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Tekstin ja kuvien rinnalla on 
kaavioita ja karttoja, jotka 
tiivistävät ja selventävät 
kurssisisällön monitahoisia ilmiöitä.

Kurssin yhtymäkohdat muihin 
kursseihin osoitetaan tekstissä 
integraatiomerkeillä.

Nettitehtävät kannustavat 
etsimään lisätietoa ja ohjaavat 
lisämateriaalien luo.

Tulkinta-aukeamilla on 
nostettu esiin jokin aikakauden 
keskeinen tapahtumasarja. 
Tapahtumasta esitellään 
erilaisia näkemyksiä. Teksti ja 
siihen liittyvät dokumentit 
ja kysymykset avaavat 
historian tutkimuksen 
monitulkintaisuutta. 
Tavoitteena on historiatieteen 
luonteen ymmärtäminen.

Nettitehtävä

Yksi itsenäisen Suomen historian dramaatti-
simmista puheista pidettiin talvisodan syttyes sä. 

Ulkoministeri Eljas Erkko välitti Suomen sano-
man maailmalle Yleisradion studiosta. Mikä 

on puheen keskeinen viesti? Löydät 
puheen Ylen Elävästä arkistosta 

hakusanoilla Ulkoministerin 
talvisotapuhe.
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Neuvostoliiton ja Saksan ul-
koasiainministerit Molotov ja 
Ribbentrop allekirjoittivat Mos-
kovassa 23.8.1939 koko maail-
maa ällistyttäneen hyökkäämät-
tömyyssopimuksen. Siihen liittyi 
salainen lisäpöytäkirja, jossa osa-
puolet sopivat etupiiriensä vä-
lisistä rajoista. Neuvostoliitto sai 
vapaat kädet Suomeen, Viroon, 
Latviaan sekä Puolan ja Roma-
nian itäosiin ja kuukautta myö-
hemmin myös Liettuaan.

Talvisota 1939–40

Toinen maailmansota alkoi syyskuun 1. päivänä 
1939, kun Saksa hyökkäsi Puolaan. Kaksi päi-
vää myöhemmin Iso-Britannia ja Ranska julis-
tivat Saksalle sodan. Saksan ja Neuvostoliiton 
elokuussa sopimia etupiirejä alettiin lunastaa, 
kun Neuvostoliitto miehitti syyskuun puolivä-
lissä Puolan itäosan. Lokakuun alussa 1939 se 
pakotti Viron, Latvian ja Liettuan luovuttamaan 
alueeltaan sotilastukikohtia. Baltian maat eivät 
ryhtyneet sotilaalliseen vastarintaan.

Pian tuli myös Suomen vuoro. Hal-
litus sai lokakuussa 1939 kutsun lähet-
tää edustajansa Moskovaan neuvotte-
lemaan aluemuutoksista ja Suomeen 
sijoitettavista Neuvostoliiton tukikoh-
dista. Suomessa armeija asetettiin häly-
tystilaan, vakinainen armeija siirrettiin 
Karjalan kannakselle ja reserviläiset 
kutsuttiin ylimääräisiin kertaushar-
joituksiin. Hallitus lähetti Moskovaan 
neuvottelijakseen J. K. Paasikiven. Hän 
sai kuulla Stalinilta Neuvostoliiton vaa-
timukset: Leningradin turvallisuuden 
takaamiseksi Suomen oli luovutettava 
kaistale Karjalan kannasta, Suomen-

kin suositteli sitä, mutta hallitus ei taipunut. 
Marraskuun puolivälissä 1939 neuvottelut kat-
kesivat. Toiveikasta hiljaiseloa kesti kaksi viik-
koa: kenties Neuvostoliitto olikin vain uhitel-
lut, eikä sodanvaaraa ollut? Tilanne kiristyi 
äkkiä uudelleen, kun ulkoasiainministeri Mo-
lotov syytti Suomea siitä, että sen tykistö oli 
tulittanut Karjalan kannaksella Neuvostoliiton 
puolella sijaitsevaa Mainilan kylää. Suomi selit-
ti, ettei sillä ollut rajan lähistöllä tykistöä, joka 
olisi voinut laukaukset ampua. Neuvostoliitto 
ei vastauksesta piitannut, vaan ilmoitti maiden 
välillä vuonna 1932 solmitun hyökkäämättö-
myyssopimuksen rauenneen ja katkaisi diplo-
maattisuhteet.

