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Abstract
This work is concerned with the attitudes of the principal newspapers in Finland, Helsingin Sanomat,
Hufvudstadsbladet, Maakansa, Suomen Sosialidemokraatti, Uusi Suomi and Vapaa Sana, towards
Urho Kekkonen during the time leading up to his presidency, in 1944-1956. The account proceeds
chronologically, employing principally a qualitative historical method, although with some
quantitative aspects.
A total of 1284 articles or news items concerned with Kekkonen were published in these leading
newspapers during the period in question, the vast majority, 87.5%, in 1950-1956. Maakansa was the
most active paper in writing about Kekkonen, and gained a position as his mouthpiece early in his
career, whereas Hufvudstadsbladet was more passive in its view of him and Suomen
Sosialidemokraatti and Uusi Suomi were the most critical. All in all, however, the majority of the
leading newspapers tended for the most part to be critical of him during this period, although he
gained some recognition even amongst his opponents, who admitted that he had been a forceful and
effective personality as Minister of Justice, Speaker of Parliament and Prime Minister. The criticism
was directed mainly at his arbitrary behaviour in foreign affairs and his alleged ties with the
communists. The speech that he had made in parliament in March 1940, opposing the peace treaty
that ended the Winter War, was the weapon most frequently used against him, whereas the question
of war crimes did not arouse much debate regarding him in the columns of the press, nor did the
negotiations over the Agreement of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance.
Kekkonen did not usually intervene in any way in the discussions concerning him in the press
during the 1940's, but as Prime Minister he reacted strongly to the growing criticism, usually venting
his feelings through articles in Suomen Kuvalehti or Kyntäjä, or through private correspondence. He
particularly despised the writings of Suomen Sosialidemokraatti and its columnist "Jahvetti", and was
also annoyed at the attitudes of the Uusi Suomi columnist "Timo".
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Lohi, Tuomas, "Totu sitä sallimahan, mik´ ei parkuen parane". Suomen johtavan
sanomalehdistön suhtautuminen Urho Kekkoseen 1944–1956
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Tiivistelmä
Tutkimus käsittelee Suomen johtavan sanomalehdistön, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet,
Maakansa, Suomen Sosialidemokraatti, Uusi Suomi ja Vapaa Sana, suhtautumista Urho Kekkoseen
vuosina 1944–1956. Kronologisesti etenevän tutkimuksen päämetodina käytän historialliskvalitatiivista menetelmää. Hyödynnän myös kvantitatiivista metodia.
Johtavissa sanomalehdissä julkaistiin tutkimusjakson aikana 1 284 Kekkos-kirjoitusta. Valtaosa
niistä (87,5 %) ajoittuu vuosiin 1950 - 1956. Vielä 1940-luvulla kirjoittelu oli vähäistä, mikä indikoi
Kekkosen vakiintumatonta poliittista statusta. Ensimmäinen Kekkos-kirjoittelun huippu ajoittui pääministerikilpaan 1946 ja toinen presidentinvaaleihin 1950. Kolmannen Kekkos-keskustelun piikin
synnytti Maakansassa 1953 julkaistu Kekkosen ulkopoliittinen haastattelu ja sisäpoliittisesti kiihkeä
syksy. Neljäs ja merkittävin Kekkos-kannanottojen lisääntyminen johtui vuoden 1956 presidentinvaaleista. Kaiken kaikkiaan Kekkonen sai pysyvän aseman lehdistössä vuoden 1950 presidentinvaalien jälkeen. Tämän takasivat hänelle aktiivinen poliittinen rooli ja pääministerin salkku.
Aktiivisin Kekkos-kirjoittaja oli Maakansa. Lehdestä muodostui jo varhain Kekkosen äänitorvi.
Hufvudstadsbladet suhtautui Kekkoseen passiivisimmin. Kriittisimpiä Kekkos-kirjoittajia olivat puolestaan Suomen Sosialidemokraatti ja Uusi Suomi. Kaiken kaikkiaan johtavan sanomalehdistön
enemmistön suhteet Kekkoseen muotoutuivat tutkimusjakson aikana enimmäkseen kriittisiksi. Toisaalta hänelle annettiin vastustajienkin leirissä tunnustusta. Kekkosta pidettiin yleisesti niin oikeusministerinä, eduskunnan puhemiehenä kuin pääministerinäkin vahvana ja aikaansaavana henkilönä.
Arvostelu kohdistui pääosin hänen ulkopoliittiseen omavaltaisuuteensa ja väitettyihin kommunistikytköksiinsä. Kekkosen talvisodan rauhaa vastustaneesta puheesta eduskunnassa maaliskuussa 1940
tuli yksi käytetyimmistä Kekkos-vastaisista aseista. Sotasyyllisyyskysymys ei sen sijaan herättänyt
erityisemmin Kekkos-debattia johtavan lehdistön palstoilla. Kekkosta ei huomioitu juuri myöskään
YYA-sopimusneuvottelujen aikana. Ulkopolitiikan merkitys johtavan lehdistön Kekkos-propagandassa korostui vasta 1950-luvulla. Läpilyönti tapahtui viimeistään 1955, jolloin Paasikiven - Kekkosen ulkopoliittinen linja vakiinnutti asemansa johtavan lehdistön kirjoittelussa.
Kekkonen ei puuttunut yleensä 1940-luvulla johtavien sanomalehtien häntä itseään koskevaan
kirjoitteluun. Sen sijaan pääministerinä hän reagoi jo voimakkaasti johtavan lehdistön kasvavaan kritiikkiin. Kekkonen tilitti tuntojaan yleensä Suomen Kuvalehdessä ja Kyntäjässä sekä yksityisessä kirjeenvaihdossaan. Kekkosta ärsytti maamme eturivin toimittajien "matalamielinen" parjaus- ja
huhupropaganda, joka oli kohdistettu häneen henkilökohtaisesti. Kekkonen moitti myös syytöksiä,
joita lehdistön edustajat kohdistivat häneen ulkopoliittisena toimijana ja kommunistien ystävänä. Hän
paheksui erityisesti Suomen Sosialidemokraatin ja sen pakinoitsijan (Jahvetti) kirjoittelua. Myös Uuden Suomen pakinoitsija (Timo) suututti. Osansa arvostelusta saivat lisäksi Helsingin Sanomat ja Vapaa Sana. Hufvudstadsbladet selvisi vähemmällä. Maakansa vältti arvostelun tyystin.

Asiasanat: 1940-luku, 1944-1956, 1950-luku, Helsingin Sanomat, historia,
Hufvudstadsbladet, Kekkonen Urho, lehdistö, lehdistökirjoittelu, Maakansa, Suomen
Sosialidemokraatti, Suomi-historia, Uusi Suomi, Vapaa Sana

Saatteeksi
Urho Kaleva Kekkonen on herättänyt intohimoja ja intrigejä vuosikymmenien ajan, ei
vähiten sanomalehdistössä. Julkisen sanan ja Kekkosen väliset suhteet ovat kuitenkin jääneet muun laajan Kekkos-tutkimuksen varjoon. Tein tutkimusmatkani näiden suhteiden
selvittämiseksi Oulun yliopistossa professori Jouko Vahtolan ohjauksessa. Hänen panoksensa tutkimusprosessin eri vaiheissa on ollut merkittävä. Professori Vahtolan laaja-alainen asiantuntemus ja aito kiinnostus väitöstutkimukseni ongelmiin ovat kannustaneet ja
motivoineet. Tästä kaikesta olen erityisen kiitollinen.
Tämän prosessin tietä ovat tasoittaneen professori Vahtolan lisäksi myös monet muut
henkilöt. Olen saanut arvokasta palautetta sittemmin esitarkastajaksi ja vastaväittäjäksi
tulleelta professori Esko Salmiselta. Siitä hänelle kunnioittavin kiitokseni. Myös tutkimukseni toinen esitarkastaja, dosentti Ari Uino, on lisännyt asiantuntevilla neuvoillaan
tutkimukseni tieteellistä syvyyttä. Hänelle kiitos ystävällisistä neuvoista. Lausun lämpimän kiitokseni myös dosentti Turo Manniselle, joka opponoi väitöskirjan käsikirjoituksen tutkijaseminaarissa. Englanninkielisen tiivistelmän käänsi Malcolm Hicks. Siitä
hänelle kiitos.
Olen tutkimusprosessin aikana vaivannut henkilöstöä useissa eri arkistoissa. Palvelu
on ollut poikkeuksetta hyvää. Siitä parhain kiitokseni. Erityismaininnan ansaitsevat Orimattilassa sijaitsevan UKK-arkiston hoitajat, arkistonjohtaja Pekka Lähteenkorva ja tutkija Ari Mesivaara. Vietin tuossa ”täyden palvelun” arkistossa muutamia päiviä.
Tutkimustani ovat taloudellisesti tukeneet Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahasto ja Oulun yliopisto. Apurahat mahdollistivat täysipainoisen tutkimustyön.
Lämpimät kiitokset.
Haluan kiittää nimeltä mainitsematta myös kaikkia niitä, jotka ovat työni edistymistä
tavalla tai toisella tukeneet. Erityisesti ystäväni ja lähipiirini ansaitsevat suuren kiitoksen.
Lapsuuden kodin innostava ja edistyksellinen ilmapiiri on kannustanut tutkimustyön eri
vaiheissa. Oikolukijan ja kotikriitikon tehtäviä on kiitettävästi hoitanut isäni dosentti
Seppo Lohi. Vaimoni Sirkku on kannustanut tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa.
Hänelle kiitos myös erinomaisesta huolenpidosta. Esikoispoikamme Pietari on taannut
sen, etteivät tutkimushuolet ole saaneet yliotetta vapaa-ajalla.
Oulussa marraskuun 22. päivänä 2003
Tuomas Lohi
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1 Johdanto
1.1 Tutkimuksen lähtökohdat
Urho Kaleva Kekkonen (1900–1986) oli mielipidevaikuttaja niin asemansa kuin henkilökohtaisen karismansakin ansiosta. Vuosikymmenien näyttävä toiminta tasavallan johtopaikoilla sisä- ja ulkopolitiikassa teki hänestä yhden kaikkien aikojen arvovaltaisimmista
suomalaisista. Parikymmentä vuotta kansanedustajana, viisi ministerinä ja viisi pääministerinä sekä neljännesvuosisata Suomen tasavallan presidenttinä muodostavat elämäntyön,
josta riittää kirjoitettavaa ja tutkittavaa.1
Kekkonen on synnyttänyt vahvoja poliittisia intohimoja ja intrigejä. Mielipiteet
hänestä ovat myös jakautuneet jyrkästi. Tämä on käynyt ilmi sitä mukaa kuin Kekkos-tutkimusta on ilmestynyt. Keskustelua ovat herättäneet ja tutkijoita kiinnostaneet varsinkin
sellaiset sisä- ja ulkopoliittiset tapahtumat kuin yöpakkaset, noottikriisi ja vuoden 1973
poikkeuslaki. Myös Paasikiven–Kekkosen -linja sekä suomettuminen poliittisen historian
kiistakysymyksenä ovat olleet tarkastelun kohteina. Vuonna 2002 synnytti laajan polemiikin Kekkosen ja sosiaalidemokraattien keskinäisiä suhteita valottanut tutkimus.2
Harvoja tutkijoita ovat kuitenkin vetäneet puoleensa Kekkosen ja lehdistön keskinäiset suhteet siitä huolimatta, että Kekkonen oli henkilö, joka on kirjoittanut ja josta on kirjoitettu Suomessa harvinaisen paljon. Tähän mennessä julkisen sanan suhdetta Kekkoseen
on selvitelty vain muutamissa tieteellisissä julkaisuissa ja niissäkin lähinnä sananvapau-

1.

2.

Kirjan otsikko mukailee Jaakko Juteinia vuodelta 1816. Kekkonen otsikoi Kyntäjässä julkaistun puolustuskirjoituksensa lehdistön syytöksiä vastaan tällä katkelmalla. Urho Kekkonen, ”Totu sitä sallimahan, mik’ ei
parkuen parane” (nim.). Kyntäjä 11/1954, 6. Kekkonen toimi kansanedustajana 1936–1956, oikeusministerinä ja toisena sisäasiainministerinä 7.10.1936–12.3.1937, sisäasiainministerinä 12.3.1937–1.12.1939,
oikeusministerinä 17.11.1944–26.3.1946 sekä 1950-luvulla Törngrenin hallituksen ulkoministerinä. Suomi
1986, 542–543; 1988, 491. Kekkosen pääministerikaudet: 17.3.1950–17.1.1951, 17.1.–20.9.1951,
20.9.1951–9.7.1953, 9.7.–17.11.1953, 20.10.1954–3.3.1956. Suomi 1990, 541–543. Kekkonen oli presidenttinä 1956–1981. Häikiö 1993.
Esim. Apunen 1977; Rautkallio 1992, 1996, 1999; Häikiö 1993; Salminen, P. 1995; Bäckman 2001; Lehtinen 2002.
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den näkökulmasta3. Ajallisesti Kekkosta käsittelevä tutkimuskirjallisuus keskittyy pääasiassa hänen presidenttikausiinsa.
Lehdistön suhde Kekkoseen välittömästi toisen maailmansodan jälkeen on jäänyt
muun laajan Kekkos-tutkimuksen varjoon. Tältä ajalta hänestä on kirjoitettu lähinnä
poliittisten aikalaisten näkökulmasta. Lehdistöllä oli kuitenkin sodan jälkeen merkittävä
yhteiskunnallinen tehtävä, muodostihan se tuohon aikaan keskeisimmän osan suomalaista mediaa. Radiovastaanottimia ei ollut joka taloudessa, ja yleisradion säännölliset
TV-lähetykset aloitettiin vasta 1958 4. Sanomalehdet tavoittivat valtaosan väestöä. Vuonna
1946 tehdyn tutkimuksen mukaan 83 prosenttia täysi-ikäisistä suomalaisista luki sanomalehtiä säännöllisesti. Vuoteen 1951 mennessä aktiivilukijoiden osuus ylitti 90 prosentin.5
Menestyminen politiikassa vaati tuolloinkin julkisuutta ja sen tarjoamaa vaikuttamiskanavaa. Poliitikon täytyi kuulua ja näkyä. Lehdistön ja poliitikon suhteet olivat siis poliitikon työn kannalta lähes elämän ja kuoleman kysymys: jos poliitikko katosi otsikoista,
hän katosi myös mielistä. Menestyvälle poliitikolle oli tärkeää, että hänestä kirjoitettiin.
Painavinta ei aina ollut se, mitä hänestä kirjoitettiin. Oman puolueen lehdistön toivottiin
tarjoavan kanavan poliitikon ajatusten tunnetuksi tekemiseen oman aateväen keskuudessa. Vaikka vastustajien kirjoittelu ei aina miellyttänyt, poliitikolle oli tärkeää saada
ajatuksensa tunnetuksi ja kiinnostuksen heräämään myös muualla kuin omassa leirissä.
Näin kritiikki palveli yhtä ja samaa tavoitetta: poliitikon tunnettavuutta. Tämä kaikki
pätee Kekkoseen. Paitsi poliittisesti myös psykologisesti kiinnostava kysymys on, pyörittikö poliittinen lehdistö Kekkosta vai Kekkonen lehdistöä. Miten Kekkonen ylipäätään
hallitsi poliittisen mediapelin? Puolueisiin sitoutuneiden sanomalehtien asema korostui
poliittisissa kädenväännöissä. Sitoutumattomuuskehitys voimistui vasta 1950-luvun
lopulla6.
Seikko Eskolan mukaan lehdistö vaikuttaa ainakin kolmella tasolla poliittiseen historiaan: lehdet jättävät huomattavia jälkiä poliittiseen elämään, ne vaikuttavat merkittävästi
kansalaisten tiedon, maailmankuvan ja mielipiteen muodostumiseen ja ne osoittavat
havainnollisesti jälkimaailmalle oman aikansa poliittista miljöötä ja atmosfääriä.7Eskolan analyysi sopii hyvin lehdistöön jälleenrakennuskauden suomalaisessa yhteiskunnassa. Vielä kehittymättömän tiedonvälitystekniikan aikaan nimenomaan sanomalehdet
olivat se foorumi, joka informoi kansalaisia reaaliaikaisesti yhteiskunnallisista ja poliittisista tapahtumista. Kansa puolestaan muodosti käsityksensä poliitikoista ja poliittisista
tapahtumista pääosin lukemansa lehtiaineksen pohjalta. Ihmisten mielissä kuvat lähihistoriasta rakentuivat ennen muuta lehdistön välittämästä aineistosta. Sanomalehdistön
yhteiskunnallinen funktio tässä tilanteessa korostui. Sisäministeri Yrjö Leino totesi marraskuussa 1945, ettei sanomalehdistön merkitystä yleisen mielipiteen muodostajana voi3.
4.

5.
6.
7.

Ks. esim. Salminen 1996.
Radiolähetykset aloitettiin Suomessa 1923, toiminta monopolisoitiin Yleisradiolle 1934. Vastaanottimia oli
1950-luvun alussa käytössä 700 000 ja lopussa 1,2 miljoonaa. Television ensi lähetys tapahtui 24.5.1955,
säännöllinen toiminta aloitettiin 1.1.1958. Salokangas 1987, 695; Vihavainen 1987, 866–867; Koivusalo
2001, 84–85.
Säännöllisellä lukemisella tarkoitettiin jonkin sanomalehden lukemista vähintään kuutena päivänä viikossa.
Löyttyniemi 1988, 316.
Salminen 1988, 147–168.
Eskola 1967, 44. Joukkotiedotuksen ongelmista ja yhteiskunnallista merkityksestä ks. Hemanus 1973, 9–
11; 1975, 112.

23
nut ”yliarvioida”8. Osmo Mäkeläinen luonnehti lehdistön yhteiskunnallista asemaa
kesällä 1947 Suomen Kuvalehdessä (SK) näin: ”Lehdistöstä on nyt tullut todellinen ajan
ja yleisen mielipiteen kuvastin ja enemmänkin: se luo itse historiaa.”9
Suomen Sosialidemokraatin (SS) pitkäaikainen päätoimittaja Atte Pohjanmaa piti
sanomalehdistöä puolestaan lukijan henkiselle minälle yhtä tärkeänä kuin päivittäistä ruokaa ja juomaa ihmisen fyysiselle olemukselle. Hänen mielestään lehdistö muodosti merkittävän työvälineen, joka muokkasi niin yhteiskuntaa kuin sen yksityistä jäsentäkin.
Arvovaltaisen aseman säilyttäminen olikin Pohjanmaan mukaan haastava tehtävä lehdistölle. Se asetti monia vaatimuksia, joista hän lausui elokuussa 1950 muun muassa seuraavasti:
Sanomalehdistön on niin ikään annettava tilaa kaikille yleistä mielenkiintoa herättäville päiväntapahtumille, mikäli ne muuten soveltuvat julkisuudessa kerrottaviksi
- - . Lehden ulkoasu, painopaikka, toimittajat ja muu sellainen voivat vaihtua,
mutta kontinuiteetti ei saa puuttua - - . Itsestään selvää on, että sanomalehdelle on
asetettava myös ajankohtaisuuden vaatimus. Se ei ole historiateos, vaan nykyhetken kuvastin.10
Reilun neljän vuosikymmenen ajan politiikanteon terävimpään kärkeen kuuluneen
poliitikon ja lehdistön keskinäiset suhteet haastavat tutkimaan, sillä aihepiiri on paikoin
neitseellinen. Kansan syviin riveihin on pesiytynyt mielikuvia ja muistoja nimenomaan
lehdistön ja Kekkosen keskinäisten suhteiden ongelmallisuudesta11. Lehdistö muodosti
Kekkoselle, kuten muillekin aikakauden poliitikoille, tehokkaan ja näkyvän foorumin
imagon rakentamiseen. Hän valjasti erityisesti oman puolueensa pää-äänenkannattajan
Maakansan (Mk) palvelemaan julkisuustarpeitaan. Tietoisena imagonrakentajana Kekkonen myös reagoi häntä itseään koskevaan kirjoitteluun. Taitavana sanankäyttäjänä hän
silitti myötäilijöitään ja sivalsi sananmiekalla kritisoijiaan. Tunnettuja ovat Kekkosen
nimimerkki-kirjoitukset ja pakinat, joiden avulla hän pyrki rakentamaan julkisuuskuvaansa ja vahvistamaan poliittista asemaansa. ”Se ottaa opikseen, joka asian älyää”, Kekkonen selitti ja muistutti: ”Vaikka olen käyttänyt nimimerkkiä, teksti on ollut minun tekstiäni.” Kirjoitusten tarkoitus oli vaikuttaa tyylistään riippumatta.12 Pertti Hemanus onkin
todennut, että Kekkonen yhdisti journalistisen toimintansa poliittiseen vallankäyttöön
”ilmeisen suunnitellulla, harkitulla, toimivalla tavalla”.13
Kekkosen ja lehdistön suhteiden selvittämistä puoltaa myös Kekkosen oma lehtimiesura. Hän tutustui sanan mahtiin ja intoutui kirjallisiin harrastuksiin jo opiskeluvuosinaan Kajaanissa. Kekkonen oivalsi varhain, että kirjoittaminen tarjosi mainion mahdollisuuden osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Nuoruuden hehkulla hän kirjoittelikin
kotikaupungissaan ilmestyviin sanomalehtiin kansakunnan ajankohtaisista kysymyksistä.
Kynäily toi hänelle mukavasti taskurahoja. Kirjoitusaktiviteetti lisääntyi iän mukana ja
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Yrjö Leinon puheenvuoro Helsingin lehtien päätoimittajille järjestetyssä informaatiotilaisuudessa
13.11.1945. VtA.
Osmo Mäkeläinen, ”Kiista lehdistön vapaudesta” (art.). SK 21/1947, 6.
Atte Pohjanmaan alustus sanomalehdistön merkityksestä SSS:n nuorten toimittajain kursseilla 28.8.1950.
APA 6, TA.
Ks. esim. Tuulikki Ukkola, ”Muistiinpanot paljastavat ilkeän Kekkosen” (kirja-arvostelu). Kaleva
5.10.2001.
Kekkonen 1977 I, 5.
Rantonen 1987, 4 (lainaus Hemanuksen laatimasta ”lukijalle” -kappaleesta).
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jutut levisivät myös kotikaupungin ulkopuolisiin lehtiin. Myös Kekkosen poliittinen karriääri alkoi hahmottua 1920- ja 1930 luvulla. Hän valitsi puolueekseen Maalaisliiton,
jonka riveistä hänet valittiin eduskuntaan 1936. Kekkosen poliittista aktiivisuutta lisäsivät erityisesti lapuanliikkeen vuodet ja taistelu diktatuuria suosivaa äärioikeistoa vastaan.
Hänen pääkritiikkinsä kohdistui oikeistoradikaalista Isänmaallista Kansanliikettä (IKL)
vastaan.14
Talvi- ja jatkosodan aikaan Kekkonen oli jo ministerikokemusta saanut kansanedustaja ja varteen otettava suomalainen poliitikko, joka loi itselleen kenties merkittävimmän
nimimerkkinsä, Pekka Peitsen. Pekka Peitsen kirjoitukset käsittelivät Suomen ulkopolitiikkaa. Niistä selviää muun muassa se, miten Kekkonen tarkisti ulkopoliittista kantaansa
jatkosodan aikana. Kaiken kaikkiaan Kekkonen oli tullut vakuuttuneeksi painettujen
sanojen valtiudesta. Hän jatkoi kirjallisia harrastuksiaan julkaisemalla näkemyksiään
useilla eri nimimerkeillä 1940- ja 1950-luvulla. Kirjoituksia julkaistiin muun muassa Suomen Kuvalehdessä, Kyntäjässä ja Valvojassa.15

1.2 Tutkimustehtävä ja -menetelmä
Tehtävänäni on selvittää Suomen johtavan poliittisen lehdistön suhtautuminen Urho Kaleva Kekkoseen vuosina 1944–1956. Käytän tästä problematiikasta nimitystä lehdistön
Kekkos-suhteet. Tutkimus toteutetaan historiallisena lehdistötutkimuksena, jossa aiheita
käsitellään systemaattisesti ja tutkimusproblematiikkaa ratkotaan kronologisessa järjestyksessä. Kysymystä ei lähestytä psykologisesta eikä mentaalihistoriallisesta näkökulmasta, vaikka Kekkosen persoona sinänsä onkin haastava.
Runsaasta tutkimusmateriaalista ja yksityiskohtaisesta kysymyksenasettelustani johtuen käytän tutkimukseni keskeisenä metodina historialliskvalitatiivista menetelmää, joka
kuuluu käytetyimpiin lehdistötutkimuksen työkaluihin. Asetan pääpainon aineiston muotoutumisen, syntyprosessin ja taustan selvittämiseen mielekkään kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Etsin vastauksia muun muassa siihen, kuka Kekkosesta kirjoitti, mitä ja miksi?
Miten tilanne vaikutti kirjoituksen sisältöön tai kirjoitus tilanteen kehittymiseen? Hyödynnän tutkimuksessani myös lehdistön sisällön määrällistä mittaamista ja luokittelua,
kvantitatiivista menetelmää. Sen avulla pyrin luomaan kokonaiskuvan tutkittavan ajanjakson Kekkos-kirjoittelusta. Kokoan ja analysoin tutkittavien sanomalehtien Kekkos-kirjoittelun määrää kuvaavia kuvioita ja taulukoita.16 Esitän ne jokaisen pääkappaleen
lopussa.17 Kvalitatiivinen lähestymistapani saa näin rinnalleen kvantitatiivisen näkökulman. Molempien tutkimusmenetelmien hyväksikäyttö mahdollistaa seikkaperäisen
paneutumisen kulloinkin käsiteltävänä olevan ajanjakson Kekkos-kirjoitteluun ja sen erityispiirteisiin. Teen myös retorista analyysia. Kysyn, millaisia ilmaisuja Kekkosesta käy-

14. Kekkonen vastusti myös kommunisteja ja sosialismia. Ks. lisää esim. Uino 1985; Suomi 1986, 22–29.
15. Mäkinen & Mäkinen 1978, 72–95; Kekkonen 1981, 42–54; Uino 1985, 19; Rantonen 1987, 30, 36.
16. Suomen johtavien sanomalehtien kirjoitusaktiivisuutta havainnollistavien kuvioiden ja taulukoiden käyrät
ja luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. Tutkitut lehdet ilmestyivät Mk:aa lukuun ottamatta seitsemän
kertaa viikossa. Vaikka Ml:n äänenkannattaja painoikin yhden numeron viikossa vähemmän kuin muut lehdet, sillä ei ollut merkittävää vaikutusta kirjoitusaktiivisuuden kokonaisvolyymia ajatellen.
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tettiin ja millainen kuva niillä hänestä luotiin. Päätän tutkimukseni kvalitatiiviseen ja
kvantitatiiviseen kokonaisanalyysiin Suomen johtavan lehdistön Kekkos-kirjoittelusta
vuosina 1944–1956.
Tutkimukseni keskeisenä tavoitteena on siis luoda kokonaisprofiili Suomen johtavan
lehdistön suhtautumisesta Urho Kekkoseen sotien jälkeen, hänen lähes katkeamattomalla
”kuningastiellään” kohti tasavallan korkeinta virkaa. Lähteenä olevien sanomalehtien
kanta on luettavissa pääkirjoituksista ja pakinoista. Lehden linjaa heijastavat myös julkaistut artikkelit, pilapiirrokset ja yleisönosastokirjoitukset.18 Oletan, että näissä teksteissä on olemassa tiettyjä pysyviä ja muuttuvia tekijöitä. Millä tavalla johtavien sanomalehtien asenne Kekkoseen kehittyi sodan jälkeen ja miten hänen poliittisen painoarvonsa
muutoksiin reagoitiin? Käsiteltiinkö oikeusministeri, pääjohtaja tai puhemies Kekkosta
eri tavalla kuin pääministeri ja presidenttiehdokas Kekkosta? Entäpä, kun ”kuningastie”
johti asetettuun tavoitteeseen, presidenttiyteen? Tutkimukseni problematiikkaan kytkeytyy keskeisesti myös lehdistön suhtautuminen Kekkosen ulkopoliittista aktiivisuutta kohtaan. Missä vaiheessa lehdistö pani merkille Kekkosen lähentyneet suhteet Neuvostoliittoon?
Urheilija Kekkosen terminologiaa lainatakseni kutsun hänet sodanjälkeisen politiikan
kentälle ja vihellän pelin käyntiin. Tämän jälkeen katson, millainen peli tutkimusaineiston
pohjalta kentällä käynnistyy, mitä siellä tapahtuu, millaisia käänteitä peli tuo mukanaan ja
miten tämä näkyy nimenomaan lehdistön ja Kekkosen välisissä suhteissa. Runsaan kymmenen vuoden aikana tutkimusaineistosta hahmottuu Kekkosesta monenlaisia kuvia. Lehdistön ja Kekkosen suhteet eivät pysyneet stabiileina.
Yhtäältä valtakunnan poliittiset tilanteet ja Kekkosen asema politiikan kentällä vaikuttivat voimakkaasti siihen kuvaan, jonka lehdistö hänestä kulloinkin tarjosi. Toisaalta eri
puolueiden pää-äänenkannattajien suhteet häneen poikkesivat poliittisistakin syistä toisistaan. Esimerkiksi Suomen Sosialidemokraatin suhde Kekkoseen oli ymmärrettävästi toinen kuin Maakansan. Kaikkien tutkimuksen lähteenä olevien lehtien asenteissa ja kirjoitustavassa tapahtui muutoksia kirjoittajasta, ajankohdasta ja aiheesta riippuen. Millaisia ja
miksi? Siihen etsitään tässä tutkimuksessa vastauksia. Kun tutkimusaineistoon tulevat
mukaan käytännöllisesti katsoen kaikki maamme sotien jälkeisen ajan tärkeimmät poliittiset lehdet, lehdistön suhteesta Kekkoseen saadaan tutkimusjakson aikana edustava kuva.
Lehdistön Kekkos-suhteet heijastelevat laajemminkin tutkittavan ajanjakson yhteiskunnallisia oloja ja journalistista kulttuuria.

17. Kuvaajien ja taulukoiden osoittamat Kekkos-kirjoitusten määrät koostuvat lehtien sellaisesta Kekkos-aineksesta, joissa häneen otetaan kantaa henkilönä tai toimijana. Pelkän nimen mainitseminen, suoran
siteerauksen ottaminen Kekkosen puheesta tai muu aineisto, joka ei sisällä kantaaottavaa ainesta tai viitteitä
lehden suhteesta Kekkoseen, on jätetty taulukon ulkopuolelle. Tällaista aineistoa on yleensä mm. uutismateriaali. Pilapiirrokset on laskettu kuvioihin ja taulukoihin mukaan ainoastaan silloin, kun ne ovat selvästi
tulkittavissa kannanotoksi Kekkosen puolesta tai häntä vastaan. Vuosien 1950 ja 1956 presidentinvaalien
yhteydessä laskuissa on huomioitu myös Kekkosta käsittelevät tai häneen liittyvät vaalimainokset.
18. Alaviitteissä ovat täsmälliset tiedot kulloinkin käsiteltävän kirjoituksen tyylistä. Pääkirjoituksiin viittaan
pelkällä otsikolla ja julkaisuajankohdalla, koska niiden laatijoita ei yleensä lehdissä ilmoitettu. Muun tyylisissä kirjoituksissa noudatan seuraavaa viittaustapaa: kirjoituksen laatija, jutun otsikko lainausmerkeissä,
kirjoituksen tyyli suluissa (esim. pakina (pak.), artikkeli (art.)) ja julkaisuajankohta. Aikakauslehtiin viitatessani ilmoitan julkaisupäivämäärän sijasta lehden numeron ja julkaisuvuoden sekä sivunumeron, jolta
kyseinen kirjoitus löytyy.
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Kekkonen oli määrätietoinen, voimakastahtoinen ja kiistelty persoona. Tutkimusproblematiikka kokonaisuudessaan nostaakin esille monenlaisia kysymyksiä. Kysymykset
vaihtelevat yhtä nopeasti kuin poliittiset tilanteetkin, sillä Kekkonen oli reaalipoliitikko.
Poliittiset vastustajat näkivät hänessä opportunistin, joka taipui tilanteiden mukaan päämääränään oma etu. Kekkonen itse tukijoukkoineen katsoi luonnollisesti ajavansa isänmaan asiaa. Tutkimuksessani selvitän, miten maamme sodanjälkeinen johtava poliittinen
lehdistö reagoi kohdatessaan valtakunnan huipulle matkalla olevan luunkovan poliitikon.
Kekkonenhan joutui näkyvästi ottamaan kantaa kansakunnan kohtalon kysymyksiin. Elettiin vaaran vuosia. Sodat olivat takana, jälleenrakennus edessä, sotakorvaukset maksettavana ja valvontakomissio maassa. Politiikan kenttää piirrettiin osin uusiksi. Kansalaisjärjestöjä lakkautettiin ja kommunisteilla oli edustavuutensa nähden maassa ylisuuri vaikutusvalta. Aikaisempi historiakirjoitus on olettanut, että Kekkosen nimi nousee lehdistöön
varsinkin, kun kysymyksessä on sotasyyllisyys tai YYA-sopimus. Kun käsillä on vuosien
1944–1956 johtavan lehdistön käsittävä mittava aineisto, tulen vastaamaan tähän väitteeseen.
Taustaluvussa esittelen keskeisimmän lähdeaineistoni, joka koostuu vuosien 1944–
1956 maamme johtavista poliittisista lehdistä. Lukijalle tehdään selväksi lehtien poliittinen tausta ja esitellään niiden keskeiset vaikuttajat. Nostan käsittelyyn erityisesti ne henkilöt, jotka olivat luomassa tutkimusproblematiikkani olennaisinta kysymystä, lehdistön
ja Kekkosen keskinäisiä suhteita tutkittavana aikana. Tämän jälkeen luon lähinnä aikaisempaan tutkimukseen nojautuen katsauksen suomalaisen lehdistön yhteiskunnalliseen
asemaan ja toimintaedellytyksiin sodan jälkeen. Tutkimusaikakauden tiedotusilmapiiriin
vaikutti sensuuri19, joka asetti rajoja lehdistön toimintavapaudelle, sekä valtiovallan ja
valvontakomission halu ohjailla lehdistöä. Kiinnitän huomiota myös niihin vaikutuksiin,
joita poikkeuksellisilla oloilla oli sanomalehdistöön ja lehdistön yleisiin kehityslinjoihin
1940- ja 1950 -luvulla.
Lehdistötutkimuksen valtavirta on yleensä tyytynyt käsittelemään sodan jälkeistä
sananvapautta nimenomaan valtiovallan näkökulmasta. Kekkosen ja lehdistön suhteita
tutkiessani aion selvittää myös sananvapauteen kytkeytyvää problematiikkaa sekä siihen
liittyvän kirjoittelun määrää että kysymystä, millä tavalla lehdet reagoivat niihin sananvapautta rajoittaviin ”ojennustilaisuuksiin”, joita heille järjestettiin. Näihin osallistui Paasikiven ohella myös Kekkonen. Suhtautuiko lehdistö Paasikiven organisoimiin ”ohjaustilaisuuksiin” suopeammin kuin Kekkosen paimennukseen? Oman kysymyksensä muodostaa
myös se, miten lukijakuntaa valistettiin mahdollisista ”painostustoimenpiteistä”.
Kun tutkimusproblematiikka on hahmoteltu, sen perusaineisto esitelty ja sodan jälkeistä tiedotusilmapiiriä ja lehdistön toimintavapautta käsitelty, paneudun kronologisessa
järjestyksessä johtavien sanomalehtien Kekkos-suhteeseen. Lähteet saavat puheenvuoron
ja värikäs näytelmä voi alkaa. Saamme nähdä, ettei mittelöissä ole silkkihansikkailla aina
käyttöä. Tutkimustani varten olen käynyt Suomen johtavan lehdistön kirjoittelun vuosilta
1944–1956 järjestelmällisesti läpi ja koonnut niiden palstoilta kantaaottavan Kekkos-materiaalin. Jaan aineiston kuuteen aikamääräisesti etenevään kokonaisuuteen. Etsin
näin mahdollisia muutoksia sanomalehtien Kekkos-suhteessa.
Tutkimukseni lähtee liikkeelle loppuvuodesta 1944, jolloin Urho Kekkonen palasi päivänpolitiikkaan J. K. Paasikiven toisen hallituksen oikeusministerinä. Kekkosen vas19. Virallinen sensuuri lakkasi 1947. Itsesensuurista ks. Salminen 1996, 18–21.
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tuulle lankesi näin sotasyyllisyyskysymys. Miten eri poliittisia piirejä edustaneet lehdet
arvioivat Kekkosta ja hänen manööverejään tässä prosessissa? Tämä analyysi kertoo, millaiseen ominaispainoon johtava suomalainen lehdistö arvioi parrasvaloihin palanneen
oikeusministeri Kekkosen. Tutkimusjakson aikana on mielenkiintoista seurata, millä taidolla lehdistö kykeni ennakoimaan Kekkosen kasvavan arvovallan. Historiantutkimus on
osoittanut sotasyyllisyyskysymyksen laskeneen oikeusministerin harteille raskaan viitan,
jonka laahus raahasi hänen perässään vuosikymmenien ajan. Selvitän, miten tämä prosessi vaikutti lehdistön Kekkos-suhteen rakentumiseen. Käytettiinkö sotasyyllisyyskysymystä Kekkosesta käydyssä keskustelussa aseena häntä vastaan vai annettiinko prosessin
synnyttämien haavojen umpeutua? Millä tavalla sotasyyllisyyskysymyksen Kekkoselle
langettama varjo näkyi Suomen johtavassa lehdistössä tutkittavana ajanjaksona?
J. K. Paasikivestä tuli Suomen tasavallan presidentti 1946. Henkilövaihdos merkitsi
pääministerin paikan vapautumista. Paasikiven luottomieheksi noussut Kekkonen tavoitteli tehtävää tosissaan, mutta huonolla menestyksellä: pääministerin salkku luisui kommunistisen Mauno Pekkalan käsiin. Epäonnistuminen korkeimman ministerisalkun saamisessa merkitsi Kekkosen oikeusministeriuran loppua. Hän vetäytyi Suomen Pankkiin
Paasikiven vetoomuksista huolimatta20. Kekkosen poliittinen terä taittui joksikin aikaa.
Tarkastelen johtavan lehdistön Kekkos-kirjoittelua pääministerikysymyksen yhteydessä.
Tutkin kirjoitusten kvantiteettia ja kannanottojen intensiteettiä eri lehdissä. Kiinnitän huomiota reaktioihin, joita Kekkosen epäonnistuminen pääministeripyrkimyksissä aiheutti.
Hänen ensimmäinen vakava yrityksensä vuonna 1946 nousta pääministeriksi tarjoaa kiintoisan vertailukohdan vuodelle 1950, jolloin hän sitten sai kiinnityksen salkkuun. Käsittelen muutoksia, joita johtavien lehtien Kekkos-suhteissa esiintyi noiden neljän vuoden
aikana. Miten Kekkosen vetäytyminen politiikan valtavirrasta Suomen Pankkiin näkyi
lehdistön kirjoittelussa?
Tutkimukseni kolmannessa luvussa pohdin poliittiseen paitsioon ajautuneen Kekkosen uutta nousua, tällä kertaa kansakunnan kakkosmieheksi. Hänen poliittisen toimintansa
rajapyykiksi muodostui Suomen ja Neuvostoliiton välille solmittu YYA-sopimus keväällä
1948.21 Vaikka Kekkonen ei kuulunutkaan tuolloin politiikan valtaeliittiin, hänestä tuli
YYA-sopimuksen pioneeri. Miten tämä asema heijastui häntä käsittelevään lehtikirjoitteluun? Kekkosen keskeinen asema YYA-sopimusta koskevissa neuvotteluissa antoi uutta
potkua hänen poliittiselle uralleen. Hänen asemansa lujittui niin Maalaisliitossa kuin
eduskunnassakin. Kekkonen valittiin eduskunnan puhemieheksi 1948. Hän jatkoi tehtävässä vielä seuraavan vuoden. Eduskunnan puhemieshän sijoittuu Suomen hallinnollisessa hierarkiassa toiseksi presidentin jälkeen. Kekkonen ehdittiin valita vielä kolmannellekin puhemieskaudelle 1950, mutta Paasikiven toiveiden mukaisesti Kekkonen saikin
nimityksen pääministeriksi. Miten Suomen johtava lehdistö reagoi Kekkosen nousuun
kansakunnan kakkosmieheksi ja miten hänen toimiaan puhemiehen tehtävässä arvioitiin?
Neljännen tutkimuskokonaisuuden muodostavat vuoden 1950 presidentinvaalit, joihin
Kekkonen osallistui Maalaisliiton ehdokkaana. Tässä luvussa valaisen, miten puolueiden
johtavat lehdet asennoituivat presidenttiehdokas Kekkoseen. Luon tutkimusaineistoni
pohjalta jokaisen johtavan sanomalehden osalta kuvan siitä, millaiseksi kunkin lehden
20. J. K. Paasikivi 22.2.1946. Paasikivi 1985, 283; Suomi 1988, 250.
21. Esko Salminen mukaan juuri YYA-sopimus legitimoi itsesensuurin. Esko Salmisen kirje tekijälle
23.10.2001. Tuomas Lohen arkisto (TLA).
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suhde Kekkoseen muotoutui vaalitaistelun aikana. Kartoitan myös lehdistön reaktioita
vaalin tulokseen. Havainnollistan analyysiani vertaamalla kvantitatiivisesti presidentin
vaalitaistelun aikana vilkkaaksi yltyneen Kekkos-kirjoittelun paljoutta ja ilmettä
1940-luvulla kertyneeseen Kekkos-aineistoon. Etsin tästä materiaalista mahdolliset poikkeamat ja tarkastelen näiden syitä.
Viidennessä luvussa otan selvää lehdistön ja pääministeri Kekkosen suhteista. Presidentiksi valittu J. K. Paasikivi hyvitti vaalitappion kärsinyttä Kekkosta nimittämällä hänet
Fagerholmin jälkeen pääministeriksi maaliskuussa 1950. Kekkonen aloitti näin kuusivuotisen lähes yhtäjaksoisen pääministerikauden. Miten maamme keskeinen lehdistö otti vastaan uuden pääministerin? Tarkoituksena ei ole käsitellä lehdistön suhtautumista Kekkosen hallitukseen vaan pääministeriin. Oliko Kekkosen arvovallan kasvulla vaikutusta siihen kirjoitteluun, joka kohdistui häneen?
Kuudennessa luvussa keskityn vuoden 1956 presidentinvaaleihin, joita edelsi ennennäkemätön sanomalehtipropaganda. Selvitettävänä on yhtäältä kysymys, millaiseksi lehdistön suhteet Kekkoseen kehittyivät tässä ”sodassa” ja toisaalta, miten se reagoi Kekkosen
tultua valituksi maamme poliittisen hierarkian huipulle. Millaisin asein propagandasotaa
käytiin? Miten erilaisia ideologeja ja aatteita edustavien lehtien kannanotot suhteessa
Kekkoseen tulivat näkyviin? Mitkä eväät se tarjoili uudelle presidentille saatelleessaan
häntä virkaan? Vertaan vuoden 1956 presidentinvaalipropagandaa kuuden vuoden takaiseen vaaliin, ja kartoitan lehdistön kirjoitusaktiivisuudessa ja Kekkos-suhteessa tapahtuneita muutoksia.
Väitöstutkimukseni punaisen langan muodostaa Suomen johtavan sanomalehdistön
suhtautuminen poliittisella urallaan etenevään Kekkoseen. Jotta langan yhtenäisyys säilytetään, täytyy myös lehdistökannanottojen kohteelle antaa mahdollisuus vastata hänestä
esitettyihin arvioihin. Kekkonen reagoikin lehdistön kirjoitteluun. Selvitän, mitkä olivat
ne taustavaikuttimet ja intressit, jotka saivat hänet tarttumaan kynään ja puuttumaan lehtikirjoitteluun. Miten Kekkonen reagoi ja millaisia keinoja hän käytti pyrkiessään vaikuttamaan kirjoitteluun? Kohdistuiko ärtymys toistuvasti joihinkin tiettyihin henkilöihin, puolueisiin tai niihin sitoutuneisiin lehtiin? Mitkä asiat ärsyttivät Kekkosta, herättivät polemiikkia ja aiheuttivat konflikteja lehdistön kanssa?
Valtakunnan päälehtien suhde Kekkoseen liittyi sananvapauteen, jonka ideaali on päätoimittaja Risto Uimosen mukaan ”leivottu syvälle suomalaiseen demokratiakäsitykseen”.
Uimosen mielestä tätä ideaalia on viime vuosikymmeninä rikkonut Suomessa vain itsesensuuri: ”Neuvostoliiton ja Urho Kekkosen ylenmääräinen kunnioitus.”22 Lehdistön ja
Kekkosen vuorovaikutuksen taustalla kyti jatkuvasti kysymys oikeudesta vapaaseen mielipiteenilmaisuun. Asian tekee kiintoisaksi se, että Kekkonen puuttui aktiivisesti mielestään arveluttavaan ja vastuuttomaan sananvapauden käyttöön. Konkreettina osoituksena
tästä ovat hänen lehtien toimittajille osoittamansa henkilökohtaiset kirjeet, kitkerät lehtikirjoitukset ja teräväsanaiset radiopuheet. Kuinka vapaa lehdistö sai Kekkosen mielestä
olla? Millä tavalla hän pyrki vaikuttamaan jo ennen presidentiksi tuloaan kirjoitteluun?
Tutkimukseni ajallista rajausta, 1944–1956, tukee neljä keskeistä perustetta. Ensimmäinen liittyy murrokseen, joka syntyi suomalaisessa yhteiskunnassa sodan seurauksena.
Toinen maailmansota päättyi Suomen osalta huhtikuun 27. päivänä 1945 Lapin sotaan23.
22. Risto Uimonen, ”Sananvapaus ja median mahti” (juhlaesitelmä) 25.1.2002. TLA. Sananvapauden merkityksestä ks. Sipponen 1996, 9–10.
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Maa siirtyi sodasta rauhaan, sotataloudesta säännöstelytalouteen ja jälleenrakennuskauteen. ”Alkoi uusi poliittinen, ideologinen, väestöllinen ja sivistyksellinen ajanjakso”,
Veikko Löyttyniemi kiteyttää asian.24 Useita vuosia sodan oloissa toimineet päättäjät ryhtyivät toimeenpanemaan rauhanehtoja ja organisoimaan jälleenrakennusta. Valtiolaivan
suuntaa viitoitti J. K. Paasikivi, jonka poliittisen ajattelun kulmakiveksi muodostui ulkopolitiikka. Hän pyrki normalisoimaan Suomen ja Neuvostoliiton suhteet. Paasikiven linjan kannattajiin lukeutui myös jatkosodan kuluessa ulkopoliittisen kannantarkistuksensa
tehnyt Kekkonen. Uusi ulkopoliittinen käsite, Paasikiven–Kekkosen linja, alkoi vakiintua
vuoden 1955 lopulta lähtien.
Sota aiheutti mullistuksia myös lehdistössä. Tämä on toinen peruste valitsemalleni tutkimusjaksolle. Kommunistinen lehdistö, joka oli lakkautettu 1930-luvun alussa, alkoi
tehdä voimakasta paluutaan 1944, jolloin kansandemokraattien pää-äänenkannattaja,
Vapaa Sana (VS), ilmestyi jälleen. Myös Maalaisliitto käynnisti sodan jälkeen lehtitoimintansa Helsingissä. Maakansan näytenumerot painettiin vuoden 1945 lopulla. Kullakin eduskuntapuolueella oli kohta sodan jälkeen pääkaupungissa ilmestyvä äänenkannattajansa. Valitsemani ideologisesti, poliittisesti ja aatteellisesti laaja-alainen lehtiryhmä
edustaa maamme johtavaa sanomalehdistöä.
Yksittäisten sanomalehtien, jopa lehtiryhmien, syntymisen ohella sodan päättyminen
vaikutti monin tavoin lehtikentän kehitykseen. Vuosia sensuurin kourissa ja vaikeissa
oloissa kamppaillut lehdistö palasi hiljalleen pohjoismaisittain normaaliin päiväjärjestykseen. Rintamilla palvelleet toimittajat siirtyivät toimituksiinsa ja lehtityö muutenkin normalisoitui. Johtavan lehdistön oli jälleenrakennuskaudelle lähtiessään etsittävä uusia
eväitä. Vain Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa jatkoivat päätoimittajat, jotka
olivat hoitaneet tehtäväänsä jo 1930-luvulla. Toisaalta johtava lehtiryhmä, Helsingin
Sanomat, Hufvudstadsbladet, Suomen Sosiaalidemokraatti ja Uusi Suomi, sai joukkoonsa
kaksi uutta tulokasta, Maakansan ja Vapaan Sanan. Sodan seuraukset heijastuivat lehdistön toimintaan pitkään 1950-luvulle saakka.
Kolmas peruste aikarajaukselle löytyy Kekkosen henkilökohtaisesta urakehityksestä.
Hänen vielä vakiintumaton poliittinen statuksensa sai merkittävän vahvistuksensa 1944.
Arvovallan kasvu saavutti huippunsa 1956, jolloin Kekkonen valittiin tasavallan presidentiksi. Kekkosen ja Paasikiven suhteet olivat lähentyneet jatkosodan aikana, eikä pääministeri Paasikivi epäillyt nostaa Kekkosta oikeusministeriksi 1944. Sodan jälkiselvittelyissä nimenomaan oikeusministerin salkusta tuli harvinaisen vastuullinen. Se takasi osaltaan Kekkosen näyttävän paluun politiikan ytimeen. Kekkosesta tuli Paasikiven luottomies. Tämä oli Kekkosen ”kuningastiellä” tärkeä askel. Oikeusministeri joutui sisä- ja
ulkopoliittisesti arkaluontoiseen tehtävään, jossa hänellä oli mahdollisuus kokeilla siipiensä kantavuutta. Vastatuuli ei tuivertanut Paasikiven luottamusta. Hän uskoi Kekkosen
kykyihin ja piti tätä ulkopoliittisesti luotettavana. Kekkosen nousu pääministeriksi ja presidentiksi onnistuikin merkittävässä määrin juuri Paasikiven vanavedessä ja hänen suosiollisella avustuksellaan.
Päätän tutkimukseni ajankohtaan, jolloin Kekkonen sai haluamansa kruunun: hänestä
tuli Suomen tasavallan presidentti 1956. Lehti kääntyi sekä Kekkosen omassa elämässä
että koko Suomen poliittisessa historiassa. Maamme johtava lehdistö joutui arvioimaan
23. Haataja 1987, 740.
24. Löyttyniemi 1988, 309.
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asenteitaan uudelleen: Kekkosesta oli tullut valtakunnan päämies. Miten suhtautua presidentti Kekkoseen? Kysymys odottaa jatkoa, johon toivon tutkimukseni avanneen ovet.
Myös tutkimusekonomia puoltaa valitsemaani aikarajausta. Lehdistön Kekkos-kirjoittelu oli kytköksissä miehen urakehitykseen: poliittisen painoarvon kasvaessa kirjoittajien
kiinnostus kasvoi. Välittömästi jatkosodan jälkeisinä vuosina Kekkosesta kirjoitettiin harvakseltaan ja pidättyvästi. Kirjoitusaktiivisuus oli ollut vähäistä myös aiemmin 1940- ja
1930-luvulla. Vasta taistelu presidentin virasta ja nimitys pääministeriksi 1950 vetivät
pellit auki ja tekivät hänestä kestoaiheen. Kekkosen julkisuusarvo kasvoi 1950-luvulle
tultaessa nopeasti. Häntä käsittelevä lehtiaines paisui vuoteen 1956 mennessä suorastaan
massiiviseksi. Koska kysymyksessä on perustutkimus, se vaatii seikkaperäistä analyysiä.
Aineiston ei saa päästää hallitsemaan tutkijaa, vaan tutkijan täytyy hallita aineistonsa.
Näillä syillä katson aikarajaukseni perustelluksi.

1.3 Tutkimustilanne
Lehdistön ja Kekkosen keskinäisistä suhteista ei aiemmin ole tehty kokonaisvaltaista tutkimusta. Vaikka Kekkosta käsittelevä kirjallisuus onkin laaja, tutkimukseni kannalta ne
hyödyttävät minua lähteinä ja opastajina lähteisiin. Tutkimukseni kannalta lähinnä on
mainittava professori Esko Salmisen tieteellinen työ. Hän on tutkimuksessaan Aselevosta
kaappaushankkeeseen selvittänyt, millaisiin toimiin Suomen hallitus ryhtyi vaaran vuosina 1944–1948 lehdistön ulkopoliittisen kirjoittelun johdosta. Tämän tutkimuksen kannalta antoisia ovat olleet myös hänen julkaisunsa Vaikeneva valtiomahti ja Porkkalan palautuksesta noottikriisiin. Salminen on käsitellyt lehdistön ja Kekkosen suhteita myös artikkelissa, joka julkaistiin Päiviö Tommilan toimittamassa Suomen lehdistön historian kolmannessa osassa.25 Lehdistön historian ensimmäiset osat toimivat lisäksi yhtenä keskeisenä lähdeteoksena selvittäessäni sanomalehdistön vaiheita ja yksittäisten lehtien taustoja.
Tutkimusaihetta sivutaan myös Timo Vihavaisen tutkimuksessa Kansakunta rähmällään,
jossa paneudutaan suomettumisen problematiikkaan ja tiedotusvälineiden itsesensuuriin.26
Yliopistoissa on valmistunut aihetta sivuavia pro gradu -tutkielmia. Näissä lähestytään aihetta lähinnä yhden lehden näkökulmasta. Jarmo Viljanen on käsitellyt gradussaan
Suomen johtavan lehdistön suhtautumista Kekkosen ensimmäiseen hallitukseen. Kari
Mokko on tutkinut sanomalehti Kalevan Kekkos-kirjoittelua vuosina 1944–1956. Jouko
Peltonen on keskittynyt selvittämään sanomalehti Ilkan ja Kekkosen suhdetta vuosina
1949–1959. Myös Riitta Forsmanin, Anne Holopaisen, Mirva Komulaisen, Nina Korhosen, Jaakko Kurrun, Pekka Perttulan, Esa Rantalan ja Esko Vihusen lehdistötutkimukset
ovat olleet hyödyksi.27
Urho Kekkosta käsittelevä kirjallisuus on mittava. Kekkos-tutkimuksen ”grand old
man” lienee Juhani Suomi, jonka ansiokas ja laaja elämäkertasarja Kekkosesta ulottuu
25. Salminen 1979, 1982, 1988, 1996.
26. Vihavainen 1991.
27. Kurru 1966; Viljanen 1977; Rantala 1980; Vihunen 1981; Mokko 1990; Perttula 1990; Forsman 1991; Korhonen 1993; Peltonen 1993; Holopainen 1998; Komulainen 1998.
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vuodesta 1936 Kekkosen poliittisen uran päätökseen, vuoteen 1981. Tämä suurta huomiota saanut kirjasarja toimii oivallisena lähtökohtana ja perustana myös tälle tutkimukselle. Suomi on toimittanut myös kolme osaa Kekkosen päiväkirjoista 28. Niissä on lyhentämättöminä Kekkosen päiväkirjamerkinnät vuosilta 1958–1974. ”Niistä aukeaa uudenlainen näkökulma lehdistön ja Kekkosen suhteisiin”, totesi Tuulikki Ukkola sanomalehti
Kalevan kirja-arvostelussaan29. Päiväkirjat osoittavat Kekkosen herkeämättömän harrastuksen lehdistön manöövereihin. Päiväkirjojen julkaiseminen auttaa merkittävästi lehdistön ja presidentti Kekkosen suhteiden ymmärtämistä, vaikka ne käsittelevät tutkimusjaksoni jälkeistä aikaa. Presidentti Kekkosen muistiinpanot osoittavat kuitenkin, millaisen
aseman ikääntynyt Kekkonen antoi lehdistölle poliittisessa toiminnassaan.
Lasse Lehtinen on tutkinut Sosiaalidemokraattisen Puolueen ja Kekkosen suhteita
(2002)30, Pekka Niiranen tämän suhteita kirkkoon (2000)31. Hannu Rautkallio on julkaissut tutkimukset Agenda Suomi (1999) ja Laboratorio Suomi (1996)32. Kekkosta ovat
käsitelleet myös esimerkiksi Kari Hokkanen, Kimmo Rentola, Jukka Nevakivi ja Ari
Uino33. Kekkonen on ollut myös muistelmakirjoittajien suosiossa. Heistä mainittakoon
tässä Max Jakobson ja Johannes Virolainen.34

1.4 Tutkimusaineisto
Keskeisimmän lähdeaineiston muodostaa tutkimukseni kohteena olevan ajan merkittävin
valtakunnan tason lehdistö. Tällä tarkoitan kuutta johtavaa sanomalehteä. Ne ovat Helsingin Sanomat (HS), Hufvudstadsbladet (Hbl), Maakansa (Mk), Suomen Sosialidemokraatti (SS), Uusi Suomi (US) ja Vapaa Sana (VS). Maakansa35 alkoi ilmestyä vasta 1946.
Lehden korvaa tutkimuksessani vuoden 1944 osalta Karjalan Sanomat (KS) ja vuoden
1945 osalta Vaasassa ilmestynyt Ilkka. Tutkimusjaksoni aikana johtavia sanomalehtiä
ilmestyi yhteensä kaikkiaan reilut 25 000 numeroa. Olen käynyt materiaalin järjestelmällisesti läpi. Lisäksi olen tutkinut yksittäisten kysymysten osalta myös eräitä muita lehtiä,
kuten Suomen Kuvalehden (SK), Uuden Kuvalehden (UK) sekä maalaisliittolaisen nuorisolehden Kyntäjän36. Päälähteenä ovat kuitenkin Helsingissä ilmestyneet valtakunnan
tason lehdet, jotka ovat joko puolueiden pää-äänenkannattajia tai lähellä puolueita. Joukossa on myös, kuten myöhemmin käy ilmi, sodan jälkeen voimistuneen sitoutumattomuuskehityksen eturivin edustajia. Valinta on tehty nimenomaan siitä näkökulmasta, että
aineisto edustaisi kattavasti tutkimusjakson poliittisen kentän. Tässä tutkimuksessa käytän aineistostani nimitystä maamme johtava lehdistö.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Urho Kekkosen päiväkirjat 1, 2 ja 3. Toim. Juhani Suomi 2001, 2002 ja 2003.
Tuulikki Ukkola, ”Muistiinpanot paljastavat ilkeän Kekkosen” (kirja-arvostelu). Kaleva 5.10.2001.
Lehtinen 2002.
Niiranen 2000.
Rautkallio 1999, 1996.
Uino 1985; Hokkanen 1996; 2002; Nevakivi 1996; Rentola 1997.
Jakobson 1992; Virolainen 2000.
Maakansa keskeytti talvisodan jälkeen toimintansa, mutta jatkoi ilmestymistään Lahdessa nimellä Karjalan
Sanomat heinäkuuhun 1945. Maakansa -nimellä toimintaa jatkettiin jälleen vuoden 1946 alusta. ”Maakansa” (art.). Suomen lehdistö 10–11/1945, 9.
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Helsingin Sanomat (HS) kuului sodan jälkeen kiihtyneen sitoutumattomuuskehityksen
kärkijoukkoon, vaikka sen kannanotot noudattelivat vielä 1940- ja 1950-luvulla lähinnä
Kansanpuolueen edustamaa linjaa. Tätä käsitystä vahvistaa se, että lehden poliittisena
pakinoitsijana nimimerkillä Eero toimi Kansanpuolueen kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Lassi Hiekkala. Vielä vuoden 1956 presidentinvaalissa Helsingin Sanomat asettui lievästi tukemaan Kansanpuolueen ehdokasta, vaikkakaan lehti ei sitoutunut yhden
puolueen ehdokkaaseen samalla tavalla kuin varsinaiset puoluelehdet. Niinpä pääkirjoitukset ja poliittiset pakinat saattoivat tässä kohden sisältää keskenään ristiriitaisia kannanottoja.
Hufvudstadsbladet oli sen sijaan puoluelehti. Se toimi tosiasiallisesti Ruotsalaisen
Kansanpuolueen pää-äänenkannattajana, vaikkei side ollutkaan virallinen.37Maakansa
tuki Maalaisliiton poliittisia pyrkimyksiä. Kekkonen onnistui alistamaan lehden itse asiassa omien tavoitteidensa palvelukseen. Niinpä lehteä voidaan syyttää jopa Kekkosen
”omaksi lehdeksi”. Maakansasta kehittyi jo 1950-luvulla yhden miehen äänitorvi: pääministerin asemaan kohonnut Kekkonen käytti lehteä astinlautanaan poliittisen uransa edistämiseen. Suomen Sosiaalidemokraatti ja Uusi Suomi olivat sen sijaan tiukasti sidoksissa
puolueisiinsa. Uusi Suomi Kansalliseen Kokoomukseen. Kansandemokraattien
pää-äänenkannattajana toimi vuoteen 1956 saakka lehti nimeltään Vapaa Sana38.
Keskityn analyysissani ensisijaisesti pääkirjoitus- ja pakinapalstoihin, joista lehden
omat kannanotot ja kommentit pääsääntöisesti löytyvät. Kiinnitän huomiota myös artikkeleihin, yleisönosaston kirjoituksiin sekä provosoiviin pilapiirroksiin. Varsinaisen
uutisaineiston rajaan tutkimukseni ulkopuolelle, koska havaitsin, että uutistoimistojen
välittämä materiaali ei yleensä sisältänyt lehden omia kannanottoja, vaan uutisia tapahtumista. Uutisaineistosta olen ottanut huomioon sellaiset tekstit, joissa lehti on halunnut
värittää uutista haluamaansa suuntaan esimerkiksi otsikoinnein.
Sanomalehtien kannanmuodostukseen vaikuttivat toimituksen henkilökunnan poliittiset mielipiteet ja henkilökohtaiset asenteet. Monet johtavien lehtien toimittajathan olivat
myös aktiivipoliitikkoja. He olivat kirjoittelustaan vastuussa lehtien omistajille, joita tietysti kiinnosti lehden linja. Myös lehden ulkopuoliset tekijät saattoivat tarjota impulsseja
kirjoittajille. Olen käynyt läpi paitsi johtavien lehtien omat myös niiden taustalla olleiden
puolueiden arkistot ja etsinyt hallinnon ja toimituksen pöytäkirjoista ja muistioista mahdollisia viitteitä tai suoranaisia päätöksiä, jotka tavalla tai toisella olisivat liittyneet Kekkos-kirjoitteluun. Näiltä osin etsinnän tulos oli varsin laiha. Lehden omaksuman ideologian ja puoluekannan lisäksi kirjoitteluun vaikuttivat lehdentekijöiden yhteydet lähdehenkilöihin. Kirjoittelussa vaikuttivat myös lehden historiallinen traditio, perinne ja keskeinen lukijakunta. Viime kädessä lehtien linjasta vastasivat kuitenkin päätoimittajat, joiden
persoonallisia piirteitä, puoluesiteitä ja asenteita joudun myös pitämään silmällä.
36. Suomen Kuvalehti perustettiin 1916. Samanniminen aikakauslehti oli tosin ilmestynyt pienin katkoksin jo
vuodesta 1873 lähtien. Kekkonen kirjoitti SK:een 1940-luvun lopulta lähtien nimimerkillä Veljenpoika.
Hänen leipälajinsa oli politiikka, vaikka kirjoitusten aihepiirit vaihtelivat laidasta laitaan. Ilmari Turjan
perustama Uusi Kuvalehti alkoi ilmestyä 1952. Hän houkutteli kirjoittajajoukkoonsa vanhan ystävänsä
Kekkosen, joka jatkoikin kirjoittamistaan SK:n sijasta UK:ssä. Ml:n nuorisolehti Kyntäjä aloitti ilmestymisensä 1935. Kekkonen kirjoitti Kyntäjään omalla nimellään. Lehden nimi muutettiin 1966 Keskustaksi.
Leino-Kaukiainen 1992, 218, 236; Uino 1992, 74.
37. Hufvudstadsbladetin tekstit ovat tutkijan itsensä suomentamia, mikäli toisin ei mainita.
38. Kommunistien pää-äänenkannattajana jatkoi tämän jälkeen Kansan Uutiset.
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Suomen johtavien sanomalehtien arkistoaines osoittautui monin paikoin puutteelliseksi
ja repaleiseksi. Toimitusten pöytäkirjoja ei ollut kaikkien lehtien osalta pidetty lainkaan,
saatikka säilytetty. Niinpä esimerkiksi sanomalehtien levikkien tarkistaminen on hyvin
ongelmallista. Kaikkien lehtien arkistot eivät avanneet kätköjänsä tutkijalle. Helsingin
Sanomat ei antanut tutkimuslupaa sen enempää toimitukseen liittyneisiin asiakirjoihin
kuin Eljas Erkkoa koskeviin papereihinkaan. Puute on valitettava ja jättää monia keskeisiä kysymyksiä avoimeksi valtakunnan ykköslehden ja Urho Kekkosen suhteiden muodostumisesta. Sen sijaan Helsingin yliopiston kirjastossa toistaiseksi säilytettävien Hbl:n
sekä Mk:n, SS:n, US:n ja VS:n toimitusten pöytäkirjat ja muu aineisto olivat vapaasti käytettävissäni.
Sanomalehtiaineksen sekä lehti- ja puoluearkistojen ohella yksi tutkimukseni kannalta
olennainen arkistokokonaisuus on Urho Kekkosen yksityisarkisto Orimattilassa. Massiivisesta lähdemateriaalista hyödyllisimpiä ovat Kekkosen päiväkirjat, yksityinen kirjeenvaihto sekä presidentin itsensä kirjoittamat artikkelit, puheet ja vaalimateriaali. Erityisen
kiinnostavia ovat johtavien sanomalehtien edustajille lähetetyt kirjeet. Tosin niiden määrä
jäi vielä vuoteen 1956 mennessä vähäiseksi. Kaiken kaikkiaan tutkittavien sanomalehtien
poliittinen ja maantieteellinen laaja-alaisuus, runsas arkistomateriaali sekä valtaisa Kekkosta koskeva lähde- ja tutkimuskirjallisuus mahdollistavat tieteellisesti vahvan analyysin tekemisen Suomen johtavan sanomalehdistön Kekkos-suhteesta.

2 Sanomalehdistö 1944–1956
2.1 Lehdet ja niiden taustat
2.1.1 Helsingin Sanomat
Keisari Nikolai II:n aikana voimistuneet venäläistämistoimet uhkasivat Suomen autonomista asemaa 1800-luvun lopulla. Suomalaiset vastustivat venäläistämistä, mutta vastarinnan muodot jakoivat poliittisesti aktiiviset kolmeen pääryhmään. Osa kannatti myöntyväisyyspolitiikkaa, toiset passiivista vastarintaa, kun taas aktivistit olivat valmiita väkivaltaiseen toimintaan. Autonomian puolustaminen tuntui myös maamme lehdistössä.
Joukko nuoria myöntyväisyyslinjan kannattajia kyllästyi ryhmänsä ponnettomuuteen ja
vaati tarmokkaampaa taistelua Suomen aseman puolesta. He perustivat Päivälehden, jota
alettiin painaa säännöllisesti 1890.39
Päivälehden taival venäläistämistoimenpiteitä vastaan loppui kuitenkin lyhyeen. Lehti
lakkautettiin 1904 kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin erotettua päätoimittaja Eero
Erkon tehtävästään ja karkotettua hänet maasta.40 Julkaisutoimintaa kuitenkin jatkettiin
saman vuoden lokakuussa Helsingin Sanomien nimellä. Päätoimittajaksi valittiin Paavo
Warén. Häntä seurasivat Heikki Renvall ja Severi Nuormaa, joka joutui tekemään tilaa
1909 maanpaosta palanneelle Eero Erkolle.

39. Näytenumero ilmestyi 16.11.1889. Erkko, E. 1929, 1–27; Rytkönen 1940, 185–212; Kulha 1989, 15. Ks.
myös Steinby 1963, 66–67; Perälä 1998, 41; Nygård & Kallio 2001, 558–559 (8. painos); Zettenberg 2001,
116–164.
40. Erkko, M. 1929, 91. Karkotuksen jälkeen päätoimittajana toimi vuoteen 1904 asti Santeri Ivalo. ”Helsingin
Sanomat 60-vuotias”. Suomen lehdistö 11/1949, 6. Kenraali Bobrikov (1839–1904) toimi Suomen kenraalikuvernöörinä 1898–1904. Nenonen & Teerijoki 1998, 53.
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Lehdestä tuli nuorsuomalaiselle perinnölle rakentuneen Edistyspuolueen pää-äänenkannattaja, vaikka Erkko halusikin kehittää siitä vapaamielisen yleislehden.41 Vuonna 1927
kuolleen Eero Erkon työtä jatkoivat Valto Tuomioja ja Eljas Erkko.42
Eljas Erkko oli voimakas johtaja, joka tunnettiin liberaaleista kannanotoistaan. Hänen
värikäs persoonansa löi leimansa niin toimitukseen kuin HS:n linjaratkaisuihinkin. Heikki
Brotheruksen mukaan Erkko ”käytteli estottomasti isäntävaltaansa toimituksessa”.43
Brotherus saa tukea Keijo Kulhalta, jonka mukaan lehden johto oli 1930-luvun puoliväliin mennessä täysin Eljas Erkon käsissä. Hänen vaikutuksestaan lehden siteet Edistyspuolueeseen löystyivät. Itse asiassa HS:sta tuli sitoutumattomuuskehityksen lippulaiva.
Voimavarat suunnattiin puoluepolitiikan sijasta lehden monipuoliseen kehittämiseen.44
Kun Eljas Erkko sai nimityksen ulkoministeriksi 1938, hänen työtään valittiin jatkamaan
vuodesta 1925 lähtien lehden palveluksessa ollut Yrjö Niiniluoto.45
Niiniluoto oli koulutukseltaan germanisti. Lehtimiehenä häntä on pidetty viileän analyyttisena. Hänellä ei ollut siteitä mihinkään puolueeseen. Erkon ja Niiniluodon poliittiset näkemykset eivät kuitenkaan poikenneet olennaisesti toisistaan. Ulkoministeriksi
nimitetty Erkko halusi laatia etenkin ulkopolitiikkaa koskevia pääkirjoituksia. Niiniluoto
sai jatkaa lehden kehittämistä puolueista riippumattomaksi tiedonvälittäjäksi suhteellisen
itsenäisesti. Hän toimi HS:n päätoimittajana aina kuolemaansa 1961 saakka.46
Päätoimittaja Niiniluodon ja toimitusjohtaja Erkon yhteistoiminta HS:n kehittämiseksi
oli tuloksellista, vaikkeivät miesten välit olleetkaan ”erityisen sydämelliset”.47 Myöskään Erkon ja Kekkosen suhteet eivät olleet kovin lämpimät. Esko Salmisen on todennut,
kuinka HS:sta muodostui seuraavina vuosikymmeninä ylivoimainen uutis- ja ilmoituslehti, ”eräänlainen kansakunnan diaario”.48 Lehden porvarillisuuden leima hälveni
1950-luvulla. Siihen vaikutti olennaisesti tasapuolisen uutispalvelun myötä muuttunut
suhtautuminen työväenliikkeeseen. Valtakunnan ykköslehden suhteet etenkin sosiaalide-

41. HS:n puoluesidettä korostivat Erkon henkilökohtainen poliittinen aktiivisuus ja pääosin nuorsuomalaisesta
aineksesta koostunut muu toimituskunta. Salokangas 1987, 185; Kulha 1989, 19–23.
42. Valto Tuomioja kuoli jo 1931. Brotherus 1973, 6, 30–31, 40–43; Salokangas 1987, 185; Leino-Kaukiainen
1988, 481–482; Kulha 1989, 15–20, 28, 37–40, 55; Perälä 1998, 42; ”Päivälehti Helsingin Sanomat”
1998, 11–13; Zettenberg 2001, 327–364, 422–438, 537–551. Eljas Erkko oli Edistyspuolueen eduskuntajäsenenä 1933–1936 ja useita kertoja ministerinä. Nenonen & Teerijoki 1998, 95
43. Brotherus 1973, 51. Ks. Eljas Erkosta myös Klemola 1981, 17–41.
44. Kulha 1989, 46–48. Vaikka siteet puoleisiin höltyivät 1930-luvulla, eivät ne katkenneet kokonaan. Lopullinen ero tapahtui vasta Eljas Erkon luovuttua kaikista yhteiskunnallisista luottamustoimista ja Edistyspuolueen merkityksen kutistuttua. Salokangas 1987, 265–267; Salminen 1988, 156–157. Tutkijat ovat kuitenkin
kiistelleet ajankohdasta, jolloin HS:sta tuli sitoutumaton. Heikki Brotherus viittaa vuoteen 1936, jolloin
Eljas Erkko luopuu valtiollisista toimistaan. Tyko Tarponen ajoittaa puolueettomuus- ja riippumattomuusjulistuksen puolestaan vuoteen 1943. Tarponen 1955, 159; Brotherus 1973, 74. Ks. myös “Eljas Erkko
60-vuotias” (juhlakirjoitus). HS 1.6.1955.
45. Niiniluoto toimi HS:ssa aluksi lehden ulkomaanosastossa. Hän oli kirjeenvaihtajana Genevessä ja Lontoossa. Palattuaan Suomeen 1936 hänestä tuli HS:n artikkelitoimittaja ja päätoimittajan varamies. Niiniluoto toimi myös Ilta-Sanomien päätoimittajana vuosina 1938–1949. Lehdistön matrikkeli 1954, 178;
Kulha 1989, 59–60; ”Yrjö Niiniluoto” (art.). HS 6.11.1961.
46. Uudeksi päätoimittajaksi valittiin Teo Mertanen ja hallinnolliseksi päätoimittajaksi Aatos Erkko. Perko
1971, 31–32; Brotherus 1973, 100–103; Kulha 1989, 48, 57; ”Yrjö Niiniluoto”. HS 6.11.1961.
47. Klemola 1981, 38.
48. Salminen 1988, 156–157.
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mokraatteihin paranivat. Lehti oli valmis 1960-luvulla hyväksymään myös kommunistien yhteiskuntakelpoisuuden.
Viimeistään 1940-luvun lopulla HS vakiinnutti asemansa länsimaisen demokratian
mukaisena sitoutumattomana sanomalehtenä. Tämä tapahtui Niiniluodon päätoimittajakaudella. Lehdestä kehittyi riippumattoman lehtiryhmän vahvin edustaja Suomessa. HS
korosti toiminnassaan uutisvälityksen nopeutta, tasapuolisuutta sekä suvereeniutta valtiovallasta, puolueista ja taloudellisista painostusryhmistä. Valtakunnan ykköslehti onnistui
ainakin levikkilukujen valossa vastaamaan lukijakuntansa odotuksiin kiitettävästi. Sen
suosioon vaikuttivat sitoutumattomuuden ohella sekä tehokas markkinointi että nopeasti
voimistunut pääkaupunkiseudun väestönkasvu. Oman osuutensa tulokseen toi tietysti
myös lehden toimittajakunta. Pakinoitsijat Eero (Lassi Hiekkala) ja Penninen (Esko Saarinen) sekä pilapiirtäjät O.R. (Oskari Räisänen) ja Kari (Kari Suomalainen)49 vetosivat persoonallisella tavallaan lukijakuntaan.
Erityisesti Karin pilapiirroksista ja karikatyyreistä50 tuli suosittuja. Eljas Erkko antoikin hänelle vapaat kädet toimia: ”Sen pojan piirroksiin ei kajota.”51 Karin menestyksen
salaisuus piili Aimo Reitalan mielestä hänen itsenäisessä ajattelussaan ja poikkeuksellisen herkässä koomisuuden tajussaan.52 Yksi Kari Suomalaisen piirrosten suosikkikohteista oli ristiriitaisia tuntoja kansalaisissa herättänyt Kekkonen. Kari ei katsonut suopeasti hänen pyrkyrimäisinä ja itsevaltaisina pidettyjä otteitaan, vaikka pitikin toisaalta
heikkoja ja tahdottomia miehiä mitättöminä. Kari Suomalaisen piirrosten Kekkos-hahmosta tulikin monille 1950-luvun lukijoille tunnistettavampi ja todellisempi Kekkonen
kuin sen elävästä mallista.53 Kari itse muisteli Kekkos-aikaa lakonisesti: ”Silloin kun
Kekkonen eli, minä räkytin, ja muut olivat hiljaa.”54 Toisaalta hän kertoi ymmärtäneensä
Kekkosta, ”mutta hän ei koskaan ymmärtänyt minua”.55
Sanoma Osakeyhtiön 56 kustantama HS oli levikiltään maamme lehdistön ykkönen
sodan jälkeen. Lopullinen nousu valtakunnan huipulle tapahtui 1950-luvun alussa, jolloin
lehden levikki ylitti 200 000 rajapyykin. Tutkimusjaksoni lopulla HS:n painos kohosi jo
yli neljännesmiljoonaan.57

49. Karin ensimmäinen piirros HS:ssa julkaistiin lehden pääkirjoitussivulla 31.12.1950. Viimeinen ilmestyi
runsaat 40 vuotta myöhemmin, juhannuksena 1991. Ylönen 1998, 7; 2001, 264–270. Oskari Räisänen käytti
myös nimimerkkejä Okias, Ansu ja Räisäs-Oki. Järvi 1979, 117.
50. Karikatyyri on piirros, jossa tiettyä hahmoa kuvataan liioittelemalla hänen fyysisiä ominaisuuksiaan.
Pelkkä karikatyyri on muotokuva mallistaan, jossa persoonallisuus on pääasia. Pilapiirros taas käsittelee
yleensä jotain erityistä, ajankohtaista tapahtumaa tai asiaa. Pilapiirroksessa piirtäjä voi käyttää henkilöistä
luomiansa karikatyyrejä, jolloin ihmishahmo edustaa enemmänkin aatetta, ajatusta. Ylönen 1998, 24.
51. Suomalainen 1985, 6.
52. Reitala 1996, 21–22.
53. Ylönen 1998, 20–23.
54. Niiniluoto 1990, 41.
55. Niiniluoto 1990, 49.
56. Valta Sanomaosakeyhtiössä oli jo sotien välisenä aikana siirtynyt Erkon suvulle. Suistola 1994, 22.
57. Nousiainen 1958, 7; Klemola 1981, 139–140; Salminen 1988, 147, 154–157, 168.
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Kuvio 1. Helsingin Sanomien levikin kehitys 1920–1956.
Lähde: Vuodet 1920 ja 1935. Kulha 1989, 23, 61. Vuodet 1925 ja 1930. Tommila & Salokangas
1998, 211. Vuosi 1940. ”Päivälehti Helsingin Sanomat” 1998, 20. Vuoden 1945 (1946 tiedot)
levikkitiedot. Suomen lehdistö 1946, 8. N:o 6–7. Vuosi 1950. Salminen 1988, 150. Vuosi 1956.
Nousiainen 1958, 7. Levikkitiedot ovat epätarkkoja, mutta suuntaa-antavia.

2.1.2 Hufvudstadsbladet
August Schauman perusti pääkaupunkiseudun ruotsinkielisten paikallislehdeksi Hufvudstadsbladetin 1864. Lehden tavoitteena oli alusta lähtien ajaa ruotsinkielisen väestön kulttuurisia ja kielellisiä etuja. Vaikka yhteydet Ruotsalaiseen Kansanpuolueeseen olivat epäviralliset58, piti lehti itseään maan ruotsinkielisten pää-äänenkannattajana. Schauman myi
lehtensä 1885 Arthur Frenckellille, joka ryhtyi päättäväiseen kehitystyöhön: painotekniikkaa kehitettiin, levikkityötä tehostettiin ja kirjoitusten sisältöä monipuolistettiin. Hbl oli
kuitenkin maltillinen ja pitäytyi mieluiten kulttuuriaiheissa. Yhteiskunnalliset kysymykset jäivät taka-alalle, vaikka asioihin otettiinkin kantaa. Esimerkiksi venäläistämistoimenpiteitä vastustettiin passiivisesti, kun taas valtiomuototaistelussa kannatettiin monarkisteja.59
Hbl siirtyi 1920-luvun lopulla kokeneen lehtimiehen Amos Andersonin omistukseen.
Hänestä tuli ruotsinkielisen lehdistön suvereeni hallitsija. Anderson oli yhtä aikaa lehden
omistaja, julkaisija, päätoimittaja, johtokunnan puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Hän oli
myös aktiivipoliitikko. Andersonin asema Hbl:ssa muistuttikin suuresti Eljas Erkon asemaa HS:ssa. Hänen tavoitteenaan oli muuttaa Hbl valtakunnalliseksi lehdeksi. Päämäärään pyrittiin muun muassa kaksi kertaa viikossa ilmestyneellä maaseutuliitteellä.60 Hbl
vaati lisäksi yhteiskunnassa vallinneiden kielellisten ja sosiaalisten ristiriitojen tasoittamista, mutta noudatti maltillista journalismia. Vaikka Anderson korosti lehden poliittista
sitoutumattomuutta, Hbl:n ohjelma seurasi RKP:n ideologisia ja aatteellisia perusteemoja: valtiollista demokratiaa, diktatuurinvastaista taistelua ja liberalismia. RKP ei kui-

58. Salokankaan mukaan suhteet olivat ”tyystin henkisiä ja henkilökohtaisia”. Salokangas 1987, 312.
59. Ginström 1964, 25–35, 105–115; Friman 1984, 47–52; Nygård 1987, 87, 104–106.
60. 1922 aloitetusta maaseutupainoksesta tuli 1930-luvulla levinnein maaseutulehti. Salokangas 1987, 399.
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tenkaan sekaantunut välittömästi sodan jälkeen Hbl:n linjaan, mikä johtui paljolti Andersonin 1940-luvulla etääntyneistä puoluesuhteista.61
Amos Anderson toimi lehtensä päätoimittajana muodollisesti vuoteen 1945 saakka62.
Hän seurasi lehden peruslinjan toteutumista ja kirjoitusten sisältöä aktiivisesti kuitenkin
1960-luvulle saakka63. Andersonin paikan päätoimittajana täytti Egidius Ginström, joka
oli toiminut entisen päätoimittajan rinnalla jo vuodesta 1936 lähtien. Hiljaiseksi ja harkitsevaksi kuvatun Ginströmin lehtimiestaidot sopivat hyvin tasapuoliseen ja maltilliseen
tiedonvälitykseen panostaneen lehden johtamiseen.64 Esko Salminen mukaan ”Ginström
halusi välttää liiallista sensaation tavoittelua ja kiistelyä muiden sanomalehtien kanssa”65.
Lehti säilytti varovaisen tyylinsä, mikä korostui etenkin poliittisesti rikkinäisellä
1950-luvulla. Yksittäisiin poliitikkoihin, kuten Kekkoseen, otettiin vain harvakseltaan
kantaa. Hbl:lla ei ollut varsinaista poliittista pakinoitsijaa, mutta esimerkiksi päätoimittaja
Ginström kirjoitti pakinoita nimimerkeillä Jack Godeman ja Giles. Myöskään lehden pilapiirtäjät, kuten Henrik Tikkanen ja nimimerkki CATO eivät kärjistäneet lehden Kekkos-suhdetta. Ginströmin aikana Hbl painotti journalistista tehtäväänsä paitsi yleisvaltakunnallisella myös pohjoismaisella tasolla. Välittyiväthän tiedot Suomen tapahtumista
Skandinaviaan pääosin ruotsinkielisen lehdistön kautta. Suomenruotsalaisten pää-äänenkannattajassa toimitettiinkin laajaa muiden lehtien osastoa, johon koottiin päivittäin kirjoituksia eri sanomalehdistä.66
Hbl:n levikki kasvoi tasaisesti 1940-luvun alkuun saakka, jolloin painos saavutti 70
000 kappaleen rajan. Sodan jälkeiset ”vaaran vuodet” saivat lehden toimituskunnan kuitenkin huolestumaan: levikki kääntyi laskuun. Notkahdus jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi ja
tilaajamäärä vakiintui reiluun 60 000:een. Hufvudstadsbladets Förlags- och Tryckeriaktiebolagin67 omistama Hbl kipusi levikillään maamme kolmanneksi suurimmaksi sanomalehdeksi. Edelle ylsivät ainoastaan HS ja US.

61. Steinby 1979, 46–47; 1982, 5–22; Salokangas 1987, 314; Salminen 1988, 210–211; Perko 1988, 37; Suistola 1994, 22; Perälä 1998, 43, 55. Ks. myös ”Amos Anderson 75 år” (juhlakirjoitus). Hbl 3.9.1953.
62. Suistola 1994, 26.
63. Ks. esim. Amos Andersonin kirje Kekkoselle 31.8.1954, UKA 1/17. (Myös SLSA 900.1)
64. HS kirjoitti Ginströmistä, joka oli ”tunnettu harkitsevista kannanotoistaan ja terävästä kynästään.” ”Päätoimittaja Egidius Ginström 75-vuotias” (onnittelu). HS 7.3.1965. Ginströmin ja Andersonin välit olivat hyvät.
Ks. esim. Amos Andersonin 60-vuotisjuhlapuhe Ginströmille. SLSA 1086 ”Tidningsurklipp”. EGA, HYK.
65. Salminen 1988, 211.
66. Ginströmin työtä jatkoi 1960 Torsten Steinby. Salminen 1979, 37–38; 1988, 210–211; H.S, ”Opinionsbildare” (art.). Vår tid 20.7.1945.
67. Suistola 1994, 22.
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Kuvio 2. Hufvudstadsbladetin levikin kehitys 1920–1956.
Lähde: Vuosi 1920. Viranko 1966, 14. Vuosi 1925. Tommila & Salokangas 1998, 211. Vuosi 1930.
Kulha 1989, 61. Tiedot vuodelta 1935 puuttuvat. Vuodet 1940 (1942 tiedot). Perko 1988, 78. Vuoden 1945 (1946 tiedot) levikkitiedot. Suomen lehdistö 1946, 8. N:o 6–7. Vuosi 1950. Salminen
1988, 207. Vuosi 1956. Nousiainen 1958, 7. Levikkitiedot ovat epätarkkoja, mutta suuntaa-antavia.

2.1.3 Maakansa
Maalaisliitolla ei ollut päivittäin ilmestyvää selkeää ykköslehteä Helsingissä 1940-luvulle tultaessa. Puolueen pääjoukot olivat kuitenkin eduskuntaryhmänsä johdolla liikkeellä
yhteisen pää-äänenkannattajan puolesta. Hanke eteni verkkaisesti. Vuoden 1930 alussa
aloitti ilmestymisensä kuusipäiväinen Suomenmaa, jonka elinkaari jäi kuitenkin lyhyeksi. Toiminta jouduttiin lopettamaan taloudellisten vaikeuksien vuoksi 1934.68 Ongelmaa
syvensivät voimakkaat maakuntalehdet, joihin puolueella ei organisaationa ollut juuri
otetta.69
Pitkällisen äänenkannattajapulan ratkaisi lopulta Maakansa, jonka näytenumerot painettiin Helsingissä vuoden 1945 lopulla.70 Karjalan Maakunta Oy:n omistamaa kuusipäiväistä sanomalehteä alettiin painaa säännöllisesti seuraavan vuoden alussa. Maalaisliiton
viralliseksi pää-äänenkannattajaksi myöhemmin71 nousseen Mk:n päätoimittajaksi valit68. Leinonen 1956, 46; Huhtanen 1966, 13–14; Alanen 1981, 200–201; Salokangas 1987, 250–259.
69. Isohookana-Asunmaa 1980, 71–73; Salokangas 1982, 113, 209–230; 1987, 256–260; Kulha 1989, 63–64;
Perälä 1998, 36. Ml:n oli tyytyminen epävirallisiin äänenkannattajiin. Vahvimmin tällaista edusti eteläpohjalainen Ilkka, etenkin Santeri Alkion kaudella. Lehdestä ei kuitenkaan tehty puolueen virallista pää-äänenkannattajaa, yrityksistä huolimatta. Artturi Leinosen komentoon 1929 siirtynyt Ilkka ei ollut enää
1930-luvun lopulla vahvoilla puolueen pää-äänenkannattajakilvassa. Salminen 1979, 32–33; 1995, 19–20;
Peltonen 1993, 14–15.
70. Mk oli ilmestynyt vuodesta 1909 saakka Viipurissa, jonka lehti joutui kuitenkin jättämään toisen maailmansodan aikana: lehden toimitila ja kirjapaino tuhoutuivat pommituksissa 18.2.1940. Hokkanen 1996, 110. Mk
muutti Kuopioon, jossa se julkaisi muutaman numeron 10.3.–31.3.1940. Taustavoimiltaan entinen, mutta
Karjalan Sanomiksi (KS) muuttunut Mk palasi Viipuriin vuosien 1942–1943 vaihteessa. Lehti sai työrauhan
kuitenkin vain puoleksitoista vuodeksi. NL:n suurhyökkäys kesäkuussa 1944 pakotti toimituksen uudelleen
evakkoon. Lehden viimeinen numero ilmestyi 14.6.1944. Salokangas 1987, 102–104. KS asettui toisen
evakkoreissunsa päätteeksi Lahteen. Lehden ensimmäinen numero ilmestyi syyskuun alussa. KS 1.9.1944.
Lehden toiminta jouduttiin lopettamaan kesäkuun lopussa 1945. KS 30.6.1945. Ml:n äänenkannattaja alkoi
ilmestyä jälleen puolen vuoden kuluttua ja sen nimi vaihdettiin Maakansaksi, ”koska ei keksitty sen parempaa nimeä”. Karjalan maakunta Oy:n hallituksen ptk 21.9.1945. KMA.
71. Mk:sta tuli Ml:n (Keskustapuolueen) pää-äänenkannattaja virallisesti vasta 1967. Salokangas 1982, 152–
161; 1987, 104–105.
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tiin Pentti Sorvali. Hän luotsasi lehteä vuoteen 1974 saakka. Poliittisia pakinoita
Kessu-Pekkana kirjoittanut Sorvali piti helsinkiläislehden syntymistä tärkeänä askeleena
Maalaisliitolle, jonka ”aatteellinen kylvö on kohdannut Etelä-Suomessa paljon karua
maaperää”.72 Sorvalin ohella Mk:n aktiivisimpiin pakinoitsijoihin lukeutuivat Urho Kittilä (Tompan Tuomo), Johannes Virolainen (Paavonpoika) ja Kalevi Kuusela (Hela).73
Lehden päivänpoliittisista Kekkos-piirroksista vastasi pääosin Kalle Patoluoto (Kalle).
Mk:n tavoitteet olivat selkeät, vaikkei niitä lehden hallintoelimissä linjattukaan aktiivisesti. Johtoteemakseen lehti valitsi otteen Maalaisliiton ideologin, Santeri Alkion, poliittisesta testamentista: ”Älkää unohtako köyhän asiaa.” Lehti keskitti voimansa maatalouden ja maaseudun väestön aseman ja tarpeiden kehittämiseen. Veikko Vennamon mukaan
Mk:n tärkeimpänä tehtävänä oli ”selvittää arvovaltaisesti maataloutemme ja maaseudun
väestömme tosiasiallista asemaa ja tarpeita”74. Valtaosa uutismateriaalista käsittelikin
sisäpolitiikkaa. Lehden kansainvälinen aineisto jäi muihin pääkaupunkiseudun lehtiin
nähden vaatimattomaksi 1940-luvun lopulla. Esimerkiksi Neuvostoliiton oloja se käsitteli suhteellisesti muita alueen lehtiä vähemmän.75 Vaikka Mk oli pääkaupunkilehti, se oli
sitoutunut selkeästi Maalaisliittoon ja pyrki levittämään kannatuksensa valtakunnalliseksi: ”Se on välttämätöntäkin, jos mieli saada lehden asema vankaksi ja sen vaikutus riittävän suureksi.”76
Sodan jälkeen lehtimarkkinoilla kiristynyt kilpailu ja sisällöllisten sekä muiden vaatimusten jatkuva kasvu ajoi Mk:n kuilun partaalle. Lehden taival sanomalehtimarkkinoilla
näytti päättyvän keväällä 1952 taloudelliseen umpikujaan. Kriisiä syvensi Maalaisliiton
puoluehallinnon päätös, jolla se torjui vaatimukset lehden siirtämisestä puolueen omistukseen.77 Kriisi kärjistyi ja Mk lakkautettiin keväällä 1952.78 Lakkauttamispäätös kirvoitti
puolueen sisällä railakkaan keskustelun. Turhautuneet asiamiehet ympäri maata purkivat
kiukkuaan toimitukseen puhelinsoitoin, kirjein ja henkilökohtaisesti toimistossa vierail-

72. Pentti Sorvali, ”Tärkeä askel”. Mk 24.11.1945.
73. Salokangas 1982, 152–161; 1987, 104–105; Salminen 1988, 192–1933; Hokkanen 1996, 111–112; Hirvonen 2000, 388; Virolainen 2000, 7–9; ”Maakansa”, Suomen lehdistö 10–11/1945, 9.
74. Veikko Vennamo, ”Ml:n pääkaupunkilehden tehtävät ja merkitys todetaan tärkeäksi” (art.). Mk 24.11.1945.
75. Salminen 1979, 36; Suistola 1994, 20–21. Ks. myös Pentti Sorvali, ”Tärkeä askel”. Mk 24.11.1945.
76. Pentti Sorvali, ”Tärkeä askel”. Mk 24.11.1945. Ks. myös keskusteluptk Ml:n keskushallituksen ja päätoimittajien kokouksesta 14.3.1946. KMA; Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 24.11.1945. Toisaalta lehden ilmestymistä nimenomaan pääkaupunkiseudun asukkaille pidettiin ensiarvoisen tärkeänä.
Ml:n keskushallituksen ptk 16.2.1949. Juho Niukkasen selostus Mk:n asiasta, liite 7. KMA.
77. Karjalan Maakunta Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokouksen ptk 28.4.1952; ylimääräisen yhtiökokouksen ptk 30.5.1952. JNK, KA. Johannes Virolaisen arkistosta löytyi muistiinpanolappu, jossa käsiteltiin
”tapaus Niukkasta” ja Mk:aa. Lehden todettiin olevan ”täysin hänen käsissään”. Lapussa vaadittiin Mk:n
siirtämistä puolueen määräysvaltaan välittömästi, koska ”nyt se tekee työtä vain määr. henkilöiden
hyväksi”. Toimitusta vaadittiin parannettavaksi ja ”päätoimittajaa ei saa käyttää yksityisten henkilöiden
asiamiehenä toisen saman puolueen ehdokkaita vastaan.” Kirjaamaton muistiinpanolappu ”Kokemuksia
vaaleista 1951. Toisena vaalipäivänä 3.7.”, M07 701 II. JVA, KA.
78. ”Maakansa lakkaa”. 31.5; ”Maakansa pakko lopettaa puolueen tuen puutteessa” (art.). Mk 31.5.1952; Mk:n
ilmestymiseen ja vaikeuksiin liittyneitä asioita käsiteltiin mm. seuraavissa kokouksissa: Ml:n keskushallituksen kokousten ptk:t 16.2, 13.6, 5.9.1949; 21.10, 22.10.1951; 5.2.1952; Ml:n johtokunnan työvaliokunnan kokousten ptk:t 2.1, 19.2, 24.9.1948; 11.1, 15.2, 10.6.1949; 4.10, 26.10.1951; 22.4, 15.5.1952; Ml:n
puoluevaltuuskunnan kokouksen ptk 26.4.1948, H.d; Kertomus Karjalan Maakunta Oy:n toiminnasta v.
1952, C:a; Mk:n kiertokirje 27.5.1952, D.b; Mk:n asema oli koko 1950-luvun hyvin heikko. Mk:n talousasioita 1953–1959, H.d. MA, KMA.
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len. Kuvaava oli Turussa asiamiehenä toimineen Toivo Puuskan kirje Maalaisliiton Keskushallitukselle, jossa hän maalasi uhkakuvia puolueen tulevaisuudesta: ”Kun Maakansan tapauksen johdosta olen ajatellut Teitä, Maalaisliiton johtoon pesiytyneitä herroja,
johtajia, neuvoksia ja tohtoreita, niin kiroan: perkeleen hurtat, kun keskinäisessä kateudessanne revitte hajalle koko Maalaisliiton. Tuijottaessanne omiin suuriin persooniin
unohdatte, että ne massat, joiden varassa Teidän korkeutenne seisovat, ovat älyllisiä olentoja ja saattavat alkaa liikahdella, jolloin voi käydä niin, että huomaatte seisovanne tyhjän päällä.”79
Ilmestymiskatkos jäi lyhyeksi. Pääkaupunkilehden merkitys tunnustettiin pian lakkauttamisen jälkeen, ja Mk palasi puolueen tukemana lehtikentälle lokakuussa 1952. Päätoimittajana jatkoi Sorvali, mutta lehden johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin pääministeri Urho Kekkonen. Valinta vahvisti entisestään Kekkosen ja puolueen jo aiemmin kiinteitä siteitä lehden toimitukseen, tunnettiinhan Sorvali läheisistä suhteistaan Kekkoseen ja
hänen johdollaan hahmottuvaan K-linjaan. Maalaisliiton voimahahmojen mukaan
nimensä saanut linja oli merkittävässä roolissa esimerkiksi puolueen vasemmistosuhteiden luojana. Se opittiin tuntemaan myös sodanjälkeisen uuden ulkopolitiikan vankkumattomana kannattajana.80
Kekkosen merkitys Mk:n toiminnassa ulottui myös talousasioihin. Hänet tunnettiin
paitsi useiden lehdelle suunnattujen lainojen takaajana myös taitavana neuvottelijana eri
pankkiryhmissä.81 Mk:n tarpoessa syvällä toiminnallisessa kriisissä Kekkonen tuli apuun.
”Hän oli yksi niistä henkilöistä Juho Niukkasen ohella, jotka päättivät että tätä lehteä tarvitaan”, muistelee Kalevi Kuusela ja jatkaa: ”Kekkonen oli vakuutettu, että se pannaan
ilmestymään ja että se tulee ilmestymään.”82 Myös Juho Niukkasen mukaan ”varsinkin
pääministeri Kekkonen näki paljon vaivaa Mk:n pelastamiseksi”.83 Juhani Suomen mielestä uudistunut Mk olikin vuoden 1952 syksystä lähtien tiukasti Kekkosen määräysvallassa.84
Kekkosen sympatiat Mk:aa kohtaan juonsivat juurensa vuosikymmenien takaa. Lehden toimituspäällikkönä 1950-luvulla toimineen Kuuselan mukaan ”hän oli lehden lähellä
jo ennen lehden evakkoon joutumistakin, olihan hän Viipurin vaalipiirissä valittu eduskuntaankin”. Kekkonen hankkikin jo 1930-luvulla Mk:aa julkaisseen Karjalan Maakunta
Oy:n osakkeita85. Myöhemmin hän käytti lehteä äänitorvenaan:
Yhteen aikaan – silloin kun hän oli vielä pääministeri – Kekkosen suhteet puolueeseen olivat vielä kaikkea muuta kuin mutkattomat. Hän joutui tosiasiassa lehden
kautta puhuttelemaan puoluetta ja siinä ohessa muuta julkisuutta. Koska heillä oli
Sorvalin kanssa täysin mutkattomat välit, niin lehti saattoi kirjoittaa paljon sel79. Toivo Puuskan kirje Ml:n Keskushallitukselle 1.6.1952, E.a; Ks. myös ”Miten Mk:n lakkaamiseen suhtaudutaan” (tunnelmia koottu ympäri maata). Helsinki 14.6.1952, H.d. MA, KMA.
80. Salminen 1988, 193; Suomi 1990, 228; ”Elävien kirjoihin”. Mk 7.10.1952; ”Maakansa alkaa uudelleen
ilmestyä” (uutinen). Suomen lehdistö 9/1952, 55–56. Kekkonen toimi Mk:n jtk:n pj:na presidentiksi tuloon
saakka. Karjalan Maakunta Oy:n yhtiökokouksen ptk 15.4.1956, C:a. MA, KMA.
81. Juho Niukkasen kirje Ml:n Keskushallitukselle 20.5.1952. JNK, KA; Karjalan Maakunta Oy:n jtkptk
6.3.1953, C:a. MA; Ml:n keskushallituksen työvaliokunnan ptk 22.4.1952. KMA; Suomi 1990, 227–228.
82. ”Urho Kekkonen ja Maakansa” (haast.). Suomenmaa 2.9.1986.
83. Juho Niukkasen kirje Ml:n puoluetoimistolle 31.5.1952 (”Maakansan lakkaaminen”). JNK, KA.
84. Suomi 1990, 228.
85. Suomi 1986, 22.
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laista, josta puolueen silloinen johto ei pitänyt. Tilanne muuttui toisenlaiseksi, kun
hän tuli presidentiksi-- . Kekkosen ja Sorvalin välillä oli jatkuva kontakti. Maakansa oli se puhelinlanka, jota hän käytti.86
Mk:n asema oli erikoinen. Lehti oli ensinnäkin Maalaisliiton epävirallinen pää-äänenkannattaja pääkaupunkiseudulla. Toisaalta sitä voitiin pitää yhden linjan, jopa yhden miehen lehtenä. Ei ollutkaan harvinaista, että Mk:n oikeus puhua koko puolueen nimissä kiistettiin. Rintamalinjat kulkivat Maalaisliiton oikean ja vasemman siiven välillä: lehteä
moitittiin yleensä eduskuntaryhmässä oikealta ja puolustettiin vasemmalta laidalta. Puolueen sisäiset Kekkos-asenteet noudattivat samaa jakoa.87
Maalaisliiton äänenkannattajan tie sanomalehtimarkkinoilla oli koko tutkimusjakson
tuskaista. Jatkuvat taloudelliset vaikeudet häiritsivät varsinaiseen sanomalehtityöhön keskittymistä.88 Ongelmaa ei lääkinnyt vahva puolue- ja henkilösidonnaisuus. Toisaalta lehden maaseutupainotteista ohjelmaa oli vaikea saada myydyksi pääkaupunkiseudulla. Vaikeuksia lisäsi puolueen voimakas maakuntalehdistö, joka kavensi pääkaupunkiseudun
äänenkannattajan liikkumatilaa. Ongelmat näkyivät levikissä, joka vakiintui nihkeän alun
jälkeen reiluun 20 000 kappaleeseen 1950-luvulla89.
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Kuvio 3. Karjalan Sanomien / Maakansan levikin kehitys 1943–1956.
Lähde: KS:n levikki tammikuussa 1943. Karjalan Maakunta Oy:n kirjelmä Kansanhuoltoministeriölle 9.10.1944. MA, KMA. Mk:n levikki tammikuussa 1946. Mk:n kirjelmä Kansanhuoltoministeriölle 13.5.1946. MA, KMA. Vuosi 1950. Salminen 1988, 190. Vuosi 1956. Nousiainen 1958, 7.
Levikkitiedot ovat epätarkkoja, mutta suuntaa-antavia.

2.1.4 Suomen Sosialidemokraatti
Työväestön ensimmäistä äänenkannattajaa, Työmiestä90, alettiin painaa 1895. Puoluelehden käsite ja sitä koskevat säädökset määriteltiin kuitenkin vasta 1901, kun 1899 perustetun Sosialidemokraattisen Puolueen (SDP) puoluekokous kokoontui Viipurissa. Lehdis86. ”Urho Kekkonen ja Maakansa” (haast.). Suomenmaa 2.9.1986.
87. Hokkanen 2002, 271. Ks. myös esim. ”En Viborgare är död” (pilapiirros). Hbl 29.5.1953.
88. Heikko kannattavuus luettiin MTK:n äänenkannattajan, Maaseudun Tulevaisuuden syyksi. Se kuori ”ilmoituksista kerman”. ”PM v. 1958”, H.d. MA, KMA.
89. Ilkan levikki oli jatkuvasti Mk:aa suurempi: 1950 25 500 ja 1955 26 000. Peltonen 1993, 25.
90. Valtakunnalliseksi työväenjärjestöjen lehdeksi pyrkinyt Työmies yritti herättää työväestön puuttumaan
aineellisen toimeentulon ongelmakohtiin. Steinby 1963, 73; Salmelin 1967, 22, 86–91, 108–109.
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töä sitovaksi periaatteeksi hyväksyttiin ponsi, jolla puolueelle annettiin päätösvalta linjaratkaisuissa sekä oikeus antaa muistutuksia ja ohjausta lehtien päätoimittajille. SDP:n
perustaminen johti siis ensimmäisen puolueen omistaman sanomalehdistön syntymiseen
Suomessa.91
Itsenäistyminen ja sisällissota jakoivat työväenliikkeen kahtia, mikä aiheutti muutoksia
myös sen lehdistöön. Kansalaissodasta sivussa pysytelleet sosiaalidemokraatit perustivat
Kustannusosakeyhtiö Kansanvallan 92, joka ryhtyi painamaan Suomen Sosialidemokraattia. Puoluesidonnaisen lehden ensimmäiseksi päätoimittajaksi valittiin ”tannerilaisen linjan”93 edustaja, Hannes Ryömä. Hän erosi tehtävästään parin vuoden kuluttua, minkä jälkeen päätoimittajan paikalla kokeilivat J. F. Aalto ja Anton Huotari. Vuonna 1931 SS:n
johtoon valittiin Eino Kilpi, joka jatkoi tehtävässään vuoteen 1945 saakka.94
SS säilytti vasemmistolehdistön tradition mukaisesti puoluesidonnaisuutensa myös toisen maailmansodan jälkeen. SDP vaikutti aktiivisesti lehtimiestensä aatemaailmaan kutsumalla heitä virallisiin kokouksiin ja informaatiotilaisuuksiin.95 Puoluesihteeri Kalevi
Sorsa luonnehti puolueen ja lehden välistä suhdetta omantunnon avioliitoksi:
Puolueen ja sen pää-äänenkannattajan suhde lienee aina ollut nk. omantunnonavioliitto. Voimakkaat päätoimittajat ja itsenäinen toimittajakunta ovat kautta koko
Työmies–Suomen Sosialidemokraatin historian antaneet persoonallisen kuvan
puolueesta ja sen kannanotoista. Ja puoluetoimikunta on milloin kiitollisena, milloin ”pitkin hampain” sulattanut lehden tulkinnat, harvoin se lienee kuuluttanut,
ettei vastaa tämän Suomen Sosialidemokraatin puheista eikä veloista.96
SDP:n puoluetoimikunnilla oli merkittävä rooli SS:n linjaratkaisuissa. Niiden, kuten
Kustannusosakeyhtiö Kansanvallankin johdossa, toimivat usein puolueen puheenjohtajat.
Päätoimittaja Eino Kilpi erotettiin tehtävästään 194597 ja tilalle valittiin Atte Pohjanmaa.
Hänen työtään jatkoi vuodesta 1947 lähtien Unto Varjonen, joka teki jo helmikuussa 1948
tilaa Penna Tervolle. Väinö Tanner olisi tosin halunnut paikalle lehden pakinoitsijana toimineen Yrjö Kilpeläisen (Jahvetti).98 Valtikka siirtyi takaisin Atte Pohjanmaalle 1952,
joka hoiti tehtäväänsä vuoteen 1968 saakka.99

91. Puolueita nykyisessä merkityksessään ei ennen Työväenpuolueen syntyä ollut. Lehdistö oli yksityisomistuksessa. Salmelin 1967, 16, 240–243; Soikkanen 1975, 39–48; Perälä 1998, 47.
92. KK:n osakemerkitsijäin kokouksen ptk 19.4.1918; KK:n väliaikaisen jtk:n ptk:t 19.4, 28.6, 20.7.1918;
KK:n perustavan kokouksen ptk 14.8.1918. C1, KKA. TA. Yhtiön johtokunta käytti myös lehden linjaratkaisuissa ”isännän ääntä”. Suistola 1994, 21.
93. SS:n linjasta taistelivat oikeistovetoinen Tannerin linja ja vasemmistolainen suuntaus. Lehden linjaa valvoi
vuodesta 1920 lähtien toimitusneuvosto, sisäisestä eripurasta johtuen. Kulha 1989, 63.
94. KK:n jtkptk:t 6.8.1918; 10.2, 19.12.1919; 18.1.1922. C1, KKA. TA. Puolueen sisällä käytiin 1920-luvulla
railakasta kiistelyä lehden linjauksista. Pohjanmaa 1948, 142; 1970, 124–125; Soikkanen 1975, 369–370,
391–392, 432–438, 505–506; Salokangas 1988, 233–239, 288; Perälä 1998, 47–48.
95. Puolueen johto oli vuoden 1944 puoluekokouksen jäljiltä ”tannerilaisten käsissä”. Asevelisosialistien ote
vahvistui entisestään vuoden 1946 puoluekokouksessa. Salminen 1979, 45.
96. Kalevi Sorsa, ”Puolue, lehti, nykypäivä” (art.). SS 2.3.1970.
97. Eino Kilven erottamiskirjeet SS:n päätoimittajan tehtävästä 22.2, 28.2.1945; Kilven kirje Onni Hiltuselle
26.2; Kilven kirje Kustannusosakeyhtiö Kansanvallan johtokunnalle 27.2, 28.3.1945; SDP:n puoluetoimikunnan kirje Eino Kilvelle 9.4.1945. Eino Kilven pvk 1940–1950, M 45 174/I. ESKKK, KA.
98. Rautatiehallitukseen palanneen Varjosen jälkeen vt. päätoimittajaksi pyydettiin taas Atte Pohjanmaata.
Hänen estyessä pyyntö esitettiin Toivo Mansnerille, joka kuitenkin kieltäytyi. Tervo valittiin tehtävään
16.2.1948 lähtien. KK:n jtkptk:t 2.4, 23.5, 12.12.1947; 2.1, 12.1, 14.1, 20.2.1948. C 7, KKA. TA; Skog
1971, 245–246.
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Tiheistä päätoimittajavaihdoksista huolimatta SS:n linja säilyi muuttumattomana.
”Pää-äänenkannattaja edustaa lähinnä puolueen virallisia elimiä ja puolueen yleistä suuntausta, samalla, kun se riittävässä määrin ilmentää myös puolueen muita piirejä” 100, selvitti Atte Pohjanmaa SS:n linjaa ja täsmensi: ”Työväenlehdistön katse tällöin ennen kaikkea kiintyy yhteiskunnallisiin kysymyksiin.”101 Lehden päätoimittajat noudattivat ”tannerilaista” oikeistososialidemokratiaa, joka vaali työväen ideologiaa ja auttoi puoluettaan
sen päämäärien toteuttamisessa. On merkille pantavaa, että kaikki SS:n sodan jälkeiset
päätoimittajat lukeutuivat asevelisiipeen.102 Eino Kilpi kirjasikin päiväkirjaansa, että
”koko asevelijuntan johto näkyy vähitellen ryhmittyvän SS:n ympärille”.103 Aseveljet
myötäilivät ulkopolitiikassa Paasikiven linjaa, mutta suhtautuivat kotikommunisteihin
jyrkän kielteisesti, etenkin 1940- ja 1950-luvulla.104
Väinö Tanner jätti näkyvän jäljen SS:n palstoille. SDP:n johtomiehiin vielä sodan jälkeenkin lukeutuneen Tannerin toteaminen sotasyylliseksi raivostutti puolueen pää-äänenkannattajaa. Olihan hän yksi merkittävimmistä vankilatuomion saaneista poliitikoista.105
Lehti kävi puolustustaisteluun. Jyrkkäsävyiset kannanotot muodostuivat nopeasti sen
tavaramerkiksi. SS:n pilapiirroksista vastasivat muun muassa PK-Linna ja Tapani Kovanen (Stefan)106. Pakinoitsijoista yleisön tietoon nousivat vuoteen 1947 saakka lehdessä
pakinoinut Muste-Maalari (Ano Airisto) ja hänen työtään vuoteen 1955 saakka jatkanut
Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen).107 Jahvetti toisti mieluusti poliittisia teemoja, jotka Tanner oli
hänelle henkilökohtaisesti antanut Maalaisliiton ja kommunistien varalta:
1. Maalaisliitto ei ole mikään puolue.

99. Pohjanmaasta tuli vt. päätoimittaja Kilven siirryttyä virkavapaalle. KK:n jtkptk 27.4.1945. C6, KKA. TA.
Hän toimi SS:n vt. päätoimittajana jo vuonna 1931. Hän käytti mm. nimimerkkejä Pilatus, Iltahorisontti ja
Ami. Raitio 1947, 189; Pohjanmaa 1948, 159, 213; Wiksten 1968, 102; Salminen 1988, 226; 1995, 23–25.
Tervon siirryttyä virkavapaalle Pohjanmaa valittiin päätoimittajaksi 1952. KK:n jtkptk 25.1.1952. C 8,
KKA; SDP:n puoluetoimikunnan ptk 31.1.1952. TA.
100. Atte Pohjanmaan päiväämätön muistiinpanolappu ”SS.”. APA 7, TA.
101. Atte Pohjanmaan alustus sanomalehdistön merkityksestä SSS:n nuorten toimittajain kursseilla 28.8.1950.
APA 6, TA.
102. Asevelisosialisteiksi kutsutaan 1940-luvun lopulla ja 1950-luvulla tiukasti kommunisteja vastaan taistelleita sosialidemokraatteja. Nimitys oli alun perin poliittisten vastustajien Suomen Aseveljien Liitossa toimineista sosialisteista käyttämä pilkkanimi. Aseveljien kärkinimiin lukeutuivat mm. Yrjö Kilpeläinen (Jahvetti), Väinö Leskinen, Penna Tervo, Emil Skog, Aarre Simonen ja Unto Varjonen. Aseveljien merkitystä
vuoden 1947 SAK:n yleiskokouksen kääntymisessä sosialidemokraattijohtoiseksi on korostettu. Myöhemmin aseveljet ajautuivat keskenään ristiriitoihin, mikä vaikutti osaltaan SDP:n ja ammattiyhdistysliikkeen
hajaantumiseen 1950-luvun lopulla. Nenonen & Teerijoki 1998, 39; Lehtinen 2002, 77–82.
103. Eino Kilven pvk 16.2.1948, M 45 174/I. ESKKK, KA.
104. Pohjanmaa 1948, 213; Nousiainen 1958, 7; Salminen 1988, 226; Tommila 1988, 499.
105. Tanner oli pitkään eduskunnan jäsen ja toimi myös useaan otteeseen ministerinä, esim. pääministerinä
1926–1927. Nenonen & Teerijoki 1998, 520–521; Lehtinen 2002, 73.
106. Järvi 1979, 79. Kovanen liittyi SDPeen 1944 ja pääsi SS:n varsinaiseksi piirtäjäksi 1957. Kovanen piirsi
SS:ssa eläkkeellejäämiseensä saakka, vuoteen 1986 asti. Ylönen 2001, 273.
107. Ano Airisto pakinoi lehdessä vuodesta 1940 lähtien. KK:n jtkptk 10.9.1940. C5, KKA. TA. Jahvetin seuraajaksi ehdotettiin mm. Raoul Palmgrenia. KK:n jtkptk:t 12.12.1947, C7; 25.2.1955. C 9, KKA. TA; Pohjanmaa 1948, 213; Nousiainen 1958, 7; Salminen 1979, 44–48; Tommila 1988, 499; Hirvonen 2000, 307,
529, 722–723. Jahvetin jälkeen SS:n pakinoitsijana jatkoi mm. Simppa (Simo Juntunen), joka kirjoitti lehteen pakinoita vuosina 1957–1974. Myös Nikodemus (Akseli Valta) toimi lehden pakinoitsijana. Pohjanmaa 1970, 170–171, 175–199. Martti Haavion mukaan ”jos kukaan tässä maassa, niin Jahvetti loi opinionia.” Martti Haavio, ”Unto Varjonen ja Jahvetti” (art.). UK 7/1955, 5. Ks. myös Nikodemus, ”Mies meni,
raivio jäi” (pak.). 31.1; A.P., ”Yrjö Kilpeläinen” (muistokirjoitus). 31.1; Tompan Tuomo, ”Tompan Tuomo
muistelee” (art.). SS 3.2.1955; Pilatus ja Simppa, ”Pyhäin yhteys kirjeistä”. Meidän kesken 2/1965.
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2. Älä koskaan luota ihmiseen, joka kerran on ollut kommunisti.108
Päätoimittaja Pohjanmaan mukaan SS:n poliittisilla pakinoilla oli oma erityinen tehtävänsä. Niiden avulla voitiin ”kansanomaisesti ja vapaammin tyylimuodoin esitellä asioita
ja samalla tehdä se yhteiseen periaatteeseen nojautuen persoonallisesti”. Vapaus tuotti
myös ongelmia, joista kertyneet ”nuuskat” kohdistettiin yleensä päätoimittajaan. Hän joutui puuttumaan pakinoihin ”joskus varsin ankarallakin kädellä” etenkin sodan jälkeen109.
SS:n kannatus hiipui maailmansotien välisenä aikana, mutta kääntyi jälleen
1940-luvun alussa nousuun. Kustannusosakeyhtiö Kansanvallan omistaman lehden tilaajamäärä jatkoi kasvuaan toisen maailmansodan jälkeen, ja seitsenpäiväisen lehden levikki
kohosi vuosikymmenen lopulla lähes 45 000 kappaleeseen. Kehitys pysähtyi kuitenkin
1950-luvulla ja levikki vakiintui reiluun 40 000:een. Alhaiseen tilaajamäärään vaikutti
puolueen sisäinen hajanaisuus. Se teki pää-äänenkannattajan työn vaikeaksi, miltei mahdottomaksi. Atte Pohjanmaa valitti asiaa joulukuussa 1956. Hän muistutti, ettei puolueen
pää-äänenkannattaja ollut mikään ”pyykkitupa, jossa pestään puolueen likapyykit kaiken
kansan nähden”. Jos SS:n tilaajamäärää haluttiin kasvattaa, täytyi puolueen ensin saada
rivinsä ruotuun: ”Sanoin, että lehden on oltava puolueen ulospäin suuntautuvan hyökkäyksen ja yleensä toiminnan kärkiä. – Mutta ei sellaisen hajanaisen joukon edustaja ja
sananselittäjä ja tahdonjulistaja pysty olemaan, joka ei itsekään tiedä, mitä se lopuksi tahtoo ja mitä se ei tahdo-- .”110
Tilaajamäärän heilahteluista huolimatta SS oli selvästi suurin SDP:n äänenkannattaja. Sen levikki ei riittänyt kuitenkaan tasavertaiseen taisteluun maamme suurimpien lehtien kanssa. Edelle kiilasivat 1950-luvun lopulla HS, Hbl, KU ja US.
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Kuvio 4. Suomen Sosialidemokraatin levikin kehitys 1920–1956.
Lähde: Vuodet 1920 ja 1925. KK:n vuosi- ja tilikertomukset vuosilta 1920, 1925. KKA, TA. Vuosi
1930. KK:n toimintakertomus vuodelta 1930. KKA, TA. Vuosi 1935. Kulha 1989, 61. Vuosi 1940
(1942 tiedot). Perko 1988, 78. Vuosi 1945 (vuoden 1946 tiedot). Viranko 1966, Liite ”Suomen
sanomalehtien levikki ja koko 1944–1965”. Vuosi 1950. Salminen 1988, 223. Vuosi 1956. Nousiainen 1958. Levikkitiedot ovat epätarkkoja, mutta suuntaa-antavia.

108. Kurjensaari 1960, 102.
109. Pohjanmaa 1970, 136–137. Lehdessä julkaistiin myös päätoimittajien laatimia ”kolmen nuolen” kirjoituksia 1947–1959. Tässä tutkimuksessa olen merkinnyt ne jälkikirjoituksiksi (jk.).
110. Atte Pohjanmaan muistio ”SS ja nykytilanne”. 4.12.1956. APA 6, TA.
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2.1.5 Uusi Suomi
Vanha- ja nuorsuomalainen puolue hajosivat itsenäisen Suomen alkutaipaleella. Ratkaiseva kiista syntyi hallitusmuotokysymyksestä. Tasavallan puolestapuhujat ryhmittyivät
Kansallisen Edistyspuolueen riveihin ja monarkistit Kansallisen Kokoomuksen tunnusten alle. Porvarillinen puoluekenttä jakautui, mikä heijastui näkyvästi myös sen lehdistöön.111 Kokoomus sai äänitorvekseen US:n, joka rakentui vanhasuomalaisen Uuden
Suomettaren perustalle. Lehden linjassa korostui kolme teemaa: kuningasmielisyys, luja
hallitusvalta ja yhteiskuntaa eheyttävien voimien vahvistaminen. Vaikka US:lla ei ollut
muodollisia siteitä Kokoomukseen, tuli siitä taustapiirinsä ja alkuperäisen tarkoituksensa
vuoksi puolueen pää-äänenkannattaja. Sitoutuneisuus näkyi esimerkiksi lehden tilausilmoituksissa, joissa viitattiin Kokoomuksen ohjelmaan ja aatteisiin. US:n päätoimittajana
aloitti entinen Uuden Suomettaren johtomies Ernst Nevanlinna. Hän erosi 1922, minkä
jälkeen tehtävää hoiti vuoteen 1932 saakka Kaarlo Koskimies.112
US ajautui kriisiin 1930-luvun alussa Lapuan liikkeen aktivoitumisen seurauksena.113
Puolueen ja sen pää-äänenkannattajan linjaerimielisyydet saavuttivat räjähdyspisteensä
Mäntsälän kapinan jälkeen 1932. Seuranneen kiistan tuloksena päätoimittaja Koskimies
sai väistyä. Tilalle valittiin S. J. Pentti, joka pyrki vakaannuttamaan US:n aseman Kokoomuksen äänenkannattajana. Uuden vuosikymmenen vaihteessa puolue dominoikin lehteä
jo suvereenisti. Ratkaiseva käänne tapahtui Oy Uuden Suomen yhtiökokouksessa maaliskuussa 1939. Se asetti nelihenkisen neuvottelukunnan valvomaan US:n linjaa: lehteä piti
toimittaa puolueen periaatteiden ja ohjelman mukaisesti. Uutta ohjeistusta vastaan niskuroinut päätoimittaja Pentti joutui tekemään tilaa Lauri Aholle kesällä 1940. Aho jatkoi
lehden johdossa vuoteen 1956 saakka.114
US:n ja Kokoomuksen suhteet eivät olleet sodan jälkeen kitkattomat. Repiviltä ristiriidoilta kuitenkin vältyttiin maltillisen Lauri Ahon myötävaikutuksella. Tilannetta lääkitsi
Ahon henkilökohtainen toiminta puolueen johtavissa elimissä. Jouni Suistola arvioikin,
että juuri Ahon asema Kokoomuksen puoluehallituksessa ja työvaliokunnassa johtivat siihen, ettei hänen linjaansa lehden päätoimittajana haluttu puuttua115. Suistolan väite saa
vahvistusta Ahon muistiinpanoista. Hän toteaa, että ”kokoomuspuolueen johdon taholta ei
ohjailtu, vielä vähemmän määräilty, lehden suuntaa tai sisältöä”.116 Aholla oli myös
111. Steinby 1963, 113; Salokangas 1987, 171; Uino 1994, 257–277; Vares 1998, 295–303.
112. Lehden nimenmuutoksella pyrittiin hautaamaan vanhat riidat HS:n kanssa ja houkuttelemaan uusia tilaajia.
Routavaara 1949, 19–23; Salminen 1979, 29; Salokangas 1985, 13–14; 1987, 184–185, 281–285; Kulha
1989, 61–62; Vesikansa 1997, 255–264, 186–291. Nevanlinna oli Uuden Suomettaren päätoimittaja 1906–
1913. Nenonen & Teerijoki 1998, 350.
113. Puoluejohto ja lehtiyhtiö ajautuivat avoimeen välirikkoon, kun Oy Uuden Suomen johtokunnassa ryhdyttiin
muuttamaan lehden linjaa oikeistolaisemmaksi ja Lapuan liikkeelle myönteisemmäksi. Kiista perustui pitkälti epäselvyyteen siitä, kuka määräsi lehden poliittisesta linjasta. Perälä 1998, 31.
114. Aho aloitti lehtimiesuransa Ylioppilaslehden päätoimittajana 1934–1937. Hän osallistui myös kunnallispolitiikkaan Helsingissä ja nousi 1956 kaupunginjohtajaksi. Salminen 1988, 173; 1995, 26–28. Ahon työtä jatkoi Eero Petäjäniemi (1907–1974). US:n jtk:n työvaliokunnan ptk:t 29.6.1956; Lauri Ahon sekalaisia kirjoitelmia ja muistiinpanoja. C 11a 48/IV–VI. LAK, KA. Ks. myös Salokangas 1985, 14–22; Vares 1996,
499–512; Vesikansa 1997, 373–386; Komulainen 1998, 14–15.
115. Suistola 1994, 20.
116. Aho totesi lehden johtokunnan ja päätoimittajan väliset suhteet hyviksi hänen päätoimittajakaudellaan.
Lauri Ahon sekalaisia kirjoitelmia ja muistiinpanoja. C 11a 48/IV – VI. LAK, KA.
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läheiset suhteet presidentti Paasikiveen. Hän toimikin merkittävänä linkkinä Paasikiven,
Kokoomuksen ja muun oikeiston välillä. US:n päätoimittajana Aho oli usein väylä, jota
Paasikivi käytti jaellessaan lehdistölle tunnettuja ohjeitaan 1940-luvun lopulla.117 Myös
Kekkonen oli Ahon ystävä vuosien takaa, jolloin kumpikin työskenteli Ylioppilaslehden
toimituksessa. Aho ei kuitenkaan antanut ystävyyssuhteiden vaikuttaa työasioihinsa, eikä
esimerkiksi suhde Kekkoseen vaikuttanut US:n kannanottoihin.118
Puoluesiteistä huolimatta US pyrki jatkamaan suomettarelaista perinnettä sivistystehtävässään. Päätoimittaja Aho korosti mielellään myös kansallisuusaatteen ja vapaamielisyyden roolia lehden ohjelmassa, vaikkei pitänytkään lehteään riippumattomana. Omistajien
tahto119 sitoi sen oikeistolaiseen maailmankatsomukseen. Ahon johdolla US:ea pyrittiin
kehittämään moderniksi uutislehdeksi, jossa painottuivat kulttuuri- ja talousuutiset. Lehden johtokunta koostuikin lähinnä talouselämän vaikuttajista, vaikka mukana oli aina
myös joitain puolueen edustajia. Suomen ulkopolitiikkaa, tärkeitä sisäpoliittisia tapahtumia sekä kulttuuripolitiikkaa käsitelleet pääkirjoitukset Aho laati yleensä itse.120 US:n
pakinoista vastasi puolestaan koko tutkimusjakson ajan Timo, jonka taakse kätkeytyi J.
W. Tuura. Tuura lukeutui siihen harvalukuiseen pakinoitsijajoukkoon, jolle Kekkonen
lähetti henkilökohtaisia kirjeitään jo pääministerikausiensa aikana.121 Olavi Hurmerinta
(O.H) laati US:een päivänpoliittisia pilapiirroksia 1950-luvun alusta lähtien. Piirrosten
Kekkos-kritiikki korreloi yleensä US:n muun kirjoittelun kanssa, vaikka Hurmerinta etsi
ja valitsi aiheensa usein itse. Tosin uransa alkuaikoina hän saattoi keskustella piirrosluonnoksistaan päätoimittaja Lauri Ahon tai artikkelitoimittajien kanssa.122 Hurmerinta piti
Kekkosta erityisen kiitollisena piirroskohteena: ”Kalju ja silmälasit, ilme, suu, koko
karaktääri!”123
Ahon määrätietoinen toiminta US:n kehittämiseksi tuotti tulosta jo 1940-luvulla: lehden levikki kasvoi voimakkaasti. Huippunsa se saavutti syyskuussa 1945, jolloin arkipäivien levikki kipusi 111 372 kappaleeseen. Sunnuntainumeroja painettiin peräti 124
494.124 Jatkossa painos vakiintui reiluun 90 000 kappaleeseen. Toiseksi suurimman sano117. Aho nousi Kok:n puoluehallitukseen 1935, jolloin Paasikivi oli puolueen puheenjohtajana, ja erosi siitä
vasta kaupunginjohtajaksi noustuaan 1956. Lauri Ahon sekalaisia kirjoitelmia ja muistiinpanoja. C 11a 48/
IV–VI. LAK, KA. Lehden ja puolueen väliset suhteet kärjistyivät vasta 1960-luvulla. US:sta tuli sitoutumaton lehti 1976. Salminen 1979, 30; 1988, 172–173; 1995, 28. Ks. myös J.K. Paasikivi 9.1.1945; 11.5, 15.5,
18.5, 13.6.1946; 7.1, 4.6.1947; 24.5.1948. Paasikivi 1985, 88, 306–307, 310, 325, 407, 461, 618. Paasikivi
säilytti yhteytensä Lauri Ahoon vielä 1950-luvullakin. Ks. esim. J.K. Paasikivi 29.5, 14.11.1950; 21.3,
29.4.1951; 22.1.1952; 4.7, 10.10.1953; 16.12.1954, 11.2, 14.7.1955. Paasikivi 1986, 120, 157, 201, 217,
263, 354–355, 370, 457, 475–476, 497–498. Paasikivi ei merkinnyt kaikkia yhteydenottojaan Ahoon päiväkirjaansa. Ks. esim. Ahon muistiinpano 9.11.1954. Lauri Ahon sekalaisia kirjoituksia ja muistiinpanoja. C
11a 48/IV–VI. LAK, KA. Paasikiven ja US:n välit kiristyivät vuoden 1955 joulukuussa. Paasikiven kirje
Aholle 18.12.1955 ja Ahon vastauskirje Paasikivelle. J.K. Paasikivi 18.12.1955. Paasikivi 1986, 519.
118. Sorvali 1960, 121; Lauri Ahon haastattelu 29.8.1978. PTA.
119. Lehden omisti Osakeyhtiö Uusi Suomi, jossa puolueella oli vain pieni sanavalta. Suistola 1994, 20.
120. Lauri Ahon sekalaisia kirjoitelmia ja muistiinpanoja. C 11a 48/IV–VI. LAK, KA.
121. Vuodesta 1932 lähtien pakinoinut Timo siirtyi eläkkeelle 1.8.1955, mutta avusti lehteä vielä tämänkin jälkeen. US:n jtk:n työvaliokunnan ptk 12.8.1955; US:n toimintakertomus vuodelta 1955. USA, KA; Hirvonen 2000, 813. Kekkonen kimpaantui Timolle 1956 presidentinvaalien alla. Kekkosen kirje J.W. Tuuralle
27.9.1955, UKA 1/22. Ks. tarkemmin tämä tutkimus VI, 5.
122. Hurmerinta piirsi US:ssa vuoteen 1976 saakka. Ylönen 2001, 276.
123. Olavi Hurmerinnan Haastattelu 12.4.2001, lainaus Ylönen 2001, 277.
124. ”Levikkitiedot” 15.9.1945. US:n jtkptk 15.9.1945.
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malehden asemasta huolimatta US ei kyennyt vastaamaan HS:n muodostamaan haasteeseen levikkikilvassa. Lehti tavoitteli johtoasemaa sen sijaan ”täyden palvelun” sanomalehtenä.125
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Kuvio 5. Uuden Suomen levikin kehitys 1920–1956.
Lähde: Vuosi 1920. Viranko 1966, 14. Vuosien 1925, 1930, 1935, 1940, 1945, 1950 ja 1956 levikkitiedot. ”Levikkitiedot” 15.1.1925; 15.2.1930; 15.1.1935; 15.3.1940; 15.1.1945; 15.1.1950;
15.1.1956. US:n jtkptk:t 1924–1958. USA, KA. Levikkitiedot ovat arkipäivien nettolevikkejä. Sunnuntailevikit olivat yleensä jonkin verran suurempia.

2.1.6 Vapaa Sana
Vapaa Sana ilmestyi ensi kerran Vaasassa tammikuun 19. päivänä 1906.126 Janne Hautalan luotsaama kolmipäiväinen sanomalehti alkoi ilmestyä säännöllisesti saman vuoden
toukokuussa. Toiminta jatkui katkeamattomana kansalaissotaan saakka, eikä ilmestymistauko muodostunut tällöinkään pitkäksi. Lehteä alettiin painaa jälleen 1919 nimellä Työläinen. Vanha nimi otettiin kuitenkin uudelleen käyttöön työväenliikkeen hajaannuttua
1920. Samalla uusittiin lehden linjaa. Oy Kirjapaino Ab:n yhtiökokous muutti VS:n jyrkäksi luokkataistelun ja kommunismin kannattajaksi. Kokous hyväksyi myös ponnen, jolla tehtiin selvä pesäero SDP:hen.127
Äärivasemmiston lehdistöolosuhteet muuttuivat dramaattisesti 1930, kun viranomaiset lakkauttivat kaikki kommunistiset sanomalehdet ja sulkivat niiden kirjapainot.128
Lapualaisliikkeen kannattajat tunkeutuivat VS:n kirjapainoon 28.3.1930 ja tuhosivat
latomo- ja painokoneet käyttökelvottomiksi. Yhteys illegaalin puolueen ja sen kannattajien välillä siirtyi maanalaisen lehdistön vastuulle.129 Kommunistilehdistö kutistui ole125. Nousiainen 1958, 7; Salminen 1979, 30; 1988, 172–174; Perko 1988, 78. US:n johtokunnalle oli
1970-luvulle saakka leimallista kommunisminvastaisuus ja Kekkos-antipatiat. Salminen 1988, 172.
126. Vaasassa toimi yksi maamme vanhimmista työväenyhdistyksistä, mutta vasta työväenpuolueen perustaminen 1899 viritti todellisen keskustelun lehtikysymyksestä. Kenraalikuvernööri Bobrikov tyrmäsi kuitenkin
ensimmäiset suunnitelmat. Raitio 1947, 32–33; Nygård 1987, 28–29, 31; VS 9.1.1906.
127. Uudeksi päätoimittajaksi valittiin Mauritz Rosenberg. Raitio 1947, 33; Fredriksson 1981, 47–48; Salokangas 1987, 194–198.
128. Lakkauttaminen perustui rikoslain 16. pykälään. L 31 heinäk. 1930, Ri 16 24 §. Lakikirja 1951, 167.
129. Kirjapaino joutui vuoden kuluttua uudelleen ilkivallan kohteeksi. Sen ikkunasta heitettiin sisään kolme
pommia. Tällöin tilat olivat kuitenkin jo sosialidemokraattien hallussa. Lakkautetun VS:n kirjapainossa
alettiin painaa Pohjanmaan Kansaa toukokuun alusta 1931 lähtien. Raitio 1947, 34; Perko 1988, 118.
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mattomaksi. Parhaiten toimintaedellytyksensä säilytti VS, joka ilmestyi kerran viikossa
kesällä 1940. Lehteä toimittivat ”kuutoset”, SDP:sta erotetut kansanedustajat.130Touko
Perko onkin todennut, että ”vaikeus saada ääntään kuuluviin SDP:n piiristä synnytti
Vapaan Sanan”131. Sensuuri nakersi kuitenkin lehden toimintaedellytykset. Kirjoituksia
pätkittiin tai ne jätettiin kokonaan julkaisematta. SDP:n omistuksessa ollut Työväen kirjapaino lopettikin lehden painamisen vuoden 1940 lopulla. ”Kuutoset” puolestaan vangittiin elokuussa 1941 epäiltynä osallisuudesta valtiopetokseen.132
Kommunistilehdistön uusi nousu lähti liikkeelle vasemmiston kattojärjestön, Suomen
Kansan Demokraattisen Liiton (SKDL) perustamisesta lokakuussa 1944.133 Vankilasta
vapautuneiden ”kuutosten” elvyttämästä VS:sta tuli puolueen pää-äänenkannattaja. Lehti
alkoi ilmestyä marraskuun 7. päivänä 1944 ja muuttui kahden vuoden kuluessa seitsenpäiväiseksi iltapäivälehdeksi. SKDL:n päätoimittajina aloittivat Väinö Meltti ja Cay
Sundström. Heidän toimikautensa jäivät kuitenkin lyhyiksi. Tilanne vakiintui vasta Raoul
Palmgrenin134 nimityksen jälkeen. Hän aloitti VS:n päätoimittajana 15.6.1945 ja piti lehden otteessaan vuoden 1952 loppuun saakka. Palmgren kantoi toimikaudellaan päävastuun myös lehden poliittisesta pakinoinnista. Hänet opittiin tuntemaan nimimerkeillä
Hapan tai Hapanta. Palmgrenin lisäksi VS:n pakinoita kirjoittivat muun muassa Juorkunan Jussi (Kerttu Kauniskangas) ja Suti (Sulo Kivinen).135 Ilmari Nykänen (Ilmari) toimi
puolestaan lehden pilapiirtäjänä 1950-luvulla.136
VS:sta tuli jo varhain päätoimittajansa näköinen. Palmgren määräsi lehden linjasta,
vaikkei se voinutkaan poiketa paljon SKDL:n hallussa olleen kustantajan tahdosta.137
Puolueen ohjelma näkyikin selvästi lehden kirjoituksissa. Sidettä vahvisti Palmgrenin
aktiivisuus SKDL:ssa. Hän kuului vuodesta 1946 lähtien sekä puolueen liittotoimikuntaan
että työvaliokuntaan. Vaikka Palmgren oli välillä myös Suomen Kommunistisen Puolueen
jäsen, hän halusi erottautua lehdellään muista kommunistilehdistä. Kunnianhimoisena
tavoitteena oli koota VS:n avulla yhteen kaikki vasemmistolaiset ja edistykselliset. Se
edellytti luopumista kaavamaisuudesta, dogmaattisuudesta ja pateettisesta puoluefraseologiasta138.139
Palmgrenin ja Kekkosen välit olivat hyvät. Kalevi Kalemaan mukaan Kekkonen
ehdotti Palmgrenille sinunkauppoja jo 1940-luvun puolivälissä järjestämillään kutsuilla.
130. Kuutoset” oli erotettu SDP:sta välirauhan aikana Suomi-Neuvostoliitto-seurasta syntyneen erimielisyyden
jälkeen. Kuutosiin kuuluivat K. H. Wiik, Yrjö Räisänen, Mikko Ampuja, Kaisu-Mirjami Rydberg, Väinö
Meltti ja Cay Sundström. Tarkka 1977, 75–76.
131. Perko 1988, 118.
132. Vilkuna 1962, 28–29; Viitala 1969, 29–30; Perko 1988, 118–119.
133. SKDL ry:n perustamisasiakirja 29.10.1944. Ca, HjA. KsA.
134. Palmgren oli paitsi kirjallisuuden tutkija myös kriitikko. Hän toimi Oulun yliopiston kirjallisuuden professorina 1968–1976. Nenonen & Teerijoki 1998, 379. Ks. myös esim. Kalemaa 1984.
135. Vuosikertomus Kustannusosakeyhtiö Vapaan Sanan toiminnasta v. 1945. VS 2, Da. KVSA, KsA; Salminen
1988, 235; Tommila & Salokangas 1998, 242; Hirvonen 2000, 373, 591, 675.
136. Nykänen toimi VS:n jälkeen Kansan Uutisten pilapiirtäjänä vuoteen 1993 saakka. Ylönen 2001, 271.
137. Lehden omisti Kustannusosakeyhtiö Vapaa Sana. Isäntävaltaa käytti SKPeen poliittinen toimikunta, mikä
näkyi mm. siinä, että toimikunta valitsi lehden päätoimittajaksi Palmgrenin. Suistola 1994, 21.
138. Palmgrenin näkemys oli päinvastainen aatetoverinsa, SKP:n pää-äänenkannattajan Työkansan Sanomien
päätoimittajan, Mauri Ryömään nähden. Lehdet eivät kuitenkaan katsoneet olevansa toistensa kilpailijoita,
vaan molemmat edustivat uutta lukua vasemmistolaisessa lehtiperinteessä. Perko 1988, 121.
139. Salminen 1979, 52–53; Kuparinen 1980, 60; Kalemaa 1984, 157–161; Palmgren 1984, 6–7; Perko 1988,
119–121.
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Erityisen vaikutuksen Palmgreniin oli kuitenkin tehnyt sodanaikaisten mielipidevankien
papereita tutkineen Kekkosen lausunto: ”Sinä olit kaikista poliittisista vangeista ryhdikkäin.” Palmgren etääntyi politiikasta 1950-luvulla. Se ei kuitenkaan merkinnyt yhteydenpidon loppumista Kekkosen kanssa. Päinvastoin Kekkonen kaavaili ystävälleen jopa
ministerin salkkua.140
Energiaa pursuavat taistelukirjoitukset ja julistukset olivat kansandemokraattien
pää-äänenkannattajalle luonteenomaisia 1940-luvulla. Uutisaineistoa julkaistiin sen sijaan
niukasti. VS:sta muodostui muiden kommunistilehtien tapaan purkautumiskanava, jota
reilun vuosikymmenen ajan paitsioasemassa olleet vasemmistoaktiivit käyttivät. Pitkään
hautunut katkeruus ilmeni ajoittain räikeinä ylilyönteinä poliittisia vastustajia kohtaan.
Kunnialoukkaussyytteet seurasivat toisiaan. Pelkästään VS vastasi toimintansa ensimmäisen puolentoista vuoden aikana kaikkiaan kahdeksaan kanteeseen.141
VS:n kirjoittelu oli korostetun Neuvostoliitto-myönteistä. Itäistä naapuria ylistettiin
SKDL:n ideologian mukaisesti Suomessa ennenkuulumattomalla tavalla. Neuvostoliittoa
pidettiin pelastajana, joka loi edellytykset uuden demokratian toteutumiselle. Samalla
hyökättiin rajusti ”isänmaallista pimittäjää”, porvarillista sensuuria vastaan.142 Yhtenä
kansandemokraattisen lehdistön keskeisenä tavoitteena oli tällaisten ”taantumuksellisten” voimien eliminoiminen. SKDL:n valistusjaosto linjasi päiväämättömässä muistiossaan 1945 lehdistönsä päämääriä seuraavasti: ”Lehdistöllä on suuri merkitys agitatiovälineenä. Joukkojen herättäjänä on lehdistöllä ensiluokkaisen tärkeä tehtävä-- . Lehtien jokapäiväisenä tehtävänä on iskeä takaisin taantumuksellistien lehtien hyökkäykset.”143
SKDL ja Suomen Kommunistinen Puolue ajautuivat 1950-luvun alussa ristiriitoihin.
VS:aa suvereenisti hallinnutta Palmgrenia alettiin vierastaa hänen omaperäisen journalisminsa vuoksi. Toisaalta Palmgren kovensi kritiikkiään VS:n kustannusosakeyhtiötä144
kohtaan vuoden 1952 lopulla. Hän vaati lehteen muutoksia tilausmäärän kasvattamiseksi
ja arvosteli ”lehden typografista ja yleensä painatuksellista asua”.145 Jännitteet lehden ja
kustantajan välillä kärjistyivät. Välirikko johti Palmgrenin erottamiseen: ”Kustantajan
ilmoitettua olevansa halukas vaihtamaan lehden päätoimittajan toimen toiselle henkilölle,
myönnettiin päätoimittaja R. Palmgrenille ero päätoimittajan tehtävästä 31.12.1952
lukien.”146
Uudeksi päätoimittajaksi valittiin Jarno Pennanen. Hänen aikanaan VS:n toimituksen
työmoraali heikkeni. Jopa ulkopuoliset pääsivät sekaantumaan toimituksen asioihin. Lehden toimitusneuvosto valitti lisäksi Pennasen kuukausia kestäneitä poissaoloja työpaikaltaan. Myöskään lehden linjaukset eivät tyydyttäneet. VS:n kurssia haluttiin muuttaa selvemmin SKDL:n suuntaan.147 Tilanne kärjistyi Pennasen ajauduttua välirikkoon myös
140. Kalemaa 1984, 149, 303–309; Rautkallio 1990, 213. Raoul Palmgrenin henkilöarkistossa on reilut 30
UKK:n lähettämää kirjettä ja korttia. Pirjo Kaihovaaran kirje tekijälle 12.8.2002. TLA.
141. Salminen 1979, 51–52, 142–143, 217 (Liite); Perko 1988, 121.
142. Salminen 1979, 51–52, 142–143, 217 (Liite); Perko 1988, 121.
143. ”Työväen sanomalehdistön tehtävistä”. SKDL:n valistusjaoston päiväämätön muistio. Hc, VjA. KsA.
144. VS:n kustantamisoikeudet olivat vuoden 1951 alkuun saakka Kustannusosakeyhtiö Vapaan Sanan hallussa,
jolloin se luovutti ne Suomen Kansan Demokraattinen Liitto ry:lle. Helsingin kaupungin maistraatin ptk
18.10.1951. VS 2, Hd 3. KVSA, KsA.
145. VS:n jtkptk 12.9.1952, VS 2, Cb. KVSA, KsA.
146. VS:n jtkptk 30.12.1952. VS 2, Cb. KVSA, KsA. Kimmo Rentolan mukaan Palmgrenin ero lehdestä ja
lopulta myös puolueestaan johtui neuvostopaineesta. Rentola 1997, 175.
147. VS:n jtkptk 30.12.1952. VS 2, Cb; toimitusneuvoston ptk 1.4.1955. VS 2, CC. KVSA, KsA.
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kommunistisen puolueen kanssa. Vaatimukset kommunistien Työkansan Sanomien ja
SKDL:n VS:n yhdistämiseksi kasvoivat. Lehtiä oli toimitettu pitkään samoissa tiloissa ja
molempia yhdisti sekä suppea toimitus että vaatimaton, 4–8 sivun laajuinen, julkaisu.148
Tieto yhdistymisestä julkistettiin kesäkuun 16. päivänä 1956. Kansan Uutisten (KU)
ensimmäiseksi päätoimittajaksi valittiin VS:n pitkäaikainen toimittaja Jorma Simpura.
Jarno Pennanen siirtyi kirjeenvaihtajaksi Moskovaan.149
VS:n kysyntä oli varsinkin toiminnan alkuvaiheessa laajaa. Alun ylimitoitetut, jopa
84 000 kappaleen painokset kutistuivat kuitenkin muutamassa kuukaudessa noin
30 000:een.150 Levikin lasku huolestutti lehden taustapiirejä. A. Rönnqvist luonnehti
tilaajamäärää joulukuussa 1948 ”hävettävän alhaiseksi” ja vaati vakavaa keskustelua
asian korjaamiseksi.151Lehden painos jatkoi kuitenkin laskuaan. Toukokuussa 1950 se oli
vajaan 20 000 kappaleen suuruinen. Vuoden 1956 helmikuussa tilaajia oli enää 15 000.
”Nykyinen laiha kokomme on todistus taistelun kovuudesta”, selitti VS:n pakinoitsija
Suti. Kilpailu harvenneesta tilaajakunnasta oli kiihkeää, kun taloudellisten ongelmien
kanssa painiskelleet lehdet yrittivät turvata toimintaansa. ”Kylläs siinä lehtemme talouspuoli sai monta kertaa tasapainoilla kieli keskellä suuta, kun piti maksaa miljoonalaskuja
vähän väliä ja toinen tasku oli tyhjä ja toisessakaan ei ollut mitään”, kertasi VS:n pakinoitsija lohdutonta tilannetta.152 Lehden levikki oli ennen Kansan Uutisten perustamista
Suomen johtavan lehdistön alhaisin.153 Samaa suuruusluokkaa ollut Mk ohitti sen
1950-luvun taitteessa.
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Kuvio 6. Vapaan Sanan levikin kehitys 1945–1956.
Lähde: Vuosi 1945. Vuosikertomus Kustannusosakeyhtiö Vapaan Sanan toiminnasta v. 1945. VS 2,
Da. KVSA, KsA. Lehden painos kasvoi toukokuun loppuun saakka ja oli suurimmillaan 84 000;
Vuosi 1950. Vapaan Sanan levikki 30.5.1950. VS 2, Ha 1. KVSA, KsA. Vuosi 1956. VS 2, Ha 1.
KVSA, KsA. VS:n levikkitietoihin on suhtauduttava hyvin kriittisesti. Ks. myös Suistola 1994, 25
(nootti 104). Levikit ovat epätarkkoja, mutta suuntaa-antavia.
148. Kauniskangas 1966, 11–12; Kalemaa 1984, 155–158, 218–219; Salminen 1988, 237–238.
149. Ratkaisevan sysäyksen voimien yhdistämiselle antoivat kansainvälisessä ja sisäpoliittisessa tilanteessa
tapahtuneet muutokset. Kauniskangas 1966, 26–27; Kalemaa 1984, 236; Salminen 1988, 238; ”Suurlehti”.
16.6.1956; ”Työtätekevän kansan suurlehteä luomaan”. VS 16.6.1956.
150. Ks. esim. Vuosikertomukset Kustannusosakeyhtiö Vapaan Sanan toiminnasta v. 1946; v. 1948. VS 2, Da.
KVSA, KsA.
151. Demokraattisen Kustantajain Liiton liittotoimikunnan ptk 11.12.1948. Hc 5, VjA. KVSA, KsA.
152. Suti, ”Oma apu paras apu” (pak.). VS 18.6.1952.
153. KU:n levikki oli 1.1.1957 37 380. ”Kansan Uutisten levitystyö”. 8.1.1957. Hc 5, VjA. KsA.
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2.2 Säännöstelyn kausi
2.2.1 Haasteiden vuodet
Toinen maailmansota laajoine jälkiseurauksineen jätti suomalaiseen yhteiskuntaan ja
sanomalehdistöön jälkensä. Poliittinen, sotilaallinen ja taloudellinen murros ulottui kaikkialle. Touko Perko on turhan vaatimaton väittäessään, että välittömästi sodan jälkeinen
kausi jäi lehdistön historiassa ”varsin staattiseksi”.154 Tosiasiassa lehdistössä tapahtui
sodan jälkeen 1940-luvulla useita huomattavia muutoksia, kuten äärioikeiston julkaisujen lakkaaminen. Luonnollisesti rintamalehdet ja osa luovutetun Karjalan lehdistä hävisi
sodan päätyttyä. Toisaalta 1930-luvun alussa lakkautettu kommunistilehdistö teki vaikuttavan paluun. Julkaisuja ilmestyi runsaasti. Sanoma oli radikaalia ja painokset suuria.155
Perko on oikeassa, jos sodan jälkeistä lehdistöä verrataan sanomalehdistön kokonaisprofiilissa tapahtuneisiin muutoksiin. Rintamilla palvelleet toimittajat ja muut lehtialojen toimihenkilöt näet palasivat rauhan tultua ammatteihinsa. Myös valtiovalta pysyi tiukasti
lehdistön keskeisimpänä sidosryhmänä. Sensuuri ja säännöstely varjostivat vielä vuosia
sodan päättymisen jälkeen lehtityötä.
Yksi näkyvimpiä sodan seurauksia oli lehtien ulkoasun hidas kehittyminen. Paperi- ja
tuotantovälinepula pakottivat pelkistettyihin ja karuihin julkaisuihin. Johtavissa sanomalehdissäkin oli keskimäärin vain kahdeksasta kymmeneen sivua. Määrä jäi 1946 tiukennetun paperisäännöstelyn vuoksi ajoittain vieläkin suppeammaksi. Otsikot olivat vaatimattomia. Kuvia ei juuri käytetty. Turhiksi luokitellut jutut jätettiin julkaisematta.156 Sunnuntai- ja juhlanumerot poikkesivat kuitenkin tavallisista painoksista. Niiden sivumäärät saattoivat nousta moninkertaisiksi tavalliseen irtonumeroon nähden. Erikoisnumerot muistuttivat myös sisällöllisesti enemmän normaaliajan lehtipainoksia.157
Ulkoasun hidas kehittyminen ei aiheuttanut lehtien uutistarjonnassa merkittäviä muutoksia. Journalismin tehtävää toteutettiin vaikeuksista huolimatta: ”Sanomalehdistö on
näinä koettelemusten vuosina parhaansa mukaan täyttänyt tehtävänsä uutisten ja tietojen
levittäjänä.”158 Uutismateriaali säilytettiin laaja-alaisena ja kansalaisten tiedonsaanti kotija ulkomaan tapahtumista turvattiin. Aineiston monipuolisuuden takasivat uutistoimistot,
jotka jakoivat materiaalia eri puoluekantoja edustaneille lehdille.159
154. Perko 1988, 128.
155. Vasemmiston lehtien esiinmarssi hankaloitti muun lehdistön toimintaa: ”Näin suuriin supistuksiin on osaltaan syynä se, että maahan on perustettu runsaasti uusia vasemmistolehtiä, joille hallitus on katsonut välttämättömäksi myöntää verraten runsaasti paperia.” ”Vuoden päättyessä” (art.). Suomen lehdistö 12/1945, 1.
Toisaalta US:n vuosikertomuksen mukaan välirauhan jälkeen syntyneet lukuisat ”uuden suuntauksen” lehdet eivät juuri vaikuttaneet muiden lehtien levikkiin ja ilmoitusmääriin. US:n kertomus tilivuodelta 1946.
USA, KA.
156. Ks. esim. ”Muistin verestämiseksi” (art.). Suomen lehdistö 8/1946, 7.
157. Pääosin naisista koostunut sota-ajan tilapäistyövoima säilytti toimituksissa asemansa tarpeen mukaan. Lehdistö kokikin hienoisen sukupuolimurroksen alan naisvaltaistuttua. Säännöstelystä selvisi parhaiten HS,
joka onnistui pitämään lehtensä ulkoasun lähes entisellään. Steinby 1963, 107–108; Salminen 1979, 26–28,
32, 42, 51; Perko 1988, 111–130; ”Suomen sanomalehdistö vuonna 1944” (art.) 9/1944, 1–2; ”Hukkatilan
välttäminen” (art.). 1–2; ”Sanomalehtien paperipula” (art.). 8–9/1945, 4; ”Sanomalehdet säännöstelyn kohteena” (art.). Suomen lehdistö 4/1945, 1–2.
158. ”Suomen sanomalehdistö vuonna 1944” (art.). Suomen lehdistö 9/1944, 1–2.
159. Ks. esim. Tuominen 1957.
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Uutistarjonta kasvoi 1950-luvulla. Samalla lisääntyi lehtien kysyntä. Muutos korosti
varsinaisen uutisaineiston asemaa ja heikensi lehtien perinteisesti vahvoja siteitä puolueisiin. Esimerkiksi HS, Ilta-Sanomat, Laatokka ja Karjala julistautuivat puolueista riippumattomiksi päivälehdiksi vuosisadan puoliväliin mennessä. Sitoutumattomuuskehitys
voimistui 1950-luvulla ja puolueettomaan tiedonvälitykseen panostanut lehtiryhmä saavutti pian valta-aseman Suomen lehdistössä. Kannustimena toimi levikin laajentuminen,
talouden kohentuminen ja kilpailuasetelmien vahvistuminen.160
Johtavien sanomalehtien keskinäiset kilpailuasetelmat säilyivät 1940- ja 1950-luvulla
lähes ennallaan. Ainoa merkittävä muutos tapahtui kommunistilehdistössä, kun puolueen
pää-äänenkannattajaksi perustettiin Kansan Uutiset 1956. Sodan jälkeen vahvimpia olivat lehdet, joilla oli käytössään uusin tekniikka, ammattitaitoisin työvoima ja laaja alueellinen kannatuspohja. Tällaiset sanomalehdet pystyivät vastaamaan haasteeseen, jonka
ilmoitusten ja kysynnän kasvu tarjosivat. HS säilytti maamme suurimman sanomalehden
aseman ja karkasi tavoittamattomiin 1950-luvun alussa. US oli toiseksi suurin Helsingissä
painettu sanomalehti. Niitä seurasivat Hbl ja SS. Viimeksi mainituilla oli kuitenkin johtoasema oman puolueensa lehdistössä. Varteenotettavia haastajia ei ollut. Mk:n ja VS:n levikit olivat tutkimusaineistoni pienimmät. Ne joutuivat uhraamaan voimavarojaan jo pelkästään taisteluun olemassaolosta.161
Paperisääntelyn lientyminen162 ja yhteiskunnan vaurastuminen mahdollistivat sanomalehtien sisällön ja sivumääräisen laajentamisen. Myös monet 1950-luvun merkittävät
mediatapahtumat ruokkivat kehitystä. Presidentinvaalit, sisäpoliittiset kysymykset, sotakorvausvelvoitteiden loppuunsaattaminen, Helsingin olympialaiset, Miss Universum
-kauneuskilpailut ja Porkkalan palautus tarjosivat herkullisia jutunaiheita toimituksille.
Tapahtumat saivatkin runsaasti palstatilaa. Niiden osittain globaali luonne vauhditti suomalaisen lehdistön kehitystä. Uutisointi oli saatettava kansainvälisesti vertailukelpoiselle
tasolle. Toisen maailmansodan jälkeen orastaneet ja 1950-luvulla voimistuneet kaupungistuminen, teollistuminen, kansainvälistyminen, koulutustason nousu ja tekniikan kehittyminen muodostivat lehdistölle ennen kokemattomia haasteita. Niihin vastattiin ennakkoluulottomasti. Toimituksissa ei tyydytty vain raportoimaan muuttuvan maailman tapahtumia, vaan asioihin haluttiin myös vaikuttaa.163

160. Perko 1988, 78, 129–130; Salminen 1988, 168, 292; 1996, 19. Sitoutumattomuuskehitys ei taannut kaikille
lehdille menestystä. Laatokka oli yksi vanhimmista suomalaisista maaseutulehdistä. 1950-luvun alussa lehden täytyi lakata toimintansa kokonaan taloudellisten vaikeuksien takia. ”Laatokka lakkaa ilmestymästä”
(uutinen). Suomen lehdistö 11/1951, 77.
161. Perko 1988, 130; Tommila & Salokangas 1998, 243.
162. Tosin lehdistö joutui ajoittain vielä 1950-luvullakin sopeutumaan paperinsääntelyyn. Ks. esim. Suomen lehdistö 12/1951, 79–80.
163. Apunen 1977, 11–13; Salminen 1988, 143–144, 508; Tommila & Salokangas 1998, 268.
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2.2.2 Valtiovallan ohjaksissa
2.2.2.1 Sensuurista itsesensuuriin Paasikiven johdolla
Sotavuodet osoittivat sanomalehdistön haavoittuvuuden. Sen monista sidosryhmistä
korostui etenkin valtiovallan merkitys, kun valtakunnan korkeimmat päättäjät alkoivat
ohjailla normaalia lehtipolitiikkaa. Heidän näkökulmastaan lehdistö teki isänmaallisen
teon, jos se alistui legitimoimaan valtakunnan virallisen politiikan ja suostui palvelemaan
valtiojohdon pyrkimyksiä sekä turvaamaan yleisen mielipiteen tuen maan viralliselle
politiikalle. Tähän pyrittiin sensuurin avulla. Myös säännöstely vaikutti lehdistön toimintaedellytyksiin.164
Sensuuri on monisäikeinen ja tulkinnanvarainen käsite. Pertti Hemanuksen mukaan
siinä on kyse julkisen vallan puuttumisesta joukkoviestimien kirjoittelun sisältöön erityisesti ennakkosensuurin muodossa.165Esko Salminen on puolestaan todennut, että mielipidevainoa ja sananvapauden rajoittamista on harjoitettu niin kauan kuin kirjallista ilmaisutaitoa on ollut olemassa.166 Suomessa sanomalehtien vapautta koskeva laki säädettiin jo
1776. Siitä jouduttiin ajoittain kuitenkin tinkimään, ei vähiten toisen maailmansodan
aikana, jolloin lehdistön toimintavapautta rajoitettiin ja tiettyjen kirjoitusten julkaiseminen kiellettiin.167
Talvisodan aikana lehdistön tuli välttää erityisesti armeijan toimintaa ja yleistä turvallisuutta vaarantavien tietojen julkaisemista. Sodan edetessä ohjeistus lisääntyi ja toiminnan
luonne muuttui: sensuuri politisoitui. Tämä kehitys näkyi esimerkiksi siinä, että hallituksen ja viranomaisten arvostelu kiellettiin.168 HS:n pääkirjoituksen tekijän mukaan ”lehtien kirjoituksista karsittiin pois jokainen kappale, jokainen lause ja jokainen yksityinen
sanakin, joka kävi hallituksen antamia ohjeita vastaan”.169 SS:n pakinoitsija Muste-Maalarin (Ano Airisto) havaintojen mukaan sensuuri ”pani sille epämiellyttävät kohdat ja
kokonaiset kirjoituksetkin paperikoriin”. Toimittajakunnalle tilanne ei ollut helppo.
Muste-Maalari kertoi kokemuksistaan, kuinka ”kieli keskellä suuta ja päätään vaivaten

Perko 1988, 128–129.
Hemanus 1983, 166.
Salminen 1979, 16.
Vapaus jäi nimelliseksi, sillä Venäjän vallan alaisuuteen siirtyminen 1809 merkitsi otteen kiristymistä. Sensuurin tehtävä annettiin autonomisen Suomen hallituskonseljin kansliatoimituskunnalle ja 1829 Suomeen
säädettiin oma sensuuriasetus. Tämän jälkeen sensuuri valvoikin lehdistöä vaihtelevalla otteella aina autonomian ajan loppuun saakka. Maamme itsenäistyminen vapautti lopulta myös lehdistön sensuurin kahleista. Painovapauslaki vahvistettiin 4.1.1919. Salminen 1979, 16–17, 195; 1996, 30–31; Tommila 1988,
509–510; Seikko Eskola, ”Itsesensuuri Suomen tiedotusvälineissä” (art.). Kanava 5/1985; ”Ensimmäisen
routakauden 1899–1905 sanomalehtivainot” (art.), Suomen lehdistö 11/1949, 1–2. Ks. myös J.W. Tuura,
”Sensuurin kynsissä” (art.). UK 29/1955, 9, 25; Kustaa Vilkuna, ”Länsi-Iivana” (art.). 42/1954, 10–11;
”Joudumme sotaan” (art.). 43/1954, 8–9; ”Itä-Karjala, Suur-Suomi, erillissota” (art.). 44/1954, 10–12;
”Suomen puoluelehdistö ja sensuuri” (art.). UK 48/1954, 10–11. Suomalaisilla sanomalehdillä oli toiseen
maailmansotaan tultaessa jo pitkä traditio neuvostokirjoittelun erityislaadusta. Ks. esim. Luostarinen 1986;
Immonen 1987.
168. Salminen 1979, 18–19; Suistola 1994, 30. Sensuurilaitoksen kehittymisestä ks. Perko 1988, 24–36.
169. ”Lehdistön vastuusta”. HS 22.7.1945.

