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HISTORIA

Vuonna 1918 Saksan joukot nousivat maihin
valkoisen Suomen pelastajina, mutta niillä
oli myös omat, raadolliset tavoitteet.

NUORI SUOMI
PELASTUI
SAKSALTA



Pienenkansan itsenäistymiseen
ei riitävainsenomatahto,oli se
kuinkapalavahyvänsä.Juuri
itsenäistyneelleSuomellekin
historiallaoli tarjollauseitaeri-
laisia tulevaisuudennäkymiä.
AjatellaanpaSuomenasemaa

marraskuussa1917Venäjällä
tapahtuneenbolsevikkienvallan-
kaappauksen ja täälläpuhjen-
neenväkivaltaisenyleislakon
aikoihin.

Oletetaan, ettävalistunutkan-
salainenoli selvillämaailmanso-
danasetelmista sekäVenäjän ja
Saksanvoimavaroista.Häntiesi,
että suomalaisia jääkäreitäoles-
keliSaksassa, jahavaitsi, että
sisäinen jännitysSuomessakiris-
tyi, kunsuojeluskuntia japuna-
kaartejaperustettiin.

Joshäneltä tuolloinolisi ky-
sytty,millainenSuomionvaikka-
papuolentoista taikahdenvuo-
denkuluttua,hänelleolisi saatet-
tuantaaseuraavatvaihtoehdot:

a)Suomionautonominen
Venäjänkeisarikuntaankuuluva
suuriruhtinaskunta.

b)Suomionautonominenosa
”porvarillista”Venäjää.

c)Suomionosabolsevikkien
hallitsemaasosialististaVenäjää.

d)Suomion itsenäinensosia-
listinentyöväentasavalta.

e)Suomion itsenäistynyt
Saksantuella ja sitähallitsee
saksalainenkuningas.Käytän-
nössäSuomionSaksanprotekto-
raatti.

f ) Suomion itsenäinentasa-
valta, jonkapäämiehenätoimii
tasavallanpresidentti.

Vähintäännämäkuusi tulevai-
suuttaSuomelleolisi voituvuo-

Ruuhkaa Hangon edustalla.
Saksalaiset valmistautuvat
maihinnousuun 3. huhtikuuta.
Vihollisesta ei ole huolta,
sillä punaiset ovat paenneet
kaupungista.
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den1917 lopussakuvitella.Me
olemmejopitkääntienneet,mi-
tenkävi,muttanykyisenkaltai-
senSuomensyntyei suinkaan
ollutvaihtoehdoista todennäköi-
sin.

Venäjä tunnusti
voimattomuuttaan
Kunvietämmepiakkoinmaam-
meitsenäistymisensatavuotis-
juhlaa,onpaikallaanpalata ta-
pahtumienalkulähteille jamiet-
tiä,miten jamiksi juuri vaihtoeh-
to f saattoi toteutua.
KunSuomi6. joulukuuta1917

julistautui itsenäiseksi,maail-
mansodan javallankumouksen
heikentämäNeuvosto-Venäjä
joutui tunnustamaanSuomen,
olkoonkin, että tunnustusoli
enemmäntaivähemmäntak-
tinen.
Tammikuunalussa 1918Suo-

mentunnustivatRuotsi,Ranska,
Saksa jamuutamamuuEuroopan
maa.Britannia jaYhdysvallat
pidättäytyivätvielä, koskane
olivatbolsevikkejavastaantaiste-
levienVenäjänvalkoisten liitto-
laisia.Nämätaaseiväthalunneet
kuullapuhuttavankaanmistään
itsenäisestäSuomesta.Hehalusi-
vatpalauttaaVenäjänkeisarikun-
naksi ja säilyttääsenvanhat rajat.
Eiasiavielä tällä selväollut.

Suomessasyttyi tammikuun
lopussa1918punaisten javalkois-
tenvälinensisällissota.

Neuvosto-Venäjä tukiSuomen
punaisiaasein jaammuksin, ja
muutamatuhatvenäläistä soti-
lasta taisteliheidänpuolellaan, ei
tosinmissäänyhtenäisenä jouk-
kona.ValtaosaSuomessavielä
olleistanoin40 000venäläisestä
eipuuttunutmillääntavalla suo-
malaistenkeskinäiseenväliensel-
vittelyyn.

