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Professori Martti Häikiö, Kaksi talvisotaa 

Paasikivi-Seuran vuosikokous, Helsinki 27.11.2014, Talvisotafoorumi Turku 29.11.2014 

 

KUVA 1 

 

Marraskuun viimeisenä päivänä vuonna 1939 Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen. Suomi päätti puolustautua 

asevoimin. Seurasi Talvisodaksi nimitetty aseellinen konflikti, joka päättyi rauhantekoon 13. maaliskuuta 

1940. Talvisota on Suomen kansan pitkän historian kohtalokkain hetki. Suomen kansan olemassaolo ei ole 

ollut yhtä vakavasti uhattuna koskaan aiemmin eikä koskaan myöhemmin. 

Historiantutkimuksen tehtävänä ei ole moralisoida, ei etsiä ja tuomita syyllisiä eikä osoittaa sormella 

kuviteltuja opetuksia nykypäivään. Mutta historian tosiasioiden tuntemus on kaiken viisauden alku, kuten J. 

K. Paasikivi sanoi sodan jälkeen rakentaessaan uutta ulkopolitiikkaa. Omissa päiväkirjoissaan ja 

muistelmissaan hän ei kaunistellut tosiasioita, vaan koetti ottaa niistä selvää ja ymmärtää niiden 

merkitystä. 

Esitelmäni otsikko on kaksi talvisotaa. Olen ottanut lähtökohdaksi Suomenlinnan, entisen Sveaborgin eli 

Viaporin Kuninkaanporttiin kirjoitetut sanat: ”Eftervärd stå här på egen botn och lita icke på främmande 

hielp”. Jälkimaailma, seiso omalla pohjallasi äläkä luota vieraan apuun. Ne on siihen sijoittanut Viaporin 

rakentaja sotamarsalkka Augustin Ehrensvärd vuosina 1753–1754. Ne samat sanat on ikuistettu 1 000 

markan seteliin vuonna 1986. Nämä sanat ovat jääneet minua vaivaamaan, sillä panin ne myös oman 

talvisodan kansainvälistä diplomatiaa käsitelleen väitöskirjani motoksi vuonna 1976. 

Näitä Ehrensvärdin sanoja on usein käytetty poliittisena ohjeena Suomelle. Mutta miten on, tarkoittiko 

Ehrensvärd Suomea tai yleensä pikkuvaltioita? Tuskin hänen mieleensä edes juolahti, että Sveaborgin 

mantereella sijaitsevat Ruotsin maakunnat saattaisivat joskus muodostaa itsenäisen valtion, jolla olisi oma 

ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Kuninkaanportin kiveen hakattu lause on hyvin arvoituksellinen. Sen 

merkityksestä on esitetty monia tulkintoja, joista yksi on, että nämä sanat olivat pikemminkin syvällä ajan 

puoluepolitiikassa mukana olleen Ehrensvärdin protesti tai piikki omaa kuningastaan ja suurvalta-Ruotsia 

vastaan, joka tukeutui politiikassaan toisen suurvallan Ranskan kultatynnyreihin. 
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KUVA 2 

 

Talvisodan muistaminen ei ole osoitus suomalaisten sotaisuudesta. Sodat ovat kansakunnan historian 

käännekohtia, dramaattisia ja traagisia kipupisteitä, aivan kuten perheiden avioerot, sairaudet ja 

perheenjäsenten kuolemat. Niiden syitä ja seurauksia pohditaan osana omaa identiteettiä. Kansakunta 

palaa sotiinsa, niiden syihin, kulkuun ja seurauksiin uudelleen ja uudelleen. 

En ryhdy käymään Suomen sotahistoriaa läpi. Muutama vuosi sitten muistimme Suomen sotaa 1808–1809, 

jonka seurauksena Ruotsin itäiset maakunnat siirtyivät Venäjän osaksi ja Suomen autonominen 

suuriruhtinaskunta muodostettiin. Edelleen pohditaan Kustaa III:n riskialtista seikkailupolitiikkaa. Siitä on 

ilmestynyt äskettäin aivan erinomainen, jälleen täysin uusia näkökulmia avaava professori Jussi T. 

Lappalaisen teos Kustaa III:n maasota. Savo ja Kymenlaakso 1788–1790 (SKS 2014), joka on jatkoa 

Lappalaisen briljantille teokselle Kuninkaan viimeinen kortti Viipurinlahden ja Ruotsinsalmen meritaistelut 

1790 (SKS 2011). 

Talvisodan alun osalta on keskusteltu Mainilan laukauksista, tutkittu kuka ne lopulta ampui. Neuvostoliitto 

väitti Suomen ampuneen ja aloitti sillä perusteella sodan. Suomalaiset ovat aina olleet sitä mieltä, että 

laukaukset ampui Neuvostoliitto saadakseen tekosyyn sodan aloittamiseen. 

Samanlainen keskustelu jatkuu Kustaa III:n aloittamasta maasodasta, Puumalan Vuolteensalmen 

laukauksista kesäkuussa 1788. Olivatko ne Kustaan Tukholman oopperasta tilaamien venäläisten 

univormujen avulla järjestämä lavastus, jonka varjolla sota voitiin aloittaa, vai kävikö niin, että venäläisen 

tiedusteluosaston tulo rajan yli teki niiden käytön tarpeettomaksi. Lappalainen päätyy hienossa ja uusiakin 

lähteitä sisältävässä analyysissään ja alkuperäiskartoillaan kyllä siihen, että kyse oli järjestetystä 

provokaatiosta. Niin kuin oli muuten Mainilassakin. 