164.
165.
166.
167.
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sitä sai monesti mietiskellä, mitenkä yrittäisi jostakin jotakin sanoa niin, että saisi sen
myöskin menemään lehteen, mutta ei silti useasti päässyt sensuuria pitemmälle”.170
Jatkosodan aikana sensuurin ote tiukkeni, ja julkaistavaksi kelpaamattoman materiaalin määrä kasvoi, vaikka jopa 98 %171 teksteistä täytti kriteerit ilman tarkastustakin. Julkaisukiellon kohteeksi joutui kirjoituksia muun muassa valtakunnan ykköslehdessä. HS
valitti pääkirjoituksessaan, että ”lukemattomia kirjoituksia on sensuuri kokonaan estänyt
julkaisemasta”.172 Toisaalta Hella Wuolijoki väitti, että lehtimiehiä jopa ”pakotettiin”
valehtelemaan sensuurin nimissä: ”Olen tavannut nuoria sanomalehtimiehiä, jotka ovat
ihan henkensä hädässä kertoneet minulle, miten heidät suoranaisesti pakotettiin valehtelemaan, ei vain vaikenemaan, vaan suoranaisesti valehtelemaan omaatuntoaan vastaan.”
Sodan aikainen sensuurin päällikkö Kustaa Vilkuna oli eri mieltä. Hänen mukaansa sensuuri kyllä pakotti joitakin osittaiseen vaikenemiseen, ”mutta en tunne tapausta, että joku
olisi pakotettu vaikenemaan”.173
Sota-ajan sensuuriin sopeuduttiin lehtimiespiireissä, vaikkei se ”mikään ilon aihe”
ollut.174 Kaikkea ei silti hyväksytty. Etenkin poliittisiin kannanilmaisuihin puuttuminen
ärsytti, mikä ilmeni muun muassa Eljas Erkon päivällispuheesta Suomen Sanomalehtikustantajain Liiton175 syyskokouksessa 1943: ”Meitä ehkä jonkun verran kiusaa poliittinen sensuuri, ja välistä meistä tuntuu, niin kuin se olisi epäluottamuslause meitä kohtaan,
kun me olemme rauhan vuosina itse tottuneet sensuroimaan itseämme.”176
Sodan päättyminen ei merkinnyt sensuurin loppua: ”Hallitus aloitti määrätietoisen lehdistön ohjauksen uuden ulkopoliittisen linjan suojaamiseksi.”177 Välirauhan solmiminen
1944 lisäsi kuitenkin paineita sensuurilaitosta kohtaan. Vuoden 1945 aikana sen ote alkoikin löystyä, mikä johtui osittain sensuurin uudelleenjärjestelystä. Valtion tiedotuslaitoksen hajottamista koskevan konseptin pohjusti Urho Kekkonen, mutta suunnitelman tehtävien hoitamisesta laati Kustaa Vilkuna178lokakuussa 1944. Sensuuri erotettiin valtion tiedotustoiminnasta, ja se siirrettiin sisäasiainministeriön alaisen tiedotustoiminnan tarkastusosaston vastuulle. Muodostetun tarkastusviraston johtoon valittiin 1.1.1945 Matti Valtasaari. Hän pyrki vaikuttamaan lehdistöön ennen kaikkea informaation, ohjauksen ja
sovittelun avulla. Vilkunan mukaan Valtasaaren johtama osasto muodostuikin ”sovittelevaksi, ei käskeväksi osastoksi”.179

170. Muste-Maalari, ”Yhteistyöstä ja sananvapaudesta” (pak.). SS 2.6.1945.
171. Tommila & Salokangas 1998, 235.
172. ”Lehdistön vastuusta”. HS 22.7.1945. VS oli katkera. Ks. esim. ”Sensuurijupakka” (pak.). 29.10.1945; A.
Ajanhammas, ”Lehdistön vapaus ja Tohlopin ihmeet” (pak.). VS 7.10.1946.
173. Kustaa Vilkuna, ”Sensuuri ja sanomalehdistö” (kirje HS:n toimitukselle). HS 25.9.1945. Kirjeessä myös
Hella Wuolijoen lausunto Yleisradion aivotrustin toisesta keskustelutilaisuudesta 22.–23. 9.1945.
174. ”Tiedoitustoiminta ja sensuuri”. US 29.9.1945. Ks. myös Toivo T. Kaila, ”Sodanaikainen sensuuri” (päivänkysymyksiä). SS 21.11.1945; Kustaa Vilkunan vastine Kailan kirjoitukseen. SS 23.11.1945.
175. Suomen Sanomalehdenkustantajain Liittoon kuului 78 sanomalehteä kaikkiaan 108 Suomessa ilmestyneestä päivälehdestä. Liittoon kuuluneiden lehtien levikki kattoi 90 % Suomen päivälehtien levikistä. Suomen lehdistö 9–10/1943, 1.
176. Eljas Erkko, ”Suomen sanomalehdistö sodan aikana”, Suomen lehdistö 9–10/1943, 1.
177. Seikko Eskola, ”Itsesensuuri Suomen tiedotusvälineissä” (art.). Kanava 5/1985.
178. Vilkuna oli kansantieteilijä. Hän oli myös Kekkosen hyvä ystävä ja arvostettu kulttuuripoliittinen vaikuttaja. Nenonen & Teerijoki 1998, 583. Vilkuna oli vuosikymmenien aikana Kekkoselle ”suorastaan välttämätön viestinviejä, tiedottaja ja poliittinen ukkosenjohdatin.” Rautkallio, 1996, 49.
179. Vilkuna 1962, 178–179; Favorin 1969, 19, 26; Perko 1988, 48. Valtasaaren toimi päättyi 15.10.1947.
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Sensuurilaitoksen uudelleenjärjestely ja sen otteen höllentyminen tuntuivat lehdistössä. SS:n pääkirjoituksen tekijä luonnehti kehitystä tammikuussa 1945 seuraavasti: ”Sen
peräti yksipuolisen ja varsinkin viime kesänä miltei mielivallaksi muuttuneen sananvapauden holhouksen tilalle on tullut huomattavasti toinen olotila. Pakollisen, komennetun
yhdenmukaisuuden ja sotapolitiikan mauttoman ylistelyn jälkeen ovat eri mielipiteet
päässeet julkisuuteen-- . Ei siten voida muuta kuin iloita siitä, että tästä vaiheesta on
päästy.”180 Myös HS:n pääkirjoituksen tekijä totesi huojentuneena, että ”ainakin julkinen
sana nyt tuntee hengittävänsä vapaammin ja saavansa palvella lukijakuntaansa aikaisempaan verraten jokseenkin vapain käsin”. Samalla hän kuitenkin muistutti, että vapaus ”tietenkin asettaa julkisen sanan käyttäjille nykyisessä tilanteessa ankaran vastuunvelvollisuuden”.181
”Vastuunvelvollisuuden” rajat eivät kuitenkaan aina olleet selvät. Niiden laiminlyöminen johti lehdistön hankaluuksiin paitsi kotimaisten viranomaisten myös maahan saapuneen valvontakomission kanssa. Valtiovalta ryhtyi kampeamaan lehdistöä itsesensuurin
tielle, mikä kavensi sen elintilaa. SS totesikin juhlineensa liian aikaisin sensuurin otteen
löystymistä. Vielä vuoden alussa tyytyväinen pääkirjoituksen tekijä purnasi jälleen lokakuussa 1945 sananvapauden rajoituksia vastaan: ”Sensuurista luultiin päästyn, kun selvittiin sodasta. Sehän oli kaikkien kirjoittavien ihmisten hartain halu. Niin ei kuitenkaan
käynyt, vaan sensuuri kummittelee yhä nykyisissä vapaiksi selitetyissä oloissammekin.”182
Sanomalehdistö hyväksyi julkiselle sanalle esitetyn vaatimuksen hallituksen tavoitteiden tukemisesta sodan varjostamassa maassa. HS kirjoitti helmikuussa 1945, että ”lehdistön velvollisuus on puolestaan koettaa helpottaa hallituksen erittäin vaikeata tehtävää eikä
lisätä kiviä sen kuormaan asiattomilla hyökkäyksillä”.183 Yhteisenä päämääränä oli luoda
edulliset olosuhteet sisä- ja ulkopolitiikan toteuttamiselle ja taata kansalaisten turvallisuus epävakaissa oloissa. Valtiovallan ja lehdistön välillä vallitsikin sensuurin ja sananvapauden rajoittamisen osalta laaja yhteisymmärrys. Siitä huolimatta valtiovalta piti tarpeellisena teroittaa päämääriään, kun lehdistöllä näytti olevan ongelmia niiden hahmottamisessa. Erityisen herkkiä oltiin ulkopoliittisten kirjoitusten suhteen.
Ensimmäiset selkeät muistutukset lehdistölle antoivat Eero A. Wuori184 ja J. K. Paasikivi, joista värikkäänä persoonana ja vahvana auktoriteettina tunnettu Paasikivi läksytti
lehdistöä usein myöhemminkin. Hän oli ärtyisä toimittajille, jotka vahingoittivat maan
etua tai taistelivat vallinnutta poliittista suuntausta vastaan. Paasikiven luonteenpiirteet sai
kokea 1945 Expressenin Suomen kirjeenvaihtaja G. Ståhlström. Hän oli antanut lehdelleen uutisen 300:sta Suomen armeijaan sijoitettavasta venäläisestä politrukista, kouluttajasta, joiden ensisijaisena tehtävänä oli edistää kommunismin oppia maamme puolustus180. “Höllentynyt ote”. SS 4.1.1945. Ks. myös ”Ulkopolitiikan seuraaminen”. SS 25.2.1945.
181. ”Ulkopolitiikan julkisuus”. HS 23.2.1945. Ks. myös esim. ”Tiedoitustoiminta ja sensuuri”. US 29.9.1945;
Osmo Mäkeläinen, ”Kiista lehdistön vapaudesta” (art.). SK 21/1947, 6.
182. ”Sensuuri ja Tanner-juttu”. SS 27.10.1945. Taustalla oli Tanneria koskeneen jutun sensuroiminen.
183. ”Ulkopolitiikan julkisuus”. HS 23.2.1945.
184. Wuori valitti elokuussa 1945, ettei sanomalehdistö ollut noudattanut sensuurimääräyksiä, ”vaikka lehdistöä
on pyydetty vaikenemaan määrätyistä asioista”. Hän myönsi, etteivät valtiovallan selitykset kirjoitusten
sensurointiin olleet aina vakuuttavia, mutta muistutti, että kehotukset johtuivat ”yksinomaan maamme arkaluontoisesta asemasta”. Eero A. Wuoren puheenvuoro Helsingin lehtien päätoimittajille järjestetyssä informaatiotilaisuudessa 15.8.1945. VtA, KA.
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voimissa. Paasikivi tulistui ja kutsui Ståhlströmin puhutteluun huvilalleen Espoonkadulle. Vihainen pääministeri kyseenalaisti Ståhlströmin ammattitaidon ja kehotti häntä
hakeutumaan halonhakkaajaksi: ”Se on paljon hyödyllisempää työtä kuin edesvastuuton
kirjoittelu ja päättömät uutiset, joita olette toimittanut jatkuvasti. Te elätte pelkillä valheilla, mutta teidän elättämisenne tulee Suomen kansalle kalliiksi.”185
Raivonpuuska ei jäänyt lajissaan ainoaksi. Paasikivi piti vastaavanlaisia puhutteluja
myös suomalaislehtien johtaville toimittajille, kuten hänen päiväkirjoistaan ilmenee.
Myös Kekkonen kertoo Paavo Haavikon kirjaamissa muistelmissa Paasikiven tulistumisista186. Ripitysten takana oli pääministerin ja sittemmin presidentti Paasikiven aito huoli
Suomen tulevaisuudesta ja neuvotteluaseman säilyttämisestä Moskovassa. Lehdistön
uutisoinnilla oli hänen mukaansa merkittävä vaikutus uskottavuuden ylläpitämisessä.187
Ulkopoliittisen kirjoittelun ohella Paasikivi puuttui myös muihin hänen mielestään arveluttaviin lehtikirjoituksiin. Hän valitti esimerkiksi helmikuussa 1945 Yrjö Leinolle VS:n
perätöntä kirjoittelua eduskuntavaalien ehdokasasettelusta.188
Huomattavasti suopeamman kohtelun lehtimiehet saivat Urho Kekkoselta, jonka
luokse he olivat kokoontuneet puhuteltaviksi lokakuussa 1945. Oikeusministeri Kekkonen selvitti lehdistölle sisä- ja ulkopolitiikan suhteiden monimutkaisuutta, osittaista päällekkäisyyttäkin. Rajan vetäminen saattoi olla mahdotonta, koska monet sisäpoliittiset toimenpiteet olivat ”erottamattomassa yhteydessä ulkopolitiikan kanssa”. Tärkeintä kuitenkin oli, ettei tarkoituksettomalla kirjoittelulla vaarannettu kansan etua. Kekkonen muistutti, ettei ”turhalla pullistelulla” edistetty kenenkään asiaa. Hän vetosi lehtimiesten henkilökohtaiseen vastuuntuntoon: ”Minä uskoisin, että Suomen valppaat sanomalehdentoimittajat, jotka ovat perehtyneet poliittisiin kysymyksiin, ymmärtävät sen sidonnaisuuden,
mikä on olemassa sisäpoliittisten toimenpiteitten ja ulkopoliittisen tarkoituksenmukaisuuden välillä sellaisena aikana, mitä valtakunta nyt elää.” Itsesensuuria oli harjoitettava
paitsi ulko- myös sisäpoliittisessa kirjoittelussa, koska ”eräillä tahoilla lietsotaan tietoisesti tyytymättömyyttä” Paasikiven hallitusta kohtaan. Kekkosta huolestutti sanomalehdistön liittyminen arvostelijoiden joukkoon.189
Kekkosen tavoitteena oli saada lehtimiehet itse sensuroimaan teksteistään epämääräinen aineisto. Puhuttelu ei kantanut toivottua tulosta. Yksikään johtava lehti ei edes kirjoittanut tilaisuudesta, saati ottanut kantaa Kekkosen puheeseen palstoillaan. Kekkosen välittämä viesti itsesensuurista ei tehonnut. Niinpä asiaan jouduttiin palaamaan lyhyen ajan
sisällä.
Valtiovallan ja lehdistön välisen vuoropuhelun keskeiseksi elementiksi muodostui toisen maailmansodan jälkeen hahmoteltu Suomen uusi ulkopoliittinen linja. Linjan kärkihahmoksi nousi J. K. Paasikivi, joka valittiin pääministerin paikalta presidentiksi 1946.
Ulkopoliittinen linja opittiinkin tuntemaan nopeasti Paasikiven linjana. Sen toteutumisen
edellytyksinä olivat sekä kansallinen yksimielisyys että neuvostojärjestelmän ja sen johdon arvostelun välttäminen. Sama sääntö oli voimassa muidenkin sosialististen maiden
185. Heikkilä 1991, 95–96. Ks. myös J.K. Paasikivi 12.1.1946. Paasikivi 1985, 272. Ståhlström ei nauttinut erityistä arvostusta toimittajana. Ks. esim. Runar Hällstenin kirje Kekkoselle 6.2.1951, UKA 1/9.
186. Haavikko 2000, 146–147.
187. Ks. esim. J.K. Paasikivi 12.1, 13.1, 7.2, 22.11.1946. Paasikivi 1985, 272–273, 277–278, 389. Ks. myös
Eero A. Wuoren haastattelulausunto ”Puntilan haastattelu”, 15. EAWK, k 10. KA.
188. J.K. Paasikivi 7.2.1945. Paasikivi 1985, 99.
189. Kekkosen esitelmä informaatiotilaisuudessa 20.10.1945. VtA, KA (myös UKA 3/6).
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kohdalla.190 Paasikivi valvoi tiukasti lehdistön edesottamuksia ulkopoliittisen linjan
toteuttamisesta. Aimo Pajusen mukaan hän esiintyi ”ankarana koulumestarina, joka kovapäisille oppilailleen jankuttamasta jankutti oppiaan”.191 Hän puhui toistuvasti ja mahdollisimman suoraan Suomen ulkopoliittisista näkökannoista, jotta lehdistö ymmärtäisi,
mistä oli kysymys. Poliitikot ja lehtimiehet saivat aika ajoin myös kurinpalautuksia. Sellaisia presidentti antoi puhutteluin, paimenkirjein, puhelinsoitoin tai suorasanaisin puhein
sitä varten järjestetyissä informaatiotilaisuuksissa.192 Näillä toimillaan Paasikivi vaikutti
merkittävästi lehdistön itsesensuurin kehittymiseen.
Paasikiven kurinpalautukset kohdistuivat yleensä lehtien päätoimittajiin. Hän korosti
toistuvasti, ettei Neuvostoliittoa kosketteleva kirjoittelu saanut olla liian kriittistä tai loukkaavaa, ”koska siellä nämä kirjoitukset tarkasti rekisteröidään”. Lehdistön työskentelyä
ohjaamalla ja sitä tarkasti seuraamalla valtion johto osoitti itänaapurille Suomen rauhantahtoisuuden ja halukkuuden suhteiden uudelleenjärjestelyyn. Sanomalehtien tuli kirjoittaa itäisestä naapurista monipuolisesti ja korrektisti. Pariisin rauhankonferenssin lähestyessä lehdistöä pyydettiin mieluummin laskemaan jopa leikkiä poliittisilla asioilla kuin
antamaan maalle vahingollisia lausuntoja.193
Lehdistön ripitykset tiivistyivät vuoden 1946 aikana, vaikka US:n mukaan ”nimenomaan ulkopoliittisten kysymysten käsittelyssä lehdistö on osoittanut pidättyväisyyttä,
harkintaa ja vastuuntuntoa varsinkin viime aikoina”.194 Paasikiven kokemukset olivat
kuitenkin päinvastaiset. Huolestunut presidentti korosti toimittajille sodan jälkeistä herkkää ilmapiiriä, joka asetti lehtimiehet erityisen vastuulliseen asemaan. Edesvastuuton kirjoittelu ei palvellut kenenkään etua: ”On muistettava, että Suomi elää vielä välirauhan
alaisena, välirauha panee meille suuria velvollisuuksia ja antaa Neuvostoliitolle suuria
oikeuksia. Sen vuoksi hallituksen puolesta minä nyt teitä, hyvät herrat ja naiset, lehtien
päätoimittajat, kehotan ja pyydän valvomaan, että teidän lehdissänne kirjoitukset eivät
sisällä sellaista, mikä voi herättää Neuvostoliitossa epäilyksiä ja epäluuloja siitä, että Suo190. Paasikiven linjan ensimmäinen tavoite oli solmia virallinen rauhansopimus sodan osapuolten kanssa. Toisaalta Suomi tarvitsi kahden hävityn sodan jälkeen poliittista uudistumista: ”Me sovitamme politiikkamme
uusien olojen mukaan-- . Politiikkamme periaate on hyvät välit Neuvostoliittoon.” Kolmas Paasikiven linjalle ominainen piirre oli lehdistön vastuun korostaminen. Etenkin NL:a koskevassa kirjoittelussa tuli noudattaa äärimmäistä varovaisuutta. Paasikivi kiinnitti huomiota myös lähihistorian tarkasteluun ja kehotti
ottamaan oppia aiemmin tehdyistä virheistä. Ulkopolitiikan peruspiirteisiin lukeutui myös poliittisen realismin tunnustaminen, jossa Paasikivi näki suomalaisten heikkouden: ”Uskotaan, kuten asioiden toivotaan
olevan, ja toimitaan ikään kuin se, mitä toivotaan, olisi totta”. Paasikiven ulkopoliittinen linja saavutti
1950-luvulle tultaessa neuvostojohdon luottamuksen. J. K. Paasikivi 2.10, 18.11.1944; 22.2, 18.11,
19.11.1945; 7.2.1946. Paasikivi 1985, 36, 56, 106, 244–245, 277–278. Ks. myös esim. Polvinen 1970, 77;
1995, 431; Apunen 1977, 21–25; Salminen 1979, 72–79; 1982, 17; Seikko Eskola, ”Itsesensuuri Suomen
tiedotusvälineissä” (art.). Kanava 5/1985; J.K. Paasikivi, ”Sitkeä työ ja yksimielisyys on vievä onnelliseen
tulokseen” (puhereferaatti). HS 2.1.1950.
191. Pajunen 1970, 88–89. Paasikivi oli jo nuorena kosketuksissa julkiseen sanaan. Opiskeluaikanaan hän toimi
korjauslukijana ja kirjoitti artikkeleita Uudessa Suomettaressa sekä US:ssa. Sanomalehtiin hän kirjoitti etupäässä rahataloudesta sekä maataloudellisista kysymyksistä. Torvinen 1970, 157.
192. Ks. esim. J.K. Paasikivi 1.2, 14.7, 26.11.1946; 12.1, 6.5, 27.11.1947; 7.1, 19.5, 21.5.1948; 10.10.1953;
14.7.1955. Paasikivi 1985, 276, 337, 408–409, 453, 511, 532, 612–614; 1986, 370, 498.
193. Pajunen 1970, 89–90; Salminen 1979, 66–68, 147–150, 195–197; Perko 1988, 50. US otti Pekkalan ohjeet
tyynesti vastaan, mutta valitti samalla pääministerin aiempien kannanottojen vaikutuksia siivolliseen keskusteluun. ”Poliittisen keskustelun sävy”. US 7.9.1947.
194. ”Julkisen sanan vapaus”. US 14.4.1946.
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men puolella ei olisi todellista pyrkimystä ystävyyteen ja luottamuksellisiin väleihin Neuvostoliiton kanssa.”195
Paasikivi piti lehdistön varovaista kirjoittelua koko Suomen edun mukaisena: ”Hallitus
ja kansa ja maa saavat maksaa kaikki ne ikkunalasit, jotka sanomalehtimiehet rikkovat”.196 Hän ei vaatinut itänaapurin sokeaa nöyristelyä, vaan rauhanomaisen rinnakkaiselon mahdollistavaa ymmärtämystä. Maltillinen kirjoittelu palveli paitsi suomalaisten
poliitikkojen myös Suomen kansan etua Neuvostoliiton silmissä. Presidentti viittasi toistuvasti käsitykseensä, että ”Suomen ulkopolitiikka ei saa johtaa niin, että se joutuisi ristiriitaan Neuvostoliiton kanssa”. Itänaapurin kanssa oli rakennettava luottamukselliset suhteet. Suomen oli asetuttava jopa sodassa Neuvostoliiton puolelle.197 Keskeistä oli saada
sanomalehtimiehet käsittämään, etteivät he ”tuottamuksellakaan, ei ymmärtämättömyydessä eikä tahtomattaan vahingoita maata”. Asian sisäistäminen edellytti taitoa ja kykyä,
jota lehtimiehiltä oli Paasikiven mielestä lupa vaatia.198
Myös pääministeri Mauno Pekkala ravisteli lehtimiehiä, ensimmäisen kerran heinäkuun viimeisenä päivänä 1946. Hänen radiopuheensa ydin kiteytyi jo totutusti varoituksiin harkitsemattoman kirjoittelun haitallisista vaikutuksista paitsi tulevien rauhanehtojen
yleensäkin Neuvostoliiton suhteen. Puhetta kommentoi johtavista sanomalehdistä vain
SS.199 Pekkala patistikin uudelleen toimittajia varovaisiksi vain kaksi kuukautta radiopuheensa jälkeen. Hän nosti lehtimiehille marraskuussa 1946 järjestetyssä tilaisuudessa itsesensuurin näkyvästi esille. Pekkala teroitti lehtimiesten henkilökohtaista vastuuta ja
tehosti vetoomustaan kansainvälisellä kytkennällä: ”Rohkenen yhteisen hyvän nimissä
vedota teihin, tehkää itse sensuuri keskuudessanne, kuten tekivät Englannin ja Yhdysvaltojen journalistit sodan aikana. Kirjoittakaa siis artikkelinne ja uutisenne niin, että asioiden hoitamisesta vastuussa olevat henkilöt eivät teidän vuoksenne joudu vaikeuksiin.”200
195. Pääministeri Paasikiven selostus ja vastauspuheenvuoroja sanomalehdistön edustajille järjestetyssä tiedotustilaisuudessa helmikuun 11. päivänä 1946. Paasikivi 1956 II, 43. Itse asiassa lehdistölle suunnattuja
puhutteluja järjestettiin kaksi: 8.2. Helsingin ja 11.2. maaseutulehtien päätoimittajille. J.K. Paasikivi 8.2,
11.2.1946. Paasikivi 1985, 278. Paikalla oli myös Kekkonen. Sytykkeen tilaisuuden järjestämiseen Paasikivi sai valvontakomissiolta, joka oli valittanut, että ”Uudessa Suomessa, Ilkassa ym. lehdissä oli ollut kirjoituksia, jotka oli tähdättyjä Neuvostoliittoa, Yhdistyneitä Kansakuntia ja demokratiaa vastaan”. Komission edustaja ilmoitti jyrkkäsanaisesti, ettei se ”tule sallimaan tällaisen fasistisen propagandan jatkumista”.
J.K. Paasikivi 7.2.1946. Paasikivi 1985, 277–278. Ks. myös pikakirjoitusptk sanomalehtimiehille järjestetystä informaatiotilaisuudesta 11.2.1946. VtA, KA.
196. Pääministeri Paasikiven selostus ja vastauspuheenvuoroja sanomalehdistön edustajille järjestetyssä tiedotustilaisuudessa helmikuun 11. päivänä 1946. Paasikivi 1956 II, 43.
197. J.K. Paasikivi 19.5.1946. Paasikivi 1985, 312.
198. Pääministeri Paasikiven selostus ja vastauspuheenvuoroja sanomalehdistön edustajille järjestetyssä tiedotustilaisuudessa helmikuun 11. päivänä 1946. Paasikivi 1956 II, 42–61. Ks. myös Salminen 1979, 77–78;
Heikkilä 1991, 276.
199. Mauno Pekkalan radiopuhe 30.7.1946. Valtioneuvoston tarkastuselinten kirjeistö 1945–1947, Fa 3. VteA,
KA. SS piti pääministerin vaatimuksia mielenmaltin ja pidättyväisyyden säilyttämiseksi oikeina. Lehti esitti
samalla tyytymättömyytensä valtiovaltaan tiedon välittäjänä: ”Mutta toisaalta olisi myöskin ollut toivottavaa, että hallitustaholla olisi tässä arkaluontoisessa, mutta samalla ihmisten mieltä erikoisesti kiinnostavassa kysymyksessä alun alkaen voitu pitää yllä tavallista läheisempää yhteyttä mm. lehdistöön.” ”Pääministeri Pekkala” (jk.). SS 1.8.1946.
200. Pääministeri Mauno Pekkalan esitelmä päätoimittajille 21.11.1946. Valtioneuvoston tarkastuselinten kirjeistö 1945–1947, Fa 3. VteA, KA. Ks. myös Salminen 1980, 151; J.K. Paasikivi 22.11.1946. Paasikivi
1985, 389. Esko Salmisen mukaan Pekkalan puheessa käytettiin ensimmäisen kerran itsesensuuri-sanaa
siinä merkityksessä, joka yleistyi 1970-luvulla. Salminen 1979, 32.
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Ainoastaan VS kommentoi pääministeri Pekkalan puhuttelua. Lehden mielestä se tuli
ymmärtää vetoomuksena ja varoituksena lehdistölle. Puhuttelu terävin kärki oli VS:n
mukaan suunnattu tiettyihin maaseutulehtiin, sillä ”suuret pääkaupunkilehdet ovat siistineet kasvonsa, peittäneet suoranaiset Neuvostoliiton vastaiset hyökkäyksensä pumpuliin”.
Kansandemokraattien pää-äänenkannattaja piti pääministerin puuttumista lehdistön kirjoitteluun luonnollisena varsinkin, kun valvontakomissio oli kiinnittänyt asiaan huomiota. ”Mutta on kansallista tietoisuutta loukkaavaa, että tähän ilmiöön tartutaan vain
loukattujen ulkovaltojen siihen kiinnittäessä huomiota”, lehti ihmetteli. Asia olisi pitänyt
hoitaa sen mielestä itsenäisesti ilman valvontakomission erillistä kehotusta.201
Paasikiven ja muun valtiovallan herkkyys reagoida lehdistön kirjoitteluun johtui
maamme geopoliittisesta asemasta, ulkopoliittisesta suunnanmuutoksesta ja valvontakomission läsnäolosta Suomessa. Valvontakomission jäsenten enemmistö oli koottu neuvostoliittolaisista, mikä lisäsi sen pelotevaikutusta. Aseenaan se käytti tarvittaessa välirauhansopimuksen 21. pykälää, jonka se tulkitsi siten, että Suomi on sopimuksessa sitoutunut kieltämään YK:lle ja Neuvostoliitolle vihamielisen propagandan. Kari Sulevon
mukaan suomalaislehdistön asenne Neuvostoliittoa kohtaan muuttuikin toisen maailmansodan jälkeen ratkaisevasti. Itäisestä naapurista alettiin kirjoittaa korostetun myönteisesti202.
Lehdistön asema oli hankala uuden ulkopolitiikan muodostamisvaiheessa. Kasvukipuja aiheutti esimerkiksi se, että lehdistön uutisointia pidettiin itänaapurissa usein maan
virallisena kantana. Ongelmia oli myös suomalaislehdistön kirjoittelun tulkinnassa. Valvontakomissio tulkitsi muiden muassa HS:n, SS:n ja US:n203 kommunismin vastaisen kirjoittelun sosialismin emämaan, Neuvostoliiton, arvosteluksi. Vaikka neuvostovetoinen
komissio ei puuttunut aktiivisesti julkiseen sanaan, sai lehdistö tottua kritiikkiin kiertoteitse. Valvontakomissio ilmaisi lehdistöä koskevat huomautuksensa ylimmälle poliittiselle johdolle. Vastaanottajina toimivat joko Paasikivi tai joku hallituksen jäsenistä. Valvontakomissio sai tukea negatiiviselle palautteelleen neuvostolehdistöltä ja suomalaisilta
kommunistijulkaisuilta.204 Yksikään johtava sanomalehti ei kuitenkaan joutunut sensuurin erityiseksi silmätikuksi 1944–1947.205
Paasikiven ja muun valtiovallan suhde lehdistöön kytkeytyi idänpolitiikkaan. Vasta
tämän jälkeen tulivat sisäpoliittiset syyt. Esko Salmisen mukaan on kuitenkin ”jopa mahdotonta mitata, minkä vaikutuksen presidentti Paasikiven soitot, puhuttelut ja puheet teki201. VS kuvasi tilannetta kansalliseksi ongelmaksi: ”Tilannehan on sikäli omalaatuinen, että – IKL:n lehdistö
lukuunottamatta – ei ainoatakaan lehteä, ei pahintakaan sotakiihottajaa, lakkautettu, että ainoakaan päätoimittaja, häikäilemättöminkään kansan sielun turmelija, ei joutunut väistymään paikaltaan. Ei mitään rehellistä itsetilitystä, ei mitään syvällistä uudelleenarviointia, ainoastaan joustava sopeutuminen tilanteeseen,
myrkynkylvön aloittaminen uusin peitetyin muodoin, uuden tilaisuuden odotteleminen ja valmisteleminen.
”Lehdistön vapaus ja lehdistön vastuu”. VS 21.12.1946.
202. Sulevon tutkimuksen mukaan noin puolet 1945–1955 julkaistuista pääkirjoituksista otti myönteisen kannan
Neuvostoliittoon. Kielteisimmin itänaapuriin suhtautuivat RKP:n ja Kok:n lehdet, vaikkei niistäkään löytynyt yhtään täysin Neuvostoliitto-vastaista pääkirjoitusta. Myönteisimmin NL:n kokivat kommunistilehdet
ja sosialidemokraattiset lehdet. Vähiten suoria kannanottoja NL:sta esitettiin Ml:n ja Edistyksen/Suomen
kansanpuolueen lehdissä. Sulevo 1974, 47.
203. Salminen 1979, 48, 69. Ks. myös Suistola 1994, 33 (erit. nootti 27).
204. Vilkuna 1962, 178–179; Salminen 1979, 61–70; J.K. Paasikivi 7.2.1946. Paasikivi 1985, 277–278; Vihavainen 1991, 40–41.
205. Salminen 1979, 61, 68–71
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vät toimituksiin.” Vuosina 1944–1948 noudatettiin joka tapauksessa äärimmäistä varovaisuutta Neuvostoliitosta kirjoitettaessa. Presidentin aktiivisuus ei voinut olla vaikuttamatta
kehitykseen. Paasikiven arvovallalla ja määrätietoisella ohjauksella oli keskeinen vaikutus Suomen julkisen sanan pidättäytyvään asenteeseen Neuvostoliittoa kohtaan.206 Valtiovalta ei kuitenkaan halunnut lehdistön ohjailulla tukahduttaa tai edes loukata sananvapautta. Paasikivi piti ohjeenaan lakia ja sen toteutumista: ”Sanomalehdet saavat toimia
lakien mukaan.”207 Toisinaan ankarista paimenen otteistaan tunnettu presidentti korosti
myös sananvapautta: ”Meillä on sananvapaus. Se on turvattu ei ainoastaan perustuslailla,
vaan me olemme myös rauhansopimuksessa sitoutuneet ylläpitämään sananvapautta.”208
Sanomalehtien päätoimittajat ottivat Paasikiven ripitykset tyynesti vastaan. Hänen paimennuksiaan ei kommentoitu johtavien lehtien palstoilla. Paasikiveä ei pidetty lehtikirjoitusten sisältöä säätelevänä diktaattorina. Presidentti pyrki opettamaan ja ohjaamaan lehtimiehiä ulkopolitiikkansa taakse: ”Minun politiikkani on saada koko Suomen kansa tälle
ulkopoliittiselle linjalle”.209 Taimi Torvisen mukaan Paasikivellä oli demokraattiseen järjestelmään sovellettu autoritäärinen ote lehdistöstä.210
Vaikka valtiovallan ote lehdistöstä oli tiukka, sen ylläpitäminen ei ollut aina ongelmatonta. Oli kyse kahden valtiomahdin välisestä vuorovaikutuksesta, jossa molemmat tiedostivat korvaamattomuutensa. Lehdistö oli kuitenkin pikkuveljen asemassa. Sen totesi
myös HS:n pääkirjoituksen tekijä, joka valitteli lehdistön huonoa arvostusta: ”Onpa tuntunut varsinkin nykyisissä poikkeuksellisissa oloissa joskus siltä kuin valtiovallan taholla ei
täysin tajuttaisi eikä tunnustettaisi sanomalehdistön merkitystä nykyaikaisen yhteiskunnan hermoverkostona.”211Konfliktitilanteiltakaan ei vältytty. Eljas Erkon mukaan ne olivat väistämättömiä: ”Puolustaessamme omia intressejämme, joudumme, vaikka teemmekin työtä saman päämäärän hyväksi kuin valtiovalta, joskus konfliktiin valtiovallan
kanssa.”212
Vaikka lehdistön ja valtiovallan suhteet kärjistyivät ajoittain, Erkko esitti, ”ettemme
mitään niin paljon toivoisi, kuin että lehdistön ja valtiovallan suhteet voitaisiin pysyttää
avomielisinä, suorina ja luottamuksellisina”.213 Esko Salmisen mukaan suurimman ongelman Suomen valtiovallalle ja sensuuriviranomaisille muodostivat ruotsalaiset sanomalehdet. Törmäsiväthän Suomen maaperällä yhteen pohjoismaiseen sananvapauskäsitteeseen
206. Sotilaallisesti ja poliittisesti kireänä aikana oli luonnollista, että Paasikivi keskitti lehdistön opastamisessa
huomion ulkopolitiikkaan. Ajoittain hän näki kuitenkin tarpeelliseksi puuttua myös sisäpolitiikkaan. Perko
1988, 51; Salminen 1996, 34. Ks. myös Salminen 1979, 78–79.
207. J.K. Paasikivi 20.4.1948. Paasikivi 1985, 599–600.
208. J.K. Paasikivi 27.4.1948. Paasikivi 1985, 602–603.
209. Paasikiven lausunto SNS-lehdelle. ”Suomi seisoo Neuvostoliiton rinnalla”. VS 15.2.1947.
210. Torvinen 1970, 154. Ks. myös Taimi Torvinen, ”Paasikivi piti toimittajia nuhteessa” (art.). Aamulehti
27.11.1970.
211. ”Julkisen sanan päivä”. HS 21.4.1946.
212. Eljas Erkko, ”Suomen sanomalehdistö sodan aikana”, Suomen lehdistö 9–10/1943, 1. Intressien puolustaminen sai valtakunnan suurimman lehden poikkeuksellisen rajuun hallituksenvastaiseen hyökkäykseen
syksyllä 1946. Pekkalan ministeristön kaavailut sanomalehtien kuljetusmaksujen korottamisesta eivät miellyttäneet. HS:n pääkirjoituksen tekijä ryöpytti hallitusta selvin sanoin: ”Nykyisen hallituksen suhde sanomalehdistöön on kaiken aikaa useissakin suhteissa ollut kylmäkiskoisuudessaan suorastaan käsittämätön-ei se lienee selitettävissä muuten kuin että hallituksella on näissä asioissa huonot neuvonantajat ja ettei hallitusmiehillä itsellään riitä tarpeeksi aikaa näihin asioihin syventymiseen.” ”Sanomalehdistökö seinää vasten?”. HS 27.10.1946. Ks. myös ”Ajankohtaisia lehtiasioita” (art.). US 28.12.1946.
213. Eljas Erkko, ”Suomen sanomalehdistö sodan aikana”, Suomen lehdistö 9–10/1943, 1.
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ja avoimeen uutisointiin perustuva länsimainen journalismi ja yhdenmukaistetun neuvostolehdistön harjoittama marxilaisen maailmankuvan tarjoaminen.214 Myös J. K. Paasikivi
tuskastui ruotsalaislehtiin: ”Niillä on kyllä hyvä tarkoitus, mutta usein niiden kirjoittelut
tekevät enemmän pahaa kuin hyvää.”215
Valtiovallan puuttuminen lehdistön kirjoitteluun synnytti keskustelua lehtimiesten
kokoontumisissa. Vaatimus toimittajan henkilökohtaisesta vastuusta hyväksyttiin. Se kävi
ilmi jo 1946 järjestetyssä Pohjoismaisessa sanomalehtikokouksessa, jossa itsesensuuria
pidettiin suoranaisena välttämättömyytenä. Ivar Anderson korosti, etteivät yritykset puuttua lehtiasioiden järjestelyihin sensuurin tai kieltojen avulla onnistu pitkällä aikavälillä.
Sen sijaan ”kovennettu lehdistön itsekontrolli johtaisi varmasti hyviin tuloksiin”. Anderson peräsi lehtimiesten lisäkoulutusta, jolla toimittajat saataisiin omaksumaan ”suurempaa vastuuntunnetta ja arvostelukykyä”.216 Suomen kohdalla itsesensuuri liittyi olennaisesti neuvostotiedottamiseen. Olihan itäinen naapurimme osoittautunut hyvin herkäksi
kriittistä kirjoittelua kohtaan.217”Sen vuoksi on lehdistön entistä tarkemmin seulottava
pois kaikki liiallinen tendenssimäisyys ja sensatiotuntu kansainvälisistä uutisista”, vaati
Suomea sanomalehtikokouksessa edustanut Yrjö Kaarne218.
Pariisin rauhansopimuksen solmiminen, sensuurin otteen löystyminen ja sensuroitavan materiaalin väheneminen vaikuttivat virallisen sensuurin alasajoon 1947. Ennakkosensuuri muiden paitsi ulkopoliittisten sanomalehtikirjoitusten osalta poistettiin jo vuoden
alussa. Lopullisesti sensuuri lakkasi 15.10.1947, jolloin asetus kumottiin. Julkaisukieltoon asetetun materiaalin määrä oli ehtinyt kutistua jo minimiin (Taulukko 1). Sensuurin
virallisessa lakkauttamisessa oli kyse enää muodollisesta toimenpiteestä.219
Taulukko 1. Sensuurin kieltämien uutisten ja artikkeleiden määrä 1944–1947.
Vuosi

Määrä

1945

153

1946

83

1947

10

Yhteensä

246

Lähde: Salminen 1979, 59.

Johtava lehdistö kommentoi sensuuriasetuksen lakkauttamista helpottuneena. HS piti
kehitystä luontevana, koska olot ”ovat huomattavasti tasautuneet ja koska maamme sanomalehdistö muutamia harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta on osoittanut esiintymisessään kiitettävää vastuuntuntoa ja arvostelukykyä”.220 SS, joka Touko Perkon mukaan jouSalminen 1979, 73, 197. Ks. myös Salminen 1976, 155; Perko 1988, 129.
J.K. Paasikivi 1.2.1946. Paasikivi 1985, 276. Ks. myös 26.4.1946. Paasikivi 1985, 298–299.
”Lehdistö ja yhteiskunta” (art.). Suomen lehdistö 6–7/1946, 4–5.
Vilkuna 1962, 180; Salminen 1979, 196; Hemanus 1983, 166; Perko 1988, 52, 129; Tommila & Salokangas
1998, 236; ”Painovapauslakia muutetaan” (art.). Suomen lehdistö 3–4/1947, 3.
218. Ote Yrjö Kaarneen puheenvuorosta Pohjoismaisessa sanomalehtikokouksessa 1946. ”Lehdistö ja yhteiskunta” (art.). Suomen lehdistö 6–7/1946, 5. Ks. myös esim. ”Julkinen sana meillä ja Pohjoismaissa”. HS
4.10.1946; ”Sanomalehdistön itsetutkiskelua”. US 3.10.1946.7; A. Ajanhammas, ”Lehdistön vapaus ja
Tohlopin ihmeet” (pak.). VS 7.10.1946.
219. Hyvämäki 1954, 137; Favorin 1969, 20; Salminen 1979, 78–79; ”Sensuuri lopetetaan”, Suomen lehdistö 9–
10/1947, 6. 1944 sensoreita oli 181, 1945 102 ja 1947 enää 15. Salminen 1979, 63.

214.
215.
216.
217.
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tui erityisen usein sensuurin hampaisiin 221, kommentoi asiaa tyytyväisenä: ”Poikkeuksellisen ajan poikkeusmääräysten kumoamista tervehtii jokainen demokraatti suurella
ilolla.”222 Samalla lehdet kuitenkin muistuttivat, ettei vapaus merkinnyt ”vastuusta
vapautumista julkisen sanan käytössä”.223
Virallisen sensuurin lakkauttaminen ei muuttanut juuri lehdistön arkea. Sanomalehdistö suhtautui totuttua tapaa noudattaen edelleen vakavasti vetoomuksiin, joita sille kansakunnan turvallisuuden ja itsenäisyyden säilymisen nimissä tehtiin. Sensuuri muuttui
itsesensuuriksi. Prosessista tuli osa tiedotusvälineiden sisäistä päätöksentekoa. Lehtimies
itse karttoi herkkiä aiheita tai pyrki käsittelemään niitä silkkihansikkain.224 Itsesensuurin
alkamiselle ei ole määriteltävissä päivämääriä. Jouni Suistolan mielestä kyse oli luonnollisesta jatkosta sodanaikaiselle ennakkosensuurille225. Eljas Erkon mukaan itsesensuuri
oli kuitenkin kuulunut osaksi lehtimiestyötä jo maailmansotien välisenä aikana: ”Olemme
rauhan vuosina itse tottuneet sensuroimaan itseämme.”226
Sensuuriasetuksen kumoamista seurasi rikoslain kiristäminen. Valtiovalta lujitti otettaan lehdistöstä. Hallitus esitti rikoslakiin muutosta, jolla kurittomia toimittajia voitiin
rangaista vankeudella. Toukokuussa 1948 voimaan astuneen lain nojalla toimittajille voitiin tuomita jopa kahden vuoden vankeusrangaistus ulkovaltoja herjaavasta ja Suomen
ulkosuhteista vaarantavasta kirjoittelusta. Syytteen nostamiseen tarvittiin kuitenkin presidentin määräys.227
Johtava lehdistö yleensä tuomitsi lainmuutoksen. US ei hyväksynyt sananvapauden
rajoittamista, vaan ”miellyttävintä olisi, jos julkinen sana tuntisi oma-aloitteisesti vastuunsa niin syvästi, ettei ulkovaltoihin kohdistuvassa kirjoittelussa esiintyisi mitään epäkorrekteja, vielä vähemmän tietoisesti halventavia piirteitä”.228 Myös HS piti lainmuutosta arveluttavana ja jopa Pariisin rauhansopimuksen 6. artiklan vastaisena.229 SS piti
hanketta niin ikään epäilyttävänä, sillä ”esitetyn lain perusteella voitaisiin miltei joka
päivä asettaa syytteeseen lukuisia lehtiä”.230 VS oli puolestaan valmis hyväksymän lain,
koska ”jonkinlainen karanteeniaika siis on tarpeen, jotta Neuvostoliittoon nähden saavutetaan samanlainen asiallinen suhtautuminen, joka vanhastaan on vallinnut läntisiin suurvaltoihin nähden”.231 Mk ei puuttunut rikoslaista käytyyn keskusteluun.
220. ”Poikkeussäännöksistä vapautuminen”. HS 5.7.1946. Ks. myös ”kansalaisvapauksien palautus”.
15.10.1947.
221. Perko 1988, 36. Ks. myös Salminen 1979, 217 (Liite).
222. ”Vapaus velvoittaa”. SS 14.10.1947.
223. Ks. esim. ”Sanomalehdistön vapaus”. US 15.10.1947.
224. Ks. itsesensuurista esim. Salminen 1996, 20–21; Seikko Eskola, ”Itsesensuuri Suomen tiedotusvälineissä”
(art.). Kanava 5/1985; Max Jakobson, ”Itsesensuurista” (art.). Kanava 3/1975, 133–134; Carl-Gustaf
Lilius, ”Suomalainen itsesensuuri” (art.). Kanava 1/1975, 22–28.
225. Suistola 1994, 31.
226. Eljas Erkko, ”Suomen sanomalehdistö sodan aikana”, Suomen lehdistö 9–10/1943, 1.
227. ”Joka painotuotteella, kirjoituksella, kuvallisella esityksellä tahi muulla ilmaisuvälineellä taikka muutoin
julkisesti ja tahallansa halventamalla vierasta valtiota aikaansaa vaaran, että Suomen suhteet vieraaseen valtioon vahingoittuvat, rangaistakoon vankeudella enintään kahdeksi vuodeksi tai sakolla-- . Syytettä 4a §:n
mukaan rangaistusta rikoksesta älköön virallinen syyttäjä tehkö, ellei tasavallan presidentti sitä määrää.” L
8 toukok. 1948, Ri 14 4a §. Lakikirja 1951, 161.
228. ”Julkinen sana ja vieraat valtiot”. US 18.12.1947.
229. ”Painovapaus ja kansainväliset suhteet”. 6.6; ”Julkisen sanan oikeusturva”. HS 25.11.1947
230. ”Painovapaus”. SS 25.10.1947.
231. ”Lehdistö ja ulkopolitiikka”. VS 19.3.1947.

64
Rikoslain muutos vahvisti jo aiemmin päätään nostanutta lehdistön itsesensuuria. Laki
korosti lehtimieskunnan omaa roolia vastuullisessa kirjoittelussa. Toisaalta valtiovallan
muodollinen ”holhoojan rooli” suhteessa lehdistöön säilyi ennallaan. Lehdistön sananvapaus sidottiin uuteen lakiin. Vaikka valtiovalta tyytyi yleensä nuhtelemaan kyseenalaiseen
kirjoitteluun syyllistyneitä lehtiä, myös muutettuun rikoslakiin turvauduttiin232. Tämän
saivat kokea muun muassa maalaisliittolaisten Karjalan Maan ja Keskisuomalaisen päätoimittajat Onni Mikkola ja M. E. Juusela.233 Käräjille asti edenneet kiistat olivat kuitenkin harvinaisia. Muutamilla tapauksilla lehdistö saatiin uskomaan, että valtiovalta oli tarvittaessa valmis käyttämään järeintä asearsenaaliaan. Paineet itsesensuurin toteuttamiseen kasvoivat. Jokaisen riskialttiin kirjoituksen julkaisemista oli punnittava huolellisesti.
Itsesensuurin olemassaolosta tuli 1940-luvun lopulla suorastaan lehdistön elinehto. Lehtimiesten täytyi tunnistaa ne kirjoittelun rajat, jotka määriteltiin maan etujen mukaisiksi.
Lehtimiesten vastuuta tähdensi myös pääministeri Fagerholm joulukuussa 1949 Bromarvissa pitämässään puheessaan:
Suomi on demokraattinen maa. Meillä ei ole enää ennakkosensuuria. Hallitus ei
voi ottaa vastatakseen lehtien kirjoituksista. Lehdet saavat kirjoittaa vapaasti,
minkä pitäisi kehottaa niitä varovaisuuteen. Maa sellaisenaan joutuu kuitenkin
vastaamaan lehtien sisällöstä. Isänmaalle lojaalin lehdistön pitäisi aina pitää tämä
mielessä. Näin yleisesti tapahtuukin, mutta silloin tällöin julkaistaan muita kansakuntia ärsyttäviä kirjoituksia ja pakinoita sekä käytetään loukkaavia ilmaisumuotoja.234
Kokoomuksen pää-äänenkannattajan US:n mukaan sananvapaus ja siihen liittynyt vastuu olikin omaksuttu Suomessa hyvin: ”Suomen sanomalehdistö ja sanomalehtimieskunta on aina pitänyt kunniassa sananvapautta ja katsonut sen tärkeimmäksi edellytykseksi toiminnalleen julkisen sanan viljelijänä.” Kirjoittaja kuitenkin muistutti, että samaan
aikaan maassamme toimi myös ”pieni ryhmä lehtiä”, joka oli omaksunut aivan toisenlaisen sananvapauskäsitteen: ”Sana on vapaa vain silloin, kun tämä ryhmä itse sitä käyttää,
mutta muiden suut ovat tukossa.” US:n pääkirjoituksen tekijä viittasi kritiikillään kommunistilehdistöön, mutta totesi tämän poikkeuksen vain ”vahvistavan säännön”. Sananvapaus oli Suomessa käsitetty aina ”arvokkaaksi ja arvossa pidettäväksi”, eivätkä yksittäiset ryhmittymät voineet horjuttaa sen asemaa.235

232. Vrt. Hokkanen 1996, 393. Myös Esko Salminen ( Salminen 1988, 274.) kirjoittaa, ettei rikoslain 14 luvun 4 a
pykälää sovellettu kertaakaan, mikä pitääkin paikkansa johtavan lehdistö osalta. Karjalan Maan tapaus oli
poikkeus myös maakuntalehdistössä.
233. Mikkola ja Juusela julkaisivat lehdissään syyskuussa 1948 Zhdanovin kuolemaa käsitelleen artikkelin. Kirjoitus oli sävyltään kriittinen ja siinä esitettiin NL:a ”halventavia” lausumia. Paasikivi tulkitsi yhdessä valtioneuvoston kanssa kirjoituksen aiheuttaneen uhan itäsuhteille. Presidentti nostatti syytteen päätoimittajia
vastaan. Tuomio annettiin 27.9.1948. Teko katsottiin tahalliseksi ja syylliset tuomittiin 150 markan päiväsakkoihin (18 000 mk) tai varojen puutteessa 150 päivän vankeuteen. ”Sanomalehtiä syytteeseen” (art.).
Suomen lehdistö 10/1948, 2; J.K. Paasikivi 4.9.1948. Paasikivi 1985, 650. SS ja VS tuomitsivat Karjalan
Maan kirjoittelun. ”Karjalan Maan tapaus”. SS 7.9.1948; ”Karjalan Maan tapaus”. 9.9; ”Mitkä ovat lieventävät asianhaarat?”. VS 1.10.1948. Mk ei puuttunut asiaan.
234. K.A. Fagerholmin puhe Bromarvissa 11.12.1949. ”Lehdistön vastuu”. Suomen lehdistö 1/1949, 2.
235. ”Sananvapaus”. US 3.11.1949. Ks. myös Carl-Gustaf Lilius, ”Suomalainen itsesensuuri” (art.). Kanava 1/
1975; Max Jakobson, ”Itsesensuurista” (art.). Kanava 3/1975.
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J. K. Paasikiveä on pidetty lehdistön paimenena 1940-luvulla. Esko Salmisen mukaan
presidentin rooli oli ratkaiseva myös lehdistön itsekurin vahvistajana: ”Sodanjälkeisen
itsesensuurin perustan laski Paasikivi.”236 Paasikiven merkitys ja henkilökohtainen auktoriteetti olivatkin omaa luokkaansa. Hän nousi jo korkean iän ja virka-asemansakin puolesta erityisrooliin. Pääministerin ja presidentin asema sekä Paasikiven linjana tunnetun
ulkopoliittisen suuntauksen tienraivaajana hänen sanoillaan oli poikkeuksellista painoarvoa. Se tunnustettiin myös Neuvostoliitossa: ”Tunnemme häntä kohtaan rajatonta luottamusta ottaen huomioon hänen entisen ja nykyisen toimintansa.”237 Johtava sanomalehdistö ei liioin kritisoinut suorasanaista paimentaan. Paasikiven kokemus, ”viisaat ja
vakaat sanat” sekä vahva auktoriteetti pantiin sen sijaan kunnioituksella merkille.238
Paasikiven johtavasta asemasta huolimatta vastuu lehdistön ohjaamisesta jakaantui
muutamille ylimmille päättäjälle 1940-luvun lopulla. Valvontakomission lisäksi sanomalehtikirjoitteluun vaikuttivat pääministerit Pekkala ja Fagerholm sekä ministerit Wuori ja
Kekkonen. Tosin Fagerholmin pääministerikaudella ei tiettävästi järjestetty ainoatakaan
informaatiotilaisuutta sanomalehdistön edustajille239. Valvontakomission ja valtiovallan
lisäksi lehdistön edesottamuksiin kiinnitettiin huomiota neuvostolehdistössä. Se kommentoi suorasukaisesti suomalaislehtien arveluttavia kirjoituksia. Taustatukea teräviin sivalluksiinsa se sai valvontakomissiolta ja Suomen kommunistijulkaisuilta, jotka pyrkivät
löytämään ”fasistisia” ja ”hitleriläisiä” ilmiöitä kaikkialta. Vaikka muu suomalainen sanomalehdistö tunsi neuvostolehdistön kritiikin juuret, jouduttiin niiden takia olemaan entistäkin tarkempana ulkopoliittisten kirjoitusten sävyssä.
Lehdistön reaktioista valtiovallan informaatio- ja ohjaustilaisuuksiin, puhutteluihin,
käskyihin ja kieltoihin on vaikea saada selvyyttä. Valtakunnan johtavat lehdet eivät kommentoineet palstoillaan juurikaan heitä koskeneita neuvontatilaisuuksia 1940-luvun
lopulla. Lukijakunnalle ei välitetty tietoa lehden kirjoitustyyliin vaikuttaneista valtiovallan toimista. Toimitus piti saamansa ripitykset sisäpiiritietonaan. Juttuja karsittiin ja kirjoitusten tyyliä hiottiin kaikessa hiljaisuudessa. Harvat poikkeukset muodostivat SS, US ja
VS, joista kukin otti yhdessä pääkirjoituksessaan kantaa yhteen pääministeri Mauno Pekkalan pitämään puhutteluun vuosina 1946 ja 1947. Niissäkin taustavaikuttimena oli
yleensä pääministerin kommunistinen tausta. Ripityksen antajan persoonalla ei näin ollen
voida sanoa olleen mainittavaa merkitystä kommentoinnin määrään 1940-luvulla.
Lehdistön vaiteliaisuus tuntuu yllättävältä varsinkin, kun pääkirjoitus- ja artikkelipalstoilla käytiin jatkuvasti lehdistöön ja sananvapauteen liittyvää debattia 1940-luvulla
(Kuvio 7). Tällaista aineistoa julkaistiin erityisesti HS:n, SS:n ja US:n palstoilla. Selvästi
passiivisimpia olivat Hbl ja Mk. Kokonaismäärältään runsaimmin aiheeseen liittyviä pää-

236. Salminen 1979, 79.
237. Jelitsevin lausunto Paasikivestä. J.K. Paasikivi 22.2.1945. Paasikivi 1985, 106.
238. Ks. esim. ”Uusi presidenttikausi”. 10.3; ”Varma suunta”. 12.3.1946; ”Presidentin uudenvuoden puhe”. 2.1;
”Kansa ja maan perusarvot”. 9.12.1947; ”Presidentin uudenvuodenpuhe”. 2.1; ”Presidentin sopimuspuhe”.
10.4.1948; ”Uudenvuoden puheet”. HS 3.1.1949; ”Ny presidenten träder till”. Hbl 10.3.1946; ”Uuden presidentin vaali”. 10.3; ”Uusi isäntä”. 10.3.1946; ”Asemamme arviointia”. 2.1.1947; ”Päämiesten puheet”.
Mk 3.1.1948; ”Uusi liikkeellelähtö”. 10.3; ”Poliittisella pohjalla”. SS 5.11.1949; ”Tasavallan presidentin
ero”. 5.3.1946; ”Vakavia sanoja”. US 2.1.1948; ”Historiallinen vaali”. 10.3.1946; ”Presidentinvaali ja presidentin asema”. VS 8.11.1948. VS:n suhtautuminen Paasikiveen viileni selvästi vuoden 1948–1949 vaihteessa. Ks. esim. ”Uudenvuodentinat”. 3.1.1949; ”Kuka on vastuussa”. VS 26.5.1949.
239. Ks. esim. ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 25.4.1950.
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kirjoituksia julkaistiin vuosina 1946–1948. Lehdistön asema oli tuolloin pinnalla: sotasyyllisyyskysymys ratkesi, Pariisin rauhansopimus solmittiin, sensuuriasetus kumottiin ja
lehdistön kirjoittelua säädellyt rikoslaki muutettiin. Tämän jälkeen tasaantuneet lehdistöolot selittävät puolestaan lehdistöä koskevan kirjoittelun kokonaismäärän laskusuunnan
vuosikymmenen lopulla.
20

18

17
15

15
10

12

11

5
0
v. 1945

v. 1946

v. 1947

v. 1948

v. 1949

Kuvio 7. Lehdistöä ja sananvapautta käsitelleet pää- ja jälkikirjoitukset maamme johtavissa
sanomalehdissä 1.1.1945–31.12.1949.
Lähde: HS, Hbl, Mk (Karjalan Sanomat, Ilkka), SS, US ja VS 1.1.1945–31.12.1949.

2.2.2.2 Kekkosen ”rippisaarnat” ohjaavat lehdistöä 1950-luvulla
Kekkonen ei noussut merkittävään rooliin lehdistön ojentajana vielä 1940-luvulla, jolloin
hän joutui tyytymään lähinnä sivustakatsojan osaan. Kekkosen poliittinen status ei ollut
riittävän vahva ja vakiintunut. Tilanne muuttui uuden vuosikymmenen vaihteessa. Kahdeksankymmenen vuoden ikään ehtinyt Paasikivi alkoi olla liian vanha johtamaan dynaamista sanomalehdistöä. Toisaalta julkisuusarvoltaan poikkeuksellisen vilkas presidentinvaali ”herätti” Kekkosen. Ajoittain räikeäksi yltynyt vaalitaistelu jätti Maalaisliiton
ehdokkaaseen haavat, joiden umpeutuminen vaati aikansa. Toisaalta juuri ne antoivat
pääministerin asemaan nousseelle Kekkoselle voimaa puuttua lehdistön kirjoitteluun. Hän
teki sen suorasukaisesti etenkin ensimmäisten pääministerikausiensa aikana. Kekkonen
kritisoi, neuvoi ja ohjasi vastuulliseen sanan käyttöön.
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Kekkosen osallistui sanomalehdistön paimentamiseen 1950-luvun alussa tiiviissä
yhteistyössä Paasikiven kanssa. Sekä presidentti että pääministeri seurasivat herkeämättä
johtavan lehdistön kirjoittelua. Sopimattomiin teksteihin ei arkailtu puuttua. Erityisen kiusallisiksi osoittautuivat kommunistijulkaisut. Ne saivat Paasikiven toistuvasti suunniltaan. Pääministeri Kekkosen rooli oli kaksijakoinen. Hän takertui lehtikirjoitteluun joko
itsenäisesti tai Paasikiven valtuuttamana. Kekkonen kutsui lehdistön edustajia luokseen,
nuhteli ja neuvoi heitä oma-aloitteisesti tai pyysi presidenttiä puhumaan. Myös Paasikivi
saattoi velvoittaa Kekkosen lehdistöpaimenen rooliin.240 Tilanne tasaantui vuoden 1953
aikana. Kommunistijulkaisujen tai muun lehdistön kirjoitteluun ei enää puututtu entiseen
tapaan. Kehitys jatkui samansuuntaisena vuoteen 1956 saakka. Valtiovallan ”vaikeneminen” huomattiin lehdistössä ja paine esimerkiksi informaatiotilaisuusperinteen elvyttämiseksi kasvoi. Valtioneuvoston selostukset ajankohtaisista poliittisista ja taloudellisista asioista koettiin tärkeiksi241. Lehdistön edustajat lähestyivät Kekkosta lopulta yksityiskirjeillään, joissa he vaativat informaatiotilaisuuksien järjestämistä242.
Kekkonen käytti lehdistön paimentamisessa useita kanavia. Paasikiven esimerkin
mukaisesti hän puhutteli lehtien edustajia informaatiotilaisuuksissa243. Niissä toimittajat
saivat tietoa ajankohtaisista poliittisista asioista ja konkreetteja ohjeita ”oikeaoppiseen”
kirjoitteluun. Informaatiotilaisuuksien ohella Kekkonen ojensi lehdistöä pisteliäillä, hyvin
ajoitetuilla puheillaan, mikäli ulkopoliittisesti kaventuneella tiellä ei pysytty. Myös lehtikirjoitukset kuuluivat hänen vaikutuskeinoihinsa. Erityisen mieluisan foorumin sananvapauskeskustelulle tarjosivat SK ja Kyntäjä, joissa Kekkonen käsitteli aihetta useaan otteeseen244.

240. Paasikiven päiväkirjat osoittavat selkeästi ensinnäkin Kekkosen ja Paasikiven yhteistyön lehdistön ojentamisessa, toisaalta Paasikiven katkerat vuodatukset kommunistien kirjoittelua kohtaan ja kolmanneksi valtiomiesten herkeämättömän kiinnostuksen etenkin johtavan lehdistön kirjoittelua kohtaan. Ks. esim. J.K.
Paasikivi 28.5, 14.6, 1.7, 8.7, 28.7, 15.8, 12.10, 18.11, 23.11.1949; 4.1, 15.2, 13.4, 14.4, 10.5, 6.6, 13.6, 9.8,
12.9.1950; 5.1, 18.1, 30.1, 1.2, 7.2, 26.2, 13.3, 17.3, 6.4, 21.4, 22.6, 29.7, 12.8, 18.9, 22.9, 7.10.1951; 3.1,
22.1, 19.2, 17.6, 1.7, 6.8, 17.8, 6.10, 19.11, 26.–28.11.1952; 4.1, 6.2, 17.2, 2.7, 5.7, 5.8, 7.10, 10.10, 12.10,
15.11, 18.12.1953; 12.4, 13.5, 29.7, 13.8, 3.12, 16.12, 18.12.1954; 28.1, 11.2, 20.2, 12.3, 13.3, 19.4, 11.5,
14.7, 18.12.1955; 24.3.1956. Paasikivi 1986, 17–18, 20, 22–25, 28, 46, 53, 55, 66, 77, 108, 115–116, 121–
122, 130–131, 143, 172–173, 177, 179–180, 183, 185, 193, 196–198, 207–208, 214, 226, 232, 235, 243,
245–247, 261, 263, 266–267, 284, 287, 293–294, 303, 314–316, 317, 323, 327, 331, 354–355, 362–363,
369, 370–371, 381–382, 392, 413, 418, 432–435, 455–457, 459, 472–478, 483–484, 491–492, 497–498,
519, 529.
241. Ks. esim. ”Hallitus ja lehdistö” (lainaus Hämeen Sanomista 2.2.1951). Suomen lehdistö 2/1951, 12. Esim.
Aamulehden toimituspäällikkö Oiva Talvitie oli pettynyt, kun hänen lehteään ei kutsuttu ”kaupan ja lehdistön edustajille” järjestettyyn tiedotustilaisuuteen. Hän lähetti Kekkoselle happaman kirjeen. Oiva Talvitien
kirje Kekkoselle 26.10.1951 ja Kekkosen vastauskirje 29.10.1951, UKA 1/9.
242. Ks. esim. Ilmari Turjan kirje Kekkoselle 14.11.1956; Urho Kittilän kirje Kekkoselle 22.11.1956, UKA 1/
26; Erkki Vallinkosken kirje Johannes Virolaiselle 15.2.1957, M07 69/I. JVA, KA. (JV lähetti kirjeen
kopion Kekkoselle, koska se sisälsi samoja ajatuksia kuin hänellä itsellään asiasta oli.)
243. Kekkonen ei tosin, varsinkaan presidentiksi tultuaan enää mielellään järjestänyt sellaisia informaatiotilaisuuksia, joita Paasikivi oli suosinut pian jatkosodan päättymisen jälkeen. Ks. esim. Salminen 1988, 276;
Urho Kittilän kirje Kekkoselle 22.11.1956, UKA 1/26.
244. Ks. esim. Veljenpoika, ”Sananvapaus ja sananvelvollisuus” (nim.). 26/1950, 8; ”Sananvapaus ja julkaisemispakko” (nim.). SK 34/1950, 10; ”Ulkopolitiikka ja julkinen mielipide” (nim.). UK 45/1954, 16.
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Lehtien päätoimittajille osoitetut kirjeet olivat sen sijaan harvinaisia vielä 1950-luvun
alussa. ”Myllykirjeiden” määrä ja merkitys lisääntyivät tulevina vuosikymmeninä245.
Kekkosen intressi puuttua lehdistön kirjoitteluun liittyi Suomen ja Neuvostoliiton välisiin suhteisiin. Vaikka kimmokkeen puhutteluun saattoivat antaa sisäpoliittisetkin kädenväännöt, Kekkonen vetosi usein nimenomaan ulkopoliittisiin syihin. Julkisen mielipiteen
oli hänen mielestään vaikea käsitellä ulkopolitiikkaa kokonaisuutena, mikä oli kuitenkin
välttämätöntä sen ymmärtämiseksi: ”Kun julkinen mielipide reagoi, se tapahtuu usein
tunnepitoisesti ja tavalla, joka ottaa huomioon vain kehityksen lyhyellä tähtäimellä.
Tapahtuma eristetään eikä oteta huomioon, että sitä edeltää ja seuraa tapahtumia ja että
yleisen mielenkiinnon kohteeksi joutuneen renkaan on oltava sopusoinnussa ketjun
kanssa -- yleensä voidaan sanoa, että ulkopolitiikan seuraaminen vaatii huomattavan paljon.”246
Kekkosen keskeisin huolenaihe kohdistui vastuuttomaan sanankäyttöön, joka saattoi
vahingoittaa Suomen ja Neuvostoliiton välisiä suhteita. Johtavien sanomalehtien sisäpoliittiseen kirjoitteluun hän puuttui harvemmin, vaikka tarttuikin yksittäisten lehtien itseään koskevaan arvosteluun247. Kekkonen vastasi kritiikkiin yleensä sapekkailla vastakirjoituksilla SK:ssä, Kyntäjässä ja Mk:ssa. Hän tilitti tuntemuksiaan myös yksityisessä kirjeenvaihdossa. Yksittäisten johtavien sanomalehtien ja Kekkosen välistä vuorovaikutusta
käsitellään tässä tutkimuksessa myöhemmin.
Kekkosen lehdistöpuhuttelujen punaisen langan muodosti ulkopolitiikka. Tämä tuli
selväksi pian pääministeriksi nimityksen jälkeen. Kekkonen vetosi huhtikuussa 1950 pitämässään radiopuheessa voimakkaasti sanomalehdistöön, jotta se pidättäytyisi neuvostovastaisesta kirjoittelusta. Tuoreen pääministerin mukaan lehdistöllä oli oma merkittävä
roolinsa sodanjälkeisen ulkopolitiikan toteuttamisessa: ”Nimenomaan vetoan hallituksen
nimessä Suomen sanomalehdistöön, jolla on oma edesvastuullinen osansa valtakunnan
virallisen, eduskunnan hyväksymän ulkopolitiikan edistäjänä.”248 Teema toistui Kekkosen puheissa läpi hänen pääministerikausiensa. Lehtikirjoittelun kurissapitäminen oli tärkeää paitsi Suomen neuvostosuhteiden myös pääministerin itsensä vuoksi. Lehdistön paimentaminen ja siinä onnistuminen lisäsivät Kekkosen uskottavuutta ja luottamusta Neuvostoliitossa.
245. Kekkosen arkistosta löytyy jonkin verran sanomalehtien edustajille lähetettyjä tai heiltä vastaanotettuja kirjeitä vuosilta 1944–1956. Ne ovat kuitenkin pääsääntöisesti kiitos-, kutsu- tai onnittelukirjeitä. Ks. esim.
Leif Kihlberg Kekkoselle 24.11.1950 ja Kekkosen päiväämätön vastaus Kihlbergille 1951; Artturi Leinonen Kekkoselle 27.4.1951; Oiva Talvitie Kekkoselle 26.10.1951 ja Kekkosen vastaus Talvitielle
29.10.1951, UKA 1/9; Kekkonen Br. Suvirannalle 5.2.1953; Kekkonen T.G. Wickbomille 1953 (päiväämätön) ja Wickbomin vastaus Kekkoselle 22.5.1953, UKA 1/13; Kekkosen kirje toimittajalle (tuntematon)
17.2.1954; Kekkosen kirje G. Aminoffille 25.8.1954; Kekkonen kirje Amos Andersonille 26.8.1954 ja
Amos Andersonin vastauskirje Kekkoselle 31.8.1954; Kekkosen kirje Lauri Aholle 26.8.1954, UKA 1/17;
Kekkosen kirje Artturi Leinoselle 9.9.1955; Kekkosen kirje Iivari Kajannolle 9.9.1955; Kekkosen kirje
J.W. Tuuralle 27.9.1955, UKA 1/22. Ks. lisäksi UKA:n kotelot 1/5, 1/13–1/26.
246. Veljenpoika, ”Ulkopolitiikka ja julkinen mielipide” (nim.). UK 45/1954, 16.
247. Kekkonen ärsyyntyi lehtimiesten toiminnasta esimerkiksi maaliskuussa 1952, jolloin hänen kotiinsa oli tullut tuntemattoman toimittaja Vahermanin puhelinsoitto. Toimittaja oli saanut tiedon, jonka mukaan Kekkonen olisi kuollut ja halusi tiedustella asiaan liittyviä yksityiskohtia lisää Sylvi Kekkoselta. Urho Kekkonen
osoitti tapauksen johdosta Helsingin Sanomalehtimiesyhdistyksen puheenjohtajalle Eero Petäjäniemelle
happaman kirjeen, jossa hän kertoi tapahtumasta ja ilmoitti, että ”vaimoni järkyttyi puhelinsoitosta niin, että
joutui sairaalaan”. Kekkosen kirje Eero Petäjäniemelle 22.3.1952, UKA 1/11.
248. Urho Kekkosen radiopuhe Suomen ja Neuvostoliiton välisen ystävyys-, yhteistoiminta- ja keskinäisen
avunantosopimuksen vuosipäivänä 6.4.1950, UKA 3/7.
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Julkisten puheiden ohella Kekkonen tai hänen hallitustensa ulkoministerit muistuttivat
sanomalehdistöä ulkopoliittisista velvoitteistaan valtioneuvoston informaatiotilaisuuksissa. Niitä alettiin järjestää pitkän tauon jälkeen keväällä 1950. Kyseiset tilaisuudet eivät
kuitenkaan olleet erityisemmin Kekkosen mieleen. Niitä järjestettiin satunnaisesti vain
hänen kolmen ensimmäisen hallituksensa aikana. Harvoja informaatiotilaisuuksia kommentoitiin kuitenkin johtavassa lehdistössä vilkkaasti. Erityisen laajaa huomiota saivat
kaksi ulkopoliittissävyistä tiedotustilaisuutta. Kekkonen oli molemmissa läsnä, mutta
kohdisti sanansa lehdistöön vasta jälkimmäisessä.
Ensimmäisen kerran lehtien edustajat kokoontuivat informoitaviksi huhtikuussa 1950.
Valtiovallan puolesta paikalla olivat pääministeri Kekkosen lisäksi muun muassa ulkoministeri Åke Gartz, valtiovarainministeri V. J. Sukselainen ja maatalousministeri Emil
Luukka. Kekkonen keskittyi puheessaan Suomen ja Neuvostoliiton välisiin suhteisiin ja
niiden kehittymiseen, kun taas Gartz esitelmöi Suomen ulkopoliittisen aseman lehdistölle
asettamista vaatimuksista. Hän teroitti ulkopoliittisen yksimielisyyden merkitystä pienelle
kansalle249. Gartz ei kuitenkaan vakuuttanut esiintymisellään. ”Hän muistutti lähinnä
tavallista paremmin syönyttä tiedemiestä, joka liian korkealla äänellä hajamielisesti luki
tekstiään”, kuvasi ulkoministeriön sanomalehtiasiaintoimistossa työskennellyt Jussi
Mäkinen.250
Hbl ei kommentoinut informaatiotilaisuutta lainkaan. HS, SS ja US tyytyivät lyhyeen
uutisreferaattiin251. Mk kommentoi tapahtumaa laajimmin. Kessu-Pekka (Pentti Sorvali)
tervehti järjestettyä tiedotustilaisuutta tyytyväisenä. Olihan edellisestä tapaamisesta kulunut jo vuosia. ”Sosialidemokraattinen hallitus kai ajatteli tuollaisten tilaisuuksien olevan
turhaa touhua ja tyytyi pitämään neuvoa vaan oman väkensä ja ammattijärjestön kanssa”,
Kessu-Pekka piikitteli. Kekkosen vihjaus informaatiotilaisuusperinteen elvyttämisestä
ilahdutti Mk:n pakinoitsijaa. Tapaamiset olivat osoittautuneet hyödyllisiksi ja niiden järjestämistä oli lehtimiesten keskuudessa laajemminkin toivottu. Itse hallituksen selostukseen Kessu-Pekka ei juuri kajonnut, vaan tyytyi vain toteamukseen: ”Asiallista asiaa oli
varsin runsaasti ja niin taloudellisissa kuin ulkopoliittisissakin kysymyksissä vedottiin
lehtimiesten harkintaan ja vastuuntuntoon.” Pakinoitsija piti ulkopoliittista vetoomusta
oikeana, koska näytti ”jatkuvasti olevan sellaisia, jotka saapastelevat kuin norsu porsliinikaupassa”.252
Myös kansandemokraattien VS oli periaatteessa tyytyväinen informaatiotilaisuuteen.
Lehden pakinoitsija Hapan, Raoul Palmgren, suomi Fagerholmin hallituksen aikaista ”julkisuusperiaatetta”, joka oli estänyt vastaavanlaisten tiedotustilaisuuksien järjestämisen.
Ulkoministeri Gartzin varoittelu neuvostovastaisesta kirjoittelusta ei vakuuttanut pakinoitsijaa. Hapan piti esitystä ”velvollisuusluentona”, josta puuttui vakavuus ja persoonallisuus. ”Tämänkaltainen ohjeiden antaminen merkitsee pelkkää elettä, todellisen tilanteen
kiertämistä, yhtä tyhjän kanssa”, Hapan jyrisi.
249. Selostus informaatiotilaisuudesta löytyi johtavan lehdistön palstoilta Hbl:ia lukuun ottamatta. Sen sijaan
Juhani Suomen viittaus asiakirjaan ”Hallituksen informaatiotilaisuuden selostus 23.4.1950, UKA 21/65”
osoittautui virheelliseksi ainakin kyseisen mapin osalta. Selostusta ei löytynyt UKA:sta.
250. Mäkinen 1974, 15.
251. ”Hallituksen politiikkaa selvitettiin lehdistölle” (uutinen). HS 24.4; ”Valtioneuvoston tiedoitustilaisuus”
(uutinen). SS 24.4; ”Hallituksen ulko-, finanssi- ja maatalouspolitiikkaa valaistu” (uutinen). US 24.4.1950.
252. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 25.4.1950. Kessu-Pekka totesi sosialidemokraattisen lehtimiehen todenneen tilaisuuden Kekkosen hallituksen ensimmäiseksi myönteiseksi teoksi.
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VS:n pakinoitsija oli käärmeissään kahdesta Gartzin puheenvuoron kohdasta. Häntä
ärsytti ensinnäkin kehotus Neuvostoliiton ja muiden maiden hallituksia loukkaavan kirjoittelun välttämiseen. Hapan piti lausuntoa loukkaavana. Neuvostohallitus ei ollut verrattavissa ”imperialistimaihin” ja ”sodanvalmistelijoihin”. Gartzin ”toiselta puolen–toiselle
puolen” -kanta jäikin sisältöä vaille253. VS:n pakinoitsijaa harmitti myös ulkoministerin
vihjaileva vetoomus, ettei Suomen ulkopoliittisista pyrkimyksistä saanut kirjoittaa ”väärässä valossa”. Happamen mielestä suomalaisen sanomalehdistön, kommunistijulkaisuja
lukuun ottamatta, ulkopoliittinen linja merkitsi todellisuudessa kansallista hämäystä.
”Niin kauan kuin tähän valheeseen ja vaaraan ei tartuta, ovat kauneimmatkin hallitusjulistukset vain ulkonaisia eleitä”, pakinoitsija päätti kirjoituksensa. Hänen mukaansa valtaosa sanomalehdistöstä254 harjoitti propagandaa, joka valmensi Suomen kansaa sotaan
Neuvostoliittoa vastaan USA:n myötävaikutuksella. Syytettyjen lehtien päinvastaiset
todistelut eivät vakuuttaneet.255
Päätoimittaja Palmgren saattoi ulkoministeri Gartzin pulaan jo informaatiotilaisuudessa. Hän esitti ulkopolitiikkaa koskevan kysymyksen, joka lamaannutti alustajan. ”Vastaus oli todella hatara ja epäonnistunut”, luonnehti Jussi Mäkinen ulkoministerin suoriutumista256. Tilaisuutta seurannut Kekkonen joutuikin täsmentämään Gartzin lausuntoa. Hän
selitti ulkoministerin tarkoittaneen puheenvuorollaan, että hallitus pyrkii vilpittömästi
hyvien suhteiden aikaansaamiseen ja säilyttämiseen Neuvostoliiton kanssa. Informaatiotilaisuudessa virinnyt lehdistökeskustelu jatkui vielä päivällispöydässä Smolnassa. Paikalla oli myös venäläisiä. Mäkinen muistelee Mk:n päätoimittajan, Pentti Sorvalin, väitelleen kiivaasti venäläisten kanssa Neuvostoliittoa koskevien uutisten julkaisemisesta. Suomen lehdistön puolesta apuun kiiruhti Raoul Palmgren, joka ajautui kuitenkin sanaharkkaan Kekkosen kanssa. Mäkinen muistelee tapahtumien kulkua seuraavasti:
Raoul Palmgren, juuri pöydän ääreen istahdettuaan kohotti konjakkilasinsa ja aloitti:
– Meikäläisessä lehdistössä-– Kuule, keskeytti silloin Kekkonen, tarkoitatko sinä teikäläistä vai suomalaista lehdistöä?
– Tuo oli todella ikävästi sanottu. Vapaa Sanahan juuri on eräs niistä ainoista sanomalehdistä, jotka todella ovat sillä sinun äsken kuvaamallasi suomalaisella ja Neuvostoliitto-ystävällisellä -linjalla.
– No, enhän minä sitä tarkoittanutkaan, Kekkonen selitti.257
Toisen kerran Suomen johtavan lehdistön edustajat saivat ohjeistusta ulkopoliittiseen
kirjoitteluunsa helmikuussa 1951. Paimentajana toimi pääministeri Kekkonen258. Hän
pohjusti puheenvuoroaan selostamalla välitöntä sodanjälkeistä maailmanpoliittista tilan253. Palmgren tivasi samaa asiaa Gartzilta jo tiedotustilaisuudessa. Mäkinen 1974, 15.
254. VS:n mukaan 90 % lehdistöstämme harjoitti neuvostovastaista propagandaa. ”Vaiko puolueettomuus?”. VS
9.2.1951.
255. Hapan, ”Yhden asteen kallistuma” (pak.). VS 25.4.1950. Kritiikki kohdistui myös Ml:n lehdistöön.
256. Mäkinen 1974, 16.
257. Mäkinen 1974, 16–17.
258. Kekkosen tosiasiallisena tehtävänä oli esittää tilaisuudessa poliittinen ja taloudellinen katsaus. Paikalla olivat myös mm. ministerit Huunonen ja Tervo. Tilaisuuden puheenjohtajaksi valittiin päätoimittaja Artturi
Leinonen ja sihteeriksi Toimituspäällikkö Atte Pohjanmaa. Valtioneuvoston informaatiotilaisuus sanomalehtien edustajille Tieteellisten Seurojen talossa 7.2.1951, UKA 3/7. (Juhani Suomi on ilmoittanut alustuksen arkistosijainniksi mapin 21/71, josta sitä ei kuitenkaan löytynyt.)
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netta ja totesi lehdistön aseman olleen noina aikoina suhteellisen helppo: ”Lehdistön tarvitsi ainoastaan säestää sitä yleistä kansainvälisen sovinnon politiikkaa ja henkeä, joka
maailmassa silloin vallitsi.” Tilanne oli kuitenkin muutamassa vuodessa muuttunut. Maailma oli jakautunut kahtia. Sen ideologisina osapuolina toimivat demokratia ja kommunismi. Muutos heijastui myös Suomen asemaan velvoittaen ”erikoisessa määrin” paitsi
maamme ulkopolitiikkaa myös sanomalehdistöä.
Kekkonen luonnehti 1950-luvun Suomessa vallinnutta tilannetta käsitteellä sui generis
(erikoinen, omalaatuinen ilmiö). Sen keskeisenä lähteenä hän mainitsi YYA-sopimuksen,
joka asetti myös lehdistölle erikoisvaatimuksensa: ”Siinä on jonkinlainen neutraliteettiajatus takana, ja se on lehdistön myöskin syytä ottaa huomioon.” YYA-sopimukseen
sisältyi Kekkosen analyysin mukaan oikeuksia ja velvollisuuksia. Suomella oli oikeus
pysyttäytyä ulkovaltojen eturistiriitojen ulkopuolella ja velvollisuus olla ottamatta kantaa
eturistiriitoihin, ”jotka eivät meille kuulu”. Velvoitetta ei ollut kuitenkaan aina noudatettu.
Varsinkin lehdistön esiintymisessä oli toivomisen varaa: ”Valitettavasti täytyy sanoa, että
Suomen lehdistössä silloin tällöin esiintyy kirjoituksia, jotka osoittavat, että tätä meidän
velvollisuuttamme ei aina valitettavasti muisteta. Mutta samalla kertaa meidän on pidettävä mielessä, että paitsi tätä johtolauseen erikoiskohtaa meidän ulkopolitiikkamme
rakentuu kokonaisuudessaan ystävyys- ja avunantosopimuksen pohjalle, jota seikkaa ei
liioin ole lupa unohtaa enempää virallisen ulkopolitiikan hoidossa kuin sanomalehtityössäkään.”259
YYA-sopimus oli Kekkosen ulkopoliittisen ajattelun kulmakivi. Siitä tuli myös käyttökelpoinen ase lehdistön ojentamisessa. Kekkonen vakuutteli lehdistön keskeistä asemaa
ulkopolitiikan hoidossa ja paimensi sitä YYA-sopimuksen avulla oikeaoppiseen kirjoitteluun. Vastuunalainen kirjoittelu kytkeytyi hallituksen tukemiseen. Ulko- ja sisäpolitiikka
kiedottiin tiiviisti toisiinsa. Kekkosen ministeristön kritisoiminen tulkittiin epäluottamuslauseeksi myös virallista ulkopolitiikkaa kohtaan. Pääministeri piti hallituspolitiikan tukemista todisteena vastuuntuntoisesta lehdistöstä: ”Me tiedämme kaikki, kuinka tärkeä
sanomalehdistön osuus on, ja sanomalehdistön tehtävä ymmärtääkseni on tukea maan hallituspolitiikkaa.” Kaiken kaikkiaan Kekkonen kehotti lehtimiehiä ottamaan mallia sveitsiläisistä kollegoistaan, joiden ulkopoliittinen kirjoittelu oli muuttunut ”asteittain varovaisemmaksi ja varovaisemmaksi”.260
Suomen johtava lehdistö reagoi Kekkosen informaatiotilaisuudessa antamiin neuvoihin laajalla rintamalla. Asiaa puitiin Hbl:ia lukuun ottamatta kaikissa johtavissa sanomalehdissä. Tiedotustilaisuus noteerattiin yleensä pääkirjoituspalstoilla, minkä lisäksi aihetta
käsiteltiin myös eräissä pakinoissa. Suomenruotsalaisten äänenkannattajan vaitiolo ei
yllättänyt. Hbl ei ollut aikaisemminkaan kommentoinut lehdistölle järjestettyjä tilaisuuksia.
Valtakunnan päälehti suhtautui kriittisesti sekä tilaisuuteen että etenkin Kekkosen
esiintymiseen. Vakauttamisohjelman merkeissä koolle kutsuttu tilaisuus muuttui varsin
pian ”korvike-esitykseksi”, jonka pääesiintyjäksi pääministeri kohosi. Myös kutsuttu
ulkomainen lehtiväki ärsytti HS:ia, koska esitelmien aiheet koskettelivat puhtaasti sisäpo259. Valtioneuvoston informaatiotilaisuus sanomalehtien edustajille Tieteellisten Seurojen talossa 7.2.1951,
UKA 3/7.
260. Valtioneuvoston informaatiotilaisuus sanomalehtien edustajille Tieteellisten Seurojen talossa 7.2.1951,
UKA 3/7.
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liittisia asioita. Pääkirjoituksen tekijä epäilikin Kekkosen pyytäneen ”tieten tahtoen”
ulkovaltojen edustajia paikalle ja antaneen tilaisuudelle näin ulkopoliittisen leiman.
Tapahtuman luonteen muutos olisi lehden mukaan kaivannut paikalle myös hallituksen
ulkoministerin. Häntä ei siellä kuitenkaan näkynyt.
Informaatiotilaisuus huipentui Kekkosen lehdistölle osoitettuun ”saarnaan”. HS:n pääkirjoituksen tekijä totesi happamasti pääministerin pyrkineen opettamaan lehtiväelle,
”miten maailman asioista nykyisen suurpoliittisen tilanteen vallitessa tulisi kirjoittaa”.
Hän ei ollut tyytyväinen esitykseen, vaan suomi Kekkosen puhetta suorasukaisesti. Närää
lisäsi se, ettei pääministeri puuttunut sanallakaan kommunistilehdistön edesottamuksiin,
vaan jakeli heille pikemminkin ”aseita”:
Pääministeri väitti esityksessään, ettei lehdistömme kirjoittelu ole ollut sopusoinnussa Neuvostoliiton ja Suomen välillä v. 1948 solmitun ystävyys-, yhteistyö- ja
avunantosopimuksen kanssa. Tämä moite oli ilmeisesti kohdistettu porvarilliselle
ja sosialidemokraattiselle lehdistölle. Sen sijaan pääministeri jätti huomauttamatta
kommunistilehdistölle, että sen kirjoittelu eräistä ulkovalloista suorastaan loukkaa
niin tärkeää sopimusta kuin rauhansopimusta. Koko tilaisuus teki piinallisen
vaikutuksen sen vuoksi, että siinä Suomen hallituksen päämies antoi aseita niiden
kotimaisten ja ulkomaisten piirien käsiin, jotka etsimällä etsivät aihetta maamme
julkisen sanan moittimiseen. Suurempaa arvostelukyvyn hairahdusta on vaikea
kuvitella.
HS jatkoi pääministerin arvostelua läpi pääkirjoituksen. Kekkosen puheenvuoro oli
osoittanut jälleen kerran, ”miten kärkkäitä useinkin vastaleivotut hallituksen jäsenet ovat
antamaan neuvoja sanomalehdistölle, joka tässä maassa kuitenkin on vanhempi laitos
kuin konsanaan ministeriöt”. Pääkirjoituksen tekijän mielestä lehdistö oli hoitanut ulkopoliittisia suhteita ”paljon enemmän ja tahdikkaammin” kuin kulloinkin istuneet hallitukset. Lehdistö oli tuntenut vastuunsa. Kekkosen ripitys innosti valtakunnan ykköslehden
aprikoimaan, haluaisiko nykyinen hallitus ”uuden kerran riistää lehdiltä sananvapauden ja
itsenäisen mielipiteen lausumisen, viitaten yksipuolisesti johonkin sopimukseen, jonka
pitäisi velvoittaa molempia sopimuksia samanlaisesti”. Kirjoittaja viittasi erityisesti kommunistijulkaisuihin, joilta neuvostolehdistö sai laajan ”asearsenaalin” olojemme vääristelemiseen. Pääkirjoituksen tekijä lopetti kirjoituksensa vaatimukseen lehdistön vapaudesta
tuoda yleinen mielipide esille. Tämä asia ei käynyt riittävän selväksi Kekkosen puheenvuorosta: ”Eiköhän pääministerin olisi esityksessään ollut syytä valottaa myös mitalin
tätä puolta.”261
HS:n karvas pääkirjoitus aiheutti vastalauseiden myrskyn VS:ssa ja Mk:ssa. Kansandemokraattien pää-äänenkannattaja ei ymmärtänyt valtakunnan ykköslehden pahastumista
Kekkosen puheenvuoron johdosta. Hapan kritisoi erittäin teräväsanaisesti ”lehtikuningas” Eljas Erkkoa, jonka ”pääministerin amerikkalais-lehdistölle esittämä ulkopoliittinen
varoitus ja sosdem. ministerien kiipeliin joutuminen ovat saattaneet kokonaan pois tolaltaan”. Kekkosen puheenvuoron paheksuminen innosti VS:n pakinoitsijan vuodatukseen,
jossa ei säästelty enempää Erkkoa kuin hänen lehtiänsäkään. Kritiikin taustalla vaikutti
”lehtikuninkaan” poliittinen menneisyys. Erkko näyttäytyi kansandemokraattien
pää-äänenkannattajalle talvisodan sotasyyllisenä ”nro 1”.262
261. ”Hallitus ja sananvapaus”. HS 9.2.1951.
262. Hapan, ”Antakaa Erkon hoitaa” (pak.). VS 10.2.1951.
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Oppositiossa toimineen SKDL:n pää-äänenkannattaja ei ollut tyytyväinen Kekkosen
esiintymiseen. Ihmetystä aiheutti etenkin pääministerin päätelmä YYA-sopimuksen edellyttämästä lehdistön puolueettomuudesta, Sveitsin ”tunnetusti taantumuksellisen” esikuvan mukaan. Vaatimus ymmärrettiin länttä myötäileväksi eleeksi, eikä siitä ollut
YYA-sopimuksessa sovittu. Kekkosen ”pintapuolinen” tulkinta ei kelvannut VS:n pääkirjoituksen tekijälle, joka vaati puolueettomuussopimuksen syvällisempää selittämistä:
”Kun otetaan huomioon, että 90 % lehdistöstämme esiintyy amerikkalaisesti puolueellisena, USA:n Neuvostoliittoa vastaan käymän kylmän sodan propagandistina, olisi tietysti
puolueettomuuskin merkittävä edistysaskel, mutta tosiasia on, että puolustusliittosopimus
edellyttää meiltä enemmän: asettumista Neuvostoliiton (ja samalla Suomen) vastaisia
sodanvalmisteluja vastustamaan. Kuittaamalla asian näin pintapuolisesti pääministeri on
ilmeisesti pyrkinyt vain muodolliseen eleeseen, joka ei ole laatuaan ensimmäinen, mutta
kyllä vailla kaikkea käytännöllistä merkitystä.”263
Kekkoseen ja hänen puhevuoroonsa palattiin VS:ssa uudelleen vain viikko informaatiotilaisuuden jälkeen. Lehden pakinoitsijaa kaihersi Kekkosen vetoomus sveitsiläiskollegojen esimerkin noudattamisesta. Hän ei luottanut kyseisen lehdistön puolueettomuuteen.
Hapan tiedusteli pääministeriltä, oliko hän tietoinen esimerkiksi ”puolueettoman” sveitsiläisen Die Tat -lehden julkaisemasta ja K. A. Fagerholmin laatimasta artikkelista, jossa
kirjoittaja käsitteli ”varsin valaisevasti” puolueensa suhtautumista Neuvostoliittoon ja
kommunismiin. Pakinoitsija esitteli Fagerholmin puheenvuoron ja käytti sitä todisteena
sveitsiläislehdistöä vastaan: ”`Sveitsiläinen puolueettomuus´ tarkoittaa samaa, mitä tähänastinen `pohjoismainen puolueettomuus´–priima ehtaa neuvostovastaista puolueettomuutta made in USA.”264
Maalaisliiton helsinkiläinen pää-äänenkannattaja piti HS:n kiukkua pääministeriä ja
hallitusta kohtaan käsittämättömänä. Kirjoituksen sävy oli ”oudon kireä ja hermostunut”.
Mk:n pääkirjoituksen tekijä pyrki hälventämään valtakunnan ykköslehden pelkoa siitä,
”että lehtien vapautta tahdottaisiin kahlehtia”. Kekkonen oli esittänyt vain toivomuksen,
”jonka lehtien luulisi ottavan jo oman harkintansa perusteella varteen”. Mk torjui HS:n
Kekkosta kohtaan esittämät syytökset. Valtakunnan päälehden yllättävän vihanpidon
arveltiin johtuneen muista syistä kuin pääministerin äskeisestä puheenvuorosta. ”HS:n
ärtyisyyttä ja väitteitä ei voitane selittää muuten kuin pääministeriin kohdistettuna persoonallisena hyökkäyksenä”, lehti aprikoi ja piti esitettyjä soraääniä osoituksena vastuuttomasta lehdistöstä. Samanlaista ”räävittömyyttä” ulkopoliittisessa kirjoittelussa oli ilmennyt myös äärimmäisen vasemmiston lehdissä, joissa vaadittiin puolueettomuuspolitiikan
hylkäämistä ja siirtymistä ”heikäläisten linjalle”.
Mk antoi varauksettoman tukensa Kekkoselle. Pääministerin puheenvuoro oli tarpeellinen muistutus ”ulkopoliittisen asemamme laadusta” ja hänen lehdistöön kohdistamansa
kritiikki aiheellista: ”Täytyy myöntää, että varoitteluun on löytynyt suoranaista aihetta.”
Pääkirjoituksen tekijä viittasi paitsi kommunistien kirjoitteluun myös joihinkin ulkopoliittisessa kirjoittelussa ilmenneisiin ”poikkeuksiin”. Kaiken kaikkiaan Mk piti vastuuntuntoisen lehdistön tunnusmerkkinä sitä, että ”ymmärretään pääministerin esittämät näkökohdat ja annetaan niille arvoa”. Lehti oli tyytyväinen järjestettyyn informaatiotilaisuu-

263. ”Vainko puolueettomuus?”. VS 9.2.1951.
264. Hapan, ”Puolueettomasti puolueettoman puolueettomassa” (pak.). VS 17.2.1951.
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teen, jolla vaalittiin lehdistön edustajille jo Paasikiven pääministerikausilla tutuksi tullutta
perinnettä.265
SS ja US kommentoivat informaatiotilaisuutta muuta lehdistöä suppeammin. SS:n pääkirjoituksen tekijä yhtyi Kekkosen linjauksiin. Asiastahan oli periaatteessa sovittu jo hallitusohjelmassa: ”Sosialidemokraattinen puolue on hyväksynyt hallitusohjelman ja on sen
takana, olivatpa sitten kyseessä sisä- tai ulkopoliittiset kysymykset.” Hallituksen velvollisuutena oli täyttää sitoumukset, eikä sosialidemokraateilla ollut niiden suhteen erimielisyyksiä. Lehden pääkirjoituksen tekijä piti kantaansa selvänä ja luonnollisena. ”Tämä
kaikki on luonnollista”, kirjoittaja selitti ja jatkoi, ”samoin kuin se, että sosialidemokraattinen lehdistö on puolueen kannalla näissä kysymyksissä”. Hän piti naurettavina lähinnä
kommunistilehdistön suunnalta esitettyjä päinvastaisia syytöksiä. ”Sosialidemokraattinen
puolue ei totisesti ole niin tyhmä, että se pyrkisi lietsomaan uutta maailmanpaloa”, pääkirjoituksen tekijä vakuutti ja totesi jo pelkän itsesuojeluvaiston kieltävän sen suunnittelun.266 Pääkirjoituksen tekijä käänsi huomion kommunistilehdistöön ja suomi sen edesottamuksia ankarasti. Kommunistien propagandaa hän piti paitsi valheellisena ja likaisena
myös ”käsittämättömänä huitomisena”.267
US:n pääkirjoituksen tekijä totesi informaatiotilaisuuden sadon jääneen odotettua laimeammaksi, vaikka joihinkin kysymyksiin saatiinkin lisäselvitystä. Lehden pakinoitsija
Timo (J.W. Tuura) luonnehti koko tilaisuuden antia ”kaunomaalailuksi”268. Kekkosen
puheenvuoroa nimiteltiin ”rippisaarnaksi”, vaikka sen pääkohtiin yhdyttiinkin. Tyytymättömyyttä aiheutti muissakin kuin HS:ssa se, että tilaisuuteen oli kutsuttu helsinkiläiset
ulkomaisten lehtien ja tietotoimistojen edustajat269. ”Eikö tällaiset `ojennukset´ olisi
asianmukaisinta suorittaa oman väen keskuudessa”, US pohti. Oli harkitsematonta antaa
lehdistölle ”ulkopoliittisia tai muita käyttäytymisohjeita” kansainvälisessä seurassa
”ikään kuin todistajien läsnäollessa”.270 Muuten Kokoomuksen pää-äänenkannattaja
hyväksyi hiljaisesti Kekkosen puheenvuoron. Lehti ei ottanut kantaa myöskään HS:n
Kekkos-kriittiseen pääkirjoitukseen.
Kekkosen vetoomus lehdistön ulkopoliittisen kirjoittelun hillitsemiseksi ei tehonnut
äärivasemmiston mielestä riittävästi. Kommunistijulkaisut tulkitsivat johtavan lehdistön
kirjoittelun toistuvasti ulkopoliittisluonteiseksi ja neuvostovastaiseksi. Kritiikki oli kovaa.
Mauno Pekkalakin esitti huolensa presidentti Paasikivelle ja vaati hallitukselta erityistä
julkilausumaa neuvostovastaisen kirjoittelun hillitsemiseksi. Paasikivi ilmoitti, ettei ollut
havainnut ainakaan Helsingissä ilmestyneiden lehtien käyttäytymisessä mitään poikkeavaa Neuvostoliiton suhteen. Pekkalan mielestä parhaimmasta uutisoinnista vastasi US.
Sen sijaan HS:n ja SK:n kirjoittelua hän luonnehti Neuvostoliittoa syvästi loukkaavaksi:

265. “Eräs toivomus julkiselle sanalle”. Mk 10.2.1951. Toisessa pääkirjoituksessaan Mk käsitteli informaatiotilaisuuden muita keskustelukysymyksiä. ”Tilanteen valotusta”. Mk 8.2.1951.
266. ”Välikohtaus”. SS 10.2.1951. Otsikko viittasi informaatiotilaisuudessa tapahtuneeseen, SS kismittäneeseen
”välikohtaukseen”, jossa neuvostoliittolaisen tietotoimiston edustaja oli tiedustellut sosialidemokraattisilta
hallituksen jäseniltä heidän suhtautumistaan Kekkosen toivomuksiin ja maan ulkopolitiikkaan. Lehti piti
tapausta kommunistien propagandan tuloksena.
267. ”Huonon omantunnon ääni” (jk.). SS 8.2.1951. Ks. myös esim. ”Välikohtaus”. SS 10.2.1951.
268. Timo, ”Vain luetun johdosta” (pak.). US 9.2.1951.
269. Lehti tarkoitti ulkomaisella edustajalla TASS:in edustajaa, joka tarttuikin Kekkosen esittämiin ajatuksiin ja
hiillosti niillä sosialidemokraatteja. Ks. esim. ”Välikohtaus”. SS 10.2.1951.
270. ”Virallinen kuva”. US 9.2.1951. US julkaisi informaatiotilaisuudesta myös uutismaisen referoinnin. ”Suomen ulkopoliittinen asema erikoislaatuinen” (uutisreferaatti). US 8.2.1951.
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”Helsingin Sanomat kirjoittaa joka päivä kiittäen länsivaltoja erityisesti USA:ta ja sen
oloja. Suomen Kuvalehti kirjoittaa aivan loukkaavasti Neuvostoliitosta.”271
Pekkalan esiintyminen lehdistöasiassa vakuutti presidentti Paasikiven. Hän lupasi ottaa
kommunistien huolen puheeksi Kekkosen kanssa. Neuvonpito järjestettiin maaliskuun 22.
päivänä 1951. Presidentti ja pääministeri totesivat ykskantaan, etteivät he olleet huomanneet lehdistön neuvostokirjoittelussa negatiivista muutosta. Kekkonen lupautui kuitenkin
käsittelemään aihetta radiopuheessaan huhtikuun 6. päivänä. Samalla hän ilmoitti tyytymättömyytensä ulkoministeri Åke Gartziin, jonka piti huolehtia juuri ulkopolitiikasta,
mutta ”joka ei tee mitään”. Kekkonen piti Gartzia liiaksi virkamiehenä, joka ei halunnut
olla ”missään tekemisissä” edes lehdistön kanssa.272
Lupauksensa mukaisesti Kekkonen esitti YYA-sopimuksen vuosipäivänä pitämässään
radiopuheessa lehdistölle vetoomuksen neuvostovastaisen kirjoittelun välttämiseksi. Hän
puuttui kirjoitteluun samoin argumentein, jotka olivat paria kuukautta aiemmin herättäneet lehdistössä ristiriitaisia tunteita. Kekkonen korosti julkisen sanan vastuuta, joka
hänen mukaansa Suomen ja Neuvostoliiton välisten luottamuksellisten suhteiden rakentajana oli yhtä suuri kuin ulkopoliittisella johdollakin: ”Vaikutusvaltaisen julkisen sanan
vastuu on yhtä suuri, ja lehdistön velvollisuus kansakunnan edun nimessä on tukea valtiovallan määrätietoisia pyrkimyksiä.” Samalla Kekkonen kiisti väitteet, joiden mukaan julkiselle sanalle esitetty vaatimus olisi ristiriidassa lehdistövapauden periaatteen kanssa:
”Tämä toivomus ei kohdistu lehdistön vapautta vastaan, vaan se vetoaa lehdistön vastuuntuntoon.”273
Kekkosen lyhyen ajan sisällä jo toistamiseen esittämä vetoomus ei herättänyt Suomen
johtavassa lehdistössä vastakaikua. Radiopuhe julkaistiin kokonaisuudessaan muutamissa lehdissä, mutta vain Mk käsitteli sitä pääkirjoituksessaan. Lehti piti puhetta asiallisena ja yhtyi pääministerin kannanottoihin274. Muu lehdistö vaikeni. Miksi? Saihan Kekkosen samansisältöinen lausunto pari kuukautta aiemmin myrskyisän vastaanoton. Edes
aiemmin pontevasti esiintyneet HS ja VS eivät kommentoineet Kekkosen vetoomusta.
Ehkäpä tällä kertaa aseet oli jo laskettu.
Valtioneuvoston informaatiotilaisuuksien tarkoituksena oli tarjota sanomalehdistön
edustajille ajankohtaista tietoa sisä- ja ulkopoliittisista asioista. Tiedotustilaisuuksissa
suurimman lehtikohun olivat herättäneet Gartzin ja Kekkosen lehdistölle osoittamat ulkopoliittiset ”ojennukset”. Lokakuun lopulla 1951 järjestetyn kolmannen informaatiotilaisuuden jälkipyykin aiheutti puolestaan hallituksen ilmoitus ”valtion taloudellisen tiedotustoimikunnan perustamisesta”275.

271. J.K. Paasikivi 17.3.1951. Paasikivi 1986, 198.
272. Gartz valitti puolestaan Paasikivelle, että Kekkosen kanssa oli mahdoton saada ”oikeata keskustelua
aikaan”. J.K. Paasikivi 22.3, 28.3.1951. Paasikivi 1986, 201, 205.
273. Kekkonen 1955, 223. Ks. myös esim. ”Avunantosopimus voi ehkäistä sodan laajenemisen” (Kekkosen
radiopuhe). SS 7.4.1951.
274. ”Sopimus ja sen perusta”. Mk 8.4.1951.
275. Valtioneuvoston informaatiotilaisuus sanomalehtien edustajille 22.10.1951, UKA 21/71.
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Lokakuun 25. päivänä asetetun uuden toimielimen tavoitteena oli herättää kansalaisten
kiinnostus taloudellisiin kysymyksiin ja suorittaa valistustyötä yhdessä sanomalehdistön,
kansalaisjärjestöjen ja tiedotustoimintaa harjoittavien laitosten kanssa tärkeiden taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.276
Kaikki sananvapauden tai vapaan mielipiteenilmaisun oikeutta uhanneet toimet olivat
sodan jälkeen nostattaneet lehdistön karvat pystyyn. Tiukan sotasensuurin jättämät arvet
eivät olleet umpeutuneet. Pelko sensuurin paluusta piti lehdistön valppaana. Minkäänlaisia sananvapauden rajoittamiseen viitanneita toimia ei hyväksytty. Myös hallituksen kaavailut taloudellisen tiedotustoimikunnan perustamisesta saivat johtavan lehdistön, Mk:aa
ja SS:ia lukuun ottamatta, varpailleen277. Lehdistö pelkäsi valtiovallan keskittävän uutisjakelun omiin käsiinsä. Etenkin HS ja US suhtautuivat hankkeeseen nyreästi.
Närää aiheutti ensinnäkin se, etteivät edes johtavat sanomalehdet olleet saaneet virallisia tietoja vireillä olleesta hankkeesta ennen lokakuun informaatiotilaisuutta. ”Ne henkilöt, jotka ovat uuden tiedotuslaitoshankkeen liikkeellepanevia voimia, eivät ehkä ole tulleet ajatelleeksi, että he salamyhkäisyydellään ovat diskvalifioineet itsensä kaikesta, mikä
kulkee julkisen tiedotuksen nimellä”, HS vuodatti278. Lehti piti hallituksen menettelyä
outona. Se todisti asianomaisten heikosta ymmärryksestä julkisen sanan merkityksen suhteen279. US:n pakinoitsija pelkäsi tiedotustoimikunnan muodostuvan ”valistusvirastoksi”, jonka pääasialliseksi tehtäväksi tulisi osoittautumaan hallituksen aseman pönkittäminen. Se merkitsisi toteutuessaan sananvapauden kaventumista ja kahlitsemista.280Timon mielestä taloudellinen tiedotustoimikunta olikin kyseenalainen ja ”vähintäänkin tarpeeton”. Hän vieritti vastuun tapahtuneesta Kekkosen toisen hallituksen harteille.281
Mk antoi hallituksen kaavailuille tukensa ja paheksui ”oppositiolehdistön” vastalauseiden tulvaa ennen kuin asiaa oli ehditty edes hallituksessa kunnolla käsitellä. Vaikka Maalaisliiton päälehti ymmärsi lehdistön negatiivisen reaktion tiedotustoimikuntaa kohtaan,
piti se syntynyttä kohua ylimitoitettuna: ”Vaikuttaa siltä, kuin tässä olisi tehty kärpäsestä
oikea kromosomihärkä.” Asiaa oli provosoitu, eikä opposition esittämiin uhkakuviin ollut
aihetta. Mk:n ennakkotiedot toimikunnan tehtävistä olivat muun lehdistön tavoin niukat.
Lehti arveli kuitenkin, että tiedotustoiminnan tehostamiseen oli aihetta sen jälkeen, kun
kommunistit olivat toistuvasti vääristelleet hallituksen vakauttamispyrkimyksiä. Lehden
pääkirjoituksen tekijän mukaan oli muutenkin suotavaa, että hallitus ”tekee selkoa toimenpiteistään ja aikomuksistaan”.282 Myös SS tervehti taloudellisen toimikunnan perus276. Toimikunnan muut tavoitteet: toimittaa yleisön käytettäväksi tietoja valtiontalouden tilasta ja siihen vaikuttavista seikoista sekä keskeisimpien talouskysymysten käsittelyä ja pohdintaa helpottavista asioista, esittää
julkisen keskustelun pohjaksi valtion elinten päätöksiin ja toimenpiteisiin vaikuttaneita tilastollisia tietoja
ym. seikkoja, antaa julkisuuteen selvityksiä sellaisista taloudellisista kysymyksistä, joista yleisön keskuudessa on selvästi puutteellisia tietoja ja vääriä käsityksiä, valmistaa tarpeen vaatiessa taloudellisia yleiskatsauksia. ”Valtion tiedotustoimikunta asetettu” (uutinen). Suomen lehdistö 11/1951, 74.
277. Hbl ei ottanut asiaan kantaa.
278. ”Julkisuuden valokeilassa”. HS 18.10.1951.
279. ”Tiedoituskokous”. HS 23.10.1951. HS oli hyvin pettynyt informaatiotilaisuuteen kokonaisuudessaan. Ks.
myös ”Virallista valonarkuutta”. HS 18.5.1950.
280. Timo, ”Hätävarjeluksen liioittelua” (pak.). US 19.10.1951. Timo luonnehti informaatiotilaisuutta ”puhutteluksi” ja kommentoi sen kulkua hyvin happamasti. Timo, ”Puhutteluja” (pak.). US 24.10.1951.
281. Timo, ”Puhutteluista komenteluihin” (pak.). US 27.10.1951. Ks. myös Timo, ”Puhutteluja” (pak.). US
24.10.1951; ”Valtion tiedotustoimikunta asetettu” (uutinen). Suomen lehdistö 11/1951, 74.
282. ”Ennakolliset pieksäjäiset” (jk.). Mk 13.10.1951. Ks. myös ”Vakauttamisnäkökohtia”. Mk 23.10.1951.
Lehti oli tyytyväinen informaatiotilaisuuden antiin.
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tamista ”mielihyvällä” edellyttäen kuitenkin, että sen tarkoituksena oli ”lähinnä hankkia
lehdistölle mahdollisimman asiallista aineistoa” hallituksen aikomuksista. Toimikunnasta
ei saanut kuitenkaan tulla elintä, jonka avulla puututtaisiin lehdistön yleiseen uutistoimintaan.283
Mk:n ja SS:n myönteinen asennoituminen tiedotustoimikuntaa kohtaan ei ollut yllättävää. Nämä lehdethän olivat päähallituspuolueiden keskeisimpiä äänenkannattajia. Lisäksi
tiedotustoimiston keskeiset vaikuttajat olivat Maalaisliiton ja SDP:n riveistä. Taloudellisen tiedotustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin sosialidemokraattinen Reino Oittinen
ja varapuheenjohtajaksi maalaisliittolainen Johannes Virolainen. Toimikuntaan kuului
muitakin päähallituspuolueiden jäseniä.284
Kekkosen julkinen lehdistökritiikki ei kohdistunut yleensä yksittäisiin sanomalehtiin.
Hän ei maininnut puheissaan lehtien nimiä, mutta kohdisti sanansa niin, että ne herättivät
keskustelua juuri hänen haluamallaan suunnalla. Ulkopolitiikka vakiintui viimeistään
pääministerikausina Kekkosen ”leipälajiksi”. Myös hänen lehdistöintressinsä ja lehtimiesten puhuttelut kohdistuivat pääsääntöisesti ulkopolitiikan etujen vaalimiseen. Toisaalta
Kekkonen oli valmis nuhtelemaan lehdistöä myös sisäpoliittisissa asioissa285. Johtavan
lehdistön palstoille nousi kaksi poikkeuksellisen voimakasta Kekkosen toimenpidettä
hänen pääministerikaudeltaan. Molemmissa tapauksissa lehdistön reaktiot kohdistuivat
suoraan pääministeriin, eikä vain hänen hallituksiinsa, kuten yleensä sisäpoliittisissa lehdistöasioissa.
Ensimmäisen kerran Kekkosen toiminta herätti keskustelua toukokuussa 1950, jolloin
hän sisäministerinä määräsi suojelupoliisin tutkimaan HS:n uutislähteitä. Tapaus herätti
närää paitsi toimenpiteiden kohteeksi joutuneessa lehdessä myös monissa muissa sanomalehdissä. Erityisesti SS osoitti voimakasta myötätuntoa valtakunnan päälehteä kohtaan 286.
Toinen johtavassa lehdistössä äänekkään vastaanoton saanut toimi ajoittui joulukuulle
1952287. Pääministeri Kekkonen piti sisäpoliittisia oloja käsitelleen radiopuheen. Jo
puheen otsake, ”Maassamme vallitsee henkisesti tunkkainen ilmapiiri”, antoi osviittaa sen
sisällöstä. Kekkosen näkymät maamme sisäpoliittisesta tilasta olivat pessimistiset. Pääministeri oli huolissaan hallituksen ja opposition tulehtuneista suhteista, mikä heijastui tyytymättömyytenä kansalaisissa. Synkkyyden keskellä suomalaisilla oli kuitenkin ollut
myös ilonaiheita, kuten vuoden 1952 olympialaiset ja sotakorvausvelvollisuuksien loppuunsaattaminen. Tällaisiin saavutuksiin ei olisi päästy, mikäli kansa olisi todella ollut
niin rappeutunut ja ”siveellisesti” alamittainen, kuin se vuoden 1952 lopulla näyttäytyi.
Kekkonen päätyi selitykseen, joka kirpaisi voimakkaasti johtavaa sanomalehdistöä:

283. ”Hallituksen tiedoitustoiminta”. SS 12.10.1951.
284. ”Valtion tiedotustoimikunta asetettu” (uutinen). 11/1951, 74; ”Valtion tiedoitustoimisto” (uutinen). Suomen
lehdistö 1/1952, 4.
285. Esimerkiksi Talouselämä-lehden päätoimittaja Bruno Suviranta sai Kekkoselta erittäin kitkerän kirjeen lehtensä kirjoittelun johdosta. Kekkosen kirje Bruno Suvirannalle 5.2.1953, UKA 1/14.
286. ”Virallista valonarkuutta”. 18.5; ”Tietolähteiden suoja ja sananvapaus”. HS 9.6.1950; ”Hallitus ”lujana””.
29.4; Jahvetti, ”Sekretessiä” (pak.). SS 30.4; Timo, ”Eräistä omista asioista” (pak.). 30.4; ”Vaara sananvapaudelle” (jk.). US 13.5.1950. Ks. myös ”Uutisvuodot” (uutinen ja lehtisiteerauksia). Suomen lehdistö 5/
1950, 3.
287. Jo vuoden 1952 alussa Kekkonen suututti erityisesti US:n Timoa Helsingin Sanomalehtimiesyhdistyksen
vuosikokouksessa pitämällään alustuksellaan, jossa hän totesi mm. että valtiolle oli osoitettu uusia menoja
lehdistön myötävaikutuksella. Timo, ”Kuka syypää suuriin menoihin” (pak.). US 19.3.1952.
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Olen nyt tullut siihen seikkaan, jonka tiedän olevan ajankohtaisena syynä maan
levottomaan, hermostuneeseen ilmapiiriin. Se on syntynyt viime aikojen erilaisista paljastuksista ja toisten syyttelyistä sekä eduskunnassa että sanomalehdistössä, mutta ehkä vieläkin enemmän puoliääneen kerrotuista juoruista. Ilmassa
on jotakin tunkkaista, joka on omansa levittämään epäluuloa ja hämmennystä kansalaisten mieleen-- . Jos luullaan, että kiihkomieliset kirjoitukset ja puheet ovat
paikallaan ja tarpeelliset puhdistusten aikaansaamiseksi, kansamme ei sisäisen rikkinäisyyden ja keskinäisen epäluottamuksen vuoksi pysty hoitamaan eteensä
kasautuvia vaikeita ja suuria pulmia.288
HS:n pääkirjoituksen tekijä suhtautui Kekkosen radiopuheeseen happamasti. Kritiikkiä saivat etenkin puheen sanomalehdistöä kosketelleet kohdat. HS:n mielestä juuri lehdistöllä oli perustuslailla taattu oikeus tuoda epäkohdat julkisuuteen, ”jos hallitus ja kansaneduskunta eivät velvollisuuksiaan hoida ja maan asiat eivät ole heidän pääintressejään, vaan puolue ja yksityiset intressit”. Valtakunnan päälehti ei siis hyväksynyt Kekkosen paheksuntaa ”paljastusten” johdosta, vaan piti sitä sananvapauden lehdistölle oikeuttamana toimintana. Samalla pääkirjoituksen tekijä syytti valtiovaltaa velvollisuuksiensa
laiminlyömisestä, vaikkei halunnutkaan seisoa hallituksen vastaisen taistelun eturintamassa. Tosin sekin oli jossain tapauksessa perusteltua: ”Ei kenelläkään ole intressiä siihen, että muun maailman silmissä moititaan omaa hallitusta, paljastetaan oman pesän
likaa. Mutta kun epäkohtiin ei muuten päästä käsiksi, on julkinen käsittely välttämätön.”289
Myös Hbl ärsyyntyi Kekkosen puheesta. Lehti ihmetteli pääministerin asennetta julkisen sanan nopeita puhdistustoimenpiteitä vaatineeseen kirjoitteluun. Suomenruotsalaisten
pää-äänenkannattajan mukaan ne ”kiihdyttävät kirjoitukset ja puheet”, joita pääministeri
paheksui, olivat olleet ”välttämättömämpiä kuin mitä hän nähtävästi haluaa myöntää.”
Ilman niitä ”olisi tyytymättömyydelle valmistettu tilaisuus odottaa, kyräillä ja kasvaa”
kontrolloimatta yhä voimakkaammaksi. Lehdistön aktiivisuuden ansiosta oli kuitenkin
saatu selville, ”miltä alueilta tyytymättömyys oli lähinnä saanut ravintonsa ja voitu orientoitua sen mukaan”. Hbl muistutti, että lehdistö oli pääministerin kanssa samalla laillisella
asialla luomassa pohjaa ”yhteenkuuluvaisuudentunteelle”. Pääkirjoituksen tekijä olikin
pettynyt Kekkosen kitkeriin sanoihin: ”Lehdistö olisi ansainnut tunnustuksen sanan pyrkimyksestään puhdistukseen eikä letkautusta moraalisesti epäilyttävästä esiintymisestään.”290
288. Kekkosen radiopuhe 14.12.1953. Kekkonen 1967 I, 278, 280.
289. ”Epänormaalit olomme”. HS 15.12.1952. Ks. myös Kari, ”Kirjanoppinut” (pilapiiros). HS 17.12.1952.
290. ”Statsministertal”. Hbl 15.12.1952. Ks. myös ”Genom måndagsrutan” (pilapiirros). Hbl 22.12.1952. Kekkonen ojensi Hbl poikkeuksellisella tavalla elokuussa 1954 sen jälkeen, kun lehti oli julkaissut Torsten G.
Aminoffin kirjoituksen. Kekkonen oikaisi suoraan Amos Andersonille lähettämässään kirjeessä Aminoffin
väitteet ”hyväntekeväisyysvaluutoista” ja vakuutti, etteivät hänelle olleet kuuluneet Suomen Pankissa
valuutta-asiat, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Saman kirjeen Kekkonen osoitti myös US:n Lauri Aholle,
koska myös hänen lehtensä oli julkaissut Aminoffin jutun. Torsten G. Aminoff, ”Finlands Bank och valutamissbruken” (art.). Hbl 24.8.1954 (lainaus artikkelista myös US:ssa 25.8). Kekkosen kirje Amos Andersonille 26.8.1954. AAA, SLSA 900.1, HYKA (myös UKA 1/17); Kekkosen kirje Hbl:n nimeämättömälle toimittajalle 25.8; Kekkosen kirje Lauri Aholle 26.8.1954, UKA 1/17. Anderson lähetti ystävällisen kirjeen
takaisin Kekkoselle, jossa hän totesi mm. ettei toiminut enää aktiivipäätoimittajana, eikä näin ollen seurannut myöskään kaikkea, mitä lehteen meni painettavaksi. Hän totesi kuitenkin keskustelleensa asiasta toimittajien kanssa. Amos Andersonin kirje Kekkoselle 31.8.1954, UKA 1/17.
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Myös US ja VS olivat pettyneitä Kekkosen puheeseen. Harvemmin poliittista pakinointia US:ssa harrastanut Olli (Väinö Nuorteva)291 piti radiopuhetta ”nuhdesaarnana”, kun
taas Timo nimitti sitä ”radiorahvaalle” esitetyksi pakinaksi. Molemmat pakinoitsijat
korostivat maamme tunkkaisen ilmapiirin johtuneen ennen kaikkea Kekkosen hallituksen
edesottamuksista.292 US:n pääkirjoituksen tekijä otti voimakkaasti kantaa puheen sisältöön. Hänen mukaansa yleisöä ja sen tulkkia, lehdistöä, ei voitu syyttää siitä, että ne kiihkomielisinä olisivat antautuneet ”noitavainojen tielle”. Pikemminkin päinvastoin, yleisö
ja lehdistö olivat osoittaneet ”harvinaisen kärsivällistä pitkämielisyyttä”. Vaatimus asioiden perusteellisesta selvittämisestä oli kirjoittajan mukaan ”terveen oikeudentunnon purkausta”, eikä Kekkosen mainitsemaa kiihkomielisyyttä.293 Myös kansandemokraattien VS
kritisoi Kekkosen puhetta pintapuolisena ja harhaanjohtavana. Lehti piti ”kansan ja sen
mielialoja kuvastelevan” julkisen sanan nuhtelemista tarpeettomana ja vaati vallinneen
hallitussuunnan muuttamista.294
Mk ja SS tervehtivät Kekkosen puhetta tyytyväisinä. Mk:n pääkirjoituksen tekijä puolusti voimakkaasti radiopuheen sisältöä. Hän torjui sitä kohtaan esitetyn arvostelun ja
selitti pääministerin varoittaneen yleensä väärinkäytöksistä, liioittelusta ja ”intoutumisesta kaikkien ajojahtiin kaikkia vastaan”. Kirjoittaja totesi Kekkosen varoittavat sanat
ajankohtaisiksi ja vakuutti, ettei hän ”tietenkään halunnut kieltää demokraattisten olojemme tarjoamaa oikeutta julkiseen arvosteluun”.295 Myös SS piti Kekkosen puhetta tarpeellisena, koska syyttelyt olivat ”jo sivuuttaneet terveen kritiikin”. Lehti odotti toiveikkaana, saisiko Kekkosen vetoomus ”riittävää vastakaikua.”296
Suomen johtava lehdistö reagoi 1950-luvun alkupuolella hyvin herkästi valtiovallan
kannanottoihin ja toimiin sanomalehdistöä kohtaan. Kekkosen ja hänen johtamiensa hallitusten lehdistöpolitiikkaa kommentoitiin erityisesti vuosien 1950–1952 aikana. Tutkimusjaksoni loppupuolella, 1953–1956, lehdistöä koskeva kirjoittelu laantui, mikä johtui osittain siitä, ettei aihetta erityisemmin käsitelty myöskään hallitustasolla. Vaikka johtava
sanomalehdistö oli kutakuinkin yksimielinen sananvapauden ja mielipiteen ilmaisuvapauden yleisistä periaatteista, vaihtelivat yksittäisten lehtien tulkinnat suuresti toisistaan.
Kekkosen ja hänen hallitustensa lehdistöpolitiikkaa saatettiin kehua ja kritisoida eri lehdissä samoin argumentein. Yksittäisten lehtien asennoitumiseen vaikuttivat lehden traditio, henkilösuhteet, puoluesidonnaisuus ja kulloinkin vallassa olleen hallituksen kokoonpano.
Kekkosen käsitys lehdistön vapaudesta ja puuttuminen sanomalehtien kirjoitteluun
jakoi Suomen johtavaa lehdistöä voimakkaasti 1950-luvun alkupuolella. Ääripäiksi muodostuivat jo varhain Mk ja HS. Maalaisliiton helsinkiläinen pää-äänenkannattaja seisoi
uskollisesti Kekkosen lausuntojen takana. Lehti piti pääministerinsä kannanottoja perusteltuina ja sananvapauskäsitteen oikeaoppisen tulkinnan mukaisina. Kekkosta kohtaan
esitetyt syytökset torjuttiin päättäväisesti. Mk ei arkaillut myöskään esittää kritiikkiä
Ylönen 2001, 276.
Olli, ”Teatteria” (pak.). 16.12; Timo, ”Yleisärtymyksemme syistä” (pak.). US 16.12.1952.
”Puheen jälkikaiku”. US 17.12.1952.
“Ei sirkushuveja vaan luottamusta”. VS 16.12.1952. Ks. myös ”Kekkonen lausui eilen ”käsityksensä tilanteesta”” (uutinen ja kommentti). 15.12; Suti, ”Kivi leivässä” (pak.). VS 17.12.1952.
295. ”Malttia ja arvostelukykyä”. Mk 16.12.1952. Lehti julkaisi myös Kekkosen puheen palstoillaan.
296. ”Pääministerin puhe” (jk.). SS 15.12.1952. Ks. myös Jahvetti, ”Sylttytehtaan lisenssit” (pak.). 16.12; Nikodemus, ”Kotoa ja kaukaa” (pak.). SS 21.12.1952.
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muita maamme johtavia sanomalehtiä kohtaan, mikäli niiden sananvapausihanteet erosivat Kekkosen linjauksista.297
Mk muodosti suojaavan kilven pääministeri Kekkoselle. Lehti pyrki legitimoimaan
Kekkosen ja hänen hallitustensa kiusallisetkin lehdistötoimet. Näin tapahtui esimerkiksi
keväällä 1955, jolloin hallitus suunnitteli painovapauslain tiukentamista. Mk vieritti syyn
lehdistön kannalta arveluttavasta toimenpiteestä ”roskalehdistön” vastuulle. Nuo ”lehdistön rikkaruohot” olivat levittäytyneet sodan jälkeen ”huolestuttavan” laajalle ja ryhtyneet
”suoranaiseen kilpailuun moraalisen tason mataluudesta”. Niiden ainoana päämääränä oli
taloudellisen edun tavoittelu. Maalaisliiton päälehti tarkoitti ”roskalehdistöllä” sensaatiolehtiä, joiden toiminta oli vilkastunut presidentinvaalien johdosta. Tilannetta kärjisti esimerkiksi Kekkoselle kiusallinen ”Kämpin juttu”, jonka Sensaatio Uutiset uutisoi räväkästi298. Vaikka Mk oli periaatteessa painovapauslain tiukentamista vastaan, oli hallitus
nyt ajettu tilanteeseen, jossa sillä ei ollut juuri vaihtoehtoja. Syy suunniteltuun painovapauslain tiukentamiseen löytyi siis ”roskalehdistä”, ei pääministeri Kekkosesta:
Vähäisintäkään painovapautta rajoittavaa toimenpidettä ei periaatteessa voida tervehtiä tyydytyksellä, ei tätäkään. Täytyy löytyä erittäin päteviä syitä rajoituksien
puolesta, mutta toisaalta yhteiskunnalla täytyy olla oikeus suojella itseään
häikäilemättömältä ja vailla vastuuntuntoa tapahtuvalta myrkynkylvöltä. Siveellistä perustaa ja kansan moraalia heikentävälle julkaisutoiminalle, jota kannustaa
pelkästään häikäilemätön rahantavoittelu, ei voida hyväksyä sitä suojaa, jota painovapauslain henki tarkoittaa.299
Siinä, missä Mk muodosti Kekkoselle suojakilven, HS näyttäytyi aggressiivisimpana
hyökkääjänä. Lehti suhtautui hyvin kriittisesti Kekkosen tapaan puuttua lehdistön edesottamuksiin. Sitä ärsyttivät myös monet Kekkos-hallitusten toimenpiteet, joilla vaikeutettiin
lehdistön toimintaa ja kahlittiin sananvapautta300. HS:n pääkirjoituksen tekijä epäili jo
toukokuussa 1950 Kekkosen perimmäiseksi tavoitteeksi uutisjakelun keskittämisen hallituksen jäsenille301.
Valtakunnan päälehti ryöpytti Kekkosen ministeristöä tarpeen tullen hyvinkin kovasanaisesti. Esimerkiksi sanomalehtien kuljetusmaksujen korottaminen vuoden 1950 alussa
ärsytti HS:n pääkirjoituksen tekijää. Hän piti hallituksen toimenpidettä ”suorastaan sivistysvihamielisenä”302. Pääkirjoituksen tekijä korosti lehdistön yhteiskunnallista merkitystä
ja paheksui Kekkosen ministeristön asennoitumista sitä kohtaan: ”Sanomalehtiä käsitellään noissa edellä mainituissa perusteluissa tavallisina liikeyrityksinä, melkeinpä eräänlaisina valtiovallan ja yhteiskunnan vastapelaajina ottamatta ainakaan tarpeellisessa mää297. Ks. esim. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 25.4; ”Sananvapauden puolesta”. 10.9.1950; ”Tilanteen valotusta”. 8.2; ”Eräs toivomus julkiselle sanalle”. 10.2; Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). 3.6;
”Ennakolliset pieksäjäiset” (jk.). 13.10.1951; ”Malttia ja arvostelukykyä”. 16.12.1952; Tompan Tuomo,
”Pilkkeitä” (pak.). 20.3.1953; Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). 13.2; 10.4; 11.4; Hela, ”Mikä sopii Jupiterille…” (pak). 9.12.1954; Hela, ”’Totuutta’ ja ’muotoja’ (pak.). 28.1; Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.).
22.1; Hela, ””Vapaa Sana” ja vapaa sana” (pak.). 14.4; ”Lehdistön rikkaruohot”. 15.5; ”Ulkopoliittista törmäilyä”. 15.7; ”Mistä on kysymys”. Mk 17.7.1955.
298. Ks. esim. Suomi 1990, 452. ”Tappelusta” tarkemmin myös tässä tutkimuksessa VI pääkappaleessa.
299. ”Lehdistön rikkaruohot”. Mk 15.5.1955.
300. Ks. esim. ”Postimaksujen korottaminen”. HS 1.7.1950.
301. ”Virallista valonarkuutta”. HS 18.5.1950.
302. ”Postimaksujen korottaminen”. HS 1.7.1950. Ks. myös esim. ”Kielteistä kehitystä”. HS 3.12.1950.
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rässä huomioon, että sanomalehdet meillä ovat yleensä aatteellisia ja sivistyksellisiä yrityksiä, joita ei ole perustettu taloudellisen voiton tavoittelemisen tarkoituksessa ja joitten
ylläpitämiseen niitten takana olevat yksityiset henkilöt ovat aikojen kuluessa saaneet
uhrata varsin huomattavassa määrissä omaisuutta.”303 Valtakunnan päälehden kritiikki
yltyi joulukuussa 1950, jolloin sen pääkirjoituksen tekijä kokosi eräänlaisen yhteenvedon
Kekkosen hallituksen ”ynseästä” suhtautumisesta sanomalehdistöön:
Lehdistö saa nyt kiitoksen kaikista niistä valtavista uhrauksista, joita se on tehnyt
valtiovallan hyväksi sen tiedonantojen, kuulutusten ja usein ilmoitustenkin ilmaisena painattajana ja levittäjänä. Sanomalehtien kuljetusmaksut ovat myös kansanvalistuskysymys, koska niiden suuruudesta riippuu, miten iso osa kansasta yleensä
voi tilata itselleen sanomalehtiä. Valtiovaltamme asenne näyttää olevan suunnilleen se kuin tsaari Nikolain sata vuotta sitten: Suomen kansalle riittää, jos se saa
lukeakseen uskonnollista ja taloudellista kirjallisuutta.304
HS:n kritiikki Kekkosen hallituksien lehdistöpolitiikkaa kohtaan jatkui läpi tutkimusjakson. Sitoutumattomuuskehityksen lippulaiva ja samalla valtakunnan laajalevikkisin
sanomalehti hylkäsi johdonmukaisesti kaikki sananvapauden rajoittamiseen tähdänneet ja
lehdistön toimintaa häirinneet toimet. Toisaalta lehti ei voinut salata ihmetystään siitä,
ettei pääministeri Kekkonen puuttunut suorasanaisesti kommunistijulkaisujen kirjoitteluun.305
Myös Kokoomuksen US suhtautui penseästi Kekkos-hallitusten lehdistöpolitiikkaan.
Lehden kirjoittelu ei ollut kuitenkaan yhtä räikeää ja henkilökohtaista kuin valtakunnan
ykköslehdellä.306 Toisaalta US:n pakinoitsijaa näytti häiritsevän se, että Mk:sta oli muodostunut Kekkosen äänitorvi. Timo muistutti etenkin vuonna 1953 säännöllisesti lukijoitaan ”Kekkosen äänenkannattajasta” tai ”pääministerin äänitorvesta” Mk:aan viitatessaan307. US:n negatiiviseen asenteeseen vaikutti osaltaan myös Kokoomuksen jatkuva
oppositioasema. Puolue ei päässyt vaikuttamaan esimerkiksi lehdistöpolitiikkaan yhdessäkään Kekkosen hallituksessa.

303. ”Mitä tekee eduskunta?”. HS 21.11.1950.
304. ”Takatalven tunnelmia”. HS 21.12.1950.
305. Ks. esim. ”Tietolähteiden suoja ja sananvapaus”. 9.6; ”Epäystävällistä propagandaa”. 11.7; ”Kielteistä kehitystä”. 3.12.1950; ”Hallitus ja sananvapaus”. 9.2; ”Julkisuuden valokeilassa”. 18.10.1951; ”Virkavalta ja
lehdistö” (jk.). 27.5.1952; ”Kiihoitusta vastaan”. 16.2; ”Puolueettomuutta radiossa sekin” (jk.). 8.6.1953;
Kaarlo Kaira, ”Lehdistön anonymiteettioikeus” (art.). 25.8.1954; ”Sananvapauden puolesta” (jk.). 10.4;
”Etujoukko Moskovaan”. HS 14.9.1955.
306. Ks. esim. Timo, ”Eräistä omista asioista” (pak.). 30.4; ”Vaara sananvapaudelle” (jk.).13.5.1950; ”Puheen
jälkikaiku”. 17.12.1952; ”Sananvapauden edellytykset” (jk.). 26.8.1954; ”Lehdistön vapaus”. US
17.5.1955.
307. Ks. esim. Timo, “Loppiaisena” (pak.). 6.1; ”Luottamuspulaa” (pak.). 18.4; ”KPT” (pak.). 12.7; ”Purnailua
vastaan” (pak.). 17.7; ”Paljon selityksiä” (pak.). 9.10; ”Monenlaista hermoilua” (pak.). 22.11; ”Aina vaan
salajuonia” (pak.). 28.11; ”Juuri julmasti alkaa” (pak.). 10.12.1953.

82
Hbl ja SS sijoittuivat lehdistökeskustelussa Mk:n ja HS:n muodostamien ääripäiden
välimaastoon. Suomenruotsalaisten pää-äänenkannattaja kirjoitti säännöllisesti lehdistöä
koskevista aiheista, mutta pysytteli kannanotoissaan varovaisen asiallisella tasolla. Valtiovallan toimenpiteitä ei helposti arvosteltu, vaikka lehti piti tinkimättömästi kiinni sananvapauden perusvaatimuksista308. Oma vaikutuksensa Hbl:n kirjoitteluun oli myös sillä,
että RKP:n edustajia istui Kekkosen neljässä ensimmäisessä hallituksessa309.
Myös SS osallistui aktiivisesti lehdistöä ja sananvapautta käsitelleeseen keskusteluun.
Sen suhtautuminen valtiovallan lehdistöä koskeviin toimenpiteisiin ja kannanottoihin
noudatteli selkeimmin puoluepoliittisia muutoksia. Sosialidemokraattien pää-äänenkannattaja kirjoitti Kekkosen ja hänen ensimmäisen hallituksensa lehdistöpolitiikasta suhteellisen suorasanaisesti.310Asenne muuttui kuitenkin selvästi sen jälkeen, kun SDP:sta tuli
yksi Kekkosen toisen, kolmannen ja viidennen hallituksen pääpuolueista. Lehdistöä käsitelleiden kirjoitusten määrä väheni ja niiden valtiovaltaa arvostellut sävy kääntyi päälaelleen. Trendi jatkui samansuuntaisena tutkimusjakson loppuun, vuoden 1956 maaliskuuhun saakka.311
Kansandemokraattien VS muodosti aivan oman lukunsa Suomen johtavassa lehdistössä. Sen tulkinta sananvapaudesta poikkesi olennaisesti muusta lehdistöstä. Neuvostomielinen VS olikin toistuvasti sotajalalla paitsi ”Erkon lehdistöä” myös porvarillisia ja
sosialidemokraattisia lehtiä vastaan. Vaikka kansandemokraattien pää-äänenkannattaja
pitäytyi pääsääntöisesti arvostelemasta Kekkosen ja hänen johtamiensa hallitusten lehdistöpolitiikkaa, joutui myös pääministeri toisinaan tulilinjalle.312 Kommunistilehdistön kirjoittelu oli kiusallista. Neuvostolehdistön kritiikki Suomea kohtaan kumpusi usein kommunistien ja SKDL:n äänenkannattajien kirjoituksista, mikä ärsytti paitsi valtiovaltaa
myös muuta lehdistöä.313
Lehdistöä ja sananvapautta koskeneiden pää- ja jälkikirjoitusten määrällisessä kehityksessä tapahtui vuosien 1950–1956 selkeä notkahdus. Suomen johtava lehdistö käsitteli
kyseiseen aihepiiriin liittyneitä asioita erityisesti vuoden 1950 aikana, jolloin myös pääministeri Kekkonen otti aktiivisesti kantaa lehdistön edesottamuksiin. Kirjoittelun määrä
laski tasaisesti seuraavien vuosien aikana. Pohjanoteeraus kirjattiin 1954. Lähes lamaan308. Ks. esim. ”Sjöfarten och presesen”. 26.5; “Vår tidningspress och Sovjetunionen”. 18.7; “Press och posten”.
21.7; “Näringslivet och pressen” (jk.). 13.9;”Tidningars postavgifter” (jk.). 27.11.1950; “Tidningsindex”.
20.2; “Press och anonymitet”. 15.10.1951; ”Idrotten i dagspressen”. 27.3; “Tidningarna och kungabesöket”
(jk.). 28.5; “Statsministertal”. 15.12.1952; “Pressgäster I Svensk-Finland”. 12.5; ”Tidningsindex” (jk.). 4.6;
”’Public relations’” (jk.). 25.8.1953; ”Utbildningen av pressens tjänare”. 12.5; Torsten Steinby, “Tidningen
som organ för public relations” (art.). 5.12; Ralf Törngren, “Statsmakt och tidningspress” (art.). 5.12.1954;
”Statmakterna – pressen huvudtema i Köpenhamn” (uutinen). Hbl 12.5.1955.
309. Suomi 1990, 541–543 (Liite).
310. Ks. esim. ”Hallitus ”lujana””. 29.4; Jahvetti, ”Sekretessiä” (pak.). 30.4; Jahvetti, ”Melkoista hälyä” (pak.).
13.5; ”Sananvapaus ja lakkovapaus” (jk.). 5.9; ”Lehdistön kuristaminen”. 26.11.1950.
311. Ks. esim. ”Välikohtaus”. 10.2; ”Hallituksen tiedoitustoiminta”. 12.10; Vilho Hokkanen, ”Lehdistö mielipiteiden muokkaajana” (art.). 5.12.1951; Javetti, ”Maahenkeä – herranhenkeä” (pak.). 3.6; ”Pääministerin
puhe” (jk.). 15.12; Nikodemus, ”Kotoa ja kaukaa” (pak.). 21.12.1952; ”Vapautta ja vastuunalaisuutta”.
21.6; ”Lehdistön sananvapaus”. SS 14.9.1954.
312. Ks. esim. ”Erkon lehdistö hallituksenkaatajana” (jk.). 6.5; ”Lehdistön suhde neuvostoliittoon” (uutinen ja
kommentti). 2.6; ”Harhaanjohtajat”. 13.6; ”Yksipuolista tiedonjakelua” (jk.). 5.9.1950; Hapan, ”Vapaaehtoista sensuuria” (pak.). 29.3.1951; Hapan, ”Kiinninuijittu lehdistön vapaus” (pak.). 7.6; ”Kekkonen lausui
eilen käsityksensä tilanteesta” (uutinen). 15.12; ”Ei sirkushuveja vaan luottamusta”. 16.12.1952; ”Vahingollista valhepropagandaa” (jk.). 5.2.1953; Suti, ”Yleisradion kuonokopat” (pak.)Vs 23.10.1955.
313. Ks. esim. Suomi 1990, 20, 59.
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tunut keskustelu julkisen sanan ympärillä elpyi jälleen vuosien 1955 ja 1956 aikana, jolloin se saavutti vuosikymmenen alun tason. 1950-luvun puolivälissä vilkastuneeseen lehdistödebattiin vaikuttivat paitsi vuoden 1956 presidentinvaalit myös samaan aikaan tehdyt
sopimukset esimerkiksi Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Kaiken kaikkiaan lehdistön
pääkirjoitukset omasta asemastaan ja sananvapaudesta pysyttelivät Kekkosen pääministerivuosien aikana tasolla, jonka se oli saavuttanut jo Paasikiven, Pekkalan ja Fagerholmin
hallitusten aikana 1944–1950 (Kuviot 7 ja 8).
Määrällisesti eniten julkista sanaa käsitelleitä pääkirjoituksia julkaistiin vuosien 1950–
1956 aikana HS:n ja Hbl:n pääkirjoituspalstoilla. Valtakunnan ykköslehti oli aktiivisin
myös 1940-luvulla. Sen sijaan suomenruotsalaisten pää-äänenkannattaja lukeutui tuolloin vielä yhdeksi passiivisimmista julkista sanaa koskeneen keskustelun ylläpitäjistä.
Muutos 1950-luvulle tultaessa oli selkeä. Lehti nousi jo vuoden 1950 aikana yhdeksi
aktiivisimmista debatin osapuolista ja kohosi vuoden 1956 loppuun mennessä uutterimmaksi sananvapauden vaalijaksi. Muu lehdistö seurasi tasavahvana askeleen edellä mainittujen perässä. Lukumääräistä kehitystä tarkasteltaessa on huomioitava, että kuvioon on
laskettu vain pää- ja jälkikirjoitukset. Esimerkiksi US:n, SS:n ja VS:n lehdistöä koskeva
keskustelu käytiin usein pakina- ja artikkelipalstoilla. Toisaalta Hbl:n lehdistö- ja sananvapauskirjoitukset julkaistiin lähes poikkeuksetta vain pääkirjoituspalstalla.
Määrällistä kehitystä merkittävämpi muutos tapahtui lehdistön asennoitumisessa valtiovallan toimenpiteitä kohtaan. Valtakunnan johtavat sanomalehdet eivät kommentoineet 1940-luvulla juuri lainkaan lehtiensä palstoilla heihin kohdistettuja ojennustoimenpiteitä. Niistä ei myöskään tiedotettu lukijakunnalle. Toimitus piti saamansa ripitykset sisäpiiritietonaan. Edes ripityksen antajalla ei ollut erityisempää merkitystä kommentoinnin
määrään. 1950-luvulla tilanne kuitenkin muuttui. Kekkosen ja hänen hallitustensa lehdistöpoliittiset toimenpiteet nostettiin usein näkyvästi esille joko pääkirjoituksissa, pakinoissa tai uutisoinnissa. Myös ojennuksen pitäjä sai aiempaa korostuneemman aseman.
Erityisesti pääministerin ”rippisaarnat”, ”puhuttelut” ja lausunnot noteerattiin.
1940-luvun käytännöstä poiketen kehu tai kritiikki osoitettiin suoraan Kekkoselle tai
”Kekkosen hallitukselle”. Huomion ja arvostelun kohdistuminen Kekkoseen johtui hänen
kiistanalaisesta persoonastaan. Myös poikkeusolojen tasaantumisella oli oma vaikutuksensa. Rauhanaika oli jatkunut jo vuosia, eikä sananvapauden rajoittamiseen tai kirjoittelun ohjailuun nähty enää akuuttia tarvetta.
Hieman kärjistäen voidaan todeta, että pääministeri Kekkosesta tuli jo varhaisessa vaiheessa sanomalehdistön tosiasiallinen paimen. Se ei kuitenkaan vaikuttanut lehdistölle
osoitetun viestin sisältöön. Kekkonen vaati Suomen lehdistöltä ulkopoliittista itsesensuuria, kuten J.K. Paasikivi 1940-luvulla. Iäkäs presidentti oli kuitenkin 1950-luvulla jo liian
vanha johtamaan alati laajenevaa ja kehittyvää lehdistöä. Kaiken kaikkiaan sanomalehdistön paimentamisella pyrittiin lisäämään Neuvostoliiton luottamusta suomalaista sisä- ja
ulkopolitiikkaa kohtaan. Maltillinen kirjoittelu hyödytti myös johtavia poliitikkoja.
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Kuvio 8. Lehdistöä ja sananvapautta käsitelleet pää- ja jälkikirjoitukset maamme johtavissa
sanomalehdissä 1.1.1950–31.12.1956.
Lähde: HS, Hbl, Mk, SS, US ja VS 1.1.1950–31.12.1956.

Valtiovallan lehdistöohjakset joutuivat koetukselle 1950-luvun puolivälin jälkeen.
Maailmansodan perinnöksi jättämä venäläispelko hälveni Stalinin kuoleman (1953) ja
Porkkalan palautuksen (1955) myötä. Elettiin ”länsituulten ajassa”. Sanomalehdistön neuvostovastainen kirjoittelu voimistui: Neuvostoliittoa ja sen puuttumista Suomen asioihin
kritisoitiin.314 Kehitys huolestutti Kekkosta. Hän otti asian puheeksi Kokemäellä elokuussa 1955. ”Kymmenkunta” vuotta jatkunut epäluulojen ja ”hälyttävien huhujen” levittäminen Suomen ja Neuvostoliiton välisistä suhteista ärsytti. ”Kun virallista ulkopolitiikkaa ei katsota voitavan tuomita, etsitään kompensaatiota voimattomalle vastahangalle
ulkopoliittisiin seikkoihin liittyvien valheellisten huhujen keksimisestä, uskomisesta ja
levittämisestä”, pääministeri valitti. Tällainen ”mielialan myrkyttäminen” vahingoitti
väistämättä maan virallista ulkopolitiikkaa ja nakersi sen uskottavuutta. Kehitys oli
pysäytettävä. Ainoastaan ”nykyistä ulkopolitiikkaa rehellisesti ja vilpittömästi noudattaen” voitiin vahvistaa Suomen asemaa, sen vapautta ja riippumattomuutta.315
Kekkosen ja yleensäkin valtiovallan ote lehdistöstä lujittui hänen noustua tasavallan
presidentiksi.316 Kehitykseen vaikuttivat niin Kekkosen kiistanalainen persoona kuin
sisä- ja ulkopoliittiset kädenväännötkin. Viisikymmentäluvun lopun kulminaatiopisteinä
voidaan pitää vuoden 1956 presidentinvaalin lisäksi Kekkosen Moskovan matkaa
keväällä 1958 sekä saman syksyn ”yöpakkasia”. Toimittajille osoitetut henkilökohtaiset
”myllykirjeet” ja teräväsanaiset puheet lisääntyivät.

314. Myös NL:n taholla oltiin huolestuneita kriittisestä lehdistökirjoittelusta. Tämä ilmeni esimerkiksi Lebedevin Paasikivelle antamasta lausunnosta, jossa hän paheksui nimeltä esimerkiksi SK:n kirjoituksia. J.K. Paasikivi 12.3.1955. Paasikivi 1986, 483. Ks. myös esim. Sulevo 1974, 56–64.
315. Kekkosen puhe Kokemäellä 28.8.1955. Kekkonen 1967 I, 357–360. Mk tulkitsi Kekkosen viitanneen
puheessaan oikeistolehdistöön, mihin viittasi myös kyseisen lehdistön reaktio puhetta kohtaan: ”Älähdys
kuului kaiketi sieltä, minne kalikka oli kalahtanut.” ”Sattuipa kipeästi” (jk.). Mk 4.9.1955.
316. Ks. esim. Salminen 1988, 274.

3 Oikeusministeri Kekkonen (1944–1946)
3.1 Paasikiven luottomieheksi
3.1.1 Kekkosesta ministeri – lehdistö vaiteliaana
Kielikysymys hiersi Kekkosen ja Paasikiven välejä 1930-luvulla. Maailmanrauhan järkkyminen 1939 muutti kuitenkin tilanteen ja heidän välisensä yhteydenpito tiivistyi. Se
saavutti siihenastisen huippunsa 1944, jolloin Kekkonen piti Paasikiven osallistumista
uuteen hallitukseen välttämättömänä ja tuki hänen pääministeriyttään. ”Valtioneuvos Paasikivi lienee ainoa suomalainen poliitikko, jota kohtaan Neuvostoliitossa tunnetaan jonkinlaista luottamusta”, hän kirjoitti.317 Luottamus oli molemminpuolista. Paasikivestä tuli
pääministeri ja Kekkosesta hänen tuellaan oikeusministeri.318
Kekkonen palasi hallitukseen lähes viiden vuoden tauon jälkeen ja sai kannettavakseen
noissa oloissa merkittävän salkun. Oikeusministerinä hänen oli perehdyttävä välirauhansopimuksen poliittisiin artikloihin (13, 20 ja 21), jotka edellyttivät sotarikollisten pidättämistä, poliittisten vankien vapauttamista ja fasisminluonteisten järjestöjen kieltämistä.
Sodan jälkipyykkiä riitti, ja siitä oli lähes mahdotonta selviytyä itseään tahraamatta.319
Kekkonen pyrki hautaamaan laajalle levinneen pessimismin ja valamaan uskoa tulevaisuuteen. ”Hän oli särmikäs tahtoihminen, sypäkkä sanomissaan ja ärhäkkä käymään
kamppailuun oikeiksi kokemiensa näkemysten puolesta”, Juhani Suomi on todennut.320
Pääministeri luotti oikeusministeriinsä, mutta Kekkosen poliittinen status oli vielä hau317. Kekkosen muistio rauhanopposition puolesta Suomen marsalkalle 29.6.1944. Kekkonen 1977, 52.
318. Paasikiven hallitukseen kuului 18 ministeriä, joista suurin osa oli uusia. Hallitus oli keskeisiltä osiltaan
punamultainen. Ministereistä kahdeksan liittyi sodan aikana ns. rauhanvoimiin (Paasikivi, Pekkala, Kekkonen, Hillilä, Tuomioja, Wuori, Gartz ja Törngren). Kekkosen lisäksi neljä ministeriä kuului myös
Suomi-Neuvostoliitto-Seuraan (SNS). Suomi 1988, 15–16. Kekkonen varoi sitoutumasta näkyvästi rauhanoppositioon, vaikka toimi lopulta sen johtajanakin. Rautkallio 1999, 16.
319. J.K. Paasikivi 17.4.1944. Paasikivi 1985, 139; Suomi 1986, 527–537. Oikeusministeriö oli tullut Kekkoselle tutuksi jo Kyösti Kallion hallituksesta 1936–1937.
320. Suomi 1986, 535. Kekkonen totesi tarttuneensa kynään joskus liiankin ”sypäkästi”. Kekkonen 1976, 5.
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ras. ”Maalaisliitto ei lue häntä puolueeseensa”, Paasikivi valitteli marraskuussa 1944, ja
”Mannerheimilla on Kekkosesta huono käsitys.”321
Vastuunalaiseen tehtävään nimitetty oikeusministeri sai tukea Paasikiveltä ja ystäviltään. Hänen lähipiiriinsä koostui muiden muassa Aaro Pakaslahdesta, Kaarlo Hillilästä,
Kustaa Vilkunasta ja Sakari Tuomiojasta.322 Myös kansandemokraattien Yrjö Leino teki
tuttavuutta Kekkosen kanssa. Leino vaistosi Kekkosen persoonallisen merkityksen ja aseman oikeusministerinä, mutta ystävyys liittyi myös kommunistien pyrkimyksiin lähestyä
Maalaisliittoa. Yhteys hyödytti Kekkostakin. Leinon kautta hän sai tärkeää informaatiota
kommunistien mielialoista. Oikeusministeri oli valmis jopa niin pitkälle menevään yhteistyöhön kansandemokraattien kanssa, että Maalaisliiton oikeistosiivessä levitettiin syksyllä
1944 huhua Kekkosen siirtymisestä SKDL:oon.323 Veljeily kommunistien kanssa leimasi
oikeusministerin. Tätä leimaa Kekkonen tuli kantamaan pitkään sekä oikeiston että sosialidemokraattienkin lehdistössä.
Paasikiven toisen hallituksen nimeäminen 17. marraskuuta 1944 ei herättänyt poliittisia intohimoja johtavassa lehdistössä. HS piti hallitusta ”poliittisia ryhmiä silmällä pitäen”
epämääräisenä, mutta valoi uskoa sen menestykseen. Lehden suhde Kekkoseen oli yhtä
neutraali kuin muihinkin ministereihin. Se ei ryhtynyt ylipäätään analysoimaan yksittäisiä ministereitä.324 Myös Maalaisliiton väliaikaiselta ykköslehdeltä Karjalan Sanomilta
(KS)325 sekä SS:lta ja US:lta yksittäiset ministerit saivat työrauhan. Nämä lehdet kiinnittivät huomionsa lähinnä hallituksen uusiutuneisiin kasvoihin.326 Hbl uutisoi ja kommentoi
hallitusvaihdosta niukasti. VS sitä vastoin reagoi hallituskysymykseen aggressiivisesti.
Tämä taas johtui siitä, että kommunistisen Yrjö Leinon ministerisalkusta oli syntynyt
kohu.327
Maamme johtavan lehdistön suhde Kekkoseen oli lähinnä neutraali hänen ensimmäisten ministerikuukausiensa aikana. SS:a kiinnosti kuitenkin Pekka Peitsen kirja Tässä sitä
ollaan, jonka oli kustantanut sosialidemokraattinen kirjapaino Tammi.328 Lehti julkaisi
19. marraskuuta kirjasta esittelyn tietämättä, että sen tekijä oli oikeusministeri Urho Kekkonen.329 Tässä sitä ollaan -teos keskittyi kansainvälisiin suhteisiin ja ulkopolitiikkaan.
Kekkonen pohti kirjassaan paitsi pienen valtakunnan olemassaoloon liittyviä näkökohtia
myös sodan opetuksia sekä Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden perusteita. Pienen maan
olemassaolo perustui Kekkosen mukaan oikeudenmukaiseen ulkopolitiikkaan ja sen kohtuullisiin päämääriin. Sota oli puolestaan osoittanut pienen maan rajalliset mahdollisuudet
torjua vihollinen. Vapaus pitikin Kekkosen mielestä turvata ulkopoliittisin keinoin. Se
321. J.K. Paasikivi 14.11.1944. Paasikivi 1985, 51. Kekkonen oli riidoissa Ml:n kanssa mm. sodan aikana. Kekkosen kirje Juho Tuuvalle 17.1.1945, UKA 21/7; Hakanen 1985, 84–85; Hokkanen 1996, 170–222.
322. Suomi 1988, 22, 72–73; Rautkallio 1999, 15.
323. Leino 1958, 62–63, 94–100; Suomi 1988, 53. Myös Fagerholm halusi aloittaa yhteistyön kommunistien
kanssa välittömästi sodan jälkeen. Hänen suhteensa kommunisteihin muuttui kuitenkin kielteiseksi muutaman vuoden kuluessa. Lehtinen 2002, 77, 90.
324. ”Uusi hallitus”. HS 18.11.1944.
325. Ml:n päälehtenä oli Karjalan Sanomat 30.12.1944 saakka. Vuoden 1945 ajan päälehtenä toimi Ilkka, kunnes vuoden 1946 alusta alkoi ilmestyä Mk.
326. ”Uusi hallitus”. KS 18.11.1944; ”Uudet kasvot”. SS 18.11.1944; ”Hallitus vaihtunut”. US 18.11.1944.
327. ”Hallitus ja eduskunta”. VS 22.11.1944.
328. Peitsi 1944.
329. Maakuntalehti Kalevan päätoimittaja paljasti lehtensä lukijoille nimimerkin henkilön samoihin aikoihin
SS:ssa julkaistun kirjaesittelyn kanssa. Juhani, ”Eilistä ja tämänpäiväistä” (pak.). Kaleva 18.11.1944.
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edellytti ulkopoliittisten tavoitteiden mitoittamista käytettävissä olevien voimavarojen
mukaisesti. Suomen aiempi ulkopoliittinen toimintalinja ei täyttänyt Kekkosen mukaan
tätä vaatimusta. Valtakunnan johdon olikin muotoiltava Suomen ja Neuvostoliiton väliset
suhteet uudelleen ja löydettävä niille realistiset perusteet: Neuvostoliiton oli kunnioitettava Suomen valtiollista itsenäisyyttä ja riippumattomuutta, Suomen oli tunnustettava
”eräät” tosiasiat, kuten häviö sodassa ja Neuvostoliiton asema Euroopan johtavana suurvaltana. Kekkonen vaati lisäksi, että Suomen oli ryhdyttävä läheiseen poliittiseen yhteistyöhön Neuvostoliiton ja muiden sodan voittajavaltioiden kanssa, mikäli se halusi säilyttää asemansa itsenäisten valtioiden joukossa. Tulisivathan voittajavaltiot määrittelemään
rauhanjärjestelyissä myös Suomen aseman tulevaisuudessa.330
SS:n kriitikko piti Pekka Peitseä sota-ajan seuratuimpana nimimerkkinä, jonka päivänpoliittisten kirjoitusten suosio ei perustunut vain ”asianomaisen siviilisäädyn” arvailuun
vaan artikkeleiden poikkeukselliseen nasevuuteen ja omaperäisyyteen. Kirja-arvostelun
laatija kehui myös Tässä sitä ollaan -teosta. Sen tekijä pyrki hänen mielestään antamaan
”objektiivisen ja yleispätevän kuvan” aiheestaan, vaikka teoksen nimi viittasikin ”minä
syytän” -tyyliin. SS:n kriitikon mukaan teoksen ”selvittelyt ja päätelmät eivät miellytä
niitä, jotka sodan aikana hoitivat maansa henkistä pimentämistä taikka jotka vieläkin elävät silloisen propagandan jälkivaikutusten alaisina”. Muiden hän uskoi lukevan kirjaa
”nautinnokseen”. Arvostelija antoi erityistä arvoa sille, että kirjan tekijä osoitti ulkopoliittista realismia, joka tarjosi ”hyvinkin ajattelemisen arvoista yleispätevää arviointia”.331
SS:ssa annettiin Kekkosen tekstistä siis myönteinen arvio. Kirja-arvostelun julkaiseminen kertoi siitä, että sosiaalidemokraattien pää-äänenkannattaja oli tyytyväinen hänen
ulkopoliittisiin linjavetoihinsa. Miten olisi käynyt, jos lehdessä olisi oltu perillä siitä, että
Pekka Peitsi oli Urho Kekkonen? Ehkäpä tulos olisi ollut sittenkin sama, sillä lehti
yleensä myötäili sodan jälkeen Paasikiven ulkopoliittista linjaa, jonka kannattajaksi myös
Kekkonen välittömästi sodan jälkeen tunnustettiin. Tosin SS:n kanta Kekkosen ulkopoliittista linjaa kohtaan muuttui pian epäröiväksi.

3.1.2 Kolmen suuren sopimuksen näkymätön muotoilija
Sananvapaus ja yhteiskuntajärjestelmämme demokraattisuus joutuivat koetukselle kevään
1945 eduskuntavaaleissa. Vaaleja sävytti välirauhansopimus, joka aiheutti pelkoa lehdistössä. Aselepoa ja koko välirauhansopimusta pidettiin Neuvostoliiton yksipuolisen sanelupolitiikan tuotoksena. Erityisesti siihen liittyneet alueluovutukset sekä Porkkalan tukikohdan perustaminen Helsingin kupeeseen kauhistuttivat. Poikkeuksen muodosti kommunistilehdistö, joka hyväksyi sopimuksen oikeansuuntaisena. SKDL saikin Neuvostoliiton paineen alla erinomaiset lähtökohdat eduskuntavaaleihin. Lähestyvien vaalien lopputulos oli kuitenkin vaikeasti ennakoitavissa. Äänestyskäyttäytymiseen vaikuttivat muun

330. Peitsi 1944, 5–80.
331. ”Tässä sitä ollaan” (Kirjaesittely). SS 19.11.1944. Kommunistilehti Vapaa Kansa julkaisi kirjasta hyvin
myönteisen mainoksen 15.11.1944. Mainostekstin kirjoittajana toimi HS:n Eero. Eero, ”Tässä sitä ollaan”
(kirjamainos). Vapaa Kansa 15.11.1944.
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muassa siirtoväen asema, SDP:n sisäinen kuohunta ja äänioikeuden alentaminen 24:stä 21
vuoteen. Vaalijännitystä lisäsivät entisestään huhut kommunistien vallankaappausaikeista.
Vaalit järjestettiin 18.–19. maaliskuuta 1945. Paasikivi vetosi kansaan, jotta eduskuntaan saataisiin ”uusia kasvoja” vanhojen sotapoliitikkojen tilalle. Puhe herätti kohua332, ja
se oli vaalitulosta ajatellen merkittävä: yli puolet valituksi tulleista edustajista oli uusia.
Vaalit sujuivat kuulopuheista huolimatta rauhallisesti, ja äänestysprosentti hipoi 75:ttä.
SKDL saavutti aseman suurpuolueiden joukossa. Siitä tuli eduskunnan voimaryhmittymä
51 (+51) edustajapaikalla. Maalaisliitto sai 49 (-7), SDP 48 (-37), Kokoomus 28 (+3),
RKP 15 (-3) ja Edistyspuolue 9 (+3) paikkaa.333
Urho Kekkonen asettui vuoden 1945 vaaleissa ehdokkaaksi Oulun läänin vaalipiirissä.
Kahdella aiemmalla kerralla hän oli tullut valituksi Viipurin läänin läntisestä vaalipiiristä. Paluu synnyinseuduille ei merkinnyt itsestään selvää edustajan valtakirjaa. Monet
pitivät Kekkosta liian oppineena, helsinkiläistyneenä ja talonpoikaisesta Kainuun miehestä etääntyneenä ehdokkaana. Hänen kykyään samaistua ruohonjuuritason äänestäjäkuntaan epäiltiin.334
Kekkonen tuli valituksi kolmannen kerran eduskuntaan. Äänisaalis oli 4 035. Tulos
tyydytti oikeusministeriä, jonka vaalitaistelu oli jäänyt lyhyeksi. Harvat vaalimainokset
julkaistiin kamppailun viimeisinä päivinä Kalevassa ja Kainuun Sanomissa.335Valtakunnallisella tasolla Kekkoseen ei kiinnitetty huomiota. Johtavaa lehdistöä oikeusministeri
Kekkosen uudelleenvalinta ei kiinnostanut. Oulun vaalipiiri oli Helsingistä kaukana, ja
tasavallan johtava lehdistö ilmestyi pääkaupungissa. Kekkosen persoonakaan ei vielä
kevättalvella 1945 herättänyt poliittisia intohimoja. Lehdistö suhtautui Kekkoseen, kuten
kehen tahansa kansanedustajaehdokkaaseen. Maalaisliiton huono vaalitulos sen sijaan
puhutti, ja sen ohessa Kekkonen sai tukea.
Porvarillisen lehdistön kommunismin pelko kävi ilmi HS:ien tyytyväisyydestä vaalien
tulokseen. Lehti lainasi Svenska Dagbladetia: ”Vaaleista ei tullutkaan mitään punaista
tuhotulvaa, joka olisi huuhtonut pois kumouksen tiellä olleet padot.”336 HS antoi epäsuoraa tukea Kekkoselle, joka oli jo pitkään arvostellut puolueensa harjoittamaa politiikkaa.337 Lehti nimittäin kummeksui Maalaisliiton heikkoa vaalimenestystä. Se kritisoi
puolueen johtoa epäpäteväksi ja ehdotti sille itsetutkiskelua: ”Tämän suurimman keskustapuolueemme kärsimä vaalitappio – parisenkymmentä prosenttia edustajamäärästään –

332. J.K. Paasikivi 2.2, 4.2, 18.3.1945. Paasikivi 1985, 95–97, 124; Mokko 1990, 33–34.
333. SVT 1946, 38; Huttunen 1974, 249; Salminen 1979, 102–105; Vahtola 2003, 338. Vaalien kysymysmerkkeihin lukeutuivat niin SDP kuin SKDL. SDP ei suostunut yhteistyöhön SKDL:n kanssa. SDP:n johtoon
kuului vahva asevelisosialistien ryhmä: Väinö Leskinen, Unto Varjonen ja Penna Tervo. He olivat olleet
vastikään lakkautetun Aseveljien Liiton jäseniä. SDP:ssä haluttiin pitää työväenliike perinteisellä pohjoismaisella linjalla. Voitonvarma SKDL puolestaan kipuili kokemuksen, kokoustilojen ja kirjapainojen puutteen kanssa. Kommunistien tukena olivat kuitenkin oman lehdistön lisäksi arvovaltaiset neuvostojohtajat
sekä yleisradio. Salminen 1979, 100–101.
334. Siirtyminen uuteen vaalipiiriin liittyi osaltaan ristiriitaan, joka ajoi puolueen johdon ja sen eduskuntaryhmän enemmistön tukkanuottasille Kekkosen kanssa. Suomi 1988, 81–83.
335. Mokko 1990, 36–39. Ks. myös ”Eduskuntaan – monipuolisen elämänkokemuksen omaava mies”. Kaleva
13.3.1945 sekä Kekkosen vaalimainokset Kalevassa 13.3, 15.3.1945.
336. ”Verraten kohtuullinen siirtyminen puolueiden välisissä suhteissa”. HS 21.3.1945, lainaus Svenska Dagbladetista.
337. Hokkanen 1996, 174–177.
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merkitsee porvarillista rintamamurtumaa, joka antaa aihetta itsetutkisteluun puolueen
omassa piirissäkin.”338 Ponnistelut Maalaisliiton kurssin kääntämisestä voimistuivat.
HS julkaisi myös oikeusministerin optimistisen arvion vaalituloksesta. Kekkonen
totesi vaalien lujittaneen ”maamme asemaa”. Vapaat vaalit osoittivat, että sodan voittajavaltiot ”kunnioittavat itsenäisyyttämme”. Toisaalta ”täydellisen kurin vallitessa” suoritetut vaalit antoivat varman ja luotettavan kuvan kansamme käsityksistä ja tahdosta. Maalaisliiton selkeästä vaalitappiosta huolimatta Kekkonen suhtautui tulokseen myönteisesti.
Hän tunnusti vasemmistovoiton, mutta uskoi eduskunnan kokoonpanon luovan edellytyksiä enemmistöön perustuvan määrätietoisen politiikan noudattamiseen.339 Syy luottavaisuuteen saattoi piillä tulevassa hallitusratkaisussa. Kekkonen oli aktiivisesti vaikuttamassa kolmen suuren hallitussopimuksen syntymiseen.340 Yhteistyöjulistus takasi Maalaisliitolle hallituspaikan ja pakotti puoluejohdon tarkistamaan kurssiaan.
Maalaisliiton päälehtenä esiintyi vuonna 1945 Ilkka. Lehti nieli vaalitappion maltillisesti ja muistutti äänimäärän nousseen huomattavasti edellisistä eduskuntavaaleista.
”Huuto, että maalaisliitto olisi kärsinyt näissä vaaleissa musertavimman tappion, on aivan
perusteeton”, lehti vakuutti.341 Myös oikeistolehdet suhtautuivat vasemmistovoittoiseen
vaalitulokseen huojentuneesti, vaikka ne tunnustivatkin, että vaaleissa oli tapahtunut selvä
ja voimakas siirtyminen vasemmalle.342 Eduskunta säilytti kuitenkin porvarienemmistönsä. Sosialidemokraatit sen sijaan olivat katkeria, varsinkin kun puolueessa oli vaalitaistelun aikana kommunistien riveihin siirtyneitä loikkareita. SDP:n pessimismiin vaikuttivat myös neuvostolehtien herjaavat kirjoitukset puolueen kannattajista ”roskajoukkona”.343 Äärivasemmistolle vaalitulos merkitsi riemuvoittoa. Myös Neuvostoliitossa
oltiin tyytyväisiä, sillä veljespuolue oli monin tavoin tukenut Suomen kommunisteja.344
Maaliskuussa 1945 Paasikiven kaavailut uuden hallituksen kokoonpanoksi lupailivat
jo vaalit voittaneille kommunisteille useita ministerisalkkuja.345 Huhtikuussa Paasikivi
sai tehtäväkseen muodostaa hallituksen. Neuvottelujen aikana SKDL hakeutui yhteistyöhön yllättäen SDP:en ja Maalaisliiton kanssa ja ehdotti näille yhteistyöjulistuksen allekirjoittamista. Tavoitteena oli kansanrintama, jonka varaan hallitus voitaisiin rakentaa. Osapuolet pääsivätkin sopimukseen, jossa sitouduttiin vaalimaan yhteiskuntarauhaa ja järjestystä, toimimaan maan riippumattomuuden ja itsenäisyyden turvaamiseksi, estämään
inflaatiokehitystä sekä hoitamaan valtiontaloutta kurinalaisesti. Sopimustekstiin sisällytettiin lisäksi virkakoneiston kansanvaltaistaminen ja sen puhdistaminen ”fasistisista”
338. ”Kansan vastaus”. HS 20.3.1945.
339. Urho Kekkosen radiopuhe 19.3.1945. Kekkonen 1967 I, 149–151 (myös UKA, 3/6); ”Vaalin tulos lujittaa
asemaamme”. HS 20.3.1945.
340. Suomi 1988, 92–93.
341. Santtu, ”Mitä kuuluu?” (pak.). Ilkka 22.3.1945. Ks. myös ”Vaalitulokset”. 20.3; ”Kasvot vaihtuvat”. Ilkka
5.4.1945. Eduskuntapaikkojen menetyksen Ilkka selitti vaalien vilkkaalla osanotolla. Puolueen sisäisistä
erimielisyyksistä lehti ei maininnut mitään. Ml:n keskushallituksen työvaliokunta oli tilanteesta kuitenkin
huolissaan. Se velvoitti puoluetoimiston kiireellisesti tutkimaan, mistä muutamien paikkakuntien äänikato
johtui. Ml:n keskushallituksen työvaliokunnan ptk 27.3.1945. KMA; Hokkanen 1996,187.
342. ”Vaalien tulos”. US 20.3.1945.
343. ”Tulos” (pak.). SS 20.3.1945. Ks. myös esim. ”Suu tukkoon” (pak.). SS 8.4.1945; ”Suomi eduskuntavaalien
kynnyksellä” (Pravdan artikkeli). VS 16.3.1945.
344. Huttunen 1974, 256; Salminen 1979, 103–105; ”Kansanvallan vaalivoitto”. VS 20.3.1945.
345. J.K. Paasikivi 30.3.1945. Paasikivi 1985, 129. Paasikivi nimettiin hallituksenmuodostajaksi 11.4.1945.
Suomi 1988, 99.
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aineksista. Myös joistain poliisi- ja oikeuslaitosten piiriin kuuluvista henkilövaihdoksista
tehtiin periaatepäätös.346
Näkemykset Kekkosen roolista kolmen suuren yhteistyösopimuksessa ovat poikenneet toisistaan. Juhani Suomen mukaan Kekkonen esiintyi kaksoisroolissa: toimijan ja
taustavaikuttajan, joista jälkimmäinen oli ehdottomasti tärkeämpi.347 Eero A. Wuori on
sitä mieltä, ettei Kekkonen osallistunut lainkaan sopimuksen luomiseen.348 Johan Helo
pitää Kekkosta yhtenä kolmen suuren sopimuksen keskeisimmistä muotoilijoista.349
Hänen kanssaan samoilla linjoilla on Johannes Virolainen, jonka mukaan Kekkosella oli
Hertta Kuusisen ja Yrjö Leinon ohella keskeinen merkitys sopimuksen teossa.350 Ilmeisesti Kekkonen ajoi sopimuksen läpimenoa etenkin Maalaisliiton vasemmistoagraarien
keskuudessa. Hän piti yhteyttä myös kommunistien Yrjö Leinoon ja Hertta Kuusiseen.351 Kekkonen toimi kolmen suuren julistuksen taustavaikuttajana, joskaan ei sen isähahmona.352
Lehdistö reagoi kolmen suuren sopimukseen ja hallituksen paikkajakoon ristiriitaisesti.
Vaasassa ilmestynyt Ilkka oli sopimuksesta paitsi hämillään myös nyreissään: ”Puolueemme tekemä sopimus kahden vasemmistopuolueen kanssa oli sellainen äkkitempaisu,
joka löi ällikällä monen vanhan maalaisliittolaisen.” Eteläpohjalainen lehti kertasi Maalaisliiton historiaa ja todisteli puolueen perussuunnan järkkymättömyyttä rajankäyntitilanteissa. Kolmen suuren hallitussopimus kuului suuriin suuntakysymyksiin, joita ei voitu
”sivuuttaa ilman vakavaa pohdintaa”. Päätös oli toistaiseksi tehty vain ”eduskuntapiirien
kesken”, eikä se sitonut puolueen keskushallitusta. Ilkka jäi odottamaan kesäkuun puoluekokousta.353 Lehti oli kirjoituksessaan varauksellinen ja suhtautui epäröivästi saavutettuun hallitusratkaisuun. Vaikka ratkaisua ei suoranaisesti teilattukaan, lehden kriittinen
asenne kävi selväksi.
Maalaisliiton puoluekokous pidettiin 17.–18. kesäkuuta 1945. Kokous asettui kiivaan
keskustelun jälkeen tukemaan sopimusta.354 Epäröiden suhtautunut Ilkka uutisoi päätöksiä maltillisesti, vaikka tunnustikin kiihkeän tunnelman. Lehden mukaan se tiivistyi hallitusratkaisua käsiteltäessä: ”Enimmin ajatuksia vaihdettiin yhteisrintamasopimuksesta,
jonka solmiminen aiheutti monenlaista arvostelua, kunnes siinäkin lopulta päädyttiin
toteamukseen, että ainakin tähän mennessä sopimuksella on ollut positiivista merkitystä

346. Hokkanen 1996, 187–197. Sosialidemokraatit saivat tietää SKDL:n yhteyksistä Ml:oon vasta sopimuksen
julkaisemisvaiheessa 13.4.1945. Sorvali 1975, 207–214. Paasikiven III hallitus nimitettiin tehtäväänsä
17.4.1945. Ministereistä 14 edusti kolmea suurinta puoluetta. Suurimmat puolueet saivat kukin 4 ministerin
salkkua, minkä lisäksi Pekkala ja Svento vahvistivat kansandemokraattien rivejä. Muut paikat jaettiin Carl
Enckelin, Sakari Tuomiojan ja Ralf Törngrenin kesken. Suomi 1988, 102, 491.
347. Suomi 1988, 92.
348. Eero A. Wuoren haastattelulausunto ”Puntilan haastattelu”, 16. EAWK, k 10. KA.
349. Helo 1965, 95; Suomi 1988, 92. Ks. myös Sorvali 1975, 208; Hakanen 1985, 93.
350. Virolainen 2000, 63.
351. Ml:ssa kritisoitiin Kekkosen ja Niukkasen pelottelutaktiikkaa, että kommunistit tulisivat syrjäyttämään
Ml:n hallitusratkaisun ulkopuolelle. Toisaalta Ml tyrmäsi Edistyspuolueen havittelut sopimuksen piiriin
pääsemisestä. Suomi 1988, 92–95. Ks. myös Hokkanen 1996, 173; Virolainen 2000, 63.
352. Suomi 1988, 92.
353. ”Rajankäynnit puolueen keskuudessa”. Ilkka 19.5.1945.
354. Virolaisen mukaan kokouksessa oli jännittynyt ilmapiiri. Ml:n eduskuntaryhmän ja puoluehallituksen välit
olivat tulehtuneet. Kokous ei ollut myöskään Kekkoselle mikään triumfi, vaikka hän saavutti keskeisen
tavoitteensa: Kalliokoski teki tilaa poliittisesti ”viattomalle” Sukselaiselle. Virolainen 2000, 63–65.
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valtakunnallisessa elämässämme.”355 Puoluekokous antoi siunauksensa kolmen suuren
sopimukselle, jota Ilkka nimitti ”äkkitempaukseksi”.356 Lakeuksien lehtikin tyytyi ratkaisuun, eikä sen palstoilla aiheeseen enää palattu. Ilkkaa ei kiinnostanut erityisemmin
myöskään Kekkosen jatko oikeusministerinä. Se kuittasi asian lyhyellä toteamuksella.
Lähes yhtä pidättyväinen lehti oli odotuksissaan uutta hallitusta kohtaan: ”Mitään ennusteluja nyt muodostuneen hallituksen elämänpituudesta enempää kuin mahdollisuuksistakaan valtakunnan vaikeitten asioitten järjestelyissä on turha ryhtyä yrittelemään.”357
HS:n toivomus Paasikiven jatkosta pääministerinä toteutui.358 Sen sijaan hallitusneuvotteluissa ilmenneet vaikeudet ja niiden ratkeaminen kolmen suuren sopimukseen hämmensivät valtakunnan ykköslehteä. Hallituksen kokoonpano muodostui vasemmistovoittoisemmaksi ”kuin vaalien tulos ja nykyiset eduskunnan voimasuhteet numerollisesti
edellyttäisivät”. HS ei ollut myöskään valmis hyväksymään kolmen suuren julistusta sellaisenaan hallituksen ohjelmaksi.359
Hallituksen vasemmistovetoisuuden ohella myös muutamat ministerivaihdokset arveluttivat HS:ia.360 Lehden suhde Kekkoseen näytti kuitenkin olevan kunnossa. HS luotti
oikeusministerin ulkopoliittiseen näkemykseen. Myös Kekkosen liittyminen rauhanoppositioon sota-aikana sopi ykköslehden linjaan. Se käsitteli aihetta pääkirjoituksessaan
”Suunnantarkistus maalaisliitossa” 20.6.1945. Pääkirjoituksessa otettiin kantaa Maalaisliiton linjaerimielisyyksiin ja tarkasteltiin hallitusratkaisua käsitellyttä puoluekokousta.
HS muistutti, että Maalaisliitto oli kantanut vastuuta sodanaikaisesta politiikasta sekä hallituksessa että eduskunnassa. Puolueen sisälle oli syntynyt ”rauhanoppositio”, johon Kekkonenkin kuului. Ryhmittymän ääntä ei kuitenkaan Maalaisliitossa ollut kuunneltu, vaan
puolue eteni vanhalla linjallaan vuoden 1945 eduskuntavaaleihin.361 HS:ien poliittinen
pakinoitsija oli odottanutkin suunnanmuutosta: ”Olemme monta kertaa murheella ajatellut sitä suuntausta, jota tämä kunnon talonpoikien puolue ja meidänkin vanha rakkautemme on viime vuosina noudattanut ja jota se jatkoi myöskin vaalitaistelussa.”362
HS luonnehti Maalaisliiton puoluekokoustapahtumia merkittäväksi suunnanmuutokseksi: ”Paitsi, että siinä täydellisesti hyväksytään nykyinen ulkopoliittinen suuntaus, siinä
myöskin todetaan, että kolmen suurimman puolueen eduskuntaryhmien yhteistoimintasopimus on ollut valtakunnallisessa mielessä tarpeellinen.” Suunnantarkistus oli maan edun
mukainen.363 Kekkoselle ja HS:lle ilo oli yhteinen. HS:n tuki Maalaisliiton poliittiselle
muutokselle miellytti Kekkosta. Olihan hän yksi puolueensa aktiivisimmista rauhanopposition ja uuden sisä- ja ulkopoliittisen toimintalinjan vetureista. Kekkosen poliittinen toimeliaisuus taas sopi ykköslehdelle, joka oli kyllästynyt Maalaisliiton konservatiivisen siiven harjoittamaan politiikkaan. Eljas Erkon hallinnoima lehti ei hangoitellut Kekkosen
oikeusministeriuran jatkoa vastaan.
”Merkittävä puoluekokous”. Ilkka 19.6.1945. Ks. myös Hokkanen 1996, 193–194.
”Rajankäynnit puolueen keskuudessa”. Ilkka 19.5.1945.
”Uusi hallitus”. Ilkka 18.4.1945.
”Hallituksen uusiminen”. HS 10.4.1945.
”Uusi hallitus”. HS 18.4.1945.
”Uusi hallitus”. HS 18.4.1945. Ks. myös ”Hallituksen uusiminen”. 10.4; ”Hallituksen ohjelma”. HS
20.4.1945.
361. ”Suunnantarkistus maalaisliitossa”. HS 20.6.1945.
362. Eero, ”Perät käsissä” (pak.). HS 20.3.1945.
363. ”Suunnantarkistus maalaisliitossa”. HS 20.6.1945.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
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SKDL:n pää-äänenkannattaja VS oli myös tyytyväinen saavutettuun ratkaisuun. Kolmen suuren sopimusta pidettiin demokratian riemuvoittona. Pakinoitsija Tavallinen ihminen (Hertta Kuusinen)364 ei salannut tunteitaan: ”Iloitkaa, että maailma menee eteenpäin,
että meilläkin on syntynyt se laaja demokratian rintama, joka monessa muussa maassa on
takeena fascismin lopulliselle kukistumiselle ja valoisamman tulevaisuuden sarastukselle.” VS:n pakinoitsija purki sympatioitaan uudistunutta Maalaisliittoa kohtaan. Hänen
mukaansa puolue oli menetellyt viisaasti ”ja kaikin tavoin reilusti tätä liittoa rakennettaessa”.365 Pakinoitsija ei maininnut nimiä, mutta epäilemättä sopimuksen taustavaikuttajana Kekkonen luki rivejä mielihyvän tuntein. Taitavana poliitikkona Kekkonen oli osannut latoa puita tulevaisuutensa tarpeita varten. VS ei tietystikään ollut rakentamassa
esteitä Kekkosen nimittämiselle oikeusministeriksi myöskään jatkossa.
SS:n pääkirjoituksen tekijä suhtautui hallitusratkaisuun maltillisesti. Kolmen suuren
sopimus mukaili eduskuntavaalien lopputulosta. Tärkeintä kuitenkin oli, että uusi hallitus
kävisi vihdoin ”käsiksi niihin erittäin lukuisiin epäkohtiin, joita pitkällinen sodan aika ja
jo rauhanajankin lainsäädännön vajavaisuus ovat luoneet ja ylläpitäneet”.366 SS:n pakinapalsta osoittautui pääkirjoituspalstaa pessimistisemmäksi. Muste-Maalari (Ano Airisto)
analysoi kolmen suuren sopimusta happamasti. ”Ja niin sitten lopulta saadaankin sellainen kompromissi aikaan, joka kokonaisuudessaan ei tyydytä ketään, mutta kun muutakaan mahdollisuutta ei ole, niin hyväksytään se mukisemalla”, hän surkutteli.367
SS ei maininnut Kekkosen jatkoa oikeusministerinä, mutta kiinnitti huomiota Ilkan
kriittiseen asenteeseen:
Saattaa viedä aikansa ennen kuin kaikki siinä mukana olevatkaan täysin jaksavat
paneutua sen ajatuksiin. Siitä voidaan esimerkkinä mainita Maalaisliiton päälehtenä pidetyn Ilkan hämmästynyt ja katkeroitunut asenne. Se ei näytä itse tienneen
asiasta etukäteen mitään. Sen vuoksi se melkoisen närkästyneesti huomauttaakin,
että maalaisliiton varsinainen puoluejohto ei ole saanut käsitellä koko asiaa, vaan
sen on ratkaissut yksin eduskuntaryhmä.368
Ihmetellessään Ilkan katkeruutta SS tarkasteli myös Maalaisliiton sisäisiä kiistoja.
Lehti aprikoi, että ”siellä on jonkin verran todella selitettävää, ennen kuin tehty askel saa
aivan yleisen hyväksymisen”. Kekkoselle ennakoitiin siis runsaasti työtä omiensa keskuudessa. Pääkirjoituksen tekijä aavisteli Maalaisliiton kannattajien taipuvan kuitenkin kolmen suuren hallitussopimuksen kannalle: ”Epäilemättä se kuitenkin pian yleisestikin
ymmärretään yhtä tarpeelliseksi ja hyödylliseksi toimenpiteeksi kuin on ollut sen politiikan muuttaminen, mihin täällä sotkeennuttiin äskeisinä sotavuosina.”369
Huomattavasti HS:a, VS:aa ja SS:a kitkerämmin hallitusratkaisuun suhtautuivat Hbl ja
US. Kokoomuksen pää-äänenkannattajan katkeruus on ymmärrettävä, sillä puolue jätettiin kolmen suuren sopimuksen ulkopuolelle, vaikka halukkuutta yhteistyöhön olisi ollut.

