von Tschammer vaikutti olevan varma ”Saksan Venäjää ja 

Suomea kohtaan noudattaman politiikan alkavasta uudelleensuuntauksesta.”75 Näkemys on 

perusteltu, sillä von Tschammer kertoi Blücherille saaneensa hyväksynnän Helsingin 

vierailulleen itse valtakunnanjohtaja Hitleriltä.76 

 

Kaksi viikkoa kisojen päättymisestä Suomen ja Saksan valtiotason lähentyminen tuotiin myös 

julkisuuteen. Syyskuun 22. päivänä 1940 valtioiden välille solmittiin kauttakulkusopimus, joka 

mahdollisti Saksan maavoimien kuljetukset Pohjanmaan satamien ja Pohjois-Norjan rajan 

välillä. Sopimukseen kirjattiin myös artikla, joka salli Saksan ase- ja viljatoimitukset 

Suomelle.77  Maaottelun aikana käydyistä mahdollisista valtiollisista neuvotteluista ei voida 

puutteellisen lähdeaineiston valossa tehdä perusteltuja johtopäätöksiä. Näkemykseni mukaan 

maaottelun aikana nähty Suomen valtiojohdon julkinen esiintyminen saksalaisten rinnalla on 

kuitenkin tulkittavissa yksittäisenä mielenilmaisuna Neuvostoliiton suuntaan. Kysymys eleen 

mahdollisesta tarkoituksenmukaisuudesta on kuitenkin jätettävä spekulatiivisten arvioiden 

varaan. 

 

Tulkintani mukaan Saksan esiintyminen osana pohjoismaista urheilutapahtumaa tarjosi sille 

merkittävää propaganda-arvoa. Kisat ajoittuivat ajankohtaan, jolloin Saksa oli ottanut 

haltuunsa jo suurimman osan Keski-Eurooppaa, Norjan ja Tanskan sekä aloittanut Britannian 

pommitukset kisatapahtumien aikana, syyskuun 7. päivänä 1940.  Saksalla oli siis syitä 

mielikuvan muokkaukseen erityisesti Pohjolassa, jossa Saksan ja Neuvostoliiton välille oli 

jäänyt ainoastaan puolueeton Ruotsi sekä Suomi. Urheilutapahtumien lisäksi virallinen Saksa 

oli vahvasti esillä erinäisissä oheistapahtumissa. Saksalaisten kutsuvieraiden osalta Suomen-

vierailu jatkui oheisohjelman puitteissa vielä maanantaille 9.9. sekä tiistaille 10.9. Von 

Tschammer teki metsästysretken Harvialaan maanantaina ja illalla saksalainen tohtori Carl 

Diem esitelmöi yliopiston juhlasalissa aiheesta ”olympia-aate sodan aikana.” Päivän päätteeksi 

Nordische Gesellschaft -järjestö tarjosi päivälliset kutsuvieraille. Tiistaina Helsingin kaupunki 

 
75 Blücher 1950, 206. Ks. Jonas 2010, 172–173.  
76 Suomen Urheiluliiton välittämä kutsu saksalaisille oli tiettävästi käytetty itse Hitlerillä. Jokisipilä & 

Könönen 2013,296–297 & 300. Blücher 1950, 206.  
77 Blücher 1950, 206; Jokisipilä & Könönen 2013, 304; Jonas 2010, 172–173.  
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tarjosi lounaan kutsuvieraille hotelli Savoyssa, ja iltapäivän päätteeksi loput kutsuvieraat 

matkustivat kotiin Helsingistä. 78 

 

Kokonaisuudessaan Helsinkiin saapunut Saksan delegaatio jätti itsestään moitteettoman 

julkikuvan, jota kuvastivat esimerkillinen käytös sekä julkisesti osoitettu kunnioitus Suomen 

kansaa sekä korostetusti talvisodan veteraaneja kohtaan. Kaikilla yhteistoiminnan tasoilla 

tapahtui myös aktiivisesti viestimistä koko maaottelun ajan. Viestiminen tapahtui sekä urheilu- 

että oheistapahtumien aikana kuin viestintävälineiden välityksellä. Konkretiassa Saksan ja 

Suomen valtiolle jäi kaksi suursodan vaativuuden kannalta merkityksellistä sopimusta. 

Maaottelussa esiintyneistä saksalaisista propagandatuotteista näkyvimmät olivat virallisen 

Saksan ulkoiset tunnusmerkit: univormut, hakaristi-symbolit, delegaation julkisia esiintymisiä 

hallinnut kuri ja järjestys sekä delegaation eri tilanteissa väläyttämät sieg-heil-tervehdykset.  

Nämä ulkoiset tunnusmerkit vahvistavat edellä esittämääni väitettä, jonka mukaan Helsinkiin 

lähetetty urheiludelegaatio oli kansallissosialistisen Saksan virallinen edustaja, jonka julkinen 

toiminta ja esiintyminen olivat tarkoin harkittua. Saksalaisten julkipuheissa puolestaan 

vedottiin Suomen ja Saksan väliseen ystävyyteen sekä nostettiin esille eräitä Saksalle 

merkityksellisiä saavutuksia, kuten urheilukasvatustyö. 

3.2. Ulkomaanpiispa Theodor Heckelin Suomen-vierailu – 11/1940 
 

”Eniten matkani aikana minua on ilahduttanut se, että kaikkialla, niin henkisen kuin 

uskonnollisenkin kulttuurin alalla, Suomessa tapaa virtauksia, jotka muodostavat kiinteän 

siteen tämän maan ja Saksan, uskonpuhdistuksen kotimaan, välillä.”79 

 

Saksan kirkon ulkomaanpiispa Theodor Heckel aloitti 15. päivä marraskuuta yksitoista päivää 

kestäneen Suomen-vierailunsa.80 Heckel toimi vuonna 1934 perustetun Saksan kirkollisen 

 
78 Virallinen ohjelma. US 6.9. 1940 (NO 241), 13.  Huom. Jokisipilä & Könösen mukaan tohtori Carl 

Diemin Helsingin yliopiston juhlasalissa pitämä esitelmä olympia-aatteesta sodan aikana oli sama, jota 

hän operaatio Barbarossan käynnistyttyä kävi pitämässä itärintaman sotilaille. Jokisipilä & Könönen 

2013, 304.  
79 Piispa Theodor Heckel sanomalehtimiehille Helsingissä 22.11.1940. HS 23.11.1940 (NO 319), 8.  
80 Murtorinne, Eino: Veljeyttä viimeiseen saakka. Suomen ja Saksan kirkkojen suhteet toisen 

maailmansodan aikana 1940–1944. Suomen Kirkkohistoriallinen Seura. Helsinki 1975, 49.  
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ulkomaanviraston (saks. Kirchliches Aussenamt) johtajana. Murtorinteen mukaan Saksan 

kirkollisen ulkomaanviraston tehtäviin kuului ylläpitää ja edistää emämaan yhteyksiä 

ulkomailla toimiviin saksalaisiin kirkkoihin, synodeihin ja seurakuntiin sekä hoitaa suhteita 

Saksan kirkon kanssa ystäväsuhteessa oleviin ulkomaisiin kirkkoihin. 

Valtakunnankirkkohallituksen alaisuudessa ulkomaanviraston toimintaa kuitenkin harjoitettiin 

yksinomaan valtiollisten premissien sisällä.81 

 

Heckel saapui Suomeen arkkipiispa Erkki Kailan kutsumana. Saapumisensa yhteydessä 

antamassaan lausunnossa toimittajille Heckel kertoi vierailunsa aikana olevan erittäin halukas 

kuulemaan Suomen kirkon ponnisteluista jälleenrakennustöissä sekä ilmaisi oman kirkkonsa 

puolesta valmiutensa ojentaa Suomen kirkolle avustavan kätensä sekä asettumaan 

suomalaisten tueksi tässä työssä.82 Heckel kertoi matkan tarkoituksena olevan vierailut Turun, 

Helsingin ja Tampereen saksalaisissa seurakunnissa sekä tapaamiset eräiden suomalaisten 

virkaveljien kanssa.83 Vierailunsa aikana Heckel tapasi kirkollisten johtohenkilöiden ohella 

useita valtiotason edustajia, sillä hänelle järjestettiin yksityisaudienssit pääministeri Risto 

Rytin, opetusministeri Antti Kukkosen sekä lähettiläs Blücherin luona. Lisäksi Heckel tapasi 

eräitä epävirallisen tason toimijoita, jotka olivat pääosin suomalaisia kulttuuri- ja 

tiedevaikuttajia.84 Henkilötapaamisten ohella Heckelin virallinen ohjelma oli varsin tiukka. 

Ohjelmisto koostui pääosin seurakuntavierailuista ja jumalanpalveluksista. 

 

Tutkimuskirjallisuus on painottanut erityisesti saksalaispiispan Suomen-vierailun valtiollista 

luonnetta. Käsitystä ilmentää edellä viitattujen virallisten henkilötapaamisten ohella Heckelin 

tekemät siirtymät kohtaamispaikkojen välillä.  Jokisipilän ja Könösen sekä Westerlundin 

mukaan Heckelin siirtymistä vastasi Suomen valtio, joka antoi hänelle käytettäväksi oman 

auton kuljettajineen. Vierailun valtiollisuudesta viesti lisäksi auton keulaan asetettu 

kielekkeinen Suomen valtiolippu. Tutkimuskirjallisuuden mukaan Heckeliä maanteitä pitkin 

kuljettaneet ajoreitit olivat myös tietoisesti suunniteltu niin, että kansalaiset pääsivät näkemään 

 
81 Murtorinne, Eino: Risti hakaristin varjossa: Saksan ja Pohjoismaiden kirkkojen suhteet Kolmannen 

valtakunnan aikana 1933–1940. Suomen Kirkkohistoriallinen Seura. Helsinki 1972, 95–96.  
82Saksan kirkko haluaa tukea Suomen kirkkoa jälleenrakennustyössä. US 16.11.1940 (NO 312), 7.  
83 Biskop Heckel har anlänt till Finland. HBL 16.11.1940 (NO 312), 3.  
84 HS 24.11.1940 (NO 320), 12.  
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välähdyksen piispan saattueesta.85 Näkemykseni mukaan Heckelin Suomen-vierailun 

muodollisuuksia koskeneet kuriositeetit todentavat kirjallisuudessa esille noussutta 

tulkintalinjaa, jonka mukaan matkan todelliset syyt saattoivat lähtökohtaisesti olla ulko- ja 

kirkollispoliittiset huomioiden vierailuajankohdan poliittiset suhdanteet.86 Toisin sanoen 

vierailun ilmeiseksi taustavaikuttimeksi voidaan käsittää laajempi saksalais-suomalainen ulko- 

ja sotilaspoliittinen lähentyminen syksyllä 1940. Piispan näyttämiseen valtiovieraaseen 

rinnastettavana henkilönä on myös yhdistettävissä korkeaa symbolista arvokkuutta, joka on 

merkityksellistä huomioiden vierailun ajankohta välittömästi Saksan ja Neuvostoliiton 

neuvotteluiden jälkeen sekä Suomen ja Saksan aiemmin syksyllä laatima kahdenvälinen 

sotilaspoliittinen sopimus. Jowettin ja O’Donnellin mukaan propagandististen 

vaikuttamispyrkimysten arvioinnissa tulee aina painottaa toiminnan laajempi ajallinen 

konteksti, jota vasten propagandisti ohjaa toimintaansa.87 Piispan vierailun julkisiin 

muodollisuuksiin sekä vierailulle valikoituneeseen ajankohtaan voidaan täten perustellusti 

suhtautua kriittisesti. 

 

Helsinkiin Heckel saapui vierailunsa lopuksi, 22. marraskuuta. Helsingissä Heckel esitelmöi 

teologiasta suomalais-ruotsalaisessa pappeinkokouksessa sekä Helsingin yliopiston 

teologisessa tiedekunnassa. Lisäksi Heckel teki muodolliset vierailut Helsingin saksalaisen 

seurakunnan ja Helsingin seurakuntien vieraana sekä vieraili valtioneuvostossa ja Saksan 

suurlähetystössä. Helsingin-vierailunsa lopuksi Heckel teki lyhyet vierailut Porvooseen sekä 

Mikael Agricolan syntymäpitäjään Pernajaan.88 Helsinkiin saavuttuaan Heckel järjesti 

toimittajille haastattelutilaisuuden, jossa hän jakoi kiitoksia vierailunsa valmisteluista 

vastanneille tahoille, erityisesti arkkipiispa Erkki Kailalle. Heckel kiitteli myös Suomen 

kansaan, joka oli vastaanottanut hänet erityisellä sydämellisyydellä sekä kehui Suomen kirkon 

tilaa, jota hänen mukaansa määritti harras kristillisyys. Heckel viittasi myös Suomen ja Saksan 

”kiinteisiin siteisiin,” jotka muodostuivat maiden ”henkisen ja uskonnollisen kulttuurin 

virtauksista.” Lisäksi Heckel osoitti ”henkilökohtaisen myötätuntonsa” Karjalan evakoille, 

 
85 Jokisipilä & Könönen 2013, 282; Westerlund 2011, 137.  
86 Jokipii 1987, 225; Jokisipilä & Könönen 2013, 281–282; Westerlund 2011, 137–140. Huom. 

Lisäksi tulee huomioida Molotovin Berliinin-vierailu 12.11.1940, joka näkemykseni mukaisesti on 

tulkittavissa, niin ikään, merkittävänä taustavaikuttimena.  
87 The context in which the propaganda occurs: Jowett & O’Donnell 2019, 269–270. 
88 Murtorinne 1975, 52–53.  
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joita hän oli matkansa aikana tavannut.89 Näkemykseni mukaan Heckelin 

haastattelulausunnoissa korostuu erityisesti suostutteleva ja suomalais-saksalaiseen 

yhteistoimintaan kannustava retoriikka. Kommentit ovat tulkittavissa 

integraatiopropagandana, joka nojaa Heckelin ammatillisesta-asemasta pohjautuvaan 

hengelliseen argumentaatioon. Heckelin viittaus ”kiinteisiin siteisiin” on tulkintani mukaan 

liitettävissä Jowettin ja O’Donnellin määrittelemään käsitykseen retorisesta tehostinkeinosta, 

jolla pyritään luomaan vahoja mielikuvia kielikuvien välityksellä.90  

 

Tutkimuskirjallisuus sekä sanomalehtikirjoitukset antavat erityistä painoarvoa Heckelin 

Suomen-vierailun viimeisille päiville. Marraskuun 23. päivänä joukko suomalais-saksalaisia 

kirkkovaikuttajia kokoontui Helsingin Eteläisen suomalaisen seurakunnan seurakuntasaliin 

keskustelemaan mahdollisuudesta perustaa suomalais-saksalaista kulttuurivaihtoa teologian 

alalla edistävä tiedeseura. Kokouksen tuloksena päädyttiin perustamaan ”Luther-Agricola-

Seuraksi” nimetty suomalais-saksalainen yhdistys. Käytännössä kulttuurivaihto määrättiin 

käsittäväksi tiedetyön, johon lukeutui muun muassa eräiden Luther ja Agricola aiheisten 

kirjallistentöiden käännöstyöt. Huolimatta seuralle määritetystä tehtävästä, seuran 

puheenjohtajisto koostui pääosin suomalaisista ja saksalaisista kirkollisvaikuttajista. Seuran 

kunniapuheenjohtajaksi valikoitui arkkipiispa Erkki Kaila. Varsinaista puheenjohtajan 

tehtävää hoitamaan nimitettiin professori Antti Filemon Puukko sekä varapuheenjohtajiksi, 

niin ikään korkea-arvoiset piispat, Aleksi Lehtonen ja Max von Bonsdorff. Seuralle nimitettiin 

myös saksalainen sihteeri, Helsingin saksalaisen seurakunnan kirkkoherra Gert Sentzke. 

Kokouksen lopuksi Heckel ilmoitti myös lahjoittavansa tuhat Saksan markkaa perustetulle 

seuralle.91 

 

Murtorinne esittää väitteen, jonka mukaan Luhter-Agricola-Seuran perustaminen on 

tulkittavissa yksinomaan poliittisena eleenä Saksan puolelta. Murtorinteen mukaan seuran 

perustaminen voidaan nähdä ”Saksan kirkon veljenkäden ojennuksena Suomen kirkolle 

mahdollisimman näkyvällä tavalla, pyrkimyksenään rohkaista suomalaisia lähentymään 

 
89 Haastattelu seuraavissa lehdissä: HBL 23.11.1940 (319), 5; HS 23.11.1940 (319), 8; US 23.11.1940 

(319), 5.  
90 Language usage. Jowett & O’Donnell 2019, 279-281.  
91 Luther-Agricola sällskap grundat. HBL 24.11.1940 (NO 320), 6.  Tutkimuskirjallisuuden maininnat 

seuran perustamisesta: Jokisipilä & Könönen 2013, 282; Murtorinne 1975, 54–56.  
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Saksaa senhetkisen ulkopoliittisen tilanteen mukaisesti.”92 Näkemykseni mukaan erityisesti 

Saksan uuden järjestyksen (saks. Neuordnung) mukainen ideologinen strategia on 

yhdistettävissä Murtorinteen tulkintalinjaan seuran mahdollisista poliittisista pyrkimyksistä. 

Strategian mukaan Saksa tulisi sotilaallisten valloitusten kautta saavutetun valta-aseman sekä 

voimakkaan ideologisen työn avulla nousemaan dominoivaan asemaan ensiksi Euroopassa ja 

lopulta koko maailmassa. Tämän jälkeen uusi järjestys tulisi muuttamaan hallitsevat 

yhteiskunnalliset rakenteet, jotka noudattelisivat kansallissosialistisia periaatteita.93 Luther-

Agricola-Seuran perustaminen voidaankin tulkita ennen kaikkea tukevana elementtinä uuden 

järjestyksen mukaisessa ideologisessa työssä, josta Saksa olisi saattanut hyötyä sodan 

päätyttyä. 

 

Heckelin yhdentoista päivän vierailusta julkaistiin artikkeleita niin oikeistoin kuin 

vasemmiston äänenkannattajissa. Kirjoittelu ei kuitenkaan yltänyt vastaavaan näkyvyyteen 

kuin aiemmin viitattu yleisurheilumaaottelu. Sanomalehtikirjoituksissa nostettiin esille 

Heckelin virallisten tapaamisten ohella myös Heckelin myöntämät rahalliset avustukset 

suomalaiselle jälleenrakennustyölle sekä Luther-Agricola-Seuralle. Saksalaisvarat 

osoittautuivatkin ratkaiseviksi esimerkiksi Viipurin tuomiokirkon kunnostamistöissä vuonna 

1942.94 

 

Tutkimusaineiston perusteella Heckelin Suomen-vierailu jätti positiivisen vaikutelman 

ensisijaisesti kirkollisiin piireihin, mutta myös sanomalehtien kautta vierailun vaiheita 

seuranneisiin suomalaisiin. Esimerkiksi kirkollisen herännäisyysliikkeen kuukausilehti 

Herättäjässä Heckelin-vierailu tiivistettiin ylistävin sanoin seuraavasti: ”Piispa Heckelin 

vierailu on kirkollemme ja koko kansallemme mieliinpainuva ystävyydenosoitus. Se on sitä 

varsinkin nykyisenä aikana, jolloin useat kansat jatkavat ankaraa taistelua sodan verisillä 

kentillä. Samaan aikaan Saksan luterilainen kirkko lähettää kuitenkin korkean vieraansa 

maahamme osoittaen, että se tahtoo säilyttää luterilaisen uskonyhteyden särkymättömänä 

sodan tuottamista esteistä huolimatta.”95 Näkemykseni mukaan Heckelin-vierailu on 

tulkittavissa ensisijaisesti symbolisena eleenä, joka todentaa Suomen ja Saksan välistä 

 
92 Murtorinne 1975, 56.  
93 Uusi järjestys: Jokisipilä & Könönen 2013, 321–326.  
94 Westerlund 2011, 137–138.  
95 ” Tien ohesta tempomia.” Herättäjä 22.11.1940 (NO 47), 2.  
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kanssakäyntiä. Piispan julkiesiintyminen vaikutti varsin harkitulta, arvovaltaisen 

pidättäytyneeltä, mutta ulkoapäin näyttävältä ja kokonaisuudessaan moitteettomalta. Yllä 

esitettyyn viitaten, Heckelin julkiesiintyminen valtiollisena edustajana saattoikin tukea Saksan 

propagandistisia pyrkimyksiä, jotka tulkintani mukaan pyrkivät aktiivisesti luomaan 

vaikutelmaa Suomen ja Saksan valtiollisesta lähentymisestä välirauhan aikana. Erityisesti 

yksityistapaamiset suomalaisten valtiotason toimijoiden kanssa tukevat tätä tulkintaa. Heckel 

ei varsinaisesti pyrkinyt luomaan uusia käsityksiä Saksasta tai saksalaisista, vaan vahvisti jo 

olemassa olevaa käsitystä Suomen ja Saksan suhteiden erityisyydestä, jota esimerkiksi 

viittaukset kansojen sekä kirkkojen välisiin siteisiin ilmentävät. 

3.3. Saksalaiset konserttivierailut Helsingissä – 01/1941–05/1941 
 

”Berliinin filharmonikot on edustusorkesteri sanan parhaassa mielessä. Orkesterin taito ei 

ole arvosteltavissa. Se on kehitetty siinä määrin täydellisyyden asteelle, ettei mitkään toiveet 

sen suhteen ole mahdollisia.” 96 

 

Kulttuurin alalla toteutettiin useita saksalaisvierailuja alkukeväällä 1941. Helmikuussa 

Helsingissä nähtiin kaksi peräkkäistä saksalaista konserttivierailua, jotka saivat osakseen 

paljon näkyvyyttä suomalaisissa viestimissä. Helmikuun 13. päivänä Helsingin Oopperassa 

esiintyi saksalainen baritoni, professori Gerhard Hüsch97 ja heti seuraavana iltana, helmikuun 

14. päivänä saksalainen ylioppilaskuoro esiintyi Helsingin Konservatoriossa.98 

Kansainväliseltä tunnettavuudeltaan merkittävin konserttivierailu ajoittui puolestaan 

loppukevääseen 1941, kun Kolmannen valtakunnan virallisen orkesterin aseman omaksunut 

Berliinin filharmonikot esiintyi Helsingin Messuhallissa toukokuun 18. päivänä.99 

 

 
96 HS 19.5.1941 (NO 133), 6.  
97 Professor Gerhard Hüsch i Helsingfors:  HBL 9.2.1941 (NO 38),10. 
98 Tyska studentkören här: HBL 14.2.1941 (NO 43), 6. 
99 Konserten i Mässhallen: HBL 19.5.1941 (NO 133), 1 & 5. Huom. Jokisipilä & Könönen esittävät 

arvion orkesterin asemasta Kolmannen valtakunnan virallisena orkesterina. Heidän mukaansa 

orkesteria ei olisi Suomessa nähty ilman ”korkeampien tahojen hyväksyntää:” Jokisipilä & Könönen 

2013, 285. 
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Peräkkäisinä iltoina helmikuussa esiintyneiden saksalaisesiintyjien vierailut järjestettiin 

yksityisten toimijoiden puolesta sekä aikaisemmin luotuja suhteita hyödyntäen. 

Sanomalehtitietojen mukaan suomalaissäveltäjä Yrjö Kilpinen toimi Hüschin-vierailun 

järjestäjätahona ja vastaavasti Suomen ylioppilaskuntien liitto vastasi 30-henkisen 

saksalaiskuoron vierailujärjestelyistä.100 Molemmat konsertit olivat kaikille avoimia ja 

sanomalehtien laatimien koosteartikkelien mukaan loppuunmyytyjä. Molemmissa konserteissa 

kuultiin pääosin vanhempia saksalaisia sävellyksiä, lähinnä Wagneria sekä saksalaisia 

kansanlauluja. Saksalainen ylioppilaskuoro esitti myös eräitä uudempia tuotteita, mutta 

sanomalehtien koosteartikkeleissa ei täsmennetty, mistä tuotteista esityksen uudempi osuus 

koostui. Hüschin ja ylioppilaskuoron Helsingin-vierailut päättyivät ministeri Kukkosen 

järjestämään viralliseen vastaanottoon, jossa olivat myös läsnä muun muassa säveltäjä 

Kilpinen sekä lähettiläs Blücher. Lisäksi Suomen ylioppilaskuntien liitto järjesti 

kutsuvierasillalliset saksalaisvieraille.101 

 

Hüschin ja ylioppilaskuoron esiintymisiä käsittelevissä uutisartikkeleissa nostettiin näkyvästi 

esille molempien vierailujen poikkeuksellisuus, sillä Euroopassa vallinneesta sotatilasta 

huolimatta esiintyjät olivat halukkaita matkustamaan Suomeen. Erityisesti ylioppilaskuoron 

vierailu käsitettiin useissa kirjoituksissa hyvin poikkeukselliseksi. Kuoronjohtaja Dietrich 

Huber kertoi suomalaistoimittajille antamassaan lausunnossa, että kaikki kuoron miespuoliset 

jäsenet olivat Suomen-vierailun aikana aktiivisessa rintamapalveluksessa eri puolella 

Eurooppaa. Huberin mukaan miehet olivat kuitenkin saaneet lomaa Suomen-matkaa varten, 

vaikkakin osa puolikuntoisena, sillä osa heistä oli Huberin kertoman mukaan haavoittunut 

taisteluissa.102 Vastaavasti Hüschin-vierailua käsittelevistä kirjoituksista ilmenee, että 

 
100 Tiedot Hüshcin-vierailusta: Professor Gerhard Hüsch i Helsingfors. HBL 9.2.1941 (NO 38), 10; 

Tiedot saksalaisen ylioppilaskuoron-vierailusta: HS 14.2.1941 (NO 43), 9.  
101 Tiedot koskien Hüschia: HBL 9.2.1941, 10. Huom. Hüsch teki myös lyhyet esiintymiset Helsingin 

konservatoriossa 10.2. sekä Yleisradiossa 12.2. Ooppera oli kuitenkin Hüschin pääesiintyminen.  Ks. 

mainosilmoitukset konservatorion ja Yleisradion esityksistä: HS 8.2.1941 (NO 37), 1 & HS 12.2.1941 

(NO 41), 15. Tiedot koskien ylioppilaskuoroa: US 14.2.1941, 9; Tiedot koskien virallisia vastaanottoja: 

HS 14.2.1941, 5; Finna-kuvapalvelu valokuva. Pietinen, otso 1941 ”Saksalaisvieraita Suomen 

ylioppilaskuntien liiton illallisella.” Haettu osoitteesta 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.38451B354CAE081834FA81A940CC68D1 .  
102HS 14.2.1941 (NO 43), 9. 
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saksalaisen baritonin Suomen-matkaa pidettiin hänen henkilökohtaisena 

kunnianosoituksenansa Suomelle, sillä kertomansa mukaan hän piti ”Suomea toisena 

kotimaanaan.” Ajan Suunta puolestaan liitti Hüschin-konsertista laatimaansa arvosteluun 

vahvaa vertauskuvallista symboliikkaa, jossa viitattiin maiden väliseen yhdyssiteeseen, jota 

Hüsch vierailullaan väitetysti vahvisti: ”Me tunnemme (nyt) lämpimän kädenpuristuksen ja me 

vastaamme siihen miehekkäästi rutistaen.”103 

 

Näkemykseni mukaan edellä viitatut esimerkit suomalaisista sanomalehtikirjoituksista ovat 

osoituksia saksalaisille vierailuille annetuista merkityksistä.  Sota-aikana toteutetut ulkomaiset 

konserttivierailut olivat varsin poikkeuksellisia jo itsessään, ja niihin voitiin täten yhdistää 

erityisiä symbolistisia merkityksiä, kuten Hüschin kommentti Suomesta toisena kotimaanaan 

sekä Ajan Suunnan käyttämä kielikuva veljellisestä kädenpuristuksesta osoittavat. 