Haluan tässä ohimennen kumota sen virhekäsityksen, että Suomen sotaa seurannut Venäjän vallan aika 

olisi ollut Suomelle rauhan aikaa. Suomalaiset joukko-osastot osallistuivat sotatoimiin Suomen rajojen 

ulkopuolella: ne lähetettiin kukistamaan Puolan ja Unkarin kapinoita. Krimin sodan aikana brittiläis-

ranskalainen laivasto kävi tuhoamassa Suomen rannikon linnoituksia.  Autonomian aikana 500 suomalaista 

yleni kenraaliksi tai amiraaliksi Venäjän armeijassa. Yhtenä heistä voi mainita Bulgarian itsenäistymissotaan 

vuosina 1877-1881 osallistuneen, hetken jopa maan pääministerinä toimineen kenraali Casimir 

Ehrnroothin, josta on äskettäin ilmestynyt bulgarialaisen Venelin Tsachevskyn uusi elämäkerta Casimir 

Ehrnrooth. The General Who Made History. The True Story  (2013). 
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KUVA 3 

 

Tämän esitelmäni pääteemana on pohtia Talvisodan luonnetta. Pääviestini on, että haluan jakaa Talvisodan 

kahteen erilaiseen vaiheeseen: yksin ja yhdessä, siis ensin kolme viikkoa yksin ja loppuaika yhdessä 

suurvaltojen kanssa. Talvisotaan viittaaminen esimerkkinä siitä, miten Suomi selviää yksin, on virheellistä, 

sillä Stalin pysäytti massiivisesti etenevän valloitushyökkäyksensä vain välttääkseen sodan laajenemisen 

suurvaltojen väliseksi. Silti selviytyminen kolmen viikon poliittis-sotilaallisesta operaatiosta sodan alussa ja 

vastarinnan kestäminen sen jälkeen olivat välttämätöntä Suomen pelastumiseksi.  

Meillä on totuttu jakamaan Jatkosota hyökkäysvaiheeseen kesällä ja syksyllä 1941, asemasotaan vuosina 

1942 ja 1943 ja kesän 1944 torjuntataisteluihin ja vielä täysin erilaiseen Lapin sotaan loppuvuodesta 1944. 

Nämä vaiheet olivat luonteeltaan erilaisia. Samalla lailla luonteeltaan erilaisia olivat kaksi talvisotaakin. 

Talvisodan ensi vaiheessa ensimmäisten kolmen viikon aikana Suomi oli todella ja aidosti yksin. Suomella ei 

ollut liittolaisia eikä auttajia. Mutta toisessa vaiheessa eli 22. joulukuuta 1939 alkaen Suomi oli osa 

suurvaltojen nopeasti kärjistyvää asetelmaa ja niiden alkanutta kilpajuoksua Pohjolaan.  

Kansainvälinen asetelman lisäksi myös sotatoimet olivat perusteellisesti erilaiset sodan alussa ja lopussa. 

Sodan alkua leimasi Neuvostoliiton yritys liittää Suomi itseensä ilman taistelua, poliittisella manööverillä. 

Tässä kuvassa on Neuvostoliiton sotilaallinen hyökkäyssuunnitelma. Valloituksen ensisijainen keino oli 

poliittinen, Otto Wille Kuusisen nukkehallitus, ja sotatoimien tehtävänä oli raivata tie Helsinkiin, jossa 

vaihdettaisiin lippu valtioneuvoston linnan katolla. Kun tämä ei Suomen vastarinnan ansiosta onnistunut, 

rintamilla seurasi jatkuvia hyvin vaarallisia taisteluja. Tässä vaiheessa Suomi saavutti myös torjuntavoittoja.  

Sitten Neuvostoliitto ryhmitti tammikuussa Suomen rajalle lukumäärältään toisen mittaluokan ja 

ammattitaidoltaan ja varustukseltaan huomattavasti järeämmät joukot, jotka aloittivat tulivalmistelut 

helmikuun alussa ja sotilaallisen suurhyökkäyksen 11. päivänä helmikuuta 1940. Siinä hyökkäyksessä ei ollut 

enää kuvitelmia paraatimarssista eikä mitään laskettu poliittisten tekijöiden varaan, sillä Kuusinen oli pantu 

sivuun. 
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KUVA 4 

 

Käsittelen tässä myös muutamaa muuta talvisodan historiaan liittyvää kysymystä. Ensimmäinen ja 

kokonaisuuden kannalta tärkein on peruskysymys, miksi ensin Hitlerin Saksa ja sitten Stalinin Neuvostoliitto 

hyökkäsivät syyskuussa 1939 Puolaan ja, ennen kaikkea, miksi Stalin hyökkäsi Suomeen? 

Meidän kannaltamme keskeinen kysymys kuuluu, miksi Suomi ryhtyi vastarintaan. Miksi Neuvostoliiton 

ehdottamiin rajantarkistuksiin ei suostuttu, vaan toteutettiin heti neuvottelukutsun tultua lokakuun alussa 

täysi liikekannallepano – niin sanottu YH eli Ylimääräiset harjoitukset – ja tartuttiin aseisiin, kun hyökkäys 

tuli. 

Tähän liittyy vaikea syyllisyyskeskustelu. Suomen Tukholman lähettiläänä ollut Paasikivi lainaa 

muistelmissaan kirjettään Väinö Tannerille 5. elokuuta 1939. Siinä hän sanoo, että Suomen kansainvälinen 

asema oli tuolloin huonompi kuin koskaan ennen. Paasikivi kirjoitti: 

”Sinä et usko sotaan. Samaa mieltä näyttää Erkko olevan. Toivon että olette oikeassa. Vahinko vain, että 

Sinä et esitä mitään perusteita uskoosi. Sinä sanot vain, että ’niin järjettömäksi maailma ei voi tulla’. Miten 

voit sanoa tällaista Sinä, joka olet ollut mukana tämän vuosisadan alusta alkaen? Missä olet nähnyt järjen 

vallitsevan viimeisten neljän vuosikymmenen aikana?” 

On joskus väitetty, että Talvisota oli ”Erkon sota” eli että ulkoministeri Eljas Erkon taipumattomuus ja ehkä 

myös suurpolitiikan ymmärtämättömyys olivat syynä siihen, ettei neuvotteluratkaisuun päästy. 

Neuvostoliittolaisesta näkökulmasta on viime vuosina saatu paljon lisää tietoa. Sodan taustaa, syitä ja 

kulkua on venäläisessä historiankirjoituksessa käsitelty vuosikymmenten mittaan hyvin eri tavoin. Nostan 

esiin muutamia uusia näkökohtia. 

Suomessa on varsin paljon keskusteltu siitä, miksi Suomi teki rauhan Talvisodassa. Vähemmän on 

keskusteltu huomattavasti visaisemmasta ongelmasta eli siitä, miksi Stalin teki rauhan. Hänen 

määräämänsä sotilaallinen suurhyökkäys näytti etenevän hyvin ja Suomen valloitus näytti hyvinkin 

mahdolliselta maaliskuun alussa 1940. Mutta Stalin päätti tehdä rauhan. Miksi? 

Lopuksi pohdin muutamalla sanalla ikuista kysymystä, voiko historiasta oppia mitään? 
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KUVA 5 

 

Otetaan aluksi tarkasteluun kysymys siitä, miksi suursota jälleenpuhkesi Eurooppaan, kun edellisestä, 

valtavia tuhoja aiheuttaneesta ja imperiumien romahtamisiin johtaneesta sodasta oli kulunut vain kaksi 

vuosikymmentä. 