364. Kuusinen pakinoi VS:ssa vuosina 1944–1946. Hän käytti myös nimimerkkejä Hertta Elina, Ymmi ja Hirvi.
Hirvonen 2000, 431.
365. Tavallinen ihminen, ”Syntipukki” (pak.). VS 18.4.1945.
366. ”Uusi hallitus”. SS 18.4.1945. Ks. myös ”Paasikivi jatkaa”. SS 13.4.1945.
367. Muste-Maalari, ”Hallituksen vaihtuessa” (pak.). SS 18.4.1945.
368. ”Vastaanotto”. SS 17.4.1945. VS vaati Ml:lle pääkaupunkiseudulla ilmestyvää pää-äänenkannattajaa, koska
Vaasassa ei pysytty ajan tasalla. ”Ilkan asenne” (kommentti Muut lehdet -osastolla). VS 18.4.1945.
369. ”Vastaanotto”. SS 17.4.1945.
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Lehti syytti erityisesti vasemmistoa, mutta myös Maalaisliitto sai osansa. Suurimpana
porvarillisena puolueena juuri Maalaisliitolla olisi ollut velvollisuuksia porvarillista
yhteiskuntaa ja sen elämänarvoja kohtaan. Lehti syytti puoluetta petturuudesta. Kolmen
suuren sopimukseen menemällä puolue oli menetellyt toisin kuin oli vaalitaistelussa
äänestäjilleen luvannut.370 Hbl puolestaan olisi halunnut kaikkien puolueiden yhteishallituksen. Lehti oli vihainen sisäministerin salkun uskomisesta vasemmistolaisten haltuun.
Kekkosen jatkoa oikeusministerinä se ei sen sijaan kommentoinut, kuten ei US:kaan.
Synkän hallitusratkaisun ainoa lohtu oli Paasikiven jatkaminen pääministerinä.371
Vuoden 1945 vasemmistovoittoiset eduskuntavaalit ja kolmen suuren hallitusyhteistyö muokkasivat suomalaisen yhteiskunnan poliittista kenttää. Eduskunnan valloittivat
”uudet kasvot” vanhojen sotapoliitikkojen jäädessä sivuun. Muutosten tuulet eivät kuitenkaan puhaltaneet politiikanteon huipulla. J. K. Paasikivi jatkoi hallituksen peräsimessä ja
ministeristön kokoonpano säilyi lähes muuttumattomana. Kolmen suuren yhteistyön keskeisenä, mutta lehdistössä näkymättömänä tekijänä toiminut Urho Kekkonen jatkoi
oikeusministerinä.
Kekkosen asema vuoden 1945 eduskuntavaaleissa, kolmen suuren sopimusneuvotteluissa ja oikeusministerinä ei herättänyt johtavassa lehdistössä erityisiä poliittisia intohimoja. HS ja VS antoivat tukensa Kekkoselle, joka kampesi puolueensa kesäkuun 1945
puoluekokouksessa uudelle kurssille. Johtava lehdistö oli enimmäkseen tyytyväinen saavutettuun kolmen suuren hallitusratkaisuun. Myös Ilkka ja SS hyväksyivät sopimuksen.
Ilkan päätoimittaja Artturi Leinonen ennusti kuitenkin puolueelleen suurtappiota seuraavissa eduskuntavaaleissa.372 Oikeiston lehdissä heijastui pettymys kevään 1945 tapahtumiin. Sitä ei kuitenkaan kohdistettu erityisemmin Kekkoseen. Sekä Hbl että US kirjoittivat saavutettua hallitusratkaisua vastaan, eivätkä sulattaneet asemaansa poliittisessa paitsiossa. Kolmen suuren sopimusta kritisoitiin johtavissa oikeistolehdissä toistuvasti 1940ja 1950-luvulla.373

3.2 Sotasyyllisyyskysymys
3.2.1 Pois päiväjärjestyksestä
Paasikiven kolmatta hallitusta koskeva kirjoittelu laantui kesällä 1945. Julkisen sanan
huomion veti puoleensa arkaluontoinen ulko- ja sisäpoliittinen ongelma: sotasyyllisyyskysymys. Toinen maailmansota oli päättynyt, ja välirauhansopimuksen 13. artiklassa
370. ”Uusi hallitus”. US 18.4.1945; Hokkanen 1996, 428. Virolainen kirjoitti muistiinpanoihinsa, ettei kolmen
suuren sopimus luonut edellytyksiä kommunismin ”levenemiselle, vaan loi edellytyksiä sen vastustamiselle. – oikeiston arvostelu ml:oon väärä”. Johannes Virolaisen muistiinpanolappu ”Ml:n politiikka vv.
1945–48”. Toisaalta hän kehui estoitta Hertta Kuusisen alustusta neuvotteluissa. Muistiinpanolappu
”Ryhmä 31.5.1945”, M07 701 II. JVA, KA.
371. ”Ny regering”. Hbl 18.4; ”Uusi hallitus”. 18.4; ”Hallituskysymys”. US 10.4.1945.
372. Hokkanen 1996, 194.
373. Ahti Karjalaisen tiedonanto Kekkoselle 29.6.1948, UKA 21/7. Ks. myös Timo, ”Tänään äänestetään”
(pak.). US 16.1.1950.
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Suomi oli sitoutunut pidättämään ja tuomitsemaan sotarikoksista syytetyt yhteistoiminnassa liittoutuneiden kanssa. Kysymys kytkettiin osaksi kolmen suuren hallitussopimusta, jossa vaadittiin sotaan liittyvien kysymysten nopeaa käsittelyä ja tutkimista.374 Kansakunta oli varpaillaan, ja artiklan toteuttamisesta vastasi ennen kaikkea oikeusministeri
Kekkonen.375 Veljespuolueen painostuksen edessä SKDL kiirehti oikeudenkäyntiä. Se
piti prosessia yleisen poliittisen puhdistuksen edellytyksenä.376
Sotasyyllisyyskysymyksen käsittely oli tullut julkiseksi jo ennen eduskuntavaaleja
tammikuussa 1945, kun SDP:n vasemmisto-oppositioon kuuluneet ”kuutoset” olivat jättäneet hallituksen vastattavaksi asiaa koskevan kysymyksen.377Pääministeri Paasikivelle ja
oikeusministeri Kekkoselle sotasyyllisyyskysymys oli poliittinen realiteetti, johon oli
alistuttava. Kansan ja lehdistön oikeustajua, kommunistijulkaisuja lukuun ottamatta, koko
prosessi loukkasi. Oikeusministeri Kekkonen oli joutunut jo edellisenä syksynä hillitsemään laajoissa kansalaispiireissä syntyneitä epäluuloja ja pelkoja.378
Kekkonen kävi päättäväisesti käsiksi sotasyyllisyyskysymykseen, vaikka aavistikin
edessä olevat vaikeudet. Hän luokitteli sotasyyllisyysasian poliittiseksi kysymykseksi,
joka oli hoidettava oikeudenkäynnin ulkoisia muotoja mukaillen. Vain ripeällä toiminnalla ja riittävillä tuomioilla voitiin varmistaa, että syyllisten kohtalo saatiin ratkaista suomalaisen oikeuskäytännön mukaan maamme rajojen sisällä. Sotasyyllisyysoikeudenkäynnin järjestäminen oli välttämätöntä, koska se sisältyi välirauhansopimukseen voittajavaltioiden vaatimuksena. Kekkosen mukaan oikeudenkäynti loi edellytykset Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden myönteiselle kehittymiselle.379 Hän perusteli sotasyyllisyysprosessin pikaista ratkaisua myös sisäpoliittisilla näkökohdilla: ”Meidän on saatava tämä poliittinen kysymys, joka sotasyyllisyyskysymys on, ensin pois päiväjärjestyksestä, jotta pystymme hoitamaan huolto- ja talouskysymykset.”380

3.2.2 Kekkonen nauttii Vapaan Sanan luottamusta
Tiedotusvälineet seurasivat prosessia herkeämättä. Lehdistö analysoi syyllisyyttä jo syksyllä 1944 ja keväällä 1945. Mahdollisia syyllisiäkin arvailtiin. Kirjoittelua valvoi sensuuri, joka piti neuvostovastaiset kannanotot kurissa. Lehdistön kriittiset kommentit jouduttiinkin lukemaan usein rivien välistä. Keskustelu pääkirjoitus- ja pakinapalstoilla oli
pääsääntöisesti yleisluontoista, henkilökysymyksiin ei juuri puututtu. Myös Kekkonen sai
työskennellä sotasyyllisyyskysymyksen kanssa rauhassa vielä keväällä 1945. Keskeisestä
asemastaan huolimatta hänen toimiaan ei johtavissa sanomalehdissä juuri pohdittu. PoikSuomi 1988, 149.
UKK-arkistossa on runsaasti sotasyyllisyyskysymys-aineistoa, kuten lehtileikkeleitä. UKA 21/14.
Tarkka 1977, 78; Skyttä 1980, 167; Suomi 1988, 30–32; Soikkanen 1991, 69.
Vpptk II 1944, 1203.
Skyttä 1969, 250; Tarkka 1977, 75–78; Salminen 1979, 118–120; Rautkallio 1981, 41; Vahtola 2003, 338–
339. VS vaati pitkin kevättä 1945 oikeudenkäyntiä ja sotarikollisten tuomitsemista. Ks. esim. ”Sotarikolliset”. 31.1; ”Väärää laskelmointiako sotasyyllisyys”. 7.2; ”Ei eduskuntaan vaan oikeuden eteen”. 5.3; ”Sotarikollisuus ja suomalainen oikeustajunta”. VS 23.3.1945.
379. Skyttä 1980, 167; Suomi 1988, 157.
380. Haavikko 2000, 133.
374.
375.
376.
377.
378.
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keuksen muodosti kansandemokraattien päälehti Vapaa Sana, joka pysytteli ajan tasalla
ottamalla henkilökohtaisestikin yhteyttä oikeusministeri Kekkoseen.381
Kekkonen nousi VS:n palstoille sotasyyllisyyskysymyksen yhteydessä ensimmäisen
kerran maaliskuussa 1945. Lehti vaati rikollisia vastuuseen ja ihmetteli, millaiseen
humaanisuuteen kansakunta onkin yhtäkkiä herännyt, kun kysymykseen tulee ”todellisten rikosten, sekä poliittisessa että rikosoikeudellisessa mielessä törkeiksi todettujen tapausten esille vetämisestä ja ansaittuun johtopäätökseen viemisestä”. Sodassa Suomi taisteli yhtenäisenä, mutta sen jälkiselvittelyssä kommunistilehti vaati jatkosodan porvarillista poliittista johtoa tilille ja poikkesi tässä suhteessa jyrkästi muusta suomalaisesta julkisesta sanasta. Vaikka VS arvostelikin tuomioistuinten haluttomuutta käsitellä sotasyyllisyyttä, se halusi säilyttää suhteensa Kekkoseen ja antoi arvoa tämän työlle. ”Tarvitaan
jopa oikeusministerin asiaan puuttumista, ennen kuin aletaan vähääkään vakavammin
suhtautua koko asiaan.” Kekkonen vaati lehden mielestä ”todellista suomalaista oikeustajuntaa toimintaan”.382
Sotasyyllisyysprosessi ei edennyt VS:n edellyttämällä nopeudella.383 Sen mukaan
kansa janosi tietoa tuomituista ja tuomioista. Lehti halusi painostaa Kekkosta ja se kääntyi kesällä 1945 suoraan oikeusministerin puoleen. Utelias (Kaisu-Mirjami Rydberg) 384
selosti tapausta pakinassaan ”Koska saamme tietoja sotarikollisten oikeusjutuista”:
Asiaa ajatellessamme nousimme kirjoituskoneemme vierestä ja soitimme oikeusministeri Kekkoselle. Kysyimme miksi, mitä ja koska. Oikeusministeri vastasi,
että hänenkin mielestään suuren yleisön on hyödyllistä tietää sotarikollisista ja heidän jutuistaan, joita on tutkittu lokakuun loppupuolelta saakka. Annettu on toistakymmentä elinkautista tuomiotakin. Kun eräät vielä keskeneräiset suuret jutut ehtivät päätökseen, annetaan sanomalehdistön edustajille tilaisuus tutustua asiakirjoihin ja kaikkeen, mitä niistä käy selville.
Pakinoitsijan mielestä syylliset ansaitsevat joutua vastuuseen. Jutun tekijän mukaan
joidenkin suomalaisten oikeustajunta oli vain ”paksu kuin elefantin nahka”. Julkinen sana
palveli hänen mielestään kansaa pitämällä myös sen ajan tasalla sotasyyllisyyskysymyksessä. Tämän julkisuudenkin vuoksi Kekkosen poliittiset taidot vaikeassa kysymyksessä
pantiin koetukselle: ”Julkisuuden valonheittäjän täytyy suuntautua juuri tällaisiin asioihin.”385

381. Salminen 1979, 118–125; Soikkanen 1991, 69–71. Ks. myös esim. ”Sotarikolliset”. 31.1; ”Väärää laskelmointiako sotasyyllisyys”. 7.2; ”Ei eduskuntaan vaan oikeuden eteen”. 5.3; ”Sotarikollisuus ja suomalainen
oikeustajunta”. 23.3; Utelias, ”Koska saamme tietoja sotarikollisten oikeusjutuista” (pak.). VS 21.6.1945.
382. ”Sotarikollisuus ja suomalainen oikeustajunta”. VS 23.3.1945.
383. Lehti kritisoi sotasyyllisten tuomitsemisen hitautta usein ja korosti muiden maiden tehokkuutta asian hoitamisessa mm. seuraavasti: ”Kaikissa vapautetuissa maissa, myöskin länsimaissa, on sotasyyllisyyskysymys
ratkaistu nopeasti ja tehokkaasti”. ”Eikö muka perustu lakiin”. VS 12.11.1945.
384. Rydberg oli toimittajana SS:ssa 1933–1939, VS:ssa 1944–1948 ja SNS-lehdessä 1948–1956. Hirvonen
2000, 675.
385. Utelias, ”Koska saamme tietoja sotarikollisten oikeusjutuista?” (pak.). VS 21.6.1945.

96

3.2.3 Sotasyyllisyyslaki kuohuttaa
3.2.3.1 Kekkonen pimennossa
Ulkopoliittisesta painostuksesta johtuen sotasyyllisyysprosessin etenemistä oli vauhditettava myös lainsäädännöllisin toimin. Eduskunta sai elokuussa 1945 käsiteltäväkseen erikoislain, jolla turvattiin kysymyksen käsittely. Lakialoitteen muotoili oikeusministeri
Kekkosen, ja se hyväksyttiin 12. syyskuuta 1945. Poliittiselle johdolle oli tärkeää pitää
sotasyyllisyyskysymys omissa käsissä, ja Suomi tarjoutui itse rankaisemaan henkilöitä,
jotka olivat syyllisiä jatkosotaan ja rauhan pitkittämiseen.386
Kuten sotasyyllisyyskysymykseen yleensäkin, lehdistön suhtautuminen erikoislakiin
vaihteli. Äärivasemmiston VS tuki sen voimaansaattamista. Lehti piti lain hyväksymistä
ja täytäntöönpanoa oikeusperiaatteiden toteutumisen kannalta elintärkeänä. Se piti erikoislain vastustajien kannanottoja perustuslain vastaisuudesta perusteettomina.387 Tosin
kommunistit olisivat olleet valmiita tuomitsemaan sotasyylliset jo voimassaolevien lakipykälienkin nojalla ja ihmettelivät, miksi tarvittiin erityinen laki sotarikollisten tuomitsemiseen: ”Tavallisen kansalaisen on vaikeaa käsittää, miksi olemassaolevat lait eivät riitä
perustaksi etsittäessä syyllisiä raskaimpiin rikoksiin, joita maassamme on suoritettu sekä
niihin syyllistyneiden tuomitsemiseen.”388 Poikkeuslakiin oli kuitenkin tyydyttävä.
”Parempaa lakia ja parempaa päätöstä tässä kysymyksessä eduskuntamme ei ole pystynyt
aikaansaamaan”, VS valitti.389
VS jäi kannanotossaan yksin. Muu johtava lehdistö ei sulattanut Kekkosen erikoislakihanketta. Maalaisliiton Ilkka yritti rauhoitella lukijoitaan. Elokuun 24. päivänä lehti luonnehti lakia raskaaksi välttämättömyydeksi, vaikka se pitikin hanketta sekä perustuslain
kirjaimen että hengen vastaisena. Pääkirjoituksen mukaan hallituksen vaihtoehdot olivat
kuitenkin vähäiset, koska kansakunnan oli alistuttava voittajavaltioiden tahtoon: ”Oikeusperiaatteelliset näkökohdat eivät voi määrätä silloin, kun maan sisäisissä asioissa sanelevat menetelmät kansainvälisen politiikan vaatimukset.”390 Lehden mukaan olosuhteet olivat sellaiset, että välirauhasopimus oli Suomen lakien yläpuolella.391 Ilkka käyttikin huomattavan määrän palstatilaa lain välttämättömyyden todistelemiseen. Näin se asettui itse
asiassa tukemaan Kekkosen lakiesitystä.392
Myös Hbl käsitteli sotasyyllisyyskysymystä reaalipoliittisesta näkökulmasta. Sen mielestä on turhaa väitellä teknisistä toimista, joilla hallitus asian ratkaisee. Tärkeintä oli
saada päätös, jolla aseleposopimuksen ehdot tulivat täytetyksi.393 Hbl ei koko sotasyyllisyysprosessin aikana maininnut Kekkosta nimeltään muuten kuin viittaamalla hänen
aihetta koskeneeseen eduskuntapuheeseensa. Lehden muut sotasyyllisyyskannanotot tukivat Kekkosen tosiasiat tunnustavaa linjaa.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.

Vpptk I 1945, 1 005–1 006.
”Farisealaisuutta sotasyyllisyyskysymyksessä”. VS 27.8.1945.
”Mistä on tuomittava”. VS 28.7.1945.
”Tulos”. VS 12.9.1945.
”Raskas välttämättömyys”. Ilkka 24.8.1945.
”Selvennys”. Ilkka 12.9.1945.
”Raskas välttämättömyys”. 24.8; ”Sotasyyllisyyslaki”. Ilkka 7.9.1945.
”Avgörandet faller”. Hbl 8.9.1945.
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HS piti erikoislakia maan oikeusjärjestyksen ja yleisesti hyväksyttyjen oikeusperiaatteiden kannalta ongelmallisena. Se ymmärsi kuitenkin päättäjien tukalan aseman: ”Ratkaisu, jonka eteen lainsäätäjäkuntamme on joutunut, ei ole helppo, mutta se lienee olosuhteitten väistämättömän pakon edessä suoritettava.”394 Näin Kekkonen sai lehden tuen,
vaikka ykköslehti ei kiinnittänytkään huomiota yksittäisiin ministereihin tai kansanedustajiin. Ylipäätään lakiehdotuksen pääarkkitehdin oikeusministeri Kekkosen toimintaa HS
kommentoi niukasti. Niissä harvoissa Kekkos-viittauksissa, joita lehdessä näinä aikoina
esiintyi, tyydyttiin yleensä vain referoimaan hänen lausuntojaan.395
US oli HS:ien kanssa samoilla linjoilla. Sekin muistutti erikoislain sisältävän uusia
oikeusperiaatteita, jotka järkyttivät oikeustajua: ”Eduskunnalle annettu esitys laiksi
sotaan syyllisten saattamisesta rangaistukseen järkyttää siten olennaisesti oikeusjärjestystämme ja yksityisen kansalaisen lailla taattua oikeusturvaa.”396 US ei kuitenkaan ryhtynyt
varsinaiseen vastarintaan, vaan tyytyi peräämään hallitukselta määrätietoista ja vastuullista toimintaa erikoislain puitteissa.397 Niinpä Kekkonen saattoi lukea lehden kannan
tuekseen. Hänen nimensä esiintyi Kokoomuksen pää-äänenkannattajan kirjoittelussa
ainoastaan kerran. Lehti kiinnitti HS:n tavoin huomiota erikoislain ensimmäiseen käsittelyyn, jolloin ”oikeusministeri Kekkonen polemisoi laajasti Korkeimman oikeuden lausuntoa”.398 Muilta osin US korosti yhden ministerin sijasta koko hallituksen vastuuta tehdystä ratkaisusta.

3.2.3.2 Muste-Maalari hyökkää
Sosialidemokraateille sotasyyllisyysprosessi oli erityisen vaikea. Olihan Väinö Tanner
Neuvostoliitossa sekä henkilökohtaisista että poliittisista syistä huonoissa kirjoissa.399
Hyvää ei siis ollut odotettavissa. Puolueen pää-äänenkannattaja kävi avoimeen hyökkäykseen. Lehti valitsi kohteekseen sekä Kekkosen että koko sotasyyllisyyslain, joita vastaan
se hyökkäsi rajusti. SS:n mukaan perustuslain hengen vastaista erikoislakia ei kerta kaikkiaan voitu hyväksyä. ”Tuskinpa koskaan parlamenttimme historiassa hallitus on näin tärkeässä kysymyksessä lähettänyt eduskuntaan niin heikkoa esitystä kuin nyt”, se jyrisi.400
SS:n pakinoitsija Muste-Maalari (Ano Airisto) suuntasi aseensa Tannerin puolesta Kekkosta vastaan. Pakinoitsija kaivoi esiin Kekkosen eduskunnassa 15. maaliskuuta 1940
pitämän puheen, jossa tämä oli vastustanut talvisodan rauhaa:
Minun kantani on ollut se, että Moskovan sanelemaan rauhaan ei voida mennä,
vaan riippumattomuustaistelua on jatkettava. Mitkään seikat eivät ole kantaani noiden päivien jälkeen voineet saada muuttumaan - - . Me emme luovu väkivallan
394. ”Sotasyyllisyyskysymys”. HS 17.8.1945. Ks. myös ”Eilinen lähetekeskustelu”. HS 24.8.1945.
395. Ks. esim. ”Sotasyyllisyyslain ensimmäinen käsittely”. HS 7.9.1945.
396. ”Sotasyyllisyyskysymys”. US 22.8.1945. Ks. myös ”Sotasyyllisyyslaki oikeudelliselta kannalta”. 23.8;
”Ratkaisu tänään”. US 11.9.1945.
397. ”Sotasyyllisyyslaki hyväksytty”. US 12.9.1945.
398. ”Ratkaisu tänään”. US 11.9.1945.
399. Lehtinen 2002, 114–116.
400. Muste-Maalari, ”Eilinen keskustelu” (pak.). SS 24.8.1945. Ks myös ”Sotasyyllisyyskysymys”. 16.8; ”Ratkaisuun”. SS 12.9.1945.
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edessä isänmaastamme, vaan taistelemme viimeiseen mieheen saakka - - . Tämä
rauha ei vastaa käydyn sodan kulkua.401
Kekkosen rauhanvastaisuus paljastui myös hänen kirjeestään vaimolleen Sylville:
”Kunniallisuus ja taloudellisuus, miehen ja kauppiaan etiikka ovat taistelleet keskenään
hallituksen johtavissa miehissä, siksi ei ole ajoissa uskallettu valita joko rauhaa tai länsivaltojen apua, siksi on ajauduttu umpikujaan ja nöyryyttävään rauhaan. Tämä on niin
sydäntäsärkevän katkeraa.” Hän nimittikin rauhaa ”Paasikiven rauhaksi”.402
Kekkosen rauhanvastainen puhe, hänen veljeilynsä kommunistien kanssa ja sotasyyllisyyden rajaaminen vuoden 1941 jälkeiseen aikaan ärsyttivät SS:n pakinoitsijaa.
Muste-Maalari piikitteli oikeusministeriä kaikkiaan viidessä pakinassaan sotasyyllisyysprosessin aikana. Pakinasarjan ensimmäinen osa julkaistiin 5. heinäkuuta ja viimeinen 9.
marraskuuta 1945. Kirjoittajan Kekkos-vastaisuus nousi nimenomaan sotasyyllisyyskysymyksestä, ja se ilmeni jo ensimmäisessä pakinassa: ”Kun Kekkonen ei kuitenkaan päivällä esiintynyt muiden ministerien jälkeen, arveltiin kahvilan puolella sen johtuneen
siitä, että eduskuntapiireissä oli viime päivinä levitetty monistettuina muistin virkistämiseksi Kekkosen eduskunnassa v. 1940 pitämä puhe, jossa hän vastusti Moskovan rauhan
solmimista ja sitä paitsi oli kerrottu eräässä hänen Äänislinnaan lähettämästä sähkösanomasta, jossa väitettiin hänen tervehtineen Itä-Karjalan valtausta, mutta illalla Kekkonenkin sentään esiintyi, ei tosin sotasyyllisyyskysymyksessä, vaan kertoi sotarikollisten tukemisesta ja tuomitsemisesta.”403
Muste-Maalari palasi asiaan kuukauden kuluttua. Hän laajensi kritiikkiään pääministeri Paasikiveen, joka oli pyörtänyt aiemmat lupauksensa sotasyyllisten tuomitsemisesta
voimassaolevien lakien mukaan. ”Miksikä asiassa on tehty tuollainen kuperkeikka?”,
pakinoitsija kummeksui. Hän oli tyytymätön siihen, että syyllisyys rajattiin koskemaan
vain vuoden 1941 jälkeistä aikaa: ”Sivullinen kysyy, miksi ei oteta alkua vuodesta 1939,
jolloin myös alkoi sota, se talvisota?” Tähtäimessä oli oikeusministeri Kekkonen: ”Ei kai
sellainen pikkuseikka, että nykyiseen hallitukseen kuuluu esim. ministeri, joka silloin
kansanedustajana ei hyväksynyt edes Moskovan rauhaa, vaan oli tappelun jatkamisen
kannalla, ole vaikuttanut asiaan?” Kansanedustaja Urho Kekkonen vastusti Moskovan
rauhan solmimista. Muste-Maalari sai aiheen vaatia, että mikäli poikkeuslakimenettelyyn
ylipäätään ryhdytään, sen oli ulotuttava vuosikymmenen alkuun.404
Kolmannessa perättäisessä pakinassa, joka julkaistiin SS:ssa 31. elokuuta 1945, siis
reilun viikon kuluttua edellisestä, pakinoitsija palasi esittämäänsä vaatimukseen. Tällä
välin eduskunta oli saanut 24 sosialidemokraatin aloitteen, jossa edellytettiin sotasyyllisyystutkimusten ulottamista myös talvisodan tapahtumiin.405 Aloitteen pyrkimyksenä oli
Hannu Soikkasen mukaan osoittaa paitsi sotasyyllisyyskäsitteen mielettömyys myös koko
Suomen kansa tai ainakin sen huomattava osa syylliseksi, jolloin syytteeseen asettaminen
olisi mahdotonta. Tavoitteena oli myös suunnata syyllisyys pois Tannerista ja SDP:sta
oikeistoon ja sotilasjohtoon. Toisaalta sotasyyllisten joukkoon olisi aloitteen toteutuessa
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saatu myös esimerkiksi Pekkala, Wuori, Paasikivi ja Kekkonen, jotka olivat esittäneet
sodan alussa jyrkkiä kannanottoja.406
SS:n Muste-Maalarille aloite oli mieleen, olihan sen allekirjoittajien joukossa myös
hänen työnsä jatkaja Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen). Muste-Maalari ylisti aloitetta hallituksen
esitystä johdonmukaisemmaksi. Samalla hän syytti hallitusta siitä, että se valitsi ”syntipukkinsa” mielivaltaisesti. Syytös osui tietysti raskaimmin juuri oikeusministeriin. Aseet
olivat terävöityneet ja Kekkonen kytkettiin kommunisteihin: ”On muuten ymmärrettävää, että sellaiset poliitikot, jotka tämän lakiesityksen perusteella voisivat joutua syytteeseen, varsinkin ne, jotka välirauhasta lähtien ovat koettaneet tanssia kommunistien pillinsoiton tahdissa saadakseen syntinsä anteeksi, ovat pikkasen hermostuneita ja koettavat
hääriä ja vaikuttaa siihen suuntaan, että hallituksen esitys menisi lävitse sellaisena, että
ainakin he pääsisivät puikkelehtimaan syytteeseen joutumasta kuin koira veräjästä.”407
SS:n vaalimalle ”tannerilaiselle sosialidemokratialle” oli tyypillistä jyrkkä kommunistivastaisuus. Myös kommunistien kanssa yhteistyöhön ”alentuneet” joutuivat tulilinjalle.
Syytökset kohdistettiin näin myös oikeusministeri Kekkoseen, jonka pakinoitsija arveli
tanssineen ”kommunistien pillinsoiton tahdissa”. Kommunistivihjailujen lisäksi
Muste-Maalari jankutti taas kerran menneestä Kekkosen rauhanvastaisuudesta: ”Nytkin
hallituksessa on ministeri, joka oli siinä v. 1941 sodan syttyessäkin, ja toinen, joka ei v.
1940 hyväksynyt edes Moskovan rauhaa.”408 Muste-Maalari viittasi vuoden 1941 ministerillä ilmeisesti Mauno Pekkalaan, joka hoiti J. W. Rangellin hallituksessa (4.1.1941–
5.3.1943) valtiovarainministerin ja Paasikiven toisessa hallituksessa (17.4.1945–
26.3.1946) puolustusministerin tehtäviä.
Sosialidemokraattien aloite sotasyyllisyyskysymyksessä ei saanut eduskunnassa kannatusta. Sen sijaan Kekkosen muotoilema sotasyyllisyyslaki hyväksyttiin äänin 129–12.
Muste-Maalarinkin oli tunnustettava tappionsa: ”Niin on juttu siltä osalta selvä ja sitten
saadaan ruveta odottamaan, keitä hallitus valitsee pantavaksi penkille kantamaan omat
sekä myös kaikkien muiden synnit.” Ennen loppuvuodatustaan SS pakinoitsija ehti vielä
kyseenalaistaa ministeristön kokoonpanon tähtäimessään erityisesti Kekkonen, jonka toimia maan rajojen ulkopuolellakin lehden mukaan ihmeteltiin.409
Marraskuun alussa 1945 Muste-Maalari hyökkäsi sarjassaan viimeisen kerran Kekkosta vastaan. Aikaisemmin pakinoitsija oli viljellyt vihjailevaa tyyliä. Nyt se muuttui
suorasukaiseksi. Lehti syytti kirjoituksessa Kekkosta sotaintoilusta ja muistutti jälleen
hänen talvisodanaikaisesta Moskovan rauhaa vastustaneesta eduskuntapuheestaan. Kirjoittajaa järkytti erityisesti se, että oman puolueen näkyvin johtaja Tanner oli keskeisimpiä sotasyyllisiä. Pakinoitsija oli katkera siitä, että Moskovan rauhan vastustaja sai olla
vaatimassa Tanneria vangittavaksi: ”Ne miehet, jotka olisivat silloin tahtoneet jatkaa
sotaa, ovat löydettävissä kokonaan toisista leireistä. Yksi löydetään esimerkiksi siitä hallituksesta, joka nyt määräsi Tannerin vangittavaksi. Nimittäin oikeusministeri Kekkonen.”410
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Muste-Maalarin nimimerkkiä käytti Ano Airisto, joka lopetti tällä erää kirjoittelun
Kekkosta vastaan 9. marraskuuta 1945 julkaistuun pakinaan. Jatkoeriä oli kuitenkin
luvassa. Innokkuus sotasyyllisyysprosessin vauhdittamisessa käynnisti tannerilaisten asevelisosialistien sissisodan Kekkosta vastaan, kuten Lasse Lehtinen on tutkimuksessaan
todennut. Tulitauko saatiin aikaan vasta kahdenkymmenen vuoden kuluttua.411

3.2.4 Oikeuden päätös
Sotasyyllisyysprosessi eteni arkaluontoisuudestaan huolimatta ripeästi. Oikeus langetti
tuomiot 21. helmikuuta 1946.412 Yksi Suomen historian ainutlaatuisimmista oikeudenkäyntiprosesseista oli siten saatettu päätökseen. Ratkaisun pääarkkitehdiksi joutunut Kekkonen altistui vuosikymmeniä kestäneeseen ristituleen: hän ihastutti ja vihastutti. Pääministeri Paasikivi oli tyytyväinen Kekkosen rohkeaan toimintaan. Hän lausui:
Kekkonen on minun hallitusaikanani kantanut raskaan taakan ja tehnyt hyvää työtä
ja hyviä palveluksia maalle. Hän on tarmokas ja reipas. Pitää asioista hyvän huolen. Hänellä on ollut vaikeita ja pahoja asioita kannettavana. Sotasyyllisyysasian
viime vaiheessa hän teki jälleen hyvän palveluksen maalle, kun hän sai kolme
maalaisliittolaista oikeuden jäsentä tarkistamaan kantansa. Ilman tätä Kekkosen
toimenpidettä asia olisi mennyt karille.413
Sotasyyllisyyskysymys raastoi tuomittuja ja laajojen kansalaispiirien mieliä. Prosessi
heitti varjon Kekkosen ylle. Jukka Tarkan mielestä prosessissa kylvettiin Kekkos-vihan
syvälle juurtuneet siemenet414. Lasse Lehtisen analyysin mukaan oikeudenkäynti ruokki
vuosiksi eteenpäin SDP:n ja Kekkosen välille syntyneitä jännitteitä415. Ristiriidoista huolimatta sotasyyllisyyskysymyksen selvittäminen myös nosti Kekkosen arvostusta. Hän
selvisi haastavasta tehtävästä, vaikka joutuikin toimimaan sekä kommunistien että valvontakomission painostuksen alla. Hänen vastassaan oli myös yleinen mielipide. Kansan
keskuudessa oikeudenkäyntiä pidettiin epäisänmaallisena. Kekkosen selviytyminen teki
vaikutuksen Moskovaan. Tämä tasoitti hänelle ”kuningastietä” pitkälle tulevaisuuteen.
Sanomalehdistö seurasi sotasyyllisyysoikeudenkäynnin etenemistä aktiivisesti loppuun
saakka. Tosin sensuuri rajoitti lehdistön kirjoittelua. Myös ministeri Kekkonen ja Leino
yrittivät hillitä luottamuksellisessa informaatiossa sotasyyllisten tuomioita odottaneita
sanomalehdistön edustajia: ”Yrittäkää ymmärtää poikkeuksellisen hankalaa tilannetta.”416 Sensorin iskut ärsyttivät lehdistöä. Eräänlainen huipennus koettiin joulukuussa
1945. Valtakunnan ykköslehti HS ilmoitti 13.12. etusivullaan, ettei sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä voitu täydellisesti selostaa ”syistä, jotka eivät ole lehdestä riippuvaisia”. Lehti
viittasi syytettyjen puolustuspuheenvuorojen osittaiseen sensurointiin, mikä esti esimerkiksi Risto Rytin puheen julkaisemisen alkuperäisessä muodossaan.417 Tosin HS ja US
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julkaisivat siitä laajan tiivistelmän 418. Esko Salmisen tutkimusten mukaan puolustuspuheiden sensuroinnilla oli heijastevaikutus myöhempiin lehdistön idänpolitiikkaa koskeviin kirjoituksiin.419
HS suhtautui sotasyyllisyyskysymyksen päättymiseen maltillisesti. Prosessia analysoitiin pääkirjoituspalstalla asiallisesti. Lehti tajusi, että sotasyyllisyyskysymys oli vietävä
läpi välirauhansopimuksen vaatimusten mukaisesti. Oli maamme kannalta ehdottomasti
parempi, että oikeudenkäynnin järjestivät suomalaiset eikä Valvontakomissio.420HS kommentoi sotasyyllisten tuomioita: ”Oikeuden päätökseen on kaikkien tyydyttävä, ja hyvä
tapa kieltää sitä arvostelemastakin.” Prosessia ei saanut jatkaa oikeussalin ulkopuolella.
Asia oli lakaistava pois päiväjärjestyksestä: ”Lienemme oikeutetut katsomaan, että sotasyyllisyysoikeudenkäynnin kautta eräs välirauhansopimuksen artikla, joka monistakin
syistä on ollut sen raskaimpia, on tullut täytetyksi ja jälleen yksi este tullut raivatuksi
lopullisen rauhan tieltä.”421Tämä on luettavissa Kekkosen tueksi, vaikka HS ei kommentoinut tai analysoinut oikeusministeri Kekkosen toimintaa myöskään prosessin loppuvaiheissa.
Maalaisliiton pää-äänenkannattajana 1945 ilmestynyt Ilkka ja sen aseman vuoden 1946
alussa syrjäyttänyt Mk olivat valtakunnan päälehden tavoin tyytyväisiä sotasyyllisyyskysymyksen ratkeamiseen. Valvontakomission vaatimusten toteuttaminen oli ollut ainoa
mahdollisuus: ”Tapahtunutta ratkaisua onkin siten katsottava siltä kannalta, että se on
tapahtunut valvontakomission periaatteiden mukaisesti”.422 Maalaisliiton lehdille oli tärkeintä, että asia oli saatu poistetuksi päiväjärjestyksestä ja Neuvostoliiton luottamus Suomeen palautumaan.423 Kumpikaan lehti ei valittanut oman puolueen miesten, Kukkosen
ja Reinikan, saamista tuomioista. Lehtien suhtautuminen Kekkoseen oli tässä kirjoittelussa neutraalia. Ne eivät analysoineet millään tavalla hänen asemaansa sen enempää prosessin kuluessa kuin sen päätyttyä. Sama oli tilanne myös oikeiston päälehtien suhteen.
US:n harras toivomus oli, että sotasyyllisyysjuttu lakkaisi rasittamasta maan ulkopolitiikkaa. Prosessi oli osa niiden tekojen sarjaa, jolla sodan hävinnyt maa rakensi olemassaolonsa edellytyksiä.424 Myös Hbl toivoi, että sotasyyllisyyskysymys olisi tullut jo käsitellyksi, mutta esitti samalla epäilyksensä siitä, ettei näin tulisi käymään.425
418. ”Tanner puolustautui eilen” (puhereferaatti). 18.12; ”Puolustuksen puheenvuoro päättynyt” (puhereferaatti). HS 19.12; ”Tannerin toiminta sodan aikana” (puhereferaatti). 18.12; ”Syytettä Tanneria vastaan laajennetaan” (puhereferaatti). US 19.12.1945.
419. Salminen 1979, 112–113 (ensimmäisen kuvasivun kuvateksti).
420. HS seurasi oikeudenkäynnin vaiheita tiiviisti. Ks. esim. ”Sotasyyllisyysoikeudenkäynti”. 15.11; ”Sota-ajan
politiikka”. 16.11; ”Ensimmäisen vaiheen loppu”. 17.11; ”Suuren oikeudenkäynnin vaiheilta”. 13.12;
”Sotasyyllisyysjutun” (jk.). 18.12; ”Puolustuksen linja”. HS 20.12.1945; ”Kolmas vaihe”. 12.1; ”Odottamaton lykkäys”. 19.2; ”Ulospääsy umpikujasta”. 20.2; ”Tuomiot”. HS 22.2.1946.
421. ”Tuomiot”. HS 22.2.1946.
422. ”Ratkaisu tapahtunut”. Mk 22.2.1946.
423. Ml:n lehdet kommentoivat sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä useissa numeroissaan. Ks. esim. ”Kahdeksan
syytettyä”. 15.11; ”Ensimmäinen vaihe”. Ilkka 20.11.1945; ”Tärkeä askel”. 24.11.1945; ”Sensaation tuntua”. 10.1; ”Sotaoikeus kolmannen kerran”, 13.1; ”Valtalain kasvannainen”. 29.1; ”Ratkaisua odotellessa”.
21.2; ”Ratkaisu tapahtunut”. Mk 22.2.1946.
424. ”Tuomio”. 22.2.1946. Ks. myös ”Oikeudenkäynti alkaa”. 15.11; ”Ensimmäinen vaihe”. 17.11; ”Uusi
vaihe”. 13.12; ”Toinen vaihe”. US 22.12.1945; ”Tuomiota odotettaessa”. US 3.2.1946.
425. ”Domarna har fallit”. Hbl 22.2.1946. Hbl kirjoitti sotasyyllisyysprosessista myös esim. seuraavissa pääkirjoituksissaan: ”Processen”. 15.11; ”Det stora målet”. 18.11.1945; ”Riksdagens roll under kriget”. 19.1;
”Kanslers förslag”. Hbl 9.2.1946.

102
SS piti linjansa koko prosessin ajan. Se esitti loppuun saakka suuttumuksensa erityisesti Väinö Tannerin kohtalosta.426 Lehden suhteet Kekkoseen olivat kaiken aikaa kärjistyneet. Se piti paitsi liittoutuneiden ja kommunistien myös oikeusministeri Kekkosen toimia häikäilemättömänä hyökkäyksenä puoluettaan vastaan. ”Nimenomaan sosiaalidemokraattisen puolueen kohdalta sotaansyyllisyyskysymyksen käsittely ja käsittelyn esivaiheet ovat sisältäneet erään mitä häikäilemättömimmin johdetun ja toteutetun hyökkäyksen
puolueemme tuhoamiseksi.” Lehden käsitys oikeusprosessista oli masentava. Sotasyyllisyyskysymys oli ratkaistu ”mitä voimakkaimman painostuksen alaisuudessa”.427
Varsinkin lehden pakinoitsijan kommentit olivat kärkeviä. Muste-Maalari syytti oikeusprosessin aikana säännöllisesti oikeusministeri Kekkosta, jota se piti yhtä syyllisenä tai
syyttömänä kuin Tanneria. Nimeltä mainittu Kekkos-vastainen kirjoittelu jäi kuitenkin
SS:ssa pakinoitsijan vastuulle. Lehden pääkirjoituksissa tyydyttiin yleisiin kannanottoihin. SS oli sitä mieltä, että sotasyyllisyydestä langetetut tuomiot olivat välirauhasopimuksen artikloiden toteuttamista ja kysymys oli ratkaistu ulkovaltojen silmissä, mutta suomalaisten sydämissä prosessi tuli jatkumaan. Lehti päätti analyysinsä: ”Toinen asia on, onko
suomalaistensa itsensä kannalta katsoen sotaansyyllisyys nyt kaikin tavoin selvitetty.”428
VS arvosteli ankarasti sotasyyllisyyskysymyksen käsittelyn hitautta. Lehti jatkoi loppuun saakka painostustaan ja vaati ankaria rangaistuksia. Kannanotoillaan se halusi miellyttää Neuvostoliiton kommunistista veljespuoluetta. Lehti kirjoitti: ”Ei voida tulla muuhun tulokseen kuin että tuomioiden täytyy olla mahdollisimman ankarat.”429 Kun tuomiot
vihdoin luettiin, kansandemokraattien pää-äänenkannattaja käytti itäisen naapurin terminologiaa ja puhui oman kansan pettureista. Lehti valitti: ”Rangaistus, joka nyt on tullut
näiden kansansa petturien osaksi, on erittäin lievä.” Positiivisena pidettiin kuitenkin sitä,
että oikeus ylipäätään langetti tuomiot sotapolitiikasta.430 Pettymyksestään huolimatta VS
ei kannattanut oikeusprosessin laajentamista tai jatkamista: ”Tästä yhdestä sotasyyllisyysjutusta on jo ollut tarpeeksi työtä ja harmia.”431
SKDL:n päälehden kritiikki kohdistui sotasyyllisyysoikeudenkäynnin taantumukselliseen enemmistöön. Myöskään hallituksen hidasteluun ei oltu tyytyväisiä, vaikka sen tehtävät eivät olleet lehdenkään mukaan helpot.432 Oikeusministeri Kekkosen toimintaa ei
analysoitu, mutta lehden suhde hänen edesottamuksiinsa ilmeni muutamista VS:n palstoilla julkaistuista kirjoituksista. Kekkosta ei haluttu lukea sotasyyllisten joukkoon,
pikemminkin päinvastoin. Kanta ilmeni tammikuun alussa 1946 lehden kirjoittaessa sotaoikeudenkäynnin ensimmäisestä vaiheesta. Pääkirjoituksen tekijä analysoi puolustuksen
426. Jopa Kok:n US piti Tannerin vastaista hyökkäilyä moraalisesti masentavana näytelmänä.
427. ”Auki reväisty esirippu”. SS 7.11.1945.
428. ”Ratkaisu”. SS 22.2.1946. SS kirjoitti muiden lehtien tavoin oikeudenkäyntiprosessin eri vaiheista runsaasti.
Ks. esim. ”Sotaansyyllisyyskysymyksen uusin vaihe”. 31.8; Muste-Maalari, ”Uusi aloite syyllisyyskysymyksessä” (pak.). 31.8; ”Sotaansyyllisyyslaki perustuslakivaliokunnassa”. 6.9; ”Ratkaisuun”. 12.9;
Muste-Maalari, ”Yhä sotasyyllisyysjuttua”. 12.9; ”Auki reväisty esirippu”. 7.11; Muste-Maalari, ”Totuuksia” (pak.). 9.11; ”Oikeudenkäynti on alkanut”. 16.11; ”Oikeudenkäynti jatkuu”. 17.11; ”Tapahtumain uusi
käänne”. 13.12; ”Oikeudenkäynnin perusta”. SS 22.12.945; Muste-Maalari, ”Kysymys” (pak.). 12.1;
”Takeiden laatu”. 12.1; ”Ratkaisu”. 22.12; Muste-Maalari, ”Tuomioiden julistamisen jälkeen” (pak.). SS
22.2.1946.
429. ”Lykkäys”. VS 19.2.1946.
430. ”Tuomio”. VS 22.2.1946.
431. E. Hiitonen, ”Sotasyyllisyysjuttu päättyy vihdoinkin” (art.). VS 10.2.1946.
432. ”Mitä sanoi Suomen kansa?”. VS 19.11.1945.
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puheenvuoroja ja tuomitsi heidän ”hyökkäystaktiikkansa”: ”Osansa sai samalla rauhanoppositio, eduskunta ja koko Suomen kansa. Kaikki ne olivat muka tahtoneet sotaa, vastustaneet rauhaa, estäneet sota-ajan hallituksen ´vilpittömiä rauhanpyrkimyksiä`, pakottaneet sen sotaan ja sodan jatkamiseen.”433 Kekkonen kuului rauhanoppositioon, jonka syytetyt olivat nimenneet osasyylliseksi sotaan. VS ei nähnyt sen toiminnassa tuomittavia
piirteitä.
Kekkosta puolustettiin myös tuomion julistamisen kynnyksellä. VS julkaisi 10:nä helmikuuta 1946 Ensio Hiitosen artikkelin ”Sotasyyllisyysjuttu päättyy vihdoinkin”. Kirjoittaja käsitteli puolustuksen puheenvuoroja, joissa kerrattiin poliitikkojen vanhoja lausuntoja, kuten Kekkosen talvisodan rauhaa vastustanutta puhetta. Hiitonen piti puolustuksen
menettelyä asiattomana ja lausuntojen siteeraamista merkityksettömänä. Hän selitti
sota-aikana esiintyneen neuvostovastaisuuden luonnolliseksi ilmiöksi porvarillisissa
maissa:
Oikeudessa asianomaiset ovat myös saaneet täysin vapaasti esiintyä eräin suhteellisen harvoin poikkeuksin, jotka ovat aiheutuneet siitä, että on pidetty asiattomana
esittää toisissa oloissa ilmituotuja ulkomaisia tai muita lausuntoja, joilla ei ollut
mitään yhteyttä syytteeseen. Onhan luonnollista, että kaikissa porvarillisissa valtioissa on ollut poliitikkoja tai diplomaatteja, jotka joskus aikaisemmin ovat esittäneet epäsuopeita ajatuksia Neuvostoliitosta. Oikeudellisesti niiden mieliinpalauttaminen on nyt merkityksetöntä ja poliittisesti se on tahditonta, ellei suorastaan haitallistakin.434
Muste-Maalarin Kekkos-pakinat saivat vastapainon E. Hiitosen artikkelista, jossa
sodanaikainen neuvostokritiikki sai ymmärtämystä. Siinä, missä SS:n pakinoitsija korosti
Kekkosen arveluttavia edesottamuksia sodan aikana, Hiitonen kehotti unohtamaan menneet. Artikkeli oli linjassa muun VS:n sotasyyllisyyskirjoittelun kanssa. Kekkonen nautti
lehden arvostusta. Hänen asemansa sotasyyllisyysasian ratkaisijana tunnustettiin.

3.3 Tappio pääministerikilvassa 1946
3.3.1 ”Pääministerin pitää olla myös kaljupäinen ja käyttää
silmälaseja?”
Sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä tuomittiin siviilejä, ei ylintä sodanjohtoa. Mikäli näin
olisi tapahtunut, tulilinjalle olisi joutunut myös 1944 presidentiksi noussut ylipäällikkö
marsalkka Mannerheim. Neuvostoliitto ja äärivasemmisto suhtautuivat pidättyväisesti
presidenttiin. Häntä ei vaadittu syytettyjen joukkoon. Myös Kekkosella oli osansa presidentin selustan turvaamisessa. Hän oli järjestämässä Mannerheimin ulkomaille suuntautunutta pakomatkaa sotasyyllisyyskysymyksen kuumimmaksi ajaksi.435
433. ”Puolustuksen uusi linja”. VS 19.1.1946.
434. E. Hiitonen, ”Sotasyyllisyysjuttu päättyy vihdoinkin” (art.). VS 10.2.1946.
435. Suomi 1988, 222–227; Lehtinen 2002, 103.
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Mannerheimin asema presidenttinä oli uhattuna. Paine tuli muualta kuin sotasyyllisiä
tuominneiden keskuudesta. Ajatus presidentin saamiseksi eroamaan syntyi hallituksen
piirissä. Asiasta keskusteltiin alustavasti jo syksyllä 1944. Taustalla vaikuttivat Mannerheimin sairastelu ja ulkomaanmatkat, sotasyyllisyysoikeudenkäynnin aikana esiin nousseet moraaliseikat sekä Paasikiven kohtuuttomaksi paisunut työtaakka, kun hänen täytyi
toistuvasti hoitaa sekä pääministerin että presidentin tehtäviä. Hallituksen piirissä virinnyt
keskustelu Mannerheimista vapautumisesta sai myös Kekkosen kannatuksen. Ministeristö
saataisiin henkilövaihdoksella toimintakykyisemmäksi. Paine istuvaa presidenttiä kohtaan
kävi lopulta niin voimakkaaksi, että Mannerheim jätti paikkansa. Hänen seuraajakseen
valittiin Paasikivi, jonka ensimmäinen virkakausi jatkui vuoteen 1950 saakka.436
Lehdistö oli tyytyväinen. Paasikiven asemaa ei kyseenalaistettu eikä moitittu.437
Hänen presidenttiytensä sopi myös Kekkoselle, joka oli vakiinnuttanut asemansa varteenotettavana pääministeriehdokkaana. ”Ulkopolitiikassa Kekkonen ja minä olemme samalla
kannalla. Minulla ei olisi mitään sitä vastaan, että Kekkonen tulisi pääministeriksi”, Paasikivi lausui.438 Hän antoikin hallituksen muodostamisen Kekkosen tehtäväksi maaliskuussa 1946439. Hallituskuviot kuitenkin muuttuivat, kun SKDL ilmoitti jättäytyvänsä
Kekkosen kokoaman ministeristön ulkopuolelle. Pääministeriksi valittiin kommunistien
oma ehdokas Mauno Pekkala. Kekkonen vetäytyi oikeusministerin tehtävästä, vaikka
Paasikivi vaati häntä ehdottomasti jatkamaan ja hoitamaan asiat loppuun.440
Johtava lehdistö osallistui aktiivisemmin hallitusratkaisua koskevaan keskusteluun
kuin saman vuoden presidentinvaaleihin. Spekulointi hallitusratkaisusta aloitettiin jo
ennen valtion päämiehen valintaa.441 Myös hallituksenmuodostajan nimeä arvailtiin kuumeisesti. Spekuloinnin Kekkosen osuudesta aloittivat HS, Mk, SS ja VS. Muut lehdet seurasivat perässä sen jälkeen, kun Kekkonen oli nimitetty hallituksen muodostajaksi.
SS:n pakinoitsija Muste-Maalari (Ano Airisto) piti 10. maaliskuuta 1946 kysymystä
pääministeristä vielä avoimena, mutta enteili vaikeita neuvotteluja. Pakinoitsija oli kuitenkin kuullut Kekkosen ehdokkuudesta.442 Sosialidemokraattinen kansanedustaja Yrjö

436. J.K. Paasikivi 8.1, 10.1, 11.1, 12.1, 18.1, 26.1, 22.2, 23.2.1946. Paasikivi 1985, 270–284; Suomi 1988, 223–
227. Mannerheimin ero käynnisti välittömästi keskustelun paitsi uudesta presidentistä myös vaalitavasta.
Valtion päämiehen paikka kuului itseoikeutetusti pääministeri Paasikivelle. Valintatavasta esiintyi kuitenkin
erimielisyyksiä. Edistyspuolue asettui tukemaan presidentin valitsemista hallitusmuodossa säädetyllä
tavalla, ei poikkeuslailla. Valitsijamiesvaalien kannalla olivat myös muutamat sosialidemokraatit ja K.J.
Ståhlberg (1865–1952). Kiista kääntyi kuitenkin selkeästi eduskunnan suorittamien vaalien hyväksi. Järjestetyssä äänestyksessä Paasikivi voitti vastaehdokkaansa Ståhlbergin äänin 159–14. Skyttä 1970, 20; J.K.
Paasikivi 18.11, 19.11, 22.11, 9.3.1946. Paasikivi 1985, 244–245, 247, 285; Suomi 1988, 208; Nenonen &
Teerijoki 1998, 485–486; Uino 2000, 5. Ks. myös Eero A. Wuoren haastattelulausunto ”Puntilan haastattelu”, 15–16. EAWK, k 10. KA.
437. ”Uusi presidenttikausi”. HS 10.3.1946; ”Ny president träder till”. Hbl 10.3.1946; ”Uuden presidentin
vaali”. Mk 10.3.1946; ”Uusi liikkeellelähtö”. SS 10.3.1946; ”Uusi valtionpäämies”. US 10.3.1946; ”Historiallinen vaali”. VS 10.3.1946.
438. J.K. Paasikivi 22.2, 16.3.1946. Paasikivi 1985, 283, 289.
439. J.K. Paasikivi 14.3.1946. Paasikivi 1985, 288.
440. J.K. Paasikivi 22.2.1946. Paasikivi 1985, 283; Suomi 1988, 250–255; Rautkallio 1999, 25; Uino 2000, 5;
Virolainen 2000, 74; Lehtinen 2002, 118.
441. Ks. esim. ”Hallituksen pohja”. US 7.3.1946.
442. Elsa Haavio kirjoitti Kekkoselle kirjeen, jossa hän kertoi kuulleensa kyseisen jutun. Kekkosen hyvä ystävä
Haavio piti juttua varsin hyväntahtoisena verrattuna ”poliittisiin vitseihin yleensä”. Hän myös kehotti Kekkosta liittämään kirjeensä aineistokokoelmiinsa, jotta voisi joskus ”vanhuudessa hymyillä sille”. Elsa Haavion kirje Urho Kekkoselle 7.1.1946, UKA 1/5.
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Kilpeläinen (Jahvetti) oli Muste-Maalarin mukaan maalaillut Tampereella pääministeriehdokkaan pätevyysvaatimuksia tähän tapaan:
Toinen oli sanonut siihen tapaan, että koska porvareilla on enemmistö eduskunnassa, tulee uuden pääministerin olla porvarin, mutta hänellä täytyy olla myös
vasemmistopuolueiden kannatus. Koska meillä on tärkeitä lakeja tekeillä, täytyy
hänen olla juristi, ja koska Suomi on vannottu urheilumaa ja politiikassakin tarvitaan nyt urheilua, täytyy hänen olla myös urheilumies. Tällöin oli kuuntelija
tokaissut Jahvetille: – olisipa juutas sanonut lisäksi, että uuden pääministerin pitää
olla myös kaljupäinen ja käyttää silmälaseja, niin jokainen olisi käsittänyt, että
kysymyksessä on Kekkonen.443
Tannerin tuomitseminen ei unohtunut Muste-Maalarilta. Hän jatkoi Kekkos-kriittistä
linjaansa.
Kaksi päivää Muste-Maalarin pakinan jälkeen Kekkosen pääministeriehdokkuus nostettiin esille VS:ssa. Tälläkin kerralla asialla oli lehden pakinoitsija Hapan (Raoul Palmgren). Myös Happamen pakinassa Kekkosen ehdokkuutta käsiteltiin varovaisesti. Kirjoittaja esitti pääministeriksi työväen miestä, koska presidentiksi oli valittu porvariston edustaja. Hän jatkoi pakinaansa Nya Pressenistä lainaamillaan pääministerikandidaatteja
kuvaavilla horoskoopeilla. Kekkosesta laadittu horoskooppi ei erityisemmin mairitellut:
”Kekkonen on ´kovin ja häikäilemättömin kaikista nimetyistä ehdokkaista, älykäs, lujatahtoinen ja työteliäs, ehkä enemmän pelätty kuin rakastettu`, mutta hänellä ei ole riittävää kannatusta omassa puolueessaan.” Happamen kanta Kekkosen pääministeriehdokkuuteen oli kielteinen. VS:n pakinoitsija päätti juttunsa sanoihin: ”K.A. Fagerholmin,
Eero Vuoren ja Urho Kaleva Kekkosen pääministeriydestä varjele isänmaata, laupias
Jumala!”444
HS ei ottanut ennakkoarvioinneissaan kantaa hallituksenmuodostajaan. Aihetta sivuttiin maaliskuun 13. päivänä, kun Eero (Lassi Hiekkala) kirjoitti pakinassaan hallituskysymyksen tunnusteluvaiheesta. Hänen mukaansa ”joku oli tietävinään, että pääministeri
tulee joko maalaisliitosta tai sosialidemokraateista”. Pakinoitsija tyytyi toistamaan vain
eduskunnan käytävillä esiintyneitä pääministerin nimiä ja mainitsi Kekkosen ja Fagerholmin.445
Mk vetosi Kekkosen pääministeriehdokkuuden puolesta. Lehti kirjoitti asiasta maaliskuun 14. päivänä 1946. Pääkirjoituksen tekijä arveli hallitusneuvottelujen muodostuvan
vaikeiksi, mutta totesi Maalaisliiton kannan selväksi: ”Sopivimmaksi henkilöksi hallitusta
muodostamaan lisätty keskushallitus ja eduskuntaryhmä katsovat nykyisen hallituksen
oikeusministerin, lakit. tri Urho Kekkosen.” Mk:n pääkirjoituksen tekijä muistutti lopullisen nimitysvallan kuuluvan presidentti Paasikivelle. Hän piti vaatimusta porvarillisesta
pääministeristä oikeutettuna etenkin siinä tapauksessa, jos vasemmisto saisi hallituksessa
enemmistön. ”On pidettävä kohtuullisena, että pääministerin asettaa maalaisliitto”, pääkirjoituksen tekijä vaati ja perusteli esitystään: ”Ehdokas, jonka maalaisliitto on nimen-

443. Muste-Maalari, ”Presidentinvaaleista” (pak.). 10.3.1946. Samasta jutusta on julkaistu hieman muunneltu
versio Hannu Tarmion toimittamasta henkilökaskujen ja anekdoottien kirjasta. Tarmio 1990, 117.
444. Hapan, ”Kannunvalajia, horoskooppeja, esirukouksia” (pak.). VS 12.3.1946.
445. Eero, ”Tunnustelua” (pak.). HS 13.3.1946.
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nyt, tunnetaan taitavaksi ja tarmokkaaksi mieheksi.”446 Päätoimittaja Pentti Sorvali tuki
näin ensimmäisen kerran julkisesti Urho Kekkosta Mk:n palstoilla.
Kirjoittelu Kekkosen puolesta jatkui vielä seuraavan päivän pakinapalstalla.
Kessu-Pekka (Pentti Sorvali) aloitti kirjoituksensa vuoden 1945 vaalien jälkeen solmitusta kolmen suuren yhteistyösopimuksesta. ”Herätti pahaa verta se, että sopimuksen johdosta ei ensin kuulostettu järjestöjen mielipidettä eikä ilmoitettu siitä ennakolta edes maalaisliiton lehdille”, pakinoitsija muisteli edellisen vuoden tapahtumia. Hän puolusti kuitenkin menettelyä, joka oli kaihertanut etenkin Maalaisliiton silloista ykköslehteä Ilkkaa.
Kessu-Pekka mainitsi Maalaisliiton puoluekokouksen olleen pääpiirteittäin yksimielinen Kekkosen ehdokkuudesta. Päätös sai kuitenkin ”monen osanottajan kielenkannan heilumaan”. Kritiikkiä esitettiin erityisesti Kekkosen liian ”vasemmistolaista” politiikkaa
kohtaan. Myös hänen jäsenyytensä radion ”viisasten kerhossa”447 herätti paheksuntaa.
Mk:n pakinoitsija vähätteli kuitenkin puoluekokouksessa esitettyjä soraääniä ja suitsutti
Kekkosta: ”Mutta samalla kun arvosteleviakin sanoja lausuttiin, olivat kaikki valmiit tunnustamaan, että Kekkoseen nähden pitää paikkansa vanha sanonta tukan väistymiseen järjen tieltä. Kekkosen täyskaljussa päässä on älliä enemmän kuin monella miehellä
yhteensä ja tarmoa ja itsepintaisuutta hänessä on myös runsain mitoin.448

3.3.2 Kekkonen yrittää
Paasikivi täytti Mk:n toiveen nimittämällä Kekkosen viralliseksi hallituksen muodostajaksi. Tämä heijastui johtavaan lehdistöön siten, että Kekkosta koskeva mielipiteen muodostus siirtyi pakinapalstoilta pääkirjoitussivulle. Olivathan lehdet spekuloineet pääministerikysymyksellä toistaiseksi vain pakinaosastoilla, yhtä Mk:n pääkirjoitusta lukuun ottamatta. Kekkosen onnistumismahdollisuuksia puntaroivat virallisen nimityksen jälkeen
paitsi ensimmäisen kerran koko asiaan kantaa ottanut Hbl myös HS, Mk ja VS.
Ensimmäisenä Kekkosen virallista nimitystä hallituksenmuodostajaksi ennätti kommentoimaan Hbl. Lehti käsitteli asiaa maaliskuun 15. päivän pääkirjoituksessaan. Hbl ei
pitänyt nimitystä yllätyksenä, koska Kekkosen nimi oli pyörinyt mahdollisten pääministerikandidaattien joukossa jo presidentinvaihdoksesta saakka. Pääkirjoituksen tekijä muistutti kuitenkin Kekkosen vaikeuksista omassa puolueessaan. Edes Maalaisliitto ei ollut
yksimielinen ehdokkaasta. Lehti ennakoikin tulevista hallitusneuvotteluista vaikeita.
Hbl:n pääkirjoituksen tekijä tuki kuitenkin Kekkosta ja piti tärkeänä, että ensimmäinen
neuvottelukierros päättyisi tuloksellisesti: ”Ellei Kekkonen onnistu yrityksessään, muodostunee pula pitkäaikaiseksi, johon maalla ei kuitenkaan nykyisin olisi varaa.”449
Myös HS otti pääkirjoituspalstalla kantaa Kekkosen nimitykseen hallituksenmuodostajaksi ja jatkoi keskustelua pakinapalstallaan. Pakinoitsija Eero (Lassi Hiekkala) noudatti
aiemmin valitsemaansa varovaista linjaansa, vaikka antoikin tukensa Kekkoselle. Hän

446. ”Hallitusneuvottelut”. Mk 14.3.1946.
447. ”Viisasten kerholla” tarkoitettiin Hella Wuolijoen ”pienoisparlamenttia”. Aiheesta lisää tässä tutkimuksessa, III pääluku (5.2).
448. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 15.3.1946.
449. ”Hr Kekkonen har uppdraget”. Hbl 15.3.1946.
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arveli presidentti Paasikiven päätyneen Kekkoseen eduskuntaryhmien kanssa käymiensä
keskustelujen jälkeen. Paasikivi oli joutunut toteamaan, etteivät ryhmät olleet yksimielisiä
pääministeriehdokkaasta. Kullakin suurella puolueella oli ehdokas presidentille, joista
hän valitsi Kekkosen. Valinta sopi pakinoitsija Eerolle hyvin. Hän ylisti Maalaisliiton
pääministerikandidaattia ja oli mieltynyt erityisesti Kekkosen kykyyn hoitaa tehtäviään:
”Ministeri Kekkonen on tunnetusti neuvokas mies selviytymään kiperistäkin tilanteista.”
HS:n pakinoitsija oli tietoinen myös hallituksen muodostajaa mahdollisesti kohtaavista vaikeuksista. Hän arveli, että muutkin suuret puolueet kuin Maalaisliitto olivat
omiensa kannalla. Erityisesti kommunistien asenne näytti ongelmalliselta, koska he pitivät Kekkostakin liian oikeistolaisena. Pakinoitsija Eero ennakoikin Kekkosen yrityksen
jäävän lyhyeksi: ”Noista merkeistä päätellen hallituksen muodostajalta kelkka olisi juuttumassa kiinni jo heti mäen päällä ennen kuin on päästy edes kunnon alkuunkaan.” Pakinoitsijan mielestä ”pääministeriehdokkaan olisi päästävä punnitsemaan miehiä hallitukseensa, näyttääkin siltä kuin hän itse olisi joutunut puntariin”. Kekkosta vastaan esitettyihin kielteisiin argumentteihin Eero vastasi: ”Nehän ovat vain käytäväjuttuja eikä niitä
pidä kenenkään ottaa lopullisena totena.” Maalaisliittoon aikaisemmin kuulunut pakinoitsija450 toivoikin Kekkosen onnistuvan hallituksenmuodostajan tehtävässään. Eero varautui kuitenkin pahimpaan, mutta halusi säilyttää suhteet Kekkoseen: ”Jos niinkin hullusti
käy, että ensimmäinen yritys epäonnistuu, ei se ole hänen vikansa.”451
Mk luotti kandidaattinsa menestymismahdollisuuksiin, vaikka lehden mielestä tehtävä
ei ollut helppo. Pääkirjoituksen tekijä tuntui olevan perillä siitä, ettei vasemmisto ollut
Kekkoseen tyytyväinen. Myös hallituksen kokoonpano askarrutti päätoimittajaa. Lehti
asettui kuitenkin odotetusti tukemaan Kekkosta ja totesi, että puolue nimittäessään Kekkosen ehdokkaakseen oli ottanut hallituksen kokoonpanovaikeudetkin huomioon. Kekkosellahan olivat olleet hyvät suhteet myös vasemmistoon. Niinpä lehden oli vaikea ymmärtää, miksi Kekkonen ei kelpaisi vasemmistolle: ”Ml on nimennyt ehdokkaansa silmälläpitäen myös sitä, että vasemmisto voi suhtautua häneen myötämielisesti - - . Olisi kovin
outoa, jos tohtori Kekkonen ei kelpaisi vasemmistolle, kun hän kerran on kelvannut myös
sellaisille maalaisliittolaisille, jotka ehkä katsovat hänen harrastaneen liiaksikin yhteistyötä vasemmiston kanssa.”452
Myös Paavonpoika (Johannes Virolainen) oli hämillään vasemmiston aikeista torjua
Kekkosen. Hänen mukaansa Kekkosta oli pidetty niin vasemmalla olevana kuin porvari
yleensä voi olla. Hän tiesi kertoa Kekkosen menneen vasemmistoyhteyksissään joskus
niinkin pitkälle, että häntä oli sanottu kokoomuspiireissä täydeksi kommunistiksi. ”Nyt
sitten kommunistit selittävät, etteivät he haluaisikaan mennä hallitukseen, jossa Kekkonen
olisi pääministerinä.”453
Mk vetosi kommunisteihin, jotta nämä hyväksyisivät Kekkosen hallituksenmuodostajaksi. Se oli lehden mielestä tärkeää paitsi kolmen suuren yhteistoiminnan jatkumisen
myös monien muiden konsensusta vaativien asioiden kannalta.454 Paavonpoika muistutti
Hokkanen 1996, 297 (kuvateksti).
Eero, ”Ensimmäinen yritys” (pak.). HS 16.3.1946.
”Kekkonen yrittää”. Mk 15.3.1946.
Paavonpoika, ”Peräpenkin vaiheilta” (pak.). Mk 16.3.1946. Ks. myös Virolainen 2000, 82–83. Kekkonen
sai ”kommunismimyönteisyytensä” vuoksi kritiikkiä ja katkeria kirjeitä jo vuonna 1945. Jussi Kekkosen
kirje Urho Kekkoselle 28.8.1945; Kalle E. Laineen kirje Kekkoselle 28.9.1945, UKA 1/5.
454. ”Kekkonen yrittää”. Mk 15.3.1946.
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Kekkosen ponnistaneen kaikki voimansa saadakseen kansakunnan käsittämään välirauhansopimuksen velvoitukset ja sopeuttamaan suomalaiset uuteen tilanteeseen. Paavonpojan mukaan Kekkosen nimitys pääministeriksi oli Maalaisliitolle kynnyskysymys: ”Jos
hän ei vasemmistoa tyydytä jostain tunnesyistä, niin sitten olla hyvä ja muodostaa hallitus
ilman meitä. Emmehän mekään voi loputtomiin myöntyä.”455 Mk:n pääkirjoituksen tekijä
oli samalla kannalla ja pesi Maalaisliiton kädet mahdollisen epäonnistumisen varalta. ”Jos
yritys hallituksen muodostamiseksi ajautuisi karille syystä, että vasemmisto ei suvaitse
tohtori Kekkosta pääministerinä, ei ainakaan maalaisliittoa voida syyttää siitä, että se ei
olisi tehnyt parastaan ratkaisun helpottamisessa”, pääkirjoituksen tekijä puolustautui ja
toivotti Kekkoselle myötätuulta haastavaan tehtävään.456
VS käsitteli asiaa varovasti. Lehti heitti kuitenkin epäilyksen varjon Kekkosen ylle.
”Nähtäväksi jää, miten ministeri Kekkonen, jolla tiettävästi kylläkin on oman ryhmän
kannatus, tähän vaativan tehtävään ryhtyessään onnistuu”, pääkirjoituksen tekijä aprikoi.
Hänen mielestään tulevalta pääministeriltä vaaditaan paljon, sillä tehtävät olivat laajat ja
päämäärät suuret. VS:n pääkirjoituksen tekijä epäili Kekkosen kykyä suoriutua näistä velvoitteista: ”Ei ole pidettävä minään ihmeenä eikä häpeänä, ellei hallituksen muodostaminen ensimmäisellä yrityksellä onnistuisikaan.”457 Lehden negatiivinen asenne Kekkosta
kohtaan myötäili SKDL:n linjauksia pääministerikysymyksessä. Hertta Kuusinen vahvisti Maalaisliiton hallitusneuvottelijoille jo 14. maaliskuuta, ettei SKDL osallistuisi Kekkosen johtamaan hallitukseen. Veikko Vennamon mukaan Kuusinen vakuutti Kekkoselle
samalla, ettei hänestä tulisi koskaan pääministeriä. Kansandemokraatit eivät Kuusisen
mielestä luottaneet Maalaisliiton ehdokkaan ulkopolitiikkaan. Kekkonen ei ollut heidän
mielestään myöskään ”kyllin voimakas viemään hallituksen tahtoa läpi Paasikiveä vastaan”.458 VS:n varovainen kynäily kertoi kuitenkin halusta välttää avointa ristiriitaa Kekkosen kanssa.

3.3.3 Oikeusministeri ”kasteerattiin”
Mk:n oletus vaikeista hallitusneuvotteluista osoittautui todeksi. Tämä ei ollut päätoimittajan mieleen. Häntä suretti, että uhriksi joutui Kekkonen, jota lehti oli markkinoinut voimakkaasti. Hbl:ia lukuun ottamatta Kekkosen tappio hallituksen muodostamisessa kiinnosti kaikkia johtavia sanomalehtiä Suomessa. HS:n ja Mk:n kommentit odotuttivat. Kekkonen nousi ensi kertaa sodan jälkeen samanaikaisesti todella laajalla rintamalla sanomalehtien otsikkoihin.
HS:n pääkirjoituspalsta ei reagoinut heti Kekkosen epäonnistumiseen sen enempää
kuin pakinapalstakaan.459 Lehti seurasi kuitenkin tapahtumien kulkua tiiviisti ja Kekkoseen palattiin pitkittyneen hallituskysymyksen myöhemmässä vaiheessa. Asialla oli pakinoitsija Eero (Lassi Hiekkala). Hän ihmetteli, oliko rima liian korkea vai mikä oli syynä
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Paavonpoika, ”Peräpenkin vaiheilta” (pak.). Mk 16.3.1946.
Kekkonen yrittää”. Mk 15.3.1946.
”Onnistuuko pääministeri Kekkonen?”. VS 16.3.1946.
Vennamo 1987, 114; Suomi 1988, 242–243; Hokkanen 1996, 230–231.
Asiaa sivuttiin yhdessä pakinassa. Eero, ”Ensimmäinen yritys” (pak.). 16.3.1946.
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siihen, ettei pääministerikandidaatteja Kekkosen seuraajaksi ilmaantunut. Olihan Kekkonen korkeushypyn Suomen mestari. Pilapiirtäjä O. R. (Oskari Räisänen)460, jonka piirros
julkaistiin jutun yhteydessä, vaatikin riman laskemista. Piirtäjä pani kenttämestarin tuumailemaan: ”Eiköhän olisi rimaa alennettava, koska ei päässyt Kekkonenkaan, vaikka on
tunnettu korkeushyppääjä?” Kekkonen istutettiin kuvaan pää käsien väliin painettuna,
pettyneenä ja epäonnistuneena. Hyppyvuoroaan odottelivat Voionmaa, Vuori ja Pekkala.461

Kuva 1. Oskari Räisänen, HS 20.3.1946.
Hallituspulan selvittelyssä ei vielä eilispäivänkään kuluessa päästy ainakaan virallisesti irti kuolleesta pisteestä, johon tohtori Kekkosen luovuttua yrittämästä asia jäi. Eduskuntapiireissä mainittiin seuraavina mahdollisina yrittäjinä mm. Vuori, Voionmaa ja Pekkala, joista ainakin Vuorelle
kansandemokraatit lienevät taipuvaiset laskemaan rimaa siitä korkeudesta, joka Kekkoselle asetettiin.

460. Räisänen käytti myös nimimerkkejä Ansu, Okias, Räisänen, O., Savolaisia. Hän toimi HS:n pilapiirtäjänä
vuoteen 1950 saakka. Hirvonen 2000, 676.
461. Eero, ”Onko rima liian korkealla?” (pak.) 20.3.1946. Ks. myös O.R., (pilapiirros). HS 20.3.1946; Hyvärinen 2000, 31.
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Mk:kaan ei reagoinut välittömästi Kekkosen epäonnistumiseen.462 Sen katkeruus
kommunisteja kohtaan nousi hallituskysymyksen myöhemmässä vaiheessa pinnalle.
Ensimmäisen kerran karvaasta pääministeritappiosta kirjoitettiin lehden pakinapalstalla
20.3., jolloin Paavonpoika (Johannes Virolainen) totesi ykskantaan: Kekkonen ”kasteerattiin”.463 Laajemmin tapahtumaa kommentoitiin vasta maaliskuun 23. päivänä, jolloin hallituskysymystä käsiteltiin niin pääkirjoitus- kuin pakinapalstallakin. Pääkirjoituksen tekijän kritisoidessa lähinnä ohjelmallisia asioita lehden pakinoitsija kertasi Kekkosen syrjäyttämiseen johtaneita tapahtumia.464
Paavonpoika syytti äärivasemmistoa, joka oli pannut hiekkaa Kekkosen rattaisiin niin
paljon kuin oli ehtinyt ja estänyt Maalaisliiton ehdokkaan nousun pääministeriksi. Pakinoitsijaa harmitti asetelma, koska hän katsoi puolueellaan olleen erityisen pätevä ehdokas sekä sisä- että ulkopoliittisesti. Lehti käyttikin Kekkosen tohtorin arvoa ja ministerin
kokemusta keskeisenä propagandavalttinaan. Kirjoittaja joutui kuitenkin toteamaan, etteivät kaikki olleet samaa mieltä. SKDL:lla ei ollut liioin muuta perustetta vastustukseen
kuin se, että Kekkonen ei puolueen mielestä ollut sopiva. Loukkaantuneena pakinoitsija
asettui tukemaan puolueensa linjaa, jonka mukaan uutta pääministeriehdokasta ei Kekkosen tilalle tarjottu.465 Mk:n äänensävy kiristyi sen jälkeen, kun pääministeriksi oli nimitetty Pekkala. Lehden pääkirjoituksen tekijä syytti kommunisteja itsepäisiksi, jäykkäniskaisiksi ja epäparlamentaarisiksi.466
SS:n suhde Kekkoseen ei jäänyt epäselväksi uutta hallitusta muodostettaessa. Lehden
mielestä Kekkonen ei alun alkaenkaan ollut realistinen ehdokas. Koko Kekkos-prosessi
tässä yhteydessä oli turha näytelmä, jolla ei voitettu muuta kuin selvyys siitä, että SKDL
ei hyväksy Kekkosta. Lehden käsityksen mukaan kommunistien kanta olisi saatu selville
ilman tätä ”arvotonta” näytelmääkin. Lehti ilmaisi kuitenkin yllättyneensä siitä, etteivät
kommunistitkaan pitäneet Kekkosta miehenään. Pääkirjoituksen tekijä ennakoi tapahtuneen vaikeuttavan lopullisen ratkaisun aikaansaamista ja toivoi, että vastaisuudessa tällaiset henkilöön kohdistuvat epäluulot selvitettäisiin hyvissäajoin etukäteen.467 SS:n kritiikki kohdistui Kekkosen ohella myös hänen puolueeseensa, Maalaisliittoon, joka oli
vastuussa ristiriitaisia tunteita herättäneen ehdokkaan nimeämisestä.
Myös SS:n pakinoitsija Muste-Maalari (Ano Airisto), joka oli ensimmäisenä kertonut
Kekkosen ehdokkuudesta, osallistui keskusteluun. Pakinoitsija palasi aiheeseen maaliskuun 20. päivänä kirjoittaessaan hallitusratkaisun tuottamista ”synnytystuskista”. SS:n
pakinoitsija piti kriisin keskeisenä ongelmana pääministerikandidaattien runsauden pulaa.
462. Maalaisliittolaisten tuntoja tilitti välittömästi Kekkosen epäonnistumisen jälkeen Ilkka. Kirjoituksen alussa
todisteltiin puolueen olleen täysin yksimielisesti Kekkosen takana, ”vaikka puolueessa onkin huomattavan
paljon niitä, jotka eivät ole hyväksyneet toht. Kekkosen kantaa eräissä aikaisemmissa poliittisissa ratkaisuissa”. Ilkan tuntoa painoi Kekkosen räätälöimä kolmen suuren hallitussopimus, jonka se joutui nielemään
vastentahtoisesti. Lehti halusi kuitenkin irtaantua menneestä ja katsoi päättäväisesti eteenpäin: ”On kuitenkin aina nähtävä metsä, eikä vain puita.” Kirjoittaja valitteli SKDL:n toimintaa Kekkosen torpedoimisessa,
koska ”nyt tahdottiin täten tasoittaa tie jatkuvasti yhteistoiminnalle vasemmiston kanssa”. Ilkan pääkirjoituksen tekijä ihmetteli, ”ettei sillä taholla myönnetty toht. Kekkosella olevan mahdollisuuksia muodostaa
nämä vaatimukset täyttävää hallitusta”. ”Kekkonen epäonnistui”. Ilkka 17.3.1946.
463. Paavonpoika, ”Peräpenkin vaiheilta” (pak.). Mk 20.3.1946.
464. ”Tulevan hallituksen ohjelma”. Mk 23.3.1946.
465. Paavonpoika, ”Peräpenkin vaiheilta” (pak.). Mk 23.3.1946.
466. ”Ratkaisu”. Mk 24.3.1946.
467. ”Hallituskysymys mutkistuu”. SS 17.3.1946.
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Muste-Maalari ei salannut vastenmielisyyttään Kekkosta kohtaan. Vahingoniloisena pakinoitsija kirjoitti:
Kekkosella, joka on ent. korkeushyppääjä ja erinomainen mukautuja tuulten kääntyessä, näytti olleen aluksi tuuria, niin että joku lehti jo ennätti julistaa, että hän
saanee nopeasti hallituksen valmiiksi. Mutta hän pudotti riman jo heti ensi yrityksellä, kommunistit kun yllättäen pani jalkansa rakoon ja kamppasivat. Ja sanoivat,
että nyt onkin heidän Leinonsa vuoro hypätä ennätys. Maalaisliittolaiset tietenkin
ottivat nokkaansa tuollaisesta kamppauksesta, sitäkin enemmän, kun heidän käsityksensä mukaan juuri Kekkosen piti kelvata kommunisteille.468
US kirjoitti Kekkosen epäonnistumisesta neutraalisti. Pääkirjoituksista tai pakinoista ei
ilmennyt selkeää kannanottoa Kekkosen puolesta tai häntä vastaan. Lehti käsitteli asiaa
lähinnä Maalaisliiton näkökulmasta. Pääkirjoituksen tekijä arveli Kekkosen epäonnistumisen tulleen yllätyksenä puolueelle, koska ”äärimmäisen vasemmiston asenteesta oli
ensimmäisen tunnusteluvaiheen aikana tehtävissä se johtopäätös, että se olisi ollut valmis
hyväksymään maalaisliittolaisen pääministerin”. US piti ennakko-oletusta Kekkosen
nimeämisen taustavaikuttimena ja arveli SKDL:n torjuvan kannan vaikuttaneen ”jäädyttävästi” Maalaisliiton neuvotteluhalukkuuteen jatkossa.469 Kokoomuksen pää-äänenkannattajakin yllättyi kommunistien käytöksestä Kekkosta kohtaan. Lehti ei kuitenkaan arvioinut Maalaisliiton ehdokkaan edellytyksiä toimia hallituksen johtajana.
SKDL:n toiminta pääministerikysymyksessä ihmetytti johtavaa lehdistöä. Etenkin
Kekkosen torjuminen yllätti. VS joutui selittämään ratkaisuja. Lehti uhrasikin runsaasti
palstatilaa puolueensa hallitustavoitteiden esittelemiseen. Kekkosta lehti varoi. Niinpä se
puuttui silmiinpistävän vähän henkilökysymyksiin. Valvontakomission ollessa maassa
kommunisteilla olikin kannatustaan suurempi mandaatti neuvotteluissa, ja se oli valmis
ulosmittamaan mahdollisimman paljon. Suomen historiassa kommunisti ei koskaan aikaisemmin ollut kelvannut pääministeriksi. Niinpä VS korostikin, ettei kysymys ollut yksinomaan sopivasta pääministeristä, vaan ”koko hallituksen muodostamisen perustana olevasta asettelusta”.470 Pakinoitsija ei kuitenkaan malttanut olla irvailematta Kekkosen tappiolle. Hapan (Raoul Palmgren) kirjoitti: ”Tiedättekö muuten, mitä varten Kekkonen epäonnistui hallituksenmuodostamisessaan? Katsokaahan, torstaina ja perjantaina oli lämminvesipäivä ja kaikki ministeriehdokkaat istuivat kylvyssä.”471

3.4 Lehdistön Kekkos-kirjoittelu laimeaa
Suomen johtavan lehdistön suhtautuminen Kekkoseen hänen oikeusministerikautenaan
oli lopulta varsin maltillista. Poikkeuksen teki ainoastaan sotasyyllisyyskysymys, jolloin
468.
469.
470.
471.

Muste-Maalari, ”Synnytystuskista” (pak.). SS 20.3.1946.
”Uusi yritys”. US 21.2.1946.
”Väärä lähtökohta”. VS 17.3.1946.
Hapan, ”Kohtuullinen ehdotus” (pak.). VS 17.3.1946. Myös Tavallinen ihminen otti kantaa pääministerikeskusteluun vertaamalla ongelmaa rahapulaan, josta selvittäisiin ainoastaan leikkaamalla. Koska pääministeriä ei voitu leikata, tuli Kekkosen luopua yrityksestä paremman hyväksi. Sama päti myös häntä huonompiin ehdokkaisiin. Tavallinen ihminen, ”Hallituspula jatkuu” (pak.). VS 20.3.1946.
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Kekkonen joutui SS:n hampaisiin. Väinö Tannerin tuomitseminen sotasyyllisenä ärsytti
etenkin SDPeen asevelisosialistirintamaa, joka piti hallussaan puolueen pää-äänenkannattajaa. Pakinoitsija Muste-Maalari (Ano Airisto) kommentoikin oikeusministerin toimia
säännöllisesti. Myös lehden pääkirjoituspalsta, Atte Pohjanmaan johtamana, oli Kekkos-kriittinen. Muutos Eino Kilven päätoimittajakauteen oli ilmeinen. SKDL:oon loikannut Kilpi oli SS:n päätoimittajana kevääseen 1945 saakka, jona aikana lehti asennoitui
oikeusministeri Kekkoseen maltillisesti. Mk:n toimitukselle jäikin päätoimittaja Kilvestä
myönteinen kuva, mikä ilmeni vuoden 1950 presidentinvaalien yhteydessä. Lehden pakinoitsija Tompan Tuomo (Urho Kittilä) paheksui SS:n silloista päätoimittajaa Penna Tervoa likaisesta Kekkos-propagandasta ja otaksui, ettei samaa olisi päässyt tapahtumaan,
mikäli lehteä olisi luotsannut Eino Kilpi.472
Ehdokkuus pääministerikilvassa 1946 nosti Kekkosen laajemmin lehdistön otsikkoihin. Maalaisliiton pääministerikandidaatti sai ehdokkuudelleen johtavalta lehdistöltä SS:ia
lukuun ottamatta vähintään hiljaista tukea. Kun kommunistit sitten jättivät Kekkosen ja
ulosmittasivat itselleen olosuhteita hyväksi käyttäen kannatustaan suuremman hyödyn,
VS joutui puolustuskannalle. Kansandemokraattien pää-äänenkannattaja halusi säilyttää
suhteet Kekkoseen ja perusteli hallitusratkaisua kokonaisedulla. Kriittisimmin Kekkosen
ehdokkuuteen suhtautui SS. Lipunkantajana toimi jälleen Muste-Maalari, mutta myös lehden pääkirjoituspalsta piti Kekkosta sopimattomana pääministeriksi. Sotasyyllisyysprosessin synnyttämä katkeruus ja oikeusministerin läheiset suhteet kommunisteihin ärsyttivät. SS:n pääkirjoituksen tekijä ja pakinoitsija eivät salanneetkaan vahingoniloaan, kun
kävi ilmi, että kommunistit olivat hylänneet sotasyyllisyysaikaisen ystävänsä.
Oikeiston päälehdet, Hbl ja US, eivät ilmaisseet kantaansa Kekkoseen suoraan ensimmäisen tutkimusjakson aikana. Myös HS oli vaitelias. Lehti asennoitui kuitenkin harvoissa kannanotoissaan oikeusministeriin myönteisesti. Valtakunnan ykköslehden Kekkos-kirjoittelusta vastasi käytännössä sen pakinoitsija, aiemmin Maalaisliittoon kuulunut
Eero (Lassi Hiekkala). Kansandemokraattien VS:n Kekkos-suhde muodostui kaksijakoiseksi. Lehti tuki oikeusministeriä sotasyyllisyysprosessissa, mutta suhtautui varovaisen
torjuvasti hänen yritykseensä nousta pääministeriksi. Nurjaan asenteeseen vaikutti sekä
maamme sodan jälkeinen poliittinen ilmapiiri että SKDL:n vahva asema eduskunnassa.
Edustajamäärältään suurin puolue tavoitteli itse pääministerin salkkua ja onnistuikin
siinä. Pekkala syrjäytti Kekkosen.
Maalaisliiton helsinkiläinen pää-äänenkannattaja Mk, joka alkoi ilmestyä vuoden 1946
alussa Pentti Sorvalin luotsaamana, mainosti Kekkosta avoimesti. Tämä merkitsi muutosta puolueen pää-äänenkannattajan ja Kekkosen suhteissa. Karjalan Sanomissa ja
Ilkassa Kekkosta ei ollut kommentoitu kertaakaan sodan jälkeen. Maakuntien lehdet eivät
luottaneet Kekkoseen samalla tavalla kuin pääkaupunkiin siirtynyt Mk, josta tuli päätoimittaja Sorvalin myötävaikutuksella Kekkosen uskollinen tukija. Ilkan nihkeä Kekkos-kirjoittelu 1940-luvulla juonsi juurensa päätoimittaja Artturi Leinosen ja Kekkosen
erimielisyyksiin esimerkiksi IKL:n lakkauttamisesta, rauhanoppositiosta ja kolmen suuren sopimuksesta. Leinonen kuului myös Maalaisliiton Kekkos-kriittiseen oikeistosiipeen. Toisaalta Kekkosella ja Leinosella oli myös yhteneviä mielipiteitä.473 Ilkka ei kui-

472. Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 14.1.1950.
473. Suomi 1988, 62–66; Mylly 1989, 358–398; Peltonen 1993, 34–36.
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tenkaan vastustanut kokonaisuutena periaatteellisesti Kekkosta ja hänen politiikkaansa
ennen vuotta 1949.474
Yleensä Kekkosen nimitys oikeusministeriksi ja hänen toimintansa Paasikiven toisessa ja kolmannessa hallituksessa eivät erityisemmin inspiroineet Suomen johtavaa sanomalehdistöä. Kantaaottavaa materiaalia ei julkaistu lainkaan marras-joulukuussa 1944.
Kirjoittelu jatkui laimeana myös seuraavana vuonna. Kekkosta kommentoitiin vain kymmenessä kirjoituksessa. Ensimmäisen tutkimusjakson aktiivisin kausi sijoittui kevättalveen 1946, jolloin pääministerikysymys viritti lehdistössä hetkellisesti Kekkos-keskustelun. Näin Kekkonen joutui Maalaisliiton pääministerikandidaattina puntariin ensi kertaa
sodan jälkeen laajalla rintamalla. Kirjoitusaktiivisuus jäi kuitenkin lyhyeksi. Kiinnostus
Kekkosen persoonaan romahti epäonnistuneen hallituksen kokoamisyrityksen jälkeen.
Vuoden 1946 alussa Mk piti Kekkosta esillä kolmella Kekkos-pääkirjoituksellaan ja
-pakinallaan. SS, US ja VS noteerasivat kantaaottavissa teksteissään Kekkosen neljä kertaa. HS:n ja Hbl:n tyytyivät kahteen Kekkos-kirjoitukseen.
Vaikka johtavan lehdistön Kekkos-kirjoittelu olikin välittömästi sotia seuranneena
ajanjaksona (17.11.1944–27.3.1946) laimeaa, se voimistui tasaisesti ja heijasteli samalla
hänen poliittista painoarvoaan (Taulukko 2). Kaikkiaan 33:sta Kekkosta kommentoineesta
kirjoituksesta vain yksi julkaistiin vuoden 1944 lopulla, kymmenen (30,3 %) vuoden
1945 aikana ja valtaosa eli 21 (66,7 %) vuoden 1946 neljän ensimmäisen kuukauden
aikana. Määrällisesti ja suhteellisesti eniten Kekkoseen otti kantaa sosialidemokraattien
pää-äänenkannattaja. SS:n palstoilla julkaistiin kaikkiaan kymmenen kantaaottavaa kirjoitusta, mikä merkitsi lähes kolmannesta (yli 30 %) johtavan lehdistön Kekkos-kirjoittelusta. Mk ja VS seurasivat toisena reilun 18 prosentin ja US neljäntenä noin 15 prosentin
osuudellaan. Valtakunnan päälehti jäi vajaalla kymmenellä prosentillaan peränpitäjäksi
yhdessä Hbl:n kanssa.
Taulukko 2. Urho Kekkosta käsittelevien kirjoitusten määrät sekä eri lehtien kirjoittelun
suhteellinen osuus johtavien sanomalehtien yhteenlasketusta Kekkos-kirjoittelusta
17.11.1944–27.3.1946.
HS

1944

1945

1946

Yhteensä

–

1

2

3 (9,1 %)

Hbl

–

1

2

3 (9,1 %)

KS, Ilkka, Mk

–

–

6

6 (18,1 %)

SS

1

5

4

10 (30,4 %)

US

–

1

4

5 (15,2 %)

VS

–

2

4

6 (18,1 %)

1 (3,0 %)

10 (30,3 %)

22 (66,7 %)

33 (100 %)

Yhteensä

Lähde: HS, Hbl, Mk (sekä KS ja Ilkka), US, SS ja VS 17.11.1944–27.3.1946.

Suomen johtavan lehdistön Kekkos-kirjoittelu painottui välittömästi sotien jälkeen
pakinapalstoille (Kuvio 9). Pakinoitsijat kirjoittivat noin 52 prosenttia Kekkos-materiaalista, pääkirjoituksen tekijät 45 prosenttia. Kekkonen oli erityisen mieluisa aihe SS:n
Muste-Maalarille, joka otti oikeusministeriin kantaa seitsemässä pakinassaan. Ne käsitti474. Peltonen 1993, 35. Ks. myös Paasivirta 1992, 278–279.
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vät 70 prosenttia SS:n Kekkos-kirjoituksista tutkimusjakson aikana. Muste-Maalarin
aktiivisuutta korostaa se, että hänen tekstinsä kattoivat peräti 41 prosenttia kaikista johtavissa lehdissä julkaistuista pakinoista. Kirjoitusaktiivisuuteen vaikutti olennaisesti
Muste-Maalarin kriittinen suhtautuminen Kekkoseen sotasyyllisyysprosessin aikana.
Myös VS:n Hapan (23,5 %) ja Mk:n Kessu-Pekka (17,6 %) olivat aktiivisia suhteessa
muiden lehtien pakinoitsijoihin. Hbl ei sen sijaan julkaissut tutkimusjakson aikana yhtään
Kekkosta käsitellyttä pakinaa.
Kekkonen nousi useimmin pääkirjoituspalstalle Kokoomuksen pää-äänenkannattajassa. US:n viidestä Kekkos-kirjoituksesta neljä julkaistiin lehden pääkirjoituspalstalla.
Ne käsittivät noin 27 prosenttia kaikista johtavan lehdistön Kekkos-aiheisista pääkirjoituksista. Ero seuraaviin ei ollut kuitenkaan suuri. Hbl ja Mk julkaisivat kolme (20 %) ja
SS sekä VS kaksi (13,3 %) Kekkosta kommentoinutta pääkirjoitusta. Lukumääräisesti niukimmasta aineistosta vastasi HS, joka kommentoi Kekkosta pääkirjoituspalstalla ainoastaan kerran (6,7 %).
Muu kuin pääkirjoitus- ja pakina-aineisto jäi välittömästi sotien jälkeen olemattomaksi. Kekkosta kommentoineita artikkeleita, yleisönosastokirjoituksia tai kantaaottavia
pilapiirroksia ei johtavissa sanomalehdissä julkaistu. Ainoaksi poikkeukseksi jäi SS:n
kirja-arvostelu Pekka-Peitsen teoksesta Tässä sitä ollaan. Vaikka kriitikko ei tuntenut
teoksen laatijaa, otettiin arvostelussa kantaa etenkin kirjoittajan ulkopoliittisiin mielipiteisiin. Kekkosen ajatukset kelpasivat nimimerkin suojassa.
Pääkirjoituk set

3%

Pak inat
45%

Muut

52%
Kuvio 9. Kekkosta käsittelevien kirjoitusten jakautuminen pääkirjoitus- ja pakinapalstoille tai
muualle lehteen 17.11.1944–27.3.1946.
Lähde: HS, Hbl, Mk (sekä KS ja Ilkka), US, SS ja VS 17.11.1944–27.3.1946.

4 Paitsioasemasta puhemieheksi (1946–1949)
4.1 Poliittista hiljaiseloa
4.1.1 ”Vauhtia pääministeriksi ja presidentiksi” – Suomen Pankkiin
Epäonnistuminen ministeristön kokoamisessa oli takaisku Urho Kekkoselle. Hän jatkoi
kansanedustajana, mutta otti etäisyyttä politiikan kärkipaikkoihin ja nimitettiin Suomen
Pankin (SP) johtokuntaan maaliskuun lopulla 1946.475 Johtokunnan jäsenyys hyvitti katkeraa pääministerikilpaa. SP:ssa Kekkonen sai toimia suhteellisen vapaasti, vaikka hänen
olikin nautittava valtioneuvoston ja eduskunnan pankkivaltuusmiesten luottamusta. Pankki- ja rahapolitiikkaan perehtymisen ohella jäsenyys SP:n johtokunnassa tarjosi tarkkailupaikan valtaeliitin toimintaan. Se oli avannut useille poliitikoille myös tien vaativampiin
tehtäviin. Tätä koronkasvua jäi odottamaan vuorostaan Kekkonen.476
Suomen johtava lehdistö ei kiinnittänyt juuri huomiota SP:n nimitysuutiseen. Kekkosen viimeisin siirto noteerattiin HS:ssa, Mk:ssa ja US:ssa. Kahdessa viimeksi mainitussa
lehdessä asiasta kerrottiin lyhyen kuvallisen uutisen välityksellä. Valtakunnan päälehti
kommentoi nimitystä pakinapalstallaan.477 HS:n pakinoitsija Eero (Lassi Hiekkala) piti
Kekkosen nimitystä SP:n johtokuntaan aiemmin omaksutun, puoluesiteisen nimityslinjauksen mukaisena. Kekkosta ennen tehtävää olivat hoitaneet perätysten maalaisliittolaiset
Kyösti Kallio ja Kalle Jutila. Eeron mielestä SP:n johtokunnan jäsenillä oli merkittävä
vaikutusvalta talous- ja finanssipolitiikassa, mikä selitti osaltaan Maalaisliiton intressin
säilyttää paikka oman puoleen miehellä. Pankki saattoi muodostua myös Kekkosen poliittisella uralla merkittäväksi välietapiksi. Asiasta muistutti O.R. (Oskari Räisänen), jonka
pilapiirros oli sijoitettu Eeron pakinan yhteyteen. Piirrokseen kuvattujen henkilöiden
välillä käytiin Kekkosen tulevaisuudella spekuloiva dialogi:
475. Kekkonen oli SP:ssa vuoteen 1956 saakka. Tasavallan presidentin avoin kirje 29.3.1946, UKA 25/3.
476. Juhani Suomen mukaan pääministerikilvalla oli Kekkoselle tappiosta huolimatta hänen poliittista profiiliaan kohottava vaikutus. Suomi 1988, 254–256, 477; Lehtinen 2002, 118–119.
477. Eero, ”Nimityksiä” (pak.). HS 31.3; ”Tri Kekkonen Suomen Pankin johtokuntaan” (uutinen). Mk 30.3;
”Lakit. tri Urho Kekkonen nimitetty Suomen Pankin johtokunnan jäseneksi” (uutinen). US 30.3.1946.
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– Näkyvät nimittäneen tohtori Kekkosen Suomen Pankin johtajaksi.
– Mikäpäs siinä – sieltähän ne ovat miehet ennenkin ottaneet vauhtia pääministeriksi ja
presidentiksi…
O.R. selvensi piirroksensa tarkoitusta tekstillä, jonka hän oli sijoittanut laatimansa
kuvan alapuolelle. Pilapiirtäjä totesi SP:n paikaksi, ”josta on usein otettu sekä pääministereitä että myöskin tasavallan presidenttejä”.478 Tulevaisuus muutti O.R:n piirroshahmojen
välisen dialogin aikanaan todeksi.

Kuva 2. Oskari Räisänen, HS 31.3.1946.
Suomen Pankin johtokuntaan on Yhdysvaltoihin lähettilääksi menneen maalaisliittolaisen professori Jutilan tilalle nyt valittu tohtori Kekkonen. Suomen Pankki on meillä muodostunut paikaksi, josta on usein otettu sekä pääministereitä että myöskin tasavallan presidenttejä.

478. Eero, ”Nimityksiä” (pak.). HS 31.3.1946. Ks. myös O.R., (pilapiirros). HS 31.3.1946.

117

4.1.2 ”Kekkosen & kumppaneiden” välikysymys piristää
kirjoittelua 1947
Siirtyminen Suomen Pankkiin ja palaaminen riviedustajaksi laskivat Kekkosen poliittista
painoarvoa. Samalla hänen poliittisten vastustajiensa joukko kasvoi. Entistä urheilumiestä yritettiin kammeta syrjään kaikista lajeista. Kekkosen suhteet Paasikiveen säilyivät kuitenkin tiiviinä. Presidentin luottamus oli entiselle oikeusministerille henkireikä, jota pitkin hänen onnistui säilyttää kosketus valtakunnan johtoportaaseen. Kekkonen käytti etuoikeuttaan hyväkseen ja vieraili presidentin työhuoneessa aika ajoin479. Paasikivi oli kuitenkin huolissaan Kekkosen poliittisesta tulevaisuudesta. Presidentti valitti helmikuussa
1947 K. A. Fagerholmille, ettei Kekkosta pidetty ”enää luotettavana”. Paasikivi itse uskoi
Kekkosen kykyihin ja surkutteli hänen heikentynyttä asemaansa yhdessä Fagerholmin
kanssa: ”Olimme yksimielisiä siitä, että on ikävä asia, jos Kekkonen kadottaa asemansa,
sillä hän on lahjakas mies tietorikas, eikä meillä ole voimia.”480
Urho Kekkosen poliittisen uran hiipuminen näkyi välittömästi johtavan sanomalehdistön palstoilla. Hänen mahdollisuuksiaan vuoden 1946 pääministerikilvassa vilkkaasti
puntaroinut lehdistö vaikeni. Kekkosta koskeva kirjoittelu lamautui reiluksi kahdeksi
vuodeksi. Hiljaisuutta rikkoivat vain satunnaiset Kekkos-kirjoitukset. Nekin julkaistiin
pääosin lehtien pakinapalstoilla481. Kekkosen julkisuusarvo putosi 1946–1948 merkittävästi. Hänen poliittista profiiliaan ei nostanut enempää Maalaisliiton eduskuntaryhmän
puheenjohtajuus kuin eduskunnan varapuhemiehen vakanssikaan 1947482.
Vaikka Kekkosen poliittinen ura näytti lopahtaneen, hän toimi ”kulissien takana” edelleen aktiivisesti. Eräs johtavien sanomalehtienkin palstoille kivunnut asia483 oli Maalaisliiton maatalouden tilaa koskenut välikysymys, joka luettiin eduskunnalle 11.1.1947. Sen
ensimmäisenä allekirjoittajana oli Kekkonen. Maatalouden tilan todettiin välikysymyksessä rappeutuneen ”pahoin”. Kehno tilanne johtui kysyjien mielestä paitsi sodasta myös
epävarmasta ja epäjohdonmukaisesta maatalouspolitiikasta sodan jälkeen:
Säännöstelyä ei läheskään joka suhteessa ole toimeenpantu suunnitelmallisesti,
vaan on tehty useita äkillisiä muutoksia. Onpa tapahtunut suoranaisia virheitä,
jotka ovat häirinneet tuotantoa. Tuotteiden luovutusjärjestelmä on ollut liian kan479. J.K. Paasikivi 18.5, 21.11.1946; 4.3, 29.10.1947; 12.1.1948. Paasikivi 1985, 310, 389, 423, 500, 537.
480. J.K. Paasikivi 26.2.1947. Paasikivi 1985, 421.
481. Ks. esim. M-o-n-i, (E.A. Soinio. Hirvonen 2000, 522.) ”Diplomaatti Kekkonen voitti uteliaat lehtimiehet”
(art.). 11.4; Eero, ”Maahuutokaupat” (pak.). 28.6; Eero, ”Jälkijuttuja” (pak.). 29.6; Eero, ”Löylyssä” (pak.)
4.8.1946; Eero, ”Lisää valaistusta” (pak.). HS 23.1.1947; Paavonpoika, ”Peräpenkin vaiheilta” (pak.). Mk
23.1.1947; Muste-Maalari, ”Välikysymyksen vaiheilta” (pak.). 5.11.1946; Muste-Maalari, ”Kekkos-juttu”
(pak.). 30.1; Muste-Maalari, ”Nuijamiehet” (pak.). 5.2; Jahvetti, ”Jahvetti jorisee” (pak.). SS 9.12.1947;
”Kekkonen kysyy”. VS 12.1.1947.
482. Suomi 1988, 276–278, 287.
483. Samoihin aikoihin välikysymyskeskustelun kanssa SS käsitteli pakinapalstallaan Kekkoseen liitettyjä
Valpo-kytköksiä, Kainuun Sanomien innoittamana. SS julkaistiin tiedonanto, jossa Valpo kielsi toimittaneensa tutkimuksia ja pitäneensä salaista radioasemaa Kekkosen maatilalla. ”Valpo ei omista” (tiedonanto).
29.1; Muste-Maalari, ”Kekkos-juttu” (pak.). SS 30.1.1947. Ks. myös ”Tri Urho Kekkosen ”salaisesta radioasemasta”” (uutinen). US 25.1.1947. Kekkonen sai päiväämättömän kortin 1946, jossa kuvattiin aseistettuja Valpon miehiä tarkkailemassa Kekkosen Kainuun taloa. Kuvatekstissä Valpon mies totesi: ”Se on
radioasema. Selvästi antennikin.” Itse korttiin oli rustattu teksti: ”Tohtori U. Kekkosen käyntiä Kainuussa
seurasivat Valpon valppaat silmät.” Päiväämätön kortti Urho Kekkoselle 1946, UKA 1/5.
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kea eikä ole ottanut huomioon eri seutujen ja eri suurten tilojen erilaisia tuotantoedellytyksiä. Mutta ennen kaikkea ovat tuotantoa vaikeuttaneet ja sen lisäytymistä
estäneet epäoikeudenmukaiset hintasuhteet ja väkilannoitteiden sekä väkirehujen
puute.484
Välikysymyksessä kritisoitiin voimakkaasti hallituksen, jossa myös Maalaisliitto oli
mukana, maatalouspolitiikkaa sodan jälkeen. Vaikka epäkohtiin oli jo osittain tartuttu,
vaadittiin hallitusta selventämään maatalouspoliittisia suunnitelmiaan. Välikysymyksen
allekirjoittajat halusivat tietää ensinnäkin, oliko hallitus tietoinen kansantaloudellisestikin haitallisesta maataloustuotannon laskusuunnasta. Toiseksi välikysymyksessä tiedusteltiin, mitä hallitus oli tehnyt tai aikoi tehdä maataloustuotannon ”nopeaksi” kohottamiseksi. Maalaisliiton välikysymykseen yhtyi myöhemmin 12 kokoomusedustajaa ja Maalaisliiton Juho Koivisto.485 Vihtori Vesterinen antoi hallituksen vastauksen 22.1.1947486.
Mk oli haltioissaan sekä puolueensa välikysymyksestä että sen esittelijästä. Lehti piti
välikysymysmenettelyä yleensäkin hyvänä, koska ”se aina vaikuttaa jollain tavoin piristävästi”. Erityisen juhlavaksi tämänkertaisen tilaisuuden teki välikysymyksen maatalouspoliittinen aihe. Myös sen laatija sai kiitosta: ”Kekkosen puheenvuoro oli niin asiallinen ja
looginen sekä asian ytimeen osuvaa, että oli suorastaan herkullista sitä kuunnella.”487
Paavonpojan (Johannes Virolainen) Kekkosta mairitellut kirjoitus sai Kessu-Pekalta
(Pentti Sorvali) jatkoa seuraavan päivän Mk:ssa. Pakinoitsija kiitteli välikysymyksen pioneerin esitystapaa erinomaiseksi: ”Kekkonen käytti erinomaisen sattuvaa vertausta, viitatessaan ristiriitaisuuteen hallituksen kauniiden lupausten ja sen enemmistön noudattaman
käytännön politiikan välillä - - . Sattuva oli myös Kekkosen vertaus, jossa rinnastettiin
vasemmistolaisten hallituksen jäsenten suhtautumista kuluttajaväestöön ja pienviljelijäväestöön erään entiseen kulkulaitosvaliokunnan puheenjohtajan tempaukseen - - .”488
HS:n pakinoitsija laittoi merkille ”maanviljelijä” Kekkosen tyytyväisyyden hallituksen vastaukseen, mutta arveli kysyjän olleen myös harmissaan. Välikysymyksen allekirjoittajien joukkoon oli Maalaisliiton tietämättä liittynyt kokoomuslaisia kansanedustajia.
”Oppositiossa oleva kokoomuskin siis pistäytyi noin vain ’tiskin alitse’ osille apajalle,
jonka maalaisliitto oli itselleen potkenut”, Eero (Lassi Hiekkala) selitti ja ihmetteli muiden puolueiden hanakkuutta syrjäyttää ”pääasianosallinen” sivuun ”pienviljelijöitten
kalamiehenä”.489
US kummeksui Kekkosen negatiivista asennetta välikysymyksen kokoomuslaisia allekirjoittajia kohtaan: ”Kaiken järjen nimessä olisi maalaisliiton pitänyt olla tyytyväinen
sen johdosta, että maatalouden eduista huolehditaan muuallakin kuin sen edustamissa piireissä.” Lehti arvelikin välikysymyksen olleen osan Maalaisliiton taktiikkaa, jolla puolue
yritti kohentaa profiiliaan. ”Lavastukseksi oli saatu se monessa suhteessa tukala asema,
missä pääelinkeinomme nykyisin on”, lehti selitti, mutta totesi Vesterisen vastauksen
hyväksyneiden maalaisliittolaisten tyytyneen ”perin vähään”. US:n pääkirjoituksen tekijä
484. Välikysymys kotimaisen maataloustuotannon kohottamisesta 11.1.1947. Vpptk III 1946, 2 658.
485. Välikysymys kotimaisen maataloustuotannon kohottamisesta 11.1.1947. Vpptk III 1946, 2 656–2 660.
(Myös UKA 21/17).
486. Vesterisen vastaus välikysymykseen 22.1.1947. Vpptk III 1946, 3 020–3 024. Keskustelua välikysymyksen
johdosta 3 020–3 205. Ks. myös Hokkanen 1996, 271–272.
487. Paavonpoika, ”Peräpenkin vaiheilta” (pak.). Mk 23.1.1947.
488. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 24.1.1947.
489. Eero, ”Lisää valaistusta” (pak.). HS 23.1.1947.
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piti koko välikysymystä turhana. Se ei hälventänyt lainkaan ”yleistä levottomuuden ja
turvattomuuden tunnetta”, mikä maaseudulla vallitsi.490
SS suhtautui eduskunnassa käytyyn välikysymyskeskusteluun happamasti: ”Mielenkiinnottomin ja tekemällä tehdyin välikysymyskeskustelu, mitä milloinkaan lie eduskunnassa käyty.”491 Lehden pääkirjoituksen tekijä piti ”Kekkosen & kumppaneiden” tiedustelua tarpeettomana manööverinä, joka tuntui ”suorastaan koomilliselta”. Kuuluivathan
kysymyksen esittäjät hallituspuolueeseen, joka oli näytellyt merkittävää osaa ”agraaripoliittisissa kysymyksissä”. Välikysymysprosessin kuluessa ei ollutkaan esiintynyt yhtään
poliitikoille aiemmin tuntematonta näkökohtaa. ”Miksi maalaisliitto nyt taas kaipasi tällaista sanomaa?”, SS:n pääkirjoituksen tekijä tuskaili ja käänsi huomionsa ”yleiseksi syyttäjäksi” tituleeraamaansa Kekkoseen. Kirjoittaja tulkitsi Kekkosen moittineen hallitustovereitaan ”vähän siitä, vähän tästä `rikkomuksesta´” pitkähkössä välikysymyksessään.
”Olipa hänellä hallituksen ja eduskunnan ulkopuolellakin oleville jotakin kaiveltavaa
hampaankolossa”, pääkirjoituksen tekijä jatkoi, eikä peitellyt vahingoniloaan ”kirpeä läksytyksen” eduskunnalta saanutta Maalaisliittoa kohtaan: ”Maalaisliitto sai suunnilleen
sen, mitä se oli lähtenyt hakemaankin.”492
VS tulkitsi Kekkosen esittämän välikysymyksen hyökkäykseksi vasemmistoa, etenkin
SKDL:n eduskuntaryhmää vastaan. Lehti piti kysymystä US:n ja SS:n tavoin heikosti
perusteltuna ja ”sen monia väittämiä enemmän tai vähemmän keinotekoisina”.493 Myös
pakinoitsija A. Ajanhammas oudoksui välikysymystä ja kyseli sen tarkoitusperiä: ”Pitäisikö hallituksen ehkä lähteä viljelemään lanttuja ja paimentamaan härkiä? Eikö hallituksella ole enää muuta tekemistä?”494 VS:n pääkirjoituksen tekijä oli vakuuttunut, että ”hallituksen teot ja suunnitelmat” olivat olleet Kekkosen tiedossa ja koko välikysymysmenettely oli siksi tarpeeton. ”Mutkattomin ja vaivattomin keino” mahdollisten epäselvyyksien
selvittämiseksi olisi ollut eduskuntaryhmän kokous, johon olisi kutsuttu asiasta vastaavat
ministerit.495
Kansandemokraattien äänenkannattaja ihmetteli Kekkosen lausuntoa, ettei välikysymystä oltu tarkoitettu hallitukselle. Ilmoitus vakuutti pääkirjoituksen tekijän siitä, että
kysymyksen terävin kärki oli kohdistettu ”kaiken aikaa eduskunnan vasemmistoon” ja
sen perimmäinen tarkoitus oli ajaa hallitus karille. Lehti suomi Maalaisliiton välikysymystä verrattain ankarasti, mutta sen pääarkkitehtiin, Kekkoseen ei kohdistettu henkilökohtaisesti juuri huomiota. VS:n Kekkos-kritiikki oli epäsuoraa, asiaan tai puolueeseen
verhottua.496 Toisaalta lehti intoutui ajoittain myös puolustamaan Kekkosta: ”Ei liene
luultavaa, että mainitulla ensimmäisellä allekirjoittajalla olisi ollut aikomuksena asettua
näin näkyvästi hallitusvastaisen oikeisto-opposition lipunkantajaksi.”497
Kekkonen vetäytyi politiikan valtauomalta keväällä 1946. Hän toimi ”kulissien
takana” kuitenkin aktiivisesti, mikä nosti hänet satunnaisesti myös johtavan lehdistön
palstoille. Näyttävimmin lehdistö huomioi Kekkosen Maalaisliiton maatalouden tilaa kos490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.

”Välikysymys maataloudesta”. US 23.1.1947.
Muste-Maalari, ”Tekemällä tehty välikysymys” (pak.). SS 23.1.1947.
”Vähemmän tärkeä välikysymys” (jk.). 23.1.1947.
”Maalaisliiton välikysymys”. VS 23.1.1947.
A. Ajanhammas, ”Montako puhetta valtiopäivillä saa pitää maitolitran hinnasta?” (pak.). VS 24.1.1947.
”Maalaisliiton välikysymys”. VS 23.1.1947.
”Maalaisliiton välikysymys”. VS 23.1.1947. Ks. myös ”Kekkonen kysyy” (jk.). VS 12.1.1947.
”Huonosti naamioitu yritys”. VS 14.1.1947.
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keneen välikysymyskeskustelun yhteydessä, olihan hän kysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja. Kekkosen aktiivisuuden välikysymyksen suhteen laittoivat merkille Hbl:ia
lukuun ottamatta kaikki johtavat sanomalehdet. Pääkirjoituspalstalle asia nousi SS:ssa,
US:ssa ja VS:ssa, kun taas Mk ja HS tyytyivät käsittelyssään pakinapalstoihin. Maalaisliiton helsinkiläinen äänenkannattaja oli ainoa, joka suhtautui välikysymykseen ja sen esittäjään varauksettoman myönteisesti. HS:n Eero pitäytyi puolueettomana, mutta oikeiston
ja vasemmiston pää-äänenkannattajat purkivat kiukkuaan. Ne pitivät koko välikysymyskeskustelua turhana, koska maatalousministerinä toimi Maalaisliiton oma mies. US ei
ottanut kantaa Kekkoseen. VS hapuili kommenteissaan kehun ja kritiikin välimaastossa.
SS ei sen sijaan arkaillut pöllyttää välikysymyksen pääarkkitehtia. Voidaan siis sanoa, että
johtavien sanomalehtien suhtautuminen Maalaisliiton välikysymyksen esittäjään mukaili
niiden sodanjälkeistä Kekkos-suhdetta.

4.1.3 Lehdistö ei huomioi Kekkosta YYA-neuvotteluissa
Poliittisen profiilinsa käymistilasta huolimatta Kekkosen yhteydet Paasikiveen säilyivät
kiinteinä. Ne auttoivat hänet lopulta uuteen nousuun. Poliittiseen paitsioasemaan juuttuneen Kekkosen ura sai vauhtia kevättalvella 1948, kun Paasikivi kutsui hänet yhdeksi
YYA-sopimuksen laatijaksi. Kekkonen nautti presidentin arvonantoa, vaikka hänet oli
joissain piireissä ristitty jo epäluotettavaksi. Kuvaavaa oli, että Maalaisliiton sisällä käytiin kädenvääntö Kekkosen nimittämisestä YYA-sopimusneuvottelukuntaan. Kari Hokkasen mukaan Juho Koivisto ”lienee jopa yrittänyt aikaansaada päätöstä, jossa ryhmä
ilmoittaisi, ettei se luottanut Kekkoseen”.498 Maalaisliiton eduskuntaryhmä ehtikin nimetä edustajakseen Lennart Heljaksen. Kekkonen oli käärmeissään kohtaamastaan vastarinnasta ja kieltäytyi osallistumasta neuvottelukuntaan. Paasikiven suunnitelmat olivat kuitenkin päinvastaiset: ”Minä määrään ja minä en ole ottanut huomioon maalaisliiton ryhmän ehdotusta, että siitä tulisi Heljas, vaan aion nimittää Kekkosen.”499 Päätöksellään
Paasikivi käveli siis paitsi Heljaksen myös Maalaisliiton eduskuntaryhmän enemmistön
yli.
Kekkosen asema sopimusvaltuuskunnan jäsenenä ei ollut erityisen kiitollinen. Hän oli
valtuuskunnan jäsenenä vastoin oman ryhmänsä tahtoa ja edusti erilaista näkemystä
YYA-sopimuksesta kuin Maalaisliiton eduskuntaryhmän enemmistö. Vastoinkäymisistä
huolimatta Kekkosesta tuli sopimuksen keskeisimpiä neuvottelijoita.500 Hän pääsi soveltamaan neuvottelujen kuluessa pitkään peräänkuuluttamiaan ulkopoliittisia periaatteitaan.
Niiden punaisen langan muodostivat kansakunnan turvallisuus ja maan itsenäisyyden turvaaminen kaikissa oloissa. Huhtikuun 28. päivänä 1948 eduskunnassa ratifioidusta
498. Hokkanen 1996, 286. Ks. myös J.K. Paasikivi 26.2.1947. Paasikivi 1985, 421.
499. J.K. Paasikivi 9.3.1948. Paasikivi 1985, 572. Kekkoselle lähetettiin kirje 10.3.1948, jossa oli teksti:
””Ulkopoliittinen kommunisti” tri Urho Kaleva Kekkonen. Oheinen AP:n määritelmä Sinun pol. linjastasi.”
Johannes Virolaisen kirje Kekkoselle 10.3.1948, UKA 1/5.
500. Hannu Rautkallion mukaan Kekkonen oli valmistautunut nousemaan Moskovassa NL:n ja Suomen uuden
”liittosuhteen” takuumieheksi. Myös lopullinen sopimusteksti oli Kekkosen ja hänen NKP-kontaktiensa
yhteistyön tulos. Rautkallio arvostelee Juhani Suomen tulkintaa Kekkosen roolista YYA-sopimuksen eri
vaiheissa ”suppeaksi”, tarkoitushakuiseksi ja selektiiviseksi. Rautkallio 1996, 130–137.
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YYA-sopimuksesta muodostuikin Kekkosen ulkopoliittinen kulmakivi ja selkäranka.501
Se oli ohjenuora ja perusta kaikelle hänen ulkopoliittiselle kanssakäymiselleen. Esitelmässään Pohjola-Norden -yhdistyksen kokouksessa 28.4.1952 pääministeri Kekkonen
tähdensi sopimuksen merkitystä suomalaisille: ”Me suomalaiset pidämme järkkymättä
kiinni Neuvostoliiton kanssa solmimastamme ystävyys- ja avunantosopimuksesta sekä
siitä rauhanpolitiikasta, joka sopimuksessa saa ilmaisunsa. Tältä pohjalta lähtien Suomi
katsoo, että se on saavuttanut vakaan, turvatun aseman ulkopolitiikassaan.”502
Suomen johtava sanomalehdistö seurasi tiiviisti YYA-sopimusneuvottelujen edistymistä. Lehdistö uutisoi valtuuskunnan liikkeistä, sopimusosapuolten lausunnoista ja neuvottelujen eri käänteistä tarkasti. Kansalaiset saivat runsaasti tietoa solmitusta sopimuksesta. Riittävät edellytykset kannanmuodostukseen olivat olemassa. Yksittäiset edustajat,
presidenttiä lukuun ottamatta, jäivät sen sijaan julkisuudelta varjoon. Myöskään Kekkosen edesottamuksiin ei otettu johtavassa lehdistössä kantaa. Vaikka historiantutkimus on
korostanut Kekkosen merkitystä sopimusneuvotteluissa503, käsitteli aikalaislehdistö häntä
osana muuta valtuuskuntaa. Kulissien takaisista kuvioista ei oltu toimittajapiireissä tietoisia. Suomen johtava sanomalehdistö ei puntaroinut Kekkosen edesottamuksia pääkirjoituksissa, pakinoissa tai muussa kantaaottavassa kirjoittelussa. Häntä koskeva materiaali
koostui uutisaineistosta, josta ei selviä eri lehtien suhtautuminen Kekkoseen YYA-sopimusneuvottelijana.504

4.2 Kansakunnan kakkosmieheksi 1948
4.2.1 Lehdistö tyytyväinen Kekkosen valintaan
Sisä- ja ulkopoliittisesti kevät 1948 muodostui vilkkaaksi. YYA-sopimus, kommunistien
kumouksellinen liikehdintä, lakkoaallot ja SDP:n irtisanoutuminen kolmikantayhteistyöstä sekä sisäministeri Yrjö Leinon erottaminen täyttivät lehdistön palstoja ja toivat lisäjännitettä heinäkuun alussa järjestettyihin eduskuntavaaleihin.
Kekkonen pyrki uusimaan kansanedustajan valtakirjansa Kainuussa. Hän aloitti hyvin
suunnitellun vaalikampanjansa lokakuussa 1947. Kekkosen vaalitaistelua leimasi asennemuutos, joka hänessä oli tapahtunut suhteessa kommunisteihin. Paasikiven luottomiehen
siteet kansandemokraatteihin löystyivät Mauno Pekkalan pääministerikaudella 1946–
1948. Kekkonen arvosteli erityisesti kommunistien ulkoparlamentaarista toimintaa.
501. Kekkonen 1977, 56–59; Suomi 1988, 320–321, 357, 470–476; Uino 2000, 5. Lisää YYA-sopimusneuvotteluista ks. Suomi 1988, 316–364; Hokkanen 1996, 285–290; Lehtinen 2002, 129–144.
502. Urho Kekkosen esitelmä Pohjola-Norden -yhdistyksen kokouksessa 28.4.1952. Kekkonen 1977, 127.
503. Ks. esim. Suomi 1988, 474; Hokkanen 1996, 287; Lehtinen 2002, 135.
504. Ks. tutkimukseeni sisältyvät lehdet ajalla 23.2.–1.5.1948. SS kommentoi neuvotteluvaltuuskuntaa 10.3,
jonka kokonpanoa se piti outona SKDL:n vahvan edustuksen (3 edustajaa) vuoksi. Lehti vihjaisi epämääräisesti ”melkein neljään kommunistiedustajaan”, jolla ilmeisesti tarkoitettiin Kekkosta. Asiaa jäi kuitenkin
tuon yhden maininnan varaan. ”Neuvottelukunta”. SS 10.3.1948. US:n Timo esitteli pakinassaan valtuuskunnan kokoonpanon ja mainitsi siinä yhteydessä Kekkosen mielipiteen sopimuksen suhteen poikkeavan
Ml:n eduskuntaryhmän kannasta. Timo, ”Erinäisistä harrastuksista” (pak.). US 11.3.1948.
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Hänen kritiikkinsä kohdistui kuitenkin asioihin, ei niinkään henkilöihin. Hänen ja kommunistipoliitikkojen suhteet säilyivät hyvinä. Vaalien lopputulos oli Kekkoselle pettymys.
Hän uudisti valtakirjansa 4 133 äänellä, mutta oman puoleen vertailussa hän jäi äänimääränsä suhteen vasta kuudennelle sijalle. Irtautumispyrkimyksistään huolimatta hän kantoi
yhä vasemmistolaisleimaa.505 Puolueiden paikkajaossa tapahtui myös huomattavia muutoksia edellisiin (1945) eduskuntavaaleihin nähden. SKDL menetti peräti 13 paikkaa (38),
Edistyspuolue 4 (5) ja RKP yhden (14). Maalaisliitto nousi sen sijaan suurimmaksi puolueeksi 56 edustajapaikallaan (+7). Myös SDP lisäsi paikkamääräänsä. Se sai uuteen eduskuntaan 54 (+6) ja Kokoomus 33 (+5) edustajaa.506
Suomen johtavaa lehdistöä Kekkosen vaalitaistelu ei yleensä kiinnostanut. Vain Mk
huomioi hänet, tosin kyse ei ollut siinäkään henkilökohtaisesta vaalipropagandasta. Kekkonen esiteltiin samassa yhteydessä muiden puolueen ehdokkaiden kanssa. Lehti kertoi
Kekkosesta tunnettuna poliitikkona, joka ei erityisemmin kaivannut esittelyä. Lukijoita
kuitenkin muistutettiin Kekkosen kannanotoista ja toimista eri yhteiskunta-aloilla.507
Vaalit varmistivat Kekkosen eduskuntatyön jatkumisen. Tulevaisuus oli muilta osin
avoin. Tilannetta vaikeutti vihamiesten määrän lisääntyminen niin omassa kuin muissakin puolueissa. Suhteet Paasikiveen olivat hyvät, ehkäpä paremmat kuin aiemmin. Kekkonen oli osoittautunut luottamuksen arvoiseksi YYA-sopimusneuvottelujen yhteydessä.
Huolimatta ristikkäisistä paineista, joita Kekkosen sai kokea, häntä pidettiin varteenotettavana pääministeriehdokkaana. Hän ilmoitti Paasikivelle halunsa johtaa ministeristöä,
olihan hänellä SKDL:n kannatus. Maalaisliiton oikeistosiipi halusi päästä eroon Kekkosesta. Se piti huolen, ettei häntä valittu puolueen eduskuntaryhmän valtuuskuntaan508.
Parhaana ”loppusijoituspaikkana” pidettiin eduskunnan puhemiehen tehtävää, johon Kekkonen valittiinkin 22. heinäkuuta 1948 138 äänellä. Valinta ei ollut yksimielinen. Kekkosta protestoi 26 edustajaa, jotka antoivat äänensä Juho Koivistolle. Ainakin osa äänistä
tuli Maalaisliiton oikeistosiiveltä. Kaiken kaikkiaan Kekkonen koettiin pienemmäksi
pahaksi eduskunnan puhemiehenä kuin pääministerinä.509 Näin hänet oli saatu ohjatuksi
politiikan valtatieltä sivuraiteelle, minkä hän pani itsekin merkille. Kekkonen arvioi asiaa
Paavo Haavikon mukaan seuraavasti:
Tuntui vähän haikealta seurata politiikan permantoa niin korkealta paikalta kuin
mikä puhemiehelle kuuluu. Se oli melkein sama kuin olisi istunut yleisölehterillä,
kaukana sieltä missä politiikkaa tehtiin. Hiljainen paikka oli Suomen Pankkikin.510
HS spekuloi kansakunnan kakkosmiehen valintaa 22. heinäkuuta. Pakinoitsija Eero
(Lassi Hiekkala) viittasi kahvikeskusteluihin, joissa Kekkosen nimi puhemiesehdokkaana oli tullut esille. Näissä keskusteluissa oli arveltu, että Kekkosen valinta puhemieheksi merkitsisi ilmeisesti myös Maalaisliiton luopumista pääministerin paikan tavoitteSuomi 1988, 366–374; Veljenpoikasi, ”Setä ja veljenpoika” (nim.). SK 49/1947, 8.
SVT 1949, 42.
”Ml:n edustajaehdokkaita” (ehdokasesittely). Mk 13.6.1948.
Ryhmä valitsi 1948 puheenjohtajakseen Juho Koiviston ja varapuheenjohtajiksi Juho Niukkasen tilalle
Toivo Ikosen ja V.J. Sukselaisen. Sukselainen 1997, 238–240; Virolainen 2000, 87.
509. Vpptk I 1948, 11–13; Virolainen 1983, 290–291; Suomi 1988, 374–375, 383; Mokko 1990, 76; Hokkanen
1996, 274–279. Ks. myös esim. ”Sopuisa alku”. SS 23.7.1948. Monet toivoivat Kekkosesta pääministeriä.
Ks. esim. Taavi Pohjanpalon kirje Kekkoselle 17.7.1948; Eila Jokelan kirje Kekkoselle 24.7.1948, UKA 1/
5.
510. Haavikko 2000, 150.

505.
506.
507.
508.
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lusta sosialidemokraattien hyväksi.511 Eeron tiedot osoittautuivatkin tosiksi, ja tästä
ilmaisi tyytyväisyytensä myös HS:ien pääkirjoituksen tekijä. Puhemies Kekkonen sekä
varapuhemiehet Lumme ja Kujala täyttivät ”kaikki tärkeän asemansa asettamat vaatimukset”.512 Hbl:lle riitti vain toteamus, että Kekkonen voitti puhemiesvaalin suurella äänten
enemmistöllä. Sen enempää lehti ei tapahtumaa kommentoinut.513 Myös Mk tyytyi vain
uutisoimaan Kekkosen valinnan.514
SS käsitteli puhemiesvaalia monisanaisemmin. Lehti totesi Kekkosen keränneen vaalissa kaksi kolmasosaa äänistä ja otaksui puhemiesvalintojen merkinneen takaiskua
oikeistopiireille, jotka olivat ”vaalien tuloksen perusteella laskeskelleet, että poliittinen
suuntaus maassamme voidaan kerta kaikkiaan muuttaa heille mieleiseksi”. Pääkirjoituksen tekijä arveli, että Kekkosen valinta sekoitti monet laskelmat tulevasta pääministeristä, koska ”Kekkonen tuntui yhteen aikaan olleen hyvin suosittu nimi kannunvalajien
keskuudessa”. Lehti laski Kekkosen painoarvon kasvaneen, sillä Ruotsissakin Kekkonen
oli noteerattu ”maalaisliiton johtajaksi”. Hänen rasitteenaan pääkirjoituksen tekijä piti
kuitenkin Kekkosen kiistanalaista asemaansa omassa puolueessa. Olihan hänet valittu
eduskunnan puhemieheksikin ”oman ryhmän luvullisen vähemmistön ansiosta”.515 SS oli
ilmeisen tyytyväinen puhemiesvaalin lopputulokseen. Lehti otaksui, että Kekkosen
valinta eduskunnan puhemieheksi varmisti pääministerin paikan SDP:lle.
US kiinnitti huomiota Maalaisliiton sisällä vallinneisiin erimielisyyksiin, jotka kävivät
ilmi puhemiesvaalin äänestyskäyttäytymisessä. ”Maalaisliittolaiset antoivat siis ilmeisesti huomattavan määrän äänistään edustaja Koivistolle”, lehti arveli. Pääkirjoituksen
tekijän mielestä tämän täytyi olla kiusallista Kekkoselle, koska äänestyskäyttäytymisestä
oli etukäteen sovittu Maalaisliiton ja SDP:en kesken. Muilta osin Kokoomuksen
pää-äänenkannattaja piti valintoja odotusten mukaisina. Lehti oli joka tapauksessa tyytyväinen puhemiehen paikan joutumisesta ”porvarillisiin käsiin” ja piti luonnollisena, että
sen otti haltuun suurimpana ryhmänä vaaleista selvinnyt Maalaisliitto. Lehden mukaan
tämä periaate tunnustettiinkin yksimielisesti. Kekkosen persoona oli kuitenkin myös US:n
mielestä tekijä, joka jakoi mieliä.516
Kommunistien VS oli katkera. Sen mielestä puhemiesvaali oli ”kaikkien aikojen lehmäkauppa”. Lehti muistutti sosiaalidemokraatteja siitä, että se oli jo pari vuotta ”jankuttanut yksitoikkoisesti ja määrätietoisesti samaa teemaa, lehmäkauppaa SKDL:n ja maalaisliiton välillä”. Nyt puolue oli itse ollut kaupanteossa. Se oli ryhtynyt jakamaan puhemiesja hallituspaikkoja Maalaisliiton kanssa. Lehti oli perillä taktiikasta, jolla raivattiin hallituksenmuodostajan tehtävä Fagerholmille. Kekkosen valinta kansakunnan kakkosmie-

511. Eero, ”Nimet kirjoihin” (pak.). HS 22.7.1948.
512. ”Puhemiesten vaali”. HS 23.7.1948. Ks. myös ”Kekkonen eduskunnan puhemieheksi” (uutinen). HS
23.7.1948.
513. ”Ny riksdag startar”. 23.7; ”Kekkonen valdes till talman, Lumme och Kujala vicetalmän” (uutinen). Hbl
23.7.1948.
514. ”Urho Kekkonen valittiin eduskunnan puhemieheksi” (uutinen). Mk 23.7.1948. Lassi Hiekkalan kerrottiin
vihastuneen Kekkoselle, joka oli ”eräällä puheenvuorollaan pienoisparlamentissa” musertanut Edistyspuolueen ja kansan luottamuksen siihen. Urmakka (Urho Kittilä) ei osannut yhdistää väitettä Kekkosen puheisiin. Urmakka, ”Eduskunnasta ja käytäviltä” (pak.). Mk 23.7.1948.
515. ”Sopuisa alku”. SS 23.7.1948.
516. ”Puhemiehistön vaali” (jk.). US 23.7.1948.
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heksi sinänsä ei kohdannut VS:n vastarintaa. Puoluetta harmitti, että se oli joutunut syrjään, kun Maalaisliitto ja SDP neuvottelivat salaa hallituksen muodostamisesta:
Lehdissä esiintyy runsaasti kannunvalantaa siitä, mikä oli nimenomaan hra Kekkosen sijoittamisen tarkoitus. Se kiinnostaa meitä kuitenkin vähemmän kuin se tosiasia, että SKDL on edustavissa hallitusneuvotteluissa kokonaan syrjäytetty. Hallitus sanotaan muodostettavan vanhalle, kolmen suurimman ryhmän pohjalle – ja
kuitenkin kaksi niistä valmistaa asiat keskinäisissä neuvotteluissa ja aikovat asettaa kolmannen osapuolen, SKDL:n tapahtuneen tosiasian eteen.517
Puhemiehen vaalia seurannut hallitusratkaisu kuumensi johtavan lehdistön tunteita.
Kekkonen sai kuitenkin keskittyä julkisuudelta rauhassa tehtäväänsä. Hän piti puheen valtiopäivien avajaisissa 23.7.1948. Siinä Kekkonen myötäili presidentin näkemyksiä, jotka
tämä oli omassa avauspuheessaan kertonut. Ulkopolitiikassa tuli jatkaa Suomen ja Neuvostoliiton välisten myönteisten suhteiden kehittämistä. Sisäpoliittisesti Kekkonen piti
merkittävimpänä haasteena rahan arvon vakauttamista. Puhe ei ollut erityisen raflaava.
Ruotsinkielisten keskuudessa ärtymystä herätti kuitenkin se, ettei Kekkonen kääntänyt
avajaispuhettaan ruotsiksi. Traditiosta poikkeaminen raivostutti erityisesti RKP:n eduskuntaryhmän jäseniä. He vaativat Kekkoselta selitystä.518
Mk:aa Kekkosen menettely miellytti. Lehti oli tyytyväinen, ettei puhemies ryhtynyt
aikaa vievään käännöstyöhön. Samalla se kehotti ”järkeistämään” koko ruotsinkielen
käyttöä eduskunnassa. Lehden käsityksen mukaan puheiden kääntäminen virallisissa seremonioissa oli usein tarpeetonta ja ”kiusallista”:
Kirkonmenojen jälkeen valtakunnan päämies avasi valtiopäivät jämerällä puheellaan, johon Kekkonen yhtä jämerästi ja loogisesti vastasi. Panimme merkille, että
Kekkonen ei lukenut puhettaan ruotsiksi, joten seremoniat lyhenivät sillä kohtaa
huomattavasti. Tarpeeton ruotsinkielisyys eduskunnassa, kuten yleensäkin virallisissa menoissamme, tuntuu joskus aika kiusalliselta. Olisipa aika tässäkin suhteessa harjoittaa hiukan järkeistämistä.519
Mk:n kirjoitus suututti RKP:n edustajien lisäksi myös presidentti Paasikiven. Hän ei
ymmärtänyt lehden kannanottoa, vaan ihmetteli, miten ”puolueen päälehti osottaa tällaista
ahdasmielisyyttä ja tietämättömyyttä”.520 Tämän laajempaa keskustelua Kekkosen yllättävä luopuminen traditiosta ei kuitenkaan aiheuttanut maamme johtavassa lehdistössä.
Presidentin ja puhemiehen valtiopäiväpuheita ei juuri kommentoitu. Monet lehdet julkaisivat avajaispuheet ja nostivat niiden aiheita pääkirjoituspalstoilleen, mutta puheiden pitäjiä ei analysoitu. Johtava lehdistö tyytyi valtiomiesten esityksiin. ”Avajaispuheet olivat
oikea sana oikealla hetkellä”, HS kiteytti.521

517. ”Lehmäkauppa” (jk.). VS 23.7.1948. Ks. myös Eino Kilven pvk 22.7.1948, M 45 174/I. ESKKK, KA.
518. Paasikiven ja Kekkosen avajaispuheet 23.7.1948. Vpptk I 1948, 19–22; RKP:n ed.ryhmän ptk 30.7.1948.
SCA.
519. Paavonpoika, ”Keskustan katsauksia” (pak.). Mk 24.7.1948.
520. J.K. Paasikivi 24.7.1948. Paasikivi 1985, 638.
521. ”Avajaispuheet”. HS 24.7.1948. Ks. myös ”Uudelle työtaipaleelle”. 24.7; ”Tärkein tehtävä”. US 25.7.1948.
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4.2.2 ”Strindbergiä ja Kekkosta” vasemmistolehdissä
Puhemiehen korokkeelle ”hyllytetty” Kekkonen ei osallistunut aktiivisesti Fagerholmin
vähemmistöhallituksen muodostamiseen eikä ottanut siihen kantaa pitkään aikaan. Hän ei
myöskään kommentoinut hallituspohjaa edes presidentti Paasikivelle. Kekkosen käytös
viilensikin johtavien miesten välejä. Suhteet tulehtuivat syksyllä 1948, kun Kekkonen
puolusti näkyvästi kolmiliittoa ja arvosteli Fagerholmin hallituksen pohjaa kapeaksi. Paasikivi paheksui puhemiehen käytöstä ja vaati tätä tukemaan hallitusta.522 Myöskään Kekkosen osallistuminen Yleisradion pääjohtajan Hella Wuolijoen523 järjestämille päivällisille lokakuussa 1948 ei miellyttänyt Paasikiveä. Samassa pöydässä lounastivat kahden
maalaisliittolaisen rinnalla kommunistijohtaja Hertta Kuusinen ja kaksi neuvostodiplomaattia. Epäilyt Kekkosen ja kommunistien vehkeilystä hallituksen kaatamiseksi voimistuivat. Paasikiven luottamus Kekkoseen alkoi horjua: ”Kekkonen, kiero mies, ei maininnut mitään tästä päivällisestä eilen.”524
Vaikka Fagerholmin vähemmistöhallituksen ulkopoliittinen linja mukailikin edellisen
ministeristön ohjelmaa, aloittivat kotikommunistit ankaran propagandasodan sitä vastaan. He saivat tukea Moskovasta, mikä innosti myös Kekkosta kärjistämään kritiikkiään
Fagerholmin ministeristöä kohtaan.525 Hän ei kuitenkaan halunnut kaataa hallitusta ulkopoliittisilla syillä, vaan ryhtyi painostamaan sitä talous- ja maatalouspolitiikalla. Ne olivat alueita, jotka olivat herättäneet myös Maalaisliitossa suurinta tyytymättömyyttä.526
Kekkosen ja Maalaisliiton nurja asenne hallitukseen heijastui puolueen päälehteen. Mk
arvosteli hallituksen toimia suorasukaisesti. Lehti sai tukea kansandemokraattien VS:lta.
Tyytyväisimpiä hallitusratkaisuun olivat SS ja US.527
Kekkosen ponnistelut hallituspohjan muuttamiseksi luonnollisesti raivostuttivat sosialidemokraattien pää-äänenkannattajaa. Viimeinen pisara oli eduskunnan puhemiehen
Porissa 23. tammikuuta 1949 pitämä puhe, jossa tämä patisti hallitusta kuuliaisuuteen:
Sananlasku sanoo, että iso suu vaatii leveät hartiat. Tämä olisi hallituksenkin syytä
muistaa. Hallituksen poliittiset hartiat eivät ole järin leveät, vaikka aulis ja hyvä
kokoomuspuoluekin sullottaisiin takkiin hartioiden täytteeksi. Hallituksen pitäisi
522. Kekkonen kirjoitti lokakuussa 1948 Paasikivelle kirjeen, jossa hän valitteli hallitusratkaisua ja arveli puoluetaktillisten kysymysten vaikuttaneen siihen keskeisesti. Urho Kekkosen kirje J.K. Paasikivelle
5.10.1948, UKA 1/5. Paasikivi puolestaan vastasi Kekkoselle, että syy kokoomushallituksen epäonnistumiseen oli SKDL:n vaatimuksissa, ”joihin ei Fagerholm, enkä minä voineet suostua”. J.K. Paasikiven kirje
Kekkoselle 10.5.1948, UKA 1/5. Ks. myös Sukselainen 1997, 245.
523. Wuolijoki (1886–1954) oli virolaissyntyinen kirjailija ja poliitikko, kansanedustaja 1946–1948 ja Yleisradion pääjohtaja 1944–1949. Nenonen & Teerijoki 1998, 594.
524. J.K. Paasikivi 22.7, 4.10.1948. Paasikivi 1985, 635, 659–660. Ks. myös Suomi 1988, 391; Sukselainen
1997, 247; Lehtinen 2002, 155. Hannu Rautkallion mukaan Kekkonen tarvitsi SKP:n tukea sosialidemokraatteja vastaan työpaikoilla käytävään taisteluun. Tuki oli merkittävä, sillä SDP muodosti Rautkallion
analyysin mukaan ainoan todellisen uhan Kekkosen ”kuningastielle”. Rautkallio 1996, 142.
525. Suomi 1988, 398; Rentola 1997, 55–94; Lehtinen 2002, 155–156; Kekkosen kirje Paasikivelle 5.10.1948,
UKA 1/5.
526. Suomi 1988, 399–401; Hokkanen 1996, 430–432.
527. Ks. esim. ”Hallitusneuvottelut”. 27.7; ”Hallituksen ohjelma”. Mk 1.8.1948; ”Sopuisa alku”. SS 23.7.1948;
”Hallituksen ero”. 23.7; ”Uudelle työtaipaleelle”. US 24.7.1948; ”Näin Ranskassa, kuinka meillä?”. VS
23.7.1948. Ks. myös Viljanen 1977, 4–8. SDP:n pj:n, Emil Skogin ja puoluesihteeri Väinö Leskisen käsitykset hallitusratkaisusta ovat ristiriitaiset. Leskinen 1967, 48–49; Skog 1971, 252–256.
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osoittaa tietynlaista vaarinottoa, vai pitäisikö tästä hallituksesta puheenollen sanoa
suvaitsevaisuutta eduskunnan enemmistöä kohtaan. Se kuuluu myös siihen länsimaiseen demokratiaan, jonka viirin alla hallitus antaa ratsunsa niin huolettomasti
kirmata.528
SS ei ymmärtänyt puhemiehen vihjausta sosialidemokraattisen lehdistön parlamentarismin vastaisista kirjoituksista. ”Herra Puhemiehen mielipiteet parlamentarismista ovat
huomataksemme melkoisesti vaihdelleet viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana,
mutta luulisimme, että lakimiehenä hänen käsityksensä eräistä asioista ovat pysyneet
muuttumattomina”, pääkirjoituksen tekijä arveli. Hän kyseli: ”Lieneekö hän mm. sillä
kannalla, ettei pienille saa tehdä väkivaltaa ja ettei ravintolankaan kabinettiin saa tunkeutua kutsumatta.” Lehti kummeksui myös Kekkosen nurjaa suhtautumista hallituspohjan
laajentamiskaavailuihin.
SS tarttui Kekkosen puheessa myös kohtaan, jossa tämä kehotti sosialidemokraatteja
suvaitsevaisuuteen eduskunnan enemmistöä kohtaan. Ärsyyntynyt pää-äänenkannattaja
toivoi, että ”myös enemmistö olisi vähemmistöä kohtaan siksi suopea, että antaisi sen
valita seuransa”. SS ivaili Kekkoselle ja kertoi hänen vaatimuksensa menestyvän kyllä
”itämaisessa demokratiassa”, mutta ”täällä Suomessa lausumalle nauraa rasittunut kuormahevonenkin, jota hän nyt yrittää laiskaan raviin piiskata”. Kekkoselle tehtiin selväksi,
että hallitusohjat olivat SDP:lla. Ministeristöön oli turha tyrkyttää uusia miehiä niin
kauan, kun päähallituspuolue piti sitä tarpeettomana.529
Kekkosen Porissa pitämä puhe herätti myös VS:n kiinnostuksen. Pakinoitsija Hapan
(Raoul Palmgren) käsitteli aihetta otsakkeella ”Strindbergiä ja Kekkosta”. Hän aloitti
ruotsalaisen kirjailijan, August Strindbergin530 100-vuotismuistopäivästä, josta pakinoitsija rakensi yhteyden Kekkoseen. Hapan korosti, ettei hänen tarkoituksenaan ollut vihjata,
että ”Kekkosessa olisi jotain aineksia tulevaksi suomalaiseksi Strindbergiksi, vaikka kronologisesti liitämmekin hänet pakinassamme Strindbergin vanaveteen”. Tyystin vailla
yhteyttä Strindberg ja Kekkonen eivät kuitenkaan olleet. ”Sen verran tässä aasinsillassa
on sentään loppupuutakin, että myös Urho Kaleva Kekkonen osaa tarpeen tullen olla terävällä tavalla häijy”, Hapan selitti vertaustaan. Kekkosen häijyys Strindbergiin verrattuna
oli tosin ”kuin vichyvesi whiskyn rinnalla”.
VS:n pakinoitsija tulkitsi Kekkosen Porin puheen muistutukseksi Fagerholmin vähemmistöhallitukselle kuolevaisuudesta. Erityisen ilkeänä Hapan piti Kekkosen viittausta
ministeristön poliittisten hartioiden kapeuteen. Hallituskritiikin motiivit pakinoitsija jätti
kuitenkin lukijan pääteltäväksi: ”Ilkeys voi johtua voimasta ja rohkeudesta, mutta myös
heikkoudesta ja rohkeuden puutteesta.”531 Hapan piti Kekkosta häijynä ja hänen arvosteluaan terävänä. Puhemiehen kritiikki istuvaa hallitusta kohtaan palveli kuitenkin paitsi
Kekkosen myös Maalaisliiton ja kommunistien yhteistä päämäärää, Fagerholmin vähemmistöhallituksen kaatamista.
SS vastasi Happamen pakinaan otsakkeella ”Grogi”, jolla Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen)
viitasi Happamen ”whisky” -vertaukseen. Jahvetti tulkitsi ”Hapan Palmgrenin” pakinan
528. Kekkosen puhe Porissa 23.1.1949, UKA 3/6, lainaus Suomi 1988, 401–402.
529. ”Puhemiehen hevonen” (jk.). SS 25.1.1949.
530. Strindberg (1849–1912) kirjoitti runoja, romaaneja ja näytelmiä. Häntä on pidetty Ruotsin merkittävimpänä
kirjailijana. Nenonen & Teerijoki 1998, 1 107.
531. Hapan, ”Strindbergiä ja Kekkosta” (pak.). VS 25.1.1949.
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runoiluksi, jonka ”hienostuneen peitetyssä vertauksessa tarkoitettiin Strindbergillä meidän
ruotsalaista kansanpuoluettamme”. Lehden pakinoitsija epäili kyseessä olleen ”grogin
sekoittaminen”, jonka juonijoina toimivat kommunistit. Kekkonen ja Maalaisliitto antoivat siihen miedon lisämaun. Jahvetti loi pelottavan illuusion nektarista, joka saattoi
lopulta sekoittaa suomalaisten päät: ”Kyseessä on siis grogin sekoittaminen, jossa ruotsalaiset ovat sen pikantti whiskyliraus, joka miedonnetaan maalaisliittolaisella vichyvedellä.
Kommunistit itse ovat grogilasi, joka määrää koko sekoituksen tilavuuden ja muodon.
(Esim. sisä- ja ulkoministerin salkun avulla.) Vain sen reunalta Suomen kansa saa tätä
nektaria sitten imeä, kunnes on umpikäkenä vietävä pahnoille makaamaan. Houkutteleva
tulevaisuus.”532
”Houkutteleva tulevaisuus” ei innostanut Jahvettia. Hän muistutti, että ”grogilasissa”
oli tavallisesti myös jäätä ja ehdotti: ”Olisikohan tuohon kommunistiseen grogilasiin
syytä tipauttaa muutama jääpalanen, ettei se kuohuisi yli äyräidensä.”533 Vuonna 1947
SS:n pakinoitsijana aloittanut Jahvetti vihjaisi näin ensimmäisen kerran SS:n palstoilla
Kekkosen ja kommunistien yhteispelistä. Syytöksestä kehittyi myöhemmin leimallinen
piirre hänen Kekkos-vastaisuudelleen, mikä ei yllättänyt. Lukeutuihan SDP:n kansanedustajana 1945–1955 toiminut Kilpeläinen vihamielisesti kommunisteihin suhtautuneiden asevelisosialistien johtomiehiin. Kilpeläisen kommunistikritiikki heijastui myös
hänen eduskuntapuheenvuoroissaan.534 Kekkosen Porissa pitämän puheen jälkipuinti
vasemmistolehdissä sen sijaan päättyi tällä erää. Huomio kiinnittyi vuoden 1949 valtiopäiviin. Kekkonen oli jälleen ehdolla eduskunnan puhemieheksi.

4.3 Uudelleen puhemieheksi 1949
4.3.1 Kekkosen aseman vahvistuminen huomioidaan
Kekkosen toiminta Fagerholmin vähemmistöhallitusta vastaan myrkytti poliittista ilmapiiriä ja loi jännitystä vuoden 1949 valtiopäiville. Kekkoselle itselleen valtiopäivät muodostuivat menestykseksi. Hän tuli valituksi toisen kerran eduskunnan puhemieheksi.
Valinta sinetöitiin Maalaisliiton ja SKDL:n keskinäisellä sopimuksella. Vaikka valintaa
edelsi huhukampanja Kekkosen syrjäyttämisestä, hän keräsi taakseen 178 kansanedustajaa.535 Vuoden 1948 puhemiesvaalissa hän oli joutunut tyytymään 138 ääneen. Juhani
Suomen mukaan Kekkosen valituksi tulon motiivit olivat molemmilla valtiopäivillä pitkälti samat, mutta myös ”hänen tapansa hoitaa puhemiehen tehtävää oli saanut tunnustusta yli puoluerajojen”.536 Johtava lehdistö otti Kekkosen uudelleenvalinnan vastaan myön-

532. Jahvetti, ”Grogi” (pak.). SS 26.1.1949.
533. Jahvetti, ”Grogi” (pak.). SS 26.1.1949.
534. Ks. esim. Vpptk:t I 1947, 337–345, 364–366, 497–499; I 1948, 257–259, 488–493, 504; III 1949, 2 175; I
1950, 972–976; III, 3 133–3 134; Nenonen & Teerijoki 1998, 39, 231.
535. Vpptk I 1949, 11–13. Varapuhemiehiksi valittiin SDP:n Penna Tervo ja SKDL:n Toivo Kujala.
536. Suomi 1988, 403. SKDL:n piirissä kiersi viesti porvarillisten piirien kaavailuista nostaa Kalliokoski Ml:n
ehdokkaaksi. Kansandemokraatit valmistautuivatkin estämään Kekkosen kaato-yrityksen. Ml varmisti
kommunistien tuen Kekkoselle vaihtokaupalla: Ml äänesti SKDL:n ehdokasta toiseksi varapuhemieheksi,
mikäli kommunistit tukevat Kekkosta puhemiehen vaalissa. Suomi 1988, 402–403.

128
teisesti. Valintaa kommentoineet lehdet537, HS, Mk ja US, kehuivat tehokkaaksi hänen
toimintaansa päättyneellä puhemieskaudella.
HS:n pakinoitsija Eero (Lassi Hiekkala) luonnehti puhemiesvaalin tulosta yksimieliseksi. Hän ei pitänyt laajaa konsensusta kuitenkaan yllättävänä. Kekkonen oli osoittautunut ”erittäin päteväksi puhemiestehtävissään”. Erityisen innostunut Eero oli Kekkosen
johtamistyylistä. ”Kaikki on hänen johdollaan käynyt ikään kuin puhemiestä ei olisi ollut
olemassakaan”, Eero suitsutti ja jakoi myönteistä palautetta auliisti: ”Kekkonenhan onkin
näitten käytännöllisten parlamentaaristen seikkojen erikoistuntija, jolta ei mene käsi päähän vaikeimmassakaan solmussa”. Eduskunnalla oli puhemies, jota ei tarvinnut ”lainoppineen ja kokeneen sihteerin” vakituisesti ruokkia. Oskari Räisänen (O.R.) kuvitti Eeron
pakinan. Pilapiirros esitti Kekkosta, ”jonka reklementtien mukaan oli mentävä vakuuttamaan ”pönttöön”, että minä Urho Kaleva Kekkonen lupaan sitä ja sitä.”538
Mk piti puhemiesvaalin suurimpana yllätyksenä Kekkosen saamaa äänimäärää. Maalaisliiton ehdokasta äänesti lehden laskelmien mukaan 96 % paikalla olleista 186 kansaedustajasta. Pakinoitsija Paavonpoika (Johannes Virolainen) tulkitsi laajan kannatuksen
tunnustukseksi Kekkosen aiemmalle toiminnalle: ”Kekkonen on puhemiehen toiminnassaan hoidellut asioita pätevästi ja oikeudenmukaisesti, mistä johtuen monet niistäkin,
jotka eivät vielä viime kesänä Kekkosta sulattaneet, äänestivät eilen hänen puolestaan.”
Paavonpoika oli tyytyväinen Kekkosen kannatuksen kasvuun. Pakinoitsija kehui myös
puhemiesvaalia hallinnutta puoluettaan. Taktiikkana oli, että Maalaisliitto äänestäisi
SKDL:n Kujalaa ja tämä vastaavasti Kekkosta. ”Maalaisliiton ryhmä äänesti häntä, koska
SKDL kokonaisuudessaan äänesti Kekkosta”, Paavonpoika totesi. ”Jos SKDL olisi vikuroinut, me olisimme äänestäneet toiseksi varapuhemieheksi kokoomuksen miehen.”539
US spekuloi Kekkosen puhemiesvalinnalla jo vaalipäivän aattona. Lehti otaksui Kekkosen jatkavan tehtävässään seuraaviin valtiopäiviin saakka. Selvältä näyttäneellä valinnalla oli myös varjopuolensa, jota synkensi entisestään Fagerholmin hallituksen mahdollinen kaatuminen. Pakinoitsija Timo (J.W. Tuura) pelkäsi kommunistien valtaannousua.
Sosialidemokraattisen vähemmistöhallituksen kaatuminen avaisi pääministerin paikan
kansandemokraateille. Kekkosesta ei voisi tulla pääministeriä, koska ”komdemot eivät
suo maalaisliittolaisille sekä puhemiehen että pääministerin paikkaa”.540

537. SS:n pakinoitsija ilmaisi vain lyhyesti, ettei sillä ollut Kekkosen valintaan vastaan mitään sanottavaa. Jahvetti, ”Je,” (pak.). SS 4.2.1949. Myös VS:n Hapan mainitsi Kekkosen jääneen edelleen paikoilleen, muttei
ottanut kantaa Kekkosen valintaan. Hapan, ”Tarjouksia ja vastauksia” (pak.). VS 3.2.1949.
538. Eero, ”Niin se alkoi taas” (pak.); O.R., (pilapiirros). HS 2.2.1949.
539. Paavonpoika, ”Keskustan katsauksia” (pak.). Mk 2.2.1949.
540. Timo, ”Tänään taas aletaan” (pak.). US 1.2.1949.
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Kuva 3. Oskari Räisänen, HS 2.2.1949.

Timo ennakoi puhemiesvaalin lopputuloksen oikein. Kekkonen voitti, mutta ”omituista kyllä sai äänestyksessä maalaisl. J. Koivisto 6 ääntä ja maalaisliittolaiset Heljas,
Rantamaa ja Sukselainen kukin yhden äänen”. Kekkosella oli siis oppositio omassa puolueessaan, opposition lipunkantajana toimi Juho Koivisto. US:n pakinoitsija oli ainoa johtavan lehdistön edustaja, joka kiinnitti näihin hajaääniin huomiota. Timon mielestä ne
osoittivat, ettei Maalaisliiton sisällä oltu yksimielisesti Kekkosen tukena. Hänelle, kuten
muillekin johtavan lehdistön edustajille, Kekkosen uudelleenvalinta kuitenkin sopi. ”Mairittelematta, imartelematta rohkenen sanoa, että ensimmäisen parven ensimmäisessä aitiossa – lehtimiesten – Kekkosesta pidetään”, hän kirjoitti. Timo perusteli lehdistön edustajien mieltymyksiä Kekkoseen hänen toimeliaisuudellaan. ”Ensi parven ensimmäisessä
aitiossa ollaan yleensä sitä mieltä, että puhemies on hyvä”, Timo jatkoi ja luonnehti
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entistä oikeusministeriä nopeaälyiseksi ja kärkeäkieliseksi.541 Kekkonen oli pakinoitsijan
mielestä yksi parhaimmista puhemiehistä, ”joita yksikamarisella on ollut”.542
Kekkosta mairitelleen pakinansa lopuksi Timo muistutti puhemiehen aseman vaatimuksista. Pakinoitsija antoi Kekkoselle kaksi neuvoa käytännön työhön. Ensinnäkin
”mies on ainakin puhemiehenä ulko- ja yläpuolella puolueiden”. Timo vihjaisi Kekkosen
aktiivisuuteen Fagerholmin hallituksen kaatamisessa. Puhemiehen olisi pakinoitsijan mielestä pitäydyttävä puoluepoliitikon roolista, eikä ”kulkea maakunnissa laskettelemassa
miltei perinnäisiä maalaisliittolaisia puoluetyhmyyksiä”. ”Pankinjohtaja Kekkosen pitäisi
tämä hoksata itsensäkin”, Timo vaati. Toinen asia, jossa Timolla oli Kekkosen suhteen
toivomisen varaa, liittyi Yleisradion pienoisparlamenttiin. Eduskunnan puhemiehen osallistuminen ”leukailukilpailuun” ei ollut pakinoitsijan mielestä soveliasta, ”vaikkakin kuulemani perusteella, mielestäni, yleensä selviytynyt voittajana, niin ei se sittenkään
sovi”.543 Kekkosen jäsenyys ”viisasten kerhossa” herätti närää myös Maalaisliitossa.544
Kysymyksessä oli Hella Wuolijoen johtama pienoisparlamentti, jota käsitellään tässä tutkimuksessa myöhemmin.
Vuoden 1949 valtiopäivistä muodostui Kekkoselle alusta lähtien myönteinen kokemus,
kun avajaisjuhlallisuuksien jälkeen kokoontuneet puolueiden eduskuntaryhmät valitsivat
johtoryhmänsä. Kekkosen kannalta oli nimittäin merkittävää, että pitkään puolueen
oikeistosiiven ja Kekkos-vastaisen rintaman lipunkantajana toiminut Juho Koivisto joutui
yllättäen tekemään tilaa Taavi Vilhulalle eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Varapuheenjohtajiksi valittiin V. J. Sukselainen ja Juho Niukkanen, jolle Toivo Ikonen joutui antamaan tilaa. Etenkin Koiviston tappio oli Kekkosen mieleen. Häntä alettiinkin epäillä henkilövaihdosten arkkitehdiksi.545
Mk salasi vaivoin ilonsa Maalaisliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajan vaihtumisesta. Lehti yritti pysyä asiallisena ja totesi: ”Lausumme omasta puolesta eroaville miehille kiitokset hyvin suoritetusta työstä ja toivomme valittujen miesten menestyvän tehtävissään.” Ei ollut lehden, eikä puolueen etujen mukaista ryhtyä setvimään pinnan alla
kyteneitä riitoja julkisesti, varsinkin kun pakinoitsija toivoi uudelta johdolta sovittelevaa
asennetta: ”Erityisesti uskallamme toivoa, että ryhmässä säilyisi terve yhteishenki ja luja
luottamus valoisaan tulevaisuuteen.”546
SS:n suhde Kekkoseen näkyi siinä, että se ilmaisi paheksuntansa Koiviston syrjäyttämisestä ja kuvasi tapahtunutta pieneksi palatsivallankumoukseksi. Sosiaalidemokraatit
olivat panneet merkille Koiviston halun vastustaa Kekkosen pyrkimyksiä kaataa Fagerholmin hallitus. Näin Maalaisliiton oikeistosiiven ja sosiaalidemokraattien pyrkimykset
estää Kekkosen nousu osuivat yhteen. Ei ihme, että SS:n pääkirjoituksen tekijän mielestä
Koivisto olikin edustanut ”laajempaa näkemystä politiikassa ja ollut sitä mieltä, että valtakunnan asioista päätettäessä on pantava painoa muillekin seikoille kuin läskin hinnalle”.
Läskin hinta viittasi Kekkosen ja Maalaisliiton maatalousvetoiseen politiikkaan, jolla se
541. Timo, ”Puhemiehet ja puheenjohtajatkin valittu” (pak.). US 2.2.1949.
542. Timo, ”Juhlalliset päättäjäiset”. (pak.). US 1.2.1950.
543. Timo, ”Puhemiehet ja puheenjohtajatkin valittu” (pak.). US 2.2.1949. Ks. Tompan Tuomon vastaus 10.2.
Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 10.2.1949.
544. Ks. esim. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 15.3.1946. Hella Wuolijoen johtamasta pienoisparlamentista lisää ks. Hokkanen 1996, 296–298.
545. Suomi 1988, 402–404; Hokkanen 1996, 431.
546. Paavonpoika, ”Keskustan katsauksia” (pak.). Mk 2.2.1949.
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kävi toistuvasti Fagerholmin hallituksen kimppuun. SS:n pääkirjoituksen tekijä joutui kuitenkin pettymyksekseen toteamaan, että se, mitä lehti piti Koiviston avarakatseisuutena,
olikin ”virhe maalaisliitossa”.547
Myös US:n Timo kommentoi Maalaisliiton eduskuntaryhmässä tapahtuneita henkilövaihdoksia. Pakinoitsija kiinnitti huomiota uuden johtajiston kaupunkilaisuuteen. Maalaisliiton eduskuntaryhmä oli ”herraskaistunut ja helsinkiläistynyt”.548 Lehteä eivät kiinnostaneet henkilövaihdosten merkitykset Kekkoselle.

4.3.2 “Fyyreri Kekkonen sabotoi”
Maalaisliiton henkilövaihdokset terävöittivät puolueen oppositiopolitiikkaa. Puheet hallituksen passiivisesta puolustamisesta voitiin haudata lopullisesti. Syksyllä 1948 voimistuneet pyrkimykset Fagerholmin hallituksen kaatamiseksi huipentuivat joulukuussa esitettyyn välikysymykseen. Sen pääarkkitehteina toimineiden Maalaisliiton ja SKDL:n voimat
eivät kuitenkaan riittäneet hallituksen horjuttamiseen. Fagerholmin ministeristö selvisi
ensimmäisestä koetinkivestään voittajana. Häviäjien leirissä ei kuitenkaan jääty nuolemaan haavoja. Uutta hyökkäystä alettiin suunnitella välittömästi.
Toinen välikysymys jätettiin hallituksen vastattavaksi uusien valtiopäivien alussa 2:na
helmikuuta 1949. Maalaisliiton laatiman välikysymyksen aiheena olivat maatalouden
ongelmat. ”Hallitus ei ole halunnut edes tunnustaa maatalouden vaikeutuvaa asemaa, siitä
puhumattakaan, että se olisi ryhtynyt joihinkin toimenpiteisiin maatalouden vaikeuksien
poistamiseksi”, kirjoitti Mk hallituksen toimettomuudesta.549 Välikysymyksen ensimmäisenä allekirjoittajana oli Maalaisliiton eduskuntaryhmän tuore puheenjohtaja Taavi Vilhula. Hallitus vastasi kysymykseen kolmen viikon kuluttua 22.2.1949. Hallituksen vastausta pidettiin asiallisena, mutta siihen ei oltu tyytyväisiä. Maalaisliitto hyökkäsi rajusti
Fagerholmin ministeristöä vastaan SKDL:n tuella. Myös Kokoomusta yritettiin saada hallituksenvastaiseen rintamaan. Kyösti Skytän mukaan Kekkonen tarjosi puolueelle jopa
viittä ministerin salkkua saadakseen sen yhtymään välikysymykseen550. Kokoomus ei
kuitenkaan taipunut, eivätkä opposition voimat riittäneet vieläkään Fagerholmin vähemmistöhallituksen kaatamiseen. Ministeristö säilytti asemansa äänin 96–94. Ryhmän
puheenjohtajan kilvan hävinnyt oikeistosiipi purki katkeruuttaan ja asettui äänestyksessä
Juho Koiviston johdolla puolustamaan hallitusta.551
Valtakunnan päälehti puuttui hallituskiistaan välittömästi vuoden 1949 valtiopäivien
jälkeen. Pääkirjoituksen tekijä kertoi jännityksestä, joka oli ollut aistittavissa jo valtiopäivien avajaisjuhlallisuuksissa. Hän tiesi Maalaisliiton jättämästä välikysymyksestä ja
arveli, että Paasikivi ja Kekkonen varoivat juhlapuheissaan ”tahallaan” käsittelemästä
maataloutta koskevia asioita. HS:n pääkirjoituksen tekijä oli vakuuttunut, että välikysy-

547.
548.
549.
550.
551.

”Lähtivät hyökkäykseen” (jk.). SS 3.2.1949.
Timo, ”Puhemiehet ja puheenjohtajatkin valittu” (pak.). US 2.2.1949.
”Välikysymys”. Mk 3.2.1949. Ks. myös ”Yhteisvoimin vaiko eri teitä”. Mk 4.2.1949.
Skyttä 1970, 47.
Vpptk I 1949, 24–25, 388–391; Ml:n ed.ryhmän toimintakertomus 1949, 24–28. KMA; SDP:n puoluetoimikunnan ptk 21.2.1949 (myös liite 2). TA; Suomi 1988, 402–405.

132
myksen tarkoituksena oli kaataa hallitus, vaikka sitä ei julkisesti tunnustettukaan: ”Sitä
tuskin on oikeus epäillä, että välikyselijöillä on vakaa ja vilpitön tarkoitus kaataa nykyinen hallitus”. Lehti olikin valmis hallituspohjan laajentamiseen, mutta vain, jos sillä oli
”jotakin valmista nykyistä paremmaksi jatkoksi”.552
HS oli kommenteissaan varovainen. Myös muu johtava lehdistö pysyi maltillisena
Kekkos-kannanotoissaan, lukuun ottamatta SS:a, joka puolustautui aggressiivisesti. Lehti
moitti Maalaisliiton ja kommunistien jatkuvia ponnisteluja hallituksen kaatamiseksi.553
Periksi ei annettu: ”Sosialidemokraatit suhtautuvat hyökkäykseen kylmän rauhallisesti.”554 SS ei säästellyt sanojaan poliittisista vastustajistaan. Samalla tavalla se kohteli
myös Kekkosta.
SS teki ensimmäisen hyökkäyksensä puhemiestä vastaan maaliskuun 30. päivänä 1949.
Aiheen kirjoittelulle antoivat Kekkosen ja Maalaisliiton puoluesihteerin, Martti Miettusen, puheet: ”Maalaisliiton jumalat näyttävät käyttäneen pyhäpäivää hyväkseen laskeutuakseen rahvaan pariin ikuisia totuuksia lausumaan”. Kirjoittaja ihmetteli Kekkosen ja
Maalaisliiton mielen muuttumista. ”Kuten koko Suomen kansa tietää, maalaisliittolaiset
ovat pitkän aikaa kuin vihaiset sonnit päästäkseen hallitukseen”, lehti kirjoitti ja ihmetteli,
että ”nyt sen sijaan molemmat mainitut herrat ovat selvästi kevätväsymyksen vallassa ja
todistavat kilvan, että hallitukseen ei mennä, vaikka kauniisti pyydettäisiin”.
Eduskunnan puhemiehen vakuutus, ettei Maalaisliitto mene hallitukseen missään tapauksessa, ”ei ovesta sen paremmin kuin ikkunastakaan”, ärsytti SS:n pääkirjoituksen tekijää. Hän piti lausuntoa ”ylpistelynä” ja ihmetteli Kekkosen ylimielistä suhtautumista hallituskysymykseen. ”Koko seinä pitää kaiketi ottaa pois ja ajaa hevosella sisään”, pääkirjoituksen tekijä arveli ja viittasi Maalaisliiton vaatimuksiin hallitussuunnan vaihtamisesta.
SS piti Maalaisliiton politiikkaa yksitoikkoisena puskemisena ja neuvoi puolueen aktiivipoliitikkoja hengähtämään vastarinnassaan: ”Antaisivat suunsa levätä hetken hiljaa, ja sen
sijaan vaipuisivat mietiskelyyn.” Kritiikki kohdistettiin ”herrojen kouluakin” käyneeseen
Kekkoseen, joka oli osoittautunut erityisen aktiiviseksi Fagerholmin vähemmistöhallituksen kaatajaksi. SS kummeksui, miksi puhemies kulutti energiansa hallituksen hajottamiseen eikä oman puolueensa auttamiseen: ”Sabotoi, kun ei tarjoa konstejaan oman puolueensa käyttöön nyt, kun hätä on suuri”.555
SS viittasi kevään ja kesän 1949 kuluessa useita kertoja Kekkoseen. Puhemies vakiinnutti lehden silmissä asemaansa Maalaisliiton vaikutusvaltaisimpana johtajana. Häntä
pidettiin maalaisliittolaisten ”fyyrerinä”, jonka auktoriteetin uskottiin riittävän oman puolueväen ojentamiseen. Tämä ilmeni esimerkiksi silloin, kun hallituskysymyksen käsittely
jatkui Maalaisliiton maaseutulehdissä, vaikka Kekkonen oli laittanut aiheelle jo pisteen.
SS vetosi Kekkoseen, jotta hän vierailisi ”vaalihalmeillaan tekemässä hieman poliittisia
toukotöitä” tilanteen rauhoittamiseksi.556
Maalaisliiton ja kommunistien sitkeistä yrityksistä huolimatta Fagerholmin vähemmistöhallitusta ei saatu kaatumaan. Pitkin kevättä 1949 jatkunut taistelu hallitusremontin
aikaansaamiseksi pysähtyi toistuvasti Paasikiven ja oikeiston muodostamaan muuriin557.
552. ”Käryä ilmassa”. HS 3.2.1949. Ks. myös Eero, ”Ovesta eikä nurkista” (pak.). 31.3; ””Aina susi syitä löytää…”” (pak.) 12.4; ””Isän kädestä”” (pak.). HS 26.5.1949.
553. Jahvetti, ”Rikollista törkeyttä” (pak.). 28.5; Pilatus, ”On selityksen velkaa” (pak.). SS 24.7.1949.
554. ”Lähtivät hyökkäykseen” (jk.). SS 3.2.1949.
555. ”Kevätväsymyksen oireita” (jk.). SS 30.3.1949. V.J. Sukselainen valitti Paasikivelle SDP:n lehdistön hyökkäyksistä Ml:a vastaan. J. K. Paasikivi 23.9.1948. Paasikivi 1985, 656–657.
556. ”Lipsahdus” (jk.). SS 1.6.1949. Ks. myös Jahvetti, ”Rikollista törkeyttä” (pak.). 28.5; Pilatus, ”On selityksen velkaa” (pak.). 24.7; Jahvetti, ”Ison Kieron tyyliin” (pak.). SS 11.8.1949.
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Kuukaudesta toiseen jatkuneen sanasodan näkyvin seuraus oli jälkipyykki. Kokoomuksen ja Maalaisliiton välit tulehtuivat. Kuvaava oli Kekkosen vakuuttelu, ettei Kokoomuksella tule olemaan asiaa hallitukseen ainakaan kymmeneen vuoteen.558 Suomen johtava
lehdistö seurasi vuoden 1949 sisäpoliittista debattia kiinnostuneena. Kekkosen kannanotot ylsivät lehtien palstoille kuitenkin harvakseltaan. Mk oli vaitelias Kekkosen manöövereistä Fagerholmin hallituskaudella, mutta tuki häntä harvoissa kommenteissaan. Maalaisliiton helsinkiläinen ykköslehti keskitti voimansa SDPeen ja Kokoomuksen arvosteluun.559 SS purki puolestaan suorasukaisesti katkeruuttaan Kekkosta kohtaan. Sen sijaan
valtakunnan ykköslehti HS, oikeistolehdet Hbl ja US, sekä kommunistien VS pidättäytyivät Kekkos-kannanotoista hallituskiistojen yhteydessä.
Kokoomuksen pää-äänenkannattajan hiljaisuus yllättää, suhtauduttiinhan puolueessa
epäluuloisesti Kekkosen hyökkäyksiin Fagerholmin ministeristöä vastaan. Myös Paasikiven yhteydet eduskunnan puhemieheen olivat pitkään poikki. Kireä ilmapiiri ei heijastunut US:n Kekkos-kirjoitteluun vuosien 1948–1949 aikana, mihin lienee vaikuttanut päätoimittaja Lauri Ahon sovitteleva journalismi. Pidättyväisyyden syitä voi arkistolähteiden
puuttuessa vain arvailla. Ehkäpä Aho ei halunnut puuttua vanhojen ystäviensä, valtakunnan korkea-arvoisimpien valtiomiesten keskinäiseen välienselvittelyyn. Oma vaikutuksensa saattoi olla myös edessä olleilla presidentinvaaleilla. Paasikiven uudelleenvalintaa
ei haluttu vaarantaa, eikä hänen vastaista rintamaansa vahvistaa varomattomalla kirjoittelulla. Myös vaalien jälkeinen hallitusratkaisu saattoi hillitä US:n kirjoittelua Kekkosesta.
Olihan hän potentiaalinen hallituksenmuodostaja. Harkitsemattomalla kritiikillä saattoi
olla haitallisia vaikutuksia Kokoomuksen neuvotteluasemaan hallitusta muodostettaessa.