Samanaikaisesti saksalaisten antamista lausunnoista suomalaisille toimittajille on tulkittavissa 

vahvoja lukijan tunteihin vetoavia painotuksia. Kirjoitukset vahvistavat erityisesti mielikuvaa 

saksalaisten pyyteettömyydestä ja niihin on täten yhdistettävissä tulkinta yleisön tunteihin 

vetoavasta vaikutuksesta. Esimerkiksi Huberin kommentti haavoittuneista kuoron jäsenistä 

voidaan nähdä yksittäisenä lukijan tunteisiin vetoavana lausuntona.  

 

Uuteen Suomeen nimimerkillä ”H.K.” julkaissut kirjoittaja lainasi myös Huberin antamaa 

kiitoksenosoitusta suomalaisyleisölle konsertin päätteeksi, joka puolestaan viittaa kuvaan 

saksalaisten pyyteettömyydestä: ”Meillä on vain yksi pyyntö (teille): Palvella isänmaata.” 

”H.K.” vastasi kirjoituksessaan Huberin pyyntöön toteamalla, että saksalaiskuoro oli täyttänyt 

kuoronjohtajan mainitseman tehtävän, jonka lisäksi ”se vierailullaan lujitti yhä ennestään 

maiden välistä ystävyyttä.”104 Tulkinani mukaan niin Huberin lausunto kuin HK:n kirjoitus 

ilmentävät tunteita herättävää retoriikkaa, jolla pyritään vahvistamaan lausunnolle annettuja 

merkityksiä. Huberin käyttämä isänmaan käsite puolestaan ilmentää verbaalista symboliikka. 

Edellä kuvatut viittaukset ovat myös tulkittavissa Jowettin ja O’Donnellin määrittelemänä 

retorisena propagandatekniikkana, joka nojaa tunnepitoisen kielen käyttöön vahvistaen 

olemassa olevia merkityksiä.105 

 
103 Arvokas vierailu Oopperassa: AS 14.2.1941 (NO 37), 2.   
104 Nimim. H.K. US 14.2.1941, 10.  
105 Arousal of Emotions and Language Usage (askel 7): Jowett & O’Donnell 2019, 279-282.  
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Kevään saksalaisten orkesterivierailujen kauden huipentanut Berliinin filharmonikkojen 

konsertti toteutettiin osana orkesterin Euroopan kiertuetta.106 Filharmonikkojen Helsingin 

Mesuhallin konserttiohjelma edusti klassista saksalaista linjaa: Beethovenin 1. sinfonia, 

Brahmsin F-duuri sinfonia sekä Richard Wagnerin sävellyksiä.  Konsertin jälkeen orkesteri 

poistui laivalla välittömästi Suomesta, jotta se pysyisi aikataulussa. Kiireelliseen aikatauluun 

sekä orkesterin yleisiin käytäntöihin vedoten, orkesteri pidättäytyi myös haastatteluista sekä 

virallisista vastaanotoista.107 Filharmonikkojen konsertti sai suomalaislehdistössä arvoistansa 

näkyvyyttä niin oikeiston kuin vasemmiston äänenkannattajissa. Konsertista julkaistiin 

etusivun artikkeleita ja useimpiin artikkeleihin oli liitetty suuri yleiskuva täydestä 

Messuhallista.108 Sanomalehtikirjoitusten perustella orkesteri teki suomalaisyleisöön valtavan 

vaikutuksen. Esimerkiksi Ajan Suunta päätti konserttiarvionsa sanoihin: ”Berliinin 

filharmonisen orkesterin konsertti oli monituhatlukuiselle yleisölle kohottava taiteen 

juhlahetki. Hartaina kuunneltiin Saksan ja samalla koko maailman säveltäjien luomuksia.”  

Lehti myös uutisoi säveltäjä Kilpisen kiitospuheesta orkesterille, jossa Kilpinen ”korosti 

Saksan ja Suomen läheistä yhteenkuuluvaisuutta.”109 

 

Tulkintani mukaan edellä kuvattujen saksalaisten konserttivierailujen tarkoituksena oli tuoda 

saksalaisia kulttuurituotteita suomalaisten nähtäväksi.  Saksalaiset viestivät suomalaisten 

kanssa välillisesti sanomalehtilausuntojen kautta sekä suoraan varsinaisten konsertti-iltojen 

sekä oheistapahtumien välityksellä. Kaikki edellä viitatut Helsingin konsertit taltioitiin myös 

nauhalle ja jaettiin suorana Yleisradiossa. Yllä olevasta voi päätellä, että yhteistoiminnallista 

viestimistä tapahtui kaikilla kolmella tasolla. Saksalaisten musiikkiohjelmistoon ei kuulunut 

varsinaisia propagandasävelmiä, vaikka filharmonikkojen ohjelmistoon kuuluneet Wagnerin 

sävellykset ovat tutkimuskentällä usein yhdistetty kansallissosialistiseen 

propagandakuvastoon. Tästä ei voida tämän tutkielman näkökulmaan nojaten kuitenkaan tehdä 

pitäviä johtopäätöksiä. Näkemykseni mukaan orkesterivierailujen suurin propaganda-arvo 

 
106 Kiertuepaikkoina toimivat Saksan miehitysalueen suurkaupungit Ranskassa, Espanjan 

suurkaupungit sekä Portugalin pääkaupunki Lissabon.  
107 US 18.5.1941, 18. 
108 Esim. AS 19.5.1941 (NO 113), 2; HBL 19.5.1941 (NO 133), 1; US 19.5.1941 (NO 133), 6; SS 

19.5.1941 (NO 134), 1. 
109 Viittaus ja tiedot kiitoksenosoituksista: AS 19.5.1941, 2.  
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Saksalle oli niiden ajoitus sekä konserttien keräämä näkyvyys. Kokonaisuudessaan vierailut 

olivat ennen kaikkea osoitus suomalaisten halusta vastaanottaa saksalaisvieraita myös 

kiristyneen suurvaltapoliittisen tilanteen alla keväällä 1941, josta osoituksena vierailujen vahva 

näkyvyys suomalaisissa viestimissä. 

3.4. Tiedevieras – professori Albrecht Haushoferin luentovierailu Helsingissä 

02/1941 
 

”Maailman poliittiset probleemit, huomautti prof. Haushofer, riippuvat suureksi osaksi siitä, 

että kaikilla kansoilla ei ole tarpeellisia elinmahdollisuuksia, kun taas toisaalla 

mahdollisuudet jäävät suuressa määrin käyttämättä.”110 

 

Kulttuurin ja urheilun ohella tiede tarjosi näkemykseni mukaan tehokkaan näyteikkunan 

saksalaisille propagandatuotteille, sillä Suomen tiedeyhteisössä oli useita, jo ennen toista 

maailmansotaa perustettuja suomalais-saksalaisia tiedejärjestöjä.111 Järjestöjen lisäksi 

suomalais-saksalaista tiedeyhteistyötä harjoitettiin ylioppilasjärjestöissä, kirkollisissa 

järjestöissä sekä suomalais-saksalaisissa yhdistyksissä. Suomalaiset sivistyneet olivat 

puolestaan jo 1500-luvulta lähtien hakeneet teologian oppejaan Saksasta, ja 1900-luvun 

suomalainen yliopistolaitos oli laaja-alaisesti omaksunut 1700- ja 1800-lukujen saksalaisen 

tieteen ja filosofian alalla otetut edistysaskeleet. Saksankieli oli sotienvälisellä kaudella tärkein 

vieras kieli Suomen oppikouluissa ja korkeakoulutus puolestaan nojasi saksalaiseen 

akateemiseen asiantuntijuuteen, sekä luennoitsijoissa että oppikirjoissa.112 

 

 
110 Professori Albrecht Haushofer antamassaan lausunnossa lehtimiehille saavuttuaan Helsinkiin 

6.2.1941. SS 7.2.1941 (NO 36), 7. 
111 Esim. Akademischer Deutsche Verein, Finnisch-Deutscher Studentverein sekä Luther-Agricola 

Gesellschaft. Westerlund 2011, 15.  
112 Esim. Lukuvuonna 1934–1935 Helsingin yliopiston lääketieteellisen tdk:n 60 kurssikirjasta 45 oli 

saksalaisperäisiä ja vain yksi englantilainen ja kolme ranskalaista. Maailmansotien välisenä aikana 

Helsingin yliopiston käyttämistä 170:stä professuurin asiantuntijasta 49 oli saksankielistä ja 56 

ruotsinkielistä. Hietala et.al: Tutkijat ja sota. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä 2006, 31–33; 

Jokisipilä & Könönen, 2013, 39. 
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Näkemykseni mukaan suomalainen tiedeyhteisö ei ollut irrallaan eurooppalaisesta 

tiedeyhteisöstä, jossa niin ikään yleisesti tunnustettiin Saksan erinomainen maine tieteen ja 

tutkimuksen alalla. Suomen ja Saksan tiedemiesvaihtoa 1930–1940-luvuilla tutkineen Hietalan 

mukaan tiedeyhteistyöstä saksalaisten kanssa saattoi kuitenkin muodostua poliittinen kysymys 

kansallissosialistien noustua valtaan vuonna 1933, jolloin myös tiede – muiden toiminallisten 

yhteenliittymien tavoin – siirtyi valtion ohjaukseen. Saksalaiselle tiedeyhteisölle tämä tarkoitti 

kansallissosialistien asettamien ideologisten päämäärien toteuttamista tieteellisessä tutkimus- 

ja opetustyössä. Ideologisiin päämääriin nojaavien normien mukaisesti, tieteelliset alat saivat 

uuden tehtävän, jonka mukaan niiden tuli harjoittaa tieteitä ”kansakunnan yhteisen edun 

mukaisesti.” Hietalan mukaan ideologinen päämäärä näkyi konkreettisesti erityisesti 

germanistiikan, kansantieteen, antropologian, historian ja maantieteen aloilla, joiden kautta 

pyrittiin luomaa pohjaa, perustusta sekä oikeutusta puhtaan saksalaisen kansanyhteisön (saks. 

Volksgemeinschaft) puolesta.113 

 

Suomessa saksalainen tiedeosaaminen sai osakseen paljon huomiota helmikuun 7. päivä 1941, 

kun Berliinin yliopiston poliittisen maantieteen tutkija ja professori Albrecht Haushofer saapui 

luennoimaan Helsinkiin, Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen kutsumana.114 

Tutkimuskirjallisuuden perusteella Albrecht Haushoferin voidaan tulkita tulleen tunnetuksi 

kotimaassaan erityisesti isänsä, Karl Haushoferin, kautta, joka tunnettiin kansallissosialistisen 

Saksan johtavana geopolitiikan asiantuntijana. Tutkimuskirjallisuudesta omaksumani 

käsityksen mukaisesti sotilas- ja geologiankoulutuksen saaneen Karl Haushoferin geopoliittiset 

ajatukset voidaan käsittää mukailleen saksalaisen maantieteilijä, Friedrich Ratzelin vuonna 

1901 kehittämää elintila-ajatusta. Kansallissosialistit valjastivat ajatuksen myös ideologiseen 

käyttöönsä.115 Albrecht Haushofer toimi niin ikään Berliinin yliopiston maantieteen osaston 

professorin virassa, jonka lisäksi hän jakoi saman tutkimuskohteen, Japanin, isänsä kanssa. 

Albrecht Haushoferin helmikuiselle Helsingin-vierailulle annettu painoarvo 

tutkimuskirjallisuudessa on varsin vähäinen ja jopa osittain virheellinen, sillä esimerkiksi 

Jokisipilä ja Könönen sekoittavat Helsingissä vierailleen Albrecht Haushoferin hänen isäänsä, 

 
113Hietala 2006, 34 & 132. Huom. Tällä viitataan niin sanottuun ”Blut und Boden” -ajatteluun.  
114 Professor A. Haushofer här för att hålla ett geografiskt föredrag. HBL 7.2.1941 (NO 36). 
115 Ks. Karl Haushoferista. Spang, Christian W: Karl Haushofer und Japan: Die Rezeption seiner 

geopolitischen Theorien in der deutschen und japanischen Politik. Iudicium Verlag GmbH, München 

2013, 14– 16. 
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Karl Haushoferiin. Sanomalehti uutisointia seuraamalla voidaan kuitenkin todentaa 

Helsingissä vierailleen Haushoferin todella olleen Albrecht.116 Seuraavassa tullaan 

käsittelemään yksinomaan Albrecht Haushoferia. 

 

Haushofer saapui Helsinkiin helmikuun 6. päivänä. Saapumisensa yhteydessä Haushofer antoi 

haastattelun hänet vastaanottamaan saapuneille suomalaistoimittajille, jossa hän perusteli 

luentonsa temaattista ajankohtaisuutta. Haushoferin mukaan Japani oli erinomainen esimerkki 

nopeasti kehittyneestä valtiosta, jolla oli loppumassa ”maantieteelliset edellytykset” 

kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaamiseksi. Haushofer avasi toimittajille luentonsa 

teoreettista taustaa, jonka mukaan erityisesti viljelykelpoisen maan puute ajoi japanilaiset 

tilanteeseen, jossa heillä oli kolme vaihtoehtoa, joiden pohjalta Japanin mahdollisia 

levittäytymispyrkimyksiä tulisi tarkastella: 1) japanilaisten oli tultava toimeen vähemmällä 

ravinnolla, 2) japanilaista väestöä oli sijoitettava oman saariryhmänsä ulkopuolelle tai 3) 

Japanin oli saata ravintoaineita muilta, saaren ulkopuolisilta alueilta. Haushofer päätti 

haastattelun väitteeseen, jonka mukaan Japanin tilanne oli yhteydessä laajempaan 

yleismaailmalliseen ongelmaan, joka oli nähtävissä myös Euroopassa. Haushoferin mukaan 

nimenomaisesti asukastiheyden suuret vaihtelut aiheuttivatkin useimmat kansojen väliset 

ongelmat.117 

 

Haushoferin antama haastattelulausunto on tutkimusongelman kannalta merkittävä. Tulkintani 

mukaan lausunnosta on tietoisesti jätetty pois ilmeisiä epämiellyttäviä yksityiskohtia, kuten 

kysymys kansojen itsemääräämisoikeudesta, jottei tiedon vastaanottaja (toimittajat ja lukijat) 

voisi muodostaa realistista kokonaiskäsitystä asiasta. Haushoferin käyttämän retoriikan sävy 

on tulkittavissa valkoisena propagandana, jolla hän pyrkii oikeuttamaan lähtökohtaisesti 

kyseenalaistettavaa toimintaa (aluevaltauspolitiikka). Haushofer sitoo teoriansa ilmeisellä 

tavalla senhetkiseen maailmantilanteeseen viittaamalla ”yleismaailmalliseen ongelmaan, joka 

 
116 Jokisipilä & Könönen ovat virheellisesti sekoittaneet Karlin ja Albrechtin keskenään. 

Sanomalehtiaineistossa on kuitenkin viitattu Albrechtiin ”Suomen vierailijana” ja Karliin ”hänen 

isänään.” Jokipii ja Westerlund ovat tehneet tämän merkinnän oikein, viitaten Albrechtiin Suomen 

vierailijana. Jokisipilä & Könönen, 2013, 286; Jokipii 1987, 226; Westerlund 2011, 48. 
117 Haastattelu kokonaisuudessaan: AS 7.2.1941 (NO 31), 1; HBL 7.2.1941 (NO 36), 4; HS 7.2.1941 

(NO 36), 8; SS 7.2.1941 (NO 36), 7; US 7.2.1941 (NO 36), 7. Huom. Haushoferin teorian mukaan 

”Japanilla oli arviolta 1–20 % viljelykelpoista maata käytettävinään kokonaispinta-alastaan.” 
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on nähtävissä myös Euroopassa.” Lisäksi Haushofer viittaa asukastiheydestä johtuviin 

”kansojen välisiin ongelmiin,” joka on niin ikään tulkittavissa kannanottona senhetkiseen 

maailmantilanteeseen (sotatila).  

 

Haushofer piti ”Japanin valtion kehityksen maantieteellistä perustaa” (Saks. Die geographische 

Grundlage der japanischen Reichsentwicklung) -sanamuodoin otsikoidun luentonsa 

Tieteellisen seurain talossa helmikuun 7. päivänä. Helsingin Sanomien mukaan luentoa oli 

saapunut seuraamaan suuri joukko korkea-arvoista kuulijakuntaa, sillä yleisön joukossa oli, 

aiempien saksalaisvierailujen tapaan, muun muassa ministeri Kukkonen sekä lähettiläs 

Blücher. Temaattisen aihealueen vuoksi myös keisarillisen Japanin lähettiläs Sakaya Tadashi 

sekä joukko Saksan ja Japanin lähetystön virkamiehiä ja Suomen ulkoasiainministeriön 

edustajia oli saapunut seuraamaan luentoa. 118 

 

Luennosta julkaistiin koostekirjoituksia niin oikeiston kuin vasemmiston äänenkannattajien 

julkaisuissa.119 Kirjoituksissa kehuttiin erityisesti Haushoferin varjokuvista koostuvaa 

luentomateriaalia, jossa esiteltiin japanilaisten elinoloja. Kirjoituksissa käytettiin myös useita 

suoria lainauksia luennon sisällöstä.  Esimerkiksi Hufvudstadsbladet sisällytti luennosta 

laatimaansa koosteartikkeliin Haushoferin esittämän antagonistisen asetelman, jossa verrattiin 

Japanin maantieteellisiä edellytyksiä Belgiaan. Haushoferin mukaan eräillä alueilla Japanissa 

asui jopa 1000 ihmistä neliökilometriä kohden. Haushoferin näkemyksen mukaan yhtä 

”haastava asetelma” Euroopassa oli ainoastaan Belgialla, jossa arviolta 360 ihmistä asui 

vastaavan laajuisella alueella. Haushoferin mukaan asetelma kuvasti tilannetta, jossa maille 

luontaisesti suodut edellytykset elintilaan eivät olleet ”tasapainossa” (saks. gleichgewicht).120 

Helsingin Sanomat puolestaan lainasi Haushoferin pohdintaa Japanin vaihtoehdoista 

aluelaajennuspyrkimysten suhteen. Haushoferin mukaan Japani oli yrittänyt jo hyödyntää 

käytössään olevaa maa-alaa, mutta tuloksetta.  Haushoferin näkemyksen mukaan Japani ei 

voisi laajentua pohjoiseen, koska japanilaiset ovat kansa, joka ei viihdy kylmissä ja 

ilmastoltaan vaihtelevissa olosuhteissa. Japanille jäi täten ainoastaan mahdollisuus suuntautua 

”ulospäin.”121 Näkemykseni mukaan edellä viitatut esimerkit osoittavat Haushoferin ilmeisen 

 
118 HS 8.2.1941, 7. (NO 37). 
119 HS 8.2.1941, 6;11; SS 8.2.1941 (NO 37), 4; US 8.2.1941 (NO 37), 10. 
120 HBL 8.2.1941 (NO 37).  
121 HS 8.2.1941 (NO 37), 6.  
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pyrkimyksen tietoisesti yhdistää totuudenmukainen ja valheellinen viesti. Haushoferin teoria 

perustuu faktuaaliseen tietoon Japanista, mutta hänen esittämät johtopäätökset nojaavat 

teleologiseen tulkintaan, jolla pyritään hakemaan oikeutusta Japanin aluelaajennuspolitiikalle. 

Propagandistiselta retoriikaltaan Haushoferin esitelmä voidaan käsittää harmaana 

propagandana, jossa sisältöjen todenperäisyyden arviointi on vastaanottajan näkökulmasta 

haastavaa. Haushoferin esitys ilmentää myös yksipuolista uhka-asettelua, jossa Japani esitetään 

lähtökohtaisesti uhrin asemassa. Tulkintaani ilmentää erityisesti Haushoferin tapa esittää 

Japani nurkkaan ajettuna toimijana, joka joutuu pakotetusti toimimaan tahtoaan vasten. Tämä 

retoriikan keinoin luotu asetelma voidaan näkemykseni mukaan nähdä perustuvan liioitteluun 

sekä virheelliseen tietoon. 122 

 

Sanomalehtikirjoitusten perusteella Haushoferin ajatukset saivat kannatusta erityisesti 

oikeiston äänenkannattajien julkaisuissa. Esimerkiksi Uudessa Suomessa nimettömästi 

julkaistu artikkeli painotti näkemystä, jonka mukaan Haushoferin luennon taustaa vasten oli 

ymmärrettävissä ”Japanin pyrkimykset, tahto elää ja saada elämisen mahdollisuuksia niiltä 

alueilta, jotka luonnostaan ovat sellaisia, joita japanilainen kykenee asuttamaan ja viemään 

eteenpäin.”123 Näkemykseni mukaan kirjoittajan esittämä mielipide luennosta saattoi vastata 

Haushoferin mahdollisiin toiveisiin yleisönsä reaktiosta, mikäli hän pyrki vakuuttamaan 

suomalaisyleisön elintila-ajatuksesta.  

 

Haushoferin Helsingin-vierailu herättää pohdinnan, miksi hän päätti pitää esitelmän Japanin 

maantieteellisistä edellytyksistä juuri Suomessa keväällä 1941? Käytettävissä olevalla 

primäärilähdeaineisto sekä tutkimustehtävä huomioiden ei voida tehdä pitäviä johtopäätöksiä 

Haushoferin tavoitteista, mutta tunnistamalla tapahtuman historiallinen konteksti, voidaan 

näkemykseni mukaan nostaa esille erityisesti kolme luentovierailun temaattisuutta selittävää 

yksityiskohtaa: 1) Maailmassa elettiin vielä osittaista siirtomaaimperiumien aikaa 1940-luvun 

alussa; 2) kansallissosialistinen Saksa oli aloittanut oman elintila-politiikkansa toteuttamisen 

jo vuonna 1938; 3) Alkuvuonna 1941 Japani miehitti jo Korean niemimaata sekä Mantšuriaa. 

Jokisipilän ja Könösen mukaan suomalaiset saivat Haushoferin luentovierailun aikana ”lyhyen 

oppimäärän elintila-ajattelusta.” Heidän mukaansa vierailu oli kokonaisuudessaan merkittävä 

 
122 Ks. Exaggeration: Jowett & O’Donnell 2019, 280.  
123 US 8.2.1941, 10.  
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tapahtuma, sillä pelkästään luentoa seuraamaan saapunut ministeritason vierasjoukko viestitti 

valtiotason ilmeisestä kiinnostuksesta aluelaajentamispolitiikan käytäntöihin: ”Keskustelut 

maantieteen laitoksella kevään 1941 vierailun aikana ovat epäilemättä kosketelleet myös 

Suomen itärajan kulkua.”124 Jowettin ja O’Donnellin propagandateorian mukaan kasvokkain 

harjoitettava vuorovaikutus on myös tyypillinen keino propagandistiselle vaikuttamiselle, sillä 

sen kautta voidaan vahvistaa luottamussuhdetta sekä jakaa propagandistin määrittämää 

sanomaa rajatussa viiteryhmässä.125 Haushoferin luentovierailun voidaan nähdä mukailleen 

tätä tarkoitusta.  

3.5. Saksalainen teollisuus- ja kirjanäyttely Helsingissä – 04/1941–05/1941 
 

”Den tyska industriutställningen har ådagalagt, att Tysklands produktionskraft på det 

materiella området trots det totala kriget icke lidit något avbräck. Den tyska bokutställningen 

må visa eder, att Tysklands skapande krafter också på det andliga området ha bevarat sin 

rörlighet.” 126 

 

Suuruusluokaltaan merkittävin välirauhan aikainen saksalaistapahtuma Helsingissä oli huhti- 

ja toukokuun aikana vuonna 1941 järjestetyt saksalaiset teollisuus- ja kirjanäyttelyt. Saksalaisia 

teollisuustuotteita Helsingin Messuhallissa esitelleen teollisuusnäyttelyn avajaisia vietettiin 

huhtikuun 18. päivänä 1941. Teollisuusnäyttely oli varsin ajankohtainen suomalais-

saksalaisten kauppa- ja teollisuussuhteiden näkökulmasta, sillä maiden välille oli solmittu 

merkittävä kauppasopimus maaliskuun 7. päivänä 1941. Sopimuksen myötä Suomen ja Saksan 

kauppavaihto laajeni vuoden 1941 aikana 3.7. miljardiin markkaan, vastaten noin puolta 

Suomen kokonaisviennistä normaaliaikana, ja ollen noin 25 % suurempi kuin Suomen vienti 

kaikkiin ulkomaihin edellisvuonna 1940.127  Teollisuusnäyttely päättyi toukokuun 1. päivänä 

1941. Seuraava saksalaisnäyttely avasi ovensa, niin ikään Töölössä, toukokuun 4. päivänä 

 
124 Jokisipilä & Könönen 2013, 286.  
125 Face-to-Face Contact: Jowett & O’Donnell 2019, 277.  
126 ” Glansfull invigning . . .” HBL 05.05.1941 (NO 119), 9.  
127 Oksanen, Heikki & Pihkala, Erkki: Suomen ulkomaankauppa 1917–1949.  Suomen pankin 

julkaisuja. Uudenmaan Kirjapaino Oy, Helsinki 1975, Kuvio 4. Eräiden maiden prosenttiosuudet 

Suomen viennistä vuosina 1918–1949, 22; Lukuihin viitattu myös: US 8.3.1941 (NO 65), 1.  
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1941, kun Helsingin Taidehalliin avattiin saksalainen kirjanäyttely. Näyttely oli avoinna 

toukokuun 24. päivään 1941 saakka. 128 

 

Saksalaisen teollisuusnäyttelyn järjestelyistä vastasi valtiotason toimija, Saksa. Näyttelyn 

pääkomissarina toimi sanomalehtikirjoituksissa Amelung -nimellä esiintynyt henkilö ja 

näyttelyn järjestelyistä vastasi Saksan talouden propagandaneuvoston puheenjohtaja, 

professori Heinrich Hunke.129 Kirjanäyttely puolestaan järjestettiin Suomen opetusministeriön 

kutsusta ja näyttelyn käytännönjärjestelyistä vastasi saksalainen virasto, Das Amt für 

Schriftumspflege sekä NG. Näyttelylle oli määritetty myös kaksi virallista suojelijaa, joiden 

arvovallalla voitiin näkemykseni mukaan lisätä tapahtuman julkisuutta ja painoarvoa. 