Ensimmäisenä selityksenä voidaan nostaa esiin maailmansodan perintö. Sen raunioille jäi kaksi nöyryytettyä 

ja eristettyä entistä suurvaltaa. Saksan sotilaallista tappiota merkittävämpi oli Versaillesin rauha, jossa sen 

alue supistettiin, sen asevoimat riisuttiin aseista, sen maksettavaksi määrättiin valtavat sotakorvaukset ja se 

alistettiin erityisesti Ranskan nöyryyttävän valvonnan alle. Saksassa valtaan nousi 1930-luvun alussa 

kansallissosialismi, Hitlerin diktatuurioppi, jonka ohjelmassa oli revanssin lisäksi militarisointi ja valloitukset. 

Venäjä, Napoleonin sotien voittajavaltio ja koko 1800-luvun johtaviin suurvaltoihin kuuluva imperiumi oli 

romahtanut vuonna 1917, siitä oli irronnut lukuisa joukko kansoja ja muodostanut omia valtioita – Suomi 

niiden joukossa. Sen vallankumouksellinen bolshevikkihallitus oli yritetty kaataa sotilaallisella interventiolla 

ja siitä oli tullut kansainvälisesti eristetty hylkiövaltio. 

Nämä kaksi nöyryytetyiksi itsensä tuntevaa ja oman muusta maailmasta täysin poikkeavan 

vallankumouksellisen ja diktatuurisen tiensä valinnutta valtiota löysivät toisensa jo 1920-luvulla Saksan 

salaisen jälleenvarustamisen merkeissä. Neuvostoliitto pyrki levittämään maailmanvallankumouksen oppia, 

mutta Hitler oli nopealiikkeisempi halussaan levittää Saksan mahtia ja kansallisosialismin ylivaltaa rajojensa 

yli. Aikansa Saksan jälleenvarustamisen ja jopa rajojen oikaisun vaatimuksia oikeutettuina pitäneet 

länsivallat joutuivat perimmäisen valinnan eteen maaliskuussa 1939, kun Hitler vastoin saksalaisten 

sudeettialueiden liitoksen jälkeisiä lupauksiaan valloitti loputkin Tsekkoslovakiasta. Englanti ja Ranska 

takasivat Puolan turvallisuuden Saksan hyökkäyksen varalta. 

Maaliskuussa 1939 alkoi suurvaltojen peli, jossa liittosuhteita koetettiin rakentaa. Länsivallat olivat valmiita 

hyvin pitkälle meneviin myönnytyksiin Neuvostoliitolle kesällä 1939, jotta syntyisi liittosuhde Hitleriä 

vastaan. Mutta kun erityisesti Puola kieltäytyi luovuttamasta aluettaan etukäteen Neuvostoliiton 

sotavoimille, teki Neuvostoliitto nopean käännöksen ja sopimuksen Hitlerin Saksan kanssa elokuussa 1939. 

Sen salaisessa lisäpöytäkirjassa Saksan ja Neuvostoliiton välissä olevat maat jaettiin etupiireihin eli 

käytännössä sovittiin missä Saksan ja Neuvostoliiton välinen raja kulkee. 

Hitlerillä oli kiire, sillä Saksalta oli loppumassa aika. Sen talous oli huonossa kunnossa ja pitkän aikavälin 

ennusteet olivat vielä huonommat. Taloudelliset voimasuhteet Saksan ja länsivaltojen välillä olivat koko 

ajan huononemassa kun Yhdysvallat kuitenkin liittyisi länsivaltoihin. Siksi Hitler halusi nopeita valloituksia. 
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Helpot menestykset nostivat hänen kansansuosiotaan ja toivat Saksan taloudelle välttämättömiä 

lisäresursseja. 

Hitler hyökkäsi Puolaan 1. syyskuuta ja kaksi päivää myöhemmin Englanti ja Ranska julistivat sille sodan. 

Mutta sotatoimiin ei ryhdytty, vaan turvauduttiin epäsuoriin sodankäynnin menetelmiin, kauppasaartoon ja 

erityisesti strategisten raaka-aineiden saannin estämiseen. Saksan lyötyä Puolan sotavoimat, hyökkäsi myös 

Neuvostoliitto Puolaan ja valloitti etupiirisopimuksen mukaisen osan. 

KUVA 6 

 

Neuvostoliiton naapureiden näkökulmasta se oli aggressiivinen hyökkäyshaluinen suurvalta. On tavallaan 

toisarvoista pohtia, lähtikö Stalin lähtivät palauttamaan menetettyjä Venäjän alueita, levittämään 

sosialismia vai varustautumaan Saksan hyökkäyksen varalta. Voidaan ehkä jakaa Stalinin tavoitteet neljään 

lohkoon: 

Taktiikkana oli estää Saksan hyökkäys tai ainakin lykätä sitä. Imperialismia oli halu laajentua eli levittäytyä 

omien rajojen ulkopuolelle. Ideologiaa edusti pyrkimys levittää maailmanvallankumousta, tuhota 

”vallankumouksen viholliset”, ”valkosuomalaiset” ja lännen ”imperialistit”. Käytännössä tavoite oli joka 

tapauksessa sama: Suomen liittäminen Neuvostoliittoon. 

Olennaista oli, mitä Stalin teki – ei mitä hän sanoi! 

KUVA 7 
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Neuvostoliitto ampui Karjalan kannaksella rajan pinnassa Mainilassa raskaiden aseiden laukauksia, joihin 

vedoten se hyökkäsi Suomeen 30. marraskuuta 1939. Hyökkäyksellä oli kaksi kärkeä: sotilaallinen ja 

poliittinen. Pommit putosivat Helsinkiin sodan ensimmäisenä päivänä. Neuvostosotilasjohdon odotuksissa 

oli, että sota kestäisi ehkä vain kaksi viikkoa. 

Tärkein kärki oli poliittinen. Hyökkäyksen toisena päivänä 1. joulukuuta perustettiin Terijoelle suomalaisen 

emigranttikommunistin, entisen kansanedustajan ja kevään 1918 vallankumoushallituksen jäsenen, 

Moskovassa perustetun Suomen Kommunistisen Puolueen perustajan Otto Wille Kuusisen johtama 

”kansanhallitus”. 