Valkoiset saivatRuotsista rivei-
hinsänoin tuhannenmiehen
vapaaehtoisjoukon,muttaylivoi-
maisesti vahvimminulkovalloista
Suomensisällissotaansekaantui
Saksa.Seauttoi sotilaallisella
väliintulollaanvalkoisetvoit-
toon.

PelastuimmeSaksan
avulla– jaavulta
Ne, jotkaSaksanosuudestaSuo-
menvuosien1917–1918 tapahtu-
missa jotakin tietävät, ovat tottu-
neetajattelemaan,ettäSaksan
sotilaallinenapupelastiSuomen
punaisten jabolsevikkienkynsis-
tä.EpäilemättäkenraaliRüdiger
vonderGoltzinkomentaman
Itämerendivisioonanmaihin-

nousuHankoonpunaistenselus-
taanhuhtikuunalussa 1918auttoi
valkoisia, siismaan laillistahalli-
tusta, voittoonkapinallisista
punaisista. Saksanapueiehkä
ratkaissut sotaamutta lyhensi
sitä javähensi sillä tavoinmyös
kuolonuhrienmäärää.
Suomisiispelastuikeväällä

1918Saksanavulla. Paljonvä-
hemmällehuomiolleon jäänyt se,
että syksyllä 1918Suomipelastui
myösSaksanavulta.
Sanaleikkiin tarvitaanvain

kaksi sijamuotoa, adessiivi (avul-
la) jaablatiivi (avulta).Niillä
voidaannäppärästikuvataSuo-
menvaltiollisessasuvereniteetis-
savuonna1918 tapahtuneita
olennaisiamurroksia.
Saksanavullaonselvä,mutta

mitenniinmyössenavulta?
Sisällissodantaistelujenpää-

tyttyä toukokuunalussa 1918
saksalaiset joukoteivätpalan-
neetkaankotimaahansa. Itäme-

Kokodivisioona
jäi tänne luomaan
”Pohjolan
teräsnyrkkiä”.

Punaiset on lyöty.
Von der Goltz
tervehtii Manner-
heimia voiton-
paraatissa 16.5.
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rendivisioona,noin13 000mies-
tä, jäiSuomeenperustamaan
armeijaa, jostaolimäärä tulla
”Pohjolan teräsnyrkki”. Senteh-
tävänäolisiollutSaksansotilaal-
listen intressienpuolustaminen
Koillis-Euroopassa.

Sotilaallisenavunhintana
Suomenvalkoinenhallitus luo-
vuttimaammelähesehdoitta
Saksankeisarikunnankäsiin.
Kesällä 1918käytiin joneuvotte-
lujaSuomenjaSaksansotilaslii-
tosta, jonka järjestelyissäSuo-
menarmeijaolisi joutunutSak-
sanyleisesikunnantäydelliseen
käskyvaltaan.

EdellämainituistaSuomen
tulevaisuudenskenaarioistayli-
voimaisesti todennäköisinoli
tuolloinvaihtoehtoe.
Suomestaei tullutSaksanpro-

tektoraattia, sillä jotain tapahtui–
muttakatsotaanensin,miksi sak-
salaisetylipäänsä tulivatSuo-
meen.

Britituhkasivat
pohjoisesta
Suomalaiset itsenäisyysaktivistit
olivatmaailmansodansyttymises-
tä lähtien toivoneetSaksanhyök-
käävänSuomeen javapauttavan
maanvenäläisistä. Saksa tuki syk-
syllä 1914alkunsasaanutta jääkä-
riliikettä jakannusti suomalaisia
julistamaanmaansa itsenäiseksi.
Kunnämäjoulukuussa1917

tekivät työtäkäskettyä, saksalaiset
eivätenää tukeneetkaanheidän
hankettaanerityisenaktiivisesti.
SaksaeihalunnutvaarantaaSuo-
mentakia rauhanneuvotteluja,

joita sekäviVenäjänkanssa
Brest-Litovskissa.
Kunneuvotteluthelmikuun

alussayllättäenkatkesivat, Saksa
aloitti itärintamalla sotatoimet
uudelleen javaltasimuutamassa
viikossaBaltian jaUkrainan.
Tähänkokonaisuuteensijoit-

tui joukkojen lähettäminenmyös
Suomeen.SitävartenSaksa tar-
vitsikuitenkin”avunhuudon”
Suomelta, ja sensemyössai.
Saksantännetuloahelpotti se,