4.3.3 ”Eräs ripitys”
Syyskaudella 1949 lehdistön Kekkos-kirjoittelua leimasivat lähestyvät presidentinvaalit.
Eduskunnan puhemiehen toimia tarkasteltiin vaalien taustaa vasten. Kekkosen kannanotot, lausunnot, puheet ja muu poliittinen aktiivisuus liitettiin lähes poikkeuksetta osaksi
vaalipropagandaa. Häntä ei enää loppuvuodesta käsitelty eduskunnan puhemiehenä vaan
Maalaisliiton presidenttiehdokkaana. Harvat poikkeukset mursivat säännön. Yksi niistä
ajoittui syyskuun lopulle 1949, jolloin vietettiin paitsi välirauhan viisivuotispäivää myös
Suomi-Neuvostoliitto-Seuran (SNS)560 kaksivuotisjuhlaa. Välirauhan viisivuotispäivän
juhlallisuuksissa puhui Fagerholm, SNS:n tilaisuudessa Kekkonen561. Eduskunnan puhemiehen kannanottoja kommentoitiin Mk:ssa ja molemmissa vasemmiston lehdissä. Myös
Fagerholm nousi otsikoihin.
557. Ml ja SKDL pyrkivät kaatamaan hallituksen vielä kesäkuussa ja joulukuussa 1949 sekä tammikuussa 1950.
Suomi 1988, 402–421. Myös neuvostolehdistö painosti hallitusta. Rentola 1997, 112–113.
558. Suomi 1988, 408–409; Hokkanen 1996, 432–435; Lehtinen 2002, 158. Ks. myös ”Kokoomuksen sanat ja
teot”. 22.7; ”Hallituksen uusin lahja pienviljelijöille”. Mk 23.7.1949
559. Ks. esim. Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). 10.2; Tompan Tuomo, ”Fagerholm – Vilhula ottelua seuraamassa” (pak.). 24.2; ”Kokoomus tuntee asemansa heikoksi” (jk.). 25.2; Paavonpoika ”Keskustan katsauksia” (pak.). 30.3; ”Kaksi puhetta”. Mk 31.3.1949.
560. Seura perustettiin kommunistien toimesta välirauhan aikana. Lehtinen 2002, 76.
561. Urho Kekkosen puhe SNS:n juhlassa 18.9.1949, UKA 3/6.
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Keskustelun Kekkosen puheesta aloitti kansandemokraattien VS. Lehti referoi puhemiehen tekstiä ja luonnehti sitä pääosin ”ansiokkaaksi”. Kekkonen todisti kiistattomasti
SNS:n merkityksen Suomen ja Neuvostoliiton välisten suhteiden rakentajana. Happaman
jälkimaun jättivät kuitenkin Kekkosen kriittiset huomiot seuran toiminnasta. Erityisen
pisteliäiltä tuntuivat eduskunnan puhemiehen korostukset Suomen puolueettomuudesta ja
syytökset SNS:n sekaantumisesta sisäpolitiikkaan562. VS:n kirjuri pyrki silti vähättelemään annetun kritiikin määrää:
Hän kuitenkaan ei olisi porvarillinen poliitikko, jollei olisi pitänyt aiheellisena
ylenmäärin korostaa v. 1948 solmitun puolustusliittosopimuksen puolueettomuus-luonnetta. Kestämätön oli myös se arvostelu, jonka puhemies katsoi juhlatilaisuudessa sopivaksi kohdistaa SN-Seuraan leimaamalla sopimattomaksi sen
sekaantumisen ”sisäpoliittisiin riitakysymyksiin” - - . Puhemies Kekkosen muuten
ansiokkaassa juhlapuheessa, – jossa myös SN-Seuran tehtävää olla kaikkien naapuriystävyyttä vilpittömästi harrastavien kansalaispiirien yhdyssiteenä aiheellisesti korostettiin -, muodosti seuran toimintaa kohdistunut arvostelu vain vähäisen
osan.563
Myös VS:n pakinoitsija oli seurannut Kekkosen puhetta ”korvat höröllä”. Hapan lainasi puhetta laajasti, mutta myötäili lehden pääkirjoituspalstaa. Pakinoitsija käsitteli myös
Fagerholmin puheen välirauhan viisivuotispäivänä. Molemmista jäi sivumaku, jonka
Hapan otaksui liittyneen tuleviin presidentinvaaleihin. ”Lienenkö väärässä, jos otaksun,
että tänään on pidetty kaksi henkilökohtaista vaaliohjelmapuhetta?”, pakinoitsija arvioi
valtiomiesten motiiveja. Häntä ihmetytti, että ”kumpikin tunnettu ehdokas ratsasti kolmannella tunnetulla ehdokkaalla”, Paasikivellä. Sekä Fagerholm että Kekkonen nojasivat
Happamen mielestä presidentin poliittisiin peruslinjauksiin.564
Kansandemokraattisen VS:n ohella myös SS otti kantaa Kekkosen ja Fagerholmin juhlapuheisiin. SDP:n pää-äänenkannattaja ei nähnyt niissä mitään korjattavaa: ”Yhdymme
näihin lausuntoihin ja olemme varmat, että niiden takana on Suomen kansan suuri enemmistö.” Kekkosen puolueettomuuskäsitykset hyväksyttiin, ja hänen kritiikkiään SNS:n
toimintaa kohtaan pidettiin oikeutettuna. Toisaalta SS ei kiistänyt SNS:n merkitystä Suomen ja Neuvostoliiton välisten suhteiden rakentajana. Lehti ei osunut oikeaan arvioidessaan kommunistien, rauhansopimuksen sabotoijien, hyljeksivän kumpaakin puhetta. VS
oli ollut pääpiirteissään tyytyväinen varsinkin Kekkosen puheeseen.565
Myös Mk oli tyytyväinen Kekkosen juhlapuheeseen. Lehti piti SNS:aa kohtaan esitettyjä kehuja ja kritiikkiä oikeutettuina. Kekkosen vaatimus seuran pidättäytymisestä sisäpoliittisten kiistojen ulkopuolella oli aiheellinen. Myös puhemiehen muistutus siitä, ettei
”se ei saisi olla äärimmäisen vasemmiston poliittinen välikappale”, oli asiaan kuuluva.
Mk:n mielestä epäkohdat, joihin Kekkonen kiinnitti huomiota, olivat heikentäneet SNS:n
toimintaa ja estäneet sen leviämisen kansan laajoihin piireihin. VS:n kritiikki puheen
sisällöstä ei tullut yllätyksenä Maalaisliiton Helsingissä ilmestyneelle ykköslehdelle. Pyr562. Eino Kilpi piti runsaasti ”kekkosmaisuuksia” sisältänyttä puhetta erinomaisena, vaikkakin arveli sen kritiikin kohdistuneen Sylvi Kilven puheita vastaan. ”Sylvi olikin aluksi hiukan äkämystynyt”, Eino Kilpi kirjoitti. Hän piti puhetta ikävänä Fagerholmille. Eino Kilven pvk 18.9.1949, M 45 174/I. ESKKK, KA.
563. ”Vuosipäiväpuheet” (jk.). VS 20.9.1949.
564. ”Kumman suulla? Vai molempien?” (pak.). VS 20.9.1949.
565. ”Kansallinen linja” (jk.). SS 20.9.1949.
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kimys seuran toimintaa kohtaan esitettyjen syytösten vesittämiseen oli ymmärrettävää.
”Yritys pestä seura puhtaaksi näistä rikkeistä ei asiaa paranna”, Mk vakuutti. SNS oli
sekaantunut sisäpoliittisiin kysymyksiin, vaikka ne eivät sille ”millään tavoin” kuluneet.
Mk myötäili Kekkosen puheessa esittämiä ajatuksia ja neuvoi SNS:aa ottamaan huomautukset vakavasti.566

4.3.4 Vapaa Sana katkerana
Vain pari viikkoa SNS:n vuosipäivän jälkeen SS ja VS tarkastelivat jälleen Kekkosta.
Aiheen debatille antoi puhemiehen odottamaton menettely kansandemokraattien eduskunta-aloitetta kohtaan567. Hertta Kuusisen johdolla laaditussa aloitteessa vaadittiin
rikoslain 16. luvun 24 §:n kumoamista rauhansopimuksen vastaisena poikkeuslakina.
Kyseinen laki oli saatettu voimaan heinäkuussa 1930. Siinä säädettiin rangaistuksen alaisiksi muun muassa yhteiskuntajärjestyksen vastaiset kirjoitukset ja hallituksen vastaiset
mielenilmaukset:
Joka julkisesti väkijoukossa esittää taikka kirjoituksen kautta tai muuten levittää
perättömiä tietoja, jotka ovat omansa halventamaan hallitusta, kansaneduskuntaa
tai sen valiokuntaa tahi julkista viranomaista taikka saattamaan niiden toimenpiteen tahi laillisen yhteiskuntajärjestyksen halveksimisen alaiseksi taikka aikaansaamaan vaaran yleiselle järjestykselle, rangaistakoon sakolla. Sama olkoon laki,
jos joku oleellisia seikkoja salaten tai muuten vääristellen taikka loukkaavaa tai
halventavaa sanontaa tai esitystapaa käyttäen, edellämainituin tavoin esittää tai
levittää tietoja tai lausumia, jotka ovat omansa saamaan aikaan sellaisen vaikutuksen, kuin edellä on sanottu.568
Lain rikkojat voitiin tuomita joko sakkoon tai enintään vuoden vankeusrangaistukseen.
Kommunistit halusivat kumota lain. He jättivät kuitenkin aloitteensa liian myöhään. Määräaika oli jo ehtinyt umpeutua. Ratkaisuvalta lakialoitteen mahdollisesta käsittelystä jäi
nyt Kekkoselle.
Puhemies ei innostunut kansandemokraattien aloitteesta. Hän suhtautui esitykseen
kielteisesti eikä ottanut sitä käsiteltäväksi, mikä sai äärivasemmiston pää-äänenkannattajan ottamaan kantaa. VS piti kumottavaksi vaadittua rikoslain kohtaa tsaarivallan jäänteenä, ”joka 1918 valkoisen terrorin aikana saatettiin voimaan ja jota 1930 lapuanliikkeen painostuksesta vielä terästettiin”. Lehti oli katkera Kekkosen päätöksestä. Puhemiehen toiminta oli sen mielestä ”poliittisesti kestämätöntä”. Juridisesti päätös ei sen mukaan
sietänyt päivänvaloa. VS:n mielestä kommunistien aloite täytti ”kaikki ne edellytykset,
jotka vaaditaan sen ottamiseksi eduskuntakäsittelyyn”. Pääkirjoituksen tekijä epäilikin,
etteivät Kekkosella olleet ”puhtaat jauhot pussissa”. Hän perusti menettelynsä ”lyhytnäköisiin poliittisiin laskelmiin”.569

566. ”Eräs ripitys” (jk.). Mk 21.9.1949.
567. Myös US nosti asian esille, muttei kommentoinut Kekkosta. Lehden mielestä puhemiehellä oli oikeus päättää aloitteiden kohtalosta määräajan umpeuduttua. ”Rikoslaki ja kommunistit” (jk.). US 5.10.1949.
568. L 31 heinäk. 1930. (Lakikirja 1951, Ri 16 24 §.)
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Myös VS:n pakinoitsija Suti (Sulo Kivinen) kävi Kekkosta vastaan. Hän totesi ”Ml:n
vihreän presidenttikandidaatin” hoitaneen aloiteasiassa tehtävää, ”joka meni yli hänen
ymmärryksensä”. Kekkosella oli ”valta sitoa tai päästää eli ottaa lakiehdotus käsiteltäväksi”, mutta hän päätyi kielteiseen ratkaisuun. Puhemiehen mielestä siis ”neljän kansanedustajan ja kaikkien demokraattisten päälehtien syytteeseenpano diskriminatoorisen
lakipykälän perusteella ei ole sellainen tapaus, joka suoranaisesti antaisi aiheen ottaa lakiesitys käsiteltäväksi”, Suti oudoksui. Pakinoitsija arveli Kekkosen saaneen ”paljon
anteeksi kokoomukselta ja sosdem. asevelijuntalta” tulkintansa johdosta. Hän luonnehtikin puhemiestä ”salonkikelpoiseksi sulhaspojaksi kokoomuksen ja sosdemien poliittisiin
vihkiäisiin”. Tosin vain sillä edellytyksellä, että Kekkonen ”vielä älyäisi kieltäytyä presidenttiehdokkuudesta”.570
Sutin kriittisyys poikkesi VS:n aiemmasta sodan jälkeisestä Kekkos-kirjoittelusta. Olihan lehti suhtautunut poliittista asemaansa hakeneeseen Kekkoseen suopeasti vuonna
1944 alkaneesta oikeusministerikaudesta lähtien. VS:n Kekkos-kritiikki oli aiemmin jäänyt satunnaiseksi ja varovaiseksi. Sutin tunteenpurkaus lauhtui pakinan edetessä ja lehti
myönsi, että Kekkosellakin oli tunne-elämänsä. Asia oli selvinnyt pakinoitsijalle aloitekysymyksen käsittelyn yhteydessä, sillä eduskunnan puhemies oli selvästikin punastunut:
”Kekkonen sentään osasi vielä kauniisti punastua kuunnellessaan Hertta Kuusisen moitteita.” Pakinoitsija päätti kirjoituksensa toteamalla, että puhemiehellä lienee vähän omaatuntoakin jäljellä.571 Vuoden 1949 valtiopäivien päättyessä samainen Suti jakoi Kekkoselle jo tunnustusta puhemiestaidoistaan572.
VS:n pakinoitsijan huomio punastelleesta Kekkosesta säväytti myös SS:n pakinoitsijaa.
Jahvetti tarttui tilaisuuteen ja alkoi jälleen terästää pitkään jatkuneita vihjailujaan Kekkosen ja kommunistien yhteistyöstä. SS:n pakinoitsija ei arkaillut julkistaa Kekkoselle ilkeämielisiä salaisuuksiaan. Ajankohta ”paljastuksille” oli otollinen presidentinvaalien läheisyyden vuoksi. Jahvetin peitettyjen vihjailujen keskeisenä teemana oli Kekkosen ja Hertta
Kuusisen vuosia jatkunut poliittinen suhde. Hääpäivä lähestyi. Anoppi Hella Wuolijoen
johdolla kyhätyn liiton piti toteutua presidentinvaalipäivänä 15.2.1950:
Jaa, jaa, tavallisesti kerrotaan, kuinka kainot neitsyet punastelevat, kun partaniekat
uroot juttelevat heille miesten kieltä. Mutta välillä saattaa tietysti käydä päinvastoinkin. Riippuu aina puhujasta. Joskin tämä yksityistapaus voi tietysti näyttää hieman mystilliseltä. Väitetäänhän, että tri Kekkonen ja rva Kuusinen eivät olisi aivan
eilisen päivän tuttuja. Vaan että poliittinen suhde heidän välillään olisi jo vuosien
mittainen. Eikä se olisi millään tavalla luvatonta laatua, vaan asiasta on neuvoteltu
anopinkin, ent. Rouva Pääjohtajan, luona jo toista vuotta sitten. Kerrottiinpa viimekesänä sovitun jo ”häistäkin” ensi helmikuun 15. päiväksi.573

569. ”Kekkonen & Suontausta” (jk.). VS 5.10.1949. Esimerkiksi Erkon hallinnoima Ilta-Sanomat oli täysin päinvastaisilla linjoilla VS:n kanssa. ”Puhemiehen tulkinta”. Ilta-Sanomat 5.10.1949.
570. Suti, ”RL 16:24 ja puhemies” (pak.). VS 5.10.1949.
571. Suti, ”RL 16:24 ja puhemies” (pak.). VS 5.10.1949.
572. Suti, ”Vainajia” (pak.). VS 1.2.1950. Ks. myös Suti, ”Poliittisista piireistä” (pak.). VS 3.2.1950.
573. Jahvetti, ”Miksi sulhasmies punastui?” (pak.). SS 6.10.1949. Jahvetti kytki asian myöhemmin kommunistien ja Kekkosen juoneksi presidentinvaaleissa. Hän hyökkäsi jyrkästi VS:n pakinoitsijaa (Hapan) vastaan
ja nimitti tätä ”enfant terribleksi”. Jahvetti, ”Naamioitu ratsastaja” (pak.). SS 26.10.1949.
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4.4 Veljenpoika hämmentää
4.4.1 ”Ketä naapuri haluaa ampua?”
Urho Kekkonen toimi myös aktiivisena ja monipuolisena kirjoittajana. Hän käytti sujuvasti tyylinään pakinaa, esseetä, katsausta, kommenttia, artikkeleita, pamfletteja ja
kolumneja. Kekkosen tekstit tulivat tunnetuiksi nimimerkeillä. Yksi kohutuimmista lienee nimimerkki Pekka Peitsi, jonka Kekkonen hylkäsi ”aikansa eläneenä” jo vuoden
1944 lopulla. Hän palasi uuden nimimerkin suojassa SK:een 1947574. Säännölliseksi kirjoittelu muuttui vuoden 1948 aikana. Kekkosen uusi nimimerkki, Veljenpoika, osoittautuikin teräväsanaiseksi ja värikkääksi.575 Yrjö Blomstedt on nimittänyt Veljenpojan kirjoituksia Pekka Peitsen toiseksi tulemiseksi.576 Paavo Haavikon muistiinpanojen mukaan
Kekkonen pyrki tietoisesti ”piilovaikuttamaan” puhemies- ja pääministerivuosiensa nimimerkkikynäilyllään: ”Veljenpoika-nimimerkki antoi mielikuvan vaatimattomasta, syrjässä elävästä kirjoittelijasta, joka oli luonnostaan harmiton olio. Nimimerkillä ei ollut Pekka
Peitsen taistelevaa mahtipontisuutta rasitteena ja siksi saatoin kirjoittaa tekstiä, joka oli
suoraan pääministerin puhetta, joka ikään kuin muuttui nimimerkin pieneksi puheeksi.”577
Veljenpojan kirjoitukset käsittelivät sisä- ja ulkopoliittisia aiheita. Vuoden 1949 aikana
erityisen huomion kohteeksi joutuivat sosialidemokraatit ja Fagerholmin vähemmistöhallitus. Kritiikkiä oli helppo esittää nimimerkin takaa, vaikka Veljenpojan henkilöllisyys
olikin Ritva-Liisa Rantosen mukaan varsin yleisesti tiedossa. ”Sen vuoksi Urho Kekkosen
säännöllinen kynänkäyttö aikakauslehdessä herätti myös voimakkaita kielteisiä reaktioita”, Rantonen on todennut.578
Suomen johtavassa lehdistössä Veljenpojan kirjoituksiin ei 1940-luvun lopulla juuri
puututtu. Suorasukaisiin kolumneihin otettiin kantaa vain Mk:n ja SS:n palstoilla. Niissäkin Veljenpojan kannanotot pantiin merkille ”vain” pakinapalstoilla kaksi kertaa. SS
paheksui Veljenpojan kriittisiä kirjoituksista Fagerholmin vähemmistöhallituksesta.
SDP:n pää-äänenkannattaja osallistui yhdessä Maalaisliiton päälehden kanssa myös keskusteluun Yleisradion ”pakinaparlamentista”.
Kekkosen hyökkäykset Fagerholmin ministeristöä vastaan 1948–1949 herättivät sosialidemokraattisen lehdistön. Ne tuomittiin myös puolueen pää-äänenkannattajan palstoilla. Veljenpojan esittämään kritiikkiin puututtiin harvemmin. SS arvioi nimimerkin kirjoitusta ensi kerran elokuussa 1949, vaikka Veljenpojan hallituksenvastainen taistelu oli

574. Veljenpoikasi, ”Setä ja veljenpoika” (nim.). SK 49/1947,8; 50/1947, 8. Nimimerkillä Veljenpoika kirjoitti
ainakin 9 kirjoittajaa, joten kaikki tekstit eivät välttämättä olleet Kekkosen. Hirvonen 2000, 842.
575. Rantonen 1987, 11, 50, 54–55. Vuonna 1952 Veljenpoika siirtyi UK:n sivuille, jossa pakinointi jatkui vuoteen 1955 saakka. Sorvali 1960, 132–134.
576. Yrjö Blomstedt, ”Mies ja sana” (art.). HS 3.9.1975.
577. Haavikko 2000, 183.
578. Rantonen 1987, 56. Sakari Tuomioja lähetti Kekkoselle 1948 kirjeen, jossa hän pyysi tätä viemään Ilmari
Turjalle terveisiä, että Veljenpojan kirjoittelu oli ollut ”tässä kuussa asiallisempi kuin itse asiat”. Kekkonen
oli kirjannut kirjeen reunaan huomautuksen, jossa luki mm. ”tulen mielihyvin saattamaan herra Turjan tietoon”. Sakari Tuomiojan päiväämätön kirje Kekkoselle 1948, UKA 1/5.
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jatkunut palstalla jo pitkään.579 Syy vaiteliaisuuteen saattoi piillä lehden toimituksen epävarmuudessa nimimerkin henkilöllisyydestä.
Pitkään jatkunut hiljaisuus rikkoutui siis elokuun alussa 1949. Veljenpojan kolumni
SK:n heinäkuun viimeisessä numerossa suututti SS:n pakinoitsijaa. Kekkonen paneutui
kolumnissaan sekä kansainväliseen että suomalaiseen sosialidemokratiaan. Hän kertasi
Englannin Työväenpuolueen ja Belgian sosialidemokraattien demokratia-käsityksiä,
totesi ne ehdollisiksi ja vihjasi niiden herkkyyden ulkoparlamentaariseen toimintaan:
”Vaalilippu kelpaa aseeksi ainoastaan niin kauan kuin sen avulla voidaan saavuttaa poliittiset päämäärät, mutta jollei vaalilipun avulla saada riittävästi valtaa, voidaan turvautua
ulkoparlamentaariseen toimintaan, aina vallankumouksellisen tilanteen synnyttämiseen
saakka.” Suomalaiset vasemmistopuolueet seurasivat Veljenpojan mielestä kansainvälistä
trendiä. Hän niputti kommunistit ja sosialidemokraatit yhteen ja totesi niiden ”eri aikoina
poliittisessa taistelussa” paitsi hyväksyneen ulkoparlamentaariset keinot myös käyttäneen
niitä päämääriensä saavuttamiseen. Vasta valtaan päästyään sosialidemokratia oli
”yleensä luottanut perustuslain mukaiseen menettelyyn” ja tuominnut ulkoparlamentaarisen toiminnan. Tosin siitäkin oltiin Veljenpojan mielestä tiukan paikan tullen valmiita tinkimään: ”Mutta vanha suola janottaa. Milloin näet vallassaoleva sosialidemokratia näkee
asemansa uhatuksi, turvautuu se mielellään jyrkemmälle luokkataistelulinjalle siirtymistä
koskeviin uhkailuihin. Säyseäkin sosialidemokratia osaa silloin näyttää hampaansa.”580
Veljenpojan suorasukaiset syytökset sosialidemokraatteja vastaan otettiin tyrmistyneenä vastaan puolueen päälehdessä. Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen) piti nimimerkin sivallusta iskuna ”silmien väliin”. Iskijä oli naamioitu tuntemattoman nimimerkin taakse
objektiivisen vaikutelman aikaansaamiseksi. Jahvetin mielestä kolumni olikin laadittu
”Peer Gyntin Ison Kieron tyyliin”. Siitä ei näkynyt suoraan, ketä ”naapuri haluaa ampua”.
Jahvetti tunsi ”ampujan”. Hän sekoitti Veljenpojan pariinkin otteeseen Pekka Peitseen.
SS:n pakinoitsija arvosteli Veljenpojan kolumnia täysin asiattomaksi. Jahvetti totesi
Kekkosen tehneen ”laajan harhauttamismanööverin” Englannin ja Belgian sosialidemokraatteihin sekä koonneen kirjoituksensa yksittäisten valtiomiesten irrallisista lausunnoista. ”Ja sitten niiden suojassa muutamilla riveillä iskee todellisen hyökkäyksensä Suomen Sos.dem. Puoluetta vastaan”, Jahvetti valitti. Kekkosen ainoa tavoite oli hänen mielestään mustata SDP, ”1600-luvun suurten strategien, Turennen ynnä muiden tyyliin”.
SS:n pakinoitsija oli pahoillaan myös Veljenpojan tavasta niputtaa yhteen sosialidemokraatit ja kommunistit. ”Kavahtakaa porvarit, moisia kavereita”, Jahvetti kirjoitti ironisesti kommunistisuhteistaan.
Jahvetti torjui Veljenpojan syytökset ja kävi vastahyökkäykseen kääntämällä Kekkosen aseet häntä itseään vastaan. Jahvetti paheksui Maalaisliiton otteita Lapuan liikkeen
aikoihin. Toisaalta pakinoitsija hyväksyi joissain tapauksissa myös ulkoparlamentaariset
toimenpiteet. Tällainen menettely oli hänen mielestään ollut suvaittavaa ainakin ”natsidiktaattorien” nousun eliminoimiseksi: ”Laillisesti valtaan tulleella hallituksella ei näet
ole oikeutta tehdä kaikkea, mitä tahtoo.” Mikäli Veljenpoika oli asiassa toista mieltä,
579. Ks. esim. Veljenpoika, ”Hallituspula” (nim.). 19/1948, 6; ”Herttainen esivaltamme” (nim.). 23/1948, 6;
”Uusi huoneenhallitus” (nim.). 33/1948, 6; ”Hallituksemme vaiheita” (nim.). 23.10.1948; ”Mä vaivainen
mato ja matkamies” (nim.). 4/1949, 6; ”Älkää ampuko pianistia” (nim.). 22/1949, 12; ”Tilanne edeltä
käsin” (nim.). 26/1949, 6; ”Äkkirysäyksen vaiheilta” (nim.). 30/1949, 6; ”Markan arvo ja työpalkat (nim.).
SK 31/1949, 6.
580. Veljenpoika, ”Äkkirysäyksen vaiheilta” (nim.). SK 30/1949, 6.
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hyväksyi hän Jahvetin mielestä ”silloin sekä natsien tien että `Kekkoslovakian´ kansandemokraattisen tien”. Pakinoitsija kritisoi ohimennen myös Kekkosen 1930-luvulla laatimaa
teosta Demokratian itsepuolustus.581
Jahvetin vastine Veljenpojan kolumniin jäi laajuudessaan ainutlaatuiseksi 1940-luvun
lopulla. Tämä passiivisuus on jossain määrin yllättävää, sillä Kekkonen harjoitti hallituskriittistä nimimerkkikirjoitteluaan säännöllisesti SK:n palstoilla. Asia vaivasi myös
SDP:n johtoa. SK:n päätoimittaja Ilmari Turja kertoo K.A. Fagerholmin moittineen häntä
Veljenpojan kolumnien julkaisemisesta. Fagerholm oli itse pitäytynyt tiukasti lehtikirjoittelusta ministerinä ollessaan. Hän edusti vanhana lehtimiehenä käsitystä, jonka mukaan
lehdistön tehtävänä oli toimia vahtikoirana julkisille viranomaisille. Fagerholm ei hyväksynyt Kekkosen kaksoisroolia pääministerinä ja lehtimiehenä.582 Myös Maalaisliiton ja
sen pää-äänenkannattajan hallituskriittisyyttä ihmeteltiin. ”Maalaisliiton menettelyä meidän oli vaikea käsittää”, päivittelee SDP:n silloinen puheenjohtaja Emil Skog.583 Tilannetta sekoittivat Maalaisliiton ristiriitaiset kannanotot vuoden 1948 hallitusneuvottelujen
yhteydessä. Johannes Virolaisen mukaan Juho Koivisto suositteli Paasikivelle sosialidemokraattisen hallituksen muodostamista Kekkosen pääministeriyden sijaan.584

4.4.2 ”Pienoisparlamentti” puhuttaa
Virolaissyntyinen Hella Wuolijoki istui sodan päätyttyä vankilassa. Hän kärsi elinkautista kuritushuonetuomiotaan vakoilusta ja maanpetoksesta. Wuolijoki vapautettiin kuitenkin pian sodan päätyttyä. Hän liittyi kansandemokraatteihin ja kohosi Yleisradion pääjohtajaksi. Nimitys oli merkittävä, sillä Yleisradion arvostus oli noussut sodan aikana. Kansandemokraatin istuttaminen pääjohtajan paikalle ei sujunut vastalauseitta. Kommunistit
ja Kekkonen pitivät nimitystä kuitenkin välttämättömänä. Päätösvalta asiassa oli Paasikiven II:lla hallituksella.585
Yleisradion ilme muuttui Hella Wuolijoen pääjohtajakaudella näkyvästi. Kansan
suussa syntyi pian sanonta ”itätuulella vetävästä hellasta”586. Radion henkilökunta vaihtui
vasemmistovetoiseksi. Myös ohjelmasisältö muuttui poliittisesti yksiväritteiseksi. Yleisradiosta tuli ”Kansandemokraattisen Suomen” symboli, joka nähtiin jopa vaaralliseksi
kommunistien vallankumouksen välineeksi. Wuolijoki aloitti useita uusia yhteiskunnallisia ohjelmasarjoja, joissa asioita käsiteltiin korostuneen kansandemokraattisessa hengessä. Yleisradion uudistuminen ja sen voimakas vasemmistovetoisuus aiheuttivatkin jatkuvasti paheksuntaa kansan enemmistön keskuudessa. Paine pääjohtaja Wuolijokea kohtaan kävi lopulta niin suureksi, että hänet erotettiin tehtävästään ”Lex Jahvettina” tunnetun Yleisradiolain nojalla. Lokakuun 12. päivänä 1948 hyväksytyn lain mukaan Yleisra-
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Jahvetti, ”Ison Kieron tyyliin” (pak.). SS 11.8.1949; Kekkonen 1934.
Turja 1975, 68–69.
Skog 1971, 300.
Virolainen 2000, 87. Ks. myös Skyttä 1970, 43; Skog 1971, 254; Sorvali 1975, 246–247.
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dion hallintoneuvosto valittiin parlamentaarisesti ja koko radio alistettiin eduskunnalle.
Uudeksi pääjohtajaksi valittiin epäpoliittinen talousjohtaja Einar Sundström.587
Yhdeksi Hella Wuolijoen johtaman Yleisradion suosituimmista ohjelmista muodostui
”Pienoisparlamentti”. Se oli keskusteluohjelma, jossa esiintyi pääasiassa eri puolueiden
johtavia poliitikkoja. Keskustelu oli välitöntä, ja se antoi kansalaisille tietoja eduskunnan
päivänpoliittisista kysymyksistä. ”On mielenkiintoista kuulla poliitikkojen riitelevän keskenään”, selitti Enver Bederdin pakinaparlamentin suosiota588. Vuoteen 1949 saakka
Yleisradion johdon valitseman, usein varsin vasemmistovetoisen keskusteluraadin vakiovieraisiin kuului Urho Kekkonen. Häntä pidettiin myös sen parhaimpana keskustelijana
yhdessä SKDL:n Hertta Kuusisen kanssa. Kekkosen säännöllinen esiintyminen ”pakinaparlamentissa” päättyi 1940-luvun lopulla, kun muutosten tuulet puhalsivat Yleisradion
toimituksessa.589
Hella Wuolijoen johtama Yleisradio ja etenkin Kekkosen osallistuminen ”pienoisparlamenttiin” kohtasivat laajaa paheksuntaa Maalaisliitossa jo vuodesta 1945 lähtien. Asia
nousi ajoittain esille myös puolueen helsinkiläisessä äänenkannattajassa, Mk:ssa.
Kessu-Pekka (Pentti Sorvali) käsitteli asiaa ensi kertaa maaliskuun 15. päivänä 1946. Hän
totesi Kekkosen mukanaolon ”viisasten kerhossa”, ”viisastelukerhossa” tai ”Kilven kuorossa” herättäneen ”yhdessä ja toisessa maalaisliittolaisessa pahaa verta”. Pakinoitsija ei
yhtynyt kuitenkaan arvosteluun, vaan puolusti Kekkosta. Hän arveli vastustuksen johtuvan lähinnä siitä, että ”viisasten kerhossa” puhuttiin ennen kaikkea kaupunkiväestön asioista ja kehuskeltiin äärimmäisen vasemmiston edesottamuksia. Kessu-Pekka epäili, ettei
kovinkaan moni ollut lopulta kyennyt tarkasti seuraamaan, mitä Kekkonen tai muut olivat kulloinkin ohjelmassa puhuneet.590
Toisen kerran Wuolijoen johtamaan keskusteluohjelmaan otettiin Mk:ssa kantaa helmikuussa 1949. Sytykkeen kirjoittelulle antoi US:n Timo (J.W. Tuura), joka paheksui
puhemiehen osallistumista ”pienoisparlamentin leukailukilpailuun”.591 Toisaalta myös
Kekkonen oli vastikään käsitellyt aihetta SK:ssä. Veljenpoika pohti helmikuun 5. päivänä
1949 julkaistussa kolumnissaan syitä ”pienoisparlamentin” kansansuosioon:
Mikä siinä kuulijoita kiinnostaa? Ensinnäkin ajankohtainen aihe. Toiseksi se, että
siinä tulee esille ne käsitykset, mitkä eri oloissa elävillä eri ajatussuuntiin lukeutuvilla kansalaisilla on päivänpolttavista kysymyksistä. Kuulijakin on tavallaan
mukana tuossa kiistelyssä. Hän siinä ikään kuin seuraa kilpa-ajoa ja jännää, miten
hänen hevosensa oikein menestyy - - . Syynä siihen on varmaankin niiden aitous.
Veljenpoika ei kuitenkaan ollut enää tyytyväinen ”pienoisparlamenttiin”. Vaikka hän
tunnusti ohjelman lyöneen ”itsensä läpi”, ei sen tasossa ollut juuri kehumista. ”Keskustelutaso on monestikin alapuolella kaiken arvostelun”, Veljenpoika kritisoi ja jatkoi: ”Joskus saattaa kyllästyneenä ajatella, että tuo rähinä saisi jo loppua.” Hän vaati ohjelman

587. Vpptk I 1948, 488–505; Salokangas 1996, 13.
588. Eerikki, ”Pienoisparlamentti” (haast.). SS 10.2.1949. Ks. myös Pyykkipoika, ”Pienoisparlamentti uusittava?” (haast.). SS 13.10.1949.
589. Hella Wuolijoen kirje STT:n johtokunnalle 11.7.1949. HWK; Velander 1986, 60–64; Paasivirta 1992, 356–
357; Hokkanen 1996, 296–298; Vihavainen 1996, 262. Ks. myös Veljenpoikasi, ”Setä ja veljenpoika”
(nim.). SK 50/1947, 8.
590. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 15.3.1946.
591. Timo, ”Puhemiehet ja puheenjohtajatkin valittu” (pak.). US 2.2.1949.
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arvovallan nostamista kahdesta syystä. Ensinnäkin keskusteluelimen ”vaikutus tapaa käytännöllisesti katsoen koko kansan”. Toisaalta siinä käsiteltiin keskeisimpiä poliittisia ja
taloudellisia kysymyksiä. Veljenpoika surkutteli, että näistä tärkeistä asioista olivat usein
puhumassa ihmiset, ”joilla yhtä poikkeusta lukuun ottamatta ei ole ratkaisevaa sanansijaa
sen ryhmän kannanmäärittelyssä, jota hän edustaa”. Pettynyt kolumnisti ennakoikin ”pienoisparlamentin” muuttuvan ”tyypilliseksi parturituvan edestakaisin heitteleväksi tarinoimiseksi”.592
Mk:n pakinoitsija Tompan Tuomo (Urho Kittilä) kommentoi sekä US:n Timon että
SK:n Veljenpojan kirjoituksia. Pakinoitsijan mukaan Timo ”löi kätensä kyynärpäitä myöten vetelään, kun kävi vaatimaan, että Urho Kaleva Kekkosen on erottava pienoisparlamentista”. Tompan Tuomo tiesi kertoa, että eduskunnan puhemies oli jo jättänyt kyseisen
keskusteluohjelman. Mk:n pakinoitsijan mielestä Timo tekikin itsensä ”naurettavaksi”
sekaantumalla muiden asioihin. Myös Veljenpojan kirjoitus hämmensi Tompan Tuomoa:
”Suomen Kuvalehden ”Veljenpoika” on yhtäkkiä myöskin ryhtynyt halveeraamaan pienoisparlamenttia.” Vaatimukset keskusteluohjelman tason korottamisesta olivat kuitenkin
oikeutettuja, tosin tietyin ehdoin: ”Älkää hiiessä viekö puolueitten johtajia pienoisparlamenttiin, sillä silloin he kirjoittavat ennakolta jokaisen sanan ja tällaista luettua ohjelmaa
on siellä ennestäänkin liikaa.”593
Vuoden 1949 Yleisradiouudistus vaikutti radion ohjelmatarjontaan. Myös ”pakinaparlamentti” koki muutoksen, kun päätäntävalta keskustelijoista siirrettiin Yleisradion johdolta puolueille. SK:n Veljenpoika julkaisi asian johdosta kolumnin marraskuun alussa
1949, jonka sisältö kiteytyi toteamukseen: ”Tätä järjestelyä pidämme vääränä.” Veljenpoika piti hallintotoiminnan periaatteiden vastaisena, että Yleisradio jätti ohjelmasuorittajien määräämisen ulkopuolisten tehtäväksi. ”Pienoisparlamentin osalta asia tapahtui siten,
että yleisradio lähetti eduskuntaryhmille kirjeen, jossa pyydettiin ratkaisemaan, kenet
ryhmä katsoi otolliseksi kehumaan omaansa ja moittimaan muita pienoisparlamentissa”,
Veljenpoika selosti uudistustapahtumaa. Hän arveli keskusteluohjelman suosion laskevan
ja epäili puolueiden nimittämien ehdokkaiden pätevyyttä arvokkaaseen keskusteluun:
Saattaa olla, että yksityiselämässä suorastaan laatuunkäyvä ääni särkee radiosta
välitettynä kuuntelijaparkojen korvia. Vapaasti puhuminen ei liioin ole todistus
vapaan kansalaisen sivistystasosta, mutta radiokeskusteluun ei pidä päästää miestä,
joka touhukkaasti tankkaa nälkävuoden pituisia lauseitaan, itsekään tietämättä,
milloin virke loppuu ja alkaa ja mitä jo tuli sanotuksi. Asianomainen itse ei aina
ole varustettu riittävällä itsekritiikillä, joten hän, jollei yleisradion johto saa määrätä, saattaa tulla puolueensa puolesta puhumaan, vahingoksi porukalle itselleen.
Veljenpoika vaati määräysvallan säilyttämistä Yleisradion johdolla. Uudistuksen etu
oli ”näennäinen ja hyöty kyseenalainen”. Omaa kriittistä puheenvuoroaan Veljenpoika
puolusti kansalaisoikeuksillaan. Hänen mukaansa Yleisradion moittiminen oli ”kansalaisten hyvin varjeltava perusoikeus”.594
Veljenpojan kolumni sai vastakaikua niin SS:n kuin Mk:n pakinoitsijoilta. Ensimmäisenä Kekkosen vuodatusta ennätti kommentoimaan Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen), joka oli
johtanut ”Hellaradion” lopullisesti kaatanutta hyökkäystä595. SS:n pakinoitsija yhtyi Vel592.
593.
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jenpojan käsitykseen Yleisradion arvosteluvapaudesta. Kaikesta muusta hän oli Kekkosen
kanssa eri mieltä. Jahvetti ei epäillyt puolueiden kykyä nimittää päteviä ehdokkaita
radio-ohjelmaan, toisin kuin Veljenpoika, joka oli ”Hellarouvan kannalla”. ”Muutenhan
voitaisiin nimittään vaikkapa Matti Klemettilä596 maalaisliiton edustajaksi sillä perusteella, että hän on joskus asunut maaseudulla”, pakinoitsija selitti. Puolueiden päätäntävallan lisääntyminen takasi Jahvetin mielestä keskustelun ja keskustelijoiden tietämyksen
tason. ”Pienoisparlamenttiin” ei päässyt kuka tahansa ”päätänsä aukomaan”. Toisaalta
Jahvettikaan ei ollut vielä tyytyväinen uudistuneeseen keskusteluohjelmaan. Hän ehdotti,
että keskustelijajäseniä vaihdettaisiin ”hieman sen mukaan, mistä asiasta kulloinkin joristaan”.
SS:n pakinoitsija tulkitsi Veljenpojan kolumnin päämääräksi ”vitaista” sosialidemokraatteja puolueettoman lehden palstoilla. ”Siitä on kenkä puristanut, kuten joskus aikaisemminkin”, Jahvetti vakuutti ja viittasi Veljenpojan jatkuviin Fagerholmin hallituksen
vastaisiin hyökkäyksiin. Pakinoitsija ihmetteli Kekkosen näkemiä vaaroja sosialidemokraattien vallan kasvusta Yleisradiossa samalla, kun ”Hellarouvan enemmän tai vähemmän naamioitu kommunistinen propaganda oli vain kuin kärpäsen surinaa Veljenpojan
korvissa”. SS:n pakinoitsija etsi perusteita Veljenpojan väitteisiin sosialidemokraattien
vallan kasvusta, mutta turhaan. Esiteltyään kaikki Yleisradion palveluksessa toimineet
puolueen jäsenet Jahvetti päätyi ”Elon laskuopin mukaan” vain kahteen. Hän jättikin
Kekkosen valittelut omaan arvoonsa ja syytti tätä kommunistivehkeilyistä.597
Mk:n Tompan Tuomo oli päinvastaisilla linjoilla. Veljenpojan kolumni tyydytti pakinoitsijaa. Hän totesi kolumnistin tyytymättömyyden ”pienoisparlamentin” tasoon ja siteerasi laajasti Veljenpojan tekstiä. Kekkosen ”valittelut” keskusteluohjelman muutoksista
olivat Tompan Tuomon mielestä perusteltuja: ”Jokainen voi itse todeta, että pienoisparlamentin asiallisuus on lisääntynyt, mutta kansanomaisuus kärsinyt”. Keskusteluohjelman
virallistuminen saattoi pakinoitsijan mukaan aiheuttaa kuulijakunnassa alemmuuskompleksia, ”tiedon ja taidon osalta”.598
Keskustelu pienoisparlamentista päättyi tällä erää Tompan Tuomon pakinaan. Etenkin
Maalaisliitossa ristiriitaisia tunteita herättänyt ”pakinaparlamentti” muutti radiouudistuksen myötä luonnettaan. Samoin muuttui koko Yleisradio. Hella Wuolijoen johdolla
vasemmistovetoiseksi kehittyneestä laitoksesta tuli radiolain uudistuksen johdosta moniarvoinen ja poliittisesti aiempaa sitoutumattomampi tiedonvälittäjä. Kansa oli tyytyväinen
Yleisradion ”puhdistamiseen”. Erityisesti Maalaisliiton kannattajat kehuivat ohjelmiston
parantuneen.599 Kekkonen oli puolueen enemmistön kanssa eri linjoilla ainakin ”pienoisparlamentista”. Ohjelman entinen aktiivijäsen purki pettymystään uudistunutta keskuste-

596. Matti Klemettilä oli aktiivinen politiikan seuraaja, muttei koskaan kansanedustaja. Hän kulki poliittisissa
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luohjelmaa kohtaan. Mk:n pakinoitsijat myötäilivät Kekkosen kannanottoja jokaisessa
”pienoisparlamenttia” käsitelleessä kirjoituksessaan. Lehden linjaan ei vaikuttanut Maalaisliiton kannattajien piirissä vallinnut paheksunta Kekkosen aktiivisuutta kohtaa. Mk
mukautui sujuvasti myös kannanmuutokseen, jonka Veljenpoika teki vuoden 1949 alussa.
Entisestä ”pakinaparlamentin” aktiivijäsenestä tuli yllättäen sen suorasukainen arvostelija.
Kekkosen kytköksiä ”pienoisparlamenttiin” käsittelivät myös SS ja US. Sosialidemokraattien pää-äänenkannattaja kritisoi Kekkosen kannanottoja. Lehden pakinoitsija Jahvetti tulkitsi Veljenpojan kolumnit osaksi hänen SDPeen vastaista taisteluaan. US ei pitänyt sopivana eduskunnan puhemiehen osallistumista ”pienoisparlamentiin”.

4.5 Kekkos-kannanotot satunnaisia – arvostelua vasemmalta
Kekkonen vetäytyi politiikanteon valtauomalta tappiollisen pääministerikilvan jälkeen
1946 ja siirtyi Suomen Pankin johtokuntaan. Hän jatkoi edelleen myös kansanedustajana.
Kekkonen oli kuitenkin ajautunut poliittiseen paitsioon. Paluu politiikan kärkeen vei vuosia.
Suomen johtavan lehdistön suhtautuminen Kekkoseen vuosina 1946–1949 noudatteli
pitkälti samoja linjoja kuin vuosina 1944–1946. Suopeimmin Kekkoseen suhtautui Mk.
Pentti Sorvalin luotsaama Maalaisliiton helsinkiläinen päälehti ei kyseenalaistanut Kekkosen toimia missään vaiheessa. Lehti tuki puoluemiestään uskollisesti, vaikka kirjoitusaktiivisuus jäikin 1940-luvulla vielä vähäiseksi. Myös HS ja US suhtautuivat myönteisesti Kekkoseen. Valtakunnan ykköslehden kannanotoista vastasi käytännössä pakinoitsija Eero (Lassi Hiekkala). Häntä säesti piirtäjä Oskari Räisänen (O.R.). US:n Kekkos-kirjoitukset jakaantuivat puolestaan sekä pääkirjoitus- että pakinapalstalle. Kokoomuksen päälehden pakinoista vastasi Timo (J.W. Tuura). Porvarilehdet olivat tyytyväisiä
Kekkosen toimiin eduskunnan puhemiehenä. Hänen työnsä nuijan haltijana pidettiin korrektina ja tehokkaana. Hbl ei ilmaissut kantaansa Kekkoseen vielä toisenkaan tutkimusjakson aikana.
VS hapuili Kekkos-kommenteissaan. Lehti antoi tunnustusta ja kritisoi. Epämääräinen
Kekkos-suhde näkyi esimerkiksi vuoden 1947 välikysymyskeskustelun yhteydessä. Kekkosen allekirjoittamaa kysymystä arvosteltiin, mutta hänen osuuttaan välikysymyksen
laadinnassa vähäteltiin. Sama toistui vuoden 1948 puhemiesvalintojen yhteydessä ja Kekkosen SNS:ssa 1949 pitämän puheen jälkimainingeissa. VS ruoti Kekkosta kärjekkäästi
lokakuussa 1949. Lehden pääkirjoituksen tekijä ja pakinoitsija olivat pahoillaan puhemiehen toiminnasta rikoslain kumoamisasiassa, kun Kekkonen ei ottanut käsittelyyn lakialoitetta, jonka kommunistit jättivät eduskunnan käsiteltäväksi niille varatun aikarajan jo
umpeuduttua. Kekkos-kritiikkiä pehmennettiin kirjoitusten viimeisissä lauseissa.
Kriittisimmin Kekkoseen suhtautui edelleen niin pääkirjoitus- kuin pakinapalstallakin
SS. Missä oikeusministeri Kekkosta pöllyytettiin aiemmin sotasyyllisyyskysymyksen johdosta, Kekkos-kritiikki liittyi tällä kertaa hänen Fagerholmin hallitukseen kohdistamiinsa
hyökkäyksiin. Tosin SS:n pääkirjoituksen tekijä, ilmeisesti Unto Varjonen, puhutteli Kekkosta ”yleiseksi syyttäjäksi” jo vuoden 1947 välikysymyskeskustelun yhteydessä. Toi-
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saalta pakinoitsija Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen) vihjaili Kekkosen ja kommunistien yhteistyöhön. Eduskunnan puhemiehenä Kekkosta ei arvioitu SS:ssa.
Sosialidemokraattien pää-äänenkannattajassa tapahtui useita toimittajavaihdoksia vuosina 1946–1949. Tämän tutkimuksen kannalta merkittävin henkilövaihdos tehtiin pakinaosastolla. Lehden pakinoista vastannut Muste-Maalari (Ano Airisto) kuoli 1947 ja hänen
tilalleen valittiin Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen). Pakinoitsijavaihdos terävöitti entisestään
kyseisen palstan Kekkos-kritiikkiä. SS:ssa tapahtui myös päätoimittajavaihdoksia, jotka
eivät vaikuttaneet erityisemmin lehden Kekkos-suhteeseen. Atte Pohjanmaan ja Penna
Tervon aikana Kekkos-kritiikki oli pääkirjoituspalstalla hieman voimakkaampaa kuin
päätoimittajan tehtäviä vuodesta 1947 vuoden 1948 helmikuuhun hoitaneen Unto Varjosen kaudella. Sekä pakinoitsija Kilpeläinen että päätoimittajat Varjonen ja Tervo kuuluivat asevelisosialistien kärkinimiin. Vivahde-erot lehden Kekkos-kritiikissä kytkeytyivätkin pikemminkin ajan poliittisiin kädenvääntöihin kuin päätoimittajan henkilökohtaisiin
Kekkos-suhteisiin. Oma vaikutuksensa oli Kekkosen poliittisella painoarvolla, joka oli
alimmillaan juuri Varjosen päätoimittajakaudella.
Vuoden 1946 pääministerikamppailun vilkastuttama lehdistön Kekkos-kirjoittelu jäi
lyhyeksi. Kekkosen tappio pääministerikilvassa ja paluu rivikansanedustajaksi laskivat
Kekkosen kiinnostavuutta. Hänen nousujohteinen julkisuusarvonsa lopahti. Suomen johtava lehdistö sulki palstansa Kekkos-aineistolta lähes tyystin. Poikkeuksen muodosti valtakunnan ykköslehti HS ja etenkin sen pakinoitsija Eero. Hän kirjoitti kuusi Kekkosta
kommentoivaa pakinaa vuoden 1946 lopulla. Niiden aiheet koskettelivat yleensä sisäpolitiikkaa. Myöskään SS ei unohtanut Kekkosta täysin. Aihetta pidettiin avoimena yhdellä
pääkirjoituksella ja artikkelilla. Muu lehdistö ei huolinut Kekkosta palstoilleen enää vuoden 1946 lopulla.
Lehdistön passiivinen Kekkos-kirjoittelu jatkui vuoteen 1949 saakka (Taulukko 3).
Kekkonen toimi siihen asti julkisuudelta varjossa. Kirjoitusaktiivisuuteen ei vaikuttanut
sen enempää Kekkosen nousu eduskunnan puhemieheksi kuin hänen keskeinen roolinsa
YYA-sopimusneuvotteluissakaan 1948. Vuonna 1947 aktiivisimmaksi Kekkos-kirjoittajaksi osoittautui sosialidemokraattien pää-äänenkannattaja, sekin vain kuudella Kekkosta
käsitelleellä kirjoituksellaan. Kirjoittelun volyymissa ei tapahtunut merkittävää muutosta
vuoden 1948 aikana. SS:n aseman eniten Kekkos-aineistoa julkaisseena lehtenä voitti HS,
jonka palstoilla julkaistiin Kekkosesta viisi kirjoitusta.
Valinta eduskunnan puhemieheksi ja keskeinen asema YYA-neuvotteluissa piristivät
paitsioasemaan ajautunutta Kekkosta ja antoivat hänen uralleen uutta nostetta 1948–1949.
Kekkosen paluu parrasvaloihin pantiin merkille pian Suomen johtavassa lehdistössä. Kirjoitusaktiivisuus lisääntyi vuoden 1949 aikana ensi kertaa reiluun kahteen vuoteen. Kekkosesta julkaistiin elokuun loppuun mennessä 26 kantaaottavaa kirjoitusta. Nousua edelliseen vuoteen oli peräti 73,3 %. Muutosta korostaa se, ettei 1949 kirjoitusmäärissä ole
otettu huomioon vuoden neljää viimeistä kuukautta, jolloin Kekkos-kirjoittelu oli hyvin
vilkasta. Tällöin lähteet osoittavat suunnan jo kääntyneen lähestyviin presidentinvaaleihin. Vuoden viimeisinä kuukausina Kekkonen nähtiin nimenomaan Maalaisliiton presidenttikandidaattina.
Vuoden 1949 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana aktiivisimmaksi Kekkos-kirjoittajaksi palasi jälleen päävastustaja, sosialidemokraattien pää-äänenkannattaja. SS kolminkertaisti yhdeksällä kirjoituksellaan vuoden 1948 Kekkos-kirjoitustensa määrän.
Myös aiempina vuosina vaatimattomasti puolueensa aktiivisimmista poliitikoistaan käsi-
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tellyt Mk ryhdistäytyi. Lehti julkaisi edelliseen vuoteen nähden yli kaksinkertaisen määrän Kekkos-aineistoa keväällä ja kesällä 1949. HS, US ja VS pysyttelivät edelleen passiivisina. Kokonaan Kekkosesta vaikeni ainoastaan suomenruotsalaisten pää-äänenkannattaja Hbl. Lehti ei kommentoinut Kekkosta palstoillaan kertaakaan.
Toisen tutkimusjakson aikana (28.3.1946–31.8.1949) Kekkosta käsiteltiin Suomen
johtavassa lehdistössä kaikkiaan 67 kirjoituksessa. Kirjoitusaktiivisuus muuttui vuoden
1946 kevään romahduksen jälkeen hitaasti, mutta kuitenkin nousujohteisesti. Eri lehtien
keskinäiset sijat säilyivät lähes ennallaan vuosiin 1944–1946 nähden (Taulukot 2 ja 3).
Aktiivisimpana Kekkos-kirjoittajana jatkoi edelleen päävastustaja SS, joka julkaisi noin
30 % tutkimusjakson aikaisesta johtavan lehdistön Kekkos-aineistosta. Lehti rakensi huolella estettä Kekkosen poliittisen uran nousulle. Merkittävimmän kasvun sai aikaan valtakunnan päälehti HS, joka kipusi reilun 28 prosentin osuudellaan aivan SS:n kantaan.
Muutos oli merkittävä, sillä vielä edellisen tutkimusajanjakson aikana (17.11.1944–
27.3.1946) valtakunnan ykköslehden kirjoittelu ylsi vaivoin 9 prosenttiin. Muiden lehtien
osalta tilanne säilyi lähes ennallaan. Mk:n osuus johtavan lehdistön kokonaiskirjoittelusta
oli noin 18 % ja US:n reilut 13 %. Kansandemokraattien VS prosenttiosuus tippui reilusta
18 %:sta noin 10 %:iin. Eniten kirjoitusaktiivisuus laski Hbl:ssa, joka sulki palstansa
Kekkos-aineistolta tyystin. Passiivisuus ihmetyttää, sillä vielä edellisen tutkimusajanjakson aikana lehti julkaisi vajaat kymmenen prosenttia johtavan sanomalehdistön Kekkos-aineistosta.
Taulukko 3. Urho Kekkosta käsittelevien kirjoitusten määrät sekä eri lehtien kirjoittelun
suhteellinen osuus johtavien sanomalehtien yhteenlasketusta Kekkos-kirjoittelusta
28.3.1946–31.8.1949.
1946

1947

1948

1949

HS

9

1

5

4

Yhteensä
19 (28,4 %)

Hbl

-

-

-

-

- (0 %)

Mk

-

2

3

7

12 (17,9 %)

SS

2

6

3

9

20 (29,9 %)

US

-

3

3

3

9 (13,4 %)

VS

-

3

1

3

7 (10,4 %)

11 (16,4 %)

15 (22,4 %)

15 (22,4 %)

26 (38,8 %)

67 (100 %)

Yhteensä

Lähde: HS, Hbl, Mk, US, SS ja VS 28.3.1946–31.8.1949.

Kekkos-kirjoitusten jakaantumisessa lehtien eri palstoille ei tapahtunut radikaaleja
muutoksia ensimmäisen ja toisen tutkimusjakson aikana (Kuviot 9 ja 10). Jo ensimmäisen
tutkimusjakson aikana vallinnut Kekkos-kirjoittelun pakinapainotteisuus vahvisti asemiaan 1940-luvun lopulla, vaikka pakinoiden prosentuaalinen osuus kokonaiskirjoittelusta
kääntyikin hienoiseen laskuun. Vuosien 1946–1949 aikana julkaistusta Kekkos-materiaalista 51 % oli pakinoita, kun vastaava luku 1944–1946 oli 52 %. Pääkirjoitusten osuus
laski 45 %:sta 37 %:iin. Muun materiaalin määrä lisääntyi ensimmäisen tutkimusjakson
3 %:sta toisen tutkimusjakson 12 %:iin. Kekkosta kommentoitiin enenevissä määrin lehden muilla foorumeilla, kuin pääkirjoitus- ja pakinapalstoilla.
Vaikka Kekkos-kirjoitusten jakaantuminen lehtien eri palstoille noudatteli aiempaa
trendiä, tapahtui lehtien keskinäisissä sijoissa muutoksia. Sekä aktiivisimman pääkirjoi-
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tuksen tekijän että uutterimman pakinoitsijan nimet vaihtuivat. Ensimmäisellä tutkimusperiodilla (17.11.1944–27.3.1946) suhteellisesti eniten Kekkos-aiheisia pääkirjoituksia
julkaissut US joutui luopumaan asemastaan toisen tutkimusjakson aikana sosialidemokraattien pää-äänenkannattajan hyväksi. SS:n pääpalstalla käsiteltiin Kekkosta yhdeksän
kertaa. Luku merkitsi 36 %:ia kaikista johtavan lehdistön Kekkosta kommentoineista pääkirjoituksista ajalla 28.3.1946–31.8.1949. Vahvan nousun teki myös HS, joka nosti itsensä
peränpitäjän asemasta toiseksi aktiivisimmaksi pääkirjoituksen tekijäksi 24 %:n osuudella. VS lisäsi niin ikään pääkirjoitusmateriaaliaan reilusta 13 %:sta 20 %:iin. Mk:n
osuus Kekkosta käsittelevien pääkirjoitusten kokonaismäärästä laski 20 %:sta 8 %:iin ja
US:n 26,7 %:sta 12 %:iin. Hbl ei julkaissut yhtään Kekkosta kommentoinutta pääkirjoitusta 1940-luvun lopulla.
Valtakunnan päälehden aktivoituminen näkyi myös pakinapalstoilla. Ensimmäisen tutkimusjaksoni ylivoimaisesti aktiivisin Kekkos-pakinoitsija, SS:n Muste-Maalari, ja hänen
seuraajansa Jahvetti joutuivat tekemään tilaa HS:n Eerolle. SS:n pakinamäärän laskiessa
41,2 %:sta 23,5 %:iin HS:n suhteellinen osuus koko johtavan sanomalehdistön
pakina-aineistosta nousi 11,8 %:sta 32,3 %:iin. Myös Mk:n ja US:n Kekkos-aiheiset pakinat yleistyivät. Maalaisliiton helsinkiläinen pää-äänenkannattaja ylsi yhdeksällä pakinallaan 26,5 %:n osuuteen. Kokoomuksen pää-äänenkannattajan aineisto riitti puolestaan
11,8 %:n osuuteen johtavan lehdistön pakinamäärästä. Kansandemokraattien äänitorvi
vähensi merkittävästi Kekkos-pakinointiaan. Aiemman 23,5 %:n sijaan VS julkaisi toisen
tutkimusajanjakson aikana enää 5,9 % johtavan lehdistön Kekkos-pakinoista. Passiivisempana pysytteli vain Hbl, jonka pakinoitsijat eivät huolineet Kekkosta palstoilleen.
Muiden Kekkos-kirjoitusten kuin pääkirjoitusten ja pakinoiden määrä lisääntyi tasaisesti koko lehdistössä. Vaikka muun materiaalin osuus kasvoi suhteellisesti mitattuna
rajusti 1940-luvun puolivälin jälkeen, ei sen osuus noussut lukumääräisesti kovinkaan
korkeaksi (1 → 8).
Pääk irjoituk set
Pakinat
Muut

12%
37%

51%

Kuvio 10. Kekkosta käsittelevien kirjoitusten jakautuminen pääkirjoitus- ja pakinapalstoille
tai muualle lehteen 28.3.1946–31.8.1949.
Lähde: HS, Hbl, Mk, US, SS ja VS 28.2.1946–31.8.1949.

5 Tappio presidentinvaalissa 1950
5.1 Kuva-arvoitus käynnistää lehtikirjoittelun
Urho Kekkosen paluu politiikan kärkeen huipentui kilpailuun maan korkeimmasta virasta 1950. Vakavat keskustelut hänen ehdokkuudestaan aloitettiin kevättalvella 1949, kun
hänen lähipiirinsä kokoontui presidentinvaalien merkeissä. Paikalla olivat vaalipäällikkö
Arvo Korsimo600, Kauno Kleemola, Reino Kuuskoski, Ahti Karjalainen ja Kustaa Vilkuna. Heillä oli toteutettavana strategia, joka sisälsi kaksi pulmallista vaihetta: Kekkonen oli
saatava ensin Maalaisliiton ehdokkaaksi, sitten presidentiksi.601
Tuuli löi vastaan heti urakan alussa. Huhtikuun lopulla 1949 kokoontunut Maalaisliiton puoluevaltuuskunta ei yksimielisesti innostunut Kekkosen ehdokkuudesta. Kokouksessa oli väkeä, joka piti Kekkosen asettumista istuvan presidentin vastaehdokkaaksi
sopimattomana, varsinkin kun sellaisen asetelman esitteleminen soveltui heidän Kekkosvastaisiin ajatuksiinsa. Osa puoluevaltuuskunnan jäsenistä taas asettui varauksetta tukemaan Kekkosta. Kainuun piiri oli jo huhtikuun alussa päättänyt ryhmittyä Kekkosen kannalle ja edusti alueensa puolueväen näkemyksiä myös valtuuskunnassa. Kunnioitus istuvaa presidenttiä kohtaan sekä vahva Kekkos-vastainen oikeistosiipi antoivat kokouksesta
ristiriitaisen vaikutelman. Puoluevaltuuskunta kuitenkin taipui lopulta kompromissiin,
jossa istuva presidentti otettiin huomioon. Kokous päätti, ettei Maalaisliittokaan pyytäisi
Paasikiveä jatkamaan, elleivät muut puolueet tekisi niin. Tämän jälkeen Korsimon johtama Kekkos-kampanja jatkui kulissien takana epävirallisissa merkeissä.602
600. Johannes Virolaisen mukaan Korsimo (1901–1969) oli ehkä läheisin Kekkosen tuki- ja luottomies. Hän
solmi Kekkoseen kiinteät suhteet jo 1945. Jo varsin aikaisessa vaiheessa Korsimon tavoitteena oli saattaa
Kekkonen ”linnaan”. Virolainen 2000, 68. Korsimon ja Kekkosen suhteesta ks. Virkkunen 1976.
601. Suomi 1988, 423.
602. Ml:n puoluevaltuuskunnan ptk 25.–26.4.1949; keskushallituksen ptk 16.2, 24.4.1949; Kainuun piiritoimikunnan ptk 11.4.1949. KMA; ”Suunnitelma presidentin valitsijamiesvaaleja varten”. Laat. Arvo Korsimo.
1.4.1949; Suomi 1988, 422–423, 430, 438. Juho Annala, Juho Koivisto ja Sampsa Aittoniemi eivät suostuneet Kekkosen valitsijamiesehdokkaiksi. Väänänen 1987, 29. Arvo Korsimo oli jo elokuussa 1949 sillä
kannalla, että ”reilu peli ja selvä päätös”. Hän syytti ehdokaspäätöksen venymisestä Kekkosta ja Sukselaista: ”Olette varovaisia ja pelkäätte yllätyksiä.” ”Tasavallan presidentin valitsijamiesvaalit 1950”. Muistio
veljille Kekkonen & Sukselainen. Laat. Arvo Korsimo. 20.8.1949, UKA 21/7.

148
Kesän mentyä tilanne oli jo muuttunut niin, että syyskuun 20. päivänä 1949 Kekkonen
valittiin virallisesti Maalaisliiton presidenttiehdokkaaksi. Kekkonen itse suhtautui vieläkin ehdokkuuteensa niin varovaisesti, että hänen toivomuksestaan tietoa ei päästetty julkisuuteen. Politiikan pelikentän taiturina hän halusi turvata selustansa ja seurata vielä toistaiseksi ehdokasasetelman kehittymistä. Menikin marraskuun alkuun ennen kuin varsinainen vaalikampanja päästiin avaamaan Maalaisliiton Kekrijuhlassa Kuhmossa.603
Tästä salamyhkäisyydestä seurasi tietysti, että lehdistö sai tietoja niukasti tai ei lainkaan. Kirjoittajat, jotka vaivautuivat spekuloimaan Kekkosen mahdollisella ehdokkuudella, joutuivat perustamaan käsityksensä huhuihin ja arvailuihin. Tällaisia kirjoituksia
alkoi kuitenkin esiintyä jo kevätkesästä 1949.604 Kun kirjoittelulle ei ollut tosiasiallista
pohjaa, kiinnostus jäi ohueksi. Vasta vuoden lopulla lehdistö heräsi tässä asiassa eloon ja
tekikin sen laajalla rintamalla.
Syksyn puoluevaltuuskunnan kokouksen jälkeen Mk:n Kessu-Pekka (Pentti Sorvali) ei
malttanut olla raaputtamatta salaperäisyyden pintaa. Itse asiassa hän lipesi salassapitovelvollisuudestaan käynnistämällä pakinassaan arvoitusleikin. Hän kehotteli lukijoitaan kaivamaan esiin parin päivän vanhan Mk:n ja käyttämään ”hoksottimiaan”. Hän neuvoi lukijoitaan tutkimaan selostusta puoluevaltuuskunnan kokouksesta ja selvittämään jutun yhteydessä julkaistun kuvamateriaalin avulla puolueen ehdokaspäätöksen: ”Eräässä noista
kuvista nähtiin puhumassa muuan tunnettu maalaisliittolainen, jonka ehdokkuudesta presidentinvaaleissa on useinkin mainittu. Mikäli arv. lukijoilla on toissapäiväinen numero
tallella, niin sopii tutkia, onko siinä ´kuva-arvoitus`, joka antaa vastauksen uteliaisiin
kysymyksiin.” Kessu-Pekalla ei ollut lupaa ”pukahtaa asiasta puolta sanaa”, saatikka
”nykäistä esiripun narusta ja paljastaa kaikelle kansalle” Kekkosen ehdokkuutta. Vihjeestä ei kuitenkaan jäänyt epäselvyyttä. Pakinoitsijan mielestä ei ollut ”ollenkaan yhdentekevää, kenet tasavallan päämiehen tuolille seuraavaksi 6-vuotiskaudeksi istutetaan”.605
Kessu-Pekan kuvaleikkiin tarttui välittömästi vanha vihollinen, SS:n pakinoitsija Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen), jota ärsytti tämän kuva-arvoitus. Hän nimitti Mk:n pakinoitsijan
”tekopartaiseksi salaneuvokseksi” ja Kekkosen ”klanipääksi”. Kekkosen nimeä pakinoitsija ei paljastanut. Pakinan päätös oli kuvaava: ”Duoda, duoda, voiskohan salaneuvos
Kessu-Pekka kammata siitä päältä hieman kahvinporoja pois, että nähtäisiin, nousevatko
sen kuva-arvoituksen hiukset yhtään pinnalle. Vai onko se aivan klanipäinen. Arvaaminen
tulisi silloin hieman helpommaksi.”606
Kessu-Pekan vihje ei laajemmin herättänyt lehdistöä. Muu lehdistö vaikeni. Kekkosen
persoona ei vielä tässä vaiheessa herättänyt lehdistössä erityisempiä poliittisia intohimoja.
Tämä sopi sekä Kekkoselle että Maalaisliitolle, joka ei halunnut vielä ehdokkaan nimeä
julkisuuteen. HS kertoi 22. syyskuuta Maalaisliiton puoluevaltuuskunnan kokouksesta,
mutta Kekkosen ehdokkuudesta se ei maininnut sanaakaan. Valtakunnan ykköslehteä ei
kiinnostanut lähteä selvittelemään edes Kessu-Pekan kuva-arvoitusta. Vasta lokakuun 29.
603. Ml:n puoluevaltuuskunnan ptk 20.9.1949. KMA. Ks. myös Ml:n keskushallituksen keskusteluptk 4.9.1949.
KMA; Kekkosen puhe Ml:n Kekrijuhlassa Kuhmossa 6.11.1949, UKA 3/6; Suomi 1988, 431.
604. Ks. esim. Paavonpoika, ”Keskustan katsauksia” (pak.). Mk 30.3.1949; Jahvetti, ”Aluspiimää” (pak.). 24.5;
Jahvetti, ”Rikollista törkeyttä” (pak.). 28.5; Jahvetti, ”Spiritus rectorista” (pak.). SS 15.6.1949; Suti, ”Maakunnissa kaavaillaan” (pak.). VS 10.5.1949.
605. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 23.9.1949.
606. Jahvetti, ”Klanipäinen kuva-arvoitus” (pak.). SS 24.9.1949. Ks. myös Jahvetti, ”Taaplaavat tyylillään”
(pak.). SS 20.10.1949.
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päivänä 1949 lehden kantaaottavassa aineistossa esiintyi Kekkosen nimi yhtenä presidenttiehdokkaana.607
VS käsitteli Maalaisliiton puoluekokousta päivää myöhemmin (23.9.) kuin HS, mutta
Kekkosen ehdokkuus pysyi siinäkin salassa. Lehti liitti hänet presidenttipeliin kuitenkin
hieman aikaisemmin kuin HS, lokakuun 23. päivänä608, jolloin presidenttikeskusteluun
liittyi myös US:n pakinoitsija Timo609.

5.2 Rintamalinjat muodostuvat
5.2.1 Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet maltillisina
Loppusyksystä 1949 alkoi suomalainen johtava lehdistö etsiä vaalitaisteluun asemia. Oli
hahmottumassa kolme rintamaa. Paasikiven kannalle asettuivat Edistyspuolueen, Kokoomuksen, SDP:n ja RKP:n lehdet, vaikka varmuus presidentin ehdokkuudesta saatiinkin
vasta valitsijamiesvaalien aattona.610 Urho Kaleva Kekkosta tuki Maalaisliiton Mk. Mauno Pekkala, josta tuli presidenttiehdokas 13.11.1949, sai tuekseen kansandemokraattien
VS:n.611 Lehdet olivat näin saaneet ehdokkaansa, joiden puolesta taittaa peistä 16.–17.1.
1950 pidettäviä valitsijamiesvaaleja varten. Kekkonenkin nousi otsikoihin ja artikkeleihin laajalla rintamalla, vaikka kantaaottavan aineiston määrässä oli suuria eroja (Taulukko 4).
HS tuki Paasikiveä, jonka jatkoajasta se oli varma. Pääkirjoituksen tekijä totesi jo lokakuun 5. päivänä 1949, että ”hyvin laajoissa kansalaispiireissä toivotaan nykyisen tasavallan presidentin, J. K. Paasikiven suostuvan edelleen jatkamaan toimikauttaan”. Jatkoaika
myönnettäisiin kuitenkin avoimesti. Valinnan suorittaisivat joko eduskunta tai valitsijamiehet. HS kallistui eduskunnan kannalle, vaikka pitikin sellaista valintatapaa ongelmallisena, koska se merkitsisi poikkeamista valtiosäännöstä. Lehden mukaan menettelyä taas
puolsi se, ettei yksikään puolue ollut vielä julkisesti nimennyt omaa ehdokastaan. Sitä
paitsi millään puolueella ei sen mielestä ollut presidenttiehdokkaaksi ”sellaista valmista
miestä”, joka saavuttaisi valitsijamiesten yksimielisen kannatuksen. ”Jos presidentin vaalin lopputulosta voidaan pitää jo ennakolta varmana, kuten asia olisi siinä tapauksessa,
että presidentti Paasikivi suostuisi vaaliin, saattaisi tuntua tarpeettomalta panna ollenkaan
käyntiin valitsijamiesvaalikoneistoa, jonka kustannukset nousevat kymmeniin miljooniin
markkoihin”, HS:n pääkirjoituksen tekijä selitti.612
607. ”Linjojen selvittelyä”. 22.9; ”Linjat selvenevät”. HS 29.10.1949. Kekkosen ehdokkuudesta julkaistiin uutinen jo 6.10.1949. ”Presidentinvaali jää valitsijamiesten toimitettavaksi” (uutinen). HS 6.10.1949.
608. ”Eduskunta vai valitsijamiehet”. 23.9; Hapan, ”Pimeälyhtyiset ja majuri evp Makkosen kynttilä” (pak.). VS
23.10.1949. Viittaus Kekkosen ehdokkuuteen on peitellysti myös pakinassa 5.10. Suti, ”RL 16:24 ja puhemies”. VS 5.10.1949.
609. Timo, ”Vaalitaistelun alkaessa” (pak.). US 23.10.1949. Lehti kirjoitti Kekkosen liittyneistä huhuista jo 4.10,
mutta kertoi Ml:n katkaisseen niiltä siivet. ”Puolueet ja presidentinvaalit” (art.). US 4.10.1949.
610. J.K. Paasikivi 14.1.1950. Paasikivi1986, 68–69; ”Pres. Paasikiven ehdokkuus” (ilmoitus). HS 15.1.1950.
611. SKDL:n liittoneuvoston ptk 13.11.1949. KsA.
612. ”Presidentinvaalin valmistelut”. HS 5.10.1949.
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HS:n toimitukseen oli kuitenkin tullut tietoja, joiden mukaan Maalaisliitolla oli presidentin vaalin suhteen omat suunnitelmansa. Maalaisliitto oli kytkemässä tukensa istuvalle presidentille hallituskysymykseen Kekkosen ehdotuksesta. Paasikivelle oltiin valmiita myöntämään kahden vuoden jatkoaika, mikäli Fagerholm jättäisi paikkansa ja tilalle
muodostettaisiin porvarienemmistöinen hallitus. Pääministerinä olisi tietysti Kekkonen.
Presidentin jatkokautta koskevan poikkeuslain laatisi uusi hallitus. Maalaisliiton suunnitelma kariutui kuitenkin sosiaalidemokraattien vastarintaan. SDP ei hyväksynyt Maalaisliiton ehdotusta hallitusratkaisun aikaistamisesta ja poikkeuslakimenettely kariutui.613
Maalaisliiton vaatimus oli HS:n mielestä yllättävä, jopa ennennäkemätön. Lehden
kiukku puoluetta kohtaan voimistui poikkeuslakimenettelyn kariuduttua. Myöskään Maalaisliiton varhainen ilmoitus omasta presidenttiehdokkaasta ei miellyttänyt lehteä. HS:n
pääkirjoituksen tekijä epäili Maalaisliiton perimmäiseksi tavoitteeksi Paasikiven syrjäyttämistä. ”Tämä toiminnan ripeys vahvistaa käsitystä, että suunnitelmat ovat olleet etukäteen lukkoon lyötyjä ja että kysymys on ollut lopultakin vain manööveristä, jolla on
haluttu pelata pois nykyinen presidentti ainakin tässä vaiheessa”, lehti päivitteli. Pääkirjoituksen tekijä piti Maalaisliittoa syyllisenä poikkeuslakimenettelyn kaatumiseen, vaikka
puolue itse syyttikin asiasta sosialidemokraatteja. HS:n mielestä Maalaisliitto yritti syytöksillään vain ”pestä kädet puhtaiksi” itse aiheuttamastaan sotkusta.614 Juhani Suomen
mukaan Kekkosen ehdokkuutta ajaneet maalaisliittolaiset pyrkivätkin ”tieten tahtoen
kariuttamaan neuvottelut”. Kritiikiltä suojauduttiin vierittämällä syy SDP:n syliin.615
HS:n Kekkos-kirjoittelu jäi vuoden 1950 presidentinvaalikampanjan aikana vähäiseksi. Pääkirjoituspalstalla Kekkonen mainittiin ensimmäisen kerran lokakuun 29. päivänä 1949. Tällöinkin Kekkos-viittaukset jäivät niukoiksi. Valtakunnan päälehti pyrki asiallisuuteen. Tavoite ei koskenut vain lehden tukemaa Paasikiveä vaan muitakin ehdokkaita: ”Pääehdokkaamme ovat valtiomme arvovaltaisimmissa asemissa, joten jo maan ja
kansan oma kunnia edellyttää asiallisuutta ja tahdikkuutta henkilökysymyksissä.”616
Myös Kekkosen osalta HS noudatti linjaansa. Se ei julkaissut ainoatakaan Maalaisliiton
presidenttiehdokasta halventavaa kirjoitusta valitsijamiesvaaleja edeltäneen vaalikamppailun aikana. Esa Rantalan mukaan valtakunnan päälehden vaalipropaganda oli kauttaaltaan puolueetonta verrattuna muihin johtaviin sanomalehtiin617.
HS säästi Kekkosta kritiikiltä. Kehutkin jäivät harvinaisiksi. Oikeastaan lehti antoi
vain kahdesti tunnustusta Maalaisliiton presidenttiehdokkaalle. Ensimmäisen kerran HS
kehui selkeäksi Kekkosen puhetta, jonka hän piti marraskuun 1949 vaalikampanjan avajaisissa.618 Toisen tunnustuksen Kekkonen sai lehdeltä amerikkalaistyylisestä, laajoihin
maakuntamatkoihin ja runsaaseen julkisuuteen perustuvasta vaalikampanjastaan. Eero
arveli Suomessa ennennäkemättömän kampanjointityylin vaativan Kekkoselta vauhtia,
mutta ”muuten ei tietenkään ole mitään pahaa sanottavaa siitä, että presidenttiehdokkaat
käyvät henkilökohtaisesti kansalle esittäytymässä”.619 Valitsijamiesvaalien lähestyessä
613. Ml:n keskushallituksen ptk 4.10.1949. KMA; SDP:n ed.ryhmän ptk 7.10.1949. TA; ”Yllättävä manööveri”.
HS 6.10.1949.
614. ”Yllättävä manööveri”. HS 6.10.1949.
615. Suomi 1988, 433.
616. ”Linjat selvenevät”. HS 29.10.1949.
617. Puolueellisimmasta kirjoittelusta vastasivat VS ja Mk. Rantala 1961, 21–22.
618. ”Ryhmitysperusteet”. HS 8.11.1949; Kekkosen puhe Kekrijuhlassa Kuhmossa 6.11.1949, UKA 3/6.
619. Eero, ”Ajo käynnissä” (pak.). HS 19.11.1949.
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pakinoitsija Eero kävi levottomaksi Kekkosen aktiivisuuden vuoksi. Hän vaati Paasikivenkin tukijoukkoja ”liikkeelle”, jottei vaaleissa pääsisi tapahtumaan yllätyksiä: ”Näyttää melkein siltä kuin oltaisiin viimeksi mainituissa piireissä aivan liian varmoja siitä, että
asiat menevät niin kuin niitten mennä pitääkin.” Eero (Lassi Hiekkala) asettui täysin avoimesti Paasikiven puolelle. Hän kehotti myös lukijoitaan seuraamaan osoittamaansa esimerkkiä, sillä hänen käsityksensä mukaan ”varma on aina varma”.620
HS:ien suhde presidenttiehdokas Kekkoseen oli siis kaiken kaikkiaan varsin asiallinen. Lehti julkaisi syyskuun alun 1949 ja valitsijamiesvaalipäivän välisenä aikana vain
kolme kantaaottavaa Kekkos-kirjoitusta, joista kaksi oli pääkirjoituksia ja yksi pakina.621
Tämä pidättyvyys sopi paitsi valtakunnan ykköslehden pyrkimykseen olla sekaantumatta
presidentinvaalien henkilökysymyksiin myös lehden ryhmittymiseen Paasikiven kannalle.
Koska lehti piti Paasikiven valintaa alun pitäenkin jokseenkin varmana, sillä oli varaa
suhtautua Kekkoseen viileän asiallisesti, jopa antaa hänelle tunnustusta. Muiden ehdokkaiden uhka Paasikivelle oli vieläkin heikompaa. Kekkosta ei arvosteltu eikä kannustettu.
Kumpaankaan ei ollut tarvetta. Kekkosen mahdollisuuksiin lyödä istuva presidentti ei
uskottu eikä sitä toivottu, vaikka HS olikin suhtautunut Maalaisliiton presidenttiehdokkaaseen myönteisesti toisen maailmansodan jälkeen: ”Me puolestamme kylläkin olemme
sitä mieltä, että mies sillä paikalla ei nykytilanteessa vaihtaen parane, ja toivomme, ettei
vaihdosta tule tapahtumaankaan näissä vaaleissa.”622
Myös Hbl asettui Paasikiven kannalle. Se ei liioin vaivautunut kirjoittamaan Kekkosesta. Tämä linja oli tullut tutuksi jo 1940-luvulla. Suomenruotsalaisten pää-äänenkannattajalla oli vain yksi suosikki presidentinvaalien voittajaksi, J. K. Paasikivi. Hänen merkitystään etenkin ruotsinkielisen vähemmistön etujen ajajana korostettiin.623 Hbl kyseenalaisti HS:n tavoin koko valitsijamiesvaalit, sillä ”tuloshan on jo etukäteen selvä”. Lehden
mielestä ”valitsijamiesvaaleista tulisi näissä olosuhteissa melko tarkoitukseton näytelmä,
kansan mielialojen suunnan tarpeeton vahvistus”. Lisäksi se ennakoi äänestysprosentin
jäävän alhaiseksi. Poikkeuslakimenettely olisi sopinut Hbl:n pääkirjoituksen tekijälle,
vaikka valtiosäännöstä poikkeamista luonnehdittiinkin ”täydellä syyllä” ongelmalliseksi.
Lehti kysyi, eikö ”olisi luonnollista kulkea suorinta tietä”.624
Poikkeuslakihankkeen kariutuminen ihmetytti Hbl:ia. Lehti ei kuitenkaan tehnyt yhtä
suoraviivaisia johtopäätöksiä kuin HS, joka piti tapahtumaa Maalaisliiton ennalta suunniteltuna taktiikkana. Hbl:n pääkirjoituksen tekijä ei ollut vakuuttunut Maalaisliiton aikeista
asettaa omaa presidenttiehdokasta. ”Asiaa lähemmin pohdittaessa ei heittäytyminen vaalitaisteluun oman ehdokkaan avulla muodostune miksikään ylenmäärin suureksi houkutukseksi maalaisliitolle”, Hbl arvioi poikkeuslakihankkeen kariutumisen jälkeen. Pääkirjoituksen tekijä selitti kantaansa sillä, etteivät muut porvarilliset puolueet ja sosialidemokraatit olleet vielä ”luopuneet toivosta saada kerääntyä uudelleen nykyisen presidentin

620. Eero, ”Ne pojat ”ajaa punaruunilla”” (pak.). HS 8.1.1950. Hiekkala oli valitsijamiesvaaliehdokas. Lassi
Hiekkala, ”Täysin valoin PAASIKIVEN puolesta” (vaalimainos). HS 14.1.1950.
621. Lehti julkaisi kaksi gallupia, joissa tiedusteltiin sopivinta presidenttiä. Paasikivi oli gallupien ykkössuosikki, Kekkonen ja Pekkala keskenään lähes yhtä vahvoina hänen perässään. ”Kuka sopivin presidentiksi?”
(gallup-tutkimus). 11.1; ”Kenen luulette tulevan presidentiksi?” (gallup-tutkimus). HS 12.1.1950.
622. Eero, ”Maakunnat ovat johdossa” (pak.). HS 1.12.1949. Ks. myös ”Kypsyyskoe”. HS 17.1.1950.
623. Ks. esim. ”För Paasikivi”. Hbl 14.1.1950.
624. ”Presidentvalet”. Hbl 25.9.1949.
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ympärille”.625 Kirjoittaja viittasi eduskunnassa toistamiseen virinneeseen keskusteluun
Paasikiven virkakauden jatkamisesta kahdella vuodella. Aloitteen, jota myös Kekkonen
tuki, teki tällä kertaa Fagerholm. Hanke ei kuitenkaan saanut tarvittavaa 5/6 äänten enemmistöä eduskunnassa. Ratkaisijan asema oli SKDL:lla. Ryhmä ei hyväksynyt poikkeuslakia, ja aloite raukesi tuloksettomana.626
Valitsijamiesvaaleihin ajautuminen ei hätkähdyttänyt Hbl:ia. ”Kansakunta ei ole
lakannut toivomasta, että presidentti Paasikivi suostuisi ryhtymään ehdokkaaksi edessäolevissa vaaleissa”, lehti kirjoitti ja uskoi, että ”kansan tahto saa selvän ja kirkkaan ilmauksen” tulevissa vaaleissa. Pääkirjoituksen tekijä muistutti kuitenkin kommunistien epämääräisistä tavoitteista, joiden hän ennakoi aiheuttavan ”repiviä ristiriitoja” poliittisessa
kentässä.627
Hbl ei pohtinut Kekkosen asemaa ennen valitsijamiesvaaleja. Asenne ei yllätä. Tällaista linjaa lehti oli noudattanut yleensäkin suhteessaan Kekkoseen toisen maailmansodan jälkeen. Toisaalta lehden ykkösehdokkaan, J. K. Paasikivenkään, vaalipropagandaan
ei käytetty paljoa palstatilaa. Tuki jäi muutamaan kirjoitukseen ja vaalimainokseen. Nekin
ajoittuivat vaalikamppailun loppusuoralle.628 Poliittista sitoutumattomuuttaan HS:n
ohella vaalinut Hbl ei kirjoittelun perusteella leimautunut sen enempää Kekkosen kannattajaksi kuin vastustajaksikaan. Lehti oli kuitenkin ehdokkaansa valinnut. Passiivisuus
Kekkos-kirjoittelussa on tulkittava Paasikiven tueksi. Itse asiassa Hbl ei pitänyt Kekkosta
vakavasti otettavana haastajana istuvalle presidentille. Kekkosen poliittinen painoarvo ja
asema eivät lehden mukaan riittäneet iäkkään ja kokeneen Paasikiven kaatamiseen. Kekkosen ainoa oljenkorsi oli laaja yhteisrintama. Tämäkin mahdollisuus oli varsin vaatimaton, mutta tämän Hbl otti kuitenkin huomioon ja varoitti maalaisliittolais-kansademokraattisen yhteistyön vaaroista. Sosialidemokraattienkaan äänestyskäyttäytyminen ei ollut
lehden mukaan takuuvarmaa629.

5.2.2 Vapaa Sana varovaisena
Kansandemokraattien pää-äänenkannattaja oli liikkeellä varhain. Se spekuloi presidenttiehdokkailla jo toukokuun 10. päivänä 1949. Lehden pakinoitsija Suti (Sulo Kivinen)
mainitsi varteenotettavina ehdokkaina Paasikiven, Tannerin ja Fagerholmin, mutta varsinkin Kekkonen tuli hänen käsityksensä mukaan olemaan ”kova nimi”.630 VS:n aktiivisuus
Kekkosen suhteen itse vaalien alla jäi kuitenkin laimeaksi. Suunnitelmallisen vaalipropa-

625. ”Elektorer eller riksdag”. Hbl 7.10.1949.
626. Kekkosen puheluonnos Ml:n ed.ryhmässä 7.10.1949, UKA 21/5; Kok:n keskusliiton ptk 6.11.1949 liite 3.
PTA; Ml:n keskushallituksen työvaliokunnan ptk 6.10.1949; Ml:n ed.ryhmän toimintakertomus 1949, 12.
KMA; RKP:n ed.ryhmän ptk 7.10.1949. SCA; SDP:n ed.ryhmän ptk 7.10.1949. TA; SKDL:n ed.ryhmän
ptk 6.10.1949; SKDL:n liittotoimikunnan ptk 14.10.1949. KsA; Hirvikallio 1958, 144.
627. ”Elektorsval ofrånkomliga”. Hbl 12.10.1949.
628. Ks. esim. ”Paasikivi-linjen bör tryggas vid elektorsvalet” (kokousselostus). 9.1; ”Varje svensk röst för J.K.
Paasikivi” (vaalimainos). 12.1; “För Paasikivi”. 14.1; ”Upp till val”. 15.1; “Presidenten slottsherre med stor
politisk makt” (artikkeli). 15.1; “Vad dagens val gäller”. Hbl 16.1.1950.
629. Ks. esim. J.O. Söderhjelm, ”Paasikivi gav oss arbetsfred” (lausunto). Hbl 16.1.1950.
630. Suti, ”Maakunnissa kaavaillaan” (pak.). VS 10.5.1949.
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gandan631 voimia söi kahden rintaman taistelu. Ensimmäinen syntyi Paasikiveä vastaan.
Hänen valintansa ei sopinut SKDL:n suunnitelmiin, ja sellainen mahdollisuus pyrittiin
torpedoimaan käytettävissä olevin keinoin.632 Toisaalta kansandemokraateilla oli oma
ehdokas, ja VS kävi tiivistä kampanjaa Mauno Pekkalan puolesta. Lehti ei ollut vakuuttunut Pekkalan menestymisen mahdollisuuksista. Ensisijaisena päämääränä olikin ”voimainsa mukaan vaikuttaa demokraattista ja neuvostoystävällistä suuntaa turvaavaan ratkaisuun”.633
VS oli tyytyväinen poikkeuslakikaavailujen kariutumiseen: ”SKDL:n eduskuntaryhmä
teki sen, mihin maalaisliiton halu ja uskallus eivät riittäneet.” Lehti arvosteli Fagerholmin poikkeuslakialoitetta, mutta sanoutui irti myös Maalaisliiton tavasta kytkeä hallituskysymys presidentinvaaleihin. Menettely olisi johtanut ”entistä taantumuksellisemmalle”
tielle.634
Kekkosta käsiteltiin VS:n palstoilla lopultakin varsin vähän. Lehden pakinoitsija
Hapan (Raoul Palmgren) kommentoi Maalaisliiton presidenttiehdokasta ensimmäisen
kerran varsinaisesti lokakuun 23. päivänä 1949. Kipinän kirjoitukselle antoi Dagens
Nyheter, ”Skandinavian neuvostovihamielisin amerikkalaislehti”, joka ennakoi Maalaisliiton valitsijamiesten kääntyvän lopullisessa äänestyksessä Paasikiven taakse. Erityisesti
lehden ”ylimyksellisen radikaalin” professori Rolf Lagerborgin ”filipiikki” ärsytti VS:n
pakinoitsijaa. Lagerborg penkoi artikkelissaan Kekkosen menneisyyttä ja piti hänen taustaansa AKS:n ja aitosuomalaisten riveissä uhkana ruotsalaisen vähemmistön oikeuksille.
Hapan asettui Kekkosen tueksi tuomiten Lagerborgin syytökset. ”Tuollainen menneisyyden kaiveleminen on aiheellista vain silloin, kun kääntymys ei ole ollut vilpitön”, Hapan
kirjoitti ja puhdisti Kekkosen mainetta: ”Vuoden 1949 Kekkosella tuskin kuitenkaan on
mitään tekemistä 20-luvun ja 30-luvun alkupuolen Kekkosen kanssa.” VS:n pakinoitsijan
mielestä Maalaisliiton presidenttiehdokkaan menneisyydestä oli turha hakea aseita häntä
vastaan. Hapan luonnehti Lagerborgin menettelyn yksityisyritteliäisyydeksi, vaikka
uskoikin Kekkosen mustamaalaamiseen erikoistuneen propagandatoimiston olemassaoloon.635
Kekkosen marraskuisen vaalikampanjan avaus Kuhmossa (6.11.1949) ei innostanut
VS:n pakinoitsijaa. Kekkosen puheen alkuosaa Hapan piti asiallisena, mutta sitten tuli
”sen sorttista valtio-oppia Suomen puoluesuhteista, ettei moisen esittämiseksi lakit. tri:ksi
631. SKDL perusti vaaleja varten osaston suunnittelemaan vaalipropagandan muotoja ja toteuttamaan niitä käytännössä. Ks. SKDL:n vaalipropagandajaoston ptk:t 14.6, 7.7, 7.9, 10.9, 19.9, 17.10.1949; SKDL:n
KYTT:n agitaatiopropagandajaoston ptk:t 19.10, 21.10, 10.11, 16.11.1949; 23.1.1950. C, VljA. KsA.
632. Ks. esim. SKDL:n ed.ryhmän ja liittotoimikunnan yhteisen kokouksen ptk 11.10.1949; Hirvikallio 1958,
143; Suomi 1988, 447.
633. ”Eduskunta vai valitsijamiehet”. VS 23.9.1949. Ks. myös SKDL:n ed.ryhmän ptk 4.10.1949. KsA. VS piti
Paasikiveä liian vanhana jatkamaan tehtävässään. Hapan, ”Edistys astunut tapahtumain kärkeen” (pak.). VS
25.10.1949. Myöskään YYA-sopimuksen jälkeinen ”Paasikiven-linja” ei miellyttänyt. ””Paasikiveen
linja””. 26.10.1949; Hapan, ”Paasikiven linjalla” (pak.). VS 10.1.1950. Pekkalaa pidettiin sodanjälkeisen
uuden suuntauksen pääministerinä, Suomen ja NL:n rauhan luojana, työläisten ja pienviljelijäin etujen tarmokkaana ja väsymättömänä puolustajana. Suti, ”Työkansan presidenttiehdokas” (pak.). VS 14.11.1949.
Ks. myös ”Ohjelma ja ehdokas” 14.11.1949; ”Vaalirintamat”. VS 8.1.1950. Toisaalta myös Pekkalaa karsastettiin, mikä helpotti Kekkosen myymistä kommunistien kentälle. Rentola 1997, 110.
634. ”Presidentinvaalista käänne maamme politiikassa.” VS 18.10.1949. Ks. myös SKDL:n ed.ryhmän ptk:t
6.10, 11.10, 13.10, 26.10.1949. KsA.
635. Hapan, ”Pimeälyhtyiset ja majuri evp Makkosen kynttilä” (pak.). VS 23.10.1949.
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tarttisi lukea”. Hapan arvosteli erityisesti kohtaa, jossa ”SKDL ja sosdem. puolue esitetään yhtenäisenä marxilaisena vasemmistorintamana, joka uhkaa talonpojan ja yksityisyritteliäisyyden vapautta”. Pakinoitsija arveli väitteen olleen käyttökelpoinen ”maalaisliiton takapiha-kahakoinnissa kokoomuksen kanssa”, mutta tyrmäsi sen antaman kuvan
puoluesuhteista. ”Eihän se – jumala paratkoon – anna minkäänlaista tosipohjaa kuvaa
siitä, millaiset ovat nykyiset taistelulinjat yhteiskunnassamme.” Ärtynyt pakinoitsija purki
pettymystään Kekkosta kohtaan:
Olemme aina pitänyt tri Kekkosta älykkäänä miehenä – vähän liian älykkäänä
maalaisliittoon -, mutta presidenttiehdokkaalta vaaditaan toki muutakin kuin älykkyyttä, tarvitaan sen verran renettistä näkemystä, että yhteiskunnassa vallitseva
tilanne esitetään edes suurinpiirtein oikein. Kippaskonsteilla ei rimaa ylitetä. Peräkylän demagogialla ei kelpuuteta itseä presidentinlinnaan.636

Kuva 4. VS 11.1.1950.
636. Hapan, ”Paperit sekaisin” (pak.). VS 8.11.1949.
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VS:n vaalipropaganda oli voimakasta paitsi oman ehdokkaan puolesta myös istuva presidenttiä vastaan.637 Kekkosta arvioitiin vähän. Sen sijaan lehdistön ja ”SS:n pikku-göbbelsien” rajut otteet häntä kohtaan tiedostettiin. Myös Kekkosen pitkää poliittista menneisyyttä pidettiin herkullisena maaperänä mustamaalaajille.638 VS ei hyväksynyt menneisyyden kaivelemista. Kritiikin oli oltava ajankohtaista. Aivan valitsijamiesvaalin aattona
lehden pakinoitsija Suti arvosteli epärealistisiksi Kekkos-rintaman vaaliteemoja, joilla
lehden mukaan ei ollut todellisuuspohjaa. Maalaisliiton presidenttiehdokkaan todettiin
kierrelleen maaseutua lupaamassa pieneläjille ”yhdeksän hyvää ja kahdeksan kaunista”,
mikäli hänet valitaan presidentiksi.639
Mieluummin VS kohdisti kritiikkinsä Maalaisliittoon puolueena, ei niinkään Kekkoseen. Kansandemokraattien pää-äänenkannattaja tyrmäsi oikeiston ja sosialidemokraattisen lehdistön toistuvat syytökset kommunistien yhteisestä vaalitaktiikasta Maalaisliiton
kanssa. Pesäeroa korostettiin erityisesti vaalitaistelun viime metreillä. Lehti piti väitettä
mielettömänä ja luonnehti sitä matalimman tason vaalihämäykseksi: ”Kansandemokraattien taholta ei tähän kannunvalantaan ole viitsitty paljonkaan puuttua. Sen mielettömyys
on ilmeinen jo maalaisliiton vaaliohjelman nojalla – siinähän on päämääräksi asetettu
sota-ajan kokoomushallitus, jonka ulkopuolelle vain SKDL jätettäisiin -, ja lisäksi ei maalaisliiton valitsijamiesten uskollisuudesta edes omalle ehdokkaalleen ole mitään
takeita.”640
VS tyytyi yleensä vain torjumaan syytökset kommunistien ja Maalaisliiton yhteistyöstä. Linjasta poikettiin kuitenkin vaalipäivän aattona, jolloin pakinoitsija Suti kävi
Maalaisliiton kimppuun luonnehtimalla puoluetta nöyräniskaiseksi Kokoomuksen juoksupojaksi, joka ”vastaansanomatta on luopunut omasta ehdokkaastaan aina silloin, kun
kokoomus niin on vaatinut”. Hän viittasi vuoden 1931 presidentinvaaleihin, jolloin Maalaisliitto liittyi Ståhlbergin sijasta Svinhufvudin tukijoukkoihin.641 Sutin purkaus jäi kuitenkin yksittäiseksi, eikä vaikuttanut VS:n Kekkos-suhteiden yleiskuvaan, varsinkin kun
lehden kritiikki kohdistui tälläkin kertaa korostetusti Maalaisliittoon puolueena eikä Kekkosen persoonaan. Toisaalta harvat Kekkos-kannanotot olivat kuitenkin selvästi ambivalentteja. Tämä kaksijakoisuus johtui kansandemokraattisen puolueen harjoittamasta politiikasta ja tuli aiemminkin esille 1940-luvulla. Kekkosen persoonaan suhtauduttiin myönteisesti, ja tätä ilmensi myös se, että hänen poliittinen menneisyytensä haluttiin lakaista
maton alle. Tämä myönteisyys on johdettavissa Neuvostoliittoon, sillä kaukonäköisimmät
637. Ks. esim. ”Itseylistys ja nootti”. 3.1; ”Palkkakysymyksestä vaali-ilveily?”. 4.1; ”Vaalirintamat”. 8.1;
Hapan, ”Paasikiven linjalla” (pak.). 10.1; ”Ei sanat, vaan teot”. VS 16.1.1950. Paasikivi kuvattiin VS:ssa
pitkä- ja punanenäiseksi. Hänestä kirjoitettiin myös pilkkarunoja. Lukijoita muistutettiin myös Paasikiven
menneisyydestä ”valkoisen hallituksen” pääministerinä 1918. Ks. esim. ”Kokenut Paasikivi johtakoon”
(pilapiirros ja runo). 11.1; ”1918 1950” (pilapiirros). VS 13.1.1950. Ks. myös Rantala 1961, 23.
638. Hapan, ”Paasikiven linjalla” (pak). VS 10.1.1950.
639. Suti, ”H-Hetki” (pak.). VS 16.1.1950.
640. ”Kannunvalanta ja linja” (jk.). VS 18.1.1950. Ks. myös esim. ”Maalaisliiton ”uudestisyntyminen”” (art.).
VS 3.1; ”Maalaisliiton petospolitiikka” (art.). Työkansan Sanomat 3.1; Hertta Kuusinen, ”Kekkoselle annetut äänet Paasikivelle” (puhe). VS 16.1.1950.
641. Suti, ”H-Hetki” (pak.). VS 16.1.1950. Eino Kilpi kirjoitti päiväkirjaansa jo syyskuussa 1949 seuraavasti:
”Maalaisliitto on antanut peräti sekavan ja salailevan julkilausuman nykyisestä tilanteesta ja omasta asemastaan siinä. Jonkinlainen konkreettinen ajatus siinä kai on, että puolue pyrkii avioliittoon Kok:n kanssa
”porvarillisen rintaman” muodostamiseksi, josta kansandemokraatit ovat suljetut ikuiseen pimeyteen…”.
Eino Kilven pvk 21.9.1949, M 45 174/I. ESKKK, KA.
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pitivät Kekkosta Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden kannalta tulevaisuuden miehenä.
Toinen puoli oli se, että lehti ei hyväksynyt Kekkosen vaalilupauksia eikä hänen kansandemokraatteihin kohdistunutta kritiikkiään.

5.2.3 Uusi Suomi vieroksuu
US ajoi voimakkaasti ja avoimesti Paasikiven uudelleenvalintaa. Valintatavasta lehti oli
kuitenkin HS:n ja Hbl:n kanssa eri linjoilla. Se ei hyväksynyt presidentin valintaa eduskunnan päätöksellä. Pääkirjoituksen tekijä tosin myönsi houkutuksen ”käyttää suorinta
tietä”, mutta pelkäsi, että se tulisi olemaan laajempi periaatteellinen kannanotto ja merkitsisi ehkä pitemmän päälle luopumista koko valitsijamiesperiaatteesta. US kannatti valtiosäännön mukaisten vaalien järjestämistä, koska mitään aihetta poikkeuslakimenettelyyn
ei ollut. Perinteisen vaalimenettelyn avulla saavutettua voittoa pidettiin kunniakkaana
myös istuvalle presidentille: ”On arvokkaampaa, että Hbl:n tarkoittama tulos saavutetaan
kansan tahdonilmaisulla, eikä eduskunnan päätöksellä.”642 US:n kanta poikkeuslakiasiassa vastasi Kokoomuksen linjauksia, joissa vaadittiin perustuslain mukaisten valitsijamiesvaalien järjestämistä.643
US luonnehti Maalaisliiton pyrkimystä hallituskysymyksen kytkemisestä presidentinvaaliin uudeksi keksinnöksi poliittisessa elämässämme. Pääkirjoituksen tekijän mukaan
ehdotus oli asiaton, ja hän epäili Maalaisliiton tarkoitusperiä: ”Teki sen kiireellä, josta voi
päätellä sen vain odottaneen tällaista käännettä lähteäkseen omille teilleen.” Maalaisliiton aktiivisuus herätti kokoomuksessa pelkoa. Tämä näkyy siinä, että puolueen lehti
aloitti voimakkaan propagandan oman ehdokkaansa puolesta. Paasikiven uudelleenvalintaa pidettiin välttämättömänä. Se oli ”onnellisinta maalle nykyoloissa”. Olihan Paasikivi
kyennyt luomaan kansan keskuudessa ”kasvavan luottamuksen ilmapiirin”. US:n pääkirjoituksen tekijä korosti erityisesti ”sitä meille korvaamatonta luottamusta ja arvonantoa”,
jota Paasikivi nautti ulkomailla.644 Samaan poliittiseen lauluun yhtyi myös pakinoitsija
Timo (J.W. Tuura). Hänen mielestään enemmistö suomalaisista toivoi ”hartaasti” Paasikiven jatkavan. Pakinoitsija vakuutti, ettei ”ole meillä miestä, joka siinä määrin kuin hän
olisi kokoava persoonallisuus ja nauttisi sen veroista yleistä arvonantoa kuin hän nauttii
sekä kotimaassa että ulkomailla”.645
Lehden suhde Kekkoseen alkoi näkyä lokakuun lopulta 1949, jolloin pakinoitsija Timo
kiinnitti huomiota Maalaisliiton lehdistön valituksiin Kekkos-vastaisesta toiminnasta.
Nämä lehdet olivat hänen mukaansa ”itkeä nyyhkytelleet sitä, että heitä ja nykyisin erikoisesti heidän presidenttiehdokastaan julkisestikin pahoinpidellään”. Timo kehotti maalaisliittolaisia menemään itseensä ”ennen kuin rupeavat vallan parkua vollottamaan ja
muita syyttelemään”. US:n pakinoitsija muistutti Kekkosen kohtaloa surkutelleille, ettei
tämä ollut tabu. Maalaisliiton presidenttiehdokasta oli oikeus arvostella siinä missä muita-

642. ”Presidentinvaali”. US 27.9.1949.
643. Kok:n valtuuskunnan työvaliokunnan ptk 21.9.1949. PTA. Paasikivi oli Kok:n entinen pj. ja jäsen presidentiksi tuloon saakka. Korhonen 1993, 16.
644. ”Pelinavaus”. US 7.10.1949. Ks. myös ”Yhtenäiselle linjalle”. US 8.10.1949.
645. Timo, ”Ikävä alkuerä” (pak.). US 7.10.1949.
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kin ehdokkaita: ”Ei eduskunnan jäsen, ei edes eduskunnan puhemies ole ´tabu`, koskemattomaksi pyhitetty.” Kohtuuttomuuksiin ei pakinoitsijan mielestä saanut kuitenkaan
mennä. Kaikissa ”puoluekarsinoissa” piti olla varuillaan, ettei ”ketään ehdokkaista mieskohtaisesti panna pataluhaksi”.
Kekkosen ehdokkuus ei herättänyt US:n pakinoitsijassa erityisiä poliittisia intohimoja.
Pikemminkin hän vältteli ensimmäisessä kantaaottavassa pakinassaan arvostelemasta
Maalaisliiton ehdokasta. Kokoomuksen näkemyksistä poiketen Kekkonen keräsi Timolta
jopa tunnustusta. Arvostellessaan Kekkosen puoluetovereita Timo totesi, ettei Maalaisliiton ehdokas ollut yhtä ”huumoriton, hidasälyinen tai puolivillainen”, kuin aateveljensä.
Lisäksi Kekkosen asema Suomen Pankin johtajana ja eduskunnan puhemiehenä olivat
erinomaisia ”valmennuspaikkoja” presidentinvaaleja ajatellen. Vaikka Kekkosesta löytyikin presidenttiainesta, ei Timo uskonut hänen mahdollisuuksiinsa tulevassa koitoksessa:
”Pankinjohtaja Kekkosesta ei vielä tällä kertaa tule tasavallan presidenttiä.”646
US:n pääkirjoituspalsta arvioi presidenttiehdokas Kekkosta pakinoitsija Timoa kriittisemmin. Pääkirjoituksen tekijä purki katkeruuttaan Maalaisliitolle, joka oli haudannut
”viimeisetkin toiveet” yhteisrintamasta Paasikiven uudelleenvalitsemiseksi. US syytti
Maalaisliiton sisäpiirejä, jotka olivat tehneet parhaansa ”torpedoidakseen kaikki ajatukset
nykyisen valtionpäämiehen uudelleenvalitsemisesta”. Lehti ihmetteli, ettei ”näitä piirejä
ole arveluttanut asettaa vaakalaudalle oman puolueensa nimettyä ehdokasta sitä arvovaltaa vastaan, jonka nykyinen valtionpäämies omaa”. Pääkirjoituksessa arveltiin Maalaisliiton tahdittomuuden juontavan juurensa puolueen sisäisistä erimielisyyksistä Kekkosen
ehdokkuuteen nähden.
US pahoitteli Maalaisliiton linjattomuutta ja tulkitsi sen jakaneen vaalirintaman kahtia. Paasikiven tukimiehiä olivat vastassa Kekkosen joukot kommunisteilla vahvistettuina.
Lehti kytki Maalaisliiton ja kommunistit yhteen. Äärivasemmiston presidenttiehdokkaalla
ei pääkirjoituksen tekijän mielestä ollut ”asiallista merkitystä”, koska kommunistien oli
”pakko tyytyä pyrkimään” heidän kannaltaan mahdollisimman ”hyvän” miehen valintaan.
US:n mukaan kommunistien äänet valuisivat siis Kekkoselle, mihin Maalaisliitto perusti
lehden mielestä myös omat laskelmansa.647
US kirjoitti Kekkosesta harvakseen, mutta varsin säännöllisesti. Nina Korhosen
mukaan lehden vaalikirjoittelua hillitsi se, ettei Kekkosella katsottu olevan todellisia mahdollisuuksia Paasikiven syrjäyttämiseen648. Lehti ei esittänyt jyrkkiä kannanottoja Kekkosen puolesta eikä häntä vastaan. Tunnustusta Maalaisliiton presidenttiehdokas sai taitavana ja ”muototarkkana”649 eduskunnan puhemiehenä. Kekkosen roolit eduskunnan
puhemiehenä ja Maalaisliiton presidenttiehdokkaana haluttiin pitää kuitenkin erillään.
”Eduskunnan puhemies ei kulje pitkin kyliä puhumassa ja selvittelemässä, vastailemassa
kysymyksiin ja väittelemässä”, pakinoitsija Timo selvensi.650 Kekkosen aktiivinen vaalityökin ärsytti. US:n pakinoitsija totesi sen häirinneen ajoittain jopa puhemiehen tehtävän
hoitamista.651 Toisaalta Timo arvosti Kekkosen vaalikampanjaa: ”Kaikki tuo into, yrittä-
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651.

Timo, ”Vaalitaistelun alkaessa” (pak.). US 23.10.1949.
”Selville linjoille”. US 29.10.1949.
Korhonen 1993, 20.
Ks. esim. Timo, ”Titteleitä ja vaaleja” (pak.). US 25.11.1949.
Timo, ”Titteleitä ja vaaleja” (pak.). US 25.11.1949.
Timo, ”Arkadian mäeltä” (pak.). US 4.1.1950.
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minen ja ahkerointi on erittäin luvallista ja osittain myöskin esikuvallista.”652 Lehden
pakina- ja pääkirjoituspalstan kannanotot Kekkosen amerikkalaistyylisestä vaalikampanjasta menivät ristiin. US:n pääkirjoituksen tekijä piti jo marraskuussa 1949 merkillisenä
sitä, että Maalaisliiton presidenttiehdokas oli itse ryhtynyt ”omaksi mainospäällikökseen”. Kirjoittaja lisäsi, ettei kyseistä toimintaa ollut laissa kielletty, ”mutta ei lakeihin ole
sisällytetty kaikkea muutakaan, minkä katsotaan kuuluvan ainakin näillä leveys- ja
pituusasteilla hyviin tapoihin”.653
US:ea ärsytti Kekkosen tukijoukkojen ”siivoton” vaalipropaganda. Erityisesti muista
ehdokkaista laaditut ”halventavat” henkilöarviot, kuten lehti asian väitettään kuitenkaan
tarkentamatta ilmaisi, suututtivat.654 Myös maatalouteen ja luokkaeroihin pureutuneet
iskulauseet harmittivat Kokoomuksen pää-äänenkannattajaa. Lehti arvosteli Kekkosen
talonpoikais- ja maaseutuväestöpainotteisia vaalitunnuksia liian kapeapohjaisiksi vaalien
tärkeyteen verrattuna. Tulevaisuuden valtakunnanpolitiikkaa ei voitu US:n mielestä
rakentaa pelkästään maatalouspolitiikan varaan. Lehti muistutti myös, ettei Maalaisliitolla
ollut mitään erityisoikeutta maaseutuväestöön. Väitettä tukivat ne lukuisat äänet, joita
Kokoomus oli maaseutuväestöltä edellisissä vaaleissa saanut.655 Kekkosen vaaliteemoja
arvosteltiin maaseutuvoittoisiksi ja Maalaisliiton vaalitaktiikkaa liian Kekkos-painotteiseksi: ”Ehdoton vannoutuminen juuri tri Kekkosen nimeen on varmaan siirtävä äänestäjiä siitä leiristä.”656
US:n järeimmäksi aseeksi Kekkosta vastaan osoittautuivat vihjailut kommunistiyhteistyöhön. Vaikka lehti kohdistikin syytökset yleensä Maalaisliittoon, osoittivat kärjet myös
Kekkoseen. Pakinoitsija Timo otti Maalaisliiton ja kommunistien suhteisiin voimakkaasti
kantaa jo syyskuun 24. päivänä 1949 657. Aseeksi aihe vakiintui kuitenkin vasta vaalitaistelun viime metreillä. Näiden yhteistoiminnan tavoitteina nähtiin presidentin ja pääministerin virkojen jakaminen Maalaisliiton ja kommunistien kesken: ”Nämä ryhmät marssivat tavoitteisiinsa erillään, mutta lopullisissa ratkaisuissa ne kyllä asettuvat yhteistoimintaan.”658 Maalaisliiton ja kommunistien läheistä suhdetta US:ssa arvioinut pakinoitsija
Timo ei uskonut jäävänsä yksin. Hän piti ryhmittymien yhteistoimintaa niin läpinäkyvänä, että ”ne nyt jo tyhmempikin toki huomaa”. Pakinoitsija varoitti toistuvasti Maalaisliiton ja kommunistien päämäärästä: ”Kekkonen presidentiksi ja Pekkala pääministeriksi!”659
652. Timo, ”Kiilantyöntäjät torjuttava” (pak.). US 6.1.1950. Ks. myös Timo, ”Kolmas presidenttiehdokas”
(pak.). 15.11.1949; ”Arkadian mäeltä” (pak.). 4.1; ”Tärkeän ratkaisun kynnyksellä”. US 10.1.1950.
653. ”Vaalitaistelun” (jk). US 13.11.1949.
654. Lehti piti Ml:a ensimmäisenä, joka rikkoi vaalitaistelun alkaessa vaadittua ”korrektin esiintymisen sääntöä”. Kommunistit seurasivat hyvänä kakkosena. ”Vaalitaistelun” (jk). US 13.11.1949.
655. Ks. esim. ”Presidentinvaalin lähtöasemat”. 9.11; ”Koko kansaa varten”. 22.11; Timo, ”Ml:n uusin julistus”
(pak.). US 12.12.1949. Mk:n tyrmäsi US:n syytökset kapeapohjaisista vaalitunnuksista. Kessu-Pekka,
”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 11.11.1949.
656. ”Näkökohtia valitsijamiesvaaleissa”. US 11.12.1949.
657. Timo, ””Jos”” (pak.). US 24.9.1949. Ml:n sopuisuutta SDP:n kanssa kummeksuttiin oikeistossa. Ml:a pidettiin Fagerholmin hallituksen haukkujana. Timo, ”Jälkihuomautuksia” (pak.). US 13.1.1950.
658. Timo, ”Numero eikä viiva” (pak.). US 10.1.1950.
659. Timo, ”Kiilantyöntäjät torjuttava” (pak.). US 6.1.1950. Ks. myös Timo, ”Vanhat toverit” (pak.). 13.11;
”Numero eikä viiva” (pak.). 10.1; ”Pettämätön keino” (pak). 14.1; ”Kiilantyöntäjäin loppukonsteja” (pak.).
15.1; ”Tänään äänestetään” (pak.). US 16.1.1950. Mk:n nimimerkki Nix tyrmäsi Timon väitteet kommunistiyhteistyöstä ja varoitti häntä siivottomasta vaalitaistelusta. Nix, ”Muistinvirkistystä U.S:n Timolle”
(nim.). Mk 8.1.1950. Nix-nimimerkin taakse kätkeytyi todennäköisesti Urho Kittilä. Hän kirjoitti Maija
Hirvosen mukaan nimimerkillä Niks. Hirvonen 2000, 388.
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Kommunistien Pekkalalla ei uskottu olevan mahdollisuuksia vaaleissa. ”Sen tähden
onkin ollut alusta lähtien selviö, että he estääkseen nykyisen presidentin valitsemisen, liittyvät ratkaisevassa äänestyksessä Maalaisliiton ehdokkaan ympärille”, US:n pääkirjoituksen tekijä vakuutti vielä valitsijamiesvaalien aattona.660 Pakinoitsija Timo oli samaa
mieltä. Hänen käsityksensä mukaan Maalaisliiton ja kommunistien vaalitaktiikka oli
näkynyt selvästi myös puolueiden äänenkannattajien palstoilla. ”Niinpä ei maalaisliittolaisissa lehdissä näinä viime viikkoina ole ollut pahaa sanaa Mauno Pekkalasta”, Timo
selitti. ”Vastavuoroisesti eivät kommunistilehdetkään ole ruotineet pankinjohtaja U.K.
Kekkosen poliittista olemusta.” 661
Todisteet Maalaisliiton ja kommunistien yhteistyöstä näyttivät kiistattomilta. Niitä
eivät kumonneet edes kumppanusten keskenään eripuraiset kannanotot. Esimerkiksi
Hertta Kuusisen vakuuttelu Kekkoselle annettujen äänien luisumisesta Paasikiven
hyväksi tulkittiin osaksi ”sitä hämäämistä ja kiilantyöntämistä, jota kommunistit yhdessä
maalaisliittolaisten kanssa ovat jo viikkokausia harjoittaneet”.662 Kekkonen leimattiin
kommunistien ”hyväksi mieheksi”, jonka valitseminen presidentiksi saattoi avata pääministerituolin äärivasemmistolle. Jo tällaisen uhkakuvan poistamiseksi US kehotti kansalaisia antamaan äänensä Paasikivelle, ”kansainväliset mitat täyttävälle valtiomiehelle”.
Hänen ”korvaamattomia avuja” ei ollut muutenkaan varaa olla käyttämättä.663
US:n negatiivinen suhtautuminen presidenttiehdokas Kekkoseen rakentui korostetusti
kommunistikytköksien kautta. Tämän yhteistyön päämäärä oli lehden mukaan selvä:
Kekkonen presidentiksi ja Pekkala pääministeriksi. Maalaisliiton presidenttiehdokasta
pidettiin välineenä pelissä, jota ohjattiin taitavasti laaditulla taktiikalla maaliin. Vaikka
Kokoomuksen pää-äänenkannattaja olikin vakuuttunut Paasikiven uudelleenvalinnasta,
lehti pyrki torjumaan kommunistis-maalaisliittolaista uhkaa. Kekkosen persoonaa ei sen
sijaan analysoitu yhdessäkään pääkirjoituksessa tai pakinassa. Häntä puhuteltiin toistuvasti pankinjohtajaksi, jolla haluttiin luoda vastapainoa tämän maatalouspainotteiselle
vaalipropagandalle. US ei hyökännyt henkilökohtaisesti Kekkosta vastaan kertaakaan,
eikä hänen poliittista menneisyyttään ruodittu. Tämä ei johtunut tietämättömyydestä, vaan
halusta säilyttää vaalitaistelu asiallisena. US:n pääkirjoitusten tekijä tosin muistutti, että
myös Kekkosen taustoista löytyisi runsaasti paljastettavaa, ”mikäli henkilökohtaisista
kannanotoista ryhdytään laatimaan inventaariota”.664 Kokoomuksen pää-äänenkannattajan Kekkos-kirjoittelu painottui pääasiassa lehden pakinapalstalle. Pakinoitsija Timo kirjoitti yli puolet US:n valitsijamiesvaaleja edeltäneistä Kekkosta käsitelleistä kirjoituksista.

”Paasikivi presidentiksi”. US 15.1.1950.
Timo, ”Kiilantyöntäjäin loppukonsteja” (pak.). US 15.1.1950.
Timo, ”Viimeisiä kehoituksia” (pak.). US 17.1.1950.
”Paasikivi presidentiksi”. US 15.1.1950. Timo varoitti myös, että Kekkosen voitto palauttaisi ”lakkautuspalkalla olevat Valpon miehet” virkoihinsa. Timo, ”Pettämätön keino” (pak.). US 14.1.1950.
664. ”Vaalitaistelun” (jk.). US 13.11.1949. Juhani Suomen mukaan Kok:n keskustoimisto toimitti puolueen
valitsijamiesehdokkaille ja lehdille Kekkos-vastaista aineistoa. Suomi 1988, 445.

660.
661.
662.
663.

160

5.2.4 ”Maalaisliittolainen agitaattori”
Sosialidemokraattien pää-äänenkannattaja kävi alusta lähtien presidenttiehdokas Kekkosen kimppuun. Häntä kommentoitiin säännöllisesti syyskuun alusta 1949 aina valitsijamiesvaaleihin saakka. SS erottuikin johtavan lehdistön aktiivisimmaksi Kekkos-kirjoittajaksi presidentinvaalien alla. Kirjoittelu oli kauttaaltaan negatiivista, eikä siinä kaihdettu
arkaluontoisiakaan asioita. Suurimman ja samalla kärkevimmän osan SS:n Kekkosaineistosta tuotti pakinoitsija Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen), joka kirjoitti puolet lehden kantaaottavista Kekkos-kirjoituksista.
SS:n pakinoitsija Jahvetti vihjasi Kekkosen presidenttihaaveisiin useaan otteeseen jo
kesän ja alkusyksyn 1949 aikana.665 Pääkirjoituspalstalla presidentinvaaleja käsiteltiin
ensimmäisen kerran laajemmin lokakuun alussa. Lehti ilmaisi tällöin kannattavansa Paasikiven uudelleenvalintaa. Päätöksen perusteluina olivat ennen kaikkea ulkopoliittiset
näkökohdat ja Paasikiven linjan jatkuvuuden turvaaminen. ”Tätä maallemme erittäin
arvokasta linjaa ei nähdäksemme ole syytä löyhin perustein katkaista”, lehti selitti ja
epäili, ettei ”seuraajalla olisi yhtä hyvät edellytykset ja kyky sitä jatkaa”. Pääkirjoituksen
tekijä tyrmäsi Maalaisliiton ehdotuksen presidentinvaalien kytkemisestä hallitusratkaisuun: ”Sisäpoliittisen kaupankäynnin esineeksi tämä kysymys joka tapauksessa on mielestämme liian suurta luokkaa.”666 Lehti piti poikkeuslakialoitetta Maalaisliiton ja kommunistien yhteisenä juonena, joka perustui valheeseen ja oli sekä ”asiallisesti että valtiooikeudellisesti täysin mahdotonta”.667 SS tulkitsi tapahtuneen törkeäksi loukkaukseksi
tasavallan presidenttiä kohtaan, mutta kehotti Paasikiveä jättämään häntä vastaan suunnatut hyökkäykset omaan arvoonsa.668
SS purki kaunaansa paitsi Maalaisliitolle myös Kekkoselle henkilökohtaisesti. Maalaisliitto oli halunnut tehdä lehden mielestä presidenttiasetelman selväksi ajamalla ”talonpoikais-kommunistis-edistyksellisen” ja Paasikiven rintamat vastakkain. Pääkirjoituksen
tekijä piti ensin mainitun rintaman ”yhdistävänä symbolina” puhemies Kekkosta.669 Paasikiven uudelleenvalintaan tähtäävän SDP:n poikkeuslakialoitteen kariutuminen kommunistien vastustukseen tulkittiin Kekkosen voitoksi: ”Mutta avaapa tämä kommunistien ratkaisu uusia mahdollisuuksia eräille toisillekin hyppääjille, joilla rima näytti jo ratkaisevasti pudonneen.”670 Toisaalta Paasikiven presidenttikauden jatkaminen kahdella vuodella olisi antanut ”eräälle vähätukkaiselle” tilaisuuden ”kokeilla kepillä jäätä” pian
uudelleen. SKDL:n päätös torjua SDP:n poikkeuslakialoite kääntyisi näin sitä itseään vastaan. SS:n pakinoitsija arveli, ettei heidän (kommunistien) ”sydänystävänsä maalaisliittokaan tule tästä ratkaisusta kiittämään”.671 SS näki siis koko ”kissanhännän vedon” presi665. Ks. esim. Jahvetti, ”Aluspiimää” (pak.). 24.5; ”Rikollista törkeyttä” (pak.). 28.5; ”Spiritus rector’ista”
(pak.). 15.6; ”Klanipäinen kuva-arvoitus” (pak.). SS 24.9.1949.
666. ”Presidentin vaali”. SS 6.10.1949. Emil Skogin mukaan enemmistö SDP:ssa oli Paasikiven valitsemisen
kannalla, mutta koska hän oli Kok:n ehdokas, ei SDP halunnut asettaa Paasikiveä virallisesti ehdokkaakseen. Skog 1971, 299. Ks. myös SDP:n ed.ryhmän ptk 7.10, 10.10.1949; puolueneuvoston ptk 4.11.1949;
puoluetoimikunnan ptk:t 18.10, 28.10.1949. TA.
667. ”Asetelma on selvä” (jk.). SS 7.10.1949.
668. ”Lehmänkäännös”. SS 8.10.1949. Ks. myös SDP:n puoluetoimikunnan ptk 30.9.1949. TA.
669. ”Asetelma on selvä” (jk.). SS 7.10.1949. SDP:n tiedotusosaston mukaan Ml:ssa oli oppositio, joka saattoi
Kekkosen valituksi tulon jälkeen aiheuttaa puolueessa repeämän. Hab 2, T-osasto nrot 51–95. TA.
670. ”Ei kelvannut” (jk.). SS 12.10.1949. Ks. myös SDP:n puolueneuvoston ptk 4.11.1949. TA.
671. Jahvetti, ”Karvainen kulkkutorvi” (pak.). SS 14.10.1949.
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dentin vaalitavasta Maalaisliiton ja kommunistien taktikointina, jonka tavoitteena oli
jakaa presidentin ja pääministerin paikat näiden puolueiden kesken.672
SS:n arvostelu, joka kohdistui Kekkoseen, Maalaisliittoon ja kommunisteihin, voimistui vuoden 1949 lopulla. Lehti arveli lokakuun 14. päivän kirjoituksessaan ”Maalaisliiton
asvalttijohdon” olleen tyytyväinen presidenttikysymyksen ympärillä vallinneeseen sekavaan tilanteeseen. ”Sillä taholla spekuloidaan mahdollisuudella, että nykyinen presidentti
kyllästyisi loputtomiin juonitteluihin ja vetäytyisi syrjään”, lehti otaksui ja pelkäsi tasavallan ykköspaikan avautuvan tällöin Kekkoselle. SS vakuutti kuitenkin, ettei sosialidemokraateilta ”yhtään ääntä tietystikään tohtori Kekkoselle lankea”. Kommunistit tulisivat
sen sijaan tukemaan puhemiestä, koska Kekkonen oli heidän ”varsinainen ehdokkaansa”.
Porvarillisten puolueiden suhde Kekkoseen oli lehden pääkirjoituksen tekijän mielestä
vielä arvoitus. Hänen havaintojensa mukaan porvaripiireissä vallitsi kuitenkin ”hyvin paljon epäilyksiä” Maalaisliiton presidenttiehdokkaan sopivuudesta Paasikiven manttelinperijäksi. Eikä kommunistien kannatus ainakaan lisännyt Kekkosen suosiota kyseisissä piireissä.673
SS:n pääkirjoituksen tekijä ei uskonut Kekkosen mahdollisuuksiin presidentinvaaleissa. Kirjoittaja ei kyennyt salaamaan vihamielisyyttään, jota hän tunsi Kekkosta kohtaan. Tämä näkyy selvästi hänen henkilökohtaisuuksiin saakka menevässä kirjoittelussaan. Tekijä puhui esimerkiksi Maalaisliiton ja kommunistien ”sumutuspelistä”, jolla osapuolet yrittivät ”jymäyttää pitkätukkaisia”.674 Kekkosen kaljuus ei ollut kenellekään epäselvä asia. Tällä tasolla SS seurasi vaalikampanjaa. Se kirjoitti ”sumutuspelistä”, jota
aikoi tarkkailla, kiinnostuneena. Pääkirjoituksen laatijaa kiinnosti, kuinka osapuolet
onnistuvat ”peittämään keskinäisen rakkautensa”. Lehti uskoi, että asetelma tulisi paljastumaan kansalle ajoissa.675 Pääkirjoituksen tekijä neuvoi Maalaisliiton ja kommunistien
edustajia kehottaen ”asvalttipoikia” itse tunnustamaan, ”missä rintamat kulkevat”.676
SS vihjaili Maalaisliiton ja Kekkosen veljeilystä kommunistien kanssa koko vaalitaistelun ajan.677 Syytökset olivat keskeinen osa lehden Kekkos-vastaista propagandaa.
Kommunistikytköksillä pyrittiin horjuttamaan Kekkosen vaalirakennelman perustuksia.
SS yritti heikentää muutenkin Maalaisliiton presidenttiehdokkaan menestymismahdolli672. Ks. esim. Jahvetti, ”Maalaisliittolaisen ”akutaattorin” vaalipuhe” (pak.). SS 7.11.1949.
673. ”Miten pitkätukkaisia jymäytetään” (vaalimainos). SS 13.1.1950.
674. SS viittasi väitteellään Kekkosen kaljuun ja toisaalta hämäykseen, johon kommunistit ja Ml olivat ryhtyneet
lähtiessään omilla ehdokkaillaan vaaleihin. Lehti arveli Pekkalan valitsijamiesten äänestävän Kekkosta heti
ensimmäisellä kierroksella. ”Miten pitkätukkaisia jymäytetään” (vaalimainos). SS 13.1.1950.
675. ”Toiveet toiveita vain” (jk.). SS 14.10.1949.
676. ”Tarjoavat valinnanvaraa” (jk.). SS 28.10.1949.
677. Ks. esim. Jahvetti, ”Kirnu-lidat” (pak.). 15.10; ”Römppäviikon rytkypolkkaa” (pak.). 8.11; ”Kumpi heistä
tietä antaa?” (jk.). 15.11; Jahvetti, ””Polkeenalaiseen asemaan”” (pak.). 18.11; ”Presidentinvaalikampanjan” (pak.). 22.11; ”??? vie” (pak.). 4.12; ”Suoran tien tarpojat” (jk.). 13.12; Jahvetti, ”Virsta väärää” (pak.).
14.12; ”Käänne maan politiikkaan!” (pak.). SS 30.12.1949; ”Mistä on kysymys” (vaalimainos). 3.1; ”Täysi
laukka maalaisliitolla” (vaalimainos). 4.1; ”SKP:n organisaatio rasvattu” (vaalimainos). 5.1; Jahvetti,
””Sankarillinen itsemurha”” (pak.). 6.1; ”Kelvanneeko Kekkonen” (vaalimainos). 6.1; ”Salakuljetusyritys”
(vaalimainos). 8.1; ”Maalaisliitto ja SKP” (vaalimainos). 9.1; ”Kekkosen kansalaiskunto” (vaalimainos).
12.1; ”Miten pitkätukkaisia jymäytetään” (vaalimainos). 13.1; Väinö Leskinen, ”Sisäpoliittinen vastakohtaisuus” (art.); ”Oletko hereillä” (vaalimainos); ”Kekkosen poliittinen ura” (art.). 14.1; ”Kaksi voimaryhmää”. 15.1; ”Älä nuku – tai heräät ”Kekkoslovakiassa” (vaalimainos). 15.1; Laulu-Ville, ”Vaalivärsyjä”
(runo). 15.1; Suutari Topias, ”Huono tuuri” (runo). 15.1; ”Kolmas mahdollisuus”. 17.1; Jahvetti, ””Nyt
numeron vettoon – eikä ennee viivan vettoo”” (pak.). SS 17.1.1950.
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suuksia. Lehti vakuutteli, etteivät suomalaiset innostu Kekkoseen ”niin tulisesti”, että
antaisivat hänelle äänensä. Lehden mukaan Kekkoselle oli tarjolla vain oljenkorsi, joka
tarkoitti kommunistien tukea.678 SS:n pääkirjoituksen tekijä puhui ”maalaisliittolais-kommunistisesta perheyhtiöstä”679, joka oli sopinut äänestyskäyttäytymisestä ”herttarouvan
kanssa” jo kesällä 1948.680 Syytökset Maalaisliiton kommunistikytköksistä sytyttivät
vaalitaistelun loppusuoralla myös lehden runoilijat. Laulu-Ville laati kymmensäkeisen
”vaalivärsyn” aivan valitsijamiesvaalien aattona. ”Värsyn” punainen lanka kiteytyi viidennessä ja kahdeksannessa säkeessä:
Maalaisliitto retevä,
etuilussa etevä,
tottuneena saamaan saaliin,
tähtää ihan omaan maaliin:
isännyyttä havittelee
kommunisti avittelee,
vaan ei varmaan ilman palkkaa
Apuun maalaisliittoa
koettaan ne viittoa
ja jos vielä köyhä kansa
antais vetää huulestansa,
kommunisti riemastuis,
huutais, nyrkkiänsä puis
eessä koko Suomen kansan.
Kuinka välttäisimme ansan?
Äänen omistaja, mieti.
(Lutikoita rassaa pieti!)681
Sosialidemokraattien pää-äänenkannattaja pyrki kiivaalla Kekkos-vastaisella propagandallaan synnyttämään juopaa Maalaisliiton ja muiden porvaripuolueiden välillä sekä
”pelottelemaan” Kekkosen tukijoita. Kommunistisyytöksillä toivottiin erityisesti päästävän tähän tulokseen, kuten lehden kirjoituksesta marraskuun 2. päivänä on luettavissa.
Pakinoitsija Jahvetti totesi, ettei ”pidä pelata pois älykkään miehen, tri Kekkosen, presidenttiehdokkuutta ilmaisemalla julkisuudessa hänelle kovin suoraan komukoiden vilpitöntä ihailua”, koska ”muutenhan ´porrrvari` juutas, ei sulata koko äijän kandidatuuria”.682
678. ”Tarjoavat valinnanvaraa” (jk.). SS 28.10.1949. Ks. myös esim. Suomi 1988, 444.
679. Jahvetti, ”Presidentinvaalikampanjan” (pak.). SS 22.11.1949.
680. Jahvetti, ”Virsta väärää” (pak.). SS 14.12.1949. Ks. myös Jahvetti, ”Käänne maan politiikkaan” (pak.). SS
30.12.1949.
681. Laulu-Ville, ”Vaalivärsyjä” (runo). SS 15.1.1950. Ks. myös Suutari Topias, ”Huono tuuri” (runo). SS
15.1.1950. Nimimerkki Inka luki almanakkaa. Hän tutki huhua, jonka mukaan Kustaa Vilkuna oli poistanut
joukon nimipäiviä kalenterista, lisäten joillekin nimille useampia nimipäiviä samalle kalenterivuodelle.
Inka tiesi Vilkunan todenneen Kekkosesta seuraavaa: ”Tunnen Kekkosen. Kunnioitan miestä. Luotan mieheen. Äänestän miestä.” Inka tarkisti nyt, oliko ”Kekkosen kunnioitus noussut siinä määrin pollaan”, että
Urhon ja Kalevan päiviä olisi lisätty almanakkaan. Näin ei ollut tapahtunut, mutta Inka lisäsi: ”Kekkoslovakian päivää me vietämme vielä joulusta juhannukseen ja juhannuksesta jouluun, kun Urho on pressa ja
Mauno päämissa.” Inka, ”Kierteitä” (pak.). SS 15.1.1950.
682. Jahvetti, ”Kuun valossa” (pak.). SS 2.11.1949. Palmgrenia pidettiin ”ääliömäisenä” julkaistessaan Ml:n ja
kommunistien ”sopimuksen” detaljeja. Jahvetti, ”Käänne maan politiikkaan” (pak.). SS 30.12.1949.
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Kommunistikytkösten ohella SS paheksui Kekkosen vaalipropagandan ”epärehellisyyttä”. Lehti piti valheellisena Maalaisliiton julkilausumaa, jossa kerrottiin porvaripuolueiden tukeneen yksimielisesti Maalaisliiton ehdotusta hallituskysymyksen kytkemisestä presidentin valintaan.683 Jahvetti uskoi tämän tyyppisen vääristelevän Kekkos-propagandan organisoiduksi. Tähän viittasi esimerkiksi pakinoitsijan korviin kantautunut
tieto Maalaisliiton nuoriso-osastoille annetusta määräyksestä kieltää kaikki Kekkosta vastaan esitetyt syytökset. Jahvetti teki tällä tiedolla pilaa lokakuun 20. päivänä pakinassaan.
Hän puuttui Kekkosen kaljupäisyyteen ja kyseli, saataisiinko Kekkosen hiuksetkin kasvamaan Maalaisliiton nuoriso-osastojen voimalla:
Sittemmin on maalaisliiton nuoriso-osastoille annettu määräykset, että tulipa kentälle mitä negatiivisia tietoja tahansa tri Kekkosesta omien taikka muiden taholta,
niin ne on jyrkästi kiellettävä. Ja tämä käsky on otettu alaportaissa pyhästi. Luulemme, että jos joku pitkäkutristen ihailija väittäisi Kekkosen hiuskasvua heikoksi,
niin maalaisliiton nuorisojärjestöt vannoisivat Alkiovainajan parran kautta, ettei
sellaisia suontuvia ole vielä ennen näillä tantereilla nähty kuin on meidän presidenttiehdokkaallamme.
Jahvetti vaati kärjekkään pakinansa lopuksi, ettei julkisessa sanassa ”serveerattaisi
aivan selviä valheita”.684 Sama vaatimus koski muitakin keskustelufoorumeja. Valheelliseen propagandaan oltiin kuitenkin valmiita vastamaan. SS:n pääkirjoituksen tekijä
vakuutti, että ”jos tämä ehdokas katsoo sopivaksi turvautua vääristelyihin ja puolueagitaattorin otteisiin, niin toki on lupa osoittaa, ettei hän ole sopiva mies Tasavallan ensimmäisen miehen paikalle”. Lehti arvosteli voimakkaasti Kekkosen Kuhmossa pitämää vaalikampanjan avauspuhetta. ”Se oli erinomaisen tyypillinen puolueagitaattorin puhe, jossa
vääristelyt ja valhesyytökset sekä itsekorostus ajavat toisiaan kilvan takaa”, lehti kritisoi
ja syytti Kekkosta ”kömpelön väärennöksen” tekemisestä. Tällä kirjoittaja viittasi hänen
puheessaan esittämiinsä ”virheellisiin johtopäätöksiin” kahden sosialidemokraatin lausunnoista. Kekkonen turvautui kirjoittajan mielestä ”maailman vanhimpiin” agitaattoritemppuihin tehdessään asiayhteyksistä irrallisia johtopäätöksiä vastustajien kirjoituksista ja
puheista. Hän pelkäsi Kekkosen menettelyn johtavan jatkuessaan arvaamattomiin seurauksiin. Pääkirjoituksen tekijä antoi mielikuvituksensa mellastaa tulevaisuuden visioita
hahmotellessaan:
Hiukan kaasua lisää, niin maalaisliitto ja hra Kekkonen alkavat vaatia, että elävät
hevosetkin on ammuttava. Ellei näin olisi, niin akka täytyisi valjastaa auran eteen.
Ja se tietäisi aina yhtä äänestäjää lisää. Silloin voisi kenties hra Kekkonen lasketella ravia presidentin linnaan kuin Walt Disneyn ”Fantasian” satuolento, jolla on
ihmisen yläruumis, mutta hevosen takamukset.685

683. ”Asetelma on selvä” (jk.). SS 7.10.1949.
684. Jahvetti, ”Taaplaavat tyylillään” (pak.). SS 20.10.1949.
685. ”Maalaisliittolainen agitaattori” (jk.). SS 8.11.1949. Jahvetti piti puhetta ”ruumispuheena kaikille muille
puolueille”. Jahvetti, ”Römppäviikon rytkypolkkaa” (pak.). SS 8.11.1949. Ks. myös Jahvetti, ”Tunaripuolue” (pak.). SS 10.11.1949. Tompan Tuomo oli tyytyväinen Kekkosen kekripuheeseen. Tompan Tuomo,
”Pilkkeitä” (pak.). Mk 10.11, 12.11.1949. Ks. myös Urho Kekkosen puhe Ml:n Kekrijuhlassa Kuhmossa
6.11.1949, UKA 3/6.
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Myös ulkopoliittinen Kekkos-propaganda ärsytti SS:ia. Lehtihän selitti SDP:n asettumisen Paasikiven kannalle nimenomaan ulkopoliittisilla syillä686. Sitä ärsytti Maalaisliiton taipumus lukea Paasikiven ulkopoliittisen linjan muotoutuminen Kekkosen ansioksi.
SS:n pakinoitsija Jahvetti puuttui asiaan marraskuussa 1949 huomauttaen, että ”aivan
sataprosenttisesti ei nykyiseltä presidentiltä sentään viedä hänen ulkopoliittisia ansioitaan”. Jahvetti lainasi välittömästi edellä sanotun jälkeen Maalaisliiton julkilausumaa:
”Hänen omaksumaansa ulkopoliittiseen suuntaan oli voimakkaasti vaikuttamassa tohtori
Kekkonen, jolla itselläänkin on varsin hyvä ulkopoliittinen asema niin itään- kuin länteenkin päin - - .” Jahvetti ihmetteli lausumaa. Kekkonen oli hänen mielestään yrittänyt
ulkopolitiikassa vaikuttaa enemmänkin kansandemokraattien suuntaan: ”Sellaisissa
aatoksissa hän lentää liekutteli esim. kesken Moskovan ystävyys- ja avunantosopimusneuvottelujen Helsinkiin.” SS:n pakinoitsija totesi ”mielihyvin” Kekkosen hyvät suhteet
niin itään kuin länteenkin, mutta Maalaisliiton presidenttiehdokkaan nimeäminen yhdeksi
Paasikiven ulkopoliittisen linjan veturiksi oli liikaa. Jahvetti piti pitkälle vietynä sosialisointina väitettä, jonka mukaan Kekkonen edusti Paasikiven ulkopoliittista linjaa selväpiirteisimmin. ”Kohtahan tässä maassa edustaisi Kekkonen parhaiten jokaista ”linjaa” tai
keksintöä, tekipä ne kuka tahansa”, pakinoitsija arveli ja jatkoi: ”Taitaisi silloin olla
parasta, että koko Suomen kansa muuttaisi nimensä Kekkoseksi.” Eikä sekään riittänyt.
”Yksiä kekkosia me olemme Herramme edessä kaikki”, Jahvetti jatkoi.687
SS:n Kekkos-vastainen kampanja ei rajoittunut vain syytöksiin kommunistikytköksistä, vaalipropagandan valheellisuudesta ja Paasikiven ulkopoliittisen linjan omimisesta.
Myös hänen poliittinen menneisyytensä asetettiin suurennuslasin alle. Lehden toimitus sai
tukea Kekkosen taustojen tutkimiseen SDP:n tiedotusosastolta, joka jakoi puolueen lehdistölle ”Kekkosen entisyyttä ja nykyisyyttä” käsitellyttä propaganda-aineistoa jo marraskuun lopulla 1949.688 Paine vanhojen asioiden kaivelemiseen tuli osittain myös kentältä.
Jahvetti kertoi saaneensa ”kymmeniä kirjeitä, joissa on pyydetty siteerailemaan niitä juttuja, joita tri Kekkonen kirjoitteli sodan aikana Suomen Kuvalehden Pekka Peitsen
nimellä”. Hän totesi kuitenkin, että mikäli niitä ruvettaisiin julkaisemaan, ”niin eipä tähän
”Demariin” viikkokaupalla muuta mahtuisikaan”.689

686. ”Presidentin vaali”. SS 6.10.1949.
687. Jahvetti, ””Polkeenalaiseen asemaan”” (pak.). SS 18.11.1949. Ks. myös Jahvetti, ”Virsta väärää” (pak.). SS
14.12.1949. Paasikivi oli vihainen Ml:lle kirjoituksen johdosta: ”Kyllä on maalaisliittolaiset menneet pitkälle alas moraalissa.” Hän totesi, ettei Kekkonen ollut vaikuttanut hänen linjaansa millään tavalla, vaan
”minun linjani on minulle ollut selvänä vuosikymmeniä”. J.K. Paasikivi 18.11.1949. Paasikivi 1986, 53.
Vrt. Virolainen 2000, 80, 85, 149, 152. Virolaisen mukaan Kekkonen oli sodan jälkeen tullut koko maassa
tunnetuksi uuden ulkopolitiikan johtavana edustajana. Nimenomaan Kekkonen ajoi määrätietoisesti eteenpäin uutta ulkopoliittista linjaa, ”jota Paasikivi jo syksystä 1944 lähtien tuki”.
688. A.M. Myllymäki, ”Sos.-dem. sanomalehtien toimittajille”. Hab 2, T-osasto nrot. 51–95. TA.
689. Jahvetti, ””Sankarillinen itsemurha”” (pak.). SS 6.1.1950.
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Menneisyyden kaiveleminen jätettiin valitsijamiesvaalien loppusuoralle. SS ryhtyi tällöin julkaisemaan lyhyitä vaalimainoksia, joiden terävin kärki suunnattiin kommunisteja
ja maalaisliittolaisia vastaan. Niiden toistuvina aiheina olivat kyseisten osapuolten yhteiset pyrkimykset presidentinvaaleissa ja pelottelu Suomen luisumisesta ”Kekkoslovakian”
tielle.690 Vaalimainoksissa pyrittiin myös herättämään SDP:n omia kannattajia, jotka
näyttivät olevan ”välinpitämättömiä ja liian hyväuskoisia”. Lehti ennakoi Kekkoselle vaalivoittoa, mikäli sosialidemokraatit eivät havahtuneet uneliaisuudestaan.691
Vaalimainoksissa nostettiin esiin Kekkosen poliittisen uran varjopuolia. Tammikuun 6.
päivänä esitettiin epäily, ettei Kekkonen sittenkään kelpaisi Suomen kansalle. Lehti listasi väitteen tueksi liudan asioita Maalaisliiton presidenttiehdokkaan poliittisesta menneisyydestä. Kekkonen pyrittiin osoittamaan paitsi epäluotettavaksi myös linjattomaksi.
Häntä pidettiin ”tuuliviirinä”, joka ei sopinut maan poliittisen suunnan osoittajaksi:
- - aloitti poliittisen uransa aitosuomalaisena ja innokkaana AKS:läisenä692, suositteli maalaisliittoon liityttyäänkin lämpimästi diktatuuria Suomen kansalle v. 1934
julkaisemassaan kirjassa, hyväksyi ”puhtaan” lapualaisuuden, tuomitsi poliittisen
vapaamielisyyden ”sokeudeksi”693, vaati maaliskuussa 1940 taistelun jatkamista
”katkeraan loppuun asti”694, uurasti jatkosodan aikana innokkaasti sotapropagandistina695, onnitteli lämpimästi 20-vuotisjuhliaan 1942 viettänyttä AKS:ää, julkesi
kaiken edellisen jälkeen lukea itsensä ”Krimin julistuksen toteuttajiin” v. 1945 ja
kiivetä SN-Seuran johdon piiriin696, piti yllä luottamuksellisia ”neuvotteluyhteyksiä” kommunisteihin, suositteli poliittisia oikeudenkäyntejä ”kypsyyden osoituksena” ja äänesteli yksinään kommunistien puolella eduskunnassa.697
Myös Kekkosen kansalaiskunto joutui SS:n arvioitavaksi. Olihan tasavallan presidentiltä perinteisesti vaadittu paitsi tietoa ja taitoa myös koeteltua kansalaiskuntoa. Tietoa
Kekkosella uskottiin olevan, ”koska hän on siitä paperit saanut”. Taitoa Maalaisliiton presidenttiehdokas osoitti siinä, että hän ”aina kääntää juuri oikealla hetkellä takkinsa tuulen
mukaan”. Kansalaiskunnon toteaminen vaati puolestaan tarkempaa selvittelyä. Sen
kyseenalaisti paitsi Kekkosen toiminta ”sotapropagandistina” myös hänen esiintymisensä
690. ”SKP:n organisaatio rasvattu” (vaalimainos). SS 5.1.1950. Ks. myös Jahvetti, ””Nyt numeron tekkoo – eikä
ennee viivan vettoo”” (pak.). SS 17.1.1950. SS esitti väitteitä, joiden mukaan ”SKDL ja SKP ovat luvanneet
asettaa Kekkosen” presidentiksi. Lehti syytti kommunisteja ”salakuljetusyrityksestä”, joka tapahtui oman
ehdokkaan varjolla. Pekkalaa pidettiin vain ”syöttinä”. ”Salakuljetusyritys” (vaalimainos). SS 8.1.1950.
Lehden iskulauseissakin toistui teema ”Autat Kekkosta, jos et äänestä vaaleissa. SKP on varma siitä, että
Sinä et äänestä.” ”Autat Kekkosta, jos et äänestä vaaleissa” (vaalimainos). SS 8.1.1950.
691. ”Mistä on kysymys” (vaalimainos). SS 3.1.1950.
692. Myös Jahvetti oli nuoruudessaan aitosuomalainen ja AKS:n kannattaja. Juntunen 1976, 14–41.
693. Jahvetti kirjoitti jo 13.12.1949 Kekkosen hyväksyneen IKL:n johtamistyylin, vaikkei hän ollutkaan mustapaitojen ystävä. Jahvetti, ”Heil Hitler!” (pak.). SS 13.12.1949. Vrt. esim. Uino 1985, 214–218.
694. Urho Kekkosen puhe eduskunnassa 15.3.1940. Vpptk III 1940, 21–22.
695. Kekkonen kuvattiin 12.1. ”tavallista räikeäsanaisempana propagandistina, joka mm. v. 1942 Suomen Kuvalehdessä (sivu 1448) julisti: ”Kuta heikommaksi ryssä nyt tehdään, sitä helpompi meille.” ”Kekkosen kansalaiskunto” (vaalimainos). SS 12.1.1950. Kekkonen kiisti kirjoittaneensa kyseistä pakinaa ja totesi myös
lainauksen virheelliseksi. Veljenpoika, ”Arvotonta sanasotaa” (nim.). SK 3/1950, 10.
696. Ml:n Kainuun piirijärjestö käsitteli Kekkosen ”suurta syntiä”, SNS:n jäsenyyttä 20.12.1949. Se huomautti,
että Paasikivi oli seuran kunniapj. ja Kekkonen oli vastikään ”tiukasti” suominut seuraa: ”Kommunistien
annettu liiaksi huseerata.” Ml:n Kainuun Piirijärjestö r.y. (muistio) 20.12.1949, UKA 21/7.
697. ”Kelvanneeko Kekkonen” (vaalimainos) SS 6.1.1950. Kekkosen henkilökohtaista poliittista menneisyyttä
käsiteltiin myös laajassa artikkelissa 14.1. ”Kekkosen poliittinen ura” (art.). SS 14.1.1950. Kekkosen toiminnasta aitosuomalaisena ja AKS:ssa ks. Uino 1985, 79–132.
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Suomi-Ruotsi -maaottelun yhteydessä 1946. Vaalimainoksessa ei käsitelty asiaa tarkemmin.698
SS viittasi maaottelu-vihjauksellaan päätöstilaisuuteen, jossa urheilujohtaja Kekkosen
arveltiin esiintyneen päihtyneenä. Suomen Urheiluliiton (SUL) seuroille tapahtumien jälkeen lähetetyissä kiertokirjeissä valitettiin, että se, ”mitä Kalastajatorpalla tapahtui, oli
häpeä Suomen urheilulle”. Kirjeissä paheksuttiin nimenomaan Kekkosen esiintymistä:
”Tilaisuus oli siksi arvokas, että olisi odottanut enemmän asianomaiselta urheilujohtajalta.” Kekkonen ja SUL ryhtyivätkin pikaisesti toimiin asian korjaamiseksi, mikä ilmeni
SS:ssa elokuun 4. päivänä julkaistusta nimimerkki Henkan kirjoituksesta. Hän kertoi
SUL:n lähettäneen seuroilleen kiertokirjeitä, joissa niitä kiellettiin järjestämästä alkoholitarjoilua urheilutapahtumien päättäjäistilaisuuksissa. Kiellon rikkojista pyydettiin ilmoittamaan SUL:lle. Urheiluseuran johtaja, joka esiintyi ”tällaisissa tai vastaavissa tilaisuuksissa” päihtyneenä tuli poistaa tehtävästään. Kirjeen oli allekirjoittanut muun muassa
SUL:n puheenjohtaja Urho Kekkonen.699
SS palautti lukijoidensa mieleen Kekkosen kannalta kiusalliset Kalastajatorpan tapahtumat vuoden 1950 presidentinvaalien alla. Saatiinhan niillä aikaan hämmennystä ja
huhuja, jotka saattoivat vaikuttaa negatiivisesti Kekkosen vaalimenestykseen. Maalaisliiton presidenttiehdokkaan käytös suositun urheilutapahtuman päättäjäisissä tarjosi aseen
häntä vastaan. Vastustajilla oli syy epäillä Kekkosen kansalaiskunnon riittävyyttä presidentin viran hoitoon, ”ellei kansalaiskunto ole tarkoitettukin koeteltavaksi Alkon tuotteiden avulla”.700
SS löysi moitittavaa myös Kekkosen oikeusministeriajalta. Jahvetin korvaan oli särähtänyt erityisesti Kekkosen puhe eduskunnassa heinäkuun 4. päivänä 1945701. Pakinoitsija
kummeksui oikeusministerin lausetta, jossa todettiin, että ”oikeusistuimen riippumattomuus saattaa poliittisina kuohunta aikoina olla kaksiteräinen miekka”. Jahvetti ei lainannut virkettä loppuun saakka, vaan teki johtopäätöksensä sen ensimmäisen lauseen perusteella. Hän ei yhtynyt Kekkosen näkemykseen: ”Jos näet oikeusistuimilta riistetään niiden
riippumattomuus, tulevat ne silloin ”kansandemokraattisiksi” luokkaoikeuksiksi, joissa
”kirvesmiehet” päättävät keneltä pää putoaa poliittisista syistä.” Hän kyseli epätietoisena,
”mitä silloin poliittisina kuohunta-aikoina villit voimat voivat matkaan saattaa” ja vaati
kovasanaisesti, ettei ”kirvesmiehiä” saanut päästää määräämään suomalaisten kohtalosta.
Kekkosen puheesta tulistunut Jahvetti luonnehti lopulta Maalaisliiton presidenttiehdokasta ja hänen mahdollista valintaansa presidentiksi kaksiteräiseksi miekaksi: ”Ja siksi

698. ”Kekkosen kansalaiskunto” (vaalimainos). SS 12.1.1950.
699. Henkka, ”Maaottelun jälkikaikuja”. SS 4.8.1946.
700. ”Kekkosen kansalaiskunto” (vaalimainos). SS 12.1.1950. Kansalaiskuntoa kommentoitiin yleisöosastolla
muutama päivä vaalimainoksen jälkeen. Aapo Similä kysyi, ”eikö tasavallan päämiehen asema edellytä
niin suurta kunnioitusta, että tähän virkaan ei edes ehdokkaiksi sovellu henkilöt, jotka eivät ole julkisessa
esiintymisessään suoriutuneet voitollisesti kokeistaan ”tuliliemen tuttavana?”. Aapo Similä, ”Valittava presidentti ja hänen henkilönsä” (yl.osasto). SS 15.1.1950. Myös Leskinen piti Kekkosta ja Pekkalaa sopimattomina presidentin virkaan huonon luonteensa vuoksi. Väinö Leskinen, ”Sisäpoliittinen vastakohtaisuus”
(art.). SS 14.1.1950. Lähes samaan aikaan Tompan Tuomo piikitteli mm. sosialidemokraattisia vaikuttajia
henkilökohtaisuuksiin menevillä vihjailuilla: ”Emme puhu nyt Jahvetista, jonka moraali on alapuolella
arvostelun, emme myöskään puoluesihteeri Leskisestä, jonka autohurjastelut tunnetaan” jne. Myös Unto
Varjonen ja Penna Tervo saivat osansa. Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 14.1.1950.
701. Urho Kekkosen puhe eduskunnassa 4.7.1945. Kekkonen 1967 I, 160–165 (Vpptk I 1945, 649–652).
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sellainen mies, joka on älykäs ja tiedoiltaan loistavakin, mutta vailla lujaa selkärankaa, on
valtion päämiehen paikalla kaksiteräinen miekka.”702
Jahvetin lainaus vääristi Kekkosen puheen sisältöä. Virke kuului kokonaisuudessaan:
”Mutta oikeusistuimen riippumattomuus saattaa poliittisina kuohunta aikoina olla kaksiteräinen miekka, jos tuomarin subjektiivinen käsitys poliittisista kysymyksistä pääsee vaikuttamaan tuomioon.” Kekkonen ei hyväksynyt oikeusistuimien puolueellisuutta. Hän
piti riippumattomuuden säilyttämistä oikeudenkäynneissä, kuten sotasyyllisyyskysymyksessä, ”kypsyyskokeena” tuomioistuinlaitokselle. Subjektiivisten käsitysten vaikutus päätöksentekoon oli minimoitava. Niihin oli varauduttava ennakolta. Käsitettiinhän sotarikosasiat Kekkosen mielestä etenkin äärivasemmistolaisen tuomariaineksen piirissä helposti
poliittisiksi jutuiksi.703
SS:n pakinoitsija ei ollut vakuuttunut Kekkosen demokraattisten periaatteiden aitoudesta. Jahvetti ennakoi Suomen luisuvan diktatuuriin, mikäli Maalaisliiton presidenttiehdokas tulisi valituksi. Hän perusteli väitettään useilla Kekkosen kirjoituksista lainaamillaan lainauksilla. Ensimmäinen osoitus Kekkosen taipumuksesta diktatuuriin oli Jahvetin
mukaan löydettävissä jo 1930-luvun alussa hänen Ylioppilaslehdessä julkaisemassaan kirjoituksessa ”Jos olisin diktaattori…”. Erityisen raskauttavana Kekkoselle pakinoitsija piti
1934 ilmestynyttä kirjaa Demokratian itsepuolustus704, jossa kuului Jahvetin mukaan
”tuon tuostakin isännän ääni”. Jahvetin diktatuuriepäilykset saivat vahvistusta presidentinvaalien alla Maalaisliitossa yleistyneestä tervehdystavasta: ”Kekkonen presidentiksi,
terve, terve!” SS:n pakinoitsija liitti tervehdystavan jatkeeksi Lapuan liikkeen ”Heil’ Hitler, meil’ Kosola” ja Natsi-Saksan ”Heil’ Hitler” ilmaisuille.
Maalaisliiton piirissä yleistynyt tervehdystapa innoitti Jahvettia. Pakinoitsija totesi
puolueen keksineen ”sellaisen atomipommin tri Kekkosen läpi runnaamiseksi, että turhaa
siinä on enää kenenkään muun lähteä kilpasille”. Tämä ”Hiroshiman yllätys” sai vastustajat haukkomaan henkeään. ”Ovelasti kylläkin, jätettiin sanomatta, nostetaanko kännyä,
vaiko jalkaa”, Jahvetti ironisoi. ”Ja jos nostetaan, niin missä asennossa ja kuinka korkealle.” SS:n pakinoitsija tyrmäsi diktatuurin suomalaiselle kansanluonteelle sopimattomana, ”keksittäköönpä sille minkäniminen viikunanlehti tahansa”.705
SS halveksi myös Kekkosen amerikkalaistyylistä vaalikampanjaa, jota muissa lehdissä
oli arvostettu. ”Viikkomäärin on sillä taholla organisoitu – ehkäpä SKP:n neuvojen
mukaan -, suunniteltu kuljetuksia, pidetty tupailtoja, näytelty elävää Kekkosta syrjäkyläläisillekin ja vuodatettu kirouksia sosialidemokraattien ylitse”, lehti selitti. Pakinoitsija
Jahvetin mukaan Kekkos-propagandaan oli valjastettu ”kaikki reservitkin”, unohtamatta
maaseudun nuorisoa, joka kävi nyt ”ideologista taistelua”. Maalaisliiton ”vaalihepo eteni
täyttä laukkaa”. SS kehottikin kannattajiaan olemaan varuillaan ja pitämään huolta, että
”yhtään meikäläistä äänestäjää ei jää sitä tiensivuun katselemaan”.706

702. ”Kirvesmiehillä” Jahvetti tarkoitti Ml:a ja kommunisteja. Jahvetti, ””Kirvesmiehet” ja hansikkaat” (pak.).
SS 14.1.1950. Ks. myös ”Kekkosen poliittinen ura” (art.). SS 14.1.1950.
703. Urho Kekkosen puheenvuoro eduskunnassa 4.7.1945. Vpptk I 1945, 650–651.
704. Kekkonen 1934.
705. Jahvetti, ”Heil Hitler!” (pak.). SS 13.12.1949. Jahvetti sai tiedon tervehdystavasta Mk:n pakinoitsijalta, Paavonpojalta (Johannes Virolainen). Paavonpoika, ”Keskustan katsauksia” (pak.). Mk 8.12.1949.
706. Jahvetti, ”Täysi laukka maalaisliitolla” (pak.). SS 4.1.1950. Vaalikampanjasta lisää ks. Suomi 1988, 439–
442.
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Kekkosen puheita ei juuri arvosteltu, mutta muutamat hänen aktiivisen vaalipropagandansa lieveilmiöt saivat jyrkän tuomion. SS uutisoi tammikuun 15. päivänä 1950
”postiväärinkäytöksestä”, johon ”Maalaisliiton vaaliagitaattorit” olivat syyllistyneet. Lehden toimitukseen oli saapunut kirje, jossa kerrottiin ainakin kahden henkilön saaneen päivälehtensä välissä kotiin ”agraarien propagandasikiön”:
Muuan lehtemme lukija kirjoittaa närkästyneenä Orimattilan Niinikoskelta kertoen, että eräs tämänviikkoinen lehtemme numero tuli päivää liian myöhään, ja
avattuaan lehden pöksähti lukijamme syliin lehden välistä Kekkonen lehden väliin
sujautetun maalaisliittolaisen vaalimainoslehtisen kannessa. Kirjeen kirjoittaja
mainitsee edelleen, että samanlainen agraarien propagandasikiö oli saapunut lehden välissä mm. hänen naapurilleen.
SS kertoi tutkineensa kyseisen vaalipropagandamuodon lainmukaisuutta ja totesi sen
voimassa olleen postisäännön nojalla laittomaksi. Maalaisliiton ”vaaliagitaattorit” olivat
näin saattaneet postivirkailijan virkavirheen alaiseksi, joka saattoi johtaa oikeudellisiin
toimiin. SS sääli syytöntä postinkantajaa ja piti tapausta törkeänä. ”Maalaisliiton kivisydämellä on jälleen uusi törkeä temppu kutittelemassa”, lehti kirjoitti. Se tosin edellytti,
että ”maalaisliittolainen papillinen sydän vielä on arka kutittelulle”. Sosialidemokraattien
pää-äänenkannattaja tuomitsi jyrkästi Kekkos-propagandan ja ennakoi Maalaisliiton presidenttikandidaatille vaalitappiota: ”Mikäli maalaisliittolaiset luulevat tällä, ehkä kommunisteilta oppimallaan tempulla, kalastelevansa Kekkoselle vaalivoiton, erehtyvät he jälleen pahan kerran.”707
SS:n henkilökohtaisuuksiin saakka mennyt Kekkos-vastainen kirjoittelu oli vertaansa
vailla Suomen johtavassa lehdistössä presidentinvaalien yhteydessä 1950. Maalaisliiton
presidenttiehdokasta lyötiin raskain asein. Kritiikki ulotettiin koko hänen sisä- ja ulkopoliittiseen toimintaansa. Vaikka Kekkosta arvostettiin älykkäänä ja ”tiedoiltaan loistavanakin”708, häntä ei pidetty luotettavana. SS kritisoikin voimakkaasti Kustaa Vilkunan propagandakirjaa Kekkosesta709. Perustelut arvostelulle ammennettiin vuosikymmenienkin
takaa. Erityisesti yhteistyö kommunistien kanssa saattoi Kekkosen epäilyttävään valoon.
Häntä pidettiin jo oikeusministerinä Maalaisliiton kansandemokraattisen suuntauksen
kärkimiehenä. Kekkosen todettiin toimineen myös YYA-sopimusasioissa kommunistien
juoksupoikana. Sosialidemokraattien pää-äänenkannattaja ei pitänytkään Maalaisliiton
ehdokkaan ulkopoliittista linjaa Paasikiven oppien mukaisena. Ulkopolitiikka ei kuitenkaan noussut sen enempää SS:ssa kuin muissakaan johtavissa lehdissä vaalivaltiksi Kekkosen puolesta tai häntä vastaan vielä vuoden 1950 presidentinvaaleissa. Aihe oli liian
arka, olihan sodan päättymisestä ollut kulunut vasta muutamia vuosia. Toisaalta myös
sodan jälkeisen ulkopoliittisen linjan keulahahmon, J. K. Paasikiven, ehdokkuus hillitsi
keskustelua. Kekkosen kriittinen suhtautuminen Fagerholmin hallitukseen 1948–1950 sen
sijaan ärsytti SS:a. Lehti piti häntä hallituksen ”päänmenoksi” suunnattujen juonien ”yliorganisaattorina”.710

707. ”Kekkonen sanomalehden välissä” (uutinen). SS 15.1.1950. Ks. myös Nuutti, ”Vaalisaunojen lämmitysvaiheilta” (pak.). SS 15.1.1950.
708. Ks. esim. Jahvetti, ””Naamioitu ratsastaja”” (pak.). 26.10; ”Kuun valossa” (pak.). SS 2.11.1949; Jahvetti,
””Kirvesmiehet” ja hansikkaat” (pak.). SS 14.1.1950.
709. Jahvetti, ”Vaatimattomuus nuorison kaunistus” (pak.). SS 15.1.1950.
710. ”Kekkosen poliittinen ura” (art.). 14.1; ”Vaatimattomuus nuorison kaunistus” (pak.). SS 15.1.1950.
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SS ei kiinnittänyt Kekkos-vastaisessa propagandassaan huomiota sotasyyllisyyskysymykseen. Vaikeneminen ihmetyttää kolmestakin syystä. Ensinnäkin sotasyyllisenä tuomittu Tanner nautti sosialidemokraattien pää-äänenkannattajassa jakamatonta arvostusta.
Toiseksi lehden pakinoitsija Muste-Maalari oli arvostellut Kekkosta voimakkaasti sotasyyllisyysprosessin aikana. Kolmanneksi Maalaisliiton presidenttiehdokasta pidettiin
SS:ssa keskeisenä vaikuttajana tuomittujen nimeämisessä ja rankaisemisessa. Keskustelu
asian ympärillä oli päättynyt kuitenkin tuomioiden julkistamiseen 1946. Sotasyyllisyysprosessi oli ilmeisesti vielä 1950 niin arka sisä- ja ulkopoliittisena asia, ettei edes MusteMaalarin seuraaja Jahvetti uskaltanut palata siihen valitsijamiesvaaleja edeltäneessä Kekkos-vastaisessa propagandassaan. SS:n ja yleensäkin johtavan lehdistön vaikeneminen
sotasyyllisyyskysymyksestä kertoi myös uuden aikakauden alkamisesta. Lehdistö oli
alkanut jo harjoittaa itsekritiikkiä ja kansakunta alistua tosiasioihin, joihin Kekkonen ei
sittenkään kyennyt ratkaisevasti vaikuttamaan. Hän oli vain yksi, vaikkakin asemansa
puolesta varsin merkittävä vaikuttaja sotasyyllisten nimistä ja tuomioista päätettäessä.

5.2.5 ”Kekkonen presidentiksi, terve, terve!”
Mk tuki ainoana johtavana sanomalehtenä varauksettomasti Kekkosta vuoden 1950 presidentinvaaleissa.711 Mk:lta, kuten muultakin Maalaisliiton lehdistöltä, odotettiinkin vaalitaistelussa paljon. Arvo Korsimo luonnehti jo huhtikuussa 1949 puolueen lehdistön merkitystä valitsijamiesvaalien lopputuloksen kannalta keskeiseksi: ”Lehdistö on edelleen
voimakkain aseemme.” Huoli kohdistui puolueväen perinteisesti laimeaan äänestysintoon presidentinvaaleissa. Korsimon mielestä puoluelehdistön tärkein tehtävä olikin kannustaa ihmiset äänestyspaikoille. Myös propaganda oman ehdokkaan puolesta oli aloitettava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. ”Samalla on niille vihdoin saatava selväksi,
ettei vastapuolueen miesten lausuntoja, vaikka olisi kyseessä itse pääministeri, sovi julkaista kuin korkeintaan pikku-uutisina ml:n lehdistössä”, Korsimo vaati ja lisäsi, että
”lehdistöä täytyy tietysti ruokkia täältäpäin”.712 Myöhemmässä propagandasuunnitelmassaan Korsimo täsmensi ”ruokkijan” Ahti Karjalaiseksi: ”Luulen, että veli Karjalainen
pystyy täältä käsin huolehtimaan melko runsaassa määrässä sopivien kirjoitusten ja iskulauseitten lähettämisestä.”713
Mk:n tehtävä ei ollut helppo. Selittelemistä riitti vaalikamppailun alusta lähtien, suhtautuihan muu johtava lehdistö kylmästi Maalaisliiton aloitteeseen hallitusratkaisun kytkemisestä presidenttikysymyksen yhteyteen. Vain Mk hyväksyi aloitteen. Hallituksen
ministeristön muutoksia pidettiin välttämättöminä joidenkin sisäpoliittisten epäkohtien
poistamiseksi. Lehti tähdensi, ettei ehdotuksessa ollut kyse ”oman miehen” istuttamisesta
presidentin paikalle.