Historian suuria arvoituksia on, miten Kuusinen oli säilynyt hengissä Stalinin puhdistuksissa muutamaa 

vuotta aikaisemmin. Esimerkiksi Karjalan johtaja, Edward Gylling, ja lähes kaikki suomalaiset kommunistit 

oli surmattu Neuvostoliitossa. Myös Neuvostoliiton sotavoimissa oli toteutettu valtavat puhdistukset eli 

teloitukset. 

Kuusisen hallituksen ohjelmana oli: suurpankkien ja -teollisuuden sosialisointi, työttömyyden lopettaminen, 

kahdeksan tunnin työpäivä, suurtilojen pakkolunastus, talonpoikien verorästien poistaminen, vähävaraisten 

viljelijäin tukeminen, valtiomuodon, hallinnon ja oikeuslaitoksen kansanvaltaistaminen, tieteen, 

kirjallisuuden ja taiteen kehittäminen edistyksellisessä hengessä. Sen tavoitteena oli 10 000 miehen 

armeijan kouluttaminen. 

Uudempi venäläinen historiankirjoitus on päätynyt siihen, että Kuusisen hallituksen perustaminen oli 

yksinomaan Neuvostoliiton hallituksen eli Stalinin poliittinen toimenpide. 

KUVA 8 

 

Kuusisen hallitus julisti 1.12.1939, että ”Ensimmäinen suomalainen armeijakunta saa kunnian tuoda 

pääkaupunkiin Suomen Kansanvaltaisen Tasavallan lipun ja pystyttää sen presidentin linnan harjalle, 

työtätekevien riemuksi ja kansan vihollisten kauhuksi.” 

Sodan kolmantena päivänä 2.12. 2.12.1939 Moskovassa solmittiin Kuusisen hallituksen ja Neuvostoliiton 

välinen ystävyys- ja avunantosopimus, jolla Neuvostoliitto sai Kannakselta rajansiirron, Suomenlahden 

saaret, Kalastajasaarennon länsiosan ja laivastotukikohdan Hangosta ja ”Suomi” sai 70 000 km2 Itä-

Karjalasta. Kuvassa oikealta O. V. Kuusinen, V. Molotov, J. Stalin, K. Voroshilov ja A. A. Zhdanov. 
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KUVA 9 

 

Erityisen kiinnostava on Stalinin ja Kuusisen hallituksen käsitys Suomen luonnollisista rajoista vuonna 1939. 

Sopimuksen liitteenä oli kartta, johon oli piirretty aluevaihdot. 

Oma erityinen kysymyksensä, johon en tiedä vastausta, on, kuka piirsi tämän itärajan. Epäilen vanhaa 

Karjala-romantikkoa Kuusista, mutta pitävän näyttö rajaviivan piirtäjän kädestä puuttuu. 

KUVA 10 

 

Nyt menen sodan toiseen osapuoleen, hyökkäyksen kohteeseen eli Suomeen. Miksi Suomi ryhtyi 

vastarintaan? Suomen ja suomalaisten tekemään ratkaisuun voidaan löytää monia syitä: 

Ensinnäkin jokaisella itsenäisellä valtiolla on oikeus ja velvollisuus puolustaa itsenäisyyttään ja vapauttaan. 

Toiseksi Neuvostoliiton tavoitteeksi arvioitiin Suomen valloittaminen eikä sen vuoksi uskottu, että 

neuvotteluilla ja suppeammilla ratkaisuilla olisi saavutettavissa muuta kuin enintään aikalisä. 

Suomalaisten yksimielisyys oli yllätys Stalinille ja Kuusiselle, mutta se oli varmasti yllätys myös suomalaisille 

itselleen. Olen yhä taipuvaisempi ajattelemaan, että suomalaisten yksimielisyyden taustalla oli 

kunnallispolitiikka. Yleinen ja yhtäläinen ääni- ja vaalioikeus oli päätetty jo marraskuussa 1917 ja 

ensimmäiset kunnallisvaalit olivat vuotta myöhemmin. Vallankumousta seuranneen sisällissodan repimät 

suomalaiset löysivät toisensa kunnanvaltuustoista ja lautakunnista ratkomassa paikallisia ongelmia. 

Monissa Suomen kunnissa oli jo 1920-luvun alussa vasemmistoenemmistö. 
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Opittiin käytännön kansanvaltaa, toinen toisensa tuntemista ja arvostusta. Tätä täydensivät valtakunnan 

tasolla sosialidemokraattien hyväksyminen hallitukseen jo 1920-luvulla. Suomalainen kansanvalta vakiintui 

1930-luvulla. Svinhufvud oli presidenttinä määrätietoisesti torjunut kumous- ja diktatuuripyrkimykset ja 

Suomi pysyi demokratiana, kun valtaosa Euroopasta ja erityisesti Suomen kanssa samaan aikaan 

itsenäistyneistä maista liukui puoli- tai koko diktatuuriin. Suomen kansanvalta ja oikeusvaltio olivat aitoja. 

Suomen talous oli kehittynyt suotuisasti. Torpparivapautus oli antanut maata maattomille ja suhdanteet 

olivat vauhdittaneet metsäteollisuutta ja sitä kautta levittäneet vaurautta myös maaseudulle.  Suomalaisen 

vasemmiston tieto Neuvostoliiton kansallisuuspolitiikasta oli karu: suomalaisten kommunistienkin 

teloitukset Neuvostoliitossa. Tammisaaren vankilassa säilyi hengissä varmemmin kuin Neuvostoliitossa. 

Maanpuolustushenki oli suojeluskuntien ja Lotta Svärdin ansiosta vahva. Suomen kansa oli yhtenäisenä 

linnoittamassa rajaa kesällä 1939 ja toteuttamassa liikekannallepanoa heti lokakuussa 1939. 

Sitten on erityisesti Paasikivi-Seurassa haastava kysymys Paasikiven syytöksestä, että kyseessä oli Erkon 

sota. Tulkitsisin tämän vuosisadan alun venäläistämiskauden poliittisten linjaerojen heijastumaksi. Tuolloin 

suomalaiset jakautuivat myöntyvyyssuunnan kannattajiin, jotka uskoivat että neuvotteluilla ja 

myönnytyksillä oli voitettavissa aikaa, ja perustuslaillisiin, jotka eivät uskoneet myönnytysten auttavan. 