Suojelijoina toimivat ministeri Kukkonen sekä Saksan ulkopoliittisen toimiston (saks. 

Außenpolitisches Amt der NSDAP) ja NG:n johdossa toiminut, valtakunnanjohtaja Alfred 

Rosenberg.130 

 

Näkemykseni mukaan saksalaisia teollisuus- ja kirjanäyttelyitä voidaan pitää merkityksellisinä 

tapahtumina erityisesti Saksan maakuvan ja kulttuurisen identiteetin edistämistyön kannalta,131 

joka osaltaan voi selittää valtiollisen Saksan vahvaa osallisuutta tapahtuman järjestelyihin. 

Lisäksi on painotettava erityisesti teollisuusnäyttelyn taloudellista merkittävyyttä Saksalle, 

sillä näyttely saattoi tukea niin vienninedistämistarkoitusta kuin kansainvälistymistä. 

Tulkintani mukaan propagandan ja diplomatian välineinä teollisuus- ja kirjanäyttely saattoivat 

entisestään vahvistaa Saksan vilkastuneita yhteistoiminnansuhteita Suomeen. Kirjanäyttely 

puolestaan edusti Suomen ja Saksan välistä kulttuuriyhteistyöstä, joka nousee selvästi esille 

näyttelyn pääkomissarina toimineen, kirjailija Günther Thaerin antamassa lausunnossa 

suomalaistoimittajille: ”Näyttely tuo esille kirjojen merkityksen Suomen ja Saksan välisessä 

 
128 Teollisuusnäyttelyn tiedot: HBL 19.04.1941 (NO 103), 1; Kirjanäyttelyn tiedot: HS 01.05.194 

(N0 116), 12. 
129 Tiedot järjestelijätoimikunnasta: Talouselämä 18.4.1941 (NO 16-17), 376.  
130 Tiedot kirjanäyttelystä: HS 05.05.1941 (NO 110), 4.  
131 Teollisuusnäyttelyiden ja maailmannäyttelyiden merkitys maakuvan 

ja kulttuurisen identiteetin muodostumisessa: Melgin, Elina: Propagandaa vai julkisuusdiplomatiaa? 

Taide ja kulttuuri Suomen maakuvan viestinnässä 1937–52. Väitöskirja, Filosofian, historian, kulttuurin 

ja taiteiden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto. Helsinki Unigrafia 2014, 8 & 171.  
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vuorovaikutuksessa kautta aikojen sekä edelleenkin lujittaa niitä siteitä, jotka molempien 

maiden välillä vallitsevat.” 132 

 

Molemmista saksalaisnäyttelyistä on tulkittavissa useita ulkoisia ja sisällöllisiä propaganda-

piirteitä, joilla on pyritty esittämään Saksa määrätyllä tavalla. Esimerkiksi teollisuusnäyttelyn 

näyttelyalueena toimineen Helsingin Messuhallin rakenteista ja somistuksesta on tulkittavissa 

viittauksia saksalaiseen valtasymboliikkaan. Näyttelyalueesta otettujen valokuvien perusteella 

hallin päätyseinään oli asetettu suurikokoinen kansallissosialistisen Saksan kotkasymboli. 

Tulkintani mukaan kotkasymbolin ilmentämää symboliikkaa voidaan kutsua ”kollektiiviseksi 

representaatioksi,” sillä mielestäni sen viestivä vaikutus perustuu yksinomaan pyrkimykseen 

luoda merkittävyyttä valtiolliselle vallalle.  Jowettin ja O’Donnellin mukaan saksalainen 

propagandakuvasto nojasi julkiesiintymisissä nimenomaan vahvaan symboliikkaan, jonka 

keskiössä olivat hakaristi- ja kotkasymbolit. Jowett ja O’Donnell kutsuvat näitä valtaa 

edustavia symboleja ”vallan visuaalisiksi symboleiksi.” Heidän mukaansa valtasymbolit 

nojaavat vahvoihin sekä yleisesti tunnistettaviin ulkoisiin tunnusmerkistöihin, joiden 

välityksellä voidaan luoda sekä vahvistaa merkityssuhteita. Valtasymboliikkaan liittyy aina 

vahva tunnepitoinen vaikutus.133  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
132 HS 04.05.1941, 13.  
133 Visual Symbols of Power. Jowett & O’Donnell 2019, 278–279. 
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Visuaalisia vallansymboleita käsittelevän teoriansa mukaan symboleita voidaan käyttää 

propagandatekniikkana esittämällä ne tietyllä tavalla esimerkiksi ulkoisen asettelun kautta. 

Jowett ja O’Donnell käyttävät teoriassaan esimerkkinä kansallissosialistien järjestämiä suuria 

puhetilaisuuksia, joissa vallansymbolit asetettiin tietoisesti näkyville paikoille, esimerkiksi 

puhujankorokkeiden taakse, jolloin ne palvelivat propagandistista tarkoitusta. Jowettin ja 

O’Donnellin mukaan niiden tarkoituksena oli toimia merkityksellisyyttä luovana sekä 

vahvistavina elementteinä. Tunnepitoisen vaikutuksen lisäksi keskeisille paikoille asetetuilla 

vallansymboleilla oli myös toinen tehtävä, sillä ne palvelivat viestinnällistä tarkoitusta.  Heidän 

mukaansa symbolit loivat tapahtumista otettuihin valokuviin suureellisen taustan.134 

 

Edellä kuvattua Jowettin ja O’Donnellin määrittelemää propagandatekniikkaa voi jäljitellä 

tutkimusaineiston avulla tarkastelemalla teollisuusnäyttelyn avajaisista otettuja 

sanomalehtikuvia. Teollisuusnäyttelyn avajaistilaisuudessa puhujina toimivat lähettiläs 

Blücher, kauppa- ja teollisuusministeri Toivo Salmio sekä, professori Hunke.135 Kuvaliitteet 2 

ja 3 osoittavat, että teollisuusnäyttelyn avajaistilaisuuden juhlapuheenvuorot pidettiin 

Messuhallin päätyseinään asetettua kotkasymbolia vasten, niin että symboli jäi 

puhujankorokkeen taakse. Alkuperäiskuviin liitetyillä punaisilla huomiomerkeillä olen 

osoittanut puhujakorokkeen paikan suhteessa päätyseinän kotkasymboliin. Tämän tutkielman 

kuva-aineistosta ei löytynyt yhtään valokuvaa, jossa sekä puhuja että kotkasymboli olisivat 

selvästi erotettavassa lähikuvassa, jonka vuoksi olen selventänyt asetelmaa huomiomerkeillä. 

Kuvassa 2 voidaan nähdä puhujakorokkeella puhettaan pitävän puhujan paikka suhteessa 

 
134 Jowett & O’Donnell 2019, 227. Viittauksessa esimerkkinä käytetty ”kuvaa 5.9.”  
135 US 19.04.1941 (NO 104), 8–9.  

Kuva  2. "En generalvy över utställningen." Nuoli 

osoittamassa puhujakorokkeen sijaintia suhteessa 

päätyseinän kotkasymboliin. (HBL 19.4.1941, 8). 

Kuva  3. Yleisnäkymä Messuhallin Saksa-näyttelystä. 

Päätyseinällä kansallissosialistisen Saksan kotkasymboli. 

(Helsingin kaupunginmuseo / Pietinen, Aarne 1941).  
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taustalla olevaan, kuvasta pois rajautuneeseen, kotkasymboliin. Kuvasta 3 voi vastaavasti 

hahmottaa koko esitelmätilan ja takaseinällä näkyvän kotkasymbolin. Tulkintani mukaan 

puhujakoroke onkin asetettu kyseiselle paikalle tietoisesti toteuttaen edellä kuvattua 

propagandatekniikkaa. 

 

Sanomalehdissä sekä teollisuus- että kirjanäyttely keräsivät paljon näkyvyyttä, mutta 

teollisuusnäyttely nousi useammin etusivun uutisten joukkoon. Teollisuusnäyttelyä käsitelleet 

artikkelit olivat myös useammin kuvallisia.136  Suomalaiset sanomalehdet viittasivat 

molempiin tapahtumiin ”Saksan suurnäyttelynä,” jolla käsitykseni mukaan viitattiin 

tapahtumien poikkeukselliseen suuruusluokkaan sekä niiden merkittävyyteen.137 

Lehtikirjoitusten ohella reilun kuukauden kestänyt yhtämittainen saksalainen messujakso 

näyttäytyi helsinkiläisille siniristi- ja hakaristilipuin reunustettuna Turuntienä. Lisäksi Suomi-

Filmi Oy laati teollisuusnäyttelystä lyhyen uutiskatsauksen.138 

 

Sanomalehtikirjoitusten perusteella molemmissa näyttelyissä vieraili huomattava määrä 

Suomen sekä Saksan virka- ja sotilashenkilöitä. Näkemykseni mukaan näyttelyiden arvovaltaa 

kohotti entisestään presidentti Rytin henkilökohtainen osallistuminen molempiin 

avajaistilaisuuksiin.  Näyttelyihin osallistuneiden korkea-arvoisten, suomalaisten ja 

saksalaisten juhlavieraiden puheissa toistuivat teemat veljeydestä sekä molemminpuolisesta 

arvostuksesta. Tulkintani mukaan poikkeuksellinen julkilausuma, jossa viitattiin konkreettisiin 

toimiin suomalais-saksalaisen yhteistyön syventämiseksi kuultiin Blücherin pitämässä 

teollisuusnäyttelyn avajaispuheessa: ”Tulevaisuudessa tulee ajankohta, jolloin aseet 

vaikenevat ja uusi Eurooppa kohoaa sorakasoista. Silloin tulee totaalisen sodan tilalle 

totaalinen jälleenrakennustyö, totaalinen rakentaminen kaikissa maissa. Saksan teollisuus on 

 
136 Vrt. Teollisuusnäyttelyn uutisoinnista: SS 19.04.1941 (NO 104), 1; US 19.04.1941, 1. 

Kirjanäyttelyn uutisoinnista: SS 05.05.1941 (NO 120), 1 & 6; US 05.05.1941 (NO 119), 3.  
137 Esim. ” Taide- ja kirjallisuusarvostelijamme luo alla katsauksen tämän suurnäyttelyn avajaisiin”: 

AS 05.05.1941 (NO 101), 2; ”Den tyska industrins stora exposition solent öppnad”: HBL 19.04.1941 

(104), 3. 
138 Saksan teollisuusnäyttely 1941. Video, Suomi-Filmi Oy. Haettu osoitteesta: 

https://www.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_114655. 
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silloin käytettävissä.”139Avajaispäivää seuranneen aamun lehdissä Blücherin edellä kuvattu 

viittaus, ”Saksan teollisuus on käytettävissä,” nousi useiden lehtien pääotsikkojen joukkoon.140 

 

Teollisuusnäyttelyn viestiessä julkisuuteen käsitykseni mukaisesti Suomen ja Saksan 

lähentymistä kaupan- ja teollisuudenaloilla, ilmensi Taidehallissa järjestetty kirjanäyttely 

mielestäni lähentymistä tieteen, taiteen ja kulttuurin aloilla. Näyttelyssä esillä ollut kirjallisuus 

oli sekoitus uutta ja vanhaa. Näyttelyn vanhin teos oli Gutenbergin raamattupainos, kun 

vastaavasti uudempi kirjallisuus muodostui huomattavasti ideologisimmista teoksista. 

Erityisesti eugenikko Hans Friedrich Karl Güntherin, Der Nordische Gedanke unter den 

Deutschen (1925) sekä kahtena erillisenä niteenä vuonna 1941 Suomessa myyntiin tullut Adolf 

Hitlerin teos, Taisteluni I-II edustavat viittaamaani ideologista kirjallisuutta.141 Uuden Suomen 

mukaan Thaer luovutti Rosenbergin henkilökohtaisesta toimeksiannosta ministeri Kukkoselle 

näyttelyyn sijoitetun uudemman saksalaisen kirjallisuuskokoelman kokonaisuudessaan.  

Thaerin mukaan lahja oli osoitus Suomen ja Pohjolan välisisistä kulttuurisuhteista.” Artikkelin 

mukaan Thaerin puhe päättyi soittokunnan esittämiin Suomen ja Saksan kansallislauluihin sekä 

NSDAP:n tunnuslauluun, Horst-Wessel-Liediin. 142 

 

Propagandistisen viestimisen näkökulmasta tarkasteltuna molemmat näyttelyt voidaan käsittää 

merkittävinä tapahtumina Saksalle, esimerkiksi teollisuusnäyttely keräsi arviolta 100 000 

kävijää.143 Tulkintani mukaan virallinen Saksa viesti näyttelyissä laajalle joukolle suomalaisia 

valtio- ja organisoimattoman tason toimijoita. Saksa pyrki erityisesti luomaan kuvaa vahvasta 

kumppanimaasta, jolla oli käytettävänään mittavat resurssit niin talouden, teollisuuden kuin 

tieteen sekä kulttuurin alueilla. Yllä olevasta voi päätellä, että näyttelyiden ensisijaisena 

tarkoituksena saattoi olla maiden välisten yhteistoiminnan yhteyksien ylläpitäminen ja 

 
139 US 19.04.1941, 8.  
140 Esim. US 19.04.1941, 8; HBL 19.04.1941, 8; HS 19.04,1941, 10; SS 19.04.1941,8. 
141 Jokisipilä & Könönen 2013, 263. WSOY:n kirjamainos Mein Kampfista: US 19.04.1941, 5.  
142 Näyttelyn sisällöt ja avajaistilaisuus: HBL 05.05.1941. 9; HS 05.05.1941 (NO 119), 6; US 

05.05.1941 (NO 119), 3. Huom. Luovuttaessaan kirjakokoelman Kukkoselle Thaer mainitsi 

luovuttavansa kirjat ministerille ”hänen parhaaksi katsomaan tarkoitukseen.”  
143 Arvio kävijämäärästä perustuu lukuihin julkaisussa: US 01.05.1941 (NO 116), 10. Jokispilä & 

Könönen ovat arvioineet samaisen luvun olleen ”yli 100 000 kävijää,” mutta eivät ole merkinneet 

arviolleen lähdettä: Jokisipilä & Könönen 2013, 263.  
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vahvistaminen toiminnan eri osa-alueilla. Näyttelyissä käytetty retoriikka oli tulkintani mukaan 

pääosin luottamusta rakentavaa, valkoista propagandaa. Kokonaisuudessaan molemmat 

näyttelyt saattoivat palvella Saksan tarkoitusta rakentaa luottamussuhdetta Suomeen erityisesti 

idän sotaretken kynnyksellä.  Käsitykseni mukaan Saksa-usko oli suomalaisten keskuudessa 

yleisesti ottaen varsin vahva kevätkesällä 1941, sillä esimerkiksi Blücher kirjotti 

suurnäyttelyiden aikaan päiväkirjassaan ”luottavansa suomalaisten vahvaan Saksa-uskoon.”144 

  

 
144 Blücher 1950, 227. 
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4. Asemasota – 1942–1944 
 

Kesään 1942 mennessä Suomi oli käynyt jatkosotaa jo vuoden ajan. Kesäkuussa 1941 alkanut 

suomalaisten hyökkäysvaihe oli edennyt nopeasti kaikilla rintamilla ja vuoden 1941 loppuun 

mennessä suomalaisjoukot olivat päässeet takaisin vuoden 1939 rajoille sekä vallanneet suuria 

alueita Itä-Karjalasta. Samanaikaisesti saksalaisjoukot olivat edenneet nopeasti 

Neuvostoliitossa. Sen joukot pysähtyivät Moskovan edustalle ja piirittivät Leningradin 

kaupunkia. Vuodenvaihteessa 1941–1942 Suomi oli pysäyttänyt oman hyökkäyksensä ja 

saksalaiset puolestaan joutuivat torjumaan puna-armeijan voimakkaita vastahyökkäyksiä. 

Lisäksi Britannia oli julistanut sodan Saksan kanssasotijoille, mukaan lukien Suomi, ja 

Yhdysvallat liittyi sotaan Japanin hyökättyä Pearl Harboriin joulukuussa 1941. 

 

Edellä kuvattu yleiskuva vaikutti vahvasti myös Suomen kotirintaman mielialoihin. 

Mielialaraportteja syksystä 1941 vuoden loppuun tarkastellessa voidaan huomata, kuinka 

jatkuvasti saapuneet voitonsanomat saattoivat nostattaa mielialoja, vaikka toiveet kesäsodasta 

olivat vesittyneet viimeistään suomalaisten etenemisvaiheen pysähtyessä ja asemasotavaiheen 

alkaessa vuodenvaihteen 1941–1942 aikana. Tulevaisuuden suhteen oli myös havaittavissa 

huolestuneisuutta. Erityisesti huhut Saksan heikkoudesta itärintaman pysähtyessä vuoden 1941 

lopulla sekä maassa vallinnut elintarvikepula aiheuttivat huolta kotirintamalla.145 

 

Näkemykseni mukaan käsitystä Saksasta ja saksalaisista muovannut keskeisin osa-alue 

välirauhan ja kesäkuussa 1941 alkaneen Suomen sotilaallisen etenemisvaiheen aikana oli 

aktiivinen saksalainen propagandatyö. Saksan sotilaallinen tehokkuus oli vaikuttanut 

sotilaspiireihin, kaupan- ja teollisuudenalojen toimijat olivat puolestaan päässeet 

havainnoimaan uuden kauppasopimuksen merkityksen suuren teollisuudenmaan rinnalla. 

Kulttuurikenttää oli vastaavasti rikastuttanut vilkastunut suomalais-saksalainen yhteistoiminta 

tieteen, taiteen ja urheilun alueilla. 

 

Arvioidessa Saksan ulkopoliittisia käsityksiä Suomen suhteen voidaan näkemykseni mukaan 

määräävinä seikkoina pitää jaettua uhka- ja vihollisuuskuvaa bolševisteista sekä luottamusta 

 
145 Mielialaraportit 18.09.1941-31.12.1941: Favorin Martti & Heinonen, Jouko: Kotirintama 1941–

1944. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Helsinki 1972, 41–50. 



 63 

Suomen osatoveruuteen Saksa idän rintaman avauduttua kesäkuun 22. päivä 1941.  Kesän 1941 

sotatoimien alla, Blücher viittasi Suomen osatoveruuteen päiväkirjassaan näkemyksellä, jonka 

mukaan ”Suomen ja Saksan välillä vallitsi syvä valtiotason luottamus.” Blücherin mukaan 

luottamuksesta viesti erityisesti Suomeen poliittinen sitouttamattomuus, johon myös Saksa 

saattoi uskoa.146  Valtiotason luottamuksella ja poliittisella sitouttamattomuudella Blücher 

viittasi käsitykseni mukaan Saksan Suomelle myöntämään ase- ja elintarvikeapuun sekä 

Suomen Saksalle myöntämään kauttakulkusopimukseen, josta huolimatta maiden välillä ei 

vallinnut yhteistoimintaan velvoittavaa poliittista sopimusta. Suomi ei kuulunut kolmen vallan 

sopimukseen, mutta liittyi antikomintern-sopimukseen marraskuun 25. päivä 1941.  

 

Näkemykseni mukaan sotatoimien alkaessa kesäkuussa 1941, saksalainen propaganda jalosti 

välirauhan aikana muodostunutta narratiivia kansojen välisestä veljeydestä luomalla käsityksen 

verisitein omaksutusta yhteydestä yhteistä vihollista vastaan. Tähän käsitykseen voidaan nähdä 

myös perustuvan sotavuosien 1941–1944 aikana syntynyt molemminpuolinen käsitys Suomen 

ja Saksan välisestä poliittisesta ja sotilaallisesta aseveljeydestä. 

 

Edellä esitetyn ohella myös Suomen valtiojohdon antamilla julkilausumilla oli käsitykseni 

mukaan merkittävä vaikutus kansalaismielipiteeseen jatkosodan aikana. Martti Favorinin ja 

Jouko Heinosen mukaan muutos kotirintaman mielipiteissä saksalaisten suhteen oli merkittävä 

erityisesti jatkosodan alkaessa 25. kesäkuuta 1941. VTK:ssa suomalaisten muuttuneet mielialat 

Saksan suhteen kesällä 1941 tulkittiin seuraavasti:  

 

”Tämän viikon aikana koko Suomen kansalle on käynyt selväksi, mistä on nyt jälleen kysymys. 

Ei enää kuule tänään puhuttavan puolueettomuudesta, ei vihamielisiä lausuntoja eikä sanoja 

enää päästetä saksalaisista, kaikki lausuvat nyt käsittävänsä asiat ja ovat valmiit 

kannattamaan kaikkia hallituksen ja armeijan tekemiä päätöksiä ja tekoja. Saksalaiset 

lausutaan nyt tervetulleiksi maamme ainoina tämän hetken ystävinä ja auttajina.” 

(29.6.1941)147 

 

 
146 Saksan ja Suomen aseveljeys teoriassa ja käytännössä. Blücher 1950, 317–322.  
147Favorin & Heinonen 1972, 19 (VTK 29. kesäkuuta 1941). 
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Tarkastellessa suomalaisia sanomalehtikirjoituksia sotavuosina 1941–1944 voidaan 

muodostaa tulkinta, jonka mukaan Saksan sodankäynti voittoineen ja tappioineen toimi 

merkittävänä ulkopoliittisten mielipiteiden muodostajana suomalaisten keskuudessa. Kuten 

tämän tutkielman aineistokappaleessa viitattiin, Suomen lehdistön saadessa valtaosan 

uutismateriaalistaan Berliinistä, Saksa pystyi propagandallaan varsin pitkään vaikuttamaan 

siihen, millaisen kuvan suomalaiset lukijat saivat Saksasta ja sen sotamenestyksestä. 

Sanomalehti uutisoinnin perusteella saksalaisten mielipiteet suomalaisista myös kiinnostivat 

suomalaista lukijakuntaa. Esimerkiksi jatkosodan kolmantena päivänä, 27. kesäkuuta 1941, 

Helsingin Sanomat nosti pääuutistensa joukkoon kirjeenvaihtajansa laatiman koonnin 

saksalaislehtien Suomi-aiheisista artikkeleista. Koonnissa kuvattiin muun muassa, kuinka 

”saksalaiset näkivät Suomen Euroopan sekä evankelisen uskon puolustajana idän uhkaa 

vastaan.” Koonnissa viitatut saksalaisjulkaisut vetosivat myös ”vuoden 1918 perintöön” sekä 

”pyhitettyyn suomalais-saksalaiseen aseveljeyteen,”148 jotka tulkintani mukaan olivat 

tunnusomaisia propagandan teemoja Saksan Suomeen kohdistamalle propagandalle pyrittäessä 

hakemaan oikeutusta Neuvostoliiton vastaisille sotatoimille. 

 

Aikaisemman jatkosotaa käsittelevän historiantutkimuksen pohjalta on painotettava Hitlerin ja 

Himmlerin kesän 1942 Suomen-vierailuja, joiden merkittävyys historiallisina lähteinä on 

kiistaton. Vierailut jäävät kuitenkin suurilta osin tämän tutkielman paikkarajauksen 

ulkopuolelle, jonka vuoksi niitä ei ole käsitelty seuraavassa käsittelyluvussa. Aikaisempi 

tutkimus on kuitenkin pystynyt osoittamaan, että esimerkiksi Himmlerin heinäkuun 1942 

Suomen-vierailu kohdistui myös osittain Helsinkiin, joka toimi yhtenä Himmlerin 

vierailukohteista. Helsingin vierailunsa aikana Himmler tutustui Helsingin nähtävyyksiin sekä 

tapasi Suomen valtionjohtoa ja Saksan Helsingin suurlähetystön henkilöstöä. Helsingistä 

Himmler jatkoi matkaansa kohti Hämettä ja tapasi Mannerheimin Mikkelissä. Vierailunsa 

päätteeksi Himmler matkusti Pohjois-Suomeen, jossa hän kävi tutustumassa Saksan 

pohjoisrintamalla olleisiin saksalaisjoukkoihin.149 Matkan epävirallisuudesta viesti erityisesti 

mitätön uutisointi suomalaisviestimissä. Esimerkiksi Helsingin Sanomat julkaisi Himmlerin 

 
148 Suomen ja Saksan aseveljeys bolševismia vastaan. HS 27.06.1941 (NO 170), 3 & 8.  
149 Himmlerin vierailusta. Jokisipilä & Könönen 2013, 417–440; Suominen, Elina: Kuolemanlaiva S/S 

Hohenhörn: Juutalaispakolaisten kohtalo Suomessa. WSOY. Porvoo 1979, 78–83.  
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Suomen-vierailusta ainoastaan pikku-uutisen otsikolla ”Himmler vietti lyhyen loman 

Suomessa.”150  

 

Suomalais-saksalainen yhteistoiminta jatkui kokonaisuudessaan aktiivisena asemasotavaiheen 

aikana. Molempien maiden harjoittamat sotatoimet yhteistä vihollista vastaan näyttäytyivätkin 

vahvasti saksalaisissa propagandatuotteissa, joiden ilmenemismuotoja Helsingissä vuosien 

1942–1943 aikana tarkastellaan seuraavassa. Ajallisesti tämä käsittelyluku kattaa jatkosodan 

asemasotavaiheen, joka päättyi aktiivisiin sotatoimiin kesäkuussa 1944. 