711. Maakuntalehti Ilkka kannatti ensin Paasikiven jatkokautta, mutta hyväksyi kariutuneiden poikkeuslakialoitteiden jälkeen Kekkosen ehdokkuuden ja tuki häntä. Peltonen 1993, 38–41, 142.
712. ”Suunnitelma presidentin valitsijamiesvaaleja varten”. Laat. Arvo Korsimo. 1.4.1949, UKA 21/7.
713. Korsimo ehdotti myös info-tilaisuuksien pitämistä päätoimittajille. ”Tasavallan presidentin valitsijamiesvaalit 1950”. Muistio veljille Kekkonen & Sukselainen. Laat. Arvo Korsimo. 20.8.1949, UKA 21/7.
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Selittämistä riitti myös Maalaisliiton presidenttiehdokaskuvioissa. Kekkosen nimeäminen Paasikiven vastaehdokkaaksi ihmetytti muuta lehdistöä. Mk:n mielestä nimitys oli
kuitenkin perusteltu, koska ”tässä vaiheessa ei ollut vielä selvyyttä, suostuuko tasavallan
nykyinen presidentti toimikautensa pidentämiseen poikkeuslailla”. Lehti vakuutti, ettei
kysymys ollut henkilöstä, vaan pyrkimyksestä saada muutos hallitusratkaisuun. Näkemystä puolsi pääkirjoituksen tekijän mukaan Kekkosen valmius ehdokkuudestaan luopumiseen, mikäli eduskunnassa olisi saavutettu yhteisymmärrys SDP:n poikkeuslakialoitteesta. Hän piti Kekkosen toimintaa paitsi ”epäitsekkäänä” myös hyvän tahdon ilmauksena vaikean asian ratkaisemiseksi.714 Mk:n pakinoitsija Kessu-Pekka (Pentti Sorvali) ei
ymmärtänyt vastalauseita, joita Kekkosen ”solidaarinen” menettelytapa aiheutti:
Vielä sopimattomampi kunnon hakkapeliittojen mielestä tietenkin oli Kekkosen
menettely. Mies, jolla on puolueensa kannatus ja yksimielinen pyyntö takanaan,
rohkenee kieltäytyä, jotta Paasikiven valinta tulisi mahdolliseksi. Täytyy etsiä miehen pään menoksi kokonaan uudet ilkeydet, kun kansa ei enää usko entisiä. On
siinä sydänsurua kerrakseen.715
Mk paheksui sosialidemokraattien ja oikeistopiirien toistuvia kommunistisyytöksiä,
jotka kohdistuivat puolueeseen ja sen ehdokkaaseen. Väitettä oli lehden mielestä käytetty
Fagerholmin hallituskautena ”entistäkin häikäilemättömämmin”. Pakinoitsija KessuPekka torjui syytökset valheellisina ja muistutti, että kommunistit ja sosialidemokraatit
olivat olleet Pekkalan hallituksessa ”enemmistönä ja toimivat koko ajan samalla linjalla
maalaisliittoa vastaan”. Kessu-Pekan mielestä oli naurettavaa väittää Maalaisliiton veljeilevän kommunistien kanssa, kun puolue vaati hallitusta, ”jossa kommunisteilla ei olisi
osaa eikä arpaa”.716 Pakinoitsijan väite saa tukea muun muassa Eino Kilven muistiinpanoista. Hän kertoi kuulleensa ohuen seinän läpi keskustelun, jossa Johannes Virolainen
”vakuutti vakuuttamistaan”, ettei Maalaisliitto mene hallitukseen kommunistien
kanssa.717
Mk:n pakinoitsija Kessu-Pekka piti ”siivottomana” väitettä, jonka mukaan Maalaisliiton kohua herättäneen poikkeuslakiesityksen taustalla olisivat toimineet myös kommunistit. Hän luonnehti vastustajiensa käytöstä ”törkeäksi”718 ja vakuutti: ”Kaikkien niiden,
jotka ovat seuranneet läheltä poliittisia tapahtumia ja eduskuntatyötä, on ollut helppo
havaita, että maalaisliiton ja kommunistien yhteistyöstä on turha puhua.” Kessu-Pekka
osoitti sormellaan SDP:n ohella Kokoomusta. ”Kokoomus on nähty loppujen lopuksi useammin kuin maalaisliitto painamassa samaa äänestysnappia kuin kommunistit.”719 Mk

714. ”Ml:n kanta”. Mk 8.10.1949. Ks. myös ”Presidentin vaali”. Mk 7.10.1949. Lehti tyrmäsi SS:n esittämän
väitteen, että Ml olisi esittänyt valheellisia tietoja kertoessaan, että porvarit olivat yhtyneet Ml:n kantaan
poikkeuslakialoitteessa. Kessu-Pekka, ”eikö ratkaisu miellytä?” (pak.). Mk 11.10.1949. Pentti Sorvalin
mukaan Ml ei voinut hyväksyä Paasikiveä, joka oli päästänyt syntymään maatalouteen kylmästi suhtautuneen Fagerholmin vähemmistöhallituksen. Sorvali 1975, 250–251.
715. Kessu-Pekka, ”Eikö ratkaisu miellytä” (pak.). Mk 11.10.1949. Seuraavana päivänä kokoomus- ja sosiaalidemokraattilehdistön kerrottiin olleen ”kovasti äkeissään maalaisliitolle ja haukkua louskuttavat kylänrakkien tavoin”. ”Vanhentunut käsitys” (jk.). Mk 12.10.1949.
716. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 14.10.1949.
717. Eino Kilven pvk 21.9.1949, M 45 174/I. ESKKK, KA.
718. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 14.10.1949.
719. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 15.1.1950.
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valitti vastustajien kommunistisyytöksiä pitkin vaalitaistelua ja yritti osoittaa yhteistyöväitteet perättömiksi.720
Oikeiston ja sosialidemokraattien ryöpytys Maalaisliittoa ja Kekkosta vastaan kiusasivat Kessu-Pekkaa. Hän kävi puolustustaistelua, muttei uskonut sillä olevan vaikutusta
vastarinnan murtumiseen. Pakinoitsija luonnehti jo lokakuun puolivälissä 1949 kaikkea
kokemaansa vielä pienenä sen rinnalla, mitä tuleman pitää: ”Oikeistolaiset ja sosialistit
valmistautuvat päästämään liikkeelle vaikka millaisia parjausryöppyjä liatakseen maalaisliiton ja sen ehdokkaan. Kun tässä tuonnoittain tapasimme erään johtavalla paikalla olevan sosialidemokraatin, hän suvaitsi huomauttaa, että he tulevat ´painamaan Kekkosen
maahan`, jos maalaisliitto rohkenee hänet ehdokkaakseen asettaa.” Mk:n Kessu-Pekka ei
epäillyt, etteikö ”ennennäkemättömiä yrityksiä tuohon suuntaan” tulisi esiintymään. Hän
kehotti puoluetovereitaan pitämään päänsä kylmänä ja muistamaan, että panettelun juuret
johtavat oikeiston ja ”sossien” propagandapajoihin. Vähästä ei siis kannattanut ”säpsähdellä”.721
Kessu-Pekka jatkoi myös omaa taisteluaan Kekkosen puolesta. Hän kommentoi, kritisoi ja iski takaisin. Erityisen mieluisia olivat kirjoitukset, joissa vastustajan pilkka osui
omaan nilkkaan. Kessu-Pekan korviin oli kantautunut kritiikkiä Maalaisliittoa kohtaan
esimerkiksi kokoomuspiireistä siitä, ettei puolue ollut valinnut ehdokkaakseen talonpoikaa, vaan ”opillista sivistystä omanneen miehen”. Pakinoitsija piti arvostelua ”omalaatuisena”. Olihan oikeisto hänen käsityksensä mukaan aiemmin vaatinut arvostusta koulusivistykselle ja akateemisille tutkinnoille. Myös Paasikivi oli juristi ja lakitieteen tohtori.
Mk:n pakinoitsija kyseli, miksi kokoomuslehdistö ei pitänyt häntä liian oppineena presidentin paikalle. Myös vaatimus talonpoikaisesta ehdokkaasta huvitti Kessu-Pekkaa. Hän
ihmetteli: ”Mahtaisiko maalaisliitto olla talonpoikaisemmilla linjoilla, jos se kannattaisi
Kekkosen sijasta presidentti Paasikiveä, entistä pitkäaikaista pankinjohtajaa!” Pakinoitsija
piti US:n kirjoittelua osoituksena siitä, ettei Kokoomus hyväksynyt sen enempää Kekkosen kuin kenenkään muunkaan maalaisliittolaisen presidenttiehdokkuutta.722
Mk:n pääkirjoituspalstalla vedottiin asiallisen vaalitaistelun puolesta. Olihan valittavan presidentin kunnia ”samalla koko kansan kunnia”.723 Pääkirjoituksen tekijä ihmetteli
eräiden lehtien halua syytellä ja solvata Kekkosta jopa henkilökohtaisella tasolla. ”Se on
oudoksuttavaa myös sen takia, että nykyisen presidentin on sanottu omaavan ylivoimaisen kannatuksen kansan keskuudessa”, lehti kirjoitti. ”Mikäli todella uskotaan näin olevan, ei pitäisi olla mitään aihetta hermostua sen johdosta, että maalaisliitto on asettanut
oman ehdokkaan.”724 Mk olikin tunnistavinaan vastaleirin riveissä levottomuutta, jota se
pyrki itsevarmoilla otteillaan syventämään: ”Maalaisliitto voi rauhallisesti lähteä vaali-

720. Ks. esim. ”Oudoksuttavaa yksipuolisuutta”. 20.10; Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 17.11; Paavonpoika, ”Keskustan katsauksia” (pak.). 3.12; Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 16.12.1949.
Mk julkaisi suurin kirjaimin varustettuja kommunistien vastaisia iskulauseita. Ks. esim. ”Jos et tahdo kommunistidiktatuureja ja kolhooseja – äänestä Maalaisliittoa” (vaalimainos). Mk 12.1.1950.
721. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 18.10.1949. Myös Arvo Korsimo varoitteli jo ennalta, että
Kekkonen tultaisiin haukkumaan joka tapauksessa. ”Tasavallan presidentin valitsijamiesvaalit 1950”.
Muistio veljille Kekkonen & Sukselainen. Laat. Arvo Korsimo. 20.8.1949, UKA 21/7.
722. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 20.10.1949.
723. ”Asialliseen vaalitaisteluun”. Mk 22.10.1949.
724. ”Omin ”vaaliliitoin”” (pak.). Mk 29.10.1949. Ks. myös esim. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk
17.11.1949.
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taisteluun.”725 Pakinoitsija Tompan Tuomo (Urho Kittilä) kertoi saaneensa puhelinsoittoja, joissa vaadittiin iskemään etenkin Jahvettia vastaan. SS:n pakinoitsijan lainaukset
Kekkosen vanhoista puheista olivat suututtaneet Mk:n lukijoita. Vastineeksi osa heistä
vaati Tompan Tuomoa julkaisemaan pahimmat kohdat myös Paasikiven neuvostovastaisesta puheesta 13.3.1942. Hän torjui kuitenkin vaateet ja ilmoitti, ettei lehti lähde kokoomuslaisten ja sosialistien propagandatielle.726 Mk painotti lukijoilleen, että tehokkain tapa
Kekkos-parjauksen vaimentamiseen oli vaalilipun käyttäminen valitsijamiesvaaleissa.727
Mk puolusti voimakkaasti myös Kekkosen amerikkalaistyylistä vaalikampanjaa.
”Kansa sanoo, että se haluaa nähdä ja kuulla elävää presidenttiehdokasta, keskustella
hänen kanssaan valtakunnan asioista ja tuoda esiin omia käsityksiään”, Paavonpoika
(Johannes Virolainen) tiesi ja paljasti, että ”puhujapyyntöjä tulee toisiaan niin paljon, että
vain murto-osa niistä voidaan täyttää”. Hän luonnehti Kekkosen vaalimatkoja kansanvallan ilmentymäksi, koska niissä ihmisille varattiin tilaisuus lausua mielipiteensä presidenttikysymyksestä, ”eikä pelata sellaista salakähmäistä peliä”. Mk:n pakinoitsija ei voinut
käsittää niitä ”tapain tuomareita”, jotka olivat närkästyneet Kekkosen aktiivisesta vaalikampanjasta: ”Syytellään tohtori Kekkosta siitä, että hän muka pyrkii innokkaasti presidentin tuolille, koska käy puhumassa maan eri puolilla. Kovin lapsellinen syytös. Mielestämme olisi syyttelijöiden noudatettava yhtä reilua peliä kuin mitä mekin noudatamme ja
lähetettävä oma ehdokkaansa reilusti kansan eteen selostamaan ohjelmaansa ja perehtymään kansan mielialoihin.”728
Paavonpoika selitti Kekkosen vaalimatkailua myös kansainvälisillä näkökohdilla. Esimerkiksi Yhdysvalloissa presidenttiehdokkaat esittäytyivät kansan parissa ”jopa silloinkin, kun yhtenä ehdokkaana on istuva presidentti”. Pakinoitsija viittasi erityisesti presidentti Trumaniin, joka ”piti satoja puheita maan eri puolilla ajaen komeasti vaalijunallaan
tuhansia kilometrejä”. Paavonpoika kehotti myös muita ehdokkaita siirtymään kansan
pariin. Hän oli valmis myöntämään ehdokkaiden käyttöön jopa valtion kulkuneuvot. ”Sen
verran suurpiirteisyyttä pitää jo suomalaisenkin kansanvallan suvaita”, pakinoitsija
vaati.729
Mk kielsi järjestelmällisesti vihjailut Maalaisliiton sisäisistä ristiriidoista presidenttiehdokkaansa suhteen. Erityisen voimakkaan puheenvuoron asiasta käytti pakinoitsija Paavonpoika (Johannes Virolainen). Kipinän suorasanaiselle purkaukselle antoivat paitsi joulukuun 7. päivänä pidetty Maalaisliiton puoluevaltuuskunnan kokous myös eräiden lehtien ”kierot” kirjoitukset. Paavonpoika oli ärtynyt etenkin kokoomuslehtiin, joihin oli pai”Tunnukset vaalitaistelussa”. Mk 6.11.1949.
Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 12.1.1950.
Ml:n Kainuun piirijärjestö r.y., vaalikirje n:o 13/49. 21.12.1949, UKA 21/7.
Paavonpoika, ”Keskustan katsauksia” (pak.). Mk 20.11.1949. Mk uutisoi näyttävästi tilaisuuksien yleisömääristä ja vakuutti kuulijoiden tyytyväisyyttä Kekkosen puheisiin. ”Puhemies Kekkosella valtavat kuulijamäärät” (uutinen). Mk 11.1.1950.
729. Paavonpoika, ”Keskustan katsauksia” (pak.). Mk 20.11.1949. Ks. myös Paavonpoika, ”Keskustan katsauksia” (pak.). Mk 3.12.1949. SS ei innostunut erityisemmin Paavonpojan ajatuksesta. Jahvetti, ”Presidentinvaalikampanjan” (pak.). SS 22.11.1949. Kekkosen avoin kampanja ”mursi sen etäisyyden, jopa eristyneisyyden ilmapiirin, joka oli aikaisemmin ollut ominaista presidentinvaaleille ja koko presidentti-instituutiolle”. Virolainen 2000, 99. Arvo Korsimo vaati jo ensimmäisessä vaalisuunnitelmassaan Kekkosta puhumaan niin paljon kuin suinkin mahdollista. Korsimo vaati, että Kekkosen oli uhrattava kesälomansakin
puhumiseen puolueen edun nimissä. ”Suunnitelma presidentin valitsijamiesvaaleja varten”. Laat. Arvo
Korsimo. 1.4.1949, UKA 21/7. Ks. myös ”Kekkosen puhekierroksen aikataulu”, UKA 21/7.
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nettu jopa etusivun juttuja Maalaisliiton oppositiosta.730 ”Eräät panivat asiaa koskevat
ankkansa ihan raameihin”, pakinoitsija ihmetteli ja murehti epäreilua vaalitaistelua: ”Kun
eivät suoralla pelillä pärjää maalaisliitolle reilussa taistelussa, yrittävät käyttää kieroja
konsteja.” Paavonpoika tulkitsi jutut pyrkimykseksi ”lyödä maalaisliitto hajalle”. Hän
vakuutti puolueensa olevan yksimielisesti Kekkosen tukena. Siitä todistivat esimerkiksi
joulukuun 7. päivänä pidetty puoluekokous ja siellä käyty keskushallituksen jäsenvaali.
Neljän erovuoroisen tilalle valittiin uudet miehet. Yhtenä ehdokkaana esiintyi Kekkonen,
joka valittiinkin 100 %:n ääniosuudella keskushallitukseen. Paavonpoika piti Kekkosen
menestystä lopullisena iskuna niille, jotka uskoivat presidenttiehdokkaan takana olleen
vain puolueen ”asvalttipään”. Hän kyseli ”mainostetun” opposition perään ja totesi huhut
puolueen sisäisestä eripurasta huijaukseksi:
Kaikki puheet maalaisliiton hajanaisuudesta ovat suurta huijausta, sillä Kekkosen
takana on niin laaja ja yksimielinen kannatus maaseudun väestön keskuudessa,
ettei vastaavanlaista ole ollut vielä milloinkaan havaittavissa. Erityisesti ovat Pohjois- ja Itä-Suomen miehet innoissaan.731
Paavonpoika päätti pakinansa Maalaisliiton yhtenäisyydestä tietoon, joka oli kierinyt
hänen korviinsa Rovaniemeltä. Pakinoitsijan mukaan siellä oli otettu ”käytäntöön” uusi
tervehdystapa, joka todisti omalla tavallaan puolueen piirissä vallinneesta yhteishengestä: ”Kun kaksi kansalaista tapaa, he sanovat ensin: Kekkonen presidentiksi! ja vasta
sen jälkeen: terve, terve.” Paavonpoika eli Johannes Virolainen piti tervehdystapaa sopivana ja päätti pakinansa kyseisiin sanoihin.732 Virolainen vakuutti Maalaisliiton rivien
olleen presidentinvaaleissa ”täysin yhtenäiset” vielä myöhemmin ilmestyneissä muistelmissaankin. Vaalien aikana ilmenneet soraäänet jäivät hänen mielestään merkityksettömiksi: Kekkosella ei ollut Maalaisliitossa yhtään vakavasti otettavaa kilpailijaa 1944–
1950. ”Oikeastaan kilpailijoita ei ollut lainkaan”, Virolainen tähdentää.733 Juhani Suomi
kertoo Maalaisliiton Kekkos-opposition puolestaan ”jäntevöityneen” presidentinvaalien
alla.734 Myös Kari Hokkanen osoittaa Maalaisliiton rivien olleen vaaleissa hajanaiset.735
Kekkonen itsekin toteaa Paavo Haavikon kirjaamissa muistelmissa, että puolueessa oli
häntä vastaan vahva oppositio.736
Valitsijamiesvaalien loppusuoran avautuessa Mk keskittyi valamaan uskoa äänestäjiinsä ja patistelemaan heitä vaaliuurnille. Puolueen presidenttiehdokkaan imagoa kiillotettiin, mihin tarkoitukseen Kustaa Vilkunan propagandakirja Urho Kekkonen sopi mai730. Tompan Tuomo sai kirjeitä, joihin oli sisällytetty Kok:n kiertokirjeitä. Niissä Paasikiven lausuntoja käytettiin Kekkosta vastaan. Esim. YYA-sopimusneuvotteluissa Paasikivi neuvoi Kekkosta, että hän edusti neuvotteluissa Suomea, eikä NL:a. Kiertokirjeissä lause tulkittiin niin, etteivät Suomen edut merkitse Kekkoselle mitään, vaan hän ajoi NL:n etuja. Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 12.1.1950.
731. Paavonpoika, ”Keskustan katsauksia” (pak.). Mk 8.12.1949; Ml:n puoluekokouksen ja keskushallituksen
ptk 7.12.1949. KMA. Ks. myös Arvo Korsimo, ”Maalaisliittojärjestöjen toiminta kaikkialla voimakkaassa
nousussa” (haast.). Mk 4.12.1949.
732. Paavonpoika, ”Keskustan katsauksia” (pak.). Mk 8.12.1949. Jahvetti hyökkäsi tervehdystapaa vastaan,
yhdistäen sen Lapuan liikkeeseen ja Natsi-Saksaan. Jahvetti, ”Heil Hitler!” (pak.). SS 13.12.1949. Tervehdystapaa käytettiin myös Ml:n Kainuun piirijärjestön toimihenkilöille 20.12.1949 osoitetussa kirjeessä.
Ml:n Kainuun piirijärjestö r.y., järjestökirje n:o 12/49. 20.12.1949, UKA 21/7.
733. Virolainen 2000, 103.
734. Suomi 1988, 445.
735. Hokkanen 1996, 444.
736. Haavikko 2000, 174–175.
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niosti.737 Vaikka Paasikiven uudelleenvalinta näytti ilmeiseltä, ei ”toki kannata katsoa
kirvestä järveen heitetyksi”. Kessu-Pekan toivo perustui ennen kaikkea siihen, ettei Paasikiven ehdokkuutta oltu virallistettu vielä vuoden vaihteessakaan. Toisaalta hyvä vaalitulos loi paremmat edellytykset käyttää hyväksi ”niitä mahdollisuuksia, joita seuraavan
puolentoista kuukauden aikana voi ilmaantua”.738
Mk sai Kekkos-propagandalleen lisäpotkua aivan valitsijamiesvaalien alla. Lehti käsitteli tammikuun 13. päivänä 1950 puhetta, jonka Väinö Tanner oli pitänyt Tampereella.
Pääkirjoituksen tekijä tulkitsi Tannerin, joka keräsi ääniä Paasikiven valitsijamiesehdokkaana Uudeltamaalta, epäilleen vahvasti istuvan presidentin uudelleenvalintaa. Lehti lainasi puheesta esimerkiksi kohdan, jossa Tanner totesi Paasikiven vanhaksi mieheksi, joka
”voi kuolla, sairastua, jopa kieltäytyäkin”. Mk:n mielestä Tannerin puhe vahvisti ”ne epäilykset”, joita Paasikiven suhteen oli Maalaisliitossa esitetty.739 Lehti käytti Tannerin
puhetta vielä seuraavan päivän pääkirjoituksessa hyväkseen osoituksena Paasikiven taustajoukkojen hajanaisuudesta.740 Paasikivi piti Mk:n siteerausta väärennöksenä.741 Myös
Kokoomuksen US oli varpaillaan Mk:n ”vääristelleen” kirjoituksen johdosta.742
Vaikka Paasikiven uudelleenvalinta näytti väistämättömältä, Mk ei kritisoinut häntä
avoimesti743. Istuvaa presidenttiä kommentoitiin harvoin ja silloinkin varovaisesti.
Arvostelu kohdistui lähinnä Paasikiven rintaman haurauteen, presidentin korkeaan ikään
(80 vuotta 1950) ja hänen tekemäänsä hallitusratkaisuun 1948. Paasikiven taakaksi luettiin Maalaisliitossa myös se, että hän ”oikeistolaisena pankkimiehenä” oli ”aina suhtautunut kylmäkiskoisesti maatalouteen ja yleensä maaseutuväestön puolesta”. Paasikiveä syytettiin myös yhteyksien katkaisemisesta Maalaisliittoon vuoden 1948 eduskuntavaalien
jälkeen ja antautumisesta oikeiston ja sosialidemokraattien johdettavaksi.744 Arvo Korsimo varoitti loppuvuonna 1949 Mk:ssa suorasukaisesti ”iäkkäistä isännistä, joiden
aikana talon asiat menevät hunningolle, kun he eivät huomaa riittävän ajoissa jättää
ohjaksia nuorempiin käsiin”.745 Muun lehdistön propaganda Kekkosen ja Paasikiven viilenneistä suhteista sen sijaan tyrmättiin Mk:ssa: ”Hänen ja Kekkosen välit ovat mitä par737. Vilkuna 1949. Vilkunan teosta mainostettiin aivan vaalitaistelun loppusuoralla. Ks. esim. ”Urho Kekkonen”
(kirjamainos). 11.1. Mk:ssa julkaistiin kirjaa mukaillen henkilökuva Kekkosesta tammikuun 11. päivänä
1950. K.H. ”Eräs henkilökuva” (art.). Mk 11.1.1950. SS piti kirjaa vääristelevänä ja tosiasioita salaavana.
Jahvetti, ”Vaatimattomuus nuorison kaunistus” (pak.). SS 15.1.1950. Ks. myös Suomi 1988, 440–441. Korsimon suunnitelman mukaisesti vaalitoiminta keskitettiin joulu-tammikuulle. Valitsijamiesehdokkaiden
täytyi pitää 10 puhetta, palkkiona matkakulukorvaus. ”Tasavallan presidentin valitsijamiesvaalit 1950”.
Muistio veljille Kekkonen & Sukselainen. Laat. Arvo Korsimo. 20.8.1949, UKA 21/7.
738. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 31.12.1949.
739. ”Ei kirkossa kuulutettu”. Mk 13.1.1950. Ks. myös Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 17.1.1950.
740. ”Riippuuko ehdoista?”. Mk 14.1.1950. Myös Eino Kilpi tulkitsi Tannerin arvostelleen Paasikiveä. Eino Kilven pvk 11.1.1950, M 45 174/I. ESKKK, KA.
741. J.K. Paasikivi 14.1.1950. Paasikivi 1986, 68.
742. ”Sosiaalidemokraatit toivovat Paasikiven valitsemista” (art.). US 14.1.1950. Ks. myös Hapan, ”Tanner
”valmis vaaleihin”” (pak.). VS 14.1.1950; ”Kuka vääristelee!” (art.). Mk 15.1.1950.
743. Tosin Korsimo vaati vaalitaistelussa (1950), että Paasikiven kimppuun tuli hyökätä avoimesti sillä, että hän
oli liian vanha. Kekkonen vastusti jyrkästi hyökkäyksiä Paasikiveä vastaan. Virolainen 2000, 102.
744. Ml:n puoluetoimiston kiertokirje puolueen järjestötyöntekijöille ja puhujarenkaan jäsenille 10.11.1949.
Presidentin valitsijamiesvaalit 1950, Ha 11. PTA. Ml:n Kainuun piirijärjestön tukimieskirjeessä todettiin
Paasikiven uudelleenvalinnan merkitsevän ”nykyisen hallituskomennon jatkumista kuudella vuodella.”
Ml:n Kainuun piirijärjestö r.y. Kirje tukimiehille. 1.1.1950, UKA 21/7. Ks. myös esim. Rantala 1961, 33,
35, 37; J.K. Paasikivi 18.11.1949. Paasikivi 1986, 53; Virolainen 2000, 89; ”Vain viikko jälellä”. 8.1; Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 12.1.1950.
745. Arvo Korsimo, ”Maalaisliittojärjestöjen toiminta kaikkialla voimakkaassa nousussa” (haast.). Mk
4.12.1949.
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haat, mitä todistaa sekin, että Kekkonen on kirjoittanut Paasikivestä varsin myönteisen
elämäkerran.”746 Mk:n voimavarat kuluivatkin itsensä, puolueensa ja oman ehdokkaansa
puolustamiseen sosialidemokraattien ja oikeiston hyökkäyksiltä. Lehti julkaisi muun
muassa tammikuun alussa kaksi laajahkoa artikkelia, joissa se paheksui nimenomaan
oikeistolehtien likaista vaalitaistelua ja osoitti niiden väitteet perättömiksi.747
Kuukausia jatkunut vastarinta kulutti Mk:n uutterimman Kekkos-pakinoitsijan, KessuPekan, voimavarat loppuun valitsijamiesvaalien aattona. Katkeroitunut pakinoitsija moitti
sosialidemokraattien748 ja oikeiston lehtiä siitä, että ne olivat ”tulvillaan” Kekkoseen ja
Maalaisliiton kohdistuvia juoruja ja valheita: ”Sellaista henkilökohtaista parjausta ja valheryöppyä, jonka alaisena Kekkonen on varsinkin viime viikkoina ollut, ei ole koskaan
ennen vaaleissa nähty.” Kessu-Pekka haki tapahtumille vertaa historiasta: ”Kyllähän tosin
oikeisto aikoinaan kävi törkeästi myös Ståhlbergin ja Kyösti Kallion kimppuun, mutta ei
se sentään vetänyt alkuunkaan vertoja sille parjaus- ja häväistystulvalle, joka Kekkosen
ylitse on vyörytetty. Sosialidemokraattien ja oikeiston lehtiä lukiessa rupeaa ihmettelemään, että onkohan oikeastaan enää mitään pahaa ja kieroa, mitä Kekkonen ei olisi tehnyt.” Viimeisimpänä juoruna Kessu-Pekka mainitsi väitteen, jonka mukaan Kekkonen
olisi vaatinut aikoinaan Asevelijärjestön lakkauttamista. Pakinoitsija tiesi asian koskettaneen etenkin Kokoomusta, jonka lehdistä ”tieto” oli myös lähtenyt liikkeelle. KessuPekka kielsi Kekkosen osallistuneen millään lailla kyseisen järjestön lakkauttamispuuhiin, ”sen sijaan tiedämme kyllä valvontakomission vaatineen yhtä ja toista”.749
Mk:n tehtävä Kekkosen julkisivun kiillottajana vuoden 1950 presidentinvaaleissa ei
ollut helppo. Oman vaalikampanjan sijaan lehti joutui suuntaamaan voimavaransa vastustajien Kekkos-kritiikin torjumiseen. Suurin osa Kekkos-kirjoittelusta sijoittui pakinapalstoille, kuten yleisesti muissakin Suomen johtavissa sanomalehdissä. Kessu-Pekan (Pentti
Sorvali) ohella pakinoita laativat Tompan Tuomo (Urho Kittilä) ja Paavonpoika (Johannes Virolainen), jotka kuuluivat Kekkosen lähipiiriin. Uhkaavimpana vastustajanaan pakinoitsijat kokivat sosialidemokraattisen ja oikeiston lehdistön. Kritiikki kohdistui ensin
mainitun kohdalla yleensä suoraan puolueen pää-äänenkannattajaan ja etenkin sen pakinoitsijaan Jahvettiin. Kokoomuslehdistöllä tarkoitettiin pääasiassa puolueen maakuntaleh-

746. Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 12.1.1950. Ks. myös Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). 25.1.1950.
Paasikivi kiitti Kekkosta elämäkertairjoituksesta. J.K. Paasikivi 26.1.1950. Paasikivi 1986, 70.
747. Mk paheksui ”Oikeistolehdet likaisilla teillä” (art.). 6.1; ”Oikeiston iskulauseet” (art.). Mk 12.1.1950.
748. Tompan Tuomo syytti Penna Tervoa likaisesta vaalikamppailusta ja otaksui, ettei samaa olisi tapahtunut,
jos SS:n päätoimittajana olisi ollut Eino Kilpi. Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 14.1.1950.
749. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 15.1.1950. Valvontakomission ja äärivasemmiston ohella
SNS ryhtyi vaatimaan vuoden 1945 tammikuussa aktiivisesti Aseveliliiton lakkauttamista. Useat SNS:n
jäsenistä kuuluivat hallitukseen, jota puolestaan painostivat niin neuvostojohto kuin -lehdistökin. Tilanne
kärjistyi tammikuun 24. päivänä 1945, jolloin Valvontakomissio jätti Suomen hallitukselle asiaa koskevan
nootin. Suomen Aseveljien Liitto lakkautettiin seuraavana päivänä. Yksi puun ja kuoren väliin jääneistä
hallituksen jäsenistä oli Urho Kekkonen. Hänhän kuului SNS:aan perustajajäsenenä ja Suomen hallitukseen
oikeusministerinä. Kekkonen puolusti Aseveliliittoa vedoten erityisesti sen mittavaan sodanaikaiseen huoltotoimintaan. Asia ei myöskään kuulunut oikeusministeriölle, vaan varsinaisen lakkautuspäätöksen esitti
sisäasiainministeriö. Toisaalta Kekkonen kuului lakkautusta ajaneeseen SNS:aan ja oli läsnä järjestön kohtaloa puineessa ministerivaliokunnassa. Juhani Suomen mukaan mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, ”että
hän olisi ajanut siellä jyrkempää linjaa kuin kollegansa”. Suomi 1988, 38; ”Aseveliliiton lakkauttaminen”.
HS 26.1.1945. Myös US leimasi lakkautusvaatimuksen ”omituiseksi”. ”Omituisia väitteitä ja vaatimuksia”.
US 17.1.1945. Vuoden 1950 presidentinvaalien alla esimerkiksi sanomalehti Kaleva vieritti lakkauttamispäätöksestä vastuun Kekkosen harteille. ”Suomen Aseveljien Liiton lakkauttamisesta teki aloitteen Ml:n
presidenttiehdokas Urho Kekkonen” (art.). Kaleva 11.1.1950.
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distöä, kuten Aamulehteä ja Kajaani-lehteä sekä Kauppalehteä ja Vaasa-lehteä750. Puolueen pää-äänenkannattaja US ja sen pakinoitsija Timo säästyivät ankaralta kritiikiltä. Kaiken kaikkiaan Mk oli pettynyt lehdistön palstoilla käytyyn vaalitaisteluun:
Ei ole maalle onneksi, että joka kuudes vuosi suoritetaan sellaiset haukkujaiset
kuin nytkin on menossa. Se vain turhaan nostattaa poliittisia intohimoja. Sitä paitsi
vaalien jälkeen on kuitenkin pakko hoitaa yhdessä tasavallan asioita, olipa presidenttinä kuka tahansa.751

5.3 Paasikivi presidentiksi
5.3.1 ”Kansan tahto sinetöitiin”
Vuoden 1950 presidentinvaalitaistelu pani myös Paasikiven ja Kekkosen suhteet koetukselle. Kekkosen lupautuminen istuvan presidentin vastaehdokkaaksi yllätti Paasikiven.752 Vaikka Maalaisliiton presidenttiehdokas pyrki välttämään Paasikiven kritisoimista, koki jo 80 vuoden ikään ehtinyt presidentti hänen ehdokkuutensa loukkaavana.753
Paasikivi purki vaalikamppailun aikana pettymystään niin Kekkosta kuin Maalaisliittoakin kohtaan. Molemmat olivat osoittautuneet epäluotettaviksi:
Kyllä tämä intrigointi on tosiaan matalaa ja kurjaa. En olisi luullut maalaisliittolaisista ja Kekkosesta näin huonoa.754 Sanoin olevani hämmästynyt maalaisliittolaisten menettelystä. He olisivat voineet päättää toivovansa, että minä jatkaisin, mutta
siinä tapauksessa, että minä en suostu, niin heidän ehdokkaansa on Kekkonen.
Heidän toisenlainen menettelynsä osottaa, että he eivät tahdo minua, vaan ennen
minua Kekkosen.755
Paasikivi suhtautui pidättyvästi Kekkosen amerikkalaistyyliseen kampanjointiin, vaikkei sitä vastaan ”demokraattiselta kannalta” voinutkaan mitään sanoa. Hänen mukaansa
presidentin tärkeimpiä ominaisuuksia eivät olleet ”puhujalahjat ja kyky tehdä propagandaa, vaan viisaus ja kokemus”.756 Paasikivi kielsi myös väitteen, jonka mukaan Kekkonen olisi vaikuttanut hänen ulkopoliittiseen linjaansa. ”Kekkonen ei ole minuun mitään
vaikuttanut”, presidentti kirjoitti päiväkirjaansa ja lisäsi johtaneensa maata vuodesta 1944
saakka omalla linjallaan.757 Paasikiven Kekkosta kohtaan osoittama kritiikki oli kuitenkin
750. Ks. esim. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 18.10; 16.12.1949. Mk oli ärtyisä Kajaani-lehteä
kohtaan, joka syytti Kekkosta mm. sotasyyllisyyskysymyksestä, asekätkentäjutun käsittelystä ja Aseveliliiton lakkauttamisesta. Se piti Kekkosen asennetta kyseenalaisena YYA-neuvotteluissa. Mk tyrmäsi väitteet
ja korosti, että ”sodanjälkeisissä kaikissa vaiheissamme on keskushenkilönä toiminut pääministeri, sittemmin presidentti Paasikivi.” ”Oikeistolehdet likaisilla teillä” (art.). Mk 6.1.1950.
751. Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 12.1.1950. Ks. myös Virolainen 2000, 100.
752. Paasikivi luki tiedon Kekkosen ehdokkuudesta Ilta-Sanomista. J.K. Paasikivi 3.10.1949. Paasikivi 1986,
43; ”Maalaisliitto ja presidentinvaali” (ilmoitus etusivulla). Ilta-Sanomat 3.10.1949.
753. Virolainen 1984, 31; Suomi 1988, 442–443.
754. J.K. Paasikivi 6.10.1949. Paasikivi 1986, 44.
755. J.K. Paasikivi 16.10.1949. Paasikivi 1986, 47.
756. J.K. Paasikivi 8.2.1950. Paasikivi 1986, 67. Ks. myös Virolainen 2000, 88.
757. J.K. Paasikivi 18.11.1949. Paasikivi 1986, 53.
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vähäistä ja varovaista. Johannes Virolaisen mukaan Kekkosen kannalta oli merkityksellistä se, ettei Paasikivi jäänyt kantamaan kaunaa vastaehdokastaan kohtaan.758
Valitsijamiesvaalit suoritettiin 16.–17.1.1950. Paasikiven taakse ilmoittautuneet puolueet (Kok, RKP ja Edistyspuolue) saivat vaaleissa 107 valitsijamiestä, minkä lisäksi sosialidemokraatit keräsivät 64 paikkaa. Pekkalan taakse ryhmittyi 67 ja Kekkosen 62 valitsijamiestä. Tulos oli pettymys Maalaisliitolle ja Kekkoselle. Paasikiven taustajoukot vastaanottivat tyytyväisinä vaalivoittonsa. Helmikuun 15. päivänä järjestettyihin varsinaisiin
presidentinvaaleihin käytiin ristiriitaisin tuntein värikkäästä vaalitaistelusta johtuen. Lopputulos muodostui odotusten mukaiseksi. Paasikivi sai taakseen 171, Pekkala 67 ja Kekkonen 62 valitsijamiestä.759 Lehdistön reaktiot valitsijamiesvaaliin ja Paasikiven uudelleenvalintaan jakautuivat kahtia. Tulosta tervehtivät tyytyväisinä US, HS, Hbl ja SS. Mk ja
VS purkivat tappiotaan.
US ilmaisi valitsijamiesvaalien jälkeen pettymyksensä Maalaisliittoa ja kommunisteja
kohtaan. Heidän laskelmansa oli perustunut siihen, että ”Kekkonen maalaisliiton ja kommunistien yhteisin voimin suoriutuisi lopullisessa vaalissa voittajana”. Lehti syytti puolueita hermosodasta, jonka tavoitteena oli ”pelata pois nykyisen presidentin ehdokkuus”.760 US ei kuitenkaan epäillyt, etteikö Paasikivi tulisi voittamaan lopullista ää nestystä: ”Kaikki spekulaatiot ja manööveriyritykset ovat tuomitut epäonnistumaan.”761 Pääkirjoituksen tekijä piti Maalaisliiton päätöstä lähteä omalla ehdokkaallaan vaaleihin suurena erehdyksenä, mikä heijastui puolueen äänimäärän romahdusmaisena laskuna.762
Lehden pakinoitsija Timo (J.W. Tuura) puolestaan paheksui liiaksi henkilökohtaisuuksiin
mennyttä vaalitaistelua. Hän piti ”pienen maan kirouksena” sitä, että kaikki tuntevat toisensa ”aivan liiankin tarkkaan”. Tästä johtuen presidentinvaalin ehdokkaatkin oli ”syynäilty” lehtipalstoilla ja puheissa ”erinomaisen tyysten”.763 Timo oli kuitenkin tyytyväinen, etteivät Suomen talonpojat ja muu maatalousväki antaneet Kekkoselle ”sitä avointa
valtakirjaa, jota maalaisliittolaiset varsinkin parina viime vuotena ovat pyrkineet omin
lupinsa käyttelemään”.764
Varsinaisen presidentinvaalin ratkeaminen Paasikiven selvään voittoon ei yllättänyt
Kokoomuksen pää-äänenkannattajaa. US piti vaalitoimitusta ”vain” muodollisuutena,
jolla kansan tahto sinetöitiin. Lehti muistutti Paasikiven saaman äänivyöryn ainutlaatuisuudesta: ”Millään aikaisemmalla kerralla ei valitsijamiesvaalin tulos ollut antanut selvää
enemmistöä kellekään nimetylle presidenttiehdokkaalle.” Pääkirjoituksen tekijä oli
vakuuttunut, että Suomen kansa tervehti ”eilistä vaalin tulosta tyydytyksellä”.765
Myös HS piti Paasikiven voittoa sekä odotettuna että ylivoimaisena. Lehti totesi jo
valitsijamiesvaalien jälkeen ”pelin pelatuksi” ja kehotti eri eduskuntaryhmiä kiinnittämään katseet hallituskysymykseen. HS ei uskonut varsinaisessa vaalissa tapahtuvan
mitään yllätyksiä. Lehden pääkirjoituksen tekijä luotti Paasikiven voittoon jo vaalin
Virolainen 2000, 89.
SVT 1951, 7; Suomi 1988, 450–451.
”Vaalitaistelun jälkeen”. US 18.1.1950. Ks. myös Timo, ”Malttakaamme mielemme” (pak.). US 10.2.1950.
”Ratkaisun edellä”. US 12.2.1950.
”Paasikiven voitto”. US 19.1.1950. Ks. myös Timo, ”Vakuuttava voitto tuli” (pak.) 19.1; ”Houkutuslinnut”.
US 26.1.1950.
763. Timo, ”Jälkimietteitä” (pak.). US 18.1.1950.
764. Timo, ”Jälkeenpäin” (pak.). US 20.1.1950.
765. ”Presidentti valittu”. US 16.2.1950. Ks. myös Timo, ”Valittiin presidentti” (pak.). US 16.2.1950.

758.
759.
760.
761.
762.
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ensimmäisellä kierroksella. Maalaisliiton ja Kekkosen heikkoon vaalimenestykseen pääkirjoituspalstalla ei juuri puututtu. Valtakunnan ykköslehti muistutti kuitenkin, ettei Maalaisliiton kärsimää ”tuntuvaa laskua voida panna yksinomaan pakkasen tilille”. HS arveli
ääntenlaskun johtuneen pikemminkin siitä, etteivät puolueen ”eräät piirit” olleet valmiita
hyväksymään Kekkosta presidentiksi. Se taas kasvatti Paasikiven äänisaalista.766
HS:n pakinoitsija Eero (Lassi Hiekkala) analysoi Maalaisliiton kokemaa tappiota pääkirjoituspalstaa yksityiskohtaisemmin. Hänen mukaansa Kekkosen riveissä tapahtui ”karkaamisia” Paasikiven hyväksi, koska istuvan presidentin valintaa pidettiin ”tässä vaiheessa onnellisempana”. Pakinoitsija piti Maalaisliiton takaiskua oivallisena opetuksena
puolueelle, joka oli uskaltautunut vaaleihin omalla ehdokkaallaan. ”Niin saattaa käydä,
kun lähtee veikaten vesille, eikä tottele ”vanhimpain” neuvoja.” Eero ei uskonut selityksiin, joiden mukaan Kekkosen huono vaalitulos olisi johtunut kolmesta kovasta ”peestä”:
Paasikivestä, Pekkalasta ja Pakkasesta. Hänen mukaansa vaalitappion sinetiksi riitti todellisuudessa jo ”tuo ensimmäinen iso `P´”.767
Vaikka Paasikiven vaalivoitto sai HS:n pakinoitsijan spekuloimaan vastaehdokkaiden
kustannuksella, Eero osoitti myös sympatiaa tappion kärsineelle Kekkoselle. Hän paheksui vaalitaistelun kärkevyyttä. Propaganda oli yltynyt pakinoitsijan mielestä ajoittain alaarvoiseksi. Eeron mielestä lehdistön käytös oli loukkaavaa sekä Paasikiveä että Kekkosta
kohtaan. Maalaisliiton ehdokasta ”pestiin” erityisen kovakouraisesti:
Totuuden nimessä on myönnettävä, että jos ”pesemisestä” apua on, niin kyllä maalaisliiton presidenttiehdokasta äskeisessä vaalitaistelussa ”pestiin” suovalla joshan
hiekallakin vastapelaajien toimesta sekä pääkirjoituksissa että varsinkin pakinapalstoilla vastapelaajien maaseutulehdistössä - - . Sellainen ”peseminen”, mitä
tällä kertaa vaalitaistelussa harjoitettiin, paljastaa sekä ”pesijän” poliittisen alamittaisuuden että huonon kansalaiskunnon ja epäluotettavuuden.768
HS oli iloinen presidentinvaalin lopullisen tuloksen ratkettua helmikuun 15. päivänä
1950. Kansan ääntä oli kuunneltu, mikä ilmeni jo lehden seuraavan päivän otsikoinnissa:
”Valitsijamiehet täyttäneet kansan enemmistön toiveet.”769 Valtakunnan päälehti ei analysoinut vaalitulosta erityisemmin.770 Kekkosen kärsimään tappioon ei kiinnitetty lehdessä
huomiota. Hänen poistumisensa eduskunnasta varsinaisen vaalin ajaksi sen sijaan huomattiin. Olihan Kekkosesta tullut vuosien mittaan erottamaton osa eduskunnan elämää.
Nimimerkki Konrad (Rudolf Holsti) kirjoitti: ”Kaiken tutun ja tuntemattoman keskellä
kaipasi kuitenkin jollakin tavoin eduskunnan puhemiestä, Urho Kekkosta, joka niin olennaisesti kuuluu taloon.”771
Hbl piti Paasikiven uudelleenvalintaa varmana valitsijamiesvaalien jälkeen: ”Mutta jos
ei niin käy, johtuu se sosialidemokraateista.”772 Lehti piti yhdeksänsiä presidentinvaaleja
kuitenkin niin ”panssaroituina”, ettei mitään yllätyksiä voinut tapahtua. Varsinainen presi766. ”Tulos”. 19.1; ”Ratkaisu”. HS 15.2.1950.
767. Eero, ”Niin se nyt kävi” (pak.). HS 19.1.1950. Ks. myös O.R. (pilapiirros). HS 19.1.1950.
768. Eero totesi myös maalaisliittolaisen ja kansandemokraattisen lehdistön syyllistyneen ”pesemiseen”, mutta
”hankaaminen” oli jäänyt niiden osalta huomattavasti vähemmälle. Eero, ””Pesty” poika” (pak.). HS
21.1.1950. Ks. myös O.R. (pilapiirros). HS 21.1.1950.
769. ”Valitsijamiehet täyttäneet kansan enemmistön toiveet” (uutinen). HS 16.2.1950, 5.
770. HS julkaisi silti kommentit vaalituloksesta. ”Urho Kekkonen tuloksesta” (uutinen). HS 16.2.1950.
771. Konrad, “Tähdenvälejä eduskunnasta”. HS 16.2.1950. Nimimerkki Konrad ks. Hirvonen 2000, 403.
772. “Valutslaget för Paasikivi”. Hbl 19.1.1950. Ks. myös ”Presidentvalet i dag”. Hbl 15.2.1950.
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dentinvaali osoitti Hbl:n vakuuttelut oikeiksi. Valitsijamiehet äänestivät ennakoidusti,
mikä takasi lehden pääkirjoituksen tekijän mielestä parhaan mahdollisen lopputuloksen.
Paasikiven uudelleenvalinta perustui kansan tahtoon: ”Kansakunnan enemmistö ei yksinkertaisesti ole voinut ajatella muunlaisen kansalaisen sijoittamista tähän korkeaan ja vaativaan tehtävään tällä hetkellä.” Lehti muistutti tulevaisuuden ongelmista. Lähtökodat niiden ratkaisemiselle olivat Paasikiven voiton myötä kuitenkin myönteiset.773 Hbl ei juuri
kommentoinut muiden ehdokkaiden vaalimenestystä.
SS oli tyytyväinen Maalaisliiton ja Kekkosen kärsimään tappioon valitsijamiesvaaleissa.774 Lehti muistutti puolueen hyökkäilleen toista vuotta sosialidemokraatteja ja heidän hallitustaan vastaan oman maaseutuväestön elinehdoilla ”verhotun” hallitushinkunsa
varjolla. ”Tällä omasta mielestään erinomaisella teemalla lähti maalaisliitto ´soitellen
sotaan`”, pääkirjoituksen tekijä totesi. Hänen käsityksensä mukaan kansa oli antanut vastauksensa, joka ”ei selvyydessään lisäselityksiä kaivanne”.775 Sosialidemokraattien päääänenkannattaja ei vakuuttunut Maalaisliiton antamista selityksistä huonoon vaalimenestykseen. ”Maalaisliiton asvalttisiiven äänenkannattaja, joka suorastaan raivoisasti taisteli
Kekkosen menestyksen puolesta, julistaa nyt, että pakkanen oli maalaisliiton vaalitappion eräs syy”, Pilatus (Atte Pohjanmaa) kertoi. Hän arveli maalaisliittolaisten passiivisuuden johtuneen tyytymättömyydestä Kekkoseen: ”Toisin sanoen he sittenkin pelkäsivät
enemmän Kekkosta kuin pakkasta.” Pakinoitsija epäili Maalaisliiton rivien rakoilleen:
”Osa taas ei piitannut sen paremmin pakkasesta kuin Kekkosestakaan, vaan matkasi vaalipaikalle ja äänesti Paasikiveä”.776
SS oli tyytyväinen SDP:n valitsijamiesryhmän päätökseen asettua Paasikiven taakse jo
ensimmäisellä varsinaisella äänestyskierroksella.777 Lehti korosti äänestyspäätöksen
nojautuneen ennen kaikkea ulkopoliittisiin näkökohtiin, joissa Paasikiven kokemusta
pidettiin korvaamattomana. SS oli kaikin puolin tyytyväinen istuvan presidentin uudelleenvalintaan: ”Kun hän kaikista näistä seikoista huolimatta on suostunut vaaliin, osoittaa se hänen tahollaan kaunista uhrivalmiutta isänmaan hyväksi.”778 Pääkirjoituksen kirjoittaja paheksui etenkin kommunistien harjoittamaa provokaatiota ja parjausta, joka
loukkasi presidentin henkilökohtaista arvovaltaa. Myös lehden pakinoitsija kiinnitti asiaan huomiota. Hän muistutti, että valtion päämies oli ”päivänpoliittisen arvostelun yläpuolella”. Jahvetti yritti keksiä lohdutuksen sanoja myös tappion kärsineille ”asvalttimaalaisliittolaisille” ja huomautteli: ”Kekkonen presidentiksi, terve, terve!”779

773. “Det motsedda utgången”. Hbl 16.2.1950.
774. Puolueessa ei oltu kuitenkaan kovin tyytyväisiä itse SS:n vaalipropagandaan. Ks. esim. ”Näkökohtia mahdollisista propagandavirheistä” (muistio). Hab 4, T-osasto. TA.
775. ”Tulos”. SS 19.1.1950. Ks. myös Jahvetti, ”Hallavahinkoja” (pak.). SS 19.1.1950.
776. Pilatus, ”Iltahorisontti” (pak.). SS 20.1.1950.
777. ”Ratkaisu”. SS 15.2.1950. Ks. myös SDP:n puoluetoimikunnan ptk 24.1.1950. TA.
778. ”Presidentti on valittu – eteenpäin”. SS 16.2.1950.
779. Jahvetti, ”Selvä tuli ja kertaheitolla” (pak.). SS 16.2.1950.
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5.3.2 ”Teatteria” – Maakansa ja Vapaa Sana pettyvät
Mk pettyi valitsijamiesvaalien lopputulokseen. Lehti tunnusti Paasikiven tukijoukkojen
menestyksen ja pyrki löytämään selityksiä puolueensa huonoon vaalitulokseen. Pääkirjoituksen tekijä mainitsi ensinnäkin ”epäedulliset sääsuhteet”, jotka vaikuttivat etenkin syrjäseutujen asukkaiden äänestysintoon. Toiseksi kirjoittaja arveli osan jääneen tarkoituksellisesti pois vaaliuurnilta, eikä äänien luisumista Paasikiven vaaliliitollekaan pidetty
mahdottomuutena. Mk myönsi Paasikivellä olleen ”tietyn etumatkan vaalitaistelussa”,
jota oli lisätty vetoamalla siihen, että ”miehen vaihtaminen valtakunnan johdossa olisi
vakiintumattomissa olosuhteissa epäviisasta”. Huonoon vaalimenestykseen vaikutti lehden pääkirjoituksen tekijän mielestä myös Kekkosen häikäilemätön mustaaminen, joka
sai aikaan epävarmuutta ja pysyttäytymistä ”varmuuden vuoksi” Paasikiven kannalla.
Lehti muistutti myös, etteivät valitsijamiesvaalit kiinnostaneet maaseudun väestöä samalla tavalla kuin esimerkiksi eduskuntavaalit.780 Juhani Suomen mukaan olennaista oli kuitenkin se, ettei Kekkonen ollut riittävästi innostanut puolueen kannattajia781.
Tappiollinen valitsijamiesvaali koetteli Mk:n pakinoitsijoita. Syitä etsittiin niin omista
riveistä kuin vastaleireistäkin. Paavonpoika (Johannes Virolainen) paheksui oikeistorintamaa. ”Kekkonen näyttää yhä olevan eräille kokoomukselaisille sellainen punainen vaate,
jonka näkeminen saattaa eräät herrat ja rouvat pois tasapainosta”, pakinoitsija otaksui ja
arveli, etteivät tunteet olleet oikeistossa Kekkosta kohtaan kovin ”helliä”. Paavonpojan
mukaan oikeiston päämaaliksi oli koko vaalitaistelun ajan otettu Kekkonen: ”Eipä ollut
sitä konnankoukkua ja kataluutta, poliittisista virheistä puhumattakaan, jota valpas ja voimaperäinen oikeistopropaganda ei olisi pannut Kekkosen syyksi.” Vaikka Mk:n pakinoitsija myönsi, että vapaassa maassa oli oikeus arvostella julkisuuden henkilöitä, ”meni
Kekkosen parjaus niin siivottomaksi, että siihen on syytä vielä palata”. Erityisen kiinnostunut Paavonpoika oli Kokoomuksen keskustoimistossa laaditusta Miehen tie -teoksesta.
Se sisälsi pakinoitsijan mielestä tekstiä, ”missä mitä räikeimmällä tavalla parjataan Kekkosta”. Mk:n pakinoitsija totesi kyseisen teoksen olleen ”jo liikaa”. Hän aikoi selvittää
Kokoomuksen virallisen kannan teokseen.782
Kessu-Pekka (Pentti Sorvali) ilmaisi epäilyksensä Kekkosen voitonmahdollisuuksista
selvästi vasta helmikuun 9. päivänä 1950. Hän ennakoi Paasikiven voittavan vaalit jo
ensimmäisellä äänestyskierroksella.783 Kessu-Pekan epäröinti ei näkynyt kuitenkaan
Maalaisliiton eduskuntaryhmässä. Paavonpoika tiesi nimittäin kertoa, että eduskunnan
loman alkaessa eduskuntaryhmän jäsenet hyvästelivät toisiaan luottavaisesti jo tutuksi
käyneellä lauseella: ”Kekkonen presidentiksi”.784
780. ”Valitsijamiesvaalien tulos”. Mk 19.1.1950. Ks. myös ”Entä itsellä?”. 20.1. Lehti arveli, että SDP:sta lipesi
Pekkalan taakse paljon äänestäjiä. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 20.1.1950.
781. Suomi 1988, 450.
782. Paavonpoika, ”Keskustan katsauksia” (pak.). Mk 4.2.1950. Johannes Virolainen (Paavonpoika) muisteli
vaalia myöhemmin teoksessaan Valtioneuvos muistelee. Hänen mukaansa vaalin tulos ei ollut niin hyvä,
kuin ”olimme kuvitelleet”. Vastustus oli ollut kovaa etenkin etelässä ja lännessä. Ml:n toimintakertomuksessa paheksuttiin erityisesti Paasikiven rintaman suunnalta toteutettua parjauskampanjaa Kekkosta kohtaan. Virolaisen mielestä Urho Kekkosen harjoittelukierros vuoden 1950 vaaleissa oli tappiosta huolimatta
hänen uransa kannalta merkittävä, ”jopa ratkaiseva.” Virolainen 2000, 78–79, 99.
783. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 9.2.1950. Ks. myös Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos (pak.).
Mk 12.2.1950.
784. Paavonpoika, ”Keskustan katsauksia” (pak.). Mk 11.2.1950. Myös lehden pakinoitsija Urmakka oli vielä
toiveikas presidentinvaalin suhteen. Urmakka, ”Vaalihuomioita” (pak.). Mk 22.1.1950.
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Paasikiven uudelleenvalinta otettiin Maalaisliiton päälehdessä tyynesti vastaan. Mk oli
tyytyväinen puolueensa valitsijamiesten yhdenmukaiseen äänestyskäyttäytymiseen,
vaikka se ei riittänytkään Kekkosen valintaan. Lehti totesi vaalin kulun vastanneen ”täysin ennakko-odotuksia”, vaikka pitikin Paasikiven keräämää äänienemmistöä verraten
täpäränä. Maalaisliiton äänenkannattaja nieli pettymyksensä ja kehotti Kekkosen tukijoita olemaan lojaaleja uudelle presidentille, ”vaikka kaikilla tahoilla ei voitu olla sitä
mieltä, että tapahtunut valinta olisi parhain mahdollinen”.785
VS oli tyytyväinen sekä puolueensa että oman propagandatoimintansa menestykseen
valitsijamiesvaaleissa. Jopa SKDL:n keskusvaalitoimisto antoi lehdistölleen avoimesti
tunnustusta: ”Keskuksen maatakäsittävän agit.- ja propagandajaoston suunnitelmallinen
työ erikoisesti lehdistön osalta oli vaalitaistelumme parhaiten suoritettuja puolia”.786 VS
piti valitsijamiesvaalien tuloksen myötä myös presidentinvaalien lopputulosta selvänä,
mikäli ”presidenttiehdokas ei jo sitä ennen satu kuolemaan”.787
Myös kansandemokraattien pää-äänenkannattaja osallistui ”vaalitaistelun henkiseen
jälkihoitoon”, jota se piti tällä kertaa aiheellisena. Lehden niskoille oli heitetty laajalla
rintamalla syytöksiä häväistyskampanjan käymisestä Paasikiveä vastaan. VS:n pakinoitsija torjui syytteet: ”Asiaan luonnollisesti kuuluu, ettei mainitulla korkeakirkollisella lehdellä (Kotimaa) ole sanaakaan sanottavana siitä häväistyskampanjasta, jota kokoomus ja
sosdem. lehdistö kohdistivat skdl:n presidenttiehdokkaaseen Mauno Pekkalaan ja varsinkin maalaisliiton presidenttiehdokkaaseen Urho Kekkoseen.” Hapan (Raoul Palmgren) oli
tyrmistynyt Kekkosen kohtaamasta parjauskampanjasta. Hän jakoikin Maalaisliiton presidenttiehdokkaalle auliisti sympatiaansa:
Mutta jos joku haukuttiin, niin se oli kyllä maalaisliiton ehdokas Urho Kaleva
Kekkonen; turhaan eivät maalaisliiton lehdet nyt ylpistele sillä, että heillä on –- tai
oli, koska peli siltä osalta on pelattu – ehdokkaanaan tasavallan ”pestyin mies”.
Meillä on pöydällämme desimetrin paksuinen kokoelma kokoomus ja sosdem. lehtien Kekkos-leikkeleitä tämän vaalitaistelun ajalta, ja jos tähän mennessä emme
olisi tietänyt, millainen roisto miehekseen UKK on, niin kylläpä nyt tiedämme.788
VS ei sulattanut Paasikiven uudelleenvalintaa. Koko presidentin vaali oli ”teatteria”,
jonka tulos oli jo ennalta lyöty lukkoon. Valintaprosessia oli lehden pääkirjoituksen tekijän mielestä täsmällistä nimittää ”valtiolliseksi paraatiksi”.789 Pakinoitsija Suti (Sulo
Kivinen) otti terävästi kantaa. Hän kirjoitti vaiteliaasta, mutta ”porvarillisten lehtineekereiden” mukaan iloisesta Juho Kustista, joka ”on vetävä toistamiseen hartioilleen valtiaan
toogan”. Suti ennakoi Paasikivelle vaikeuksia. ”Ennustamme kuitenkin, että hymy ehtii
hyytyä monta kertaa tulevalla taipaleella”, pakinoitsija arveli ja vakuutti pahaenteisesti,
ettei tilanne ollut ”niin aurinkoinen kuin määrätyillä tahoilla selitetään”.790 Happamasta
vastaanotosta huolimatta VS onnitteli koruttomasti uudelleen valittua presidenttiä: ”Toivotamme uudestivalitulle presidentille onnea.”791
785. ”Paasikivi uudelleen”. Mk 16.2.1950. Ks. myös Virolainen 2000, 91; ”Ratkaisu selvillä”. 15.2; KessuPekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 16.2; Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 21.2.1950.
786. Selostus vuoden 1950 vaalien lopputuloksesta. Db, VljA. KsA.
787. ”Tulos”. VS 19.1.1950. Ks. myös Hapan, “Kadonnut miljoona” (pak.). VS 19.1.1950. Myös puolueen eduskuntaryhmässä oltiin vaalitulokseen tyytyväisiä. Ks. esim. SKDL:n ed.ryhmän ptk 1.2.1950. KsA.
788. Hapan, ””Istuva presidentti” – ja istumattomat” (pak.). VS 22.1.1950.
789. ”Vaaliparaati”. VS 16.2.1950. KS. myös esim. SKDL:n ed.ryhmän ptk 9.2.1950. KsA.
790. Suti, ””Sanoja täytyy säästää”” (pak.). VS 17.2.1950.
791. ”Vaaliparaati”. VS 16.2.1950.
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5.4 ”Arvotonta sanasotaa” – Veljenpoika tyytymätön
Kekkonen otti kantaa vuoden 1950 presidentinvaaleihin kolmessa kolumnissaan SK:n
palstoilla, nimimerkillä Veljenpoika. Hän kommentoi vaaleja ensimmäisen kerran tammikuun 14. päivänä. Kekkonen keskittyi kirjoituksessaan presidentin asemaan ja vastuualueisiin. Veljenpoika tähdensi, ettei ollut yhdentekevää, kuka laajoja presidentin valtaoikeuksia käytti. Vaatimukset olivat korkeat:
Tasavallan presidentin tulee olla henkilö, joka omaa todellisen valtiomiestaidon,
kyvyn nähdä sekä menneet että tulevat tapahtumat oikealla tavalla. Häneltä vaaditaan myös itsenäisyyttä ja ryhdikkyyttä ajattelussa ja toiminnassa. Tasavallan presidentti ei ole minkään poliittisen ryhmän tai aatesuunnan edustaja, vaan hän on
koko kansakunnan korkein luottomies - - . Kansakuntamme demokraattinen järjestys edellyttää, että valtakuntamme tärkeimmälle paikalle, sen avainasemaan, valitaan mies, joka täyttää tässä kohden vaadittavat mitat parhaimmalla tavalla.792
Kekkosen käsitys presidentiltä vaadittavista ominaisuuksista oli kunnioitettava. Hän
uskoi itse täyttävänsä ehdot ryhtyessään Maalaisliiton ehdokkaaksi. Vaalitaistelu ei tosin
täyttänyt presidentin arvovallalle kuuluvia tunnusmerkkejä. Kekkonen julkaisi kaksi
kolumnia, joissa hän arvosteli lehdistön asiatonta vaalipropagandaa. Veljenpoika oli pettynyt vaalitaisteluun.
Veljenpoika arvosteli varsinkin SS:n Jahvettia, joka olikin osoittautunut Kekkosen päävastustajaksi. Vain muutama päivä valitsijamiesvaalien jälkeen Veljenpoika kiitti kirjoituksensa aluksi Fagerholmia ”osuvista ja hurskaista sanoista”, joita hän oli lausunut repivän ja kiihkeän vaalitaistelun hillitsemiseksi. ”On vain valitettavaa, ettei pääministeri ole
saanut istutetuksi samaa sovinnollisuutta niihin puoluelaisiinsa, jotka ovat hoitaneet
hänen puolueensa keskuudessa valitsijamiesvaalipropagandaa.” Veljenpoika paheksui erityisesti tammikuun 12. päivänä 1950 SS:ssa ilmestynyttä vaalimainosta ”Kekkosen kansalaiskunto”, jossa viitattiin 1942 SK:ssä julkaistuun Pekka Peitsen nimimerkkikirjoitukseen. Peitsen väitettiin todenneen, että ”kuta heikommaksi ryssä tehdään, sitä helpompi
meille”.
Veljenpojan mielestä lainauksessa oli kaksi virhettä. Ensinnäkään SS:n mainitsemaa
kohtaa ei löytynyt Pekka Peitsen kirjoituksesta. Toiseksi Kekkonen kielsi kirjoittaneensa
kyseistä kolumnia. Hän tarttui mainoksen tekstiin ja ihmetteli lehtimiesten motiiveja vanhojen lausuntojen toistamiselle: ”Mihin pyritään tällaisilla sodanaikaisten lauseiden irrallisilla lainauksilla?” Veljenpoika vakuutti itse kunkin tehneen sota-aikana parhaansa maan
etujen puolesta. ”Nuoret miehet ampuvat vihollista tykillä, vanhemmat jahvetit kynällä.”
Hän kertoi sosialidemokraattienkin toimineen sota-aikana isänmaan etujen vartijana.
”Kaikkihan sodan aikana puhuivat samaan suuntaan isänmaan puolesta, myöskin J. K.
Paasikivi, Urho Kekkonen ja Mauno Pekkala.” Hän piti vanhojen lausuntojen kaivelemista sopimattomana ja todisteena SS:n Jahvetin alhaisesta moraalista.
Vaikka Kekkonen kohdisti kolumninsa SS:n Jahvettiin, eivät muutkaan säästyneet
moitteitta. Presidenttiehdokkaiden ”häpäisemiseen” olivat syyllistyneet myös oikeisto ja
äärivasemmisto. Veljenpojan mukaan parjauksen kohteeksi olivat joutuneet myös muut
ehdokkaat, ”eikä tältä ryöpyltä ole säästynyt yksikään ehdokas, ei edes nykyinen tasavallan presidentti”. SK:n kolumnisti arvioi presidentinvaalitaistelun kaiken kaikkiaan masen792. Veljenpoika, ”Tasavallan presidentti” (nim.). SK 2/1950, 10.
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tavaksi. Kyösti Kallion jo 1936 esittämä vetoomus presidenttiehdokkaiden halventamisen välttämisestä oli unohdettu.793
Kekkonen kommentoi presidentinvaaleja viimeisen kerran SK:ssä maaliskuun 4. päivänä 1950. Veljenpoika luonnehti käytyä vaalitaistelua jälleen masentavaksi. Hän kiinnitti
kolumnissaan ensimmäisen kerran huomiota Paasikiven vaalivoittoon. Veljenpoika tunnusti kilpakumppaninsa menestyksen ja arvioi Paasikiven uudelleenvalinnan tyydyttäneen kansan suurta enemmistöä. Kekkosen mukaan vaalien lopputulokseen oltiin tyytyväisiä sellaisissakin piireissä, joissa häntä ei oltu äänestetty. Kolumnisti kyseenalaistikin
presidentinvaaliprosessin: ”Näin ollen joutuukin kysymään, oliko tämä vaalinäytelmä
lainkaan välttämätön tai edes tarpeellinen.” Kirjoittaja vieritti syyn tapahtuneesta kommunistien harteille. He eivät olleet taipuneet ”hallituksen esittämään linjaan” eduskunnan
suorittamien vaalien puolesta ja pakottivat näin järjestämään ”tämän tarpeettoman näytelmän”.794 Maalaisliiton kannanotoista presidentinvaalitavan suhteen ei Veljenpojan kirjoituksessa mainittu, vaikka Paasikiven uudelleenvalinta poikkeuslailla raukesi ensi kerran
nimenomaan Maalaisliiton vaatimuksiin hallituskysymyksen kytkemisestä presidentinvaihdokseen. Kommunistit taas estivät SDP:n poikkeuslakihankkeen läpimenon eduskunnassa. Lailla olisi jatkettu Paasikiven toimikautta kahdella vuodella.
Suomen johtavassa lehdistössä Veljenpojan purkauksiin ei otettu juuri kantaa. SS:n
pakinoitsija Jahvetti vastasi kuitenkin kritiikkiin, jonka Kekkonen kohdisti hänen vaalitaisteluaikaiseen kirjoitteluunsa. Pakinoitsija puolustautui. Hän ei ottanut huomioon Kekkosen osoittamia puutteita, joita pakinoitsijalla oli ollut Pekka Peitsen kirjoituksesta, vaan
kiinnitti huomiota poliitikkojen sodanaikaiseen toimintaan. Jahvetti yhtyi Veljenpojan
näkemykseen, että ”kaikki puhuivat ja tekivät sodan aikana samaan suuntaan”. Kritiikin
ydinkysymys ajoittui sodan päättymiseen: ”Minkä vuoksi eräät käänsivät sodan jälkeen
nopeasti turkkinsa nurin?” Pekka Peitsen lainauksilla Jahvetti pyrki osoittamaan Kekkosen yhdeksi niistä henkilöistä, jotka sodan jälkeen olivat kääntäneet ”turkkinsa nurin” ja
esiintyneet niin kuin he eivät aikaisemmin olisi puhuneetkaan. Jahvettia harmitti se, että
tällaiset henkilöt luulivat olevansa ”menneisyytensäkin puolesta poliittisesti muka paljon
parempia kuin toiset”.
SS:n pakinoitsija Jahvetti kosketti kirjoituksessaan myös sotasyyllisyyskysymystä.
Hän paheksui sota-aikana ”turkkinsa kääntäneitä”, kuten Kekkosta, jotka ”alkoivat vaatia
entisten tovereidensa päätä vadille”. Pakinoitsija totesi Kekkosen vaatineen muun muassa
Reinikkaa ja Kukkosta tuomittavaksi795, vaikkei heitä ollut syytetty sen enempää Neuvostoliiton kuin kommunistienkaan taholta. Jahvettia kiusasi yhä myös Väinö Tannerin
tuomitseminen. Olivathan Kekkonen ja Tanner olleet vielä vuosikymmenen vaihteessa
ystäviä keskenään. Sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä Kekkonen vaati kuitenkin Tannerin
”päätä vadille”. Jahvetti väitti, ettei ollut kuullut kenenkään ”oppositiomiehenkään suosittelevan Väinö Tanneria ripustettavaksi nuoran jatkoksi”. Pakinoitsija pitikin Kekkosen
menettelyä ”aivan komukatyylinä”.
Jahvetti torjui Veljenpojan syytökset ja vieritti vastuun likaisesta vaalitaistelusta Kekkosen harteille: ”Ellei tri Kekkonen olisi sillä tavalla esiintynyt, ei ainakaan tässä lehdessä
793. Veljenpoika, ”Arvotonta sanasotaa” (nim.). SK 3/1950, 10.
794. Veljenpoika, ”Päämiehen vaaleista” (nim.). SK 9/1950, 10.
795. Hannu Rautkallion mukaan myös Kekkosta lähellä ollut Reino Kuuskoski oli vakuuttunut siitä, että Kekkonen oli hommannut Reinikan ja Kukkosen sotasyytetyiksi. Rautkallio 1999, 23.
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olisi hänen vanhoja lausumiaan siteerattu.” Pakinoitsija ihmetteli myös Maalaisliiton
käyttäytymistä ja suostumista ”ala-arvoisiin menettelytapoihin”. Puolue esiintyi ”puhtaana uuhina”, vaikka ”sen lehdet selostelivatkin palstakaupalla J. K. Paasikiven entisiä
poliittisia edesottamuksia”. Jahvetti totesi ärtyneenä, ettei se ollut ”tietenkään häväisemistä”, sillä ”häväisemistä oli vain sen lainaaminen, mitä tri Kekkonen oli puhunut ja kirjoittanut”. Puolustuspuheenvuoron päätteeksi Jahvetti arvosteli myös Veljenpojan fooruminaan käyttämäänsä SK:eä. Pakinoitsija ihmetteli, oliko lehdestä tulossa ”virallisestikin
maalaisliiton asvalttisiiven pää-äänenkannattaja”.796

5.5 Kekkos-kritiikki voimistuu
Puoluekenttä ryhmittyi presidentinvaaleissa kolmeen rintamaan. Paasikiven taakse asettuivat Kokoomuksen ja RKP:n ohella Edistyspuolue sekä SDP. Kekkosen presidenttiehdokkuutta kannatti Maalaisliitto, ja Mauno Pekkalaa tukivat kommunistit. Myös Suomen
johtava lehdistö jakaantui puoluejakoa mukaillen kolmeen rintamaan. Valtakunnan päälehti HS tuki Paasikiven uudelleenvalintaa, muttei arvostellut voimakkaasti muitakaan
ehdokkaita. Paasikiven taakse asettuminen on tulkittava Kekkosen vastustamiseksi, vaikka lehti välttikin ottamasta kantaa itse ehdokkaaseen. Kahden ehdokkaan takanahan ei
voinut olla. Hbl ei ottanut kantaa Maalaisliiton presidenttiehdokkaaseen ainoassakaan kirjoituksessaan. Hbl liputti US:n kanssa avoimesti Paasikiven jatkokauden puolesta.
Kokoomuksen päälehti arvosteli myös Kekkosta ja hänen vaalikampanjaansa. Kekkosen
asettuminen Paasikiven vastaehdokkaaksi viilensi US:n suhteita Kekkoseen. Lehti oli
suhtautunut Kekkoseen sodan jälkeen yleensä myönteisesti.
SS lähti presidentinvaaleihin ”sammutetuin lyhdyin”, mutta antoi käytännössä tukensa
Paasikivelle. Lehden suhde Kekkoseen koko vaalikampanjan ajan oli jyrkän kielteistä. SS
osoittautui aktiivisimmaksi ja kriittisimmäksi Kekkos-kirjoittajaksi. Sisällöllisesti kirjavat kannanotot olivat suorasanaisia, eikä niissä tunnettu sääliä Maalaisliiton presidenttiehdokasta kohtaan. Kaikki keinot päävastustajan lannistamiseksi olivat sallittuja. Emil Huunonen pyysi vaalipuheessaan jopa ”Jumalaa varjelemaan” Suomen kansaa niin ”subjektiiviselta” presidentiltä kuin Kekkonen797. SS:n kriittinen suhtautuminen Kekkoseen oli linjassa lehden aiemman Kekkos-kirjoittelun kanssa.
Mk puolusti voimakkaasti omaa ehdokastaan. Kekkosen kehuminen oli avointa, eikä
häntä kohtaan esitettyä kritiikkiä hyväksytty. Lehden kirjoitusten määrä Kekkosen puolesta ei yltänyt samalle tasolle kuin muiden lehtien Kekkosta vastustavat kirjoitukset. Jo
pelkästään SS:n Kekkos-aineisto oli presidentinvaalitaistelun aikana lähes 20 % suurempi kuin Mk:n. Sosialidemokraattien pää-äänenkannattaja julkaisi joka kuukausi keskimäärin kolme Kekkos-kirjoitusta enemmän kuin Maalaisliiton päälehti. Vertailu osoittaa,
ettei Mk vastannut läheskään jokaiseen johtavassa lehdistössä esitettyyn Kekkos-kannanottoon. Tilannetta ei korjannut edes Korsimon vetoomus parjausjuttujen toimittamisesta
Maalaisliiton puoluetoimistoon, jotta väitteisiin olisi voitu vastata798.
796. Jahvetti, ””Häväisemistä”” (pak.). SS 12.1.1950. VS:n Hapan paheksui Jahvetin kirjoituksia. Hapan,
””Istuva presidentti” – ja istumattomat” (pak.). VS 19.1.1950.
797. Lehtinen 2002, 184.
798. Hokkanen 1996, 444.
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Myös kommunistien VS:lla oli oma ehdokkaansa presidentinvaaleissa. Pekkalan puolesta käymänsä vaalitaistelun ohella SKDL:n pää-äänenkannattaja keskittyi Paasikiven
mustamaalaamiseen. Lehden Kekkos-kirjoittelu oli laimeaa. VS:ssa julkaistiin Kekkosesta keskimäärin kaksi kannanottoa kuukaudessa. SS julkaisi noin yhdeksän Kekkos-kirjoitusta vastaavassa ajassa. Kansandemokraattien pää-äänenkannattajan harvat kannanotot Maalaisliiton presidenttiehdokkaasta hapuilivat, kuten aiemmin 1940-luvulla, kehun
ja kritiikin välimaastossa. VS:n vaisu Kekkos-kirjoittelu lisäsi väitteitä Maalaisliiton,
Kekkosen ja kommunistien yhteisestä vaalitaktiikasta.
Mk:n ja VS:n pidättyvä suhde Paasikiveen tai SS:n ja US:n kriittinen suhde Kekkosen
ehdokkuuteen eivät yllättäneet. Olivathan juuri Maalaisliitto ja SKDL pyrkineet kaatamaan Fagerholmin vähemmistöhallituksen, jonka Paasikivi vastoin Kekkosen tahtoa oli
nimittänyt. Paasikiven uudelleenvalintaa kannattaneet puolueet ja niitä myötäilevä lehdistö tukivat Fagerholmin hallitusta. Vuoden 1948 hallitusratkaisulla näyttää siis olleen
merkittävä vaikutus vuoden 1950 presidentinvaalien lopputulokseen. Mk:n päätoimittaja
Pentti Sorvali onkin väittänyt, että SDP ja oikeisto sitoutuivat 1948 hallitusratkaisun yhteydessä Paasikiven uudelleenvalintaan799.
Presidenttispekulaatiot tiivistyivät sen jälkeen, kun Maalaisliiton puoluevaltuuskunta
vahvisti Kekkosen ehdokkuuden (Taulukko 4). Vaikka lehdistö joutui odottamaan vielä
pitkään Kekkosen julkista kampanjaa, voimistuivat epäilyt ja huhut hänen ehdokkuudestaan. Vielä syys- ja lokakuussa laimeahkoon Kekkos-kirjoitteluun (29 kirjoitusta) osallistuivat aktiivisimmin SS (10) ja Mk (7). Orastava vaalitaistelu aktivoi myös muita johtavia
sanomalehtiä, vaikka Kekkos-kirjoittelu olikin vielä maltillista. Ainoastaan Hbl pysytteli
tyystin keskustelun ulkopuolella.
Marraskuu näytti suuntaa koko presidentinvaalitaistelun aikaiselle Kekkos-kirjoittelulle. Kuuden johtavan sanomalehden joukosta aktiivisimmaksi erottautui sosialidemokraattien pää-äänenkannattaja, joka käsitteli Kekkosta lähes joka kolmannessa numerossaan (11 kirjoitusta). Lehti olikin HS:n ohella ainoa, joka lisäsi kirjoitusvolyymiaan edelliseen kuukauteen nähden. Muiden lehtien kohdalla tilanne säilyi lähes ennallaan. Myöskään Kekkos-kirjoittelun kokonaismäärässä ei tapahtunut oleellista muutosta aiempaan.
Kekkos-kirjoitusten määrä laski lokakuun 22:sta marraskuussa 20:een. Syyskuussa Kekkosta kommentoitiin vain seitsemässä kirjoituksessa.
Vaikka vaalitaistelu kuumeni valitsijamiesvaalien lähestyessä, romahti Kekkos-kirjoittelun määrä sanomalehdissä joulukuussa 1949. Kantaaottavien kirjoitusten kokonaismäärä laski marraskuun 21:stä joulukuussa 10:een. Kirjoitusaktiivisuus putosi koko lehdistössä. HS, Hbl ja VS sulkivat palstansa Kekkos-aineistolta kokonaan. Mk ja US julkaisivat Kekkosesta ainoastaan kaksi kirjoitusta. Maalaisliiton pää-äänenkannattajan kannanotot löytyivät lehden pakinapalstalta, kun taas US nosti Kekkosen kerran pääkirjoituspalstalleen. Aktiivisimpana Kekkos-kirjoittajana jatkoi edelleen SS. Tosin senkin kirjoitusmäärä laski marraskuun 11:sta joulukuun kuuteen. Määrä kattoi 60 % johtavien sanomalehtien palstoilla julkaistusta Kekkos-aineistosta joulukuun aikana.
Vuoden 1950 tammikuussa sanomalehdistön kirjoitusaktiivisuus presidenttiehdokas
Kekkosesta lisääntyi oleellisesti. Passiivinen joulukuu jätti toimittajille runsaasti voimavaroja valitsijamiesvaalien loppusuoralle. Kekkos-kirjoitusten määrä moninkertaistui.
Johtavassa lehdistössä julkaistiin tammikuussa kaikkiaan 60 Kekkosta kommentoivaa
799. Sorvali 1975, 250.
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pääkirjoitusta, pakinaa, artikkelia tai vaalimainosta. Määrä käsitti lähes 47 % prosenttia
kaikesta presidentinvaalitaistelun aikaisesta Kekkos-kirjoittelusta. Sekä määrällisesti (27)
että suhteellisesti (45 %) laajimmasta Kekkos-aineistosta vastasi SS. Yhden pääkirjoituksen lisäksi lehden palstoilla julkaistiin kaikkiaan 9 pakinaa ja 17 Kekkosta käsitellyttä
artikkelia tai vaalimainosta. Myös US:ssa (14/23,3 %) ja Mk:ssa (11/18,3 %) otettiin
muita lehtiä aktiivisemmin kantaa presidenttiehdokas Kekkoseen. VS (5/8,3 %), HS (2/3,3
%) ja Hbl (1/1,7 %) eivät puuttuneet palstoillaan käytännössä lainkaan Kekkoseen tai
hänen vaalikampanjaansa valitsijamiesvaaleja edeltäneinä ja niitä seuranneina viikkoina.
Kekkos-materiaalin lisääntyminen Suomen johtavassa lehdistössä tammikuussa 1950
selittyi valitsijamiesvaaleilla. Kirjoitusaktiivisuuden piikki oli terävä ja lyhytkestoinen.
Pian vaalien jälkeen Kekkosen julkisuusarvo laski jälleen reippaasti. Jo tammikuun
lopulla hänestä vaiettiin, eikä tilanne juuri muuttunut helmikuussa. Kekkos-kirjoitusten
määrä laski vaalitaistelun ensimmäisten kuukausien tasolle. Maalaisliiton presidenttikandidaatista julkaistiin helmikuussa enää 11 kantaaottavaa kirjoitusta johtavan sanomalehdistön palstoilla. Jatkuvasti aktiivisimpana kirjoittajana esiintynyt SS sulki helmikuussa
palstansa Kekkos-aineistolta tyystin. Lehti valmisteli asemia tulevaa hallitusratkaisua varten. Kekkonen oli varteenotettava pääministeriehdokas. Uutterimman Kekkos-kirjoittajan aseman ottikin Mk, joka jatkoi Kekkos-propagandaansa varsinaiseen vaalipäivään asti.
Paasikiven ylivoiman edessä senkin kirjoitusmäärä laski helmikuussa lähes puoleen tammikuun noteerauksesta. Mk käsitteli Kekkosta helmikuussa viidessä pakinassa ja yhdessä
pääkirjoituksessa.
Taulukko 4. Johtavan sanomalehdistön Kekkos-kirjoittelu 1.9.1949–1.3.1950 ja eri lehtien
sekä eri kuukausien suhteellinen osuus koko ajanjakson kirjoittelusta.
syyskuu

lokakuu

marraskuu

HS

1

2

2

Hbl

-

-

-

Mk

2

5

3

SS

2

9

US

-

4

VS

2

Yht.

7
(5,3 %)

joulukuu

tammikuu

helmikuu

Yhteensä

-

2

1

8 (6,1 %)

-

1

-

1 (0,8 %)

2

11

6

29 (22,1 %)

10

6

27

-

54 (41,2 %)

3

2

14

2

25 (19,1 %)

3

2

-

5

2

22
(16,8 %)

21
(16,0 %)

10
(7,7 %)

60
(45,8 %)

11
(8,4 %)

14 (10,7 %)
131
(100 %)

Lähde: HS, Hbl, Mk, US, SS ja VS 1.9.1949–1.3.1950.

Taulukko neljää tutkittaessa huomio kiinnittyy ensinnäkin syyskuun alusta 1949 maaliskuun alkuun 1950 ulottuvan ajanjakson Kekkos-aineiston kokonaismäärään. Julkaistut
131 kirjoitusta käsittivät yli puolet (57,0 %) koko Kekkos-kirjoittelun yhteismäärästä
(230) vuoden 1944 lopun ja 1950 maaliskuun välisenä aikana. Presidenttikilpa nosti Kekkosen julkisuuden valokeilaan. Hänen toimintaansa puntaroitiin laajalla rintamalla
maamme johtavassa sanomalehdistössä. Myös Kekkosen menneisyys joutui poliittiseen
vaakakuppiin.
Toinen huomio kiinnittyy suomenruotsalaisten pää-äänenkannattajan passiivisuuteen
Kekkos-kirjoittelijana. Hbl ei ottanut kantaa presidenttiehdokas Kekkoseen yhdessäkään
kirjoituksessa vaaleja ennen tai niiden jälkeen. Ainoa häntä kommentoinut kirjoitus jul-
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kaistiin tammikuun 19. päivänä 1950. Tällöinkin kyseessä oli vain lyhyt runo, joka vihjaisi Kekkosen manöövereihin.800 Maalaisliiton presidenttiehdokas ei herättänyt poliittisia intohimoja myöskään valtakunnan päälehdessä HS:ssa tai kansandemokraattien
VS:ssa. Mk, SS ja US käsittelivät Kekkosta sen sijaan säännöllisesti. Kirjoitusaktiivisuuden painopiste kokonaisuudessaan määräytyi selkeästi tammikuun alkuun 1950.
Vuoden 1950 presidentinvaalien Kekkos-kirjoitukset julkaistiin pääosin lehtien pakinapalstoilla, kuten kuvio 11 osoittaa. Pakinoitsijat kynäilivät yli 60 % kaikista johtavan
lehdistön Kekkosta kommentoivista kirjoituksista syyskuun 1949 ja maaliskuun 1950
välisenä aikana. HS:n neljästä pakinasta vastasi Eero (Lassi Hiekkala), kun taas Mk:n
aktiivisin pakinoitsija oli lehden päätoimittaja Pentti Sorvali (Kessu-Pekka). Hän kirjoitti
presidentinvaalitaistelun aikana yhdessä Paavonpojan (Johannes Virolainen) ja Tompan
Tuomon (Urho Kittilä) kanssa 19 Kekkos-pakinaa. SS:n pakina-aineostosta (27) suurimman osan kynäili Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen) ja US:n (17) Timo (J.W. Tuura). Mk:n tavoin
myös kansandemokraattien pää-äänenkannattajan pakinamateriaalista vastasi yleensä lehden päätoimittaja. Raoul Palmgren (Hapan) laati valtaosan VS:n yhdestätoista Kekkosta
kommentoineesta pakinasta.
Sanomalehdet julkaisivat presidentinvaalien Kekkos-aineistostaan pääkirjoituspalstoillaan noin 20 %. Hieman suuremman osuuden (20,8 %) valtasivat vaalimainokset, iskulauseet ja artikkelit. Vuoden 1950 presidentinvaalien Kekkos-debatti käytiin siis pääosin
pakinapalstoilla. Pääkirjoituksen tekijät kommentoivat esimerkiksi Paasikiveä huomattavasti mieluummin. Kirjoitusten jakaantumisessa lehtien eri palstoille ei esiintynyt merkittäviä poikkeamia johtavissa sanomalehdissä. Lukumääräisesti runsaimmasta pääkirjoitus- (10) ja pakina-aineistosta (27) vastasi SS. Lehti julkaisi runsaasti myös muita Kekkosta kommentoineita lehtijuttuja (17).801 Suhteellisesti eniten Kekkosta koskevia pääkirjoituksia julkaistiin puolestaan HS:ssa (37,5 %) ja US:ssa (28,0 %).802 Prosentuaalisesti
aktiivisimmat pakinoitsijat löytyivät puolestaan VS:sta (78,6 %), US:sta (68,0 %) ja
Mk:sta (65,5 %)803.
21%

Pääk irjoituk set
Pakinat
20%

Muut

59%

Kuvio 11. Kekkosta käsittelevien kirjoitusten jakautuminen pääkirjoitus- ja pakinapalstoille
tai muualle lehteen 1.9.1949–1.3.1950.
Lähde: HS, Hbl, Mk, US, SS ja VS 1.9.1949–1.3.1950.
800. ”Dagens rim” (runo). Hbl 19.1.1950.
801. Samaan aikaan muut lehdet julkaisivat muita kuin pääkirjoitus- ja pakinapalstajuttuja seuraavasti: Mk julkaisi kaikkiaan 6, HS ja Hbl sekä US ja VS kaikki ainoastaan yhden/lehti.
802. HS:n 8 Kekkos-kirjoituksesta 3 oli pk-palstalla ja US:n 25:stä 7. Muiden lehtien vastaavat luvut olivat seuraavat: Hbl 0/1 (0 %), Mk 4/29 (13,8 %), SS 10/54 (18,5 %) ja VS 2/14 (14,3 %).
803. VS:n 14 kirjoituksesta 11 oli pakinoita. Mk:n 29:stä kirjoituksesta 19:sta ja US:n 25:stä 17:sta oli pakinoita.
SS:n vastaavat arvot olivat 54 ja 27 (50,0 %) ja HS:n 7 ja 3 (42,9 %). Hbl:ssa ei julkaistu kyseisenä ajanjaksona yhtään Kekkos-pakinaa.
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Taulukko viidessä verrataan Suomen johtavan lehdistön kirjoitusaktiivisuutta presidentinvaalitaistelua edeltäneenä (17.11.1944–31.8.1949) ja vaalikamppailun (1.9.1949–
1.3.1950) välisenä aikana. Lukuja tutkittaessa kiinnittyy huomio Kekkos-kirjoittelun
kokonaismäärässä tapahtuneisiin muutoksiin. Johtavien sanomalehtien prosentuaaliset
osuudet kokonaiskirjoittelusta vaihtelivat suuresti. Suhteellisesti merkittävin lasku kirjoitusaktiivisuudessa tapahtui valtakunnan päälehdessä. Se ei säilyttänyt 1940-luvulla valtaamaansa 22 prosentin osuutta johtavan lehdistön Kekkos-kirjoittelusta. HS:n kirjoitusaktiivisuus jäi presidentinvaalitaistelun aikana 6,1 prosenttiin. Kehitys oli samansuuntainen myös Hbl:ssa ja VS:ssa, tosin huomattavasti hillitympi. Mk:ssa, SS:ssa ja US:ssa
muutos oli sen sijaan päinvastainen. Kyseisten lehtien Kekkos-kirjoittelu oli vuoden 1950
presidentinvaalien aikana jonkin verran aktiivisempaa kuin yleensä 1940-luvulla. Suhteellisesti eniten Kekkos-aineiston määrä lisääntyi SS:ssa. Maalaisliiton ja Kokoomuksen
äänenkannattajat seurasivat kuitenkin sen kintereillä.
Taulukko 5. Suomen johtavan lehdistön kirjoitusaktiivisuus 17.11.1944–31.8.1949 ja
1.9.1949–1.3.1950 sekä eri lehtien suhteellinen osuus tutkittavan ajanjakson
kokonaiskirjoittelusta.
Lehti

17.11.1944–31.8.1949

1.9.1949–1.3.1950

HS

22 (22,0 %)

8 (6,1 %)

Hbl

3 (3,0 %)

1 (0,8 %)

Mk

18 (18,0 %)

29 (22,1 %)

SS

30 (30,0 %)

54 (41,2 %)

US

14 (14,0 %)

25 (19,1 %)

VS

13 (13,0 %)

14 (10,7 %)

Yhteensä

100 (100 %)

131 (100 %)

Lähde: HS, Hbl, Mk, US, SS ja VS 17.11.1944–1.3.1950.

6 Viidesti pääministerinä (1950–1956)
6.1 Kekkonen Fagerholmin tilalle
6.1.1 Vaitelias vastaanotto
Presidentin valitsijamiesvaalit eivät tuoneet Maalaisliitolle äänisaalista, jota puolue oli
tavoitellut. Myöskään presidentinvaalit eivät sujuneet puolueen ja sen pääehdokkaan
suunnitelmien mukaisesti. ”Kärsin vaaleissa selkäsaunan”, Kekkonen myönsi Eero A.
Wuorelle kirjeessään 16.3.1950.804 Takaiskuista huolimatta presidentinvaalikamppailu
vahvisti Kekkosen asemaa Maalaisliitossa ja lisäsi hänen tunnettavuuttaan kansan keskuudessa. Kekkosen poliittisen uran suunnan ratkaisi vaalien jälkeen kuitenkin presidentti: Paasikivi nimitti Kekkosen pääministeriksi. Päätöstä joudutti Neuvostoliiton varaulkoministeri Andrei Gromykon Suomen hallitukselle osoittama nootti, jossa sitä syytettiin
sekä rauhan- että YYA-sopimuksen rikkomisesta. Nootin taustalla oli kiista kolmestasadasta ”neuvostorikollisesta”, joita Suomi ei ollut luovuttanut Neuvostoliitolle sopimuksista huolimatta. Kauppaneuvottelut katkesivat ja tuonti Neuvostoliitosta pysähtyi. Kriisi
kärjistyi helmikuun lopulla 1950, kun Suomen vastaus neuvostonoottiin ei tyydyttänyt.
Kritiikki hallitusta kohtaan yltyi etenkin itänaapurin lehdistössä. Huhut YYA-sopimuksen purkamisesta lisääntyivät.805
Suomen ja Neuvostoliiton välien viileneminen huolestutti Paasikiveä. Suhteet oli
hänen mielestään normalisoitava pikaisesti. Presidentti arveli nootin taustalla olleen muutakin kuin kiistan neuvostorikollisten luovuttamisesta. Hän uskoi, että pohjimmiltaan
kriisi oli poliittinen. Suomen hallituskysymys oli ratkaistava. Fagerholmin ministeristön
aika ja tehtävät olivat tulleet täytetyiksi. Hallituksen peräsimeen oli valittava uusi mies.
Oli Kekkosen vuoro yrittää. Hänen ensimmäinen hallituksensa nimitettiin tehtäväänsä
17.3.1950.806
804.
805.
806.

Kekkosen kirje Eero A. Wuorelle 16.3.1950, UKA 1/8.
Suomi 1988, 451–469; Vahtola 2003, 346.
Tasavallan presidentin avoin kirje 17.3.1950, UKA 25/3; J.K. Paasikivi 17.3.1950. Paasikivi 1986, 99.
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Uuden pääministerin henkilö tyydytti paitsi Neuvostoliittoa myös presidentti Paasikiveä: ”Hän on tietorikas ja lahjakas.” Kekkosen aiempi kokemus useista eri hallituksista
painoi vaakakupissa. Presidentti ei epäillyt, etteikö yhteistyö hänen ja uuden pääministerin välillä sujuisi. Heidän välillään ei ollut erimielisyyttä pääasiasta: ”Ulkopolitiikasta ja
sisäisistä oloista, demokr. laill. järjestyksen yllä pitämisestä.”807 Kekkosen vähemmistöhallituksen päävastuun kantoi Maalaisliitto kymmenellä ministerillään. Heidän lisäkseen
hallitukseen nimitettiin kolme RKP:n ja kaksi Edistyspuolueen edustajaa. Kekkonen sai
näin otteen vallankahvasta. Hän piti siitä myös tiukasti kiinni johtaen seuraavien kuuden
vuoden aikana lähes yhtäjaksoisesti viittä ministeristöä.808
Vuoden 1950 presidentinvaalien jälkeistä hallitusratkaisua spekuloitiin Suomen johtavassa lehdistössä kuukausia etukäteen. Eikä kirjoittelua ainakaan hillinnyt Maalaisliiton
lokakuussa 1949 esittämä toivomus Paasikiven uudelleenvalinnan kytkemisestä ennenaikaiseen hallitusratkaisuun.809 Kekkonen nousi lehdistöhuomion keskipisteeksi vasta sen
jälkeen, kun Paasikivi oli antanut hänelle hallituksenmuodostajan tehtävän 10.3.1950.810
Mk tervehti nimitystä tyytyväisenä, vaikka ”mikään salaisuus ei ole ollut, että hän on jo
tätä ennen tunnustellut mahdollisuuksia hallituskysymyksen ratkaisemiseksi”. Lehden
mielestä Kekkonen oli perehtynyt vallinneeseen tilanteeseen tarkoin ja suostuminen viralliseksi hallituksenmuodostajaksi oli merkki onnistumismahdollisuuksista. Toiveikas pääkirjoituksen tekijä vakuutti, ettei Maalaisliiton sisällä ilmennyt erimielisyyksiä pääministeriehdokkaan henkilöllisyydestä. Puolue oli yksimielisesti Kekkosen tukena.811 Muu lehdistö ei ottanut kantaa Kekkoseen hallituksenmuodostajana.
Kekkosen päätyminen vähemmistöhallitusratkaisuun puhutti johtavaa lehdistöä.
Uuteen ministeristöön ei oltu tyytyväisiä, eivätkä odotukset sitä kohtaan olleet korkealla.
Myönteisimmin uuteen hallitukseen suhtautui päähallituspuolueen äänenkannattaja Mk.
Myös HS ja Hbl pitivät ratkaisua parhaana mahdollisena vallinneissa oloissa. Kyseisten
lehtien asenteisiin vaikuttivat väistämättä niiden siteet hallituspuolueisiin, Edistyspuolueeseen ja RKP:een. Tosin nekään eivät olleet erityisen optimistisia hallituksen toiminta807.
808.

809.

810.

811.

J.K. Paasikivi 18.3.1950. Paasikivi 1986, 99.
Kekkosen I:n hallitus 17.3. 1950–17.1.1951; II:n hallitus 17.1–20.9.1951; III hallitus 20.9.1951–
9.7.1953; IV hallitus 9.7.–17.11.1953. Suomi 1988, 468–470; 1990, 541–542 (Liite). Ks. myös Tasavallan
presidentin avoimet kirjeet 17.3.1950; 17.1, 20.9.1951; 9.7.1953, UKA 25/3; Uino 2000, 5–6.
Ks. esim. ”Yllättävä manööveri”. 6.10, ”Presidentinvaali ja hallituskysymys”. HS 5.11.1949; ”Presidentinvaali”. 7.10; ”Kellä on aihetta kummeksua” (jk.). 11.10; ”Turha uhkailla”. 3.11.1949; ”Millä pohjalla
ratkaisu?”. 27.1; ”Hallitusneuvottelut alkaneet”. 2.3; ”Paavonpoika”, ”Keskustan katsauksia” (pak.). 2.3;
”Hallitusratkaisua kohti”. Mk 7.2.1950; Maalaisliiton yllättävä manööveri” (jk.). 7.10; Jahvetti, ”Presidentinvaalikampanjan” (pak.). 22.11; ”Enemmistö ja vähemmistö” (jk.). SS 12.3.1950; ”Maalaisliiton
kannanottoja” (jk.). US 9.10.1949.
Kekkonen lupasi jättää tiedon ryhtymisestään viralliseksi hallituksenmuodostajaksi eduskuntaryhmille
14.3. Paasikiven kirje Kekkoselle 10.3.1950. Kekkosen pvk 12.3.1950. UKA 21/65. Ks. myös J.K. Paasikivi 10.3.1950. Paasikivi 1986, 95. Vrt. esim. Viljanen 1977. Tieto hallituksenmuodostajasta levisi julkisuuteen 14.3, joten lehdistö käsitteli sitä ensi kertaa 15. päivän numeroissaan. Ks. esim. ”Kekkosen
tavoitteena laajapohjainen kokoomushallitus” (uutinen). 15.3; ”Tärkeä suuntaratkaisu”. HS 17.3.1950;
”Kekkonen har uppdraget stor koalitionsregering” (uutinen). 15.3; ”Linjerna klarnar”. Hbl 17.3.1950;
”Eivät edistä asiaa” (jk.). 12.3; ”Mille pohjalle”. 15.3; Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 15.3;
”Uusille urille”. Mk 17.3.1950; ”Päätöslauselma”. 16.3; ”Rauennut yritys”. 17.3; ”Jahvetti, ”Hallituspulan kypsyyskoe” (pak.). SS 17.3.1950; ”Outo tilanne”. 15.3; Timo, ”hallitushierontaa” (pak.). US 15.3;
Suti, ”Syntyy – vai eikö synny?” (pak.). 15.3; Suti, ”Pimeäpiilosilla” (pak.). VS 16.3.1950.
”Mille pohjalle”. Mk 15.3.1950. Ks. myös Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 15.3.1950.
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kyvyn suhteen. Oppositiolehdistö, SS, US ja VS, purki pettymystään nimitettyä ministeristöä kohtaan.
Mk hyväksyi uuden ministeristön, vaikkei se ollutkaan erityisen tyytyväinen saavutettuun vähemmistöhallitusratkaisuun. Lehti syytti sosialidemokraatteja, jotka olivat sen
mielestä kariuttaneet enemmistöhallitustoiveet: ”Sosiaalidemokraatit ovat tarkoituksellisesti halunneet siirtyä oppositioon.”812 Mk:n asenne muodostetun ministeristön toimintakykyyn oli pessimistinen. Edes oman puolueen riveistä nimitetty pääministeri ei tuonut
juuri lohtua, vaikkakin ”oli syytä nostaa lakkia Urho Kalevalle vaikean umpisolmun
avaamisesta”.813 Mk koki hallitusvastuun jopa rasitteena:
Puolueen taholla keskusteltiin varsin vakavasti siitä, oliko maalaisliiton syytä lainkaan osallistua sen ”konkurssikypsän” hoitamiseen, joka edelliseltä hallitukselta
on jäänyt. Nyt on kuitenkin käynyt niin, että maalaisliitto on saanut suurimman
kuorman harteilleen. Puolueen asema ei täten ole kadehdittava. Sen olisi ollut paljon helpompi pysyä hallitusvastuun ulkopuolella ja valmistella maaperää tulevia
vaaleja silmälläpitäen.814
HS olisi jatkanut Fagerholmin hallituksen toimikautta: ”Nähtävästi kuitenkin on katsottu parlamentaarisen tasapuolisuuden kannalta oikeaksi, että eduskunnan suurin,
lähinnä maatalouden etuja ajava puolue nykyisenä maataloudelle vaikeana aikana saa johtaa maan hallitusta.” Happamista kommenteistaan huolimatta lehti hyväksyi Kekkosen
johtaman ministeristön: ”Tällainen ratkaisu oli ollut tavallaan ilmassa, ja lienee sitä olosuhteisiin katsoen pidettävä parhaana mahdollisena.”815 HS:n pääkirjoituksen laatija
luonnehti hallituksen ohjelmaa hyvää tarkoittavaksi ja ”kaikkien kansalaisten tuen ansaitsevaksi”.816
Myöskään Hbl ei ollut täysin tyytyväinen Kekkosen vähemmistöhallituksen nimittämiseen. Lehden mielestä enemmistöhallituksen aikaansaaminen olisi ollut turvallisempi
vaihtoehto vallinneiden taloudellisten ja sosiaalisten ongelmien takia. Toisaalta saavutettu hallitusratkaisu tarjosi myös ilonaiheita. Lehti oli tyytyväinen RKP:n kolmeen
ministerinsalkkuun. Hbl pysyttelikin toiveikkaana ja peräänkuulutti käytännön politiikan
tekoja ensimmäiseltä sodanjälkeiseltä porvarihallitukselta: ”Hyvää tahtoa ilmaisevat lupaukset ja julistukset eivät ole kylliksi.”817

812.
813.
814.
815.
816.
817.

”Uusi hallitus”. Mk 18.3.1950. Ks. myös Viljanen 1977, 30–31; ”Uusille urille”. 17.3; Paavonpoika,
”Keskustan katsauksia” (pak.). 18.3; Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 19.3.1950.
Paavonpoika, ”Keskustan katsauksia” (pak.). Mk 18.3.1950.
”Uusi hallitus”. Mk 18.3.1950.
”Hallituksen vaihdos”. HS 18.3.1950.
”Hallituksen ohjelma”. HS 19.3.1950.
”Regeringen Kekkonen”. Hbl 18.3.1950.
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SS ja US suhtautuivat epäillen uuden vähemmistöhallituksen mahdollisuuksiin.
Molemmat pidättäytyivät kuitenkin ”vyöryttämästä kiviä hallituksen tielle ennakolta”.818
SS piti puolueensa päätöstä jättäytyä oppositioon ymmärrettävänä, jopa suotavana: ”Sitä
on puolueemme kannalta pidettävä tervetulleena lepona pitkäaikaisen hallitusvastuun jälkeen.”819 Lehti oli lojaali myös SDP:n kannalle olla tukematta Urho Kekkosta hänen
alkuperäisissä hallituskaavailuissaan: ”Joko oli luovuttava Urho Kekkosesta ja toteutettava alkuperäinen suunnitelma tai muodostettava hallitus uudelle pohjalle tri Kekkosen
johdolla.”820 Kekkosen ja Paasikiven alustavien suunnitelmien mukaan kommunistit olisivat jakaneet hallitusvastuun yhdessä SDP:n ja Maalaisliiton kanssa821. SS:n pakinoitsija arveli kuitenkin, ettei Kekkosella ollut lopulta aikomustakaan saada sosialidemokraatteja hallitukseen. Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen) epäili hänellä olleen muodostetun hallituksen ”pohjapiirustukset” alusta lähtien taskussa: ”Pelin tarkoituksena olikin vain meidän kompromettoimisemme.”822 SS:n usko Kekkosen vähemmistöhallituksen toimintakykyyn oli vähäistä. Myös SDP:ssa suhtauduttiin lehden mukaan epäillen uuteen hallitukseen.823 Kekkosen ministeristö ehtikin istua vain muutaman päivän, kun SDP:n puoluetoimikunta hyväksyi jo ensimmäisen toimintasuunnitelmansa sitä vastaan.824
US oli samoilla linjoilla SS:n kanssa. Lehti ennakoi tosin jo välittömästi hallituksenmuodostajan nimeämisen jälkeen, ettei Kekkonen kelpaisi sosialidemokraateille.825
Kokoomuksen pää-äänenkannattaja ei ollut tyytyväinen hallitusratkaisuun. ”Maassa on
jälleen kapeapohjainen vähemmistöhallitus”, lehden pääkirjoituksen tekijä valitti ja harmitteli, ettei enemmistöhallitusta oltu saatu aikaan. US arveli Kekkosen laskeneen ministeristönsä toimintakyvyn Kokoomuksen varaan, vaikkei hän ollutkaan ”katsonut tarpeelliseksi olla yhteyksissä”.826 Lehti oli varovaisen luottavainen pääministerin kykyyn luotsata vähemmistöhallitusta menestyksekkäästi, vaikkakin se tuntui ”uskalletulta”.827
Kansandemokraattien VS oli katkera. Kommunistit oli jätetty jälleen hallitusneuvotteluissa syrjään. Lehti kritisoi erityisesti sosialidemokraatteja, jotka olivat sen mielestä ajaneet demokraattisen yhteistyöhallituksen karille ja avanneet ovet taantumukseen. Myös
hallituksenmuodostaja sai osansa kritiikistä. Lehden pääkirjoituksen tekijä epäili Kekkosella olleen takataskussaan jo etukäteen vähemmistöhallitusta koskeva nimilista, koska
uusi hallitus saatiin lopulta kasaan ”niin äkkiä”. Hän piti koko hallituksen muodostamisprosessia ”Kekkosen konstina” ja ennusti ministeristölle vaikeuksia.828
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”Uuteen vähemmistöhallitukseen”. US 18.3.1950.
”Rauennut yritys”. SS 17.3.1950.
”Hallituskysymyksen ratkaisu”. SS 18.3.1950. Ks. myös Jahvetti, ”Peli on pelattu” (pak.). SS 18.3.1950.
Mk tulkitsi SDP:n toiminnan siten, ettei puolue kelpuuttanut Kekkosta pääministeriksi. Lehti piti tätä
hyvin oudoksuttavana. ”Uusille urille?”. Mk 17.3.1950.
Ks. esim. SDP:n puoluetoimikunnan ptk 16.3.1950; Kekkosen pvk:t 2.3.–13.3.1950. UKA, 21/65; J.K.
Paasikivi 2.3–4.3, 6.3–10.3, 13.3–17.3.1950. Paasikivi 1986, 86–99.
Jahvetti, ”Peli on pelattu” (pak.). SS 18.3.1950. Ks. myös Jahvetti, ”Päällyskoristelua” (pak.). SS
19.3.1950.
”Hallituskysymyksen ratkaisu”. SS 18.3.1950. Ks. myös ”Ohjelma ja sen toteuttaminen”. SS 21.3.1950.
Kekkosen I:n leimattiin ”inflaatiohallitukseksi”. SDP:n puoluetoimikunnan ptk 22.3.1950 ja liite 8. TA.
”Outo tilanne”. US 15.3.1950. Ks. myös Timo, ”Hallitushierontaa” (pak.). US 15.3.1950.
Timo, ”Hallituspulan ratkaisun varjossa” (pak.). US 18.3.1950. Ks. myös ”Uuteen vähemmistöhallitukseen”. US 18.3.1950.
”Uuteen vähemmistöhallitukseen”. US 18.3.1950. Ks. myös ”Perintö ja ohjelma”. US 19.3.1950.
”Kekkosen konsti”. VS 19.3.1950. Ks. myös ”Ohjelma ja arviointi”. VS 21.3.1950.
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Kekkonen onnistui muodostamaan hallituksen toisella yrittämällään. Edellisen kerran
hänelle oli tarjoutunut siihen mahdollisuus 1946, jolloin yritys epäonnistui. Suomen johtavan lehdistön mielenkiinto pääministeriehdokas Kekkosta kohtaan oli kuitenkin ensimmäisellä kerralla huomattavasti laajempaa kuin 1950. Spekulaatiot Kekkosen pääministeriydestä käynnistyivät tuolloin jo hyvissä ajoin ennen virallista nimitystä hallituksenmuodostajaksi. Keskustelu jatkui jokaisen tutkimani sanomalehden kohdalla useita päiviä, jolloin ruodittiin myös pääministerikandidaatin henkilökohtaisia ominaisuuksia. Kekkosta
puntaroitiin johtavassa lehdistössä ensi kertaa laajalla rintamalla sodan jälkeen nimenomaan vuoden 1946 pääministerikilvan yhteydessä.
Kekkosen nimeäminen hallituksenmuodostajaksi 1950 ei sen sijaan herättänyt lehdistössä laajaa kohua. Johtavat sanomalehdet eivät yleensä kommentoineet pääministeriehdokas Kekkosta. Ainoan poikkeuksen muodosti Mk, joka esitti tyydytyksensä henkilökysymyksen johdosta. Pääministerin henkilöllisyyden sijasta lehdistö keskittyi arvioimaan
Kekkosen ensimmäisen hallituksen kokoonpanoa ja sen menestymismahdollisuuksia.
Johtavan lehdistön laimeaan mielenkiintoon pääministeriehdokas Kekkosta kohtaan vaikutti varmaankin vuoden 1950 presidentinvaali, jolloin Maalaisliiton presidenttiehdokasta
puntaroitiin kaikkien johtavien lehtien palstoilla. Kekkosen julkisuusarvo oli muutenkin
vakiintunut vuosikymmenen taitteessa. Hänen asemansa yhtenä politiikan kärkinimenä
tunnustettiin, eikä nimitys hallituksenmuodostajaksi 1950 enää yllättänyt. Sitä pidettiin
mieluumminkin luontevana jatkona hänen nousujohteiselle uralleen.
Vaikka Kekkoseen hallituksenmuodostajana ei kiinnitetty huomiota, hänen päätymisensä vähemmistöhallitusratkaisuun puhutti johtavaa lehdistöä. Ministeristön toimintaedellytyksiä epäiltiin laajasti. Myönteisimmin vähemmistöhallituksen nimittämiseen ja
sen johtajaan suhtautui Mk. Lehti jatkoi siten Kekkosen uskollisena tukimiehenä. Myös
HS ja Hbl pitivät ratkaisua parhaana mahdollisena vallinneissa olosuhteissa. Kyseisten
lehtien varovaisen myönteinen asennoituminen Kekkosen ministeristöön ei yllättänyt.
Olihan hallituksessa sekä HS:ia lähellä olleen Edistyspuolueen että Hbl:n tukeman
RKP:n edustajia. Kyseiset lehdet olivat suhtautuneet Kekkoseen aiemminkin sodan jälkeen myönteisesti tai maltillisesti. Oppositiolehdistö, SS, US ja VS, purki pettymystään
nimitettyä ministeristöä kohtaan. SS:n asenne Kekkosta kohtaan oli ollut kriittinen jatkuvasti sodan jälkeen. Myös US jatkoi Kekkos-arvosteluaan vuoden 1950 presidentinvaalien tapaan. Vielä 1940-luvulla lehti suhtautui yleensä myönteisesti Kekkoseen. VS liittyi
Kekkos-kriittisten lehtien joukkoon vuoden 1950 hallitusratkaisun yhteydessä. SKDL:n
oppositioasemasta suivaantunut lehti oli aiemmin sodan jälkeen välttänyt kommunistikytköksistä syytetyn Kekkosen henkilökohtaista arvostelemista.

6.1.2 Lehdistö hakee tuntumaa ”konstikkaaseen” pääministeriin
6.1.2.1 ”Eivät vedä vertoja Kekkoselle”
Suomen päälehdistön kiinnostus pääministeri Kekkoseen peilautui vuosien 1950–1951
aikana korostuneesti hänen johtamiensa hallitusten kautta. Ministeristöt kulkivat lehdis-
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tössä nimillä ”Kekkosen hallitus” tai ”Kekkosen kunnokas”. Itse pääministeriin otettiin
kantaa vain harvakseltaan. Silloinkin henkilöarviot olivat yleensä lyhyitä. Lehdistön suhtautuminen pääministeri Kekkoseen paljastui kuitenkin yksittäisten kirjoitusten asenteista. Niissä joko kehuttiin tai kritisoitiin maalaisliittolaista pääministeriä.
Johtavista sanomalehdistä Mk suhtautui Kekkoseen ja hänen ensimmäisiin hallituksiinsa myönteisimmin. Lehdestä muodostui Kekkosen ja hänen ministeristöjensä äänitorvi.829 Pääministeriä kehuttiin Mk:ssa muuhun lehdistöön nähden poikkeuksellisen
usein. Häntä luonnehdittiin taitavaksi ja vastuuntuntoiseksi, muita poliitikkoja askeleen
edellä olevaksi johtajaksi. Edes Fagerholm ”ei vetänyt vertoja Kekkoselle”.830 Kekkosta
pidettiin myös sovittelevana ja sopeutuvaisena ihmisenä, jonka ajattelua hallitsi realistisuus, rauhallisuus ja päämäärätietoisuus. ”Hän yrittää eteenkinpäin soutaa venettä tasaisesti ja välttää kahinoita miehistön kesken”, Kessu-Pekka (Pentti Sorvali) tiesi ja
vakuutti: ”Pääministeri Kekkonen ei ole niitä miehiä, joiden kannanotot noudattelevat
tunteita ja mielialoja tai muiden kehoituksia.”831
Mk torjui muun lehdistön Kekkos-kritiikin. Tompan Tuomo (Urho Kittilä) valitti maaliskuussa 1951 Kekkosen syyllistämistä ja ihmetteli kansan ”hirmuista hinkua” keksiä
poliittisia syntipukkeja. ”Kun kokoomus ja kommunistit yhdessä Erkon lehdistön keralla
oikein ahkeroivat niin Kekkosesta saadaan vaikka minkälainen syntipukki”, pakinoitsija
paheksui. Hänen mielestään kateus oli ”Suomen heimon väkevin ominaisuus”.832
Kessu-Pekka kiinnitti asiaan huomiota marraskuussa 1951, jolloin Kekkonen oli vetäytynyt lomailemaan Heinolaan. Hän torjui huhut pääministerin kihtiongelmista. Loman tarpeen oli pakinoitsijan mielestä synnyttänyt vastustajien harjoittama ajojahti. Pääministerin henkinen kuormitus oli käynyt liian raskaaksi:
Vaikka Heinolassa onkin uusi ja komea reumaparantola, emme sentään usko pääministerin menneen kihtiä hoitamaan. Tuskinpa U.K.K. vielä tietää reumaattisista
vaivoista mitään, sillä hän on säilyttänyt urheilijan kroppansa ja liikuskelee ainakin
eduskunnan käytävillä melkeinpä poikamaisen vetreästi. Henkisen kuormituksen
kera pääministeri on sen sijaan saanut tehdä siinä määrin tuttavuutta, että pieni rentoutuminen ei ole pahitteeksi. Kun istuu yli puolentoista vuotta yhtä mittaa pääministerin pukilla ja saa päivästä toiseen lyödä painia vaikeuksien ja vastuksien
kanssa ja juosta neuvottelusta ja tilaisuudesta toiseen, ei ole kumma, jos alkaa
välillä kaivata hengähdystaukoa.833
829.

830.
831.
832.
833.

Ks. esim. Paavonpoika, ”Keskustan katsauksia” (pak.). 18.3; ”Terveellä pohjalla”. 21.3; Paavonpoika,
”Keskustan katsauksia” (pak.). 5.4; 14.4; Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 19.4; 27.4; ”Hallitus
ja maan etu”. 2.6; Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 9.6; ”Maalaisliittoväen neuvonpito”. 11.6;
”Merkittävä saavutus”. 15.6; ”Yksimielinen puoluekokous”. 21.6; Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos”
(pak.). 27.8; ”Vaalien mahdollisuus”. 3.9; ”Pääministeri Urho Kekkonen 50-vuotias” (onnittelukirjoitus).
3.9; Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). 10.11; ”Hallituskysymys ja vakauttaminen”. 24.11.1950; ”Merkityksellinen vaihe”. 16.1; Tompan tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). 17.1; ”Enemmistöhallitus syntynyt”. 18.1;
”Hallituksen ohjelma”. 19.1; Tompan tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). 24.1; ”Typerää temppuilua”. 21.3; ”Muidenkin tingittävä vaatimuksistaan”. 22.4; Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). 9.5; ”Farisealaista puhetta”.
27.6; ”Hallituskysymys”. 13.9; ”Vakauttamishallitus”. 21.9; ”Kulunut keppihevonen”. 7.10; ”Puoluevaltuuskunnan siunaus”. 11.12; ”Vakauttamisen nykyiset näköalat”. 18.12; ”Vanha ja uusi vuosi”. Mk
30.12.1951. Myös maakuntalehti Ilkka suhtautui myönteisesti, tosin hieman epäröiden Kekkosen ensimmäisiin hallituksiin. Peltonen 1993, 142–143
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 22.3.1950.
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.) Mk 6.3.1951. Ks. myös Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.).
3.6.1951.
Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 13.3.1951.
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 3.11.1951.
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Huomattavan harvinaisia olivat Mk:n Kekkosta arvostelleet tai hänen toimintakykyään epäilleet kirjoitukset. Tällaisena voitaneen pitää tammikuussa 1951 julkaistua pääkirjoitusta. Lehti käsitteli Kekkosen Kuopiossa pitämää puhetta834, jossa pääministeri vaati
palkkatason säilyttämistä entisellään eduskuntavaaleihin saakka. ”Tämä on järkevä
kanta”, Mk:n pääkirjoituksen tekijä vahvisti, mutta osoitti jatkossa harvinaislaatuisen epäröintinsä pääministeriä kohtaan: ”Mutta järkeviä mielipiteitä on esitetty ennenkin ilman
että niitä on kyetty soveltamaan käytäntöön.”835
Myös Hbl asennoitui myötämielisesti Kekkosen ensimmäisiin hallituksiin. Lehden
asenteeseen vaikutti RKP:n hallitusvastuu. Varauksettomasti Kekkosen johtamia ministeriöitä ei kuitenkaan tuettu. Hbl:n kritiikki kohdistui etenkin vero- ja maatalouspolitiikkaan.836 Lehti otti harvoin kantaa pääministeriin vuosien 1950–1951 aikana. Silloinkin
kommentit kietoutuivat tiukasti käsiteltävään asiaan. Laimeaan Kekkos-arviointiin vaikutti olennaisesti se, ettei lehdellä ollut poliittista pakinoitsijaa, kuten muilla johtavilla
sanomalehdillä. Puute näkyi konkreettisesti lehden poliittisten henkilöarvioiden vähäisenä
määränä. Olivathan muun lehdistön pääministeri Kekkosesta julkaisemat henkilöarviot
yleensä juuri poliittisten pakinoitsijoiden käsialaa.

6.1.2.2 Välirikko Erkon kanssa
HS arvosteli Kekkosen ensimmäistä hallitusta voimakkaasti keväällä 1950. Lehti suhtautui myöhemminkin nihkeästi Kekkosen johtamiin ministeristöihin. Kritiikki suuntautui
kuitenkin yleensä nimenomaan hallitusta, ei Kekkosta vastaan.837 Toisaalta hallitukset
henkilöityivät pitkälti pääministeriin ja kirjoitusten sanoma saatettiin kohdistaa molempiin yhtä aikaa. HS:n ja Kekkosen välit viilenivät vuoden 1950 aikana. Lopullinen välirikko sai alkunsa vuodenvaihteessa 1950–1951, jolloin Kekkonen matkusti lomalle Italiaan.838 Asiasta kertoi Suomessa ensimmäisenä valtakunnan päälehti, jonka uutinen sisäl834.
835.
836.

837.

Kekkosen puhe Kuopiossa 22.1.1951, UKA 3/7 (myös Kekkonen 1967 I, 223–228).
”Palkkataso ja vakaannuttaminen”. Mk 23.1.1951.
Ks. esim. ”Lokmännens aktion”. 3.5; ”Vem tänker på spararna?”. 12.5; Frilans, “Fasta punkter” (pak.).
26.7; “Regerinsfrågan”. 16.8; “Statsministern i remissdebatten”. 8.9; “Kravet på breddning av regeringsbasen”. 11.11; “Regeringskris i sikte”. 15.11; “Regering överlevde”. 18.11; ”Ett samlingsanbud”. 24.11;
”Förhandlingsskede”. 2.12; ”Ny regering i sikte”. 12.12; “Ett stort tålamod”. 22.12.1950; “Regeringsproblemets lösning”. 3.1; ”Äntligen en lösning”. 18.1; ”Regeringsprogrammet”. 19.1; ”Kravet på samarbete”. 24.1; ”Vår kluvna regering”. 21.2; “Statsministerns expose”. 5.3; ”Regeringen sprack”. 21.3; ”Olaterna i riksdagen”. 12.4; “Skattepropositionerna”. 16.4; ”Borgfreden”. 3.5; ”Regeringen och stabiliseringen”. 11.9; “Budgetdebatteb inledd”. 14.9;”Regeringen Kekkonen III”. 21.9; ”Programförklaringen”.
22.9; ”Statministern belyser läget”. 15.11; “Inrikes facit för 1951”. Hbl 10.12.1951.
Ks. esim. ”Tunnustetaanko tosiasiat”. 13.4; ”Eräitä asutustoiminnan peruskysymyksiä”. 24.4; ”Kirpeätä
itsekritiikkiä”. 26.4; ”Selvyyttä saatava”. 5.5; Eero, ”Tässä sitä nyt ollaan” (pak.). 7.5; ”Tilanne”. 7.5;
”Virallista valonarkuutta”. 18.5; ”Tuokiohetken politiikkaa”. 3.6; ”Hallituksen etsikkoaika”. 20.6; ”Hallitukselle vaikeuksia”. 26.6; ”Keskustelua hallituksesta”. 12.7; ”Taloudellinen aivotrusti”. 15.7; ”Parlamentaariseen umpikujaanko?”. 17.8; ”Tärkeän ratkaisun edessä”. 24.8, ”Moniehtoinen kysymys”. 28.9;
”Kekripuhe”. 6.11; ”Luottamusäänestys”. 18.11; ”Mitä tekee eduskunta”. 21.11; ”Kielteistä kehitystä”.
3.12; ”Takatalven tunnelmia”. 21.12; ”Vuoden 1950 sisäpolitiikka”. 28.12.1950; ”Uusi hallitus”
18.1.1951; ”Hallituksen ohjelma”. 19.1; ”Kaksi ministeripuhetta”. 23.1; Eero, ”Vaikea urakka” (pak.).
28.1; ”Hallitus ja sananvapaus”. 9.2; ”Mistä on kysymys?”. 16.2; ”Hallitus hajoaa”. 21.3; ”Hallitusneuvottelut”. 14.9; ”Kaidalle tielle”. 21.9; ”Vaikea alku”. 1.10; ”Julkisuuden valokeilassa”. 18.10; ”Hajaannus vältetty”. 26.10; ”Päättyvän vuoden sisäpolitiikka”. HS 29.12.1951. Ks. myös Viljanen 1977.
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si salaperäisen vihjauksen Kekkosen naisseuralaisesta: ”Kuulemamme mukaan aikoo
vuoden vaihteen Italiassa viettää muitakin julkisen elämämme edustajia. Niinpä mm.
amerikkalaisen uutistoimiston AP:n kirjeenvaihtaja, maisteri Anne-Marie Snellman matkusti keskiviikkoiltana lentoteitse Helsingistä Roomaan.”839 Uutista terästi Kari Suomalainen, joka piirsi aiheesta ensimmäisen HS:ssa julkaistun Kekkos-piirroksensa ”Opposition toivelevy”:

Kuva 5. Kari Suomalainen, HS 16.1.1951.

Italian matka sai runsaasti huomiota mediassa. Julkisuutta lisäsi entisestään Kekkosen
pyrkimys viettää lomansa salassa. Se johti epäonnistuneisiin piiloutumis- ja harhautusyrityksiin.840 HS:n vihjaus Kekkosen ja ennenkin hänen seurassaan nähdyn Snellmanin
yhteislomasta sai kotimaiset toimittajat aktivoitumaan. Juorupalstat täyttyivät toinen toistaan herkullisemmilla huhuilla, kun tulkiksi ilmoitettu Snellman seurasi Kekkosta vielä
Sisiliaan Taorminaan. Sylvi Kekkonen oli samaan aikaan joutunut sairasvuoteelle Helsingissä. Runsaan julkisen huomion kohteeksi joutunut Kekkosen ”salainen” Italian matka ei
päättynytkään seurauksitta. Pääministerin katkeruus purkautui jutun ensimmäisenä Suo-

838.
839.
840.

Ks. esim. J.K. Paasikivi 26.12.1950. Paasikivi 1986, 167. VS:n mukaan STT oli ilmoittanut ensimmäisessä uutisessaan Kekkosen lähteneen hoitamaan ”pääontelonsa sairautta”, mutta myöhemmin sanamuoto
oli muutettu ”poskiontelojen sairaudeksi”. Punahilkka, ”Pohjaanpalanut soppa” (pak.). VS 15.1.1951
”Ministereitä etelän maille” (uutinen). HS 29.12.1950. Ks. myös Arijoutsi, ”Tänään – huomenna” (pak.).
31.12.1950; ”Hallitus ei kiirehdi” (uutinen). HS 6.1.1951.
Ks. esim. Ahti Karjalaisen kirje Kekkoselle 8.1.1951, UKA 1/9.
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messa kertoneeseen HS:iin ja erityisesti Eljas Erkkoon, jota väitettiin jutun laatijaksi841.
Tapaus johti Kekkosen ja Erkon välirikkoon.842
Valtakunnan ykköslehden poliittiset pakinat olivat toisinaan ristiriitaisia lehden ”virallisen linjan” eli pääkirjoitusten kanssa. HS:n pakinoitsija Eero (Lassi Hiekkala) lukeutui
Edistyspuolueeseen, jonka edustajia istui Kekkosen kahdessa ensimmäisessä hallituksessa. Eeron pakinat olivatkin usein myönteisempiä Kekkosta ja hänen hallituksiaan kohtaan kuin lehden pääkirjoitukset. Tämä näkyi esimerkiksi marraskuussa 1950, jolloin
Eero kehui Kekkosta ”konstikkaaksi mieheksi, joka ei vain mene nähtäville viritettyyn
pyydykseen”.843 Pääkirjoitusten ja pakinoiden lisäksi HS otti pääministeriin kantaa myös
uuden pilapiirtäjänsä Kari Suomalaisen (Kari) välityksellä. Kekkosesta tuli jo varhain
yksi hänen piirrostensa suosikkikohteista.844

6.1.2.3 Kekkosen ”konstit” ärsyttävät
SS suhtautui HS:n tavoin hyvin kriittisesti Kekkosen ensimmäiseen hallitukseen.845 Jo
kolmen kuukauden toiminnan jälkeen ministeristön aikaansaannoksia kuvailtiin ”ääliömäisiksi munauksiksi”.846 Lehti ei löytänyt hallituksen politiikasta juuri hyvää sanottavaa. Muistissa oli aika, jolloin Maalaisliitto oli käynyt raskain ammuksin Fagerholmin
hallituksen kimppuun vuosina 1948–1950. Puolueiden suhteet olivat siten jo hallitusta
muodostettaessa tulehtuneet. Myös Kekkonen sai osansa SS:n kritiikistä.847 Häntä pidettiin epäluotettavana: ”Hra Kekkoseen eivät enää voi luottaa porvarit, eivät edes omat puo841.
842.
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Ks. esim. Runar Hällstenin kirje Kekkoselle 6.2.1951, UKA 1/9.
Kekkosen Italian matkaa koskevat leikkeet, UKA 1/9. Ks. myös Rautkallio 1990, 178; Suomi 1990, 99–
100; Lehtinen 2002, 203. US:n lauantaikirjeessä annettiin levitettäväksi matkan johdosta seuraava kasku:
”Matkan tarkoitus lienee ollut virkistäytyminen ilman politiikkaa. Ruotsinmaalaisissa lehdissä on pääministerin matkaseura – rouva Ann-Mari Snellman, amerikkalaisen uutistoimiston täkäläinen edustaja –
herättänyt ihmettelyä. Onkin kysytty, kuinka se on ollut mahdollista? Tällöin on kuitenkin huomautettu:
”Asetus valuutan maastaviennistä sallii nykyisin Snellmannienkin viennin. Todellakin, asetus sallii siis
viis-tuhantisen viennin; kun vielä taannoin ei saanut viedä tuhatlappusta suurempaa seteliä.” Lauantai-kirje 20.1.1951. Lauantaikirjeet kertasivat vuodesta 1951 lähtien viikoittain havaintoja kansainvälisistä ja kotimaisista oloista. Kirjeissä vältettiin jo lehdissä kerrottua juttuja. Tarkoitus oli, että lukija piti
itse kirjeen hallussaan, mutta käytti suullisesti siinä olevia tietoja vapaasti. Lauantaikirjeet jaettiin seuraaville elimille: Puoluehallitus, Kansanedustajat, Toiminnanjohtajat, Matkasihteerit, Järjestöohjaajat, Nuorten Liitto, Naisjärj. Liitto, Keskustoimistojen sihteerit. Lauantaikirje 20.1.1951. Dc, PTA.
Eero, ”Nyt ollaan sitten tässä” (pak.). HS 16.11.1950.
Ks. esim. Kari, ”Opposition toivelevy” (pilapiirros). 16.1; ”Kuinka käy?” (pilapiirros). 16.2; ”Comedie
Francaise” (pilapiirros). 11.4; ”Vanha ja uusi” (pilapiirros). 12.9; ”David ja goliat” (pilapiirros). HS
21.9.1951. Ks. myös Ylönen 1998, 7.
Ks. esim. ”Ohjelma ja sen toteuttaminen”. 21.3; ”Kekkosen hallitus toimii”. 14.4; Jahvetti, ”Kekkos-kahvi kullan kallis” (pak.). 15.4; ”Onneton asiakirja”. 19.4; ”Luki esitelmän” (jk.). 20.4; ”Ei kaskuja
kertomalla” (jk.). 27.4; ”Hallitus ”lujana””. 29.4; ””Tässä sitä ollaan””. 4.5; ”Väli-inventaus”. 18.5; Jahvetti, ””Sankarillinen itsemurha”” (pak.). 28.5; ”Vilpillisyyden korkeaveisu”. 20.6; ”Luottamus odottaa
tekoja”. 11.9; Jahvetti, ”Kekkosvalssi” (pak.). 3.11; E. Pusa, ”Pääministeri Kekkonen puhui pehmosia”
(art.). 7.11; Jahvetti, ”Römppäviikon kekritanssit” (pak.). 8.11; ”Iloinen ilta Oulussa” (jk.). 14.11; ”Hänen
tarkoituksensa” (jk.). 23.11; ”Selväpiirteinen kannanotto”. SS 29.11.1950.
Jahvetti, ””Sankarillinen itsemurha”” (pak.). SS 28.5.1950.
Ks. esim. ”Rauhaton vuosi sisäpolitiikassa”. US 30.12.1950.
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luelaisetkaan, sosialidemokraatit eivät ole koskaan luottaneetkaan – ja nyt meni kommunistienkin luottamus.”848 Pääministerin 50-vuotispäivänä lehti arvosteli Kekkosen Kiikalassa849 pitämää puhetta ja ehdotti hänelle Suomen Pankkiin vetäytymistä:
Pyydämme huomauttaa, että Kiikalan puhe ei ollut Tasavallan pääministerin
puhetta, vaan maalaisliittolaisen kyläagitaattorin demagogiaa. Pääministeri Kekkonen täyttää tänään 50 vuotta. Esitämme parhaat onnittelumme ja pitkän onnellisen
elämän toivotukset. Eikö esim. Suomen Pankki olisi verraten rauhallinen paikka
sellaisen viettämiseen?850
Erityisen jyrkkäsanaisesti Kekkosta arvosteli SS:n pakinoitsija Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen). Hänen argumenttinsa olivat kuitenkin yksipuolisia. Lähes jokaisen pakinan keskeisimmät syytökset kohdistuivat Kekkosen ja kommunistien yhteistoimintaan, kuten aiemminkin sodan jälkeen. Jahvetti paheksui Kekkosen taipumusta kumarrella kommunisteja
ja veljeillä heidän kanssaan ”sormet sormien lomassa”.851 Vasta SDP:n siirtyminen hallitusvastuuseen yhdessä Maalaisliiton kanssa tammikuussa 1951 vaimensi SS:n jyrkkää
Kekkos-kritiikkiä. Pääminiteriä arvosteltiin enää muutamissa kirjoituksissa.852 Itse asiassa lehden Kekkos-kirjoittelu tyrehtyi vähäksi aikaa.
US:n katkeruus Kekkosta ja hänen ensimmäisiä hallituksiaan kohtaan johtui Kokoomuksen jatkuvasta oppositioasemasta. Lehden pakinoitsija Timo (J.W. Tuura) muistutti
toistuvasti lukijoilleen, ettei Kekkonen pitänyt yhteyttä Kokoomuksen eduskuntaryhmään. Hänen mielestään puolue oli diskriminoitu nimenomaan Kekkosen ja Maalaisliiton myötävaikutuksella.853 Kekkonen itse kirjoitti muistiinpanoihinsa, ettei Maalaisliitto
”periaatteessa” eristänyt Kokoomusta, vaan puolue oli ”etupäässä diskriminoinut omalla
politiikallaan itsensä”.854 Oppositioasemastaan katkera US viittasi myös Kekkosen ja
kommunistien yhteistyöhön. Lehti odotti mielenkiinnolla, ”mitä kaikkea pankinjohtaja
Kekkosen hallituksen on maksettava jatkuvasta kommunistisesta kannatuksestaan”.855
Kekkosen ja Kokoomuksen välit kiristyivät vuoden 1951 lopulla. Välirikko heijastui puolueen pää-äänenkannattajaan. US paheksui erityisesti Kekkosen kritiikkiä oikeisto-oppo-

848.
849.

850.
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852.

853.
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855.

Kirjoitus liittyi vuoden 1950 palkkaratkaisuun. ”Sivusuun” (jk.). SS 10.5.1950. Myöskään US:n Timon
mielestä “sosdemot” eivät luottaneet Kekkoseen. Timo, ”Alussa ollaan” (pak.). US 19.3.1950.
Urho Kekkosen puhe Kiikalassa 1.9.1950. TVK k.9, UKA. Kekkonen kritisoi vasemmistoa mm. siitä, se
että syytti inflaatiokehityksen johtuvan maataloustuotteiden hintojen korotuksista. Hän esitti myös Ml:n
vaaliteeman tulevissa eduskuntavaaleissa: talouselämän vakauttaminen ja säästäjien edun turvaaminen
inflaatiopolitiikkaa vastaan.
”Syntymäpäiväonnittelumme”. SS 3.9.1950. Jahvetti kritisoi hallituksen jäsenistöä, koska siinä oli SP:n
edustajia. Jahvetti, ”Lisää Snellmaneja” (pak.). SS 1.4.1950. Vrt. ”Vaalien mahdollisuus”. Mk 3.9.1950.
Jahvetti, ”2×2=4” (pak.). SS 14.4.1950. Ks. myös esim. Jahvetti, ”Sitsontiaiset pörräävät jo” (pak.). 26.4;
”Köpenickin kapteeni” (pak.). 7.5; ”Atomipommeja ja helistimiä” (pak.). 12.5; ”Melkoista hälyä” (pak.).
13.5; ”Onnea Urholle! (pak.). 18.6; ””Ihana enkeli kotihin vie”” (pak.). 21.6; ”Millainen liputus?” (pak.).
19.11; ”Aasinkenkä ja seppä” (pak.). 29.11.1950; ”Sormet sormien lomassa” (pak.). SS 9.6.1951.
Ks. esim. ”Levyn vaihto” (jk.). 24.1; ”Pääministeri vaalinuotan vedossa”. 19.4; ”Parikkalan puhuja” (jk.).
SS 4.9.1951. Tompan Tuomon vastaus. ”Parikkalan puhuja” kirjoitukseen. Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä”
(pak.). Mk 6.9.1951.
Ks. esim. Timo, ”Hallituspulan ratkaisun varjossa” (pak.). 18.1; ”Muuan kypsyysnäyte” (pak.). 13.5; ”Ei
ole kadehtimista” (pak.). 21.5; ”Yhtenäisyysjallitus” (pak.). 16.10; ”Minkä pariskunnan pahana?” (pak.).
29.10.1950; ”Vaativat vallan vaikenemaan” (pak.). 27.4.1951. Ks. myös ”Perintö ja ohjelma”. 19.3.1950;
”Hallitusratkaisu”. 18.1; ”Puhe Kuopiossa”. 24.1; ”Kekkosen kolmas”. US 21.9.1951.
Kekkosen päiväämätön mp ”Kokoomus karanteenissa”. UK/mp:t 1947–52. UKA, 21/85.
Ks. esim. Timo, ”Laskujen periminen jo alkanut” (pak.). 19.11.1950.
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sitiota ja Tuure Junnilaa856 kohtaan.857 Tilanne kärjistyi joulukuussa 1951, kun Kekkonen arvosteli valtalakikäsittelyn yhteydessä Kokoomusta.858 Pääministerin puhe sai puolueen pää-äänenkannattajan varpailleen. Kekkosen lausuntoa pidettiin epäasiallisena ja
”vähän rakentavana sanailuna, josta puuttui vakava ja kokoava ja linja”. Kirjoittaja ihmetteli pääministerin purkausta ja vaati häneltä asiallisuutta.859 Myös lehden pakinoitsija turhautui:
Sitten Hra Pääministeri rupeutui puoluepoliitikoksi. Kekkonen ei olisi ollut aivan
terve, ellei hän olisi käynyt kokoomuksen kimppuun. Mutta kun hän nyt oli täysissä roveissaan, niin hänen oli tietysti pakko hyökätä kokoomusta vastaan.860
Kansandemokraattien VS:n suhtautuminen Kekkosen ensimmäisiin hallituksiin oli
ambivalenttia. Lehti arvosteli erityisesti talouspolitiikkaa, vaikka pitikin taloudellisten
vaikeuksien aiheuttajana Fagerholmin hallitusta. Toisaalta Kekkosen ensimmäinen hallitus sai tunnustusta ulkopolitiikastaan sekä joistakin sisäpoliittisista ratkaisuistaan. SDP:n
paluu hallitukseen 1951 jyrkensi VS:n asennetta sekä Kekkosta että hänen ministeristöään kohtaan.861 Myös kansandemokraattien syrjäyttäminen hallituskoalitioista katkeroitti. Tyytymättömyys kohdistettiin paitsi hallitukseen myös Kekkoseen henkilökohtaisesti. Pakinoitsija Hapan (Raoul Palmgren) osoitti Kekkos-vastaisuutensa jo 7.5.1950:
Meillä on ollut melko korkea käsitys Urho Kaleva Kekkosen poliittisesta taidosta.
Ei mistään myönteisestä poliittisesta ja sosiaalisesta ohjelmasta - - mutta kuitenkin
poliittisesta realismista, joka ymmärtää kehityksen yleisen suunnan ja tilanteen
vaatimukset ja osaa ottaa ne käytännössä huomioon. Jo nykyisen hallituksen muodostaminen horjutti luottamustamme UKK:n poliittiseen realismiin. Ja hallituksen
viimeaikaiset edesottamukset ovat vieneet meiltä uskon UKK:hon edes nokkelana
poliittisena taktikkona. Sillä tavoin menettelee se, joka hinnalla millä hyvänsä
haluaa päästä hengestään ja siksi varmuuden vuoksi samalla kertaa myrkyttää, hirttää ja räjäyttää itsensä.862
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Junnila valittiin eduskuntaan 1951. Hän vastusti jyrkästi Kekkosen III:n hallituksen vakauttamispolitiikkaa. Junnila kritisoi ohjelmaa ja Kekkosta mm. budjetin lähetekeskustelussa 13.9.1951. Puheenvuoro sai
Kekkosen raivoihinsa. Asiaan otti kantaa myös US. Tuure Junnilan lausunto budjetin lähetekeskustelussa
13.9.1951, Vpptk I 1951, 63–67; Urho Kekkosen vastaus Junnilan puheenvuoroon 23.10.1951. Vp ptk I
1951, 361–364. Juhani Suomen mukaan kyseinen lausunto vaikutti Junnilan ja Kekkosen väleihin negatiivisesti vuosikymmenten ajan. Suomi 1990, 155. Mk puolusti Kekkosta Junnilan hyökkäilyiltä. Ks. esim.
Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). 4.10; ”Kykypuolue löysi syyllisen” (jk.). Mk 11.11.1951. Hbl ihmetteli Kekkosen kovaa sanankäyttöä ”Junnila-raukkaa” kohtaan. ”Kampen kring rundvirket”. Hbl
25.10.1951. Junnilan ja Kekkosen suhteista ks. Holopainen 1998.
Ks. esim. Timo, ”Puhutteluja” (pak.). 24.10; ”Puhutteluista kommentteihin” (pak.). US 27.10.1951.
Kekkosen puheenvuoro 15.12.1951. Vpptk II 1951, 1 288–1 296.
”Satamassa” (jk.). US 16.12.1951. Myös SS totesi Kekkosen antaneen oppositiolle ja harhautuneille omillekin ”oikein isän kädestä”. Jahvetti, ”Juudit ja Holofernes” (pak.). SS 16.12.1951.
Timo, ”Näytelmä on päättynyt” (pak.). US 16.12.1951.
Ks. esim. Hapan, ”Kumpi parempi?” (pak.). 25.3; ”Kekkonen vaa’alla” (pak.). 16.4; ”Erkon lehdistö hallituksenkaatajana” (jk.). 6.5; Hapan, ”Kirjeenvaihtoon halutaan” (pak.). 11.5; ”Jussi & Jahvetti” (pak.).
16.5; ”Hallituskipeyttä oikealla” (pak.). 23.5; ”Kekkosen matka” (jk.). 9.6; Hapan, ”Punnittu ja köykäiseksi havaittu” (pak.). 9.7; ”Hallituksen tiedonanto”. 25.8; ”Hallituksen panos” (jk.). 14.9; ”Hirttosilmukoita”. 15.10; ”Pääministerin vaalipuhe ja todellisuus”. 12.11; Hapan, ”Kekkonen on uhkapeluri, sanoo
Tanner” (pak.). 5.12; ”Mitä punamulta tänään merkitsee”. 10.12.1950; Punahilkka, ”Pohjaanpalanut
soppa” (pak.). 15.1; ”Asevelijuntta mukaan hallitukseen”. 18.1; ”Hallitusohjelma ja hallituskäytäntö”.
20.1; ”Vainko puolueettomuus?”. 9.2; ”Linjat sekaisin”. 10.2; ”Hallituskysymys”. 28.7; ”Hallituskysymys 15.9; ”Kekkosen kolmas”. 21.9; ”Hallituksen jälkeen hallitusohjelma”. VS 22.9.1951.
Hapan, ”Kekkosen konstit” (pak.). VS 7.5.1950.
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Happamen vuodatus Kekkosta kohtaan oli suorasukaisuudessaan ja laajuudessaan
ensimmäinen laatuaan VS:ssa sodan jälkeen. Se oli kuitenkin vasta päänavaus lehden
aggressiiviselle Kekkos-kirjoittelulle. SKDL:n pää-äänenkannattaja arvosteli marraskuussa 1950 jyrkkäsanaisesti pääministerin perinteistä kekripuhetta, jossa hän ”huiteli
ympäri korvia ensisijassa tämän maan palkkatyöläisiä”.863 Lehden asenne Kekkosta kohtaan kiristyi entisestään vuoden 1951 aikana, jolloin myös SDP:n ”asevelijuntta” nousi
hallitusvastuuseen.864
VS:n suhtautuminen Kekkoseen muuttui vuosin 1950 ja 1951 aikana kriittiseksi. Vielä
1940-luvulla ja vuoden 1950 presidentinvaalienkin aikainen ”hienotunteisuus” Kekkosta
kohtaan katosi keväällä 1950 jäljettömiin. VS:n Kekkos-kirjoittelu oli tyypillisimmillään
hyvin kärjekästä. Pääministerin 50-vuotispäivänä julkaistussa pakinassa Hapan onnitteli
paitsi Kekkosta myös sähköraitiovaunuja, jotka olivat vain päivän tätä vanhempia. ”Kalliita kaveruksia molemmat”, VS:n pakinoitsija tuumi ja täsmensi väitettään: ”Nostavat
hintoja vähän väliä, liian kalliiksi tulevat molemmat palkkatyöläisille.”865 Lehden pääministeriin kohdistuneissa kannanotoissa toistui usein sanapari ”Kekkosen konsti”866, jolla
viitattiin hänen kykyynsä selviytyä vaikeistakin tilanteista yllättävillä selityksillä ja
”konsteilla”. Toisinaan Kekkosta epäiltiin myös epärehelliseksi, jopa kieroksi. A. Hulkkonen kommentoi VS:n palstoilla pääministerin Kiikalassa syyskuussa 1950 pitämää puhetta
ja totesi hänen ”tietoisesti” unohtaneen joitain Maalaisliitolle epämiellyttäviä tosiasioita.
Hulkkonen päätyi artikkelissaan toteamukseen, joka ei Kekkosta mairitellut: ”Kierous
tässä kävelee ilmeisesti itse pääministerin persoonassa.”867

6.2 ”Täysi höyry” päällä
6.2.1 Pyjamantaskupuhe
6.2.1.1 Maakansa julkaisee puheen
Kekkonen sairastui vakavasti868 tammikuussa 1952 ja joutui jättämään väliin Mynämäellä pidettäväksi tarkoitetun puheen. Se saatettiin kuitenkin julkisuuteen Maalaisliiton päälehden välityksellä. Tapahtumaketju sai alkunsa, kun Mk:n toimittaja vieraili pääministerin luona Mehiläisen sairaalassa. Kekkonen kertoi toimittajalle puoluesihteeri Arvo Kor863.
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Suti, ”Mitä kekripuheesta unohtui?” (pak.). VS 9.11.1950; Kekkosen puhe Turengissa 5.11.1950 pidetyssä
Maalaisliiton valtakunnallisessa kekrijuhlassa, UKA 3/7.
Ks. esim. Suti, ”Kekkosen II kunnokas hallitus” (pak.). 19.1; ”Uusi syntipukki” (pak.). 24.1; ”Myllynkivikö kaulaan?” (pak.). 18.8; ””Koko kansa” ja Kekkonen” (pak.). VS 28.11.1951.
Hapan, ”Syntymäpäiviä ja kriisejä” (pak.). VS 4.9.1950.
Ks. esim. Hapan, ”Kekkosen konstit” (pak.). 7.5; ”Lehmäkauppatunnelmia” (pak.). 25.8; ”Onko Kekkosen hallituksen vallannut tuhoutumisen vietti?” (pak.). 10.11; Suti, ”Ettei totuus unohtuisi” (pak.).
29.11.1950; ”Kekkosen II kunnokas hallitus” (pak.). VS 19.1.1951.
A. Hulkkonen, ”Kekkonen ”unohtaa”” (art.). VS 7.9.1950.
Diagnoosin mukaan kyseessä oli ns. suolisolmu. Suomi 1990, 164.
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simon ”määränneen” hänet ”tapansa mukaan” puhumaan Mynämäelle, mikä oli sairastumisen myötä käynyt kuitenkin mahdottomaksi. Puhe odotti pitäjäänsä:
Siitä ei nyt sitten tullut mitään. Mutta puhe minulla on ollut valmiina. Olen sitä
tässä parina viime päivänä katsellut. Jos se teitä kiinnostaa, se on tässä, sanoi pääministeri lopuksi ojentaen meille käsikirjoituksen.869
”Se kiinnosti meitä kovin”, Kekkosen tavannut toimittaja kirjoitti ja arveli puheen
herättävän mielenkiintoa laajemmissakin piireissä , ”siksi julkaisemme sen ohessa”. Pyjamantaskupuhe870 julkaistiin Mk:ssa 23.1.1952.871 Prosessi ei ollut vain onnekas sattuma,
vaikka Maalaisliiton pää-äänenkannattajan kuvaus julkaisutavasta saattoi jättää sellaisen
vaikutelman. Juhani Suomen mukaan puheen ”ajoitus, julkaisutapa ja ennen kaikkea
sisältö olivat huolellisen harkinnan tulos”.872 Kekkonen keskusteli puheensa sisällöstä
useaan otteeseen esimerkiksi presidentti Paasikiven kanssa.873 ”Pitämätöntä puhetta” on
myöhemmin luonnehdittu yhdeksi Suomen turvallisuuspolitiikan merkittävimmistä linjapuheista Paasikiven kaudella ja ylipäätään 1950-luvulla.874
Pyjamantaskupuhe koostui kolmesta osasta. Ensimmäisen osassa Kekkonen käsitteli
sisä- ja talouspolitiikkaa. Toinen osa sisälsi vetoomuksen rauhan puolesta. Pääministeri
Kekkonen lievensi pelkoja kolmannen maailmansodan uhasta ”äärimmilleen jännittyneestä” kansainvälisestä tilanteesta huolimatta. Hän pyrki hillitsemään kansalaisten levottomuutta selventämällä Suomen ulkopoliittista asemaa. Kekkonen yritti toisaalta johdattaa kansalaisten huomion pois sisäpoliittisista ongelmista. Elintarvikkeiden hintojen
nousu oli herättänyt kohua erityisesti äärivasemmistossa: ”Rauhaa koskeva puhe hallituksen taholta voisi johdattaa mielet pois leivän hinnasta.”875
Mynämäen puheen merkittävin sanoma sisältyi sen viimeiseen, ulkopolitiikkaa käsitelleeseen osaan. Kekkonen muistutti YYA-sopimukseen vedoten, ettei Suomen ja Neuvostoliiton sotilaallinen yhteistoiminta tulisi kysymykseen kuin yhdessä tapauksessa: Suomi
tai Neuvostoliitto joutui Suomen alueen kautta aseellisen hyökkäyksen kohteeksi. ”Maantieteellisistäkin seikoista johtuu, että tällainen hyökkäys ei käytännöllisesti katsoen voi
tapahtua muualta kuin jonkin Suomeen rajoittuvan skandinaavisen maan alueen kautta”,
pääministeri totesi. Hänen mielestään Suomen etujen mukaista olikin ”Skandinavian maiden toteutettu ja turvattu puolueettomuus”, mikä poistaisi teoreettisenkin hyökkäyksen
uhan Neuvostoliittoa vastaan Suomen alueen kautta. Kekkonen tähdensi, että Suomen
politiikan päämääränä oli turvata rauha maalle ”kaikissa olosuhteissa”. Se edellytti myös
rauhaa Pohjoismaissa. Suomella oli rauhan- ja YYA-sopimuksen vuoksi erityisasema
pohjoismaisessa yhteistyössä. Varsinkin YYA-sopimus edellytti ”Suomen tietynlaista
puolueettomuutta”.876
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”Pääministeri toteaa saavutukset” (johdanto ja Mynämäen puhe). Mk 23.1.1952.
Nimi juontui Mk:n luomasta mielikuvasta, että teksti ojennettiin toimittajalle suoraan sairaalan pyjaman
taskusta. Ks. esim. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 25.1.1952.
”Pääministeri toteaa saavutukset” (Mynämäen puhe). Mk 23.1.1952.
Suomi 1990, 160.
Ks. esim. Kekkosen kirje J.K. Paasikivelle 7.1.1952 (luonnos); Kekkosen kirje Sakari Tuomiojalle
20.1.1952, UKA 3/10; J.K. Paasikivi 9.1, 18.1–19.1, 22.1.1952. Paasikivi 1986, 261–263.
Ks. esim. Suomi 1990, 160, 165; Seppinen 2002, 75–78.
Kekkosen kirje Paasikivelle 7.1.1952 (luonnos), UKA 3/10.
”Pääministeri toteaa saavutukset” (Mynämäen puhe). Mk 23.1.1952.

202
Mk oli ensiarvioissaan tyytyväinen pääministerin pitämättä jääneeseen puheeseen. Pääkirjoituksen tekijä totesi Kekkosen käsitelleen ”mielenkiintoisella, voidaanpa sanoa huomiotaherättävällä” tavalla sodan ja rauhan kysymystä sekä Suomen yleispoliittiseen asemaan liittyviä näkökohtia. Lehti myötäili Kekkosen linjauksia ja piti hänen rauhanoptimismiaan realistisena. Kirjoittaja arveli erityisesti pääministerin pohjoismaita käsitelleiden ajatusten herättävän keskustelua, mutta lausui oman hyväksyvän kantansa yksiselitteisesti. ”Jos muut Skandinaavian maat noudattaisivat puolueettomuutta ja kykenisivät
sen myös käytännössä säilyttämään, se merkitsisi Suomen turvallisuuden varmistumista”,
kirjoittaja vakuutti Kekkosta myötäillen ja lisäsi: ”Näin asia tietysti on.” Mk:n pääkirjoituksen tekijä ennakoi kuitenkin, etteivät pyjamantaskupuheen ajatukset kelvanneet kaikille:
Tätä ajatuksenjuoksua ei varmaan ole vaikeata käsittää, enempää täällä meillä kuin
myöskään rajojemme ulkopuolella. Saatetaan kuitenkin huomauttaa, että kysymys
on teoreettinen, koska kyseessäolevista Skandinavian maista vain Ruotsi noudattaa
puolueettomuuspolitiikkaa - - . Pääministerin lausunnosta on löydettävissä tunnustuksen ilmaus Ruotsille sen jatkuvasti omaksumasta puolueettomuusasenteesta.
Mutta vaikka kysymys muilta osin näyttäisi teoreettiselta, ei varmaan ole pahitteeksi, jos pohjoismaissa asiasta keskustellaan ja tällöin tarkistellaan sitä myös
siltä näkökannalta, jonka pääministeri Kekkonen on lausunnossaan ensisijassa tietysti Suomea, mutta käsittääksemme koko Pohjolaa ajatellen esittänyt.877
Mk:n pääkirjoituksen laatijan arvelu pyjamantaskupuheen mahdollisesti herättämästä
mielenkiinnosta osoittautui oikeaksi. Puhe kohahdutti paitsi kotimaassa myös maamme
rajojen ulkopuolella. Pakinoitsija Kessu-Pekka (Pentti Sorvali) totesi asian tammikuun
25. päivänä 1952: ”Jos tarkoitus oli – kuten lienee lupa käsittää – että lausunto herättäisi
huomiota ja aikaansaisi keskustelua, niin tämä päämäärä on ainakin saavutettu.” Erityisesti lehtimiehillä tuntui Kessu-Pekan mielestä olleen ”armoton osa kiirehtiä sanomaan
asiasta jotakin julkisuuteen.”
Kessu-Pekkaa ärsyttivät HS:n ja SS:n sekä norjalaisten lehtien happamat kommentit
puheen johdosta. Hän puolusti Kekkosen lausuntoa ja vakuutti sen lähtökohtana olleen
”yksin oman maan ulkopoliittiset edut”. Vaikka puhe oli saatettu julkisuuteen ”pyjaman
taskusta”, sitä oli haudutettu ennen julkistamista ”hyvän aikaa muussakin pussissa”.
Kessu-Pekka kielsi puheesta esitetyt väheksyvät arviot ja vakuutti, etteivät valtiomiehet
esitä ulkopoliittisia lausuntoja ”mielenjohtuman tai tunnelmien” tuotteena: ”Kyllä niitä
harkitaan perinpohjaisesti jokaista yksityiskohtaa ja sanakäännettä myöten.” Hänen mielestään ei ollut ollenkaan pahitteeksi, että Kekkonen oli selvittänyt ”täkäläisiä käsityksiä”
lahden ylitse. ”Kukapa sitä paitsi tietää, vaikka syntyneellä keskustelulla olisi myös käytännöllistä merkitystä”, Mk:n pakinoitsija mietti.878
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”Rauhan turvaaminen”. Mk 24.1.1952.
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 25.1.1952.
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6.2.1.2 ”Kenen asioilla Suomen päämies kulkee?”
Kekkosen pyjamantaskupuhe sai ristiriitaisen vastaanoton Suomen johtavassa lehdistössä. Kriittisimmin siihen suhtautuivat HS ja SS. Valtakunnan päälehti kirjoitti ensimmäisen kerran Kekkosen puheesta, jonka painotus oli ”jostakin syystä ulkopoliittisella puolella”, tammikuun 24. päivänä 1952. Lehti kiinnitti huomiota pääministerin toteamukseen,
jonka mukaan Suomi oli sitoutunut vapaaehtoisesti YYA-sopimukseen. Pääkirjoituksen
tekijä lisäsi, ettei ”kernaasti” voitu ajatella, ”että olisimme sitä jättäneet tekemättäkään,
kun sitä meille ehdotettiin”. Hän piti ”erittäin mielenkiintoisena” myös Kekkosen tulkintaa, jonka mukaan YYA-sopimus määritteli Suomen erikoisaseman pohjoismaisessa
yhteistyössä rauhan ylläpitämiseksi. HS ymmärsi pääministerin sanat niin, että Suomen
”asiana” oli ajaa Skandinavian puolueettomuutta. Kekkosen ”ennennäkemättömän pitkälle” mennyt linjaus askarrutti pääkirjoituksen laatijaa:
Kun tri Kekkonen sanoo, että Suomen etujen mukaista olisi Skandinavian maiden
toteutettu ja turvattu puolueettomuus, sellainen, jota Ruotsi on puolitoista vuosisataa noudattanut, saa sen käsityksen kuin hän esittäisi suoranaisen vetoomuksen
Skandinavian puolueettomuuden puolesta. Siinä suhteen lausunto menee pidemmälle kuin mitä suomalaisten valtiomiesten ja poliitikkojen lausunnot yleensä ovat
menneet aralla ulkopoliittisella alueella sodan jälkeen.
HS arveli Kekkosen puolueettomuusvetoomuksen joutuvan laajan huomion kohteeksi
pohjoismaissa. Aihe oli lehden mielestä herkkä varsinkin sellaisille maille, kuten Norja ja
Tanska, jotka Atlantin liittoon liityttyään olivat ”luopuneet puolueettomuuden linjasta ja
joilla on oma käsityksensä siitä, miten rauha niiden kohdalla on turvattava”. Lehti vertasi
Kekkosen lausuntoa vastikään Tukholmassa pidetyn ”rauhanpuolustajien” kokouksen
puolueettomuusvetoomukseen.879 Mk piti rinnastusta huonona: ”Tarkoitus on kai vihjailla, että molemmat esiintymiset ovat kulkemista adressiväen asioilla.” Lehti kehotti
lukijoitaan jättämään ”tuollaisen letkauttelun” omaan arvoonsa.880
HS:n ensireaktio Kekkosen puhetta kohtaan oli hillitty. Kaksi päivää myöhemmin
äänensävy oli jo kireämpi. Pääkirjoituksen tekijä totesi pyjamantaskupuheen synnyttäneen laajaa kohua, ”joka olisi ollut syytä ottaa etukäteen huomioon, ennen kuin pääministeri teki syrjähyppynsä suurpolitiikkaan”. Hän ei ihmetellyt ääneen lausuttua epätietoisuutta siitä, ”kenen asioilla Suomen päämies kulkee”. Olihan Suomessa yleensä ”oman
asemamme ja mahdollisuuksien rajoitukset oivaltaen” pitäydytty neuvomasta muita
maita, miten niiden tulisi hoitaa ulkopolitiikkaansa. Suomi pyrki YYA-sopimuksen
mukaisesti pysymään kansainvälisten selkkausten ulkopuolella, minkä myös Kekkonen
oli todennut. Olihan hän ”tämän sopimuksen erikoistuntijoita ja väsymättä selittelee sen
velvoituksia puheissaan”. HS:n mielestä Kekkosen viimeinen tulkinta YYA-sopimuksesta olikin tarkoitettu vain perusteluksi ”hänen omalle vetoomukselleen Skandinavian
maihin”.881
Pyjamantaskupuhe herätti kysymyksiä valtakunnan ykköslehdessä. HS:n pääkirjoituksen tekijä ihmetteli ensinnäkin sitä, miksi ”tärkeimmältä osaltaan” ulkopoliittinen lau-
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”Pitämättä jäänyt puhe”. HS 24.1.1952.
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 25.1.1952.
”Pääministerin puheen kaiku”. HS 26.1.1952.

204
sunto oli aiottu esittää Mynämäellä, ”jossa kuulijakunta tuskin oli erityisemmin ulkopoliittisiin asioihin kiinnostunut tai perehtynyt?” Toisaalta pääkirjoituksen tekijä ihmetteli,
miksi puhe annettiin julkaistavaksi vain pääministerin oman puolueen ”pääkaupunkilaiselle” äänenkannattajalle. Hän kyseli, eikö puhetta olisi voitu ”säästää” sanomalehdistölle muutaman päivän päästä järjestettyyn valtioneuvoston tiedotustilaisuuteen. Pääkirjoituksen laatija arveli oudon julkaisumenettelyn johtuneen siitä, että ”haluttiin jostain
syystä välttää liiaksi juhlallista ja huomiota herättävää julkaisutapaa”. Toisaalta Mk:n vihjaus siitä, että pyjamantaskupuheen suunnitteluun olivat osallistuneet muutkin kuin Kekkonen882, lisäsi ihmetystä sen salaperäisestä julkaisutavasta. Eniten HS:n kirjoittajaa vaivasi kuitenkin puheen vakavuus ja epätietoisuus siitä, miten Kekkosen lausuntoon tulisi
lopulta suhtautua: ”Lopuksi herää kysymys, miksi oli kiire saattaa lausunto julkisuuteen
juuri tänä ajankohtana pääministerin sairaudesta huolimatta, ja ennen kaikkea, kuvastaako
lausunto tri Kekkosen omia henkilökohtaisia käsityksiä vai onko se käsitettävä viralliseksi deklaratioksi, niin kuin ulkomailla näkyy asia ymmärrettävän.”883
Erkon lehtien kirjoittelu ei miellyttänyt Kekkosta, vaikka hän nielikin niiden välittämän kritiikin. Pääministeriä ärsytti erityisesti lehdistön tapa uutisoida pyjamantaskupuheen ulkomailla saamasta vastaanotosta: ”Puheeni saama vastaus ulkomailla on ollut toinen kuin mitä etupäässä Erkon lehdistö on tarkoituksellisesti kertonut.”884Esimerkiksi HS
korosti nimenomaan niitä negatiivisia vaikutuksia ja jälkikaikuja, joita puhe oli eräissä
maissa aiheuttanut. Myönteisiä kommentteja ei julkaistu käytännössä lainkaan.885
HS:n ihmettely Kekkosen puheen johdosta ei jäänyt ainutlaatuiseksi tarkasteltavassa
lehdistössä. Pyjamantaskun kätköistä julkaistu puhe ärsytti myös sosialidemokraattien
pää-äänenkannattajaa. Erityisesti puheen ulkopoliittinen osuus ihmetytti. Kekkosen mainitsema ”toteutettu ja turvattu” puolueettomuus merkitsi SS:n kirjoittajan mielestä käytännössä skandinaavista puolustusliittoa. ”Tämäkin mahdollisuus on vuosien kuluessa varmaan välkkynyt skandinaavien mielessä”, hän totesi, mutta muistutti asian ongelmallisuudesta: ”Sen toteuttamisellahan on ollut esteensä, muitakin kuin asianomaisista itsestään
riippuneita.”886
SS tarkkaili myös muiden pohjoismaiden reaktioita Kekkosen puheeseen. Kirjoittajan
mielestä se oli otettu Skandinaviassa epäröiden vastaan ja tulkittu niille osoitetuksi ”epäilyttäväksi ulkopoliittiseksi neuvoksi”. Nuiva vastaanotto ei yllättänyt SS:n toimittajaa,
joka itsekin kritisoi Kekkosen linjausta. ”Olemme ryhtyneet harjoittamaan `suurpolitiikkaa´”, kirjoittaja totesi ja jatkoi happamasti: ”Jakelemme neuvoja ja annamme opastusta.” Pyjamantaskupuheen ulkopoliittiseen osioon pettynyt kirjoittaja kyseli, eikö olisi
lopulta ollut onnellisempaa, jos pitämättä jäänyt puhe olisi ”rauhassa saanut hautua” julkaisematta jääneeksi puheeksi. Kritiikki kohdistui paitsi pääministeriin myös Mk:n toimittajaan, joka oli tunkeutunut ”kieltotaulusta välittämättä pääministerin tautivuoteen
ääreen” ja ”houkutellut” tältä pyjamataskusta puheen:
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Kuva 6. Kari Suomalainen, HS 27.1.1952.

Pitämättä jätettyjä valtiollisia puheita taitaa lähinnä olla kahta laatua. Semmoisia,
joita lopuksi ei kannattanutkaan lähteä esittämään, ja semmoisia, joita lopuksi ei
voinutkaan lähteä esittämään. Pääministeri Kekkosen pitämättä jäänyt puhe putoaa
nyt pois kummastakin kategoriasta, kun Maakansan toimittaja onnistui ovelle
ripustetusta kieltotaulusta huolimatta – kuten lehti kertoo – tunkeutua pääministerin sairasvuoteen ääreen ja siinä lypsää häneltä puheen käsikirjoitus - - .887
Myös SS:n pakinoitsija Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen) osallistui pyjamantaskupuheen
ympärillä velloneeseen keskusteluun. Hän kiinnitti niin ikään huomiota puheen viimeiseen osaan, jossa Kekkonen ”anniskeli suurpoliittisia neuvoja” muille pohjoismaille. Jahvetti vertasi tapahtunutta 1920- ja 1930-lukuun, jolloin ”Ruotsista käsin pyrittiin holhoamaan meitä suomalaisia kuin alaikäisiä lapsia”. SS:n pakinoitsija muistutti, etteivät suomalaiset, pääministeri Kekkonen mukaan lukien, hyväksyneet tällöin länsinaapurin
menettelyä. Jahvetti ihmetteli, miksi Kekkonen oli nyt ottanut ”Ruotsin manttelin harteilleen” ja ryhtynyt opettamaan muita Skandinavian maita kuin ”kanaemo poikiaan”. ”Onko
muna tullut kanaa viisaammaksi myöskin ulkopolitiikassa?”, pakinoitsija kyseli ironisesti.
Jahvetti nosti kriittisessä pakinassaan esille myös suomalaiset kommunistit, joita hän
oli käyttänyt aiemmin keskeisimpänä aseenaan Kekkosta vastaan. Niin tapahtui nytkin.
887.

