
 

 

MIELIKUVIA SUOMEN ITSENÄISYYDEN VUOSIKYMMENNISTÄ 1917- 2017 

Hyvät kuulijat 

100 vuotta sitten varsin koruttomasti silloisessa eduskunnassa annettu ilmoitus Suomen 

itsenäiseksi julistamisesta ja siitä seurannut äänestys tapahtuivat kalseassa ilmapiirissä ja ilman 

suuria eleitä. Artturi Leinonen sanoi tästä 6.joulukuuta päivästä näin: ”Joulukuun 6.päivä oli 

tärkeä etappi itsenäisyytemme tiellä. Se lopullisesti ilmensi, sinetöi koko kansan 

itsenäisyystahdon. Mutta täyttymisen hetki se ei ollut, ei edes avain, jolla vapauden portit 

aukaistiin”. Kaduilla oli samaan aikaan vahvimman laki. Muutama viikko aiemmin suurlakon aikana 

surmasivat punakaartit kymmeniä ihmisiä. Laillista hallitusta odotti tammikuussa 1918 kova päätös 

venäläisten sotilaiden aseistariisumisesta ja järjestyksen palauttamisesta maahan. Oli asein 

ratkaistava kenen itsenäisyyttä ja minkälaista itsenäisyyttä maahan oltiin luomassa. ”Kun tykit 

puhuvat, sanat ovat savua ja lupaukset tuhkaa”. Tämän koki suomen kansa 1918. 

Vapaussodan ja vallankumouksen sekä sisällissodan jälkeen tasavaltainen hallitusmuoto jäi 

olemaan - sekoilusta huolimatta. Kahtiajakautunut kansakunta jakoi oikeutta syyllisille ja 

syyttömillekin. Syvä juopa ja n.36 000 kuollutta suomalaista painoivat kansakunnan johtajiemme 

harteita. Oli ruvettava rakentamaan uutta raunioille. Oli kyettävä yhteistoimintaan kuntatasolla 

uusien kunnallislakien myötä siitä riippumatta kenen joukoissa olit ollut. Poliittinen taistelu ei 

kuitenkaan lakannut.  Vallankumouksen johtajat, jotka olivat aikaansaaneet suomalaisen 

yhteiskunnan pahimman onnettomuuden, olivat paenneet Venäjälle. Perustivatpa siellä puolueen, 

jonka ainoaksi päämäräksi asetettiin kommunistisen diktatuurin tuominen Suomeen.  

Kamppailu Suomen suunnasta ei päättynyt uuden vuosikymmenen alkaessa. Maanpettureiden 

Venäjältä organisoima aktiivinen häirintä johti yhteiskunnan rakennustyötä häiritseviin lakkoiluihin 

1920-luvulla. Työväen valtakunnallinen ammattiyhdistysliike jakautui kahtia. Eduskuntaan tuli 

valituksi Venäjällä perustetun Suomen kommunistisen puolueen peitejärjestön jäseniä. Työväen 

ääriainekset johtivat työpaikoilla työpaikkakiusausta, jonka kohteena olivat sellaiset 

työväenluokkaan kuuluneet ihmiset, jotka olivat taistelleet laillisen hallituksen joukoissa. Heidät 

pakotettiin muun muassa esittämään katumuksensa ja anteeksipyyntönsä julkisesti lehdissä.  



Katkeran taistelun haamut, haavat, arvet ja tunnot painoivat kansalaisten mieltä.  Ääriainekset 

sekä oikealta, että vasemmalta nostivat päätään. Sosiaalidemokraatit pääsivät hallitusvastuuseen 

vuosikymmenen jälkipuoliskolla. Sitä vapaussoturit eivät hyvällä katsoneet. Jäljet alkoivat näkyä, 

kun vuosikymmen vaihtui. 

Suomessa yhteiskunnalliset olot rauhoittuivat 1930-luvun alun jälkeen, kun taakse olivat jääneet 

talonpoikien marssit, Mäntsälän kapina ja kun ääripuolueet oikealta ja vasemmalta lakkautettiin. 