Marraskuun 30. päivän aamuna 
1939 Neuvostoliitto aloitti massiivisen 
hyökkäyk sen Suomeen maalla, ilmassa ja 
merellä. Puna-armeijan ylivoima oli mu-
sertava. Jo sodan ensimmäisenä päivänä 
vihollinen pommitti ankarasti Helsinkiä. 
Ulkomaiden lehdistö seurasi suomalais-
ten sitkeää puolustustaistelua tiiviisti, sillä 
maailmansodan muilla rintamilla oli talvel-
la 1939–40 hiljaista. Kansainliiton yleisko-
kous vetosi Suomen puolesta ja erotti Neu-
vostoliiton järjestöstä joulukuussa 1939.

Neuvostoliiton johto uskoi, että suo-
malaisten vastarinta murtuisi nopeas-
ti. Suomen tulevaa hallintoa varten Sta-
lin nimitti jo toisena sotapäivänä ”Suomen 
demokraattisen tasavallan kansanhalli-
tuksen”, jonka hän katsoi virallisesti edus-
tavan Suomea. Sen johtoon tuli Suomesta 
vuonna 1918 Venäjälle paennut punaisten 
johtaja O. V. Kuusinen, ja myös hallituk-
sen muut jäsenet olivat suomalaisia kom-
munisteja. Suomessa tämän ns. Terijoen 
hallituksen perustaminen suututti, eikä 
edes äärivasemmisto toivottanut sitä ter-
vetulleeksi. Stalinin erehdys johtui siitä, 
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lahden saaret ja Petsamosta Kalastajasaarennon 
Suomelle kuuluva osa. Lisäksi Hankoniemi oli 
vuokrattava Neuvostoliitolle sotilastukikohdak-
si. Vastineeksi Suomelle luvattiin kaksinkertai-
nen maa-alue Itä-Karjalasta. Se käsitti Repolan 
ja Porajärven pitäjät, joista Suomi oli joutunut 
luopumaan Tarton rauhassa.

Paasikivi toivoi, että Suomi voisi tehdä 
myönnytyksiä, ja ylipäällikkö Mannerheim-
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Analysoi ja tulkitse kirjan tietojen pohjalta Leslie Illingworthin pilakuvaa, joka on 
julkaistu 29.12.1939. Pienen miehen vyössä lukee ”Finland”.

Puna-armeijan hyökkäys ja Neuvostoliiton  
hyökkäyssuunnitelmat talvisodassa

että hän uskoi suomalaisten 
kommunistien kertomuksia, joiden 
mukaan Suomen työläiset odottivat vapautta-
jaansa eivätkä ryhtyisi vastarintaan.
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Pääluvun ensimmäinen kokoava 
tehtävä ohjaa ylioppilastutkinnon 
erilaisten tehtävätyyppien 
ratkaisemiseen ja sisältää selkeät 
vastausohjeet. Toisessa tehtävässä 
opiskelija saa harjoitella vastaavan 
tehtävän ratkaisemista itsenäisesti. 
Kolmas tehtävä ohjaa hakemaan 
lisätietoa luvun aiheista.
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1. Harjoitustehtävä
Suomi sai Euroopan moderneimman kansanedustuslaitoksen 
vuonna 1906. Ensimmäiset yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeu-
teen perustuvat vaalit pidettiin vuonna 1907.

a) Miten eduskunnassa edustettuina olleiden puolueiden kan-
natus vaihteli ensimmäisen kymmenen vuoden aikana 1907–
1917? (10 p.)

b)  Mitä selittäviä tekijöitä vaihteluille löytyy?  (10 p.)

Tilaston lukeminen  
ja tulkinta
Tilastojen avulla voidaan havainnoida 
tapahtuneita muutoksia, tehdä ver-
tailuja ja todentaa asioita. Tilastoista 
haetaan tietoja ja niiden pohjalta vas-
tataan kysymyksiin ja luodaan uusia 
kysymyksiä. Tilastoja täytyy osata lu-
kea eli etsiä niistä tietoja, ja niitä pitää 
tulkita eli tehdä johtopäätöksiä ja se-
littää syitä tilaston antamille tiedoille.  
Tämä kaikki tietysti tehtävänannon 
näkökulmasta.

