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1. Johdanto 

1.1. Työn tausta 

Suomen urheilun historian keskeiset käännekohdat elävät voimakkaina nykypäivän 

julkisuudessa. Tunnettuja selostuksia, valokuvia, videoita ja kertomuksia käytetään yhä 

uudelleen, ja niihin törmää jatkuvasti historiateoksissa, dokumenttielokuvissa ja  mainoksissa. 

Urheilu, sen luomat myytit ja sankarit, kantaa voimakasta symboliarvoa, joka liittyy sekä 

maan kansallisen identiteetin syntyyn että sen nykyiseen itseymmärrykseen. Tästä kertoo jo 

yksin se, kuinka paljon urheilusta kirjoitetaan ja kuinka siitä myös virallisissa yhteyksissä ja 

poliitikkojen parissa on tullut osa hyväksyttyä kielenkäyttöä. Tätä työtä viimeistellessä, 

keväällä 2012, löytyy esimerkkejä runsaasti: urheilu- ja kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki 

jätti Helsingin Musiikkitalon avajaiset väliin seuratakseen Suomen koripallomaajoukkueen 

otteita EM-kilpailuissa. Presidentti Tarja Halonen nähtiin usein jääkiekkomaajoukkue 

Leijonien otteluissa myös ulkomailla, lippalakki päässään. Presidentti Sauli Niinistö toimi 

vaalikampanjansa alkamiseen asti Suomen Palloliiton puheenjohtajana. 

Ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb korosti suorassa tv-ohjelmassa
1
 tulleensa 

haastatteluun, vaikka olisi samaan aikaan voinut seurata pääkaupunkiseudun 

jääkiekkojoukkueiden kamppailua SM-liigan pudotuspeleissä. Jääkiekon MM-kisojen lippujen 

hinnoista syntyi myös valtava kohu ja niiden koettiin rikkovan suomalaisuuden periaatteita 

vastaan. 

 

Urheilu on keskeinen osa niin poliittista kuin kulttuurista julkisuutta ja myös monet 

menneisyyden tapahtumat ovat suurelle yleisölle tuttuja. Urheilussa kansallinen muisti ulottuu 

yllättävän pitkälle, sillä hanneskolehmaiset ja paavonurmet ovat sotien jälkeen syntyneille 

suurille ikäluokille jopa tutumpia, kuin monet nykyisistä, kovapalkkaisista ammattilaista. 

Osittain tätä selittää se, että 1900-luvun Suomessa urheilu ajoittui usein niihin hetkiin, jolloin 

                                                 

1
 YLE TV1. A-studio 26.3.2012. Stubb otti kantaa siihen, miksi valtiovarainministeri Jutta Urpilaista ei ollut 

kutsuttu Euroopan talouspäättäjien kokoukseen Lappiin. Ministeri käänsi keskustelun myös siihen, että oli tullut 

haastatteluun tärkeästä ottelusta huolimatta ja pahoitteli myös HIFK:n tappiota ottelussa. 
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maa tarvitsi ylimääräistä piristysruisketta. Vuoden 1912 olympialaisissa suomalaisten oikeus 

kilpailla oman lipun alla antoi puhtia itsenäistymistoiveille. Kisoista jäi myös elämään lause, 

”Suomi juostiin maailmankartalle”,  ja sama työ jatkui itsenäistymisen jälkeen aina talvisotaan 

asti. Ennen toista maailmansotaa Suomi oli olympialaisten mitalitilastoissa sijalla neljä. Sodan 

jälkeen kilpailijoiden määrä kasvoi, mutta vuoden 1952 olympialaisilla oli valtava henkinen 

merkitys kansakunnan toipumisessa ja uudessa nousussa. 1990-luvulta lähtien suurimman 

huomion on saanut jääkiekko; molemmat maailmanmestaruudet vuosina 1995 ja 2011 

sattuivat kaudelle, jolloin maa oli joko toipumassa lamasta tai menossa kohti epävarmempaa 

kautta. 

 

Virenin voittojuoksu Münchenissä ja Mikael Granlundin ilmaveivi – tätä kuvastoa pyöritetään 

urheilumakasiinien loppukevennyksissä ja verkossa, keskustelupalstoilla, yhä uudelleen. Sen 

sijaan urheilun historiasta löytyy monia muita, sokeita kohtia, jotka eivät läpäise 

nykyjulkisuutta lainkaan. Tämä pro gradu –työ sai alkusysäyksen valokuvasta, joka löytyi 

Helsingin kaupunginmuseon kokoelmista. Löysin kuvan Albumit auki –projektin
2
 avulla, 

jossa Helsingin historiaa esitellään sekä museoista että tavallisilta kansalaisilta saatujen 

valokuvien kautta. Kuva on peräisin syyskuulta 1940 Läntiseltä Heikinkadulta, nykyiseltä 

Mannerheimintieltä. Etualalla lastenrattaita työntävä pariskunta jää vähälle huomiolle, sillä 

taustalla komeilee Kansallismuseo salossa valtava hakaristilippu. Muistan keskustelleeni 

kuvasta opiskelijatovereiden kanssa ja olleeni yllättynyt valokuvan sisällöstä. Hakaristilippu 

Helsingissä. Mihin aikakauteen tämä viittaa? Ryhdyin selvitystyöhön ja kävi ilmi, että kuva 

liittyy Suomen, Ruotsin ja Saksan yleisurheilun kolmimaaotteluun syyskuussa 1940. Tästä ei 

usein urheiluhistoriallisissa teoksissa puhuta. On toki myönnettävä, että kolmimaaottelusta 

löytää tarvittaessa tietoja, mutta samanlaiseksi osaksi suomalaisen urheiluperinteen 

representaatiota se ei ole muodostunut kuin aikaisemmin mainitut kansakunnan muistia 

määrittävät suurvoitot. 

 

                                                 

2
 Albumit auki. http://albumit.lasipalatsi.fi/suomi/index.html. 28.3.2012. 

http://albumit.lasipalatsi.fi/suomi/index.html
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Mistä tässä kolmimaaottelussa oli kyse? Merkille pantavaa on, että kolmimaaottelu 

järjestettiin 7.-8. syyskuuta 1940. Samoihin aikoihin Suomen sotilasjohto kävi neuvotteluja 

saksalaisten kanssa muun muassa aseostoista, kauttakulkusopimuksista ja suhtautumisesta 

Neuvostoliiton laajentumispyrkimyksiin. Onko kolmimaaottelulla tähän jokin yhteys? Miksi 

Saksan urheilujohto kiinnostui juuri tuolloin kilpailuyhteistyöstä suomalaisten kanssa? Eräässä 

Suomen olympiaurheilun historiaa käsittelevässä teoksessa
3
 todetaan yksikantaan, ettei 

kolmimaaottelulla ollut minkäänlaista yhteyttä sotapolitiikkaan. Voiko näin tosiaan olla? 

Toisaalta Helsingin olympiastadionin historiateoksessa kolmimaaottelu leimataan Saksan 

poliittiseksi vedoksi.
4
 

 

Kävi kuitenkin ilmi, että kysymys Saksan mukaantulosta on monipolvisempi kuin saattaa 

olettaa. Alkuperäinen suunnitelmani tutkia urheilun ja politiikan suhdetta Suomen ja Saksan 

välisessä urheiluyhteistyössä sai oleellisen tarkennuksen ohjaajaltani, professori Seppo 

Hentilältä. Hän on perehtynyt omassa tutkimuksessaan sekä Saksan historiaan että kirjoittanut 

muun muassa kolmiosaisen teoksen Suomen työväenurheilun historiasta. Hentilän kanta oli 

selvä: on turha etsiä yhteyttä ainakaan ensisijaisista lähteistä, sillä dokumentteja poliitikkojen 

suorasta vaikutuksesta maaottelun järjestämiseen ei yksinkertaisesti ole. 

 

1.2. Aikaisempi tutkimus 

Yhtään varsinaisesti syksyn 1940 kolmimaaottelua käsittelevää tutkimusta ei tietääkseni ole 

tehty. Sen sijaan tapahtuma esiintyy joissakin tutkimuksissa, jotka keskittyvät Suomen ja 

Saksan urheilusuhteisiin pidemmällä ajalla, tai kartoittavat niitä kehityskulkuja, jotka johtivat 

vuoden 1952 olympialaisiin. Poliittisen historian laitoksella Suomen ja Saksan urheilusuhteita 

                                                 

3
 Kokkonen, Jouko: Oikeiden olympiakisojen maa. Teoksessa Tikander, Vesa et al.: Sadan vuoden olympiadi. 

Helsinki 2007, 134. 

4
 Raatikainen, Voitto (toim.): Meidän kaikkien stadion. Porvoo 1994. 
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on tutkinut Tarmo Määttänen, jonka pro gradu –työ
5
 antaa mahdollisuuden syventyä 

urheilusuhteiden syntymiseen, mutta tutkielma ei tarjoa tarkempia vastauksia siihen, miksi 

kolmimaaottelu toteutui juuri sellaisena, mitä syksyllä 1940 nähtiin. Viimeisin ja 

mielenkiintoisin tieteellinen työ asiaan liittyen on Kristina Exner-Carlin väitöskirja Sport und 

Politik in den Beziehungen Finnlands zur Sowjetunion 1940-1952 
6
. Exner-Carlin pääaiheena 

on Suomen ja Neuvostoliiton urheilullinen suhde, mikä oli keskeisessä osassa vuoden 1952 

olympialaisten ennakkovalmisteluissa. Kolmimaaottelun syntyä kuitenkin selvitetään 

kattavasti sekä suomalais- että saksalaislähteiden kautta: mukana on Suomen Urheiluliiton 

(SUL), Suomen Valtakunnan Urheiluliiton (SVUL)  ja Työväen Urheiluliiton pöytäkirjoja, 

samoin kuin Saksan urheiluliitto NSRL:n
7
, ulkoministeriön eli Auswärtiges Amtin (AA) 

kirjeenvaihtoa, sekä yksityishenkilöiden. Heihin kuuluivat urheiluvaikuttaja Carl Diemin 

lisäksi Lauri ”Tahko” Pihkala, Ruotsin urheiluliiton puheenjohtaja Bo Ekelund ja SUL:n 

puheenjohtaja Urho Kekkonen. Näiden lähteiden sekä lehdistöaineiston perusteella Exner-Carl 

päätyy tulokseen, että nimenomaan suomalaiset olivat aloitteentekijöitä, etenkin Pihkala.
8
 

 

Tätä tutkimusta tehdessä on herännyt kysymys: kuinka suuri merkitys aloitteentekijällä 

sittenkään oli? Monissa tutkimuksissa kysymys on käyty läpi, mutta asian taustoihin on 

käytetty enemmän aikaa. Ruotsalaisen Per-Olof Holmängin Idrott och utrikespolitik 
9
 edustaa 

ruotsalaista näkökulmaa aiheeseen. Holmäng nimittää maaottelua ”merkitykselliseksi 

poliittiseksi tapahtumaksi” - Saksa teki ensimmäisiä avoimia siirtoja kesällä muuttuneessa 

Neuvostoliiton politiikassaan, ja juuri tältä kannalta oli tärkeää luoda suhteet ensin urheilun 

välityksellä sekä Ruotsiin että Suomeen. Ruotsin kannalta taas Saksan paine alkoi Tanskan, 

                                                 

5
 Määttänen, Tarmo: Suomen ja Saksan urheilusuhteet vuosina 1933-1941. Pro gradu –tutkielma, Helsingin 

yliopisto 1990. 

6
 Exner-Carl, Kristina: Sport und Politik in den Beziehungen Finnlands zur Sowjetunion 1940-1952. Wiesbaden 

1997. 

7
 Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen. Saksan urheiluliittojen organisaatiorakenteeseen 

palataan luvussa 3. 

8
 Exner-Karl, 86. 

9
 Holmäng, Per-Olof: Idrott och utrikespolitik. Kungälv 1988. 
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Norjan ja Ranskan miehityksen jälkeen lisääntyä oleellisesti, ja heille sopi hyvin lähentää 

suhteita urheilun alalla. Saksan urheilujohdon vierailulla sovittiin muun muassa 

osallistumisesta vuoden 1941 Garmischin talviurheilupäiville
10

. 

 

Eräs keskeisistä kolmimaaotteluun liittyvistä kysymyksistä on, mitä Saksa halusi 

osallistuessaan maaotteluun Helsingissä syyskuussa 1940. Urheilun roolia kolmannen 

valtakunnan ulkopolitiikassa on selvittänyt Hans-Joachim Teichler
11

, jonka laajan tutkimuksen 

perusteella Saksa käytti urheilua jo ennen sotaa ulkokuvansa kiillottamiseen. Sodan 

hyökkäysvaiheessa urheilusuhteita luotiin myös miehitettyjen maiden kanssa, joskin valtaosa 

yhteistyöstä keskittyi akselivaltoihin ja puolueettomiin maihin, joihin voidaan laskea 

esimerkiksi Ruotsi ja Sveitsi. Teichler kirjoittaa myös kolmimaaottelusta ja valottaa ennen 

kaikkea propagandaministeri Joseph Goebbelsin roolia urheilupropagandan säätelyssä. Tiedot 

kolmimaaottelusta Teichler perustaa pitkälti Holmängin tutkimuksen varaan. Selvitys Saksan 

urheilukoneiston rakenteesta ja sen käytöstä ulkosuhteissa on kuitenkin oleellinen 

kolmimaaottelun syntyhistorian kannalta ja siksi olen nostanut Teichlerin tarjoaman selityksen 

merkittävään rooliin. 

 

Urheiluhistoriallisissa teoksissa kolmimaaottelua on käsitellyt ohjaajani Seppo Hentilä. 

Teokset Suomi uskoi urheiluun
12

 ja Suomen työläisurheilun historia
13

 kertovat oleelliset tiedot 

maaottelun taustoissa urheilujärjestöjen päätöksenteossa. Lisäksi niistä käy ilmi 

työväenurheilijoiden ongelmallinen suhtautuminen Saksaan, mikä ei kuitenkaan estänyt 

osallistumista maaotteluun. Kekkosen osallisuutta maaotteluun käsitellään Ari Uinon 

teoksessa Rillit pois ja riman yli
14

. Risto Peltovuoren tutkimus
15

 puolestaan tarjoaa työni 

                                                 

10
 Holmäng, 198-199. 

11
 Teichler, Hans-Joachim: Internationale Sportpolitik im Dritten Reich. Schorndorf 1991. 

12
 Hentilä, Seppo: Poliittista urheilu ja urheilupolitiikkaa. Teoksessa Suomi uskoi urheiluun. Helsinki 1991. 

13
 Hentilä, Seppo: Suomen työläisurheilun historia I. Hämeenlinna 1982 

14
 Uino, Ari: Rillit pois ja riman yli. Urho Kekkonen urheilumiehenä. Keuruu 1999. 
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kannalta hyödyllistä tietoa lehdistölle osoitetuista rajoituksista, jotka koskivat myös Suomeen 

ja urheiluun liittyvää kirjoittelua. 

 

1.3. Tutkimuskysymykset 

Suomen, Ruotsin ja Saksan välillä järjestettiin yleisurheilumaaottelu Helsingin 

olympiastadionilla syyskuun alussa 1940. Kyseessä oli osa kilpailutoiminnan elpymistä, joskin 

jo heinäkuussa oli samalla areenalla urheiltu kaatuneiden muistokilpailuissa. Suomi-Ruotsi–

maaottelun perinteessä oli myös ollut katkos, johon oli uhkaavan sodan ohella muitakin syitä. 

Kuitenkin myös edellisenä vuonna 1939 oli maiden välillä oteltu, vuoden 1940 tapahtumalla 

oli aikaisempaa suurempi merkitys, sillä kansainvälinen urheilutoiminta oli monilta osin 

lamaantunut. Saksan yllättävä mukaantulo korosti maaottelun arvoa sekä kansallisessa että 

kansainvälisessä vertailussa. 

 

Ne tapahtumat, jotka johtivat Saksan mukaantuloon, on käsitelty aikaisemmassa 

tutkimuksessa niin kattavasti, kuin olemassa olevien lähteiden kannalta on mahdollista. 

Kysymys maaottelun aloitteentekijästä on silti niin tärkeä, että käyn sen läpi tässä, sillä 

tutkielmani pääpaino on juuri kolmimaaottelussa. Pyrin ennen kaikkea palaamaan tuohon 

historiallisesti kiehtovaan käännekohtaan, jolloin Suomi oli selvinnyt yhdestä katastrofista ja 

menossa kohti seuraavaa. Neuvostoliiton aluevaatimukset, Saksan eteneminen Norjaan ja 

Ruotsin penseys puolustusyhteistyöhön loivat tilanteen, joka oli Suomelle tukala. 

Urheilutoiminta saatiin uudelleen käyntiin, ja yhtäkkiä Saksa saapuu tänne kilpailemaan! 

Miten Saksan mukaantulo otettiin vastaan? Minkälainen tunnelma oli kaupungissa 

maaottelupäivinä? Mitä lehdissä kirjoitettiin maaottelun korkea-arvoisista vieraista ja 

millaisen vastaanoton sai stadionin ympäristöön luotu lippujen loisto? Hakaristilippu oli jo 

tuolloin voimakas, pelottava symboli, mutta nykypäivän kaltaista merkitystä sillä vielä ei ollut. 

Kolmannen valtakunnan pahimmat rikokset eivät vielä olleet tiedossa. 

                                                                                                                                                         

15
 Peltovuori, Risto. Sankarikansa ja kavaltajat 1940-1944. Helsinki 2000. 



10 

 

 

Tarkastelen kolmimaaottelun vastaanottoa ensisijaisesti lehdistön kautta. Sodan keskellä 

urheilusta tuli yksi merkittävimpiä vaihtoehtoja pommitusuutisille ja kaatuneiden urheilijoiden 

nekrologeille. Millaisen vastaanoton kolmimaaottelu sai? Minkälainen kuva saksalais- ja 

suomalaisurheilijoiden ”taistelijan luonteesta” muodostettiin? Eräs keskeinen kysymys on 

myös, mitä TUL:ssä ajateltiin ja TUL-lehdessä kirjoitettiin. Näiden kysymysten pohjalta 

rakennan kuvaan syyskuun alun 1940 Suomesta, käyttäen tukena aikaisempaa 

tutkimuskirjallisuutta. 

 

Kolmimaaottelu avasi uuden vaiheen Suomen ja Saksan urheilullisessa kanssakäymisessä, 

joka kesti aina aseveljeyden katkeamiseen asti, tosin maaliskuusta 1942 eteenpäin ei 

maaotteluja enää järjestetty maiden välillä. Tutkimukseni jatkuu tähän pisteeseen asti, päättyen 

Kekkosen osallistumiseen uuden eurooppalaisen urheiluorganisaation rakentamiseen.   

 

Esiin nousee myös Saksan tapa käyttää urheilua kansainvälisen politiikan välineenä. Tästä 

syystä Saksan urheilujärjestelmälle on omistettu kokonaan oma luku. Se antaa vastauksen 

kysymykseen, miksi sotaakäyvä Saksa saapui Suomeen kilpailemaan juuri syyskuun alussa 

1940. 

 

1.4. Lähdeaineisto 

Lähteiksi valitsemissani lehdissä olen keskittynyt suomalaisiin julkaisuihin, sillä pääpaino on 

tutkia, mitä Suomessa kirjoitettiin maaottelusta ja Saksa –yhteistyöstä. Seuraavat lehdet olen 

tutkinut etenkin kolmimaaottelun ajalta, mutta myös kursorisesti 1.7.1940 – 31.12.1942: 

Suomenkieliset päivälehdet, Helsingin Sanomat, Uusi Suomi, ja Suomen sosialidemokraatti. 
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Ruotsinkieliset päivälehdet, Svenska Pressen ja Hufvudstadsbladet olivat maaottelun aikaan 

hyvin ajan tasalla. 

 Ruotsalaiset päivälehdet, Dagens Nyheter ja Svenska Dagbladet ovat mukana, sillä niiden 

juttuja lainattiin jatkuvasti suomenkielisten päivälehtien sivuilla. Myös saksalaislehtien 

Völkischer Beobachter sekä Das Reich juttuja käännettiin suomalaislehdissä, ja olen tutustunut 

näiden lehtien antiin myös Kansalliskirjaston mikrofilmiarkistossa. 

 

Suomen Urheilulehti ja TUL-lehti edustavat aikakauden tärkeintä urheilujournalismia. Etenkin 

Martti Jukola kirjoitti Suomen ja Saksan urheiluyhteistyöstä myös sen jälkeen, kun maaottelu 

oli ohi ja maiden välinen kanssakäynti jatkui. Vapaa Sana –lehden antia kävin myös läpi, 

mutta merkittäviä lisäyksiä muihin lehtiin verrattuna en löytänyt. Arkistolähteinä olen 

käyttänyt: 

 

Suomen Urheiluliitto  

- johtokunnan pöytäkirjat 1940-1942 

- vuosikertomukset 1940-1942 

Työväen urheiluliito 

- liittotoimikunnan pöytäkirjat 1940-1942 

- vuosikertomukset 1940-1942 

Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto 

- liittovaltuuston pöytäkirjat 1940-1942 
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1.5. Suomen tilanne kesällä ja syksyllä 1940 

Kesällä 1940 Suomi oli edelleen toipumassa talvisodasta. Myös urheiluelämä oli saanut kovan 

iskun. Joukko eturivin urheilijoita kaatui rintamalla, ja edellisen vuosikymmenen kuluessa 

valmisteltu olympiahanke vaikeutui syyskuussa 1939 maailmansodan alettua. Kisojen 

järjestelytoimikunta päätti silti jatkaa valmisteluja supistettuina, ja KOK:n puheenjohtaja 

Henri de Baillet-Latour yritti lykätä päätöstä kisoista mahdollisimman myöhään keväälle 

1940. Suurin osa jäsenmaista ilmoitti kuitenkin jo syksyn aikana, etteivät ne voisi osallistua 

olympiakisoihin.
16

 Järjestelytoimikunta elätteli toiveita kisoista keväälle asti, ja vasta 23. 

huhtikuuta 1940 jätettiin KOK:lle ja Olympiakomitealle ilmoitus kisojen peruuttamisesta.
17

 

 

Samoihin aikoihin, huhtikuun ja toukokuun aikana, Saksa hyökkäsi Tanskaan ja Norjaan. Kun 

pian myös Ranskan rintama murtui, alkoi Suomen yhteydenpito länteen käydä hankalaksi. Iso-

Britannian kanssa käytiin kuitenkin neuvotteluja kauppasuhteiden avaamisesta, mutta 

kesäkuun tapahtumat loivat varjonsa: Neuvostoliitto miehitti kesän alussa Baltian maat ja liitti 

ne itseensä. Samoihin aikoihin, 15. kesäkuuta Saksa miehitti Norjan, mikä toi hyökkäyssotaa 

käyvän suurvallan jo Suomen rajanaapuriksi. Petsamon kautta kulkeva reitti jäämerelle alkoi 

olla uhattuna. Baltian miehittänyt Neuvostoliitto puolestaan aloitti Suomen painostamisen. 

Vaatimuksiin kuului muun muassa oikeus Petsamon nikkeliin, sekä Ahvenanmaan 

demilitarointi. 