4.1. Berliinin Schiller-teatterin johtaja Heinrich George Helsingissä 04/1942 
 

” I detta land behöver jag inte göra något stort pioniärarbete. Gamla band förenar tyskar 

och finländare och i detta nu har vi ju en stor gemensam uppgift. Mellan våra båda folk 

råder en dubbel gemenskap, vapenbrödraskapets och den besläktade kulturens.” 151 

 

Näyttämötaiteilla oli merkittävä rooli Suomen ja Saksan välisessä kulttuurivaihdossa 

jatkosodan aikana. Hanna Korsberg esittää väitöskirjatyössään tulkinnan, jonka mukaan 

Kansallisteatteri myötäili valtion virallista politiikkaa suhteessa Saksaan ottamalla 

ohjelmistoonsa useita saksalaisia näytelmiä ja valmistelemalla virallista vierailua Berliiniin 

vuosina 1942–1943. Korsbergin näkemyksen mukaan erityisesti Helsingin Kansallisteatterin 

johtajana jatkosodan aikana toimineella Arvi Kivimaalla oli selviä sympatioita nimenomaan 

kansallissosialistiseen Saksaan. Korsberg sitoo näkemyksensä Kivimaan Saksa-empatioista 

erityisesti hänen näyttelijöilleen pitämään puheeseen vuonna 1941. Puheessaan Kivimaa 

ilmaisi mielipiteensä suomalaisen ja saksalaisen teatterin välisestä yhteydestä 

vertauskuvauksellisesti: ”sillasta suomalaisen ja saksalaisen teatterin välillä on tullut hyvä 

liikenneyhteys, panssarisilta.” Korsbergin mukaan Kivimaan viittaus suomalaisen ja 

saksalaisen teatterin vahvasta yhteydestä levisi nopeasti myös Saksaan, jossa muun muassa 

 
150 HS 09.08.1942 (NO 211), 7.  
151  Heinrich George säger att han är glad att vara här i Finland: HBL 22.04.1942 (NO 107), 3.  
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Berliner Börsen-Zeitung-sanomalehti siteerasi Kivimaan kommenttia suomalaista teatteria 

käsittelevässä artikkelissaan. 152 

 

Jatkosodan aikana Kansallisteatteri otti ohjelmistoonsa useita sekä modernin että klassisen 

saksalaisen näyttämötaiteen teosta. Vuodesta 1941 lähtien saksalaiset näytelmät nousivatkin 

nopeasti Kansallisteatterin näytetyimpien ulkomaisten teosten joukkoon. Saksalaisten teosten 

yleistyessä myös suoria yhteyksiä Saksaan vahvistettiin, josta osoituksena yhteistyön 

aloittaminen berliiniläisen Schiller-teatterin kanssa. Korsbergin mukaan Schiller-teatteri oli 

kansallissosialistisen Saksan johtavia teattereita, toimien osana Saksan propagandakoneistoa. 

Korsberg perustelee väitettään teatterin toiminnasta osana valtion propagandakoneistoa 

viittaamalla teatterille määritettyyn viralliseen tehtävään. Korsbergin mukaan 

kansallissosialismin aikana Schiller-teatterin määriteltynä tehtävänä oli ”näyttää saksalaista 

teatterikulttuuria muille maille sekä luoda henkinen yhteys muihin kansoihin uuden Euroopan 

hengessä.”153 Teatterin paatoksellinen tavoite näyttäytyi Korsbergin mukaan erityisen 

aktiivisena kiertuetoimintana, sillä teatteri oli tehnyt ulkomaankiertueita jo ennen toista 

maailmansotaa, kiertueiden suuntautuessa pääosin Saksan naapurimaihin, Baltiaan ja 

Pohjoismaihin. Suomessa Schiller-teatteri vieraili ensikertaa vuonna 1938.154 

 

Schiller-teatterin johtaja Heinrich George saapui esiintymismatkalle Helsinkiin huhtikuussa 

1942, tarkoituksenaan esiintyä Suomalais-saksalaisen seuran jäsenille järjestetyssä 

lausuntaillassa.155 Saavuttuaan Helsinkiin George järjesti keskustelutilaisuuden 

suomalaistoimittajien kanssa, jonka pohjalta Ajan Suunta, Helsingin Sanomat, 

Hufvudstadsbladet, Suomen Sosiaalidemokraatti ja Uusi Suomi julkaisivat kuvalliset 

uutisartikkelit. Haastattelussaan George otti kantaa vallitsevaan maailmantilanteeseen 

kehottamalla kotirintamaa ottamaan osaa ”suureen yhteiseen taisteluun.”156 George ilmaisi 

 
152 Korsberg, Hanna: Politiikan ja valtataistelun pyörteissä. Suomen kansallisteatteri ja epävarmuuden 

aika 1934–1950. Like Kustannus. Keuruu 2004, 72–73.  Ks. Panssarislta-viittaus myös: Jokisipilä & 

Könönen 2013, 342.  
153 Tiedot Kansallisteatterin näytelmistä ja Schiller-teatterin taustoista: Korsberg 2004, 74.  
154 Korsberg 2004, 74–75.  
155 Tiedot vierailusta: AS 21.04.1942 (90), 1; SS 22.04.1942 (NO 107), 7.  
156 Haastattelua referoitui sanatarkasti yllä mainituissa sanomalehdissä, kyseinen viittaus lainattu: HS 

22.04.1942 (NO 107), 4.  
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myös olevansa vilpittömän iloinen saadessaan saapua juuri Suomeen aikana, jolloin ”Suomi ja 

Saksa kävivät yhdessä taistelua länsimaisen kulttuurin puolesta.”157 Näkemykseni mukaan 

Georgen retorisesta viittauksesta ”suureen ja yhteiseen taisteluun länsimaisen kulttuurin 

puolesta” on tunnistettavissa propagandistisia viittauksia. George pyrkii näyttämään 

länsimaisen kulttuurin kollektiivisena yksikkönä, jota väitetysti uhkaa länsimaiselle 

kulttuurille vastakohtainen uhkakuva. Konteksti huomioiden uhkakuva voidaan nähdä 

ilmeisenä viitauksena Neuvostoliiton muodostamaan ”itäiseen uhkaan.” Edellä kuvatut 

kielikuvat voidaan myös käsittää yksittäisinä osoituksina propagandistisesta 

mielipiteenmuokkauksesta, jossa puhuja pyrkii sanavalinnoillaan luomaan uusia merkityksiä 

yleisesti tunnistettaville mielikuville (länsimäinen kulttuuri ja uhka). Esimerkiksi Jowettin ja 

O’Donnellin mukaan retorisesti luotujen vastakkainasettelujen kautta propagandisti pyrkii 

hakemaan oikeutusta omalle sanomalleen.158 Tulkintani mukaan Georgen tapauksessa 

kyseessä oli ilmeinen viittaus Suomen ja Saksan sotatoimiin Neuvostoliittoa vastaan.  

 

Sanomalehtikirjoitusten perusteella varsinaisista tapahtumallisista sisällöistä ei ole 

tulkittavissa selviä propagandistisia piirteitä. Tapahtuman yhteistoiminnallinen viestiminen 

tapahtui järjestö- ja yritystasolla, sillä George osallistui tapahtumaan Schiller-teatterin johtajan 

asemassa ja tapahtuma oli suunnattu Suomalais-saksalaisen seuran jäsenille.159 Korsbergin 

mukaan Kansallisteatteri ei ollut virallisesti mukana vierailun järjestelyissä institutionaalisella 

tasolla, mutta se kytkeytyi siihen eri henkilöiden kautta.160 Korsbergin väite tukee myös 

näkemykseni mukaista tulkintaa, jonka mukaan henkilösuhteisiin perustuva kertaluonteinen 

toiminta oli ominaista sodanaikaiselle suomalais-saksalaiselle yhteistoiminnalliselle 

viestimiselle.161 Georgen-vierailun vaiheita jaettiin myös laajemmalle joukolle sanomalehtien 

kirjoitusten välityksellä, mutta tapahtumasta ei julkaistu esimerkiksi videotallenteita, äänitteitä 

tai kuvamateriaalia.  

 

Suomalaisen ja saksalaisen näytäntötaiteen välinen yhteistyö hiipui lopulta vuosien 1943–1944 

aikana. Korsbergin mukaan tämän kappaleen alussa viitattu Kansallisteatterin Berliinin-

 
157 HS 22.04.1942, 4. Huom. Tämän kappaleen alussa HBL:n vastaava viittaus.  
158Jowett & O’Donnell 2019, 7–9 & 280.  
159 Seloste tapahtumasta. US 22.04.1942 (107), 8. 
160 Korsberg 2004, 78.  
161 Huom. Määritelmäni tasolle ”epävirallinen, henkilökohtainen, organisoimaton” 
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vierailusuunnitelma sekä useat suunnitteilla olleet saksalaisnäytökset kaatuivat 

Kansallisteatterin johtokunnan päätöksellä alkuvuonna 1943. Päätöksessä vedottiin 

riittämättömään taloudelliseen tukeen. Korsbergin mukaan päätöksen todelliset syyt olivat sekä 

taloudelliset että poliittiset.162  

 

Näkemykseni mukaan Kansallisteatterin linjamuutos saksalaisten suhteen on tulkittavissa 

osana suomalaisten keskuudessa vallinnutta laajempaa mielialojen muutosta vuodenvaihteessa 

1942–1943. Tarkastelemalla vuoden alun 1943 mielialaraportteja voi huomata erityisesti 

Saksan tappion Stalingradissa vaikuttaneen kansalaisten käsityksiin ”suursodan pitkittymisestä 

ja mutkistumisesta” sekä spekulaatioihin sodasta irtaantumisesta.163 On siis mahdollista, että 

poliittiset syyt vaikuttivat osaltaan myös kulttuurisuhteiden osittaiseen kuihtumiseen 

vuodenvaihteesta 1942–1943 lähtien. 

4.2. Suomalais-saksalainen Taistelukuvaajain näyttely Ateneumissa – 05/1942 
 

”Tämä näyttely on Suomen ja Saksan taiteilijoiden yhteisnäyttely, osoitus suomalaisten ja 

saksalaisten toveruudesta ja aseveljeydestä, joka osaltaan vahvistaa kansojemme välisiä 

poliittisia ja kulttuurisuhteita.”164 

 

Ateneumin taidemuseoon avattiin toukokuun 16. päivä 1942 suomalais-saksalainen 

Taistelukuvaajain näyttely. Näyttely oli avoinna yleisölle toukokuun 31. päivään 1942 asti.  

Näyttely koostui suomalaisten tiedotuskomppanioiden (TK) ja saksalaisten 

propagandakomppanioiden (PK) tuotoksista. Näyttelyn taustoista on saatu tarkempaa tietoa 

tarkastelemalla Marika Honkaniemen näyttelyä käsittelevää osiota teoksessa Mieliala: 

Helsinki 1939–1945. Käsittelyluvussaan Honkaniemi on hyödyntänyt Kansallisgallerian 

arkistokokoelmia, joiden pohjalta hän on laatinut tarkan selitteen näyttelyn taustoista sekä 

järjestelyistä. Honkaniemen mukaan näyttelyssä oli esillä yhteensä 480 valokuvaa, piirustusta 

ja maalausta. Yhteisprojektioon viittaava näyttelynimike näyttäytyi myös kokoelmien lähes 

 
162 Korsberg 2004, 94. Arkistolähteenä käytetty: Suomen Kansallisteatterin johtokunnan kokouksen 

15.01.1943 pöytäkirja.  
163 Mielialaraportit 11.01.1943 (Useita paikkakuntia): Favorin & Heinonen 1972, 161–164.  
164 Saksalainen lähetysneuvos ja ministeri Erich Zechlinin näyttelyn avajaispuhe. HBL 17.05.1942 

(NO 130), 12; HS 17.05.1942 (NO 130), 5; US 17.05.1942 (NO 130), 8. 
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tasaisessa jakautumisessa: TK-miesten valokuvia, maalauksia ja piirustuksia oli esillä yhteensä 

250 kappaletta, kun PK-miesten vastaavia tuotoksia oli 230 kappaletta.165 Honkaniemen 

mukaan suomalais-saksalaisen näyttelyn virallisena järjestäjänä toimi suomalaisten 

toimittajien ja mainosmiesten vuonna 1940 perustama järjestö Propaganda-Aseveljet ry. 

Suomalaisten puolelta järjestelyihin osallistui myös VTL, jonka kuvapalveluosaston 

osastopäällikön apulainen, valokuvaaja Eino Mäkinen, toimi näyttelypäällikön asemassa. 

Saksalaisten vastaavana henkilönä toimi Saksan hallitusneuvos ja propagandayhteysupseeri 

Waldemar Wünsche. Lisäksi useampi Suomen sotatoimiin ja erityisesti saksalaisten 

propaganda- ja tiedotustoimintaan osallistunut henkilö vastasi näyttelyn saksalaisesta 

näkökulmasta. Saksalaisen osaston järjestämisestä vastasivat herra Krommelbein nimellä 

sanomalehtikirjoituksissa viitattu henkilö sekä yliluutnantti Willi Stucke.166 

 

Tapahtuman avajaistilaisuudesta raportoitiin laajasti sanomalehdissä. Toukokuun 16. päivänä 

järjestetty avajaistilaisuus toteutettiin kutsuvierastapahtumana. Arvovallaltaan merkittävimmät 

kutsuvieraat olivat presidentti Ryti sekä estyneen Saksan lähettilään korvannut saksalainen 

lähetystöneuvos ja ministeri, Erich Zechlin. Lisäksi tilaisuuteen osallistuivat muun muassa 

Italian, Japanin, Romanian ja Bulgarian lähettiläät, pääministeri Rangell, ministerit Annala, 

Kukkonen ja Aarola, eräitä korkea-arvoisia suomalaisia ja saksalaisia sotilashenkilöitä, Lotta 

Svärdin johtaja Fanni Luukkonen sekä Helsingin ylipormestari Antti Tulenheimo. Avajaisjuhla 

radioitiin sekä Suomen että Saksan radioasemien välityksellä ja sen videotaltioinnista vastasi 

saksalainen UFA (saks. Universum Film AG).167 

 

Tilaisuuden avajaispuheet pitivät puolustusministeri Walden ja lähetysneuvos Zechlin. 

Tutkielman tutkimuskysymyksen kannalta on merkittävää tarkastella tilaisuuteen 

saksalaistervehdyksen tuoneen Zechlinin puhetta, jota Helsingin Sanomat lainasi sanatarkasti 

avajaistilaisuudesta uutisoivassa uutisartikkelissaan.168 Puheessaan Zechlin viittasi Suomen ja 

 
165 Honkaniemi, Marika; Kortelainen, Anna; Koskinen, Maija; Selkokari, Hanne; Tepora, Tuomas: 

Mieliala: Helsinki 1939–1945. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Helsinki 2019, 192. 
166 Honkaniemi 2019, 194–195. Tiedot järjestäjätahoista perustuvat seuraavaan aineistoon: Suomalais-

saksalainen taistelukuvaajain näyttelyn luettelo. Kansallisgalleria, Ateneumin tutkijakirjasto.   
167 Huom. Tiedot perustuvat: Ilkka 17.05.1942 (130), 3. ”Taistelukuvaajain näyttely avattiin eilen 

juhlallisesti Helsingissä.” 
168: HS 17.05.1942 (NO 130), 5. 
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Saksan väliseen toveruuteen ja aseveljeyteen, jota Taistelukuvaajain näyttely hänen mukaansa 

edusti. Zechlin jatkoi maiden välistä yhteyttä korostavalla linjalla kehuen ”maiden välille 

muodostuneita poliittisia ja kulttuurisiteitä,” jotka tulisivat muodostumaan ”entistäkin 

läheisimmiksi.”169 Propagandistisen retoriikan näkökulmasta tarkasteltuna Zechlinin puheesta 

on näkemykseni mukaan nostettava esille kaksi käsitettä: ”side” ja ”entistäkin lähemmäksi.” 

Vuotta aikaisemmin järjestetyn Helsingin saksalaisen kirjanäyttelyn pääkomissaari, Günther 

Thaer viittasi niin ikään maiden välisten siteiden ja suhteiden kehittymiseen näyttelyn 

avajaispuheessaan toteamalla: ”(Tämä) Näyttely tuo esille kirjojen merkityksen Suomen ja 

Saksan välisessä vuorovaikutuksessa kautta aikojen sekä edelleenkin lujittaa niitä siteitä, jotka 

molempien maiden välillä vallitsevat.”170 Tulkintani mukaan molemmissa puheenvuoroissa 

painottuu integraatiopropagandan mukainen yhtenäisyyttä korostava retoriikka, jossa toistuvat 

suostuttelevat viittaukset yhteistoiminnasta sekä toiminnan kehittämisestä. Thaeriin verrattuna 

Zechlin viestii huomattavasti konkreettisemmalla tasolla viitatessaan erityiseen 

yhteistoiminnan segmenttiin (politiikka ja kulttuuri). Retoriikan muutosta voidaan selittää 

maiden välisten yhteistoimintojen realistisella lähentymisellä. Erityisesti kesällä 1941 alkaneet 

sotatoimet jaettua vihollista vastaan ovat tulkintani mukaan saattaneet vaikuttaa avoimempaan 

retoriikkaan valtionedustajien julkipuheissa. 

 

Helsingin Sanomien uutisoinnin mukaan musiikilla oli keskeinen rooli avajaistilaisuudessa. 

Tilaisuudessa kuultiin Helsingin varuskunnan soittokunnan esittämänä Porilaisten marssi, 

Wagnerin Tannhäuser, Sibeliuksen Alla Marcia sekä Paciuksen Sotilaspoika-marssi. 

Propagandan tarkastelun kannalta on keskeistä selvittää tarkempi konteksti, jossa musiikkia 

esitettiin. Artikkelin mukaan Waldenin puhetta edelsi Alla Marcia ja Zechlinin puhetta 

vastaavasti Tannhäuser. Presidentti Rytin saapuessa tilaisuuteen soitettiin Porilaisten marssi ja 

hänen aloittaessa näyttelykierroksensa soitettiin Sotilaspoika-marssi.171  

 

Edellä esitettyyn viitaten, tilaisuuteen sisällytetyissä kappalevalinnoissa on tulkittavissa selvää 

tarkoituksenmukaisuutta, sillä ne sitoutuvat tiettyyn hetkeen. Presidentin yhteydessä soitettiin 

sotilasmarsseja ja avajaispuheita edelsivät puolestaan klassiset suomalaiset sekä saksalaiset 

 
169 HS 17.05.1942,5.  
170 HS 04.05.1941, 13.  
171 HS 17.05.1942, 5 
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sävelet. Jowett ja O’Donnell huomioivat niin ikään propagandateoriassaan musiikin käytön 

propagandistisen sanoman tehostinkeinona. Tulkintani mukaan avajaistilaisuudessa 

propagandistista tehostinkeinoa käytettiin erityisten ohjelmanumeroiden (Rytin siirtymät sekä 

Waldenin ja Zechlinin avajaispuheet) yhteydessä. Arviotani tukee Jowettin ja O’Donnellin 

näkemys, jonka mukaan musiikilla voidaan vedota katsojien tunnetiloihin ja vahvistaa tietyn 

tapahtuman tai hetken merkittävyyttä yleisölle. Heidän mukaansa sävelen yleisöön tekemä 

vaikutus perustuu puolestaan sen tunnistettavuuteen.172 Yleisesti tunnistettaviin säveliin on 

täten suurella todennäköisyydellä yhdistettävissä suuren yleisön jakamia mielikuvia, jotka 

puolestaan vahvistavat propagandistista sanomaa. Avajaistilaisuuden tapauksessa merkittävien 

vieraiden läsnäoloa.  

 

Avajaistilaisuudesta otetuista mustavalkokuvista on tunnistettavissa useita Jowettin ja 

O’Donnellin teorian mukaisia visuaalisia vallansymboleita.173 Ateneumin aulatilaan oli 

asetettuna suurikokoiset Suomen ja Saksan sotaliput. Liput oli asetettu niin, että Suomen lippu 

oli ripustettuna TK-näyttelyyn vievän oviaukon seinustalle ja Saksan lippu puolestaan PK-

näyttelyyn vievän oviaukon seinustalle. Lisäksi Suomen lipun viereen jalustalle oli asetettu 

Mannerheimin rintakuva ja Saksan lipun viereen Hitlerin rintakuva. TK- näyttelyn ovisuun 

yläpuolella oli Suomen leijona ja PK-näyttelyn ovisuun yläpuolella vastaavasti 

kansallissosialistisen puolueen kotkasymboli.174 Aulatilan keskellä oli puhujankoroke, jonka 

taakse oli ripustettu suuri juliste, jossa luki suomeksi, ruotsiksi ja saksaksi teksti: ”Jäämereltä 

Mustalle merelle.”175 Julisteeseen oli piirretty Ruotsin, Suomen ja Neuvostoliiton rajat, jossa 

ilmeistä saksalais-suomalaista yhteisrintamaa kuvasti tummalla väritetty alue. Väritetty alue 

käsitti Jäämeren, Suomen ja koko Neuvostoliiton maantieteellisen alueen. Ruotsi oli merkitty 

karttaan valkoisena alueena.  

 

Näkemykseni mukaan edellä kuvatulla kartta-asetelmalla on pyritty osoittamaan suomalaisten 

ja saksalaisten sotilasjoukkojen vahvaa etenemistä sekä vahvistamaan tunnetta voitokkaasti 

 
172 Music as Propaganda: Jowett & O’Donnell 2019, 281. 
173 Ks. Visual Symbols of Power: Jowett & O’Donnell 2019, 278–279. 
174 Kuvatiedot: SA-kuva-arkisto. Kuvat avajaisaulan koristeluista julkaistu teoksessa: Honkaniemi 

2019, 200–201. 
175 Juliste: SA-kuva 1942.05.26. Haettu: http://sa-kuva.fi/neo# . Ks. Vastaava kuva asetelmasta eri 

kuvakulmasta käsin: Honkaniemi, 2019, 200.  
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etenevästä sodasta. Useissa sanomalehtikirjoituksissa viitattiin myös näytelmäkokoelman 

laajuuteen, joka käsitti töitä aina Jäämeren rintamalta Mustanmeren rintamalle saakka.176 

Julisteen asettaminen näkyvälle paikalle, aulatilaan, on varsiin merkittävä ele, sillä näyttelyn 

viralliset tilaisuudet, kuten edellä kuvattu avajaistilaisuus, pidettiin yksinomaan kyseisessä 

aulatilassa. Lisäksi on painotettava julisteen tummia sävyjä sekä aktiiviseen toimintaan 

kannustavaa iskulausumaa. Erityisesti julisteen toimintaan kehottava iskulause on 

näkemykseni mukaan tulkittavissa agitaatiopropagandan tuotteena.  

 

Edellä kuvatusta Ateneumin aulatilan somistuksesta voidaan tunnistaa myös useita yksittäisiä 

propagandatekniikoita.  Erityisesti vallansymbolien asettaminen puhujakorokkeen reunustoille 

sekä propagandajulisteen ripustaminen puhujankorokkeen taakse todentavat näkemykseni 

mukaan ilmeistä propagandistista tarkoitusta. Aulatilan ulkoisessa somistuksessa on myös 

useita yhtymäkohtia Helsingin Messuhallin somistukseen saksalaisen teollisuusnäyttelyn 

aikana, jota tarkastelin välirauhan aikaa käsittelevässä osiossa. Näyttelyn sotilaallisuudesta 

puolestaan viesti Ateneumin edustalle asetetut Suomen ja Saksan sotaliput. Lippurivistö oli 

asetettu niin, että Suomen liput muodostivat rivistön vasemman reunan ja Saksan liput oikean 

reunan.177 Näkemykseni mukaan rinnakkainen lippuasetelma ilmentää myös näyttelyn 

suomalais-saksalaista ulottuvuutta. Kuvissa 4 ja 5 voidaan nähdä eräitä alkuperäiskuvia 

näyttelyn avajaistilaisuudesta. Kuva 4 on lehtikuva, jossa näkyy TK-näyttelyn oviaukon 

somistusta. Suomalaislehdet käyttivät yksinomaan kyseistä valokuvaa uutisoidessaan 

avajaistilaisuudesta. Kuva 5 on puolestaan arkistokuva Finna-palvelusta, jossa voidaan nähdä 

edellä viitattu propagandajuliste, aulatilan puusomistusta sekä saksalaisia sotilashenkilöitä. 

Sotilashenkilöiden keskellä on siviiliasuinen saksalaiskenraali Eduard Dietl.  

 

 
176 Esim. SS 24.05.1942 (NO 138), 8. 
177Ateneumin suomalais-saksalainen näyttely. Helsinki 1942.05.22, SA-kuva. Haettu: http://sa-

kuva.fi/neo#  

Kuva  4.  Kenraali Rudolf Walden pitämässä puhetta näyttelyn 

avajaistilaisuudessa. Taustalla aulasalin somistusta. (HBL 

19.5.1942,6). 
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Mustavalkokuvien perusteella varsinaiset näyttelytilat vaikuttavat yksinkertaistetuilta.178 

Ateneumin avarien näyttelytilojen seinille oli ripustettu sotilaiden arkea rintamalla esitteleviä 

kuvia, jonka lisäksi yhdessä saleista oli esillä suuri lasivitriini, johon oli asetettu juoksuhaudan 

pienoismalli. Näkemykseni mukaan rintama-arkea esittelevillä kuvilla on pyritty tuomaan 

sotakokemus lähemmäksi kotirintamaa. TK- ja PK-näyttelyiden tuotoksissa esiintyvä kuvasto 

vaikuttaa puolestaan varsin kevyeltä, mutta varsin yksipuolista. Tuotoksissa esiintyy 

esimerkiksi tauko viettäviä sotilaita, sotakoiria, karikatyyrejä vihollissotilaista, ryhmäkuvia 

sotilaista sekä maisemakuvausta eri rintamilta. Kokoelmasisällöistä on myös tunnistettavissa 

selviä tunnetiloja, vaikkakin varsin yksipuolisia, sillä kuvissa esiintyvät sotilaat näyttäytyvät 

iloisina ja rentoutuneina. Kuva-aineiston perusteella sotilaallisen voimankäytön kalustoa 

esiintyi ainoastaan piirroskuvissa, jossa kuvatiin saksalaista lentokalustoa.179 Taistelukuvaajain 

näyttely oli aiempiin suomalais-saksalaisiin yhteisprojektioihin nähden varsin näkyvästi esillä 

helsinkiläisessä katukuvassa. Näyttelytilana toiminut Ateneumin Taidemuseo sijaitsi 

kaupungin ydinkeskustassa ja Rautatientorin puoleisten pääovien edustalle oli asetettu edellä 

kuvattu lippurivistö sekä kahteen kerrokseen  

 
178 Viitattu seuraaviin SA-Kuviin: ”Kenraali Dietl Taistelukuvaajien näyttelyssä Ateneumissa” 

(maisemakuva ja piirroskuva lentokoneista). Valokuvaaja: Sot.virk. Sundström, 26.05.1942; 

”Saksalainen kenraali Ehrfurt Taistelukuvaajien näyttelyssä Ateneumissa” (karikatyyrejä 

vihollissotilaista, ryhmäkuvat sotilaista, sotakoirat, taukoa viettävät sotilaat). Valokuvaaja: Vänrikki 

M. Pietinen, 26.05.1942.  
179 Taistelukuvaajain näyttelyn kuvitusta kokoelmasisällöistä. SA-kuvat. Sot. virk. Sundström 1942. 