Tilastotehtävässä pitää ensin sel-
vittää, millaisia tietoja tilasto sisältää. 
Kannattaa aloittaa otsikosta ja siirtyä 
rivien ja sarakkeiden tai graafisessa 
esityksessä akselien selityksiin.  
Niistä selviää

  mitä asiaa taulukko kuvaa
  mikä on tutkittava joukko
  mikä on havaintojen ajankohta  

eli milloin asiaa on havainnoitu
  mitä mittayksikköä käytetään
  ovatko luvut absoluuttisia lukuja 

vai prosenttilukuja.
Erityisen tärkeää on hahmottaa tilas-
ton esittämä päälinja ja mahdolliset 
merkittävät poikkeamat.

Historian taidot
2. Tee itse
Vuoden 1918 tapahtumia Suomessa on kuvattu eri termeillä. Alla olevassa taulukossa on tietoja suo-
malaisten omaksumista nimityksistä kevään 1918 sodalle Suomessa. Luvut perustuvat 2011 julkaistuun 
tutkimukseen ja kertovat, kuinka suuri osa prosentteina kustakin ikäluokasta on valinnut ensisijaiseksi 
nimitykseksi vuoden 1918 tapahtumille kyseisen termin.

a) Miten sotaa koskevat nimitykset vaihtelevat eri ikäluokissa? Pohdi syitä näihin eroihin. (5 p.)
b)  Minkälaisia vaikutuksia sotaan liittyvillä tulkintaeroilla on ollut suomalaisessa yhteiskunnassa? (4 p.)

Ylioppilaskoetehtävä, syksy 2014

3. Hae tietoa
Suomen sotasurmat -projektin sivustolle on koottu kaikkien vuosina 1914–1922 eri sodissa ja sota-
oloissa kuolleiden suomalaisten tiedot.

a) Valitse tutkittaviksi kaksi paikkakuntaa, joista toinen on kotipaikkakuntasi ja toinen kooltaan sel-
västi suurempi tai pienempi paikkakunta jostain muualta Suomesta. Selvitä näiden paikkakuntien 
eri sotatilanteissa kuolleiden määrät vuosittain 1914–1918. Saat selville paikkakuntakohtaiset tie-
dot käyttämällä henkilöhakua ja merkitsemällä hakusivulle vain paikkakunnan ja haettavat päivä-
määrät. 

b)  Muodosta vuosittaisten lukujen pohjalta sopivaksi katsomasi tilastollinen esitys, esimerkiksi tau-
lukko tai pylväs- tai ympyrädiagrammi.

c) Vertaile ja tulkitse lukuja. Mitkä eri tekijät vaikuttivat kuolleiden määriin tutkimillasi paikkakunnilla?

Harjoitustehtävän ohjeet

A-kohdassa poimi taulukosta kaikkien puolueiden edustajanpaikkojen 
vaihteluiden pääsuunnat. Esimerkiksi sosiaalidemokraatit oli koko tar-
kastelujakson ajan suurin puolue. Sen kannatus nousi tasaisesti vuoteen 
1916 saakka, jolloin sillä oli hallussaan yli puolet edustajanpaikoista. Seu-
raavan vuoden vaaleissa puolue menetti paikkoja, mutta paikkamäärä 
oli suurempi kuin ensimmäisissä vaaleissa. Suurin häviäjä oli suomalai-
nen puolue ja suurin voittaja maalaisliitto.

B-kohdassa hae kannatuksen vaihteluita selittäviä tekijöitä puolueiden 
ohjelmasta, organisoitumisesta ja toiminnasta. Esimerkiksi maalaisliiton
kannatuksen kasvu liittyy puolueen muita myöhäisempään organisoitu-
miseen. Maalaisliitto perustettiin vuonna 1906, kun suomalainen puo-
lue, ruotsalainen puolue ja sosialidemokraattinen puolue oli perustet-
tu jo 1800-luvun lopulla. Alun perin selvästi kielipuolueina aloittaneet 
suomalainen ja ruotsalainen puolue olivat laajentaneet toimintaansa
sosiaalipoliittisiin ja Venäjä-suhdetta koskeviin kysymyksiin. Sosiaalide-
mokraattien nousevaa kannatusta selittää puolueen tehokas organisoi-
tuminen paikallistasolla sekä teollisuuspaikkakunnilla että maaseudulla.
Lisäksi se edusti ennen sisällissotaa koko vasemmistoa pientä kristillisen
työväen liittoa lukuun ottamatta.