Suojeluskunnat otettiin tarkemmin puolustusvoimien ohjaukseen ja niiden jäsenmäärä kasvoi. 

Yhteiskunta vaurastui. Ihmisillä oli, mitä puolustaa. Puolustuskyky materiaalin osalta jätettiin 

kuitenkin korjaamatta. Olympiaurheilussa menestykset jo edellisen vuosikymmenen puolella, 

Berliinin kisat 1936 ja seuraavien kisojen myöntäminen Suomelle, nostattivat mielialaa. Kaiku 

Venäjän julmuuksista kiri rajaseudun ihmisten korviin. Jos ei tiedetty, niin arvattiin, mitä oli 

tekeillä. Pahat aavistukset heräsivät.  Oliko 20 vuoden rauhantila järkkymässä? Lisää 

levottomuutta aiheuttivat myös sodan viestit Euroopasta. Niinhän siinä kävi marraskuun 

viimeisenä 1939,että pelot aseellisesta yhteenotosta toteutuivat. Muutaman päivän kuluessa 

selvisi, mistä perimmäiseksi oli kysymys: suomen itsenäisyys oli vaakalaudalla. Kansakunta yhdistyi 

yhteiseen taisteluun vapautemme ja itsemääräämisoikeutemme puolesta. Vihollisen aikeet 

torjuttiin. Mutta karjalainen kansa sai lähteä evakkotaipaleelle Kanta-Suomeen, kun Moskovan 

rauha solmittiin 13.3.1940. 

1940 luvun alku ei luvannut hyvää Suomen kansalle.. Suvereniteettiamme rasittivat venäläisten 

miehitysjoukot Hankoniemessä. Paha ei jättänyt maatamme rauhaan. Moskova kärtti Hitleriltä 

lupaa ratkaista lopullisesti Suomen kysymys mutta lupa jäi saamatta. Maamme sai hetken aikaa 

valmistautua tulevaan ja käytti sen ajan hyväkseen. Maamme sisäisen yhtenäisyyden kannalta oli 

ikävä asia, että maastamme löytyi toimijoita, jotka ryhtyivät nakertamaan kansakunnan 

yhtenäisyyttä entisen vihollisen kanssa. Sodan laajetessa Euroopassa väistämätön tapahtui: 

maamme oli uudelleen sodassa Venäjää vastaan 1941 -1944. Edelleen kiistellään siitä oliko 

jatkosota erillissota, vai yksin tuumin taistelu Saksan rinnalla.  Kolmen sotavuoden jälkeen kesän 

1944 aikana Suomi taisteli jälleen olemassaolostaan ja itsenäisyydestään ja se säilyi. Tuli välirauha 

ja saksalaiset häädettiin Lapista rauhanehtojen mukaisesti. ”Fasistiset yhdistykset” ja vähän 

muitakin lakkautettiin. Karjalainen kanssa palasi uudelleen Kanta-Suomeen ja heidän integrointi 

yhteiskuntaan alkoi. Suomen suvereniteetti kaventui, kun venäläinen tykistö oli Porkkalassa 

ampumaetäisyydellä - Eduskunta näkyi! Pariisin rauhansopimus rauhoitti mieliä mutta 



epävarmuus heräsi uudelleen, kun Venäjä vaati ystävyys-, yhteistyö- ja keskinäisen 

avunantosopimuksen solmimista. Tulihan se ja yli 40 vuodeksi. Äärivasemmiston 

vallankumoushanketta pelättiin, olihan edellisen vallankumouksen johtohenkilöille myönnettävä 

oikeus palata Suomeen ja aloittaa poliittinen toiminta. Ryhdyttiin odottamaan vuoden 1952 

kesäolympialaisia Suomeen. 

Seuraavasta vuosikymmenestä tuli urheilun vuosikymmen eikä vähiten olympiakisojen takia. 

Lajivalikoimakin monipuolistui. Menestystä tuli hiihdossa, yleisurheilussa, painissa nyrkkeilyssä, 

jalkapallossakin Aulis Rytkönen tunkeutui julkisuuteen suorituksistaan ulkomailla.  