”Pitämättä jäänyt puhe” (jk.). SS 24.1.1952.
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Pakinoitsijan mielestä kommunistit olivat Suomessa ainoa ryhmä, joka oli ”innostunut
skandinavismiin” Kekkosen esittämissä raameissa: ”Siellä hypittiin jo pitkin seiniä pohjoismaisuuden puolesta.” Hän arveli kommunistien perimmäiseksi tavoitteeksi muuttaa
hallituskokoonpanoa. Ministerisalkkuja metsästettiin Kekkosta mielistelemällä, mutta
”nimenomaan skandinavismin nimissä”.888
Mk kiinnitti jo varhain huomiota SS:n negatiiviseen asenteeseen Kekkosen pitämättä
jäänyttä puhetta kohtaan. Lehti pysyi uskollisesti Kekkosen tukena. Mk:n pakinaosastolla
sosialidemokraattien todettiin ”reväisseen vaatteensa” ilmoittaessaan ”naljailevassa” jälkiartikkelissaan, ettei Kekkosen puhetta olisi pitänyt koskaan julkaista. Toisaalta
Kessu-Pekka kiisti SS:n ”irvistelyn”, jonka mukaan Kekkonen olisi lähtenyt harjoittamaan suurpolitiikkaa. Mk ei pitänyt edes pyjamantaskupuheen julkaisemistapaa poikkeuksellisena. SS:n ”mutkaton” selostus puheen joutumisesta Mk:aan suututti.889
Muut johtavat sanomalehdet olivat HS:ia ja SS:a maltillisempia kannanotoissaan. Hbl
piti Kekkosen puheen julkaisutapaa ja -ajankohtaa yllättävänä. Se viittasi lehden mielestä
kuitenkin vain siihen, että pääministerillä oli mielestään niin tärkeää sanottavaa, että asian
pikainen julkaisu oli välttämätöntä. Hbl:n pääkirjoituksen laatija pitikin Kekkosen puolueettomuusvetoomusta vakavana ja kauaskantoisena linjakysymyksenä. ”Se tuskin saavuttaa kaikkia skandinaavisia valtioita, koska eräät niistä ovat valinneet toisen tien”, Hbl
arveli ja viittasi Atlantin liittoon liittyneisiin Norjaan ja Tanskaan. Lehti laittoi merkille
Ruotsin keskeisen aseman Kekkosen puheessa, mikä viittasi siihen, että hänen puolueettomuusaloitteensa taustalla vaikutti ”Yhdysvalloissa käyntiin saatettu propagandataistelu
Ruotsin liittämiseksi Atlantin sopimukseen.”890
Myös US kiinnitti huomiota pyjamantaskupuheen ulkopoliittiseen osaan. Lehti uskoi,
etteivät puheessa korostuneet puolueettoman Skandinavian Suomelle tuomat etuudet tulleet lausuntoon sattumalta: ”Muutenhan lausumalla olisi vain teoreettinen merkitys.”
Kokoomuksen pää-äänenkannattaja oli tyytyväinen Kekkosen kannanottoon. Skandinavian puolueettomuusaloitteet eivät olleet aikaisemmin saaneet arvoa, saatikka oikeutusta. Lehden mielestä puolueeton Skandinavia olisi Suomen etujen mukainen, ”siinä pääministerin lausuma vastaa meillä vallitsevaa yleistä ajatustapaa”. Ongelmallisena US:n
kirjoittaja piti sitä, että Tanska ja Norja olivat jo ehtineet sitoutua Atlantin sopimukseen.891
Kansandemokraattien VS oli myös tyytyväinen Kekkosen puheeseen: ”Oli paikallaan
jälleen kerran muistuttaa Neuvostoliiton kanssa tekemämme ystävyys- ja avunantosopimuksen määrittelemää ulkopoliittista asemaamme ja sen velvoituksia”. Skandinavian
puolueettomuutta koskenutta avausta VS nimitti ”harkitusti tyylitellyksi”. Puhe sisälsi lehden mielestä paitsi ”tunnustuksen” Ruotsille myös ”selvän vetoomuksen” Norjalle ja
Tanskalle irtaantua Atlantin liitosta, joka oli ”tuhonnut” haaveet puolueettomasta Pohjolasta.892 VS jatkoi Kekkosen kehumista reilun kahden viikon kuluttua pyjamantaskupuheen julkistamisen jälkeen. Lehti luonnehti pääministerin ”oivallusta” tällöin reaalipoliittisesti oikeaksi ja paheksui sitä kritisoineita kannanottoja. SKDL:n pää-äänenkannattaja ei
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voinut olla ihmettelemättä erityisesti HS:n ja SS:n torjuvaa asennetta Kekkosen puhetta
kohtaan. Lehti puolusti voimakkaasti pääministeriä:
Yhtä kaikki: jos se maamme porvarillinen ja oikeistososdem. lehdistö, joka kantaa
amerikkalaislehdistön nimeä, oli Kekkosen lokakuisen deklaration suhteen vaitelias, niin tällä kertaa se räjähti. Kaikki voimat länsieurooppalaista amerikkalaislehdistöä myöten pantiin liikkeelle pääministerin puheen tuomitsemiseksi epärealistiseksi ja sopimattomaksi sekaantumiseksi muiden maiden asioihin, ja tämä kirjoittelu – kärjessään Erkon ja sosdem. puolueen lehdistö – jatkui senkin jälkeen, kun
oli osoitettu, että puhe oli saatettu julkisuuteen presidentin ja ulkoministerin suostumuksella.893

6.2.1.3 Fagerholmin ”näpäytys” kohauttaa
SS:n suhde Kekkosen pyjamantaskupuheeseen oli alusta lähtien kriittinen. Tilanne kärjistyi kuitenkin vasta sen jälkeen, kun SDP:n puoluetoimikunta ja eduskunnan puhemies
Fagerholm olivat kantaneet omat kortensa kekoon. Heidän vastineensa pääministeri Kekkosen puolueettomuuslinjauksille katkaisivat Kekkosen ja SDP:n suhteet vähäksi aikaa.
Esimerkiksi Väinö Leskinen arvosteli suorasukaisesti pyjamantaskupuhetta SDP:n puoluetoimikunnan kokouksessa tammikuun 31. päivänä 1952. Kekkosen kannanmäärittelyllä oli hänen mielestään tehty ”maallemme karhunpalvelus samoin kuin etäisemmälle
Skandinavialle”. Leskinen tulkitsi Kekkosen ulkopoliittisen alustuksen merkitsevän käytännössä ”ulkopoliittista suunnanmuutosta”.
Sosialidemokraatit eivät halunneet arvostella Kekkosen puhetta julkisesti sen arkaluontoisen sisällön vuoksi. Pääministeriä päätettiinkin syyttää menettelytapavirheestä.
SDP:n puoluetoimikunta hyväksyi julkilausuman, jossa Kekkosta paheksuttiin siitä, että
hän oli saattanut arkaluontoisen puheensa julkisuuteen neuvottelematta siitä etukäteen
ministeritovereittensa kanssa. Julkilausuma ei syntynyt ongelmitta. Esimerkiksi päätoimittajan tehtävät SS:ssa juuri jättänyt Penna Tervo olisi tyytynyt maltillisempaan ratkaisuun. Hän kannatti ilmoitusta, jossa Kekkoselle olisi kerrottu, että sosialidemokraatit olisivat ilmaisseet pääministerin puheessaan julkituomat asiat toisin. Väinö Leskinen vaati
jyrkkäsanaisempaa tiedotetta.894
SDP:n puoluetoimikunnan julkilausuma suututti Kekkosta. Hän sai tietää asiasta vielä
toipilaana ollessaan, vaikka puoluetoimikunta olikin suunnitellut tiedottavansa asiasta
Kekkoselle vasta hallituksen piirissä. Saatuaan vihiä puoluetoimikunnan päätöksestä Kekkonen soitti puolustusministeri Skogille ja ilmoitti hänelle eroaikeistaan. Skog sai kuitenkin rauhoitettua vihastuneen pääministerin. Tilanne riistäytyi uudelleen käsistä, kun Kekkonen huomasi SDP:n puoluetoimikunnan päätöstä koskeneen uutisen myös SS:ssa. Pääministeri vakuuttui, että julkilausuma oli saatettu tarkoituksellisesti suuren yleisön tietoon. Hän reagoi tapahtumiin voimakkaasti ja laati eronpyynnön. ”Yhdessä hallituksessa
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ei voida ajaa muuta kuin yhtä ulkopolitiikkaa”, Kekkonen täsmensi eronpyyntönsä motiiveja Skogille.895
Tapahtumaketju sai uuden käänteen sen jälkeen, kun Kekkonen oli keskustellut asiasta
ulkoasiainministeri Sakari Tuomiojan ja puolustusministeri Skogin kanssa. Pääministeri
luopui neuvottelujen jälkeen eronpyynnöstään ja laati sen sijaan kirjelmän sosialidemokraattien hallitusryhmälle. Kekkosen tulkinta tapahtuneesta oli se, että SDP:n puoluetoimikunta oli julkisuuteen saattamallaan kannanotolla sanoutunut irti pyjamantaskupuheesta. Se merkitsi sovittamatonta ristiriitaa Kekkosen ja sosialidemokraattien ulkopoliittisissa käsityksissä. Kekkonen totesi, että hänen oli tällaisessa tilanteessa mahdotonta
”menestyksellä työskennellä yhteishallituksen pääministerinä”. Hän ilmoitti sosialidemokraattien hallitusryhmälle eroaikeensa, ”minkä voin hyvin perustella sairauteeni vedoten”.896
Juhani Suomen mukaan Kekkonen uskoi vielä kirjelmäänsä laatiessaan, että erimielisyys sosialidemokraattien kanssa saataisiin sovituksi.897 Optimistisuus osoittautui kuitenkin ennenaikaiseksi. Puhemies Fagerholmin esiintyminen valtiopäivien avajaisissa toi
mukanaan ikävän yllätyksen. Fagerholm ei maininnut avajaispuheessaan pääministeri
Kekkosesta sanallakaan, mutta korosti nimenomaan Paasikiven johtaman ulkopoliittisen
linjan asemaa Suomessa: ”Varovaisen syrjästäkatsojan ulkopolitiikalla, joka on ollut Suomelle ominaista sotien jälkeisenä kautena – ja jolla Teissä, Herra Tasavallan Presidentti,
on ollut johdonmukainen ja arvovaltainen tiennäyttäjä – on tälläkin hetkellä vahva kannatus kansamme keskuudessa ja täällä eduskunnassa.”898 Fagerholmin puhe asetti Kekkosen ja Paasikiven tavallaan eri linjoille ulkopoliittisissa mielipiteissä. Puhemiehen sivallus
tulkittiinkin etenkin Maalaisliitossa iskuksi vasten Kekkosen kasvoja. Myös vastauspuheen painokkuus yllätti, sillä vielä SDP:n puoluetoimikunnan kokouksessa 31.1. Fagerholm oli korostanut, ettei ”asiassa voida esiintyä julkisesti”.899
Kekkonen oli katkera. Fagerholmin puhe oli kyllä ”muodoltaan siisti, mutta tarkoitukseltaan julkean avoin hyökkäys”.900 Pääministeri laati jälleen eronpyynnön. Syynä eivät
olleet enää terveydelliset ongelmat, vaan nimenomaan ulkopoliittiset ristiriidat sosialidemokraattien kanssa. Kekkonen jätti kuitenkin vielä yhden portin avoimeksi. Hän ei jättäisi
eronpyyntöä Paasikivelle ennen kuin hallituspuolueet olisivat päässeet yksimielisyyteen
uudesta hallituksenmuodostajasta. Kekkosen tilannetta helpotti se, että hänen suhteensa
Paasikiveen olivat jälleen lämmenneet. Presidentti asettuikin pääministerinsä tueksi ja
paheksui Fagerholmin ja SDP:n menettelyä.
Äärimmilleen kärjistynyt tilanne laukesi, kun Skog ja Leskinen aloittivat neuvottelut
Kekkosen kanssa. Keskusteluyhteyden avasi Sakari Tuomioja. Myös presidentti Paasikivellä oli osuutensa kontaktin luomisessa. Pääministerin ja toisen päähallituspuolueen
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edustajien välillä päästiinkin lopulta yksimielisyyteen. SDP julkaisi ministeri Skogin
nimissä julkilausuman helmikuun 7. päivänä 1952, jossa sosialidemokraatit ilmoittivat
hyväksyvänsä hallituksen noudattaman ulkopolitiikan suunnan ja kielsivät ministeristön
sisäiset erimielisyydet ulkopoliittisista peruskysymyksistä. Kekkonen oli ilmoitukseen
tyytyväinen ja peruutti eroaikeensa.901 ”Kekkonen oli näin saanut SDP:n taas kerran maalaamaan itsensä nurkkaan suhteessa Neuvostoliittoon”, Lasse Lehtinen on väitöskirjassaan analysoinut902.
Fagerholmin valtiopäivien avajaispuhe aiheutti Mk:n ja SS:n välillä julkisen sanasodan, jossa molemmat lehdet puolustivat omia suojattejaan. Riita alkoi välittömästi Fagerholmin puheen jälkeen. Maalaisliiton helsinkiläinen äänenkannattaja kritisoi sekä Fagerholmin menettelyä että itse puheen sisältöä. ”Puhemies Fagerholm on ollut luottamusvirassaan siksi kauan, että hänen pitäisi olla erinomaisen hyvin perillä siitä, missä ominaisuudessa puhemiehen esiintyminen tapahtuu”, pääkirjoituksen laatija ihmetteli. Hän selitti
puhemiehen käytöstä kahdella tavalla. Fagerholm ei joko muistanut asemansa vaatimuksia tai hän teki ”tarkoituksellisesti syrjähyppyjä”. Mk paheksui puhemiehen kajoamista
ulkopolitiikkaan ja piti sitä ”aasinpotkuna” Kekkosen huomiota herättäneelle lausunnolle. ”Siihenkään ei liene ollut eduskunnan valtakirjaa”, kirjoittaja jatkoi ja epäili SDP:n
puoluetoimikunnalla olleen sormensa pelissä mukana. Kirjoittaja kiteytti tuntonsa viimeiseen virkkeeseen: ”Eduskuntatalo oli siistitty, mutta herra Fagerholmin puhe sen sijaan oli
jäänyt siistimättä.”903
Mk:n puheenvuoro ärsytti sosialidemokraattien pää-äänenkannattajaa. Pakinoitsija Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen) aloitti asian käsittelyn jälleen vihjauksella Maalaisliiton ja kommunistien yhteistoiminnasta. Hän kertoi lukeneensa sekä Mk:n että kommunistien pääjulkaisujen kirjoituksia Fagerholmin puheesta ja arveli, että asioita tuntematon olisi niiden
perusteella voinut luulla lehdillä olleen muitakin yhteisiä toimihenkilöitä kuin vain niiden kotiin kantaja: ”Siinä määrin niissä on samannuottinen sävytys.” Jahvetti ei ymmärtänyt kyseisissä lehdissä esitettyä kritiikkiä Fagerholmin puhetta kohtaan. Hän esitti seitsemän kysymystä eduskunnan puhemiehen lausunnon sisällöstä ja kysyi, mikä niistä ei pitänyt paikkaansa. SS:n pakinoitsija jäi odottamaan vastauksia tiedusteluunsa, ”sillä eivät ne
kai voine kieltää eduskunnan puhemieheltä sanankäyttöä vain sillä perusteella kuin Maakansa, että hänellä ei siihen ollut eduskunnan valtakirjaa”. Jahvetin mukaan Fagerholmin
lausunnossa täytyi ”piillä” jokin vika, jota hän nyt puheen kritisoijilta tivasi. Syy ei voinut
olla vain ”valtakirjan puuttumisessa”. Olihan Kekkonen pitänyt vain vähän aikaisemmin
”paljon arkaluontoisemman ulkopoliittisen puheen” ilman hallituksen antamaa valtakirjaa.904
Mk:n Kessu-Pekka (Pentti Sorvali) kirjoitti jo seuraavan päivän pakinassaan vastineen
kollegalleen SS:ssa. Hän ei vastannut Jahvetin esittämiin kysymyksiin, vaan heitti pallon
takaisin: ”Jos puhemies Fagerholmin esiintymisessä ei ollut mitään tavallisuudesta poik901.
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Jahvetti, ”Kuka se haisee” (pak.). SS 5.2.1952.
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keavaa, niin minkä vuoksi sellaisetkin lehdet kuin Hesa ja Uusi Suomi905 kohottivat yllättyneinä kulmakarvojaan?” Kessu-Pekka ihmetteli myös joidenkin sosialidemokraattisten
lehtien kannanottoja, joissa Fagerholmin puhetta pidettiin hyvänä näpäytyksenä Kekkosen pyjamantaskupuheelle. Pakinoitsija kyseli Jahvetin ”hoksottimien” perään ja arveli,
ettei hän ollut ymmärtänyt Fagerholmin puheen todellista tarkoitusta. Kessu-Pekka selittikin asiaa ”ällätikku kädessä”:
Fagerholmin tarkoituksena oli sanoa, että pääministeri Kekkonen puhui harkitsemattomasti ja sopimattomasti esittäessään toivomuksen Pohjolan puolueettomuudesta ja sanoessaan sen olevan eduksi rauhan säilymiselle tällä maailmankolkalla.
Ei tässä ole, sen käsittää hellan lettas kansakoululapsikin, kysymys siitä, etteikö
haluttaisi säilyttää ystäviä ja välttää vihollisia, ja etteikö tarkoituksena olisi pysytellä erossa isoisten erimielisyyksistä ja kahinoista.
Mk:n pakinoitsija totesi ulkopolitiikan päämäärän selväksi, mutta lisäsi, ettei Skandinavian puolueettomuuskaan olisi ”meidän kannaltamme pahitteeksi”. Kessu-Pekka
ihmetteli sosialidemokraattien epämääräistä suhtautumista ajatukseen puolueettomasta
Pohjolasta. Pakinoitsija selitti myös Kekkosen ja Fagerholmin puheiden valtuutuksiin liittyneet epäselvyydet. Kekkonen ei hänen mukaansa esiintynyt virallisesti hallituksen
nimissä, saatikka eduskunnassa tai valtioneuvostossa. ”Silti hänen lausuntonsa sisällöstä
oltiin hallituksen keskuudessa ennakolta tietoisia”, Kessu-Pekka puolusti pääministeriä.
Toisin oli Fagerholmin laita, joka esiintyi valtiopäivillä eduskunnan puhemiehen ominaisuudessa. Ero oli pakinoitsijan mielestä ratkaiseva.906
Sovun löytyminen Kekkosen ja sosialidemokraattien välillä otettiin Mk:ssa mieluusti
vastaan. ”Kun sosialidemokraatit eivät täten ole puhemies Fagerholmin huomautusten
takana on esiintynyt ulkopoliittinen skisma kai katsottava ainakin pääkohdiltaan poistuneeksi”, lehti kirjoitti huojentuneesti helmikuun 8. päivänä 1952. Lehti piti ”hyvin
ymmärrettävänä”, että Kekkonen oli halunnut selvittää linjaerimielisyydet mahdollisimman nopeasti. Tilanne olisi ollut muussa tapauksessa ”hallituksen toimintaedellytyksiä
ajatellen mahdoton”. Toisaalta Mk muistutti myös huhupuheista, joiden mukaan Fagerholm olisikin esittänyt kritisoivan kannanottonsa vain ”henkilökohtaisista syistä ja
yleensä esiintymisen ja ojentamisen halusta”. Maalaisliiton pää-äänenkannattaja oli
sovintoratkaisuun kuitenkin tyytyväinen. Lehti tulkitsi Kekkosen saaneen niskaotteen
sosialidemokraateista.907
SS oli vaitonainen SDP:n ja Kekkosen välillä saavutetusta sovinnosta. Lehti julkaisi
vain yhden pienen uutisen, jossa hallituksen ulkopoliittiset erimielisyydet kiellettiin.908
Sosialidemokraatit olivat kokeneet takaiskun. Kekkonen ymmärsi SDP:n hyväksyneen
hänen puheensa ja tuominneen puhemies Fagerholmin lausunnon. SDP:n oli täytynyt
ottaa askel taaksepäin ja kieltää julkisella tiedonannolla puheet ulkopoliittisista erimielisyyksistä päähallituspuolueiden kesken. Eikö lausunnon olisi voinut saattaa julkisuuteen
yhtä lailla Kekkonen, pääministerin arvovallalla?
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Ks. esim. ”Avajaispuheet” (jk.). HS 3.2.1952; ”Runsas työtaakka”. 3.2; Timo, ”Mistä valtuuksia saa?”
(pak.). US 5.2.1952.
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”Ulkopoliittiset linjat”. Mk 8.2.1952.
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6.2.2 Onko maallamme malttia vaurastua?
6.2.2.1 ”Erinomainen alustus”
Keväästä 1952 muodostui pääministeri Kekkosen lehdistöjulkisuuden kannalta epätavallisen vilkas. Pöly oli tuskin ehtinyt laskea pyjamantaskupuheen jälkeen, kun pääministeri
toi julkisuuteen sisäpolitiikkaa kosketelleen kirjansa Onko maallamme malttia vaurastua? 909 Maaliskuussa 1952 julkaistussa kirjassa Kekkonen pureutui erityisesti Pohjois-Suomen teollistamiseen ja alueen luonnonvarojen hyödyntämismahdollisuuksiin.
Juhani Suomen mukaan teos oli kauttaaltaan perusteltu ja kiihkeä vetoomus investointien
lisäämiseksi maassa. Kirjaa onkin pidetty teollistamisen ”siunauksellisuuden ylistyslauluna”, vaikka siihen sisältyi myös maatalouteen ja sen asemaan liittyneitä näkökohtia.910
Kekkonen suunnitteli kirjan pääasiassa ystävänsä Kaarlo Tetrin kanssa, minkä lisäksi
hän keskusteli näkemyksistään ainakin Ahti Karjalaisen ja Kustaa Vilkunan kanssa. Pohjois-Suomea ja sen teollistamista koskevan osuuden pääministeri laati kirjaansa kuitenkin
yksin. Kyseinen osuus on arvioitu myös teoksen merkittävimmäksi. Kekkosen keskeisenä vaatimuksena oli Pohjois-Suomen teollistamisen pikainen käynnistäminen. Painopisteen tuli olla nimenomaan pohjoisilla alueilla, koska siellä olivat sekä mittavat
raaka-aine- ja energiavarat että korkea syntyvyys. Väestönkasvu saattoi hoitamattomana
johtaa laajaan työttömyyteen ja kohtalokkaaseen rakennemuutokseen alueella. Valtion oli
Kekkosen mielestä puututtava tilanteeseen pikaisesti. Pääministeri vaati paitsi alueen
teollistamista myös sen tiestön kunnostamista ja maatalouden kehittämistä.911
Kekkonen laati kustannuksiltaan mittavalle ohjelmalleen myös rahoitusmallin. Ensinnäkin kulutuksen kasvusta oli tingittävä muutaman prosentin verran. Toisaalta sotakorvausvelvoitteiden loppuunsaattamisesta aiheutuneet säästöt tuli ohjata teollisuusinvestointeihin. Näistä toimenpiteistä huolimatta valtion rooli hankkeen toteutumisessa jäisi edelleen keskeiseksi. Kekkonen ei uskonut ”yksityisyritteliäisyyden” resurssien riittävän Pohjois-Suomen teollisuuden rakentamiseen, ainakaan kansantalouden edun vaatimalla tahdilla.912 Ainoaksi käyttökelpoiseksi vaihtoehdoksi jäi lopulta se, että ”valtio rientää Pohjois-Suomeen ja rakentaa sen raskaan teollisuuden”.913
Kekkosen aloite Pohjois-Suomen teollistamiseksi sisälsi poliittista laskelmointia. Pohjoisten alueiden elämänlaadun paraneminen saattoi vaikuttaa tulevaisuudessa ensinnäkin
siihen, että kommunismin kannatus vähäväkisillä syrjäseuduilla kääntyisi laskusuuntaan.
Toisaalta Kekkosen ja Maalaisliiton imago Pohjois-Suomen ja sen asukkaiden puolestapuhujana vahvistui. Onko maallamme malttia vaurastua? -kirja saikin ristiriitaisen vastaanoton. Myös johtava sanomalehdistö jakaantui suunnitelman puolestapuhujiin ja vastustajiin.
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Kekkonen 1952.
Suomi 1990, 203.
Kaarlo Tetrin kirjeet Kekkoselle 9.4, 18.7.1952, UKA 1/10; Kekkonen 1952, 43–126; Urho Kekkonen,
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Mk oli ainoa johtavista sanomalehdistä, joka suhtautui Kekkosen ”alustukseen”
varauksettoman myönteisesti: ”Tämä varsin keskitetysti kirjoitettu kirjanen on erinomainen alustus talouselämäämme ja sen tulevaisuutta koskevalle keskustelulle.” Teosta kommentoinut Tompan Tuomo (Urho Kittilä) myötäili pääministerin ”laajoilla perusteluilla”
esittämiä ajatuksia. Edes hankkeeseen sijoitettavat valtaisat taloudelliset panostukset eivät
askarruttaneet. Vaikka Kekkonen osoitti teollistamiseen ”melkoisesti varoja”, pakinoitsija piti vaatimuksia kohtuullisina: ”Meidänkin yleisömme olisi opetettava sijoittamaan
varojaan uusiin teollisuuslaitoksiin.” Valtion aktiivinen mukanaolo yhtenä hankkeen
takuumiehistä minimoi riskitekijät. ”Yleisöllä” ei ollut pakinoitsijan mielestä siten mitään
menetettävää.914 Vaikka Mk antoikin tukensa Kekkosen kirjaselle, ei teos saanut samanlaista vastaanottoa kaikissa maalaisliittolaisissa julkaisuissa. Ihmetystä aiheutti aiemmin
maatalouden puolestapuhujana tunnetun Kekkosen heittäytyminen innokkaaksi teollisuuden asianajajaksi. Kekkonen myönsi muutoksen, mutta puolustautui sillä, että kysymyksessä oli koko valtakunnan etu, josta lopulta maataloudenkin toimintaedellytykset riippuivat.915
Kessu-Pekka (Pentti Sorvali) yhtyi kollegansa näkemyksiin ja ilmaisi täyden tukensa
Kekkosen aloitteelle. Hän paheksui suorin sanakääntein oppositiomiehiä, jotka olivat julkaisseet ”typeriä ja mielivaltaisia” kirjoituksia pääministerin teollistamiskirjan johdosta:
”Opposition pitäisi oikeastaan koota kolehti ja lähettää pääministeri Kekkoselle Ranskaan kiitossähke siitä hyvästä, että hän on julkaissut tunnetun kirjansa Pohjois-Suomen
teollistamisesta ja valtion osallistumisesta siihen.”916

6.2.2.2 ”Haaveellinen” ja pelottava suunnitelma
Suomen johtava sanomalehdistö suhtautui pääministeri Kekkosen sisäpoliittiseen aloitteeseen Mk:aa lukuun ottamatta varauksellisesti. Kriittisimmin Onko maallamme malttia
vaurastua? -kirjaa kommentoivat HS ja VS. Myöskään US ei antanut Kekkosen kirjassaan esittämille suunnitelmilleen ehdotonta tukeaan. Hbl esitteli teoksen varovaisin saatesanoin917, kun taas SS vaikeni siitä tyystin. Jonkinlaista evästystä lehden suhtautumisesta
teollistamisajatuksiin saatiin kuitenkin vajaa kuukausi myöhemmin, jolloin lehti julkaisi
aihepiiristä kriittisen pakinan ”Pienteollistamista”. Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen) luonnehti
maalaisliittolaisten teollistamisinnostusta ”puoluepoliittiseksi” taktikoinniksi ja toivoi,
että heidät ajettaisiin ”tämän puhtaasti taloudellisen” kysymyksen liepeiltä ”hiiteen”.918
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Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 27.3.1952.
Ks. esim. Urho Kekkosen puhe Pohjois-Suomen messuilla 20.9.1952, UKA 21/27; ”Oikea teollistamispolitiikka” (haast.). 22.4; ”Valtion teollistamistoiminnan pääpaino Pohjois-Suomeen” (selostus Penna Tervon Rovaniemellä pitämästä puheesta). Maaseudun Tulevaisuus 22.4.1952; Urho Kekkonen, ”Kun valmis
ahdistaa”. Kyntäjä 1/1952, 4.
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 10.5.1952.
Hbl totesi Kekkosen kirjan tarkoitetun laajoille kansalaispiireille. Lehti kehui teosta kirjoitustyyliltään
yksinkertaiseksi, selkeäksi ja helppotajuiseksi, jossa oli sopivasti kansanhuumoria ja numerotietoa. Kirja
oli kansantajuinen. ”Har vi tålamod nog att låta rikedomen växa?” (kirjaesittely). Hbl 20.3.1952.
Jahvetti, ”Pienteollistamista” (pak.). SS 11.4.1952.
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HS otaksui Kekkosen kirjan olleen ensimmäinen luonnos ”siihen pitkän tähtäimen
vakauttamisohjelmaan”, josta hallitus oli jo pitkään puhunut. Lehteä askarrutti kuitenkin
suunnitelman rahoitusmalli. Pääkirjoituksen tekijä totesi Kekkosen ”täysin skeptilliseksi”
hänen pohtiessaan yksityisen pääoman mahdollisuuksia ja halua lähteä investoimaan
”karuun” Pohjois-Suomeen. HS luonnehti pääministeri Kekkosen valtiovetoista rahoitussuunnitelmaa ”yllättäväksi” ja arveli sen pioneeria liian hyväuskoiseksi: ”Pääministeri on
kyllä tietoinen niistä vaikeuksista, joihin kuvitelma kulutuksen vapaaehtoisesta rajoittamisesta investointien hyväksi törmää, mutta luottaa siihen, että kun investoinnit eivät
koidu teollisuuskapitalistien hyväksi, vaan valtion ja yhteiskunnan, voitaisiin palkansaajatkin saada taivutetuiksi tällaiseen uhraukseen. Tuntuu kuitenkin siltä, että pääministeri
tässä kohdassa on liian hyväuskoinen.”
HS:n pääkirjoituksen laatija ihmetteli Kekkosen vaatimusta kulutusmenojen supistamisesta. Lehti kyseli, oliko elintasossa tai kulutuksessa ”monellakaan taholla tinkimisen
varaa”. Kekkonen oli varautunut tähän kysymykseen. Hän perusteli ”tinkimisen” mielekkyyttä sillä, että kansandemokraateilla oli vieläkin jyrkempiä teollistamisvaateita. Onko
maallamme malttia vaurastua? -kirjassa esitetty kulutusmenojen supistamistarve oli Kekkosen mielestä kommunistien vaatimuksiin nähden kohtuullinen.919 HS ei vakuuttunut
pääministerin perusteluista, vaan piti vertausta kansandemokraatteihin ”harhalaukauksena”.
Valtakunnan ykköslehti suhtautui epäillen Kekkosen teollistamissuunnitelmaan. Pääkirjoituksen laatija ihmetteli, ettei pääministeri maininnut suunnitelmansa perusteluissa
mitään kommunisteista, vaikka Maalaisliiton lehdistössä oli kaavailtu laajaa elvytysohjelmaa Pohjois-Suomelle nimenomaan kommunismin vastustamisen merkeissä. Toimittaja
piti outona myös Kekkosen valmiutta rahoittaa investointeja sotakorvausvelvoitteiden
päättymisestä kertyvillä säästöillä. ”Siitähän on jo lohkaistu vanhuksille”, lehti muistutti
ja jatkoi: ”Ja lopun maksamisesta on jo, veronmaksajien oikeudet unohtaen, laadittu
muunlaisia suunnitelmia.” HS:n kielteinen asenne Kekkosen aloitetta kohtaan kiteytyi
pääkirjoituksessa maaliskuun 20. päivänä 1952: ”Ei siis tarvitse olla edes paatunut yksityisyritteliäisyyden puolustaja ja valtion taloudellisen yrittäjätoimen vastustaja voidakseen osoittaa heikkoja kohtia tri Kekkosen teollistamis-ohjelmassa.” Valtakunnan päälehti ei halunnut kuitenkaan tyrmätä Pohjois-Suomen kehittämiseen tähdänneitä toimia.
Se vain edellytti suunnitelmilta ”jonkinlaista realistista suhteellisuutta”.920
Myös VS suhtautui kriittisesti Kekkosen teollistamisavaukseen, erityisesti sen rahoitussuunnitelmiin. Pakinoitsija Hapan (Raoul Palmgren) piti Kekkosen ehdotuksia elintasokulujen laskemisesta ja sotakorvauksista vapautuvien varojen sijoittamisesta investointeihin mahdottomina: ”Ei ihme, jos Suomen kansa pääministerinsä kirjan luettuaan putoaa
niinkutsutulleen.” Pakinoitsija selosti laajasti palkkatyöläisiin kohdistuneita säästötoimenpiteitä ja ihmetteli Kekkosen kirjassaan esittämää väitettä, että elintasomme on korkeampi kuin huippuvuonna 1938 921. Hapan kummeksui myös pääministerin kaavailuja
sijoittaa sotakorvaussäästöt ”hyljeksityn maanäären” teollistamiseen. Palkkatyöläiset olivat hänen mielestään pitkään odottaneet sotakorvausvelvoitteiden loppuunsaattamista ja
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Kekkonen 1952, 81–86, 120–122.
”Pääministerin pitkä tähtäin”. HS 20.3.1952.
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sen jälkeistä parempaa aikaa. ”Nyt tämä parempi aika häämöttää, mutta nyt selitetäänkin,
että ei, meillä on edessämme uusia ”pitkän sihdin” uhrauksia”, pakinoitsija vuodatti.
VS piti Kekkosen esittämää teollistamisaloitetta ”Suomen työtätekevän kansan” aliarvioimisena. Lehti tulkitsi hankkeen palkkatyöläisten ja ”kapitalistiluokan” väliseksi taisteluksi. Pakinoitsija Hapan korosti työväestön merkitystä Suomen jälleenrakennuksessa ja
paheksui ”kapitalistiluokkaa”, joka oli tehnyt sodanjälkeisistä vaikeuksista ja sodista
itselleen ”afäärin”. Kyseinen aika oli merkinnyt kapitalisteille kuitenkin ”todellista rikkauksien kultakaivosta”. Erityisen ärtynyt Hapan oli siitä, että kapitalistiluokka selviäisi
Kekkosen teollistamishankkeista ”kuin koira veräjästä”. Hän pitikin pääministerin aloitetta työväestölle vaarallisena, ”uhrauksia” vaativana ja teki ehdotuksen:
Jos siis Suomen työtätekevä kansa halutaan innostaa jatkuviin uhrauksiin - - ja jos
sitä vaaditaan jokapäiväisessä elämässään pidättäytymään kaikesta ei-välttämättömästä elämänhyvyydestä, niin hyvä on, mutta yhdellä ehdolla: että samaa periaatetta sovelletaan yhtä armottomasti myös kapitalisti- ja suurmaanomistajaluokkaan ja että suunniteltu investointiverotus kohdistetaan siihen – ja saman tien korkeaan byrokratiaan aina pääministeriä myöten – niin tehokkaasti, että koko kansa
elää samalla, pääministerin loistavaksi todistamalla elintasolla. Vetikö kiinni?922
VS:n suhtautuminen Kekkoseen ja hänen teollistamissuunnitelmiinsa muuttui oleellisesti vuoden 1952 lopulla. Pakinoitsija Suti (Sulo Kivinen) käsitteli aihetta marraskuussa,
kommentoidessaan eduskunnassa aloitettua keskustelua Kemijoki Oy:n perustamisesta.
Pakinoitsija totesi kysymyksen liittyneen olennaisesti ”Kekkosen kuningasunelmaan”
Pohjois-Suomen teollistamisesta. Hän lisäsi lehden aiemmasta kriittisestä kirjoittelusta
poiketen: ”Pääministeri on näet tavallista fiksumpana porvarina havainnut, ettei Pohjois-Suomen luonnonvarojen käyttöönotto voi sujua muuten kuin valtion johdolla ja valtion varoilla.”923 Ero VS:n aiempiin asiaa käsitelleisiin pakinoihin oli selvä. Olihan
Hapan vastustanut teollistamishanketta. Hän paheksui hankkeen aiheuttaman taloudellisen rasituksen koskevan juuri työväestöä. Hapan tulkitsi Kekkosen teollistamisaloitteen
myös työväestön aliarvioimiseksi ja ”uhrauksia vaativaksi”924. Suti oli eri linjoilla. Pohjois-Suomen teollistaminen valtion varoin, ”tavallista fiksumman porvarin” esittämänä,
sopi hänelle mainiosti. Pääasia oli, että hanke toteutettiin valtion johdolla. Yksityisten
”yrittäjäkapitalistien” harteille sitä ei saanut VS:n pakinoitsijan mielestä missään tapauksessa jättää. Suti toivoikin sairaslomalla olleen Kekkosen pikaista tervehtymistä, jotta
rivit pysyisivät järjestyksessä ja ”yksityiskapitalismin pimeä peikko karkoitetaan pohjan
pitkiltä pihoilta.”925
US näki Kekkosen laatimassa Onko maallamme malttia vaurastua? -kirjassa sekä
myönteisiä että kielteisiä piirteitä. Artikkelin teoksesta laati lehteen Tuure Junnila, jonka
suhteet pääministeri Kekkoseen olivat viileät. Hän lähti analyysissään liikkeelle kuitenkin myönteisin sanakääntein. Junnila kehui Kekkosen kirjaa selkeäksi ja mielenkiintoiseksi. Laajan aineiston sulattaminen yhtenäiseksi ja persoonalliseksi teokseksi oli ”kunnioitettava” saavutus ”pääministerin raskasta virkaa hoitavalta henkilöltä”. Myös kirjan
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sisällön herättämä vaikutelma oli ”eräässä suhteessa miellyttävän positiivinen”. Junnilan
mielestä Kekkonen oivalsi ja tunnusti kirjassaan ”sen avainaseman, mikä nimenomaan
teollisuuden jatkuvalla kehityksellä on maamme vaurastumiselle”. Muutenkin artikkelin
laatija totesi ”ilolla” muutoksen, joka pääministerin kohdalla oli tapahtunut suhtautumisessa teollisuuden, kaupan ja pankkitoiminnan kautta tapahtuneeseen pääomanmuodostukseen. Olihan Kekkonen aiemmin tullut tunnetuksi omassa puolueessaan ”lähinnä juuri
sen siiven edustajana, joka eräänlaisella nurjamielisyydellä, milteipä kaunalla” suhtautui
kyseiseen pääomanmuodostukseen. Junnila piti Pohjois-Suomen teollistamisvaatimuksia
oikeutettuina, mutta varoitti ”lankeamasta paikallispatriotismin tai jonkinlaisen Klondyke-romantiikan pauloihin”. Maata oli hänen mielestään kehitettävä tasapuolisesti ”koko
maan tarpeita ja mahdollisuuksia silmällä pitäen”.
Tuure Junnila ei ollut kaikilta osin kuitenkaan tyytyväinen Kekkosen teollistamisaloitteeseen. Hän kavahti Kekkosen skeptisyyttä yksityisten yrittäjien halusta lähteä Pohjois-Suomeen ja vieroksui hänen valtiolle kaavailemaansa suurta roolia. ”Hänen ohjelmansa teollistamisen toteuttamisesta valtion tulo- ja menoarvion kautta, valtion sektoria
laajentamalla, on silti mitä epäilyttävin”, Junnila pohti ja esitti, että valtion suoranaisen
teollisuuden harjoittamisen täytyi olla poikkeus eikä sääntö. Varsinainen teollistamistoiminta kuului Junnilan mukaan juuri ”Kekkosen halveksimalle yksityiselle yritteliäisyydelle”. Hän kritisoi pääministerin esittämää ”valtiokapitalistista” toteuttamismallia ”osittain haaveelliseksi, osittain peloittavaksi” ja muistutti myös hallituksen vakauttamisohjelman lyövän monissa kohdissa ”tätä pyrkimystä korvalle”. Ristiriidan teki ikäväksi se, että
”pääministerimme on joka hetki valmis sinänsä kiitosta ansaitsevalla ponnella taittamaan
peistä” myös vakauttamisohjelmansa puolesta. Kyseinen ohjelma sisälsi Junnilan mielestä kuitenkin monia kulutusta suosivia ja pääomanmuodostusta ehkäiseviä tekijöitä.
Kekkosen visiot teollistamisesta ja vakauttamisesta sisälsivät siten keskenään päinvastaisia tavoitteita.926

6.2.3 ”Omat koirat purivat” – Kekkosen eronpyyntö
6.2.3.1 Pääministerin ”jymypaukku”
Keväästä 1952 muodostui Kekkoselle mediajulkisuudeltaan ennennäkemätön kausi.
Hänen sisä- ja ulkopoliittinen aloitteellisuutensa ei jäänyt huomaamatta yhdeltäkään johtavalta sanomalehdeltä. Pääministerin ympärillä vellonut kohu huipentui hänen odottamattomaan eronpyyntöönsä maaliskuun 21. päivänä. Ilmoitus asiasta tuli sanomalehdistölle ”kuin salama kirkkaalta taivaalta”.927 Kekkosen eronpyyntöä puitiin lehtipalstoilla

926.

927.

Tuure Junnila, ”Pääministerin teollistamisohjelma” (art.). US 28.3.1952. Junnila kirjoitti valtiojohtoisen
teollistamisen laajenemisesta myös huhtikuussa. Hän pelkäsi, että hallituksen ohjaisi teollistaminen valtiollistettuun suuntaan. Junnila totesi Ml:n kehittyvän ”aivan avoimesti” puolisosialistiseksi puolueeksi.
Ks. myös ”Valtion yritteliäisyyden laajentamissuunnitelmat” (jk.). US 13.4.1952.
”En blixt från klar himmel”. Hbl 22.3.1952. Ks. myös Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos”. Mk 22.3.1952.
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”suurilla rubriikeilla”928. Siinä, missä Kekkosen ero yllätti lehdistön, myös eräiden johtavien sanomalehtien asennoituminen tapahtuneeseen sisälsi odottamattomia piirteitä.
Kekkosen eronpyynnön taustalla olivat Maalaisliitossa pitkään kyteneet erimielisyydet. Hallituksen toiminta ei tyydyttänyt viljelijäväestöä, vaikka Kekkonen piti asiaa näkyvästi esillä. Maalaisliiton tulkittiin taipuneen keskeisissä ratkaisuissa sosialidemokraattien
tahtoon. Myös puolueen oikean siiven välit Kekkoseen olivat tulehtuneet. Välirikkoon
vaikutti keskeisesti syystalvella 1951 tehty ratkaisu puutavaran vientisäännöstelystä ja
-maksusta. Monet maalaisliittolaiset kansanedustajat epäröivät tällöin Kekkosen kauppapoliittisia perusteita ja syyttivät häntä hallitussopimuksen rikkomisesta sekä eduskuntaryhmän hajottamisesta. Kekkosen ”syntilistaan” lisättiin vielä viljelijäväestön unohtaminen ja oman ryhmän toistuva sivuuttaminen keskusteluissa hallituksen esityksistä. Näin
oli tapahtunut esimerkiksi alkukeväällä 1952, jolloin Kekkonen runnoi oman puolueensa
ryhmää ja ministereitä kuulematta läpi ”isännän palkan” arvoa määritelleen kompromissin. Vastustajien mielestä Kekkonen myötäili sosialidemokraatteja talonpojan kustannuksella. He viestittivät näkemystään tehokkaasti puolueväen keskuuteen, jonka reaktioihin
Kekkonen sai kosketuksen hänelle osoitetuista vihaisista kirjeistä.929
Tunnelmat Maalaisliiton sisällä kiristyivät loppuvuoden 1951 ja kevään 1952 aikana
äärimmilleen. Puolueen Kekkos-vastaisen oppositioryhmän kärkihahmoihin lukeutuivat
Veikko Vennamon ohella Taavi Vilhula, Viljami Kalliokoski ja Emil Tarkkanen. Pääministerin ”itsevaltiasta” asemaa alettiin horjuttaa, eikä se tapahtunut julkisuudelta salassa.
Kekkosen haastaminen ei ollut kuitenkaan helppoa. Vastustajat arvostelivat hänen teräviä
luonteenpiirteitään, jotka moni oli saanut kokea henkilökohtaisestikin. Entinen ministerikollega Nils Meinander kuvasi pääministerin persoonaa seuraavasti:
Ei ole koskaan hauska vastustaa häntä väittelyssä, puheenvuorot tulevat kuin ruoskan läimähdykset, tosiasioiden nuolenkärjissä on usein myrkkyä - - . Hänen pilantekonsa on säännöllisesti pisteliästä; hänen ilkeilynsä enimmäkseen niin älykästä,
että se huvittaa - - . Kun hän eduskunnassa saa tilaisuuden teilata jonkin ryhmän tai
henkilön tulee siitä tavallisesti teknillisesti täysipainoinen suoritus. Hillitsevät ja
kokoavat iskulauseet sopivat sen sijaan huonommin hänen äänensävyynsä.930
Puolueen oppositiorintama ärsytti Kekkosta. ”Minä nyt olen kahden ja puolen vuoden
aikana uskonut ja yrittänyt, ja kun tarkastelen tuota kahden ja puolen vuoden aikaa, niin
voin panna merkille, että useammin minä omieni kanssa olen ollut ristiriidassa kuin sosialidemokraattien”, pääministeri tilitti eduskunnassa.931 Kekkonen purki katkeruuttaan
myös puoluetoverilleen Heikki Lankiselle, joka oli syyttänyt häntä maanviljelijöiden elintarpeiden ilmaisesta riistämisestä: ”Hävetkää silmät päästänne. Ei liene toista miestä, jota
maalaisliittolaisuuden takia on parjattu enemmän kuin minua, mutta ne ovat olleet tähän
mennessä vastustajia. Nyt alkavat entiset kannattajat - - .”932
Kekkosen ja hänen vastaisen oppositiorintaman kädenvääntö kärjistyi julkiseksi konfliktiksi maaliskuussa 1952. Kriisin välitön syy juontui vuoden alussa tehtyyn subventioi928.
929.
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931.
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J.K. Paasikivi 22.3.1952. Paasikivi 1986, 272.
Suomi 1990, 151–153, 211–219; Hokkanen 2002, 101.
Nils Meinander, ”Meinander analysoi Kekkosta” (ote ruotsalaisesta aikakauskirjasta ”Samtid och Framtid”). Kyntäjä 9/1952, 199. Ks. myös esim. Virolainen 1984, 51.
Kekkosen puheenvuoro lapsilisälain käsittelyn yhteydessä 4.8.1953. Vpptk II 1953, 1 506.
Kekkosen kirje Heikki Lankiselle 26.3.1952, UKA 1/11.

217
den poistamispäätöksen, minkä seurauksena SAK ryhtyi vaatimaan menetyksilleen kompensaatiota. Se lähetti valtioneuvostolle listan vaatimuksistaan, joista hallitus hyväksyi
osan. Yksi ministeristön siunauksen saaneista toimenpiteistä koski voin kuluttajahinnan
alentamista. Kahdeksan markan pudotus kilohintaan ei kuitenkaan tyydyttänyt enempää
Maataloustuottajien Keskusliittoa (MTK) kuin Maalaisliiton eduskuntaryhmääkään. Ne
pitivät ratkaisua hallitussopimuksen vastaisena ja vaativat voin hinnan säilyttämistä entisellään. Kekkonen asetti hallitussovun etusijalle, eikä taipunut MTK:n ja Maalaisliiton
vaatimuksiin. Kiista Maalaisliiton sisällä kärjistyi. Oikeistosiiven katkeruus pääministeriä kohtaan purkautui puolueen eduskuntaryhmän kokouksessa 20.3.1952. Suorasukaisimmin kantansa esitti Vennamo, joka syytti Kekkosta halusta ”panna ryhmä polvilleen”
ja taipumuksesta vetäytyä vastuusta puolueensa kustannuksella. Vennamo vaati pääministeriltä jyrkempää toimintaa sosialidemokraatteja vastaan ”eikä niinkään paljon tuloksia”.933
Kekkonen kuvasi Maalaisliiton eduskuntaryhmän kokouksen tunnelmaa painostavaksi,
hermostuneeksi ja kireäksi. Hän oli huomannut jo varhain turhiksi yritykset puolustaa
hallituksen tekemään ratkaisua voin hinnan alentamiseksi. Ärtynyt Kekkonen ryhtyi sen
sijaan vaatimaan ryhmältä päätöstä, jolla Maalaisliiton edustajia pyydettäisiin vetäytymään hallituksesta. Päätös jäi useista yrityksistä huolimatta kuitenkin tekemättä. Eduskuntaryhmä ei kiinnittänyt huomiota myöskään Kekkosen erouhkaukseen: mikäli edustajia ei kutsuta pois hallituksesta, hän hajottaa sen omalla eronpyynnöllään. Pääministeri
jättikin eroanomuksensa Paasikivelle kokousta seuranneena päivänä. Monille yllätyksenä
tulleen päätöksen hän perusteli sillä, että ”täytyy saada ryhmässä selvyys ja hallituksen
täytyy saada kannatus ryhmältä”.934 Maalaisliiton eduskuntaryhmälle Kekkonen selosti
menettelyään monisanaisemmin. Hän arvosteli ankarasti puolueensa ”salassa sihisevää”
sisäistä oppositiorintamaa. ”Olen loppuunajettu”, Kekkonen vuodatti. ”En jaksa enää tätä
kahden rintaman sotaa.”935
Suomen johtava lehdistö hämmentyi Kekkosen eronpyynnöstä ja reagoi siihen voimakkaasti. Mk luonnehti eronpyyntöä ”Kekkosen järjestämäksi jymypaukuksi”936, joka
tuli ”aikamoisena yllätyksenä” niin suurelle yleisölle kuin ”tapahtumia etupenkeistä
käsin” seuranneillekin. Lehti totesi pääministerin olleen ristipaineessa paitsi hallitusryhmien välisten myös oman ryhmän erimielisyyksien takia. Pääkirjoituksen tekijä puolusti
Kekkosen toimintaa hallituksessa ja piti tehtyjä kompromisseja välttämättöminä, vaikka
”pyykkiä pestäessä on väliin roiskahdellut vaahtoa omienkin hallitusmiesten silmille”.
Toisaalta lehti ymmärsi Maalaisliiton eduskuntaryhmästä kuuluneen ”arvostelun” ja
”nurinan”. Skisman kärjistyminen hallituskriisiksi oli Mk:n kirjoittajan mielestä kuitenkin ”arveluttavaa ja valitettavaa”.937
Pakinoitsija Kessu-Pekka (Pentti Sorvali) tiesi kertoa, että Kekkonen oli vihjannut jo
aiemmin ”tämäntapaisesta askeleesta”. Vihjeestä huolimatta eronpyyntö tuli yllätyksenä
933.
934.
935.

936.
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myös Mk:n toimitukselle: ”Meidän on henkilökohtaisesti tunnustettava, että saimme asiasta ensimmäisen tiedon todenteolla kiertoteitä, nimittäin – Ruotsista.” Kessu-Pekka kertoi ”häpeillen” tarkistaneensa odottamattoman viestin kuultuaan ensin almanakkansa
”aprillipäivän” varalta, ennen kuin uskoi ”yllätyspaukkuun”. Pakinoitsija asettui kuitenkin Kekkosen tueksi. Hän paheksui niitä, jotka olivat ajaneet pääministerin henkilökohtaisesti ”kahden rintaman sotaan”. Kessu-Pekka nimesi syyllisiksi paitsi sosialidemokraatit
myös tyytymättömät puoluetoverinsa ja maataloustuottajain järjestön. Ne olivat nurisseet
”yhdestä ja toisesta” ratkaisusta, vaikka niihin oli ollut ”pakko mennä” hallituksen ”pystyssäpitämiseksi”. Kessu-Pekka piti syntynyttä kriisiä ”vakavana” ja toivoi, että ”hallitusvankkurit saadaan takaisin tielle”.938
Mk antoi varauksettoman tukensa pääministerille hallituskriisin yhteydessä, mikä ei
yllättänyt. Olihan lehti tukenut uskollisesti Kekkosta aiemminkin. HS:n ja SS:n myönteiset Kekkos-kannanotot sen sijaan yllättivät, vaikkakin kyseisten lehtien myötämielisyys
saattoi johtua nimenomaan Kekkosen erosta. Molemmat lehdet olivat joka tapauksessa
arvostelleet pääministeriä sekä hänen sisä- ja ulkopoliittisia aloitteitansa kevättalvella
1952.939 HS:n mielestä pääministerin eronpyyntöön johtanut ”kohtalokas riita” syntyi
nimenomaan Maalaisliiton sisäisten erimielisyyksien seurauksena. Puolueen oppositio oli
aiheuttanut hallitukselle ”vakavampaa huolta” kuin varsinainen oikeisto-oppositio, jolle
pääministeri oli suunnannut ”tämän tästä iskuja”. HS luonnehti Kekkosen avointa ilmoitusta eronpyyntönsä syistä rehelliseksi ja kunnialliseksi teoksi, vaikka pitikin itse perusteita hallituksen päämiehen eron syyksi harvinaisina. Valtakunnan ykköslehti ymmärsi
Kekkosen katkeruuden omaa eduskuntaryhmäänsä kohtaan: ”Meillä tuskin kenelläkään
pääministerillä on ollut niin vaivalloista omaa ryhmää hoidettavanaan kuin tri Kekkosella.” Toisaalta lehti arveli myös pääministerin sairastumisella vuoden alussa olleen oma
vaikutuksensa Kekkosen ”hengen ja ruumiin voimiin taistellakseen itselleen”. HS:n pääkirjoituksen laatija ei ollutkaan valmis kirjoittamaan Kekkoselle ”poliittista muistokirjoitusta”. Päinvastoin, hän kehui pääministeriä lehdessään poikkeuksellisella innolla:
Se tavaton aloiterikkaus, jota tri Kekkonen toipumisensa jälkeen on osoittanut,
todistaa kuitenkin, että ratkaisevana syynä hänen päätökseensä oli se, jonka hän
mainitsee eronpyynnössään. Tri Kekkosen eronpyynnön ei tarvitse olla peruuttamaton - - . Riittänee todeta lyhyesti, että hän on pääministerikautenaan kasvanut
kokoa ja saanut ryhtiä - - . Pääministerin paikka jäisi hänen lähdettyään edelleen
vaikeasti täytettäväksi. Hänellä on ollut ajatuksia ja aloitteita, jotka ovat herättäneet kiivasta vastustusta. Usein on ollut pakko olla häntä vastaan näilläkin palstoilla. Tri Kekkonen on aina ollut niitä miehiä, joista otetaan mittaa taisteluissa.940
Myös SS osoitti Kekkoselle sympatiaa. ”Pääministeri on näissä oloissa katsonut olevansa oikeutettu luopumaan sen kivireen vetämisestä, joka hänen kohtalokseen näyttää
jääneen maalaisliiton eduskuntaryhmässä”, lehti arveli maaliskuun 22. päivänä 1952.941
938.
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”Kekkosen kivireki” (pak.). SS 22.3.1952.
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Jopa pakinoitsija Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen) surkutteli Kekkosen kohtaloa. Hän vetosi
”Korkeimman” apuun pääministerin puolesta: ”Jumala varjelkoon Kekkosta hänen omistansa.” Jahvetin mielestä Maalaisliiton oppositiomiesten menettelyyn vaikutti ”hallituksellinen hammassärky”, mikä johtui siitä, etteivät he olleet ”päässeet nykyiseen poppooseen ministereiksi”. Pakinoitsija uskoikin pääministerin tavoitelleen erouhkauksellaan
eduskuntaryhmänsä palauttamista ”päiväjärjestykseen”. Hän kiisti Mk:n väitteet hallitusryhmien pitkäaikaisesta hankauksesta ja erimielisyydestä.942
Hbl totesi pääministerin eropyynnön tulleen ”kuin salama kirkkaalta taivaalta”. Lehti
ihmetteli myös, miten Maalaisliiton sisäisestä kriisistä oli ylipäätään kehkeytynyt valtakunnallinen asia. Hbl asettui kiistassa Kekkosen tueksi. Hänen asemansa oli lehden mielestä Maalaisliitossa korvaamaton. ”Maalaisliitto tarvitsee Kekkosta”, pääkirjoituksen
laatija vakuutti ja lisäsi, ettei puolueessa ollut henkilöitä, jotka olisivat kyenneet ”ottamaan harteille pääministerin viitan”. Toisaalta myöskään Kekkonen ei menestynyt tehtävässään yksin. Hän tarvitsi Hbl:n mielestä lojaalin puolueen tuekseen. Kirjoittaja ei lähtenyt ennustamaan prosessin etenemistä, mutta luotti Kekkosen voittoon: ”Aivan varmaan
on perusteltuja syitä olettamukselle, että puoluekapinalliset, kun kaikki käy ympäri, antavat järjen tulla oikeuksiinsa.”943
US moitti Kekkosen ”äkkiarvaamatta” tekemää ”tempausta”. Lehden pääkirjoituksen
laatijan mukaan oli yleisesti tiedossa, ettei pääministeri viihtynyt ”eräällä laidalla” omaa
eduskuntaryhmäänsä. ”Tai olisiko sanottava niin, että tämä osa sanottua ryhmää ei ole
oikein hyvin viihtynyt pääministerin seurassa”, kirjoittaja pohti. Hän ei tukenut Kekkosta,
vaan ihmetteli pääministerin valmiutta ”taipua hallituskumppanuuden nimissä” sosialidemokraattien tahtoon. Kekkosen eronpyyntöön johtanut kiista voin kulutushinnan alennuksesta oli US:n mielestä vaatimaton. Maalaisliitto oli kuitenkin pitkään joutunut ”tinkimään omista näkökannoistaan” ja voin hintakysymyksestä tuli lopulta ”pisara”, joka sai
”kärsimysten maljan läikähtämään yli reunojen”. Oppositioon syrjäytetyn Kokoomuksen
pää-äänenkannattaja yrittikin lisätä kitkaa hallituspuolueiden välille. Maalaisliiton ja sosialidemokraattien välillä oli lehden mielestä jo aiemmin ilmennyt ”hankauksia”. Kekkosen
viimeinen ”tempaus” saattoi johtaa siten hallituksen kaatumiseen: ”Kun tällaista poikkipuuta sattuu tielle aina vähän väliä, niin ei ole aivan varmaa, halutaanko hallituskumppanien leirissä tyynesti suhtautua eilisen tapaiseen yllätykseen.”944 Kekkosen ero olisi merkinnyt US:n mielestä ”nykyisen muotoisen yhteishallituksen loppua.”945
US:n pääkirjoituspalsta vältti ottamasta kantaa pääministeriin. Rivien välistä oli kuitenkin helppo lukea lehden myötätunto pikemminkin Kekkos-vastaista oppositiota kuin
pääministeriä kohtaan. Pakinoitsija Timo (J.W. Tuura) osoitti puolestaan, pääkirjoituspalstan linjasta poiketen, jopa tunnustusta Kekkoselle. Timo piti pääministerin erohakemukseen johtaneita syitä ”tragikoomillisina” ja muistutti voin kuluttajahinnan alentamispäätöksen syntyneen erehdyksessä.946 US:n pakinoitsija oli kiinnostunut myös siitä,
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miten maalaisliittolaiset aikoivat täyttää eroamaan vaaditun Kekkosen jättämän aukon.
Hänen korvaamisensa ei tulisi olemaan Timon mielestä helppoa. Pääministeristä löytyi
ominaisuuksia, joiden vuoksi Timo totesi itsekin kirjoitelleensa ”paljonkin” Kekkosesta:
”Enimmäkseen siitä oivalluksesta johtuen, että Kekkonen kaikista ´konsteistaan`, erehdyksistään, tempauksistaan jne. huolimatta, on toki persoonallisuus politiikkamme
yleensä hamassa tasapäisessä, noin 200-nuppisessa joukossa. Sitä paitsi hän jo nyttemmin on ja on ollut eräitä vuosia melkoinen poliittinen voimatekijä – aivan yksinäänkin.”947
VS kommentoi laiskasti pääministerin eronpyyntöä, vaikka lehti oli tympääntynyt
Kekkosen johtamaan ”työtätekevän kansan” kustannuksella toteutettavaan vakauttamispolitiikkaan. VS luonnehti pääministerin eroa ”sensaatiomaiseksi pelisiirroksi”, joka oli
kohdistettu omaa eduskuntaryhmää vastaan. VS paheksui Maalaisliiton Kekkos-oppositiota. Puolueen ”oikeistosiipi” kannatti SKDL:n pää-äänenkannattajan mielestä ”suurmaanomistajapolitiikkaa ja – läheisessä yhteistoiminnassa kokoomuksen kanssa – ylipäänsäkin taantumuksellisempaa politiikkaa”. Maalaisliiton Kekkos-oppositio oli muutenkin kyseenalainen. Olihan sillä ”seikkailumaisempi linja” ulkopolitiikassakin, VS
vakuutti ja tuki näin varovaisesti Kekkosta.948 Lehden pakinoitsijan mukaan Kekkonen
tekeytyi tarkoituksellisesti ”valekuolleeksi” kokeillakseen ”mitä hänestä haudalla sanottaisiin”. Hapan (Raoul Palmgren) arveli menettelyn onnistuneen ainakin osittain muiden
puolueiden vuodattaessa ”krokotiilin kyyneleitä” hänen päällensä. Toisaalta Hapan
kehotti Kekkosta ”mitä pikimmin” ilmoittamaan, että huhut hänen ”kuolemastaan olivat
suuresti liioiteltuja”.949

6.2.3.2 ”Arvovaltavoitto”
Maalaisliiton eduskuntaryhmä pyysi Kekkosta perumaan eronpyyntönsä. Ryhmä ilmoitti,
tosin vasta useiden kokousten jälkeen, pääministerin nauttivan täyttä luottamusta omiensa keskuudessa.950 Vakuuttelut eivät kuitenkaan riittäneet Kekkoselle. Hän vaati Maalaisliiton puoluevaltuuskuntaa koolle, koska oppositiomiehet olivat saaneet ”pahaa aikaan”
maaseudulla. ”Ilma oli saatava puhtaaksi” mahdollisimman arvovaltaisessa ja laajassa
piirissä.951 Puoluevaltuuskunta kokoontui huhtikuun 2. päivänä 1952. Kekkonen totesi
pitkässä ja yksityiskohtaisessa puheenvuorossaan eronsa syyksi puolueen sisäiset erimielisyydet. Hän vaati yksimielisyyden palauttamista, sillä puolueen vähemmistön harjoittama vastarinta vaikeutti enemmistön toimintaa. Pääministerin puhe tehosi ja puoluevaltuuskunta hyväksyi yksimielisesti päätöslauselman, jossa annettiin tunnustus paitsi hallituksen vakauttamispolitiikalle myös Kekkoselle. Hallituksen päämies sai haluamansa ja
perui eronpyyntönsä.952
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Timo, ”Erehdys – ero” (pak.). US 23.3.1952.
”Pääministerin eropyyntö”. VS 22.3.1952.
Hapan, ”Valekuolleen haudalla” (pak.). VS 23.3.1952.
Ml:n ed.ryhmän ptk 21.3; Ml:n ed.ryhmän valtuuskunnan ptk 21.3.1952. KMA.
Kekkosen perustelut Paasikivelle. J.K. Paasikivi 21.3.1952. Paasikivi 1986, 272.
Ml:n puoluevaltuuskunnan ptk 2.–3.4.1952; Julkilausumaluonnos Kekkosen korjauksin 2.4.1952, UKA
21/5; J.K. Paasikivi 3.4.1952. Paasikivi 1986, 275.
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Johtava lehdistö tulkitsi tapahtumat Kekkosen voitoksi. HS selitti opposition peräytyneen ja luvanneen ”lojaalisuutta” pääministerin politiikalle. ”Koko välikohtaus vaikuttaa
manööveriltä”, lehti arvioi ja totesi puoluevaltuuskunnan päätöksen vahvistaneen Kekkosen asemaa ”omiensa keskuudessa”. HS uskoi ”manööverin” säikäyttäneen myös Maalaisliiton hallituskumppanit, ”mikä mahdollisesti on ollut sivutarkoitus”.953 Hbl nimitti
tapahtumien saamaa loppuratkaisua ”Kekkosen arvovaltavoitoksi, jota voi olettaa käytettävän hyväksi”. Pääministeri oli raivannut ”ylimääräisellä tanssillaan” jarruttavat voimat
edestään.954 SS oli pääkirjoituksessaan vieläkin suorasukaisempi: ”Maalaisliiton oppositio pantiin täydellisesti polvilleen ja pääministeri peri voiton.”955 Myös lehden pakinoitsija totesi ”poliittisen lavastuksen” päättyneen Kekkosen suvereeniin voittoon. ”Maalaisliiton korkean raadin oppositiomiehetkään” eivät olleet uskaltaneet haukkua pääministeriä
”edes teatterimielessä kahta päivää”.956
VS arvosteli Maalaisliiton ”hangoittelevia” puoluemiehiä ja kuvasi Kekkosen menestystä ”niskavoitoksi”. Lehti ennusti syntyneestä ”rauhanpoikasesta” kuitenkin lyhytikäistä
ja arveli, ettei menisi kauaakaan, kun yksimielisyyttä ”jälleen kopautetaan nuijalla päähän”.957 Myös Kokoomuksen US piti Kekkosen voittoa ”huomattavana”. Lehti tulkitsi
tapahtumat varoitukseksi sosialidemokraateille: ”Hallitustoverinkin venyväisyydellä on
rajansa.”958 Toisaalta lehti ihmetteli, miksi Kekkonen ”lavasti erouhkansa niin hälyttävällä tavalla”. Asian olisi sen mielestä voinut hoitaa muullakin tavalla: ”Ultimaattumi
ensin ryhmälle ja puoluevaltuuskunnalle” ja vasta sitten virallinen eronpyyntö. Tapahtumat antoivat US:n mielestä ”omituisen kuvan poliittisista oloistamme”.959
Mk oli tyytyväinen sekä puoluevaltuuskunnan kokoukseen että sen loppuratkaisuun.
Lehti kehui kokouksen päätöksentekoa ”ryhdikkääksi ja vastuuntuntoiseksi” ja luonnehti
loppuratkaisua ”ennakko-odotusten mukaiseksi”. Kekkosen jatkaminen hallituksen johdossa oli hallituksen toiminnan ja ”yhteisen edun kannalta välttämätöntä”. Pääkirjoituksen tekijä painotti Maalaisliiton ryhmän antaneen pääministerille täyden luottamuksen ja
esittäneen ”miltei velvoituksen luontoisen toivomuksen” hänen jäämisestään hallituksen
päämieheksi.960 Lehti piti päätöstä ainoana ”järkevänä ratkaisuna”961: ”Kaikki politiikasta perillä olevat piirit tunnustavat, että ainoa oikea tie nykyvaiheessa on Kekkosen
pysyttäytyminen pääministerinä.”962
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”Tilanne selvinnyt”. HS 3.4.1952. Ks. myös Kari, ”Yksimielisyys” (pilapiirros). HS 3.4.1952.
”Mellanspelet utagerat”. Hbl 3.4.1952.
”Täysi höyry”. SS 3.4.1952. Ks. myös ”Kekkonen pitää ohjakset” (uutinen). SS 3.4.1952.
Jahvetti, ”Miina on lähtenyt” (pak.). SS 4.4.1952.
Suti, ”Kekkosen kihupyhät” (pak.). 2.4; ”Maassa rauha – kuinka kauan?” (pak.). VS 4.4.1952.
”Ratkaisun edellä”. US 2.4.1952.
”Jää paikalleen”. US 3.4.1952. Ks. myös Timo, ”Iso, paha poika” (pak.). 4.4; ”Koukeroista tukistamista”
(pak.). US 8.4.1952.
”Hallituspula vältetty”. Mk 3.4.1952.
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 2.4.1952.
Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 3.4.1952. Mk oli tyytymätön Kok:n lehtien kirjoitteluun tapahtumien johdosta. Lehti arvosteli mm. oikeistolehtien Kekkos-kantojen muuttumista. Ks. esim.
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 2.4; Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). 3.4.1952. Timoa ärsytti
Mk:n pakinoitsijoiden kritiikki Kok. kohtaan. Ks. esim. Timo, ”Iso, paha poika” (pak.). US 4.4.1952.
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6.3 Riitakapulana
6.3.1 ”Ei yksi Kekkonen kesää tee”
6.3.1.1 Helsingin Sanomat kyllästyy
Kekkonen jatkoi pääministerinä poliittisesti kiivaasta kevätkaudesta huolimatta. Ongelmat hänen kolmannessa hallituksessaan kuitenkin kasautuivat ja sen rivit rakoilivat. Kriisi
kärjistyi lokakuussa 1952 maatalouden vakauttamisohjelmasta syntyneeseen eripuraan.
Kekkonen laati hallituksensa eronpyynnön ja antoi sen Johannes Virolaisen esitettäväksi.
Ministeristö jatkoi kuitenkin tehtävässään. Kekkonen jopa laajensi valtuuksiaan ottaessaan hoitaakseen myös ulkoministerin tehtävät marraskuussa 1952.963
Kekkosen III:n hallituksen toimintaa varjosti taloudellinen epävarmuus. Tilannetta vaikeutti entisestään syventynyt taloudellinen lama. Rahan arvoon kohdistuneet paineet
uhkasivat jopa Kekkosen vakauttamisohjelmaa. Hallitus ryhtyikin toimenpiteisiin ja julkaisi kesällä 1953 vakauttamista tavoitelleen 17 kohtaa sisältäneen kustannustaso-ohjelmansa. Se opittiin tuntemaan K-ohjelmana.964 Pääministerin itsensä lanseeraamalla
K-ohjelmalla pyrittiin laskemaan yleistä kustannustasoa muun muassa lapsilisiä leikkaamalla, liikevaihto- ja yhtiöveroa alentamalla sekä palkkojen indeksilisiä poistamalla.
Poliittinen vasemmisto alkoi nimittää ohjelmaa pilkallisesti ”kurjistumis- ja kynimisohjelmaksi”965. Se ei kelvannut SDP:lle, jolla oli tarjota vaihtoehtoinen ohjelmaluonnos. Sosialidemokraattien ehdotus ei sopinut puolestaan Maalaisliitolle. Kekkosen kolmas hallitus
ajautui umpikujaan ja hajosi kesä-heinäkuussa 1953 sisäisiin erimielisyyksiin.966
Hallituspula käynnisti jälleen neuvottelut sopivan ministerikoalition löytämiseksi.
Kekkosen oli tyytyminen kapeaan parlamentaariseen pohjaan. Hän päätyi neuvottelukierrosten jälkeen maalaisliittolaiseen vähemmistöhallitukseen, jota täydensivät muutamat
RKP:n edustajat ja ammattiministerit. Hallitukseen nimitettiin ainoastaan 13 ministeriä,
eikä sen tarkoituksena ollut jatkaa toimessaan vuoden 1954 eduskuntavaaleja pitempään.
Sekin osoittautui liian optimistiseksi tavoitteeksi. Kekkosen neljäs ministeristö erosi tehtävästään vain neljä kuukautta nimittämisensä, 9.7.1953, jälkeen. Ratkaiseva käänne asiassa tapahtui lokakuussa Kekkosen Itävallan-matkan aikana. Teuvo Aura ja Sakari Tuomioja virittivät pääministerin selän takana keskustelun oikeiston ja sosialidemokraattien
hallitusyhteistyöstä. Lopullisesti Kekkosen IV ministeristön kohtalo sinetöitiin Aravalain
käsittelyn yhteydessä. Eduskunta äänesti hallitusta vastaan ja pääministeri toimitti eron-
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Kekkosen puhe Kouvolassa 19.10.1952. TVK 5, UKA; J.K. Paasikivi 17.–18.10, 20.–21.10, 23.10,
19.11.1952. Paasikivi 1986, 305–310, 314–316; Hokkanen 2002, 108–110.
Ks. esim. Hokkanen 2002, 112. K-linja oli tyystin eri asia. Se keskittyi ulkopolitiikan ympärille ja saavutti
Ml:ssa johtoaseman 1950-luvulla. Nimi viittaa sen pää-puuhamiesten K-alkuisiin sukunimiin, kuten Urho
Kekkonen, Kauno Kleemola, Ahti Karjalainen, Arvo Korsimo, Eino Kivivuori. Ranta 1980, 31–32; Rautkallio 1996, 201.
Ks. esim. ””Maan pelastajat”” (jk.). SS 18.7; Utelias, ”Millaista pyykkiä?” (pak.). VS 28.6.1953.
Kekkosen kirje J.K. Paasikivelle 29.6.1953, JKPK I:4. KA; Pirilä 1986, 184; Nevakivi 1996, 74; Suomi
1990, 248–250; Hokkanen 2002, 115.
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pyyntönsä Paasikivelle marraskuun 4. päivänä967. Presidentin usko pitkäaikaiseen pääministeriinsä alkoi horjua. Hän oli valmis kokeilemaan uutta hallituksenmuodostajaa. Kekkosen manttelinperijäksi nousi Sakari Tuomioja, jonka ministeristö nimitettiin tehtävään
17.11.1953.968
Suomen johtava lehdistö seurasi tiiviisti Kekkosen ja hänen hallitustensa toimintaa
1952–1953. Kohua herätti etenkin Kekkosen IV ministeristön nimittäminen. Lehdistön
Kekkos-arviot kärjistyivät. Hänen korvaamattomuutensa pääministerinä kyseenalaistettiin. Erityisesti HS ja SS olivat kriittisiä Kekkosta kohtaan. Tilanne muistuttikin erehdyttävästi vuotta 1950, jolloin kyseiset lehdet erottautuivat Kekkos-arvostelijoina. Mk pysytteli
itsepintaisesti pääministerin tukena. Lehti yritti torjua Kekkos-vastaiset hyökkäilyt.
Samaan pyrki myös Kekkonen, joka oli väsynyt jatkuvasti kohtaamaansa kritiikkiin. Hän
pohti elokuussa 1953 pääministeritehtäviensä mielekkyyttä: ”Miksi en piiloudu Suomen
Pankin jykevien seinien sisälle, tyydy siellä tekemään työtäni, ja pääministerin huoliin
verrattuna nauti viisaan lepoa, otium cum dignitate.”969
HS kyllästyi Kekkoseen hänen III:n hallituskautensa (20.9.1951–9.7.1953) aikana.
Pääministerin toiminta ei tyydyttänyt, mutta häntä ei haluttu välttämättä syrjäyttääkään.
Esimerkiksi Kekkosen eronpyyntö lokakuussa 1952 ei miellyttänyt valtakunnan ykköslehteä. Kriisi oli ajoitettu sen mielestä hetkeen, ”jolloin olisi tarvittu hallitusta, jotta
vakauttaminen pulista ja muista syistä huolimatta olisi voitu viedä läpi”. Pääkirjoituksen
tekijä paheksui Kekkosen ”yllättävää” ratkaisua ja piti sitä ”vähintään harkitsemattomana”.970 Tilanteen selviäminen ja pääministerin jatkaminen hallituksensa peräsimessä
oli ”luonnollisin ja paras mahdollinen” loppuratkaisu.971 Kirjoittaja tukeutui Kekkoseen,
koska ei uskonut mahdollisen uuden hallituksen muuttavan tilannetta miksikään ”tietäen,
että lopultakin suunnilleen samat ryhmät ja samat miehet tulevat uuden hallituksen muodostamaan”.972 Pilapiirtäjä Kari (Kari Suomalainen) kiteytti HS:n pääkirjoituksistakin
heijastuneen turhautuneisuuden kaksimielisellä piirroksellaan ”Uudet kasvot”:973
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J.K. Paasikivi 4.11.1953. Paasikivi 1986, 377.
Tasavallan presidentin avoimet kirjeet 9.7, 17.11.1953, UKA 25/3; Sorvali 1975, 330, 339–340; Jääskeläinen 1980, 245; J.K. Paasikivi 30.6, 9.7, 4.11.–17.11.1953. Paasikivi 1986, 352–358, 376–382; Pirilä
1986, 184; Tuomioja 1986, 233; Suomi 1990, 257–282.
Urho Kekkonen, ”Miksi viitsitte rasittaa itseänne…?” (nim.). Kyntäjä 8/1953, 6.
”Yllättävä hallituspula”. HS 18.10.1952. Ks. myös ”Ratkaisujen edessä”.16.10; Kari, ”Vastaisku” (pilapiirros). HS 21.10.1952.
”Kriisi selvinnyt”. HS 25.10.1952.
”Yllättävä hallituspula”. HS 18.10.1952.
Kari, ”Uudet kasvot” (pilapiirros). HS 26.10.1952.
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Kuva 7. Kari Suomalainen, HS 26.10.1952.

HS kritisoi Kekkosen kolmatta ministeriötä toistuvasti keväällä 1953.974 Lehti ennakoi hallituksen päätyvän umpikujaan, eikä sen eroaminen heinäkuun alussa yllättänyt.
”Hallituksen omassa keskuudessa on jo monien kuukausien ajan vallinnut kaikkea muuta
kuin rakentavan työn ilmapiiri.” Valtakunnan laajalevikkisin sanomalehti osoitti kyllästyneensä pääministeri Kekkoseen ja hänen vakauttamisyrityksiinsä. Lehti toivoi, että uusi
hallitus rakennettaisiin täysin uusin voimin. ”Nykyisen hallituksen jäsenet voisivatkin
nauttia hiukan kauniista suomalaisesta kesästä.”975 Erityisesti päähenkilöihin haluttiin
muutoksia: ”Tätä kirjoitettaessa ei ole selvyyttä siitä päättyykö entiselle pääministerille
uskottu työ uuden hallituksen saamiseksi tähän, vai yrittääkö hän yhä vielä epätoivon
vimmalla kyhätä kokoon jossain muussa muodossa hallitusta. Mahdollisuuksia on monia
hänelläkin, ellei tasavallan presidentti kansanvaltaisesti hallituissa maissa vallitsevan
tavan mukaan anna tehtävää jollekin muulle, kuten jo vähitellen odottaa saattaisi.”976
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Ks. esim. Kari, ”Pukukatsaus” (pilapiirros). 8.4; ”Hallituksen vastaus”. 29.5; ”K-ohjelman vaiheilta”. 6.6;
”Kriisin partaalla”. HS 13.6.1953.
”Hallituspula”. HS 28.6.1953.
”Epäonnistunut yritys”. HS 7.7.1953. Mk:n kommentit kirjoituksen johdosta. ”Suhtautumista sekin”. 7.6;
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 9.6.1953.
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Paasikivi antoi hallituksenmuodostajan tehtävän kuitenkin Kekkoselle. Hänen neljännen ministeristönsä nimittäminen ärsytti HS:ia. Pääkirjoituksen tekijä piti Kekkosen saavutusta sinänsä ”kunniakkaana”, vaikka luonnehti vähemmistöhallituksen syntytapaa
”sangen erikoiseksi pihtisynnytykseksi”. Häntä harmitti, että ”yhden miehen persoonasta
ja ohjelmasta oli tehty auktoriteettikysymys, joka ei miellyttänyt ketään, tuskin edes asianomaista itseään”. HS peräsi Kekkoselle vaihtoehtoja ja uskoi, että niiden avulla olisi
päästy ”koko maata paremmin tyydyttävään tulokseen”.977 Lehti epäili myös hallituksen
ohjelmaa. ”Se on hyvin pyöreä julistus”, pääkirjoituksen tekijä totesi pettyneenä ja vaati
Kekkosta ”sanoista tekoihin”. Kärsivällisyys jo usean vuoden ajan hallituksen päämiehenä toiminutta Kekkosta kohtaan alkoi loppua. HS kyseenalaisti hänen kykynsä saattaa
asiat järjestykseen.978
HS:n kritiikki Kekkosta kohtaan terävöityi elokuussa 1953. Arvostelu saavutti huippunsa 6.8. julkaistussa pääkirjoituksessa, jossa lehti reagoi voimakkaasti Kekkosen
puheeseen eduskunnassa lapsilisälain käsittelyn yhteydessä. Henkilökohtaiseen parjaukseen turhautunut pääministeri ilmoitti erovalmiutensa, mutta piti velvollisuutenaan selvittää ensin tulevan hallituksen kokoonpano:
- - en minä käsitä, että pääministerin paikka on mikään kiertopalkinto, joka menee
kolmesta poikki - - . Kyllä minä olen valmis tästä tehtävästä luopumaan tänä päivänä. Mutta minun täytyy, se on minun velvollisuuteni, minun edesvastuuni, olla
joka tapauksessa selvillä, minkälainen hallitus seuraa, sen vuoksi että ei meidän
ole syytä lähteä ranskalaisen demokratian tielle, jota täällä nyt näyttää eräissä
puheenvuoroissa suositeltavan.979
HS oli Kekkosen kanssa eri linjoilla pääministerin vastuusta tulevan hallituksen suhteen.
Lehden mielestä Suomen valtiosäännön ja parlamentaarisen käytännön mukaan pääministerillä ei ollut minkäänlaista velvoitetta huolehtia siitä, oliko seuraavalla hallituksella
hänen tukensa vai ei. Pääkirjoituksen laatija tuomitsi Kekkosen käsitykset asemastaan
täysin virheellisiksi. Kirjoittajan mielestä pääministerin paikka oli vastoin Kekkosen käsityksiä ”kiertopalkinto”, josta oli oikeus kilpailla vapaasti. Hän ihmetteli jo vuosia vallinnutta käytäntöä, jossa presidentti ja pääministeri päättivät keskenään hallituksen päämiehestä. Kirjoittajaa ei tyydyttänyt myöskään Kekkosen viittaus ranskalaiseen demokratiaan. Se oli ”täysin asiaton”. HS kyseenalaisti lopulta Kekkosen ammattitaidon ja epäili
hänen soveltuvuuttaan vastuulliseen tehtäväänsä: ”Oli miten oli, tohtori Kekkosen käsitykset Suomen pääministerin asemasta ja velvollisuuksista ovat niin virheellisiä, että on
syytä epäillä, läpäisisikö hän tuollaisin tiedoin edes valtio-oikeuden approbatur-tentissä.”980

977.
978.
979.
980.

”Pihtisynnytys”. HS 10.7.1953.
”Kauniita lupauksia”. HS 11.7.1953.
Kekkosen puheenvuoro lapsilisälain käsittelyn yhteydessä 4.8.1953. Vpptk II 1953, 1 538.
”Pääministerin velvollisuudet”. HS 6.8.1953. Kekkos-kritiikkiä myös esim. Kari, (pilapiirros). 18.8;
”Käsitteiden selvennystä”. 31.8; ”Kiistattomia numeroita” (jk.). 3.9; ”Hallituksen yllätys”. 16.9; ”Luottamusäänestys”. HS 8.10.1953. VS kritisoi voimakkaasti HS:n tulkintaa Kekkosen puheesta. Suihku, ”Kekkosen approbaturista” (pak.). VS 7.8.1953.
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6.3.1.2 ”Elämästänsä velkaa kommunisteille”
SS pysyi pyjamantaskupuhe-jupakan jälkeen pitkään vaitonaisena Kekkosesta.981 Kirjoittelua piristi vasta hänen III:n hallituksensa eronpyyntö lokakuussa 1952. SS tuki hallituskriisin yhteydessä pääministeriä. ”Omasta puolestamme tyytyisimme vielä kärsivällisesti
odottamaan”, lehti ilmoitti ja toivoi Kekkoselle jatkoa hallituksen peräsimessä.982 Kirjoittaja piti hallituskriisiä MTK:n syynä. Se oli pitänyt ”jääräpäisesti kiinni omista taloudellisista eduistaan”. Kekkonen sai lehdeltä sen sijaan puhtaat paperit: ”Ei se luullaksemme
ollut nyt hänen syynsä.”983 SS olikin iloinen hallituskriisin rauettua Kekkosen eduksi:
”Tulokseen voidaan siten olla tyytyväisiä.”984
Maalaisliiton ja sosialidemokraattien välit kiristyivät keväällä 1953. Suhteiden viilenemiseen vaikutti ennen kaikkea kustannuskriisi. Toisaalta Kekkosen ja sosiaaliministeri
Leskisen välit tulehtuivat. Myös orastava presidenttipeli kiristi kahden suurimman puolueen välejä. SS jatkoi kuitenkin pidättyväistä Kekkos-kirjoittelua vielä keväällä 1953,
vaikka se olikin pääministerin kanssa eri mieltä ”taloudellisen elämämme suhteen”.985
Lehti suhtautui aluksi myönteisesti jopa Kekkosen K-ohjelmaan. Se oli avaus keskustelulle, jolle ”toivotamme menestystä”.986
Sosialidemokraattien pää-äänenkannattajan Kekkos-kirjoittelu jyrkentyi pian sen jälkeen, kun Kekkosen III hallitus kaatui ja SDP siirtyi oppositioon. Lehti ihmetteli ensinnäkin sitä, että juuri eronneelle pääministerille uskottiin jälleen hallituksenmuodostajan tehtävä. Toisaalta myös Kekkosen into jatkaa ”aina vain” hallituksen päämiehenä kummeksutti. Pakinoitsija Nikodemus (Akseli Valta) arveli pääministerin tuolin tulleen Kekkoselle niin ”tutuksi ja takamukselle mukavaksi”, ettei hänellä ollut mitään syytä, saatikka
halua vetäytyä tehtävistään syrjään. Vaikka ”äkkinäisempi lienee nyt, niin kuin monesti
ennenkin, ollut uumoilevinaan, että hän olisi asemaansa kyllästynyt”, Kekkonen ei luopunut paikastaan hallituksen peräsimessä. Hän sopeutui vastuulliseen ja rankkaan tehtäväänsä. Nikodemus arveli myös vuoden 1956 presidentinvaaleilla olleen osansa Kekkosen pääministeri-innokkuuteen:
Johtuu vain hänen temperamentistaan, että hän välillä rahkeensa repäisee ja puhelee siihen sävyyn, että vetojuhtana olo ei muka miellyttäisi. Hetkisen puuskutettuaan hän tyynnä ja tyytyväisenä parsii rahkeensa ja ryhtyy jälleen kuormaa kiskomaan. Ja miksikäs ei. Pääministerin pukilla istuenhan sitä on sentään näkösällä
noin tulevaisuuden paikkaakin ajatellen.987
Myös Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen) pohti Kekkosen ”härkäpäistä halua” pysytellä pääministerin tehtävässä. Pakinoitsijan mielestä siihen löytyi kaksi motiivia. Ensimmäinen liittyi tuleviin presidentinvaaleihin: ”Onhan Suomessa ollut melko yleisenä tapana, että pre981.
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SS:ssa oli vain muutama Kekkos-kirjoitus. Ks. esim. Javetti, ”Tempora mutantur…” (pak.). 7.5; ”Hiljaiseloa” (jk.). 17.5; Jahvetti, ”Maahenkeä – herrahenkeä” (pak.). 3.6; ”Maalaisliiton oppositio”. SS
26.9.1952.
”Hallitusremontti” (jk.). SS 28.9.1952.
Jahvetti, ””Tässä sitä ollaan”” (pak.). SS 19.10.1952. Ks. myös ”Mihin hallitus kaatui”. SS 18.10.1952.
”Lusikka kauniissa kädessä” (jk.). SS 25.10.1952. Ks. myös ”Päivän piirros” (pilapiirros); Jahvetti,
”Yksinkertaiseen päiväjärjestykseen” (pak.). SS 26.10.1952.
Jahvetti, ””Lisenssiaateista”” (pak.). SS 22.12.1952.
”Toivotamme menestystä” (jk.). SS 12.3.1953. Ks. myös ”Heikkoja hermoja” (jk.). SS 13.6.1952.
Nikodemus, ”Vasusta tuokkoseen” (pak.). SS 4.7.1953.
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sidentiksi valitaan juuri silloin istuva pääministeri.” Jahvetti uskoikin, ettei Kekkonen
tulisi päästämään ketään toista pääministerintuolille ”välillä rähnimään”: ”Vanhana urheilijana hän haluaa olla valmiina lähtökuopissa, kun laukaus pamahtaa kilpajuoksuun, jonka
maalina on presidentin linna.” Jahvetti arveli Kekkosen tavoitelleen myös Ruotsin vientiteollisuuden kunniapresidentin arvonimeä. Tähän viittasi pakinoitsijan mielestä se, ettei
Kekkosen hallitus ollut reagoinut mitenkään Ruotsin vientiteollisuuden kasvuun, vaikka
Suomessa puun ja paperin hintakehitys oli kääntynyt samaan aikaan laskuun, eikä vienti
vetänyt. Tilannetta vakavoitti SS:n pakinoitsijan mielestä se, että ruotsalaiset yritykset olivat vallanneet suomalaistenkin markkinoita ”pussiinsa”.988
Kekkosen IV:n hallituksen muodostaminen osoittautui vaikeaksi. Tiiviisti niiden edistymistä seurannut pakinoitsija Nikodemus antoikin tunnustusta Kekkoselle: ”Kekkonen ei
ole ainakaan niitä poikia, jotka vähistä vastoinkäymisistä lannistuisivat.”989 Kekkosen
IV:n hallituksen nimittämisen jälkeen ääni kellossa oli kuitenkin toinen. SS:n pakinoitsija
tunnusti pääministerin toimeliaisuuden ja kyvykkyyden, mutta ei pitänyt hänestä henkilönä: ”Hallituksen päänä on vielä tunnettu kansalainen Kekkonen, jonka toimintatarmoa
ja älykästä yritteliäisyyttä ei kukaan enää väheksyne, joskin maltikkaammat ovat välisti
joutuneet aprikoimaan, olisiko ehkä maalle nykyistäänkin onnellisempi yhdistelmä, jos
niin loistavat aivot sijaitsisivat hieman järkevämmässä päässä.”990
Kekkosen neljäs hallitus K-ohjelmineen joutui SS:n ankaran arvostelun kohteeksi
välittömästi nimittämisensä jälkeen.991 Kritiikiltä ei välttynyt myöskään pääministeri.
Sanailu alkoi Kekkosen esiteltyä hallituksensa ohjelmaa eduskunnassa heinäkuun 22. päivänä 1953992. SS kritisoi voimakkaasti pääministerin puheenvuoroa ja totesi sen sisältäneen ”jo moneen kertaan vatkattuja” asioita. Lehti oli pettynyt myös siihen, ettei Kekkonen esitellyt K-ohjelmaansa, vaan jätti sen ”salamyhkäisesti” takataskuunsa. Kaiken
lisäksi ”pääministeri ilahdutti maan virkamieskuntaa eräillä huonosti harkituilla kohteliaisuuksilla”.993 Pakinoitsija Jahvetti oli vieläkin kriittisempi. Hänen mielestään pääministeri ”loveksi vain ylimalkaisesti ja pyöreästi hallituksen jättämistä lakiesityksistä”. Pakinoitsija arvelikin Kekkosen puheen aiheuttaneen hymyilyä ”parlamentin paksunahkaisten
poliitikkojen piirissä”. Pääministerin hallitusohjelma ja perustelut eivät vakuuttaneet. Ne
olisivat kyllä ”puolustaneet paikkaansa missä maalaisliiton peräkylän kesäjuhlassa
tahansa, mutta ei enää toki jossain kirkonkylässä”. Jahvetti piti Kekkosta epäluotettavana
ja syytti häntä kansanedustajien ”älyllisen tason aliarvioimisesta”:
- - jos nykyisen Herra Pääministerin selkärangan jäykkyys olisi eräissä asioissa
suoraan verrannollinen hänen älykkyyteensä, niin julistaisimme hänet ilman muuta
omaksi kotijumalaksemme. Toissapäivänä näytti siltä, että Herra pääministeri aliarvioi täydellisesti eduskunnan älyllisen tason ratsastaessaan moisilla pyhäkoululaisille sopivilla sanonnoilla. Oltakoonpa siitä parlamenttimme intelligenssistä
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Jahvetti, ”Niukkasen sirkus” (pak.). SS 26.9.1953.
Nikodemus, ”Kurkotellaanko jo kuutakin? (pak.). SS 10.7.1953. Ks. myös ”Puistotädille” (pak.). SS
8.7.1953.
Nikodemus, ”Sodanuhka väistyi” (pak.). SS 11.7.1953.
Ks. esim. ”Eduskunnan eteen”. 15.7; ””Maan pelastajat”” (jk.). 18.7; Paavo Kuokka, ”Kekkosen IV –
Kivimäen II?” (art.). 19.7; ”Lapsilisät”. 19.7; ”Ei voi onnitella” (jk.). 21.7; ”Pääministerin kaksi lääkettä”.
4.8; ”Hallituksen asema”. 5.8; ”Kaanaan ihme”. 20.8; ””Mitä suurimmalla ilolla””. 26.9; ”Kosinta vai vitsivanhusko?” (jk.). 30.9; Jahvetti, ”Sat sapienti!” (pak.). 21.10.1953.
Kekkosen puheenvuoro eduskunnassa 22.7.1953. Vpptk II 1953, 1 430–1 439.
”Pelinavaus”. SS 23.7.1953.
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muutoin mitä mieltä tahansa, niin eivät kansanedustajat ole sentään puljutettavissa
noin lapsellisilla fraaseilla.
Agressiivisesti hyökännyt Jahvetti ei unohtanut tälläkään kertaa Kekkosen ja kommunistien keskinäisiä suhteita. Hän arveli Kekkosen ”pyjaman taskussa” olleen ”komukoidenkin” varalta jotain yllättävää: ”Voihan sinne sitä paitsi mahtua komukoidenkin varalta
ns. idänkaupan tiimoilta sellaisia täkyjä, että näiden on mahdotonta olla niitä nielaisematta.”994 Jahvetti syytti Kekkosta kommunistien tuella hallitsemisesta ja kysyi: ”Olisiko Kyösti Kallio tyytynyt hallitsemaan kommunistien tuella, kuten nyt Urho Kaleva
Kekkonen?” Pakinoitsija vertasi Maalaisliiton ja Kekkosen toimintaa Vihtori Kosolan
tekemisiin. Kosolan lausahdus ”pyykki on ja pysyy” osoittautui hänen aikanaan virheelliseksi, kun pyykki ei pysynyt. Jahvetti ennakoi Kekkos-politiikalle samanlaista kohtaloa:
”Myöskään Kekkosen pyykki ei pysy ikuisesti, vaikka sitä koetetaankin nyt koristella
nimenomaan punavärillä.” Pakinoitsija neuvoi Kekkosta ja Maalaisliittoa ottamaan ”lusikan kauniiseen käteen” ja aloittamaan neuvottelut muiden poliittisten ryhmien kanssa,
mikäli ne halusivat jatkaa hallituspuolueena myös tulevaisuudessa.995
Jahvetin Kekkoseen kohdistamat syytökset kommunistikytköksistä saavuttivat siihenastisen huippunsa lokakuun 31. päivänä 1953 pakinassa ”Velallinen”. Kekkos-kriittisen
kirjoituksen sanomaa tehostettiin pääministeriä esittäneellä valokuvalla. Jahvetin käyttämä tehokeino oli poikkeuksellinen SS:n pakinahistoriassa sodan jälkeen. Kuvallisia
pakinoita ei oltu SS:ssa aiemmin julkaistu. Jahvetti perusteli Kekkos-kuvan käyttämistä
sillä, että se oli julkaistu vastikään ranskalaisessa aikakauslehdessä Defendre la Veritessä
(Puolustaa totuutta). Pakinoitsija lainasi myös kuvatekstin suoraan ranskalaislehdestä:
”Herra Kekkonen. Hänen hallituksensa on elämästänsä velkaa kommunisteille.”
SS:n pakinoitsija lainasi ranskalaislehden kirjoitusta ja nosti siitä käsittelyynsä kaksi
mielestään keskeistä kohtaa. Ensinnäkin kirjoituksessa kummeksuttiin sitä, että kommunistit olivat tukeneet Kekkosen hallitusta syyskuun lopun työllisyyspolitiikkaa koskeneessa välikysymyksessä996, vaikka pääministeriä oli arvosteltu Suomen ammatillisesti
järjestäytyneiden työläisten piirissä. Toisen esimerkin Jahvetti poimi ranskalaislehden
huomiosta, jonka mukaan Kekkosen hallitus oli ryhtynyt vähentämään virkamiesten
määrä ja alentamaan lapsilisiä. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan olleet liikauttaneet
Suomen kommunisteja, vaikka ne olisivat aiheuttaneet Ranskassa ainakin ”yhden pienen
lakon”. Jahvetti lopetti ranskalaislehden lainaamisen siinä esitettyihin selitysmalleihin
kommunistien menettelystä. Defendre la Veriten mukaan taustalla vaikutti ensinnäkin
pelko. Kommunistit uskoivat, että Kekkosen ministeristön kaatuminen avaisi hallitusportit SDP:lle, mikä olisi ollut kommunistien kannalta ”hirvittävin tulos”. Toiseksi kommunistien käyttäytymiseen vaikuttivat lehden mielestä kauppaneuvottelut, jotka olivat parhaillaan meneillään Suomen ja Neuvostoliiton välillä.
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Jahvetti, ”Kytkykaupan alkutinkiminen” (pak.). SS 24.7.1953.
Jahvetti, ”+ 357,3 astetta Celsiusta” (pak.). SS 30.10.1953. Ks. myös esim. ”Mätäkuun Möllöttelykerho”
(pak.). 2.8; ”Herkkä luonne” (pak.). 5.8; ”Lähtö ja loitsu” (pak.). 7.8; ”Namusedän uhrejako” (pak.).
13.8; ”Yksi naisen silmä” (pak.). 10.9; ”Kuka on hermostunut?” (pak.). 12.9; ”Sairasvuoteen ääressä”
(pak.). 29.9; ”Mitäs minä sanoin?”. 30.9; ”Ei yksi Kekkonen kesää tee” (pak.). SS 28.10.1953. Myös
Timo totesi Kekkosen IV:n vaikuttaneen kommunistien armosta. Timo, ”Varoituksia” (pak.). US
8.10.1953.
Välikysymys 25.9.1953, UKA 21/65.
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Ranskalaislehden kirjoitus tyydytti pääpiirteissään SS:n pakinoitsijaa: ”On mielenkiintoista todeta, että myöskin maamme rajojen ulkopuolella on huomioitu Kekkos-kommunistinen suuntaus suhteellisen oikein.” Jahvetti pitikin Kekkosen ja kommunistien yhteistyökuviota yksinkertaisena. Kyse oli hänen mielestään vain pelistä, jossa kommunistit ja
Kekkonen pelasivat samalla puolen. Pakinoitsija odottikin päivää, jolloin ”velalliseksi”
ajautuneelle pääministerille koitti takaisinmaksun aika: ”Ja kun jollekin on velkaa, niin
vekseli on aina maksettava. Sen tiedämme hyvin me tavallisetkin kansalaiset, puhumattakaan Suomen Pankin johtajasta. Ja komukat ovat juuri niitä Raamatun kertomia velkamiehiä, jotka kiristävät kurkusta velallistaan muutamankin dinaarin takia, vaikka itse ovat
saaneet anteeksi ne 10 000 talenttia, jotka ovat haaskanneet yli 30 vuoden kuluessa tämän
maan itsenäisyyden tuhoamiseksi.”
Jahvetti piti Defendre la Veriten selitystä kommunistien pelosta sosialidemokraattien
hallitusvastuuseen noususta ”varmasti oikeana”. Pakinoitsija halusi kuitenkin korjata lehteen ”lipsahtaneet pikku virheet”, joiden hän uskoi johtuneen vain siitä, ettei Ranskassa
tunnettu ”eräitä tosiasioita”. ”Pikkuvirheistä” pahimpana hän piti selitystä kauppaneuvottelujen vaikutuksesta kommunistien myönteiseen Kekkos-asenteeseen. ”Tässä kohdassa
kiistämme jyrkästi Defendre la Veriten väitteen”, Jahvetti kirjoitti ja kysyi: ”Mitäs tekemistä sellaisella asialla voi olla Kekkosen hallituksen pystyssä pysymisen tai pysymättömyyden kanssa?” Pakinoitsija tähdensi, että kauppaneuvottelut olivat Suomen ja Neuvostoliiton välisiä, ”eivät suinkaan jonkun määrätyn hra Kekkosen sekä Moskovassa nimetyn toisen, nimeltä mainitun henkilön välisiä yksityiskeskusteluja”. Jahvettia ärsytti Kekkosen ympärille luotu sädekehä, jonka turvin vain hän muka kykeni ylläpitämään suhteet
itänaapuriin suotuisina.997 Ärtyisyys Kekkosen ulkopoliittista korvaamattomuutta kohtaan heijastui myös SS:n pääkirjoituspalstalla: ”Jos hyvät naapuruussuhteet olisivat yhden
miehen, Urho Kekkosen, varassa, niin silloin tosiaankin ystävyyssopimuksemme lepäisivät kaltevalla ja kapealla pohjalla.”998 SS:n toimituksessa aavisteltiin Kekkosen tukeutuvan jatkossa yhä enemmän neuvostomyönteiseen ulkopolitiikkaan. Pääministeri rakensikin poliittista uraansa vahvasti itänaapurin suosion ja luottamuksen varaan.
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Jahvetti, ”Velallinen” (pak.). SS 31.10.1953. Ks. myös ”Sinäkin, Brutukseni!” (pak.). SS 5.11.1953.
”Paluu normaalisuhteisiin”. SS 8.11.1953.
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6.3.2 ”On liian monia, jotka himoitsevat nykyisen
pääministerin päänahkaa”
6.3.2.1 Vapaa Sana tukee Kekkosta ulkopoliittisin perustein
VS suhtautui Kekkoseen kaksijakoisesti vuosina 1952–1953. Pääministerin vakauttamispolitiikkaa arvosteltiin, mutta hänen ulkopoliittisia linjauksiaan arvostettiin: ”Siitä, että
maalaisliitolla sodanjälkeisessä politiikassa on eräitä ulkopoliittisia ansioita, saa maalaisliitto kiittää tohtori Kekkosta ja muutamia tämän aatetovereita.”999 Lehti otti Kekkoseen
kantaa kuitenkin harvakseltaan. Hänen toimintaansa pääministerinä kehuttiin, mutta itse
ministeristöä ruoskittiin säälimättä. Esimerkiksi lokakuun 1952 hallituskriisin yhteydessä
VS uskoi Kekkosen hoitavan asian, vaikka hänen ”tavalliset konstinsa” eivät siihen riittäneetkään. Olihan hän aiemminkin selviytynyt ”ihmeteltävällä nokkeluudella ja joustavuudella” vaikeista tilanteista.1000
VS:n pitkään neutraalina jatkunut Kekkos-kirjoittelu terävöityi kesällä 1953 pääministerin tultua julkisuuteen K-ohjelmansa kanssa. Lehden pääkirjoituksen tekijä totesi Kekkosen ohjelmaa esitelleen puheen sisältäneen ”todisteluja, jotka nimenomaan hänen esittäminään vaikuttivat oudoilta”.1001 Lehti tyrmäsi myös itse kus tannustaso-ohjelman:
”Ison Koon ohjelmalla kynitään kansalta kapitalistin kukkaroon.”1002 Toisaalta VS tuki
edelleen Kekkosen pääministeriyttä, vaikka hänen syrjäyttämisensä sisäpoliittisista syistä
olisikin hyväksytty. Tilalle vaadittiin tällöin kuitenkin ”kriisiä ja puunjalostuskapitalistien sekä amerikkalaissuuntauksen ylettömiä vaatimuksia” vastustavaa hallitusta. Muussa
tapauksessa VS ei pitänyt Kekkosen syrjäyttämistä tarkoituksenmukaisena, mikä johtui
hänen ”oikeaoppisuudestaan” ulkopolitiikassa:
Umpikuja siis ei ole erimielisyys taloudellisesta ohjelmasta, vaan nykyinen pääministeri. Pääministerin taloudellista ohjelmaa kohtaan taantumus ei tunne epäilyksiä, ei myöskään hänen kykyjänsä kohtaan, mitä siis? Tunnetaan epäluuloa hänen
ulkopolitiikkaansa kohtaan ja koetetaan aikaansaada ulkopoliittinen suunnanmuutos. Sen tukemiseksi yhdytään - - ”Itäeurooppaa” vastaan.1003
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Hapan, ”Tunne itsesi, maalaisliitto!” (pak.). VS 8.5.1952. Ks. myös esim. Hapan, ”Hatut ja myssyt”
(pak.). 1.5; ”Perustellaanpas pikkusen” (pak.). 6.6; Suti, ”Sataa saatanan hallitus” (pak.). 15.8; ”Kriisejä
ja kriisinpoikasia” (pak.). 28.8; Hapan, ”’Olen läsnä, kun Kekkonen on poissa’” (pak.). 16.10; ”Avoin hallituskriisi”. 18.10; Hapan, ”Kaikilla on hyvä” (pak.). 26.10; Suti, ”Eilistä eduskuntaa” (pak.). 19.11.1952;
Spec., ”Tuppurainen ja Tappurainen ’vakauttamassa’” (pak.). 24.1; ”Kysymys ja vastaus”; Suti, ”Häpäisivät itsensä” (pak.). 28.2; Suihku, ”Etusivu ja sisäsivu” (pak.). 13.3; ”Ystävyyden sisältö”. 5.4; ”Ilman
kansandemokraatteja – ”umpikujaan””. VS 25.4.1953.
”Avoin hallituskriisi”. VS 18.101.1952. Ks. myös esim. Suti, ”Leppoista” (pak.). 6.8; ”Kaatuneen varjossa” (pak.). VS 10.11.1953.
””Luova” tauko vai umpikuja”. VS 22.6.1953.
Utelias, ”Millaista pyykkiä?” (pak.). VS 28.6.1953. Ks. myös esim. ”Hallituspula”. 28.6; Suti, ”Onko selkärankaa?”. (pak.). 6.7; ”Kyökinportaatkin kelpasivat” (pak.). 14.7; Suihku, ”Kekkosen approbaturista”
(pak.). VS 7.8.1953.
”Kansa auttamaan itseään”. VS 8.7.1953.
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Kekkosen IV hallitus ei tyydyttänyt, sen ulkopoliittista linjaa lukuun ottamatta, kansandemokraattien pää-äänenkannattajaa. ”Entinen pääministeri nappasi jälleen hallituspallot käsiinsä”, VS totesi ja ennakoi ”Kekkosen uskollisimmista”1004 kootun hallituksen
elinkaaren jäävän lyhyeksi.1005 Lehden kiukkua lisäsi entisen kokoomuslaisen Eero
Mäkisen nimittäminen kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriksi. VS oli muutenkin
huolissaan oikeistosta. Olihan Kokoomus hyväksynyt esimerkiksi K-ohjelman pääperiaatteet. VS pelkäsi puolueen saavan myönnytyksillään ”vallan ja aseman takaisin”. Lehti
paheksui Kekkosta. ”Tässä sitä nyt ollaan, Kekkonen!”, pakinoitsija Suti (Sulo Kivinen)
totesi tympääntyneenä ja varoitti: ”Kun on antanut pirulle pikkusormen, vie se kohta koko
käden.”1006 VS:n pelko oikeiston valtaannoususta osoittautui aiheelliseksi. Hallitusvastuu siirtyi Kekkosen IV:n hallituksen erottua Sakari Tuomiojan ammattiministeriölle. Siihen nimitettiin useita huomattavia kokoomuslaisia poliitikkoja.

6.3.2.2 ”Vaikeimpana ongelmana ei ole suinkaan Kekkosen persoona”
Hbl:n ja US:n Kekkos-kirjoittelu laantui muiden johtavien sanomalehtien tapaan vuoden
1952 kevään jälkeen. Vain muutamat pääministerin puheet nousivat otsikoihin. Hbl valitsi Kekkosen huhtikuussa ”kuukauden nimeksi” (Månadens namn), jolloin lehti kiinnitti
huomiota pääministerin yksityiselämään ja urheiluharrastuksiin.1007 Sekä Hbl että US
antoivat lokakuun 1952 hallituskriisin yhteydessä Kekkosen ministeristölle tunnustusta
vaikeuksista huolimatta: ”Kekkosen kolmannella hallituksella on ollut huomattavia ansioitakin, mitkä lähinnä näkyvät talouselämän vakautumisessa ja inflaation pysähtymisessä.”1008 Toisaalla US:n pääkirjoituksen tekijä arvosteli eroherkkää Kekkosta: ”Hän on
kahdesti esittänyt eronpyyntönsä ja tätä peukaloruuvia käyttäen saanut vastarinnan raukeamaan.”1009
Muihin johtaviin sanomalehtiin nähden leimallisin piirre oikeistolehtien Kekkos-kirjoittelulle vuoden 1952 lopulla oli niiden puuttuminen Maalaisliiton sisäisiin ristiriitoihin. Vaikka suomenruotsalaisten ja Kokoomuksen pää-äänenkannattajat olivatkin toivoneet Kekkosen pääministerikaudelle jatkoa lokakuun hallituskriisissä, US varoitti ”yliarvioimasta” hänen saavuttamaansa voittoa. ”Jo neljännen kerran kuluvan vuoden aikana
hän joutuu vastatusten oman ryhmänsä niskuroivan siiven kanssa”, lehden pääkirjoituksen tekijä muistutti. Tilanne oli hänen mielestään kärjistynyt Maalaisliiton sisällä vakavaksi. Pelkkä Kekkosen ”nyrkin isku” ei enää suoristanut puolueen rivejä. Esimerkiksi

1004. Suti, ”Uudet” (pak.). VS 12.7.1953.
1005. ”Kekkosen välierä”. VS 10.7.1953. Ks. myös ”Vaarallisille teille”; Suti, ”Ylenkatsottu kanto reen kaataa”
(pak.). VS 15.7.1953.
1006. Suti, ”Kyökinportaatkin kelpasivat” (pak.). VS 14.7.1953.
1007. Cab, ”Statsminister utan privatliv älskar Lappland och stekt sik” (haast.). Hbl 6.4.1952. Ks. myös ”Kekkonens björnjakt inhiberades”. 11.4; ”Vad vårt dagliga bröd är värt”. 19.8; ”Budgeten i riksdagen”. 12.9;
“Laglighet och verklighet”. 18.9. ”Genom måndagsrutan” (pilapiirros). Hbl 13.10.1952; Timo, ”Valtiomiesteko” (pak.). 16.4; ”Maalaisliitto tienhaarassa” (pak.). 27.6; ”Kannan tarkistus”. 19.8; Timo, ”Ikävä
asia – lykätään” (pak.). US 31.8.1953.
1008. ”Hallituspula”. US 18.10.1952. Ks. myös esim. ”Den nya regeringen”. Hbl 25.10.1952.
1009. ”Sisäpoliittinen vuosi 1952”. US 28.12.1952.
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lokakuun hallituskriisi laukesi vasta vaikeasti saavutettuun kompromissiin.1010 US:n
pakinoitsija Timo (J.W. Tuura) vaati Kekkosta laittamaan ”järjestystä sekaisiin rivistöihinsä”.1011
Hbl:n ja US:n Kekkos-kirjoittelu jatkui vielä keväällä 1953 satunnaisena, rajoittuen
edelleen yksittäisten puheiden tai hallituksen toimenpiteiden kommentointiin.1012 Kirjoittelu piristyi vasta toukokuussa Kokoomuksen talouspoliittisen välikysymyksen1013 seurauksena. Sekä Hbl että US pettyivät Kekkosen vastauspuheenvuoroon1014. ”Meidän on
siis edelleenkin tyydyttävä pääministerin vakuutukseen”, Hbl:n pääkirjoituksen laatija
huokaisi. Hän arveli taloudellisen tilanteen synkkenevän entisestään, mutta toivotti kuitenkin onnea hallituksen pyrkimyksille ”kiskoa meidät suosta”.1015 US oli astetta kriittisempi: ”Pääministerin vastaus kokoomuksen välikysymykseen ei tyydyttänyt sitä odotusta, jota laajalti eduskunnan ulkopuolellakin kohdistettiin tähän esiintymiseen.” Lehti
oli odottanut hallitukselta suoria vastauksia talouspoliittisiin kysymyksiin. Kekkonen ei
US:n pääkirjoituksen laatijan mielestä kuitenkaan kiinnittänyt ”ylimalkaisia lupauksia
lukuun ottamatta” riittävästi huomiota näihin kysymyksiin.1016 Myös pakinoitsija Timo
pettyi Kekkosen vastaukseen: ”Paljon puhui, mutta oikeastaan vähän sanoi.”1017
Oikeistolehtien pettymys Kekkoseen osoittautui ennenaikaiseksi. Pääministerin
K-ohjelma tuli julkisuuteen vain reilut kaksi viikkoa Kokoomuksen välikysymyksen jälkeen. Kekkosen kustannusohjelma otettiin oikeistolehdissä tyydytyksellä vastaan. Se
pureutui ”kustannuskriisin olennaisiin kohtiin”. Erityisesti valtion ”menotalouden kasvannaisiin” esitettyjä supistuksia tervehdittiin iloisena.1018 US:n pääkirjoituksen tekijä lisäsi
kuitenkin, että Kokoomuksessa oli valmistauduttu vielä ”pitemmälle meneviin toimenpiteisiin” kuin Kekkosen ohjelma edellytti. Tosin niiden toteuttaminen olisi ollut mahdotonta, minkä kirjoittaja itsekin totesi.1019
Kekkosen neljännen hallituksen nimittäminen ei tyydyttänyt Hbl:ia ja US:ea. Suomenruotsalaisten päälehti osoittautui kuitenkin hieman kokoomuslehteä optimistisemmaksi ja
toivoi, että uudet ministerit ”käyvät taloudellisiin pulmiin käsiksi”. Hbl muistutti kuiten1010. ”Päättynyt näytelmä”. US 25.10.1952. Ks. myös ”Kekkonen III går”. 18.10; ”Den nya regeringen”. Hbl
25.10.1953.
1011. Timo, ”Ojennusta riveihin tahdottaisiin” (pak.). US 23.11.1952. Ks. myös ”Kilvoittelu loppusuoralla”
(pak.). US 20.12.1952.
1012. Ks. esim. ”Kekkonen är mot devalvering” (uutinen). 24.4; ”Den allvarsamma leken” (pilapiirros). 25.4;
”Statsministern osh ”apotekseländet””. 10.5; ”Genom måndagsrutan” (pilapiirros). 18.5; ”De fastlåsta
ståndpunkterna” (jk.). Hbl 21.5.1953; Timo, ”Loppiaisena” (pak.). 6.1; ”Puristusta helpotettava”. 13.1;
Timo, ”Vieras mies talossa” (pak.). 13.2; ”Vanha virsi – mutta kenen vika?” (pak.). 23.3; ”Luottamuspulaa” (pak.). 18.4; ”Umpikujassa” (jk.). 24.4; Timo, ”Roma locuta est” (pak.). 26.4; ”Apteekkia” (pak.). US
28.5.1954.
1013. Junnilan ym. välikysymys 22.5.1953. Vpptk I 1953, 929–931. Ks. esim. Hokkanen 2002, 112–113.
1014. Kekkosen vastauspuheenvuoro ed. Junnilan ym. välikysymykseen 28.5.1953. Vpptk I 1953, 1 019–1023,
1 060–1 065.
1015. ”Ovissheten består”. Hbl 29.5.1953.
1016. ”Välttelevä vastaus”. US 29.5.1953.
1017. Timo, ”Rääppiäisiksi” (pak.). US 31.5.1953. Ks. myös ”Poliittiset ja taloudelliset realiteetit” (pak.). 30.5;
”Arkipäivä juhlan jälkeen”. US 7.6.1953.
1018. ”Kaksi ohjelmaa”. US 13.6.1953. Ks. myös ”Den svåra anpassningen”. 13.6; Toussaint, ”Statspoker”
(pilapiirros). 14.6; ”Statsministern på fältet”. 18.6; Regeringen går”. 28.6, ”I väntan på regeringen”. Hbl
7.7.1953; Timo, ”Oikeus lojaaliseen oppositioon” (pak.). 22.6; ”Hitaita kiireitä” (pak.). 29.6; ”Hallituksen
hajoaminen”. US 30.6.1953.
1019. ”Pitkistyvä hallituskriisi”. US 7.7.1953.
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kin kapeapohjaisen hallituksen haavoittuvaisuudesta: ”Tulee olemaan suhteellisen helppoa kaataa.”1020 US:n pääkirjoituksen tekijä totesi puolestaan kiertelemättä, ettei ”tällaista vähemmistöhallitusta” voitu pitää ”parhaana ratkaisuna”.1021 Oikeistolehdet eivät
pitäneet ongelman ytimenä kuitenkaan Kekkosen persoonaa. US luonnehti pääministerin
vaihtospekulaatioita ennenaikaisiksi. Tilanne olisi lehden mielestä ollut toinen, jos olisi
ollut ”osoitettavissa henkilö, jolla on edellytykset muodostaa eduskunnan enemmistöön
nojautuva työkykyinen ja kriisin ratkaisun takaavan ohjelman pohjalle rakentuva hallitus.” Pääkirjoituksen tekijä korosti kuitenkin, ettei henkilökysymys saanut tulla missään
vaiheessa ”asiallisten näkökohtien” tielle.1022
Myös Hbl paheksui Kekkosen kaatajia: ”On liian monia, jotka himoitsevat nykyisen
pääministerin päänahkaa.”1023 Lehti puolusti pääministerin toimintaa, tulkitsi opposition
hyökkäilyt ”suunsoitoksi” ja vakuutti, ettei ”vaikeimpana esteenä” ollut Kekkosen persoona. Opposition tuli sen mielestä tarkistaa taktiikkansa.1024 Syksyn edetessä Hbl:n
maltti Kekkosta ja hänen neljättä, nilkuttavaa ministeristöään kohtaan alkoi kuitenkin horjua. Pääministerin ylimielisyys uskollisen hallituskumppaninsa, RKP:n toiveita kohtaan
ärsytti puolueen äänitorvea: ”Pääministeri ei näytä suurestikaan välittävän aseveljen toivomuksista ja tunteista, elleivät ne sovellu Maalaisliiton piirustuksiin.”1025 Lopullisesti
Hbl:n luottamus Kekkosen ministeristöön katosi lokakuussa, jolloin lehti katsoi hallituksen pelanneen mahdollisuutensa loppuun.1026 ”Masentava näytelmä” oli aika saattaa päätökseen.1027
Myös US:n pakinoitsijan kärsivällisyys Kekkosta kohtaan rakoili lokakuussa 1953.
Timo käytti asetta, joka oli yleensä nähty SS:n Jahvetin hyppysissä: ”Kekkos-hallitus IV
elää ja vaikuttaa toistaiseksi kommunistien armosta.”1028 Pakinoitsija todisti useissa kirjoituksissaan kommunistien antaneen tukensa Kekkoselle.1029 Hänen käsityksensä yhteistyön syvyydestä vahvistui, kun VS julkaisi Kekkosen ulkopolitiikkaa kehuvia kirjoituksia. ”Noin hartaita ja mielekkäitä ystäviä on herra Kekkosella”, pakinoitsija totesi ja ennakoi yhteistyölle jatkoa: ”Nämä ystävät hyvinkin voivat taas rientää eduskunnassa hallituksen avuksi.” US:n Timon ärtyneisyyttä lisäsivät kommunistilehtien väitteet, joiden
mukaan ”sosdemot ja kokoomuslaiset ovat lännen imperialistien ostamia kätyreitä, jotka
pyrkivät hallitukseen vain syöstäkseen valtakuntamme sotaan, lopettaakseen idänkaupan,
pystyttääkseen tänne diktatuurin, terrorilla hallitakseen”.1030
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”Regeringen Kekkonen IV”. Hbl 10.7.1953. Ks. myös ”Första avsnittet”. Hbl 21.7.1953.
”Uusi hallitus muodostettu”. US 10.7.1953.
”Poliittiset näköalat”. US 4.8.1953. Ks. myös ”Pelinavausta odottaessa”. US 4.9.1953.
”Regering i motvind”. Hbl 1.8.1953.
”Oppositio triumphans”. Hbl 7.8.1953.
”Regeringsbesvär och bekymmer”. Hbl 17.9.1853.
”Samgående i stället för split”. Hbl 8.10.1953. Ks. myös esim. ”Ska det svara så svårt”. 11.10; ”Genom
måndagsrutan” (pilapiirros). 12.10; ”I samma situation”. 26.10; ”Samarbete uteslutet?”. Hbl 29.10.1953.
”Illa bäddat för regeringen”. Hbl 4.11.1953. Ks. myös ”Regeringen går”. 5.11; ”Adjö” (pilapiirros). Hbl
5.11.1953.
Timo, ”Varoituksia” (pak.). US 8.10.1953.
Ks. esim. Timo, ”Paljon selityksiä” (pak.). 9.10; ”Mikä vei luottamuksen” (pak.). US 27.10.1953.
Timo, ”Nähdään kun katsellaan” (pak.). US 30.10.1953. Ks. myös O.H., ”Trapetsitaiteilijat” (pilapiirros).
3.11; Timo, ”Jälkiporeita” (pak.). 6.11; ”Maan tapa” (pak.). US 12.11.1953.
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NÄKEMIIN
ja kiitos hyvästä yhteistyöstä, sanomme ahkeralle työtoverillemme tällä
palstalla.
Miten tullemmekaan toimeen ilman
miestä joka vuosi vuoden jälkeen on
saanut olla keulakuvana tässä ruudussa eikä pian enää saakaan?
Ehkä se onnistuu…
BEZ
(Suomennos Petra Palukka)

Kuva 8. Henrik Tikkanen, Hbl 5.11.1953.

Hbl ja US suhtautuivat Urho Kekkoseen maltillisesti 1952–1953, etenkin hänen kolmannen pääministerikautensa aikana. Kritiikki nosti päätään vasta Kekkosen neljännen
perättäisen hallituksen nimittämisen jälkeen. Arvostelijana esiintyi nimenomaan US:n
Timo, joka syytti Kekkosta kommunistiyhteistyöstä vuoden 1953 lopulla. Muuten johtavat oikeistolehdet suhtautuivat suopeasti pääministeri Kekkoseen. Ne korostivat, ettei
ongelman ydin ollut pääministerin persoonassa, eikä hänen laatimassaan K-ohjelmassa,
vaan kapeassa hallitusrintamassa ja suurten puolueiden, Maalaisliiton ja SDP:n välisissä
ristiriidoissa. Ratkaisu taloudelliseen umpikujaan oli löydettävissä ainoastaan yhteistyökykyisen ja laajapohjaisen hallituksen turvin.
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Kuva 9. Olavi Hurmerinta, US 3.11.1953.

6.3.2.3 ”Tolkkua päässä enemmän kuin monella miehellä yhteensä”
Mk torjui Kekkoseen henkilönä ja poliittisena toimijana kohdistetut sisä- ja ulkopoliittiset syytökset. Lehti tuki voimakkaasti pääministeriä1031. Sen asema yhden miehen äänitorvena korostui, jos mahdollista, entisestään lokakuussa 1952, kun Kekkonen valittiin
Mk:n johtokunnan puheenjohtajaksi. Pääministeri ei tyytynyt enää vain hänen asemaansa
pönkittäneisiin kirjoituksiin. Kekkonen tarttui myös itse kynään ja muotoili Mk:n pääkirjoituspalstalle puolustuspuheenvuoroja jopa omalla nimellään.
Mk:n käsitys pääministerin korvaamattomuudesta ulkopolitiikan takuumiehenä vahvistui varhain 1950-luvulla. Kekkosen sodan jälkeen noudattama Paasikiven ulkopoliittinen
linja, hänen ensimmäisen hallituksensa menestyksekkäät kauppaneuvottelut Moskovassa
1031. Aiemmin Kekkosen hallituksiin suhteellisen myönteisesti suhtautunut maakuntalehti Ilkka muuttui 1952–
1953 Kekkos-kriittiseksi. Syyt liittyivät talouspolitiikkaan ja Kekkosen omavaltaisuuteen Ml:n politiikan
harjoittamisessa hallituksissaan. Peltonen 1993, 143.
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sekä muu ulkopoliittinen aloitteellisuus ja aktiivisuus vakuuttivat. Vaikka Paasikivi johti
Suomen ulkopolitiikkaa presidentin valtaoikeuksin, oli Kekkonen Mk:n kirjoittelussa
nousemassa hänen rinnalleen. Lehti ei ihmetellyt marraskuussa 1952 toteutettua ministerisalkkujaon uudelleenjärjestelyä, jossa Kekkosen vastuulle siirtyivät myös ulkoministerin tehtävät. Opposition ja etenkin kommunistien niskurointi asiaa koskevassa päätöksenteossa sen sijaan ihmetytti. ”Merkitsihän se käytännössä esteiden asettamista”, kirjoittaja
selitti ja totesi ”mielikuvituksen tuotteeksi”1032 kommunistien väittämän, että kyseessä
olisi ulkopoliittinen suunnanmuutos. Äärivasemmiston asenne oli Mk:n pääkirjoituksen
tekijän mielestä ”täysin nurinkurinen”, koska toisaalla kommunistit olivat ”valmiit myöntämään”, että juuri Kekkonen edusti sodan jälkeen noudatettua ulkopoliittista suuntausta.1033 Myös oikeiston väite, että Kekkonen olisi ”vaatinut käsiinsä” ulkoministerin salkun, ärsytti Maalaisliiton päälehteä. Pääkirjoituksen laatija korosti, ettei hallituksen
uusittu paikkajärjestely ollut Kekkosen keksintö. Ulkoministerin salkun siirtyminen
”hänen huostaansa” johtui siitä, että ”maan ulkopolitiikasta vastuussa oleva korkein
johto” oli nimenomaan toivonut tällaista järjestelyä.1034 Mk halusi torjua vaikutelman
vallan itsekkäästä keskittämisestä Kekkoselle.
Mk piti Kekkosen ulkopoliittisia ”ansioita” näkyvästi esillä. Tosin pakinoitsija Tompan Tuomo väitti, että ”olemme tahallisesti aina väistäneet ulkopolitiikkaan puuttumista,
koska se on varsin arka ala”. Hän rikkoi kuitenkin periaatteensa maaliskuun 20. päivänä
1952 analysoidessaan pääministerin kolmivuotiskauden kunniaksi Kekkosen ulkopoliittista toimintaa. Tompan Tuomo (Urho Kittilä) korosti erityisesti Kekkosen I:n hallituskauden aikaisen kauppasopimuksen merkitystä:
- - totuuden nimessä on lopuksi sanottava, että arvosteltakoonpa hänen ensimmäistä hallitustaan miten paljon arvostellaankin, niin eräässä suhteessa tämä hallitus jää historiaan aivan erikoisena hallituksena. Se sai aikaan suuren naapurin
kanssa kauppasopimuksen, jonka vaikutus maamme taloudelliseen elämään oli
varsin suuri. Kyllä maakunnassa kiertää jatkuvasti määrätyn suunnan henkilöitä,
jotka koettavat kuiskutella, että Kekkosen I:n hallituksen pitkäaikaiset sopimukset
olisivat olleet muka ”orjasopimuksia”. Mutta talouselämämme johtavat miehet
ovat aina rehdisti tunnustaneet, että Kekkonen sai aikaan sopimukset, mitkä koituivat vaikeissa olosuhteissa maamme talouselämälle onneksi.1035
Kekkosen ulkopoliittisia kannanottoja ja toimia ei johtavassa lehdistössä juuri moitittu
vielä 1950-luvun alussa. Sen sijaan pääministerin väitetyt kytkökset kommunisteihin tarjosivat herkullisia jutunaiheita etenkin SS:n ja US:n pakinoitsijoille. Mk torjui kommunistisyytökset johdonmukaisesti. Kessu-Pekka (Pentti Sorvali) terästi puolustuspuheenvuorojaan usein myös äärivasemmistoa arvostelemalla. ”Rustasivathan” kommunistit ”yhtenään” ponsilauselmia työläisten ja Suomen kansan nimissä. Pakinoitsija kyseli: ”Miksi
kommunistit eivät sitten ryhdy sanoista tekoihin ja pane lakkoja toimeksi?”1036 Tompan
Tuomo syytti kommunisteja puolestaan juurien kaivamisesta suomalaisen yhteiskunnan

1032.
1033.
1034.
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”Hallituksen uudelleenjärjestely”. Mk 27.11.1952.
”Perääntyivät”. Mk 19.11.1952.
”Hallituksen uudelleenjärjestely”. Mk 27.11.1952.
Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 20.3.1953.
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 10.5.1952. Ks. myös ”Eräs vaalien ennusmerkki”. 12.2.
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alta. Ne olivat hänen mukaansa kehottaneet Itä- ja Pohjois-Suomen työttömiä ”kiihoituskokouksiin”.1037
Mk:n kirjoittajat kiinnittivät huomiota erityisesti SS:n pakinoitsijan esittämiin kommunistisyytöksiin Kekkosta ja Maalaisliittoa kohtaan. Kessu-Pekka selitti ne ”ilkeämieliseksi” ja ”helppohintaiseksi” vaalipropagandaksi. Hänen mielestään Jahvetin syytöksillä
oli kuitenkin selvä motiivi: ”Tosiasiassa sossit itse haluaisivat saada kommunistit avukseen ja tuekseen porvarillisen hallituksen kaatamisessa.”1038 Se onnistui parhaiten tulehduttamalla Maalaisliiton ja kommunistien välit. Mk kielsi kaikki Kekkosen ja kommunistien väitetyt yhteydet. Tompan Tuomo selitti väitteet jopa niin ”liikuttaviksi” ja ”kieroiksi”, ettei tiennyt ”pitikö itkeä vai nauraa”.1039 Tunteet kuohuivat myös Kessu-Pekalla.
Hän ampui täyslaidallisen Jahvetin niskaan:
Kun sossien kynänikkari, joka lisäksi on kansanedustaja, juttelee tuollaista soopaa,
niin täytyy sanoa, että onpa totisesti pojilta pää kuumentunut. Kansandemokratioissa vallitsee sellainen komento, että jos siellä joku pieksisi suutaan istuvan hallituksen päämiestä vastaan samaan tyyliin kuin SS:n jorinoitsija, niin asianomainen
olisi äkkiä kalterien takana tai kukaties killuisi narun jatkona. Mutta täällä sopii
aukoa pärstäänsä niin paljon kuin hyvin rasvatut leukaperät kestävät.1040
Mk ei sietänyt Kekkos-kritiikkiä. Reaktioherkkyyttä lisäsivät vuoden 1954 eduskuntavaalit, joissa pelättiin ”vasemmistovoittoista” vaalitulosta.1041 Lehti luonnehti jo lokakuun 1952 hallituskriisiä vaaleja ajatellen ”pahaksi asiaksi” ja ”onnettomaksi tapahtumaksi”.1042 Mk oli katkera hallituspulan ”aiheuttaneille” maataloustuottajille ja toivoi
heille ”good williä”. Kriisin ratkeaminen luettiin Kekkosen ansioksi. Saavutettu lopputulos edusti Mk:n mukaan Maalaisliiton yleistä mielipidettä. Puolueen sisäisistä ristiriidoista hallituspulan aikana ei kirjoitettu lehdessä riviäkään.1043 Päinvastoin, Mk:n pääkirjoituksen tekijä vakuutti, että ”puheet maalaisliiton suurista sisäisistä erimielisyyksistä ja
ristiriidoista ovat vailla todellisuuspohja”.1044 Kekkonen oli lehden mielestä ”itseoikeutettu” tehtäväänsä, eihän muita pääministeriehdokkaita ollut edes ilmaantunut. Mk tekikin suoraviivaisen, mutta sille tyypillisen johtopäätöksen pääministerinsä asemasta:
Suuren yleisön keskuudessa vallitsee varmasti myös se käsitys, että tohtori Kekkonen on ainoa henkilö, joka voi tulla kysymykseen - - onhan hänen asemansa
vakauttamispolitiikan toteuttajana kuluneiden kolmen vuoden hallitusaikana vahvistunut ja vakiintunut. Yleisesti myönnetään, että viime aikoina saavutetut tulokset talouselämän tervehdyttämisessä ja rahan arvon vakiinnuttamisessa ovat suurelta osalta tohtori Kekkosen johtaman politiikan ansiota.1045

”Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 17.3.1953.
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 2.10.1953.
Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 4.10.1953.
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.) Mk 22.10.1953.
Ks. esim. ”Hallituspula uhkaamassa”. Mk 17.10.1952.
”Hallituksen nurinmeno”. Mk 18.10.1952.
”Linjoja selvitellään”; ”Goodwill” (jk.). Mk 21.10.1952. Ks. myös ”Hallituksen nurinmeno”. Mk
18.10.1952.
1044. ”Puoluevaltuuskunnan toteamuksia”. Mk 5.12.1952.
1045. ”Entiselle pohjalle”. Mk 22.10.1952. Ks. myös Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). 24.10; ”Myönteinen
ratkaisu”. Mk 25.10.1952.
1037.
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Mk piti Kekkosen sisäpoliittisia linjauksia oikeina, vaikka ongelmia sinänsä ei kiistetty. Myönsihän pääministerikin ”nöyrästi” vaikeudet.1046 Toisaalta hallituksen sisäpoliittisia saavutuksia pidettiin nimenomaan Kekkosen aikaansaannoksina. Esimerkiksi
veturimieslakon peruuntuminen joulukuussa 1952 luettiin pääministerin ansioksi. Mk
totesi tyytyväisenä ”miltei väistämättömältä näyttäneen lakon” peruuntumisen ja kiitti
Kekkosta: ”Siitä lankeaa kiitos erityisesti pääministerille, jonka päättävä esiintyminen sai
veturimiehet vetämään viime hetkessä jarrut päälle.”1047 Kuvaava oli myös lehden näkemys Kekkosen kannalta tapahtumarikkaasta vuodesta 1952. Pääkirjoituksen tekijä käsitteli kyseisen vuoden sisäpoliittisia oloja otsikolla ”Rauhallisten olojen vuosi”.1048
Vuosi 1953 ei tuonut muutosta Mk:n suhtautumisessa Kekkoseen, joskin hän ryhtyi
myös itse puolustamaan itseään lehden palstoilla. Maalaisliiton päälehti jatkoi taistelua
pääministerin puolesta. Esimerkiksi Arvo Korsimo kirjoitti kokemuksistaan, joita hänelle
oli kertynyt Kekkosen seurassa tehdyltä pitäjäkierrokselta. Maalaisliitto ja Kekkonen
muodostivat hänen mielestään oljenkorren, johon maaseudun väki tarrasi: ”Kaikki totesivat ajan ankeuden ja suuret vaikeudet, mutta olivat sitä mieltä, että jos tämän avulla päästään vakaantuneeseen elämään niin maamies kyllä kestää, vaikkapa kärsien. Yleensä peljättiin uuden inflaatiovyöryn liikkeellepääsyä ja sanottiin, että maalaisliiton ja Kekkosen
on sitä edelleen määrätietoisesti vastustettava ja jos toiset piirit päästävät inflaation irti ei
maalaisliiton ja Kekkosen pidä siinä liemessä olla mukana, niin tuumivat maakuntien
miehet yksimielisesti.”1049
Mk joutui keväällä 1953 vastaamaan toistuvasti kritiikkiin, jota maan talouspolitiikkaa
kohtaan esitettiin. ”On tietenkin myönnettävä, että noudatettu talouspolitiikka ei ole ollut
vailla virheitä ja puutteita”, pääkirjoituksen tekijä myötäili arvostelijoitaan, mutta seisoi
pääministerin johtaman poliittisen suuntauksen takana: ”On helppohintaista puhetta väittää, että vaikeudet olisivat vain hallituksen talouspolitiikan syytä.” Lehti kehotti arvostelijoita muistamaan ne epäedulliset ”lähtökuopat”1050, joista vakauttamispolitiikkaa oli täytynyt toteuttaa.1051 Mk nimesi sisäpoliittisten ongelmien keskeiseksi syyksi taloudellisen
laskusuhdanteen. Esimerkiksi puun ja paperin hintojen lasku ja niiden vientimarkkinoiden
epäsuotuisa kehitys eivät Kessu-Pekan mielestä olleet mitenkään hallituksen estettävissä,
”vaikka Kekkonen ja kumppanit olisivat kuinka paukutelleet nyrkkiään valtioneuvoston
linnassa”.1052
Taloudelliset ongelmat syvenivät kevätkesällä 1953. Mk katsoi kuitenkin luottavaisesti
tulevaisuuteen, eihän Kekkonenkaan ollut heittänyt vielä ”kirvestä järveen”.1053 Pakinoitsija Kessu-Pekka vesitti väitteitä epävakaista oloista, mitä tuki myös pääministerin rauhallinen esiintyminen. ”Hänen sävynsä oli rauhallinen, jopa usein leppoisa ja huumorin
kultaama”, pakinoitsija kirjoitti huhtikuussa 1953 ja jatkoi: ”Varsin hyvinvoivalta ja
Lapin auringon alla ruskettuneelta pääministeri muuten vaikutti.” Kessu-Pekka kumosi
samalla vihjailut Maalaisliiton sisäisistä erimielisyyksistä. Pääministerin ”sitkeisiin” pon1046.
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”Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 30.4.1952.
”Jarrut päälle”. Mk 2.12.1952.
”Rauhallisten olojen vuosi”. Mk 28.12.1952.
ArKo., ”Pääministerin matkassa pitäjiä kiertämässä” (matkakertomus). Mk 17.1.1953.
”Rauhallisten olojen vuosi”. Mk 28.12.1952.
”Vaikeuksien pääsyyt”. Mk 8.2.1953.
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 15.2.1952.
”Maalaisliiton kanta”. Mk 24.4.1953.
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nisteluihin taloudellisen tilanteen vakaannuttamiseksi yhdyttiin puolueessa ”poikkeuksetta”.1054
Kessu-Pekka torjui vaatimukset pääministerin vaihtamisesta. ”Toistaiseksi maalaisliitto päättää itse, onko se mukana jossakin hallituksessa ja kenet se hyväksyy pääministeriksi, ketä ei”, pakinoitsija vakuutti. ”Niin että herrojen suunnitelmat Kekkosen kanssa
vai ilman- ´ainakin pääministerin` vaihtamisesta ovat vain toiveita.”1055 Kessu-Pekka
paheksui erityisesti HS:n pyrkimyksiä ”heittää Kekkonen pellolle”.1056 Myös Hela
(Kalevi Kuusela) pahoitteli Kekkosen kaatajia: ”- - maassamme on määrätty klikkiryhmä, joka Helsingin Sanomia äänitorvenaan käyttäen ponnistelee ainoana tavoitteenaan tri Kekkosen syrjäyttäminen - - . Heidän mielestään tasavalta olisi pelastettu, jos
Kekkosen tilalle olisi saatu joku mukautuvaisempi mies.”1057 Kekkosen syrjäyttämispyrkimysten lisäksi pakinoitsija Kessu-Pekkaa ärsytti HS:n kritiikki K-ohjelmaa vastaan.
”Tuo on jo törkeää”, hän kirjoitti. ”Sitä paitsi se on epäjohdonmukaista ja tolkutonta.”
Myös US:n ”venkuilu” K-ohjelmaa vastaan tuomittiin.1058
Kekkosen kolmannen hallituksen kaatuminen oli karvas pala niin Maalaisliitolle kuin
sen helsinkiläiselle pää-äänenkannattajallekin. Katkeruus kohdistettiin erityisesti sosialidemokraatteihin, jotka olivat ”valinneet” mieluummin hallituspulan. Mk antoi ministeristölle kuitenkin runsaasti tunnustusta. ”Kekkosen kolmannen hallituksen toiminta on tuottanut maalle monessakin suhteessa hyviä tuloksia.” Sisäpoliittisia oloja lehti kuvasi rauhallisiksi, ”vaikka hallitustoiminnassa on silloin tällöin ilmennyt rakoilua”. Maata oli
voitu johtaa ”täysin rauhallisesti”, eivätkä edes kommunistit olleet saaneet aikaan ”levottomuusilmiöitä”. Kaikkein merkittävimpänä saavutuksena Mk piti kuitenkin suotuisaa
ulkopoliittista kehitystä. Sen perusta oli lehden mielestä luotu Kekkosen I:n hallituksen
aikana ja kiitos kuului sen pääministerille: ”Yleisesti on tiedossa, että ulkopolitiikan hoitamisessa on pääministerillä ollut keskeinen asema.”1059 Ulkopolitiikkaa alettiin pitää
entistäkin selvemmin nimenomaan Kekkosen ansiona.
Hallituskriisin pitkittyessä kesällä 1953 Mk yllätti lukijansa rohkealla aloitteellaan.
Lehti oli valmis uhraamaan pääministerinsä hallitusohjelman puolesta: ”Jos Kekkosen
henkilö on esteenä sen aikaansaamiselle, uskomme, että maalaisliitto on valmis etsimään
toisen henkilön hänen tilalleen. Nyt ei ole kysymys miehestä, vaan ohjelmasta. Jos
ohjelma toteutuu, on mies sivuasia.”1060 Pääkirjoitus oli Kekkosen itsensä käsialaa ja jäi
lopulta vain koeluotoiseksi toimenpiteeksi. Olihan pääministerillä jo etukäteen tiedossa,
ettei laajapohjaista hallitusta saataisi muodostettua K-ohjelman ympärille sosialidemokraattien vastustuksen vuoksi. Kekkonen joutuikin tyytymään kapeapohjaiseen vähemmistöhallitukseen. Tulos ei tyydyttänyt edes Mk:aa: ”On myönnettävä, että hallituskriisin
saama ratkaisu ei ollut paras mahdollinen.” Lohdullisinta asiassa oli pääministerin henkilö, joka takasi sen, ”että tähänastista hyvien suhteiden säilyttämistä ja lujittamista kaik-

Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 24.4.1953. Ks. myös ”K-ohjelma vuorossa”. Mk 31.5.1953.
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 9.6.1953.
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 14.6.1953.
Hela, ”Neljäs” (pak.). Mk 10.7.1953.
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 14.6.1953. Ks. myös ””Pistokokeita””. 8.8; ”Hallitus ja
oppositio” (jk.). 2.9; ”Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 27.9.1953.
1059. ”Eronneen hallituksen toiminta”. Mk 1.7.1953.
1060. ”Laajapohjaisen hallituksen suunnittelu”. Mk 4.7.1953.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
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kien kansojen kanssa, mutta eritoten naapurikansoihimme sekä idässä että lännessä, edelleenkin jatketaan.”1061
Pääministerin persoona ei tyydyttänyt kaikkia. Kekkoseen alettiin yhä laajenevissa piireissä kyllästyä. Mk joutui suuntaamaan aiempaa runsaammin voimavarojaan pääministerin erovaatimusten torjumiseen. Arvostelun kärjistyessä myös Mk:n puolustuspuheenvuorojen sävy jyrkkeni. Kekkos-kritiikkiin tympääntynyt Kessu-Pekka vakuutti heinäkuun
lopulla 1953, että ”Urho Kalevalla on tolkkua päässään enemmän kuin monella miehellä
yhteensä”. Hänen mielestään koko Kekkos-vastaisen taistelun taustalla oli ”erinäisiä
pamppuja”, jotka eivät ”tykänneet” Kekkosesta.1062 Pääministerin parjaus oli pakinoitsijan mielestä ”kehitetty huippuunsa”.1063 Sanailu yltyi lopulta niin kiivaaksi, että Kekkonen ryhtyi itse levittämään öljyä laineille. Hän selvitti käsityksensä maamme sisäpoliittisesta tilanteesta Mk:n pääkirjoituspalstalla elokuun 9. päivänä 1953.1064
Kekkosen IV hallitus ajautui pian nimittämisensä jälkeen umpikujaan. Mk hälvensi jälleen huhuja kriisistä ja korosti Kekkosen rauhallisuutta hallituspulan kynnykselle saakka.
Pääministeri ei vastannut parjaajien syytöksiin, vaan säilytti asiallisuutensa loppuun
saakka: ”Ei olisi ollut ihmettelemistä, vaikka pääministeri olisi käyttänyt tilaisuutta vastatakseen kärjekkäästi ja raisusti niihin lukuisiin asiattomiin syytöksiin ja tarkoituksellisiin
vääristelyihin, joiden alaiseksi hallitus ja nimenomaan sen päämiehen toimenpiteet ovat
joutuneet”. Kekkosen puhe oli kuitenkin ”tiukan asiallinen ja sen sävy rauhallinen ja
rakentava”, Mk:n pääkirjoituksessa todettiin.1065
Pääministerin näennäinen rauhallisuus ei pelastanut ministeristöä. Kekkosen neljäs
hallitus kaatui, mikä koetteli puolueen pää-äänenkannattajan sietokykyä. Pettynyt Mk
sysäsi vastuun tapahtuneesta Kekkosen poliittisille vastustajille. Lehteä harmitti pääministeriin henkilökohtaisesti kohdistunut ”ala-arvoinen ajojahti”:
Ei ole ollut miellyttävää seurata sitä ajojahtia, mikä nykyiseen hallitukseen ja erityisesti sen päämieheen on kohdistunut - - asialliset näkökohdat ovat saaneet väistyä poliittisten ja muiden, usein ala-arvoisten vaikuttimien tieltä. Tätä on surkeata
sanoa, mutta se on totta - - . Maalaisliitto, jonka edustama ohjelma ei ole kelvannut
oppositiolle ja jonka luottamusmies on sekä sosialidemokraattien että oikeiston
suulla julistettu sopimattomaksi pääministerin paikalle, jää mielellään seuraamaan
sivusta, millä tavoin oppositio kriisin selvittää.1066

1061. ”Kolmannesta neljänteen”. Mk 10.7.1953.
1062. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 26.7.1953. Ks. myös esim. ”Ei säästäjien kustannuksella”.
12.7; ”Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 22.7; 24.7; ”Oikeisto vasemmiston aseenkantajana”. Mk
27.10.1953.
1063. Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 22.8.1953.
1064. Urho Kekkonen, ”Mistä on ollut oikein kysymys”. Mk 9.8.1953. Ks. myös ”Sosialidemokraatit vahvistavat” (jk). 12.8; Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 21.8; ”Aiheettomia moitteita”. Mk 1.10.1953.
1065. ”Sovinnollisia sanoja”. Mk 4.11.1953.
1066. ”Hallitus eronnut”. Mk 5.11.1953. Ks. myös ”Heikko esitys”. 17.11; Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos”
(pak.). Mk 17.11.1953.
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6.3.3 Kekkosen ulkopoliittinen lausunto kuohuttaa
6.3.3.1 ”Poliittinen pommi”
Kekkonen oli harmissaan neljännen hallituksensa kaatumisesta. Tyytymättömyys purkautui haastattelussa, jonka hän antoi Mk:lle marraskuun 18. päivänä 1953.1067 Haastattelu
oli Kekkosen itsensä käsialaa. Se oli suunniteltu huolellisesti, mistä kertovat UKK-arkistosta löytyneet luonnokset haastattelutekstistä. Jokainen esille nostettu asia oli tarkkaan
harkittu. Lausunto oli valmis jo marraskuun 10. päivänä, mutta sen julkaisuajankohtaa
lykättiin, kunnes Tuomiojan hallitus oli nimitetty tehtäväänsä 17.11.1953.1068
Kekkonen paljasti ”haastattelussaan” käyneensä yksityisiä keskusteluja neuvosto-lähettiläs Viktor Lebedevin kanssa kauppapoliittisista asioista lokakuun lopulla
1953. Hän kertasi neuvottelujen kulkua ja esitti niiden aikana saamansa tarjoukset, jotka
toteutuivat vain sillä edellytyksellä, että Suomessa jatkettaisiin YYA-sopimuksen
mukaista ulkopolitiikkaa. Kekkonen kertoi saaneensa suullisen lupauksen, jonka mukaan
NL voisi maksaa 10–15 prosenttia idän viennistä länsivaluuttoina. Neuvostolähettiläs
Lebedevin kanssa oli neuvoteltu myös Suomelle myönnettävästä lainasta1069 ja Saimaan
kanavan käyttöoikeudesta. Kekkonen korosti, ettei neuvotteluissa sivuttu Suomen hallituskysymystä. ”Aloitin edellä selostamani keskustelun sanomalla, että edellytän Suomen
hallituskysymyksen jäävän tämän keskustelun ulkopuolelle.” Haastattelun sanoma ja tarkoitus olivat kuitenkin selvät. Kekkosen IV hallitus oli kaadettu liian aikaisin, mikä oli
maallemme vahingoksi. ”Minun täytyy myöntää, että niiden näköalojen valossa, joita
edellä olevat tiedot antavat, en olisi suonut hallituksen kaatuvan vielä marraskuun 4. päivänä”, Kekkonen selitti viitaten keskusteluihinsa Lebedevin kanssa. ”Olisin toivonut, että
eronnut hallitus olisi ehtinyt saada valmiiksi kauppasopimuksen Neuvostoliiton kanssa
tulevalle vuodelle.”1070
Paasikivi keskusteli Tuomiojan ja Törngrenin kanssa Kekkosen haastattelusta samana
päivänä, jolloin se julkaistiin Mk:ssa. Presidentti merkitsi neuvottelun jälkeen päiväkirjaansa: ”Sekä Törngren että Tuomioja luulevat, että tämä tulee vahingoittamaan Kekkosta.”1071 Ennakointi osui oikeaan. Haastattelu aiheutti johtavassa lehdistössä kiivaan
keskustelun. Vastustajat saivat hyökkäykselleen lisäpontta uutistoimisto AP:n uutisoinnista, missä vihjattiin, ettei Kekkonen uskonut Tuomiojan hallituksen kykenevän lunastamaan Lebedevin lupauksia.1072 Vaikka uutistoimiston kirjeenvaihtaja Anne-Marie Snell1067. ”Osasta idän vientiämme luvassa maksu läntisissä valuutoissa?” (haast.). Mk 18.11.1953.
1068. Ml:n ed.ryhmän ptk 19.11.1953, KMA; Kok. ed.ryhmän ptk 19.11.1953, PTA; RKP:n ed.ryhmän ptk
19.11.1953. SCA; Haastatteluluonnokset. UKA 3/8; 21/31.
1069. Hannu Rautkallion mukaan Mihail Kotov oli saanut valtuudet tarjota Suomelle edullisia järjestelyjä,
mikäli Kekkonen jatkaisi pääministerinä. Rautkallio 1999, 28. Ks. myös Rautkallio 1990, 237; 1991, 27–
28. Paasikivi ei hyväksynyt tarjousta. J.K. Paasikivi 31.10.–4.11.1953. Paasikivi 1986, 372–377.
1070. ”Osasta idän vientiämme luvassa maksu läntisissä valuutoissa?” (haast.). Mk 18.11.1953. Kekkosen lausunnosta lisää ks. Hyvämäki 1977, 402; Suomi 1990, 283–285; Hokkanen 2002, 126; Lehtinen 2002, 234–
238. Rautkallion mukaan Kekkonen turvautui ”viimeiseen, hänen käytössään olevaan keinoon”. Rautkallio 1990, 232.
1071. J.K. Paasikivi 18.11.1953. Paasikivi 1986, 382–383.
1072. Ks. esim. Rautkallio 1990, 234–235.
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man oli tapahtuneeseen syytön, kytkettiin uutinen Kekkosen huhuttuun naisystävään. Syrjäytetty pääministeri sai niskoilleen syytöksiä ”hametiehen”1073 turvautumisesta.1074
Kekkosta lyötiin henkilökohtaisesti laajalla rintamalla raskain asein. Johtava lehdistö
arvosteli häntä ankarammin kuin kertaakaan aiemmin sodan jälkeen. Kriittisimmin Kekkosen paljastuksiin suhtautuivat HS, SS ja US. Myös Hbl paheksui haastattelua. Suopeimmin lausuntoa kommentoivat Mk ja VS.
Valtakunnan päälehti kuvasi Kekkosen haastattelua ”poliittiseksi pommiksi”. Lehti
kiinnitti huomiota ensinnäkin siihen, että eronnut pääministeri näytti vain ”mitalin toista
puolta”. Kekkonen ei sanonut mitään niistä suorituksista, joilla Suomen ”olisi ostettava”
Neuvostoliiton myönnytykset. Lehti epäili itänaapurin pyyteettömyyttä: ”Jos mitään vastapalveluksia ei vaadita, niin mikä estäisi Neuvostoliittoa jo nyt maksamasta viennistämme ulkomaisilla valuutoilla.” Myöskään Kekkosen todistelut hallituskysymyksen
sivuuttamisesta neuvotteluissa eivät vakuuttaneet. HS ihmetteli, miksi hän sitten selitti,
että ”hyvät suunnitelmat ovat rauenneet hänen jouduttuaan vastoin tahtoaan eroamaan”.
Lehti paheksui Kekkosen taipumusta esiintyä ulkopolitiikan johtajana:
Millä valtuuksilla tri Kekkonen on neuvotellut, varsinkin kun eduskunnan ulkoasiain valiokuntaa ei tiettävästi ole millään tavoin informoitu. Nähtävästi tri Kekkonen on käsittänyt niin, että hän voi yksin tehdä ulkopolitiikkaa. Mitään tällaista
oikeutta ei pääministerillä hallitusmuodon mukaan ole.1075
HS:n mielestä Mk:ssa julkaistu Kekkosen haastattelu osoitti, ettei hän ollut mukautunut syrjäytetyn asemaansa. Se ei kuitenkaan oikeuttanut purkamaan katkeruutta tavalla,
johon hän oli syyllistynyt. Nimimerkki Istuva tuomari vaati HS:n toimitukselle lähettämässä kirjeessään rikoslakiin1076 vedoten virallista selvitystä Kekkosen paljastuksista.1077 Olihan hän vuotanut ”ankarasti salassa pidettyihin kauppaneuvotteluihin liittyviä valtiosalaisuuksia vähääkään ajattelematta tällaisen menettelyn seurauksia” ja saattanut pääministeri Tuomiojan tahallisesti hankalaan välikäteen. HS kritisoi Kekkosta voimakkaasti. Lehden Kekkos-suhdetta kuvasi pääkirjoituspalstalla esitetty toteamus: ”Tuntuu siltä, että hän joutui lähtemään pikemminkin liian myöhään kuin aikaisin.”1078
SS oli Kekkos-kritiikissään valtakunnan ykköslehteä suorasukaisempi. Jo lehden
ensimmäisen asiaa käsitelleen pääkirjoituksen otsikko ”Sairautta vai provokaatiota?” oli
kuvaava. Pääkirjoituksen laatija hyökkäsi rajusti Kekkosta vastaan:
Lienee ainutlaatuinen tapaus Suomen ja minkään maan historiassa, että joku tunnettu kansalainen tiedottaa julkisuuteen ensimmäisen luokan ulkopoliittisia, kes1073. Ilmaisu ruotsinkielisen poliittisen viikkolehden Appellin palstoilta. Virkkunen 1976, 127.
1074. Ks. esim. Anne-Marie Snellman Kekkoselle 20.11.1953 liitteineen, UKA 21/31; Kekkonen Paasikivelle
22.11.1953, JKPK I:4. KA; Suomi 1990, 286. Hannu Rautkallion mukaan Snellman sai Kekkosen haastattelun käsiinsä jo 17.11 ”kansainväliseen ennakkomainontaan”. Anne-Marie toimitti uutisen Tukholman
kautta Lontooseen, jossa The Times julkaisi Kekkosen ja Lebedevin keskustelun pääkohdat samana päivänä, jolloin haastattelu oli Mk:ssa. Rautkallio 1990, 233. Ks. myös Rentola 1997, 306–317.
1075. ”Kekkosen paljastuksia”. HS 19.11.1953.
1076. ”Jos virkamies huolimattomuudellaan, laiminlyönnillään tai varomattomuudellaan on aiheuttanut sellaisen virassa tietoonsa saamansa seikan ilmitulemisen, joka Suomen ulkonaisen turvallisuuden tähden tai
sen oikeuksien tahi taloudellisten tai muiden etujen suojelemiseksi on pidettävä salassa; rangaistakoon
vankeudella tai sakolla.” L 18 lokak. 1939, Ri 40 6a §. Lakikirja 1951, 206.
1077. Istuva tuomari, ”Virkamiehen vaitiolovelvollisuus” (kirje HS:n toimitukselle). HS 20.11.1953.
1078. ”Kekkosen paljastuksia”. HS 19.11.1953. Ks. myös Kari, (pilapiirros). HS 20.11.1953.
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keneräisiä neuvotteluaiheita ja juurta jaksaen lavertelee julki tietoja, jotka hän on
maan pääministerin ominaisuudessa saanut haltuunsa. Kaksin verroin hämmästyttävää on, että gulaus viriää heti sen jälkeen, kun asianomainen on vapautettu pääministerin tehtävistä - - . Ulkopoliittiset aiheet on Suomen kansan ja erityisesti sen
johtajien kovan kokemuksen koulussa opittu ymmärtämään vähintäänkin arkaluontoisiksi, mutta nyt tulee eteemme keskellä päivää mies - - ja kertoilee kadunkulman eukkojen tapaan julki tietoja, joita hän on valtakunnan eräällä kaikkein
vastuunalaisimmalla paikalla ollessaan hankkinut tietoonsa - - .1079
SS:n mielestä ulkopoliittisesti arkaluontoisten tietojen paljastaminen ei ollut mitenkään
puolusteltavissa. Lehti luonnehti Kekkosta ”ylirasittuneeksi” ja hänen haastattelunsa luomaa asetelmaa vaaralliseksi. Sen tavoitteena oli pääkirjoituksen tekijän mielestä kariuttaa
Neuvostoliiton Suomea koskevat suunnitelmat, jolloin syy ”ulkopoliittisesta negatiivisuudesta” saatiin vieritettyä helposti Tuomiojan hallituksen harteille. SS tulkitsi Kekkosen
ulkopoliittiset paljastukset taktiseksi vedoksi, jolla korostettiin hänen korvaamattomuuttaan itäsuhteiden ylläpitäjänä. Lehti luonnehti menettelyä ainutlaatuiseksi, hämmästyttäväksi ja ”kiusalliseksi varoittavaksi esimerkiksi siitä, miten vaikeata asianomaiselle itselle
ja vaarallista kansakunnalle on vaihtelevamielisen ja pälkähdysten valtaan joutuvan poliitikon työskentely suurempien kysymysten keskellä”.1080
Äskeinen pääministeri (eukoille): Olettekos kuulleet
ja tiedättekös kun tapahtuu
ihmeitä kun Suomi käy
neuvotteluja hyvin salaisia
neuvotteluja, ja Suomi saa
lainan niin että valtion talous pysyy ensi vuonna
pystyssä ja Suomi saa Saimaan kanavan mutta en voi
sanoa enempää enkä voi lisätä mitään kun kaikki on
vielä kesken ja saa nähdä
tuleeko siitä enää mitään
kun minun piti erota ja tät
tät tät…

Kuva 10. PK, SS 20.11.1953.

1079. ”Sairautta vai provokaatiota?”. SS 19.11.1953. Vrt. Lehtinen 2002, 236 (ja alaviite 724). Lehtinen käyttää
pääkirjoitusta, muttei ei ole ilmeisesti tutustunut siihen, koska ilmoittaa sen julkaistun HS:ssa. Virhe toistuu myös Erkki Tuomiojan teoksessa ”Sakari Tuomioja”. Tuomioja 1986, 230 (ja alaviite 35).
1080. ”Sairautta vai provokaatiota?”. SS 19.11.1953. Ks. myös ”Entinen pääministeri paljastelee neuvotteluvaiheisia ulkopoliittisia salaisuuksia” (uutinen). 19.11; SS 11.12.1953.
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SS:n Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen) käsitteli Kekkosen haastattelua peräti kolmessa peräkkäisessä pakinassaan. Niiden perusvire oli erittäin Kekkos-kriittinen. Pakinoitsijan kynä
sivalsi suoraan Kekkosta. Pakinasarjan ensimmäinen osa julkaistiin marraskuun 19. päivänä 1953. ”Jouduttuaan vihdoinkin jättämään korkean, melkeinpä Suomen kansan silmissä jo perinnölliseksi julistetun paikkansa hän on avannut eilisessä Maakansassa sanaisen arkkunsa”, Jahvetti aloitti ja moitti Kekkosen ”erikoislaatuista diplomaattista menettelyä” hänen ”leuhkiessaan” Neuvostoliiton yksityisissä neuvotteluissa tekemistä tarjouksista. Pakinoitsija nimitti Kekkosen toimintaa ”koltiaisdiplomatiaksi”. Hän ihmetteli entisen pääministerin tapaa ”lohkoa julkisuudessa lehtien palstoilla ummet ja lammet” ja
arveli ironisesti, että Kekkosesta oli tulossa Tuomiojan hallituksen ”kunniapääministeri”.1081
Jahvetti jatkoi Kekkosen paljastusten käsittelyä seuraavana päivänä, jolloin hän keskittyi lausuntoon juridiselta kannalta. Pakinoitsija kertasi 1939 hyväksytyn rikoslain 6a §:ää,
jonka nojalla haastattelu joutui arveluttavaan valoon. ”Ilmeisesti lakitieteen tohtori Kekkonen on siis tulkinnut e.m. pykälää siten, että virkamiehellä ei ole enää vaitiolovelvollisuutta sen jälkeen, kun hän on jobinsa jättänyt”, pakinoitsija pohtii. Hän kannatti asian
viemistä ”valtakunnanoikeuteen”, vaikka ”mitään erikoistuomioistuinta emme tule vaatimaan, kuten tri Kekkonen v. 1945”. Jahvetti vihjaisi erikoistuomioistuimella sotasyyllisyysprosessiin ja sen nopeuttamiseksi Kekkosen johdolla turvauduttuun menettelyyn.
Vaikka SS:n pakinoitsija luonnehti oikeudellisia vaatimuksiaan koviksi, piti hän niitä
oikeutettuina. Kekkonen oli saatava kuriin: ”Tässä maassa ei ole enää kenelläkään lupaa
julistaa: ”Me teemme, mitä tahdomme!” 1082
Jahvetti eli Yrjö Kilpeläinen oli yksi yhdestätoista kansanedustajasta, jotka allekirjoittivat oikeusministeri Reino Kuuskoskelle osoitetun paheksuvan kirjelmän Kekkosen
menettelystä. Kysymyksen laatijat pitivät Kekkosen paljastuksia ”sensaatiomaisina” ja
koko lausuntoa ”ainutlaatuisena” maamme historiassa: ”Laajoissa kansalaispiireissä on
vallalla sellainen käsitys, että ko. lausunto on mitä tyrmistyttävin valtiosalaisuuksien
ilmoittaminen ja näin ollen rangaistava teko.” He tiedustelivat, aikoiko hallitus ryhtyä
oikeudellisiin toimenpiteisiin entistä pääministeriä vastaan.1083 Oikeusministeri Kuuskoski vastasi kyselyyn reilun kuukauden kuluttua. Hänen mielestään Kekkosen lausuntoon ei sisältynyt asioita, jotka olisi täytynyt pitää salassa valtakunnan etujen vuoksi.
Haastattelu ei sisältänyt siten ”rangaistavaksi säädettyä tekoa”, eikä hallitus aikonut ryhtyä asiassa oikeudellisiin toimenpiteisiin.1084
Jahvetti ei kommentoinut Kuuskosken vastausta. Häntä ärsytti kuitenkin Kekkosen
poliittisen vallan kasvu. Erityisesti hänen esiintymisensä itäsuhteiden takuumiehenä kiukutti. Jahvetti paheksui HS:n tavoin Kekkosen pyrkimystä kahmia valtaa ja osoittaa
itsensä korvaamattomaksi.1085 Hän kyseli useissa pakinoissaan perusteita entisen pääministerin asemaan ”koko suomalaisen yhteiskunnan yläpuolella”1086:
1081. Jahvetti, ”Koltiaisdiplomatiaa” (pak.). SS 19.11.1953.
1082. Jahvetti, ”Jatkoa eiliseen” (pak.) SS 20.11.1953. Ks. myös Jahvetti, ”’Maan edun mukaiseseti’” (pak.).
21.11; ”Miksi hermoillaan?” (pak.). SS 25.11.1953.
1083. Martti J. Huttusen ym. eduskuntakysymys 20.11.1953. Vpptk III 1953, 2 755–2 756.
1084. Reino Kuuskosken vastaus Huttusen ym. eduskuntakysymykseen 23.12.1953. Vpptk III 1953, 2 756. US
julkaisi päätöksestä uutisen. ”Tri Kekkosen paljastukset” (uutinen). US 20.1.1954.
1085. Matti Kurjensaari luonnehti Kekkosen asemaa Suomen kansaan nähden samaksi kuin isän, joka sanoo
leikkivälle pojalleen: ”Panepas, poika, palikat syrjään, ota kirja ja ala lukea läksyjäsi!” Matti Kurjensaari,
”Urho Kekkonen valtiomiehenä” (art.). Kyntäjä 12/1953, 14–15.
1086. Jahvetti, ”Miksi hermoillaan?”. SS 25.11.1953. Ks. myös ”Kovat luvut” (pak.). 28.11; P.K. Linna, (Pilapiirros). SS 5.12.1953.

245
Kaikista merkeistä päätellen näyttää siltä kuin tri Kekkonen olisi näiden vuosien
aikana alkanut itsekin uskoa, jotta Suomen politiikan hoitaminen on hänen yksityisafäärinsä. Joten oli suorastaan synti Pyhää henkeä vastaan, kun maahan uskallettiin nimittää uusi hallitus. Siitä vihat - - . Mutta Suomi-niminen maa ei ole
mikään privattifirma, joka kuuluu jonkin yksityishenkilön hallintaan, olkoonpa
hänen nimensä sitten Kekkonen tai mikä muu tahansa.1087
Myös oikeisto otti kantaa marraskuun lopun tapahtumiin. Kyllikki Pohjala kannusti
Kokoomuksen eduskuntaryhmän kokouksessa puolueensa lehdistöä käyttämään tilaisuutta ”Kekkosen teilaamiseen”.1088 US otti sanoista vaarin ja purki pettymystään Kekkoseen. Heittihän hänen ”merkillinen lähtölaukauksensa anteeksiantamattoman” varjon
Tuomiojan ministeristön ylle.

Kuva 11. PK-Linna, SS 5.12.1953.

1087. Jahvetti, ”Jatkoa eiliseen” (pak.) SS 20.11.1953.
1088. Kok:n ed.ryhmän ptk 19.11.1953. PTA.
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Haastattelulausuntoon sisältyi lehden mielestä ”karkeaa tosiasioiden vääristelyä”.
Myös sen julkaisutapa ja ajoitus ”tyrmistyttivät”. US ei uskonut Kekkosen selityksiin,
ettei hän halunnut lausunnollaan sekaantua Suomen hallituskuvioihin. Lehti piti myös
syrjäytetyn pääministerin valittelua hallituksensa ennenaikaisesta kaatumisesta outona.
US uskoi, että Kekkosen haastattelulla ”tietty poliittinen tarkoitusperä”. Hän käytti ulkopolitiikkaa lehden mielestä ”ainoalaatuisella” tavalla sisäpoliittisiin tarkoitusperiin, Sakari
Tuomiojan hallituksen työn vaikeuttamiseen.1089 Myös Erkki Tuomioja on pitänyt Kekkosen menettelyä ”katkeruuden purkauksena ja poliittisena kosiskeluna”, jonka tarkoituksena oli ”kerätä tulisia hiiliä” Tuomiojan pään päälle.1090
US:n pakinoitsija Timo (J.W. Tuura) luonnehti Kekkosen haastattelua ”aikapommiksi”. Hän kiinnitti huomiota lausunnon lainmukaisuuteen ja muistutti virkamiehen vaitiolovelvollisuudesta. Pakinoitsija tuki vaatimuksia Kekkosen haastamisesta oikeuteen:
”Nyt on Tuomiojan hallituksen miesten vuorostaan toimitettava tutkimuksia hra Kekkosen avosuisuuden vuoksi.”1091 Timoa ärsytti Kekkosen tapa käyttää ulkopolitiikkaa
”oman erinomaisuutensa mainostuksessa”. Hän ihmetteli pakinoissaan myös kommunistilehdistön myönteistä Kekkos-kirjoittelua haastattelun johdosta.1092 Timo sai tukea SS:n
Jahvetilta, joka iski Kekkosta säälimättä kommunistisyytöksillä.1093
Hbl suhtautui Mk:ssa julkaistuun haastatteluun US:ea maltillisemmin. Lehti ymmärsi
Kekkosen katkeruuden seuraukseksi K-ohjelman raukeamisesta. Pääkirjoituksen tekijä
totesi entisen pääministerin sortuneen kuitenkin ”etikettivirheeseen”, koska hän ei ollut
antanut lausuntoaan STT:n julkaistavaksi. Toisaalta Hbl ihmetteli lausunnon julkaisuajankohtaa: ”Ei voida auttaa, että se jättää vaikutelman, että hän on jälkeenpäin halunnut
antaa näpäyksen vastustajilleen”, pääkirjoituksen tekijä arveli ja valitti, ettei Kekkonen
ollut riittävästi huomioinut lausuntonsa seurauksia Tuomiojan hallitukselle.1094 Nimimerkki BEZ muotoili tapahtumista ilkikurisen Kekkos-monologin:

”Kekkosen lähtölaukaus” (jk.). US 19.11.1953.
Tuomioja 1986, 230. Kekkosen ja Sakari Tuomiojan välit tulehtuivat.
Timo, ”Monenlaista hermoilua” (pak.). US 22.11.1953.
Timo, ”Kekkosen aikapommi” (pak.). US 20.11.1953. Ks. myös esim. Timo, ”Ystäväin tuki” (pak.).
21.11; ”Monenlaista hermoilua” (pak.). 22.11; ”Uusi kagaali” (pak.). 26.11; ”Aina vaan salajuonia”
(pak.). US 28.11.1953.
1093. Ks. esim. Jahvetti, ”Jumala varjelkoon ystävistä” (pak.). 1.12; ”Operaatio K-k.” (pak.). SS 20.12.1953.
1094. ”Dr Kekkonens utsago”. Hbl 19.11.1953.

1089.
1090.
1091.
1092.
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KATSO ULOS
Sanoin kyllä jo näkemiin, mutta
voi – eroaminen on surullista!
Teen (vastuusta vapaan) comebackin vaatimattomasti ja kohteliaasti näyttääkseni teille, kuka
oikein olinkaan.
Nyt minun täytyy kiiruhtaa, koska
"Opus numero 4" teettää minulla
paljon työtä…1095
BEZ
(Suomennos Petra Palukka)

Kuva 12. Henrik Tikkanen, Hbl 20.11.1953.

6.3.3.2 ”Synnytetyllä kohulla ei ole asiallista taustaa”
Kekkonen käytti ulkopoliittista asettaan rohkeammin kuin koskaan aikaisemmin paljastaessaan salaiset neuvottelunsa neuvostoviranomaisten kanssa. Tulokset jäivät tällä kertaa
kuitenkin laihoiksi. Tuomiojan hallitus kävi tulokselliset kauppaneuvottelut Neuvostoliiton kanssa, eikä sillä ollut idänsuhteissa muutenkaan ongelmia. Kekkosen paljastukset
olivat kuitenkin luonteeltaan poikkeuksellisia. Hän joutui selittämään lausuntonsa motiiveja niin Maalaisliiton eduskuntaryhmälle kuin presidentillekin. Kekkonen kertoi omalle
eduskuntaryhmälleen, että aloite neuvotteluille oli tullut Lebedeviltä. Hän oli informoinut asiasta presidenttiä, joka saattoi sen puolestaan porvariryhmien tietoon. Kekkonen
tähdensi, ettei keskusteluissa ollut kosketeltu hallituskysymystä.1096
1095. BEZ, ”Titt ut” (monologi ja pilapiirros). Hbl 20.11.1953. Ks. myös ”Klagolåt” (pak.). Hbl 25.11.1953.
1096. Ml:n ed.ryhmän ptk 19.11.1953. KMA. Ks. myös Kekkosen mpt:t 31.10, 2.11, 4.11.1953, UKA 21/65;
Kekkosen ja Lebedevin keskustelu 31.10.1953 (muistio), UKA 21/31; J.K. Paasikivi 2.11.1953. Paasikivi
1986, 375.
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Paasikivi sai kuulla Maalaisliiton eduskuntaryhmää yksityiskohtaisemman selityksen
Kekkosen motiiveista marraskuun 22. päivänä. Syistä ”painavimpana” syrjäytetty pääministeri mainitsi huolensa, että ”Neuvostoliitto saattaisi edullisen tarjouksensa julkisuuteen ja syyttäisi meitä, että sitä ei ole katsottu edes sen arvoiseksi, että siitä olisi tehty julkisuudessa selkoa”. Kekkonen piti haastatteluaan tärkeänä myös siksi, ettei Neuvostoliitto
enää voisi ”perääntyä julkisuuteen saatetuista lupauksista”. Toisaalta Lebedevin aloite oli
jo ennen Kekkosen lausunnon julkituloa laajasti tiedossa. Se lievitti syntynyttä kohua,
mutta lisäsi Kekkosen kiukkua: ”Halusin puhdistaa itseni sihisevältä panettelulta”.
Kekkonen oli hämillään haastattelunsa nostattamasta sanomalehtikohusta. Hän purki
pettymystään paitsi yksityiskirjeessään Paasikivelle myös julkisesti Mk:ssa ja Kyntäjässä. Erityisesti häntä kiukutti maan johtavan lehdistön menettely. ”Mitä mielikuvituksellisimpia syytöksiä keksittiin motiiveistani”, Kekkonen valitti presidentille ja vakuutti,
ettei syytöksillä ollut ”asiallista pohjaa”. Syrjäytetty pääministeri oli harmissaan vuodoista, joita oli levitetty jo ennen hänen haastattelunsa julkistamista:
Lisäksi oli levitetty huhua, että olin ollut hämäräperäisissä neuvotteluissa venäläisten kanssa – tietenkin vanha sävel maan myynnistä jne. Samaa epäilyä viritti vielä
haastattelun jälkeen mm. Helsingin Sanomat vihjaamalla ehkä lupaamistani mutta
salatuista vastapalveluksista - - . Appelin syytös, jonka Helsingin Sanomat lainaa,
on väärä ja hirvittävä.
Kekkonen puolusti Paasikivelle voimakkaasti menettelyään haastatteluprosessin
aikana. Hän kiisti jyrkästi väitteet katkeroitumisestaan, ”sillä eroni ja Tuomioja tulo oli
selvillä jo viime kesänä”. Oli myös ”valheellista” syyttää häntä hallituksen toiminnan vaikeuttamisesta: ”Hallitus oli pystyssä ja sen menestyminen ei riippunut minun haastattelustani.” Kekkonen oli pahoillaan sanomalehdistön kirjoittelusta. Monet lehdet olivat
saattaneet hänen menettelynsä ”väärämieliseen valaistukseen”. Hbl:n, ”joka on yleensäkin ottanut varsin asiallisen kannan”, tapa käsitellä asiaa kuitenkin miellytti Kekkosta.
Hän piti lehden huomautusta, että haastattelu olisi ollut järkevämpää antaa STT:lle, perusteltuna. Muuten sanomalehdistön jo pitkään häneen kohdistama ajojahti ärsytti:
Ensiksikin palautan mieleesi, että tässä syksyllä sanoin olevani kyllästynyt siihen
alituiseen parjaukseen, jota pääministerinä olen viime aikoina saanut osakseni yrittäessäni vilpittömästi ja rehellisesti ajaa läpi ohjelmaa - - . Sanoit silloin, että siihen ei tarvitse kiinnittää huomiota. En ole – herra paratkoon – siitä paljon piitannutkaan, mutta kaikella on rajansa - - . Otan asian siten, että paljon siitä raivosta,
joka nyt purkautui, on ilmausta siitä, että vastoin eri ryhmien, milloin minkin, tahtoa olen istunut liian kauan pääministerinä.1097
Mk tuki voimakkaasti haastattelulausunnon jälkeen arvosteltua Kekkosta. Puolustustaistelun ensimmäisen puheenvuoron lehdessä käytti Kekkonen itse. Hän vastasi arvostelijoilleen Mk:n pääkirjoituspalstalla marraskuun 20. päivänä otsakkeella ”Maan edun
mukaisesti”. Kekkonen perusteli neuvostolähettilään kanssa käymiään neuvotteluja sillä,
että asia oli ”jätetty minun huolekseni”. Hän kertoi keskustelleensa asian julkaisemisesta
”useaan kertaan” hallituksen jäsenten kanssa. Ulkoministeri Törngrenin kanssa oli

1097. Kekkosen kirje J.K. Paasikivelle 22.11.1953, JKPK I:4. KA.
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sovittu, ettei asiaa saatettu julkisuuteen ennen uuden hallituksen muodostamista. Julkaisun pitkittämisellä pyrittiin ehkäisemään painostusvaikutelman syntyminen.
Asia vuosi kuitenkin ennenaikaisesti julkisuuteen ”syistä, jotka eivät riippuneet
minusta”. Kekkonen totesi huhupuheiden lopulta sinetöineen päätöksen keskustelun
kulun julkaisemisesta Mk:ssa: ”Kun pahinta olisi ollut, jos väärät tiedot olisivat päässeet
kulkemaan miehestä mieheen, katsoin parhaaksi saattaa julkisuuteen keskustelun kulun.”
Kekkonen torjui syytökset keskeneräisten neuvottelutietojen vuotamisesta julkisuuteen ja
vakuutti, että kyseessä oli itänaapurin ”taholta näistä merkittävistä asioista annettu täsmällinen ja lopullinen lupaus”. Hän ihmetteli neuvotteluiden saamaa ristiriitaista vastaanottoa: ”Tästä pitäisi olla vain tyytyväinen.” Kekkonen oli varma, ettei haastattelu vahingoittanut Suomen ja Neuvostoliiton välisiä kauppaneuvotteluja tulevaisuudessa.
Syrjäytetty pääministeri paheksui Mk:n pääkirjoituspalstalla johtavan sanomalehdistön kirjoittelua haastattelulausunnon johdosta. Hän oli tympääntynyt erityisesti HS:iin ja
SS:iin. Voimakkain vastarinta oli kummunnut jälleen samalta suunnalta kuin pyjamantaskupuheen yhteydessä 1952. Jo tällöin ”oli eräs osa lehdistöä minut suorastaan syödä”,
Kekkonen valitti, mutta muistutti: ”Mutta silloin vaimeni pian kohina, koska osoittautui,
että olin toiminut maan etujen mukaisesti.” Hän vakuutti toimineensa tälläkin kertaa
maan parhaaksi. Sen huomaaminen saattoi viedä kuitenkin aikaa.1098
SS:n Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen) vastasi Kekkosen puolustuspuheenvuoroon. ”Täytyy
todeta, että Ent. Herra Pääministeri ei pode ainakaan alemmuuskompleksia”, Jahvetti
sanaili. Hän totesi Mk:ssa julkaistun kirjoituksen viimeistään osoittaneen sen, että Kekkonen ”katsoo hoitelevansa Suomi-nimisen valtion asioita aivan kuin jotakin yksityisafääriään”. Jahvetti ei ymmärtänyt myöskään, miksi lehdistöä oli pyydetty etukäteen vaikenemaan kauppaneuvottelujen kulusta:
Jos sanomalehdet kirjoittavat jostakin asiasta, on se vahingollista. Mutta, kun
Hänen Korkeutensa itse ne paljastaa, se ei vahingoita - - . Nimittäin eivät kai ne
sanomalehtimiehen lurjuksetkaan olisi voineet julkaista mitään ”vääriä uutisia ja
artikkeleita”, jos heille olisi annettu oikeat informaatiot.1099
Mk:n toimitus otti Kekkosen ”ajojahtiin” kantaa ensi kertaa marraskuun 21. päivänä.
Pääkirjoituksen tekijä halusi hillitä Kekkos-kritiikkiä. Ensinnäkään väite haastattelulausunnon vahingollisuudesta Suomen ja Neuvostoliiton suhteille ei pitänyt hänen mielestään paikkaansa. ”Asia on pikemmin päinvastoin.” ”Se hillitön ja edesvastuuton tapa”,
jolla asiaa oli lehdistössä käsitelty, saattoi sen sijaan haitata Suomen idänsuhteita. Toiseksi pyrkimys leimata kauppaneuvottelut lainvastaisiksi oli Mk:n mielestä ”lapsellista ja
naurettavaa”. Oikeusprosessin puolestapuhujat asettivat itsensä ”hymyilyttävään asemaan”.
Mk moitti erityisesti sosialidemokraatteja ja Kokoomusta. Pääministeri Tuomiojan
myönteiset lausunnot Kekkosen käymien neuvotteluiden merkityksestä pantiin sen sijaan
tyytyväisenä merkille.1100 Maalaisliiton päälehti toivoi hallitukselle menestystä kauppaneuvotteluihin ja kehotti pohtimaan Kekkosen haastattelussa esille tuotuja asioita ”tyy1098. Urho Kekkonen, ”Maan edun mukainen”. Mk 20.11.1953. Ks. myös Kekkosen kirje J.K. Paasikivelle
22.11.1953, JKPK I:4. KA.
1099. Jahvetti, ””Maan edun mukaisesti”” (pak.). Mk 21.11.1953.
1100. Tuomioja totesi STT:n haastattelussa 21.11, että Kekkosen neuvottelut olivat ”epäilemättä olleet Suomelle tärkeät”. Rautkallio 1990, 239.
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nesti ja asiallisesti”. Siis päinvastoin kuin vasemmisto ja oikeisto olivat tehneet. Mk tulkitsi Kekkos-parjauksen osaksi syrjäytetyn pääministerin ”murskauskampanjaa”:
Ei ole vaikeata nähdä, että asiaa on tarkoituksellisesti paisutettu ja väritetty. Siitä
on tehty välikappale poliittisessa ajojahdissa ent. pääministeriä vastaan. On syytä
muistaa sos.dem. puoluesihteerin äskeinen ilmoitus, että he ovat asettaneet päämääräkseen maalaisliiton ja Kekkosen murskaamisen. Siitä on nyt nostetussa
kohussa kysymys.1101

Kuva 13. Kalle Patoluoto, Mk 18.12.1953.

Myös pakinoitsija Kessu-Pekka (Pentti Sorvali) puolusti syrjäytettyä pääministeriä ja
paheksui Kekkoseen kohdistettua parjausta. ”Viime päivinä on ollut sellainen haukku,
että moista harvoin nähdään ja kuullaan.” Muun lehdistön kirjoittajat olivat pakinoitsijan
mukaan joutuneet syventymään synonyymisanakirjoihin löytääkseen uusia vivahteita
sanontoihinsa, ”niin jutut ovat alkaneet käydä puiseviksi, yhden ja saman toistamiseksi”.
Kessu-Pekka toisti pakinassaan jo lehden pääkirjoituspalstalla esitettyjä teemoja. Hän ei
hyväksynyt Kekkosen haastamisesta oikeuteen. ”Naurettavia” olivat myös väitteet, ettei
hänellä ollut oikeutta neuvotella kauppapoliittisista asioista. ”Asia kuului pääministerinä
juuri hänelle.” Pakinoitsijan mielestä eroavalla pääministerillä oli myös oikeus selostaa
1101. ”Asiaan”. Mk 21.11.1953. Ks. myös ”Kekkosen lausunnosta nostatetulla kohulla ei ole asiallista taustaa”
(uutinen). 26.11; ”Onpa aikamoinen stipendiaatti” (jk). 8.12; ”Maan etujen mukaisesti”. 18.12; ”Taputtakaa, pojat, edes Tuomiojalle” (pilapiirros). 18.12; ”Kuukautta myöhemmin” (jk.). Mk 19.12.1953.
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toimintaansa. Hän arveli ”valtavan kohun ja haukun” motiivien olleenkin aivan muualla
kuin haastattelun julkituonnissa. Entiseen pääministeriin kohdistetut ”raivonpurkaukset”
olivat osa Leskisen viitoittamaa1102 Kekkosen murskaamiskampanjaa. ”Kekkosen lausunnosta on vain kasvatettu kromosomisyy, jolla mies ja hänen takanaan oleva puolue koetetaan vaalien edellä ja vastaisuutta ajatellen lyödä matalaksi.”1103
Mk:n lisäksi myös kansandemokraattien VS osoitti myötätuntoa Kekkosta kohtaan.
Lehden kannanotot myötäilivät SKDL:n ja SKP:n suopeaa suhtautumista entisen pääministerin toimintaan. Äärivasemmiston Kekkos-myönteisyys lisääntyi sen jälkeen, kun
Paasikivi nimitti Tuomiojan hallituksen. Kommunistit arvelivat uuden ministeristön torjuvan Neuvostoliiton edulliset kauppapoliittiset tarjoukset, muuttavan Suomen ulkopoliittisen suunnan ja myötäilevän NATOa.1104 VS luonnehti Kekkosen ja Lebedevin keskusteluja merkittäviksi. Asian julkaisuajankohta oli niin ikään perusteltu. ”Hän ei ole halunnut
antaa aineksia niille pahansuoville piireille, jotka muutenkin ovat koettaneet esittää Kekkosen neljännen hallituksen `hakeneen apua´ – ulkomailta!” VS paheksui Kekkos-kriitikkoja. Lehti luonnehti entiseen pääministeriin kohdistettua ”vastahyökkäystä” paitsi
aiheettomaksi myös myrkylliseksi. Erityisen vakavaksi asian teki se, ettei arvostelu kohdistunut vain Kekkoseen, vaan ”vieläpä naapurimaahamme”.1105
VS arvosteli voimakkaasti Tuomiojan hallitusta ja myönsi sen ennestäänkin ”kiusallisen” aseman vaikeutuneen Kekkos-haastattelun jälkeen. Rakentuihan ministeristön
perusta ”neuvostovihamielisten piirien kannatuksesta”. Sen velvollisuus oli kuitenkin jatkaa Kekkosen aloittamia neuvotteluja itänaapurin kanssa ja saattaa ne ”onnelliseen päätökseen”.1106 Tehtävä ei ollut helppo. VS syytti hallitusta ”kiihkeästä halusta” estää Suomen ja Neuvostoliiton välisen yhteistyön kehittäminen: ”Erikoisen räikeänä paljastui
tämä halu niissä silmittömissä hyökkäyksissä, joita koko hallituslehdistö suuntasi suomalaisneuvostoliittolaisten neuvotteluiden tulosten julkisuuteen saattamista vastaan.”1107
Kekkosta tuettiin VS:n pääkirjoituspalstan ohella myös lehden pakinapalstalla. Suti
(Sulo Kivinen) loi katsauksen koko Kekkosen pääministerikaareen ja erityisesti ”siihen
huhukampanjaan, jota tässä maassa kolme ja puoli vuotta istuneen pääministerin nimen
ympärillä on harjoitettu”. Pakinoitsijan mielestä etenkin kokoomuslaisten ja sosialidemokraattien Kekkos-kritiikki oli tyypillisimmillään panettelua, nurjamielisyyttä ja vääristelyä. Syrjäytetystä pääministeristä oli tehty ”provokaattori” ja ”valtionsalaisuuksien paljastaja, melkeinpä maanpetturi”. Suti ihmetteli myös Jahvetin intoa saattaa Kekkonen valtakunnanoikeuteen. Pakinoitsijan mielestä vaatimus oli täysin perusteeton. Kekkosen toiminta ja pyrkimykset olivat aiheettomasti saatettu ”isänmaallisessa katsannossa epäiltäväksi”. Suti puolusti Kekkosta voimakkaasti, mutta yritti siitä huolimatta pitää häneen
etäisyyttä. ”Emme ole ottanut asiaa esille mistään Kekkossympatioista, vaan vain näyt-

1102. Leskinen oli vahingoniloinen Kekkosen vastoinkäymisistä. Hän kirjoitti Unto Varjoselle joulukuun alussa
1953, että ”kiharatukkainen kusi sukkaansa. Perusteellisesti.” Lehtinen 2002, 237.
1103. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 21.11.1953.
1104. SKDL:n ed.ryhmän ptk 26.11.1953; SKP:n poliittisen toimikunnan ja laajennetun toimikunnan ptk:t
23.11.1953. KsA.
1105. ”Ensimmäinen koetinkivi”. VS 19.11.1953.
1106. ”Ensimmäinen koetinkivi”. VS 19.11.1953. VS suhtautui kriittisesti Tuomiojan hallituksen aikaansaamaan
sopimukseen NL:n kanssa. ”Harkittua jarrutusta”. VS 28.11.1953.
1107. ”Kansakunnan pelastaminen”. VS 22.11.1953.
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tääksemme, että totuudenpuhuja ei nykyaikanakaan saa helpolla yösijaa.”1108 Syytökset
Kekkosen kommunistikytköksistä saivat VS:n kirjoittelun myötä kuitenkin lisäpuhtia.
Kekkosen ulkopoliittisten paljastusten ympärillä vellonut lehdistödebatti ei laantunut,
vaikka haastattelun antaja itse, Mk ja VS yrittivät vähätellä asian vakavuutta. Ankaran kritiikin kohteeksi joutunut Kekkonen menetti lopulta malttinsa. Hänen haastattelunsa syntyä, tarkoitusta ja motiiveja selventänyt pääkirjoitus Mk:ssa marraskuun 20. päivänä sekä
yksityiskohtainen kirje presidentti Paasikivelle saivat jatkoa Maalaisliiton nuorisolehti
Kyntäjässä. Kekkonen kirjoitti ensin kirjeen pääministeri Tuomiojalle, jota hän piti osavastuullisena ajojahtinsa jatkumiseen. ”Luulen, että lehdistön rääkyminen olisi voitu
lopettaa aikaisemminkin”, Kekkonen arveli kirjeluonnoksessaan, jota hän ei kuitenkaan
koskaan postittanut.1109 Syrjäytetty pääministeri valitsi mielipidefoorumikseen sen sijaan
Kyntäjän. Teräväsanaisessa kirjoituksessaan Kekkonen paheksui Kokoomuksen ja SDP:n
ympärille kerääntyneitä ”huhukeskuksia”, jotka ”varta vasten järjestetyn luottamusmiesverkoston välityksellä” levittivät liioiteltuja tai vääristeltyjä juoruja poliittisista vastustajistaan. Tällaiset jutut olivat tulleet hänelle tutuksi jo pyjamantaskupuheen jälkipyykin
aikana. Kekkonen oli harmissaan. Lehdistö oli hänen mielestään ylittänyt rajan, ”mihin
saakka rauhallisella mielellä voi kestää panettelua ja vääristelyä”:
Sanomalehdet saattavat viikkomäärin jauhaa miestä kuin huhmaressa; kaikki, mitä
hän tekee tai tekemättä jättää, on pahasta ja mitä mielikuvituksellisimpia juttuja
hänestä ja hänen aikomuksistaan levitetään niin artikkeleissa kuin uutisissakin - - .
Halukkaita korvia on aina avoinna tällaisille ”maukkaille” jutuille - - . Kun toiminnan ja pyrkimysten motiivit systemaattisesti saatetaan isänmaallisessa katsannossa
epäilyksenalaiseksi, silloin on menty tuo rajan yli. Ja toisinaan voi vastapuolen
älyllinen epärehellisyys vähäisemmänkin asian yhteydessä herättää vastenmielisyyttä ja inhoa.1110
Kekkonen oli erityisen tuohtunut SS:n pakinoitsijalle. Hän ei nimennyt Jahvettia (Yrjö
Kilpeläinen), mutta viittasi tekstissään hänen aikaisemmin julkaisemaansa pakinaan.
Sanailu Kekkosen ja SS:n pakinoitsijan välillä alkoi Kekkosen Kyntäjässä ilmestyneestä
kirjoituksesta ”Toisen lohkon neuvottelut”, jossa hän kehotti lopettamaan kokoomuksen
ja sosialidemokraattien välillä käydyt neuvottelut hallituksen ohjelmasta ja kokoonpanosta ”hiekkaan valuneina”. Ennen yhteistyöpyrkimysten kariuttamista oli kuitenkin
aiheellista järjestää ”loppumiitinki”, jonne Kekkonen evästi osapuolia Eino Leinon
sanoin: ”Mut koskaan kahdesti ei tehdä työtä, mit’ täällä tein ma pitkin pohjan yötä.”1111
Pakinoitsija Jahvetti tarttui pääministerin kirjoitukseen ja lainasi siitä Leinon runonsäkeen. Hän ilmoitti säkeen laatijaksi kuitenkin Kekkosen ja syytti tätä itsensä ylistämisestä.1112 ”Siitäpä oli sitten hyvä lähteä suoltamaan tekstiä, jonka totuuspitoisuus oli
samalla tasolla kuin tämä verraton alku”, Kekkonen paheksui Jahvetin kirjoitusta ja totesi,
ettei ollut ennen ”moista journalismin kukkaa” nähnyt. Jahvetin ”jorinat” ärsyttivät. Hän
oli katkeroituneen Kekkosen mielestä ”omaa luokkaansa” pakinoitsijoiden joukossa.1113
1108. Suti, ”Ajojahtia” (pak.). VS 22.11.1953. Ks. myös Suti, ”Tarkoituksia” (pak.). VS 28.11.1953.
1109. Kekkosen kirje Sakari Tuomiojalle 24.11.1953 (yliviivattu luonnos), UKA 21/31.
1110. Urho Kekkonen, ””Mikä on totuus?””. Kyntäjä 11/1953, 6. Kekkosen katkeruudesta myös esim. J.K. Paasikivi 8.12, 12.12.1953. Paasikivi 1986, 388–389.
1111. Urho Kekkonen, ””Toisen lohkon neuvottelut””. Kyntäjä 10/1953, 6.
1112. Jahvetti, ”Sat sapienti!” (pak.). SS 21.10.1953.
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Kuva 14. Mk 3.7.1954.