ettämaammeolinytVenäjän
tunnustama itsenäinenmaa ja
siinämielessävapaata riistaa.
Myös täkäläinensisällissotaoli
Saksalleonnenpotku.Sesai siitä
hyväntekosyyn interventioonsa.
Todellinensyyoli toisaalla:

englantilaistenmaihinnousu
Muurmanninrannikolle.Tämän
paljastiSaksanavainkenraalei-
hin lukeutunutErichLuden-
dorffmuistelmissaanharvinai-
senselvästi. Saksapelkäsi, että
ympärysvallatmuodostaisivat
uudenrintamanpohjoiseen.
OliSaksalla toinenkinsyy.

LudendorffinmukaanSaksanoli
päästävämyösViipuriin,kunse
kerran jooliSuomenlahdenvas-
tarannallaNarvassa.Näistäase-
mistaPietari voitaisiin tarvit-
taessasaadapihteihin ja saarre-
tuksikahdelta suunnalta.

Saksakutsui
itse itsenä
Kukakutsui saksalaisetSuo-
meen?KenraaliLudendorffin
edellämainittuun lausumaan
viitatenvoisi vastata, ettäSaksa
kutsui itse itsensä.Tähänkäsi-
tykseenonpäätynytmyöshisto-
rioitsijaTuomoPolvinen, joka
ontarkastellutSaksan interven-
tiotaBaltian jaUkrainantapah-
tumienosana.
OlisikoSaksa tullut, josSuomi

eiolisi avunhuutoaesittänyt?
Pelkästäänvalkoisiaauttaakseen
eivarmastiolisi. Jos taas länsi-
vallat todellaolisivataloittaneet
sotatoimetSaksaavastaanpoh-
joisestakäsin, seolisi varmasti
tullut ihankutsumatta.Siinä

Sopimuksillaan
Suomisuostui
käytännössä
Saksanvasalliksi.

Matkalla Helsinkiin.
Paikalliset naiset
järjestävät sotilaille
kahvihetken Karjaan-
radan varrella.
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tapauksessaSuomestaolisi tullut
maailmansodanuusi sotanäyttä-
mö.Ympärysvaltojenresurssit
olivatpohjoisessakuitenkinsen
verranrajalliset, ettei tätä ske-
naariotavoidapitääkovinvar-
teenotettavana.

Sotilaallisenavunpyytäminen
Saksaltaaiheutti joka tapaukses-
saSuomenvaltiojohdossahäm-
mennystä jaeripuraa.Vastuuky-
symyksiä selviteltiinperästäpäin
vieläpitkään.

KunSuomenhallitusoliosin
Vaasassa jaosinmaanallaHelsin-
gissäeikäkäytettävissäollut
kunnollisia tietoliikenneyhteyk-
siä, joutuivastuunpäätöksen-
teostanopeastipäällekaatuvissa
tilanteissaottamaanSuomen
Berliinin-lähettiläsEdvard
Hjelt.Hänesitti Saksalle sen
pyytämänavunhuudon.

Vaasassaolleet senaattorit ja
ylipäällikköMannerheim joutui-
vat tapahtuneidentosiasioiden
eteen,muttasuostuivat lopulta
hyväksymäänSaksanavun.

Vielämoninverroinraskaam-
piaolivat sitoumukset, joitaHjelt
antoimaaliskuunalussa 1918
allekirjoittaessaanvaltiosopi-
muksiaSaksankanssa.Niiden
perusteellaSaksaolisi saanut
lähes rajoittamattomannautinta-
oikeudenSuomenulkomaan-
kauppaan ja luonnonvaroihin.

Kansainvälisessäpolitiikassa
tällä tavoinalisteistavaltiota
nimitetäänprotektoraatiksi tai
vasallivaltioksi.