Eljas Erkon isä Päivälehden päätoimittaja Eero Erkko oli jyrkimpiä perustuslaillisia, minkä johdosta hänet 

karkotettiin maasta ja hän ja nuori Eljas menivät Amerikkaan. Paasikivi puolestaan roikkui senaattorina aina 

vuoteen 1909 saakka, jolloin myöntyvyysmiesten perälauta tuli vastaan ja hekin erosivat senaatista. 

Olennaista on, että syksyllä 1939 Erkolla oli hallituksen, ja voidaan sanoa, kansan suuren enemmistön tuki 

takanaan. 

KUVA 11 

 

Talvisodan puolustustaistelun ensimmäinen vaihe oli viivytys. Sitä seurasivat torjuntataistelut ja sen jälkeen 

suomalaisten vastahyökkäykset ja niiden yritykset. Tässä vaiheessa koko maailma pidätti henkeään ja oli 

aivan varma siitä, että Suomelle koituisi Puolan kohtalo: neuvostomiehitys. Ruotsi, Englanti, Ranska, 

Yhdysvallat, Saksa – kaikki olivat selvästi ilmoittaneet, että ne eivät tue Suomea sotilaallisesti. Vielä 

marraskuussa 1939 Englanti oli tehnyt virallisen päätöksen, että sotaa ei julistettaisi Neuvostoliitolle, vaikka 

se hyökkäisi Suomeen tai muihin Skandinavian maihin, mutta Ruotsille voitaisiin antaa takuu Saksan 

hyökkäyksen varalta ja Norjalle laivastotukea. 

On itsestään selvää, että mikäli Suomen ensimmäinen puolustus olisi pettänyt, Suomi olisi joutunut 

Neuvostoliiton osaksi. Andrej Vajdan elokuva Katyn kuvaa täsmälleen sitä kohtaloa, joka suomalaisille 
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suojeluskuntalaisille, upseereille ja koulutetulle väestölle olisi tapahtunut. Heidät olisi ammuttu Katynissä, 

joka oli varattu suomalaisille, mutta joka sitten koitui puolalaisten kohtaloksi. 

KUVA 12 

 

Maailmansota oli julistettu, mutta taisteluja ei käyty missään. Koko maailman huomio saattoi kohdistua 

Suomen puolustustaisteluun. Ensimmäisenä käännekohtana voidaan pitää Kansainliittoa, tuota usein 

väheksyttyä Yhdistyneiden Kansakuntien edeltäjää. Se erotti Neuvostoliiton jäsenyydestään  

14. joulukuuta. Kansainliiton käytävillä käytiin merkittäviä keskusteluja, joissa Suomen entinen 

ulkoministeri Rudolf Holsti oli hyvin tärkeällä sijalla. Holstia joskus vähätellään, mutta tuolloin hänen 

aktiivisella toiminnallaan Suomen avun värväämiseksi oli ratkaisevan tärkeä merkitys. 

Kansainliiton kokous oli avannut näkymän suursodan laajentumiseen Pohjois-Eurooppaan. Neuvostoliitto 

oli jo hyökännyt ja nyt odotettiin myös Saksan alkavat painostaa erityisesti Ruotsia. Länsivallat halusivat 

vaikuttaa Norjan ja Ruotsin mielipiteeseen, että ne eivät hyväksy Saksan tai Neuvostoliiton suojelusta. 

Suomen sota, Suomen auttaminen, nousi joulun alla 1939 keinoksi tiivistää ja tehostaa Saksaa vastaan 

käytävää epäsuoraa sotaa. Sota haluttiin siirtää mahdollisimman kauas Englannin ja Ranskan omilta rajoilta, 

Skandinaviaan. 

Varsinkin Ranskassa koettiin painetta koventaa Saksan vastaisia otteita epäsuorien keinojen osoittauduttua 

riittämättömiksi. Länsivalloilla oli pohjoisessa kaksi strategista intressiä: Norjan rannikko, josta käsin oli 

mahdollista häiritä Atlantin meriliikennettä, ja Ruotsin rautamalmi, jota kuljetettiin pitkin Norjan ja 

Itämeren rannikkoa Saksan sotateollisuuden tarpeisiin. Päätavoitteeksi asetettiin Ruotsin 

rautamalmiliikenteen pysäyttäminen Saksaan. 

19. joulukuuta Englannin ja Ranskan yhteinen ylin sotaneuvoston, Supreme War Council, päätti antaa 

Suomelle ”kaikkea mahdollista apua” sitä tarkemmin erittelemättä. Neuvostoliiton sitominen konfliktiin oli 

yksi tärkeä motiivi. Ranskan aloitteellisuuden johdosta myös huomattavasti varovaisempi Englanti muutti 

kantansa Suomen auttamiseen. 

Suomesta oli tullut suurpolitiikan osatekijä, sen kohtalo ratkaistiin ei vain sen omilla rintamilla, vaan myös 

yhdessä suurvaltojen kanssa. 22. joulukuuta tapahtui ratkaiseva käänne, kun Englannin sotakabinetti teki 

seuraavan päätöksen: 

”Hyväksyttiin ohjemuistio nootiksi, jonka Ranskan ja Englannin hallitukset esittäisivät Norjan ja Ruotsin 

hallituksille. Nootti koskisi näille maille annettavia takuita englantilais-ranskalaisesta avusta niitä 

mahdollisia seurauksia vastaan, joita niille voi aiheutua niiden Suomelle antaman avun johdosta. 
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Päätavoitteeksi asetettiin Ruotsin rautamalmiliikenteen pysäytys.”  

Suomen auttaminen tarjosi tärkeimmän keinon päästä malmikuljetusten kimppuun. 

KUVA 13 

 

Suomen poliittinen ja sotilaallinen johto järjestettiin heti talvisodan alussa uudelleen. Cajanderin johtama 

hallitus erosi. Presidentti Kyösti Kallio taivutteli Suomen Pankin pääjohtajan Risto Rytin pääministeriksi. 

SDP:n vahvasta miehestä Väinö Tannerista tuli ulkoministeri. Mannerheim ilmoittautui puolustusvoimien 

ylipäällikön tehtävään. Kallio vetäytyi taustalle, Ryti oli vielä kokematon, Mannerheimilla oli kädet täynnä 

työtä päämajassa. Tässä tilanteessa Väinö Tannerista tuli Suomen todellinen poliittinen johtaja. 