Eri ikäluokkien käyttämät nimitykset vuoden 1918 sodalle (prosentti/ikäluokka)

Ikäluokka 15–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70– Kaikki ikäluokat
Kansalaissota 11,4 14,8 29,1 21,5 26,7 35,8 26,7 24,0

(Suomen) Sisällissota 55,8 49,8 32,1 23,5 15,9 15,7 17,9 29,4

Vapaussota 5,8 7,0 7,5 20,9 17,3 18,9 24,2 14,7

Veljessota 5,9 2,3 4,6 6,1 4,8 7,4 4,2

Punaiset ja valkoiset 3,9 2,4 4,5 2,2 6,7 0,8 3,0

Vuoden 1918 sota 1,2 3,1 1,4 1,5 2,2 0,5 0,2 1,5

Kapina 1,6 0,2 1,0 3,6 6,5 8,4 2,8

Luokkasota 1,6 2,0 0,5 4,1 1,3

Punakapina 2,4 1,9 1,1 1,6 1,2 1,0

Itsenäisyyssota tai -taistelu 1,7 2,2 0,5 0,9 0,6 3,0 1,1

Suomen sota 0,9 3,1 2,0 1,1 0,9 1,3

I maailmansota 0,3 2,7 1,2 1,3 1,7 1,0

Ei mitään nimitystä 1,9 1,4 0,5 1,2 2,5 1,0

Useampi nimitys 3,5 11,4 5,8 9,0 10,1 3,7 4,2 7,2

Jokin muu 3,3 7,0 3,2 7,6 5,6 3,5 2,6 5,0

Ei osaa sanoa 3,4 1,0 2,2 1,7 0,2 1,4 1,4

Pilvi Torsti, ”Suomen moniulotteiset sotakuvat”, Historiallinen aikakauskirja 3/2011, s. 311.

Lähde: Tilastokeskus.

Puolueiden edustajanpaikat 1907–1917 suoritetuissa eduskuntavaaleissa

1907 1908 1909 1910 1911 1913 1916 1917
Sosialidemokraattinen  
puolue

80 83 84 86 86 90 103 92

Suomalainen puolue 59 54 48 42 43 38 33 32

Nuorsuomalainen  
puolue

26 27 29 28 28 29 23 24

Maalaisliitto 9 9 13 17 16 18 19 26

Ruotsalainen  
kansanpuolue

24 25 25 26 26 25 21 21

Kristillisen työväen  
liitto

2 2 1 1 1 0 1 0

Kansanpuolue - - - - - - - 5

Yhteensä 200 200 200 200 200 200 200 200

Suomen historian käännekohtia

K un Neuvostoliitto 1990-luvun vaihteessa ha-

josi, katkesi myös Suomen kauppa Venäjän 

kanssa melkein kuin seinään. Samaan aikaan Suo-

meen iski maailmanlaajuinen talouslama länsimark-

kinoilta. Seuraukset olivat Suomen kansantaloudel-

le tuhoisat. Taloushistorioitsijoiden mukaan Suomen 

noin puolesta miljoonasta työttömästä vähintään kol-

mannes joutui kilometritehtaalle idänkaupan yhtäk-

kisen tyrehtymisen takia.

Maantieteelle emme voi mitään, ja Venäjän kans-

sa olemme aina käyneet kauppaa. Autonomian aika-

na se oli ollut Suomelle kaikin puolin edullista. Venä-

jän vallankumous katkaisi 1917 viljantuonnin ja ajoi 

suomalaiset nälkäkuoleman partaalle. Siihen verrat-

tuna 1990-luvun katkos oli hyttysen ininää. 