 

Näissä olosuhteissa Suomen ja Saksan lähentyminen asettui uuteen valoon. Ulkomaankauppa 

kääntyi Saksaa kohti jo kesäkuussa. Saksan johdossa Adolf Hitler teki ratkaisevan käännöksen 

heinäkuun lopulla päättäessään tulevasta hyökkäyksestä Neuvostoliittoon. Suomen johdossa 

valta oli keskittynyt pääministeri Rytin ja marsalkka C.G.E. Mannerheimin ympärille.
18

 

                                                 

16
 Kokkonen, 228. 

17
 HS 24.4.1940. 

18
 Jokipii, Mauno: Jatkosodan synty. Keuruu 1987, s. 105-130. 
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Virallisia neuvotteluja maiden välillä ei voitu aloittaa. Saksan Helsingin lähettilään, Wipert 

von Blücherin kautta alkoivat tunnustelut. von Blücher teki selväksi, että Suomen ja Saksan 

johtajat voisivat neuvotella vain kulissien takana, olihan Saksalla edelleen diplomaattinen 

sopimus voimassa Neuvostoliiton kanssa. Tapahtumat vyöryivät tästä huolimatta eteenpäin jo, 

sillä Saksa vahvisti Pohjois-Norjan joukkoja 13. elokuuta. Lisäksi Hitler määräsi suunnitelman 

Petsamon nikkelialueiden valtauksesta tarvittaessa. Hermann Göringin luottomies Joseph 

Veltjens saapui Suomeen neuvottelemaan aseiden myynnistä, Luftwaffen kaluston 

kuljetuksista ja miehistön kauttakulusta.  Näistä neuvotteluista tuli pohja lokakuun (juridiselle) 

kauttakulkusopimukselle. Ensimmäiset joukot saapuivat Vaasaan jo elokuun 20. päivä. 

 

Suomen ja Saksan yhteistyö aktivoitui kesän 1940 aikana. Monet seikat olivat vielä kuitenkin 

auki, eikä suomalaisilla ollut lopullista tietoa seuraavan kesän hyökkäyksestä vielä syyskuun 

alussa 1940. Jo kesällä täytäntöön tullut kautta kulkusopimus, saksalaisten sotilaiden oleskelu 

Suomessa ja vähitellen lisääntyvät neuvottelut siirsivät Suomea vähitellen Saksan valtapiiriin. 

Mauno Jokipii on kuitenkin huomauttanut, että suoraa yhteyttää kauttakulkusopimuksesta 

jatkosotaan ei ole löytynyt. Saksassa kenraali Paulus alkoi laatia hyökkäyssuunnitelmaa vasta 

elokuussa, ja se valmistui marraskuussa.
19

 

 

Kansan keskuudessa saksalaisvaikutuksen lisääntyminen teki ymmärrettävästi vaikutuksen, 

sillä tilanne Suomen ja Neuvostoliiton välillä oli ollut kireä koko kesän ajan. Suomen hallitus 

torjui 8. elokuuta Mannerheimin ehdotuksen osittaisesta liikekannallepanosta. Elettiin 

epävarmaa aikaa. Näissä olosuhteissa tuli tieto julkisuuteen, että Saksa osallistuu Suomen ja 

Ruotsin maaotteluun Helsingissä, syyskuun alussa 1940. 

  

                                                 

19
 Jokipii, 118-119. 
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2. Kolmimaaottelu syyskuussa 1940 

2.1.1. Kilpailutoiminta uudelleen käyntiin kesällä 1940 

Talvisodan jälkeen Suomen eri urheiluliitoilla oli kaksi tavoitetta. Ensiksikin, urheiluelämä ja 

kilpailutoiminta oli palautettava jaloilleen ankaran taistelun jälkeen, joka oli vaatinut myös 

monen urheilumiehen hengen. Tähän kuului keskeisesti jo ennen sotaa alkanut SVUL:n ja 

TUL:n välinen lähentyminen. Urheilu oli oma osansa 1930-luvun puolivälissä alkaneessa 

kansallisen sovun rakentamisessa, se oli ensimmäisiä yhteistyökenttiä työväenliikkeen ja 

maltillisen keskustaporvariston välillä. Ensimmäinen yhteinen hanke talvisodan jälkeen oli 

kaatuneiden urheilijoiden muistokisojen järjestäminen korvauksena olympialaisista, joiden 

järjestämisestä jouduttiin luopumaan huhtikuussa 1940. SVUL, TUL ja Palloliitto sopivat 

kolmipäiväisistä kilpailuista, jotka järjestettiin heinäkuussa, samaan aikaan kun 

olympiaurheilijoiden oli tarkoitus kirmata Helsingin stadionille. Kaatuneiden muistokisoista 

puhuttiinkin ”kotiolympialaisina”.
20

 

 

Toinen oleellinen tavoite urheiluliitoille oli kansainvälisen maaottelutoiminnan uudelleen 

käynnistäminen. TUL:n osalta tätä vaikeutti tärkeimmän yhteistyökumppanin, Norja AIF:n 

menettäminen Saksan hyökkäyksen myötä. SUL puolestaan avasi huhtikuussa keskustelut 

Ruotsin kanssa yleisurheiluottelujen järjestämisestä Helsingissä ja Tukholmassa. Tässä 

vaiheessa on ilmeisesti vielä ollut puhe vuodesta 1941, sillä seuraavassa kokouksessa 

kesäkuun alussa todetaan olympialaisten peruuntumisen johdosta ehdotettavan seuraavan 

vuoden maaottelun siirtämistä tälle alkusyksyyn 1940.
21

 Kesäkuun loppuun mennessä olikin 

päästy sopuun A- ja B-otteluista molempien maiden pääkaupungeissa syyskuun alussa. 

Samaan aikaan SVUL ja TUL jatkoivat neuvotteluja yhteistoimintasopimuksesta. Talvisodan 

yksimielisyyden ohella taustalla oli myös TUL:n halu päästä mukaan suuriin 

                                                 

20
 Hentilä 1982, 502. 

21
 SUL johtok, ptk nro 1, 23.4.1940. SUL johtok. ptk nro 2, 7.6.1940.  

2.1. Urheileva Saksa saapuu Suomeen 
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urheilukoitoksiin, kun kansainvälinen työväenurheilu oli ajettu ahtaalle. SVUL:n johtoa 

puolestaan kiinnostivat TUL:n lahjakkaat urheilijat – heistä monet tosin oli houkuteltu 

porvarillisten urheiluliittojen pariin jo aikaisemmin. Palloliitto ja TUL olivat päässeen sopuun 

yhteistoiminnasta jo toukokuussa 1939, mitä seurasi neljän ottelun sarja liittojen 

piirijoukkueiden välillä. Näistä ensimmäinen pelattiin 6. heinäkuuta 1939 Helsingin 

olympiastadionilla. Myös kattojärjestöt TUL ja SVUL pääsivät pitkien neuvottelukierrosten 

jälkeen sopuun elokuun alussa 1940, ja seuraavan vuoden tammikuuhun mennessä oli solmittu 

sopimukset myös TUL:n ja SVUL:n erikoisliittojen välillä. Kaatuneiden muistokisojen ohella 

merkittäviin yhteishankkeisiin kuului ”tippaus” tai veikkaustoiminnan käynnistäminen. 

Liittojen yhdessä perustama Oy Tippaustoimisto Ab aloitti toimintansa juuri syyskuun 1940 

maaottelusta
22

. 

 

Suomalaisten urheilujärjestöjen ensimmäiset näkyvät avaukset kohti Saksaa ajoittuivat 

heinäkuulle 1940. Aloitteentekijänä oli Palloliiton puheenjohtaja Erik von Frenckell, joka 

alkoi tunnustella mahdollisuuksia Helsingissä 1937 pelatun maaottelun uusimista, tällä kertaa 

Saksassa. Tieto saavutti NSRL:n ulkoasiainvastaavan, Carl Diemin, tämän Helsingissä olleen 

alaisensa Werner Klingebergin kautta 8.7.1940 päivätyssä kirjeessä. Kuukautta myöhemmin 

lähestyi puolestaan Suomen Voimisteluliiton puheenjohtaja Kustaa E. Levälahti Saksan DT:tä, 

tiedustellen mahdollisuutta talvisodan vuoksi peruuntuneen ottelun järjestämiseksi 

uudelleen.
23

 Syyskuun alusta alkoi muodostua vilkas kausi Suomen urheilijoille, sillä myös 

Ruotsin kanssa oli sovittu jalkapallomaaottelusta Tukholmassa. 

                                                 

22
 Hentilä 1982, 496-500. Sana ”veikkaus-veikata” on peräisin Suomen Urheilulehden lukijakilpailusta, jolla 

haettiin suomenkielistä vastinetta englannista otetulle ”tippaukselle” (to tip). Pian yhtiön nimeksi vaihdettiin Oy 

Veikkaus Ab. SU-lehti 5.8.1940. 

23
 Exner-Carl, 83. 
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2.1.2 Ruotsi-ottelusta kolmimaaotteluksi 

Suomalaisten lehtien urheilupalstoilla syyskuuksi Ruotsin kanssa sovittu maaottelu nousi 

kestoaiheeksi kesän 1940 aikana. Spekuloitiin maaottelun tuloksella, arveltiin Ruotsin olevan 

tällä kertaa vahvempi ja veikattiin maajoukkueen nimilistaa kesän kilpailutulosten perusteella. 

Innostus maaottelusta oli siis käsin kosketeltavaa jo ennen elokuun loppua. Jo aikaisemmin oli 

tullut julkisuuteen tieto Saksan ja Suomen jalkapallomaaottelusta Leipzigissa 1. syyskuuta. 

Martti Jukola nostaa tiedon merkittävimmäksi urheilu-uutiseksi vähään aikaan
24

, mitä ei voi 

suinkaan ihmetellä muistaen Jukolan aikaisemmat saksalais-mieliset kirjoitukset esimerkiksi 

Berliinin olympialaisista. Lisääntyvä suomalais-saksalainen yhteistyö näkyi lehtien sivuilla 

entistä enemmän. 24.–25.8.1940  Sosialidemokraatissa nostettiin esiin Suomen sopimus 

nyrkkeily-yhteistyön kasvattamisesta saksalaisten kanssa, sekä saksalaisten ja ruotsalaisten 

pyöräilijöiden osallistuminen Nokian ajoihin. 

 

Uutinen Saksan osallistumisesta saapuessa maanantaina 26.8.1940 oli aikaisempien vuosien 

kriittisestä suhtautumisesta natsi-Saksan urheiluun jäljellä enää muisto. Urheilukirjoittajille 

Saksan mukaantulo näyttää olleen varsinainen ilouutinen, eikä edes vasemmiston lehdissä 

kyseenalaisteta sotaa käyvän maan saapumista Suomen vieraaksi. Yksi harvoista, jolta olisi 

voinut hyvinkin odottaa poikkipuolisia kommentteja, oli heinäkuussa uudelleen käynnistetty, 

K.H.Wiikin ”kuutosten” opposition julkaisema Vapaa Sana. Lehdessä keskityttiin tuohon 

aikaan kuitenkin enimmäkseen hallituksen ja sosiaalidemokraattien enemmistön kritiikkiin. 

Suomen sosialidemokraatissa puolestaan Saksan osallistuminen nostetaan etusivulle, tosin 

ilman sen suurempaa riemuitsemista. Saksan mainitaan saapuvan paikalle suomalaisten 

urheilujärjestöjen kutsumana.
25

 TUL-lehdessä uutta käännettä ei vielä 27.8. kommentoida, 

mutta jo seuraavassa lehdessä arvioidaan, että ”Saksan yllättävä mukaantulo antaa lisää suolaa 

jo muutenkin maukkaaseen keitokseen”.
 26

 TUL-lehti keskittyykin huomiomaan omien 

                                                 

24
 SU-lehti 19.8.1940 

25
 SSD 26.8.1940. 

26
 TUL-lehti 3.9.1940. 
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poikiensa panosta, he nimittäin osallistuisivat nyt ensimmäistä kertaa Ruotsi-otteluun. 

Helsingin Sanomissa Saksan osallistumiselle on myös annettu painoarvoa nostamalla uutinen 

etusivulle. Uutinen on ilmi selvästi otettu puhtaasti urheilun kannalta muistelemalla Suomen ja 

Saksan tasaväkisiä maaotteluja 1934-1935.
27

   

 

Vielä maanantaina 26.8. eivät kaikki lehdet maaottelusta kertoneet. Tämä herätti keskustelua 

Svenska Pressen –lehdessä, joka iloiten suuresta maaottelusta esitti närkästyksensä sitä 

kohtaan, että suomalaiset lehtimiehet saivat toistuvasti lukea maatansa koskevat uutiset 

ulkomaisista lehdistä.
28

 Kritiikin kärki lienee suunnattu eduskunnan asettamaa 

lehdistösensuuria kohtaan, joskin tässä vaiheessa sensuuri oli talvisodan aikaista kevyempää. 

Monet lehdet toteavatkin suoraan uutisen tulleen Saksan kautta, kuten esimerkiksi Uusi 

Suomi
29

, joka nostaa esiin maaottelun saaman uutisarvon saksalaisessa lehdistössä. 

 

Maaottelu-uutisoinnin yhteydessä alkoi myös keskustelu siitä, oliko kyseessä todella 

kolmimaaottelu. Useimpien lehtien mukaan Suomi olisi alun perin tiedustellut Ruotsilta, 

olisiko mahdollista käydä jo sovitun ottelun yhteydessä erillinen maaottelu Suomen ja Saksan 

joukkueiden välillä. Näin kertoo ainakin Hufvudstadsbladet, joka toteaa Ruotsin 

yleisurheiluliiton johtaja Charles Janssonin suostuneen SUL:n pyynnöstä Saksan 

osallistumiseen. Kyseessä ei kuitenkaan tulisi olemaan varsinainen kolmimaaottelu, vaan 

Helsingissä käytäisiin kaksi erillistä ottelua, eikä Saksa tulisi osallistumaan Tukholman B-

maaotteluun. Samaan toteavat myös Ruotsin suurimmat päivälehdet. Dagens Nyheter lainaa 

Janssonia, joka kertoo ”jo jonkin aikaa sitten” saaneensa suomalaisilta kyselyn 

mahdollisuudesta Saksan osallistumiseen.
30

 Svenska Dagbladet puolestaan iloitsee suuresta 

urheilutapahtumasta ja nimittää maaottelua ”Europaolympiadiksi”. Nimimerkki Puckin 

                                                 

27
 HS 27.8.1940 

28
 SP 27.8.1940. 

29
 US 27.8.1940 

30
 DN 26.8.1940 



18 

 

(Gustaf Johansson) mukaan Saksan mukaantulo tekisi maaottelusta maailman parhaiden 

yleisurheilumaiden kohtaamisen.
31

 

 

Keskustelu siitä, olisiko kyseessä myös virallisesti kolmimaaottelu, näyttää jatkuneen 

maaotteluviikon tiistaihin 4.9. saakka, jolloin useimmat lehdet toteavat kolmimaaottelun 

olevan myös virallisesti selvä. Vielä maanantaina kertoo Svenska Pressen ruotsalaisten 

epäröivän kolmimaaottelun kanssa, eikä lehden mukaan Suomen ja Saksan urheiluliittojen 

välinen sopimus sido ruotsalaisia.
32

 Useimmissa lehdissä pidetään kuitenkin alusta asti 

selvänä, että kolmen maan ottelu tullaan käymään vähintäänkin epävirallisesti. 

 

Vielä maaottelutiedon saapuessa pysyi suomalaisen lehdistön suhtautuminen Saksaa kohtaan 

melko sävyisänä ja maltillisena. Jopa Ajan Suunta
33

 tyytyi toteamaan koruttomasti Saksan 

osallistumisen maaotteluun. Innostuneinta suhtautuminen oli, ei lainkaan yllättäen, Suomen 

Urheilulehdessä, joka ilmoittaa maaottelutiedon saapuneen Suomen Tietotoimiston kautta 

Berliinistä. Jukolan johtamalla lehdellä on ollut ilmeisesti parhaat tiedot maaottelun 

valmistelusta, sillä se kertoi SUL:n käyneen neuvotteluja jo muutaman viikon ajan, ja nyt oli 

odoteltu vain Saksan vastausta. Sitä huolimatta maaottelun toteutumista pidettiin yllättävänä, 

sillä lehden mukaan vielä pari päivää aikaisemmin Saksa epäili mahdollisuuksiaan lähettää 

joukkue Helsinkiin. Urheilulehti ei luo suuria odotuksia Suomen urheilulliselle menestykselle, 

onhan Ruotsin jo etukäteen tiedetty olevan vahvempi kuin edellisenä vuonna. Silti Saksan 

mukaantulo herättää isänmaallisten tunteiden myrskyn: ”Vaikka me tässä rauhantaistelussa 

keskellä sodan myrskyjä, kaatuisimme, niin me kaadumme kunnialla, kirkkain otsin, 

kaikkemme yrittäen, jälleen kaikki yhdessä parastamme esittäen köyhän, pienen suuren ja 

rakkaan Suomen puolesta”.
34

 

                                                 

31
 SvD 27.8.1940 

32
 SP 3.9.1940 

33
 Ajan Suunta 27.8.1940. 

34
 SU-lehti 27.8.1940. 
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TUL:n kanta: ”Saksan mukaantulosta, koska se on otettava pelkästään urheilullisena 

tapahtumana, on sanottava, että se antoi näille otteluille tavattomasti lisäjännitystä ja nostaa 

stadionin tunnelman lähelle olympiatasoa”.
35

 

 

 

2.1.3. Kuka teki aloitteen? 

Suomen ja Saksan urheilullinen lähentyminen tapahtui aikana, jolloin Saksan kiinnostus 

Suomea kohtaan oli muutenkin kasvamassa. Gerd Ueberschärin
36

 mukaan ratkaiseva käänne 

Hitlerin suhtautumisessa Suomea kohtaan tapahtui heinä-elokuun 1940 paikkeilla. Saksa 

halusi kuitenkin vielä tuohon aikaan pitää yllä hyviä suhteita sopimuskumppaniinsa 

Neuvostoliittoon, eikä sillä ollut mahdollisuuksia virallisiin avauksiin Suomen suuntaan. 

Elokuun aikana tehtiin Suomen ja Saksan salaisia sopimuksia asekaupoista ja kauttakulusta. 

Urheilusta tuli ensimmäinen osa-alue, joilla maiden lähentyminen oli avointa. 

 

Tutkimuskirjallisuudessa on pohdittu maaottelun aloitteentekijää saamatta asiasta täydellistä 

varmuutta. Sekä Suomen että Saksan korkeimman sotilaallisen ja poliittisen johdon 

keskittyessä konkreettiseen, aineelliseen yhteistyöhön, löytyi molempien urheilupäättäjistä 

miehiä, joille kolmimaaottelu tarjosi mieluisan mahdollisuuden lähentymiseen. Saksalaisista 

Hans von Tschammer und Ostenilla oli käynnissä oma projektinsa urheilun osuuden 

kasvattamiseksi osana kansallissosialistista Saksaa ja toisaalta uusien maaottelukumppaneiden 

löytämiseksi. Suomalaisista kaksi keskeistä hahmoa olivat SUL:n puheenjohtaja Kekkonen, 

sekä Lauri ”Tahko” Pihkala, joista molemmilla oli erityinen suhde Saksaan. Miehet olivat 

olleet läheisissä väleissä jo 1920-luvun lopulta lähtien – molemmat olivat samoilla linjoilla 

esimerkiksi niistä ehdoista, joilla vuonna 1932 katkenneet urheilusuhteet Ruotsiin pitäisi 

palauttaa. Molemmille oli itse Hitler myöntänyt Saksan valtakunnan 2. luokan 

                                                 

35
 TUL-lehti. 4.9.1940. 

36
 Ueberschär, Gerd: Hitler und Finnland 1939-1941. Wiesbaden 1978, 228. 
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olympiakunniamerkin toiminnasta Berliinin kisojen hyväksi.
37

 Erkki Vasaran
38

 mukaan 

Pihkala oli kansallissosialistien ihailija, jota miellytti etenkin liikkeen edustama kuri ja 

järjestys. Urheilua Pihkala piti Saksan sotakunnon ”salaisena aseena” ja hän toivoi myös 

Suomessa urheilun valjastamista tehokkaammin maanpuolustuksen käyttöön. Saksan ihailussa 

etusijalla oli nimenomaan urheilu ja siksi ei ole ihme, että Pihkala oli innoissaan 

mahdollisuudesta edistää suomalaisten urheilusuhteita Saksan kanssa talvisodan tekemän 

loven jäljiltä. 

 

Kekkonen taas oli itse kokenut urheilumies, joka jo varhain oli ymmärtänyt 

ruumiinharjoitusten merkityksen nousevalle kansakunnalle. Kilpaurheilua hän piti erityisen 

suuressa arvossa ja urheilu ylipäätään edusti Kekkoselle ”rauhan ajan taistelua, jossa tahdotaan 

saada jalostettuna esille parhaat niistä miehisistä avuista, joita menneet vuosisadat ihailivat 

sodan sankareissa”.
 39

 Kekkosen mielestä urheilu tuli alistaa kokonaisuuden palvelukseen, 

kasvattamaan henkisesti ja fyysisesti vahvaa nuorisoa kansakunnan palvelukseen ja samalla 

kohottaa tämän omanarvontuntoa. Tässä mielessä hän edusti sotien väliselle ajalle leimallista 

edistysajattelua, jossa keskeisellä sijalla oli vahvistuva nuoriso kansakunnan pohjana. 

Kekkonen otti urheiluelämän kehittämisen esimerkiksi Saksan, jossa jo 1920-luvun lopulla oli 

valtio tullut vahvasti mukaan urheilu järjestöelämään. Tältä pohjalta Kekkonen ajoi eheytystä 

porvari- ja työväenurheilijoiden kesken, ja uskoi saman eheytymisen yltävän myös muualle 

yhteiskuntaan. Poliittisesti Kekkonen otti kuitenkin etäisyyttä Saksaan. Tähän vaikutti hänen 

vuosille 1931-1932 ajoittunut matkansa muun muassa Heidelbergiin, jossa hän havaitsi 

saksalaisen yhteiskunnan kärjistymisen olevan ristiriidassa hänen oman laillisuusajatuksensa 

kanssa. Samoin Kekkonen koki kiusallisiksi kansallissosialistien fanaattisuuden. Tämän hän  

havaitsi vierailtuaan erään eläkkeelle jäänen upseerin perheessä, jonka poika oli innokas 

                                                 

37
 Salimäki, Harri: Isänmaan ja urheilu-uskon mies. Lauri Pihkala modernin urheiluaatteen esitaistelijana. 

Helsinki 2000. 

38
 Vasara, Erkki: Suomalaisen soturirodun puolesta – urheilumies Lauri Pihkala. Teoksessa Ajan paineessa. 

Kirjoituksia 1930-luvun suomalaisesta aatemaailmasta. Helsinki 1999, 88, 90. 

39
 Uino, Ari: Nuori Urho Kekkonen : poliittisen ja yhteiskunnallisen kasvun vuodet 1900-1936. Helsinki 1985, 

270-271. 
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NSDAP:n kannattaja. Samaan aikaan kehkeytynyt Lapuan liike vakuutti Kekkosen 

viimeistään siitä, että suomalaisten oli edettävä laillisuuden ja yhteisymmärryksen, eikä 

kärjistyksen, tietä. Tämä ei kuitenkaan sammuttanut hänen kiinnostustaan saksalaisten 

menestyksekkääseen urheilujärjestelmään.
40

 

 

SUL:n ulkoasiainvastaava Pihkala ja puheenjohtaja Kekkonen olivat molemmat paikalla liiton 

johtokunnan kokouksessa 10. elokuuta, jolloin päätettiin kutsua Saksa mukaan maaotteluun.
41

 

Katsottaessa koko tiedossa olevaa tapahtumaketjua kesältä 1940 vaikuttaisi siltä, että aika oli 

tullut kypsäksi kaikkien kolmen maaottelumaan urheilulliselle lähentymiselle. NSRL:n 

ulkoasiainvastaava Carl Diem ilmoitti heinäkuun lopulla Saksan Auswärtiges Amtille 

saaneensa Tschammerilta käskyn tunnustella urheilusuhteiden palauttamista Ruotsin kanssa. 