Operaatiovei
vainneljäviikkoa
Saksalaisenapujoukon,noin
10 000miehen ja lähes4 000
hevosen, aseiden, ammusten,
muonan jakaikkienvarusteiden
kuljettaminenahtojäisen ja ras-
kaastimiinoitetunItämerenyli ei
ollut leikintekoa.
Itämerendivisioonankäyttöön

oli varattavaperäti 171aluksen
armada.Pelkästääneläinten
rehun, juomaveden japolttoai-
neidenkuljettamiseentarvittiin
useitaaluksia.Voivainkuvitella,

kuinkamontakuutiotahevosten
lantaa jamuuta jätettä lapioitiin
Itämereenneljävuorokautta
kestäneenpurjehduksenaikana.
Itämerendivisioonanousi

maihinHangossa3.huhtikuuta
1918.Muutamaapäiväämyöhem-

minsaapui toinen,noin3 000
miehenvahvuinenprikaatiTallin-
nastaSuomenlahdenyliLovii-
saan.
Saksalaistensotatoimetolivat

ohineljässäviikossa.Punaiset
eivätmahtaneetmaailmansodan
rintamillakouliintuneille sotilail-
lemitään. Itämerendivisioona
valloitti 12.–13.huhtikuutaHel-
singin jaetenipääradansuunnas-

saRiihimäelle jaHämeenlinnaan.
Loviisassamaihinnoussutprikaati
katkaisiRiihimäen–Pietarin-radan
Lahden itäpuolella ja sulki siten
punaistentärkeimmänhuolto- ja
pakoreitin.

Valkoisetvaltasi
syväkiitollisuus
ValkoisessaSuomessasaksalaisia
pidettiinpyyteettöminäauttajina,
jotkahyväähyvyyttäänvuodattivat
vertaanSuomenvapaudenpuolesta.
Vainharvat suostuivatnäkemään,
ettäSaksanperimmäisetmotiivit
olivat raadolliset ja itsekkäät. In-
nokkaimmatsaksalaismielisetvaa-
livatpyyteettömänauttajankuvaa
täysin tosiasioidenvastaisesti.
Itämerendivisioonankomentaja,

kenraali vonderGoltz toimoneen
kertaankirjoituksissaan japuheis-
saanesiinsen, että saksalaisetolivat
tulleetSuomeenensisijaisesti
omien intressiensävuoksi.Häntäei
kuitenkaanhaluttuuskoa, ei vaikka
aikalaisetnäkivätominsilmin ja

Vainharva
uskoiaseveljien
itsekkäisiin
motiiveihin.

Eduskunnan työ
jatkuu 15. toukokuuta.
Von der Goltz seisoo
mahtipontisen oloisena
puhemiehen korokkeen
oikealla puolella.
Asennosta näkee,
kuka on isäntä talossa.
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kuulivatominkorvinsaksalaisten
ahneudesta.Maaliskuisiavaltio-
sopimuksiaeiollut julistettu
täysinsalaisiksi, jakriittisiäääniä
esiintyi.
KiitollisuusSaksaakohtaanoli

niinsyvää, että seestimoniaus-
komastanäkemäänsä jakuule-
maansa.AjatusSaksasta,maail-
man johtavastakulttuuri- ja sotu-
rikansasta,pienenSuomenpyy-
teettömänäauttajanaoli ylevä ja
kaunis– ja tottakin,kunsiihen
tarpeeksi lujastiuskoi.

Uskoeiole järjenvaantunteen
asia, ja se tuli tässäkin todistetuk-
si.
Kaikkialla,missäsaksalaiset

liikkuivat, suomalaiset järjestivät
heillemonenmoisia juhlia ja
viihdykettäkorkeakulttuurista
lavatansseihin jakestitsivätheitä
vähistä ruokavaroistaan.
Ankaranelintarvikepulan

vaivaamassaSuomessasyntyi
kielletytmarkkinatelimusta
pörssi. Salakuljetus javarastelu,

ehtasaksalainen”besorkkaus”,
rehottivat, janäissäharrastuksis-
samonet Itämerendivisioonan
miehetolivathyvineteviä.Asevel-
jenarkioli Suomessakaikenkaik-
kiaanvärikäs, vaikka toisinaan
kasarmielämäturrutti ja tekemi-
senpuutevaivasi.