Tanner oli pitkän linjan talousmies ja poliitikko. Hän oli Suomen työväenliikkeen ehdottomasti 

vaikutusvaltaisin hahmo. Hänellä oli pitkä kokemus oman puolueensa sisäisistä kamppailuista, joista 

merkittävin oli sanoutuminen irti vallankumouksellisesta linjasta vuonna 1917, ja parlamentaarisen 

sosialidemokraattisen puolueen uudelleen perustaminen kapinan katastrofin jälkeen. Hän oli ollut 

pääministeri ja pitkään ministeri. 

Tannerin elämänkokemus ja ennen kaikkea taktinen kyky tulivat nyt äärimmäisen tärkeällä käyttöön. 

Ensinnäkin Tannerin linja oli selvä: se oli täysin tinkimätön suhteessa Kuusisen hallitukseen ja 

kommunisteihin. Samalla hän pyrki kuitenkin heti ja sitkeästi ja kaikkia kanavia pitkin avaamaan katkenneen 

neuvotteluyhteyden neuvostohallitukseen.  Hänen päätavoitteensa oli koko ajan rauhan solmiminen 

Neuvostoliiton kanssa. 

Toiseksi hän vetosi puolue-, ammattiyhdistysliike- ja osuustoimintayhteyksiensä kautta vahvoihin 

ruotsalaiskontakteihinsa Ruotsin painostamiseksi auttamaan Suomea. Ja kolmanneksi hän piti koko ajan 

optiota auki länsivaltojen avun reaalisen vaihtoehdon olemassaolon varmistamiseksi. 

Tannerin taktinen taito tuli näkyviin siinä, miten hän käytti näitä vaihtoehtoja Suomen maksimaalisen 

liikkumavaran aikaansaamiseksi. Tannerin toimintaa talvisodan aikana voi perustellusti pitää suurena 

suomalaisena johtajuutena. 
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KUVA 14 

 

Miltä lännen herännyt kiinnostus näytti Neuvostoliiton johdon silmissä? Länsivaltojen äkkiä herännyt 

kiinnostus siirtää sotatoimet Pohjois-Eurooppaan olivat näkyvästi esillä maailman lehdistössä. 

Neuvostoliitolla oli oma vakoilija- ja tiedonantajaverkostonsa. Siitä, miltä tilanne näytti neuvostojohdon 

näkökulmasta, kertoo erinomaisen tärkeä dokumenttikokoelma Tuntematon talvisota. Neuvostoliiton 

salaisen poliisin kansiot (2009). Sisäasiain kansankomissaarin Berijan raportti 13.1.1940 Stalinille, 

Molotoville ja Vorošiloville oli otsikoitu ”Ranskan sodanjohdon aikeet ja suunnitelmat ryhtyä sotaan 

Neuvostoliittoa vastaan”. Raportissa sanottiin muun muassa: 

 

”1. Korkeimman sotaneuvoston viimeisimmässä istunnossa on tehty periaatepäätös aloittaa sotatoimet 

Neuvostoliittoa vastaan... 

4. Päämäärän saavuttamiseksi Suomeen on päätetty lähettää kanadalaisia joukkoja, joista yksi divisioona on 

jo saapunut Englantiin, ja kaapata Petsamon satama tukikohdaksi toiminnalle Murmanskia ja Arkangelia 

vastaan. Tärkein tehtävä on Leningradin kaappaus, jonka pitäisi liittoutuneiden mielestä olla paha isku 

Neuvostoliitolle. 

5. Bordeaux’ista Suomeen on viime päivinä lähetetty 400 lentokonetta, 200 tankkia ja 6000 henkeä niiden 

käyttö- ja huoltohenkilökuntaa. 

6. Sodan Neuvostoliittoa vastaan sytyttyä lännessä aiotaan muodostaa kansallismielinen venäläinen hallitus 

ja panna liikekannalle kaikki valkoemigrantit” 

On selvää, että Neuvostoliitto pelkäsi vallankumouksen jälkeisten interventiosotien uusiutuvan ja 

länsivaltojen tavoittelevan neuvostohallituksen kaatamista. Vainoharhaisuutta ehkä, mutta Moskovan 

näkökulmasta tilanne oli dramaattisesti muuttunut. Etupiirisopimuksen mukaista rajansiirtoa ei ollut voitu 

toteuttaa nopeasti ja huomaamattomasti. Neuvostoliittoa uhkasi suurvaltakonflikti. 
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KUVA 15 

 

Suomi ei enää ollut yksin. Kansainliiton apuvetoomuksen ja Suomen urhean taistelun ansiosta Suomeen 

alkoi virrata merkittävää apua. Tärkein auttaja oli puolueetonta ulkokuorta ylläpitävä Ruotsi, joka salli 

vapaaehtoisten värväytymisen, ja monenlaisen materiaali- ja raha-avun toimittamisen Suomelle. ”Finlands 

sak är vår” ei ollut vain iskulause, vaan myös totta. Myös muista maista tuli huomattavaa tukea. 

Neuvostoliittolaisten sotavoimien kannalta taivaalta pommeja pudottavat englantilaiset Blenheim-

pommikoneet olivat konkreettinen osoitus siitä, että länsivallat tarkoittivat totta apulupauksillaan. 

KUVA 16 

 

Suomi eli kahdessa todellisuudessa. Rintamilla taisteltiin helmikuun alussa alkanutta valtavaa uutta 

hyökkäystä vastaan. Diplomatian tasolla käytiin kiivaita neuvotteluja siitä, tulisiko Ruotsi auttamaan 

Suomea, sallisivatko Ruotsi ja Norja länsivaltojen joukkojen kauttakulun alueiden kautta Suomea 

auttamaan, pyytäisikö Suomi virallisesti apua ja painostaisi siten Norjaa ja Ruotsia. Ennen kaikkea jatkuva 

neuvotteluyhteys Moskovaan piti yllä valintaa järkyttävän kovien rauhanehtojen ja sodan jatkamisen välillä.  

Länsivaltojen viimeinen avuntarjous koostui seuraavista osista: 

Suomen virallinen avunpyyntö tulisi 5.3. 

Englanti ja Ranska esittäisivät kauttakulkupyynnön Norjalle ja Ruotsille 11.3. 

Joukot 50 500 miestä olisivat lähtövalmiina 15.3. 