Maailmanso tien välisenä aikana, kun naapurisuh-

teet olivat jännitteiset, idänkaupan osuus oli ollut mi-

tätön, vain prosentin luokkaa Suomen ulkomaankau-

pasta. Sitten hävittiin sota ja jouduttiin maksamaan 

sotakorvauksia Neuvostoliitolle. Niiden arvoksi on las-

kettu nykyrahassa noin neljä miljardia euroa. Korvauk-

set maksettiin kahdeksassa vuodessa Rasitusta voisi 

verrata siihen, että vuonna 2016 Suomen valtionvel-

ka ylitti sadan miljardin euron haamurajan, ja uutta 

velkaa otettiin tuona vuonna 5,6 miljardia euroa pel-

kästään valtion alijäämäisen budjetin paikkaamiseen. 

Sotakorvaukset olivat tietenkin poissa Suomen kan-

santaloudesta, mutta toisaalta niistä selviytyminen 

pakotti teollisuuden huomattaviin rakennemuutok-

siin. Erityisen merkittävä oli Suomen metalliteollisuu-

den kehittyminen.

Osa sotakorvaustuotannosta avasi Suomen vien-

nille markkinoita Neuvostoliitossa. Kauppa oli Suo-

melle rakenteeltaan erittäin edullista: Suomesta vie-

tiin jalosteita ja Neuvostoliitosta tuotiin raaka-aineita. 

Arvioi tekstin ja  
dokumenttien avulla 
a) sotakorvausten vaikutusta 

Suomen talouden kehitykseen
b) Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan

hyötyjä ja haittoja Suomelle 1950-luvulta
Neuvostoliiton kaatumiseen.

Suomen historian tulkintaa 

Moskova rynnisti [syksyllä 1973 alkaneen öljykriisin jäl-
keen] Lontoon ohi Helsingin ykköskumppaniksi. Neuvosto-
liiton osuus Suomen ulkomaankaupasta hypähti parissa 
vuodessa kymmenesosasta viidesosaan. [– –] Telakkateol-
lisuus kaksinkertaisti markkinaosuutensa kahteenkymme-
neenviiteen prosenttiin ja nousi johtavaksi Neuvostoliiton 
laivatoimittajaksi. Kriisin koettelemilta länsimarkkinoil-
ta perääntymään joutunut paperiteollisuus valtasi 1974–
1976 yli puolikkaan osuuden Neuvostoliiton koko paperin 
tuontikaupasta. Vaatetus- ja kenkäteollisuus sekä strate-
gisesti tärkeämpi kone- ja laiteteollisuus kasvattivat myös 
idänvientiään. Rakennusteollisuudelle avattiin miljardiluo-
kan idänprojekteja. Suurin, Kostamuksen vuoriteollisuusko-
minaatti Karjalassa liittyi elimellisesti neuvostotekniikkaa 
käyttäneen Rautaruukin terästeollisuuden laajennuksiin. 
Rautaruukin laajennus ja Suomen ensimmäinen ydinvoi-
maprojekti olivat voittoja Venäjä-Neuvostoliiton perinteis-
sä pyrkimyksessä kohottaa raaka-ainevaltaisen vientinsä 
jalostusastetta. Siirtomaakauppasuhdetta muistuttavan 
kaupan rakenne oli ärsyttänyt keisarillisella Venäjällä ja 
sama trauma vaivasi Neuvostoliittoa.”

Markku Kuisma, Venäjä ja Suomen talous 1700–2015 (2015).

On totta, että suomettuneisuus palveli suo-
malaista demokratiaa kovin huonosti. Neuvos-
toliiton pyrkimyksiä puuttua Suomen sisäisiin 
asioihin myötäiltiin. Pidettiin imeliä puheita 
YYA-kumppanista ja ystävyydestä, ja poliitti-
set vastustajat leimattiin neuvostovastaisiksi. 
Idänkauppiaat keskittyivät kauppaan, mutta 
jos he ottivat poliittisia kantoja, he tekivät po-
liittisetkin päätöksensä mielessään vain yritys-
tensä etu. Kaikki, mikä palveli vientiteollisuut-
ta, oli hyvää.