Vuosikymmenessä oli muutakin hyvää. Suomen asema kansakuntien joukossa sai uutta 

identiteettiä, kun Neuvostoliitto luovutti Porkkalan ja Suomesta tuli Yhdistyneitten Kansakuntien 

jäsen.  Kansainvälinen kilpajuoksu asevarustelun osalta eteni ja Euroopan jakoi rautaesirippu. Sen 

itäpuolella oli levotonta. Unkarin, veljeskansamme kohtalo 1956 järkytti suomalaisia. Maamme sai 

uuden presidentin 1956. Häntä tervehti yleislakko. Kansakuntaamme alettiin jakaa ”edistyksellisiin 

”ja ”taantumuksellisiin”. Suomen puolustuskykyä alettiin kehittää hankkimalla venäläistä 

sotamateriaalia. Myös länsisuhteita haluttiin vaalia. Erityisen tärkeäksi koettiin hyvät 

kauppasuhteet läntisiin maihin ja niiden taloudellisiin yhteistyöjärjestöihin. Sekös maamme 

äärivasemmistoa ärsytti. Vuosikymmenen lopulla televisio toi uuden uutiskanavan kansalaisten 

ulottuville. 

1960 luvun alku oli dramaattinen Suomessa. Noottikriisi ravisteli Suomen ulko- ja sisäpolitiikkaa. 

Maailma ajautui ydinsodan partaalle.  Alkoi uusi vaihe läntisen maailman ja Neuvostoliiton 

välisissä suhteissa. Kamppailua maailman herruudesta käytiin muun muassa Afrikassa 

siirtomaavallasta irtautuvien maiden etsiessä aatekotiaan. Sota raivosi Aasiassa Vietnamissa 1960-

luvun viimeisinä vuosina. Euroopassa opiskeleva nuoriso radikalisoitui. Ohjauksen takana olivat 

maailman valtapoliittiset vaikuttajat. Sosialismi etsi jalansijaa myös läntisessä maailmassa. Samaa 

kamppailua käytiin Suomessa.  Jako ”edistyksellisiin” ja ”taantumuksellisiin” oli tosiasia. Suomea 

ajettiin vahvasti kohti sosialismia. Kansanrintamahallituksien kautta näin oli tehty Neuvostoliiton 

valtapiiriin joutuneissa Itä-Euroopan valtioissa. Sitä samaa tavoittelivat maamme 

äärivasemmistolaiset. Puolustusvoimat haluttiin lakkauttaa ja antaa maan puolustaminen 

Neuvostoliiton tehtäväksi. Yliopistoissa opiskelijat saatiin radikalismin ajatusten valtaan. Politiikka 

tuotiin kouluihin asti. Suomesta oltiin tekemässä hiljaa hivuttamalla tai oikeammin kovasti 

yrittämällä sosialistista tasavaltaa. Aikaisempi historiakäsitys kumottiin ja uusi Neuvostoliittolainen 



tulkinta astui etusijalle. Mieltä osoitettiin ns. rauhanmarsseissa.  Tuntui kuin Neuvostoliiton aseet 

olisivat olleet rauhan aseita ja lännen aseet uhka maailmanrauhalle. 

Tästä oli lyhyt askel 1970-luvulle ja sama peli jatkui. Suomen poliittinen ja sotilaallinen johto kävi 

kamppailua välttääkseen puna-armeijan ja puolustusvoimiemme yhteiset sotaharjoitukset. Kunnia 

niiden estämisestä kuuluu presidentti Kekkoselle ja puolustusvoimien silloiselle komentajalle 

kenraali Lauri Sutelalle. Suomen asema idän ja lännen välissä sovittelijana nousi arvoon 

arvaamattomaan. Neuvostoliiton kannustamana presidentti Kekkonen punoi kokoon ETYK-

kokouksen, jossa Euroopan ”status quo” vahvistettiin. Rajoista tuli koskemattomia tai niin 

uskottiin. Suomi oli idän ja lännen suhteiden liennytyksen polttopisteessä ja otti samalla askelia 

kansainvälisissä kriisipesäkkeissä rauhanturvaamisen suurvallaksi. Vuosikymmen päättyi 

traagisesti, kun presidentti Kekkonen sairastui. Pääministeri Mauno Koivistosta tuli valtakunnan 

ykkösen sijainen ja ulkopolitiikkamme johtaja. 