Haettu 

osoitteesta:https://www.finna.fi/Search/Results?lookfor=Sot.virk.+Sundstr%C3%B6m%2C+valokuva

aja&type=Author  

Kuva  5.  Kenraali Dietl saksalais- ja suomalaissotilaiden 

ympäröimänä. Taustalla ”Jäämereltä Mustallemerelle” 

agitaatiojuliste. (SA-kuva/Sot.virk Sundström 1942). 



 74 

asetettujen mainosjulisteiden jono.180 Honkaniemi nostaa 

niin ikään esille näyttelyn vahvan näkyvyyden 

helsinkiläisessä katukuvassa, sillä hänen mukaansa näyttelyn 

mainosjulisteista ja suurista sotavalokuvista koostettuja 

mainosrakennelmia sijoitettiin esimerkiksi Erottajalle sekä 

Hakaniemen ja Töölön toreille.181 Honkaniemen esitykseen 

perustuen Finna-hakupalvelusta oli löydettävissä yksi 

valokuva, josta voi nähdä Erottajalle sijoitetun 

mainosrakennelman. Kuvassa 6 esiintyvästä 

mainosrakennelmasta voidaan erottaa suurikokoinen 

sotavalokuva.  

 

Valokuvassa on marssiva sotilasjoukko, joka on matkalla 

tuhotun kaupungin läpi. Valokuvan vierelle on asetettu 

korkea pylväs, joka on peitetty näyttelymainoksilla. 

Mainoskuvissa esiintyy kaksi rinnakkain seisovaa sotilasta. 

Sotilaiden asustuksesta ja aseistuksesta päätellen kyseessä on suomalainen ja saksalainen 

sotilas. Edellä kuvat mainoskuvat ovat tulkittavissa valkoisena propagandana, sillä ne ovat 

rintamavalokuvaajan ottamia, mutta esittävät kuvatun hetken näkemykseni mukaan määrätystä 

näkökulmasta käsin. Suomalais-saksalaisen yhteistoiminnan kontekstissa valokuvat näyttävät 

painottavan maiden sotilasjoukkojen välistä yhteistyötä ja ylivoimaa viholliseen nähden. 

Erityisesti suurella valokuvalla raunioituneen kaupungin läpi marssivista sotilaista voidaan 

tulkita olevan katsojan tunnetiloihin vetoavaa kuvastoa. Samalla se voidaan nähdä kuvastavan 

sotilasjoukon ylivoimaa. Sanomalehtikirjoituksista sekä mielialaraporteista omaksumani 

käsityksen mukaan aikalaisille kuvan 6 kaltainen esitys raunioituneen kaupungin läpi 

marssivasta sotilasjoukosta on voinut olla hyvin uskottava huomioiden suomalaisten ja 

saksalaisten joukkojen sotilaallinen menestys vuosien 1941 ja 1942 aikana. 

 

 
180 Ateneumin suomalais-saksalainen-näyttely. SA-kuva 1942.05.22. Haettu osoitteesta: http://sa-

kuva.fi/neo# .  
181 Honkaniemi 2019, 206. 

Kuva  6. Taistelukuvaajain näyttelyn 

mainos Erottajalla. (SA-kuvat / Sot. virk. 

Sundström 1942). 
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Sanomalehdissä näyttelystä uutisoitiin varsin vähän pois lukien kutsuvierasavajaistilaisuus, 

joka sai näkyvyyttä kaikissa aineiston sanomalehdissä. Näyttelyn pienikokoisia mainoksia 

julkaistiin päivittäin näyttelyn ajan niin ikään kaikissa edellä viitatuissa julkaisuissa. Näyttelyn 

järjestelytöissä huomioitiin myös vahvasti lehdistö, sillä pääkaupungin lehtien sekä 

ulkomaisten toimitusten edustajat pääsivät tutustumaan näyttelyyn etukäteen avajaistilaisuutta 

edeltäneenä päivänä.182 Sanomalehdet julkaisivat useita arvioita, joissa nostettiin esille 

esimerkiksi näyttelyn kävijämäärälukemia, näytteillä olleiden teosten sisältöjä sekä pohdittiin 

teosten merkittävyyttä historiallisina lähteinä.183 Eri äänenkannattajien julkaisut painottivat 

kirjoituksissaan myös näyttelyn aseveljellistä ulottuvuutta. Esimerkiksi Uuteen Suomeen 

nimimerkillä ”O. O-n” julkaissut kirjoittaja päätti näyttelyarvionsa sanoihin: ”Suomalais-

saksalainen Taistelukuvaajain näyttely on nähdäksemme yhteisen taistelun merkittävimpiä 

henkisiä saavutuksia.”184 

 

Lopuksi on syytä nostaa esille eräitä oheistapahtumia, joita järjestettiin Taistelukuvaajain 

näyttelyn ohessa ja ovat näkemykseni mukaan niin ikään käsitettävissä yksittäisinä 

propagandatuotteina. Ateneumin tiloissa järjestettiin samanaikaisesti Puhdetöiden näyttely, 

jossa oli näytillä yhteensä 350 rintamasotilaiden vapaa-aikanaan tekemää puutyötä.185 

Puhdetöiden näyttely onkin havainnollistava esimerkki määrätystä (positiivisesta) tavasta 

esittää sota kotirintamalle. Pääosin käyttöesineistä ja koristeista koostuneen Puhdetöiden 

näyttelyn kuvasto vaikuttaa olleen varsin helposti lähestyttävä ja arkinen. Sunnuntaina, 

toukokuun 24. päivä Ateneumissa järjestettiin ”kävelykonsertiksi” nimetty tapahtuma, jossa 

näyttelyvieraat pääsivät tutustumaan Taistelukuvaajain näyttelyn sisältöihin orkesteriyhtyeen 

tahdittamana. Orkesterin solisteina toimivat Tauno Palo ja Onni Laihanen.186  Kävelykonsertti 

vastaa puolestaan edellä osoittamaani tulkintaan musiikille annetusta keskeisestä roolista 

vierailijoiden näyttelykokemusta ohjaavana propagandatekniikkana.  

 

 
182 Taistelukuvaajien näyttely avataan tänään Ateneumissa: HS 16.05.1942 (129), 7. 
183 AS 20.05.1942 (NO 113), 2; HS 24.05.1942 (NO 137); HS 28.05.1942 (NO 140), 5; US 

24.05.1942 (NO 137), 14-15; SS 24.05.1942, 8.  
184 US 24.05.1942, 15.  
185 Mainos ja maininta artikkelissa: HS 17.05.1942, 4 & 5. Ks. Lisätietoja puhdetöiden näyttelystä: 

Honkaniemi 2019, 192.  
186 Mainos: SS 24.05.1942, 8.  
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Yleisön saavuttavuudeltaan merkittävänä oheistapahtumana voidaan myös pitää 

elokuvateatteri Rexissä esitettyjä saksalaisia kulttuuri ja rintamaelokuvia.187 Saksalaisten 

elokuvien sisällöllinen tarkastelu jää tämän tutkielman rajauksen ulkopuolelle, mutta 

elokuvista on saatu lisätietoa tarkastelemalla Helsingin Sanomien julkaisemaa aukeaman 

kokoista mainosilmoitusta.188 Ilmoituksen mukaan ohjelmistossa oli esimerkiksi UFA:n 

dokumenttikatsaus Idän sotaretki (n.d.), joka kuvaa Saksan armeijan taisteluita itärintamalla. 

Elokuvaa mainostettiin Helsingin Sanomissa varsin propagandistisista retoriikkaa hyödyntäen. 

Retoriikassa toistui narratiivi Suomea ja Saksaa yhdistäneestä bolševismin uhasta, joka on 

käsitykseni mukaan ominaista erityisesti sotapropagandalle.189 Helsingin Sanomat kuvaili 

elokuvaa seuraavasti: ”Unohtumaton filmi taistelusta Euroopan ja koko ihmiskunnan julminta 

vihollista, bolševismia vastaan.”190  

 

Lisäksi ohjelmistossa oli Hans Steinhoffin ohjaama elokuva Ohm Krüger (1941). 

Sanomalehden saatesanoissa elokuvan kerrottiin tarjoavan ”ajankuvia pienen kansan 

kohtalosta.” Jowett ja O’Donnell mainitsevat Ohm Krügerin saksalaista elokuvapropagandaa 

käsittelevässä kappaleessaan. Heidän mukaansa brittien Etelä-Afrikassa harjoittamaa 

koloniavaltaa vastaan hyökännyt elokuva yhdisteli taitavasti dokumentin ja teatraalisen 

elokuvan keinoja hyödyntäen vahvoja stereotypioita briteistä.191 Edellä viitattujen 

yksittäisnäytösten ohella ohjelmistoon kuului myös UFA-katsauksia eri puolelta Eurooppaa.192  

UFA levitti ensimmäisestä maailmansodasta lähtien propagandistisia dokumenttikatsauksia, 

joita esitettiin elokuvateattereissa ympäri Saksaa ja sen valloittamia alueita. Toisen 

maailmansodan aikana UFA:n tuli tunnetuksi UFA-Tonwochea, propagandistisista 

viikkokatsauksistaan.193 

 

 
187 HS 16.05.1942, 7.  
188 Mainos: HS 17.05. 1942, 2. 
189 Ks. “Jowett & O’Donnell 2019, 280. “In wartime, the enemy is often symbolized as subhuman or 

animal-like. . .” 
190 Mainos: HS 17.05. 1942, 2. 
191 Jowett & O’Donnell 2019, 223. “Examination of German film propaganda.” 
192 Mainos: HS 17.05. 1942, 2.  
193 Honkaniemi 2019, 206. Ks. UFA:n propagandakatsauksista maininta myös: HS 17.05.1942, 2. 
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Taistelukuvaajain näyttely saavutti 16-päiväisen aukiolonsa aikana yhteensä 20 500 henkilöä, 

jotka vierailivat näyttelyssä. Viimeisenä aukiolopäivänä näyttely rikkoi Ateneumin 

kävijämääräennätyksen 3 200 vierailijalla.194 Todellinen saavutettujen henkilöiden lukumäärä 

on tiettävästi huomattavasti korkeampi vahvan julkinäkyvyyden sekä toteutuneiden 

oheistapahtumien vuoksi. Näyttelyssä vieraili myös huomattavan korkea-arvoisia suomalaisia 

ja saksalaisia virka- ja sotilashenkilöitä, kuten edellä mainitut presidentti Ryti ja saksalaisen 

Lapin armeijan komentajana toiminut, kenraali Eduard Dietl.  

 

Tutkimusongelman kannalta Taistelukuvaajien näyttelyä voidaan pitää hyvin merkittävänä 

tapahtumana. TK- ja PK-miesten rintamalla tuottama materiaali, oheistapahtumissa tuotetut 

esitykset sekä korkea-arvoisten suomalaisten ja saksalaisten vaikuttajien julkipuheet tavoittivat 

varsin laaja-alaisesti koko kotirintaman. Tapahtuma on myös havainnollistava esimerkki 

kolmen yhteistoiminnallisen viestimisen tason välisestä vuorovaikutuksesta. Näkemykseni 

mukaan valtio-, järjestö- ja yritys- sekä epävirallisen tason toimijat olivat aktiivisessa 

vuorovaikutuksessa keskenään koko 16-päiväisen näyttelyn ajan. Edellä esitetystä voidaankin 

päätellä, että propagandistisen sanoman levittämisen kannalta tapahtuma oli niin ikään 

onnistunut, sillä se oli vahvasti esillä helsinkiläisessä kaupunkitilassa sekä sen sisältöjä pystyi 

seuramaan sanomalehtien, dokumenttikatsausten ja radion välityksellä. 

4.3. Ulkomaanpiispa Heckelin yllätysvierailu 05/1942 
 

”Nyt tahdon tervehtiä ennen kaikkea Suomen kansaa ja Suomen kirkkoa. Minulle on laadittu 

kaunis ja vakava ohjelma. - - Erityisellä jännityksellä odotan matkaa Karjalaan, maahan, 

jonka rakastamamme ja ihailemamme suomalaiset sotajoukot ovat vapauttaneet jumalattomien 

bolševikkien vallasta.” 195 

 

Saksan ulkomaapiispa Heckelin edellisestä Suomen-vierailusta oli ehtinyt kulua puolitoista 

vuotta hänen saapuessa Helsinkiin toukokuun 12. päivä 1942.  Heckelin mukana Suomeen 

matkusti Berliinin yliopiston käytännöllisen teologian professori Leonhard Fendt. Heckelin ja 

 
194 HS 03.06.1942 (NO 146), 4.  
195 Ulkomaanpiispa Heckel suomalaisille toimittajille hänen matkansa tarkoituksesta: HS 13.05.1942 

(NO 127), 15.  
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Fendtin Suomen-vierailu kesti toukokuun 25. päivään 1942 asti.196 Aikaisemmin Heckelin 

vuoden 1942 vierailua ovat tarkastelleet muun muassa Jokisipilä ja Könönen, Westerlund sekä 

Murtorinne. Kaksi ensiksi mainittua ovat kuitenkin perustaneet tarkastelunsa pääosin 

Murtorinteen teoksessa Veljeyttä viimeiseen saakka (1975) tekemien tulkintojen varaan. 

 

Murtorinteen mukaan Heckelin Suomen-vierailu tuli suomalaisille yllätyksenä. Alkuperäisen 

suunnitelman mukaan Heckelin piti saapua Suomeen syksyllä 1942, sillä hänen oli tarkoitus 

osallistua suomalaisen Raamatun 300-vuotisjuhlatilaisuuteen. Saksan ulkoasiainministeriön 

poliittista arkistoista keräämiinsä kokousmuistioihin perustaen Murtorinne esittää väitteen, 

jonka mukaan Heckelin vierailun todellinen syy oli pohjoismaisen kirkollisen tilanteen 

kärjistyminen Norjan kirkkotaistelun myötä. Täten Heckel päätti aikaistaa vierailuaan. 

Kirkkotaistelu-kysymys perustui Norjan kirkon aloittamaan vastarintaan saksalaista 

miehitysvaltaa vastaan keväällä 1942.197 Murtorinteen väitettä täydentäen, näkemykseni 

mukaan Heckelin saattoi myös pyrkiä vahvistamaan Suomen kirkon sidettä Saksaan sekä 

samalla estää skandinaavisen kulttuuriseparatistisen liikehdinnän leviäminen Suomeen. 

 

Murtorinteen mukaan Heckelin yllätysvierailun järjestelyt olivat kokonaisuudessaan hyvin 

poikkeukselliset. Edellisellä Suomen-vierailullaan Heckel oli saapunut maahan arkkipiispa 

Kailan kutsumana, mutta kevään 1942 vierailun aloite tuli Heckeliltä itseltään. Vierailun 

poikkeuksellisten järjestelyiden vuoksi Heckel ei saanut Berliinin puoluekanslialta Suomen-

vierailuun tarvittavaa matkustuslupaa, sillä kanslian antaman päätöksen mukaan Heckelin 

vierailulla ei ollut antaa tarpeeksi näyttöä hyötyarvosta. Puoluekanslian omaksumasta 

kielteisestä kannasta kuultuaan Heckel kääntyi kuitenkin ulkoministeri Ribbentropin puoleen, 

jota hän lähestyi henkilökohtaisella kirjeellä. Saksalaisia arkistolähteitä hyödyntämällä 

Murtorinne on selvittänyt Heckelin Ribbentropille laatiman kirjeen sisällön. Kirjeessään 

Heckel vetosi ”Suomen-vierailunsa korkeaan propaganda-arvoon,” johon perustaen 

Ribbentrop lopulta päätyi myöntämään matkustusluvan.198  Murtorinteen esitykseen nojaten 

 
196 Piispa Heckel saapunut kirkkomme vieraaksi: US 13.05.1942 (NO 127), 5.  
197 Murtorinne 1975, 123. Norjan kirkkotaistelusta: Store norske leksikon – Kirkekampen. Haettu 

osoitteesta: https://snl.no/kirkekampen (Katsottu 14.03.2022) 
198 Murtorinne 1975, 124. Tiedot perustuvat: AA, Inland I-D, 3/5, Auslansdreisen von Bischof Heckel 

und Dr. Gerstenmaier.  
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voidaankin olettaa, että Heckelin kevään 1942 Suomen-vierailulla oli selviä propagandistisia 

tavoitteita. 

 

Käsitykseni mukaan Berliinin hyväksymän matkustuslupa-anomuksen mukaisesti Heckelin 

täytyi sisällyttää vierailuunsa tiettyjä elementtejä, jotka toisivat propaganda-arvoa sekä 

soveltuisivat niihin kaavailuihin, joita Saksan kirkollinen ulkomaanvirasto oli asettanut Norjan 

synnyttämän saksalaisvastaisten mielialojen torjumiseksi Pohjoismaissa. Murtorinteen mukaan 

tätä tarkoitusta varten Berliini lähetti Heckelin mukaan professori Fendt’in, jonka 

tarkoituksena oli luennoida suomalaisille kirkollispiireille määrätyistä teologisista aiheista. 

Vierailulle määriteltyä pohjoismaista ulottuvuutta vahvistamaan Berliinistä lähetettiin myös 

kutsut ruotsalaiselle Luther-tutkija professori Bringille sekä Suomessa aiemmin toimineelle 

kirkkoherra Ydenille, jotka kutsuun myönnyttyään osallistuivat eräisiin kirkollisiin 

tapahtumiin Heckelin ja Fendt’in rinnalla.199  

 

Näkemykseni mukaan Saksan kirkollisjohtajan yllättävä Suomen-vierailu on tulkittavissa 

strategisena viestintänä niin suomalaisille kuin saksalaisille. Saksalaiset ovat vierailulla 

pyrkineet antamaan erityisesti kaksi propagandistista viestiä: 1) Yhteydenpito Suomen ja 

Saksan välillä on sekä tiivistä että suoraa ja 2) Saksa ylläpitää toimivia suhteita Pohjoismaihin. 

 

Lähes kaksi viikkoa kestäneen matkansa aikana Heckel vieraili Helsingin ohella Turussa, 

Tampereella, Janakkalassa ja Porvoossa. Matkalle suunniteltu Karjalan-vierailu peruuntui 

aikatauluhaasteiden vuoksi.200 Viralliset tapahtumat toteutettiin lähes yksinomaan 

kutsuvierastilaisuuksina, pois lukien julkiset jumalanpalvelukset, ja tilaisuuksiin oli kutsuttuna 

pääosin Suomen kirkollista johtoa. Sanomalehtikirjoitusten perusteella Heckel esiintyi 

Suomessa virka-asemassaan, Saksan ulkomaanpiispana. Huomioiden, että Suomessa ei ollut 

käytössä valtionkirkkojärjestelmää voidaan yhteistoiminnallisen viestimisen näkökulmasta 

esittää väite, jonka mukaan Heckelin Suomen-vierailu tapahtui pääosin valtio- ja ei-valtiollisen 

tasojen välillä. 

 

 
199 Murtorinne 1975, 124–125. Huom. Murtorinteen mukaan Berliini pyrki antamaan Suomen-

vierailulle tavallista näyttävämmät puitteet sekä vetämään tilaisuuteen mukaan tunnettuja Ruotsin 

kirkon edustajia. Näillä keinoin pyrittiin tuomaan korkeaa ”propaganda-arvoa.”  
200 Murtorinne 1975, 128. 
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Suomalaisissa sanomalehdissä Heckelin vierailusta uutisoitiin varsin vähän. Arvioni mukaan 

kevään 1942 Suomen-vierailu ei yltänyt vastaavaan näkyvyyteen kuin aiempi, syksyn 1940 

vierailu. Sanomalehtikirjoittelun ohella Heckel esiintyi myös Suomen Yleisradiossa, jossa hän 

piti puheen sankarivainajain muistopäivän kunniaksi.201 Helsingissä Heckel piti julkisen 

saarnatilaisuuden saksalaisessa kirkossa sekä osallistui kutsuvierasillallisille NMKY:n 

juhlasalissa. Vierailun Helsinki-osion päätapahtumana toimi suomalais-ruotsalainen 

pappeinkokous, johon Heckelin ohella osallistuivat myös Fendt ja Bring. Pappeinkokouksessa 

Heckel esitti Saksan kirkon tervehdyksen, jossa hän mainitsi järjestäneensä Berliinin 

Kolminaisuuden kirkkoon erikoisen kappelin suomalaisten käytettäväksi 

jumalanpalveluksiaan varten. Professorit puolestaan esitelmöivät aiheesta ”saarnan 

uudistus.”202 

 

Tutkimusaineiston sanomalehtijulkaisussa ei viitattu juhlapuheenvuorojen sisältöihin eikä 

tapahtumista julkaistu haastatteluja. Murtorinne on tutkimustyössään kuitenkin päässyt 

tarkastelemaan pappeinkokouksessa puheenvuorot pitäneiden Suomen kirkon pappisliiton 

puheenjohtajan Paavo Virkkusen sekä piispa Aleksi Lehtosen puheiden tarkempia sisältöjä 

hyödyntämällä heidän yksityisarkistojaan. Murtorinteen mukaan Lehtonen viittasi puheessaan 

suomalais-saksalaiseen uskonveljeyteen, joka hänen mukaansa näyttäytyi myös Suomen ja 

Saksan kansojen välisenä verisiteenä yhteisen asian puolesta. Virkkunen puolestaan kiitti 

puheessaan Saksaa, jonka myötätunnosta Suomen ei tarvinnut käydä yksin taistelua molempien 

maiden perivihollista vastaan. Molemmissa puheenvuoroissa viitattiin myös Heckelin 

edelliseen Suomen-vierailuun, joka nähtiin merkittävänä pohjustajana suomalais-saksalaiselle 

yhteistyölle.203  

 

Tutkimuskysymyksen kannalta suomalaisten kirkollisvaikuttajien puheista tekee merkittävät 

niissä esiintyvät saksalaisen propagandan teemat kansojen välisestä veljeydestä, yhteisestä 

vihollisesta ja yhteistyöstä. Propagandististen teemojen esiintyminen suomalaistoimijoiden 

puheissa on myös tulkittavissa osoituksena yhteistoiminnallisen viestimisen vaikutuksesta 

 
201 Murtorinne 1975, 126–129. Ks. Deutsch-Evangelisch in Finnland, Okt. 1942,5. 
202 Vierailun ohjelma: HS 13.05.1942, 15.  
203 Puheisiin viitattu: Murtorinne 1975, 126. Käytetyt arkistolähteet: Lehtosen tervehdyspuhe 

Helsingin pappeinkokouksessa 15.5.1942, HYEL, ALA.; Virkkusen puhe Heckelille 15.5.1942, HYK, 

PVA: 21.  
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propagandistiseen retoriikkaan jatkosodan aikana. Yllä esitetty huomioiden, tulee myös 

painottaa, että kyseiset propagandistiset teemat esiintyivät jo välirauhan aikaisissa 

julkipuheissa suomalaisten ja saksalaisten keskuudessa.   

 

 Heckeliltä vastaavia lausuntoja yhteistyöstä ja veljeydestä kuultiin hänen Yleisradio-

esiintymisellään sekä Turun-vierailullaan, jossa hän osallistui Luther-Agricola-Seuran 

vuosijuhlaan. Murtorinteen mukaan Heckel korosti molemmissa puheissaan niin ikään Suomen 

ja Saksan sodan yhteisiä päämääriä. Heckel esitti näkemyksensä, jonka mukaan Suomen ja 

Saksan päämäärät tuli näyttää vastakohtaisina länsivaltojen ja puolueettomien maiden 

asenteille. Heckelin mukaan länsivallat kävivät sotaa ”jumalattoman bolševismin rinnalla.” 

Heckel esitti, että Suomi ja Saksa eivät täten käyneet ainoastaan poliittis-sotilaallista taistelua 

vaan ”taistelua koko eurooppalaisen kulttuurin puolesta, ja joka lopulta vapauttaisi kansat 

bolševismin uhkaavista kahleista.”204 Heckelin ilmaisema vastakkainasetteluasetelma sekä 

viittaus viholliskuvastoon vastaavat teatterinjohtaja Georgen kevään 1942 Helsingin-vierailun 

aikana antamia kommentteja suomalaistoimittajille, jossa hän esitti Suomen ja Saksan 

taistelevan koko länsimaisen kulttuurin puolesta.  