Rauma-Repolan 1980-luvun toimitusjoh-
taja Tauno Matomäki kummasteli 20 vuotta 
myöhemmin idänkaupan aikaisten poliitikko-
jen ystävyyspuheita: ’Me yritysihmiset ihmette-
limme, että luuleeko poliitikot, että sillä, mitä 
ne puhuu, on mitään tekemistä todellisuuden 
kanssa. – Me katsoimme raa’asti, että nyt ote-
taan sotakorvaukset takaisin’.

Suomen suuren 1990-luvun talouslaman ai-
kana ihmeteltiin, miten idänkaupan tekijät ei-
vät tajunneet ajoissa, että Neuvostoliitto hajo-
aa ja clearing-kauppa loppuu. Sitä ei tahdottu 
uskoa. Kukapa uskoisi herkästi, että ikuisena pi-
detty 40 vuotta kultamunia muninut kana kuo-
lee kesken kaiken.”

Jyrki Koulumies, Kaikki ajoi Ladalla. Idänkaupan  
lyhyt oppimäärä (2016).

Kun minä eilen illalla matkustin junalla Leningra-
dista Suomeen, seurasin Vainikkalan asemalla vaununi 
ikkunasta, kuinka toiset junat valuivat hiljalleen itään 
ja toiset länteen. Havaitsin yhtäkkiä, että idästä länteen 
suuntaavissa junissa oli lastina pelkkiä raaka-aineita, öl-
jyä, malmeja ja raakapuuta. Sen sijaan lännestä itään 
matkaavien junien lastina oli koneita ja laitteita, kor-
kean teknologian tuotteita ja hyvälaatuisia kulutusta-
varoita. Silloin minä sain ajatuksen: Suomella on maa-
ilman suurin siirtomaa, jonka nimi on Neuvostoliitto.”

Neuvostoliiton hallituksen pää-äänenkannattajan 
Izvestijan entinen päätoimittaja Aleksei Adzhubei 
Helsingin yliopistolla 28.8.1987.

Kun Suomen idänkauppa romahti

Kauppa perustui tavaranvaihtoon. Toisin sanoen mitä 

enemmän Neuvostoliitosta tuotiin esimerkiksi öljyä, 

sitä enemmän sinne voitiin myös viedä omia tuot-

teita. Suomettuminen ei idänkaupalla vaurastunei-

ta ”punaisia vuorineuvoksia” pelottanut. Monen huo-

mattavan suomalaisyhtiön, esimerkiksi Nokian tai 

Kone Oy:n, nousulle kansainväliseksi suuryrityksek-

si idänkauppa antoi hyvän potkun.

Suomalaiset kulutustavarat, erityisesti vaatteet, 

olivat haluttuja, sillä Neuvostoliiton oma tuotanto ei 

ollut kovin laatutietoista. Kun vienti yhtäkkiä tyreh-

tyi, eivät nämä suomalaiset tuotteet kuitenkaan ol-

leet kilpailukykyisiä lännessä. Kun idänkaupassa me-

nekki oli taattu, tuotekehittelyä oli laiminlyöty. Tästä 

esimerkiksi Suomen tekstiiliteollisuus joutui 1990-lu-

vulla maksamaan kovan hinnan, kun suomalaiset tuu-

lipuvut eivät kelvanneetkaan muotitietoisille länsi-

maisille kuluttajille. 

Myös energia kuului Suomen ja Neuvostoliiton väliseen 
kaupankäyntiin. Neuvostoliittolaiset rakennusmiehet asensivat 
maiden välistä maakaasuputkea Saimaan kanavalla 1973.
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96 Nuori  tasavalta

T ietämys vasta itsenäisty-

neestä Suomesta oli ulko-

mailla ohutta ja usein virheellistä. 

Suomalaisten taistelu autonomi-

ansa puolesta oli saavuttanut eu-

rooppalaisen sivistyneistön sym-

patioita 1900-luvun vaihteessa. 

Kun Suomi vuonna 1918 turvau-

tui Saksan sotilaalliseen apuun ja 

valitsi saksalaisen prinssin kunin-

kaakseen, siitä tuli länsivaltojen 

näkökulmasta päävihollisen liitto-

laismaa. Ruotsissa herättivät vuon-

na 1918 tyrmistystä punaisten ja 

valkoisten terrori sekä tuhansien 

punaisten menehtyminen vanki-

leireillä. Suomi ei ole koskaan ai-

kaisemmin eikä myöhemmin ollut 

esillä Ruotsin tiedotusvälineissä 

yhtä paljon nimenomaan kieltei-

sessä valossa kuin vuonna 1918.