Niinpä elokuun 2. ja 9. päivän välillä matkusti Tukholmaan Diemin johtama NSRL-

delegaatio, joka kävi neuvotteluja Bo Ekelundin kanssa.
42

 Ekelund toimi Ruotsin 

yleisurheiluliiton puheenjohtajana ja kuului myös valtakunnan urheiluliiton johtokuntaan. 

Delegaation vierailun aikana kirjoitti Pihkala Ekelundille ehdottaen kolmimaaottelua. Siitä, 

oliko hän tietoinen saksalaisten vierailusta, ei ole varmuutta. Joka tapauksessa Pihkala esitti 

toiveen Saksan osallistumisesta Helsingin maaotteluun, ja hän piti olympiastadionia sopivana 

kohtaamiselle. Ainoana epävarmuustekijänä Pihkala mainitsi suomalaisen yleisön 

suhtautumisen maaotteluun. Ekelundin vastaus Pihkalan kyselyyn oli positiivinen, tosin 

samaan aikaan neuvotteluissa saksalaisten kanssa hän joutui vielä toteamaan, ettei Ruotsi voisi 

tehdä asiassa aloitteita. 
43

 10.8. mennessä on SUL:lla täytynyt joka tapauksessa olla tieto 

ruotsalaisten suostumisesta Saksan osallistumiseen. Pihkalalla on siis ollut innokkaana 

puuhamiehenä vaikutus maaottelun toteutumisessa, mutta sen taustalla olevaa tapahtumaketjua 
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selittävät sekä Saksan muuttunut suhtautuminen Suomea kohtaan että Ruotsin tarve lähentyä 

Saksan kanssa. 

 

Kutsu kolmimaaotteluun on lähtenyt viimeistään 12. elokuuta mennessä, ja päätös asiassa 

syntyi oletettavasti elokuun 24. ja 26. päivän välillä.
44

 Teichlerin
45

 mukaan Saksan 

ulkopoliittinen johto oli saanut vakuutuksen Valpon johdolta tapahtumien rauhallisesta 

sujumisesta maaottelun aikana, samoin kuin Werner Klingebergin vakuutuksen Saksan 

urheilijoiden positiivisesta vastaanotosta Helsingissä. Ulkoministeri Ribbentop piti kuitenkin 

asiaa niin merkittävänä, että hän päätti pyytää varmistuksen Hitleriltä tapahtuman herkän 

ulkopoliittisen luonteen vuoksi. 

 

Saksan ja Suomen urheilusuhteiden taustalla vaikutti väistämättä 23.8.1939 solmittu Molotov-

Ribbentrop –pakti, jonka seuraksena Suomi kuului edelleen Neuvostoliiton etupiiriin. Kun 

Suomi.
46

 Saksan ja Suomen ensimmäinen virallinen urheilukohtaaminen talvisodan jälkeen sai 

tilaisuutensa Leipzigin messujen yhteydessä. Suomen jalkapallomaajoukkue matkusti 

Leipzigiin suoraan Helsingistä, jossa se oli hävinnyt niukasti Ruotsille 2-3. Ottelujen välillä 

aikaa oli vain muutama päivä ja 1.9. Suomi kohtasi Saksan Leipzigissa, häviten karmaisevin 

lukemin 0-13. Saksan lehdistöä oli propagandaministeri Goebbels ohjeistanut kirjoittamaan 

Suomesta kohteliaaseen sävyyn, mikä huomioitiin murskatappiota kauhistelleissa 

suomalaislehdissä. Sosialidemokraatti raportoi ottelusta nimellä ”selkäsauna Leipzigissa.
47

 

Helsingin Sanomat nimesi ottelu ”Leipzigin verilöylyksi”. Kilpailijamaan lehtikirjoitetlusta 

HS taas toteaa ”Saksan lyövän meitä heinällä” ja kertoo laajoista mutta suopeista kirjoituksista 

saksalaislehdissä. Esimerkiksi 12-Uhr Blatt kutsui Suomea ”ritarilliseksi vastustajaksi”. 

Suomen käymä raskas talvisota sekä kiiruhtaminen peliin suoraan Ruotsi-ottelusta koettiin 
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selvää tappiota selittäviksi tekijöiksi. 
48

 Kunnioittava sävy liittyi ilmiselvästi samaan 

periaatteeseen, jota Goebbelsin propagandakoneisto noudatti muiden yhteistyömaiden osalta: 

voitosta ei saanut iloita liikaa. Uuden, potentiaalisen yhteistyökumppanin selvä tappio tuntui 

saksalaisista jopa kiusalliselta.  Kansallissosialistien NS-Sport suhtautuu ymmärtäväisesti 

pitkän junamatkan tehneisiin suomalaisiin toteamalla, etteivät kaikki 11 pelaajasta olisi 

tällaista rökitystä ansainneet.
49
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2.2. Stadionin suuri urheilujuhla 

Tuskin oli Suomessa toivuttu Leipzigin jalkapallotappiosta, kun edessä oli syksyn suuri 

urheilujuhla, kolmimaaottelu olympiastadionilla. Niin urheilupäättäjien kuin yleisön mielessä 

kyti edelleen pettymys yllättäen saatujen olympialaisten yhtä nopeasta menettämisestä. 

Talvisodassa kaatuneiden urheilijoiden muistokilpailu oli jo kertaalleen täyttänyt stadionin 

pauhaavilla yleisömassoilla. Silti vuoden 1938 suurena yhteisponnistuksena valmistunut 

rakennus odotti edelleen todellista avajaisjuhlaansa. Tätä taustaa vasten kesän 1940 Suomessa 

oli tilausta suurelle urheilutapahtumalle. Ottelua odotettiin innokkaasti myös 

työväenurheilijoiden parissa. TUL saisi ensimmäistä kertaa mukaan omia urheilijoitaan, kun 

elokuun alussa oli vihdoin päästy yleisurheiluliittojen välillä sopuun yhteistoiminnasta. 

 

Kesän urheilukilpailut olivat jo osoittaneet Suomen tulostason väistämättä heikentyneen, 

ruotsalaiset taas olivat saaneet rauhassa harjoitella. Ruotsin päävalmentaja Gösse Holmer esitti 

heinäkuun lopulla arvauksen, että Ruotsi tulisi voittamaan tämän vuoden maaottelun.
50

 

Suomalaisilla oli kuitenkin täysi syy odottaa menestystä etenkin pitkillä matkoilla – Suomen 

kestävyysjuoksijoista Taisto Mäellä oli hallussaan sekä 5000 että 10 000 metrin 

maailmanennätykset, joista jälkimmäistä hän oli parantanut syksyllä 1939 kertaheitolla 

yhdeksällä sekunnilla! Kesän kilpailutulokset kuitenkin osoittivat, ettei Mäki ollut aivan 

parhaassa kunnossaan. Elokuun lopun Kalevan kisoissa hän kyllä voitti 10 000 metrin 

juoksun, mutta joutui 5000 metrillä päästämään Veikko Tuomisen loppukirissä ohitseen. Tulos 

oli niin yllättävä, että jopa NSDAP:n lehti Völkischer Beobachter raportoi tapahtumasta.
51

 

Toisen kerran Mäki joutui taipumaan elokuun lopussa osallistuessaan Frerikshofin 

kansainväliseen yleisurheilukilpailuun – ruotsalaislehdet ihastelivat, kun peräti kolme 

ruotsalaista oli Mäen edellä 3000 metrin juoksussa.
52
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Urheilullisten odotusten ohella kolmimaaottelussa herättivät huomiota sen huomattavat 

vieraat. Saksasta paikalle saapuivat valtakunnan urheilujohtaja Hans von Tschammer und 

Osten, NSRL:n ulkoasiainvastaava ja urheiluhistorioitsija Carl Diem, sekä yleisurheiluliiton 

puheenjohtaja, Karl Ritter von Halt. Ruotsin joukkuetta puolestaan johti prinssi Kustaa Adolf, 

seuranaan korkea aatelinen, Wisborgin kreivi Folke Bernadotte. Vieraat otti vastaan marsalkka 

Mannerheim, ulkoministeri Rudolf Witting ja opetusministeri Kukkonen, ja herrat myös 

esiintyivät yhdessä stadionin kunniakatsomossa. Etenkin saksalaisten tapauksessa kyse oli 

korkea-arvoisten vieraiden ensimmäisestä esiintymisestä talvisodan jälkeisessä Suomessa.  

 

Arvovieraita huomioitiin juhlallisuuksien ohella kunnianmerkein. Tschammerillle ojensi 

pääministeri Risto Ryti Vapaudenristin suurristin. Tschammer ja Diem pitivät useita puheita 

vierailunsa aikana; esiin nousseita teemoja olivat muun muassa urheilun ja sodan suhde, sekä 

Suomen taistelutahdon korostaminen kaikissa sen vastoinkäymisissä. Diem jäi vielä muiden 

vieraiden lähdettyä Suomeen esitelmöimään kansainvälisestä olympiaideasta. 

 

Vaikka talvisodan vaikutus oli huomioitu etukäteen ja molemmat vastustajat tiedettiin 

vahvoiksi, sujui itse maaottelu Suomelta alle odotusten.
53

 Ensimmäinen kilpailupäivä alkoi 

kyllä Suomelta hienosti, kun Bertil Storskrubb säntäsi kirkkaaseen voittoon avauslajissa, 400 

metrin aidoissa. Myös korkeushypyssä Suomen Nils Nicklén ponnisti yllättävään voittoon, 

mutta tähän ilonaiheet lauantaina osalta jäivätkin. Päivä päättyi Saksan johtaessa maaottelua. 

Erityisen suuri järkytys oli etukäteen Suomen parhaisiin lajeihin lukeutunut 5000 metriä, jolla 

ruotsalaiset ottivat kolmoisvoiton! Taisto Mäen juoksukunnon laskusuhdanne paheni siis 

entisestään, tosin Helsingin Sanomat ilmoitti Mäen kärsineen ilmeisesti liiallisesta 

harjoittelusta johtuneesta jännetulehduksesta, joka pakottaisi miehen monen viikon lepoon.
54
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Toisena kilpailupäivänä Suomi saavutti odotetun, ylivoimaisen voiton, keihäässä Matti 

Järvisen johdolla, lisäksi lajivoitot saatiin seipäässä ja kolmiloikassa. Ruotsi kuitenkin jatkoi 

vahvoja otteitaan neljällä lajivoitolla, joihin kuului 10 000 metrin voiton nappaaminen 

kestävyysjuoksussa menestymään tottuneiden suomalaisten nenän edestä. Sunnuntaista tulikin 

Ruotsin suuri päivä stadionilla ja lopputuloksissa se löi 147 pistellään sekä Saksan (141) että 

Suomen (134). Urheilullisista pettymyksistä huolimatta kolmimaaottelusta tuli mieltä 

nostattava tapahtuma Helsingille: kilpailuviikonlopun ajaksi maan pääkaupunki oli 

koristautunut parhaimpaansa. Turuntietä (nykyinen Mannerheimintie) koristivat kaikkien 

kolmen maan liput ja heiluivat siellä joukossa näyttävästi myös Saksan punaiset hakaristiliput. 

Yleisölle maaottelusta oli valtaisa elämys: stadionilla kilpailuja seurasi kahden päivän aikana 

84 000 katsoja. Radioiden ääressä kilpailutunnelmasta nautti vielä moninkertainen 

kuulijamäärä. Saksan mukaantulo lisäsi myös tapahtuman kansainvälistä näkyvyyttä ja 

kolmimaaottelua voi hyvällä syyllä sanoa vähintään Euroopan merkittävimmäksi 

urheilutapahtumaksi sotavuonna 1940. Nimitys ”korvikeolympialaiset” esiintyi monissa 

lehdissä ja osittain myös Saksan motivaationa osallistua maaotteluun esiteltiin halu korvata 

Suomen sodan vuoksi menettämät suurkisat. Maaottelun todellinen tulos ulottui pitkälle 

lopputulosten taakse – tapahtuman voi hyvällä todeta olleen sekä mielialoja kohottava että 

poliittinen menestys kaikille kolmelle osanottajamaalle. 

 

2.3. Kolmimaaottelun käsittely lehdistössä 

2.3.1. Yleistä lehdistökäsittelystä 

Kaikkien kolmen osanottajamaan päivälehdistö piti maaottelua huomionarvoisena 

tapahtumana. Saksassa urheilu nousi aikaisempaa suositummaksi aiheeksi juuri samaan 

aikaan, kun yhteistyö Suomen kanssa lisääntyi. Jopa perinteisesti vähän urheilusta kirjoittaneet 

lehdet nostivat kilpailutuloksia ensimmäisille sivuilleen. Toki Saksan lehdistöä pyrittiin myös 

hillitsemään. Kolmimaaottelun alla jaettiin lehdistölle tiedote, jossa kehotettiin käsittelemään 
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maaottelua vain lehtien urheiluosastoissa ja raportoimaan muutenkin uutistoimisto DNB:n 

ohjeiden mukaisesti.
55

 

 

Suurin painoarvo maaottelulle annettiin isäntämaan lehdistössä. 26.8.-11.9.1940 käsittelivät 

kaikki tarkastelemani lehdet lähestulkoon päivittäin maaottelua. Vaikka tarkastelen uutisointia 

ensisijaisesti Suomen näkökulmasta, nousevat Ruotsin ja Saksan lehtien kirjoitukset 

väistämättä esiin. Ulkomaisten lehtien kommentteja maaottelusta seurattiin tarkkaan ja 

Ruotsin tapauksessa syntyi jopa polemiikkia ottelun urheilullisesta tuloksesta lahden 

molemmin puolin. Saksan osalta taas Suomen lehdet korostavat maaottelun saamaa laajaa 

huomiota sekä ennen että jälkeen varsinaisten kisatapahtumien. Lehdet julkaisivat myös 

sivuillaan suoraan käännösartikkeleita, josta esimerkkinä oli Carl Diemin kirjoitus ”Saksa 

Euroopan urheilun keskipisteenä”
56

. 

 

Suomen lehdistössä olivat näyttävästi esillä myös sekä kisavieraiden että isäntien pitämät 

puheet. Tschammer ja Diem saivat kukin tilaisuutensa esitellä kansallissosialistisen Saksan 

urheiluihanteita ja usein heidän puheensa julkaistiin maan valtalehdissä sellaisinaan. Isännistä 

Kekkosen ja J.W.Rangellin pitämät puheet huomiotiin myös vierasmaiden lehdistössä. 

Kekkosen puhe maaottelun päättäjäisissä, Tschammerin puhe Rangellin juhlaillallisilla ja 

tämän tunteellinen vastauspuheenvuoro muodostivat ainakin retorisella tasolla Suomen ja 

Saksan urheiluihanteiden kohtaamispaikkaa. 

 

Suomalaisista lehtimiehistä äänekkäimpiin ja monitahoisimpiin kommentoijiin kuuluivat 

Suomen Sosialidemokraatin ”Henrikki” ja Helsingin Sanomien Sulo ”Simeoni” Kolkka. 

Näistä jälkimmäisen kanssa ajautui TUL-lehden ”Koukku” jopa pienimuotoiseen riitaan, kun 

”Simeonin silmäkulmassa” oli vähätelty TUL:n miesten osuutta maaottelussa. Suomen 
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Urheilulehden Martti Jukolalle taas maaottelu oli yhtä juhlaa isäntämaan kokemasta tappiosta 

huolimatta, tosin edes Jukola ei anna Saksan osallistumisen tuoman ilon pursuta yli äyräiden. 

Maaottelun luonnehtijana kunnostautuivat useaan otteeseen myös Helsingin Sanomien Arvo 

”Tiikeri” Tigerstedt sekä Uuden Suomen nimimerkki ”Sr”. 

 

2.3.2. Korkea-arvoiset vieraat ja isännät 

Tiedon Saksan osallistumisesta maaotteluun saavuttua nousivat kilpailun korkea-arvoiset 

vieraat saman tien esiin suomalaisissa lehdissä. Uusi Suomi kertoo heti tiistaina 27.8. 

maaottelu-uutisen yhteydessä, että ainakin tri. Carl Diem ja mahdollisesti myös valtakunnan 

urheilujohtaja Tschammer saapuisivat paikalle maaotteluun.
57

 Seuraavana päivänä lehti 

ilmoittaa Tschammerin hyväksyneen SVUL:n puheenjohtaja Rangellin kutsun.
58

 Maaottelua 

edeltäneenä perjantaina saivat Uuden Suomen lukijat tutustua lähemmin urheilujohtajaan, joka 

koristaa lehden urheilusivua komeassa univormussaan ja hakaristi –käsinauhassaan, 

kuvatekstin kertoessa oleellisen: von Tschammer und Osten- - valmistui aktiiviupseeriksi ja 

haavoittui maailmansodan toisena kuukautena, 4.9.1914, niin pahasti, että joutui olemaan 

pari vuotta sotasairaalassa. Sodan jälkeen hän liittyi kansallissosialistiseen liikkeeseen ja 

nimitettiin v. 1933 valtakunnan urheilujohtajaksi - - Tschammerin ansiosta maan 

urheiluelämää - - ei ole pysähtynyt sodankaan ajaksi.
 59

 Lehti kertoo myös kilpailujen 

palkintokomiteasta, jonka muodostavat Rangellin ja Kekkosen ohella Ruotsin 

yleisurheilujohtaja Bo Lindman ja Saksan yleisurheilujohtaja von Halt. 

 

Hufvudstadsbladet kertoo samoin keskiviikkona 28.8. urheilujohtaja Tschammerin 

saapumisesta maaotteluvieraaksi.
 60

  Silmiinpistävämpää lehden uutisoinnissa on kuitenkin 
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edellisen päivän huomattava saksalaisurheilijoiden näkyvyys: jalkapallo-osastolla lehti kertoo 

paitsi Saksan Leipzigiin valitseman joukkueen kokoonpanosta, myös wieniläisseuran voitosta 

Berliinin ja Krakovan joukkueita vastaan. Lisäksi kerrotaan saksalaisten melojien saapuvat 

perjantaina kilpaillakseen Suomessa ja lisäksi vielä ihastellaan saksalaisen Hans Preiskeltin 

voittoa pyöräilyn Porvoon ajoissa. Hufvudstadsbladetin osalta päivä oli todella saksalaisten. 

Perjantaina ennen maaottelua noudattaa lehti Uuden Suomen esimerkkiä esittelemällä 

kattavasti von Haltin, Carl Diemin ja pääsihteeri Fritz Hasslerin. Eniten tilaa saa myös täällä 

Tschammer.
61

 

 

Svenska Pressen huomioi tiedot maaottelusta kattavasti ja kertoo myös jo tiistaina 27.8. 

Tschammerin osallistumisesta maaotteluun. Uutista Saksan osallistumisesta lehti pitää 

yllättävän kuin ”salama kirkkaalta taivaalta”, mutta aiheeseen suhtaudutaan innokkaasti: 

”Kyllä. Saksalaiset!”
62

 Porvarillisia piirejä lähellä olleelle lehdelle saksalaisten mukaantulo 

vaikuttaakin varsin mieluisalta. 

 

Maaottelujen nimekkäiden saksalaisten vieraiden huomiointi jäi ruotsalaisissa lehdissä jossain 

määrin vähäiseksi. Ymmärrettävästi eniten puhutaan oman joukkueen mukana lähtevistä 

arvovieraista, kruununprinssi Kustaa Aadolfista ja kreivi Bernadottesta. Enemmän käsitelty 

kysymys onkin edelleen kolmimaaottelun virallinen luonne. Kiinnostavan puheenvuoron pitää 

Dagens Nyheterin kolumnisti Mr. Jones, joka luonnehtii Saksan osallistumista urheilun 

näkökulmasta ilahduttavaksi. Ruotsin osallisuutta hän pohtii: ”Aivan kuten maamme voi 

harrastaa kansainvälistä kauppaa huolimatta sotaa käyvien maiden suhteista, täytyy myös 

urheilutapahtumien olla mahdollisia tästä näkökulmasta”. Hän ei siis ainakaan kyseenalaista 

Ruotsin ottelemista sotaa käyvän Saksan kanssa. ”Suomi-ottelu saa olympialaiset mittasuhteet. 
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Helsingissä liputetaan ottelun kunniaksi ja useat liikkeet sulkevat ovensa aikaisemmin. 

Paikalle saapuu myös Saksan korkeinta urheilujohtoa”.
63

 

 

Saksan lehdistölle annetut ohjeet koskivat nimenomaan korkea-arvoisten penkkiurheilijoiden 

käsittelyä. Monet lehdet, kuten Völkischer Beobachter, tyytyivätkin ohjeiden mukaisesti 

kommentoimaan urheilullisia tuloksia. Poikkeuksia linjasta tosin tapahtui: Deutsche 

Allgemeine Zeitung nimesi Suomen ja Ruotsin viralliset edustajat, mutta ei saksalaisia. 

Berliner Börsen-Zeitung puolestaan mainitsee arvovieraat, samoin kuin Frankfurter Zeitung, 

joka jopa raportoi Tschammerin maiden urheilusuhteiden kehittämisestä saamasta mitalista. 

National-Zeitung jätti arvovieraat ilman mainintaa, mutta kuvasi kuitenkin tapahtumaa nimellä 

”pienois-olympialaiset”.
64

 Myös Saksassa näyttää siis kolmimaaottelu saaneen innostuneen 

vastaanoton, joka sai monet päivälehdistä poikkeamaan propagandaministeriön tiukoista 

ohjeista. 

 

Suomen Urheilulehdessä innostui Martti Jukola esittämään mielipiteensä korkea-arvoisten 

vieraiden läsnäolosta. Jukola kertoo närkästyneenä stadionin puitteista kuulemistaan 

vastalauseista, etenkin puuttellisesta kattorakenteesta – katettu länsipuolen pääkatsomo oli 

myyty loppuun ensimmäisenä. Tähän Jukola kuitenkin toteaa: ”Berliinin stadionin 

varsinaisessa katsomossa esim. ei ole yhtään katettua osaa. Ei edes Hitlerin kunnia-aitiossa ole 

kattoa”
65

. Jukola haikailee antiikin Kreikan olympia-ajatuksen juurille, jossa katsomo oli 

mahdollisimman pelkistetty ja muodoltaan koruton. Tätä tyylisuuntaa edustivat sekä Helsingin 

että Berliinin olympiastadionit. 
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2.3.3. Juhlatunnelmaa juoksuradalla ja kaupungin kaduilla. 

Kuten Hans-Joachim Teichler
66

 on todennut, tulivat kansallissosialistisen Saksan 

hakaristilippu ja kansallislaulut tutuiksi maailmalle juuri urheilun kautta. Kansallislaulunaan 

natsit lauloivat vuodesta 1935 eteenpäin ainoastaan ensimmäisen säkeistön Joseph Haydnin 

Deutschlandliedistä ja heti tämän perään SA:n taistelulaulun, Horst-Wessel-Liedin. 