Punainenvaara
pelotti vielä
Suomenvaltiolliset johtajat,
valtionhoitajaP. E.Svinhufvud ja
J. K.Paasikivenhallitus, katsoi-
vatvielä sisällissodantaistelujen
päätyttyä tarvitsevansaSaksan
suojaa.Heitähuolestuttiuuden
punakapinanmahdollisuus ja
vieläenemmänse, ettäbolsevikit
vahvistuisivat ja ryhtyisivät jäl-
leentukemaanSuomenpunaisia.
EtenkinvaltionhoitajaSvinhuf-

vudillaolimielessäänmyösuusi
tärkeä tavoite: Itä-Karjalanval-
loittaminen.Siihenoli välttämät-
tä saatavaSaksalta tukea.
Kesän1918 tilanteessaei sovi

unohtaaententeäeliBritannian,
Ranskan jaVenäjänvalkoisten
yhteisymmärrystä.Sitäkohtaan
tunnettupelkosinetöimuunmu-
assaMannerheiminkohtalon.
Svinhufvud ja saksalaiset syrjäyt-
tiväthänetyksissä tuuminylipääl-
likönpaikalta toukokuun lopussa.

Mannerheiminpelättiin
”ryssänupseerina”ajavanbolse-
vikkejapoisPietarista ja siinä
sivussasaksalaisiaSuomesta. Jos
tsaarinvaltapalaisiVenäjälle,
Suomenitsenäisyys joutuisikau-
histuttavaanvaaraan.Suomivoi-
taisiin liittää takaisinVenäjään.
Tämäpelkoselittääsen, etteivät

Svinhufvud jakumppanit, sen
enempääkuinsaksalaisetkaan,
voineet luottaaMannerheimiin ja
muihinVenäjälläuransa tehnei-
siinupseereihin, vaikkanäiden
päämääräoli samakuinSuomenja
Saksan:bolsevisminkukistami-
nenVenäjällä.
Tilannettapuntaroitaessavoisi

sanoavalkoisenSuomenjohtajien
ajatelleen, että joskerranprotek-
toraattipiti olla,niinsittenmie-
luumminSaksankuinVenäjän.

KirjailijaJuhaniAho, joka
tarkkaili saksalaisiaHelsingin
valtauspäivänä,kirjoitti kyynises-
ti:
”Seonkuitenkinvapautta.

Orjuutta seeiole– ja josolisikin,
olisi se lännenorjuutta idänorjuu-
denasemesta.”

Ulkosuhteet
olivatkoetuksella
Suomi tukeutuiSaksaan,koska
uskoivankastiSaksanvoittoon
maailmansodassa.Siihen luotti-
vatennenkaikkeaSvinhufvudin ja
Paasikivenkaltaisetvaltiolliset
johtajat.Heolivatpanneetkoko
poliittisen tulevaisuutensaSaksa-
kortinvaraan.Toisenlaisentule-
vaisuudenhesenvuoksi torjuivat
ajatuksistaanniinkauaskuin
mahdollista.
Kevään1918 tapahtumientakia

Svinhufvudista jaPaasikivestäoli
tullut intomielisiäSaksanystäviä.
Heolivat sellaisiamyös ideologi-
sista, eivätpelkästääntaktisista
syistä.
Heidäntavallaanajattelivatne,

jotkahalusivatSaksanavulla to-
teuttaamonarkian jaSuur-Suo-
men.Myösvaltaosaniistä, jotka
karsastivatmonarkiaa,Saksaa ja
saksalaisten läsnäoloa, joutui

puhtaasti järkisyidenperusteella
vielä syyskesällä 1918 tunnus-
tamaan,ettämaailmansotapäät-
tyisi todennäköisestiSaksan
voittoon.
Saksalaismyönteisyyspantiin

merkillemaailmalla. Svinhuf-
vudin jaPaasikivenulkopoliitti-
nen linja rikkoi suhteitaympärys-
valtoihin.
Britannia jaYhdysvallateivät

vieläkäänhalunneet tunnustaa
Suomenitsenäisyyttä.Länsival-
lat eivätolleethalukkaita toimit-M
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Valtion johto
panikaiken
Saksa-kortin
varaan.
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tamaanviljaanälästäkärsivälle
kansalle, koskaSuomenhallitus
oli jumittunutniidenpääviholli-
senSaksankylkeen.

Jokesäkuussa1918Itä-Karja-
lankysymyksessäosoitettunaiivi
idealismi jaulkopoliittinenkom-
purointioli vähälläajaaSuomen
sotaanBritanniankanssa.Akuutti
syyoli se, ettäPetsamossaretkeil-
leet suomalaisetvapaajoukot
olivat joutuneetaseelliseen
yhteenottoonenglantilaisten
kanssa.