Mongoleja vai germaaneja?

1800-luvulla alkanut rotubiolo-

ginen tutkimus nousi suurimpaan 

kukoistukseensa maailmansoti-

en välisenä aikana. Mihin rotuun 

mahtoivat suomalaiset kuulua? 

Joka tapauksessa oli selvää, ett-

eivät he jo kummallisen kielensä-

kään takia olleet pohjoismaalai-

sia. Valtiollisesti Suomi oli erotettu 

Ruotsista jo vuonna 1809. Yhä ylei-

semmin Suomen katsottiinkin ole-

van Viron, Latvian ja Liettuan lisäk-

si ”neljäs Baltian maa”.

Koska suomalaiset olivat tulleet 

idästä, he polveutuivat ehkä mon-

goleista. Tarkemmin katsoen mo-

nilla suomalaisilla oli mongolisia 

piirteitä, kuten leveät kasvot ja kor-

keat poskipäät. Tätä ”mongoliteori-

aa” ei vahvistanut yksikään vakavas-

ti otettava tutkija, mutta erityisesti 

Ruotsin lehdissä siihen viitattiin jat-

kuvasti, kun haluttiin esittää Suo-

mi mahdollisimman kielteisessä 

valossa. Mongoleihin vertaaminen 

nimenomaan kielteisessä mieles-

sä kuvastaa 1930-luvulle tyypillistä 

ajatusmaailmaa. Nykyään tällainen 

vertailu tuomittaisiin rasismiksi.

Urheilussa rasistinen hyök käys 

suomalaisia vastaan sattui heinä-

kuussa 1930. Kun Matti Järvinen 

teki Tukholmassa keihäänheitossa 

uuden maailmanennätyksen, pai-

kallinen Idrottsbladet otsikoi: ”Mon-

golien päivä stadionilla”. Jutussa 

puhuttiin epämääräisesti Järvisen 

hieman vinoista silmistä ja poski-

päistä. Sanomaa vahvistettiin mai-

nitsemalla, että myös japanilaisilla 

oli ollut kilpailuissa hyvä menestys. 

Suomalaiset tietenkin pyrkivät 

todistelemaan, että he eivät olleet 

mongoleja. Ulkoasiainministeriön 

sanomalehtiosasto teki parhaansa 

osoittaakseen muulle maailmalle 

suomalaisten etevyyttä. Jo 1920-lu-

vun alussa tehtiin propaganda-

elokuvia, joissa esiteltiin Suomen 

luontoa, arkkitehtuuria sekä tie-

teiden ja taiteiden saavutuksia. 

Mongolisyytöksiä vastaan julkais-

tiin kuvia suomalaisista urheilijois-

ta, joiden kasvot edustivat kaikkein 

puhtainta germaanista tyyppiä. Jo 

vuonna 1919 järjestettiin Suomes-

sa ensimmäiset kauneuskilpailut. 

Niissä etsittiin ”puhdasta suoma-

laista naistyyppiä”. Sillä oli tarkoi-

tus kiistää väitteet, joiden mukaan 

suomalaiset polveutuivat mongo-

leista. Ensimmäisen suurvoittonsa 

suomalainen naiskauneus saavutti 

vuonna 1934, kun Ester Toivonen 

kruunattiin Miss Euroopaksi.

Historian käyttö

Ester Toivonen valittiin Miss Euroopaksi vuonna 1934. 
Häntä tietysti juhlittiin kauneuskuningattarena ja hän sai 
lukuisia elokuvarooleja. Hänen valintansa toivottiin myös 
katkaisevan kärjen suomalaisten etnistä alkuperää koskevilta 
rasistisilta väitteiltä. Ester Toivosen julistettiin edustavan 
parhaalla mahdollisella tavalla suomalaista naiskauneutta. 
Todellisuudessa hänen isänsä oli ulkomaalaistaustainen.

Sisällys