Olympiastadionin ensimmäisen kilpailupäivän tunnelmaa kuvailee muun muassa Suomen 

Sosialidemokraatin Henrikki. Alkulauluna kuultiin Porilaisten marssi jota yleisö hartaasti 

kuunteli. Tämän jälkeen kuultiin kaikkien kolmen osallistujamaan hymnit.
67

 

 

Natsi-Saksan kansallisille symboleille ei luonnollisesti voi vuoden 1940 näkökulmasta 

nykyisen kaltaisia merkityksiä – toisen maailmansodan jälkeen niiden julkinen esittäminen on 

ollut lailla kiellettyä.
68

 Aikalaisille hakaristilipun näkeminen ei siis liene ollut yhtä 

hätkähdyttävä näky kuin nykykatsojalle. Maaottelusta peräisin olevissa kuvissa natsi-liput 

liehuvat niin olympiastadionilla kuin Helsingin kaduilla, kaupunkiin oli nimittäin määrätty 

kilpailujen ajaksi juhlaliputus. Maaottelun jälkipuinnissa Helsingin Sanomat ottaa esiin 

Berliner Börsen-Zeitungin ihastuneen kommentin, joka toteaa maaottelun olleen 

merkitykseltään enemmän kuin urheilullinen. Lisäksi lehden kirjeenvaihtaja kehuu 

helsinkiläisten lämmintä vastaanottoa ja hämmästelee: ”Saksa ei ole vielä koskaan tähän asti 

suorittanut maaottelua jonkin vieraan maan pääkaupungissa, jossa olisi voinut nähdä niin 

paljon hakaristilippuja kuin Helsingissä!”
69

 Tämän kommentin perusteella voi tulkita 

hakaristilippujen olleen jopa poikkeuksellisen huomiota herättävästi esillä. 
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Hufvudstadsbladet innostuu maalailemaan maaottelupäivien karnevaalimaista ilmapiiriä, kun 

sodasta toipuvaan kaupunkiin oli jälleen puhallettu annos kansainvälistä tunnelmaa. Lehti 

parodioi haastattelemansa vanhan merikarhun (sjöbuss) omalaatuista puhetyyliä. Mies kertoo 

matkustelleensa vuosikaudet maailman merillä, mutta koskaan hän ei ole nähnyt näin monia 

lippuja. ”Mycki flaggor å folk är festlitt”, sade gammal sjöbuss” –niminen artikkeli kiteyttää 

kaupunkilaisten tunnelmia urheilujuhlan keskellä.
70

 Tämä on yksi lehtiaineistosta löytyneistä 

lukuisista esimerkeistä, joiden perusteella on syytä olettaa, etteivät kolmannen valtakunnan 

vieraat jääneet kaupunkilaisilta huomaamatta. Ruotsalaisista lehdistä Svenska Dagbladet 

mainitsee, ettei täällä Pohjolassa ole koskaan nähty yhtä monia lippuja. Suomen lippuja se 

arvioi olleen stadionilla jopa 30 000.
71

 

 

Myös talvisodan veteraaneille oli maaottelu tunteellinen tapahtuma, olihan moni heidän 

urheilijatovereistaan antanut henkensä puolustustaistelussa. Maaottelussa sotaveteraanit olivat 

ryhmittyneet omaan katsomonosaansa ja tämän joukon kunnioitus kuului koko maaottelun 

tärkeimpiin juhlallisuuksiin. Uusi Suomi kertoo, kuinka vierasmaiden joukkueet järjestyivät 

riviin itäkatsomon eteen: ”Saksalaiset kohottivat 3-kertaisen heil-huudon ja ruotsalaiset 4-

kertaisen hurraan, minkä jälkeen joukkueet juosten poistuivat ja kilpailut alkoivat”.
72

 Näin 

tervehti raskaan puolustustaistelun veteraaneja kaksi luonteeltaan poikkeavaa maata: Ruotsi 

entisenä suurvaltana ja Suomen alueellisena hallitsijana, Saksa taas uutena, voimakkaana ja 

dynaamisena maailmanmahtina.  

 

Vierasjoukkueiden viralliset tervehdykset herättivät lehdistössä laajaa ihastusta. Henrikki 

kommentoi tyytyväisenä niiden saaneen katsomon lähestulkoon myrskyämään ja toteaa: 
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”Tämä kunnianosoitus puhui kauniisti urheiluväen kansainvälisestä solidaarisuudesta”.
73

 Lehti 

noudattaa tässäkin linjaansa, jossa Saksan osallistuminen maaotteluun haluttiin nähdä 

”puhtaasti urheilullisena asiana”. Joka tapauksessa, sotaveteraanien kunnioitus on 

lehtikuvausten perusteella ollut tunteellinen hetki. 

 

Sotaveteraanien kohdalla saksalaisten lehtien melko pidättyväinen linja lipsui. 

Propagandaministeri Goebbelsin määräyksen mukaan tapahtumaa piti kommentoida vain 

urheilullisesta näkökulmasta. Tämän tuntuivat Deutsche Allgemeine Zeitung ja Berliner 

Börsen-Zeitung unohtaneen, sillä molemmat huomioivat sotaveteraanien kunniaseremoniat 

omissa kirjoituksissaan.
74

 Suomalaiset lehdet puolestaan kertoivat ahkeraan joukkueiden 

vierailusta sankarihaudoille ennen kilpailun alkamista.
75

 

 

Kun pohditaan, mitä kolmimaaottelun kaltainen seremoniallinen suurtapahtuma merkitsi 

suomalaisille, etenkin kilpailua todistaneille helsinkiläisille, on otettava huomioon ympäröivä 

maailmanpoliittinen tilanne. Maaottelun aikana oli käynnissä Saksan kammottava 

pommituskampanja Englannin suurkaupunkeja kohtaan. Siksi maaottelun kanssa palstatilasta 

kilpailivat päivittäin uutiset kuolonuhreista, spekulaatiot mahdollisesta maihinnoususta 

Britanniaan ja Hitlerin jatkuvat uhittelut Englannin hallitukselle.
76

 Urheilun suurjuhla tarjosi 

sekä yleisölle että lehdistölle helpottavan henkireiän sodan myrskyjen keskellä. Tämä oli yksi 

urheilutapahtumien ensisijaisista rooleista myös sota-ajan Saksassa. 

 

Kaikesta huolimatta, urheilutapahtumat olivat tervetulleita niin suomalaisille kuin saksalaisille 

– saivatpahan muuta ajateltavaa miestappioiden ohella. Tämän toteaa kisojen merkitystä 
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pohtiva TUL-lehti: ”Urheilu saavutti suuren voiton, sillä kolmeen päivään ei sanomalehdissä 

puhuttu – ei edes pääartikkelin paikallakaan – juuri muusta asiasta kuin urheilusta. Eräs 

kuningas oli vähällä joutua murhatuksi samaan aikaan, mutta sekin tapaus jäi varjoon”.
77

 

Suomalaisessa lehdistössä maaottelun saama valtava yleisömäärä samastetaan toistuvasti maan 

elpymiseen sodan jälkeen. Tämäkin korostaa urheilun elinvoimaa tuovaa merkitystä. ”Ei 

tietysti ole paikallaan, että koko elämä menee urheiluksi, mutta vakavan ajan keskellä on parin 

päivän hermolepo, joka syntyy siten, että ihmisten huomio kiinnitetään pääasiassa urheiluun, 

perin tervetullut”
78

, jatkaa Koukku samassa kirjoituksessa. Lausahdus kiteyttää jotain 

oleellista maaottelun pelkkää urheilullista luonnetta suuremmasta merkityksestä. Tuon 

merkityksen ei siis täytynyt lehtiä lukevien kansalaisten kannalta olla poliittinen. Yhtä hyvin 

urheilu nähtiin ikään kuin rauhoittavana pysähdyspaikkana tai elvyttävänä keitaana maailman 

myrskyjen keskellä. 

 

2.3.4. ”Kahden soturikansan kohtaaminen” 

Maaotteluun osallistuneet urheilijat olivat aikansa lapsia monellakin tapaa. Urheilijatovereiden 

kaatuminen talvisodan puolustustaisteluissa oli jättänyt jälkensä myös heihin. Uusi sota ei 

siintänyt toiveissa, vaan vakaus. Lehdistökirjoittelussa mielipiteet tuntuvat jakautuvan kahtia: 

vasemmistolehdistö ei unohtanut muistuttaa ympäröivän sodan järjettömyydestä edes suuren 

urheilujuhlan keskellä. Porvarilehdistölle sekä etenkin Urheilulehden Jukolalle taas maaottelu 

oli todellinen riemuvoitto: kovasta taisteluhengestään tunnetut saksalaiset saapuivat mittamaan 

suomalaisen korpisoturin sisukkuutta. ”Kahden soturikansan kohtaaminen”, otsikoi Helsingin 

Sanomat maaottelu-uutisen saapumista.
79

 Ruotsalaisille oli näin varattu sivuosa tulevassa 

voimainmittelössä. Sotaa kokemattomat ruotsalaiset joutuivatkin todistamaan miehisyyttään 

urheilun alalla. Hyvin se näytti onnistuvan, jos maaottelun lopputulosta katsoo. 
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Porvarilehdistön lähestymistapa ei tässä mielessä merkittävästi poikennut työväenlehtien 

lähestymistavasta. Urheilulehdessä Martti Jukolan kirjoituksien sävy on pikemminkin 

humanistinen. ”Suurpolitiikka ei kuitenkaan estänyt meitä järjestämästä pienoisolympialaisia. 

Urheilu voitti maailman myllerryksen”, toteaa Jukola ja tarkoittaa tässä maaottelun luonnetta 

korvikkeena menetetyistä olympialaisista. Hän ei siis mitenkään osoittele Saksan suuntaan, 

myönteisesti tai kielteisesti. Saksan käynnistämä suursota oli tämän maailman myllerryksen 

aiheuttanut, mutta Suomen kannalta kyse oli Neuvostoliiton uuden hyökkäyksen uhkasta.  

 ”Me olemme joutuneet osoittamaan maailmalle, mitä merkitsee urheilun ihme. Se on 

 sitä, että tällainen pikkumaa pystyy saman vuodcn  sisällä taistelemaan suurvaltoja 

 vastaan jopa rautaisin (ja sydämein) asein –  puhumattakaan rauhan aseista... Missä 

 tulee häviö, missä tulee tappio? Vaikka häviäisimme numeroissa kummankinlaiset 

 ottelut, niin me voitamme sittenkin!”
80

 

 

Jukola ei ota kantaa saksalaisten käymään sotaan. Yhteys Suomen ja Saksan välillä piilee 

kuitenkin juuri samankaltaisessa taisteluhengessä. Voiko kansallissosialistisen liikkeen 

saarnaamaa Wehrwilleä
81

 samastaa suomalaiseen sisukkaaseen puolustustaisteluun? Aikalaiset 

eivät piirrä yhtäläisyysmerkkejä näiden välille, mutta kohtaaminen vaikuttaa molemmille 

osapuolille mieluisalta. Jukolan mukaan urheilu on taistelua, joka elää myös rauhaa 

ajattelevien kansojen parissa. Kirjoituksesta ei käy ilmi, laskeeko hän myös saksalaiset 

kuuluvaksi näihin rauhaa rakastaviin kansoihin. 

 

Suomen Sosialidemokraatin Henrikin kommenteissa on aistittavissa ripaus enemmän ivaa ja 

närkästystä, joka on kohdistettu suurvallan urheiluvieraita kohtaan. 
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 Taistelu, juuri sitä on tultu katsomaan. Taistelu on ihmisen veressä, sillä se on 

 koko  elämän kannustin" - - "nuoret miehet ovat kokoontuneet taistelemaan 

 tavalla, joka ehkä joskus työntää tieltään ne  taistelutavat, joiden  tuloksena 

 paraakin vallitsee viha ja vaino ihmisten kesken"
82

 

 

Etenkin seuraava kommentti kertoo Henrikin pasifismista ja saksalaisia kohtaan osoitetusta 

kritiikistä. Se ei kohdistu niinkään urheilijoita kuin muidenkin kirjoittajien mainitsemaa 

suurvaltapolitiikkaa kohtaan:  

 ”Stadionin kisat aikana, jolloin Eurooppa suurelta osaltaan peittyy savuun, 

 tuhkaan ja nuorten miesten vereen, olivat jo sinänsä valtava osoitus siitä, 

 etteivät kansojen mahdollisuudet rauhallisten suhteiden solmimiseen ole 

 suinkaan olemattomat”
83

 

 

Henrikille ottelupäivät olivat todiste paitsi urheilun elinvoimaa tuovasta vaikutuksesta, myös 

toive rauhanomaisesta tulevaisuudesta. Saksan lehdistössä sodan ja urheilun hankalaa suhdetta 

yllyttiin kommentoimaan yhtä lailla. Berliner Börsen-Zeitung huomauttaa, että ”Helsingin 

Stadionilla olisi tänä vuonna pidetty olympialaiset kisat, ellei Englannin-sota olisi sotkenut 

suunnitelmia”.
84

 Mitä muutakaan valvonnan alainen saksalalaislehti voisi kirjoittaa? Silti 

toteamus saa jokseenkin koomisen sävyn. 

 

2.3.5. Saksalaisen urheilijan ihannekuva 

Tarinat sankarillisista urheilijoista olivat suomalaiselle lehdistölle otollinen aihepiiri. Tässä 

mielessä saksalaisten osallistuminen maaotteluun antoi lehtikirjoittelulle aivan uudenlaista 
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potkua – monet Saksan urheilijoista olivat myös sotilaita, aivan kuten suomalaisetkin. 

Ihastelun kohteena oli ennen kaikkea nuorten urheilijoiden kasvatusjärjestelmä. 

 

Saksan urheilujärjestelmää esitteli suomalaisista lehdistä etenkin porvarillinen Uusi Suomi. 

Hans von Tschammer und Ostenin esitelmä saksalaisen urheiluelämän järjestelmällisyydestä 

löysi tiensä lehden sivuille maaotteluviikonlopun aikana useaan otteeseen. Lauantaina 

7.9.1940 ilmestynyt laaja artikkeli avasi lukijoille mielenkiintoista tietoa dynaamisen Saksan 

urheilusta. ”20 milj. saksalaista harjoittaa säännöllisesti urheilua – Suomen kansa urheilu on 

todistus kansan isänmaanrakkaudesta”, otsikoi Uusi Suomi juttunsa, korostaen myös 

Tschammer ihailua suomalaista urheilukenttää kohtaan. 

 

Minkälainen Saksa avautui lukijoille tuona aamuna? Valtakunnan urheilujohtaja Hans von 

Tschammer und Ostenin puhetta referoitiin laajasti monissa tarkastelun alaisissa lehdissä. Uusi 

Suomi ja Helsingin Sanomat jopa julkaisivat puheen kokonaan. Nostan esiin lehden 

referoimasta Tschammerin puheesta ainakin seuraavat otteet: 

 ”Kaikki nuoremman polven maaotteluedustajat ovat saaneet urheilullisen 

 kasvatuksensa Hitler-Jugendissa, mikä järjestö on jo ennättänyt kasvattaa monen 

 monta suururheilijaa”.
85

 

 ”Saksan urheilutoiminta on vapaaehtoista ja se ylläpitää itsensä ilman valtion tukea”- - 

 ”Saksalla on käytössä ns. Urheiluapu, johon joutuu 10% jokaisen urheilutilaisuuksiin 

 myydyn pääsylipun hinnasta luovuttamaan” - - 

 Saksan pojat ja tytöt, jotka kaikki kuuluvat Hitler-nuorisoon, saavat aluksi 

 peruskoulutuksen ruumiinharjoituksissa - - 
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 Tämän yleisen nuorison ruumiillisen peruskasvatuksen ohella harjoitetaan 

 järjestelmällistä parhaan aineksen edelleen kehittämistä. Se tapahtuu vapaaehtoisissa 

 urheilupalveluryhmissä.
86

 

Uuden Suomen lukijat saavat lehdessä julkaistun puheen kautta monipuolisen kuvan siitä, 

minkälainen uuden Saksan urheilullinen koulutusjärjestelmä on. HS rakentaa puheen 

ympärille kokonaisen aukeaman kattavan artikkelin ”Saksa – urheilun suurvalta”
87

. 

 

Tschammer korostaa nuorison merkitystä: ”Uusi saksalainen nuoriso on nyt kasvanut esiin ja 

uusi ihmistyyppi marssii tässä kuin puolustusvoimiemme kolonnissa, kovana, sisukkaana ja 

nopeana. Se on ihmistyyppi, jolle urheilu jo on muodostunut elämäntottumukseksi, joka tekee 

sen kykeneväksi täyttämään kaikki yksityisen ja kansan elämän vaatimukset ja kestämään 

voitokkaasti kaikki taistelut”. Saksan urheilun organisaatio on myös merkittävässä roolissa, 

kuten vielä myöhemmin tullaan huomaamaan. Yhteys kansallissosialistisen yhteiskunnan 

järjestöihin sekä siviili- että sota-asioissa on ilmeinen: ”Kolmas suuri työskentelymme ala ovat 

puolustusvoimiemme eri osastot: SA, SS, NSKK, NSFK. - - mutta tämä ei vielä riitä, meillä 

on myös Kraft durch Freude”, kertoo Tschammer ja lisää: ”Mutta kaikki toimenpiteet kansan 

ruumiinkasvatuksen hyväksi kokoaa yhteen ja ikään kuin jalostaa se suuri ymmärtämys, jota 

Saksan puolustusvoimat osoittavat liikuntakasvatukseen nähden”. 

 

Puhujalle erityisen tärkeältä vaikuttaa yhteys Suomen ja Saksan välillä: ”Suomen urheilun 

maine säteilee yli koko maailman. Se on ruumiillisen alkuvoiman, terästetyn tahdon ja 

hehkuvan, jokaiseen uhriin valmiin isänmaanrakkauden ilmaus, isänmaanrakkauden, joka on 

leimaa-antava Teidän kansallenne samoin kuin meidänkin”
88
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Ei ole mikään ihme, että nämä Saksan uuden urheilujärjestyksen tuottamat tavoitteet herättivät 

ihastusta Suomessa. Urheilu nähtiin molemmissa maissa yleishyödyllisenä hankkeena, jolla oli 

kaksinkertainen merkitys: urheilun avulla voitiin paitsi nostaa maan kansainvälistä 

tunnettuutta, myös luoda käyttökelpoisia yksilöitä yhteiskunnan käyttöön. Urheilulla oli 

merkitys myös sotilaallisen kunnon rakentajana – tämä oli ymmärretty molemmissa maissa 

ensimmäisen ja toisen maailmansodan välisenä aikana. Saksan urheilijat olivat paitsi Hitler-

Jugendin kasvatteja, myös sotilaita. Hyvän esimerkin tästä tarjoavat yleisurheilutähdet, 

juoksija Rudolf Harbig sekä kuulantyöntäjä Heinrich Trippe, joista Uusi Suomi povasi omien 

lajiensa selkeimpiä voittajia Helsingissä: ”Kummatkin olivat mukana Norjan sotaretkellä, 

mutta ovat viime ajat saaneet harjoitella melko rauhallisesti. Kaikki saksalaiset kantavat 

nykyisin asetakkia ja useimmat ovat olleet mukana länsirintaman taisteluissa.
89

 

 

Rudolf Harbigin ajatuksia ja saavutuksia tarjoiltiin jo ennen maaottelua ainakin Suomen 

Urheilulehden ja Uuden Suomen lukijoille. Hänestä kirjoitetut kertomukset muistuttavat 

tarinoita, joita arvokisoihin saapuvista, ulkomaisista urheilutähdistä kirjoitetaan nykyisinkin, 

esimerkiksi tähän sävyyn: kyseessä on yli-inhimillisiin suorituksiin kykenevä, ihailtu atleetti, 

joka on kuitenkin mieleltään aivan samanlainen kuin kuka tahansa meistä.  

 

Harbig oli saavuttanut mainetta jo 1930-luvun puolivälistä lähtien. Berliinin olympialaisissa 

mitali tuli vain 400 metrin viestistä, mutta vuonna 1938 yleisurheilun EM-kilpailuissa 

Pariisissa irtosi kultaa sekä viestissä että 800 metrin yksilösuorituksella. Seuraavana vuonna 

Harbig juoksi maailmanennätykset molemmissa lajeissa – 800 metrillä kellotettu aika 1.46,6 

rikkoutui vasta 16 vuotta myöhemmin. Jos urheilija saattoi olla maailmantähti, oli Harbig yksi 

heistä. Helsingin kolmimaaottelussa hän jätti suomalaiset ja ruotsalaiset kilpailijansa 

kirkkaasti taakseen. 
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Harbigin kautta suomalaiset lukijat saivat tutustua sotaa käyvän urheilijan elämään. Uuden 

Suomen haastattelussa hän kertoo: ”Harjoittelen valmentaja Gretschlerin ohjeiden mukaan - -

Harjoittelu on luonnollisesti kärsinyt sodan aiheuttamista poikkeuksellisista oloista. Melkein 

jokainenhan meistä on sotilas”. Myös Urheilulehti pääsi haastattelemaan Harbigia. Tämä 

kertoi olevansa sotaväessä laskuvarjohyppääjä. ”Oletteko ollut jo sodassa mukana?”, kysyy 

lehden toimittaja. ”En. Olen osallistunut vasta harjoituksiin ja hypännyt lentokoneesta tähän 

mennessä vasta voin kuusi kertaa”.
90

 Harbig kuului siis Helsingin kolmimaaotteluun suuriin 

tähtiin, joka herätti ihastusta niin Suomessa kuin kotimaassaan Saksassa. Hän oli menestyvä 

urheilija, joka hallitsi omia juoksumatkojaan vakuuttavalla otteella. Lisäksi hän oli urhea ja 

pelkäämätön sotilas, joka oman urheilu-uransa ohella antoi vielä panoksensa kotimaansa 

käyttöön. Tästä suoraselkäisyydestään mies maksoi kalliin hinnan – Rudolf Harbig kaatui 

kevät-talvella 1944 itärintamalla Ukrainassa. Saksan urheiluun hän jätti kuitenkin 

lähtemättömän jäljen, sillä kotikaupunki Dresdenissä järjestetään edelleenkin vuosittain hänen 

nimeään kantavat yleisurheilukilpailut.
91

 

 

Saksan urheilijoiden luonne sotilaina korostui myös maaottelun jälkipuheissa. Saksan 

valmentaja Christmann arvioi ottelun tulosta: ”Suomi ja Saksa ovat käyneet sotaa – me 

olemme sotilaita kaikki. Se ei ole mikään puolustus, varjeltakoon meitä selittämästä tappiota. 

Mutta minun käsittääkseni ei tällaisilla sodanaikaisilla maaotteluilla ole pääasia saavutetut 

voitot tai kärsityt tappiot”, lausuu Christmann sovinnollisesti. ”Pääasia on, että vaikeinakin 

aikoina jatketaan kanssakäymistä niiden kansojen välillä, jotka ovat ystäviä”.
92
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2.4. Kuka lopulta voitti? 

Ruotsalaiset olivat povanneet itselleen menestystä jo ennen kisoja. Kyllä ruotsalaislehdistössä 

jaksettiin voitosta iloita. Svenska Dagbladet maalaili jälkiraportissaan kuvaa kansasta, joka 

istui stadionin jättiläismäisessä maljassa sinitaivaan alla ”onnellisina siitä, että ’me’ olimme 

osoittautuneet Euroopan etevimmäksi urheilukansaksi”.  Suurin riemu aiheutui epäilemättä 

Saksan lyömisestä. Talvisodan kokenutta Suomea pyrittiin pikemminkin ymmärtämään: 

”Mutta meillä sen sentään ollut ketään, joka Yrjö Nikkasen tavoin puoli vuotta sitten olisi 

saanut fosforikuulan reiteensä – ja kuitenkin tullut toiseksi keihäänheitossa, vanhan, 

voittamattoman Matti Järvisen jälkeen”
93

. Ruotsin valmentaja puolestaan kertoi ottelun jälkeen 

iloitsevansa voitosta vain puoliksi, sillä vastassa oli heikentynyt Suomi.
94

 Tunteellisimmin 

ruotsalaisista Suomen tappioon suhtautuu Svenska Dagbladetin nimimerkki Sven, joka 

ihmettelee päälaelleen kääntynyttä voimasuhdetta etenkin kestävyysjuoksuissa. Svenin 

tulkinnan mukaan tappio oli sekä suomalaisille että saksalaisille raskas: ” Koskaan en ole 

kulkenut ihmisjoukossa, joka olisi ollut niin hiljainen kuin se, joka jätti Stadionin. Tuskin 

sanaa kuului, oli hautajaistunnelma. Juoksijain monet häviöt olivat käyneet sydänjuuriin”. 