Senaattorit säikähtivät sodan-
uhkaaperinpohjaisesti.Erityises-
tiPaasikivi jaulkoministeriOtto
Stenrotholivat sitämieltä, että
sotaan joutumistapiti kaikinkei-
noinvälttää.

Svinhufvudeiollut lainkaan
yhtähuolestunut.Hän luotti sii-
hen,mitävonderGoltzolihänelle
sanonut:Englanninsodanjulistus
eikäytännössämerkitsisimitään,
koskase jomuutenkinkäyttäytyi
vihamielisesti.

Saksanhäviöoli
voittoSuomelle
Lokakuunalussa 1918suomalaiset
valitsivatkuninkaakseenHesse-
ninprinssinFriedrichKarlin.
Valinnanoli tarkoitus lujittaa
aseveljeysverisitein.

Vainkuukauttamyöhemmin
Saksamyönsikärsineensä tappion

maailmansodassa,keisariVil-
helmII luopuikruunusta jakoko
keisarikuntaromahti. Saksan
Itämerendivisioona joutui lähte-
määnSuomesta.
Tunnelmatolivatpuolin ja

toisinhaikeat, jamonensaattajan
nenäliinakostuiKatajanokan
laiturissa, kunviimeinen laiva
teki lähtöä14. joulukuuta.

Suomellaoli edessäänpoliitti-
nensuunnanmuutos, jotavoitta-
javaltiotvalvoivat.Mannerhei-
mista tuli valtionhoitaja.Fried-
richKarlpäästi suomalaisetkiu-
sallisesta tilanteesta ilmoitta-
malla, etteiotavastaanhänelle
tarjottuaSuomenkruunua.

Vaihtoehtoeolipyyhkiytynyt
poismaammetulevaisuuden
skenaarioista.Odotustenvastai-
sestiSaksaolihävinnyt sodan,
eivätkämaaliskuussa1918solmi-
tut sopimukset realisoituneet.

Myösvaihtoehdotc jad, itsenäi-
nentaiVenäjäänkuuluvanso-
sialistinenSuomi,olivatkaatu-

neet.Bolsevikitolivat sitoutuneet
tunnustamaanSuomenviimeis-
täänBrest-Litovskinrauhassa
maaliskuussa1918, javalkoiset
olivatvoittaneetSuomensisällis-
sodan.
Neuvosto-Venäjällä taistelu

vallastakuitenkin jatkui.Valkoi-
setpyrkivätkukistamaanbolsevi-
kit japalauttamaantsaarinvallan.
Tilannekääntyi selvästibolse-

vikkieneduksivasta loppuvuo-
desta 1919,kunVenäjänvanhat
ystävätBritannia jaRanskapäät-
tivät lopettaavalkoistentukemi-
sen.
Vaikka jälkeenpäin tuntuu

selvältä, ettäSuomi itsenäistyi,
koskaniinpitikin tapahtua, itse-
näistymiselläoli kolmeehtoa:
Saksanpitihävitämaailmansota,
bolsevikkienpiti säilyttäävaltan-
saVenäjällä javalkoistenpiti
voittaasisällissotaSuomessa.
Josyksikinkohtakolmesta

olisimennyt toisin,olisi Suomen-
kin tulevaisuusollut toinen. b

SeppoHentilä
onpoliittisenhistorianemeritus-
professoriHelsinginyliopistossa.

Artikkeli perustuu
Marjaliisa jaSeppoHentilän

syyskuussa ilmestyväänkirjaan
SaksalainenSuomi 1918

(Siltala2016).

”Itsestäänselvä
itsenäisyys”
toteutuivain
kolmellaehdolla.
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Friedrich Karl
luopuu tarjotusta
kruunusta
14. joulukuuta.

Tasavaltaisen
hallitusmuodon
valmistelu alkaa
Mannerheimin
johdolla.
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Suomen
siteet Sak-
saan ovat
runsaan
sadan vii-
me vuoden
ajan olleet

paljon tiiviimmät kuin
muiden pohjoismaiden.
Syy on selvä, eikä sitä
tarvitse kolmeen kertaan
lausua: Venäjä.
Kun Saksa yhdistyi

keisarikunnaksi vuonna
1871, Itämeren voimata-
sapaino järkkyi, ja Venäjä
tunsi aivan aiheellisesti
asemansa uhatuksi. Kun
Venäjän ja Saksan välit
rikkoutuivat 1890-luvul-
la, Venäjä hakeutui liit-
toon Britannian ja Rans-
kan kanssa.
Samalla muuttui Suo-