Perille Suomeen tulisi huhtikuun 1. ja 2. viikon aikana 6 000 miestä 

Ranska lupasi lisäksi 12 000 ranskalaista sotilasta 
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KUVA 17 

 

 

Jäljellä on vielä kaksi kysymystä: miksi Suomi teki rauhan ja miksi Neuvostoliitto teki rauhan. Suomalaisten 

suureen talvisotakertomukseen kuuluu ylistää suomalaisten taisteluvoimaa, sisua ja itsekuria. Se on täyttä 

totta ja pätee joulukuun ja tammikuun, ja vielä helmikuun alkupuolenkin taisteluihin. Suomen ihme esti 

nopean miehityksen. 

Mutta Suomen kestokyvyllä oli rajansa. Se pelätty yhdestoista venäläinen tuli maaliskuun alussa 1940. 

Venäläiset pääsivät maihin ja saivat sillanpääaseman Viipurinlahdella. Viipurin lohkon komentaja eversti A. 

E. Lyytinen lähetti 6. maaliskuuta seuraavan viestin: 

”Viitaten useihin puhelin keskusteluihin vahvistan ilmoitukseni vielä tällä tavoin. Joukkojen kunto 

Häränpäänniemessä, ennen pitkään Vilaniemessä on kestämätön. Voidaan odottaa rintaman murtumista, 

ellei ylempi johto viipymättä ota muilla joukoilla haltuunsa p. o. lohkoja. Monta vuorokautta kestäneet 

taistelut, ulkomajoitus, heikko muonitus ja suuret tappiot sekä osaksi alunperin epäsäännölliset, 

kiireellisesti kokoon haalitut joukot ovat menettäneet taisteluarvonsa. Jos vihollinen onnistuu 

sisäänmurtoyrityksessään niin voi siitä mielestäni koitua kohtalokas menetys koko yleistilanteen 

kestävyydelle. 

Pyydän nopeita toimenpiteitä ja vereksiä voimia jotta nyt edessä olevat voimat voidaan irroittaa taakse 

lepäämään ja uudelleen organisoitaviksi.” 

Suomen ratkaisun taustojen analysoinnin kannalta tärkein teos on Lasse Laaksosen väitöskirja Todellisuus ja 

harhat. Kannaksen taistelut ja suomalaisten joukkojen tila talvisodan lopussa 1940 (Yliopistopaino 1999). Se 

analysoi rintamatilanteen lohko lohkolta. Laaksonen päätyy seuraavaan johtopäätökseen: ”Puolustajan 

joukkojen tila Viipurinlahdella ja Kannaksella oli sitä luokkaa, ettei niillä olisi enää pystytty hyökkääjän 

etenemistä pysäyttämään.” Hän perustelee kantaansa viittaamalla elävän voiman väsymykseen rintamalla 

ja johdossa, johtojärjestelmä fragmentoitumiseen ja haavoittuvaisuuteen, vihollisen kykyyn jatkaa 

painostusta kiihtyvällä intensiteetillä. Laaksonen yhtyy rintaman murtumisen todennäköisyyden 

arvioinnissaan kenraali Öhqvistiin eli kyse oli enää päivistä.  

Ylipäällikkö Mannerheim tiivisti rintamakomentajilta pyydettyjen raporttien pohjalta laaditun viestin maan 

hallitukselle 9. maaliskuuta: ”Armeijan nykyinen tila on sellainen, etteivät enemmät sotatoimet voi johtaa 

muuhun kuin tilanteen jatkuvaan heikkenemiseen ja uusiin alueluovutuksiin.” Mannerheim antoi 

hallitukselle kategorisen ohjeen solmia rauha. 
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KUVA 18 

 

Jos on yksiselitteistä, miksi Suomi taipui solmimaan rauhan, on vaikeampi yhtä selkein perustein vastata 

paljon vaikeampaan kysymykseen eli siihen, miksi Stalin taipui rauhaan. Suurhyökkäyksen alkaessa 

11.2.1940 Neuvostoliitolla oli Kannaksella 22 divisioonaa eli noin 400-500 000 miestä, 4 000 tykkiä ja 

kranaatinheitintä, 2 000 taistelukonetta. Laatokan pohjoispuolella noin 200 000 miestä. Kaikkiaan Suomen 

rintamalla 960 000 miestä, kun Suomella oli noin 340 000 miestä. Neuvostoliitolla oli 11 000 tykkiä ja 

Suomella 900, Neuvostoliitolla 3 000 panssarivaunua ja 3 300 lentokonetta. Ylivoima oli murskaava. 

Neuvostoliiton hyökkäys eteni menestyksellisesti. Vaikka tappiot olivat suuret, reservejä ja kalustoa oli 

riittävästi hyökkäyksen jatkamiseen. Neuvostoliitto oli saavuttanut rintamilla talvisodan alun 

katastrofaalisen heikon menestyksen jälkeen osoittanut taistelukykynsä ja sen maine oli palautumassa. 

Suurvallan sotilaallinen kunnia oli ainakin osittain pelastettu. 

On pakko päätellä, että ratkaiseva syy Stalinin suostumisessa rauhantekoon oli pelko sodan laajenemisesta 

suurvaltojen väliseksi. Englannin ja varsinkin Ranskan näkyvä valmius liittyä sotaan omin sotajoukoin oli 

ilmeistä ja Stalinin saamat tiedustelutiedot ilmeisesti vielä sitä liioittelivat. Paikallinen rajantarkistus oli jo 

joulukuussa muuttunut suurpoliittiseksi konfliktiksi. Ei länsivaltojen lähettämistä joukoista olisi ollut 

merkittävää sotilaallista vastusta, mutta Neuvostoliitto olisi joutunut sotaan niitä vastaan. Suurpoliittisessa 

asetelmassa tämä olisi merkinnyt vakavaa aseman heikentymistä erityisesti suhteessa Saksaan. 

KUVA 19 
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Venäläinen historiankirjoitus on erityisesti Neuvostoliiton romahduksen jälkeen käsitellyt varsin paljon 

Talvisotaa. Tältä alalta tärkeä lähde on Antero Uiton, Carl-Fredrik Geustin ja Pauli Kruhsen kaksikielisenä 

toimittama Pavel Petrovin teos Venäläinen talvisotakirjallisuus. Bibliografia 1939-2011. (Docenco 2013).  

Menemättä teoksen moniin kiinnostaviin yksityiskohtiin mainitsen, että Venäjällä julkaistut tappioluvut 

ovat vuosien mittaan muuttuneet melkoisesti. Vuonna 1940 julkaistujen lukujen mukaan Talvisodassa 

venäläiset menettivät 49 000 henkeä kaatuneina, kadonneina ja vangiksi joutuneina ja 159 000 

haavoittuneina. Uudet viralliset luvut vuodelta 1993 olivat huomattavasti suuremmat: 127 000 ja 265 000. 