Talvisodan veteraanit olivat kolmimaaottelussa vahvasti läsnä, eivätkä he olleet tuolloin 

nykyjulkisuuden tuntemia raihnaisia vanhuksia, vaan juuri sodan kokeneita, kirkasotsaisia 

nuoria miehiä. Sven kirjoittaa jopa hieman pateettiseen sävyyn: ”Kuljin edelleen kuullakseni 

edes jotakin naurua tai pilailua. Sen sijaan sivuutinkin neljä nuorta poikaa, jotka kävivät 

kainalosauvojen varassa. Jokaiselta oli ammuttu toinen jalka sodassa. Tämä kansa on taistellut, 

kärsinyt ja vuodattanut verta. Sitä on haavoitettu. Me asetuimme kamppailuun haavoitta. Oliko 

ihmeellistä, että voitimme?
95

 Kirjoitusta siteerattiin myös Helsingin Sanomissa, jonka 

toimittaja ei tosin tunteelliselle näkemykselle lämpeä, vaan toteaa lakonisesti ruotsalaislehden 
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tekstistä: ” Kauniisti kirjoitettu, vaikkei Stadionilta lähdettäessä suinkaan hautajaistunnelmaa 

löytynyt. Suomalaiset ovat tyytyväisinäkin hiljaa”
96

. 

 

Suomalaislehdistön tunnelmat maaottelun jälkeen ovat kaksijakoiset: yhtäältä korostetaan 

Suomen onnistunutta roolia kilpailun järjestäjänä, mutta toisaalta myös liittojen välinen 

erimielisyys on vahvasti ilmoilla. Simeoni ottaa hampaisiinsa TUL:n miehet, joiden suoritusta 

hän pitää laimeana ja haluttomana. Erityisen huonoksi hän arvioi pikajuoksija Tyko Vanteen 

suorituksen ja valittaa samalla liittojen välisen eheytyspolitiikan vaikutuksista: 

”yhteistoimintasopimusten teoreetikot yhä vaativat Vannetta vain joukkueeseen, vaikka 

tiedettiin miehen kunnon laskeneen vallan tavattomasti Kouvolan kilpailujen jälkeen”.  

Urheilulehden nimimerkki Startti kohtelee TUL:n miehiä pehmeämmin: ”A-ottelun miehet, 

Toivosta lukuun ottamatta eivät täyttäneet heihin asetettuja lupauksia. Paremmin suoriutuivat 

B-ottelun miehet sunnuntain ja lauantain kilpailuissa”. Kunhan saavat tottumusta suurista 

kilpailuista, pääsevät hermostuneisuudestaan”.
 97

 

 

Tappionkin hetkellä Suomen lehdistä paistaa tyytyväisyys siitä, että kolmimaaottelu saatiin 

järjestettyä. ”Emme saa unohtaa, että maaottelu oli jättimenestys yleisurheilullemme! Kuka 

olisi puoli vuotta sitten uskonut, että Suomi järjestää vuoden 1940 merkittävimmän 

yleisurheilutapahtuman? Oliko moniakaan ihmisiä jotka todella uskoivat voittoon? Ennen 

kaikkea ruotsalaiset ovat tunnustaneet sodan runtelevan vaikutuksen Suomen yleisurheiluun”, 

kirjoittaa Svenska Pressenin nimimerkki Sandy.
98

 Ei Suomen yllättävän huonoa 

juoksusuoritusta kuitenkaan otettu kevyesti. Suomen Sosialidemokraatin lainaamat 

saksalaislehdet toteavat Suomen valtakauden pikajuoksussa tulleen tiensä päähän. 
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Saksalaislehdille oman maan tappio Ruotsille oli myös kova pala, mutta sitä luonnollisesti 

selitettiin käynnissä olevalla hyökkäyssodalla.
 99

 

 

Suomen ja Ruotsin lehdistöä tarkastelemalla käy ilmi, että maaottelun vaikutusz§oli myös 

aikalaisille urheilullista tulosta suurempi. Merkittävässä osassa olivat samoin maiden 

valtiollisten ja urheilujohtajien puheet, joista parhaiten maaottelun hengen kiteytti Saksan 

valtakunnan urheilujohtaja Hans von Tshammer und Osten. Maaottelun päätöspuheessaan 

hotelli Grandissa hän antaa kiitosta ruotsalaisille ansaitusta voitosta, mutta lausuu samaan 

hengenvetoon: ”Te, hyvät ruotsalaiset toverimme, ette ole voittaneet tätä maaottelua, 

vaikkakin teknillisesti olitte siinä parhaat, se oli itse yleisurheilun voitto”
100

. Tschammerin 

puhetta siteerattiin useimmissa tarkastelun alaisina olleissa lehdissä.  Tschammerin kanssa 

samoilla linjoilla on SSD:n Henrikki: ”Pääasia on että tämä urheilun suurtapaus kykenee 

saamaan suuret kansanjoukot liikkeelle - tärkeintä ei ole kuka voittaa”
101

. Tällainen 

konsensushenki oli omiaan kuvaamaan sitä helpotusta, jonka kolmimaaottelun  onnistunut 

järjestäminen välirauhan ajan Suomelle tarjosi. Suomi oli tottunut menestymään urheilussa, 

olihan se ennen toisen maailmansodan alkua neljäntenä olympiamitalien määrässä! Nyt vain 

aika oli toinen, ja toverillinen kilvoittelu rauhanajan merkeissä oli riittävä parantamaan kansan 

mielialoja. Tärkeintä ei ollut urheilullinen voitto, vaan rehti kamppailu. Urheilulla oli 

keskeinen merkitys mielialojen kohottamisessa välirauhan aikana.
102
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3. Urheileva, kansallissosialistinen Saksa 

3.1. Liikunta osana kansallissosialistien ideologiaa 

Jotta voisimme ymmärtää sitä urheilevaa Saksaa, joka saapui Suomen vieraaksi alkusyksyllä 

1940, on tarpeen luoda katsaus siihen valtavaan kirjoon, jolla saksalaiset käsittelivät urheilua 

ja ruumiinkulttuuria yleensä. Ei voida yksiselitteisesti sanoa urheilun olleen vain yksi keino 

kansallissosialistisen ajattelutavan levittämiseen. Kuten myöhemmin käy ilmi, urheilulla oli 

osansa maan armeijan sotakunnon kasvattamisessa. Samalla urheilusta ja koko ihmisruumiista 

tuli yksi poliittisen ja ideologisen taistelun kentistä Saksan sisällä. Urheiluelämään ajettiin 

sisään samanlainen yhdenmukaistamisen malli kuin yhteiskunnan muilla osa-alueilla. Tähän 

liittyi niin työväen urheilujärjestöjen tuhoaminen kuin urheilun alistaminen osaksi 

ulkopolitiikkaa. Samalla käytiin sisäistä valtataistelua kansallissosialistisen puolueen sisällä – 

urheilujohtajat korostivat liikunnan merkitystä myös vahvistaakseen omaa asemaansa. 

 

3.1.1. Varhainen NSDAP ja urheilu 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Saksa oli suuren muutoksen keskellä. Tähän liittyi muun 

maailman tavoin urheilun aseman vahvistuminen. NSDAP otti maan ensimmäisenä puolueena 

urheilun osaksi ohjelmaansa, vaatien ”voimistelu- ja urheiluvelvollisuutta” osaksi 

perustuslakia. Tämä vaatimus myös toteutui jo elokuussa 1920. Kansalliskokous lisäsi vielä 

lakiin maininnan vanhempien velvollisuudesta kannustaa jälkikasvuaan 

ruumiinharjoituksiin.
103

 

 

Urheilu oli noussut esiin osana armeijan koulutusta jo keisarillisen Saksan viimeisinä vuosina. 

Teichler arvelee urheilun tulleen osaksi myös miehitetyssä Ranskassa palvelleen Adolf 

Hitlerin koulutusta – tieto on mielenkiintoinen etenkin siinä valossa, ettei tuleva 
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valtakunnankansleri osoittanut mitään erityistä kiinnostusta ruumiinharjoituksiin. Urheilu 

täytyykin kansallissosialistisen Saksan suhteen asettaa samaan kontekstiin muiden modernien 

piirteiden kanssa: samoin kuin edistyksellinen tekniikka ja massamedian tehokas käyttö, 

kuului myös ruumiillisen ihanteen ja tätä kautta urheilun merkityksen korostaminen samaan 

ideologiseen pohjaan, jolla rakennettiin uutta kansakuntaa.
104

 

 

NSDAP:lle urheilu merkitsi ennen kaikkea kansanomaista kilvoittelua ja käsitys 

kilpaurheilusta oli sille jokseenkin vieras. Tästä esimerkkinä puolue järjesti vielä 1931 

mielenosoituksia Saksalle myönnettyjä olympiakisoja vastaan.
105

 Valtaannousun jälkeen 

suhtautuminen urheiluun muuttui, kun kansallissosialistien todelliset tavoitteet alkoivat nousta 

pintaan. 

 

3.1.2. Työläisurheilun tuho ja uusi urheiluorganisaatio 

Kansallissosialistien valtaannousulle oli leimallista yhteiskunnan kaikille osa-alueille ulottunut 

uudelleen organisointi, Gleichschaltung. Käytännössä tämä tarkoitti vanhojen rakenteiden 

tuhoamista uuden, kielloista ja pakkojäsenyyksistä koostuvan ylärakenteen kustannuksella. 

Työväenjärjestöille tämä tarkoitti lopun alkua ja samalla Saksan laajalle levinneen 

työväenurheilun kylkeen lyötiin kuolettava haava. NSDAP:n aloittama ”luokkaurheilun” 

hävittäminen suuntautui nimenomaan marxistisiksi leimattuja urheiluseuroja vastaan, jotka 

olivat vuosina 1919-1933 eläneet kukoistuksen aikaa ja keränneet yli miljoona jäsentä. 

28.2.1933 lähtien työväenjärjestöjä alettiin vähitellen purkaa, lokakuuhun mennessä oli 

aloitettu urheilujärjestöjen omaisuuden takavarikointi.
106

  Puolentoista miljoonan jäsenen 

muodostama Saksan työväen voimistelu- ja urheiluliitto ATSB luhistui hetkessä. 

Työläisurheilijoiden liittokoulu Leipzigissa muutettiin SA-joukkojen koulutuskeskukseksi. 
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Urheilujärjestöt alistettiin valtion alaisuuteen, eikä edes porvarillisia urheilujärjestöjä 

sallittu.
107

 

 

Urheilu sai tulevina vuosina oppia tulemaan toimeen lukuisien eri natsijärjestöjen kanssa. 

Keskeiseen asemaan tässä nousi Hans von Tschammer und Osten, joka heti 

kansallissosialistien valtaannousun jälkeen nimitettiin Saksan valtakunnan urheiluliiton 

johtoon
108

. Entisestä sotilaasta ja SA:n ryhmänjohtajasta tuli urheilupolitiikan valtahahmo ja 

myöhemmin myös Reichstagin jäsen, jonka vastuulle annettiin urheilun Gleichschaltung 

28.4.1933. Saman vuoden heinäkuussa Tschammer
109

 nimitettiin valtakunnan 

urheilujohtajaksi (Reichssportsführer).  

 

Seuraavana vuonna Tschammer alkaa muokata urheiluelämää yhtenäiseksi rakenteeksi. 

Maaliskuussa 1934 hänen johtamansa Saksan urheiluliitto hajotettiin ja muodostettiin 

uudelleen nimellä Deutscher Reichsbund für Leibesübungenn (DRL). Tschammer käyttää 

projektistaan nimitystä Marsch in die Einheit der Leibesübungen, marssi ruumiinharjoitusten 

yhtenäisyyteen, joka myös kiteyttää hänen tulevia tavoitteitaan. Saksa jaettiin 21 

urheilualueeseen (Fachamt) ja Tschammer muodosti alaisuuteensa oman urheiluelämän piirin 

(Reichsführerring), johon kuuluvat kaikki järjestöt seuroista urheilulääkäreihin ja 

urheilutoimittajiin.
 
 Heinäkuun alussa tämän piirin ensimmäisessä kokouksessa hän painotti 

velvollisuutta jakaa kansallissosialistista koulutusta piirin jokaisessa järjestössä ja seurassa. 

Ainoa piirin ulkopuolella säilyvä järjestö on Saksan valtakunnan voimisteluliitto, joka 

kuitenkin omalla tahollaan otti vahvan roolin kansallissosialistisen ideologian edistäjänä. 
110
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Vuonna 1935 DRL otti vastuulleen Berliinin olympialaisten urheilulliset järjestelyt ja 

Tschammer aloitti laajat propagandakiertueet pitkin Eurooppaa. Olympialaisten myötä DRL 

alkoi lähestyä NSDAP:n ydintä, sillä keväällä 1936 perustettiin urheiluvirasto 

(Reichssportsamt) suoraan Saksan sisäministeriön alaisuuteen. Tästä eteenpäin Tschammerin 

valta oli legitimoitu myös valtakunnallisella tasolla. Lopullisen askeleen osaksi puolueen 

koneistoa DRL otti vuoden 1939 alussa, jolloin liitto muutti nimekseen Nationalsozialistischer 

Reichsbund für Leibesübungen. Teichlerin mukaan NSRL:n synty merkitsi byrokraattisen 

liikakasvun huipentumista: urheilu sai samanlaisen jaon maakuuntiin (Gau), piirikuntiin 

(Bezirk) ja alueisiin (Kreis) kuin koko muukin Saksa. Samalla järjestö yhdistettiin lopullisesti 

NSDAP:n alaisuuteen.
111

 

 

Tschammerille urheilun uittaminen osaksi puoluekoneistoa tarkoitti suurenmoista 

henkilökohtaista menestystä. Hän ei kuitenkaan voinut välttyä valtakunnan sisäiseltä 

taistelulta, jossa saattoi päästä eteenpäin vain solmimalla sopimuksia toisten valtajärjestöjen 

kanssa. Samalla urheilu tuli kiinteäksi osaksi monien järjestöjen elämää. Hitler-Jugend (HJ) 

oli yksi keskeisistä yhteistyöjärjestöistä, joiden muodolliset suhteet luotiin 1934 Tschammerin 

ja Baldur von Schirachin välille. Tässä kohtaa Tschammer toi esiin tavoitteensa, jonka mukaan 

koko Saksan nuoriso oli johdettava ruumiinharjoitusten pariin. Tehtävä helpottui joulukuussa 

1936, kun kaikki 14-18 –vuotiaat pojat määrättiin kuulumaan järjestöön lain voimalla. 

Nuoremmat pojat taas järjestyivät Deutsches Jungvolkin alaisuuteen, tyttöjen kuuluessa omaan 

Bund Deutscher Mädel ja Jungmädeln –järjestöihinsä. Kansallissosialistien nyrkkipukarikerho 

Sturmabteilung (SA) otti myös ilolla vastaan Tschammerin antaman panoksen, olihan tämä 

sentään entinen ryhmänjohtaja järjestössä, joka toimi NSDAP:n vallan esitaistelijana. 

Marraskuussa 1934 hänet nimettiin SA:n urheiluvastaavaksi, mikä lisäsi urheilun määrää 

järjestön toiminnassa.
112
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Eliittijoukko SS otti myös urheilun omaan ohjelmaansa perustamalla osa-alueelle oman 

viraston maaliskuussa 1937, kasvattaen urheilukoulutuksen osuutta myös täällä. Vuoden 1939 

loppuu mennessä Tschammer saattaakin iloiten todeta urheilun tulleen ”jokaisen saksalaisen 

velvollisuudeksi”.
113

 

 

3.1.3. Ideologinen sisältö 

Saksan urheiluelämän uudelleenjärjestelyn tavoitteena oli epätoivottujen ainesten poistaminen 

ja kansallissosialistisen kasvatuksen ulottaminen urheiluseurojen elämään. Vuoden 1933 

valtaannousun jälkeisen yhdenmukaistamisen päällimmäinen tavoite näyttää olleen 

yhteiskunnan soraäänien vaientaminen, myös urheilukasvatuksessa. Ideologinen sisältö 

puolestaan tähtäsi kahteen asiaan: kyvykkäiden ja kuuliaisten sotilaiden kasvatukseen ja 

toisaalta Saksan ulkoisen kuvan kiillottamiseen. Teichlerin mukaan ruumiinkunnon 

parantaminen kuului alusta alkaen Hitlerin sotasuunnitelmaan, mikä tulee esiin hänen 

puheessaan Reichswehrin komentajille 3.2.1933, vain muutama päivä sen jälkeen, kun hänet 

vanhuspresidentti Hindenburg oli nimittänyt hänet valtakunnankansleriksi. Hitler tuo esiin 

suunnitelmansa idän sotaretkestä, elintilan valloituksesta ja germanisaatiosta – näiden 

edellytyksenä on hänen mukaansa Stählung des Volkskörpers, ”kansanruumiin” 

vahvistaminen.
114

 

 

Kansan vertaaminen yhtenäisyys ruumiiseen, korpukseen, tulee esiin myös Tschammerin 

ajatuksissa vuoden 1933 aikana. Hän kokee velvollisuudekseen Saksan kansan ”sairaan 

ruumiin parantamisen” urheilun avulla, mutta Hitleristä poiketen hän nostaa esiin 

urheilutapahtumien merkityksen osana ulkopolitiikkaa. Tschammerille Saksan urheilijat 

ovatkin paitsi rotunsa edustajia, myös konkreettisesti taistelijoita maansa puolesta.
115
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Kansallissosialistien julkilausumissa urheilukäsityksissä nousi samana vuonna esiin käsite 

Wehrhaftigkeit, jonka voi vapaasti kääntää puolustuksellisuudeksi tai sotilasmaisuudeksi. 

Tämän käsityksen omaksuivat myös monet uuden DRL:ään kuuluneista urheilujärjestöistä, jo 

1933 Saksan yleisurheiluliitto lisäsi ohjelmaansa tämän sanallisen ilmaisun, uintiliitto 

puolestaan otti yhdeksi lajikseen sotilasuinnin, Wehrsportschwimmen.
116

 Käsillä olevista 

lähteistä ei käy ilmi, miten tämä vaikutti urheiluseurojen käytännön toimintaan, joka 

tapauksessa urheilun yhteys sotaan tuli osaksi yleistä kielenkäyttöä ainakin seurojen 

ohjelmissa. 

 

Konkreettisempi kansallissosialistisen ajattelutavan läpäisemästä urheilusta tiivistyy 

käsitteeseen Dietwesen,
117

 jolla tarkoitettiin kasvatusta kansallissosialistiseen käytökseen ja 

ajatteluun. Saksan muun järjestöelämän tapaan myös urheiluseuroille nimettiin omat Dietwart 

–vastaavat – esimerkiksi voimisteluliitto DT:ssä toimineen Dietwart Kurt Münchin tehtäviksi 

oli nimetty yhdenmukaistaminen sekä ei-arjalaisten eliminointi. Myös DRL sai oman 

Dietwartin, jonka tehtävänä oli antaa maailmankatsomuksellista koulusta, joskin poliittisten 

teemojen käsittely rajattiin pois tämän tehtävistä. Myös rotupolitiikasta puhumiseen vaaditiin 

puolueen erillinen lupakirja. Lopulta vuoteen 1937 mennessä maan urheiluseuroihin oli 

nimetty 32 000 Dietwartia, jotka vastasivat myös oikeanlaisen puhetavan ottamisesta käyttöön 

urheilukilpailuissa. Käytännössä tämä tarkoitti kilpailijoiden testaamista kysymyslomakkeilla, 

joissa esitettiin muun muassa rotuun, kansallisuuteen ja historian tapahtumiin liittyviä 

kysymyksiä
118

. 

 

Liikunnan ideologiset sisällöt olivat voimissaan etenkin voimisteluliikkeessä, joka 

yleishyödyllisen luonteensa vuoksi soveltui kansallissosialistiseen ajattelumaailmaan. 

Voimisteluliikkeen perustaneen Frierich Ludwig Jahnin kuoltua heinäkuussa 1936 nousi myös 
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kuolleiden kunnioittaminen sisällölliseksi elementiksi. Palvontamenoja muistuttaneissa 

hautajaisissa pitämässään puheessa Tschammer nosti Jahnin kansallissosialistisen liikkeen 

esitaistelijaksi. Jatkossa voimisteluliikkeen sisällä puhuttiinkin Jahn –hengestä, joka samastui 

Hitlerin ympärille rakennettuun henkilökulttiin. Toinen kuoleman kulttia julistanut juhlapäivä 

sai käyttövoimansa ensimmäisen maailmansodan taistelusta Langemarckissa elokuussa 1914. 

Vuodesta 1932 lähtien DT:n jäsenet marssivat täyspakkauksissa joka vuosi Langemarckissa 

kuolleiden muistolle.
119

 

 

3.2. Urheilu ja Saksan ulkopolitiikka 

3.2.1. Valtaannoususta olympialaisiin 

Kansallissosialistien vahvistettua valtansa 24.3.1933 lailla seurasi valtava kansainvälisten 

boikottien aalto. Hans-Joachim Teichler painottaa urheilun olleen yksi harvoista osa-alueista, 

jolla muut Euroopan maat eivät boikotoineet Saksaa, muutamia poikkeuksia lukuun 

ottamatta
120

. Urheilun asema korostui, sillä se oli Saksan harvoja mahdollisuuksia kiillottaa 

ulkokuvaansa kriittisten tarkastelijoiden silmissä. Niinpä maaottelutoiminnasta tuli 

ulkosuhteita voiteleva tekijä. Urheilu oli myös keino näyttää vakautta ja jatkuvuutta 

ulkomaiden suuntaan. Tähän viittaa se, että heti maaliskuussa 1933 Saksa otteli vanhaa 

vihollistaan Ranskaa vastaan sekä jalkapallossa että jääkiekossa. Suomen ja 

kansallissosialistisen Saksan ensimmäinen kohtaaminen järjestettiin jo 21.4.1933 Helsingissä, 

kun maiden nyrkkeilyjoukkueet iskivät yhteen. Ottelu päättyi Saksan voittoon.  

 

Yllättävää kyllä, ensimmäisinä vuosina kansallissosialistisella Saksalla oli eniten 

urheilusuhteita läntisten demokratioiden, Ranskan ja Sveitsin kanssa. Suhde Englantiin 

kehittyi varovaisemmin, mutta kuitenkin nousujohteisesti. Saksan ulkosuhteiden kannalta on 
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syytä huomioda, että juuri kansainväliset urheilutapahtumat antoivat sille mahdollisuuden 

esitellä omia symboleitaan, hakaristilippua ja Hitler-tervehdystä. Saksan rotupolitiikka ei 

kuitenkaan jäänyt urheiluväeltäkään huomaamatta. Tästä esimerkki saatiin joulukuun 1935 

jalkapallo-ottelun Englanti-Saksa alla. Ottelu oli sovittu pelattavaksi lontoolaisen Tottenhamin 

kotistadionille – sekä seuran kannattajista että pelaajista monet olivat juutalaisia, ja he yrittivät 

mielenosoituksin ja protestein estää ottelun pelaamisen.
 121

 Englannissa kuitenkin sekä 

poliitikot että jalkapalloväki vähättelivät asian merkitystä ja korostivat kohtaamisen 

urheilullista luonnetta – ottelu vietiin läpi, minkä voi osaltaan tulkita enteilevän sitä 

päättämättömyyttä, jota englantilaiset Saksan tulevan ulkopoliittisen röyhkeyden suhteen 

osoittivat. 