men asema: sijainnista
Pietarin lähialueella tuli
geopoliittinen kesto-
ongelma. Venäjä alkoi
pelätä, että Saksa voisi
uhata sitä Suomen kaut-
ta.
Tämän kauempaa ei

tarvitse hakea syytä sen
enempää 1900-luvun
vaihteen sortokausiin
kuin talvisotaankaan.
Tämä ”saatanallinen säe”

kirjattiin myös YYA-
sopimuksen niin sanot-
tuun Saksa-artiklaan.
Siinä Suomi sitoutui
puolustamaan kaikin
voimin aluettaan Saksan
tai sen liittolaisten mah-
dollista hyökkäystä vas-
taan, tarvittaessa Neu-
vostoliiton avulla.

Sympatiat
säilyivät
Viime vuosisadan mo-
lemmissa maailmanso-
dissa Suomi ajautui tai
hakeutui Saksan leiriin, ja
historia kertautui merkil-
lisellä tavalla.
Kummankin sodan

aikana Suomesta lähe-
tettiin nuoria miehiä
Saksaan sotilaskoulutuk-
seen. Kummassakin
sodassa Suomi tavoitteli
Saksan tuella Itä-Karja-
lan ja Kuolan niemimaan
liittämistä Suomeen.
Myös sotien lopputulos
oli samankaltainen: juuri
ennen Saksan tappiota
Suomi onnistui irtautu-
maan aseveljestään.
Maailmansotien aloit-

tajaksi ja syypääksi tuo-
mittu Saksa oli pitkään
kansainvälisen politiikan

hylkiö, jota kohtaan
tunnettiin katkeruutta ja
vihaa. Suomessa sym-
patiat eivät kadonneet
edes Lapin polttamisen
takia. Tämä johtui siitä,
että toisin kuin muualla
Saksa ei täällä ollut
kummallakaan kerralla
miehittäjä vaan aseveli
ja auttaja.

DDR mahtui
mukaan
Toisen maailmansodan
jälkeen virallisen Suo-
men ystävyyttä Saksan
liittotasavaltaan valvoi
itäinen isoveli. Se saat-
toi tarpeen tullen vedo-
ta YYA-sopimuksen
Saksa-artiklaan.
Sen sijaan DDR:n

kanssa voitiin olla ystä-
viä vapaasti. Sitä eivät
estäneet edes ideologi-
set raja-aidat. Suoma-
laisten ystävyys oli niin
laajasydämistä, että
siihen mahtui myös
itäinen saksalaisuus –
jopa porvarillisissa puo-
lueissa.
Muissa länsimaissa

DDR:n kanssa olivat
tekemisissä vain kom-
munistit ja muut laitava-

semmistolaiset. Suomes-
sa moni porvarikin tuntui
ajattelevan, että kyllä
saksalaiset niin tehokkai-
ta ovat, että saavat kom-
munisminkin pelaamaan.

Sata vuotta
ystävyyttä
Ei ole liioiteltua väittää,
että Suomi on ollut ilman
katkoksia vähintäänkin
sata viime vuotta maail-
man saksalaisystävällisin
maa. Myös Euroopan
unionin jäsenenä Suomi
on tunnetusti peesaillut
Saksaa. Toisin kuin Ruot-
si ja Tanska Suomi on
halunnut pysytellä mah-
dollisimman lähellä Sak-
san johtamaa unionin
ydintä.
Liekö tämäkään pelkkä

sattuma? Olisiko kyse
jonkinlaisesta kohtalo-
nyhteydestä?
Aiemmin sanalla vii-

tattiin maailmansotien
aikaisiin siteisiin, mutta
nyt tulkintaan on esitet-
tävä vahvoja varauksia.
Ajat ovat toisenlaiset,
eikä Saksakaan ole enää
sama laajentumishalui-
nen sotilasmahti kuin
1900-luvun alkupuolella.

S
Sijainnistamme tuli
saatanallinen säe.

VENÄJÄN PELKO
YHDISTI SUOMEN
JA SAKSAN Saksalaiset marssivat

Oulussa 4. heinäkuuta 1942
– samoin kuin 24 vuotta
aiemmin. He ovat palanneet
jälleen hyviksinä.