Kekkosen ulkopoliittisia paljastuksia sisältänyt haastattelu Mk:ssa kuohutti johtavaa
sanomalehdistöä ja ankaran kritiikin alaiseksi joutunutta Kekkosta. Myös Paasikivi oli
huolissaan lehdistön Kekkoseen kohdistamasta ajojahdista. Hän vähätteli sanomalehtien
kärjekkäitä kirjoituksia ja yritti rauhoitella malttinsa menettänyttä Kekkosta: ”Nyt sanon
vain, että mielestäni ei ole syytä panna merkitystä sanomalehtien karkealle kirjoittelulle
Sinua vastaan.”1114 Presidentin kannasta poiketen monet Kekkosen lähipiiristä tulkitsivat
Mk:ssa julkaistun haastattelun ja sen jälkipyykin vakaviksi hänen poliittista uraansa ajatellen1115. Ulkoministeri Törngren kiteytti asian ytimekkäästi: ”Kuollut mies pitkäksi
aikaa.”1116
Myös tutkijat ovat spekuloineet Kekkosen paljastusten poliittisia seuraamuksia. Sakari
Virkkusen mielestä Kekkonen laukaisi lausunnollaan ”sen jokseenkin keskeytymättömän
parjauskampanjan, joka häneen kohdistettiin vuoden 1956 presidentinvaaliin saakka”.1117
Martti Häikiön mukaan tapahtumat loivat pohjan asetelmalle, jossa vain Kekkonen
kykeni hoitamaan poliittiset ja taloudelliset suhteet Neuvostoliiton kanssa.1118 Hannu
1113. Urho Kekkonen, ””Mikä on totuus?””. Kyntäjä 11/1953, 6.
1114. Paasikiven kirje Kekkoselle 25.11.1953, UKA 21/31.
1115. Ks. esim. Sorvali 1975, 342; Jakobson 1980, 27–28; J.K. Paasikivi 18.11.1953. Paasikivi 1986, 382–383;
Virolainen 2000, 115–116.
1116. RKP:n ed.ryhmän ptk 19.11.1953. SCA.
1117. Virkkunen 1976, 125.
1118. Häikiö 1993, 68.
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Rautkallion mielestä Kekkosen paljastukset tahrasivat ”omasta arvostaan ja urastaan kiinnipitävän poliitikon kansainvälistä mainetta”. Lausunto antoi Rautkallion mielestä uusia,
kiistattomia todisteita ”Kekkosen alistumisesta Neuvostoliiton ohjaukseen”.1119 Kari
Hokkanen toteaa puolestaan, että Kekkosen asema oli ulkopoliittisten paljastusten jälkeen aallonpohjassa. Ulkopoliittista asetta oli käytetty ennennäkemättömällä tavalla, osumatta kohteeseen.1120 Lasse Lehtisen mukaan Kekkonen yritti paljastuksillaan heittää
ulkopolitiikan kapulan Tuomiojan hallituksen rattaisiin. Uusi ministeristö ei kuitenkaan
kaatunut ulkopoliittisiin syihin. Lehtinen arveleekin, että neuvostoliittolaiset osoittivat
näin Kekkoselle, ettei hän ollut ainoa, jonka kautta asioita voitiin hoitaa.1121 Toisaalta
Lehtinen yhtyy Kimmo Rentolan näkemykseen siitä, ettei neuvostojohdolla ollut aikomusta hylätä Kekkosta, olihan hän ”vanha asiakas ja koeteltu luottomies”.1122

6.4 ”Savupirttiläinen suunnitelma – Urho I Suuri”
6.4.1 Eduskuntavaalien ääniharavasta ulkoministeri
Oikeistovetoinen Sakari Tuomiojan hallitus nimitettiin tehtäväänsä 17.11.1953. Sen toimikausi jäi kuitenkin lyhyeksi. Presidentti Paasikivi teki päätöksensä eduskunnan hajottamisesta jo joulukuun 8. päivänä. Ennenaikaiset vaalit järjestettiin 7.–8.3.1954 ja vanha
eduskunta jätti paikkansa vielä saman kuun 29. päivänä.1123 Eduskuntavaaleja edelsi kiivas propagandasota, jossa ”Kekkonen taisteli olemassaolostaan”, kuten Lasse Lehtinen on
todennut1124. Sosialidemokraatit vaativat Väinö Leskisen johdolla Maalaisliiton murskaamista ja Kekkosen palauttamista ”Kampinkadulle”.1125 Maalaisliitto ja Kekkonen, jonka
ympärille vaalitaistelu yhdessä Leskisen kanssa henkilöityi, kävivät vastahyökkäykseen.1126 Vaalit olivat Kekkosen presidenttitaipaleen kannalta merkittävät. Hänen kukistumisensa olisi merkinnyt Maalaisliitossa ”sisäistä vallankumousta”, kuten Arvo Korsimo varoitti kirjoittaessaan ”kiihtyvistä ja ankarista” vaalitunnelmista Kekkoselle helmikuun 10. päivänä 1954. ”Kyllä meitä nyt taas lyödään kuin vierasta sikaa”, Korsimo valitti ja surkutteli, että ”koko taistelun kärki on kohdistettu henkilökohtaisesti Sinua vastaan”.1127
Kansalaiset äänestivät vaaleissa ennätysvilkkaasti. Voittajiksi selvisivät sekä Maalaisliitto että Kekkonen. Puolue lisäsi edustajapaikkojaan kahdella, 53:een, kun sosialidemokraatit joutuivat tyytymään yhteen lisäpaikkaan (54). SKDL säilytti entiset 43 paikkaa,
mutta tappion kärsinyt Kokoomus jäi 24 edustajaan (-4). Tulos miellytti Kekkosta, eikä
1119.
1120.
1121.
1122.
1123.
1124.
1125.
1126.
1127.

Rautkallio 1990, 233.
Hokkanen 2002, 132.
Lehtinen 2002, 236.
Rentola 1997, 314; Lehtinen 2002, 240.
J.K. Paasikivi 17.11, 8.12.1953. Paasikivi 1986, 382, 388; Hokkanen 2002, 133.
Lehtinen 2002, 239.
Suomi 1990, 298; Hokkanen 2002, 135; Lehtinen 2002, 239.
Virolainen 1984, 80. Ks. myös esim. Urho Kekkonen, ”Mistä on kysymys” (nim.). Kyntäjä 2/1954, 6.
Arvo Korsimon kirje Kekkoselle 10.2.1954, UKA 21/8.
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hän peitellyt vahingoniloaan Kokoomusta kohtaan. ”Onnettomuushan siitä tuli, mutta ei
sille, joka piti murskata, vaan murskaamisajatukselle yleensä ja sille onnettomalle porvaripuolueelle, joka nöyrästi tarjoili sosialidemokraateille palveluksiaan ja joka nyt makaa
ruhjottuna kulkureitin sivussa, odottaen että joko vanhat rakkaat sopimustoverit tai uudet
ystävät auttavat sen taas tien päälle.”1128
Kekkosen henkilökohtainen menestys vaaleissa oli erinomainen. Hän oli 15 642 äänellään puolueensa ääniharava Oulun vaalipiirissä. Kekkonen keräsi suurimman äänipotin
myös Lapin vaalipiiristä. Vaalit vahvistivat hänen asemaansa puolueessaan, mikä näkyi
muun muassa valintana Maalaisliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi.1129 Paasikivi
antoi Kekkosen tehtäväksi puolestaan uuden hallituksen muodostamisen1130. Tavoitteeksi asetettiin Maalaisliiton ja SDP:n enemmistöhallitus. Se kaatui kuitenkin pääministerin henkilöstä syntyneisiin erimielisyyksiin. SDP tukeutui Fagerholmiin, eikä Kekkonen
kelvannut kuin ulkoministerin tehtävään. Maalaisliitto pitäytyi puolestaan tiukasti Kekkosen kannalla. Ajauduttiin umpikujaan, josta selvittiin vasta huhtikuun lopussa. Paasikivi
merkitsi saavutetun kompromissiratkaisun päiväkirjaansa 28.4.1954: ”Sekä maalaisliitto
että sosialidemokraatit hyväksyivät RKP:n Ralf Törngrenin pääministeriksi.”1131 Uusi
hallitus nimitettiin toukokuun 5. päivänä.1132
Kekkonen nimitettiin Törngrenin hallituksen ulkoministeriksi.1133 Hän ei ollut kuitenkaan tyytyväinen. Kekkosen ja Törngrenin välit pysyivät viileinä, eikä niitä parantanut
ulkoministerin pyrkimys asioida suoraan presidentin kanssa. Kekkosen toimintavapautta
lisäsi hänen vahva asemansa omassa puolueessaan. Kari Hokkasen mielestä Kekkonen oli
Maalaisliiton ”kiistaton” johtaja1134. Se näkyi niin puolueen sisällä, sen pää-äänenkannattajassa Mk:ssa 1135 kuin kentän järjestöväenkin keskuudessa. Kekkonen oli puolueensa
käytetyin puhuja. Hän kiinnitti vuoden 1954 aikana erityistä huomiota maaseutua ja maatalouden harjoittamista uhkaavaan rakennemuutokseen. Toinen pääteema Kekkosen
puheissa oli ulkopolitiikka ja sen hoitaminen. Aktiivisuus tällä saralla syvensi hänen ja
Törngrenin välistä kuilua. Kekkonen ohitti pääministerin ulkopoliittisissa asioissa toistuvasti. Tympääntynyt Törngren antoikin ulkoministeristään happamia lausuntoja Paasikivelle1136. Kekkosen ulkopoliittinen painoarvo kasvoi erityisesti venäläisten silmissä.
Neuvostodiplomaatit kääntyivät hänen puoleensa sellaisissakin kysymyksissä, jotka olisivat edellyttäneet yhteydenottoa tasavallan presidenttiin.1137
Vuoden 1953 Kekkos-kirjoittelu huipentui eronneen pääministerin ulkopoliittisiin paljastuksiin. Vaikka kohu pulpahti johtavissa sanomalehdissä esiin myöhemminkin 1138, lai1128. Urho Kekkonen, ”Vaalit ovat ohi, työ jatkuu” (nim.). Kyntäjä 3/1954, 6.
1129. Ml:n ed.ryhmän toimintakertomus vuodelta 1954; Suomi 1990, 302; Hokkanen 2002, 145–147. Törngrenin hallituksen muodostamisen jälkeen pj:ksi valittiin Niukkanen.
1130. J.K. Paasikivi 6.4.1954. Paasikivi 1985, 411.
1131. J.K. Paasikivi 28.4.1954. Paasikivi 1986, 415. Ks. myös J.K. Paasikivi 4.4–27.4.1954. Paasikivi 1986,
409–415.
1132. Suomi 1990, 304–310, 543; Hokkanen 2002, 148–151.
1133. Tasavallan presidentin avoin kirje 5.5.1954, UKA 25/3.
1134. Hokkanen 2002, 152.
1135. Kekkonen kirjoitti keväällä 1954 useita kirjoituksia omalla nimellään Mk:n artikkeliosastolle.
1136. Ks. esim. J.K. Paasikivi 29.7; 13.8.1954. Paasikivi 1986, 432–435.
1137. Virolainen 1984, 83; Suomi 1990, 310–311; Hokkanen 2002, 152; Lehtinen 2002, 247.
1138. Mm. Mk palasi neuvotteluihin useasti jälkeenpäin. ”Neuvottelut Moskovassa”. 28.1; Tompan Tuomo,
”Pilkkeitä” (pak.). 13.2; (Pilapiirros). Mk 3.7.1954.
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meni kirjoitusaktiivisuus vuoden vaihteessa. Edes kevään 1954 räiskyvät eduskuntavaalit
eivät innostaneet. Pääministerin tehtävästä syrjäytyminen ja ajautuminen ”paitsioasemaan” vähensivät lehdistön Kekkos-aineistoa huomattavasti. Ulkoministerinsalkku Törngrenin hallituksessa ei lisännyt Kekkosen julkisuusarvoa. Hänen toimintaansa ulkoministerinä ei juuri kommentoitu. Tutkittavan lehdistön Kekkos-kirjoittelu oli siis vähäistä
keväällä 1954. Aktiivisimmin häneen ottivat kantaa Mk ja SS. Myös muut johtavat lehdet
kommentoivat Kekkosta, mutta suppeasti.
HS kiinnitti huomiota Kekkosen henkilökohtaiseen menestykseen vuoden 1954 eduskuntavaaleissa. ”Hänen saamansa suuri henkilökohtainen äänimäärä Pohjois-Suomessa
on realiteetti, joka ei voi olla vailla merkitystä niin maalaisliiton vastaisessa politiikassa
kuin valtiollisessa elämässämmekin”, lehti arveli. Pääkirjoituksen laatija kiinnitti huomiota myös Kekkosen korostuneeseen asemaan puolueessaan. Maalaisliitto oli luisunut
täydellisesti entisen pääministerin ohjattavaksi. ”Puolueen todellisella johtajalla, tri Kekkosella on nyt kaikki ohjat käsissään.”1139
SS taisteli Kekkosta vastaan. Kannanotot olivat suorasukaisia erityisesti vuoden 1954
alussa. Lehti oudoksui ”myyttiä”, jonka mukaan suomalaista yhteiskuntaa ei ”muka”
voitu hallita ilman Kekkosta. ”Sosialidemokratian tehtäväksi on langennut tuonkin myytin rikkominen”, pääkirjoituksen laatija totesi ja selitti tehtävän välttämättömyyttä: myytti
oli ”kansanvallalle sekä vieras että vaarallinen”. Työ oli toistaiseksi vielä suorittamatta,
mutta kirjoittaja vakuutti, ettei Kekkos-myytti ”tule kestämään”.1140
SS:a ärsytti Kekkosen ja kommunistien yhteistoiminta vuoden 1954 eduskuntavaalien
alla. Lehti omisti asialle kokonaisen pääkirjoituksen. ”SKP:n johto on kaikesta päättäen
komentanut mm. kommunistilehdet entistäkin avoimemmin esiintymään hätään joutuneen
maalaisliiton ja varsinkin sen johtajan, tohtori Kekkosen puolestapuhujina”, lehti väitti
maaliskuun alussa. Sytykkeen purkaukselle antoi VS:n ”yksinomaan herra Kekkosen
kehumiselle omistettu pääkirjoitus”, jossa hänestä tehtiin ”suorastaan suomalainen kansallissankari” ja nostettiin ”kunniakorokkeelle” suomalaisten suurmiesten rinnalle. Suuttumusta lisäsi se, että kumppanukset kiistivät toistuvasti keskinäisen suhteensa. Esimerkiksi Mk torjui yhteistyöväitteet järjestelmällisesti. Vallan lisääminen äärivasemmiston
tuella ei kiillottanut enempää Maalaisliiton kuin Kekkosenkaan imagoa. SS ja etenkin sen
pakinoitsija Jahvetti piti Kekkosen kommunistikytköksiä kuitenkin väsymättä esillä. Saattoihan asialla olla negatiivisia vaikutuksia Kekkosen vaalimenestykseen. SS tiesi tämän ja
pyrki siksi innokkaasti osoittamaan väitteensä Kekkosen kommunistiyhteyksistä oikeiksi.
”Suomme kernaasti herra Kekkoselle ja hänen puolueelleen kaikki nuo kommunistien
taholta tulevat kiitokset”, lehden pääkirjoituksen laatija vakuutti, mutta vetosi äänestäjiin,
jotta nämä tekisivät ”omat johtopäätöksensä” maalaisliittolais-kommunistisesta yhteistyöstä.1141
Pakinoitsija Jahvetti syytti Kekkosta ”diktaattoriksi”, joka ”edustajan palkkaa nauttien” harjoitti propagandaa maaseudulla ”päästäkseen itse seuraavissakin vaaleissa eduskuntaan”. Jahvetin katkeruutta lisäsi Kekkosen jättäytyminen lomalle eduskuntakauden
tärkeimpänä ajankohtana budjettikeskustelun yhteydessä. ”Siinä täytyy olla jo paha omatunto omista edesottamuksista.” Pakinoitsija kehotti maaseudun väkeä tiedustelemaan
1139. ”Uusi eduskunta”. HS 11.3.1954.
1140. ”Ratkaisevia vaiheita”. SS 22.2.1954.
1141. ”Kommunistit ja Kekkonen”. SS 1.3.1954.
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Kekkoselta, eikö hänen paikkansa ”mahtaisi olla tällä hetkellä eduskunnassa eikä suinkaan jossakin pörsänperällä itseänsä puffaamassa”. Jahvetin kritiikin kärki suuntautui kuitenkin Kekkosen kommunistiyhteyksiin. ”Ehkäpä tri Kekkonen heiluu nyt parasta aikaa
yhdessä jonkun kommunistiagitaattorin kanssa, koskapa lehdistä päätellen maalaisliitolla
ja komukoilla on jo yhteiset vaalitilaisuudetkin.”1142 Kekkos-kritiikin sävy kiristyi aivan
eduskuntavaalien kynnyksellä:
Tosin kommunistit eivät toistaiseksi ole mananneet Urho Kaleva Kekkosen apumiehiksi mitään ”henkivaltoja”, kuten lapualaiset Kosolalleen Jumalaa - - . Antaa
nyt Kekkosen kuvitella olevansa suuri johtaja kommunistien armosta, kuten kuvitteli Kosolan Vikkekin aikoinaan. Sanokaa kuitenkin minun sanoneen, että jonakin
kauniina päivänä, kun maalaisliitto huomaa menettäneensä myöskin tällä marjareissullansa niin marjat kuin tuokkosetkin, on se valmis pyytämään taas apua
sosialidemokraateilta, kuten 1930-luvun puolivälissä.1143
Myös US kiinnitti vuoden 1954 eduskuntavaalien alla toistuvasti huomiota Kekkosen
kommunistiyhteyksiin. Pakinoitsija Timon (J.W. Tuura) mielestä Kekkonen oli ”jatkuvasti SKP:n suojeluksessa”.1144 Hän oli havainnut, kuinka kommunistipiireissä ”maireasti
paijaillaan Kekkosta”.1145 Muilta osin US:n Kekkos-kirjoittelu jäi vaalitaistelun aikana
satunnaiseksi. Myös vaalitulosta kommentoitiin happamasti. Päätoimittaja Aho pettyi
Kokoomuksen kehnoon äänisaaliiseen. ”Suomen kansan suuri enemmistö on yksinkertainen eikä ymmärrä, mistä oikein on kysymys”, Aho valitti presidentti Paasikivelle.1146
Mk torjui Kekkosta kohtaan esitetyt syytökset. Myös Kekkonen itse kirjoitti lehden
palstoille omalla nimellään aiempaa runsaammin 1147. Hän hyökkäsi paitsi sosialidemokraatteja myös Kokoomusta vastaan: ”Siellä on varauksettomasti yhdytty sosialidemokraattien vaalitunnukseen: `maalaisliitto on murskattava´.”1148 Maalaisliiton päälehti
ihmetteli kyseisten puolueiden intoa pitää Kekkosen IV hallitusta ”maalitaulunaan”:
”Hyökkäily lähtee täysin asiattomalta pohjalta.”1149 Pakinoitsija Tompan Tuomo (Urho
Kittilä) arvosteli erityisesti SS:n Jahvettia. Hänen pakinoissaan oli ”vaikka minkälaisia
ryövärijuttuja”, joissa ei ollut ”päätä eikä häntää”. Jahvetin periaatteisiin oli Tompan Tuomon mielestä aina kuulunut ”asettaa tarkoituksenmukaisuus totuuden edelle”, jolloin
1142. Jahvetti, ”Löysin rantein” (pak.). SS 10.2.1954. Ks. myös (Pilapiirros). 7.2; Jahvetti, ”Tanssi yli hautojen”
(pak.). 6.2; ”Kekkonen pakoon budjettiaan” (jk.). 10.2; (Pilapiirros). 13.2; ”Maalaisliiton kanta vaihtuvilla laineilla”. SS 17.2.1954.
1143. Jahvetti, ”Lyyvvä mutjaatettaan näen” (pak.). SS 5.3.1954. Ks. myös Jahvetti, ”Kukas on revennyt ja
mistä?” (pak.). SS 12.3.1954.
1144. ”Tasavalta jumalten keinussa”. US 13.10.1954.
1145. Timo, ”Varmasti se helpottaa” (pak.). US 21.1.1954. Ks. myös Timo, ”Pai, pai…” (pak.). 15.1; ”Uuden
Sammon taonnasta” (pak.). 25.1; ”Epäluottamuslause Kekkosen IV:lle”. 6.2; Timo, ”Voimatonta katkeruutta” (pak.). 13.2; Timo, ”Punainen viiva ja juonet” (pak.). 25.5; ”Eduskunnallinen loppukiri” (pak.).
US 22.12.1954.
1146. J.K. Paasikivi 9.3.1954. Paasikivi 1986, 405.
1147. Ks. esim. Urho Kekkonen, ”Vaali-innostusta” (art.). 16.1; ”Erään puoluekokouksen satoa” (art.). 23.1;
”Mistä nyt on kysymys?” (art.). 17.2; ”K-ohjelman tarkoituksena” (art.). 27.2; ”Äänet Maalaisliitolle”
(art.). 6.3; ”Juho Niukkasen paarien äärellä” (muistosanat). Mk 18.5.1954.
1148. ”Erään puoluekokouksen satoa” (art.). Mk 23.1.1954. Ks. myös ”Taas marssitaan…” (pilapiirros). Mk
7.2.1954. Myös maakuntalehti Ilkka suhtautui 1954 myönteisesti Kekkoseen. Peltonen 1993, 143–144.
1149. ”Kekkosen IV yhä tulilinjalla”. Mk 7.2.1954. Ks. myös Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). 10.2; ”Eräs
haksahdus”. Mk 20.2.1954.
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myös Maalaisliiton ja kommunistien väittelykokoukset muuttuivat ”yhteisiksi neuvottelutilaisuuksiksi”.1150
Mk kielsi toistuvasti väitteet kommunistiyhteistyöstä. ”Vanha konstihan tuo on, yrittää
saattaa maalaisliitto epäilyksen alaiseksi”, pakinoitsija Hela (Kalevi Kuusela) kuittasi
syytökset.1151 Myös Kekkonen vakuutti, että kommunistien ideologia oli ”meille vieras”.1152 Äärivasemmistolle oli sosialidemokraattien tapaan tyypillistä ”negatiivinen ja
ylimielinen, pelkästään oman näkemyksen tunnustava tapa suhtautua esillä oleviin asioihin”.1153 Kekkonen pitikin vastustajien kommunistisyytöksiä ”kaksiväkäisenä” vaalitaktiikkana. Rakennettu asetelma, jossa ”huudetaan, että maalaisliitto on yhteistyössä kommunistien kanssa” ei tehonnut:
Asetelman voiman piti olla sen kaksiväkäisyydessä. Toinen väkä pisti maalaisliiton lihaan, sillä väite maalaisliiton ja kommunistien yhteistoiminnasta, niin väärä
kuin se onkin, kaataisi väkeä maalaisliitosta kokoomuksen helmaan kuin viikatteella niittäen. Ja toiselta puolen syytös, että kommunistit ovat tukeneet maalaisliiton ”kurjistumisohjelmaa”, leikkaisi työläisäänestäjät sosialidemokraattien leiriin - . Tämä laskelma - - ei osoittautunut oikeaksi ainakaan maalaisliiton suhteen.1154
VS tuki saamastaan kritiikistä huolimatta varovaisesti Maalaisliittoa ja Kekkosta. Lehti
tähdensi, että eduskuntavaalien pääkysymys oli ”kokoomuksen vaikutusvallan murskaaminen”. Se oli ärhäkkä myös sosialidemokraattien vastaisessa propagandassaan.1155 Sen
sijaan Maalaisliittoa ja etenkin Kekkosta käsiteltiin silkkihansikkain. Suopea asenne
näkyi esimerkiksi helmikuun lopulla 1954, jolloin VS puolusti ”huippuunsa kehittyneessä
vaalikamppailussa” syytettyä Kekkosta. ”Nimenomaan työläisten keskuudessa pyritään
määrätietoisesti suuntaamaan keskustelu ja asennoituminen tulevissa vaaleissa tämän
entisen useampikertaisen pääministerin henkilön ympärille”, kirjoittaja pahoitteli ja selitti
vastustajien motiivia: ”Taistelulla Kekkosta – ja jopa aikoja sitten kaatunutta Kekkosen
neljättä hallitustakin (!) – vastaan yrittävät kokoomus ja Leskis-ryhmä kääntää huomion
pois Tuomiojan hallituksen politiikasta.”1156
VS:n pääkirjoituksen tekijä hämmästeli kokoomuslaisten halua syrjäyttää Kekkonen.
Olihan hän ”kaukana työväenliikkeestä”. Lehti arveli Kekkosella olleen kuitenkin sodan
seurauksena kaksi oikeistonäkökulmasta keskeistä ”rasitetta”: rauhanoppositioon kuuluminen ja Paasikiven linjan noudattaminen. VS:n mielestä Kekkonen lukeutui näillä perusteilla Kokoomuksen ”syrjäytettävien” listalle. ”Tämä entisten sotapoliitikkojen katkeruus
liittyneenä tämän päivän pyrkimyksiimme maamme kytkemiseksi Amerikan johtamiin
Neuvostoliiton vastaisiin sotaliittoumiin, ilmenee kampanjana Kekkosta vastaan”, pääkirjoituksen tekijä tiivisti. Maalaisliiton keulahahmo oli asetettu ”läpinäkyvän propagandan
maalitauluksi”. ”Taantumuksen” pyrkimys kansandemokraattien ja Kekkosen syrjäyttämiseksi eduskuntavaaleissa oli kuitenkin estettävä.1157 VS ei peitellyt iloaan toisaalta
1150. Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 13.2.1954.
1151. Hela, ””Moraali ja politiikka”” (pak.). Mk 2.3.1954. Ks. myös ””Totaalinen valhe”” (jk.). 20.2; Tompan
Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 23.2.1954.
1152. Urho Kekkonen, ”Äänet Maalaisliitolle” (art.). Mk 6.3.1954.
1153. ”Nulikkapolitiikkaa” (jk.). Mk 7.2.1954.
1154. Urho Kekkonen, ”Vaalit ovat ohi, työ jatkuu” (nim.). Kyntäjä 3/1954, 6.
1155. ”Sanat ja teot”. VS 2.2.1954. Ks. myös ””Kekkonen Kampinkadulle!”” (uutinen). VS 30.1.1954.
1156. ”Kekkonen ja palkkatyöväki”. VS 26.2.1954.
1157. ”Kekkonen ja palkkatyöväki”. VS 26.2.1954.
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Kekkosen vaalivoiton ja toisaalta vastustajien kehnon vaalimenestyksen johdosta: ”Kansandemokraattien edustuksen tuntuva supistaminen, maalaisliiton vaalitappio ja Kekkosen poliittisen kuoleman juhlallinen vahvistaminen ovat kaikki rauenneet.”1158
Eduskuntavaalien jälkeisestä hallituskysymyksestä muodostui pitkällinen prosessi,
jonka ratkaisussa sekä Maalaisliiton että SDP:n ehdokkaat epäonnistuivat. HS, SS ja US
eivät ymmärtäneet Maalaisliiton ”jäykkäniskaisuutta” hallituksenmuodostajan nimeämisessä. Vaikka eduskunnan enemmistö oli porvarillinen ja Maalaisliitto sen suurin ei-sosialistinen puolue, ei pääministerin tehtävä kuulunut ”itsestään selvänä” sen edustajalle.1159
HS arveli maalaisliittolaisten joustamattomuuden tavoitteeksi ”säilyttää valta yksissä ja
samoissa käsissä aina tuleviin presidentin vaaleihin saakka”.1160 SS:n mukaan kyse oli
taktikoinnista ja jääräpäisyydestä. Toisaalta Kekkonen ei nauttinut myöskään ”kaikkien
jakamatonta luottamusta”.1161 Hän luuli SS:n mielestä olevansa vapaa omaksumaan
”kuinka mustan sisäpoliittisen suuntauksen tahansa” ulkopolitiikkansa turvin.1162US
ihmetteli, että pääministerin henkilöstä oli tehty Maalaisliitossa ”sekä puoluepoliittinen
että henkilökohtainen kunniakkuuskysymys”. Asialliset vaatimukset olivat saaneet väistyä ”arvovaltakysymysten rinnalla”, ”hyvistä neuvoista ja kehotuksista” huolimatta.1163
Mk odotti malttamattomana Kekkosen johtamien hallitusneuvottujen edistymistä.
Lehti korosti Kekkosen keskeistä ja riidatonta asemaa puolueessaan. Siitä oli osoituksena
muun muassa hänen valintansa Maalaisliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi. Myös
Kekkosen asema ryhmänsä pääministeriehdokkaana oli Mk:n mukaan ”itsestään
selvä”1164. SDP:n ja Kokoomuksen nurjaa asennetta Kekkosta kohtaan pidettiin ”outona”
ja heidän vaatimustaan pääministerikysymyksen suhteen ”kohtuuttomana”. Mk:n pakinoitsija toivoi kuitenkin, ettei henkilökysymyksestä tehtäisi pääkysymystä.1165 Lehden
mielestä pääministerin paikka kuului Maalaisliitolle ”sekä parlamentarismin että hallituksen työn käytännöllisen menestymisen kannalta”. Eduskunnassa oli lisäksi porvarienemmistö, jota Maalaisliitto edusti suurimana puolueena. Mk:n pääkirjoituksen tekijä varoitti
Kekkosen ”diskriminoinnin” merkitsevän samalla koko Maalaisliiton hylkäämistä yhteistyökumppanina.1166

1158. ”Millä valtuuksilla?”. VS 11.3.1954. Ks. myös Suti, ”Pitkistyy ja mutkistuu” (pak.). VS 10.4.1954.
1159. Ks. esim. ”Hallituskysymys”. 11.4; ”Kolmas mies”. HS 27.4.1954; Jahvetti, ”Mihin ja kenen avulla?”
(pak.). SS 13.4.1954; Timo, ”Katalia juonia” (pak.). 5.4; ”Hallituskysymys”. 7.4; Timo, ”Uusi valtio-oppi” (pak.). 9.4; ”Pääministeri ja luottamus” (jk.). US 16.4.1954.
1160. ”Hallituskysymys”. HS 11.4.1954. Ks. myös ”Kolmas mies”. HS 27.4.1954.
1161. Jahvetti, ”Jääräpäisyyttä” (pak.). SS 7.4.1954. SS oli näreissään Mk:n uutisoinnista pääministerikilvan
aikana. Ks. esim. ”Logiikan korkeushyppyjä” (jk.). 3.4; ”Maakansa” (jk.). 5.4; ”Haluavat taistelua” (jk.).
7.4; ”Kirpeän koomillista logiikkaa”. SS 8.4.1954.
1162. ”Mihin hallituskaavailuissa pyritään”. SS 10.4.1954. Ks. myös (Pilapiirros). 11.4; ”Enemmistöhallitusyrityksiä on jatkettava”. SS 13.4.1954.
1163. ”Toinen kierros” (jk.). US 15.4.1954. Ks. myös Timo, ”Hapanimelä kaakku” (pak.). 15.4; O.H., ”Heti
alkumatkasta kiveen” (pilapiirros). US 15.4.1954.
1164. ”Kekkonen kokoaa hallitusta”. Mk 7.4.1954. Ks. myös Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 2.4; Mk
7.4.1954.
1165. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 2.4.1954. Ks. myös Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.).
10.4; Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 11.4; ””Ihmettelystä” pääasiaan” (jk.). 13.4; ”Toinen
mahdollisuus”. 14.4; Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). 14.4; ”Tilanteen tarkastelua”. Mk 15.4.1954.
1166. ”Ei puolueitsekkyyttä vaan itsepuolustusta”. Mk 9.4.1954. Ks. myös ”Hallitusasian tiimoilta” (jk.). Mk
10.4.1954.
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Myös VS paheksui ”kokoomuksen ja sosdem. puoluesihteeri Väinö Leskisen määräysvallassa” olleen lehdistön Kekkos-vastaisesta propagandasta pääministeriprosessin
aikana. Parjauspropaganda jatkui ”vaalivalheiden tyyliin”. Katkeruuden ytimenä kansandemokraattien pää-äänenkannattaja piti Maalaisliiton ja Kekkosen neuvostomyönteistä
ulkopolitiikkaa. ”Kekkonen leimataan jo kommunistien ehdokkaaksi!”, lehti ihmetteli
etusivullaan. ”Tuttu levy maalaisliiton ja kommunistien salaisesta yhteistyöstä” oli laitettu
jälleen pyörimään. VS kumosi ”valheen” ja ilmoitti omaksi pääministeriehdokkaakseen
Eino Kilven.1167 Lehti piti Kekkosen mahdollisuuksia nousta pääministeriksi kuitenkin
hyvinä, etenkin Fagerholmiin nähden.1168
Kekkosen yritys palata pääministeriksi jo keväällä 1954 ei onnistunut. Epäonnistuminen ei harmittanut porvarilehdistöä enempää kuin sosialidemokraattienkaan pää-äänenkannattajaa. HS:n mielestä Kekkosen tappio oli selvä, koska hänellä ei ”osoittautunut olevan eduskunnan enemmistön kannatusta”.1169 Myöskään Hbl ei surrut Kekkosen kaatumista: ”Porvarillisella taholla ei ole aihetta vuodattaa kyyneleitä tämän käänteen johdosta.”1170 Saman totesi myös US, jonka mielestä Kokoomuksen kielteinen kanta Kekkosen tarjoukseen vastasi ”varmaankin laajojen kansalaispiirien käsitystä siitä, millä tavalla
hallituskysymys olisi nyt selvitettävä”.1171 SS ei niin ikään haikaillut Kekkosen perään.
Lehti selitti puolueensa kielteisen Kekkos-asenteen poliittisilla syillä: ”Sosialidemokraatit eivät jaksaneet innostua sen henkilön pääministeriydestä, joka vasta äsken muutti
talous- ja sosiaalipoliittista näkemystään, lähinnä vientiteollisuuden harjoittajan
mukaan.”1172 Pakinoitsija Nikodemus (Akseli Valta) kuvasi Kekkosen pääministeri-intoa
osaksi ”savupirttiläistä suunnitelmaa”, jonka päämääränä siinsi tasavallan presidentin
virka:
Suomesta olisi muodostettava kuningaskunta, jonka päämiehenä toimisi Urho I,
jonka nimestä kansa saisi itse vapaasti päättää, onko se historiaamme kirjoitettava
muodossa Urho I Suuri. Ja kunnes kansakunta olisi kypsynyt tähän ajatukseen,
Urho I tyytyisi toistaiseksi jopa pääministerin virkaan - - . Tämän järjestelyn voisi
vielä juhlistaa myöntämällä Urho I:lle kommunistiemme suosimaa tapaa noudatellen kunniapääministerin arvon.1173
1167. ”Kekkonen leimataan jo kommunistien ehdokkaaksi!” (uutinen). VS 4.4.1954. Ks. ulkopolitiikasta myös
esim. ”Ystävyyssopimuksen henki”. 6.4; ””Erittäin hyvä sopimus””. (haast.). 21.7; ”Pohjoismaiden neuvosto ja Suomi”. 19.8; ”Kymmenen vuotta”. 19.9; ”Suhteet lujittuvat”. 21.9; ”Kansan tuomio kiihottajille”. 26.9; Utelias, ”Miksei enää vetele?”. 17.10; Eino Kilpi, ”Paasikiven linja” (art.), I–II. VS 17.–
18.10.1954.
1168. Suti, ”Järjestys penkkisijoissa” (pak.). VS 7.4.1954. Ks. myös ”Et voi vastata!”. 15.4; ”Puhemiehen kierros”. VS 23.4.1954.
1169. ”Ratkaisu”. HS 6.5.1954. Törngrenin ministeristön merkittävimpänä antina HS piti Ml:n ja SDP:n yhteistyön jatkumista vuoden ”pesäeron jälkeen”.
1170. ”Ny rond” (jk.). Hbl 22.4.1954. Lehti seurasi tiiviisti hallitusneuvottelujen edistymistä. Ks. esim. ”Kekkonen fick back av Leskinen” (uutinen). 14.4; ”Första ronden”. 14.4; ”Genom påskrutan” (pilapiirros).
20.4; ”Kekkonen gav upp – Fagerholm i turen” (uutinen). 22.4; ”Samling trots allt”. Hbl 28.4.1954. Lehti
kehui Törngreniä ja hänen toimintaansa estoitta. Hallitusneuvottelujen loppuunsaattaminen oli ”poliittinen kisällinnäyte vailla vertaa”. ”Regeringsfrågan löst”. Hbl 6.5.1954. Ks. myös ”Regeringsprogrammet”. 7.5; “Regeringens program”. 23.8; “Regeringens budgetförslag”. Hbl 7.9.1954.
1171. ”Toiseen vaiheeseen”. US 22.4.1954. Ks. myös Timo, “Heille tapahtui kirkastus” (pak.). US 23.4.1954.
1172. ”Porvarihallitukseenko nyt siis?”. SS 14.4.1954. Ks. myös ”Jaloittelemme vasikan perässä” (jk); Jahvetti,
”Toinen kova Koo” (pak.); (Pilapiirros). 15.4; (Pilapiirros). SS 24.4.1954.
1173. Nikodemus, ”Kunniapääministeri” (pak.). SS 26.4.1954.
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Kuva 15. PK, SS 15.4.1954.

Mk oli harmissaan Kekkosen pääministeripyrkimysten kariuduttua. Kessu-Pekka
(Pentti Sorvali) vieritti syyn epäonnistumisesta sosialidemokraattien harteille. He halusivat ”kostaa” Kekkoselle eduskuntavaaleissa kärsimänsä tappion. ”Sosialidemokraatteja
on kiukuttanut suunnattomasti, että heidän syksyllä ylväästi julistamansa suunnitelmat
maalaisliiton ja Kekkosen murskaamisesta talvivaaleissa epäonnistuivat”, pakinoitsija
selitti ja uskoi, ettei ”kärsittyä nöyryytystä” oltu vielä unohdettu. Kessu-Pekka vesitti
väitteet K-ohjelman vaikutuksesta Kekkosen epäonnistumiseen ”jonnin joutavina”. Maalaisliiton pääministeriehdokkaan torpedoimisessa oli kysymys ”poliittisella poltinraudalla merkitsemisestä”, mikä oli pakinoitsijan mielestä ”siivotonta”. Sosialidemokraattien menettelyn teki erityisen rumaksi se, että epäluottamuslause kohdistettiin ”tavallaan
tasavallan päämieheen”, olihan pääministeri myös tasavallan presidentin luottomies.
”Leskisen ja kumppaneiden” tempaus oli Kessu-Pekan käsityksen mukaan ennenkuulumaton. Pakinoitsija ei voinut kuin ihmetellä: ”Se, mikä kelpasi tasavallan presidentille, ei
kelvannut sosialidemokraattien nuorille, itsetuntoa täynnä oleville johtajille!”1174
Sosialidemokraattien ohella myös Kokoomus ja sen pää-äänenkannattaja saivat osansa
Kessu-Pekan kritiikistä. Hän paheksui US:n kirjoitusta, jossa ”letkautettiin ja vihjattiin”,
ettei Maalaisliitto noudattanut suomalaista parlamentarismia. Myös Kokoomuksen tor1174. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 15.4.1954.
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juva asenne Kekkosen pääministeriyttä kohtaan ihmetytti: ”Mihin oikeiston politiikka
tähtää?” Kessu-Pekan mielestä tapahtumat osoittivat oikeiston mukautuneen ”sosialistien
talutusnuoraan” tavalla, joka kyseenalaisti porvarillisen yhteiskuntamme tilan.1175 Mk
tyytyi kuitenkin saavutettuun hallitusratkaisuun, koska ministeristö nojasi sen mielestä
riittävän leveään parlamentaariseen pohjaan.1176 Lehti ei kommentoinut Kekkosen nousua ulkoministeriksi.
Myös VS oli kummissaan ”niistä liikuttavista yhtäläisistä ilonilmauksista, joita kokoomus- ja sosdem-lehdet ovat kilpaa julkaisseet tri Kekkosen ”epäonnistumisen” johdosta.1177 Lehti pettyi myös nimitettyyn Törngrenin hallitukseen ja sen ministereihin.
Lohdullisinta ratkaisussa oli sen ”kaunis ulkopoliittinen kuori”. Sekä Törngrenin että
Kekkosen ulkopolitiikka oli herättänyt VS:ssa ”määrätynlaista luottamusta”. Idyllin särki
kuitenkin kauppaministeri Penna Tervo, jonka puheet olivat kansandemokraattien päälehden mukaan olleet ristiriitaisia pää- ja ulkoministerin kannanottojen kanssa.1178

6.4.2 Viides hallitus
6.4.2.1 ”Kekkonen on julistettu tabuksi, pyhäksi ja koskemattomaksi”
Törngrenin ministeristö erosi lokakuun 14. päivänä 1954. Kekkosen punamultakoalitio
nimitettiin tehtäväänsä vain viikkoa myöhemmin 20.10.1179 Enemmistöhallitukseen nimitettiin seitsemän sosialidemokraattia, kuusi maalaisliittolaista ja yksi ammattiministeri.
Hallitusvaihdosta edelsivät oikeistopiirejä ärsyttäneet ”salaiset” neuvottelut Maalaisliiton
ja SDP:n kesken. Varsinaisessa ohjelmassaan hallituspuolueet painottivat ”kanssakäymisen kehittämistä” Neuvostoliiton ja ”läntisten naapurimaiden” kanssa, työrauhan ja täystyöllisyyden turvaamista sekä hyväksytyn hallitussopimuksen nopeaa toteuttamista.1180
Paluu pääministeriksi merkitsi Johannes Virolaisen mielestä läpimurtoa Kekkosen
poliittisella uralla.1181 Viidennen hallituksen talouspoliittinen ohjelma herätti kuitenkin
arvostelua porvarillisissa oppositiopuolueissa sekä tuottaja-, teollisuus- ja työnantajapiireissä. Myös Maalaisliitossa esiintyi ristivetoa. Kekkosen vanha vastustaja, puolueen
oikeistosiipeen lukeutunut Viljami Kalliokoski, haukkui hallitusohjelman eduskuntaryhmässään täysin katteettomaksi: ”Järjetön ohjelma, mieletön ohjelma, miljardeja valtion
rahaa viskataan taivaan tuuliin.”1182 Porvaripuolueet eivät hyväksyneet ohjelmaa lainkaan ja vakuuttivat taistelevansa sen toteuttamista vastaan. Katkeruus kohdistettiin Kekkoseen, joka oli porvarilehdistön mukaan juoninut Törngrenin selän takana ja luopunut
1175. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 21.4.1954. Ks. myös ”Se kokoomuksen epäitsekkyys” (jk.).
Mk 1.7.1954.
1176. ”Hallituskriisi päättynyt”. Mk 6.5.1954.
1177. ”Puhemiehen kierros”. VS 23.4.1954.
1178. ”Uusi hallitus – pula jatkuu”. VS 6.5.1954.
1179. Tasavallan presidentin avoin kirje 20.10.1954, UKA 25/3; J.K. Paasikivi 14.10.1954. Paasikivi 1986, 444.
1180. Hallituksen ohjelmajulistus, UKA 21/65. Ks. myös Kekkosen radiopuhe 20.10.1954, UKA 3/11; Virolainen 1984, 83–84; Suomi 1990, 341.
1181. Virolainen 1984, 85.
1182. Ml:n ed.ryhmän ptk 19.10.1954. KMA.
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periaatteistaan pääministerin paikan varmistamiseksi. Presidentinvaaleihin oli aikaa enää
kuusitoista kuukautta.
Aggressiivinen porvarioppositio oli lähellä kaataa hallituksen joulukuussa 1954, jolloin eduskunnassa äänestettiin valtalain jatkamisesta. Kokoomuksen johtama
oikeisto-oppositio esti määrävähemmistöllään lain kiireelliseksi julistamisen ja hallitus
jätti eronpyynnön. Paasikivi tuohtui opposition menettelystä. Törngren yritti selittää
tapahtunutta Kekkosen ”diktatoorimaisella” käyttäytymisellä, mutta turhaan: ”Kekkosen
esiintyminen ei vaikuta tähän asiaan mitään.”1183 Paasikivi antoi hallituskriisin Tuomiojan ratkaistavaksi. Hänen mahdollisuuksiinsa ei kuitenkaan uskottu, eikä edes valtiopäiviä
keskeytetty missään vaiheessa. ”Nämä olivat lähinnä taktillisia laskelmia”, totesi Johannes Virolainen myöhemmin muodollisesta pääministerikokeilusta1184. Tuomiojan yritys
uuden hallituksen muodostamiseksi raukesi alkuunsa, ja ohjat palautettiin Kekkosen
käsiin. Hän sorvasi valtalakiin pieniä muutoksia, minkä jälkeen ehdotus kelpasi oppositiolle. Eduskunta hyväksyi kiistellyn lain 20.12.1954. Kriisi kääntyi Kekkosen ja hänen
johtamansa punamultakoalition voitoksi.1185
Kekkosen viidennestä hallituksesta tuli Suomen oloissa pitkäikäinen. Punamultayhteistyö tuotti myös suotuisia tuloksia. Toisaalta monet hallitussopimukseen kirjatut tavoitteet jäivät toteutumatta. Hallituksen työrauhaa häiritsivät lähestyvät presidentinvaalit.
Yhteistyön edellytykset niin hallituksen sisällä kuin oppositionkin kanssa heikkenivät.
SDP:n ja oikeiston suhteet Kekkoseen viilenivät. Olihan hän yksi varteenotettavimmista
ehdokkaista tulevaksi presidentiksi. Kriisi syveni loppuvuonna 1955. Hallituksen arkku
naulattiin käytännössä kiinni uudenvuodenaattona 1955. Erimielisyydet kärjistyivät vuoden 1956 valtalain käsittelyn yhteydessä. Kokoomus, Kansanpuolue ja RKP äänestivät
lain kiireelliseksi julistamista vastaan. Päätös johti hinnankorotuksiin ja maataloustuotteiden luovutuslakkoon. Myös Maalaisliiton ja SDP:n hallitusyhteistyö ajautui karille.
Ministeristö jätti eronpyyntönsä tammikuun lopussa 1956. Kriisi huipentui SAK:n aloittamaan yleislakkoon maaliskuun alussa. Valtakunta ”pysähtyi” päivänä, jolloin Kekkonen
vastaanotti tasavallan presidentin valtakirjan seuraaviksi kuudeksi vuodeksi.1186
Törngrenin eroaminen ja Kekkosen V:n hallituksen nimittäminen kuohuttivat porvarilehdistöä. Sitä ärsytti erityisesti tapa, jolla Törngren syrjäytettiin. Kekkos-kritiikin lippulaivoina esiintyivät HS, Hbl ja US. Ne suhtautuivat alusta lähtien kriittisesti sekä punamultahallitukseen että sen päämieheen. ”Arvoton näytelmä”, luonnehti HS:n pääkirjoituksen tekijä Törngrenin eroon johtaneita tapahtumia. Hän piti ”manööveriä” laatuaan harvinaisena, eikä ymmärtänyt pääministerin erottamista: ”Vastaus ei voi olla muuta kuin se,
että suurten kunnianhimo sitä vaatii.” Lehti vieritti vastuun tapahtumista Maalaisliiton ja
SDP:n harteille. ”Eikä se kaikesta päättäen ole pelkkää Kekkosen juonittelua”, kirjoittaja
kevensi pääsyytetyn taakkaa. Hänen mielestään myöskään sosialidemokraattien ehdokkaalla (Fagerholm) ei voinut ollut ”puhdas omatunto”. HS kuitenkin korosti juuri Kekkosen olleen Törngrenin vastaisten neuvottelujen puheenjohtaja.1187

1183. J.K. Paasikivi 17.12.1954. Paasikivi 1954, 458.
1184. Virolainen 1984, 151.
1185. Virolainen 1984, 142; J.K. Paasikivi 18.12.1954. Paasikivi 1986, 459–462; Suomi 1990, 353; Hokkanen
2002, 292–297.
1186. Skyttä 1970, 86; Virolainen 1984, 151; Suomi 1990, 354, 432–439.
1187. ”Arvoton näytelmä”. HS 10.10.1954. Ks. myös ”Hallituspulan uhka”. 14.10; ”Hallituksen ero”. HS
15.10.1954.
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Valtakunnan ykköslehti ihmetteli Kekkosen V hallituksen kokoonpanoa. Maalaisliitto
oli miehittänyt sen tärkeimmät paikat, pää- ja ulkoministerin virat. HS arveli puolueen
maksaneen sosialidemokraateille ”varsin hyvän hinnan” Kekkoselle tehdystä ”myönnytyksestä”.1188 Johannes Virolaisen nousu ulkoministeriöön puolestaan yllätti: ”Ainakaan
aikaisemmin hänellä ei ole katsottu olleen edellytyksiä tähän tehtävään.” Myöskään hallituksen ohjelma ei ollut HS:n mielestä ”kehuttava”, vaikka lehti pitikin sitä parempana
kuin yleislakkoa. Ohjelma ei vastannut taloudellisen tilanteen vaatimuksia.1189

Kuva 16. Kari Suomalainen, HS 20.10.1954.

Hbl paheksui Kekkosen ”kulissientakaisia salakauppoja” Törngrenin kaatamiseksi.1190 ”Tämänkaltaiset vehkeilyt” pääministerin selän takan eivät kuuluneet politiikkamme ”tavallisimpiin ilmiöihin”. Erityisesti ulkoministeri Kekkosen aktiivisuus ja vallantavoittelu katkeroittivat. Maltillisuudestaan tunnettu lehti arvosteli häntä poikkeuksellisen suorasanaisesti. ”Operaatio Kekkonen V” oli lopullisesti sotkenut jo ennestään
sekaisen sisä- ja talouspoliittisen tilanteen. Kun vielä kesäkuussa 1953 Kekkosen tavoitteena oli valtiontalouden tasapainottaminen, menojen supistaminen ja verojen alentami-

1188. ”Vuoden vaihtuessa”. HS 31.12.1954.
1189. ”Uusi hallitus”. HS 21.10.1954. Vrt. HS:n pääkirjoituksen tulkintaa Virolainen 1984, 142–143.
1190. ”Smyghandel om ny regering” (uutinen). Hbl 9.10.1954. Myös RKP:n ed.ryhmä arvosteli Kekkosen toimintaa hallituksen kaadossa. RKP:n ed.ryhmän ptk:t 7.10, 12.10, 14.10, 15.10.1954. SCA.

265
nen, hyväksyi hän Hbl:n mukaan vain vuotta myöhemmin päinvastaisen ohjelman1191.
Lehden pääkirjoituspalstalla kyseltiinkin K-ohjelman laatijan suoraselkäisyyden perään:
Koko jutussa ihmeellisin on ulkoministeri Kekkosen rooli. Hänen vallan ja voiman
kaipuunsa tuntuu olevan niin suuri, että hän unohtaa tavallisen kollegiaalisen lojaalisuuden alkeellisimmatkin vaatimukset – tältä ainakin asia näyttää tavallisen miehen silmissä. Aiheetta ei teekään itselleen kysymystä, onko K-ohjelman laatijaa
kohdannut osittainen muistinmenetys, kun hän niin pian kuin tilaisuus tarjoutuu on
valmis heittämään ihanteensa siltä ajalta yli laidan.1192
Hbl oli harmissaan Törngrenin hallituksen kaatumisesta. Ihmetystä lisäsi se, ettei
uuden hallituksen kokoonpano eronnut juuri edeltäjästään. Pääkirjoituksen tekijä arvelikin hallitusremontin pääsyyksi ”henkilökohtaiset ambitiot”.1193 Kekkosen aktiivisuus
Törngrenin kaatamiseksi ja oman asemansa pönkittämiseksi ärsytti. Lehden pakinoitsija
vaati Kekkosta jopa jättämään viidennen hallituksensa1194. Hallituksen ohjelma ei tyydyttänyt. Siinä heijastui Hbl:n mielestä huoli ja epävarmuus tulevaisuudesta. Lehti ennakoikin Kekkosen ministeristölle taloudellisia ongelmia lähitulevaisuudessa.1195 Suomenruotsalaisten päälehti suhtautui kriittisesti Kekkoseen ja hänen viidennen hallituksensa nimittämiseen. Arvostelu poikkesi lehdelle sodan jälkeen tyypillisestä maltillisesta ja asiallisesta kirjoittelusta. Kritiikki kumpusi RKP:n vahvan miehen Ralf Törngrenin syrjäyttämisestä.
Myös US oli käärmeissään Törngrenin hallituksen kaatamisesta. Lehti kohdisti syytöksensä johtaviin maalaisliittolaisiin poliitikkoihin. He olivat suunnitelleet Törngrenin hallituksen ”räjäyttämistä” jo pitkään. Vain suunnitelman toteutusajankohta oli odotuttanut
itseään. Kokoomuksen päälehden mielestä nyt oli kuitenkin koittanut aika ”täydellisen
diktatuurin toteuttamiselle”. Kekkonen oli ”polvistunut” sosialidemokraattien edessä.
Kuvio oli US:n mielestä yksinkertainen: ”Kekkonen pääministeriksi ja Maalaisliitto suostuu sosdemojen ehtoihin.”1196
US ihmetteli Maalaisliiton ja SDP:n ”salaisia neuvotteluja” ja kritisoi punamultahallituksen ohjelmaa voimakkaasti. ”Uuden hallituksen omaksuma ohjelma ja talouspolitiikka merkitsevät palautumista takaisin säännöstelytalouden viidakkoon”, lehti ennakoi
ja lisäsi: ”Surkean taantumuksellinen taka-askel.” US kiinnitti Hbl:n tavoin huomiota
Kekkosen vuoden sisällä tapahtuneeseen kannanmuutokseen valtiontalouden hoidon suhteen: K-ohjelman pioneeri esitti nyt radikaalia hallitusohjelmaa. Pakinoitsija Timo (J.W.
Tuura) kuvasi Kekkosen kannanmuutoksen ”syntisen parannuksentekona”, josta oli
oltava iloisia.1197 US piti hallituksen perustuksia ”erittäin” heikkoina eikä luottanut sen
toimintakykyyn. ”Itse asiassa Kekkosen viidennen hallituksen ja sen ohjelman takana
1191. Ks. esim. Virolainen 1984, 130.
1192. ”Spelet bakom kulisserna” (jk.). Hbl 9.10.1954. Ks. myös ”Kompromiss eller regeringskris”. Hbl
12.10.1954.
1193. ”Regeringskrisen ur världen”. Hbl 21.10.1954. Ks. myös Regeringen går”. 15.10; “Kekkonen bildar regeringen I dag” (uutinen). 20.10; “Kekkonens femma har trätt till”. 21.10; Henrik, ”Genom måndagsrutan”
(pilapiirros). Hbl 25.10.1954.
1194. Jack Godman, “Opinionsbildare i gathörn” (pak.). Hbl 27.11.1954.
1195. ”Ängslan för marken”. Hbl 24.10.1954. Ks. myös ”Omslagen” (jk.). Hbl 27.10.1954.
1196. Timo, ”Molemmat polvistuvat” (pak.). US 21.10.1954. Ks. myös Timo, ”Pintapärskeitä” (pak.). US
24.10.1954.
1197. Timo, ”Kehuvat kauppojaan” (pak.). US 3.11.1954.
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onkin vain varsin pieni klikki”, lehti huomautti ja ennakoi pikaista sisäpoliittista kriisiä.1198 Kokoomuksen pää-äänenkannattajan kritiikki Kekkosta ja hänen viidettä hallitustaan kohtaan oli ankaraa. US luonnehti punamultayhteistyötä ”kalleimmaksi lehmäkaupaksi”.1199
Joulukuussa 1954 käyty valtalakikeskustelu kuumensi lehdistön kirjoittajia. Valtakunnan suurin päivälehti HS ihmetteli Kekkosen menettelyä asian käsittelyn yhteydessä.
Tilanteen ”huipensi” pääministerin erouhkaus. Menettely oli valtakunnan ykköslehden
mielestä ”tavallisuudesta poikkeava”, vaikkei parlamentaarinen tapa estänytkään ”tällaisia pelotteluja”. Kekkosen käyttämä painostuskeino oli joka tapauksessa harvinainen.1200
Hallituspulan laukeaminen istuneen hallituksen hyväksi tyydytti, mutta pääministerin toimintaa ei kommentoitu enää. Kekkonen koki valtalakikiistan yhteydessä näpäytyksen,
vaikka hänen johtamansa hallituskoalitio sai jatkoaikaa. HS tulkitsi valtalakikiistan päättyneen ”opposition enemmistön niukkaan voittoon”.1201
Myös Hbl ja US paheksuivat hallituksen jääräpäisyyttä valtalakikiistassa. ”Hallitukselle etukäteen ja hyvissä ajoin ilmoitettiin opposition ajatuskannat”, Hbl:n pääkirjoituksen tekijä selitti ja valitti ministeristön ”me teemme, mitä tahdomme” -asennetta.
”Vähäinenkin sovinnollisuus” olisi lehden mielestä riittänyt kompromissiratkaisuun.1202
Hbl ei halunnut nimetä ”syntipukkia” kriisiin, vaan tyytyi hallituksen päämiehen johdolla
neuvoteltuun ratkaisuun: ”Kun pääministeri Kekkonen käytyjen neuvottelujen jälkeen on
vetänyt viivan tapahtuneen yli ja sattuneesta syystä jatkaa toimintaansa, täytyy tätä ratkaisua nyt vallitsevissa olosuhteissa pitää parhaana.”1203 Hbl:n katkeruus Törngrenin paikan pääministerinä vallannutta Kekkosta kohtaan oli lientynyt. Lehti tyytyi jälleen perinteisen maltillisiin kannanottoihin.
US purki kiukkuaan vuoden 1954 valtalakikiistan yhteydessä suurimpia hallituspuolueita ja niiden päämiehiä kohtaan. Lehteä ärsytti puoluejohtajien ”voimantunto ja ylimielisyys”. Perussyy jatkuvaan ”jännitystilaan” oli ”ahtaassa egoismissa”, joka heijastui hallitsemaan tottuneissa suurissa puolueissa.1204 Myös Kekkoseen oli tarttunut ripaus ”yliolkaisuutta”.1205 Timo kertoi esimerkkitapauksen, jossa pääministeri poistui ”ylväänä istuntosalista jonkun oikeistopuhujan tolkuttaessa”. Pakinoitsija ihmetteli Kekkosen ylimielistä käytöstä ja haikaili ”oikean parlamentarismin” perään, jotta edes eduskunnassa olisi
saatu keskustelua aikaan.1206 Myös kommunistien toiminta ärsytti Timoa, joka oli todistellut jo pitkään Kekkosen kommunistiyhteyksien puolesta. Syytösten taustalla vaikutti
pelko SKDL:n mahdollisesta noususta hallitukseen. ”Eikä riitä vain kaksi suurta, vaikka
pankinjohtaja Kekkonen onkin niiden päämies”, pakinoitsija selitti kommunistien vaatimuksia ja jatkoi: ”Vaaditaan yhä äänekkäämmin ”kolmen suuren” yhteistoimintaa.” Timo
uskoikin, ettei ”kolmen suuren hallituksen aikana syntynyt rakkaus” ollut vuosien varrella
1198. ”Kekkosen viides”. US 21.10.1954. Ks. myös ”Onneton talousohjelma”. US 22.10.1954.
1199. ””Kallein lehmäkauppa””. US 3.11.1954.
1200. ”Hallituspula valtalain johdosta”. HS 18.12.1954. Ks. myös ”Hallitus kaatui valtalakiin” (uutinen). HS
18.12.1954.
1201. ”Pula selviää”. HS 20.12.1954.
1202. ”Regeringens fall”. Hbl 18.12.1954.
1203. ”Regeringskrisen”. Hbl 19.12.1954.
1204. ”Jälleen hallituspula”. US 18.12.1954.
1205. ”Yliolkaisuutta”. US 15.12.1954.
1206. Timo, ””Hampaaton oppositio”” (pak.). US 19.12.1954.
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ruostunut. Maaperä Maalaisliiton, SDP:n ja SKDL:n hallitusyhteistyölle oli hänen mielestään edelleen kuohkea.1207
US julkaisi myös yleisönosastokirjoituksen, jossa ihmeteltiin Kekkosta ja hänen poliittisia linjauksiaan. Nimimerkki Uutta ja parempaa kiitti opposition ryhdikästä toimintaa
”itsevaltiaita Kekkosta ja Leskistä vastaan”. Hän ihmetteli, miten Maalaisliitto pysyi Kekkosen takana, vaikka ”äänestäjät täällä ovat aikoja sitten havainneet hänet pikemminkin
sosialistiksi kuin talonpojan edustajaksi”. Kirjoittajan mielestä oli luonnollista, että ”sosialistit tykkäävät” Kekkosesta, kun hyöty tuli heille ja ”viulut maksaa maataviljelevä
väestö”. Hän vaati talonpojille Maalaisliiton sijasta uutta puoluetta: ”asfalttiviljelijät”1208
eivät ajaneet heidän asioitaan. Nimimerkki Uutta ja parempaa syytti myös Mk:aa. Lehti
oli syyllistynyt ulkopoliittiseen painostukseen sisäpoliittisissa asioissa uhatessaan
”idästä” tulevilla vaikeuksilla, mikäli Kekkosen V hallitus olisi kammettu syrjään valtalakikiistan yhteydessä 1954.1209
Porvarilehdistö (HS, Hbl ja US) suhtautui pääministeri Kekkoseen kriittisesti hänen
viidennen hallituskautensa loppuun, helmikuuhun 1956 saakka. Lehtien Kekkos-kirjoittelu oli vuoden 1955 aikana jo vahvasti sidoksissa tuleviin presidentinvaaleihin. Ne kommentoivatkin yleensä nimenomaan presidenttiehdokas, ei pääministeri Kekkosta. Tosin
nimikkeet pääministeri ja presidenttiehdokas kulkivat usein myös rinnakkain. Pelkästään
pääministerinä Kekkoseen otettiin kantaa vain harvakseltaan.
HS:n Kekkos-aineisto koostui vuoden 1955 aikana pääosin Kari Suomalaisen ilkikurisista pilapiirroksista.1210 Sen sijaan muilla palstoilla pääministeri Kekkosta kommentoitiin vain satunnaisesti.1211 Valtakunnan ykköslehti suhtautui pääministeriin kuitenkin nihkeästi. Sitä ärsytti Kekkosen asema hallituksen päämiehenä. HS:n mielestä hallitsemisen
motiivit liittyivät keskeisesti lähestyviin presidentinvaaleihin. Aikaisempien kokemusten
perusteella pääministerin asemasta oli vaaleja ajatellen selkeää hyötyä. ”Propagandistisestihan pääministerin asema on kiitollinen”, HS:n pääkirjoituksen tekijä selitti ja perusteli
väitettään: ”Hän voi pitää itseään esillä kokonaan toisella tavalla kuin kilpailevat ehdokkaat.” Kirjoittajan mielestä Suomessa oli ajauduttu tilanteeseen, jossa hallittiin vain ”hallitsemisen vuoksi”. Ministeristö pidettiin pystyssä, vaikkei siihen olisi ollut edellytyksiä.
HS piti menettelyä parlamentaariselta ja demokraattiselta kannalta arveluttavana.1212
Hbl oli vaitelias pääministeri Kekkosesta hänen viidennen hallituksensa loppuaikoina.
Valtakunnan ykköslehden tavoin suomenruotsalaisten pää-äänenkannattajan Kekkos-aineisto löytyi useimmiten pilapiirroksista ja niiden tekstityksistä1213. Hbl osoitti kui1207. Timo, ”Hädässä ystävä tutaan,” (pak.). US 20.12.1954.
1208. Herjasana, jota käytettiin niistä maalaisliittolaisista poliitikoista, jotka eivät olleet maanviljelijöitä. Sana
esiintyi myös muodossa ”asfalttimaalaisliittolainen” tai ”asfalttikyntäjä”. Hokkanen 1996, 385.
1209. Uutta ja parempaa, ”Kekkosen kuudes” (yl.osasto). Mk 22.12.1954.
1210. Ks. esim. Kari, ”Mainos on voimaa” (pilapiirros). 2.1; ”Toisia tukistetaan – toisia ei” (pilapiirros). 22.2;
”Tri Jekyll ja Mr Hyde” (pilapiirros). 19.4; ”Suuri autonäyttely” (pilapiirros). 10.5; ”Juhlaensi-ilta” (Pilapiirros). 25.11.1955; ”Tohtori Kekkosen anatomian luento” (Pilapiirros). HS 31.1.1956.
1211. Ks. esim. ”Ei kanna hedelmää”. 9.8; W R., ”Ministerit matkustavat” (yl.osasto). 30.11; ”Sisäiset linjamme”. HS 30.12.1955.
1212. ”Sisäiset linjamme”. HS 30.12.1955.
1213. Ks. esim. ”Genom måndagsrutan” (pilapiirros). 3.1; ”I Finland där åto vi rovor och gröt” (pilapiirros ja
teksti). 21.1; CATO, ”Kor på vägen” (pilapiirros). 19.1; Toussaint, ”Skäl att tiga” (pilapiirros). 11.2;
”Genom måndagsrutan” (pilapiirros). 21.3; CATO, ”Än har Finlands kraft ej dött” (pilapiirros). Hbl
17.8.1955.
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tenkin tyytymättömyytensä Kekkosen johtamaan punamultahallitukseen. ”Tämä hallitus
ei ole sanottavasti piitannut siihen kohdistetuista arvosteluista”, pääkirjoituksen tekijä
valitti ministeristön yksivuotista taivalta arvioidessaan. Häntä ärsyttivät erityisesti ministeristön puoluesidonnaisuus ja etupolitiikka.1214 Hbl:n hallituskritiikki kosketti myös pääministeri Kekkosta, vaikka hän sai lehdeltä yksittäisissä asioissa myös tunnustusta. Esimerkiksi Kekkosen sovinnolliset kielipoliittiset kannanotot miellyttivät.1215
US:n Kekkos-kirjoittelussa toistui vuoden 1955 aikana kolme pääteemaa: pääministerin arvostelemattomuus, hänen jäsenyytensä Suomen Pankissa ja yhteistyönsä kommunistien kanssa. Lehteä ärsytti ”vääpeli” Kekkosen yksinvaltias hallitsemistapa. Häntä vastaan
ei saanut ”purnata”. Opposition tuli olla vaiti, mikäli heidän mielipidettään ei erityisesti
kysytty.1216 Vaatimus pääministerin koskemattomuudesta raivostutti:
Pankinjohtaja Kekkonen on julistettu tabuksi, pyhäksi ja koskemattomaksi.
Olkoon kirottu jokainen, maranatha ja anathema jokaiselle, ken uskaltaa ääneensä
ajatella jotain niin alhaista, ettei pääministeri Kekkonen olisi ainoa sopiva - - .
Kaikki moitteet esim. Kekkos-hallitus V:n toimiin, laiminlyönteihin ja tyhmyyksiin - - kaikki ne ovat luvattoman julkeita. Koska ne sivuavat myöskin pankinjohtaja Kekkosen koskemattomaksi julistettua persoonaa.1217
Pakinoitsija Timo vakuutti oikeisto-opposition arvostelevan Kekkosta ja hänen viidettä
hallitustaan estelyistä huolimatta. ”Kansanvallassa, parlamentarillisessa demokratiassa
kansalaisilla kaikilla on hyvä oikeus, jopa velvollisuuskin arvostella.”1218 US syyttikin
Kekkosta toistuvasti hänen pitkäaikaisesta kaksoisroolistaan Suomen Pankissa1219. Myös
kommunistit säilyttivät asemansa US:n Kekkos-vastaisessa kirjoittelussa. Timo piti äärivasemmistoa Kekkosen ja hänen V:n hallituksen ”varaväkenä”. Se antoi ”tiukan paikan
tullen” tukensa punamultahallitukselle, kunhan vain Kekkonen sopivasti soitteli ”sordinolla, viihdyttävästi, hiljentävästi”.1220 US voimisti syytöksiä Kekkosen ja kommunistien ”rinnakkaiselosta” presidentinvaalien lähestyessä.
Porvarilehdistön tavoin myös äärivasemmiston VS pettyi Kekkosen viidenteen hallitukseen: ”Melko heiveröiseltä tämäkin hallituspoikanen näyttää.”1221 Lehdelle kävi hallitusprosessin kuluessa selväksi, etteivät suurimmat puolueet olleet työkansan asialla.
Ainoa mahdollisuus olojen korjaamiseen oli yhteistyön tiivistäminen työläisten, viljelijöiden ja muiden kesken. Kekkosen, ”jonka kuningastien sosdem-puolueen puoluesihteeri
vannoi viime vaalien aikana katkaisevansa”, asema hallituksen päämiehenä tyydytti
VS:aa. Myös Leskisen epäonnistuminen ulkoministerin salkun tavoittelussa pantiin mieli1214. ”Kekkonen V ett år”. Hbl 19.10.1955. Ks. myös esim. ”Högre eller lägre ränta”. 2.3; ”Statmakten och set
rationella byggandet”. Hbl 6.6.1955.
1215. ”Jakobs röst”. Hbl 5.8.1955. Myös esim. Kekkosen tammikuussa esittämä kannanotto PN:sta sai hyväksynnän. ”Nordiska rådet och Finland” (jk.). Hbl 27.1.1955.
1216. Timo, ”Syksyllä tulee, syksyllä tulee…” (pak.). US 24.4.1955. Ks. myös Timo, “Arvovaltainen taho”
(pak.). 19.8; ”Hallitussopimusta täytetään” (pak.). 11.12; ””Totuutta ei voi salata”” (pak.). US 22.4.1955.
1217. Timo, ”Tässä sitä nyt ollaan” (pak.). US 17.3.1955.
1218. Timo, ””Totuutta ei voida salata”” (pak.). US 22.4.1955.
1219. Tarkemmin vuoden 1956 presidentinvaalikäsittelyn yhteydessä.
1220. Timo, ”Hallituksen varaväki” (pak.). US 8.1.1955. KS. myös Timo, ”Tässä sitä nyt ollaan” (pak.). 17.3;
”Vaalitörähtelyä rivien välistä” (pak.). 19.5; ”Arvovaltainen taho” (pak.). 19.8; ”Eräs rinnakkaiselo”
(pak.). 22.9; ”SKP tahtoo koko kunnian” (pak.). US 17.10.1955.
1221. Suti, ”Palatsikeikaus” (pak.). VS 23.10.1954.
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hyvin merkille.1222 Muilta osin ”sakki” oli lehden mielestä ”melko köykästä ainetta”.1223
VS arvostelikin hallitusta pitkin vuotta 1955. ”Kaksinaamaista hallituspolitiikkaa, joka
lupaa kansalle ja jakaa kapitalisteille.”1224 Myös Kekkosta kritisoitiin sisäpoliittisten
kysymysten yhteydessä. Sen sijaan ulkopolitiikan hoitajana hänen asemansa tunnustettiin.1225 Kaiken kaikkiaan Kekkos-kannanotot jäivät VS:ssa kuitenkin satunnaisiksi hänen
viidennen pääministerikautensa aikana.

6.4.2.2 Pääministeriksi ”hyvällä hinnalla”
Sosialidemokraattien pää-äänenkannattajalla oli selittämistä Kekkos-suhteessaan syksyn
1954 pääministerinimityksen jälkeen. Yrittihän puolue vielä muutamaa kuukautta aiemmin SS:n palstojakin hyväksi käyttäen murskata Kekkosen. Hän ei kelvannut tällöin
myöskään pääministeriksi. SDP:n suhtautuminen Kekkoseen muuttui kesän ja alkusyksyn aikana kuitenkin suopeammaksi. Lopulta sosialidemokraatit olivat valmiita hyväksymään hänet myös yhteishallituksen pääministeriksi. SS:n pääkirjoituksen tekijä selitti
kannanmuutoksen ohjelmallisilla kysymyksillä. Henkilöristiriidat eivät saaneet kariuttaa
elintason parantamiseen tähdänneitä toimenpiteitä:
Maalaisliiton kanssa käydyissä neuvotteluissa päädyttiin nyt kuitenkin tulokseen,
joka toteutettuna merkitsee huomattavaa saavutusta vähävaraisen väestömme elintason parantamispyrkimyksissä, ja tri Kekkonen – josta maalaisliitto piti kiinni –
oli valmis ryhtymään tällaisen suuntauksen johtoon. Sosialidemokraatit katsoivat
tällöin, ettei henkilökysymys saa estää ohjelman toteuttamista - - .1226
Myös pakinoitsija Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen) joutui puolustuskannalle. Oikeistolehdistö ei ymmärtänyt SDP:n suostumista hallitusyhteistyöhön Kekkosen kanssa. Jahvetti
kiisti sosialidemokraatteihin kohdistuneet syytökset. Ei ollut heidän syynsä, ettei Maalaisliitolla ollut ”ketään muuta johtajaa, ei luojaa, kuin yksi Kekkonen”. Pakinoitsija muistutti myös hallitussopimuksen edullisuudesta. Maalaisliitto oli halunnut unohtaa vanhat
”elkeensä” ja maksoi ”Kekkosestaan kuluttajille hinnan”, mikä oli vaadittu. Kauppa oli
”sillä selvä”. Jahvetti arveli Maalaisliiton valmistautuneen vieläkin suurempiin myönnytyksiin Kekkosen pääministerivakanssin varmistamiseksi. Yhteistyö hänen kanssaan oli
pakinoitsijan mielestä parempi vaihtoehto, ”kuin että olisi korotettu palkkoja viidellä prosentilla”.1227
Punamultayhteistyö heijastui välittömästi SS:n Kekkos-kirjoitteluun, erityisesti sen
määrään. Maalaisliittolaista pääministeriä kommentoitiin vain harvakseltaan, silloinkin

”Uusi hallitus”. VS 22.10.1954.
Suti, ”Palatsikeikaus” (pak.). VS 23.10.1954.
”Uusi vuosi, arkivaalit”. VS 31.12.1955.
Ks. esim. ”Hallitus ja palkat”. 25.1; ”…ja unohtakaa kaikki muu”. 12.5; Aarne, Hulkkonen, ”Pääministeri
on jälleen vaalien alla havainnut eräitä asioita” (art.). 13.8; Suti, ”Yleisradion kuonokopat” (pak.). 23.10;
”Yksi konsti jälleen” (pak.). 1.11; ”Itsenäisen ulkopolitiikan merkitys”. VS 5.12.1955.
1226. ”Uusi hallitus”. SS 21.10.1954. Ks. myös ”Uusi hallitusohjelma”. 20.10; Väinämö, ”Parlamentin parvekkeelta” (pak.). SS 21.10.1954.
1227. Jahvetti, ”Katu auki SA-miehelle!” (pak.). SS 27.10.1954.

1222.
1223.
1224.
1225.
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kirjoittelu oli varovaista. Terävää kritiikkiä vältettiin hallitussovun ylläpitämiseksi. SS:n
Kekkos-kirjoittelua laimensi olennaisesti myös pakinoitsija Jahvetin kuolema1228. Olihan
hän noussut vuosien saatossa yhdeksi johtavan lehdistön aktiivisimmista ja samalla kriittisimmistä Kekkos-kirjoittajista. Jahvetin keskeisin ase taistelussa Kekkosta vastaan liittyi
tämän väitettyihin kommunistikytköksiin. Syytös esiintyi Jahvetin SS:iin kirjoittamissa
pakinoissa säännöllisesti vuodesta 1947 lähtien. Kevättalvella 1955 kuolleen Jahvetin
työtä SS:n pakinoitsijoina jatkoivat Pilatus (Atte Pohjanmaa) ja Nikodemus (Akseli
Valta). He olivat huomattavasti säyseämpiä Kekkos-kritiikissään. Pääministeri ja presidenttiehdokas Kekkosta käsitellyt aineisto jäikin SS:ssa vuoden 1955 aikana lähes olemattomaksi.

6.4.2.3 ”Kekkonen on haukutuista ehdoton ykkönen”
Mk kampanjoi voimakkaasti Kekkosen puolesta syksyn 1954 hallitusremontin aikana.
Vastustajien loanheitto kyllästytti. ”Olipa Kekkonen millä paikalla tahansa ja tekipä hän
mitä tahansa, niin aina tulee haukkuja”, Kessu-Pekka (Pentti Sorvali) valitti ja piti lehtensä Kekkos-propagandaa välttämättömänä.1229 Etenkin oikeiston menettely ärsytti, olihan
Kekkonen ollut jo ”vuosikausia sekä julkisesti että juorupuheissa oikeiston hampaissa”.1230 Hallituksen päämiehen vaihtumiseen johtanut prosessi loppusyksyllä 1954 ei tehnyt tässä suhteessa poikkeusta.
Mk oli tyytyväinen pääministerin tehtävien siirtymisestä ”tri Kekkosen kokeneisiin
käsiin”.1231 Lehti iloitsi erityisesti siitä, etteivät henkilökysymykset olleet nousseet tällä
kertaa keskeiseen asemaan hallitusta muodostettaessa: ”Nyt pantiin pääpaino käytännölliseen ohjelmaan ja henkilökysymykset pidettiin taustalla.”1232 Tompan Tuomo (Urho Kittilä) ennakoi Kekkosen jättävän samalla nimensä ennätystenkirjaan: ”Jos hänen hallituksensa saa seisoa vuoden ja kolme kuukautta, niin saa hän pääministerin tuolilla istumisessakin ennätyksen.”1233 Pakinoitsijan toive toteutui. Kekkonen ehti olla pääministerinä
kaikkiaan 1 841 vuorokautta. Siihen ei ollut vielä yksikään edeltäjä kyennyt.1234
Punamultayhteistyön aikaansaaminen vaati kompromisseja, jotka eivät tyydyttäneet
välttämättä ketään. Jo ministeristön kokoonpano oli Mk:n mielestä haastava: ”Saman pöydän ääressä istuu monta temperamentikasta antagonistia.”1235 Lehti piti Maalaisliiton
”päävirheenä” hallitusneuvotteluissa suurten summien lupaamista elintarvikkeiden hintojen alentamiseen. Toisaalta ”tulos olisi ollut tässä suhteessa sama, riippumatta siitä, mille
pohjalle uusi hallitus olisi rakennettu”.1236 Tärkeintä oli saada kahden suurimman puolu1228. Ks. esim. Nikodemus, ”Mies meni, raivio jäi” (pak.). 31.1; A.P., ”Yrjö Kilpeläinen” (muistokirjoitus).
31.1; Tompan Tuomo, ”Tompan Tuomo muistelee” (art.). SS 3.2.1955.
1229. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 22.9.1954.
1230. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 20.11.1954.
1231. ”Ohjelmasta sovittu”. Mk 20.10.1954.
1232. ”Hallitusratkaisu”. Mk 21.10.1954.
1233. Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 22.10.1954.
1234. Suomi 1990, 515.
1235. ”’Entente cordiale’” (jk.). Mk 28.10.1954.
1236. ”Hallitusratkaisu”. Mk 21.10.1954.
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een, Maalaisliiton ja SDP:n välit toimiviksi. Se oli edellytys sisäpoliittisen tilanteen selkiytymiselle. Mk:n ohella myös Kekkonen perusteli punamultayhteistyötä poliittisten ja
taloudellisten olojen rauhoittamisella ”pitemmällä tähtäimellä”1237.
Hallituksen vaihdosta seurannut lehdistökohu ihmetytti Maalaisliiton päälehteä. Erityisesti ruotsinkielisen lehdistön kriittisyys yllätti Mk:n kirjoittajat. Maalaisliittoa ja Kekkosta vastaan suunnattu hyökkäys haki ”vertaansa sekä sanontansa hillittömyyden että
sisältämänsä tosiasioiden vääristelyn vuoksi”. Esimerkiksi Hbl vääristeli ”törkeällä
tavalla” eräiden ulkopoliittisten tapahtumien kulkua. ”Vääristelyille, yksipuolisuuksille ja
teennäisyyksille” pohjautuneen hyökkäyksen jättämä jälki oli Mk:n mukaan ”harvinaisen
paha”. Lehti vaatikin suomenruotsalaisten päälehteä vastaamaan sanoistaan, ”jos kykenee”.1238
Mk torjui myös muun oikeistolehdistön ”hillittömällä innolla” levittämät tiedot pääministeri Törngrenin selän takana harjoitetusta ”intriigipelistä”. Lehteä ärsytti, että ”konnan
osaa” oli pantu näyttelemään ulkoministeri Kekkonen. Mk:n pääkirjoituksen laatijan mielestä julkista mielipidettä myrkytettiin ”perusteettomilla epäluuloilla ja syytöksillä.”1239
Tosin se ei tullut yllätyksenä. Kekkosen ”mustaaminen” oli kuulunut Maalaisliiton päälehden mukaan Kokoomuksen ”perusohjelmaan” jo pitkään. Maalaisliiton ykkösmiehen
haukkumisesta oli muodostunut puolueelle ”halusta hartain”.1240 Mk ei hyväksynyt
oikeistolehdistön Kekkos-vastaista propagandaa, vaan puolusti päämiestään ja torjui
häneen kohdistetut syytökset.1241
Pääministeri Kekkonen luonnehti oikeiston ”laukka-askelta” valtalakikiistan yhteydessä ”kouristuksenomaiseksi operaatioksi”. Hän piti pyrkimyksiä hallituksen kaatamiseksi merkkinä hermostuneisuudesta, joka johtui päähallituspuolueiden ”odotettua paremmin onnistuneesta yhteistyöstä”.1242 Myöskään Mk ei ymmärtänyt opposition ”vastuutonta” peliä: ”Teko ei totisesti ole meille kunniaksi ulospäin.” Kessu-Pekka paheksui
US:n yleisönosastopalstalla esitettyä väitettä, jonka mukaan Mk olisi ”huutanut” apua hallitukselle itärajan takaa. ”Selvä väärennös”, pakinoitsija vakuutti. Hän arveli nimimerkin
viitanneen Mk:ssa joulukuun 18. päivänä julkaistuun pääkirjoitukseen, jossa spekuloitiin
ulkovaltojen suhtautumisella hallituksen tapaan ”hoitaa sisäpoliittisia asioita”.1243
Kessu-Pekan mielestä kyseisessä artikkelissa todettiin vain, ettei hallitusten kaataminen
”keinotekoisilla syillä” ollut maan maineelle eduksi: ”Sellainen herättää ulkomailla epäilyjä.” Hän kiisti myös nimimerkin väitteet sitä, ettei Kekkonen ajaisi talonpojan asiaa.
Yleisönosastokirjoitus heijasteli Kessu-Pekan mielestä oikeisto-opposition turhautuneisuutta omaan saamattomuuteensa. Katkerat kirjoitukset osoittivat, miten ankarasti oikeistoa ”kivisteli” sen valtalakikiistassa kokema tappio. Pakinoitsija arveli myös Maalaislii1237. Kekkosen radiopuhe 20.10.1954. Mk 21.10.1954. Ks. myös ”Yhteistyön poliittinen merkitys”. Mk
2.11.1954.
1238. ”Ei olisi uskonut” (jk.). Mk 10.10.1954.
1239. ”Ruman pelin nolo loppu”. Mk 14.10.1954.
1240. Hela, ”Häjyt moraalin vartijoina” (pak.). Mk 15.10.1954.
1241. Ks. esim. ”Mitä tilalle?”. 7.11; ”Hallitusyhteistyö”. 11.11; Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.).
27.11; ”Hyökkäysintoa”. 8.12; Hela, ”Mikä sopii Jupiterille…” (pak.). 9.12; Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 10.12; Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). 12.12; ”Vastuutonta peliä”. 18.12; ”Kriisi selvitetty”. 19.12; Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 23.12; ”Sisäpoliittinen kehitys v. 1954”. Mk
28.12.1954.
1242. Urho Kekkonen, ”Oikeiston laukka-askel” (nim.). Kyntäjä 1/1955, 6.
1243. ”Vastuutonta peliä”. Mk 18.12.1954. Ks. myös ”Kriisi selvitetty”. Mk 19.12.1954.
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ton sisäisen yksimielisyyden harmittaneen oikeistoa, joka oli väittänyt Maalaisliiton
rivejä hajanaisiksi ja Kekkosen asemaa puolueessaan kyseenalaiseksi jo vuosien ajan.1244
Tapahtumiltaan vilkas vuosi 1954 koetteli Kekkosen henkisiä voimavaroja. Erityisesti
häneen kohdistettu henkilökohtainen parjaus väsytti. Kekkonen kertoikin harkinneensa
syksyllä ensimmäisen kerran vakavasti jatkoaan poliitikkona: ”Ei minun ole pakko tätä
parjausta sietää.” Mk:n Kessu-Pekka arvelikin, että ”harva olisi säilyttänyt hermonsa siinä
rumputulessa, joka Kekkoseen on kohdistunut”1245. Kekkonen kertoi toivoneensa syksyllä ”moneen otteeseen”, ettei häntä asetettaisi Maalaisliiton pääministeriehdokkaaksi.
Hallituksen päämiehen tehtävään kuitenkin velvoitti ”suuri joukko Pohjois-Suomen valitsijoita”. ”Kai tässä taas on oltava”, Kekkonen pohti, vaikka arveli, että oikeisto olisi
repäissyt ”ilosta vaatteensa, jos minusta pääsisi”. Hän purki vuoden aikana kertynyttä katkeruuttaan lehdistöä kohtaan Kyntäjässä marraskuussa 1954. ”En ole tätä kaikkea kirjoittanut puolustustarkoituksessa, en toki hyökätäksenikään”, pääministeri selitti, mutta
sivalsi terävästi ”moraalisen suuttumuksen ylevässä ylenpalttisuudessa” kirjoitelleita
sanomalehtiä. Kekkonen arvosteli erityisesti oikeistolehdistöä Hbl ja US mukaan lukien.
Pääministeri Kekkonen palasi kolumnissaan kevätkesään 1954, jolloin häntä oli arvosteltu erityisesti ruotsinkielisten lehtimiesten parissa. ”Sabotoin ja juonittelin hallitusta
vastaan, koska osoitin riittämätöntä mielenkiintoa hallituksen työskentelyä kohtaan!”,
pääministeri arveli ruotsalaislehdistön kirjoitteluun viitaten. Alkusyksyllä ääni kellossa
oli kuitenkin muuttunut. ”Alettiin levitellä tietoja, että juonittelen hallitusta vastaan,
koska puutun hallituksessa asioiden kulkuun ja koetan ajaa läpi mielipiteitäni”, Kekkonen ihmetteli. Jatkuva arvostelu ärsytti hallituksen päämiestä: ”Huomasin tästä, jollen
olisi sitä jo ennen havainnut, että olinpa hiljaa tai ei, aina teen jotakin, josta vastustajat
kehittävät aiheen syytöksilleen minua vastaan.” Kekkonen oli ihmeissään myös hänen viidennen hallituksensa nimittämisen synnyttämästä lehtikohusta. Tulilinjalle joutuivat
paitsi oikeistolehdistö myös ulkomaankirjeenvaihtajat:
Eräisiin oikeistolehtiin annettiin joistakin lähteistä ja joistakin syistä tietoja neuvotteluista, sekaisin oikeaa ja väärää. Ihailtavalla yksimielisyydellä alettiin silloin
näissä piireissä sanomalehtisota maalaisliittoa ja minua vastaan. ”Pääministerin
selän takana”, ”palatsivallankumous”, ”häikäilemätöntä juonittelua”, ”pyrkii pääministeriksi”, ”vallankipeys” yms. loppumattomiin. Helsingissä olevat ulkomaankirjeenvaihtajat muonittivat lehtiään samanlaisilla sensaatiouutisilla.
Kekkonen kertasi Törngrenin eroon johtaneita tapahtumia ja totesi lehtikirjoitusten
antaneen niistä tahallisesti väärän kuvan. Aloite neuvotteluista ”Törngrenin hallituksen
pelastamiseksi” oli pääministerin mukaan tullut sosialidemokraateilta. Myös hänen toimintansa kokousten puheenjohtajana perustui sosialidemokraattien ehdotukseen. Maalaisliiton ja SDP:n ”salaisissa” neuvotteluissa ei kosketeltu Kekkosen mukaan kertaakaan
pääministerikysymystä. Tällaisten tosiasioiden julkistaminen ei kuitenkaan ”vaikuttanut
liioin mitään” oikeistolehdistön kirjoitteluun. Kekkosta kiukutti, vaikka olikin ”suorastaan hymyilyttävää”, että muutamat oikeistopoliitikot pyörittivät jatkuvasti samaa levyä
Maalaisliiton ”palatsivallankumouksesta”. Oikeistolehdistön ”masentava” uutisointi halli-

1244. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 23.12.1954.
1245. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 20.11.1954.
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tusprosessin aikana oli hänen mielestään osoitus sen ”omaksumien taistelukeinojen suvereenisesta piittaamattomuudesta”.1246
Parjaus ei lannistanut Kekkosta. Olihan hänestä tullut haukuista huolimatta lyhyen
ajan sisällä jo viidennen kerran pääministeri. Mk:n Kessu-Pekka ihmettelikin Kekkosen
sitkeyttä ”parjaushyökyjen vyöryessä lakkaamatta” ylitse: ”Niin paljon kuin Niukkas-vainajaa sätittiinkin, täytyy sentään sanoa, että Kekkonen on haukutuista ehdoton ykkönen - . Kyllä totisesti Kekkonen on saanut tottua paljon sallimaan. Mutta niin vain on käynyt,
että parjaajien hermot ovat luhistuneet ennemmin kuin parjausten kohteen.”1247
Mk:n Kekkos-kirjoittelua leimasivat vuoden 1955 aikana tulevat presidentinvaalit.
Lehti kävi muihin johtaviin sanomalehtiin nähden poikkeuksellisen pitkän ja aggressiivisen propagandataistelun oman presidenttiehdokkaan puolesta. Kekkosta puolustettiin
myös pääministerinä. Hänen viidettä hallitustaan kohtaan esitetyt syytökset torjuttiin.
Myöskään Kekkoseen henkilönä esitettyä moitetta ei siedetty. Erityisesti oikeiston hyökkäyksiä paheksuttiin. ”Kokoomus on käynyt vuosikausia hillittömästi maalaisliiton johtavan poliitikon kimppuun”, Mk valitti ja lisäsi, että kyseinen puolue oli ”tehnyt kaikkensa
saadakseen hänen nimensä mustatuksi ja hänen asemansa romahtamaan.”1248 Mk ja Kekkonen puhalsivat 1950-luvun puolivälissä yhteen hiileen ehkä voimakkaammin kuin kertaakaan aiemmin sodan jälkeen.1249 Yhteistyötä tiivistivät vuoden 1956 presidentinvaalit, joissa Mk valjastettiin Kekkos-propagandan välineeksi.

6.5 ”Parjaushyökyjen vyöry” – Kekkosesta lehdistön kestopuheenaihe
Paasikivi nimitti Urho Kekkosen pääministeriksi maaliskuussa 1950. Suomen johtava
lehdistö spekuloi pitkään hallitusratkaisulla, mutta vaikeni Kekkosen persoonasta. Vain
tyytyväinen Mk otti kantaa itse pääministerinimitykseen. Vaikka Kekkosen valinta K.A.
Fagerholmin seuraajaksi ministeristön johtoon ei synnyttänytkään johtavassa lehdistössä
välitöntä debattia, pääministeriys nosti hänen julkisuusarvonsa tasolle, jolle se ei ollut
aiemmin yltänyt. Johtavassa lehdistössä ilmestyi 1950-luvun alussa (1.3.1950–31.8.1955)
keskimäärin 101 Kekkos-kirjoitusta vuodessa, kun vastaavasti 1940-luvulla (17.11.1944–
31.8.1949) häneen otettiin kantaa noin 17 kirjoituksessa vuosittain (Kuvio 12 ja Taulukko 61250). Muutos oli merkittävä, ja se tapahtui nopeasti.
Urho Kekkonen, ”Totu sitä sallimahan, mik’ ei parkuen parane” (nim.). Kyntäjä 11/1954, 6.
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 20.11.1954.
”Kömpelöä taktikointia” (jk.). Mk 18.10.1955.
Ks. esim. Kessu-Pekka, Pekan päiväannos” (pak.). 15.1; ”Kukaan ei ole ulkopuolinen”. 16.1; Hela, ”Suosituimmat suomalaiset” (pak.). 18.1; ”Hallituksen puheenvuoro”. 23.1; Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos”
(pak.). 29.1; ”Varteenotettavia realiteetteja”. 20.3; Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 22.3; ”Mustamaalaus ja tosiasiat”. 24.4; ”Kenenkä varassa?”. 31.8; ”Keskustapolitiikka”. 11.10; ”Hallituksen syntymäpäivä”. 20.10; Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 22.10; ”Kokoomukselainen sapenpurkaus”.
22.12.1955; ”Hallituksen eropyyntö”. Mk 28.1.956.
1250. Taulukko on koottu Kekkos-kirjoituksista 1950 presidentinvaalien jälkeiseltä ajalta (aiemmat kuukaudet
taulukossa 8) ja toisaalta ennen 1956 presidentinvaalitaistelun kiivainta aikaa. Vaikka Kekkonen jatkoi
pääministerinä vuoden 1956 maaliskuulle saakka, oli häntä koskeva kirjoittelu jo loppuvuonna 1955
sidoksissa presidentinvaaleihin (Taulukko 12). Kannanotot kohdistuivat tällöin presidenttiehdokas Kekkoseen. Pääministerinä häneen ei enää vuoden 1955 lopulla ja vuoden 1956 alussa otettu juuri kantaa.

1246.
1247.
1248.
1249.
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Johtavan lehdistön Kekkos-kirjoittelun määrä oli sidoksissa hänen poliittiseen statukseensa. Oikeusministerinä ollessaan Kekkosen persoonaan ei juurikaan otettu kantaa.
Kamppailu pääministerin paikasta 1946 viritti lehdistössä jo laajan Kekkos-debatin. Julkisuusarvo laski välittömästi, kun hän epäonnistui yrityksessään päästä ministerikabinetin
johtoon. Politiikan valtauomalta Suomen Pankkiin vetäytynyt Kekkonen ”unohdettiin”
johtavassa lehdistössä muutamaksi vuodeksi. Eduskunnan puhemiehen paikat 1948 ja
1949 sekä osallistuminen YYA-sopimuksen laadintaan (1948) kasvattivat hänen poliittista
arvovaltaansa, ja sen mukana lehdistön Kekkos-kannanotot lisääntyivät. Kirjoitusaktiivisuuteen vaikutti myös Kekkosen samanaikainen nousu Maalaisliiton johtaviin poliitikkoihin. Jo 1949 SS luonnehti häntä diktaattoriksi omassa puolueessaan. Kekkos-kirjoittelu
voimistui selvästi vuoden 1949 lopulla ja saavutti siihenastisen huippunsa tasavallan presidentin vaaleissa 1950. Häntä kommentoitiin vaalitaistelun aikana vilkkaasti. Kekkosen
menestys jäi kuitenkin kehnoksi, mikä heijastui myös lehdistön kirjoitteluun. Sanomalehtien kiinnostus häntä kohtaan lopahti valitsijamiesvaalien jälkeen.
Kekkosen nimittäminen Fagerholmin seuraajaksi maaliskuussa 1950 muodostui taitekohdaksi johtavan lehdistön Kekkos-suhteiden kannalta. Presidentinvaalien jälkeen
vähentynyt kirjoittelu Kekkosesta kääntyi jälleen nousuun. Hallituksen johtajuus vakiinnutti hänen asemansa julkisuudessa, ja hänestä tuli johtavassa lehdistössä kestopuheenaihe 1950-luvulla. Kekkosen näkyvyys oli voimakkaasti sidoksissa pääministerinsalkkuun, mikä konkretisoitui 1953–1954. Hänen neljännen hallituksensa kaatuminen loppuvuonna 1953 ja hänen ajautumisensa poliittiseen paitsioon lamaannuttivat myös lehdistön Kekkos-kirjoittelun. Sitä eivät piristäneet sen enempää kevään 1954 eduskuntavaalit
kuin hänen nimityksensä Törngrenin hallituksen ulkoministeriksikään. Vasta paluu pääministeriksi syksyllä 1954 palautti lehdistön kiinnostuksen Kekkosen persoonaan
1950-luvun alun tasolle.
Kuva johtavien sanomalehtien suhteesta Kekkoseen sodan jälkeen hahmottui laajasti
vasta hänen pääministerikausiensa aikana. Välittömästi sodanjälkeisinä vuosinahan häntä
kommentoivat suopeimmin Mk, HS ja US. Hbl ei ottanut häneen vielä tuolloin kantaa ja
VS hapuili kehun ja arvostelun välimaastossa. SS suhtautui Kekkoseen hyvin kriittisesti jo
1940-luvulla. Asetelma säilyi vuoden 1950 presidentinvaaleissa lähes ennallaan. Ankarimmin Kekkosta arvosteli edelleen SS. Myös US:n ja Kekkosen välit viilenivät. HS ja
Hbl olivat sen sijaan maltillisia, vaikka lehdet tukivatkin avoimesti Paasikiven uudelleenvalintaa. VS:n suhde Kekkoseen oli presidentinvaaleissa kaksijakoinen: lehti sekä kehui
että moitti Kekkosta. Mk kampanjoi puolestaan uskollisesti oman ehdokkaansa puolesta.
Kaiken kaikkiaan useiden Suomen keskeisten lehtien suhde Kekkoseen oli vielä vakiintumaton, kun hän aloitti toimintansa pääministerinä maaliskuussa 1950. Ääripäissä, jonka
muodostivat Mk ja SS, linja oli ollut selvä: Maalaisliiton päälehti oli tukenut Kekkosta
sodan jälkeen varauksetta, kun taas sosialidemokraattien pää-äänenkannattaja oli asennoitunut häneen kielteisesti. Hbl:n, HS:n ja VS:n suhteet Kekkoseen jäivät vielä vaille selkeää hahmoa. Myös US:n kannanmuodostus oli kesken.
Mk suhtautui oman puolueensa pääministeriin erittäin myönteisesti. Lehden Kekkos-retoriikka poikkesikin muusta tutkitusta lehdistöstä. Kekkosta luonnehdittiin paitsi
taitavaksi, vastuuntuntoiseksi ja sopeutuvaiseksi myös realistiseksi, päämäärätietoiseksi
ja rauhalliseksi. Mk:n kirjoittajat, pilapiirtäjä Kalle Patoluotoa (Kalle) unohtamatta, torjuivat syytökset Kekkosen kommunistikytköksistä ja väitteet hänen kiistanalaisesta asemastaan Maalaisliitossa. Myös muuta Kekkosta ja hänen hallituksiaan koskevaa moitetta
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paheksuttiin. Mk:sta muodostuikin jo varhain pääministerin varsinainen äänitorvi. Tätä
kehitystä vahvisti 1952 Kekkosen nimittäminen lehden johtokunnan puheenjohtajaksi.
Pääministerin yhteydet Mk:aan muodostuivat kiinteiksi, sillä päätoimittaja Pentti Sorvali
kuului Kekkosen lähipiiriin ja oli yksi hänen uskollisimmista tukimiehistään sodan jälkeen. Kekkonen käyttikin henkilösuhteitaan hyväkseen valjastaessaan Mk:n palvelemaan
julkisuustarpeitaan. Hän kirjoitti lehteen jopa pääkirjoituksia. Myös Kekkosen kohua
herättäneet pyjamantaskupuhe (1952) ja ulkopoliittiset paljastukset (1953) saatettiin julkisuuteen Maalaisliiton päälehden välityksellä.
Mk myötäili Kekkosta asiasta ja aiheesta riippumatta. Lehden kirjoittelusta saa kuvan,
että häntä pidettiin pääministerinä korvaamattomana, vaikka erityisesti sisäpoliittiset
ongelmat näyttivätkin kasaantuvan usein lähes voittamattomiksi. Lehti ylisti Kekkosen
sisäpoliittisia linjavetoja korrekteiksi samalla, kun se rakensi hänelle tukevaa, kansakuntaan vetoavaa imagoa ulkopolitiikan asiantuntijana. Mk korostikin Kekkosen ulkopoliittista painoarvoa. Jo varhain 1950-luvulla se julisti hänet sodanjälkeisen ulkopolitiikan ja
erityisesti Suomen ja Neuvostoliiton välisten suhteiden takuumieheksi. Lehti kuvaili Kekkosta Paasikiven ulkopoliittisen linjan vahvaksi edustajaksi ja tähdensi hänen johdollaan
Neuvostoliiton kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksellisuutta. Mk:n propaganda Kekkosesta itäsuhteiden takuumiehenä oli siis selkeästi hahmottunut. Se voimistui 1950-luvun
puolivälissä ja saavutti siihenastisen huippunsa Porkkalan palautuksen jälkeen 1955–
1956. Valittu linja sopi hyvin Kekkosen tarkoituksiin. Mk ja pääministeri Kekkonen
puhalsivat yhteen hiileen. Yhteistyö vain tiivistyi vuoden 1956 presidentinvaalien lähestyessä. Mk jatkoi Kekkos-propagandan välineenä.
Hbl suhtautui varovaisen myönteisesti pääministeri Kekkoseen ja hänen ensimmäisiin
hallituksiinsa. Lehti tuki häntä niin henkilönä kuin pääministerinäkin vuoden 1954 syksyyn saakka. Hbl luonnehti Kekkosen asemaa Maalaisliitossa korvaamattomaksi ja piti
häntä sopivana pääministeriksi. Lehti puolusti Kekkosta keväällä 1952, jolloin hän oli
aikeissa erota hallituksen peräsimestä. Vuoden 1953 lopulla taas Hbl surkutteli Kekkos-vastaisen rintaman laajuutta. Sen mielestä oli ”liian monia”, jotka himoitsivat pääministerin päänahkaa. Lehti tuomitsi Kekkos-opposition hyökkäilyt ja vakuutti, etteivät sisäpoliittiset ongelmat johtuneet Kekkosen persoonasta. Tarkastelukulma ei ollut kuitenkaan
aivan yksioikoinen. Hbl:ia harmitti pääministerin ylimielisyys RKP:tta kohtaan. Nimimerkki BEZ ja hänen kirjoituksiaan kuvittanut Henrik Tikkanen kritisoivat puolestaan
Kekkosen yllättäviä manöövereitä, kuten hänen ulkopoliittista paljastustaan syksyllä
1953. Hbl:n Kekkos-kirjoittelussa tapahtui muutos syksyllä 1954, kun Ralf Törngrenin
hallitus joutui eroamaan Kekkosen V:n hallituksen tieltä. Hbl piti Kekkosta Törngrenin
kaatajana. Lehden mukaan tämä oli käynyt ”kulissientakaisia salakauppoja” ja ”vehkeillyt” vallanhimossaan pääministerin selän takana. Maltillisuudestaan tunnettu Hbl arvosteli nyt Kekkosta suorasanaisemmin kuin kertaakaan aikaisemmin sodan jälkeen. Kritiikin kausi jäi kuitenkin lyhyeksi, eikä lehti kommentoinut pääministeriä kuin harvakseltaan hänen viidennen hallituskautensa aikana.
Hbl asennoitui pääministeri Kekkoseen maltillisesti. Etenkin hänen ulkopoliittisia
avauksiaan käsiteltiin varovaisesti, jos lainkaan. Lehden asiallinen ja pidättyväinen kirjoittelu selittyi olennaisilta osiltaan Kekkosen johtamien ministeristöjen kokoonpanoilla.
RKP oli mukana hänen neljässä ensimmäisessä hallituksessaan. Hallitusvastuu sitoi puolueen yhteistyöhön pääministerin kanssa ja ohjasi näin osaltaan myös sen päälehden Kekkos-kirjoittelua. Hbl:n varovaiseen Kekkos-kirjoitteluun vaikutti myös lehden traditio
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maltillisesta journalismista. Päätoimittaja Egidius Ginströmin luotsaama suomenruotsalaisten päälehti oli ollut Kekkos-kirjoittelussaan erittäin pidättyväinen jo 1940-luvulla.
Pääministeri Kekkosta koskevan aineiston määrään ja sävyyn vaikutti myös se, ettei
Hbl:lla ollut varsinaista poliittista pakinoitsijaa. Ero muihin johtaviin sanomalehtiin oli
tässä suhteessa merkittävä. Olivathan niiden Kekkos-kannanotot pääsääntöisin juuri
poliittisten pakinoitsijoiden käsialaa.
VS suhtautui pääministeri Kekkoseen kaksijakoisesti. Henkilönä Kekkonen kelpasi
kansandemokraattien pää-äänenkannattajalle. Olihan hän ulkopoliittisesti oikeaoppinen
pääministeri. Arvostelu kohdistui sen sijaan hänen johtamiensa ministeristöjen talouspolitiikkaan. Tämä VS:n kaksijakoinen suhde kävi ilmi Kekkosen jokaisella pääministerikaudella. Konkreettisimmin se näkyi keväällä 1952, jolloin Kekkonen saattoi julkisuuteen
pyjamantaskupuheensa, jätti eronpyyntönsä ja julkisti kirjansa Onko maallamme malttia
vaurastua? Pääministerin ”harkitun tyylitelty” ulkopoliittinen avaus miellytti VS:aa. Sen
sijaan hänen eronpyyntöään lehti piti turhana ja asettui Kekkosen puolelle Maalaisliiton
”seikkailumaista ulkopolitiikkaa” kannattanutta Kekkos-oppositiota vastaan. Lehden
ulkopoliittinen painotus suhteessa Kekkoseen näkyy myös siinä, että pääministerin sisäpoliittinen aloite Pohjois-Suomen teollistamiseksi jäi vaille kannatusta VS:ssa.
Sodan jälkeen yleensä ”hienovaraisesti” Kekkoseen suhtautunut VS arvosteli pääministeri Kekkosta hänen kahtena ensimmäisenä pääministerikautenaan ankarasti. Syy oli
selvä. Kritiikki käynnistyi sen jälkeen, kun kansandemokraatit jätettiin Kekkosen ensimmäisen hallituksen ulkopuolelle. Moitetta vielä kärjisti SDP:n paluu hallitusvastuuseen
yhdessä Maalaisliiton kanssa 1951. VS:n Kekkos-arvostelu jatkui voimakkaana vuoden
1953 lopulle saakka. Tätä suhdetta ei muuttanut päätoimittaja Raoul Palmgrenin vaihtuminen Jarno Pennaseen vuoden 1952 alussa. Sen sijaan oikeistovetoisen Sakari Tuomiojan hallituksen nimittäminen ja syrjäytetyn Kekkosen ulkopoliittiset paljastukset loppuvuonna 1953 muuttivat VS:n Kekkos-kirjoittelua säyseämmäksi. Lehti kehui Kekkosen
salaisia neuvotteluja neuvostoviranomaisten kanssa merkittäviksi ja pelkäsi, että Tuomiojan ministeristö torjuisi Neuvostoliiton edulliset kauppapoliittiset tarjoukset, muuttaisi
Suomen ulkopoliittisen suunnan ja myötäilisi NATOa. Oikeiston valtaannousun säikäyttämä VS alkoi kirjoittaa Kekkosen puolesta muissakin kuin ulkopoliittisissa asioissa.
Muutos näkyi lehden Kekkos-retoriikassa. Pääministeriä pidettiin ”tavallista fiksumpana
porvarina”, kun häntä oli vielä 1950-luvun alussa luonnehdittu kieroksi, epärehelliseksi ja
konstikkaaksi.
Kokoomuksen US suhtautui maalaisliittolaiseen pääministeriin kriittisesti. Lehti arvosteli Kekkosta hänen kolmen ensimmäisen hallituskautensa aikana vielä hillitysti, vaikka
käsittelikin mielellään palstoillaan Maalaisliiton sisäisiä ristiriitoja. Lehti tunnusti pääministerin aseman poliittisena voimatekijänä ja piti häntä tervetulleena persoonallisuutena
poliittisessa elämässämme. US:n Kekkos-kriitikkona esiintyi yleensä pakinoitsija Timo
(J.W. Tuura). Häntä provosoi Kokoomuksen toistunut oppositioasema ja pääministerin
haluttomuus pitää yhteyttä puolueeseen. US syyttikin Kekkosta Kokoomuksen diskriminoinnista ja kommunistivehkeilyistä. Lehden pilapiirtäjä Olavi Hurmerinta (O.H.) tuki
päivänpoliittisilla piirroksillaan pakinoitsija Timon Kekkos-kritiikkiä.
US:n Kekkos-kirjoittelu muuttui aiempaa kriittisemmäksi hänen neljännen ministeristönsä nimittämisen jälkeen 1953. Lehti arvosteli pääministeriä erityisesti hänen kommunistiyhteyksistään ja ulkopoliittisesta paljastuksestaan, jossa Kekkonen kertoi yksityisistä
neuvotteluistaan Lebedevin kanssa. US piti tapausta ainutlaatuisena ja paheksui Kekkosen

277
pyrkimystä käyttää ulkopolitiikkaa sisäpoliittisena työvälineenä. Lehteä harmitti muutenkin pääministerin esiintyminen itäsuhteiden takuumiehenä. Kokoomuksen päälehden
Kekkos-kritiikki yltyi 1954. US:ea kiusasi erityisesti Törngrenin hallituksen syrjäyttäminen ja Kekkosen viidennen ministeristön nimittäminen. Lehti syytti Törngrenin hallituksen ”räjäyttämisestä” Kekkosta ja uskoi hänen viidennen pääministerikautensa suistavan
Suomen ”täydelliseen diktatuuriin”. Kokoomuksen pää-äänenkannattaja ei säästellyt
myöhemmin sanojaan arvostellessaan Kekkosta ja hänen johtamaansa punamultakoalitiota.
HS:n suhde Kekkoseen oli viileä koko hänen viiden pääministerikautensa ajan. Arvosteltavaa löytyi. Valtakunnan ykköslehteä harmitti Kekkosen puuttuminen sanomalehdistön toimintaan. Myöskään pääministerin sisä- ja ulkopoliittiset aloitteet eivät tyydyttäneet lehteä. HS torjui Kekkosen ehdotuksen Pohjois-Suomen teollistamiseksi. Lehti ei
luottanut edes pääministerin vakauttamispolitiikkaan. Se torjui Kekkosen arkaluonteisen
pyjamantaskupuheen ja arvosteli voimakkaasti hänen ulkopoliittisia paljastuksiaan vuoden 1953 lopulla. Lehti paheksui muutenkin pääministerin omavaltaisuutta ulkopoliittisissa asioissa. HS tympääntyi Kekkoseen myös henkilönä, vaikka totesikin hänen kasvaneen kokoa ja saaneen ryhtiä pääministerikausiensa aikana. Lehti tunnusti myös Kekkosen aseman Maalaisliiton ykkösmiehenä, tosin vasta keväällä 1954. HS:n kyllästyminen
Kekkoseen ilmeni konkreettisesti hänen kolmannen peräkkäisen hallituksensa nimittämisen jälkeen. Lehti epäili tällöin Kekkosen korvaamattomuutta pääministerinä ja voimisti
kritiikkiään häntä vastaan. Trendi jatkui samana vuoden 1956 presidentinvaaleihin
saakka. Sitä vahvisti Kekkosen viidennen hallituksen nimittäminen 1954. HS oli vakuuttunut, että Kekkosen ja Maalaisliiton hallitsemismotiivit liittyivät tällöin tuleviin presidentinvaaleihin. Olihan historia osoittanut pääministerin salkun merkityksen ponnahduslautana tasavallan päämiehen paikalle.
HS:n kriittinen suhtautuminen maalaisliittolaiseen pääministeriin poikkesi lehden
aiemmasta sodan jälkeisestä Kekkos-kirjoittelusta. Välien viilenemiseen vuosisadan puolivälissä vaikuttivat useat tekijät. Syitä on HS:n arkistojen käyttökiellon vuoksi kuitenkin
mahdoton täydellisesti esittää. Ensimmäinen särö Kekkosen ja valtakunnan ykköslehden
välille näkyi vuoden 1950 presidentinvaaleissa, jolloin HS tuki avoimesti Paasikiven
uudelleenvalintaa. Tämä oli tulkittavissa epäluottamuslauseeksi Kekkosta kohtaan,
vaikka lehti välttikin kritisoimasta Maalaisliiton ehdokasta. Juopa syveni toukokuussa
1950, jolloin tuore pääministeri määräsi suojelupoliisin tutkimaan valtakunnan ykköslehden uutislähteitä. Ehkäpä lehden kosto näkyi vuodenvaihteessa 1950–1951, kun Kekkonen matkusti Italiaan. Etelänmatkasta ensimmäisenä Suomessa uutisoinut HS kertoi
ilmeisen tarkoitushakuisesti pääministerin matkaseurueeseen kuuluneen myös
Anne-Maria Snellmanin. Tieto Kekkosen naisseuralaisesta levisi nopeasti koti- ja ulkomaiseen mediaan. ”Naisseikkailuista” tuli juorupalstojen ykkösuutinen. Tapaus jäädytti
Kekkosen ja Eljas Erkon välit. Erkkoa epäiltiin HS:n uutisjutun laatijaksi.
HS suhtautui pääministeri Kekkoseen yleensä kriittisesti. Poikkeuksen säännöstä muodostivat muutamat poliittiset pakinat, jotka olivat ristiriidassa lehden ”virallisen linjan” eli
pääkirjoitusten kanssa. Mielipide-eron selittää pakinoitsija Eeron (Lassi Hiekkala) poliittinen sitoutuminen Edistyspuolueeseen, jonka edustajia istui Kekkosen kahdessa ensimmäisessä hallituksessa. Ehkäpä juuri näistä syistä Eeron pakinat olivat myönteisempiä
Kekkosta ja hänen hallituksiaan kohtaan kuin lehden pääkirjoitukset. Oman lisänsä HS:n
Kekkos-suhteeseen toi myös lehden pilapiirtäjä Kari (Kari Suomalainen). Jo 1950-luvulla
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Kekkosesta tuli yksi hänen piirrostensa suosikkikohteista. Karin kriittiset ja ilkikuriset,
mutta osuvat pilakuvat muodostivat jo vuonna 1955 valtaosan HS:n Kekkos-aineistosta.
SS:n Kekkos-kirjoittelu oli sidoksissa SDP:n poliittiseen asemaan. Sodan jälkeen kriittisesti Kekkoseen suhtautunut lehti arvosteli uutta pääministeriä ja hänen ensimmäistä
hallitustaan suorasukaisesti. Kritiikki johtui paitsi SDP:n oppositioasemasta myös Maalaisliiton ja Kekkosen jyrkästä suhtautumisesta Fagerholmin ministeristöön 1948–1950.
SDP:n paluu hallitusvastuuseen 1951 laimensi SS:n Kekkos-kritiikkiä. Lehti asettui
keväällä ja syksyllä 1952 vastustamaan pääministerin eroaikeita. SS:n ja Kekkosen ”rinnakkaiselon” kausi päättyi kuitenkin loppuvuonna 1953. Pääministerin K-ohjelma, hänen
neljäs hallituksensa ja ulkopoliittiset paljastuksensa kiusasivat SS:n kirjoittajia. Kekkosta
alettiin kammeta syrjään presidenttipolultaan. Hyökkäys jatkui syksyyn 1954 saakka, jolloin lehden Kekkos-kirjoittelu muuttui hallitusjärjestelyjen myötä jälleen varovaisemmaksi. Maalaisliiton ja SDP:n hallitusyhteistyö tylsytti lehden Kekkos-kritiikin kärjen.
SS:n varovaiseen Kekkos-kirjoitteluun vaikutti merkittävästi myös pakinoitsija Jahvetin
(Yrjö Kilpeläinen) kuolema tammikuussa 1955. Olihan hän yksi sodan jälkeisen Kekkos-kirjoittelun kriittisimmistä edustajista.
SS arvosteli pääministeri Kekkosta niin henkilönä kuin poliitikkonakin. Lehti luonnehti häntä Maalaisliiton ylimieliseksi diktaattoriksi ja epäluotettavaksi peluriksi, joka
käänsi tarpeen vaatiessa vaivattomasti takkinsa. SS:a provosoi erityisesti Kekkosen veljeily kommunistien kanssa. Varsinkin pakinoitsija Jahvetti etsi mielellään todisteita Kekkosen kommunistiyhteyksille. Myös pilapiirtäjät PK-Linna (PK) ja Tapani Kovanen (Stefan) vahvistivat osaltaan kommunistisyytöksiä. Propaganda liittyi SDP:n pyrkimyksiin
kasvattaa vaikutusvaltaansa myös syrjäseuduilla. Olivathan ne perinteisesti Maalaisliiton
ja kommunistien vankkaa tukialuetta. SS pyrki propagandallaan samaistamaan Maalaisliiton ja kommunistit, mikä saattoi onnistuessaan lisätä SDP:n jalansijaa todellisena vaihtoehtona maaseudunkin asukkaille. Toinen piirre, joka SS:n kirjoittajia kiusasi, liittyi ulkopolitiikkaan. Lehti oivalsi poliittisen propagandan, joka pyrki rakentamaan Kekkosesta
korvaamattoman idänsuhteiden takuumiehen. Tämähän ei käynyt sosiaalidemokraateille.
Kolmas syy SS:n Kekkos-kritiikille nousi lehden edustaman poliittisen linjan ja pääministerin välisistä erilaisista sisä- ja talouspoliittisista näkemyksistä.
SS suhtautui pääministeri Kekkoseen kriittisesti, mikä oli linjassa lehden sodanjälkeisen kirjoittelun kanssa. Arvostelun kärkevyys määräytyi 1950-luvulla kuitenkin keskeisesti sen mukaan, oliko SDP hallituksessa vai oppositiossa. Myös SS:n toimittajavaihdoksilla oli oma vaikutuksena lehden Kekkos-kirjoitteluun. Erityisesti pakinoitsija Jahvetin
jättämä aukko on merkillepantavaa. Hänen työtään jatkaneet Pilatus (Atte Pohjanmaa) ja
Nikodemus (Akseli Valta) osoittautuivat huomattavasti edeltäjäänsä varovaisemmiksi
Kekkos-kritiikeissään. Sen sijaan Penna Tervon vetäytyminen ja Atte Pohjanmaan paluu
SS:n päätoimittajaksi 1952 ei vaikuttaneet lehden Kekkos-suhteeseen.
Kekkonen ei puuttunut johtavien sanomalehtien itseään koskevaan kirjoitteluun
1940-luvulla. Poikkeuksen hän teki nimimerkillä Veljenpoika, jonka kritiikki sosialidemokraattista lehdistöä kohtaan harmittikin nimenomaan SS:n Jahvettia. Vuoden 1950 presidentinvaalien jälkeen Kekkonen arvosteli jo peittelemättä sosialidemokraattien
pää-äänenkannattajaa ja sen pakinoitsijaa. Ne olivat hänen mielestään osallistuneet
yhdessä äärivasemmiston ja oikeiston kanssa presidenttiehdokkaiden, ei vähiten hänen
itsensä, ”häpäisemiseen”. Johtavan lehdistön kritiikki Kekkosta kohtaan kasvoi
1950-luvulla, mihin pääministeri reagoi voimakkaasti. Hän iski sanoin vastustajiaan sää-
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littä, mutta pohti samalla myös poliittisen uransa mielekkyyttä vallinneessa ”rumputulessa”. Kekkosessa oli havaittavissa väsymystä alituiseen arvosteluun, ja hän oli valmis
jättämään pääministerin tehtävät kritiikin vuoksi. Hän paheksui erityisesti SS:n ja sen
pakinoitsijan (Jahvetti) kirjoittelua. Kekkosta kiusasi myös HS:n ja US:n kriittisyys.
Osansa arvostelusta sai lisäksi VS. Hän pyrki näin hälventämään itseensä kohdistettuja
kommunistisyytöksiä. Sen sijaan Hbl oli Mk:n lisäksi ainoa johtava sanomalehti, joka sai
pääministeriltä tunnustusta. Luottamus Kekkosen ja Hbl:n välillä alkoi säröillä hallituskiistan yhteydessä syksyllä 1954.
Pääministeriaikanaan Kekkonen oli kestopuheenaihe Suomen johtavassa lehdistössä.
Häntä kommentoitiin vuosittain keskimäärin noin sadassa kirjoituksessa (Kuvio 12). Kekkoseen otettiin vilkkaasti kantaa heti hänen ensimmäisen pääministerikautensa alussa, ja
kirjoittelu lisääntyi vuoden 1951 alussa, jolloin Paasikivi nimitti Kekkosen toisen hallituksen. Punamultakoalition virkaanastumisen jälkeen johtavan lehdistön Kekkos-kannanotot vähenivät. Kehitykseen vaikutti keskeisesti kaksi tekijää. Ensinnäkin SDP:n paluu
hallitusvastuuseen vaimensi SS:n Kekkos-kirjoittelua merkittävästi. Toiseksi Kekkosen
poliittiset kasvot alkoivat kulua julkisuudessa. Olihan esimerkiksi sanomalehdistö käyttänyt häneen runsaasti palstatilaa presidentinvaalien ja pääministerinimityksen myötä. Kekkosesta oli ilmeisestikin puristettu vuoteen 1951 mennessä jo herkullisimmat otsikot.
Hänen mediakiinnostavuutensa alkoi hiipua – toistaiseksi. Tämä heijastui Kekkos-kirjoitusten kokonaismäärään. Pääministeriä kommentoitiin vuoden 1951 aikana vain 64 kirjoituksessa, mikä oli 10,5 % johtavan lehdistön kokonaiskirjoittelusta tutkittavana olevan
jakson aikana. Vielä edellisenä vuonna pääministeri Kekkosta kommentoitiin kaikkiaan
91 kirjoituksessa (14,9 %).
Johtavan lehdistön Kekkos-kirjoittelu lisääntyi jälleen vuoden 1952 aikana ja saavutti
sekä suhteellisen (23,4 %) että määrällisen (143) huippunsa 1953. Kirjoitusaktiivisuuden
lisääntymiseen vaikuttivat useat tekijät. Vuoden 1952 aikana sitä kasvatti varsinkin Kekkosen sisä- ja ulkopoliittiset aloitteet: pyjamantaskupuhe ja Onko maallamme malttia
vaurastua? -kirja. Myös pääministerin eroaikeet puhuttivat. Vuoden 1953 aikana johtavan
lehdistön Kekkos-aineistoa paisuttivat Kekkosen kolmannen hallituksen eroaminen ja
neljännen nimittäminen. Myös syyskaudesta muodostui poliittisesti kiihkeä. Kekkosen
neljännen ministeristön elinkaari jäi lyhyeksi. Se joutui jättämään paikkansa marraskuussa 1953. Lisäväriä syksyyn toi hänen ”poliittinen pomminsa”, jossa Kekkonen paljasti käyneensä salaisia neuvotteluja neuvostoviranomaisten kanssa. Johtava lehdistö reagoi tapahtumiin voimakkaasti.
Kekkos-kirjoittelun huippukausi ajoittui vuoteen 1953, mutta kommentointi jatkui
vilkkaana myös seuraavana vuonna. Kirjoitusaktiivisuutta lisäsi erityisesti Kekkosen
paluu pääministeriksi lokakuussa 1954. Myös tuleva presidentinvaali jätti jo jälkensä johtavien lehtien palstoille. Vuoden 1955 aikaa Kekkoseen otettiinkin pääministerinä kantaa
huomattavasti edellisvuotta harvemmin.
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Kuvio 12. Urho Kekkosta käsittelevien kirjoitusten määrät Suomen johtavassa lehdistössä
1.3.1950–31.8.1955.
Lähde: HS, Hbl, Mk, US, SS ja VS 1.3.1950–31.8.1955.

Lehtikohtaisessa vertailussa (Taulukko 6) johtavat sanomalehdet jakaantuvat kolmeen
pääryhmään. Aktiivisimmin pääministeri Kekkoseen ottivat kantaa Mk (157/25,7 %), SS
(129/21,2 %) ja US (122/20,0 %). Kokoomuksen pää-äänenkannattajan Kekkos-kirjoittelu
oli tasaista koko tutkimusjakson ajan. Mk:n Kekkos-aineisto lisääntyi sen sijaan jatkuvasti. Lehden kirjoittelu oli tosin vuosikymmenen puolivälissä jo voimakkaasti sidoksissa tuleviin presidentinvaaleihin. SS kirjoitusaktiivisuus vaihteli. Lehti oli vuoden 1950
aikana johtavan lehdistön aktiivisin Kekkos-kirjoittaja, mutta seuraavana vuonna tilanne
muuttui päinvastaiseksi. SS otti Kekkoseen kantaa tällöin vain neljässä kirjoituksessaan.
Kirjoitusaktiivisuuteen vaikutti SDP:n sitoutuminen hallitusvastuuseen yhdessä Maalaisliiton kanssa tammikuussa 1951. Hallitusvastuu selitti SS:n laimeaa Kekkos-kirjoittelua
myös 1955. Tällöin kirjoitusaktiivisuuteen tosin vaikutti myös pakinoitsija Jahvetin kuolema.
Toisen pääryhmän yksinäisenä edustajana oli kansandemokraattien VS. Lehden kantaaottava aineisto käsitti kaikkiaan 14,8 % johtavan lehdistön Kekkos-materiaalista hänen
pääministerikausillaan. Kaiken kaikkiaan tasaisesti eri vuosille jakaantunut VS:n Kekkos-kirjoittelu hiipui hieman 1950-luvun puoliväliin tultaessa. Siihen vaikutti osaltaan
Jarno Pennasen valinta lehden päätoimittajaksi 1952. Olihan hänen edeltäjänsä Raoul
Palmgren (Hapan) myös aktiivinen pakinoitsija. Toisaalta myös Pennasen kyseenalainen
työmoraali ja pitkät poissaolot työpaikaltaan vuosikymmenen puolivälissä heijastuivat
lehden Kekkos-kirjoittelun määrään. Siihen saattoi vaikuttaa myös 1956 sinetöity lehtifuusio Työkansan Sanomien kanssa.
Kolmannen pääryhmän muodostivat HS ja Hbl, joiden Kekkos-kirjoittelu oli laimeinta
tutkittavan jakson aikana. Valtakunnan ykköslehti ylsi aineistollaan ainoastaan yhdeksän
prosentin osuuteen johtavan lehdistön Kekkos-kirjoittelusta. Passiivisuus ihmetyttää, sillä
vielä 1940-luvun lopulla HS lukeutui suhteellisesti aktiivisimpien Kekkos-kirjoittajien
joukkoon (Taulukko 3). Erkon ja Kekkosen suhteet olivat kuitenkin viileät, mikä näkyi
HS:n pääministeriä käsitelleiden kirjoitusten määrässä. Lehden laimeaan kirjoitusaktiivisuuteen saattoi vaikuttaa myös sitä lähellä olleen Edistyspuolueen aseman heikkeneminen. Puolue oli edustettuna vain kahdessa ensimmäisessä Kekkosen hallituksessa1251.
1251. Kekkosen I:ssä olivat mukana Edistyspuolueesta Sakari Tuomioja, H.A. Kannisto ja Teuvo Aura, II:ssa
enää Teuvo Aura. Hänkin toimi tehtävässään ammattiministerinä. Suomi 1990, 541 (Liite).
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Myös Hbl otti vain harvakseltaan kantaa pääministeri Kekkoseen, vaikka lehti olikin huomattavasti aktiivisempi 1950-luvun alussa kuin 1940-luvulla konsanaan (Taulukot 2 ja 3).
Kirjoitteluun vaikutti RKP:n aseman vahvistuminen Kekkosen pääministerikausien
aikana. Puolue oli edustettuna hänen neljässä ensimmäisessä ministeristössään1252. Sekä
HS:n että Hbl:n laimeassa Kekkos-kirjoittelussa näkyi lehtien pyrkimys sitoutumattomaan tiedonvälitykseen.
Taulukko 6. Urho Kekkosta käsittelevien kirjoitusten määrät sekä eri lehtien kirjoittelun
suhteellinen osuus johtavien sanomalehtien yhteenlasketusta Kekkos-kirjoittelusta
1.3.1950–31.8.1955.
1950

1951

1952

1953

1954

1955

HS

5

9

9

11

14

7

Yhteensä
55 (9,0%)

Hbl

6

8

14

13

7

9

57 (9,3%)

Mk

13

15

22

33

33

41

157 (25,7%)

SS

34

4

15

39

33

4

129 (21,2%)

US

18

13

18

28

25

20

122 (20,0%)

VS

15

15

22

19

13

6

90 (14,8%)

Yht.

91
(14,9%)

64
( 10,5%)

100
(16,4%)

143
(23,4%)

125
(20,5%)

87
(14,3%)

610
(100%)

Lähde: HS, Hbl, Mk, US, SS ja VS 1.3.1950–31.8.1955.

Pääministeri Kekkonen oli poliittisille pakinoitsijoille kultakaivos (Kuvio 13). Kaikkiaan 610 Kekkos-kirjoituksesta peräti 308 (50,5 %) julkaistiin johtavien sanomalehtien
pakinapalstoilla. Määrällisesti eniten Kekkos-pakinoita kynäiltiin Mk:ssa (94), US:ssa
(85) ja SS:ssa (67). Myös VS:n pakinoitsijat kommentoivat säännöllisesti Kekkosta (55
pakinaa). Harvemmin häntä käsiteltiin sen sijaan HS:n (4) ja Hbl:n (3) pakinaosastoilla.
Järjestys pysyi lähes samana myös prosentuaalisesti mitattuna. Suhteellisesti eniten
pakina-aineistoa julkaisi US, jonka Kekkos-kirjoittelusta peräti 69,7 % löytyi lehden pakinapalstalta. Myös VS:n (61,1 %), Mk:n (59,9 %) ja SS:n (51,9 %) Kekkos-kirjoittelusta
vastasivat pääsääntöisin lehtien pakinoitsijat. HS:n (7,3 %) ja Hbl:n (5,3 %)
pakina-aineisto jäi sen sijaan olemattomaksi.
Pää- ja jälkikirjoituksissa pääministeri Kekkoseen otettiin kantaa 240 kertaa (39,3 %).
Kyseisiä kirjoituksia julkaistiin tasaisesti jokaisessa johtavassa sanomalehdessä. Lukumääräisesti useimmin Kekkosta kommentoitiin Mk:n pää- ja jälkikirjoituspalstoilla (56
kertaa), mutta SS (50) seurasi aivan sen kintereillä. Myöskään muut lehdet eivät jääneet
kauas Maalaisliiton pää-äänenkannattajan taakse: Hbl (38), US (36), HS (32) ja VS (28).
Suhteellisesti eniten Kekkosta käsiteltiin Hbl:n (66,7 %) ja HS:n (58,2 %) pää- ja jälkikirjoituksissa. Kyseiset lehdet keskittivät harvat Kekkos-kannanottonsa nimenomaan ykköspalstoilleen. Muissa lehdissä Kekkonen nostettiin huomattavasti harvemmin pää- ja jälkikirjoituksiin. SS:n Kekkos-kirjoittelusta 38,8 % löytyi lehden pääpalstoilta, Mk:n 35,7 %
ja VS:n 31,1 %. Suhteellisesti eniten pakinakirjoituksia julkaisseen US:n Kekkos-aineistosta vain 29,5 % ylsi lehden pää- tai jälkikirjoituspalstoille.
1252. Kekkosen I:ssä olivat mukana RKP:n edustajina Åke Gartz, Nils Meinander ja Ralf Törngren, II:ssa Gartz
ja Törngren, III:ssa Törngren ja Sven Högström, IV:ssä Törngren, Högström ja Meinander. Suomi 1990,
541–543 (Liite).
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Suomen johtavassa lehdistössä julkaistun muun Kekkos-materiaalin kuin pääkirjoitusja pakina-aineiston osuus kaikista kirjoituksista jäi reiluun kymmeneen prosenttiin (62/
10,2 %). Eniten tällaista materiaalia oli HS:n (19) ja Hbl:n (16) palstoilla. SS:ssa muuta
Kekkos-materiaalia julkaistiin 12, Mk:ssa ja VS:ssa seitsemän sekä US:ssa yhden kerran.
Muun kuin pääkirjoitus- ja pakina-aineiston määrä oli myös suhteellisesti mitattuna laajin valtakunnan päälehdessä (34,5 %) sekä suomenruotsalaisten pää-äänenkannattajassa
(28,0 %). Prosentuaalisesti vähiten kyseistä aineistoa julkaisi US, jonka Kekkos-materiaalista siihen lukeutui vain 0,8 %.

10%
51%

Pääkirjoitukset
Pakinat
Muut

39%

Kuvio 13. Suomen johtavan lehdistön Kekkosta käsittelevien kirjoitusten jakautuminen pääkirjoitus- ja pakinapalstoille tai muualle lehteen 1.3.1950–31.8.1955.
Lähde: HS, Hbl, Mk, US, SS ja VS 1.3.1950–31.8.1955.

Johtavan sanomalehdistön Kekkos-kirjoittelu lisääntyi merkittävästi 1950-luvulla. Eri
kirjoitustyylien painoarvo ei kuitenkaan muuttunut aiempaan sodanjälkeiseen Kekkos-kirjoitteluun verrattuna. Suosituin Kekkos-foorumi oli jatkuvasti pakinapalsta. Vasta
sen jälkeen tulivat pääkirjoitukset ja muu häntä koskeva materiaali. Pääministeri Kekkosta käsitelleet kirjoitukset jakaantuivat hämmästyttävän yhdenmukaisesti 1940-luvulla
julkaistun Kekkos-aineiston kanssa lehtien eri palstoille (Taulukko 7). Ainoa muutos
tapahtui hienokseltaan lisääntyneen muun aineiston kohdalla. Kaiken kaikkiaan Kekkos-kirjoittelussa suositut tyylilajit säilyttivät kuitenkin asemansa kirjoitusaktiivisuuden
merkittävästä muutoksesta huolimatta. Pääministeri Kekkosta käsiteltiin kuusi kertaa useammin jokaisella verratulla palsta-alueella kuin 1940-luvun Kekkosta.
Yksittäisten lehtien Kekkos-kirjoitusten jakaantumisessa niiden eri palstoille tapahtui
suuria muutoksia. Pää- ja jälkikirjoitusten suhteellinen osuus lehden Kekkos-kirjoittelusta kasvoi 1950-luvulle tultaessa eniten HS:ssa (31,8 % → 58,2 %) ja Mk:ssa (27,8 %
→ 35,7 %). Rajuimmat laskut tapahtuivat puolestaan Hbl:ssa (100 % → 66,7 %), VS:ssa
(53,8 % → 31,1 %) ja US:ssa (50 % → 29,5 %). SS:n pää- ja jälkikirjoitusaineisto oli
puolestaan suhteellisesti mitattuna lähes yhtä runsasta 1940- ja 1950-luvulla (36, 7 % →
38,8 %).
Myös pakinoitsijoiden ”Kekkos-aktiivisuus” vaihteli. Merkittävin muutos tapahtui jälleen valtakunnan ykköslehdessä. Lehden Kekkos-kirjoittelun pääpainopiste oli vielä
1940-luvulla pakinapalstalla, mutta uuden vuosikymmenen puoliväliin mennessä
pakina-aineiston määrä laski reilusti (59,1 % → 7,3 %). Myös Mk:n Kekkosta koskeva
pakinakirjoittelu väheni 1950-luvulla (66,7 % → 59,5 %). Muissa johtavissa sanomalehdissä Kekkos-aiheinen pakinamateriaali sen sijaan lisääntyi. Erityisesti US:n Timo aktivoitui (35,7 % → 69,7 %). Myös VS:n (46,2 % → 61,1 %) pakina-aineisto kasvoi suhteellisen runsaasti. Hbl:n (0 % → 5,3 %) ja SS:n (50,0 % → 51,9 %) kohdalla tilanne säilyi
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lähes ennallaan. Huomionarvoista on, että Kekkonen nousi Hbl:n pakinapalstalle ensimmäisen kerran sodan jälkeen vasta pääministerin ominaisuudessa.
Pää- ja jälkikirjoitusten sekä pakinoiden lisäksi johtavan lehdistön palstoilla julkaistiin
myös muita Kekkosta kommentoineita kirjoituksia. Tällaista Kekkos-materiaalia kertyi
välittömästi sodan jälkeen niukasti, eikä tilanne muuttunut juuri Kekkosen pääministerikausillakaan. Muun materiaalin määrä lisääntyi 1950-luvulla HS:ssa (9,1 % → 34,5 %),
Hbl:ssa (0 % → 28,1 %) ja VS:ssa (0 % → 7,8 %), mutta laski Mk:ssa (5,6 % → 4,5 %),
SS:ssa (13,3 % → 9,3 %) ja US:ssa (14,3 % → 0,8 %).
Taulukko 7. Suomen johtavan lehdistön Kekkos-kirjoitusten jakaantuminen lehtien eri
palstoille 17.11.1944–31.8.1949 ja 1.3.1950–31.8.1955 sekä eri kirjoitustyylien suhteellinen osuus tutkittavan ajanjakson kokonaiskirjoittelusta.
17.11.1944–31.8.1949

1.3.1950–31.8.1955

Pääkirjoitukset

40 (40,0 %)

240 (39,3 %)

Pakinat

51 (51,0 %)

308 (50,5 %)

Muut
Yhteensä

9 (9,0 %)

62 (10,2 %)

100 ( 100 %)

610 (100 %)

Lähde: HS, Hbl, Mk, US, SS ja VS 17.11.1944–31.8.1949 ja 1.3.1950–31.8.1955.

7 ”Haukutuin mies” presidentiksi
7.1 Kekkonen Maalaisliiton presidenttiehdokkaaksi
7.1.1 ”Ehättävä pääministerimme”
Kekkonen tavoitteli tasavallan presidentin valtakirjaa 1950, mutta kärsi vaaleissa tappion. Vaalikampanja ei jäänyt hänen kannaltaan kuitenkaan merkityksettömäksi. ”Tiesin
täysin selvästi, mikä vaalin lopputulos tuli olemaan, ja sen vuoksi olin ikään kuin opintomatkalla”, Kekkonen selitti motiivejaan.1253 Presidentiksi valittiin jo 80-vuotias J.K. Paasikivi. Sukupolvenvaihdos oli väistämättä edessä seuraavissa vaaleissa. Presidenttispekulaatiot käynnistyivätkin varhain 1950-luvulla. B. O. Sundman lähestyi jo maaliskuussa
1952 Kekkosta kirjeellä, joka sisälsi muistion vuoden 1956 presidentinvaalipropagandaa
”silmällä pitäen”. Muistiossa hahmoteltiin pitkäjänteistä vaalikampanjaa. ”Hitaasti mutta
varmasti, nykyaikaisen propagandan kaikin keinoin, tulee nimenne syöpymään entistä
laajempien piirien tietoisuuteen.”1254 Myös puoluetasolla oltiin liikkeellä varhain.
Kokoomuksen puoluehallitus käsitteli aihetta virallisesti jo tammikuun 11. päivänä 1952.
”Olisi saatava ehdottomasti porvarillinen presidentti, mutta se ei voi olla Kekkonen”,
Tuure Junnila linjasi.1255
Maalaisliiton presidenttiehdokkaaksi Kekkonen nimitettiin joulukuussa 1954. Virallisen aloitteen teki Kainuun piirikokous marraskuun 22. päivänä1256. Maalaisliiton puoluevaltuuskunta kokoontui käsittelemään ehdotusta joulukuun 9. päivänä. Adolf Karhu esitti
puolueensa presidenttiehdokkaaksi Kekkosta, sanomalehti Keskipohjanmaan päätoimittaja Josua Ruotsala Viljami Kalliokoskea1257. Keskustelua seurasi lippuäänestys, jossa
Kekkonen 1975, 44.
B.O. Sundmanin kirje Kekkoselle 11.3.1952, UKA 21/87.
Kok:n puoluehallituksen ptk 11.1.1952. PTA.
Ml:n Kainuun piirijärjestön ptk 22.11.1954 (liite 5 Ml:n puoluevaltuuskunnan ptk:ssa 9.12.1954). KMA.
Jo ennen Kainuuta Kekkosta oli kannatettu presidenttiehdokkaaksi mm. Oulun Lapin, Kemin ja Karjalan
piiristä. Ml:n Oulun piirijärjestön piiritoimikunnan ptk 24.9; Lapin piirijärjestön ptk 29.10; Kemin piirijärjestön syyskokouksen ptk 30.10; Karjalan piirijärjestön syyskokouksen ptk 1.11.1954. KMA.
1257. Keski-Pohjanmaan piirijärjestö ehdotti Kalliokoskea ehdokkaakseen. Ml:m Keski-Pohjanmaan piirijärjestön syyskokouksen ptk 27.11.1954. Ks. myös Aspfors 1997, 208–210.

1253.
1254.
1255.
1256.
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Kekkonen nousi selvästi ykköseksi 62 äänellään. Kalliokoski joutui tyytymään 10:een ja
V.J. Sukselainen 3 ääneen. Urho Kekkosesta tuli näin Maalaisliiton presidenttiehdokas.1258 Puolueen sisällä orastanut vastarinta oli Kekkosen tukiryhmän mielestä kitkettävä pikaisesti. ”Kaikki oppositiopyrkimykset presidenttikysymyksessä ovat tuomittavia,
puolueen on käytävä vaalitaisteluun yhtenäisenä”, vaalipäällikkö Arvo Korsimo vaati
vain viikko puoluevaltuuskunnan kokouksen jälkeen.1259
Maalaisliiton puoluevaltuuskunnan päätös Kekkosen nimittämisestä presidenttiehdokkaaksi oli tosiasiassa lähinnä muodollisuus, vaikka hänelle ilmaantuikin kokouksessa
kaksi haastajaa1260. Pääministerin asema oman puolueen johtomiehenä oli soraäänistä
huolimatta suvereeni.1261 Hallituksen päämiehen asema tarjosi myös edulliset lähtökodat
vaalikampanjan käymiseen1262. Johannes Virolaisen mielestä Kekkosen V hallituksen
muodostaminen lokakuussa 1954 aloitti käytännössä tämän presidenttitien. Pääministerin
salkun säilyttäminen Kekkosella olikin tärkeää. ”Olimme puolueessa päättäneet, että hallitusta ei missään tapauksessa saa päästää kaatumaan ennen valitsijamiesvaaleja”, Virolainen muistelee.1263
Kari Hokkasen mukaan Kekkosen tie oli suunnattu tarkoituksellisesti vuoden 1956
presidentinvaaleihin jo vuosikymmenen alusta lähtien. ”Käytännössä 1950-luvun alkupuolikaskin oli tähdännyt sekä Kekkosen että maalaisliiton poliittisessa toiminnassa tuohon suureen päämäärään.”1264 Myös Juhani Suomi piti Kekkosen viidettä hallitusta ja
pääministeriyttä ”välietappina” tiellä presidentiksi. Päämäärä oli ollut selvä heti vuoden
1950 tappiollisten vaalien jälkeen.1265 Kekkosen nimittäminen presidenttiehdokkaaksi jo
joulukuussa 1954 herätti kuitenkin keskustelua niin Maalaisliitossa1266 kuin maamme
johtavassa lehdistössäkin. Nimitettiinhän muut ehdokkaat vasta kevätkesällä 19551267.
Mk uutisoi Kekkosen virallisesta nimeämisestä Maalaisliiton presidenttiehdokkaaksi
joulukuun 10. päivänä 19541268. Lehden suhde Kekkosen nimitykseen oli myönteinen.
Pääkirjoituksen tekijä oli tyytyväinen puoluevaltuuston päätöksen. ”Tulos oli odotusten
mukainen”, hän kirjoitti. Ehdokkaan varhainen valinta1269 oli perusteltua, sillä se puhdisti
ilmaa ja lopetti spekuloinnin, jota oikeisto oli ehdokaskysymyksellä harrastanut.1270 Pää1258.
1259.
1260.
1261.
1262.
1263.
1264.
1265.
1266.
1267.

1268.
1269.
1270.

Ml:n puoluevaltuuskunnan ptk 9.12.1954 liitteineen. KMA. Ks. myös esim. Salminen 1982, 45–46
Ml:n keskushallituksen ptk 16.12.1954. KMA.
Ks. lisää esim Hokkanen 2002, 298–300.
Ks. esim. Suomi 1990, 440, 464; Virolainen 2000, 181–182.
Itsenäisen Suomen ajan historiassa oli siihenastisista seitsemästä presidentistä neljä valittu pääministerin
paikalta: Svinhufvud 1931, Kallio 1937, Ryti 1940 ja Paasikivi 1946. Ranta 1980, 33.
Virolainen 1984, 85–86; 2000, 183. Ks. myös esim. Pekka Silvola, ”Vaalit ovat ohi – valmistautukaamme
vaaleihin!” (art.). Maaseudun Viesti 13.11.1954.
Hokkanen 2002, 289.
Suomi 1990, 440, 513.
Hokkanen 2002, 298–299.
Suomen Kansanpuolue nimesi ehdokkaakseen Eero Rydmanin. Kertomus Suomen Kansanpuolueen toiminnasta vuodelta 1955. SKA, KA. Kok:n ehdokkaaksi asetettiin Sakari Tuomioja. Kok:n puoluekokouksen ptk 23.–24.4.1955. PTA. SDP:n ehdokkaaksi valittiin K.A. Fagerholm. SDP:n puoluekokouksen ptk
3.–6.6.1955, 374–376. SKDL nimesi ehdokkaakseen Eino Kilven. SKDL:n liittokokouksen ptk 11.–
13.6.1955. KsA. RKP:n ehdokkaaksi valittiin Ralf Törngren. RKP:n puoluekokouksen ptk 11.–12.6.1955.
SCA.
”Pääministeri Urho Kekkonen ml:n presidenttiehdokkaaksi” (uutinen). Mk 10.12.1954.
Esimerkiksi Johannes Virolainen esitti, että ehdokasasiaa oli ”liiaksi kiirehditty”, vaikkakin ehdotus
sinänsä oli hyvä. Ml:n ed.ryhmän ptk 2.12.1954. KMA.
Mk:aa ärsytti oikeistolehdistön ennakkospekulaatiot presidenttiehdokkaan nimen suhteen. Ks. esim.
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 27.11; ”Kenellähän lie kiire?” (jk.). Mk 1.12.1954.
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töstä tuki myös tosiasia, että Maalaisliitto oli jo kyllin kypsä tekemään valintansa vuoden
1954 lopulla. Lehden mielestä ”henkilöstä ei voinut olla epäselvyyttä”.1271 Pääkirjoituksen ohella oli odotettavaa, että myös Kekkosen vaalipäällikkö Arvo Korsimo esiintyi ja
torjui syytteet liian varhaisesta liikkeellelähdöstä1272.
Mk:n pääkirjoituksen tekijää eivät liioin häirinneet Kekkosen haastajat, Viljami Kalliokoski ja V.J. Sukselainen. Hän sivuutti henkilökeskustelun lyhyellä toteamuksella: ”Henkilökysymykseen ei keskustelussa puututtukaan paljon.”1273 Ehdokaskiista ohitettiin
myös Mk:n etusivulla, joka julisti: ”Tri Kekkonen oli siten asetettu ehdokkaaksi varsin
suurella yksimielisyydellä.”1274 Pakinoitsija Kessu-Pekka (Pentti Sorvali) sen sijaan
raotti kokouksen verhoa enemmän ja kertoi, että puoluevaltuustossa oli järjestetty epäselvyyksien välttämiseksi ehdokkaiden välillä reilu lippuäänestys.1275 Tompan Tuomo
(Urho Kittilä) piti puolueen perinteisiin kuuluvana avointa keskustelua. ”Maalaisliitossa
on aina uskallettu tuoda julkisuuteen mahdollisen opposition olemassaolo”, hän väitti,
mutta samalla vähätteli rintaman rakoilun merkitystä. Kekkosen asema oli vahva ja
”kuluneet vuodet ovat lisänneet hänen kannatustaan”, hän kirjoitti. Tompan Tuomon mielestä puoluevaltuuston kokouksessakaan ei ollut esitetty varsinaista epäluottamuslausetta
pääministerille.1276
Tosiasia kuitenkin oli, että Kekkosen presidenttiehdokkuus ei ollut saanut Maalaisliitossa yksimielistä kannatusta. Vastaehdokkaiden ilmaantuminen oli kiusallista ehdokkaalle, puolueelle ja Maalaisliiton pää-äänenkannattajalle. Pienikin hajanaisuus antoi
eväitä puolueen sisäisestä rikkinäisyydestä kiinnostuneille, joita riitti etenkin oikeistolehdistössä. Mk:n pääkirjoituksen tekijä ennustikin, että oikeistolehtien reaktiot tulivat olemaan Maalaisliiton valintaprosessin suhteen kriittisiä. Siksi hän pyrki jo etukäteen purkamaan odotettavaa arvostelua. Hän korosti Kekkosen ehdokkuuden olleen sekä odotettu
että ”itsestään selvä”. Vastaehdokkaista huolimatta pääministerin taakse oli kuitenkin järjestäydytty ”yksimielisin rivein”.1277 Pakinoitsija Kessu-Pekalle oli tärkeää korostaa
ehdokkaan laajaa kansansuosiota. Hän muistutti, ettei aloite Kekkosen nimittämisestä presidenttiehdokkaaksi ollut peräisin pääministeriltä vaan piirijärjestöiltä1278. Se osoitti Kekkosen nauttivan laajojen kansalaispiirien suosiota. Kessu-Pekka vakuutti, että hänen
valintansa ei olisi vain maaseudun väestön vaan ”koko kansan ja maan edun
mukaista”.1279 Myöskään Mk:n suhteessa Kekkosen ehdokkuuteen ei jää arvailuille sijaa.
Lehden pääkirjoituksen tekijä vakuutti Kekkosen nauttivan laajaa kansansuosiosta ja piti
häntä korvaamattomana. Lehti kirjoitti:
Tri Kekkosen asettaminen puolueen presidenttiehdokkaaksi on itsestään selvä asia.
Hän on maalaisliiton edustaman politiikan keskeisenä hahmona ja nykyisen ajankohdan kokeneimpana ja mittavimpana hallitusmiehenä se henkilö, jonka maaseudun väestö toivoo näkevänsä tasavallan presidentin paikalla - - . Tri Kekkonen
nähdään epäilemättä laajalti myös muissa piireissä henkilönä, joka sopii parhaiten
1271.
1272.
1273.
1274.
1275.
1276.
1277.
1278.
1279.

”Presidenttiehdokas asetettu”. Mk 10.12.1954.
Arvo Korsimon vaalisuunnitelma 16.12.1954. Ml:n keskushallituksen ptk 11.1.1955, liite IX. KMA.
”Presidenttiehdokas asetettu”. Mk 10.12.1954.
”Pääministeri Urho Kekkonen ml:n presidenttiehdokkaaksi” (uutinen). Mk 10.12.1954.
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 10.12.1954.
Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 12.12.1954.
”Kenellähän lie kiire?” (jk.). Mk 1.12.1954.
Kekkosen mielestä ehdokasnimitykseen ei ollut edes hänen lupaa. Suomi 1990, 441–442.
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 10.12.1954.
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johtamaan maan asioita, luotsaamaan sen ulkoisten ja sisäisten karikoiden
ohitse.1280
HS:ia Kekkosen valinta presidenttiehdokkaaksi ei innostanut. Lehti ei ottanut kantaa
sen enempää Maalaisliiton puoluevaltuuskunnan päätökseen kuin sen ajoitukseenkaan.1281 Viljami Kalliokosken valinta Kekkosen vastaehdokkaaksi huomioitiin lehden
otsikoinnissa kuitenkin näyttävästi: ”Toinen ehdokas maalaisliiton keskuudesta – Viljami
Kalliokoskesta `Kallion manttelinperijä´.”1282 Myös lehden pilapiirtäjä Kari Suomalainen
(Kari) heijasti piirroksillaan HS:n linjaa: Kekkoselle yritettiin nostaa vastavoima heti presidenttipolun alkupäässä. Kari loi nimittäin aiheesta piirroksen jo ennen Maalaisliiton
puoluevaltuuskunnan kokousta otsikolla ”Maalaisliiton mantteli”, jossa hän asetti vastakkain puolueen vahvimmat ehdokaskandidaatit ikään kuin tasavertaisina. Lisäksi pilapiirtäjä esitteli Kalliokosken ”Kyösti Kallion manttelinperijänä”. Maalaisväestön keskuudessahan tunteenomainen mielikuva Kalliosta ”Suomen suurimpana talonpoikana” eli laajalti. Piirroksessa Kari pani Kekkosen ja Kalliokosken astelemaan vastakkaisiin suuntiin,
selkä selkää vasten, ja molemmilla oli sama päämäärä: presidenttiehdokkuus.1283

Kuva 17. Kari Suomalainen, HS 1.12.1954.

Myös SS:lla oli vähän sanottavaa Maalaisliiton ehdokaspäätöksestä. Lehden pakinoitsija otti asian esille tammikuun 12. päivänä 1955. Silloinkaan hän ei kiinnittänyt päähuomiotaan Kekkosen valintaan, vaan ”maalaisliiton varaslähdöstä hermostuneen”
Kokoomuksen ehdokaskaavailuihin. Maalaisliiton puoluevaltuuskunnan kokouksen Pilatus (Atte Pohjanmaa) sivuutti maininnalla, joka kertoi Kekkosen saaneen Kalliokoskesta
haastajan. ”Hänen laulunsa loppui kuitenkin lyhyeen”, pakinoitsija päätti aiheen käsittelyn.1284 SS:n pääkirjoituspalstat ottivat osaa presidenttikeskusteluun myöhemmin. Niissä-

1280. ”Presidenttiehdokas asetettu”. Mk 10.12.1954.
1281. ”Kekkonen virallisesti presidenttiehdokkaaksi” (uutinen). HS 10.12.1954. Ks. myös ”Presidenttikysymys”. HS 20.2.1955.
1282. ”Toinen presidenttiehdokas maalaisliiton keskuudesta” (uutinen). HS 30.11.1954.
1283. Kari, ”Maalaisliiton mantteli” (pilapiirros). HS 1.12.1954. Ks. myös Kari, ”Nimitys tulossa” (pilapiirros).
HS 24.11.1954.
1284. Pilatus, ”Iltahorisontti” (pak.). SS 12.1.1955.
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kin lehden suhde Kekkosen ehdokasnimitykseen jäi varsin neutraaliksi. ”Ehättävä pääministerimme jo viime vuoden puolella ehätti päästä myös presidenttiehdokkaaksi.”1285
VS:aa Kekkosen presidenttiehdokkuus kiinnosti enemmän. Se julkaisi uutisen välittömästi Maalaisliiton puoluevaltuuston kokouksen jälkeen.1286 Lehden pakinoitsija Taavetti
kommentoi asiaa muutama päivä myöhemmin. Hänelle Kekkosen nimitys näytti olleen
myönteinen ja odotettu ratkaisu. Taavetti asettui myös puolustamaan Kekkosta ja paheksui häntä vastaan kokouksessa noussutta oppositiota, jonka toiminta oli vain oiva osoitus
siitä, ”miten ristiriitaista ja konstikasta politiikka on”. ”Se, jolla näyttää olevan kädessään
hyvin vahvat kortit saattaa kärsiä pietin, jos vastapelaaja on taitava ja kaikki konstit
osaava.”1287 VS:n suhde Kekkosen ehdokkuuteen oli siis myönteinen. Sen mielestä Kekkonen oli torjunut Maalaisliiton opposition hyökkäyksen ja puolue nimennyt odotetusti
”tunnetun johtomiehensä” presidenttiehdokkaakseen1288.

7.1.2 ”Varaslähtö vallanhimosta”
Mk:n pääkirjoituksen tekijä oli ennustanut, että oikeistolehtien reaktiot tulevat olemaan
Maalaisliiton valintaprosessin suhteen kriittisiä. Näin myös kävi. Oikeistolehdistö ja varsinkin US paheksui Maalaisliiton kiirettä ehdokkaansa nimeämisessä. ”Voidaan kysyä,
oliko presidenttiehdokkaan näin varhainen nimeäminen onnellista yleiseltä kannalta katsoen”, lehti kirjoitti. ”Varaslähtöhän” merkitsi lähtölaukausta vaalitaistelulle, mikä vaikeutti muutenkin sekavaa poliittista tilannetta. US epäili myös Kekkosen hyötyä varhaisesta liikkeellelähdöstään. Maalaisliiton ehdokas oli asetettu, mutta lehti toivoi, ettei ”kiire” tarttuisi muihin. ”Ehdokkaat ehditään hyvin tuoda areenalle myöhemminkin”, US
neuvoi.1289 Lehti syytti Maalaisliiton ”virallista” linjaa hätäilystä. Se purki vastenmielisyyttään vihjailemalla, että kiireen todellinen syy taisi sittenkin olla se, että Kekkonen oli
saanut omassa puolueessaan itselleen kilpailijoita. ”Ehdokas kysymyksessä olisi näet ajan
kuluessa voinut tapahtua sekaannusta”, US leukaili.1290
HS:n tapaan myös Kokoomuksen pää-äänenkannattaja nosti tarkoituksellisesti Viljami
Kalliokosken esille ja pohti hänen mahdollisuuksiaan Kekkosen varteenotettavana kilpailijana. Toimitus oli epäilemättä perillä siitä, ettei tällä ollut todellisia edellytyksiä ryhtyä
haastamaan pääministeriä ja puolueen johtava poliitikkoa. US:n Kalliokoski-myönteisyys heijastui jo ehdokasasettelun uutisoinnissa. Kainuun piirin päätös ehdottaa Kekkosta
kerrottiin lyhyesti ja vaatimattomin otsikoin.1291 Viikkoa myöhemmin julkaistiin
Keski-Pohjanmaan piirin päätös Kalliokosken tukemisesta selvästi näkyvämmin. Samalla
väheksyttiin Kekkosen todellista suosiota puolueessaan. Lehti oli saanut tietoja ”Arvo

1285. ”Valitsevat presidenttiä” (jk.). SS 26.2.1955. Ks. myös ”Sosialidemokraattien presidenttiehdokas”. SS
9.6.1955.
1286. ”Kekkonen maalaisliiton presidenttiehdokkaaksi” (uutinen). VS 10.12.1954.
1287. Taavetti, ”Ristiriitainen ilme” (pak.). VS 13.12.1954.
1288. Suihku, ”Poju kolmella palstalla” (pak.). VS 30.4.1955.
1289. ”Varhain liikkeelle” (jk.). US 10.12.1954.
1290. Ks. esim. ”Kokoomuksen presidenttiehdokas” (jk.). 8.1; ”Varhaista vaalikuumetta”. 25.2; ”Vaalien varjossa”. US 28.12.1955.
1291. ”Pääministeri Kekkonen maalaisliiton presidenttiehdokkaaksi” (uutinen). US 24.11.1954.

289
Korsimon ja hänen esikuntansa” suorittamista salaisista äänestyksistä, joissa oli käynyt
ilmi, että pääministerin kannatus oli ollut suurta vain hänen omilla äänestysalueillaan.1292
Kalliokosken näyttävä esiinmarssittaminen, jota US toteutti Kekkosen ehdokasnimitystä kommentoidessaan, sopi hyvin jo Tuure Junnilan Kokoomuksen puoluehallitukselle
antamaan menettelytapaohjeeseen, jonka mukaan Maalaisliiton riveihin oli lyötävä kiilaa, jotta Kekkos-oppositio löytyisi.1293 US:n päätoimittaja Lauri Aho palasi ”varaslähtöön” vielä huhtikuussa 1955 alustuksessaan, jossa hän perusteli Kokoomuksen puolueväelle Maalaisliiton ehdokasasettelun ajankohtaa sillä, että Kalliokoski oli asettunut Kekkosen kilpailijaksi. Tuskinpa Aho saattoi olla tosissaan, kun hän arveli, että pääministerin
tukimiehet olivat hätääntyneet kilpailevien ehdokkaiden ilmaantumisesta ja siksi kiirehtineet presidenttiehdokkaan nimittämisessä. Näin olisi hänen tulkintansa mukaan puolueessa estetty repeämän laajentuminen.1294 US:n päätoimittaja ei voinut olla niin sokea
ympärillä oleville poliittisille tosiasioille. Reaalipoliitikkokin astui päätoimittajassa esille,
kun hän alkoi ennakoida vaalitaistelusta kiivasta. Kekkosen varjo oli tumma, mutta
hänellä oli Ahon käsityksen mukaan pitkä tie kuljettavanaan. Sille tielle sopi vallan hyvin
Maalaisliiton puoluevaltuuskunnan kokouksen päätteeksi laulettu Nälkämaan laulu.1295

Kuva 18. CATO, Hbl 19.1.1955.
1292.
1293.
1294.
1295.