 

Edellä kerrottu huomioiden voidaan esittää, että Heckelin kevään 1942 vierailu palveli Saksan 

propagandistisia tarkoituksia sekä suomalais-saksalaisen sotilaspoliittisen aseveljeyden 

suhteen, että saksamyönteistä kuvaa Pohjoismaihin välittäneenä strategisena viestinä. Lisäksi 

tulee painottaa Heckelin Yleisradiossa ja Turussa pitämää puhetta, josta on näkemykseni 

mukaan tulkittavissa selkeitä viitteitä vastakkainasetteluun pohjautuvaan 

agitaatiopropagandaan. Heckelin käyttämän retoriikan sävyssä on puolestaan tunnistettavissa 

selviä viitteitä mustaan propagandaan, jota ilmentää vastakkainasetteluasetelman ohella 

narratiivi ”jumalattoman bolševismin” leviämisen uhasta. Vihollisen epäinhimillistäminen on 

myös määrittävä piirre Jowettin ja O’Donnellin sotapropagandan määritelmälle.205  

 

Yllä esitetyn ohella, Heckelin puhe voidaan myös tulkita tietoisesti asetettuna kiilana Suomen 

ja lännen väliin, sillä sodan aikana erityisesti Suomen kirkolliset piirit ylläpitivät suhteitaan 

 
204 Heckelin puheeseen viitattu: Murtorinne 1975, 127–128. Arkistolähteenä käytetty: Heckelin puhe 

Luther-Agricola-seuran kokouksessa, AA, Inland I-D, 3/7, Bischof Heckel, Sonderheft III. 
205 Jowett & O’Donnell 2019, 18–21 & 280. 
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niin Ruotsiin kuin Britanniaan.206 Touko Perko jakaa myös tulkintani Saksan väitetystä 

huolesta Suomen mahdollisen länteen lähentymisen suhteen keväällä 1942. Tutkimuksessaan 

Perko viittaa Eino Kilven pääkirjoitukseen Suomen Sosiaalidemokraatissa tammikuun 4. päivä 

1942, jossa Kilpi kehotti Suomen valtionjohtoa tarttumaan länsivaltojen taholta edellisenä 

syksynä alulle pantuihin rauhanneuvotteluihin.207 Kilven pääkirjoitukseen on viitattu myös 

Blücherin päiväkirjassa, josta ilmenee, että kysymystä Suomen huhutusta erillisrauhasta 

käsiteltiin jopa Suomen ja Saksan valtiojohtojen tasolla. Tapaus leimattiin molempien tahojen 

puolelta perättömäksi huhuksi.208 

 

Murtorinteen mukaan Heckelin Suomen-vierailuista laatimasta matkaraportista käy ilmi, että 

hän piti Suomen kirkon säilymistä Saksan vaikutuspiirissä ensiarvoisena tärkeänä. Murtorinne 

esittää väitteen, jonka mukaan Heckel halusi vaalia suomalais-saksalaisia kirkollisia yhteyksiä, 

jotka perustuivat sekä aseveljeyden sanelemiin käytännöllisiin näkökohtiin että 

uskontopropagandaan. Murtorinne ei määrittele tulkintansa mukaista uskontopropagandan-

käsitettä, mutta esittää näkemyksen, jonka mukaan Suomen kirkko muodosti Saksalle 

psykologisesti tärkeän sillanpää-aseman ja näyteikkunan suhteessa Skandinaviaan ja 

länteen.209 Tällä Murtorinne viittaa käsitykseni mukaan keväällä 1942 levinneisiin 

saksalaisvastaisten mielialoihin Pohjolassa, jota erityisesti Norja kirkkotaistelullaan ilmensi. 

Suomen kirkon merkitys Saksan ystävänä ja liittolaisena saattoi täten kasvaa entisestään.  

 

Saksan ilmeinen pyrkimys hyödyntää uskontopropagandaa yhtenä ulkomaille suunnatuista 

propagandan muodoistaan ei voida käsittää poikkeuksellisena käytäntönä. Jowettin ja 

O’Donnellin mukaan uskontoa on käytetty propagandan välineenä sekä poliittisten että 

sosiaalisten päämäärien toteuttamiseksi jo vuosisatojen ajan. Heidän mukaansa uskontoja 

voidaan hyödyntää propagandatarkoituksiin erityisesti suostuttelevana elementtinä.210 

Näkemykseni mukaan tällä viitataan niin kutsuttuun ”tarkoitus pyhittää keinot” -ajatteluun, 

 
206 Läntisistä suhteista: Murtorinne 1975, 132–134. 
207 Perko 1971, 131–132.  
208 Blücher 1950, 278–279.  
209 Murtorinne 1975, 132. Arkistolähteenä käytetty: Heckel Hampurin maapiispa Tügelille 3.6.1942, 

LKA Hamburg, A II z 23, KA der DEK.  
210 Propaganda and religion: Jowett & O’Donnell 2019, 53- 57. 
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sillä uskonnot ja aatteet elävät aina tulkinnassa. Tulkitsija puolestaan määrittää sekä oikean että 

väärän kuin hyvän ja pahan. 

4.4. Berliini STT / DNB – saksalainen propaganda suomalaisissa sanomalehdissä 
 

”Vaikein on jo ohi idässä. Siirtyminen hyökkäyksestä puolustukseen on onnistunut ja rintama 

pitää. Tänä keväänä voitamme vastustajan numerollisesti sekä aseistuksessa.” 211 

(Berliini 30.01.1942) 

 

Jatkosodan aikaisia suomalaisia sanomalehtikirjoituksia sekä mielialaraportteja 

tarkastelemalla voi tulkintani mukaan tunnistaa merkittävän kollektiivisten asenteiden 

muutoksen suhteessa Saksaan. Aseveljeyden voidaan käsittää olleen myötämäessä vuosina 

1941–1942, jolloin sanomalehtikirjoitusten sekä mielialaraporttien perusteella usko Saksan 

voittoon oli vahvimmillaan. Esimerkiksi syksyn 1941 ja kevään 1942 mielialaraporttien Saksa-

viittaukset viestivät vahvasta uskosta Saksan armeijan vahvuuteen ja toisaalta puna-armeijan 

ilmeiseen heikkouteen.212 Viittaukset, kuten ”Saksa on luvannut nujertavansa ryssän”213 sekä 

tiettyyn ajankohtaan sidotut arviot sodan päättymisestä, kuten ”ryssä on jo kesällä 

polvillaan”214 ovat käsitykseni mukaan selviä osoituksia yleisestä sotilaallisesta optimismista 

ja myönteisestä suhtautumisesta Saksaan. Yhtenä Saksa-myönteisyyteen vaikuttaneena 

tekijänä voidaan pitää sanomalehtikirjoituksia.  

 

Erityisesti sanomalehtien etusivuilla, pääkirjoituksissa sekä ajankohtaisuutisoinnissa 

näyttäytyi säännöllisesti otsikoita, joissa viitattiin myös edellä esitetyissä mielialaraporteissa 

mainittuihin käsityksiin Saksan lopullisesta voitosta. Esimerkiksi eräs Hufvudstadsbladetin 

etusivu oli Saksan itärintaman hyökkäysvaiheen aikaan otsikoitu väitteen muotoon: ”Sovjet är 

 
211 Valtakunnankansleri Hitler puhui eilen nykytilanteesta…: SS 31.01.1942 (NO 29), 1.  
212 Huom. Perkon mukaan talvisodan kokemusten perusteella suomalaiset olivat omaksuneet tuon ajan 

Euroopassa yleisen, väheksyvän asenteen puna-armeijan suorituskykyä kohtaan. Puna-armeijan 

kärsimät suuret tappiot heti Saksan idänretken alussa vahvistivat edelleen tätä mielipidettä. Perko 

1971, 83. 
213 Mielialaraportti 14.03.1942 (Useita paikkakuntia): Favorin & Heinonen 1972, 84 
214 Mielialaraportit 25.04.1942 (Et.-Pohjanmaa): Favorin & Heinonen 1972, 86. 
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redan militärt ur spelet.”215 Ilkka puolestaan asetteli vastaavan etusivunsa sanamuodoin: 

”Neuvostorintamaa ei varsinaisesti enää ole.”216 Tulkintani mukaan kotirintamalla 

hetkellisesti koettu vahva usko sodan voitokkaaseen lopputulokseen johti eräissä 

kannanotoissa jopa ilmeiseen länsivastaisuuteen. Perkon mukaan suomalaislehdet 

saattoivatkin lainata sanatarkasti Goebbelsin virallisia puheita, joissa viitattiin esimerkiksi 

”Englannin harjoittaman ilmaterroriin,” jotka kohdistuivat Saksan ohella epäsuorasti ”koko 

Neuvostoliiton vastaiseen rintamaan”. 217 

 

Yhteistä edellä esitetyille uutisotsikoille sekä artikkeleille on niiden lähde: Berliini STT / DNB. 

Perkon mukaan Saksan sotatoimista uutisoineiden suomalaislehtien uutismateriaali oli usein 

vahvasti propagandistista, sillä materiaalia lainattiin suoraan saksalaisilta.218 Jokisipilä ja 

Könönen nostavat edellä viitatun huomion niin ikään esille esittelemällä eräitä Völkischer 

Beobachterin artikkeleita, joita suomalaiset sanomalehdet siteerasivat varsin kritiikittömästi.219 

Nojaten Perkon, Jokisipilän ja Könösen sekä tämän tutkielman johdannossa viitattuun Alpo 

Rusin käsitykseen saksalaisen lehdistösensuurin vaikutuksista saksalaisiin 

sanomalehtikirjoituksiin,220 voidaan esittää väite, jonka mukaan saksalaislähteisiin (Berliini 

STT / DNB) perustunut sota-ajan uutisointi suomalaislehdissä on käsitettävissä propagandana.  

 

Tulkintani mukaan saksalaisperäisistä uutismateriaaleista on propagandistisilta piirteiltään 

tunnistettavissa erityisesti disinformaation piirteitä. Jowettin ja O’Donnellin määritelmän 

mukaan disinformaatiolla viitataan propagandalle tyypilliseen vaikuttamisenkeinoon, jolla 

pyritään levittämään väärää, puutteellista tai harhaanjohtavaa tietoa sekä tiedotuksia. Jowettin 

ja O’Donnellin mukaan disinformaatiota pyritään jakamaan kohdennetusti eteenpäin 

esimerkiksi uutisten tai erilaisten viestinnällisten kanavien kautta, tavoitteenaan laajempi 

poliittinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.221 Jowettin ja O’Donnellin määritelmän 

 
215 HBL 10.10.1941 (275), 1. 
216 Ilkka 10.10.1941 (274), 1. 
217 Perko 1971, 145. Ks. “Gangsterimoraalia.” AS 01.08.1942 (NO 174), 3; “Ilmasota Länsi-

Euroopassa.”  HS 18.08.1942 (NO 220) 4. 
218 Perko 1971, 136. 
219 Jokisipilä & Könönen 2013, 321–326.  
220 Rusiin viitattu tutkielman sivulla 12.  
221 Jowett & O’Donnell 2019, 23–26.  
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mukaisesti käsitän disinformatioon tehtäväksi pyrkimyksen luoda uskottavia narratiiveja, 

joiden pohjalta vastaanottaja kyseenalaistaa todellisuuden. Näkemykseni mukaan 

disinformaation tulee kuitenkin olla jatkuvaa sekä tarpeeksi uskottavaa, jotta vastaanottajien 

omaksumia todellisuudenkuvastoja voidaan muokata. Mielestäni saksalaisen 

lehdistöpropagandan kohdalla tämä periaate voidaan katsoa täyttyneen toisen maailmansodan 

aikana. 

 

Perkon mukaan Saksan sodanaikaisen sotilaallisen ja poliittisen propagandan tärkein tavoite 

oli niin kotimaassa kuin ulkomaillakin pyrkimys luoda ja säilyttää ehdoton usko akselivaltojen 

voittoon.222 Näkemykseni mukaan saksalaisen propagandan määrittävin sisällöllinen 

ominaispiirre oli tapa, jolla se esitti Saksalle suotuisat asiat korostetun myötämielisesti, kun 

vastaavasti kielteisten seikkojen käsittelyä pyrittiin tietoisesti välttämään. Disinformaatio 

näyttäytyi puolestaan erityisen vahvasti saksalaisessa sotilaallisessa propagandassa, joka levisi 

saksalaisten viestimien välityksellä myös Suomeen.  Favorinin ja Heinosen sekä Perkon 

esitysten pohjalta omaamani käsityksen mukaan saksalaista sotapropagandaa ilmensi muun 

muassa rintamauutisointi, jolla viestittiin esimerkiksi omien sotilasjoukkojen etenemisestä 

sekä vihollisen tappioista.223 Omista tappioista ei pääsääntöisesti uutisoitu, joka on niin ikään 

tulkittavissa tiettyä propagandistista tarkoitusta toteuttavana toimintana.  

 

Suomalaisissa uutisissanomissa edellä kuvatun kaltainen disinformaatio saattoi sekoittua 

aitoon informaatioon, joko tarkoituksella tai tahattomasti, muuttaen vastaanottajan savuttaneen 

viestin lopullisia sisältöjä. Tulkintani mukaan suomalaislukijan saavuttanut propagandistinen 

sanoma saattoi täten toimia yksittäisenä vaikuttimena saksalaisten laajemmissa pyrkimyksissä 

muokata suomalaisten mielialoja suhteessa Saksaan, sodan yleistilanteeseen ja 

Neuvostoliittoon. Tulkintani pohjalta ei tosin voida tehdä yleistäviä johtopäätöksiä, sillä 

suomalaisilla oli sota-aikana mahdollisuus hyödyntää saksalaislähteiden ohella myös useita 

vaihtoehtoisa lähteitä, jotka viestivät saksalaisiin nähden vastakkaista tietoa. Näin oli 

mahdollista myös saada tietoa vastapuolen asenteista. 224 

 
222 Perko 1971, 68. 
223 Favorin & Heinonen 1972, 41–42; Perko 1971, 226. 
224 Huom. Erityisesti ruotsalaiset ja britti viestimet. Lisäksi Neuvostoliiton suomenkieliset 

radiolähetykset. Esim. Paavolainen, 1946 (useita viittauksia erityisesti läntisten uutislähteiden 

käytöstä) sekä Favorin & Heinonen 1972, 41.  
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Perkon mukaan Saksan tiedotustoiminnan osuutta Suomen lehdistön kirjoitteluun sekä 

kannanottoihin on vaikea tarkasti määritellä. Selvimmin sen vaikutus näkyi kuitenkin 

jatkosodan alkuvuosina, jolloin suomalaislehtien käyttöönsä saama ulkomainen uutismateriaali 

oli miltei yksinomaan saksalaisperäistä.225 Saksalaisilla yhdistyksillä ja virallisilla elimillä oli 

Suomessa myös omia kanaviaan, joilla se saattoi vaikutta suomalaisten mielipiteisiin. 

Esimerkiksi Olavi Paavolainen viittaa päiväkirjassaan toistuvasti Mikkelin päämajassa 

työskennelleeseen saksalaiseen tiedotusupseeri Hans Taubertiin, joka toimi Saksan 

propagandaedustajana Suomessa.226  

 

Saksalaisten ilmeisestä halusta vaikuttaa suomalaisviestimien Saksa-uutisointiin viestii myös 

aiemmin esittämäni viittaus Blücherin ja Rangellin keskusteluihin vuodenalussa 1941. Blücher 

kehotti tuolloin Rangellia muuttamaan Suomen sanomalehdistön sävyä 

”saksalaisystävällisemmäksi.”227 Lisäksi on syytä painottaa suomalaisviestimille, moneen 

muuhun sotaa käyvään maahan verrattuna, verrattain vapaana pidettyä viestinnän kenttää. 

VTL:n harjoittamasta sensuuritoiminnasta huolimatta, vuosina 1941–1944228 ainoastaan 

äärimmäisen vasemmiston äänenkannattajat pidettiin vaiennettuina. Perkon mukaan 

suomalaislehtien ei kuitenkaan annettu vapaasti arvostella kansallissosialisteja tai 

kansallissosialistista liikettä, koska se voitiin helposti tulkita Saksan poliittiseen järjestelmään 

kohdistuvaksi.  229 

 

Tutkimuskirjallisuuden ja aineiston perusteella voidaan esittää näkemys, jonka mukaan 

erityisesti keväällä 1943 julkisuudessa käytyyn suomalaiseen erillisrauhakeskusteluun vaikutti 

saksalainen disinformaatio, joka pyrki ohjaamaan yhteiskunnallista keskustelua. Esimerkiksi 

Perkon mukaan erillisrauhakeskustelut keväällä 1943 johtivat tilanteeseen, jossa Suomen 

johtava sanomalehdistö jakautui selvästi kahtia: Ajan Suunta, Ilkka ja Uusi Suomi asettuivat 

vastustamaan erillisrauhaa. Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet ja Suomen 

 
225 Perko 1971, 71.  
226 Paavolainen 1946.  
227 Blücher 1951, 221. Tässä tutkielmassa aiemmin viitattu s.45.  
228 Vuosiluvut, jolloin äärimmäistä sensuuria harjoitettiin: Perko 1971, 73 
229 Perko 1971, 107. Tiedot perustuvat Kustaa Vilkunan teokseen ”Sanan valvontaa” (1962), 90 sekä 

Vn:n tark. Elimet Da 2: ohje 16.4.42 (Vilkuna).  
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Sosiaalidemokraatti olivat vastaavasti rauhan puolella. Käsityksiin rauhan todellisista 

mahdollisuuksista vaikutti puolestaan uutisointi Saksan sotamenestyksestä itärintamalla, josta 

saatiin vaihtelevia tietoja erityisesti Stalingradin tappion jälkeen helmikuussa 1943.230  

 

Blücher otti päiväkirjassaan myös vahvasti kantaa kevään 1943 erillisrauhakeskusteluun 

Blücherin mukaan erityisesti SDP:n antama julkilausunto erillisrauhan mahdollisuuksista 

vuoden 1943 presidentinvaalien alla herätti paljon keskustelua Suomen mahdollisesta sodasta 

irtaantumisesta sekä julkisuudessa että poliittisten päättäjien keskuudessa. SDP:n 

julkilausuman mukaan Suomi ei ollut mukana suurvaltojen taistelussa ja tästä johtuen sillä oli 

”vapaa valta päättää eroamisestaan sodasta.”231 Perkon mukaan SDP pyrki julkilausumallaan 

tarkoituksenmukaisesti muokkaamaan suomalaisten mielipiteitä rauhankysymykselle 

suopeammaksi, mutta tapaus syvensi vain edelleen lehdistön välille muodostunutta railoa.232  

 

Suomessa käytyä julkista keskustelua erillisrauhasta ei nähty Saksassa soveliaana. Perustan 

käsitykseni erityisesti Blücherin ja presidentiksi uudelleen valitun Rytin yksityiskeskustelujen 

sisältöihin helmikuun lopulla 1943. Blücherin mukaan he löysivät Rytin kanssa 

yhteisymmärryksen, joka oli myös Saksan kannalta mieluinen.233 Maaliskuun 1. päivänä 1943 

pitämässään avajaispuheessa eduskunnalle Ryti toikin Saksaa tyydyttävän kantansa julkisesti 

esille painottaen Suomen käyvän yhä sotaa Saksan ja sen liittolaisten kanssa samaa vihollista 

vastaan. Ryti otti puheessaan myös kantaa julkiseen keskusteluun rauhanpyrkimyksistä 

ilmaisemalla näkemyksensä, jonka mukaan ”sodan loppumisesta ei ollut loppumisen 

merkkejä.”234   

 

Perko nostaa niin ikään tutkimuksessaan esille Rytin avajaispuheen. Hänen mukaansa Rytin 

puhe saattoi toimia yksittäisenä erävoittona erillisrauhaa vastustaville äänenkannattajille. 

Perko korostaa erityisesti Rytin puheen ajankohtaisuutta erillisrauhan vastaisen rintaman 

pyrkimyksille, sillä Saksan propaganda julkaisi myöhemmin keväällä 1943 tiedon venäläisten 

sodan alussa surmaamasta kymmenestätuhannesta puolalaisesta upseerista, joiden haudat oli 

 
230 Perko 1971, 179. 
231 Blücher 1950, 334.  
232 Perko 1971, 177.  
233 Saksan intresseistä sekä yksityiskeskustelut Rytin kanssa. Blücher 1950, 334–336.  
234 Rytin puhe eduskunnalle. HS 02.03.1943 (NO 59), 7.  



 88 

löydetty Katynissa. Hautalöydöstä saadut tiedot levisivät nopeasti Suomeen, jossa varsinkin 

erillisrauhaa vastustavat sanomalehdet korostivat hautalöydön olevan selvä osoitus 

mahdollisesta kohtalosta, jonka suomalaiset kohtaisivat luottaessaan ”Neuvostoliiton 

rauhantahtoon.”235 Esimerkiksi Uuden Suomen huhtikuun 15. päivän 1943 pääkirjoituksessa 

todettiin, että tapaus on muistutus kaikille Euroopan kansoille siitä vaarasta, joka niitä odotti, 

jos Neuvostoliitto voittaisi sodan. Kirjoitus päättyi Berliner Börsen-Zeitungista otettuun 

lainaukseen, jonka mukaan ”Euroopan kansoja uhkaa pyövelin käsi.”236 

 

Ajan Suunta vastaavasti uutisoi aiheesta toukokuun 27. päivä 1943 julkaisussaan otsikolla 

”Juutalaiset teloittajina Katynin kauhunmetsässä.” Artikkeli perustui Svenska Tysklandvänner 

i Finlandin järjestämään yleisötilaisuuteen Helsingissä. Tilaisuudesta Ajan Suuntaan laaditun 

koosteartikkelin mukaan suomalaiskirjailija Örnulf Tigerstedt esiintyi tilaisuudessa kertoen 

vierailustaan Katynin joukkohaudoilla sekä siellä tekemistään havainnoista. Tigerstedtin 

mukaan ”Katynin joukkohaudat paljastivat Moskovan tyrannien perimmäiset tarkoitusperät 

kaikessa alastomuudessaan.” Tigerstedtin myös esitti väittämän, jonka mukaan surmattujen 

puolalaisvankien päiväkirjoista ilmeni, että ainakin osa teloittajista oli juutalaisia. Lehti nosti 

kyseisen väittämän myös artikkelinsa otsikoksi. 237 

 

Rauhankannattajien puolelta löytyi myös tapaukseen kantaaottavia kirjoituksia, sillä 

Hufvudstadsbladet ja Suomen Sosiaalidemokraatti käsittelivät hautalöytöä pääkirjoituksissaan 

kevään ja kesän 1943 aikana. Molemmissa kirjoituksissa hautalöytö käsitettiin yhtenä sodan 

monista julmuuksista.238 Näkemykseni mukaan Katyn-uutisointi Suomessa havainnollistaa 

yhtä tapaa, jolla saksalaisperäinen propagandasanoma saattoi lähteä leviämään 

suomalaislehdissä. Vaikka Katynin joukkomurhasta uutisoiminen perustui faktuaaliseen 

tietoon neuvostoliittolaisten harjoittamasta terrorista, siitä tehdyt johtopäätökset mahdollisista 

vaikuttimista Suomen rauhanpyrkimyksille palvelivat käsitykseni mukaista propagandistista 

tarkoitusta. Katyn-uutisointi vaikuttaa ennen kaikkea lisänneen epäluuloa rauhan 

mahdollisuuksista Neuvostoliiton kanssa.  

 
235 Perko 1971, 180–181.  
236 Murhenäytelmä. US 15.04.1943 (NO 102), 4.   
237 AS 27.05.1943 (NO 120), 3. 
238 Fresens dubbla ansikte. HBL 20.06.1934 (NO 163), 6; Puistattava löyty. SS 20.04.1943 (NO 107), 

3. Ks. Perko maininnut kyseiset kirjoitukset. Perko 1971, 181.  
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Katyn-uutisoinnin kaltaiset uutisilmiöt olivat varsin yleisiä maailmansodan nopeasti 

muuttuvassa uutisvirrassa. Esimerkiksi Jowettin ja O’Donnellin mukaan propagandistiset 

uutisilmiöt liittyivät sodan aikana myös usein osaksi varsinaisia sotatoimia, sillä niiden 

sisällöillä voitiin johtaa vastapuolentoimijoita tietoisesti harhaan. 239 

 

Toinen suomalaisviestimissä laajasti jatkosodan aikana levinnyt saksalainen propagandaviesti 

oli iskulauseet. Menetelmäkirjallisuudesta erityisesti Ellulin esitys painottaa iskulauseiden 

merkitystä erityisenä propagandavaikuttamisen tekniikkana. Ellulin mukaan iskulauseiden 

tarkoituksena on herättää kohderyhmässään vahvoja mielikuvia, joiden pohjalta propagandisti 

ohjaa kohderyhmänsä toimintaa. Iskulauseita hyödyntävä propagandisti pyrkiikin Ellulin 

mukaan sitomaan iskulauseensa valmiisiin stereotypioihin, tuoden sen sitten esille uudessa 

kontekstissa.240 Saksalaisia iskulauseita jatkosodan aikana tarkastelleen Perkon mukaan 

saksalaisten toimesta kesällä 1941 leviämään lähteneet iskulauseet ”ristiretkestä bolševismia 

vastaan” sekä käsitys ”elintilasta” olivat käytetyimpiä saksalaisperäisiä iskulauseita jatkosodan 

aikana.241 Näkemykseni mukaan ristiretkiteemalla pyrittiin erityisesti tekemään oikeutusta 

Neuvostoliiton vastaisille sotatoimille. Kokonaisuudessaan uskonnollisesti motivoidulla 

viittauksella ”ristiretkeen” sekä ideologisesti värittyneellä viittauksella ”bolševismiin” on 

mielestäni pyritty vahvistamaan kuvaa oikeutetusta sodasta sekä epäinhimillistämään 

vihollinen. Tulkintaani tukee myös Jowettin ja O’Donnellin määritelmä propagandistisen 

viholliskuvan luomisesta, jota määrittää ”sotatoimien pehmittäminen retorisin keinoin.” 242 

 

Edellä esitettyyn viitaten, esimerkiksi nimimerkki ”Tarkkailija” julkaisi Uuden Suomen 

sunnuntailiitteessä kirjoituksen noin kuukausi jatkosodan alkamisesta, jossa hän viittasi 

sotatoimiin ”Suomen ristiretkenä kansallisen vapauden ja kristillisen sivistyksen puolesta.” 