 

Berliinin olympiakisoista 1936 ei tullut ainoastaan Saksan urheilun, vaan koko 

kansallissosialistisen Saksan valtava propagandanäytös. Hitler näki tässä tilaisuutensa 

esittäytyä muulle maailmalle – alun perin kielteinen suhtautuminen olympialaisia kohtaan 

muuttui pian sen jälkeen, kun hänet oli valittu kansleriksi 30.1.1933. Saksalaiset saivat kyllä 

tehdä töitä vakuuttaakseen urheilumaille olevansa mallikelpoinen yhteiskunta. Berliinin 

olympiakisojen vastaista liikettä organisoitiin voimakkaimmin Yhdysvalloissa ja Ranskassa. 

Kansallissosialistit joutuivat lopulta tinkimään omista periaatteistaan painostuksen alla ja 

ottamaan myös juutalaisia urheilijoita olympiajoukkueeseen. Julkisia tiloja koristaneet Juden 

nicht erwünscht –plakaatit poistettiin kisojen ajaksi.
122

 

 

Läntisten demokratioiden lehdistöltä Saksan valtakunnan todelliset suuntaukset eivät jääneet 

edes suuressa juhlahumussa huomaamatta. Brittiläinen Times –lehti luonnehti kisojen jälkeen 

niitä ”historian ensimmäisiksi propagandaolympialaisiksi”
123

 Ranskalaiset lehdet olivat vielä 

suorempia kuvatessaan sitä savuverhoa, joka oli luotu maan poliittisten tapahtumien ylle: 
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kisaturisteille ei näytetty ”keskitysleirejä, Sleesian ammustehtaita, tai muita diktatorisen vallan 

merkkejä”.
124

 Urheilevalle maailmalle kisat kuitenkin vakuuttivat Saksan menestystä 

nimenomaan ruumiinkulttuurissa – Saksa oli ylivoimaisesti kisojen menestynein maa 89 

mitalilla. Poliittiseen järjestelmään kohdistuneesta kritiikistä huolimatta kansallissosialistien 

ponnistelut urheilun eteen saivat tunnustusta ympäri maailmaa.  

 

3.2.2. Urheilu nationalistisena varaventtiilinä 

Pian Berliinin olympialaisten jälkeen Hitlerin tavoitteet alkoivat konkretisoitua. Ensimmäiset 

uhrit olivat Itävalta ja Tsekkoslovakia. Saksan liitettyä Itävallan itseensä maalis-huhtikuun 

1938 aikana, muodostettiin siitä piirikunta (Gau) numero 17 DRL:n alaisuuteen. Saman 

tapahtui myöhemmin samana vuonna Saksan marssitettua joukkonsa Tsekkoslovakian 

sudeettialueille. Voimisteluliitto DT riemuitsi 200 000 uudesta jäsenestä ja toivotti nämä 

osaksi oikeaa ideologista kotiaan. Grossdeutschtum tuli periaatteeksi myös urheilun alalla.
125

 

Tschammer kuitenkin salli alkuun tsekkien kilpailla oman lippunsa alla antamalla näille 

urheilullisen autonomian. Hän piti urheilua ikään kuin varaventtiilinä, jonka kautta 

sudeettialueen urheilijat voisivat päästellä ulos omia nationalistisia höyryjään. Kesäkuuhun 

1939 asenne kuitenkin muuttui, eikä Tsekkoslovakialle sallittu enää kansainvälistä 

urheiluyhteistyötä. Uudessa Böömin ja Määrin protektoraatissa muodostettiin omat sarjat 

esimerkiksi jalkapalloilijoille ja yleisurheilijoille.
126

 

 

Saksan käymien maaottelujen määrä oli kasvanut vähitellen vuodesta 1933 lähtien – sodan alla 

vuonna 1939 maaotteluja käytiin eniten, yhteensä 64 maaottelua Unkaria, Ruotsia, Italiaa, 

Tanskaa ja Belgiaa vastaan. Ulkopolitiikan kannalta Saksan suurin menestys koettiin vain 

muutamaa kuukautta ennen hyökkäystä Puolaan: heinäkuun lopussa 1939 järjestettiin 
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Tukholmassa suuren luokan voimistelutapahtuma, Lingiad, johon osallistui jopa tuhat 

saksalaista voimistelijaa. Ruotsin lehdistö ylisti tapahtumaa vuolaasti, eikä huomiota 

kiinnittänyt edes Saksan joukkueen Tukholman olympiastadionilla laulama, enteellinen laulu: 

”Ein junges Volk steht auf, zum Sturm bereit, 

reisst die Fahnen höher, Kameraden! 

Wir fühlen nahe unsere Zeit, 

die Zeit der jungen Soldaten” 

Laulu kertoi siis aikamme olevan lähellä, ajan nuorten sotilaiden! Lehdistö keskittyi kuitenkin 

maalailemaan tarinaa eteläisestä, dynaamisesta naapuristaan.
127

 Toisen maailmansodan aattona 

Saksa oli onnistuneiden olympialaisten jälkeen kasvattanut kansainvälisen urheiluyhteistyön 

huippuunsa. 

  

3.3. Saksan ja Suomen urheilusuhteet talvesta 1933 kevääseen 1940 

Suomalaisille kansallissosialistien valtakausi tarkoitti urheilusuhteiden varovaista lisäämistä. 

Weimarin tasavallan aikana maat ottivat harvoin yhteen, minkä taustalla oli myös poliittisia 

tekijöitä, Suomen päättäjät kun vierastivat epämääräisen valtion ilmapiiriä. Toisaalta 

olympialaisissa ei oltu tekemisissä saksalaisten kanssa, sillä ensimmäisen maailmansodan 

akselivallat olivat suljettuina kisoista vuoteen 1928 asti. Ennen Berliinin olympialaisia oli 

kuitenkin luotu suhteet maitten tärkeimpien urheilujärjestöjen välille. Ensimmäinen 

nyrkkeilyottelu käytiin jo huhtikuussa 1933 Helsingissä, seuraavana vuonna taas SUL pääsi 

Saksan urheiluliiton kanssa sopimukseen maaotteluiden aloittamisesta. Näin käytiinkin ensin 

vuonna 1934 maiden välillä maaottelu Berliinissä, seuraavana vuonna taas Saksan urheilijat 

saapuivat Helsinkiin. Saksalaisille Berliinin ottelu oli ilmeisen tärkeä - lehdistössä maaottelu 

nostettiin merkittävimmäksi urheilutapahtumaksi Saksassa 20 vuoteen.
128
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Suomen lehdistössä natsi-Saksaa tarkasteltiin sekä ihaillen että arvostellen. Myötämielisimmin 

kansallissosialisteja kohtaan suhtautui Suomen Urheilulehti. Lehti kirjoittaa maaliskuussa 

1933 suopeaan sävyyn Hitlerin johtaman Saksan urheilusta, jonka aseman lehti arvelee 

entisestään vahvistuvan. Myöhemmin samana vuonna päätoimittaja Martti Jukola ottaa kantaa 

myös urheilun juutalaiskysymykseen, epäillen ulkopuolisten kykyä arvostella niitä syitä, jonka 

vuoksi juutalaiset oli urheilun parista suljettu pois.
129

 Jukolaa tuskin voi tällaisten kirjoitusten 

perusteella syyttää kansallissosialistisen propagandan levittäjäksi Suomessa. Joka tapauksessa 

hänen kirjoituksissaan paistaa läpi ihailu uutta Saksaa kohtaan - painopiste ihailussa on 

kuitenkin urheilulle annetussa painoarvossa. Vasemmistolehdissä, etenkin Suomen 

Sosialidemokraatissa, oudoksutaan Jukolan ihailua ja ihmetellään, kuinka porvariurheilijat 

suostuvat yhteistyöhön Saksan kanssa, joka on ajanut työväenurheilun alas. Vuoden 1935 

maaottelun jälkeen Suomen sosialidemokraatti toteaa, ettei työväestö voi osallistua niihin 

kunnianosoituksiin, jota SUL koko Suomen nimissä vierailleen osoitti.
130

 

 

Suomelle vuoden 1936 olympialaiset olivat tärkeät paitsi urheilullisesti, myös maan 

tulevaisuuden kannalta – Berliinissä ratkaistaisiin seuraavien kesäolympialaisten kisaisännyys. 

Saksa antoi vastaavasti painoarvoa olympialaistensa mainostamiselle kulttuuripropagandan 

muodossa. Tiedonvälityksestä Suomessa vastasivat Helsingin saksalainen kauppakamari ja 

myös NSDAP:n paikallisosasto. Vuosien 1935-1936 aikana näiden jakaman propagandan 

painoarvo oli olympiakisojen tiedotuksessa.
131

  

 

Saksan urheilujohtaja ulotti maansa urheilun mainosmatkat myös Suomeen olympialaisten 

jälkeisenä vuonna. Kutsujana oli Suomalais-saksalainen seura, Tschammerin toimiessa 
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maansa virallisena edustajana. Hänet ottivat vastaan muun muassa marsalkka Mannerheim, 

ulkoministeri Holsti, opetusministeri Hannula sekä puolustusministeri Niukkanen. Pitämissään 

puheissa Tschammer ylisti Suomen poikkeuksellisen suurta vaikutusta Saksan urheiluelämään 

ja uskoi Suomen ja Saksan voivan parantaa suhteitaan urheilun avulla.
132

 Urheilujohtajan 

vierailua voi tässä vaiheessa asettaa samaan kontekstiin kuin muutkin esitelmämatkat 

ulkomaille: niillä pyrittiin sekä Saksan ulkosuhteiden vahvistamiseen että urheilun aseman 

korottamiseen kansallissosialistien sisäisessä valtataistelussa. Poliittisesti Suomi oli vielä 

varsin kaukana Saksan tulevissa suunnitelmissa. 

 

Lehdistössä vierailu ei herättänyt pelkkää ihmettelyä ja ihailua. Sosialidemokraatti toisti jo 

aikaisemmin esiintyneen närkästyksen työväenurheilun tuhoajalle annetusta puheenvuorosta. 

TUL-lehti taas muistuttaa, että Saksa osaltaan vaikutti siihen, ettei Suomelle vuoden 1940 

olympiakisoja myönnetty. Tällä viitattiin Tschammerin lupaukseen tukea Suomen hakemusta 

vuoden 1944 olympialaisista.
133

 

 

Suomen ja Saksan yleisurheilun maaotteluyhteistyössä vuoden 1935 jälkeen tuli pitkä tauko. 

Saksa tarjosi ottelua vuodelle 1937, josta Suomi kuitenkin kieltäytyi. Sen sijaan jalkapallossa 

maat kohtasivat Helsingissä kesäkuussa 1937 Suomen osallistuessa ensimmäistä kertaa MM-

kilpailujen karsintaan. Jalkapallo oli tästä eteenpäin vuoteen 1941 asti yksi vilkkaimmista 

yhteistyökentistä maiden urheiluliittojen välillä. Suomen naisvoimistelijat vierailivat 1938 

Saksassa päästen jopa itsensä Hitlerin vastaanotolle.
134

 Seuraavana vuonna 1939 Suomi sai 

osansa Saksan aktiivisuudesta maaottelurintamalla, nousten yhdessä Tanskan kanssa 

kolmannelle sijalle keskinäisten maaotteluiden määrässä. 
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Jouduttuaan sotaan loppusyksystä 1939, Suomi ei enää pystynyt jatkamaan 

maaottelusuhteitaan. Saksan osalta tämä tarkoitti osallistumisen perumisesta Garmisch-

Partenkirchenin talviurheiluviikoille helmikuussa 1940. Suomi päätyi ratkaisuun oman 

sotatilanteensa takia, sen sijaan Ruotsi päätti pian sodan alettua katkaista urheilusuhteet sotaa 

käyvien maiden kanssa. NSRL:n ulkoasiainvastaava Carl Diem hyökkäsi tämän johdosta 

voimakkain sanoin Ruotsin urheilupäättäjiä vastaan todeten, ettei urheilussa tunnetta 

puolueettomuutta. Ruotsi huomasikin aliarvioineensa urheilun ulkopoliittisen merkityksen ja 

alkoi jo maaliskuussa 1940 havitella uudelleen urheilusuhteita Saksan kanssa.
135

 Talvisodan 

aikana Ruotsi osoitti myös urheilullista solidaarisuutta Suomea kohtaan tarjoamalla 

kaksoismaaottelua jääpallossa – nämä olivatkin talvisodan aikana ainoat kansainväliset 

urheilutapahtumat puolustustaistelua käyvälle maalle. Suomen ja Saksan urheilusuhteissa sota 

teki myös pidemmän katkon: Saksan jätettyä Suomen sotimaan Neuvostoliiton kanssa eivät 

urheilusuhteetkaan tulleet kysymykseen. 

 

3.4. Urheilu osana Saksan miehitys ja –yhteistyöpolitiikkaa 

Saksan hyökättyä Puolaan 1.9.1939 tuli myös urheilujohtajien pohdittavaksi kysymys oman 

toimialueensa jatkomahdollisuuksista. Toiminnan huomattava supistuminen näytti 

väistämättömältä sekä kansainväliselle että maan sisäiselle urheilutoiminnalle. Tämä ei 

sinänsä ollut ristiriidassa Tschammerin johtaman urheilujärjestelmän luomien tavoitteiden 

kanssa, olihan hänen puheissaan korostuneet käsitteet Wehrgeist ja Wehrwille,
 
puolustushenki 

ja puolustustahto, osana jokaisen urheilijan henkistä pääomaa. Näin oli täysin luonnollista, että 

suuri osa maan urheilijoista joutui nyt palvelemaan rintamalla. Kansainvälinen urheilutoiminta 

ei kuitenkaan täysin katkennut: Puolan hyökkäyksestä toukokuun alkuun 1940 kävi Saksa 

yhteensä 35 maaottelua, tärkeimpinä kumppaneinaan Unkari ja Italia. Suosituimpia lajeja 

olivat ammattimaisesti kilpaillut nyrkkeily, paini ja pyöräily – monille näistä urheilijoista olisi 
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ollut rahallisesti kannattamatonta jättää Saksassa käydyt kilpailut väliin. Näin voitiinkin 

monissa tapauksissa puhua virallisista maaotteluista vain tietyin varauksin.
 136

 

 

Saksan korkeimmalle johdolle, etenkin propagandaministeri Joseph Goebbelsille, näyttää 

valtakunnan urheilun voitokkuuden korostaminen olleen ensisijaisen tärkeää. Kääntäen, 

urheilullisesti epäsuotuisista tuloksista ei haluttu kuulla puhuttavan. Tammi-helmikuussa 

monista peruutuksista huolimatta järjestetty Garmisch-Partenkirchenin talviurheiluviikko toi 

Saksalle sen ensimmäisen arvovaltatappion. Böömin ja Määrin protektoraatin joukkueen 

nujersi Saksan jääkiekossa! Helmikuun lopussa maaottelut protektoraatin kanssa kiellettiin 

tyystin. Urheilun propaganda-arvo näkyi myös radiolähetysten valvonnassa: Goebbelsin 

määräyksestä esimerkiksi Saksan käymän jalkapallo-ottelun lähetys saatettiin keskeyttää 

puoliajalla ja korvata toivekonsertilla, mikäli joukkue näyttäisi olevan altavastaajana. Näin 

tapahtui 5.5.1940 Italiaa vastaan käydyn jalkapallo-ottelun jälkeen, kun valtakunnan radio 

erehtyi lähettämään loppuun italialaisten voittoon päättyneen ottelun. Toisaalta Goebbels 

myös varoitteli lehtiä riemuitsemasta liikaa urheiluvoittoja. Esimerkiksi Brescian kilpa-ajoissa 

piti puhua mieluummin ”BMW-autojen menestyksestä” kuin ”Saksan säkenöivästä 

voitosta”.
137

 Voittojen vähättely korostaa urheilulle ulkopolitiikassa annettua painoarvoa. 

Yhteistyömaat haluttiin pitää tyytyväisinä. 

 

Mielenkiintoinen tapaus maaottelukumppanien parissa oli Tanska, jonka Saksa miehitti 

huhtikuussa 1940 matkallaan kohti Norjaa. Muista Pohjois-Euroopan maista poiketen Tanska 

oli suostunut Saksan tarjoamaan hyökkäämättömyyssopimukseen, jonka noudattamatta 

jättäminen kuului Saksan taktiikkaan myös muilla rintamilla.
138

 Sodan alusta miehitykseen 

maat ottelivat neljä kertaa käsipallossa, nyrkkeilyssä, painissa sekä tenniksessä. Lokakuun 

alussa 1939 Leipzigissa käydyn käsipallo-ottelun järjestelyjen mittavuus kertoo Saksan 
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maaottelulle antamasta painoarvosta: Tschammer keräsi taakseen yli tuhannen NSRL:n alaista 

seuraa sekä lukuisan joukon NSDAP:n alaisia urheiluvastaavia, tehdäkseen yhteisen 

vetoomuksen tanskalaisille ottelun toteuttamiseksi. Leipzigin ottelu löysi myös yleisönsä, sillä 

paikalle saapui 12 000 katselijaa. Tanska oli Saksalle mieluinen yhteistyökumppani urheilussa 

ja itse Hitler oli määrännyt ylläpitämään mahdollisimman ystävällisiä suhteita tanskalaisten 

kanssa.
139

 Niinpä vain kaksi viikkoa Tanskan miehittämisen jälkeen (taistelut olivat ohi 

päivässä) Saksa päätti kutsua maan jalkapallomaajoukkueen ottelemaan Berliinin olympia-

stadionille. Idea oli tarjota samanlainen ”kansallistunteen varaventtiili” kuin tšekeille kaksi 

vuotta aikaisemmin sudeettialueen miehityksen myötä. Tanskalaiset osoittivat yllättäen 

päättäväisyyttä kieltäytymällä kutsusta ja lykkäämällä maaottelun syksyyn. 
140

 Näin Saksa 

joutuikin maaotteluja halutessaan suuntaamaan katseensa eteläisiin ja itäisiin kumppaneihinsa. 

 

Saksan hyökkäyksen jatkuessa kohti pohjoista osoittautui Norja huomattavasti Tanskaa 

sitkeämmäksi vastustajaksi. Norjalaiset tekivät tiukempaa vastarintaa, joskin taistelut olivat 

ohi kesäkuuhun mennessä. Saksalaisten kanssa yhteistyöhön ryhtynyt Vidkun Quisling ei 

miellyttänyt norjalaisia urheilijoita, jotka päättivät ryhtyä lakkoon. Saksalaiset eivät 

saaneetkaan Norjasta merkittävää kumppania urheiluun.
141

 Toki Norjan strateginen merkitys 

jätti urheilulliset tavoitteet varjoonsa, mutta kesällä 1940 Saksalla oli Tschammerin johdolla 

kiinnostusta uusien yhteiskumppanien löytämiseen. 
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4. Urheiluyhteistyö jatkuu 1940-1942 

4.1 Maaottelua puuhataan Berliiniin 

Saksan aseman vahvistuessa Euroopassa oli myös muiden kuin suomalaisten päätettävä, miten 

suhtautua saksalaisten maaottelupyyntöihin. Miehitetty Ranska ei suostunut 

urheiluyhteistyöhön, mutta puolueeton Sveitsi palautti urheilusuhteet Saksaan jo elokuussa 

1940, ennen kolmimaaottelua.  

 

Suomen ja Saksan suhteet saivat kolmimaaottelusta lähtien sekä periaatteellisia että 

konkreettisia muotoja. Aatteellinen yhteistyö käynnistyi jo maaottelun aikana: tohtori Carl 

Diem esitelmöi heti seuraavana maanantaina, 9.9.1940 Helsingissä, aiheenaan ”Olympialaiset 

ja olympialainen aate sodassa”.
142

  Käytännön kannalta Suomelle oli erityisen tärkeää, että 

yhteys Saksaan oli auki. Tämä tarkoitti ennen kaikkea mahdollisuutta kilpailla kansainvälisillä 

areenoilla. Samaan aikaan sotilaallisen liittoutumisen syveneminen pyöri kulisseissa, mutta on 

syytä olettaa, ettei valtaosalla suomalaisista ollut käsitystä Suomen ja Saksan sotilaallisesta 

lähentymisestä. Urheilun kanssa samaan aikaan,  elokuusta 1940 lähtien,  myös kulttuurivaihto 

lisääntyi, mikä näkyi säveltäjien, laulajien, kirjailijoiden ja runonlausujien vastavuoroisina 

vierailuina. Samoin uudelleen lämmenneet suhteet näkyivät tieteilijöiden vierailuluentoina. 

Syksyn kolmimaaottelun ja huhtikuun laajan kirjanäyttelyn välillä maiden väliset 

kulttuurikosketukset olivat laajemmat kuin koskaan aikaisemmin vastaavana lyhyenä 

ajanjaksona Esimerkkinä tästä käyvät Sveitsin Helsingin lähettiläs Eggerin lausunnot.  

Lähettiläs kirjoittaa, että Saksan vaikutuksen huomaa lisääntyvän Suomessa jatkuvasti. 

13.4.1941 Egger kirjoittaa, että Saksan rauhanomainen valloitustyö Suomessa jatkuu, mistä 

esimerkiksi kävi laaja saksalainen taidenäyttely Messuhallissa.
143
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Urheilun alalla lähentyminen oli tästä eteenpäin jälleen avointa. Maaottelun jälkeisissä 

puheissa sekä Suomi että Saksa antoivat ymmärtää, että urheilullinen yhteistyö tulisi 

syvenemään seuraavan syksyn ja talven 1941 aikana. Ensimmäinen merkki tästä saatiin jo 

syyskuun kolmimaaottelun päätöspuheissa. Tschammer esitti kutsun uusintamaaotteluun 

seuraavana vuonna 1941 ja tällä kertaa Berliiniin.
144

 Myös SUL:n puheenjohtaja Kekkonen 

suhtautui maiden tulevaan urheiluyhteistyöhön suopeasti. Kekkonen piti erään kuuluisimmista 

urheiluun liittyneistä puheistaan maaottelun päättäjäisissä. Siinä Kekkonen enteilee Suomen 

toipumista talvisodan järkytyksestä ja toteaa, että juuri urheilun rakentama kunto on 

suomalaisen sotilaan sisukkuuden pohjana: ”Olimme alakynnessä miesluvussa ja aseistuksessa 

ja monessa muussa, mutta me olimme ylivoimaisia sivistyksessä ja urheiluhengessä. Tämän 

ylivoiman avulla kansa puolusti vapauttaan. Urheilu maksoi velkansa isänmaalle.
145

 Kekkonen 

toteaa, että talvisodan aiheuttamista tappioista huolimatta juuri urheilu oli keskeisessä roolissa 

Suomen selviytymistaistelussa. Urheilusta tuli siis symboli koko Suomelle, mutta myös 

konkreettinen keino edistää yhteistyötä saksalaisten kanssa. 