On myös esitetty tätäkin suurempia lukuja, mutta mitään yksiselitteistä lukua ei ole käytettävissä. 

Suomalaisia menehtyi Talvisodassa sotatoimissa noin 27 000 henkeä ja siviilejä noin 1 000. Haavoittuneita 

oli noin 44 000. Talvisodan rauhanteossa Suomi menetti yli 10 prosenttia alueestaan ja yli 400 000 

karjalaista joutui evakkoon. Suomi menetti Karjalan kannaksen, Viipurin ja Käkisalmen kaupungit, Laatokan 

Karjalan, Sortavalan kaupungin, osia Sallasta ja Kuusamosta, Suomen hallitseman osan Kalastajasaarentoa 

Petsamosta, Suomenlahden ulkosaaret Suursaaren, Tytärsaaren, Lavansaaren ja Seiskarin. Muita 

rauhanehtoja olivat muun muassa Hangon vuokraaminen Neuvostoliitolle laivastotukikohdaksi seuraaviksi 

30 vuodeksi, menetettyjen alueiden taloudellisten laitosten palauttaminen (koneet ym.) sekä 

liittoutumattomuus Neuvostoliittoa vastaan. 

KUVA 20 

 

Yhteenvetona edellä olevasta tarkastelusta voidaan sanoa, että länsivaltojen interventiosuunnitelma  

pelasti Suomen Talvisodassa. Maailmansodan rintamilla oli ollut hiljaista Puolan jälkeen. Epäsuora 

taloudellinen sodankäynti oli nostanut tavoitteeksi Ruotsin malmiliikenteen pysäytyksen. Suomen 

torjuntavoitto oli antanut aikaa suurpolitiikalle. 

Suomi käytti taitavasti länsivaltojen avuntarjousta rauhanneuvotteluissa. Kun länsivallat kiinnostuivat 

Pohjolasta, kiinnostui myös Saksa, ja Pohjolassa oli alkamassa suurvaltojen kilpajuoksu johti Tanskan ja 

Norjan miehitykseen. Suurpolitiikassa voiman pysäyttää vain vastavoima. 

Kuvassa on Englannin pääministeri Harold Macmillan päässään talvisodan aikana saamansa valkea 

turkislakki ja Nikita Hrustshev, Moskovassa vuonna 1959. 
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KUVA 21 

 

Neuvostoliitto perusti Karjalais-suomalainen sosialistinen neuvostotasavallan maaliskuussa 1940. 

Tavoitteena oli ilmeisesti liittää muu Suomi siihen. Sen status alennettiin vasta vuonna 1956. Voidaan 

sanoa, että Suomi oli ”ehdonalaisessa vapaudessa” siihen saakka. 

Maailmansota jatkui. Talvisota oli siirtänyt suurpolitiikan painopisteen pohjoiseen. Seuraavat 

sotatapahtumat koettiin huhtikuun alussa 1940, kun Saksa miehitti Tanskan ja Norjan. Saksa valtasi 

Benelux-maat ja Ranskan kesäkuussa. Neuvostoliitto liitti Baltian maat Viron, Latvian ja Liettuan 

neuvostotasavaltoina itseensä elokuussa 1940. 

Suomen kannalta ratkaiseva käänne tapahtui marraskuussa 1940, kun Hitler kielsi Molotovilta Berliinissä 

etupiirijaon voimassaolon Suomen osalta. Suomi sai Saksalta haluamansa tuen Neuvostoliiton 

valtauspyrkimystä vastaan. 

KUVA 22 

 

Kysyn aivan lopuksi, voiko historiasta oppia mitään. En usko historiasta saatavan suoraa oppia tämän päivän 

ja huomisen ratkaisuihin. Mutta tietämättömyys historiasta on suuri riski kansakunnalle. Suomen 

ainutlaatuisen, naapurimaista ja muista Euroopan maista täysin poikkeavan tarinan tunteminen on jokaisen 

suomalaisen oikeus ja velvollisuus. 

Suomi alkaa valmistautua itsenäistymisen satavuotisjuhlien viettoon. Oman menneisyytemme tuntemus, 

sen käännekohtien ja tekijöiden tuntemus ja tehtyjen ratkaisujen pohtiminen kriittisen tutkimuksen 

pohjalta ovat kansakunnan rakentamisen perustekijöitä. Historiattomuus ei voi eikä saa koskea 

kansakuntaa. 
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Talvisodassa Suomi selvisi omien voimiensa ja suurvaltojen avun turvin. Suomen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikassa itsenäisyyden aikana Suomen kansainväliset yhteistyösuhteet ovat vaihdelleet: ensin 

nojauduttiin Saksaan, sitten reunavaltioihin, sen jälkeen Kansainliittoon, ja sitten rakennettiin 

pohjoismaista yhteistyötä. Toisen maailmansodan aikana Suomi oli ensin yksin talvisodan alussa, sitten 

yhdessä länsivaltojen kanssa talvisodan loppuvaiheessa. Välirauhan aikana rakennettiin valtioliittoa Ruotsin 

kanssa, kunnes Suomen tukijaksi tuli jälleen Saksa jatkosodassa. Mutta Lapin sodassa Suomi vaihtoi puolta 

ja soti liittoutuneiden puolella Saksaa vastaan. 

Sodan jälkeen Suomi pyrimme puolueettomuuteen, mutta meillä oli sotilaallisia artikloja sisältävä ystävyys-, 

yhteistoiminta- ja avunantosopimus Neuvostoliiton kanssa. Niiden yhteensovittaminen oli ajoittain hyvinkin 

vaativa tehtävä. Suomen taloudellinen ja yhteiskunnallinen integroituminen Länsi-Euroopaan alkoi, tai 

oikeastaan jatkui heti sodan jälkeen jo 1940-luvulla. Se on eri vaiheiden jälkeen johtanut Suomen Euroopan 

unionin jäseneksi. 

Suomella on myös ”NATO-optio”. Mitä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa? Sen sisältöä on tarkoitus 

käsitellä Paasikivi-Seuran ensi vuoden alkupuolen kokouksissa. 

 

Professori Martti Häikiö on historiantutkija, Paasikivi-Seuran varapuheenjohtaja ja Suomen itsenäisyyden 

100-vuotisjuhlavuoden hallituksen jäsen. Kotisivu ja yhteystiedot: www.kolumbus.fi/martti.haikio 

 