Kirjoittajan mukaan suomalaisten voitokasta ristiretkeä tulisi seuraaman toinen itään päin 

suuntautuva ristiretki, jossa ”hengellistä nälkää kärsineelle Venäjän kansalle avattaisiin 

evankeliumin ovet.”243 Tutkimusaineistosta oli löydettävissä myös toinen samaan ajankohtaan 

ajoittunut kirjoitus, jossa taidefilosofian professori Kaarle Sanfrid Laurila pohti sodan 

 
239 ” The Ghost Army as a form of black propaganda. . . “: Jowett & O’Donnell 2019, 19. 
240 Ellul 1969, 164.  
241 Perko 1971, 110–112.  
242 ”Soften the killing process linguistically.”: Jowett & O’Donnell 2019, 280. 
243 Tarkkailija: ”Suomen taistelun vastakaikuja.” US 27.07.1941 (NO 200), 11.  
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merkityksiä sille annetun kielikuvan, ”ristiretki,” pohjalta Hufvudstadsbladetissa. ”Korståget 

mot bolsjevismen” -otsikoidun mielipidekirjoituksensa johtopäätöksen mukaan Laurila esitti, 

että ”sodalle annettu nimitys oli lopulta ihmiskunnalle yhdentekevää, kunhan bolševismi 

saatiin pysyvästi hävitettyä.”244 

 

Sanomalehtikirjoitusten ohella ristiretkitematiikkaa on tunnistettavissa myös eräistä 

Mannerheimin päiväkäskyistä. Esimerkiksi päiväkäskyssään kesäkuun 29. päivä 1941 

Mannerheim kehotti suomalaissotilaita yhtymään ”ristiretkelle vihollistamme vastaan.”245 

Jowett ja O’Donellin mukaan edellä kuvatun kaltainen ristiretki-eetos on modernin historian 

saatossa luonut kokonaan uuden elementin propagandakuvastoon – ainutlaatuisen mielikuvan 

ritarillisuudesta ja uhraamisesta.246 Jowettin ja O’Donnellin näkemyksen mukainen käsitys 

ristiretkestä tukeekin edellä esittämääni tulkintaa käsitteen käytöstä sotatoimet oikeuttavana 

elementtinä. 

 

Suomalaisissa sanomalehdissä esiintynyt saksalainen käsitys elintilasta mukaili puolestaan 

vahvasti saksalaista ideologista propagandakuvastoa. Suomalaiskirjoituksissa ”lebensraumiin” 

viitattiin usein sen etymologisessa maantieteellisessä merkityksessä. Esimerkiksi Helsingin 

Sanomien heinäkuun 12. päivän 1941 pääkirjoitus käsitteli Itä-Karjalan kysymystä elintila-

näkökulmasta käsin. Kirjoituksessa viitattiin Suomen maantietteellisiin realiteetteihin 

esittämällä kirjoittajan väitteen mukainen lopullinen ratkaisu itärajan-kysymykseen: ”Me 

tiedämme, että itsenäisenä ja vapaana olo on pienelle kansalle raskas tehtävä. Mutta oikeisiin 

mittasuhteisiin suurentuneessa elintilassamme me voimme hengittää vapaammin ja 

turvallisemmin. Tie on aukaistu, se on selvä.” Propagandan tarkastelun kannalta kyseinen 

mielipidekirjoitus on mielestäni merkittävä löydös, sillä kirjoituksessa lainataan myös toista 

saksalaista propagandistista käsitettä, Euroopan uutta järjestystä: ” Pelastamalla karjalaisen 

heimon me teemme samalla palveluksen Euroopan sivistykselle ja Euroopan uudelle 

järjestykselle.”247 Tähän saksalaisjohtoiseen maailmanjärjestykseen perustuvaan ideologiseen 

 
244 K.S. Laurila: ”Korståget mot bolsjevismen. ” HBL 21.07.1941 (NO 194) 5. 
245 KA/SArk, Ylipäällikön päiväkäsky N:o 1, 29.6.1941.  
246 Jowett & O’Donnell 2019, 59–63.  
247 N.N.: ”Tiemme on selvä.” HS 12.07.1941 (NO 185), 4. Ks. Vastaavasta elintila retoriikasta. N.N. 

”Itä-Karjalan kysymys.” HS 16.11.1941 (NO 312), 8.    
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strategiaan olen viitannut tarkemmin Piispa Heckelin syksyn 1940 Suomen-vierailua 

käsittelevässä osiossa. 248 

 

Saksalaisten uutisartikkelien ohella suomalaiset sanomalehdet saattoivat levittää saksalaista 

propagandaa myös Saksaan kohdistuneiden toimittajavierailujen kautta. Nojaan käsitykseni 

Jokisipilän ja Könösen sekä Perkon teoksissaan viittaamaan tapaukseen helmikuussa 1942, 

jolloin kansallissosialistisen Saksan lehdistöpäällikkö Otto Dietrichin järjesti 

toimittajavierailun suomalaisille. Dietrichin kutsui Saksaan yli 20 johtavaa suomalaislehtien 

toimittajaa, jotka vierailivat runsaan kahden viikon matkansa aikana eri puolella Saksaa, 

Itävaltaa ja Puolaa. Matkan tarkoitusperien arvioinnissa molemmissa tutkimuksissa päädytään 

samaan johtopäätökseen, jonka mukaan matkan tarkoitus oli isäntien kannalta puhtaasti 

propagandistinen. Ohjelmaan sisältyivät muun muassa teatteri- ja konserttikäyntejä, vierailu 

eräässä Hitler-Jugendin koulussa, useita kutsuvieraspäivällisiä sekä tutustumiskäynnit 

panssarivaunutehtaaseen sekä Wehrmachtin päämajaan.249  

 

Saksalaiset saivat toivomansa vastapalveluksen matkalle osallistuneilta suomalaistoimittajilta 

maaliskuussa 1942, sillä Saksa-vierailun sisällöistä ilmestyi useita kirjoituksia 

suomalaislehtiin. Esimerkiksi Jokisipilän ja Könösen sekä Perkon teoksissa mainittu matkalle 

osallistuja, Helsingin Sanomien päätoimittaja Yrjö Niiniluoto laati matkan sisällöistä 

aukeaman kokoisen koosteartikkelin Helsingin Sanomiin. Artikkelin perusteella Niiniluoto 

vahvisti erityisesti saksalaisen propagandan keskeistä sanomaa armeijansa kestävyydestä: 

”Yhteenvetona saaduista vaikutelmista on sanottava, että Saksan kansa jaksaa kestää nykyisen 

sotaponnistuksen ja että sitä ei voida sotilaallisin keinoin voittaa.” 250 Jokisipilän ja Könösen 

mukaan vierailun aikana suomalaista Sanomalehtimiesliittoa oli myös suostuteltu liittymään 

osaksi saksalaisten perustamaa Kansainvälistä Journalistiunionia. Suomalaisten 

toimittajadelegaatio kuitenkin kieltäytyi kutsusta vedoten jäsenyyteensä Kansainvälisessä 

lehtimiesliitossa.251 Tulkintani mukaan saksalaisten esittämä muodollinen liittymisehdotus 

suomalaisdelegaatiolle vahvistaa yllä esitettyä näkemystä, jonka mukaan saksalaisten 

 
248 Ks. Tämän tutkielman sivu 56; Jokisipilä & Könönen 2013, 321–326. 
249 Jokisipilä & Könönen 2013, 349 & Perko 1971, 138. 
250 Yrjö Niiniluoto: ”Havaintoja saksan elinehdoista ratkaisevana sotatalvena.” HS 04.03.1942 (NO 

61), 4.  
251 Jokispilä & Könönen 2013, 349. 
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järjestämän matkan todelliset syyt olivat todellisuudessa propagandistiset. Näkemykseni 

mukaan suomalaiselle toimittajadelegaatiolle näytettiin tietoisesti ja kohderyhmän 

vaikutusvalta tunnistaen varsin yksipuolinen kuva Saksasta.  

 

Saksalaislähtöinen kirjoittelu väheni huomattavasti vuosina 1943–1944. Perkon mukaan 

kirjoittelu alkoi vähenemään asteittain jo lokakuusta 1942 lähtien, kun Saksa luopui 

yrityksistään vallata Leningrad ja katkaista Muurmannin rata. Lisäksi Etelä-Venäjällä 

pysähtynyt saksalaisten hyökkäys, länsiliittoutuneiden maihinnousu Pohjois-Afrikassa sekä 

saksalaisten antautuminen Stalingradissa helmikuun alussa 1943 vähensivät Perkon mielestä 

saksalaislähtöistä kirjoittelua.252 Tämän tutkielman tutkimusongelman kannalta erityisesti 

saksalaisten antautuminen Stalingradissa voidaan tulkita merkittäväksi vaikuttimeksi, joka 

näkemykseni mukaan johti saksalaisten propagandatuotteiden vaiheittaiseen näivettymiseen 

Suomessa. Perkon mukaan Saksan valtiollisessa propagandassa on nähtävissä merkittävä 

suunnanmuutos vuoden 1942 loppupuolella, jolloin Goebbelsin virallisissa puheissa alkoi 

painottumaan ensisijaisesti sodan logistiset päämäärät – ”taistelu viljasta ja teollisuuden raaka-

aineista.” Perkon johtopäätöksen mukaan Goebbels osoittikin retorisella valinnallaan 

luopuvansa sodan ideologisista päämääristä.253  

 

Stalingradin kukistumisen vaikutus on nähtävissä myös Suomen kotirintaman mielialoissa, 

sillä useat mielialaraportit viestivät suursodan pitkittämästä ”sotaväsymyksestä,” kun uutiset 

Saksan itärintamalta alkoivat kääntyä tappiollisiksi.254 Käsitykseni mukaan sanomalehtien 

otsikkotasolla usko Saksaan eli kuitenkin lähes sodan loppuun asti. Erityisesti Saksan 

täydellinen mobilisaatio ja uudet reservit näyttäytyivät Saksa-uskoa vahvistaneina 

elementteinä. Esimerkiksi oikeiston äänenkannattaja Ajan Suunta nojasi uutisoinnissaan 

Völkischer Beobachetriin vielä huhtikuussa 1944 uutisoidessaan Saksan perääntymisestä 

itärintamalla. Julkaisun mukaan Saksan perääntyminen oli sodankäynnin kokonais-strategian 

kannalta keskeistä, sillä Saksa uudelleenasetteli joukkojaan hyökkäystä varten. Lehdessä 

 
252 Perko 1971, 155.  
253 Perko 1971, 160.  
254 Mielialaraportti 11.01.1943 (Useita paikkakuntia): Favorin & Heinonen 1972, 164 
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vedottiin myös Saksan mobilisaatioon ja valtavaan reserviin, joita Saksa kykeni väitetysti 

säästelemään.255  

 

Perkon mukaan useat suomalaislehdet, erityisesti oikeiston äänenkannattajat, välttivät 

tietoisesti itärintaman sortumisesta aiheutuneen paniikin lietsomista kotirintamalla esimerkiksi 

korostamalla puna-armeijan tappioita. Saksalaisten tappiot saattoivat täten pysyä lähinnä 

kirjoitusten alaviitteellisinä huomioina.256 Toisaalta Blücherin näkemyksen mukaan 

suomalaisten mielialat Saksan suhteen olivat merkittävästi heikentyneet jo vuoden 1943 

lopulla. Blücher kirjoitti asiasta vuodenlopun päätäntäänsä seuraavasti: ”Asiat (mielialat) 

alkoivat siinä määrin kärjistyä, että Helsingin havaintopaikasta käsin tehtyjen laskelmien 

mukaan vuodesta 1944 täytyisi sulkeutua ratkaisun vuosi.”257 Näkemykseni mukaan Saksan 

sodankäynnin menestyksestä muodostui lopulta merkittävin yksittäinen ulkopoliittisten 

mielipiteiden muodostaja suomalaisten keskuudessa. Saksalaiseen propagandaan ja 

disinformaatioon perustuneilla uutissisällöillä tätä kuvaa voitiin muokata lähes koko 

jatkosodan ajan. 

  

 
255 ”Totaalisen mobilisaationsa valtavia reservejä Saksa ei ole vielä käyttänyt. Siirtyminen 

peräytymisestä hyökkäykseen tapahtuu tarkoin punnitulla hetkellä.” AS 14.04.1944 (NO 85), 4. 
256 Perko 1971, 161.  
257 Blücher 1950, 358.  
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5. Kohti rauhaa – 1944 
 

Näkemykseni mukaan Suomen sotilaallinen ja sitä kautta poliittinen kehityskulku 

loppuvuodesta 1942 kesään 1944 johtivat Suomen ja Saksan aseveljeyssuhteen vaiheittaiseen 

eriytymiseen. Erityisesti Saksan armeijan suuret tappiot itärintamalla alkuvuodesta 1943 sekä 

puna-armeijan onnistuneen Leningradin-Novgorodin offensiivin johdosta päättynyt 

Leningradin piiritys kevättalvella 1944 vaikuttivat merkittävästi Suomen ulkopoliittiseen 

aseman muutokseen Saksan ja liittoutuneiden välissä. Sotilaspoliittisen tilanteen muutoksella 

voidaan nähdä olleen ilmeisiä vaikutuksia myös Suomen kotirintaman mielialoihin sodan 

lopputuloksen ja Saksan suhteen.  

 

Mielialaraporttien perusteella erityisesti Saksan itärintaman liikkeen suunnan kohdistuminen 

yhä länteen päin sekä puna-armeijan tekemät suurpommitukset suomalaiskaupunkeihin 

toimivat merkittävinä vaikuttimina kotirintaman mielialojen muutoksessa.258 Näin ollen 

viimeistään Suomen hallituksen aloittamat rauhantunnustelut Neuvostoliiton kanssa 

helmikuussa 1944 viestivät Suomen sotilaspoliittisen aseman muutoksesta kotirintamalle.259 

Neuvostoliiton asettamat rauhanehdot olivat Suomen kannalta kuitenkin liian kovat ja 

eduskunta päätyi lopulta pidättäytymään niistä 12. huhtikuuta 1944 tekemällään 

päätöksellään.260 

 

Tutkimuskirjallisuus painottaa erityisesti Saksaa vastaan kohdistuneen liittoutuneiden 

Normandian maihinnousun sekä Neuvostoliiton Suomea vastaan aloittaman Kannaksen 

suurhyökkäyksen vaikutuksia, jotka johtivat lopulta Suomen ja Saksan sotilaallisen sekä 

poliittisen aseveljeyden eriytymiseen. Eduskunnan hyväksymien välirauhansopimuksen 

ennakkoehtojen mukaisesti Suomi katkaisikin lopulta diplomaattisuhteet Saksaan syyskuun 2. 

päivä 1944 ja vaati maassa olevia saksalaisjoukkoja poistumaan syyskuun 15. päivä 

 
258 Mielialaraportti 18.02.1944 (Useita paikkakuntia): Favorin & Heinonen 1972, 217–220.  
259 Rauhantunnusteluista. Jokisipilä, Markku: Aseveljiä vai liittolaisia? Suomi, Hitlerin Saksan 

liittosopimusvaatimukset ja Rytin-Ribbentropin sopimus. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki 

2004, 241.  
260 Rauhanehdoista. Neuvostoliitto vaati 600 miljoonan dollarin sotakorvauksia, talvisodan rauhan 

voimaansaattamista sekä saksalaisjoukkojen internointia. Jokisipilä 2004, 242. 
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mennessä.261 Näkemykseni mukaan Suomen ja Saksan sotilaallisen ja poliittisen aseveljeyden 

voidaan nähdä päättyneen tähän. 

5.1. Saksalaisen propagandan päätös 
 

Edellä kuvatut vuosien 1943–1944 kehityskulut ovat tulkittavissa suorina implikaatioina 

tekemääni tutkimuslöydökseen, jonka mukaan Helsingissä esiintyneet saksalaiset 

propagandatuotteet vähenivät merkittävästi erityisesti Saksan kokeman Stalingradin tappion 

jälkeen alkuvuonna 1943. Myös tutkimuskirjallisuus jakaa tulkintani mukaisen havainnon. 

Tarkasteluni perusteella sanomalehdissä seurattiin keväällä 1944 Saksan itärintaman 

tapahtumia sekä liittoutuneiden mahdollista maihinnousua aktiivisesti. Ainoastaan Ajan 

Suunnalla oli enää tulkittavissa Saksaan selvästi uskoavaa kirjoittelua. Esimerkiksi lehden 

huhtikuun 6. päivän 1944 pääkirjoituksessa viitattiin ”uuteen taisteluvaiheeseen, jossa Saksa 

tulisi olemaan onnellisemmassa asemassa vastustajiinsa nähden.” Kirjoitus perusteli 

näkemystään Saksan asevoimien luotettavuudella sekä korkealla taistelumoraalilla.262 

 

Kesällä 1944 ”Saksan salaiseksi aseeksi” julkisuudessa nimetyt V-ohjukset toimivat 

sanomalehtikirjoituksissa viimeisinä Saksa-uskoa ylläpitäneinä teemoina. Perkon mukaan 

Goebbels pyrki julkipuheissaan luomaan propagandistista kuvaa sodan kokonaissuunnan 

muuttavista ”koston aseista,” joiden kehittelyprosessia pidettiin tietoisesti salassa.263 

Käsitykseni mukaan aseiden ympärille rakentunut salaperäisyyttä korostava narratiivi sekä 

äärimmäiseen väkivaltaan vihjaava retoriikka näkyivät vahvasti myös ohjuksia käsittelevissä 

suomalaisissa sanomalehtikirjoituksissa kesällä 1944.  Esimerkiksi Helsingin Sanomien 

Berliinin-kirjeenvaihtaja Eero Petäjänniemen laati artikkelin V-ohjuksesta, jossa hän otti 

kantaa aseen mahdollisuuksiin sodan kokonaiskuvan kannalta. Artikkelissaan Petäjänniemi 

kuvaili asetta ”Hitlerin kostona Saksan kaupunkien pommituksesta” sekä korosti aseesta 

julkisuuteen saatujen tietojen niukkuutta. Petäjänniemi päätti artikkelinsa johtopäätökseen, 

 
261 Seppälä, Helge: Asemasodasta Katkeraan Rauhaan. Kustannus Oy Orient Express. Falun 1991, 82-

85 & 114-117. Ks. Diplomaattisuhteiden katkeamisesta, Blücher 1950, 415–418.  
262 Uusi taisteluvaihe. AS 06.04.1944 (NO 80), 3.  
263 Perko 1971, 204.  
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jonka mukaan aseella saattoi olla käänteen tekevä merkitys Saksan sodankäynnille.264 

Tarkastelluista sanomalehdistä ainoastaan Suomen Sosialidemokraatti asettui selvästi 

kieltämään V-ohjuksen käänteen tekevän vaikutuksen. Esimerkiksi lehden kesäkuun 21. 

päivän 1944 pääkirjoituksessa viitattiin aseen käänteen tekevään vaikutukseen 

”toiveajatteluna.” Lehden mukaan ”maailmansota ei ollut ratkaistavissa yhdellä aseella.”265 

 

Tutkielman tutkimuskirjallisuuden ja aineiston perusteella sanomalehtikirjoitusten lisäksi 

muita saksalaisia propagandatuotteita ei enää vuoden 1944 aikana nähty Helsingissä. 

Tutkimuskirjallisuuden perusteella tunnettavuudeltaan vuoden 1944 merkittävimmäksi 

saksalaisvieraaksi voidaan käsittää piispa Heckel, joka vieraili Kuopiossa pidetyssä Luther-

Agricola-seuran kokouksessa.266  

 

Yksittäisenä esimerkkinä Helsingin saksalaisvirtausten lopullisesta kuihtumisesta voidaan 

esittää Helsingin kaupunginorkesterin konserttiohjelmistoon tehdyt merkittävät muutokset 

saksalaisperäisten esitysten suhteen vuoden 1944 aikana. Aikavälillä 1.1.1944 – 10.9.1944 

orkesteri esitti vielä säännöllisesti saksalaisten säveltäjien teoksia, kuten Richard Wagnerin ja 

Richard Straussin sävellyksiä. Konserttiohjelmiston perusteella saksalaisten säveltäjien teokset 

karsittiin kuitenkin pois esitettävästä ohjelmistosta syyskuun 10. päivästä lähtien. Syyskuun 

22. päivästä eteenpäin ohjelmistoon sisällytettiin kuitenkin lukuisia uusia teoksia: Sergei 

Rahmaninovia, Pjotr Tšaikovskia sekä Aleksander Aljabjevia.267 

  

 
264 Saksan salainen ase.  HS 18.06.1944 (NO 161),10. Ks. Vastaavia näkemyksiä: Uusi ase vasta alkua 

brittien ahdingolle.AS 21.06.1944 (NO 140), 4; I London väntar man på nytt hemligt vapen. HBL 

26.06.1944 (NO 10), 1; Suursodan nykyvaihe HS 21.06.1944 (NO 164), 4; Saksan salainen ase toimii 

täydellä teholla. Ilkka 18.06.1944 (NO 162), 1. Saksan salainen ase käytännössä. US 17.06.1944 (NO 

161), 1.  
265 Salainen ase. SS 21.06.1944 (NO 164), 3.  
266 Jokisipilä 2013, 463; Murtorinne 1975, 182–189.   
267 Ajankohdat 01.01.1944 – 19.12.1944. Helsingin kaupunginorkesterin konsertit 1882-. Aineiston 

ylläpitäjä on Helsingin kaupunginorkesteri. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 

29.03.2022 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0. (Aineistoa tarkasteltu: 29.03.2022).  
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6. Loppupäätelmät 
 

Helsingissä vuosien 1940–1944 aikana ilmenneet saksalaiset propagandatuotteet voidaan jakaa 

kahteen keskeisimpään alueeseen: 1) kulttuuri ja 2) politiikka. Molemmilla alueilla harjoitettiin 

myös suomalais-saksalaista yhteistoimintaa, jota määritti toiminnan tarkoituksenmukaisuus 

sekä kertaluonteisuus tai jatkuvuus. Suomalais-saksalaisten toimijoiden välinen vuorovaikutus 

jakautui kolmeen tasoon, jossa harjoitettiin yhteistoiminnallista viestimistä, ja jota määritti 

viestivien toimijoiden yhteisöllinen asemoituminen seuraavasti: 1) valtiotason toimijat, 2) 

järjestö- ja yritystoimijat sekä 3) epäviralliset toimijat. Yhteistoiminnallista viestimistä tapahtui 

tarkastelun aikarajauksen vuosina näillä kaikilla viestimisen tasoilla, ja tasot viestivät myös 

vastavuoroisesti keskenään. Käynnissä ollut maailmansota sekä vastavuoroiseen 

kanssakäyntiin perustunut aktiivinen ja aloitteellinen yhteistoiminta suomalaisten ja 

saksalaisten välillä avasivat eri yhteistoiminnallisen viestimisen kanavat saksalaisille, 

mahdollistaen saksalaisten propagandatuotteiden leviämisen Helsinkiin. Tuotteet levisivät 

myös laajemmin koko Suomeen niin välittömästi suomalaisten tiedotusvälineiden kautta kuin 

välillisesti saksalaisten viestimien myötävaikutuksesta.  

 

Tutkielman keskeisimmän tutkimusaineiston muodostaneet sanomalehdet Ajan Suunta, 

Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Ilkka, Suomen Sosiaalidemokraatti ja Uusi Suomi 

toimivat osaltaan merkittävinä saksalaisen propagandaviestien levittäjinä Suomessa. Lehdet 

saivat tietonsa joko suoraan saksalaistoimijoilta haastatteluiden tai tapahtumareportaasien 

kautta tai välillisesti viittaamalla uutisoinnissaan saksalaislähteisiin. Sanomalehdistä oikeiston 

äänenkannattajat, Ajan Suunta sekä Uusi Suomi, olivat Saksaa käsittelevissä kannanotoissaan 

selvästi saksamyönteisempiä verrattuna muihin tutkittuihin sanomalehtiin. Ajan Suunta pysyi 

Saksa-uskossaan pisimpään, aina jatkosodan loppuun asti.  Suomen Sosiaalidemokraatti esitti 

puolestaan selvempää kritiikkiä Saksaa ja saksalaisia kohtaan, eikä sen julkaisuissa ilmennyt 

vastaavalla laajuudella saksalaisperäistä tai Saksaa käsitteleviä uutismateriaaleja kuin 

tarkastelun muissa sanomalehdissä. Ulkomaankirjeenvaihtajaverkostoja ylläpitivät Suomessa 

pääosin suuret toimitukset, kuten Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet sekä Uusi Suomi. 

Saksalaislähteisiin perustunut uutisointi noudatteli kansallissosialistisen Saksan 

propagandaministeriön asettamia sensuurimääräyksiä, sillä Saksan tiedotusvälineiden kontrolli 

ohjasi saksalaisen julkaisutoiminnan ohella myös ulkomaisten toimijoiden Saksassa 

harjoittamaa työtä. Suomessa puolestaan VTK harjoitti lehdistösensuuria, jonka 
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sensuurimääräyksiin vaikutti vahvasti sodan yleistilanteen muutokset. Saksalaiset valtiotason 

toimijat olivat myös suoraan yhteyksissä suomalaisiin kollegoihinsa, mikäli 

suomalaisviestimissä ilmeni saksalaisille epäsuotuisia sisältöjä. Erityisesti tutkielman 

suomalaisen lehdistön julkaisuja käsitelleet osiot osoittivat tutkielmalle asetetun hypoteesin 

oikeaksi, jonka mukaan ”kaikki saksalainen ei ollut lähtökohtaisesti propagandaa ja kaikki 

propaganda ei puolestaan ollut saksalaista.”  

 

Suomalaisten ja saksalaisten välisten yhteyksien perustat eivät syntyneet tyhjiössä, vaan ne 

perustuivat historiallisin yhteyksiin erityisesti kulttuuriin ja uskonnon alalla. Saksan 

kulttuuriperintö näkyi vahvasti pääkaupunki Helsingin katukuvassa ja vastaavasti 

saksalaislähtöinen luterilaisuus oli vaikuttanut Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. 

Saksan interventio Suomen sisällissodassa tunnustettiin myös osana Suomen sisällissodan 

historiallista perintöä, johon erityisesti valkoinen Suomi ja Saksa perustivat ajatuksensa 

”vuoden 1918 hengestä.” Suomessa oli jo jatkosodan aikana pieni saksalaisvähemmistö, jolla 

oli käytössään omia instituutioita sekä yhdistyksiä, joista merkittävimmät harjoittivat 

toimintaansa Helsingissä. Saksalaisvähemmistö oli niin ikään vahvasti edustettuna sekä 

Suomen talouselämässä että tieteenaloilla. Kansallissosialistien noustua valtaan avautuivat 

saksalais-suomalaisen institutionaalisen yhteistoiminnan väylät myös uudelle hallinnolle, 

osana keisarillisen Saksan jättämää perintöä. Tästä osoituksena Helsingissä sijainnut 

kansallissosialistisen Saksan suurlähetystö, jonka suurlähettiläs Wipert von Blücher toimi 

aktiivisesti suomalais-saksalaisen yhteistoiminnan alueella. Saksalais-pohjoismaista kulttuuri, 

talous ja poliittista yhteistyötä edistänyt saksalaisjärjestö, Nordische Gesellschaft ohjasi myös 

toimintaansa Suomeen. Kansallissosialistien valtaannousun jälkeen sen toiminnan perustat 

kuitenkin muuttuivat ilmeisen ideologisiksi, pyrkimyksenään kansallissosialismin edistäminen 

Pohjois-Euroopassa. Edellä esitetty huomioiden voidaan todeta, että suomalaisille oli 

muodostunut useita vakiintuneita käsityksiä sekä mielikuvia Saksasta ja saksalaisuudesta jo 

ennen jatkosotaa. Saksalaiset puolestaan huomioivat tämän mielipidevaikuttamisessaan.  