 

Luonteva jatko maiden yhteistyölle löytyi tulevista maaotteluista. SUL:n johtokunta ryhtyi 

toimiin Berliinissä järjestettävän uusintamaaottelun toteutumiseksi. Lokakuussa liitto käsitteli 

jo vuoden 1941 maaottelun aikataulua ja päätti ehdottaa ottelua ajankohdalle 6.-7. syyskuuta 

1941.
146

 Tästä eteenpäin urheilujärjestöjen pöytäkirjoista käy ilmi, että tahtotila uudelle 

maaottelulle oli vahva. Joulukuun kokouksessaan SUL:n johto käsitteli asiaa vielä uudelleen. 

Saksalaiset olivat edelleen uuden maaottelun kannalla, mutta ehdottivat ajankohdaksi 

vuorostaan elokuun viimeistä viikonloppua. Suostumusta maaotteluun tiedusteltiin myös 

TUL:n johdolta – lopulta tammikuun loppuun 1941 mennessä oli päästy yhteisymmärrykseen 

sekä suomalaisjärjestöjen kesken, että saksalaisten urheilujärjestöjen kanssa. Saksalaisille sopi 

lopulta SUL:n alkuperäinen ehdotus ja näin Suomella ja Saksalla oli sovittuna uusi maaottelu, 
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joka oli määrä käydä 6.-7. syyskuuta Berliinissä. Ruotsin osallistuminen oli vielä tässä 

vaiheessa epävarma, sen sijaan Suomi-Ruotsi –ottelu sovittiin käytäväksi 23.-24. elokuuta 

1941, tällä kertaa kaksoisotteluna, jossa A-joukkueet kohtaisivat Tukholmassa ja B-joukkueet 

Helsingissä
147

. 

 

Syksyllä 1940 ei Suomen ja Saksan välillä enää kilpailtu yleisurheilussa, mutta nyrkkeilyssä 

järjestettiin maaottelu Helsingissä 22.10. ja uudelleen Saksan Passaussa 6.2.1941.
148

 Myös 

Ruotsin heräämisestä kansainväliseen urheiluyhteistyöhön oli merkkejä ilmassa ja 

kumppaniksi tuli, vaihtoehtojen käydessä vähiin, Saksa. Ruotsilla oli jo loppuvuodesta 1940 

muutamia kilpailuja saksalaisten kanssa: lokakuussa pyöräilijät vierailulla Saksassa, 

joulukuussa käytiin jääkiekkomaaottelut sekä Ruotsissa että Saksassa. 24.-27.10. ammuttiin 

Ruotsin, Tanskan ja Saksan välinen kolmimaaottelu Berliinissä. 

 

Miksi Ruotsin suhtautuminen muuttui näin yllättäen? Osittain Ruotsin avautumista Saksan 

suuntaan helpotti Sveitsin päätös jo elokuussa ryhtyä maaotteluyhteistyöhön Saksan kanssa. 

Ruotsin kohdalla toki vilkkainta urheiluvaihtoa käytiin Tanskan kanssa, mutta jo vuoden 1941 

aikana Ruotsi kävi Saksan kanssa yhteensä kymmenen maaottelua eri urheilulajeissa, ja vielä 

sotavuonna 1942 kolme maaottelua. Vertailun vuoksi, Suomen kanssa Ruotsi kävi vuonna 

1941 vain viisi maaottelua.  

 

Ruotsin kansainvälistä urheilupolitiikkaa kartoittanut Per Olof Holmäng kiinnittää huomiota 

siihen, että ruotsalaisten ja suomalaisten kansainvälisen urheiluyhteistyön sujuminen oli 

pitkälti kiinni saksalaisten hyväksynnästä. Esimerkiksi vilkkaan vaihdon Tanskan kanssa he 

olisivat helposti voineet pysäyttää.
149

 Saksan kanssa urheiluvaihtoa kävivät sellaiset maat, 
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jotka joko olivat jo Saksan sotilaallis-taloudellisen voiman vaikutuksen alaisina, kuten Tanska, 

tai sitten sellaiset maat, jotka eivät tähän tilanteeseen halunneet joutua – tähän joukkoon voi 

laskea Ruotsin ja Sveitsin – sekä tietyin varauksin myös Suomen. Urheilulliselta kannalta oli 

joka tapauksessa kyse pikemminkin vaihtoehtojen vähyydestä kuin pakkotilanteesta. 

Suomalaiset olivat iloisia päästessään osaksi kansainvälisestä kilpailutoiminnasta – siitäkin 

huolimatta, että yksi kilpakumppaneista oli sotaa käyvä Saksa. 

 

4.2. Talviurheilua ja maaotteluvaihtoa hyvässä hengessä 

4.2.1. Maaottelutoiminta kiihtyy 

Syyskuun maaottelun jälkeen urheilusuhteet pääsivät kunnolla vauhtiin vasta seuraavana 

talvena. SUL:n pöytäkirjoista käy ilmi, että kutsuja suomalaisille yleisurheilijoille tuli myös 

muihin kilpailuihin kuin virallisiin maaotteluihin.  Saksan urheiluliitolta saadun kutsun 

perusteella päätettiin kiekonheittäjä Veikko Nyqvist lähettää Berliinin sisäurheilukilpaluihin 

maaliskuussa, tosin kakkoslajiinsa kuulantyöntöön.
150

 Myöhemmin kutsuttiin Suomen eturivin 

urheilijoista Berliiniin Tauno Mäki, Veikko Tuominen ja Matti Järvinen.
151

 

 

4.2.2. Hiihdon MM-kilpailut Cortinassa 1941 

Tammikuun lopussa 1941 TUL-lehti kertoi etusivullaan, että Suomen hiihtojoukkue on 

matkustanut Pohjois-Italian Dolomiiteilla sijaitsevaan Cortina d’Ampezzon 

talviurheilukeskukseen, yhdessä sotilaspartion kanssa
152

. Hiihdon MM-kilpailujen 

järjestäminen oli Saksan osalta voimanosoitus, sillä se pystyi kokoamaan kohtalaisen 

kilpailijajoukon yhteen Euroopan sekavasta tilanteesta huolimatta. Mitaleista kamppailivat 

isäntämaan ja Suomen lisäksi Ruotsi, Tanska, Hollanti, Sveitsi, Italia, Unkari, Slovakia, 
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Jugoslavia, Bulgaria ja Romania. Myös Norjasta paikalle saapui yksi hiihtäjä Urheilulehden 

mukaan.
153

 

  

Cortina d’Ampezzon MM-kilpailuihin liittyi muutamia erikoisia piirteitä. Norjan piti järjestää 

kisat talvella 1940, mutta talvisodan syttyminen sai maan luopumaan kisoista siitä huolimatta, 

ettei Norja vielä tässä vaiheessa ollut uhattuna. Tilanne kuitenkin muuttui nopeasti. Kesällä 

1940 Saksa eteni Norjaan. Kansallissosialisteille myönteisen hallituksen valtaantulo aiheutti 

boikottiaallon norjalaisten urheilijoiden parissa ja tilanne oli talvella 1941 edelleen voimassa. 

Tästä syystä norjalaisia urheilijoita ei Cortinassa nähty. MM-kisojen myöntämisestä Italialle 

oli puolestaan päätetty ennen sodan alkamista 1939. Kisaisännyys oli tarkoitus vahvistaa 

toukokuussa 1940 Budapestissä järjestettävässä kokouksessa, mutta tätä kokousta ei koskaan 

tullut. Sen sijaan Italia päätti järjestää kisat ilman kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n 

hyväksyntää. Toisaalta FIS:n johdossa oli useita norjalaisia, joiden asemaa Italia ei boikotin 

vuoksi enää tunnustanut. Suomalaisurheilijoita oli mukana 29. Myös Saksan 

urheilupoliitikoilla ja etenkin Tschammerilla oli kisojen järjestämispäätöksessä oma osansa, 

sillä muutamaa viikkoa myöhemmin pidetyille Garmisch-Partenkirchenin talviurheilupäiville 

yritettiin saada mahdollisimman paljon osallistujia. Saksan suunnitelmiin kuului myös 

miehitetyn Ranskan urheilijoiden saaminen mukaan kisoihin, mutta suunnitelma epäonnistui. 

154
 

 

Suomelle 2.-9. helmikuuta 1941 käydyt kisat olivat pienestä osanottajamäärästä huolimatta 

menestys. Tuloksena oli kolme kultaa ja kolme hopeaa, sekä yksi pronssimitali, joiden 

ansiosta Suomi oli kisojen paras maa. 18 kilometrin hiihtokilpailussa Jussi Kurikkala jäi 

toiseksi, joten tulos oli huonompi kuin vuoden 1939 MM-kilpailuissa Zakopanessa, jossa 
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Kurikkala oli voittanut kultaa. Cortinassa 50 kilometrin kilpailun Kurikkala vei kirkkaasti 

ennen neljän ruotsalaisen ryhmää. Paavo Vierto huipensi kaksoisvoiton mäkihypyssä, mutta 

hänen riemunsa lyhyeksi. Paitsi että kansainvälinen hiihtoliitto mitätöi kisojen mitalit heti 

sodan päätyttyä 1946, koki Vierto kohtalonsa SS-miehenä rintamalla Ukrainassa jo syksyllä 

vuonna 1951. Mielenkiintoista on, että samalla maaperällä, samana vuonna, kaatui Helsingin 

kolmimaaottelun suuri sankari, juoksija Rudolf Harbig.
155

 Näin Suomen ja Saksan 

urheilijoiden kohtalot kietoutuivat yhteen. 

 

4.2.3 Akselivaltioiden ”kaksoiskisat” Garmisch-Partenkirchenissä 

Italia ja etenkin Saksa toivoivat Cortinan MM-kisojen toteutumista, sillä vain noin viikkoa 

myöhemmin järjestettiin talviurheilupäivät Etelä-Saksassa, Alppien kupeessa, sijaitsevassa 

Garmisch-Partenkirchenissä. Näihin mittelöihin toivottiin mahdollisimman laajaa osanottoa, ja 

kyseessä oli eräänlainen kaksoistapahtuma: ensin kilpailtiin osallistujamaiden A-joukkueiden 

kesken 13.-23. helmikuuta 1941. Heti tämän jälkeen, 27.2.–2.3.1941 käytiin nuorisojärjestö 

Hitler-Jugendit omat talviurheilukisat, joita kutsuttiin nimellä ”Winterkampfspiele”. Toisaalta 

kaksoistapahtuman nimitys synty myös siitä, että moni urheilija matkusti paikan päälle 

suoraan Cortinan MM-kilpailuista. Osanottajia oli lähes yhtä paljon kuin Cortinassa, tosin 

norjalaiset urheilijat olivat edelleen lakossa – saksalaisia heidän puuttumisensa kismitti, sillä 

norjalaisia pidettiin hiihtolajien emämaana.
156

 Ruotsalaiset sen sijaan osallistuivat myös 

talviurheiluviikoille, mikä näytti norjalaisten silmin yhteisen pohjoismaisen arvopohjan 

rapautumisena.
157

  Urheilullisesti talviurheiluviikko päättyi saksalaisten voittoon 96,5 

pisteellä. Italia ylsi toiseksi, lyöden lopputuloksissa Suomen vain puolikkaalla pisteellä. 

Seuraavina tulivat Ruotsi ja Sveitsi. MM-kilpailujen tavoin poissa oli kuitenkin monia 

kohtalaisen menestyneitä talviurheilumaita, kuten Puola, Ranska, Hollanti, USA, Norja. Poissa 

oli ymmärrettävästi myös Englanti, mikä käytännössä tarkoitti Kanadan 
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jääkiekkomaajoukkuetta. Näin tuloksilla oli urheilullisesti ainoastaan rajallinen painoarvo. 

Saksan kohdalla Garmisch-Partenkirchen oli uusi tilaisuus kiillottaa omaa ulkokuvaa, mikä 

näkyi lehdistölle suunnatussa kaksinaismoraalisessa lähestymistavassa. Ulkomaisia toimittajia 

pidettiin hyvänä Saksan Auswärtiges Amtin toimesta. Maan sisäisen propagandan osalta 

tilanne oli toinen: hiihtourheilu kuului Goebbelsin silmissä niihin plutokraattisuutta ja 

elitismiä henkiviin lajeihin, joita oli syytä käsitellä vaimennetuin äänenpainoin.
 158

 

 

TUL:n urheilijoiden suhtautuminen Saksassa järjestettyihin kilpailuihin oli kaksijakoinen. 

Varsinaisille talviurheilupäiville ei tiettävästi osallistunut yhtäkään liiton urheilijaa, eikä näistä 

löydy mainintaa TUL-lehdestä tai liiton pöytäkirjoista. Toisaalta Hitler-Jugendin tapahtumaan 

osallistui kuitenkin kolme nuorta työväenurheilijaa.
159

 Kutsu kilpailuihin tuli Saksan Helsingin 

lähetystön kautta. Joukkueen keräsi yhteen SVUL, ja siinä oli kolmetoista 16–18 -vuotiasta 

nuorta. Myös yksi partiolaisten edustaja oli mukana. Huomattavaa on, tärkeimpinä 

valintakriteereinä mainitaan virheetön käytös ja tyydyttävät saksankielen taidot, pikemmin 

kuin urheilulliset ansiot.
160

 Epäilemättä valitut nuoret olivat urheiluominaisuuksiltaan 

esimerkillisiä, mutta valintaperusteiden pohjalta voi päätellä, että suomalaiset pitivät erityisen 

tärkeänä onnistuneiden suhteiden säilyttämistä kisaisäntiin. Urheilulehti raportoi, kuinka 13 

urheilijapoikaa matkustaa Saksaan ”Hitler-Jugend –järjestön kutsumana seuraamaan 

Garmisch-Partenkirchenin talviuheilupäiviä sekä tutustumaan muutenkin Saksan nuorison 

talviurheiluun”. Lähtevien joukossa oli poikia SVUL:n alaisesta Poikaurheiluliitosta, 

Suojeluskunnan poikaliitosta, TUL:n jäseniä, siirtopoikia sekä partiopoikia. Talviurheiluviikon 

jälkeen poikajoukkue matkusti vielä Berliiniin ja Müncheniin tutustumaan uuden saksalaisen 

yhteiskunnan ihmeisiin.
161
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Suomalaisvieraiden saapuminen oli saksalaisille mieleen, mutta ulkokuvan suhteen 

Goebbelsin propagandakoneisto oli edelleen varpaillaan. Vielä 1940 talviurheiluviikon 

valmistelut esitettiin saksalaislehdistön yleis- ja politiikanosastoissa, mutta 1941 

talviurheiluviikon tuloksia oli lupa esittää vain lehtien urheiluosastoissa. Suomea koskeva 

uutisointi oli Saksan lehdistössä täysin kontrolloitua talvella 1941. Helmikuun 11. päivä 

propagandaministeriö varoitti tiedotteessaan urheilusuhteiden politisoitumisesta. Lopulta 

23.3.1941 Goebbels kielsi lopullisesti teksti- ja kuvakertomukset elitististä urheilumuodoista, 

joihin todistetusti myös hiihto kuului. Suomen asioista kirjoittaminen ei näitä reunaehtoja 

lukuun ottamatta ollut kiellettyä ja Suomi esiintyi monissa saksalaislehdissä tiuhaan, etenkin 

urheiluosastoissa.
162

 Suomella ja sen urheilulla oli Saksalle myös propagandistinen ja tarkkaan 

säädelty merkitys. Samalla myös propagandakoneiston oma käsitys urheilun esillepanosta 

kehittyi ja eli jatkuvasti. 

 

4.2.3. Äänenpainoja keväällä 1941 

 

Hiihtotapahtumien jälkeen Suomella ja Saksalla oli myös varsinaisia maaotteluita keväällä 

1941. Helmikuun alussa Passaussa käydyn nyrkkeilymaaottelun lisäksi maat kohtasivat vielä 

uudelleen 12.2. Stettinin kaupungissa, tosin kyseessä oli epävirallinen maaottelu. Erikoisiin 

tapauksiin kuului keilailun kolmimaaottelu toukokuussa, jolloin Suomi kohtasi Ruotsin ja 

Saksan Helsingissä.
163

 Suomalaisessa lehdistössä elettiin urheilun raportoinnin suhteen 

hiljaisempaa kautta, mutta Urheilulehti oli ymmärrettävästi aiheesta kiinnostuneempi. 

Helmikuun 25. päivän numerossaan lehti tiesi kertoa Suomen hiihtäjien harjoittelusta, joka oli 

tänä talvena runsaiden kansainvälisten kilpailujen ansiosta muodostunut poikkeuksellisen 

vilkkaaksi. Samoin lehti tarjosi lukijoilleen ennakkopaketin seuraavan kesän maaotteluista, 

joissa suomalaisurheilijat tulisivat kohtaamaan Ruotsin ja Saksan ohella Unkarin. Viikkoa 
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myöhemmin lehti raportoi laajasti myös poikajoukkueen onnistuneesta vierailusta Hitler-

Jugendin talviurheilupäivillä. Lisäksi kerrottiin elokuuksi sovitusta Suomi-Saksa-

painimaaottelusta.
164

 Urheilua seuranneille suomalaisille Saksan muodostui entistä 

läheisemmäksi kumppaniksi. Mutta mikä oli tilanne muuten, oliko tavallisilla kansalaisilla 

käsitystä siitä, mihin suuntaan Suomen ja Neuvostoliiton sekä Saksan väliset suhteet olivat 

kehittymässä?  

 

Suomen ja Saksan sotilaallisia suhteita tuotiin jatkosodan syttymiseen asti esiin vain 

vaimennetulla sävyllä. Rivikansalaisten, urheilijoiden ja lehtien lukijoiden kannalta on 

huomioitava, että sodanuhka leijui Suomen yllä jatkuvasti, mutta millä tavalla tilanne tulisi 

purkautumaan, siitä ei ollut käsitystä kuin aivan kourallisella maan keskeisiä päättäjiä. Mikä 

oli tässä urheilusuhteiden rooli? Kuten Kristina Exner-Carl
165

 on todennut, keväällä 1941 

Suomen ja Saksan urheilusuhteita ei ollut mahdollista enää ymmärtää ilman maiden välistä 

lähentymistä myös muilla osa-alueilla. Tavalliselle suomalaisille lisääntynyt saksalaisvaikutus 

ilmeni etenkin Urheilulehden sivuilla. Huhtikuussa 1941 ilmestyneessä artikkelissa 

ihmetellään suomalaisjuoksijoiden laiskuutta saksalaisiin verrattuna: ” Saksassa ei sota tunnu. 

siellä on parhaillaan katu- ja metsäjuoksujen sesonki täydessä käynnissä - - meillä ei 

juoksijoita saa suurin surminkaan edes yhtä kertaa juoksemaan kadulle. Mutta Saksassa 

ymmärretään tämmöisten juoksujen propaganda-arvo ja siksi niitä harrastetaan". Sama lehti 

raportoi valmistautumisesta heinä-elokuun vaihteessa Helsingissä järjestettävään ammunnan 

neliotteluun, johon osallistuisivat Saksa, Suomi, Tanska ja Ruotsi.
166

 Myöhemmin huhtikuussa 

paneudutaan saksalaisen ylioppilasliikunnan merkityksellisyyteen. Sanankäänteet, jolla 

suomalaisylioppilaiden vätysmäisyyttä kuvataan, ovat suorastaan riemastuttavia: ”Vanhan 

Heidelbergin aikuiset ylioppilaat muistamme romaanien ja itkuherkkien näytelmien 

ikuistamina - - nyt on tyyppi kokonaan muuttunut. Oluenpönäkät pojat ovat hävinneet. Sijalle 
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on tullut voimakkaita, jänteviä yksilöitä - - mutta kummakos tuo: Jokaisen saksalaisen on 

ylioppilaaksi tultuaan suoritettava vuoden urheilukurssi, ennen kuin hän voi jatkaa opintojaan 

muilla aloilla - - mitähän laiskanpulskeat maisterinalkumme tästä ajattelevat?".
167

 

 

Saksalaisten lisääntynyt vaikutus oli huomattava urheilun ja kulttuurin aloilla, mutta 

sotilaallisesti ja diplomaattisesti tilanne oli edelleen epäselvä. Stalin yritti kieltää konfliktin 

Saksan kanssa loppuun asti. Tästä syystä talvella 1941 Neuvostoliiton ja Saksan väleissä 

pyrittiin liennytykseen, eihän myöskään Saksa halunnut saattaa päävihollistaan liian 

varuilleen, vaikka hyökkäystä ja Ribbentrop-Molotov –paktin rikkomista valmisteltiin 

kulisseissa. Liennytyspolitiikkaan viittaavan suunnanmuutoksen havaitsi myös Berliinin 

lähettiläs T.M. Kivimäki, joka raportoi huhtikuun lopulla useasti. Suomen lähettiläs vaihdettiin 

Zotovista hienostuneempaan Orloviin. Reaalipolitiikassa muuttui kuitenkin harva asia, 

esimerkiksi viljahankintoja Neuvostoliitosta ei saatu käyntiin, ainoa myönnytys oli, ettei 

Moskova enää vastustanut Suomen ja Ruotsin aikaisemmin haikailemaa puolustusliittoa, 

missä muutos tapahtui liian myöhään. Toukokuuhun 1941 mennessä Suomen ja Saksan 

suhteet olivat jo oleellisesti lähentyneet, eikä Ruotsi tuntenut sen pahemmin enää kiinnostusta 

liittoa kohtaan, mikä ilmeni Ruotsin ulkoministeri Güntherin vieraillessa toukokuussa.
168

 

 

Jopa suomalaisista sotilaista valtaosa oli tietämättömiä tilanteen kehityksestä. Mannerheim 

kielsi 20.5. upseeristoa puhumasta sodanuhkasta. Saksalla kaksoistaktiikka, jossa vuodettiin 

siviili-, diplomaatti- ja sotilaslähteistä keskenään ristiriitaista tietoa. Näin reaalipolitiikan 

kehityksestä olivat jopa korkea-arvoiset suomalaispoliitikot epätietoisia Todellinen päätös 

Suomen johtoportaassa sotaretkestä Neuvostoliittoon yhdessä Saksan kanssa tehty jo 

helmikuussa 1941, ja sotilaallinen koordinointi alkoi toukokuun lopussa.
169
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Toukokuussa tapahtui myös urheilurintamalla. Tosin merkittävin koitos ei liittynyt Saksan 

kanssa puhjenneeseen urheiluvaihtoon, vaan 14. toukokuuta käydyssä marssimaaottelussa 

Suomi ja Ruotsi kilpailivat siitä, kumpi saa jalkeille suuremman joukon marssijoita 

suorittamaan kymmenen tai 15 kilometrin matkan määräajassa. Lyhyemmän matkan marssivat 

naiset ja lapset. Kutsu oli tullut tammikuussa 1941 Ruotsin kävelyurheiluliitolta. Suomalaisille 

suotua väkilukutasoitusta ei lopulta tarvittu, sillä suomalaisia marssijoita osallistui yli 1,5 

miljoonaa, kun ruotsalaisia marssijoita oli vain 900 000. Tapahtuma kävi esimerkkinä siitä, 

kuinka tärkeän roolin urheilu sai välirauhan aikaisessa Suomessa: massaliikunnasta tuli kansan 

puolustuskunnon ylläpitäjä, mutta myös mielialan kohottaja. Tästä kertoi myös uusi 

Massaurheilu –lehti, joka alkoi ilmestyä samana keväänä Vapaan Työväen Urheiluliiton 

julkaisemana.
170

 Toukokuussa ilmestyi myös urheilutohtori Carl Diemin
171

 artikkeli 

Urheilulehdessä, ”Urheilu elää vahvana sodasta huolimatta”. Siinä Kansain olympiainstituutin 

johtaja esittelee mielenkiintoisen näkemyksen universaalista olympia-ajatuksesta, jonka hän 

toteaa olevan ”koko ihmiskunnan käsittävä aate”. Ehkä hän todella on myös tätä mieltä, mutta 

ketkä ihmiskuntaan laskettiin? Ei Saksan propagandassa ainakaan heidän perivihollisiaan, 

neuvostokansoja ja juutalaisia. Voikin todeta Diemin mainitseman universaalin olympia-

ajatuksen liittyvän ulkopolitiikan realiteetteihin. ”Urheilu on osoittautunut arvokkaaksi 

kanssakäyntimuodoksi sotaa käyvien ja sodan ulkopuolella pysyneiden maiden välillä”. 