Sotaveteraani, Suomen Pankin pääjohtajanakin toiminut Mauno Koivisto valittiin 1982 seuraavaksi 

presidentiksi. Hänestä tuli samalla ensimmäinen sosiaalidemokraattinen presidentti. Näin alkoi ” 

kyllä se siitä”- ajatuksella etenevä hyvä maamme johtaminen. Yhteiskunta vaurastui ja 

äärivasemmiston kansanrintama lakkasi toimimasta. Kokoomuspuoluekin pääsi valtakunnan 

politiikan sivuraiteelta pääministeripuolueeksi.  Sotiemme veteraanit saivat kokea uuden 

arvostuksen nousun. Heistä ryhdyttiin tosissaan pitämään huolta. Yhteiskunnan vaurastuessa 

kansalaiset, erityisesti monet yritykset ja pankit joutuivat ahdinkoon ns. valuuttalainojen kanssa. 

Tapahtui yhden yön romahdus ja lama iski. Berliinin muurikin kaatui.   

Vuosituhannen viimeinen vuosikymmen alkoi suuren ja mahtavan Neuvostoliiton sortumisella. 

Euroopan ja maailmankin voimatasapaino sortui.  YYA- sopimus menetti merkityksensä ja Pariisin 

rauhansopimus vuodelta 1947 lakkasi olemasta. Niinpä siitä luonnollisesti seurasi uusi 

mahdollisuus liittyä Euroopan kansojen taloudellisen yhteistyöjärjestöön ja yhteiseen rahaliittoon. 

Samalla jatkui tiukka ponnistelu lamasta selviämiseksi ja käynnistyi huolestunut keskustelu yhä 

pahenevasta huoltosuhteesta - vähemmän tuloksen tekijöitä ja enemmän huollettavia.  

Edellä mainitut kaksi viimeistä ratkaisematonta asiaa olivat edessä uuden vuosituhannen 

ensimmäisellä vuosikymmenellä. Ja sen lopussa koettiin uuden laman raskas ote. Talouden lama ja 

yhteisvastuu Euroopan taloudellisesti huonoiten menestyneiden auttamisesta puhuttivat meitä. 

Siinä ohessa hallitukset yrittivät kaikin keinoin luoda edellytyksiä lamasta selviämiseksi. 



Laman kurimuksessa siirryttiin tälle vuosikymmenelle ja alkoi kamppailu siitä mitä ja kuinka suuria 

muutoksia tarvitaan, jotta kansakunta voi siirtyä seuraavalle itsenäisyytensä vuosisadalle. 

Lopullista ratkaisua ei ole näköpiirissä.  Tarve on tunnustettu mutta keinoista ei ole oltu 

yksimielisiä. Välillä kaduilla on ollut meneillään tapahtumia, jotka ovat muistuttaneet 100 vuotta 

sitten tapahtunutta. ”Me vaadimme”- ajattelu on ollut silmiinpistävää ja huolestuttavaakin. Viime 

aikoina on valoa kuitenkin pilkahdellut ikään kuin itsenäisyytemme 100 -vuotisjuhlan kunniaksi. 

Yhä useampi suomalainen on taas päässyt kiinni työelämään. Se on mitä parhain lahja meille 

suomalaisille itsenäisyytemme 100 -vuotisjuhlan ja juhlavuoden aikana.  

Hyvät kuulijat, Suomi on sadan itsenäisyysvuotensa aikana selvinnyt niin sisäisistä ankarista 

koettelemuksista kuin ulkoisten voimien uhasta ja sodista henkisesti vahvana. Mikään ei voi siis 

olla esteenä ettemmekö selviä myös uusista koko maailmaa koettelevista uudenlaisista uhista tai 

haasteista. Siis tervetuloa tulevaisuuden megatrendit: tekoäly, virtuaalitodellisuus ja robottisaatio!  

Hyvää Itsenäisyyspäivää suomalaiset! 

 

Eversti Jorma Jokisalo 