 

Sota-ajan Helsingissä esiintyneistä saksalaisista propagandatuotteista voitiin tunnistaa niin 

agitaatiopropagandaan kuin integraatiopropagandaan viittaavia propagandaviestejä, joilla 

tavoiteltiin määrättyä reaktiota valitussa kohdeyleisössä. Agitoivilla viesteillä pyrittiin 

aktivoimaan ihmisiä johonkin määritettyyn toimintaan tai ajattelutapaan, kun vastaavasti 

integroivilla viesteillä pyrittiin yhteyttämään ihmisiä jonkin määrätyn sanoman taakse.  
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Saksalaisessa propagandassa hyödynnettiin vahvoja narratiiveja seuraavista 

propagandateemoista: kehittymättömän ja epäinhimillinen bolševismi, rappeutunut länsi, 

pohjoinen yhteys, suuri ristiretki, idän uhka, elintila-ajatus, saksalainen edistys ja urheus, 

Suomen ja Saksan välinen toveruus ja aseveljeys, vuoden 1918 henki, uusi Eurooppa ja uusi 

maailmanjärjestys sekä lopullinen voitto. Narratiivit perustuivat propagandistiseen 

retoriikkaan, jonka keinoina hyödynnettiin seuraavia retorisia tekniikoita: liioittelu, 

mustamaalaus, huhut, yksipuolinen käsitys sekä valheet. Saksalaisessa propagandakuvastossa 

esille nousseet retoriikan sävyt vaihtelivat propagandan kontekstin sekä kohdeyleisön mukaan. 

Erityisesti sodan yleistilanne vaikutti propagandistisen retoriikan sävy vaihteluun. Propaganda 

oli kaikkein näkyvintä erityisesti aktiivisten sotatoimien aikana ja aikana, jolloin Saksa 

menestyi sotilaallisesti, käsittäen ajanjakson kesästä 1941 kevättalveen 1943.  

 

Helsingissä esiintyi mustaa, valkoista sekä harmaata propagandaa, joka voitiin päätellä 

propagandan lähteen ja tiedon todenperäisyyden perusteella. Lisäksi saksalaiset jakoivat 

tietoisesti väärää, puutteellista sekä harhaanjohtavaa tietoa eli disinformaatiota. Saksalaiset 

hyödynsivät propagandassaan useita erityistekniikoita propagandan vaikutusten 

maksimoimiseksi, joita havainnollistettiin hyödyntämällä osia Jowettin ja O’Donnellin 

kymmenen askeleen analyysimallista. Saksalaisten hyödyntämät propagandan erityistekniikat 

olivat seuraavat: kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus, vallan visuaaliset symbolit, retoriikka, 

musiikki sekä tunnepitoinen kuvasto. Lisäksi Jacques Ellulin propagandateorian mukaisesti 

voitiin löytää selviä viitteitä iskulauseiden käyttämisestä propagandistisessa tarkoituksessa. 

Iskulauseiden tavoitteena oli muovata stereotypian ja vastakkainasettelun keinoin määrätyn 

kohderyhmän omaksumia mielikuvia sekä käsityksiä. 

 

Kokonaisuudessaan tässä tutkielmassa on tuotu esille eräitä tapausesimerkkejä siitä, miten 

kansallissosialistinen Saksa levitti sota-ajan propagandaansa sen rajojen ulkopuolella. Lisäksi 

tutkielma on eritellyt keinoja eri propagandatuotteiden tunnistamiseen sekä vaikuttamisen 

tekniikoiden tulkitsemiseen. Suomalais-saksalainen yhteistoiminnallinen viestiminen on 

puolestaan toiminut ainutlaatuisena tarkasteluikkunana saksalaisen propagandan tutkimiseen 

sekä tuonut uuden näkökulman Suomen ja kansallissosialistisen Saksan suhteita toisen 

maailmansodan aikana tutkivaan tutkimusperinteeseen.  
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Lopuksi vastaan tutkielman alussa asettamiini tutkimuskysymyksiin ja pohdin mahdollista 

jatkotutkimusta.   

6.1. Mitä erilaisia propagandatuotteita saksalaiset tuottivat käytettäviksi, 

näytettäviksi ja koettaviksi sota-ajan Helsingissä vuosina 1940–1944? 
 

Saksalaiset loivat helsinkiläisille propagandatuotteitta pääosin näytettäväksi ja koettavaksi. 

Tutkimuskirjallisuudesta ja aineistosta ei noussut esille yhtään käytettäväksi tarkoitettua 

propagandatuotetta. Helsingissä vuosina 1940–1944 esiintyneet saksalaiset propagandatuotteet 

käsittivät seuraavia yksittäisiä kokonaisuuksia: yleisötapahtumat, kutsuvierastilaisuudet, 

henkilövierailut sekä sanomalehtikirjoitukset. Tuotteiden sisällä ilmeni erityisiä 

propagandakeinoja sekä edellä viitattuja propagandatekniikoita. Propagandakeinot olivat 

seuraavat: Julkilausunnot (haastattelut, puheet, kirjoitukset), symboliikka (visuaalinen ja 

retorinen) sekä julkiesiintyminen. 

 

Tutkielman propagandan määrittelyssä hyödynnettiin Jowettin ja O’Donnellin propagandalle 

antamaa määritelmää, jossa painottui propagandan viestivä ulottuvuus. Heidän mukaansa 

propagandan teoreettinen ydinajatus on ajatusten levittäminen ja edistäminen. Jokaisesta 

tutkimuskirjallisuuden ja aineiston pohjalta löydetystä saksalaisesta propagandatuotteesta 

nostettiin esille määrittäviä ilmenemismuotoja, ominaispiirteitä sekä sisältöjä. Saksalaisen 

propagandan määrittävin sisällöllinen ominaispiirre oli tapa, jolla se esitti Saksalle suotuisat 

asiat korostetun myötämielisesti, kun vastaavasti kielteisten seikkojen käsittelyä pyrittiin 

tietoisesti välttämään. Yleisemmällä tasolla saksalainen propagandakuvasto nojasi vahvaan 

totuuden dualistiseen jakoon, jota määritti jakolinja ”meidän” sekä ”toisien” välillä.  

 

Kasvokkainen sosiaalinen vuorovaikutus oli määrittävin ominaispiirre välirauhan ajan 

propagandatuotteille. Välirauhan aikana järjestettiin kolme merkittävää saksalaistapahtumaa 

(kolmimaaottelu sekä saksalaiset teollisuus- ja kirjanäyttelyt) sekä kaksi henkilövierailua 

(Theodor Heckel ja Albrecht Haushofer). Ennen kesää 1941 Helsingissä järjestetyt 

saksalaistapahtumat sekä henkilövierailut voidaan lisäksi tulkita laajemmin, Suomen 

saksalaisen suuntauksen näkyvinä merkkeinä. Kaikilla kolmella yhteistoiminnan tasolla 

toteutetut tapahtumat ja vierailut vilkastuttivat kauppavaihtoa, eri henkilötoimijoiden 

verkostoitumista ja monitasoista yhteistyötä. Saksalaisvierailut- ja tapahtumat olivatkin hyviä 

kohtaamis- ja verkottumispaikkoja, joissa niin yksityishenkilöt kuin eri organisaatioiden 
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edustajat saattoivat tutustua toisiinsa ja täten osaltaan syventää suomalais-saksalaista 

yhteistoimintaa sekä eri tasoilla harjoitettua kanssakäyntiä. Tapahtumien ja vierailujen 

yhteydessä annetut julkilausunnot olivat puolestaan merkityksellisiä propagandistisen 

sanoman levittämisen näkökulmasta tarkasteltuna, sillä niiden välityksellä sanoma levisi yhä 

laajemmille joukoille.  Erityisesti saksalaisten julkilausunnoista voitiin nostaa esille useita 

saksalaiselle propagandalle ominaisia ideologisia teemoja, kun vastaavasti 

saksalaistapahtumien- ja vierailujen yhteydessä oli hahmotettavissa useita verbaalisia ja 

symbolisia teemoja. Kontekstiin sidottuina esimerkiksi hakaristit, kotkasymbolit, Sieg heil-

tervehdykset, univormut, näyttävät ja arvokkaat esiintymiset sekä retoriset viittaukset 

yhteiseen ja oikeutettuun toimintaan olivat merkittäviä vaikuttimia suomalaisten Saksasta ja 

saksalaisista omaksumiin mielikuviin. 

 

Tämän tutkielman valossa on todettu, että asemasotavaiheen aikana Helsingissä vieraili kaksi 

merkittävää saksalaisvierasta (Heinrich George ja Theodor Heckel) sekä järjestettiin yksi 

merkittävä suomalais-saksalainen yhteistapahtuma (Taistelukuvaajain näyttely). Lisäksi 

sanomalehtiaineistoista voitiin nostaa esille eräitä merkittäviä havaintoja saksalaisperäisistä 

uutissanomista, jotka käsittelivät Neuvostoliittoa vastaan kohdistettuja sotatoimia sekä Saksan 

voittoa. Aikaisemman jatkosotaa käsittelevän historiantutkimuksen pohjalta on myös 

painotettava asemasotavaiheeseen sijoittuneita Hitlerin ja Himmlerin kesän 1942 Suomen-

vierailuja, joiden merkittävyys historiallisina lähteinä on kiistaton. Vierailut jäivät kuitenkin 

suurilta osin tämän tutkielman paikkarajauksen ulkopuolelle. Muista tarkastelun ulkopuolelle 

jääneistä saksalaisvierailuista mainittakoon saksalaisen laulajatar ja elokuvatähti Ilse Wegnerin 

Helsingin konserttivierailu toukokuussa 1943268 sekä Berliinin yliopiston professori Konrad 

Meyerin luentovierailu Helsingissä joulukuussa 1941.269  Wegnerin ja Meyerin vierailuista ei 

ollut mainintoja tutkimuskirjallisuudesta, mutta ne olivat paikannettavissa aineistosta käsin. 

Molemmissa vierailuissa toistui tässä tutkielmassa esitettyjä propagandistisia piirteitä, kuten 

haastattelulausunnot Suomen ja Saksan yhteisestä taistelusta, jonka vuoksi ne päätettiin jättää 

tarkastelun ulkopuolelle.  

 

 
268 Ks. Ilse Werneristä. AS 20.05.1943 (NO 114), 2; HBL 20.05.1943 (NO 134), 5; HS 20.05.1943 

(NO 134), 7; Ilkka 20.05.1943 (NO 134), 4; US 20.05.1943 (NO 134), 7; SS 20.05.1943 (NO 134), 1. 
269 Ks. Professori Meyeristä. AS 04.12.1941 (NO 281), 4; HBL 05.12.1941 (NO 331), 5; HS 

04.12.1941 (NO 330), 3&10; US 04.12.1941 (NO 330), 5.   
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 Asemasotavaiheen aikaiset saksalaiset propagandatuotteet olivat sisällöiltään selkeämmin 

tunnistettavissa, tuotteissa yhdisteltiin agitaatio- ja integraatiopropagandaa sekä ne ottivat 

selkeämmin kantaa vallitsevaan yleistilanteeseen. Viimeisimmäksi mainittuun vaikutti kesällä 

1941 alkaneet sotatoimet, joita niin Suomi kuin Saksa kohdistivat yhteistä vihollista, 

Neuvostoliittoa vastaan. Asemasotavaiheen aikana saksalaisten propagandatuotteiden 

mielipiteitä ohjaava vaikutus oli täten selkeinten todennettavissa. Erityisesti tutkielmaan 

sisälletyt mielialakoosteet viestivät saksalaisten propagandatuotteiden suorasta vaikutuksesta 

kotirintaman mielialoihin.  

 

Saksan kannalta tappiolliseksi muodostunut sodankäynti vuosien 1943–1944 aikana johti 

lopulta Helsingissä esiintyneiden saksalaisten propagandatuotteiden asteittaiseen 

vähenemiseen. Suomalaisissa sanomalehdissä seurattiin vielä keväällä 1944 Saksan 

itärintaman tapahtumia sekä liittoutuneiden mahdollista maihinnousua aktiivisesti. Ainoastaan 

Ajan Suunnasta oli tulkittavissa selvästi Saksaan uskovaa kirjoittelua liittyen esimerkiksi 

salaisina aseina pidettyihin V-ohjuksiin. Käytettävissä olleen tutkimuskirjallisuuden ja 

aineiston perusteella voidaankin todeta, että muita saksalaisia propagandatuotteita ei enää 

vuoden 1944 aikana nähty Helsingissä. Suomen ja Saksan virallisten suhteiden katkettua 

syyskuussa 1944, saksalaiset propagandatuotteet korvasivat neuvostoliittolaiset tuotokset. 

Neuvostoliittolaisten propagandatuotteiden tarkastelu ei kuitenkaan sisältynyt tarkasteluun.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että pehmeisiin asiasisältöihin, kuten kulttuuriin, urheiluun, 

tieteeseen ja taiteeseen kiedottuna, saksalaisten propagandatuotteiden tarjoaminen 

suomalaisille keskellä sotatilaa oli tämän tutkielman valossa arvioituna monelta osin Saksan 

strategista mielipidevaikuttamista.  

6.2. Oliko kansallissosialistisen Saksan Helsingissä harjoittamassaan 

propagandassa huomioitavissa muutoksia sodan yleistilanteen muuttuessa? 
 

Tutkielman sisällysluettelo tarjoaa havainnollistavan yleiskuva Saksan Helsingissä 

harjoittamasta propagandasta vuosien 1940–1944 aikana. Tutkielmanrakenteen kronologinen 

jako on mahdollistanut Saksan propagandan kehityksen havainnoin suhteessa yleistilanteen – 

koskien Suomen jatkosotaa ja laajemmin maailmansotaa – kehitykseen. Jaottelussa 

hyödynnettiin kolmea aiemman historiantutkimuksen tunnistamaa jatkosodan toiminnallista 

vaihetta: välirauha (1940–1941), asemasotavaihe (1941–1944) sekä sodan päättyminen (1944). 
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Jaottelun ympärille muodostui tutkielman tarkastelun pääteemat, joissa keskityttiin 

propagandavaikuttamisen tarkasteluun kyseisten ajanjaksojen sisällä.  Jokaisen ajallisen 

käsittelyosion sisällä esitettiin myös näkemyksiä maailmansodan mahdollisista vaikutuksista 

niin kotirintaman mielialoihin kuin Suomen valtionjohdon päätöksentekoon. Päiväkirjat 

täydensivät sanomalehtiaineiston ohella aikalaiskuvan havainnointia.  

 

Välirauhan aikana Suomen ja Saksan välinen yhteistoiminta tiivistyi  ei-valtiollisella tasolla, 

erityisesti kulttuurin, urheilun, tieteen ja taiteen aloilla. Samanaikaisesti valtiotason toimijat 

hyödynsivät näitä epävirallisen suhdetoiminnan väyliä toteuttaakseen maiden välistä virallista 

politiikkaa. Syksystä 1940 kesään 1941 Suomen ja Saksan yhteistoiminta oli 

molemminpuolista, ja välirauhan aikana nähtiin paljon niin suomalais-saksalaisia 

yhteistapahtumia kuin eri toimijoiden vierailuja sekä vastavierailuja maiden välillä.  Aktiivinen 

kanssakäynti näkyi erityisesti saksalaisvierailuissa sekä tapahtumissa, mutta myös aktiivisessa 

Saksaa käsittelevissä sekä saksalaisperäisissä sanomalehtikirjoituksissa. Syksyn ja talven 1940 

saksalaiset propagandatuotteet olivat valkoisia ja niissä hyödynnettiin integraatiopropagandaa.  

 

Keväällä 1941 saksalainen propaganda nojasi vielä valkoisiin propagandatuotteisiin sekä 

integraatiopropagandaan, mutta Haushoferin loppukevään luentovierailussa oli jo 

tunnistettavissa selviä harmaan propagandan sävyjä sekä selviä viittauksia ideologisiin 

teemoihin. Tämän tutkielman valossa voidaan esittää johtopäätös, jonka mukaan Saksa pyrki 

yhteyttämään suomalaisten mielipiteitä sekä mielikuvia ennen kesällä 1941 alkaneita 

sotatoimia. Saksalaisten ilmeinen tukeutuminen integraatiopropagandaan on siis selitettävissä 

Neuvostoliittoa vastaan kohdennetun sodan valmisteluilla. Erityisesti lähettiläs Blücherin 

”Saksan teollisuus on käytettävissä” -puhe Saksan teollisuusnäyttelyn avajaistilaisuudessa 

keväällä 1941 kuvastaa integraatiopropagandaa. Samoin von Tschammerin haastattelulausunto 

”toivon, että Saksan ja Suomen kansat vastedeskin ovat yhteistyössä” mukailee 

integraatiopropagandaa.  

 

Jatkosodan alkuvaiheessa vuosina 1941–1942 saksalainen propagandakuvasto hyödynsi niin 

Saksalle kuin Suomelle myötämielistä sodan yleistilannetta, jossa molempien maiden armeijat 

kävivät voitokasta sotaa Neuvostoliittoa vastaan. Mielipidetiedustelujen mukaan myös 

saksamyönteisyys oli Suomessa tuolloin korkeimmillaan. Useat tarkastelun suomalaislehdistä 

nojasivat erityisesti hyökkäysvaiheen aikaan kesällä ja syksyllä 1941 saksalaisiin 

uutissanomiin, jotka vahvistivat suomalaisissa uskoa Saksan armeijan ylivoimaisuudesta. 
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Esimerkiksi Hufvudstadsbladet uutisoi syksyllä 1941 Saksan itärintaman hyökkäysvaiheesta 

otsikolla ”Sovjet är redan militärt ur spelet.” Kyseinen uutinen nojasi lähdemerkinnän mukaan 

DNB:n jakamiin tietoihin, joka oli puolestaan Saksan valtiollisen sensuurin kohde.  

 

Saksalaiset huomioivat Helsinkiin tuoduissa propagandatuotteissaan valitsevan yleistilanteen 

esimerkiksi viittauksilla yhteisestä taistelusta sekä lopullisesta voitosta. Esimerkiksi kevään 

1942 yllätysvierailullaan piispa Heckel piti puheen, jossa hän esitti näkemyksensä, jonka 

mukaan ”Suomi ja Saksa kävivät taistelua koko eurooppalaisen kulttuurin puolesta, ja joka 

lopulta vapauttaisi kansat bolševismin uhkaavista kahleista.” Taistelukuvaajain näyttelyn 

propagandajuliste ”Jäämereltä Mustalle merelle” viittasi myös yhteiseen taisteluun sekä 

Neuvostoliiton vääjäämättömänä ilmaistuun tappioon. Aineistosta oli myös löydettävissä eräitä 

ideologisia viittauksia, kuten viittaukset yhteiseen ristiretkeen sekä juutalais-bolševismiin. 

Verrattuna välirauhan ajan, pääosin integraatio ja valkoiseen propagandaan nojanneisiin 

saksalaisiin propagandatuotteisiin, vuoden 1942 saksalaisesta propagandakuvastosta oli 

selkeämmin tulkittavissa propagandistisia piirteitä. Tutkimusaineistoista esille nousseet 

yksittäisviittaukset koskien länsimaiden rappiota olivat puolestaan yllättäviä havaintoja. 

Havaintoa voidaan selittää länsivaltojen yhteistyöllä Neuvostoliiton kanssa. Saksa toi 

vastavuoroisesti propagandassaan esille näkemyksensä, jonka mukaan se puolusti koko 

länsimaista kulttuuria, jonka vastakohtana oli Neuvostoliittoa sekä sitä tukeneet maat.  

 

Stalingradin kukistuminen helmikuussa 1943 ja siitä johtaneet erillisrauhakeskustelut 

Suomessa korreloivat suoraan saksalaisten propagandatuotteiden vaiheittaiseen häviämiseen. 

Saksalaisperäisten uutissanomien julkaisut olivat jo vähentyneet syksystä 192 lähtien, kun 

Saksan sotamenestys alkoi osoittautumaan tappiolliseksi sen luovuttua yrityksistä vallata 

Leningrad ja katkaista Muurmannin rata. Lisäksi Etelä-Venäjällä pysähtynyt hyökkäys, 

länsiliittoutuneiden maihinnousu Pohjois-Afrikassa vaikuttivat kirjoittelun asteittaiseen 

vähenemiseen. Suomen sotilaallinen ja sitä kautta poliittinen kehityskulku loppuvuodesta 1942 

kesään 1944 johtivat myös Suomen ja Saksan aseveljeyssuhteen vaiheittaiseen eriytymiseen, 

joka selitti myös yhteistoiminnallisen viestimisen päättymiseen. Kesäkuussa 1944 Saksaa 

vastaan kohdistunut liittoutuneiden maihinnousu Normandiassa sekä Neuvostoliiton aloittama 

suurhyökkäys Suomea vastaan Karjalan Kannaksella kiihdyttivät lopulta Suomen ja Saksan 

sotilaallisen ja poliittisen kanssakäynnin eriytymistä. Eduskunnan hyväksymien 

välirauhansopimuksen ennakkoehtojen mukaisesti Suomi katkaisi lopulta diplomaattisuhteet 

Saksaan syyskuussa 1944, ja samalla maassa olleiden saksalaisjoukkojen tuli poistua 
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Suomesta. Maailmansodan kehityskulut vuosina 1943–1944 osoittautuivat tutkimuslöydöksi, 

jonka mukaan saksalainen propagandavaikuttaminen sekä suomalais-saksalainen 

yhteistoiminta päättyivät Suomen ja Saksan tappiolliseen sodankäyntiin.   

6.3. Aiheen jatkotutkimus  
 

Tutkimusprosessin aikana on noussut esille kysymyksiä, joita voitaisiin pohtia 

jatkotutkimuksessa. Jatkotutkimuksen keskiössä olisi mielipidevaikuttaminen, jossa 

tarkasteltaisiin mielipiteiden- ja kuvien muokkaamista. Jatkotutkimus tulisi keskittymään 

tämän tutkielman mukaisesti pehmeän vaikuttamisen politiikkaan, joten tarkastelun kohteeksi 

voisi valikoitua esimerkiksi kulttuurin keinoin harjoitettu mielipidevaikuttaminen. Tutkimus 

perustuisi klusteridata-analyysiin, jossa jaettaisiin propagandassa esiintyvät teemat omiin 

alakategorioihin, ja joiden pohjalta tehtäisiin tutkielmaan valikoituvien tutkimuskysymysten 

määrittämiä havaintoja.  

 

Mahdollisessa jatkotutkimuksessa laajemman tutkimuskysymyksen asettamisella voitaisiin 

nostaa aineistosta esiin uusia näkökulmia esimerkiksi virallisen ja epävirallisen Saksan eri 

läsnäolomuodoista Helsingissä, laajemmin koko maassa tai jopa kansainvälisesti. 

Laajentamalla tutkimusaineistoa voitaisiin selvittää nimenomaan saksalaisten 

propagandajulkaisujen mahdollisia vaikutuksia saksalaisessa propagandavaikuttamisessa. 

Myös Suomessa toimivien saksalaisten yhdistysten ja instituutioiden sodan ajalta säilyneitä 

vuosikertomuksia sekä arkistoaineistoja tarkastelemalla voitaisiin mahdollisessa 

jatkotutkimuksessa tuoda esille laajempia näkökulmia saksalaisten vaikuttamispyrkimyksiin 

Suomessa. Tämä tutkielma nojasi kysymyksen rajauksen ja tutkimuksen laajuuden puitteissa 

edellä viitattujen toimijoiden arkistomateriaalien osilta pääosin Lars Westerlundin kattavaan 

arkistotyöhön tutkimuksessaan Itsetehostuksesta nöyryyteen. 

 

Laajemmassa tutkimuksessa saksalaisnäkökulmaa tarkentanut arkistokokonaisuus olisi ollut 

Berliinissä sijaitseva ja Bundesarchivin kokoelmiin kuuluva, laaja Mitgliederkartei der 

NSDAP-kokoelma. Näin ollen mahdollisen jatkotutkimuksen osalta kokoelman avulla olisi 

mahdollista arvioida saksalaisten mahdollisia vaikuttamiselleen asettamia päämääriä ja 

tavoitteita. Samalla on kuitenkin tunnustettava valitsemaani tutkimuskohdetta leimaava 

perustavanlaatuinen haaste, jonka myös aikaisemmat tutkimukset ovat tunnustaneet: 

asiakirjojen puute.  
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Tämä tutkimusprosessi on herättänyt kysymyksiä erityisesti valtiollisten peiteorganisaatioiden 

käyttämisestä osana mielipidevaikuttamista, joka rajautui suurilta osin tämän tutkielman 

ulkopuolelle. Näkemykseni mukaan nykypäivän yleistä propagandadiskurssia leimaa erityinen 

narratiivi, jota määrittävät Venäjän trollitehtaiden propagandan suurtuotanto sekä eri 

medioiden harjoittamaan piilovaikuttamiseen liittyvät kysymykset. Nykypäivän 

propagandadiskurssi tarjoaakin kiinnostavia tutkimuskysymyksiä, sillä esimerkiksi 

kulttuuridiplomatian keinoinen harjoitettu piilovaikuttaminen käsitetään yleisesti pehmeänä 

voimana ja fiksuna vallankäyttönä.  

 

Osittain valheellisen ja osittain todellisen informaation rajapinnasta voidaankin löytää 

kiinnostavia tutkimusilmiöitä. Totuuden korrespondenssiteoriassa piileekin 

propagandatutkimuksen ydin: propaganda on aina värittynyttä, mutta ei itsessään väärää tai 

oikeaa.  
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