Suomen ja Saksan suhteessa urheilu oli osoittautunut hyväksi yhteistyökanavaksi ja hän 

korostaa kesällä 1941 sovitun uuden kolmimaaottelun merkitystä. Diem tekee myös selväksi 

Saksan tavoite tilan sota-ajan urheilussa: ”Sota ei kuitenkaan milloinkaan ole riittävä syy 

olympiatoiminnan lopettamiselle, sillä milloin koittaa aika, jolloin maailmassa ei sodittaisi?”.  
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Vuonna 1941 oli ehditty käydä neljä maaottelua Suomen ja saksan välillä. Kesän piti olla 

jälleen aktiivista aikaa, mutta tasan kuukausi marssimaaottelun jälkeen suunnitelmat 

muuttuivat molempien maiden hyökätessä Neuvostoliittoon.  

4.3. Urheilu antaa uhrinsa 

4.3.1. Urheilukesästä tulee sotakesä 

Saksa aloitti oman hyökkäyksensä Neuvostoliittoon osana edellisestä syksystä suunniteltua 

operaatio Barbarossaan. Näin 22. kesäkuuta 1941 muuttui myös Suomen tilanne: 

Neuvostoliiton pommitettua suuria rannikkokaupunkeja, Kotkaa, Turkua ja Helsinkiä, joutui 

pääministeri J.W. Rangell toteamaan maiden olevan sodassa. Mahdolliseen uuteen sotaan 

valmistautuminen oli näkynyt urheilijoiden elämässä jo kesäkuun ajan - myös 

aktiiviurheilijoita kutsuttiin vanhoihin sotilasyksiköihinsä ylimääräisiin sotaharjoituksiin. 

Saksan urheilujohto tunnusti tosiasiallisen tilanteen heti hyökkäyksen alettua: valtakunnan 

urheilujohtaja Hans von Tschammer und Osten totesi 27. kesäkuuta, että heinäkuun osalta 

kaikkea kansainvälistä urheiluvaihtoa oli tarkasteltava kriittisesti ja varauduttava peruutuksiin.  

Annettu käsky laajentui pian koskemaan myös elo- ja heinäkuuta.
172

 Tästä huolimatta Saksa ei 

lopettanut täysin urheilukilpailujaan, sillä heti heinäkuun alussa Urheilulehti kertoi Italian ja 

Saksan yleisurheiluottelusta Bolognassa, jossa kaiken lisäksi saavutettiin vielä kelvollisia 

tuloksia.
173

 Lehti päivitteli jo kesäkuun puolella, kuinka Suomen ja Sakan tilanteet poikkeavat 

toisistaan siinä, että vain Saksalla oli mahdollisuus pitää urheilijansa pois rintamalta uuden 

hyökkäyksen alettua.
174

 

 

Ajan henki on nähtävillä suomalaisessa lehdistössä koko kevät-kesän 1941 ajan. 

Urheiluraportoinnista vastasi pitkälti Suomen Urheilulehti, sillä päivälehtien sivut täyttyivät 

tärkeämmistä uutisista, kuten sotatilanteen etenemisestä, pommitusten kuvauksista ja 
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sosiaalisista kysymyksistä, joista tärkeimpiin kuului menetettyjen alueiden evakkoväen 

uudelleen asuttaminen. Mutta uuden sodan alettua muuttui sävy Urheilulehdessäkin. 

Heinäkuun puolivälissä komeili lehden etusivulla marsalkka Mannerheimin kuuluisa 

päiväkäsky, jossa hän toistaa vuoden 1918 lupauksen Itä-Karjalan ja sukulaiskansojen 

vapauttamisesta.
175

 Pian lehden sivut täyttyivät jo urheilun isänmaalle antamista uhreista.
176

 

 

Hyökkäys Neuvostoliittoon muodostui pian realiteetiksi myös saksalaisille, vaikka vielä 

heinäkuun puolivälissä Saksan urheiluliitto NSRL uskoi, että loppukesän maaottelut voitaisiin 

viedä päätökseen. Kuitenkin jo 31.7 Tschammer päätti, että maaottelut oli peruttava ainakin 

syyskuun loppuun asti.
177

 Berliiniin sovittu kolmimaaottelu alkoi olla lopullisesti vaarassa. 

Urheilulehti kävi varmuuden vuoksi ”paperiottelun” kolmen maan välillä, jossa se totesi 

nykyisen tulostason valossa, että maaottelu tulisi toteutuessaan päätymään Saksan voittoon, 

Ruotsin jäädessä toiseksi ja Suomen viimeiseksi.
178

 Kysymys alkoi olla kuitenkin olla lähinnä 

teoreettinen.  Martti Jukola totesi maaotteluiden olevan tärkeitä, mutta ”niin tärkeitä ne eivät 

voi olla, että urheilijoita pitää niistä varten ’irrottaa’ harjoitusleirille rintamalta”.
179

 Jo paria 

viikkoa myöhemmin oli saapunut tieto, että vuoden 1941 kolmimaaottelu siirretään 

määrittelemättömälle ajankohdalle. Tämän otti Jukola vastaan helpottuneena: hänen 

mielestään urheilijan olisi vaikeaa palvella ”kahta herraa” - sodassa ja urheilussa.
180

  

 

Pienimuotoiset urheiluvierailut jatkuivat vielä loppukesästä. Hitler-Jugendin kesäkilpailuissa 

Breslaussa nähtiin elokuussa aikaisempien talvikisojen tavoin Suomen poikajoukkue.
181
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Kuitenkin virallisella tasolla maaotteluiden järjestäminen vaikeutui edelleen, sillä Saksan 

urheiluliitto NSRL päätti syyskuun lopulla jatkaa kansainvälisen urheiluyhteistyön seisausta 

kolmella kuukaudella.
182

 Tästä huolimatta Helsinkiin sovittu Suomen ja Saksan 

jalkapallomaaottelu toteutui ehkä hieman yllättäen – urheilullisesti ottelu ei ollut Suomelle 

niinkään juhlava, sillä saksalaiset poistuivat voittajina 0-6 –lukemin.
183

 Lokakuun alun jälkeen 

urheiluyhteistyö Saksan kanssa vaimeni samalla, kun hyökkäys Neuvostoliittoon rauhoittui 

asemasodaksi. 

 

4.3.2 Suunnitelmat Euroopan urheilukonferenssista 1942  

Vuoden 1941 hyvin alkanut urheiluvaihto Saksan kanssa oli realisoitunut lopulta neljänä 

virallisena maaotteluna. Lisäksi lukuisat urheilijat vierailivat pienemmissä kilpailuissa 

molemmin puolin. Joukossa oli yleisurheilijoiden lisäksi nyrkkeilijöitä, pyöräilijöitä ja 

keilaajia. Sotatilanteen edistyessä virallisten otteluiden järjestäminen kävi molemmille 

osapuolille liian hankalaksi. Lähteistä käy ilmi, että saksalaisten rintama alkoi rakoilla sekä 

julkisesti että kulissien takana: talvella 1942 sekä talviurheilupäivät että hiihdon MM-kilpailut 

peruutettiin. Carl Diem kirjoitti päiväkirjaansa katkeria merkintöjä Saksan sotaponnistelujen 

järjettömyydestä. 
184

 

 

Suomen ja Saksan välillä vuoden 1942 viimeiseksi kohtaamiseksi jäivät nyrkkeilyn EM-

kilpailut Breslaussa tammikuun lopulla sekä neljän maan voimisteluottelu Berliinissä 

maaliskuun puolessa välissä. Urheilujohtajilla oli silti edelleen suuria suunnitelmia. Urho 

Kekkosen eteenpäin puskevasta voimasta tuli jatkosodan aikana yksi keskeisistä jakolinjoista 

Suomen kohtalonkysymyksissä. Tämä päti sekä sotilaspoliittisen tilanteen kehittymiseen että 

urheilun saralla tehtyihin aloitteiden kannalta. Heinäkuussa 1941 SUL:n ja olympiakomitean 
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puheenjohtaja Kekkonen kirjoitti kuuluisan avoimen kirjeen ”suomalaisille urheilijoille”, 

joissa hän totesi urheiluystävyyden syventyneen aseveljeydeksi, jonka tavoitteena oli 

bolshevismin kukistaminen. 
185

 Joulukuussa Kekkonen pyysi pääministeri Rangellia ottamaan 

pois etulinjasta 30-40 urheilijaa. Kekkosen mukaan olisi surullista, jos Suomen parhaat 

urheilijat saisivat ”likaisen kirgiisin ampuman kuulan kalloonsa”. Samaan aikaan saksalaiset 

puuhasivat täyttä vauhtia Euroopan urheilukonferenssia, jonka tarkoituksena oli luoda perusta 

sodanjälkeiselle yhteistyölle. Elokuun 1. päivänä 1942 järjestettiin tapaaminen Berliinissä, 

johon Kekkonen pääministeri J.W. Rangellin kehotuksesta osallistui ja piti puheen.
186

 

Tapaamisessa sovittiin konferenssin järjestämisestä lokakuussa 1942, sekä lupailtiin Suomelle 

ampuma- ja hiihtoliittojen puheenjohtajan paikkaa. Kekkosta tämä mahdollisuus imarteli 

suuresti.
 187

  

 

Saksan onni alkoi kuitenkin kääntyä syksyn 1942 aikana. Kekkonen seurasi loppusyksystä 

Saksan juuttumista Stalingradiin ja alkoi vakuuttua siitä, että Saksa häviäisi sodan. Vaikka 

Kekkonen jatkoi saksalaissuuntauksen tukemista nimimerkkinsä Pekka Peitsen suulla vielä 

vuoden 1943 aikana, alkoi hän siirtyä lähemmäksi rauhanoppositioita ja kääntyä pääministeri 

Rangellin vastustajaksi.
188

 Oma osana muutoksessa oli Ruotsin jalkapalloilijoilla, jotka löivät 

saksalaiset lukemin 2-3 Berliinissä syyskuun lopussa 1942. Saksan menestyksellisestä 

ulkokuvasta tarkka Goebbels kielsi maaottelun Berliinissä tästä eteenpäin. Kolme viikkoa 

myöhemmin Auswärtiges Amt ilmoitti Euroopan urheilukonferenssin perumisesta.
189

 

Keskeinen merkitys oli myös Tschammerin kohtalolla, sillä maiden urheilusuhteille keskeinen 

vaikuttaja menehtyi osana akselivaltioiden suurtappiota Stalingradissa.
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Päätelmät 

Tutkimukseni lähti liikkeelle hätkähdyttävästä valokuvasta. Siinä vaikutuksen tekee nykyisellä 

Mannerheimintiellä liehuvat hakaristiliput. On syyskuu 1940. 

 

Tässä tutkielmassa lähdin alun perin hakemaan vastauksia kysymykseen siitä, miten tähän 

tilanteeseen oli tultu. Sota-ajan Suomen historiaa lukiessa ja tutkiessa käy selväksi, että 

saksalaisilla oli keskeinen vaikutus Suomen kohtaloon. En kuitenkaan lähtenyt niin sanotun 

ajopuuteorian tai sen kumoamisen linjalle. Kysymys syyllisyydestä tai syyttömyydestä ei ole 

tutkimukseni kannalta oleellinen. 

 

Kansallissosialistinen Saksa todella saapui Suomen vieraaksi. Näin tapahtui myös vuonna 

1918, kun saksalaiset kutsuivat itsensä ratkaisemaan kansalaissotaa. Tällä kertaa tilanne oli 

toinen: Saksa oli jättänyt Suomen pulaan talvisodassa, mutta teki nyt uusia tunnusteluja. 

Nostin tässä tarkastelussa Hans-Joachim Teichlerin tutkimuksen esiin, sillä se alleviivaa 

kolmimaaottelun synnyn kannalta muutamia keskeisiä tekijöitä. Ensiksi, Saksa oli juonitteleva 

ja häikäilemätön omassa ulkopolitiikassaan. Se oli valmis lupaamaan yhtä jollekin ja toiselle 

toista. Suomen roolin on tulkittu kasvaneen Hitlerin suunnitelmissa vasta sen jälkeen, kun 

operaatio Barbarossasta päätettiin. Mitään periaatteellista kiinnostusta Suomea kohtaan ei 

ollut. Urheilu oli eräs osa-aluista, joita saksalaiset hyödynsivät omassa ulkopolitiikassaan. 

Urheilu oli väline, jolla saatettiin tunnustella jo kerran menetetyn luottamuksen palauttamista. 

Urheilu oli myös väline, jolla puolueettomien maiden kanssa saatettiin lähentyä 

mutkattomasti. Tätä tarkastelua vasten kolmimaaottelu näyttää poliittiselta tapahtumalta – 

mutta ei välttämättä sen osallistujille, vaan miehille kulissien takana ja puhujanpöntöissä. 
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Toiseksi, Saksan urheilupolitiikassa on huomattava sen varovaisuus ja toisaalta ristiriitaisuus. 

Propagandaministeri Joseph Goebbels oli äärimmäisen tarkka siitä, ettei yhteistyökumppaneita 

saanut suututtaa. Hänen totaalinen valtansa lehdistöä kohtaan rakoili vain muutaman kerran; 

vaikka kolmimaaottelussa ei ollut lupa kirjoittaa mitään sotaan liittyvä, ylistivät 

saksalaislehdet suomalaisia sotaveteraaneja – tämä oli mahdollista, sillä kontekstina oli 

osittain viattomalta vaikuttanut urheilu. Ristiriitaisuus tuli esiin puolestaan kummallisuuksina, 

kuten hiihtourheilun karsastamisena ”eliitin lajina”. Kolmannen valtakunnan 

urheilupolitiikkaan sotkeutui myös koko järjestelmää leimannut valtataistelu; ministeriö 

vastaan ministeriö. Hans von Tschammer joutui toteamaan toimivansa vain Goebbelsin 

sallimuksen rajoissa. Tschammerin elämä oli kuin pienoiskuva saksalaisesta urheilusta – hän 

laittoi järjestökentän natsi-ajan asuun ja kuoli lopulta itse Stalingradissa. Tehokas mies, mutta 

väärällä puolella. Carl Diem puolestaan väisti vastaavanlaiset karikot ja jatkoit uraansa myös 

sodan jälkeen. 

 

Saksan omalaatuisen urheilujärjestelmän esiin tuominen on mielestäni ollut perusteltua, vaikka 

se katkaiseekin tutkimukseni välirauhan ja jatkosodan alun urheilusuhteista. Vasta tämän 

valtapolitiikan hahmottaminen vie syvemmälle sitä, miksi Saksa oli kiinnostunut urheilemaan 

suomalaisten kanssa juuri syyskuussa 1940 ja sen jälkeen. Tarvittavat suhteet saatettiin luoda 

kulissien takana muutenkin. 

 

Varsinainen kiinnostuksen kohteeni oli suomalaisten suhtautuminen saksalaisten tuloon. Tässä 

lehdistö sekä aikalaiskirjallisuus tarjoavat vain osan totuutta, mutta ikkuna on riittävästi auki, 

jotta siitä voidaan tarkastella tuota dramaattista aikaa urheilun kannalta. Eivät suomalaiset 

lehtimiehet mitään puupäitä olleet. Turpaan tuli jalkapallossa lukemin 0-13, mutta 

saksalaislehdet vain kehuivat suomalaisia ritarillisiksi vastustajiksi. ”Saksalaiset lyövät meitä 

heinällä”, todettiin erään suuren päivälehden sivuilla. Maaottelupäivien tunnelmasta 

konkreettista antia tarjoaa suhtautuminen lippuihin. Lehtien haastattelemat kansalaiset 

totesivat, etteivät ole koskaan nähneet näin monia lippuja kuin stadionilla kolmimaaottelun 
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aikaan. Saman havaitsivat saksalaislehdet. Ei ole epäilystä, etteikö natsivaltakunnan lippu olisi 

tullut helsinkiläisille tutuiksi. 

 

Mutta pian tämä kaikki peittyi uuden sodan savuihin. Kolmimaaottelu edusti ennen kaikkea 

lepohetkeä karusta arkitodellisuudesta, pommituksista ja miestappiosta. Se oli pieni keidas 

kahden, raskaan sotaponnistuksen välillä. Rehti urheilu toi maiden välisiin suhteisiin 

inhimillisyyttä. Tämän totesi myös Carl Diem kirjoituksessaan ”Urheilu elää sodasta 

huolimatta”, jossa hän toteaa: ”Urheilu on osoittautunut arvokkaaksi kanssakäyntimuodoksi 

sotaa käyvien ja sodan ulkopuolella pysyneiden maiden välillä”.
190

 Inhimillisyyttä osoitti 

myös se tapa, jolla ruotsalaiset suhtautuivat suomalaisiin: moni kolmimaaottelua seurannut 

sotaveteraani oli tuolloin tuskin parikymppinen poika. 

 

Oliko kyse sotasensuurista, vai eivätkö suomalaiset lehdet vain keksineet moitittavaa 

saksalaisista vieraistaan? Tuttuja oli kaiketi helpompi arvostella, sillä yllättäen suurinta 

eripuraa herätti SUL:n ja TUL:n miesten yhteistoiminta. Talvisodan yksimielisyys ei kaikissa 

asioissa kantanut urheiluun asti, mistä kertoi TUL-lehden ”Koukun” ja HS:n Sulo ”Simeoni” 

Kolkan käymä poleeminen kärhämä. Simeonin mielestä kun työväenurheilijat suoriutuivat 

kolmimaaottelussa kelvottomasti. Helppoa ei ollut TUL:n puolellakaan, sillä Cortina 

d’Ampezzon talvikisoista vaiettiin sekä liitossa että lehdessä, eikä mukana ollut 

työväenurheilijoita. 

 

On vaikea olla pohtimatta Urho Kekkosen roolia Suomen ja Saksan urheilusuhteissa. Ari Uino 

on jo selvittänyt Kekkosen mietteitä ja motiiveja. Miksi hän oli niin innokas rakentamaan 

uutta eurooppalaista urheilujärjestöä saksalaisten kanssa? Ehkä tässä olisi vielä aihetta 

jatkotutkimukselle. Toisaalta myös maaotteluissa esiintyneiden lippujen merkitystä voisi vielä 

syventää. Tutkija Tuomas Tepora on pohtinyt Suomen lipun ristiriitaista asemaa teoksessaan 
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nationalismista ja veriuhrista. Kuinka syvälle nationalististen symbolien ympärille kietoutuva 

logiikka oli yhteneväinen Suomen ja Saksan välillä. 

 

Miksi kolmimaaottelu on jäänyt historiankirjoituksessa sivuosaan? Osa selittyy epäilemättä 

sen vähäisellä merkityksellä verrattuna tulevien vuosien tapahtumiin. Suhde Saksaan 

konkretisoitui aivan muilla osa-alueilla ja pohdiskelu tällaisten symbolisten tapahtumien 

merkityksestä jäi jälkipolvien tehtäväksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Lähteet 

Alkuperäislähteet 

 

Suomen urheiluarkisto (SUA), Helsinki 

 

Suomen Urheiluliitto SUL 

- johtokunnan pöytäkirjat 1940-1942 

- vuosikertomukset 1940-1942 

 

Työväen Urheiluliitto TUL 

 

- liittotoimikunnan pöytäkirjat 1940-1942 

- vuosikertomukset 1940-1942 

 

Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto SVUL 

- liittotoimikunnan pöytäkirjat 1940-1942 

 

Urteil des Bayerischen Obersten Landesgerichts vom 15. März 1989, Aktenzeichen 3 St 

133/88, Fundstelle: NJW 1990, 2006 

 

Sanoma- ja aikakauslehdet  

 

Ajan Suunta (AS)     1940 

Dagens Nyheter (DN)     1940 

Das Reich      1940 

Helsingin Sanomat (HS)     1940-1941 

Hufvudstadsbladet (Hbl)   1940 

Suomen Sosialidemokraatti (SSD)  1940 

Suomen Urheillehti (SU-lehti)  1933, 1936, 1940 -1941 

Svenska Dagbladet (SvD)   1940 



79 

 

Svenska Pressen (SP)   1940 

The Times    1936 

TUL-lehti    1940-1941 

Urheilu    1941 

Uusi Suomi (US)   1940-1941 

Völkischer Beobachter   1940-1941 

 

Muut lähteet 

Internet ja televisio 

 

Albumit auki. http://albumit.lasipalatsi.fi/suomi/index.html. 28.3.2012. 

Alexander Stubbin haastattelu. A-studio. YLE TV 1. 26.3.2012. 

 

Julkaisemattomat opinnäytteet 

 

Määttänen, Tarmo: Suomen ja Saksan urheilusuhteet vuosina 1933-1941. Pro gradu –

tutkielma, Helsingin yliopisto 1990. 

 

Kirjallisuus 

 

Aronen, Jari et al.: Suomalaisten suhtautuminen kansallissosialistisen Saksan olympiakisoihin 

1936. Teoksessa: Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja 1994. Joensuu 1994. 

Bernett, Hajo: Der Weg des Sports in die nationalsozialistische Diktatur. Schorndorf 1983. 

Burleigh, Michael: Kolmas valtakunta. Juva 2004.  

Exner-Carl, Kristina: Sport und Politik in den Beziehungen Finnlands zur Sowjetunion 1940-

1952. Wiesbaden 1997. 

Hentilä, Seppo: Suomen työläisurheilun historia I. Hämeenlinna 1982. 

http://albumit.lasipalatsi.fi/suomi/index.html.%2028.3.2012


80 

 

Hentilä, Seppo: Poliittista urheilu ja urheilupolitiikkaa. Teoksessa Suomi uskoi urheiluun. 

Helsinki 1992. 

Holmäng, Per-Olof: Idrott och utrikespolitik. Kungälv 1988. 

Jokipii, Mauno: Jatkosodan synty. Keuruu 1987. 

Kokkonen, Jouko: Kansakunta kilpasilla. Urheilu nationalismin lähteenä 1900-1952. Helsinki 

2008, 

Large, David Clay: Nazi Games. The Olympics of 1936. New York 2007. 

Peltovuori, Risto. Sankarikansa ja kavaltajat 1940-1944. Helsinki 2000. 

Raatikainen, Voitto (toim.): Meidän kaikkien stadion. Porvoo 1994. 

Teichler, Hans-Joachim: Internationale Sportpolitik im Dritten Reich. Schorndorf 1991. 

Tikander, Vesa et al.: Sadan vuoden olympiadi. Helsinki 2007. 

Uebeschär, Gerd: Hitler und Finnland 1939-1941. 

Uino, Ari: Nuori Urho Kekkonen. Poliittisen ja yhteiskunnallisen kasvun vuodet 1900-1936. 

Helsinki 1985. 

Uino, Ari: Sodan ja rauhan mies. Urho Kekkosen vuodet 1939-1944. Keuruu 1998. 

Uino, Ari: Rillit pois ja riman yli. Urho Kekkonen urheilumiehenä. Keuruu 1999. 

 

 

 

  



81 

 

 