”Kalliokoski Kekkosen kilpailijaksi” (uutinen). US 1.12.1954.
Kok:n puoluehallituksen ptk 17.9.1954. PTA.
Kok:n puoluevaltuuston ptk 23.4.1955. PTA.
”Varhain liikkeelle” (jk.). US 10.12.1954. Ks. myös ”Pääministeri Kekkonen” (uutinen). US 10.12.1954.
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Toinen oikeistolehti Hbl liittyi sujuvasti US:n kriittiseen näkemykseen. Suomenruotsalaisten pää-äänenkannattaja kuitenkin odotutti kantaansa reilut kolme kuukautta.1296 Asiaan puututtiin lehden pääkirjoituspalstalla vasta helmikuun lopulla 1955. Siinä valitettiin,
että Kekkosen ehdokasnimitys oli tapahtunut puoli vuotta liian aikaisin. Maalaisliitto
”pakotti” muut kaivautumaan asemiinsa ennen aikojaan. Kirjoittajan mielestä ei ollut
lainkaan ”onnellista”, että näin tärkeän vaalin varjo kietoi ”jo nyt” yhteiskunnan. ”On
näet pelättävissä, että keskustelu hieman myöhemmin voi kärjistyä liikaa, jos aletaan
kuluttamaan argumentteja liian varhain”, lehti kirjoitti. Hbl:n pääkirjoituksen tekijä myös
pelkäsi kansan kyllästyvän pitkälliseen vaalitaisteluun. Hän syytti sekä puoluetta että
Kekkosta liioitellusta ”vallanhimosta”.1297

7.2 Paasikiven linjan toteuttaja
7.2.1 ”Paasikiven–Kekkosen linja” – Maakansan vaaliase
Vuoden 1956 presidentinvaalien keskeisimmäksi teemaksi nostettiin ulkopolitiikka. Se
muodosti myös Kekkosen vaalikampanjan punaisen langan, koska ”tällä alueella mitkään
vastapuolueiden ehdokkaat eivät kykene kilpailemaan.”1298 Kekkosta pidettiin Maalaisliitossa sopivimpana miehenä jatkamaan Paasikiven sodan jälkeen viitoittamaa linjaa.
Puolueen ei tarvinnut hakea todisteita kaukaa. Kekkosen viidennen hallituksen aikana
tapahtui ulkopolitiikassa enemmän kuin monena edeltävänä vuotena yhteensä. Suomi liittyi sekä YK:n että Pohjoismaisen Neuvoston jäseneksi. Neuvostoliitto palautti Porkkalan
ja Kekkosen ulkopoliittisen ajattelun perusasiakirjan, YYA-sopimuksen, voimassaoloaikaa jatkettiin 20 vuodella. Elettiin Stalinin kuoleman jälkeistä suojasään aikaa ”Geneven
hengessä”. Ulkopolitiikka liitettiin keskeiseksi osaksi Maalaisliiton järjestökoulutusta, ja
eri puolue-elimille jaettiin aiheeseen liittyvää informaatiota. Presidentinvaalien (1956)
alla Kekkonen ja Paasikivi asetettiin rinnakkain ja heidän ulkopoliittiset näkemyksensä
yhdistettiin. Syntyi käsite Paasikiven–Kekkosen ulkopoliittinen linja, josta kehkeytyi lehdistössä Kekkos-kampanjan tärkein ja samalla vaalitaistelun kiistellyin kysymys.1299
Paasikiven ja Kekkosen ulkopoliittisten näkemysten kytkeminen toisiinsa ei ollut uusi
keksintö. Kekkonen totesi jo elokuussa 1953 noudattavansa ”täysin tasavallan presidentti
Paasikiven linjan mukaista ulkopolitiikkaa”1300. Maalaisliiton puoluevaltuuskunta puhui
saman vuoden joulukuussa ”ns. Paasikiven linjasta, jota Kekkosen hallitukset ovat noudattaneet”1301. Johtavista lehdistä varhaisimmin oli liikkeellä VS. Lehti julkaisi jo lokakuussa 1953 etusivullaan uutisen, jossa Kokoomuksen Arvo Salmisen ja sosialidemokraattien Väinö Leskisen todettiin hyökänneen ”Paasikiven–Kekkosen ulkopoliittista lin1296. Lehti julkaisi aiemmin kuitenkin selostuksen Ml:n kokouksen kulusta. ”Kekkonen agrarernas presidentkandidat” (uutinen). Hbl 10.12.1954.
1297. ”Inför presidentvalet”. Hbl 21.2.1955.
1298. Ml:n puoluetoimiston kirje valitsijamiesvaalien propagandan yleissuunnitelmasta puolueen päätoimittajille ja piirien toiminnanjohtajille III/1955. KMA.
1299. Kurru 1966, 35, 38; Jakobson 1968, 91–92; Suomi 1990, 475–477; Hokkanen 2002, 306.
1300. Kekkosen puheenvuoro lapsilisälain käsittelyn yhteydessä 4.8.1953. Vpptk II 1953, 1 506.
1301. Ml:n puoluevaltuuskunnan ptk 7.12.1953. KMA.
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jaa vastaan”1302. Samaa ilmaisua käytettiin kaksi päivää myöhemmin myös US:ssa lehden pakinoitsijan kommentoidessa VS:n kirjoitusta1303. Käsite Paasikiven–Kekkosen
-linja vakiintui lehdistössä käyttöön kuitenkin vasta syyskuussa 1955 valtakunnan poliittisen johdon Moskovan vierailun jälkeen.
Ulkopolitiikka liitettiin Kekkosen vaalikampanjan painopistealueiden joukkoon vuoden 1954 lopulla. ”Emme myöskään voi kokonaan jättää ulkopolitiikkaa sivuun, koska se
joka tapauksessa muodostaa presidentinvaalien taustan”, Arvo Korsimo selitti joulukuussa 1954.1304 Ulkopolitiikka muodosti tuolloin kuitenkin vain ”taustan” muulle vaalitaistelulle. Se oli yksi kysymys monien joukossa. Kekkosen vaalipropagandan pääteemaksi aihepiiri nostettiin keväällä 1955. Iskulauseeksi muokattiin kampanjan painotuksia
kuvaavasti vetoomus: ”Rauhallisen kehityksen turva, Paasikiven–Kekkosen linja”. Maalaisliiton sanomalehdistöllä oli luonnollisesti keskeinen rooli vaaliteeman esillä pitämisessä. Puolueen puoluetoimisto korosti asiaa päätoimittajille jo toukokuussa kehottaen
heitä nostamaan ulkopoliittisia kysymyksiä esille julkaisuissaan.1305
Mk valjastettiin Kekkos-propagandan palvelukseen. Lehti toteutti tehtävänsä tunnollisesti ja piti presidenttiehdokas Kekkosta esillä koko vaalitaistelun ajan. Hänen ulkopoliittisia ”ansioitaan” käytettiin estoitta vaalipropagandan välineinä etenkin sen jälkeen, kun
puoluetoimisto oli kehottanut kiinnittämään asiaan huomiota1306. Mk yritti monopolisoida
ulkopolitiikan Maalaisliitolle ja Kekkoselle. ”Maan ulkopoliittisten kysymysten hoitaminen ei ole jokamiehen käsityötä, vaan se on jätettävä niiden huoleksi, jotka on pantu asioita hoitamaan.”1307 Se oli siis jätettävä presidentti Paasikivelle, pääministeri Kekkoselle
ja ulkoministeri Virolaiselle, jonka rooli päätöksenteossa jäi kuitenkin useimmiten vähäiseksi1308. Mk piti Kekkosta ulkopolitiikan johtajana, jonka toimilla oli myös presidentin
ja hallituksen tuki.1309 Muiden olikin viisainta vaieta. ”Ulkopolitiikkaa ei pidä tehdä temmellyskentäksi”1310, Mk:n pääkirjoituksen tekijä varoitti. ”Puhuminen on hopeaa, vaitiolo
kultaa.”1311
Mk:n ulkopoliittinen kirjoittelu terävöityi heinäkuussa 1955, jolloin HS julkaisi uutisen
Porkkalan tukikohdan purkamisesta1312. Valtakunnan ykköslehden kirjoitusta paheksuttiin. ”Tämänlaatuiset asiat ovat siinä määrin arkaluontoisia, että niiden vetäminen julkisen
keskustelun piiriin ei ole eduksi”, Mk:n pääkirjoituksen tekijä totesi ja ihmetteli intoa
1302. ”Salminen ja Leskinen johtavat hyökkäystä Paasikiven–Kekkosen linjaa ja sen ”ulkopoliittisesti vaarallisia käänteitä vastaan” (uutinen). VS 28.10.1953.
1303. Timo, ”Nähdään kun katsellaan” (pak.). US 30.10.1953.
1304. Ote Arvo Korsimon laatimasta vaalisuunnitelmasta 16.12.1954. Ml:n keskushallituksen ptk 11.1.1955,
liite IX. KMA.
1305. Ml:n puoluetoimiston kirje valitsijamiesvaalien propagandan yleissuunnitelmasta puolueen päätoimittajille ja piirien toiminnanjohtajille III/1955. KMA. Maalaisliiton vaalikirjoittelusta 49 % ja Hbl:n kirjoittelusta 44 % käsitteli ulkopoliittisia kysymyksiä, kun vastaava luku SS:n, VS:n, US:n ja HS kohdalla jäi alle
kolmenkymmenen. Tosin Hbl:n ja HS:n kokonaisfrekvenssit jäivät niin pieniksi, ettei prosentuaalisista
osuuksista voi tehdä juurikaan johtopäätöksiä. Nousiainen 1958, 28.
1306. Ulkopolitiikka esiintyi joissakin kirjoituksissa jo ennen toukokuuta. Ks. esim. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 29.1; ”Ystävyys- ja avunantosopimus luja perusta Suomen ja NL:n suhteille” (ote Johannes Virolaisen puheesta); ”Suomen-N-liiton välinen epäluottamuksen kausi menneisyyttä” (ote ministeri
Kairovin puheesta). 8.4; Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 22.4.1955.
1307. ”Ulkopoliittista törmäilyä”. Mk 15.7.1955. Ks. myös Vihunen 1981, 60.
1308. Esim. Porkkalan palautuksen yhteydessä Virolaiselle ei annettu juuri lainkaan ennakkoinformaatiota matkan tavoitteista yms. Hokkanen 2002, 308.
1309. Kessu-Pekka. ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 22.4.1955.
1310. ”Ulkopoliittista törmäilyä”. Mk 15.7.1955.
1311. ”Mistä on kysymys”. Mk 17.7.1955.
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”jaella neuvoja, ohjeita ja moitteita” ulkopoliittiselle johdolle.1313 Mk:sta oli tulossa
ulkopoliittisen kirjoittelun etuvartio, joka veti rajaa Suomen kannalta edullisen ja epäedullisen kirjoittelun välille. Ulkopoliittisen johdon arvostelua ei suvaittu. Mk:n linja
nosti luonnollisesti oikeistolehdissä vastalauseiden myrskyn, sillä lehden esiintyminen
tulkittiin lapselliseksi yritykseksi rajoittaa sananvapautta. Uuden ”opetusmestarin” käskyläisiksi ei ollut aikomusta suostua. ”Kyllä luulen olevan ylivoimaista opettaa millään konsteilla vanhoja koiria aivan niin kiltisti istumaan kuin aikalaisemme Mk tahtoisi”, US:n
Timo (J.W. Tuura) kiteytti.1314
Mk kiusaantui arvostelusta.1315 ”Tämä on sellaista törkeilyä, että se osoittaa asianomaisten haluavan käydä vaalitaistelua ulkopoliittisilla linjoilla”, lehti tulkitsi ja katsoi
saaneensa luvan ulkopoliittispainotteisen vaalikampanjan käynnistämiseen.1316 Lehti olikin odottanut sysäystä, joka vapauttaisi avoimeen ulkopoliittiseen kirjoitteluun. Valtakunnan ykköslehden katsottiin tehneen riittävän aloitteen. ”Törkeilyyn” piti vastata, mikä
sopi mainiosti Mk:n suunnitelmiin. Kuuluihan ulkopolitiikka Kekkosen leipälajeihin.
Hänen asemaansa itäsuhteiden takuumiehenä alettiin avoimesti korostaa. ”Vuosikausia
kestänyt johdonmukainen työ maan ja sen tulevaisuuden parhaaksi riittää osoittamaan,
mikä esimerkiksi maalaisliiton ehdokas tässä suhteessa on miehiään”, pääkirjoituksen
tekijä totesi elokuun alussa 1955.1317 Syyskuun alkupäivinä ilmaisu oli jo mutkattomampi. Pääministeri Kekkonen oli Mk:n mielestä ”jo vuosia käytännössä toteuttanut Paasikiven linjaa”.1318
Presidentinvaalien ulkopoliittinen luonne voimistui syyskuun puolivälissä 1955, jolloin Paasikivi ja Kekkonen matkustivat seurueineen Moskovaan.1319 Pääministeri Kekkoselle oli varattu merkittävä rooli valtiovierailun yhteydessä. Hän esiintyi huomion keskipisteessä Paasikiven ja korkeimman neuvostojohdon rinnalla. Valtiovierailusta tuli
menestys: Porkkala palautettiin ja YYA-sopimusta jatkettiin 20 vuodella. Kekkonen otti
esille myös Karjala-kysymyksen ja Suomen mahdollisen jäsenyyden Pohjoismaiden Neuvostossa. Karjala-keskustelut jäivät lyhyiksi, mutta tulevan presidentin kannalta mainintakin riitti. Pohjoismaiden Neuvostoa koskevan kysymyksen Kekkonen otti esille
oma-aloitteisesti ja saattoi sitä koskevat neuvottelut menestykselliseen päätökseen.
Runsaasti julkisuutta saanut valtiovierailu osoitti Suomen ja Neuvostoliiton väliset
suhteet lämpimiksi. Varaulkoministeri Semjonovin sanoin Neuvostoliitossa arvostettiin
Suomessa noudatettua Paasikiven–Kekkosen ulkopoliittista linjaa. Sen jatkuvuus presidentinvaaleissa takasi maiden välisten suhteiden myönteisen kehityksen jatkossakin.
Maalaisliitto käytti tilaisuuden hyväkseen. Puolue pyrki Esko Salmisen mukaan lohkaise1312. ”Porkkala”. HS 13.7.1955. Paasikivi ja Kekkonen paheksuivat HS:n kirjoitusta: ”Kirjoitukset voivat vaikeuttaa neuvottelujamme ja asioiden hoitoa tulevissa neuvotteluissa. Ne herättävät naiveja ja epärealistisia ajatuksia meidän kansassamme.” J.K. Paasikivi 14.7.1955. Paasikivi 1986, 498.
1313. ”Ulkopoliittista törmäilyä”. Mk 15.7.1955. Ks. myös Rautkallio 1996, 69.
1314. Timo, ”Koska meitä neuvotaan…” (pak.). US 16.7.1955. Ks. myös “Porkkalan palautus”. HS 18.9.1955.
1315. Ks. esim. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 16.7; Mk 19.7.1955.
1316. ”Mistä on kysymys”. Mk 17.7.1955.
1317. ”Vaalipuheet ja ulkopolitiikka”. Mk 3.8.1955.
1318. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 4.9.1955.
1319. Kutsu neuvostovierailulle annettiin jo 16.8.1954, mutta asia pidettiin pitkään vain Kekkosen ja Paasikiven
tiedossa. Hallituksen ulkoasiainvaliokunnassa siitä tiedotettiin 6.9.1955. Matkan tavoitteet olivat epäselvät loppuun saakka. Edes ulkoministeri Virolaiselle ei annettu ennakkoinformaatiota. Vasta lentokentällä
Kekkonen kertoi esim. Porkkalan palautuksesta. Seurueeseen kuuluivat Paasikivi, Kekkonen, Skog,
Svento, Seppälä ja lääkäri. Virolainen 1984, 217–218; 2000, 162–175; Hokkanen 2002, 308.
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maan Paasikiven ”Porkkala-kruunusta” vähintään puolet Kekkoselle.1320 Muistuttaakseen
kansalaisia saavutetusta poliittisesta ja maantieteellisestä voitosta Kekkonen otti presidentinvaalien puhujamatkoilleen käyttöönsä Porkkalan palautuksen yhteydessä saamansa
lahja-auton.1321
Johtava lehdistö seurasi herkeämättä poliittisen johdon Moskovan matkaa. Mk luonnehti valtiovierailua yllättäväksi ja sensaatiomaiseksi ja pyrki ottamaan siitä irti kaiken
mahdollisen poliittisen hyödyn. Lehti antoi lukijoilleen myönteisen kuvan neuvotteluista
jo etukäteen ja korosti Kekkosen roolia Paasikiven linjan ”keskeisimpänä toteuttajana”1322. Moskovan matkan mahdolliset ulkopoliittiset myönnytykset voitiin näin olleen
lukea varsinkin pääministerin hyväksi. Mk seurasi Kekkosen toimintaa valtiovierailulla
tiiviisti.1323
Moskovan matka voimisti Mk:n ulkopoliittissävyistä Kekkos-kirjoittelua. ”Kekkonen
on kokenut, hän on reaalipoliitikko, on taitava ulkopoliitikko ja jatkaa Paasikiven linjaa”,
Kessu-Pekka (Pentti Sorvali) julisti syyskuun 17. päivänä 1955 1324. Suitsutus yltyi seuraavan päivän Mk:ssa. Lehti oli innoissaan Moskovan matkan ensimmäisestä saavutuksesta, Porkkalan palautuksesta. Menestys luettiin sekä Paasikiven että Kekkosen ansioksi. Artikkelisivulle oli sijoitettu presidenttiä ja pääministeriä esittänyt piirros, jonka yläpuolella luki: ”Miehet, joihin kansa katsoo.”1325 Mk:n pääkirjoituksen tekijä lainasi mielellään Suomen ja Neuvostoliiton ulkoministerien, Virolaisen ja Semjonovin, käyttämää
käsitettä Paasikiven–Kekkosen -linja. Pääkirjoitus jakeli runsaasti kiitosta presidentille ja
pääministerille. Lehti halusi hitsata näiden miesten harjoittaman politiikan toisiinsa
nimenomaan presidentinvaaleja silmälläpitäen. Mk:n mukaan heidän yhteiset vuosia jatkuneet ponnistelunsa ystävällisten ja luottamuksellisten suhteiden aikaansaamiseksi Suomen ja Neuvostoliiton välille olivat saaneet ansaitun tunnustuksen:
Erityisesti kohdistuu kiitollisuutemme niihin miehiin, joiden johdolla tätä hedelmällistä ystävyyden politiikkaa on Suomessa johdettu - - . Vuosikymmenen ajan
tasavallan presidenttinä toiminut J.K. Paasikivi ja viidettä hallitustaan johtava pääministeri Urho Kekkonen ansaitsevat Suomen kansan kiitollisuuden siitä järkkymättömästi ohjatusta ulkopoliittisesta linjasta, joka on osoittautunut maallemme
ainoaksi oikeaksi. Paasikiven – Kekkosen linja on Porkkalan palauttamisessa saavuttanut tähän saakka ehkä suurimman menestyksensä.1326

1320. Salminen 1982, 46.
1321. Moskovan matka, sen tulokset ja motiivit ovat puhuttaneet tutkijoita runsaasti. Ks. esim. Suomi 1990,
399–412; Rautkallio 1996, 69–93; Virolainen 1984, 213–216; 2000, 173–175; Kähkölä 2000, 119; Hokkanen 2002, 308–309; Lehtinen 2002, 259–264.
1322. Hela, ”Hiljaa mäessä!” (pak.). Mk 9.9.1955.
1323. Ks. esim. ”Paasikivi, Kekkonen ja Skog Moskovaan” (uutinen). 7.9; ”Presidentti Paasikiven matka”. 8.9;
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 8.9; Hela, ”Hiljaa mäessä!” (pak.). 9.9; ”Onnea matkalle (pilapiirros). 10.9; ”Kekkosella eilen matkaa koskeneita neuvotteluja” (uutinen). 13.9; ”Kohti Moskovaa”.
15.9; ”Värikkäät sekä juhlavat kehykset Paasikiven vastaanotolla Moskovassa” (uutinen). 16.9; Mk 16.–
20.9.1955. Ks. myös Urho Kekkonen, ”Matkavaikutelmia Neuvostoliitosta” (nim.). Kyntäjä 10/1955, 6.
1324. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 17.9.1955. Ks. myös Urho Kekkonen, ”Rauhanomainen
rinnakkaiselo ja maalaisliitto” (nim.). 9/1955; ”Paasikiven – Kekkosen linja”. Kyntäjä 10/1955, 5.
1325. ””Miehet, joihin kansa katsoo”” (piirros). Mk 18.9.1955.
1326. ”Porkkala palautetaan”. Mk 18.9.1955. Samassa lehdessä julkaistiin myös uutinen otsakkeella ”Paasikiven – Kekkosen ulkopoliittisen linjan voitto” (uutinen). Mk 18.9.1955.
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Kuva 19. Kalle Patoluoto, Mk 18.9.1955.

Kuva 20. Kalle Patoluoto, Mk 21.9.1955.
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Moskovan menestyksellisten neuvottelujen seurauksena Mk:n Kekkos-propagandassa
ulkopolitiikka syrjäytti muut vaaliteemat. Rautaa oli taottava silloin, kun se oli kuuma.
Kekkonen oli saatava presidentiksi ulkopoliittisen jatkuvuuden vuoksi. Valtion päämieshän johti Suomen suhteita ulkovaltoihin. Kekkonen oli Mk:n mielestä ainoa presidenttiehdokas, jolla oli edellytykset jatkaa Paasikiven–Kekkosen ulkopoliittista linjaa.1327 ”Ulkopolitiikassa maalaisliitto haluaa jatkaa kansamme aseman lujittamista”, Ilmari Näsi selitti
Mk:ssa joulukuun 28. päivänä 1955. ”Se toivoo, että pääministeri Urho Kekkonen saa
niin suuren kannatuksen, että hän, presidentti Paasikiven linjan toteuttaja, pääsee jatkamaan maallemme rauhaa ja luottamusta tuovaa politiikkaa.”1328 Mk:n käsityksen mukaan
toive ei ollut vain Näsin ja Maalaisliiton. Ulkopoliittisen johdon toimet tyydyttivät koko
kansaa: ”Nyt koko kansa tunnustaa omakseen sen ulkopolitiikan, joka kantaa Paasikiven
– Kekkosen linjan nimeä.”1329 Mk:n palstoilla julkaistiinkin lukuisia piirroksia ”suomalaisesta graniitista”: presidentti ja pääministeri rinnakkain.1330
Mk:n suhtautumisessa kilpailevien ehdokkaiden ulkopoliittisiin näkemyksiin tapahtui
muutos Moskovan neuvottelujen jälkeen. Mk toivotti jo lokakuussa muut ehdokkaat tervetulleiksi Paasikiven – Kekkosen ulkopoliittiselle linjalle. Vielä syyskuun alussa 1955
lehteä oli kiusannut muiden presidenttiehdokkaiden ilmoittautuminen Paasikiven linjan
kannattajiksi1331. Vähäistäkin aktivoitumista ulkopolitiikan saralla pidettiin keinotekoisena ja arveluttavana. ”Kelpoisuutta ei voida määritellä vaalipuheiden valossa”, lehden
pääkirjoituksen tekijä selitti. ”Tuskin on syytä pitää ahkeraa liikkumista ulkopoliittisilla
vesillä vaalipuheissa kovinkaan hedelmällisenä.”1332 Vaikeneminen olisi silloin ollut
Mk:n mielestä viisainta. Moskovan neuvottelujen jälkeen Kekkosen johtava asema ulkopolitiikassa kasvoi kilpailijoihinsa nähden. ”Tällä linjalla vallitsevaa tungosta ei kukaan
pane pahakseen.”1333 Paasikiven–Kekkosen -linjan hyväksymisen lehti tulkitsi tunnustukseksi Kekkoselle.
Mk piti Kekkosen haastajia ulkopoliittisesti epäluotettavina. Erityisesti Kokoomusta ja
sen presidenttiehdokasta Sakari Tuomiojaa arvosteltiin. Kessu-Pekka kävi oikeiston
kimppuun jo huhtikuussa 1955. Kipinän purkaukselle antoi kokoomusedustaja Jalmari
Pusan Joensuussa pitämä puhe, jossa hän korosti Kokoomuksen merkitystä isänmaan asioiden turvaajana ja kommunistien pyrkimysten torjujana. Samalla Pusa arvosteli Kek1327. Ks. esim. Virolainen 2002, 181; ”Moskovan sopimukset”. 20.9; ”Kaikkia kysymyksiä”. 21.9; ””Kolmas
mieskö?”” (pilapiirros). 21.9; Hela, ”Kärttyisimpiä ovat” (pak.). 22.9; ”Sopii osoittaa” (jk.). 23.9; ”Pääministerin toiminta” (pilapiirros). 23.9; ”Presidentti Moskovan matkasta”. 23.9; ”Suomi ja Pohjoismainen
neuvosto” (jk.). 27.9; ”Tungosta ”Paasikiven linjalla”” (jk.). 28.9; Urmakka, ”Kehu- eikä kykypuolue”
(pak.). 28.9; Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). 30.9; ”No, lähdetäänpäs nyt” (pilapiirros). 1.10; ”Paasikiven – Kekkosen linjaa seurattava edelleen horjumatta” (Ml:n keskushallituksen lausunto). 6.10;
”Masentava näytelmä”. 6.10; Hela, ”Niin muuttuvat ajat” (pak.). 7.10; ”Paasikiven – Kekkosen linja”
(pilapiirros). 8.10; Matti Tuovinen, ”Paasikiven – Kekkosen linja” (art.). I ja II, 13.10, 14.10; ”Hallituksen syntymäpäivä”. 20.10; ”Hela, ”Vahvin ehdokas” (pak.). Mk 12.11.1955. Sama teema toistui usein pääkirjoituksissa, pakinoissa, artikkeleissa, pilapiirroksissa ja vaalimainoksissa joulukuusta 1955 helmikuun
17. päivään 1956 saakka. Ks. Mk 1.12.1955–17.2.1956.
1328. Ilmari Näsi, ”Paasikiven linjan toteuttaja” (haast.). Mk 28.12.1955.
1329. Matti Tuovinen, ”Oikeistolaisen vihanpidon taustaa” (nim.). Mk 4.10.1955.
1330. ”Suomalaista graniittia” (piirros). Mk 16.1.1956. Ks. myös esim. ”Tyhmyyksiin ei ole varaa”. (kuva). 8.1;
”Ei kättentaputuksilla vaan äänestyslipuilla” (kuva). 11.1; ”Iloisella mielellä (kuva). 13.1; ”Katseet tulevaisuuteen” (kuva). 14.1; ”Paasikivi on pitänyt parhaana miehenä” (kuva). Mk 15.1.1956.
1331. Ks. esim. ”Provokatorista” (jk.). Mk 10.9.1955.
1332. ”Vaalipuheet ja ulkopolitiikka”. Mk 3.8.1955. Ks. myös Johannes Virolainen, ”Keskustelu presidenttiehdokkaista saatettava asialliselle pohjalle”. Mk 26.7.1955.
1333. ”Tungosta ”Paasikiven linjalla”” (jk.). Mk 28.9.1955.
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kosta ja ihmetteli, miten ”talonpoika” oli valinnut itselleen johtajan, ”jonka ratkaisut
usein ovat olleet suomalaiselle itsenäisyydelle vaarallisia”.1334 Mk:n Kessu-Pekka torjui
Pusan kritiikin Kekkosen ulkopolitiikkaa kohtaan ja vakuutti: ”Kyllä asia on niin, että jos
maan asiat olisivat olleet sodan jälkeen sellaisten kiihkoilijain hoidossa kuin eräät muut
kokoomuksen navat ja nappulat ovat, niin Suomen itsenäisyydestä ei olisi paljoakaan jäljellä.”1335 Mk:n pääkirjoituksen tekijä puolestaan arvosteli Kokoomuksen presidenttiehdokasta Sakari Tuomiojaa, joka oli rohjennut puheessaan ”osoittaa taitoansa ymmärtää
ulkopoliittisia ongelmiamme”. Tuomioja oli ilmoittautunut Paasikiven linjan kannattajaksi, mutta se ei vakuuttanut Mk:aa. ”Ulkopolitiikasta puhuminen ja sen vastuunalainen
hoitaminen valtion päämiehen paikalla ovat melkoisesti eri asioita”, kirjoittaja tähdensi
eikä pitänyt Tuomiojan esiintymistä ”kovinkaan hedelmällisenä”.1336 Mk:n kritiikki
oikeistoa ja Tuomiojaa kohtaan vain kiristyi vaalitaistelun loppua kohden. Kuvaava oli
tammikuun 12. päivänä 1956 Mk:ssa julkaistu ote Arvo Korsimon puheesta, jossa hän
syytti avoimesti Kokoomusta pyrkimyksistä ulkopoliittisen suunnan muuttamiseen.
”Annammeko kannatuksemme näille voimille, jotka pyrkivät suunnan muutokseen meidän ulkopolitiikkamme suhteen”, Korsimo kysyi. Hän vetosi äänestäjiin: ”Jos tahdot seikkailupolitiikkaa, äänestä kokoomuksen kellokkaan Tuomiojan vaaliliittoa.”1337
Mk:n voimakas Kokoomuksen presidenttiehdokkaan ulkopolitiikan arvostelu jäi yksittäiseksi. Muut ehdokkaat selvisivät vähemmällä, vaikka hekään eivät ulkopoliittisin
perustein olleet Maalaisliiton päälehden mielestä soveliaita presidentiksi. Erityisesti Kansanpuolueen Eero Rydmania Mk piti epäluotettavana. Kessu-Pekan mielestä hän ei ollut
edes Paasikiven linjalla1338. Fagerholmin ehdokkuudellakin oli ”heikot puolensa”.1339
Hänen 1948 nimitetyn ensimmäisen hallituksensa negatiiviset vaikutukset Suomen ja
Neuvostoliiton suhteisiin muistettiin. Mk:n pakinoitsija Hela (Kalevi Kuusela) arvelikin
Fagerholmin tienneen kokemuksestaan, että menestyksellisen ulkopolitiikan harjoittamiseen tarvittiin muutakin kuin ”nokkelasanaisia pikkupuheita”.1340 RKP:n Törngreniin ja
SKDL:n Kilpeen ei otettu lehdessä kantaa, vaikka molemmat olivatkin ilmoittaneet kannattavansa noudatettua ulkopoliittista linjaa.1341
Yhteenvetona voidaan todeta, että ulkopolitiikka oli olennainen osa Mk:n Kekkos-myönteistä presidentinvaalikampanjaa. Teemaa käsiteltiin keväällä ja kesällä 1955,
mutta varsinaisen käännekohdan muodosti sopivasti ennen vaaleja syyskuun puoliväliin
ajoittunut valtiojohdon Moskovan-matka, joka jätti jälkensä Suomen poliittiseen historiaan. Menestyksellinen valtiovierailu sinänsä jo merkitsi Mk:n Kekkos-propagandassa
käännettä, mutta varsinainen ”ulkopoliittinen läpimurto” tapahtui vasta Porkkalan palau1334. Jalmari Pusa, ”Ei sanoja, vaan tekoja” (puheselostus). US 20.4.1955.
1335. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 22.4.1955. Ks. myös Ranta 1980, 47; Kessu-Pekka, ”Pekan
päiväannos” (pak.). 19.7; Hela, ”Kärttyisimpiä ovat” (pak.). 22.9; ”Sopii osoittaa” (jk.). Mk 23.9.1955.
1336. ”Vaalipuheet ja ulkopolitiikka”. Mk 3.8.1955. Ks. myös esim. Hela, ”Harmittaa se!” (pak.). 31.8; ”Sattuipa kipeästi” (jk.). Mk 4.9.1955.
1337. Arvo Korsimo, ”On valittava seikkailupolitiikan ja rauhallisen kehityksen välillä”. Mk 12.1.1956. Ennen
Porkkalan palautusta Virolaiselle olisivat kelvanneet myös ulkopoliittiselta kannalta katsottuna Tuomioja
ja Fagerholm. He ”käsittävät ulkopoliittisen asemamme asettamat vaatimukset.” Johannes Virolainen,
”Keskustelu presidenttiehdokkaista saatettava asialliselle pohjalle”. Mk 26.7.1955.
1338. Ks. esim. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 4.9; ”Menee liian pitkälle” (jk.). Mk 13.9.1955.
1339. ”Neljäs ehdokas”. Mk 7.6.1955.
1340. Hela, ”Yhden messun arvoinen” (pak.). Mk 12.10.1955. Ks. myös Karjalainen pienviljelijä, ”Sosialidemokraatit” (yl.osasto). Mk 9.12.1955.
1341. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 4.9.1955.
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tuksen jälkeen: ”Tällä alueella Porkkalan palautuksen jälkeen mitkään vastapuolueiden
ehdokkaat eivät kykene kilpailemaan.” Lehti nosti presidentin rinnalle ulkopolitiikan johtajana Kekkosen, joka oli korvaamaton ja ainoa varteenotettava Paasikiven seuraajaehdokas. Tällä teemalla haluttiin tylsyttää kaikkien muiden vaaliteemojen terät. Korsimon
suunnitelma oli toteutumassa. Paasikiven–Kekkosen linjan avulla oli vaivatonta osoittaa
valitsijoille ”luonnollisen vallanperimysjärjestyksen suunta: Paasikiven jälkeen tulee presidentiksi Kekkonen”.1342

7.2.2 Yksinoikeus ulkopolitiikkaan ärsyttää
Mk:n valitsema linja ärsytti muuta lehdistöä. Mk:n lisäksi vain VS valitsi keskeiseksi teemakseen ulkopolitiikan. Sekään ei nostanut ulkopolitiikkaa esille yhtä korostetusti kuin
Maalaisliiton pää-äänenkannattaja. Oman puolueen ehdokasta Eino Kilpeä mainostettiin
”rauhan miehenä”, mutta lehden muu ulkopoliittinen kirjoittelu käsitteli yleensä Neuvostoliittoa.1343 Muut johtavat lehdet poikkesivat Mk:sta ja VS:sta. Ne eivät etsineet ulkopolitiikasta asetta ehdokkaidensa turvaksi ja tueksi. Niiden mielestä sodan jälkeen harjoitettu ulkopoliittinen linja oli itsestään selvä, eikä sitä ollut millään tavalla syytä sitoa presidentin persoonaan. Siksi ehdokkaiden ansioita ja taitoa ulkopolitiikan saralla ei nähty tarpeelliseksi korostaa.
Ulkopolitiikan sitomista Kekkosen persoonaan ja hänen ulkopoliittisen asemansa
monopolisointipyrkimyksiä arvosteltiinkin etenkin Kokoomuksen pää-äänenkannattajassa. Kuvaavaa oli nimimerkin ”Ääni Kuopion takaa” kirjoitus US:n yleisönosastopalstalla. Kirjoittaja palasi vuoden 1950 presidentinvaaleihin ja ihmetteli, että ”nyt ylpeilevät
Paasikiven linjalla sellaiset, jotka kynsin ja hampain vastustivat J.K. Paasikiven pääsemistä presidentiksi!”1344 Maalaisliiton ja Mk:n ulkopoliittinen Kekkos-propaganda kiusasi myös US:n toimitusta. Lehden pakinoitsija Timo (J.W. Tuura) käytti voimakkaan
puheenvuoron jo heinäkuussa 1955. Hän kirjoitti:
Tietysti herrat U. Kekkonen ja Johannes Virolainen ovat ensikädessä vastuussa
ulkopolitiikastamme ja on heille annettava siinä suhteessa työrauha. Kohtuullisesti
- - mutta toisaalta on myöskin niin, etteivät yksinomaan em. herrat ole ulkopolitiikan ainoita tietäjiä ja taitajia meillä. Viisauden kivi ei ole sattunut putoamaan juuri
heidän plakkariinsa.1345
”Herrat” sattuivat olemaan sillä kertaa Suomen tasavallan pääministerinä ja ulkoministerinä. Samalla kun Mk nouti kaikki saatavissa olevat pisteet kotiin, muut lehdet pitivät
huolen siitä, että keskustelu ulkopolitiikan ympärillä kärjistyi valtakunnan poliittisen johdon Moskovan vierailun seurauksena. US retusoi jo neuvottelujen aikana Kekkosen pois
Moskovan neuvottelijoita esittäneestä uutiskuvasta. Lehti ei myöskään hyväksynyt Moskovan neuvottelutulosten lukemista Kekkosen hyväksi. Myös käsite Paasikiven–Kekko1342. Korsimon valitsijamiesehdokkaille osoittama vaalisuunnitelma 28.10.1955. KMA.
1343. Nousiainen 1958, 31.
1344. Ääni Kuopion takaa, ”Pedagogi sekia” (yl. osasto). US 6.9.1955. Ks. myös esim. Heikki, ”Selitys saatu”
(pak.). 21.10.1955; L. A-n, ”Puheenvuoroja vaalien edellä” (yl. osasto). US 12.1.1956.
1345. Timo, ”Koska meitä neuvotaan…” (pak.). US 16.7.1955.
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sen ulkopoliittinen linja provosoi. Porkkalan palautuksen tuoma murros Mk:n vaalipropagandaan sai murskavastaanoton. ”Toisen hallituspuolueen lehti koettaa häikäilemättömästi käyttää Porkkalan palautusta oman presidenttiehdokkaansa mainostamiseen”, US
hyökkäsi. Ulkoministeri Virolainenkin sai osansa. Lehti hämmästeli hänen ryhtymistään
”valtakunnallisten asioiden yhteydessä erään ryhmän vaaliagitaattoriksi”, sillä juuri Virolainen oli julkaissut Moskovan neuvottelujen jälkeen virallisen tiedotteen, jossa käytettiin
termiä ”Paasikiven–Kekkosen linja”.1346 Myös Jussi Saukkosen arvio sisälsi vahvasti
politiikkaa, kun hän väitti, että Maalaisliitto ja sen presidenttiehdokas yrittivät ”koota pisteitä” tavalla, jota oli noudattanut aiemmin vain äärimmäinen vasemmisto. Hän ei pitänyt
menettelyä ”korrektina”.1347
US:n Kekkos-kritiikki voimistui viimeisinä valitsijamiesvaaleja edeltäneinä viikkoina.
Lehti paheksui Maalaisliiton presidenttiehdokkaan ”yksinoikeutta” ulkopolitiikkaan.
”Tämä ei ole vain yksinkertaisten pettämiseksi harjoitettua silmänkääntöä vaan vielä
pahempaa.”1348 US yritti horjuttaa Kekkosen asemaa itäsuhteiden takuumiehenä muistuttamalla hänen aiempia ulkopoliittisia kananottojaan. ”Kun tietää millä innolla hän aikoinaan sisäministerinä ja hallituksen jäsenenä toimi lopettaakseen kaiken julkisen esiintymisen sen ulkopoliittisen suuntauksen puolesta, jonka ajamiseen hän nyt on valmis vaatimaan yksinoikeutta, niin ei pidä ihmetellä, jos tällainen johdonmukaisuuden puute herättää epäluottamusta”.1349

1346. ”Uuden ulkopoliittisen linjan” (jk.). US 20.9.1955. Ks. myös esim. Aarre Simonen, ”Maalaisliitto lyö
poliittista mynttiä Moskovan-matkasta” (puheselostus). 22.9; O.H, ”Katsastus” (pilapiirros). 20.11.1955;
Niilo Honkala, ”Tasavallalle presidentti, ei diktaattoria” (puheselostus). 14.1; O.H., ”Prinsessa Ruusunen” (pilapiirros); Tauno Jalanti, ”Vanhan ystävän sana” (kirje). 15.1; ”Ei selvinnyt”; Timo, ”Suunta
oikealle” (pak.). 19.1; ”Vaalin tulos”. US 16.2.1956
1347. Jussi Saukkonen, ”Suomen erityisasema” (puheselostus). US 10.10.1955. Ks. myös Korhonen 1993, 37.
1348. ”Jälkikaikuja”. US 4.1.1956.
1349. Eino Yliruusi, ”Vanha pienviljelijä-poliitikko presidentinvaalista” (puheselostus). US 3.1.1956. Ks. myös
esim. Timo, ”Päävihollinen” (pak.). 25.9; ”Oikaisuja ja selvityksiä” (pak.). 2.10; ”SKP tahtoo koko kunnian” (pak.). 17.10; ”Luotettaviin käsiin” (pak.). 4.12; ”Vaalitinat ahjossa” (pak.). 31.12.1955; ”Houkutuksia ja lupauksia” (pak.). 6.1; Aarne Sihvo, ”Ystävyyssopimuksen syntyvaiheiden väärinkäsityksiä”
(puheselostus). 8.1; L. J-i, ”Ettei totuus unohtuisi” (yl.osasto). 8.1; Hilja Maria, ”Tästä puhutaan” (pak.).
11.1; Timo, ”Kekkonen Kekkosta vastaan” (pak.). 13.1; ”Leinon vankien luovutus” (art.); Tavallinen
äänestäjä, ”Kansan ääniä presidentinvaaleista” (yl.osasto). US 15.1.1956.
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Kuva 21. Olavi Hurmerinta, US 20.11.1955.

SS piti Suomen ulkopoliittisen suuntauksen isänä Paasikiveä, eikä hänen johtamastaan
linjasta ollut lehden mielestä erimielisyyksiä, ”joitakin harvalukuisia kaistapäitä mukaan
ottamatta”.1350 SDP:n suhtautuminen Paasikiven linjaan ei kuitenkaan ollut niin yksiselitteistä kuin puolueen pää-äänenkannattaja antoi ymmärtää. SDP:n työvaliokunta käsitteli
aihetta syyskuussa 1955 ja muistutti, ettei ”kaikki se, mitä Paasikivi oli sotien jälkeen tehnyt tai halunnut tehtäväksi ulkopolitiikan hoitamisessa, ole ollut niin edullista kuin jälkikäteen ollaan taipuvaisia lähinnä sosialidemokraattien realistisen asennoitumisen tuloksena syntyneistä ulkopoliittisista ratkaisuista päättelemään”.1351

1350. Pilatus, ”Iltahorisontti” (pak.). SS 12.1.1955. Ks. myös esim. ”Sosialidemokraattien ulkopolitiikka”. 11.6;
”Ulkopolitiikka kelpaa jokaiselle” (uutinen). 7.9; ”Pessin linjat (jk.). SS 23.10.1955.
1351. SDP:n puoluetoimikunnan työvaliokunnan ptk 29.9.1955. TyA. Asiaa käsiteltiin myös 10.10, jolloin pohdittiin, olisiko Paasikivi-muistiota täydennettävä Paasikiven sisäpoliittisia toimenpiteitä koskevalla
aineistolla, joissa sosialidemokraateilla oli eniten muistuttamisen aihetta. SDP:n puoluetoimikunnan työvaliokunnan ptk 10.10.1955. TyA.
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Kuva 22. Olavi Hurmerinta, US 15.1.1956.

SS hyväksyi Paasikiven linjan, mutta ”Paasikiven–Kekkosen linja” oli sille liikaa.
Lehti arvosteli maalaisliittolaisten viljelemää käsitettä, joka merkitsi Paasikiven alistamista Kekkosen palvelijaksi. ”Se merkitsi tasavallan nykyisen kunnioitetun presidentin
valjastamista vetämään maalaisliiton vaalivankkureita”, lehti muistutti.1352 Tekoa luonnehdittiin Johannes Virolaisen ”propagandatempuksi”1353 ja ”neronleimaukseksi”1354,
jonka tavoitteena oli koota ”jyvät vaalipussiin”.1355 Pakinoitsija Nikodemus (Akseli
Valta) osoitti puolestaan ”viivoittimella vetäistyssä” linjassa ”rumentavan mutkan”: ”Se
1352. ”Maalaisliittolaiset ”runonlaulajat”” (jk.). SS 9.1.1956. Ks. myös esim. ”Katsaus kotimaan poliittisiin
tapahtumiin syyskuussa 1955” (tiedonanto). 11.10.1955. T-osasto 1955, HAB 17. TA; ”Epädiplomaattinen diplomaattipäällikkö” (jk.). 21.9; ”Karjalan kohtalo vaaliaseeksi”. 22.9; Nikodemus, ”Pää- ja sivuasioista” (pak.); 17.12.1955; ”Koettaa siepata lainavaatetta” (pak.); Valtter Laitinen, ”Törkeä ajotapa ei
menesty” (vaalimainos); Tavallinen kansalainen, ”Kenen valtuuksin” (yl.osasto). 5.1; Pekka Punnus,
”Sopimaton on” (mpk.). 8.1; ”Kekkos-politiikka ristiriidassa Paasikiven periaatteiden kanssa” (art.). 11.1;
”Viime rippeetkin” (jk.). SS 15.1.1956.
1353. ””Tietämättömyys” uhri ulkoministerin taholta” (uutinen). SS 21.9.1955.
1354. Nikodemus, ”Kiisteille joutunut kunnia” (pak.). SS 23.9.1955.
1355. ”Virolainen kokoaa jyvät vaalipussiin” (puheselostus). SS 20.9.1955.
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nimittäin, että Kekkonenhan oli vielä jyrkästi talvisodan jatkamisen kannalla rauhansopimuksen solmimisen jälkeenkin ja että hän vasta myöhemmin tasaantui Paasikiven linjan
edellyttämiin katsomuksiin.”1356
SS arvosteli Kekkosen johtavaa asemaa ulkopolitiikassa koko vaalitaistelun ajan. Lehti
halusi tehdä selvän eron pääministeri Kekkosen ja presidentti Paasikiven ulkopoliittisten
linjojen välillä. Kritiikki kohdistui nimenomaan Kekkoseen ja hänen ulkopoliittiseen
aktiivisuuteensa. ”Kekkosen kannanotot ovat olleet kuin heilurin liikkeet, siirtymisiä
äärimmäisyyksistä toisiin”, Väinö Leskinen selitti SS:ssa ja tarkensi: ”Tasavallan presidentti on tahtonut saada politiikkansa Suomen kansan politiikaksi, pääministeri Kekkonen
pelkästään omakseen.”1357 Myös SDP:n presidenttiehdokas K.A. Fagerholm hyökkäsi
maalaisliittolaisten harjoittamaa ulkopoliittista propagandaa vastaan. Hän sanoi olevansa
”moraalisesti järkyttynyt”.1358 Fagerholmin mielestä puolueet, jotka edellisissä presidentinvaaleissa tekivät kaikkensa ”murskatakseen” Paasikiven linjan, yrittivät nyt ”monopolisoida sen itselleen”.1359 SS:n Kekkos-kritiikki kiteytyi ”kolmen nuolen” kirjoituksessa,
jossa havainnollistettiin eroa Paasikiven ja Kekkosen linjojen välillä:
”Paasikiven linja” – käsitettynä Suomen sodanjälkeisenä ulkopolitiikkana – on
ollut maantie, jota koko Suomen kansa on ollut viitoittamassa, tekemässä ja kulkemassa, mutta ”Kekkosen linja” on kuin metsän tiheikössä kulkeva karjapolku, jota
omilla yksityisasioillaan liikkuva mies kuljeskelee, mutta jota ei Suomen kansa ole
halunnut eikä polun mutkikkuuden ja kapeuden takia olisi voinutkaan kulkea.1360
Myös HS moitti Kekkos-propagandan ulkopoliittista luonnetta. Lehteä myös kiusasi
kiistely siitä, kenelle kuuluu kunnia Porkkalan palautuksesta. ”Ihmeellisintä” kinastelussa oli se, että ansion otti lopulta ”itsellensä sellainen poliitikko, joka ei ikinä ole uskaltanut edes henkeään vetää Porkkalan vapauttamisen puolesta”.1361 Myös Moskovan neuvottelujen jälkeen toistettu käsite Paasikiven–Kekkosen linjasta nostatti valtakunnan
ykköslehden vastarinnan. Kekkosen tulkittiin tunkeutuneen Paasikiven pitkään vaalimalle ulkopoliittiselle linjalle. ”Ei Suomen kansa tykkää siitä, että joku kähveltää toisen
miehen omaa, vaikkapa olisikin kysymyksessä pelkkä linja”, lehti kirjoitti.1362 HS:n pilapiirtäjä Kari (Kari Suomalainen) piti huolen siitä, että kritiikki Kekkosta kohtaan sai
myös pelkistetyn ilmiasun lehdessä.1363

1356. Nikodemus, ”Muuan pieni mutka” (pak.). SS 21.9.1955. Ks. myös esim. Nikodemus, ”Sekö lienee tarkoituksena” (pak.). 28.9; Tulirintaman sotilas, ”Kekkosen sanat ja teot” (yl.osasto). 14.12.1955; ”Kekkos-politiikka ristiriidassa Paasikiven periaatteiden kanssa” (art.). 11.1; ”Maalaisliitto kiertää tosiasiat”
(uutinen). SS 13.1.1956.
1357. Väinö Leskinen, ”Tasavallan presidentti on tahtonut saada politiikkansa Suomen kansan politiikaksi –
Kekkonen pelkästään omakseen” (puheselostus). SS 4.10.1955. Ks. myös ”Kannatuksen kosintaa kielipolitiikalla” (jk.). 31.12.1955; Pekka Punnus, ”Sopimaton on” (mpk.). 8.1; ”Maalaisliittolaista vaalisumua”.
13.1; ”Vaaleihin”. 16.1; ”Varoitus äänestäjille” (jk.). SS 17.1; ”Vaalit ja ulkopolitiikka: Leskinen syyttää
Kekkosta” (puheselostus). HS 13.1.1956.
1358. ”Myös Fagerholm syytellyt maalaisliiton vaalitapaa” (puheselostus). HS 13.1.1956. Ks. myös ”Vaalit ja
ulkopolitiikka: Leskinen syyttää Kekkosta” (puheselostus). HS 13.1.1956.
1359. K.A. Fagerholmin puhe 12.1.1956. ”Äänestykseen kolme vuorokautta” (puheselostus). HS 13.1.1956.
1360. ”Polttivat proppunsa” (jk.). SS 6.10.1955.
1361. Kauppias maalta, ”Kenen ansio?” (yl.osasto). HS 21.9.1955. Ks. myös esim. Eino Saari, ””Menee liian
pitkälle”” (puheselostus). HS 22.9.1955.
1362. Arijoutsi, ”Presidenttiä tervehtimässä” (pak.). HS 3.1.1956. Ks. myös esim. Arijoutsi, ”Linjoja riittää”
(pak.). HS 22.9.1955.
1363. Ks. esim. Kari, ”Lahja-autot” (pilapiirros). 23.9.1955; ”Vaalimainontaa” (pilapiirros). HS 10.1.1956.
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Valtakunnan ykköslehti antoi palstatilaa kiristyneille äänensävyille valitsijamiesvaalien alla. ”On turhaa ja lapsellista yrittääkään uskotella, että sellaiset asiat kuin sota ja
rauha olisi vain hänestä riippuvainen”, HS:n yleisönosastolla vakuutettiin tammikuun 14.
päivänä 1956.1364 Lehden pääkirjoituksen tekijä näki seuraavan päivän kirjoituksessaan
Kekkosen vaalipropagandassa ”ulkopoliittista uhkailua”. Kirjoittaja kärjisti Kekkosen
väitteitä ja ilmoitti sitten olevansa eri mieltä siitä, että Suomen tyydyttävä ulkopoliittinen
asema olisi ”yksinomaan” Kekkosen johtamien hallitusten ja ”yhden ainoan” valtionpäämiehen ansiota.1365

Kuva 23. Kari Suomalainen, HS 23.9.1955.

Myös Hbl suhtautui kriittisesti ulkopolitiikan käyttämiseen Kekkos-propagandassa,
vaikka lehden kannanotot jäivätkin satunnaisiksi. Se ihmetteli erityisesti pääministerin ja
maalaisliittolaisen lehdistön vaatimuksia ulkopoliittisen kirjoittelun rajoittamisesta. Se ei
sopinut Hbl:n mielestä vapaan mielipiteenmuodostuksen periaatteisiin: ulkopoliittista
johtoa oli oikeus arvostella. Perusteettomat huhut olivat kuitenkin tuomittavia.1366 Muilta

1364. R. L – ti., ”Kekkonen ja Rydman” (yl.osasto). HS 14.1.1956. Ks. myös Nimin. Rauhaa, rauhaa, ”Kekkosen rauha” (yl.osasto). HS 14.1.1956.
1365. ”Vaalien aattona”. HS 15.1.1956. Ks. myös ”Tässä sitä ollaan”. HS 19.1.1956.
1366. Ks. esim. Ryktessmidare och rykten”. 31.8; ”Ryktesmidarna” (jk.). 2.9; ”Utrikespolitiken och riksdagen”.
Hbl 5.10.1955.
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osin Hbl:n ulkopoliittisissa kannanotoissa tukeuduttiin tiukasti Paasikiven linjaan. Lehteä
ihmetytti Kekkosen roolin korostaminen kyseisen linjan pioneerina. Puolueen presidenttiehdokas Ralf Törngren korosti, ettei Paasikiven linjaan ollut millään puolueella tai ryhmittymällä yksinoikeutta.1367
Hbl ei hyväksynyt ulkopoliittisten asioiden valjastamista yksittäisten ehdokkaiden vaalipropagandan välineiksi. ”Maamme suhteet vieraisiin valtoihin ovat koko kansan asia,
eivätkä vain joidenkin sattumalta hallituksessa olevien harvojen henkilöiden etuoikeus”,
lehti kirjoitti.1368 Se paheksui menestyksellisten Moskovan neuvottelujen kytkemistä vaalien Kekkos-propagandaan. ”Särähti korvassa”, pääkirjoituksen tekijä selitti ja vakuutti,
että ”jos jollekin yksityiselle henkilölle lankeaa tästä ansio, on se presidentti Paasikivi”.1369 Hbl:n Kekkos-kritiikki terävöityi vaalitaistelun lopulla. Lehti ryhtyi markkinoimaan RKP:n oikeistosiiven julkaisemaa pamflettia För Fosterlandet1370. Teos oli vastine
Kustaa Vilkunan toimittamalle Kekkosen puhekokoelmalle nimeltään Maamme1371.
Ruotsinkielisessä versiossa puheet esitettiin luotaantyöntävässä sävyssä.1372

Kuva 24. CATO, Hbl 17.8.1955.
1367. Ralf Törngren, ”Politisk balans, social och ekonomisk trygghet” (puheselostus). Hbl 5.1.1956. Ks. myös
”Presidentens resa till Moskva”. 8.9; ””Oavgjort Kekkonen – Fagerholm” (gallup-tulos ja analyysi). 15.9;
”En statsman jubilerar”. Hbl 27.11.1955.
1368. ”Utrikespolitiken och riksdagen”. Hbl 5.10.1955.
1369. ”Överenskommelsen”. Hbl 20.9.1955.
1370. För Fosterlandet 1956.
1371. Kekkonen 1955.
1372. Ks. esim. Hokkanen 2002, 313; ”Hurudan är Kekkonens linje?” (kirjamainos). 8.1; 12.1; ”Har Kekkonen
en linje?” (kirjamainos); J.O. Tallqvist, ”Dr Kekkonens tal” (kirjaesittely). 12.1; ”Kekkonen avslöjas”
(kirjamainos). Hbl 13.1.1956.
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VS:n vaalipropagandan pääteema oli Mk:n tavoin ulkopolitiikka. Lehti pitikin aihetta
näkyvästi esillä. Kirjoittelu pureutui yleensä Suomen ja Neuvostoliiton suhteisiin, jonka
päävihollisena pidettiin suomalaisia oikeistopiirejä.1373 Paasikiven viitoittama ulkopoliittinen suuntaus nautti lehden arvonantoa: ”Tämä `Paasikiven linja´ on epäilemättä linja,
jonka kaikki rehelliset kansalaiset maassamme hyväksyvät ja juuri siksi taistelu sen puolesta on tärkeää kansallemme.”1374 VS oli tyytyväinen myös Kekkosen ulkopoliittisiin
linjauksiin, vaikka lehti kommentoi niitä harvakseltaan: ”On myös ollut suorittamassa
useita kansallisen ulkopolitiikan kannalta tärkeitä valtiotekoja.”1375 VS piti Maalaisliiton
presidenttiehdokasta Paasikiven linjan vilpittömänä tukijana, eikä esimerkiksi Paasikiven–Kekkosen linjan synnyttämää kohua ymmärretty. Toisaalta Mk:n pyrkimykset osoittaa ”väellä ja voimalla” Porkkalan palautus Kekkosen ansioksi herätti lehdessä vastenmielisyyttä.1376 Vaikka kansandemokraattien pää-äänenkannattaja olikin pääministerin
ulkopoliittiseen suuntautuneisuuteen pääsääntöisesti tyytyväinen, siinä oli lehden mielestä
kuitenkin kaksi ”perusvirhettä”:
Toinen on se, että ei edes hänen oma lehdistönsä, maalaisliittolainen lehdistö, selvittele kansainvälisiä kysymyksiä siten, että Suomen ulkopolitiikan itsenäisyys
tulisi näkyviin, vaan päinvastoin propagandistisesti kaivaa tältä ulkopolitiikalta
jalansijaa amerikkalaisen kylmän sodan linjan hyväksi - - . Toinen heikkous paljastuu siinä, että se sisäpoliittisesti ei ole ankkuroitu kansallisen ulkopolitiikan takana
olevien kansanjoukkojen kannatukseen.1377

7.2.3 ”Kekkamoinen, joka laulaa lauluja sammoisia”
Yksi arkaluontoisimmista keskustelun aiheista koski Karjalan palauttamista. Sitä käsiteltiin lehdistössä harvakseltaan ja varovaisesti. Poliittisen johdon Moskovan vierailun
(1955) jälkeen tilanne muuttui, kun Mk nosti kysymyksen palstoilleen. Olosuhteet aiheen
käsittelyyn olivat menestyksellisen valtiovierailun jälkeen suotuisat. Toisaalta karjalaisten äänet olivat tärkeitä Maalaisliitolle. Karjalan palauttamiskysymyksestä tehtiinkin siir-

1373. Ks. esim. Vihunen 1981, 52; ”Kolme lehteä ja hra Junnila”. 4.2; ”Myytti vai opetus?”. 12.3; ”Ystävyyden
vilkas tie”. 6.4; ”Mitkä mahdollisuudet?”. 14.5; ”Ulkopolitiikkamme linja”. 22.5; ”Presidenttiehdokas
ulkopolitiikan koetinkivi” (uutinen). 3.6; ”Sosdem-puolueen ulkopolitiikka”. 7.6; ”Presidentin vaalien
merkitys”. 17.8; ”Oikeiston ulkopoliittinen peli”. 20.8; ”Yhteistyölinjan suuri voitto”; Taavetti, ”Rinnakkaiselosta” (pak.). 8.9; ”Tuloksellisia käyntejä”. 15.9; Hertta Kuusinen, ”Paasikiven linja on Suomen kansan linja” (art.). 16.9; ”Ystävyyden voitto”. 18.9; ”Kansan linja ja sen voitto”. 20.9; Suti, ”Pasmat sekaisin” (pak.). 21.9; ”Paasikiven puhe” (pak.). 24.9; ”Oikea ulkopolitiikka – oikea sisä- ja talouspolitiikka”.
30.9.1955; Suti, ”Puntarointia” (pak.). 21.1; ”Paasikiven tie” (pak.). VS 22.1.1956.
1374. ”Presidentinvaalien merkitys”. VS 26.7.1955.
1375. ”Itsenäisen ulkopolitiikan merkitys”. VS 5.12.1955.
1376. ”Muut lehdet” (kommentaari Mk:n kirjoitukseen). VS 12.1.1956. Ks. myös esim. ”…ja unohtuu kaikki
muu”. 12.5; Suti, ”Paasikiven linja pitää” (pak.). 5.9; Hertta Kuusinen, ”Eino Kilpi – ehdokkaista ainoa,
johon työtätekevät voivat luottaa” (art.). 17.10; Suti, ”Yleisradion kuonokopat” (pak.). 23.10.1955; Suti,
”He puhuvat – me valitsemme” (pak.). 14.1; Suihku, ”Töminää” (pak.). 20.1; ”Kekkonen tuli” (uutinen).;
”Presidentinvaalin tulos”. 16.2; ”Päämies vaihtuu”. VS 1.3.1956.
1377. ”Itsenäisen ulkopolitiikan merkitys”. VS 5.12.1955. Ks. myös ”Rauhan mies, työväen mies”. VS
15.1.1956. Myös ”vaalivalheet” kiukuttivat. Ks. esim. ”Ulkopoliittinen väärinpelaaja” (uutinen). VS
13.1.1956.
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toväkeä kiinnostava vaalisyötti: Kekkosen valitseminen presidentiksi saattoi johtaa Karjala-kysymyksen onnelliseen ratkaisuun.1378
Maalaisliiton Karjala-propaganda nostatti Kekkosen poliittisissa vastustajissa vastarinnan. Erityisen tuohtuneita oltiin Mk:ssa
julkaistusta piirroksesta ”Suomen soitto”,
jossa kannelta näppäillyt ja Väinämöiseksi
puettu Urho Kaleva runoili vihjailevasti:
Soittelee Urho Kaleva
soiton Suomelle sorean,
rauhan raukoille rajoille,
ystävyyden yli maitten,
takaisin poloisen Porkkalan,
ehkä kauniin Karjalankin.1379

Kuva 25. Kalle Patoluoto, Mk 5.1.1956.

Suomen johtava lehdistö reagoi voimakkaasti Mk:n pilapiirrokseen, joka kiusasi etenkin oikeistolehdistöä. Karjalan palauttamisenkin kytkeminen Kekkosen persoonaan sai
aikaan tunteikkaan sananvaihdon. US:n mukaan Mk on jälleen ollut asialla ja sepittänyt
uuden ulkopoliittisen linjan: Väinämöisen–Kekkosen linja. Suomen suurten kysymysten
yhdistäminen yhteen puolueeseen ja yhteen ehdokkaaseen synnytti paheksuntaa myös
Hbl:ssa: ”Pilakuvat pilakuvina, mutta olisi Mk:lta sentään odottanut suurempaa arvostelukykyä.” US:n pääkirjoituksen tekijä puolestaan ihmetteli ”vieraan valtakunnan” apuun
tukeutunutta vaalipropagandaa: ”Maakansa ei tahtone vakavasti väittää saaneensa selville, että Neuvostoliitto olisi muka valmis luovuttamaan Karjalan Suomelle, mikäli määrätty henkilö valittaisiin tasavallan presidentiksi.” Hän valitti myös tapaa, jolla maalaisliittolaiset ”repivät auki haavoja kotiseutunsa menettäneiden karjalaisten sydämissä” sala-

1378. Ks. esim. ”Kaikkia kysymyksiä”. 21.9; Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 23.9; ”Mahdollisuuksia
käytettävä hyväksi”. 25.9.1955; ”Muut lehdet” (kommentti US:n kirjotukseen); Heikki Paavilainen, ”Ei
seikkailuja, vaan rauhallisen kehityksen tie” (lausunto); Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk
8.1.1956. Ks. Karjala-kysymyksestä lisää esim. Virolainen 2000, 165–173; Hokkanen 2002, 322–323;
Lehtinen 2002, 261–262.
1379. Kalle Patoluoto, ”Suomen soitto” (pilapiirros). Mk 5.1.1956. Idea oli Johannes Huumon. Hokkanen 2002,
323.
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peräisillä kuiskutuksillaan. Sekä Hbl että US vaativat Mk:lta selitystä kyseenalaiselle vaalipropagandalleen.1380
Myös SS paheksui Karjalan kysymyksen yhdistämistä ”siihen voimalliseen” Kekkos-propagandaan, jota Maalaisliitto harrasti Moskovan vierailun jälkeen.1381 Lehti luonnehti ”runonlaulaja”-piirrosta ”suorastaan törkeäksi”. Erityisesti lehteä suututti piirrokseen sisällytetty teksti, joka antoi ymmärtää, että nimenomaan Kekkonen kykenisi palauttamaan Karjalan. ”Vihjaisu” oli SS:n mielestä asiaton ja ”kaikkea pohjaa vailla”. Lehden
mielestä kysymys ei ollut ”irrallisesta lipsahduksesta”, vaan ”laskelmoidusta ja tarkoituksellisesta pyrkimyksestä ruokkia yhteisen kansan keskuudessa perusteetonta toiveajattelua ja käyttää sitä edesvastuuttomasti vaalisuosion kalasteluun”.1382 SS:n pääkirjoituksen
tekijä sai tukea Nikodemukselta (Akseli Valta), joka kirjoitti ivallisen pakinan ”Väinämöisen–Kekkamoisen” -linjasta.1383
HS ja VS eivät kommentoineet pääpalstoillaan Mk:n Kekkos-aiheista pilapiirrosta. Ne
eivät ottaneet laajemmalti osaa myöskään Karjalan palauttamiskeskusteluun. HS piti alueluovutuskeskustelua perusteettomana, eikä uskonut ”vihjailujen” perustuvan faktoihin.1384 VS tuomitsi vaatimukset alueluovutuksista ”epäluottamuksen lietsomisena” paitsi
itänaapuriamme myös ”kunnioitettua” presidentti Paasikiveä ja pääministeri Kekkosta
kohtaan. ”Tällainen menettely on todella surkeata”, pääkirjoituksen tekijä lisäsi ja syytti
”provokatorisesta” propagandakampanjoinnista sekä oikeisto että sosialidemokraattista
lehdistöä.1385

7.3 Kaikki keinot käyttöön
7.3.1 ”Sopimaton on”
7.3.1.1 ”Ei Kekkosta presidentiksi” – Uusi Suomi aggressiivisin
Kari Hokkanen luonnehtii vuoden 1956 presidentinvaalitaistelua Suomen historian likaisimmaksi.1386 Tämän sai aikaan Kekkosen ehdokkuus, joka herätti vahvoja poliittisia
intohimoja. Pielaveden savupirtistä lakitieteen tohtoriksi kivunneen maalaisliittolaispoliitikon nousevan uransa katkaiseminen oli poliittisten vastustajien päätavoite. Kekkonen
1380. ”Inför elektorsvalet”; Tuus, ”Kör för det” (pak.). Hbl 10.1; ”Väinämöisen – Kekkosen linja” (jk.). US
6.1.1956. Ks. myös Juha Rihtniemi, ”Pääministerille” (yl.osasto). 8.1; Tavallinen äänestäjä, ”Kansan
ääniä presidentinvaaleista” (yl.osasto). US 15.1.1956.
1381. ”Karjalan kohtalo vaaliaseeksi”. SS 22.9.1955. Ks. myös esim. ”Porkkalan palauttaminen” (jk.). SS
20.9.1955.
1382. ”Maalaisliittolaiset ”runonlaulajat”” (jk.). SS 9.1.1956.
1383. Nikodemus, ”Kärsiskös edes kysyä” (pak.). SS 10.1.1956.
1384. Lehti julkaisi kuitenkin muiden johtavien lehtien kommentteja Mk:n pilapiirroksen johdosta. ”Muut lehdet” (otteita muista sanomalehdistä). 8.1.1956. Ks. myös ”Vihjailuja”. 22.9.1955; Myös virkamies, ”Kekkosen vaalisyöteistä” (yl.osasto). HS 14.1.1956.
1385. ”Hämminkiä ja julkeutta”. VS 23.9.1955.
1386. Ks. esim. Hokkanen 2002, 312.
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tunnettiin vahvana miehenä, jonka vaikutusvallan kasvua pelättiin. Tuure Junnila kiteytti
tämän Kokoomuksen puoluehallituksessa 17.9.1954. Hänen mukaansa vaalitaistelun
”pääasia” on se, ”miten saadaan estetyksi Kekkosen presidentiksi tulo”.1387 Kansaa jaettiin Kekkosella puolesta ja vastaan. Mk käytti ulkopolitiikkaa tehokkaasti Kekkosen puolesta ja sai vastaansa muut johtavat lehdet. Ulkopolitiikan lisäksi käytettiin myös muuta
propagandaa. Kekkosesta tuli puheenaihe, josta ei väriä puuttunut ja joka valtasi suurimman osan päivälehtien koko vaaliaineistosta.1388 Vastarinnan kärjessä kulkivat US, SS ja
HS, tässä järjestyksessä. Myös Hbl:ssa julkaistiin Kekkos-vastaista aineistoa, mutta laimeinta se oli VS:n palstoilla.
Kokoomuslainen US erottui sekä määrältään että laadultaan johtavan lehdistön kriittisimmäksi Kekkos-kirjoittajaksi vuoden 1956 vaaleissa. Lehti oli keskeinen viestin viejä
Kokoomuksen vaalikoneistossa. Aineiston perusteella voidaan sanoa, että US näyttää
uhranneen melkeinpä koko propagandistisen intonsa Kekkosen mustamaalaamiseen.
Tämän on todennut myös presidentinvaaleja tutkinut Esko Vihunen.1389 US polarisoi vuoden 1956 vaaliasetelman: Kekkonen vastaan muut. Päätoimittaja Lauri Aho pelkisti vaaliasetelman Kokoomuksen puoluevaltuuskunnan kokouksessa huhtikuussa 1955: ”Jos tahtoisi yksinkertaisesti ja aivan avoimesti luonnehtia tulevaa presidentinvaalia, niin kysymys on siitä, tuleeko tohtori Kekkosesta tasavallan päämies ensi helmikuussa vai ei.”1390
Kokoomuksen puoluehallitus suunnitteli Kekkos-vastaista propagandaansa toukokuussa 1955. Oletettiin, että suurin osa äänestäjistä suhtautuu Kekkoseen kielteisesti.
Tämän hypoteesin pohjalta alettiin rakentaa matalamielistä ”torjuntapropagandaa”, jonka
punaisena lankana oli Maalaisliiton presidenttiehdokkaan heikkouksien etsiminen ja paljastaminen. ”Kekkosen häilyvyydestä ja opportunismista” oli saatava aikaan ”kansantajuinen, iskevä yhteenveto”. Hänestä tuli antaa kuva ”juopottelevana hotellitappelijana”,
”kielitaidottomana nurkkakuntapoliitikkona” ja ”hysteerisenä pyrkyrinä”. Lisähöystöjä
etsittiin hänen toiminnastaan Etsivässä Keskuspoliisissa ja lausunnoistaan sodan aikana.
Myös Sylvi Kekkoselle oli varattu oma roolinsa Kokoomuksen propagandasuunnitelmissa. Pääministerin aviopuoliso oli tarkoitus esitellä suurelle yleisölle ”kansainvälisesti
tunnettuna kommunistien myötäjuoksijana”. Joku joukosta tunsi sentään omantunnonpistoja, sillä kriittisimmät lausunnot viivattiin lopullisesta propagandasuunnitelmasta yli.1391
Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että US:n Kekkos-propaganda oli suorasukaista
ja laaja-alaista. Vaalikampanjan luonne kiteytyi iskulauseeseen: ”Tuomiojan puolesta loppuun asti! Ei Kekkosta presidentiksi.”1392 Lehden Kekkos-kritiikistä vastasi enimmäkseen pakinoitsija Timo (J.W. Tuura). Hän jäi eläkkeelle elokuussa 1955, mutta jatkoi
satunnaista pakinointiaan senkin jälkeen1393. Timon keskeisin syytös liittyi Kekkosen
oletettuihin kommunistikytköksiin. Aihe inspiroi pakinoitsijaa toistuvasti.1394 Timo oli
1387.
1388.
1389.
1390.
1391.
1392.
1393.

Kok:n puoluehallituksen ptk 17.9.1954. PTA.
Nousiainen 1958, 24.
Vihunen 1981, 61.
Kok:n puoluevaltuuston ptk 23.4.1955. PTA.
Kok:n puoluehallituksen ptk 27.5.1955 liitteineen. PTA.
”Tuomiojan puolesta loppuun asti!” (vaalimainos). US 16.1.1956. Ks. myös Komulainen 1998, 17–19.
Timo siirtyi eläkkeelle 1.8.1955, mutta avusti lehteä vielä tämänkin jälkeen. US:n jtk:n työvaliokunnan
ptk 12.8.1955; US:n toimintakertomus vuodelta 1955. USA, KA.
1394. Ks. esim. Timo, ”Hallituksen varaväki” (pak.). 8.1; ”Ovat ällistyneitä” (pak.). 27.4; ”Vaalitörähtelyä
rivien välistä” (pak.). 19.5; ”Ajan aaltojen pärskeitä” (pak.). 12.7; ”Eräs rinnakkaiselo” (pak.). 22.9; ”SKP
tahtoo koko kunnian” (pak.). 17.10; Timo, ”Luotettaviin käsiin” (pak.). 4.12; ”Vaalitinat ahjossa” (pak.).
31.12.1955; ”Houkutuksia ja lupauksia” (pak.). 6.1; O.H., ”Aaltojen leikkiä” (pilapiirros). 8.1; ”Prinsessa
ruusunen” (pilapiirros). 15.1; Timo, ”Huomenna – ja kymmenen vuotta sitten” (pak.); Maalaisliittolainen
maanviljelijä Lempäälästä, ”Kansan ääniä presidentinvaaleista” (yl.osasto). US 15.1.1956.
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pannut merkille kommunistilehdistön myötämieliset arviot Kekkosesta. Häntä kiusasi ajatus kaksinaamaisuudesta, jota hän oli näkevinään Maalaisliiton, Kekkosen ja kommunistien kanssakäymisissä. Pakinoitsija ei luottanut osapuolten julkisiin vakuutteluihin siitä,
ettei hänen kuvittelemaansa yhteistyötä ollut olemassa. Vaikka asianomaiset syyttelivätkin toisiaan, Timo tulkitsi senkin pelkäksi hämäykseksi. Tämä asenne oli osa oikeistolaista politiikkaa, jolla pakinoitsija halusi pelotella äänestäjiä sillä, että Kekkosen nousu
presidentiksi palauttaisi kommunistit hallitusvastuuseen. Pääministerin vihjailtiin pitävän
isänmaan etua kauppatavarana ja muuttavan Suomen kolhoosivaltakunnaksi. Timo oli
vakuuttunut siitä, että kommunistit äänestäisivät presidentinvaalien toisella kierroksella
Kekkosta. Hän kuulutti asiaa US:n palstoilla jo toukokuussa 19551395, eikä tinkinyt väitteestään myöhemminkään. ”SKP:n varsinaisena ehdokkaana on pankinjohtaja Kekkonen”, Timo vakuutti ja piti Eino Kilpeä vain ”SKDL:n houkutuslintuna”.1396

Kuva 26. Olavi Hurmerinta, US 8.1.1956.

1395. Timo, ”Vaalitörähtelyä rivien välistä” (pak.). US 19.5.1955.
1396. Timo, ”Arvovaltainen taho” (pak.). US 19.8.1955.
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US:n pakinoitsijaa vaivasi oletettujen kommunistikytkösten ohella myös Kekkosen
pitkäaikainen jäsenyys Suomen Pankin johtokunnassa. Timo löi nimenomaan Maalaisliiton, maaseudun ja Pohjois-Suomen presidenttiehdokkaana esiteltyä Kekkosta säännöllisesti Suomen Pankin valtakirjalla. Pitkäaikaisella pääministerillä oli kaksoisrooli ministerinä ja pankinjohtajana. Kekkonen oli noussut ”palkkalistoille” jo 1946, ”mutta kuten
kaikki tietävät, ollut verrattain vähän töissä siellä pankissa”. Timo kadehti Kekkosen
”palkkarahoja”.1397 Pakinoitsija käytti toistuvasti nimitystä ”pankinjohtaja Kekkonen” ja
ennusti, että tämä joutuu vielä vastaaman kaksoispalkastaan eduskunnassa.1398 US:n kiinnostuksella Kekkosen rooliin Suomen Pankissa oli taustansa. Kokoomuksen presidenttiehdokas Sakari Tuomioja oli toiminut Kekkosen III hallituksen ulkoministerinä ja joutunut tällöin vastaamaan syytöksiin kaksoisroolistaan ministerinä ja Suomen Pankin johtajana.1399Asia nostettiin esille myös marras-joulukuussa 1954, kun johtavissa sanomalehdissä spekuloitiin pääministeri Kekkosen siirtymisellä Suomen Pankin johtajaksi.1400
US:n Kekkos-vastaiseen mielipiteenmuokkaukseen nousivat keskeisimmiksi teemoiksi
juuri ulkopolitiikka, kommunistikytkökset ja pääministerin kaksoisrooli Suomen Pankissa1401. Mustamaalausta harjoitettiin myös muilla syillä. Kekkosen talous- ja maatalouspoliittisia linjauksiaan pidettiin onnettomina. ”Presidenttiehdokas Kekkonen on tähänastisella valtiomiestoiminnallaan osoittanut, ettei ainakaan hänellä voi olla pienimpiäkään mahdollisuuksia taloudellisten olojemme tervehdyttäjänä”, vanhan Pienviljelijäin
Puolueen puheenjohtaja Eino Yliruusi1402 selitti US:ssa. Kekkonen oli hänen mielestään
johtanut lähes vuosikymmenen ”jokseenkin diktatoorisesti” talouselämän vakauttamista
ja tilanne oli muodostunut aina vain sekavammaksi. Yliruusi ei nähnyt noudatetussa maatalouspolitiikassakaan ”hurraamista”. Kekkonen tavoitteli hänen mukaansa viimeisenkin
itsenäisen, ilman valtion tukea toimeentulevan, pienviljelijän ja maatalouden harjoittajan
hävittämistä. ”Täysin järjettömän asutustoiminnan ja määrättömän valtionvarojen tuhlauksen avulla” oli luotu hetkellistä hyvinvointia vain muutamille kymmenille tuhansille
pienviljelijöille.1403 US julkaisi talous- ja maatalouspoliittisen arvostelunsa tueksi kymmenien ammatinharjoittajien allekirjoituksella varustetun Kekkos-kriittisen vetoomuksen
aivan valitsijamiesvaalien alla.1404

1397. Timo, ”Myötätuntoisia ajatuksia” (pak.). US 21.8.1955. Ks. myös Timo, ””Totuutta ei voida salata””
(pak.). 22.4; ”Helsinkiläiset maalaismiehet” (pak.). 28.4; ”Vaalitörähtelyä rivien välistä” (pak.). 19.5;
”Isoistakin viskaaleista” (pak.). US 20.11.1955.
1398. Timo, ”Isoistakin viskaaleista” (pak.). US 20.11.1955.
1399. Tuomioja 1986, 194.
1400. Ks. esim. ”Suurlähettiläsnimitykset suoritetaan lähiaikoina” (uutinen); Hela, ”Pasmat pahasti sekaisin”
(pak.). Mk 24.11; ”Kekkonen ei suostu” (uutinen). 25.11; Suti, ”Kykypula paljastuu” (pak.). VS
27.11.1954.
1401. Kok:n Kekkos-vastaisen propagandan pääasiat olivat seuraavat: kommunistien kannatus, arvostelua kestämättömät elämäntavat, epäonnistunut talouspolitiikka, epäluotettavuus (ulkopoliittisesti). ”Yleissuunnitelma presidentinvaalipropagandaa varten 1955–1956.” Ha 22, PTA.
1402. Yliruusi oli vielä toimi vielä 1940-luvulla yhteistyössä SKDL:n kanssa. Suomi 1990, 453.
1403. Eino Yliruusi, ”Vanha pienviljelijäpoliitikko presidentin vaalista” (puheselostus). US 3.1.1956. Ks. myös
esim. Peltomies, ”Vaalijuhlien kuulumisia” (yl.osasto). 13.1; ”Maatalous ja vaalit” (jk.). 15.1; Vähäisen
metsämaan omistaja, ”Kansan ääniä presidentinvaaleista” (yl.osasto). US 15.1.1956. Ks. myös esim.
”Vaalitoiminnan yleiset linjat valitsijamiesvaaleissa 1955-56”. Ha 22, PTA.
1404. ”Maatalousväestölle” (julkilausuma). US 14.1.1956.
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Kokoomuksen pää-äänenkannattaja muistutti myös Kekkosen poliittisesta menneisyydestä. Puoluehallituksen suunnitelman mukaisesti (27.5.1955) esimerkiksi kelpasi hänen
kuulustelijan roolinsa Etsivän Keskuspoliisin päämajassa 1920-luvulla.1405 Lehti palautti
mieliin Kekkosen oikeistovastaisuuden seuraavalla vuosikymmenellä. Hänen teoksensa
Demokratian itsepuolustus ja taistelunsa IKL:n lakkauttamiseksi nostettiin lukijoiden tietoisuuteen. Sodan aikana evakkoon joutuneen siirtoväen kohtelusta löytyi myös arvosteltavaa. Kekkosen johtamien evakkolaisten sijoitusjärjestelyjen todettiin menneen kokonaisuudessaan sekaisin. Lehti ei ollut unohtanut myöskään Kekkosen talvisodan rauhaa vastustanutta puhetta maaliskuussa 1940 eikä hänen toimintaansa sotasyyllisyyskysymyksen
yhteydessä. Sakari Tuomiojan valitsijamies Yrjö Soini laati aiheesta Kekkos-kriittisen
kirjankin nimellä Kuin Pietari hiilivalkealla1406. Teos julkaistiin aivan valitsijamiesvaalien alla. Sotavuosien Kekkonen nähtiin US:ssa kielteisessä valossa. Kuvaavaa oli pakinoitsija Timon toteamus joulukuun 4. päivänä 1955:
Kaari esim. v:n 1940 maaliskuun sodanjatkajasta v:n 1945 sotasyyllisyysjuttua
valmistavaan oikeusministeriin on kyllä korkea, joidenkin mielestä ehkä komeakin. Mutta Suomen kansa ei totisesti tahdo olla enää tuollaisilla kaarimatkoilla
mukana – ei pankinjohtaja Kekkosenkaan kiistattomasti ”kokeneiden käsien” taluttamana.1407
Kekkosen US:ssa julkaistuun ”syntilistaan” sisällytettiin myös ”Leinon vankien luovutus” 1945, jonka oikeusministeri Kekkonen ”hyväksyi vaikenemalla”1408. Sodan jälkeistä kolmen suuren hallitusyhteistyötä pidettiin Kekkosen aikaansaannoksena. Lehden
mukaan pitkän linjan puoluepoliittinen toimintakin oli presidenttinä pelkkä rasite. Kansa
oli US:n mielestä kyllästynyt jatkuvaan sisäpoliittiseen riitelyyn ja puoluepoliittiseen taisteluun. Tasavallan presidentin paikalle haluttiin puoluekiistoissa ryvettymätön mies:
”Tyypillisiä ja vannoutuneita oman puolueen asianajajia pelätään nimenomaan siitä
syystä, että he eivät kykene valtakunnan ensimmäisellä paikalla vapautumaan ahtaista
puoluesidonnaisuuksistaan ja -näkemyksistään.”1409
US kartoitti myös puoluehallituksen linjausten mukaisesti Maalaisliiton presidenttiehdokkaan henkilöhistorian vaalipropagandaansa varten ja käytti sitä säälittä Kekkosen presidenttihaaveiden upottamiseen. Hänen menneisyydestään luotiin suunnitelmallisesti
negatiivinen ja epäilyttävä henkilöhistoria. Saavutuksia vähäteltiin ja ne kyseenalaistettiin. Vauhdittoman kolmiloikan ennätyslukemissakin löytyi korjattavaa. Kun Mk ilmoitti
urheiluväelle suunnatussa vetoomuksessaan Kekkosen hypänneen lajissa maailmanennä-

1405. Kekkonen toimi EK:n palveluksessa 1919–1927. Uino 1985, 52–62.
1406. Soini kuvaa sotasyyllisyysoikeudenkäynnin kansalliseksi häpeänäytelmäksi, jonka arkkitehteina häärivät
Kekkonen ja Hertta Kuusinen. Soini 1956.
1407. Timo, ”Luotettaviin käsiin” (pak.). US 4.12.1955. US mainosti myös För Fosterlandet kirjaa. Ks. esim.
”För Fosterlandet” (kirjamainos). US 12.1.1956.
1408. ”Leinon vankien luovutus” (art.). US 15.1.1956.
1409. ”Yhdestoista hetki”. US 15.1.1956. Ks. myös Kurru 1966, 40–41; Korhonen 1993, 32, 36; ””Sakari Tuomiojan nimen taakse voimme turvallisin mielin asettua”” (kiertohaastattelu). 11.5; Ääni Kuopion takaa,
”Pedagogi sekin” (yl. osasto). 6.9; Timo, ”Päävihollinen ” (pak.). 25.9; ”Oikaisuja ja selityksiä” (pak.).
2.10; ”Vaalitinat ahjossa” (pak.). 31.12.1955; ”Houkutuksia ja lupauksia” (pak.). 6.1; ”Sotasyyllisyysasian vaiheet” (uutinen). 6.1; K.P.T, ”Kekkonen Kekkosta vastaan” (kirjaesittely). 13.1; Timo, ”Huomenna – ja 10 vuotta sitten” (pak.); ”Sotasyyllisyysasian vaiheet” (kirjaesittely). US 15.1.1956.
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tyksen 9,72 metriä vuonna 19241410, löytyi sillekin asialle parempi asiantuntija. Nimimerkki A.E.S katsoi asialliseksi kumota väitteen US:ssa ja ilmoittaa amerikkalaisen
Ewryn ponkaisseen jo 1904 ”huomattavasti paremman tuloksen” eli 10,89 metriä1411.
Mk:n urheilijoille suuntaama vetoomus synnytti polemiikin, jossa paheksuttiin urheilujärjestöjen valjastamista vaalipropagandaan. Maalaisliiton väitettiin toimineen vilpillisesti ja
keränneen urheilumiesten allekirjoitukset valheellisin keinoin. Kekkos-myönteistä ”Suomen urheiluväelle” -vetoomusta seurasivatkin vastavetoomukset ja kriittiset yleisönosastokirjoitukset.1412
Kokoomuksen pää-äänenkannattaja suuntasi hyökkäyksensä myös Kekkosen yksinvaltaisuutta vastaan Maalaisliitossa. Puoluesihteeri Niilo Honkala vetosi US:n palstoilla kansaan, jotta maahan saataisiin tasavallalle presidentti, ”ei diktaattoria”.1413 Lehden pääkirjoituksen tekijä kiinnitti niin ikään huomiota Kekkosen pitkäaikaisen vastustajan, Juho
Koiviston, syrjäyttämiseen Alkoholiliikkeen hallintoneuvoston puheenjohtajan paikalta.
Kirjoittaja pani sen pääministerin syyksi. ”Kekkonen kostaa”, hän valitti. Koivisto oli
hänen mielestään ”kylmästi viskattu syrjään” ja tilalle nimitetty ”Kekkosen taattu ja
uskollinen aseenkantaja”. ”Maalaisliiton johtaja, joka nuoruudessaan leikki haaveilla
`Pohjolan Mussolinin´ asemasta oli ujostelematta antanut henkilökohtaisen vihansa ja
kostonhimonsa saada ilmauksensa tässä tapauksessa”, US:n pääkirjoituksen tekijä laukoi.
Hän piti tapausta hälyttävänä ja pelkäsi, että Kekkonen tulisi presidenttinä ollessaankin
”antamaan henkilökohtaisten sympatioittensa ja varsinkin antipatioittensa” vaikuttaa
nimitysasioissa. US:n toivomus oli, ettei ”tällainen henkilö” saisi koskaan presidentin valtaoikeuksia.1414 Mk kiisti yleisönosastollaan US:n väitteet.1415

1410. ”Suomen urheiluväelle” (vaalivetoomus). Mk 10.1.1956. Kekkosen kolmiloikkatulos oli 9,74 metriä ja se
oli paitsi Suomen ennätys myös maailmanennätys. Samana vuonna Kekkonen voitti myös korkeushypyn
SM-kultaa (185 cm) ja 100 m:n juoksun hopeamitalin (11,0 sek.). Uino 1985, 65.
1411. A.E.S, ”Politisoituuko urheilu lopullisesti?” (yl.osasto). US 13.1.1956.
1412. ”Suomen urheiluväelle” (vaalivetoomus). 10.1; Heikki Hasu, ”Urheiluväki astunut ulos puolueympyröistä” (lausunto Mk:n julkilausumasta). Mk 12.1; Nikodemus, ”Noin ei tulisi jälkipuheita” (pak.). SS
17.1; A.A. Neittiniemi, ”Politisoituuko urheilu lopullisesti?” (yl.osasto). 13.1; ”Maan urheiluväelle” (vastavetoomus Mk:n vetoomukseen ”Suomen urheiluväelle”); Pesa, ”Usko horjuu” (art.). US 14.1.1956. Ks.
myös Korhonen 1993, 36–37. Mk:n Kessu-Pekka itse vaati vielä maaliskuussa 1955, ettei epäpoliittisten
järjestöjen tullut sekaantua vaaliasioihin. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 19.3.1955.
1413. Niilo Honkala, ”Tasavallalle presidentti, ei diktaattoria” (puheselostus). US 14.1.1956.
1414. ”Kekkonen kostaa” (jk.). US 10.12.1955. Ks. myös O.H., ”Suomalainen sananlasku” (pilapiirros).
11.12.1955; Demosihenes, ”Puheenvuoroja vaalien edellä” (yl.osasto). 12.1; Erkki A. Makkonen, ”Presidenttiehdokkaiden esiintymispuheet” (yl.osasto). US 17.1.1956.
1415. Korven edustaja, ”Vääriä väitteitä” (yl.osasto). Mk 7.1.1956.
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Kuva 27. Olavi Hurmerinta, US 11.12.1955.

US:ssa käytiin keskustelua myös presidenttiehdokkaiden suhteesta kirkkoon. Aihe
nousi lehdessä esille sen jälkeen, kun kävi ilmi, ettei Sakari Tuomiojan puoliso kuulunut
kirkkoon. Asia ei tullut kokoomuslaisille yllätyksenä. Erkki Tuomiojan mukaan puolueessa oli osattu ennakoida Vappu Tuomiojan ”pakanallisuuden hyväksikäyttö”. Kysymystä pidettiin puoluejohdossa kuitenkin ”yhdentekevänä”.1416 Toisaalta Kokoomuksen
puoluesihteeri Eero Saurama kävi Lontoossa asti taivuttelemassa Vappu Tuomiojaa liittymään kirkkoon, mutta turhaan1417. Puolueen pää-äänenkannattaja US suhtautui asiaan
välinpitämättömästi. Lehti ei käsitellyt kysymystä pääpalstoillaan. Propagandan ulottaminen kirkkoon ja ”Jumalan sanaan” puhutti kuitenkin yleisönosastoa. Kansalaiset lähettivät
lehden toimitukseen kirjoituksia, joissa Maalaisliiton menettely tuomittiin. Nimimerkki
Maalainen kiteytti paheksuntansa seuraavasti:

1416. Tuomioja 1986, 275.
1417. Tuomioja 1986, 275–276; Rautkallio 1990, 322.
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Vaalikirjoituksiin on vedetty Jumalan sana ja kirkko tavalla, joka käsitykseni
mukaan ei ole paikallaan puoluepelissä - - . Se on selvästi käytetty vaaliagitaation
hyväksi - - . Minusta tuntuu, että maalaisliitto on lähtenyt hakoteille julistaessaan,
että Suomen evankelisluterilainen kirkko on vaarassa, ellei äänestetä maalaisliiton
presidenttiehdokasta.1418
US kiinnitti huomiota myös Kekkosen elämäntapoihin1419. Lehti otti kantaa Kämpin
tappelusta syntyneeseen keskusteluun toukokuussa 1955. Kekkoselle myöhemmin runsaasti päänvaivaa aiheuttanut tapahtuma sattui helmikuussa. Osanottajien kuvausten
mukaan humaltunut pääministeri lähti tapaamaan Helsinkiin saapunutta ja hotelli Kämpiin majoittunutta Tauno Jalantia tarkoituksenaan selvittää, miksi vanha ystävä oli ryhtynyt Väinö Tannerin ehdokkuuden puuhamieheksi. Aikansa keskusteltuaan miehet siirtyivät toisiaan tukien samaan kerrokseen majoittuneen kenraali Airon huoneeseen. He poikkesivat matkalla ”toaletissa”, missä Jalanti ”pääministerin kai vahingossa tönäisemänä”
horjahti ja löi päänsä vesihanaan. Vertavuotanut haava puhdistettiin kostealla pyyhkeellä,
minkä jälkeen matka Airon huoneeseen jatkui.1420
Tapahtuma nousi pian tiedotusvälineisiin. Sensaatiolehdet kertoivat kiivaasta tappelusta, jonka seurauksena hotellin käytävät peittyivät verijälkiin1421. Välikohtaus tarjosi
aseen Kekkosen vastustajille, vaikka sekä pääministeri että Jalanti kiistivät tappelun.
Huhumylly jauhoi kuitenkin täydellä teholla. Iskuja jaettiin säälittä. ”Tällä hetkellä on
eteenpäinmenosi pullonkaulana, pahimpana, tuo Sensation uutinen”, Artturi Leinonen
valitti Kekkoselle1422. Eikä tilannetta ainakaan parantanut Eirik Hornborgin1423 artikkeli
Hbl:ssa toukokuun 8. päivänä. Hyökkäävässä kirjoituksessaan Hornborg vaati, että Kekkosen oli joko puhdistettava nimensä nostamalla syyte välikohtauksen julkistanutta Sensaatio Uutisia vastaan tai erottava tehtävästään ja vetäydyttävä yksityiselämään.1424
Hornborgin artikkeli muutti asetelman astetta vakavammaksi. ”Se on katurakin haukuntaa, mutta kun siihen yhtyy isot kartanokoirat, silloin haukku kuuluu kylästä kylään.”1425
Kekkonen ilmoittikin Paasikivelle erovalmiutensa. Presidentti kuitenkin väheksyi Hornborgin artikkelia ja korosti pääministeri Kekkosen merkitystä poliittisessa elämässämme.
Paasikivi piti Kekkosta presidenttikandidaattina ”N:o 1”.1426

1418. Maalainen, ”Puheenvuoroja vaalien edellä” (yl.osasto). US 12.1.1956. Ks. myös Kurru 1966, 44; Jumalaan luottava, ”Puheenvuoroja vaalien edellä” (yl.osasto). US 12.1.1956. Valtionkirkon ja presidentinvaalien suhdetta käsiteltiin myös satunnaisesti. Ks. esim. ”Kysymyksiä arkkipiispalle” (jk.). US 3.9.1955.
1419. Vrt. esim. Korhonen 1993, 36.
1420. ”Arv. maalaisliittolainen”. Kiertokirje 21.5.1955; Kekkosen päiväämättömät mpt:t, UKA 21/87. Kämpin
tappelusta liikkui useita versioita. Erään mukaan Kekkonen oli lyönyt pokeria pelannutta entistä kaveriaan, Jalasta (Jalanti) nyrkillä leukaan. Jalas oli kuitenkin riskimpänä miehenä voittanut tappelun ja Kekkonen oli kaatunut hotelli Kämpin lattialle selälleen kasvot verisinä. M. Sääskilahden kirje Kekkoselle
24.5.1955, UKA 1/21. Eri tappeluversioista ks. myös Virkkunen 1976, 132; Tuomioja 1986, 277; Kalliokoski 2002, 328.
1421. Sensaatio Uutiset 1/1955.
1422. Artturi Leinosen kirje Kekkoselle 10.5.1955, UKA 1/21.
1423. Hornborg (1879–1965) oli historiantutkija, kirjailija ja RKP:n kansanedustaja. Paasikivi 1986, 582.
1424. Eirik Hornborg, ”TALA eller TIGA” (art.). Hbl 8.5.1955.
1425. Artturi Leinosen kirje Kekkoselle 10.5.1955, UKA 1/21.
1426. J.K. Paasikivi 11.5, 16.5.1955. Paasikivi 1986, 492–493. Ks. myös Tuomioja 1986, 277; Suomi 1990,
452.
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Kokoomus käytti hyväkseen Kämpin tappelusta syntynyttä kohua. Puolue pyrki puoluesihteeri Niilo Honkalan ilmoituksen mukaan vaikuttamaan lehdistöön siten, että se julkaisisi sensaatiojutun ”mahdollisimman laajassa mitassa”.1427US ei julkaissut välikohtauksesta varsinaista selostusta. Tapauksesta kuitenkin vihjailtiin useissa kirjoituksissa.
Lehti julkaisi myös otteita muiden lehtien Kekkos-kriittisistä kommenteista. Herättihän
Kämpin tappelu ”poikkeuksellista huomiota aina ulkomaita myöten”.1428
US viittasi toisen kerran Kekkosen yksityiselämään marraskuussa 1955 Matti Kuusen
pakinoidessa hänen nimensä alkuperästä. Virikkeen kirjoitukselleen Kuusi sai Kustaa Vilkunalta, joka oli todistellut Kekkos-nimen viittaavan pyöreitä kiviä vuorten kukkuloille
asettaneeseen kekko-jättiläiseen. US:n pakinoitsija etsi nimen alkuperää puolestaan
sanoista ”viinakekko”, ”piimäkekko”, ”kaljakekko” ja ”viinakekkuli”, joilla hän viittasi
huhuihin Kekkosen humalahakuisista juomatavoista. Asiaa lievitti pakinoitsijan mielestä
kuitenkin se, että Suomen kansa oli käyskennellyt ”kekkulissa jo aikoja ennen Kekkosen
& Vilkunan syntymää”.1429 Selostaessaan myöhemmin kirjoituksensa tarkoitusperiä
Kuusi myönsi, että ”pakinani oli isku vyön alle”. Ilkeämieliset jutut kuuluivat vaalitaistelun iskuvalikoimaan. ”Tarinat Kekkosen juomatavoista olivat osa presidenttipeliä”, Kuusi
selitti.1430
US suhtautui presidenttiehdokas Kekkoseen erittäin kriittisesti. Lehti ei kuitenkaan
hyväksynyt Mk:n valitteluja ”vastustajien pahasta tahdosta ja juonittelusta”. Arvostelun
kohdistaminen nimenomaan oikeistolehdistöön ärsytti. US kiisti syytökset ja vieritti vastuun juoru- ja parjauskampanjasta takaisin: ”Ei pidä luulla, että maalaisliittolaisuus pesisi
ihmiset puhtaiksi tästä synnistä.”1431 Itse asiassa ”pahimmin” asiallisesta vaalitaistelusta
oli poikettu Kokoomuksen pää-äänenkannattajan mielestä Tuomiojan, ei Kekkosen kohdalla1432. Kekkosen kannattajien ”ruikutus” heijastelikin lehden mukaan Maalaisliiton
sisäistä hajanaisuutta. US arveli, että puolueella oli suurempi huoli ”omien joukkojen
koolla pysymisestä” kuin oikeistolehdistön syytöksistä. Lehti antoikin runsaasti palstatilaa Kalliokosken tukijoiden käyttöön puolueen vaaliohjeistuksen mukaisesti: ”Rohkaistaan maalaisliiton oppositiota aktiivisempaan toimintaan.”1433 Lehti korosti Kekkos-opposition laajuutta useissa yhteyksissä: ”Maalaisliiton virallista presidenttiehdokasta
kohtaan on puolueen omassa piirissä laaja vastustus.”1434 US ruokki tätä ”kuohuntaa” ja
”huomattavaa tyytymättömyyttä”. Aihe oli herkullinen ja tarjosi jutunjuuria lehden kirjureille. Maalaisliiton sisäisten ristiriitojen kiusallisuus Kekkosen tukijoukoille ymmärrettiin.1435
1427. Kok:n puoluevaltuuston ptk 12.5.1955. PTA.
1428. ”Vanhemmat maalaisliittolaiset vaatineet selvitystä” (uutinen). US 16.5.1955. Ks. myös Niilo Honkala,
”Vaalitaistelu voi muodostua hyvin kiihkeäksi” (puheselostus); ”Muut lehdet” (ote Vasabladetin kirjoituksesta). 12.5; ”Kekkosen pakko nostaa kanne” (kirjeenvaihtajan raportti). 14.5; ”Pääministeri torjuu
väitteet” (Kekkosen oikaisu). 16.5; ”Muut lehdet” (ote Uuden Auran kirjoituksesta). US 17.5.1955.
1429. Matti, ”Kekko” (pak.). US 23.11.1955.
1430. Kuusi 1985, 256–257.
1431. ”Juoru ja parjaus” (kommentti). US 23.6.1955. Ks. myös esim. Lauantaikirje 26.2.1955. Dc, PTA.
1432. ”Vaalien jälkeen”. US 18.1.1956.
1433. ”Vaalitaistelun loppuvaiheen toimenpiteet” (propagandasuunnitelma). Ha 22, PTA. Ks. myös ”Yleissuunnitelma presidentinvaalipropagandaa varten 1955–1956.” Ha 22, PTA.
1434. ”Tahalliseen väärinpeluuseen” (jk.). US 25.8.1955.
1435. ”Itsesääliä ja valitusta”. US 24.8.1955. Ks. myös esim. Timo, ””Totuutta ei voi salata”” (pak.). 22.4;
”Noussee ankara prosessi” (pak.). 9.6; ”Parempi laiha sovinto” (jk.). 3.8; ”Maalaisliiton ylimielinen vastaus Jyväskylän-kirjelmän johdosta” (uutinen). 24.8; ”Maalaisliitto huomaa oppositionsa” (uutinen). 31.8;
Heikki, ”Murhemieltä” (pak.). 21.9.1955; Hilja Maria, ”Tästä puhutaan” (pak.). 11.1; ””Korkeimmatkin
politiikan tekijät”” (jk.). 13.1; ”Viimeinen mahdollisuus”; Ala-Anttila, ”Maalaisen mietteitä” (pak.). US
17.1.1956.
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US ei ollut tyytyväinen presidentinvaalitaistelun ehdokaskeskeisyyteen. Lehti paheksui
kandidaattien tyyliä kierrellä ”ympäri maata” toistamassa ”muutenkin tunnettuja mielipiteitään”. Vastuu kampanjatyylin muutoksesta sysättiin Kekkoselle. Olivathan puhujamatkat tulleet tutuiksi jo 1950 presidentinvaaleista nimenomaan Kekkosen ”amerikkalaistyylisestä” vaalikampanjasta. ”Hänen esiintymisensä on tälläkin kertaa ollut lähtömerkkinä”,
US:n pääkirjoituksen tekijä pahoitteli.1436 Hän valitti, etteivät ”amerikkalaiseen tapaan
toimeenpannut ehdokkaiden puhekiertueet ympäri maata” vastanneet näkemystä tasavallan presidentin arvoasemasta ”jo ehdokasasteella”.1437 US:n pakinoitsija Timo ei ottanut
kysymykseen kantaa. Hän suhtautui vielä 1950 presidentinvaaleissa myönteisesti Kekkosen harjoittamaan amerikkalaistyyliseen vaalikampanjaan lehden pääkirjoituspalstan
päinvastaisista näkemyksistä huolimatta.
US:n Kekkos-kirjoittelu presidentinvaaleissa 1956 erosi merkittävästi edellisiin eli
vuoden 1950 vaaleihin verrattuna niin määrällisesti kuin laadullisestikin (Taulukko 11).
Lehti otti 1956 Kekkoseen selvästi aktiivisemmin ja kriittisemmin kantaa kuin se oli tehnyt edellisissä presidentinvaaleissa. Kekkos-kirjoittelun teemat olivat myös toiset. Vuoden 1950 vaaleissa US ei juurikaan käsitellyt Kekkosta henkilönä. Lehti ei myöskään
hyökännyt häntä vastaan henkilökohtaisin argumentein. Kekkosen menneisyyttä poliitikkona ei silloin kommentoitu. Hänen asemaansa eduskunnan puhemiehenä ja Suomen Pankin jäsenenä pidettiin vielä arvokkaana. US:n laimea Kekkos-kritiikki kiteytyi 1950 kahteen pääteemaan. Ensimmäisenä oli syytös Maalaisliiton, Kekkosen ja kommunistien
yhteistoiminnasta. Tämän yhteistyön tavoitteiksi nähtiin silloin paitsi Kekkosen presidenttiys myös kommunistien Pekkalan pääministeriys. Toinen US:ea provosoinut asia
1950 liittyi Maalaisliiton ehdokasasetteluun. Puhemies Kekkosen nimittäminen presidentti Paasikiven kilpailijaksi synnytti jo sinänsä vastustusta. Myös Kekkosen maaseutuja talonpoikaispainotteisia vaalitunnuksia arvosteltiin liian kapea-alaisiksi. Yleensä US
halusi kuitenkin säilyttää vaalitaistelun asiallisena 1950.
Vuonna 1950 esitetty vaatimus kunniallisesta vaalikampanjasta unohdettiin kuusi
vuotta myöhemmin. US:n Kekkos-kritiikki oli voimakasta. Jo edellisistä vaaleista tutut
kommunistisyytökset nostettiin jälleen esille. Kekkosen talous- ja maatalouspolitiikkaa
kritisoitiin rajusti. Myös hänen aiemmin arvokkaaksi todetusta Suomen Pankin jäsenyydestä tuli vuoden 1956 vaaleissa rasite. Vielä edellisissä vaaleissa vaiettu Kekkosen poliittinen historia pengottiin tällä kertaa suunnitelmallisesti ja tarkasti, yksityiselämän paheet
tuotiin julki ja hänen poliittinen toimintansa osoitettiin epävakaaksi. Myös Kekkosen
yksinvaltaisia otteita ja tiukkaa puoluesidonnaisuutta arvosteltiin. Runsaasti kritiikkiä
kohtasi lisäksi Kekkosen pyrkimys yksinoikeuteen ulkopolitiikan hoidossa. Kokoomuksen pää-äänenkannattajaa suututti erityisesti Paasikiven linjan muuttaminen Paasikiven–
Kekkosen linjaksi. Näin pääministerin katsottiin kahmineen itselleen presidentin valtaoikeuksia. Kaiken kaikkiaan US:n Kekkos-kritiikki oli vuoden 1956 presidentinvaaleissa
peittelemätöntä. Lehden suhdetta Kekkoseen voidaan luonnehtia suorastaan vihamieliseksi. US teki osaltaan kaikkensa estääkseen Kekkosen nousun presidentiksi.

1436. ”Ehdokkaat esillä” (jk.). US 7.9.1955.
1437. ”Vaalien varjossa”. US 28.12.1955.
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7.3.1.2 ”Kääntyvä tuuliviiri” ja ”periaatteeton suhdannepoliitikko”
US suhtautui presidenttiehdokas Kekkoseen kriittisemmin kuin yksikään muu johtava
sanomalehti. HS, Hbl, SS ja VS tyytyivät maltillisempaan kampanjointiin. Tosin kirjoittelu kärjistyi ajoittain niissäkin. US:n jälkeen kriittisimmin Kekkosta kommentoi SS. HS:n
ja Hbl:n Kekkos-kannanotot olivat satunnaisia. Myös VS:n Kekkos-kirjoittelu oli laimeaa ja kommentit tulkinnanvaraisia.
SDP:ssa vallitsi sotasyyllisyystuomiostaan katkeroituneen Väinö Tannerin, asevelisosialisti Väinö Leskisen ja Aarre Simosen johdolla Kekkos-vastainen ilmapiiri1438. Maalaisliiton presidenttiehdokasta pidettiin nimenomaan Fagerholmin päävastustajana. ”Ellei
Fagerholm, niin ei ainakaan Kekkonen”, Leskinen linjasi. Hän perusteli kantaansa viittaamalla siihen, ettei ”tähän maahan valita presidenttiä kommunistien avulla”.1439 SS heijasteli puolueen sisällä vallinneita tuntoja Kekkosta kohtaan. Lehti oli ajoittain lähes yhtä
kriittinen kuin US. Myös vaaliteemat myötäilivät pitkälti Kokoomuksen pää-äänenkannattajassa käsiteltyjä kysymyksiä.
SS käytti runsaasti palstatilaa Kekkosen kommunistikytkösten todistamiseen1440.
”Olemme aina tiennyt, että Maalaisliiton poliittinen johto on valmis pelaamaan minkälaista jekkua tahansa saadakseen tuntosarvensa etenemään myös työläispiireihin”, pakinoitsija Vaihdokas selitti. Hän ihmetteli sitä, miten oli mahdollista, että maalaisliitto
”avoimesti veljeili vallankumousta tavoittelevien kommunistien kanssa”.1441 Pekka Punnuksen mukaan Kekkosen suhde kommunisteihin oli muuttunut vuoden 1944 välirauhan
jälkeen ”äkkiä varsin suopeaksi”. Punnuskin oli pannut merkille, että Kekkonen ei ollut
esittänyt rauhan jälkeen ”mitään arvostelua” kommunisteista. Päinvastoin Kekkonen oli
”jatkuvasti keikistellyt SKP:n kanssa ja nyt hän parhaillaan laskelmoi pääsevänsä presidentiksi SKP:n avulla”.1442
Kekkosen menestymismahdollisuudet laskettiin myös SS:ssa pitkälti kommunistien
varaan: ”Maalaisliiton ehdokkaan mahdollisuudet liittyvät lähinnä kommunistien hänelle
ehkä antamaan tukeen.”1443 Pakinoitsija Nikodemus (Akseli Valta) tiesi kertoa, että kommunistipiireissä oli kaavailtu Kekkosen asettamista jopa puolueen pääehdokkaaksi.
Kaikki viittasikin hänen mielestään siihen, että kommunisteilla oli ”harras halu nähdä
lopullisena ´yhtenäisyysehdokkaanaan` Kekkonen”.1444 Olihan Kekkosella ”kansandemokraattisille ihanteille ominainen johtajapersoonallisuus, jollaista kommunistimme eivät

1438. Erityisesti Aarre Simonen oli Kekkosen jyrkkä vastustaja. Kaihari 1981, 40–52.
1439. Ensio Hiitosen mpt 24.1.1956, k. 187. EHK.
1440. Ks. esim. Nikodemus, ”Kiisteille joutunut kunnia” (pak.). 23.9; ”Kirje Pohjois-Karjalasta” (pak.). 23.12;
Erkki Vala, ”Eduskunnan puhemies tasavallan presidentiksi” (art.). 31.12.1955; ”Kekkonen kosii kommunisteja” (uutinen). 4.1; Vaihdokas, ”Jesuiittain manttelinperijät” (pak.); Pekka Punnus, ”Sopimaton on”
(mpk). 9.1; ”Naamioituja presidenttiehdokkaita”. 10.1; U.F., ”Sulavaa yhteistyötä Pohjois-Suomessa”
(mielipidekirjoitus, mpk). 11.1; Pekka Punnus, ””Työväenmies” Kekkonen” (mpk.). 12.1; Nikodemus,
”Valinta on vaivaton” (pak.). 13.1; ”Syhyykö selkä jälleen?” (pak.); 100 %:n sotainvalidi, ”Kansan mies
kansan johtoon” (yl.osasto); Stefan, ”Karkausvuoden triangeli” (pilapiirros). 15.1; Vaihdokas, ”Kokoomuksen taktikointia?” (pak.). 16.1; Pekka Punnus, ”Kekkosen unohtuneet ajatukset” (mpk.). 17.1; ”Maalaisliitto johdossa kommunististen äänestäjien avulla” (uutinen). 18.1; ”Vaalien tuomia näköaloja”. SS
19.1.1956.
1441. Vaihdokas, ”Maalaisliiton kautta kolhoosiin” (pak.). SS 12.12.1955.
1442. Pekka Punnus, ”Kekkosen unohtuneet ajatukset” (mpk.). SS 17.1.1956.
1443. ”Presidentinvaali nykyhetken valossa”. SS 25.11.1955.
1444. Nikodemus, ”Kaikki teorian puolesta” (pak.). SS 14.12.1955.
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ole omasta keskuudestaan löytäneet”.1445 Vuoden 1956 presidentinvaaleja pidettiinkin
merkittävinä kommunistien tulevaisuuden kannalta. Toisaalta vaalit tarjosivat mahdollisuuden Maalaisliiton ja kommunistien yhteistyön katkaisemiseen. Kuvaava oli Fagerholmin valitsijamiesehdokkaan Aarne K. Leskisen lausahdus: ”Kilven–Kekkosen linja on
lyötävä!”1446

Kuva 28. Tapani Kovanen (Stefan), SS 15.1.1956.

Ulkopolitiikan ja kommunistikytkösten lisäksi myös SS puuttui Kekkosen yksityiselämään. Naiset ja viina eivät kuuluneet lehden mielestä ”perheen pään” elintapoihin, eikä
tällaisia ominaisuuksia haluttu myöskään valtakunnan päämieheltä. Presidentin tuli olla
nuhteeton ja esimerkillinen elintavoiltaan. SS vihjaili paheksuvasti Kekkosen seuraelämään joulukuun 12. päivänä 1955:
Presidentin tulee olla nuhteeton elämäntavoiltaan. Maan päämiestä verrataan perheen päähän - - . Huonekunnassa tajutaan herkästi vähäisetkin oireet holtittomuuteen, suuntautukoonpa tämä holtittomuus sitten raha-asioihin, viinilasiin, naisiin
tai poliittiseen lörppähenkisyyteen - - . Hänen on varottava antamasta aihetta edes
1445. Nikodemus, ”Oltaisko vain ”eräs rengas”?” (pak.). US 30.12.1955.
1446. Aarne K. Leskinen, ”Kilven–Kekkosen linja lyötävä!” (lausunto). SS 6.1.1956. Tammikuun 11. päivänä
lehti otsikoikin jo ”Kilven – Kekkosen linjan” murtuneen. SS uutisoi humalaisten Kekkosen ja Kilven
kannattajien verisestä aseellisesta välienselvittelystä. ””Rauhanmies” pamautti haulikolla – ”Kekkosen
linjan mies” sairaalaan”. SS 11.1.1956. Ks. myös esim. ””Vaalipohdintaa ryyppylasien äärellä” (uutinen).
Mk 11.1; Pekka Punnus, ”Kekkosen unohtuneet ajatukset” (mpk.). SS 17.1.1956.
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huhuihin siitä, ettei hänen yksityiselämänsä olisi niin nuhteetonta kuin kansa edellyttää.1447
Kekkosen yksityiselämään puuttunut artikkeli sai jatkoa aivan valitsijamiesvaalien alla
pakinoitsija Nikodemukselta. Hän piti presidentinvaalitaistelun aikana Maalaisliiton
ehdokasta kohtaan esitettyjä syytöksiä niin raskauttavina, että ”jos meillä todella olisi
kirkko entisessä uhossaan, asianomaiselle viittoisi kutsuvasti jalkapuu kirkon porstuassa,
jollei odottaisi peräti kirkosta erottaminen”.1448
SS kiinnitti huomiota myös pääministerin suvereeniin johtoasemaan puolueessaan. Jo
ylioppilasaikoinaan ”diktaattorin asemasta” haaveillut Kekkonen1449 oli nostettu Maalaisliitossa ”puolijumalan jalustalle”. Häntä ei saanut sosialidemokraattien pää-äänenkannattajan mukaan arvostella, saati vastustaa, mikäli ei halunnut saada ”kalossin saaneiden
kohtaloa”. Jopa Johannes Virolaisen lausahduksen ”Kekkonenkin on vain ihminen” arveltiin johtavan ikäviin jälkiseuraamuksiin.1450 SS antoi Kokoomuksen pää-äänenkannattajan tavoin palstatilaa myös Maalaisliiton sisäisille erimielisyyksille. Kekkonen ja Korsimo ”esikuntineen” olivat lehden mielestä pakottaneet puolueen niskuroivat jäsenet ruotuun. SS totesi kuitenkin useissa yhteyksissä, etteivät puolueen rivit olleet niin yhtenäiset
kuin ulospäin saattoi olettaa: ”Maalaisliiton keskuudessa on ilmennyt suoranaista kapinamielialaakin Kekkosta vastaan”.1451
SS:n Kekkos-kritiikki oli laajaa. Hänen puheitaan arvosteltiin ja poliittista menneisyyttään ruodittiin. Syytökset kohdistuivat ennen kaikkea Kekkosen jäsenyyteen AKS:ssa,
hänen sodanaikaiseen kirjoitteluunsa Pekka Peitsenä ja erityisesti talvisodan rauhaa vastustaneeseen puheeseensa. Olihan Kekkonen kannattanut sodan jatkamista, vaikkei ollut
”silloin eikä koskaan muulloinkaan yhtään ainoata päivää taistelutehtävissä rintamilla”.1452 Lehti julkaisi aivan valitsijamiesvaalien alla suurennetun valokopiojäljennöksen Kekkosen rauhanvastaisesta puheesta ja otsikoi jutun näkyvästi: ”Maalaisliitto kiertää tosiasiat – Kekkonen vastusti rauhantekoa – .”1453 Kekkosen kustannuksella maalailtiin myös vaarallisia uhkakuvia. Nimimerkki A.E. vakuutti historiallisiin tosiasioihin
vedoten, että Kekkosen valinta tasavallan presidentiksi johtaisi kansalliseen onnettomuuteen: ”Ensin oli Relander. Hän avasi ovet lapuanliikkeelle ja rohkaisi sitä. Sitten oli Kallio. Hänen aikanaan jouduimme sotaan. Jos nyt saisimme kolmanneksi maalaisliittolaiseksi presidentiksi Kekkosen, niin mikähän suuri onnettomuus silloin kohtaisi kansaamme?”1454

1447.
1448.
1449.
1450.
1451.
1452.

1453.
1454.

”Presidentin täytyy olla nuhteeton elämäntavoiltaan” (art.). SS 8.12.1955.
Nikodemus, ”Valinta on vaivaton” (pak.). SS 13.1.1956.
Pekka, Punnus, ”Sopimaton on” (mpk.). SS 9.1.1956.
Nikodemus, ”Vain ihminenkö?” (pak.). SS 3.1.1956. Ks. myös esim. Pekka Punnus, ”Sopimaton on”
(mpk.). SS 8.1.1956.
Nikodemus, ”Eiköhän tule halvemmaksi” (pak.). 28.12.1955. Ks. myös esim. ”Kertovat ehdokkaistaan”
(jk.). 26.8; Nikodemus, ”Oltaisko vain ”eräs rengas”?” (pak.). 30.12.1955; Vaihdokas, ”Horoskooppi vuodelle 1956” (pak.). SS 2.1.1956.
Tulirintaman sotilas, ”Kekkosen sanat – ja teot” (yl.osasto). SS 14.12.1955. Ks. myös esim. ”Sos.-dem.
eduskuntaryhmän ja puoluetoimiston tiedoituksia No 7”. T-osasto 1955, HAB 17. TA; Pilatus, ”Iltahorisontti” (pak.). 7.9; Nikodemus, ”Muuan pieni mutka” (pak.). 21.9; ”Karjalan kohtalo vaaliaseeksi?”.
22.9.1955; ”Kannatuksen kosintaa kielipolitiikalla” (jk.). 31.12.1955; Pekka Punnus, ”Sopimaton on”
(mpk.). SS 8.1.1956.
”Maalaisliitto kiertää tosiasiat -Kekkonen vastusti rauhantekoa-”. SS 13.1.1956.
K.E., ”Kolmasko kerta?” (yl.osasto). SS 11.1.1956.
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SS piti ongelmallisena myös Kekkosen puoluesidonnaisuutta. Hän oli lehden käsityksen mukaan vain ”oman rajoitetun ryhmänsä ehdokas”.1455 Pääministeriä oli turha yrittää
osoittaa myöskään ”työväen mieheksi”. Maalaisliiton presidenttiehdokas oli SS:n mielestä ”vieras mies” suomalaiselle työväestölle: ”Eihän kukaan harkitseva palkannauttija
voi tieten tahtoen antaa ääntänsä maalaisliiton hyväksi, jonka nurja suhtautuminen palkallaan elävien pyrintöihin on vuosikymmenien aikana tullut tunnetuksi.”1456 SS:n palstoilla
viimeisinä valitsijamiesvaaleja edeltäneinä viikkoina Kekkos-kriitikkona ahkeroinut
Pekka Punnus todisti puolestaan, ettei Maalaisliiton presidenttiehdokas edes erottanut
sosialidemokratiaa ja kommunismia toisistaan. ”Milloin hän haluaa poistaa molemmat
valtiollisesta elämästämme, milloin hän on valmis olemaan samalla tavalla yhteydessä
kummankin suuntauksen edustajiin”, Punnus ihmetteli.1457
SS:a suututti Kekkos-propagandan ulottaminen ruotsinkieliseen väestöön. Lehti ei
hyväksynyt ”kannatuksen kosintaa kielipolitiikalla”. Viimeinen pisara oli presidentinvaalien alla julkaistu För Fosterlandet -kirja, jonka toimittamisen lehti selitti virheellisesti
Kekkosen itsensä järjestämäksi1458. SS pääkirjoituksen tekijän mielestä kirjan tarkoituksena oli ”kosiskella ruotsalaistemme suosiota”, vaikkeivät Kekkosen kielipoliittiset linjaukset olleetkaan aina hivelleet kyseistä väestönosaa. Hänen todettiin taistelleen etenkin
1930-luvulla rajusti ”ruotsalaisiamme vastaan”, ensin AKS:n ja sittemmin Suomalaisuuden Liiton jäsenenä. Väitteen tueksi lainattiin Kekkosen Demokratian itsepuolustus -teoksesta hyvin ”aitosuomalaista” tekstipätkää. ”Myöhemmin Kekkonen on ollut varovaisempi kielikysymystä ja demokratiaa koskevissa lausunnoissaan”, SS pehmensi kritiikkiään. Huolestuttavaa lehden mielestä oli kuitenkin se, että Maalaisliiton presidenttiehdokas
oli pitänyt ”viime vuosina” läheisiä suhteita Uuteen Kuvalehteen, joka tunnettiin jyrkästä
asennoitumisestaan Ruotsia ja ruotsalaista väestöä kohtaan.1459
Sosialidemokraattien pää-äänenkannattaja torjui Mk:n vakuuttelut Kekkosen ylivertaisuudesta muihin ehdokkaisiin nähden. Selitykset eivät lehden mielestä olleet ”uutuudella
pilattuja”, eikä niillä ollut myöskään ”mitään muuta varsinaista arvoa kuin propaganda-arvonsa”.1460 Myös Kekkosen talouspoliittisia avauksia halveksittiin SS:ssa. ”Tällaiseksi todelliseksi valtiomiesteoksi ja rakkaimmaksi lempilapseksi hänen tähänastisten
valtiotekojensa joukossa jää omalla tavallaan kuuluisaksi tullut K-ohjelma, jonka luomisesta ja vaalimisesta Kekkoselle kuuluu kiistämätön kunnia, jota ei millään sumutusyrityksillä voida häneltä riistää”, pakinoitsija Nikodemus kirjoitti pilkallisesti.1461 Pekka
Punnus arvosteli myös Kekkosen maatalouspolitiikkaa. ”Maaseudun väestössä koetetaan

1455. ”Presidentinvaali nykyhetken valossa”. SS 25.11.1956.
1456. Aarne K. Leskinen, ”Kilven–Kekkosen linja lyötävä!”(lausunto). SS 6.1.1956. Ks. myös esim. ”Kekkosesta on tehtävä työväenmies” (ote ml:n paimenkirjeestä). 25.11; Vaihdokas, ”Maalaisliiton kautta kolhoosiin” (pak.). 12.12; Erkki Vala, ”Eduskunnan puhemies tasavallan presidentiksi” (art.). 31.12.1955;
Nikodemus, ”Valinta on vaivaton” (pak.). SS 13.1.1956.
1457. Pekka Punnus, ””Työväenmies” Kekkonen” (mpk.). SS 12.1.1956.
1458. Kustannus Oy Unionin edustaja, Sven Sevelius korjasi SS:n kirjoituksessa esiintyneet virheet tammikuun
4. päivänä. Hän totesi mm., ettei Kekkonen ollut järjestänyt millään tavalla puhekokoelmansa ruotsintamista, saatikka vaikuttanut mitenkään sen syntyyn. Sven Sevelius, ””Kannatuksen kosintaa kielipolitiikalla”” (yl.osasto). SS 4.1.1956. Kirjoitus julkaistiin päivää aiemmin samalla otsikolla ja palstalla myös
HS:ssa. Ks. myös ”Syyttivät suotta Kekkosta”. Mk 6.1.1956.
1459. ”Kannatuksen kosinta kielipolitiikalla” (jk.). SS 31.12.1955.
1460. ”Juhlallisesta koomilliseen”. SS 2.12.1955. Ks. myös esim. Nikodemus, ”Eiköhän tule halvemmaksi”
(pak.). SS 28.12.1955.
1461. Nikodemus, ”Kaikki teorian puolesta” (pak.). SS 14.12.1955.
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nostattaa kateutta ja vihaa kaupunkien asukkaita kohtaan”, Punnus valitti ja syytti Kekkosta yhteiskuntaryhmien välisen kuilun syventämisestä.1462 Maalaisliiton presidenttiehdokkaan poliittisia linjauksiaan epäiltiin SS:ssa muutenkin. Niissä ei lehden mielestä ollut
”määrätietoisuutta ja kiinteitä päämääriä”. Tällainen ”milloin mihinkin suuntaan kääntyvä
tuuliviiri tai periaatteeton suhdannepoliitikko” ei täyttänyt presidentille asetettuja kelpoisuusvaatimuksia.1463
SS ei valittanut presidentinvaalien Kekkos-vastaista luonnetta, vaikka lehti myönsikin
vaaleissa tapahtuneen joitakin ”rumia välistävetoja”. Analysoidessaan vaalikampanjaa
tammikuun 16. päivänä 1956 lehti päinvastoin arvosteli ankarasti Maalaisliittoa ja sen
ehdokasta. SS kritisoi erityisesti propagandaa, jolla Kekkosta mainostettiin Paasikiven
”ottopoikana”. Lehteä harmitti väite, jonka mukaan Kekkonen oli muka ehdokkaista suosituin maamme rajojen ulkopuolella. ”Ikään kuin Suomen presidentti olisi valittava muiden kuin oman kansamme mieltä kuulemalla”, pääkirjoituksen tekijä ihmetteli. SS pitikin
Kekkoseen keskittynyttä parjauskampanjaa odotettuna ja jopa oikeutettuna, koska Maalaisliitto oli koko vaalitaistelun ajan ”jatkanut tuota samaa laulua erilaisin muunnoksin”.
Kirjoittaja viittasi nimenomaan ulkopoliittisiin ”lauluihin”, minkä vuoksi Kekkosen oli
turha ”valittaa saamaansa ankaraa arvostelua ja ojennusta”.1464
SS:n suhde Kekkoseen oli vuoden 1956 presidentinvaaleissa lähes yhtä kriittinen kuin
US:n. Myös lehtien aihepiirit korreloivat toisiaan. Kekkos-vastaisen propagandan käytetyimmiksi välineiksi osoittautuivat ulkopolitiikka ja kommunistikytkökset. Molemmat
lehdet arvostelivat myös Kekkosen sisäpoliittisia linjauksia ja käyttivät valikoivasti
hyväkseen hänen poliittista menneisyyttään. Sekä US että SS kiinnittivät huomiota erityisesti Kekkosen talvisodan rauhaa vastustaneeseen puheeseen sekä hänen laatimaansa
teokseen Demokratian itsepuolustus. Myöskään Maalaisliiton presidenttiehdokkaan yksityiselämään ei kaihdettu puuttua, vaikka käsittely jäikin näiltä osin varovaiseksi.
SS:n Kekkos-vastainen propaganda vuoden 1956 presidentinvaaleissa jäi kaiken kaikkiaan laimeammaksi kuin kuusi vuotta aiemmin. Erottuihan lehti vuoden 1950 vaaleissa
selvästi aktiivisimmaksi ja kriittisimmäksi Kekkos-kirjoittajaksi. Erityisesti pakinoitsija
Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen), joka kuoli tammikuussa 1955, kunnostautui Maalaisliiton
ehdokkaan arvostelijana. Jahvetin ja yleensäkin SS:n keskeisin Kekkosta kohtaan osoittama syytös koski jo 1950 kommunistiyhteistyötä. Hänen vaalikampanjaansa moitittiin
valheelliseksi ja ulkopoliittisia linjauksiaan epävakaiksi. Myös Kekkosen varhainen diktatuuri-ihannointi, AKS-tausta, talvisodan rauhaa vastustanut puhe ja kyseenalainen kansalaiskunto nousivat näkyvästi SS:n palstoille jo vuoden 1950 vaalipropagandassa. Lehden henkilöarviot, epäluotettava ja tuuliviiri, eivät erityisemmin mairitelleet Maalaisliiton presidenttiehdokasta. Tosin Kekkonen sai myös tunnustusta älykkäänä ja oppineena
henkilönä. SS:n Kekkos-vastaiset teemat presidentinvaaleissa 1956 olivat lähes identtiset
kuusi vuotta aiemmin käytyyn vaalitaisteluun verrattuna. Itse asiassa pääministerivuodet
lisäsivät iskuvalikoimaan vain talous- ja maatalouspoliittisen kritiikin. Toisaalta vuoden
1950 vaaleissa halveksittuun Kekkosen amerikkalaistyyliseen vaalikampanjaan ei otettu
enää vuoden 1956 vaalitaistelun aikana kantaa.

1462. Pekka Punnus, ”Sopimaton on” (mpk.). SS 8.1.1956.
1463. ”Kannatuksen kosinta kielipolitiikalla” (jk.). SS 31.12.1955.
1464. ”Vaaleihin”. SS 16.1.1956. Ks. myös ”Viime rippeetkin” (jk.). 15.1; ”Varoitus äänestäjille”. SS 17.1.1956.
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US:n ja SS:n tavoin myös HS asennoitui vuoden 1956 presidentinvaaleissa Kekkosta
vastaan. Aggressiivisesta vaalipropagandasta ei kuitenkaan voida puhua. Lehti antoi
sitoutumatonta luonnettaan korostaen palstatilaa kaikille ehdokkaille. Valtakunnan ykköslehden sivuilta löytyikin Kekkosesta sekä myönteistä1465 että kielteistä aineistoa. Kaiken
kaikkiaan lehden sisältämä presidentinvaalimateriaali oli neutraalia ”sekä suhteellisesti
että absoluuttisesti”, kuten vuoden 1956 vaaleja tutkinut Jaakko Nousiainen on todennut.1466 Säännöstä poikettiin vain harvoin. Eero Rydmanin puolesta liputtanut HS arvosteli väliin voimakkaastikin Kekkosta ja Maalaisliittoa, etenkin ulkopoliittisissa kysymyksissä. Muu keskustelu käytiin pääosin lehden yleisönosastopalstoilla.
HS:n Kekkos-kannanotot olivat lyhyitä ja niissä käsiteltiin samoja teemoja kuin
oikeisto- ja vasemmistolehdistössäkin. Valtakunnan päälehti vihjasi varovasti esimerkiksi
Kekkosen kommunistiyhteyksiin. ”Kilvenkin osakkeet ovat painuneet nollaan, kun Vapaa
Sana on ruvennut kehumaan Kekkosta kuin omaansa”, pakinoitsija Arijoutsi (Heikki
Marttila) analysoi syyskuun alussa 1955.1467 Hän sivusi joitain viikkoja myöhemmin peitellysti myös pääministerin yksityiselämää puhuessaan ”Kekkosen–Kekkulin linjasta”.1468 Pilapiirtäjä Kari (Kari Suomalainen) puolestaan arvosteli Maalaisliiton presidenttiehdokasta linjattomaksi ja maaseutumieliseksi. Hän esitteli presidenttiehdokkaat eri
automalleina ja kuvasi Kekkosta ”Rolls Royce” -tyyppiseksi loistoautoksi. Se oli Karin
mielestä ”sopiva etenkin maanviljelijöille (valtio avustaa ostossa)”, siinä oli ”herkkä
ohjaus” ja se kääntyi helposti haluttuun suuntaan.1469
Nimimerkki E.P. nosti HS:ssa esille Kekkosen kirkko-suhteen ja ihmetteli, miten sitä
voitiin käyttää ehdokkaan vaalivalttina.1470 Huomattavasti kriittisemmän ja laajemman
debatin HS:n yleisönosastopalstalla sai aikaan kuitenkin urheilu- ja maatalousväen ”sotkeminen” vetoomusten avulla Kekkos-propagandan välineiksi.1471 Maalaisliiton presidenttiehdokkaan poliittista menneisyyttä ei sen sijaan juuri kaiveltu lukuun ottamatta
sotavankien luovutuskysymystä 1945. HS kummeksui, ettei oikeusministeri Kekkonen
ollut aikanaan estänyt sisäministeri Yrjö Leinon siunaamaa menettelyä. Hän oli vain ”hiljaa”.1472 Valtakunnan ykköslehti mainosti myös Kekkos-kriittistä För Fosterlandet

1465. Kekkos-myönteinen aineisto koostui pääosin Ml:n omista vaalimainoksista. Ks. esim. ”Suomen urheiluväelle” (vaalivetoomus). 12.1; ”Helsinkiläinen!” (vaalimainos). 13.1; 15.1; ”Urho Kekkosen vaaliliiton
ehdokkaat Uudellamaalla” (vaalimainos); ”Miksi kannatamme Kekkosta?” (vaalimainos). HS 14.1.1956.
1466. Nousiainen 1958, 19–20.
1467. Arijoutsi, ”Presidentti ja veronmaksajat” (pak.). HS 4.9.1955. Ks. myös R. L–ti., ”Kekkonen ja Rydman”
(yl.osasto) HS 14.1.1956; Ylönen 1998, 20.
1468. Arijoutsi, ”Linjoja riittää” (pak.). HS 22.9.1955.
1469. Kari, ”Suuri autonäyttely” (pilapiirros). HS 10.5.1955. Ks. myös Hyvämuistinen, ”Onko Kekkonen kyllin
vakava henkilö?” (yl.osasto); Politiikkaa seuraillut, ””Odotettavissa”” (yl.osasto). HS 16.1.1956.
1470. E.P., ”Presidenttiehdokkaiden kirkkoon kuuluminen” (yl.osasto). HS 10.1.1956.
1471. Ks. esim. ”Maalaisliitto sotki urheilun politiikkaan” (puheselostuksia). 11.1; ”Vaalihuijausta urheilulla”
(vastavetoomus). 14.1; Arijoutsi, ”Loppuuko kaaos?” (pak.). 15.1; ””Urheiluvetoomuksen laatijat väärinkäyttäneet asemaansa”” (SVUL:n Hämeen piirin kirjelmä); ”Maatalousväestön sumutusta”; Armas Palamaa, ””Luin vasta lehdestä”” (yl.osasto); Tuhma tyttö, ”Tuhma kysymys” (yl.osasto). 15.1; Joukko urheilun kannattajia, ”Vastustamme olympiakeräystä” (yl.osasto); Onneksi tämä kaikki on kohta ohi, ”Urheilu
ja vaalipropaganda” (yl.osasto); Närkästyneet jäsenet, ”SVUL:n johto Kekkosen vaalitaistelijana”
(yl.osasto). HS 16.1956.
1472. ”Oikeusministeri ei välittänyt sisäministerin laittomuuksista” (art.). HS 15.1.1956.
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-teosta ja julkaisi vihjailevan kirja-arvostelun Yrjö Soinin sotasyyllisyyskysymystä käsitelleestä ”tutkimuksesta”.1473

Kuva 29. Kari Suomalainen, HS 10.5.1955.

HS tarjosi suhteellisen paljon palstatilaa kirjoituksille, joissa Kekkosta arvosteltiin diktaattoriksi. Keskustelun avasi lehden yleisönosastolla Maalaisliiton Kekkos-vastaiseen
siipeen lukeutunut Matti Pitkänen. Hän syytti puolueensa virallista presidenttiehdokasta
suorasukaisesti. ”Kekkonen on raivannut tiensä maalaisliiton yksinvaltiaan johtajan paikalle”, Pitkänen valitti. Hän valaisi näkemyksiään puolueen johdossa vallinneesta hengestä seuraavasti: ”Kaikki ne, jotka uskaltavat kohottaa äänensä häntä vastaan, olivatpa
ne miten oikeassa tahansa, on raivattava pois tieltä ja heidän äänensä on vaiennettava.”
Pitkäsen yleisönosastokirjoitus oli erittäin Kekkos-vastainen. Siinä toistuivat samat moitteet, joita johtavissa sanomalehdissä oli ehditty jo vaalitaistelun aiemmassa vaiheessa
käsitellä. Hän kirjoitti:
Mielestäni mies, joka muuttaa poliittista vakaumustaan konjunktuurien mukaisesti,
mies, joka jo elämänuransa takia ei voi edustaa maaseutua muuta kuin itsekkäistä
syistä, mies, joka on maalaisliiton keskuudessa alkanut käyttää puolueelle täysin
vierasperäisiä diktatoorisia otteita, ja mies, joka omalla toiminnallaan on hankki-

1473. Ks. esim. ”För Fosterlandet” (kirjamainos). 12.1; Kalle Salo, ”Sotasyyllisyysoikeutemme häpeä”
(kirja-arvostelu). HS 15.1.1956. Myös Mk julkaisi kirjasta arvostelun. Kirjaa ei koettu erityisen Kekkos-vastaiseksi hyökkäykseksi, vaikka se olikin vihjaileva. Kirjaa ja sen laatijaa halveksittiin. Tompan
Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 17.1.1956. Ks. myös Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 7.2; Hela,
”Kuka oli ”hiilivalkealla”” (pak.). 9.2; ”Onko otsaa?” (pak.). Mk 14.2.1956; Antti Mäntymäki, ”Sotasyylliset” (kirja-arvostelu). SS 24.1.1956. VS kritisoi Soinin kirjaa jyrkästi. Suti, ”Pietari hiilivalkealla” (pak.).
24.1; Suihku, ”Kahdeksan sijaiskärsijää” (pak.). VS 1.2.1956.
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nut itselleen kommunistien täydellisen kannatuksen - - ei ole sopiva maalaisliiton
ehdokkaaksi maan korkeimmalle paikalle.1474
Matti Pitkäsen katkera kirjoitus ei jäänyt ainoaksi laadultaan HS:ssa. Hän sai samalla
palstalla tukea vain kaksi viikkoa myöhemmin. Nimimerkki Demostheneskin kiinnitti Pitkäsen tavoin huomiota Kekkosen diktatorisiin taipumuksiin. ”Kaikki maamme ja kansamme tulevaisuudesta huolehtivat ihmiset ovat yhtyneet ehkäisemään, että tasavallan
presidentiksi ei nousisi eräs vallanhimooja, joka oman puolueensa alalla on jo pystyttänyt
diktatuurin”, hän julisti. Hän selitti myös vaalien perimmäistä tarkoitusta: ”Ei tässä vaalissa ole kysymys siitä, kuka tulee presidentiksi, vaan siitä saammeko lainkaan presidenttiä vai sen sijaan diktatuurin; pienikokoinenkin presidentti on aina parempi diktaattoria.”1475
Oman lukunsa HS:n presidentinvaalikampanjassa muodosti Kari Suomalainen ja
hänen osuvat pilapiirroksensa. Karin ilkikurisia ja huumorintäyteisiä piirroksia ilmestyi
koko kampanjan ajan.1476 Tarjosihan yksi Suomen presidentinvaalien historian värikkäimmistä vaalitaisteluista runsaasti aiheita piirroksiin. Kari Suomalainen kuvasikin valitsijamiesvaalin aattona kaikki kuusi ehdokasta mustiksi hevosiksi tervaantuneina: yksikään ei ollut selvinnyt henkilökohtaisen herjauksen tasolle vajonneesta vaalitaistelusta
puhtain paperein.1477 Karin päivänpoliittiset piirrokset olivat suosittuja kansan parissa.
Kriittisemmän vastaanoton ne saivat poliitikkojen keskuudessa. Kekkonen suuttui Suomalaisen rohkeista piirroksista. Hän puuttui myöhemmin toistuvasti pilapiirtäjän työskentelyyn. Osansa arvostelusta sai myös piirroksia julkaissut HS.1478

1474. Matti Pitkänen, ”Maalaisliitto ja presidentinvaali” (yl.osasto). HS 29.12.1955. Pitkänen sai tukea kritiikilleen reilun viikon päästä. Pentti Lehtola, ”Maalaisliitto ja presidentinvaali” (yl.osasto). HS 8.1.1956. Ks.
myös esim. Demosthenes, ”Mistä uhkaa vaara?” (yl.osasto). 12.1; Erkki A. Makkonen, ”Presidenttiehdokkaiden esiintymispuheiden johdosta” (yl.osasto). HS 17.1.1956.
1475. Demosthenes, ”Mistä uhkaa vaara?” (yl.osasto). HS 12.1.1956.
1476. Ks. esim. Kari, ”Tri Jekyll ja Mr Hyde” (pilapiirros). 19.4; ”Suuri autonäyttely” (pilapiirros). 10.5; ”Kristinuskon tulo Suomeen” (pilapiirros). 6.9; ”Lahja-autot” (pilapiirros). 23.9; ””Sinäkin, Brutukseni!” (pilapiirros). 14.10; ”Presidenttiehdokkaitten horoskooppi” (pilapiirros). 11.12; ”Onnenpyörä” (pilapiirros).
30.12.1955; ”Vuoden 1956 tapahtumia” (pilapiirros). 3.1; ”Vaalimainontaa” (pilapiirros). 10.1; 14.2 (pilapiirros); ”Juhlamuotokuva Da Vincin tyyliin” (pilapiirros). HS 17.2.1956.
1477. Kari, (pilapiirros). HS 15.1.1956.
1478. Salminen 1982, 48–49, 62–63.
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— Mikään ei vedä vertoja vapaalle demokratialle. Huomenna kansalla on tilaisuus valita näistä kuudesta kenet vain haluaa.

Kuva 30. Kari Suomalainen, HS 15.1.1956.

Valtakunnan päälehti piti vuoden 1956 presidentinvaalitaistelua omalaatuisena. Erityisen ikäväksi sen teki ehdokkaiden aktiivinen osallistuminen vaalitaisteluun, mikä ei
”suinkaan kasvattanut heidän arvonantoansa”. Lehti arvosteli amerikkalaistyylisen vaalikampanjoinnin yleistymistä, vaikka suhtautui siihen myönteisesti vielä vuoden 1950 presidentinvaaleissa. HS:n Kekkos-kirjoittelu poikkesi vuoden 1956 presidentinvaaleissa
muutenkin jyrkästi edellisiin tasavallan päämiehen vaaleihin nähden, jolloin se otti Maalaisliiton ehdokkaaseen kantaa vain muutamassa kirjoituksessa. Niidenkään sisällöstä ei
selvinnyt lehden silloinen suhde presidenttiehdokas Kekkoseen. Vaikka HS:n Kekkos-kirjoittelu oli suhteellisen maltillista myös vuoden 1956 vaaleissa, kirjoitusten sävy paljasti
selvästi Kekkos-vastaisuuden. Tosin Kekkosen ehdokkuuden ympärillä vellonut keskustelu käytiin pääsääntöisesti lehden yleisönosastopalstalla, joten se ei edustanut ilman
muuta lehden linjaa. Debatin sävy oli kauttaaltaan negatiivinen. Voidaan olettaa, että itse
asiassa HS:n Kekkos-kritiikki esitettiin näin välikäden, yleisön kirjoitusten, kautta. Vastuu kirjoitusten sisällöistä oli tietysti ensisijaisesti kirjoittajilla, mutta HS:n toimitus valikoi suvereenisti julkaistavat kansalaismielipidekirjoitukset.
Hbl ei käsitellyt presidenttiehdokas Kekkosta läheskään samalla volyymilla kuin US,
SS ja HS. Lehti kommentoi Maalaisliiton presidenttiehdokasta vähiten johtavassa lehdistössä. Kekkos-aineistoa julkaistiin vain satunnaisesti. Senkin suhde Kekkoseen oli perussävyltään kriittinen. Ihmetystä aiheutti Maalaisliiton presidenttiehdokkaan ulkopoliittisen
johtoaseman ohella erityisesti se, ettei Kekkonen ”vaivautunut” katkaisemaan siipiä häntä
itseään parjanneilta huhuilta. Hbl väitti Kekkosen syyllistyneen jopa ”vaaralliselta näyttävään ajattelemattomuuteen”, kun hän viittasi huhukampanjan mahdollisesti kytkeytyvän
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yhteen ”arkaluontoisten ulkopoliittisten probleemien kanssa”. Lehti vaati pääministeriä
selventämään ja täsmentämään syytöksiään.1479
Suomenruotsalaisten pää-äänenkannattaja nosti Kekkos-kirjoituksissaan esiin myös
hänen kielipoliittisen asennoitumisensa. Vielä elokuussa 1955 lehden pääkirjoituksen
tekijä antoi Maalaisliiton presidenttiehdokkaalle tunnustusta ”sovinnollisista” sanoista eri
kieliryhmiä kohtaan. Tosin hän huomautti samalla, että Kekkosella ”asemansa johdosta
olisi tilaisuus teoissa todistaa sanojensa puolesta”.1480 Tekoja saatiin kuitenkin odottaa
turhaan. Hbl:n kritiikki Kekkosen kielipolitiikkaa kohtaan yltyikin vaalitaistelun loppusuoralla. Arvostelua esitettiin näkyvästi För Fosterlandet -teoksen avulla. Kirjamainoksen yhteyteen liitettiin suoria lainauksia Kekkosen vanhoista kielipoliittisista kannanotoista, joilla hänen menettelynsä osoitettiin epäloogiseksi. Lehti käytti samaa metodia
Maalaisliiton ehdokkaan sisä- ja ulkopolitiikan arvosteluun. Kekkos-kritiikkiä terävöitti
iskevä otsikointi.1481 Valitsijamiesvaalien lähestyessä Hbl:ssa jopa vakuuteltiin, ettei
Kekkonen tulisi saamaan ainuttakaan suomenruotsalaisten ääntä.1482
Vaikka Hbl:n Kekkos-kirjoittelu oli vuoden 1956 presidentinvaaleissa negatiivista,
lehti pysytteli kaiken kaikkiaan maltillisena. Varsinaisia toimituksen kannanottoja julkaistiin vähän. Pääosa kritiikistä sisältyi kirja- ja vaalimainoksiin, puolue-edustajien puhereferaatteihin sekä yleisönosastokirjoituksiin. Passiivisuus ei yllätä, jäihän Hbl:n Kekkos-kirjoittelu johtavan lehdistön laimeimmaksi edellisissäkin presidentinvaaleissa, jolloin lehti ei arvioinut Maalaisliiton presidenttiehdokasta yhdessäkään kirjoituksessa. Suomenruotsalaisten pää-äänenkannattajan Kekkos-vastaisuus vuoden 1956 presidentinvaaleissa sai voimaa paitsi vuosikymmeniä jatkuneesta kieliriidasta myös hallituskiistasta
1954, jolloin Hbl oli paheksunut Törngrenin syrjäyttämistä pääministerin paikalta. Vastuu tapahtumista oli sysätty Kekkosen harteille. Välirikko jättikin arvet, jotka eivät olleet
ehtineet umpeutua vuoden 1956 presidentinvaaleihin mennessä.
Hbl:n ohella myös VS:n Kekkos-kirjoittelu oli vähäistä vuoden 1956 presidentinvaalitaistelun aikana. Lehden suhteen Kekkoseen ja kannanottojen sävyn määräsi kunkin käsiteltävän asian luonne. ”Ulkopolitiikan kansandemokraatit hyväksyvät, mutta sisäpolitiikan periaatteet menevät täysin ristiin”, lehti kirjoitti.1483 VS:n Kekkos-kirjoittelu vuoden
1956 presidentinvaaleissa oli kuitenkin enimmäkseen kriittistä, vaikka hänestä esitettiin
myönteisiäkin arvioita. Ehkä selvimmän Kekkosta tuki pakinoitsija Suti (Sulo Kivinen)
kommentoidessaan presidenttiehdokkaiden radiopuheita tammikuun 14. päivänä 1956.
Hän erotti yleensä heikoiksi luonnehtimistaan esityksistä ”kahden kovan K:n, Kilven ja
Kekkosen” puheet. Kilven puhe sai tietysti parhaat arvostelut, mutta myös Kekkosen
todettiin selviytyneen urakastaan hyvin. Kommunistien ja Maalaisliiton ehdokkaiden jälkeen ”puhujain arvojärjestykseen” tuli ”pitkä rako”:

1479. ”Ryktessmidare och rykten”. Hbl 31.8.1955. Ks. myös ”Ryktessmidarna” (jk.). Hbl 2.9.1955. Eirik Hornborg käsitteli huhukampanjaa yksittäiseksi jääneessä hyökkäävässä kirjoituksessaan toukokuun 8. päivänä 1955. Kirjoitusta on käsitelty tässä tutkimuksessa jo aikaisemmin, US:n presidentinvaalipropagandan yhteydessä. Eirik Hornborg, ”TALA eller TIGA” (art.). Hbl 8.5.1955.
1480. ”Jakobs röst”. Hbl 5.8.1955. Ks. myös esim. ”En påminnelse” (jk.). Hbl 25.11.1955.
1481. Ks. esim. ”För Fosterlandet” (kirjamainos). 4.1, 10.1, 12.1, 13.1; J.O. Tallqvist, ”Dr Kekkonens tal”
(kirja-arvostelu); ”Isoleringen är språkfredens fiende” (art.). 12.1.1956.
1482. Ks. esim. ”Ingen SFP-kandidat stöder Kekkonen i Helsingfors” (puheselostuksia). 13.1; Tor Nymalm,
”Rakryggad borgerlig president” (puheselostus). 14.1; Rolf B. Berner, ”För Kekkonen?” (yl.osasto). Hbl
16.1.1956.
1483. Järvenpää, ”Presidentinvaaleja puntaroitiin ESO:ssa” (puheselostus). US 30.11.1955.
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Kekkosen puhe oli retoorisesti loisteliain, mutta se oli yksipuolisesti väritetty ulkopoliittisin tunnuksin. Sisä- ja talouspoliittiset ongelmat sivuutettiin kevyesti, ikään
kuin kättä huitaisten. Mutta kuitenkin kaikitenkin. Presidenttiehdokkaan puheena
se kohosi Törngren-Fagerholm-Rydman -massasta päätään korkeammalle.1484
VS puolusti Kekkosta myös HS:n ja etenkin US:n hyökkäyksiä vastaan.1485 Toisaalta
kansandemokraattien päälehteä vaivasi maalaisliittolaisen lehdistön massiivinen Kekkos-propaganda. ”Maalaisliiton leirissä on sanoin ja kuvin osoitettu, millainen aarre maallamme on heidän presidenttiehdokkaassaan”, pakinoitsija Taavetti selitti. Hän paheksui
muiden ehdokkaiden halveksimista. ”Samalla on osoitettu, miten kaikkien muiden puolueiden ehdokkaat ovat enemmän tai vähemmän epäkelpoja ja jollei ehdokkaassa ole löydetty muuta vikaa, niin aina on kuitenkin voitu kansalle uskotella, että tuolla tai tuolla
ehdokkaalla ei ole läpimenon mahdollisuuksia.”1486 Lehti torjui myös väitteet, joiden
mukaan kansandemokraatit olisivat Kekkosen kannalla.1487 Kekkosen tai Fagerholmin
vaalivoitto olisi pääkirjoituksen tekijän mielestä merkinnyt punamultayhteistyön jatkumista, eikä sitä voitu hyväksyä. ”Kaksinaamaista hallituspolitiikkaa, joka lupaa kansalle
ja jakaa kapitalisteille”, lehti kirjoitti.1488
VS:n pakinoitsija Suti käsitteli myös Maalaisliiton sisäistä Kekkos-oppositiota. Hän
totesi oppositiohengen vallinneen puolueessa jo pitkään, mutta vähätteli sen merkitystä.
”Sillä on vähän voimaa”, Suti arvioi. Eripura oman väen keskuudessa oli pakinoitsijan
mielestä kuitenkin kuluttavaa, eikä hän ihmetellyt, vaikka Kekkonen toivotti vastustajansa ”niin pitkälle kuin pippuri kasvaa”.1489 Maalaisliiton hajanaisuudesta julkaistiin
VS:ssa Sutin kirjoituksen suhteen päinvastaisiakin kannanottoja. ”Maalaisliittokaan ei
näytä olevan hänen ehdokkuudestaan täysin yksimielinen”, Kekkos-kriittisesti vaalitaistelun aikana esiintynyt Hertta Kuusinen huomautti.1490 Hän arvosteli voimakkaasti myös
Kekkosen sisäpoliittisia toimia, jotka olivat syventäneet kuilua työläisten ja työtätekevien
talonpoikaisten välillä. ”Hän on hallitustensa talouspolitiikalla tehnyt suuromistajille jatkuvia palveluksia. Hänen hallituksensa eivät ole osoittaneet pienintäkään ymmärtämystä
työläisten oikeutettuja palkankorotusvaatimuksia kohtaan, mutta myös pienviljelijät on
jätetty osattomiksi eduista, joita suurviljelijöille on auliisti annettu.”1491
Hertta Kuusisen Kekkosta kohtaan esittämä sisäpoliittinen kritiikki sai VS:n palstoilla
tukea useilta kirjoittajilta. Suorasukaisimmin asiaa kommentoi pakinoitsija Suti, jonka
mielestä monet pikkutilalliset olivat joutuneet ”ottamaan vuoteensa ja kävelemään” Kek-

1484. Suti, ”He puhuivat – me valitsemme” (pak.). VS 14.1.1956.
1485. Ks. esim. Taavetti, ”Tulikohan fiasko” (pak.). 23.3; Suti, ”Gallupointia” (pak.). VS 3.6.1955.
1486. Taavetti, ”Vaalikeskustelua” (pak.). VS 29.8.1955. Ks. myös esim. ””Kekkonen vai Fagerholm””. VS
3.9.1955.
1487. Ks. esim. Suti, ”Yleisradion kuonokopat” (pak.). 23.10.1955; Hertta Kuusinen, ”Kekkonen ei ole itseoikeutettu” (puheselostus). VS 8.1.1956.
1488. ”Uusi vuosi, arkivaalit” . VS 31.12.1955. Ks. myös esim. ”Tie eteenpäin”. VS 12.1.1956.
1489. Suti, ”Eräs katselmus” (pak.). VS 19.9.1955. Ks. myös esim. ”Putoavia ehdokkaita ja uusia”. VS
12.12.1955.
1490. Hertta Kuusinen, ”Eino Kilpi – ehdokkaista ainoa johon työtätekevät voivat luottaa” (art.). VS
17.10.1955. Ks. myös esim. ”Maalaisliiton hajaannus syvenee” (uutinen). VS 10.1.1956.
1491. Hertta Kuusinen, ”Eino Kilpi – ehdokkaista ainoa johon työtätekevät voivat luottaa” (art.). VS
17.10.1955.
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kosen monivuotisen ”valtakauden” seurauksena. Hän nimitti autioiksi jääneitä taloja
”Kekkosen veräjiksi”, mikä suututti Mk:aa.1492
VS:n Kekkos-kirjoittelussa ei tapahtunut suuria muutoksia vuosien 1950 ja 1956 presidentinvaalitaistelun välillä. Maalaisliiton presidenttiehdokkaaseen otettiin molemmissa
vaaleissa kantaa vain harvakseltaan. Kirjoitukset olivat pääosin maltillisia. Aggressiivisia
hyökkäyksiä tehtiin vain satunnaisesti. Mistään Kekkos-vastaisesta propagandasta ei
voida puhua. Ero kommunistien sekä Kekkosen ja Maalaisliiton välillä pidettiin silti selvänä. Yhteistyöväitteet torjuttiin. VS ei puuttunut Kekkos-kirjoittelussaan hänen poliittiseen menneisyyteensä, kuten muut johtavat sanomalehdet. Myöskään Kekkosen ulkopoliittisia linjauksia ei yleensä arvosteltu. Merkittävin VS:n Kekkos-kirjoittelussa tapahtunut
muutos liittyi sisäpolitiikkaan. Vielä vuoden 1950 presidentinvaaleissa vaietusta aihepiiristä muodostui kuusi vuotta myöhemmin lehden keskeisimpiä Kekkos-vastaisia teemoja.
VS oli tyytymätön viisinkertaisen pääministerin toimintaan etenkin maatalouteen ja työväestön asemaan liittyneissä kysymyksissä.

7.3.2 ”Euroopan etevin poliitikko” – Maakansan massiivinen
Kekkos-propaganda
7.3.2.1 “Kekkonen on presidentinvaalien väkevin nimi”
Mk:n myönteinen suhde presidenttiehdokas Kekkoseen oli yksiselitteisen selvä. Propaganda oli massiivinen. Kamppailu Kekkosen puolesta aloitettiin välittömästi sen jälkeen,
kun hänet oli nimitetty virallisesti Maalaisliiton presidenttiehdokkaaksi. Lehden kirjoitusaktiivisuus lisääntyi tasaisesti vuoden 1955 aikana ja huipentui valitsijamiesvaalien
viimeisillä viikoilla. Tammikuussa 1956 Mk:ssa julkaistiin parhaimmillaan toistakymmentä Kekkos-juttua yhdessä numerossa. Kirjoittelua leimasi horjumaton luottamus Kekkosen kykyyn toimia tasavallan presidenttinä. Vaalipropagandan kantava idea oli ”savupirtin pojan tie kansakunnan tulevaisuuden puolesta taistelevaksi valtiomieheksi, joka
vaatimattomista oloista lähteneenä ymmärsi parhaiten yhteiskunnan vähäosaisia”, kuten
Juhani Suomi todennut.1493
Mk:n Kekkos-kirjoittelua hallitsi ulkopolitiikan ohella maaseutua ja yhteiskunnan
vähäosaisia käsittelevät teemat. Vaalipropagandan painotuksia kuvasi iskulause: ”Vääryys
väistyköön–oikeudenmukaisuus voittoon.” Vääryyksillä tarkoitettiin paitsi yksilöiden
oikeuksien polkemista myös laajempia yhteiskunnassa esiintyneitä epäkohtia. Vähäväkisten ja köyhien kurjistaminen oli oikeudenmukaisuuden nimissä lopetettava. Vaatimus piti

1492. Suti, ””Kekkosen veräjät”” (pak.). VS 26.11.1955. Ks. myös esim. Aarne Hulkkonen, ”Pääministeri on
jälleen vaalien edellä havainnut eräitä asioita” (art.). 13.8; Suti, ”Yksi konsti jälleen” (pak.). 1.11.1955;
”Maalaisliiton perätön ”vaalipommi”” (uutinen); Pienviljelijän., ”Puolueettomuuttako?” (yl.osasto). 13.1;
”Rauhan mies, työväen mies”. VS 15.1.1956.
1493. Suomi 1990, 474. Myös Ilkka tuki Kekkosta presidentinvaaleissa. Peltonen 1993, 113–114.
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sisällään myös maanviljelijöiden, erityisesti pienviljelijöiden aseman parantamisen.1494
Maalaisliiton propagandakoneisto levitti käsitystä, että muutos tapahtui vain Kekkosen
valinnan myötä. Hän tunsi ja ymmärsi heitteille jätetyn yhteiskuntaryhmän vaikeudet.
Yhtyihän Kekkoseen jo syntyjuuriltaan ”vanha paikkaansa kiinnittynyt talollissuku, ja
toisaalta suku, jolle on ollut tunnusmerkillistä liikkuvuus alituisessa erämaan tuntumassa,
uudisasukkaana ja raivaajana”.1495 Kekkonen olikin Veikko Pirilän mielestä kantanut
päävastuun kyseisten väestöryhmien hyväksi jo tehdystä työstä. Hän oli kulkenut ”johdonmukaisimmin” Santeri Alkion viitoittamaa ”köyhän miehen linjaa, lujin ottein, ennakkoluulottomana vastuksia ja esteitä pelkäämättä”:
Voimakkaana ja hallitsevana pistää Kekkosen poliitikon kuvassa esiin yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolustaja ja toteuttaja: kaikille vaikeuksissa eläville altis ja auttavainen mieli yhtyneenä voimakkaaseen, vastukset voittavaan,
arvostelut ja panettelua pelkäämättömään taistelijaan. Ja niinpä ratkaisevammin
kuin kukaan muu on hän sodanjälkeisinä vuosina kyennyt myös käytännössä
toteuttamaan oikeudenmukaisuutta, nimenomaan yhteiskunnan vähäväkisimpien
hyväksi.1496
Mk mainosti Kekkosta paitsi Maalaisliiton myös laajojen kansalaispiirien suosikkina
presidentinvaaleissa. ”Hän nauttii laajaa kannatusta kaikissa niissä piireissä, joissa
ymmärretään viisaan, maamme itsenäisyyttä lujittavan ja rauhaa edistävän ulkopolitiikan
sekä tasapainoisen, kansalaissovintoa ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta rakentavan sisäpolitiikan merkitys maallemme”, lehti kirjoitti.1497 Väitettä kansansuosiosta tuki
myös Taloussanomien teettämä kysely, jossa Kekkonen valittiin vuoden 1954 toiseksi
suosituimmaksi suomalaiseksi. Vain hiihtäjälegenda Veikko Hakulinen nousi ”nipin
napin” hänen edelleen.1498

1494. Ks. esim. Ml:n puoluetoimiston kirje valitsijamiesvaalien propagandan yleissuunnitelmasta puolueen
päätoimittajille ja piirien toiminnanjohtajille III/1955; Ml:n puoluetoimiston kirje valitsijamiesehdokkaille 28.10.1955. KMA.
1495. Kustaa Vilkuna, ”Urho Kekkosen esivanhemmista I” (art.). Mk 20.11.1955.
1496. Veikko Pirilä, ”Oikeudenmukaisuuden puolustaja” (art.). Mk 30.11.1955. Ks. myös esim. ”Vajaatyöllisyysalueet”. 10.6; Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). 10.8; Hela, ”Vahvin ehdokas” (pak.). 12.11; Kustaa
Vilkuna, ”Urho Kekkosen esivanhemmista II” (art.). 22.11; ”Painavia toteamuksia”. 2.12; Karjalainen
pienviljelijä, ”Sosialidemokraatit” (yl.sasto). 9.12; ”Pääministeri Kekkonen” (uutinen). 13.12; ”Valitsemme Kekkosen” (vaalimainos). 16.12; ”Kokoomukselainen sapenpurkaus”. 22.12; ”Puoluesihteerin
puheenvuoro” (jk.); ”Valitsemme Kekkosen” (vaalimainos). 23.12, 28.12, 31.12.1955, 4.1, 5.1, 8.1; Vieno
Simonen, ”Urho Kekkonen ja maaseutu” (art.). 6.1; ”Maakunnan ääni presidentinvaalista” (vaalimainos);
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 8.1; ”Kolme radiopuhetta”; ”Suomen maatalousväestölle” (vaalivetoomus). 12.1; ”Kun Kekkonen lahjoitti maata” (uutinen). 13.1; Kerran keskikokoisenkin maatalon
ääni, ”Sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto” (yl.osasto). 13.1; Eräs äänestäjä, ”Vaalimietteitä”
(yl.osasto). 14.1; ”Mitä presidentinvaalista sanotaan” (vaalimainos). Mk 16.1.1956.
1497. Ml:n puoluevaltuuskunnan syyskokouksen ptk 1.12.1955. KMA. Ote kokouksen loppulausumasta julkaistiin Mk:ssa. ”Voimat kokoon presidentinvaalissa” (julkilausuma). Mk 2.12.1955.
1498. ”Suosituimmat suomalaiset” (uutinen). Mk 16.1.1955. Ks. myös Hela, ”Suosituimmat suomalaiset”
(pak.). Mk 18.1.1955.
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Kekkoselle mieluisia Gallup-tuloksia ja runsaasti väkeä keränneitä vaalitilaisuuksia käsiteltiinkin näkyvästi Mk:n palstoilla1499. Toisaalta lehden pääkirjoituksen tekijä varoitti liiasta hyvänolontunteesta ja kehotti ihmisiä vaaliuurnille: ”On olemassa vaara, että Kekkosen osakkeita aletaan pitää niin korkeassa kurssissa, että hänen kuvitellaan tulevan tasavallan päämieheksi noin vain nimensä painolla.”1500
Mk kehui Kekkosta koko vaalitaistelun ajan. Kekkosta pidettiin muihin nähden ylivertaisena presidenttiehdokkaana. ”Kaikki muut puolueet uskottelevat kansalle selviävänsä
jollain tavoin Kekkosesta, jos vain saa tukea toisilta.”1501 Myös Mk:n pakinoitsijat olivat
vakuuttuneita ehdokkaastaan. ”Kyllähän jokainen tietää, että Kekkonen on ehdokkaista
pätevyydeltään ykkönen”, Kessu-Pekka (Pentti Sorvali) selitti.1502 Pakinoitsija Helan
(Kalevi Kuusela) mielestä Kekkonen oli ”Euroopan taitavin poliitikko”.1503 Valtiopäivämies Gunnar Eriksson oli vaatimattomampi luonnehtiessaan Kekkosta ”vain” Pohjolan
etevimmäksi poliitikoksi.1504 Kustaa Vilkuna haki Maalaisliiton presidenttiehdokkaalle
vertailukohtaa puolestaan perisuomalaisesta Otto Mannisesta: ”Hän on tuota samaa laihaa ja jäntevää, henkisiltä ominaisuuksiltaan älykkään lahjakasta ja rohkeaa miestyyppiä.”1505
Merkittävä osa Mk:n Kekkos-propagandasta koostui vaalimainosten ja pakinoiden
lisäksi artikkelisarjasta, jossa Kekkosta analysoitiin myönteisesti niin henkilönä kuin
poliitikkonakin1506. Laajan Kekkosta ylistävien kirjoitusten sarjan aloitti Gunnar Eriksson, joka tarkasteli Maalaisliiton presidenttiehdokasta ”ulkomaalaisen silmin”. Hän piti
Kekkosta ”pohjoismaiden parhaiten tunnettuna poliitikkona”, jota arvostettiin Suomen
rajojen ulkopuolella. Kekkosella oli Erikssonin mukaan ulkomailla vahvan auktoriteetin
maine, mutta kovan kuoren alta tunnistettiin myös lämmin sydän. ”Vaikkakin Kekkosella
on veitsenterävän ja jääkylmän poliitikon maine, niin kaikki, jotka tuntevat hänen poliittisen työnsä ja jotka tuntevat hänet henkilökohtaisesti, tietävät, että hänellä on myös sydän,
Suomen kansalle lämpimästi sykkivä sydän”, Eriksson kirjoitti.1507 Ruotsissa oli hänen

1499. Ks. esim. Hela, ””Presidentti-gallup”” (pak.). 3.6; ”Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 17.9; ”Pääministeri Urho Kekkonen puhui” (uutinen). 27.10; Hela, ”Vahvin ehdokas” (pak.). 12.11; ”Muutoksia pinnanmuodostuksessa” (pilapiirros); Hela, ”Lisää ”gallupeista”” (pak.); Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.).
13.11; ”Erään sosialidemokraatin toivelevy” (jk.). 8.12.1955; ”Pääministerin puhetilaisuuksissa oli tuhansia kuulijoita” (uutinen). 4.1; Lukijan kynästä, ”Hallituksen päämies Hauholla” (yl.osasto). 7.1; ”Sali
täynnä viimeistä sijaa myöten” (uutinen). 10.1; ”Maamme vapaus ja itsenäisyys on tällä hetkellä lujalla
pohjalla” (uutinen). 12.1; ”Kekkosta kannattaa kolmannes Suomen kansasta” (uutinen). Mk 15.1.1956.
1500. ”änet ratkaisevat”. Mk 9.12.1955.
1501. Hela, ”Ennenaikaistako?” (pak.). Mk 13.12.1955.
1502. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 16.6.1955. Ks. myös esim. Kalle, ”Tuon kanssa taitaa olla
huono pärjätä…” (pilapiirros). Mk 13.12.1955.
1503. Hela, ”Suosituimmat suomalaiset” (pak.). Mk 18.1.1955.
1504. Gunnar Eriksson, ”Pohjolan etevin poliitikko” (art.). Mk 6.1.1956.
1505. Kustaa Vilkuna, ”Urho Kekkosen esivanhemmista II” (art.). Mk 22.11.1955. Ks. myös esim. Hela, ”Viisi
yhtä vastaan” (pak.). 11.1; ”Kansa sanokoon sanansa”. Mk 15.1.1956.
1506. Samaan artikkelisarjaan liittyi muutama kirjoitus myös Kekkosesta ulkopoliitikkona. Matti Tuovinen,
”Paasikiven – Kekkosen linja” (art. I ja II). 13.10, 14.10.1955; Untamo Sorasto, ”Maamme ulkopoliittinen myötätuuli säilytettävä” (art.). 10.1; Johannes Virolainen, ”Ulkopoliitikko Urho Kekkonen” (art.). Mk
14.1.1956.
1507. Gunnar Eriksson, ”Urho Kekkonen ulkomaalaisen silmin” (art.). Mk 16.8.1955. Ks. myös esim. Pentti
Sorvali, ”Urho Kekkonen puheitten ja kirjoitusten valossa” (art.). 29.9; Hela, ””Uskollisia loppuun
saakka”” (pak.). 27.10.1955.
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mielestään jopa haikailtu Kekkos-tyyppisen poliitikon perään. ”Minä olen monta kertaa
kuullut sanottavan, että olisipa meilläkin sellainen Kekkonen”, hän kertoi.1508
Martti Miettunen kiitteli artikkelissaan Kekkosta hallitustoverina. ”Rehdimpää ja miellyttävämpää työtoveria politiikassa ei minun ole koskaan tarvinnut toivoa”, hän ylisti.1509
Propagandapäällikkö Arvo Korsimo käsitteli päämiestään ihmisenä. Hän luonnehti Kekkosta järkkymättömäksi, johdonmukaiseksi ja ehdottomaksi ”kylmän järjen poliitikoksi”,
”taistelijaluonteeksi”, jolle jumalat olivat antaneet ”yltäkylläisesti” huumoria. Kekkonen
olikin Korsimon mielestä ”erinomainen seuramies”, jolle isänmaa ja erityisesti sen ”maaseudun kansa” olivat kaikki kaikessa.1510 Myös Artturi Leinonen pureutui Kekkoseen
ihmisenä. ”Hänen terävää älyään, taitavuuttaan ja rohkeuttaan ei voida kieltää, ei myöskään hänen tavatonta työkykyään ja sanavalmiuttaan”, hän vuodatti.1511
Mk:n artikkelisarja kosketteli laajasti Kekkosen poliittista menneisyyttä ja toimintaa.
Matti Mattila muisteli ystäväänsä ylioppilasajoilta1512, Reino Kuuskoski kehui Kekkosta
kunnallisoikeuden tutkijana1513 ja Eemil Luukka sota-ajan siirtoväen huollon johtajana1514. Kusti Eskola ja Lennart Heljas analysoivat Kekkosta valtiomiehenä1515, kun
taas Unto Kurki ja Aino Lampinen vetosivat maaseudun nuorisoon Kekkos-myönteisen
lopputuloksen varmistamiseksi1516. Kalle Laakkonen valotti Kekkosen taustaa urheilijana
ja innosti urheilijapiirejä vaaliuurnille: ”Hänestä kun tulee presidentti, niin hän on ensimmäinen Suomen mestari sillä paikalla.”1517 Mk:n palstoilla julkaistiin lisäksi erillinen
vetoomus urheiluväelle, mikä herätti, kuten edellä on käynyt ilmi, paheksuntaa muissa
johtavissa poliittisissa sanomalehdissä1518. Kekkosen kirkko-suhdetta käsiteltiin myös
Maalaisliiton päälehdessä. Vanhoillislestadiolainen Päivämiehen päätoimittaja Antti
Koukkari Oulusta asettui Kekkosen takuumieheksi varsinkin Pohjois-Suomen lestadiolaisten kannatusta ajatellen. Hän piti ehdokastaan nimenomaan kristikansalle parhaana
presidenttiehdokkaana ja muistutti, ettei tasavallan päämieheksi tullut missään nimessä
valita ”jumalankieltäjää tai kirkkoon kuulumatonta”.1519 Mk:ssa julkaistiin myös simolaisen maanviljelijän, Heino Malisen, vetoomus ”sotasokeain” puolesta1520. Laaja-alainen
artikkelisarja huipentui tammikuun 12. päivänä 1956 yhteenvetoon, joka oli otsikoitu
Mk:n Kekkos-propagandaa kuvaavasti: ”Tarvitsemme valtionpäämiehen, emme ´koristeellista keulakuvaa`.”1521
Mk keskittyi vaalipropagandassaan yksinomaan puolueen valitsemaan ehdokkaaseen.
Maalaisliiton sisäinen oppositio ei saanut ääntään kuuluville. Tämä oli linjassa päätoimit1508.
1509.
1510.
1511.
1512.
1513.
1514.
1515.
1516.
1517.
1518.
1519.
1520.
1521.

Gunnar Eriksson, ”Pohjolan etevin poliitikko” (art.). Mk 6.1.1956.
Martti Miettunen, ”Urho Kekkonen hallitustoverina” (art.). Mk 25.11.1955.
Arvo Korsimo, ”Urho Kekkonen ihmisenä” (art.). Mk 17.12.1955.
Artturi Leinonen, ”Urho Kekkonen ihmisenä” (art.). Mk 5.1.1956.
Matti Mattila, ”Hakivat vierasta aatetta” (art.). Mk 4.1.1956.
Reino Kuuskoski, ”Urho Kekkonen kunnallisoikeuden tutkijana” (art.). Mk 3.1.1956.
Eemil Luukka, ”Urho Kekkonen siirtoväen huollon johtajana” (art.). Mk 3.1.1956.
Kusti Eskola, ”Urho Kekkonen valtiomiehenä” (art.). 8.1; Lennart Heljas, ”Etevä ja voimakas valtiomies”
(radiopuhe 13.1.1956). Mk 8.1.1956.
Unto Kurki, ”Nuoriso turvaamaan myönteistä kehitystä” (art.). 12.1; Aino Lampinen, ”Maaseudun nuorille” (vetoomus). Mk 15.1.1956. Ks. myös ”Nuoret ratkaisevat!” (vetoomus). Mk 15.1.1956.
Kalle Laakkonen, ”Urheiluväki uurnille” (art.). Mk 5.1.1956.
”Suomen urheiluväelle” (vetoomus). 10.1; ”Urheiluväen julkilausuma” (jk.). Mk 11.1.1956.
Antti Koukkari, ”Ei jumalankieltäjää tai kirkkoon kuulumatonta” (ote Liitto -lehden haastattelusta). Mk
6.1.1956. Koukkarin asemasta Kekkos-propagandassa lisää ks. Kalliokoski 2002, 339–342.
Heino Malinen, ”Sotasokea vetoomus presidentinvaalin johdosta” (art.). Mk 13.1.1956.
”Tarvitsemme valtionpäämiehen, emme `koristeellista keulakuvaa´” (art.). Mk 12.1.1956.
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taja Sorvalin puoluevaltuuskunnassa esittämän kannan kanssa, jonka mukaan ”hajoitustoiminta on varsin huomionarvoinen, mutta vaarallista on niitä paisutella”.1522 Mk vähätteli puolueen Kekkos-vastaista oppositiota ja selitti asian ympärillä velloneen kohun
”lähinnä” muiden puolueiden nostamaksi. ”Puheet maalaisliiton keskuudessa muka vallitsevasta erimielisyydestä ovat palvelleet niiden tarkoitusperiä”, lehti kirjoitti. Tällaiset
”propagandarakennelmat” olivat lehden mukaan kuitenkin ”luhistuneet kokonaan” vaalitaistelun edetessä. Erityisesti syyskuussa 1955 pidettyjen piirikokousten ”rikkumaton
yksimielisyys” Kekkosen ehdokkuuden puolesta kirjattiin korostuskynällä. Mk vakuutti
puolueväen seisovan ”tiiviisti presidenttiehdokkaansa takana ja tukena”.1523 Puheet Kekkosen siivestä ja siitä oikealla olevista maalaisliittolaisista olivat lehden mielestä ”pelkkää
hosumista”.1524

Kuva 31. Kalle Patoluoto, Mk 13.12.1955.

1522. Ml:n puoluevaltuuskunnan ptk 27.4.1955. KMA.
1523. ”Maalaisliitto yksimielisenä vaalikentälle”. Mk 6.9.1955. Ks. myös esim. ”Puoluevaltuuskunta koolla”.
Mk 28.4.1955.
1524. Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 11.9.1955.
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7.3.2.2 “Likaviemärijournalismia”
Merkittävä osa Mk:n propagandistisesta innosta suuntautui Kekkosta parjannutta lehdistöä vastaan. Tähän annettiin ohjeita myös puoluetoimistosta: ”Meidän on jyrkästi tuomittava parjaus poliittisena aseena ja kiinnitettävä huomiota myös siihen, miten säälimätöntä tällainen menettely voi olla.”1525 Mk suhtautui luonnollisesti johtavista lehdistä kriittisimmin US:n Kekkos-kirjoitteluun. Myös SS joutui tulilinjalle. Sen sijaan Hbl:n ja VS:n
Kekkos-kannanottoihin ei kiinnitetty lehdessä juuri huomiota1526. Vaikka Mk torjui Kekkos-vastaista propagandaa, lehden vaikutusmahdollisuudet olivat rajalliset. Asia tiedostettiin Mk:n toimituksessa. Olihan Kekkonen jo presidentinvaalikampanjan käynnistyessä
kiistelty poliitikko: ”Tohtori Kekkosta haukutaan, tekipä hän niin tai näin.”1527 Jo varhain oli selvää, etteivät puolin ja toisin annetut lupaukset arvokkaasta propagandatyylistä
toteutuisi. Eikä siihen aina edes pyritty. Kuvaava oli Arvo Korsimon neuvo puolueensa
sanomalehdistön päätoimittajille: ”Hyökkäys on propagandassa ainoa menestyksellinen
puolustus.”1528 Sanoma meni perille. Kekkosta puolustettiin Mk:ssa voimakkaasti:
”Murskaajat on lyötävä takaisin.1529”
Mk:n vastapropaganda kohdistui pääosin oikeistolehdistöön. Vaikka kimmoke kirjoitteluun saatiin Kekkos-vastaisesta parjauksesta, taustalla vaikuttivat myös laajemmat vaalitaktiset syyt. Perinteisesti valitsijamiesvaaleissa eduskuntavaaleja paremmin pärjänneen
oikeiston rattaisiin oli saatava kapuloita. Äänten siirtyminen omista riveistä Kokoomukselle oli myös estettävä. Vaara piili etenkin Maalaisliiton oikeassa siivessä, jossa vallinnut
epäluulo Kekkosta kohtaan saattoi aiheuttaa äänten luisumista Kokoomuksen hyväksi.
Mk:n kritiikki Tuomiojaa kohtaan oli siten suunnattu myös Maalaisliiton oikeistosiivelle.1530
Mk harjoitti vastapropagandaa vaalitaistelun alkumetreiltä lähtien1531. Lehti seurasi tiiviisti muiden lehtien kirjoittelua presidentinvaalikysymyksessä ja ennakoi vaalitaistelun
suuntaa. Maalaisliiton äänenkannattaja arvelikin jo maaliskuussa 1955 Kokoomuksen
valitsevan vaaliaseekseen Kekkosen parjaamisen: ”Tämä tyyli on oikeistolle kovin rakas,
eikä siitä luopuminen käy.”1532 Ennakointi osui oikeaan. Ehti kulua vain kuukausi, kun
Mk joutui jo toteamaan vaalitaistelun luisuneen muutaman vuoden takaisille raiteilleen.
Kuten vuoden 1950 presidentinvaaleissa, tälläkin kertaa ”matalamielisiä aseita” käyttivät
nimenomaan oikeistopiirit. He todistivat Mk:n mielestä ”sisimpänsä alhaisuuden” syyllis1525. Ml:n puoluetoimiston kirje valitsijamiesehdokkaille 28.10.1955. KMA.
1526. Ks. esim. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 29.1; Hela, ”Aasinpotku omalle miehelle” (pak.).
24.2; ”Kukahan hermoilee?” (jk.). 2.3; Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 24.5; ”Menikö vinoon?”
(jk.). 22.10; Hela, ”Hermot pinnalla” (pak.). 25.10; ”Sovittelijoita” (pak.). 4.11; ”Lisää ”gallupeista””
(pak). 13.11.1955; ”Huolensa kullakin” (pak.). 15.1.1956.
1527. Hela, ”Niin muuttuvat ajat” (pak.). Mk 7.10.1955.
1528. Ml:n puoluetoimiston kirje valitsijamiesvaalien propagandan yleissuunnitelmasta puolueen päätoimittajille ja piirien toiminnanjohtajille III/1955. KMA. Ks. myös esim. Johannes Virolainen, ”Keskustelu presidenttiehdokkaista saatettava asialliselle pohjalle” (puheselostus). 26.7; ”Puoluesihteerin puheenvuoro”
(jk.). Mk 31.7.1955.
1529. Hela, ”Toinen ääni kellossa” (pak.). Mk 11.10.1955.
1530. Nousiainen 1958, 23–24; ”Aikovat jälleen etuilla”. Mk 15.6.1955.
1531. Ks. esim. ”Jopa on selitys” (jk.). 5.1; Hela, ”’Totuutta’ ja ’muotoja’” (pak.). 28.1; ””Selittäjät” liikkeellä”
(pak.). 4.2; ”Miksi arastelee?” (jk.). 6.2; ”Vaalitaistelun lähtölaukaukset”. 20.2; Hela, ”Aasinpotku omalle
miehelle” (pak.). 24.2; ”Kukahan hermoilee?” (jk.). 2.3; Hela, ”Kokoomuksen oljenkorsi” (pak.). 8.3;
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 16.3, 19.3, 22.3.1955.
1532. ”Epäilyttäviä reseptejä” (jk.). Mk 25.3.1955.
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tymällä ”henkilöön kohdistuvaan parjaukseen, vihjailuihin ja vääristelyihin”. ”Rumputuli” osoitettiin henkilökohtaisesti Kekkosta vastaan.1533
Mk kiinnitti huomiota US:n Timon (J.W. Tuura) syytöksiin Kekkosen kaksoisroolista
ja -palkkauksesta pääministerinä sekä Suomen Pankin johtajana. Lehti kiisti Kekkosen
suuret ”palkkarahat” ja selitti, että ”pääministeriyshän ei tuo hänelle yhtään markkaa
enempää kuin mitä hän saisi varsinaisessa virassaan Suomen Pankin johtajana”. US:n laskelmat osoitettiin virheellisiksi. Niissä oli käytetty ”vähintäänkin kommunisti Huhdan
muinaista matematiikkaa”. Mk piti naurettavina myös väitteitä Tampereella ”muka muinoin tapahtuneesta puukotuksesta ja jonkin keltaisen sensaatiolehden väittämistä hotellitappeluista”. Ensin mainittu väite viittasi sitkeästi eläneeseen huhuun, jonka mukaan
Kalle Kaihari olisi lyönyt Kekkosta puukolla1534. Jälkimmäisellä tarkoitettiin edellä kerrottua Kämpin tappelua. Mk ei kommentoinut erityisemmin kyseisiä tapahtumia1535.
”Valheet ja vääristelyt” eivät ansainneet lehden mielestä asiallista huomiota. Kaiken kaikkiaan Maalaisliiton päälehti oli huolissaan vaalitaistelun jo varhaisessa vaiheessa saamista
hämäristä ja alhaisista muodoista: ”Yhdestä ehdokkaasta tulee joka tapauksessa presidentti, eikä ole soveliasta, että hänet epäarvokkaalla tavalla mustataan ihmisenä ja kansalaisena.”1536
Mk:n kärsivällisyys presidentinvaalitaistelun Kekkos-vastaiseen huhu- ja parjauskampanjaan loppui keväällä 1955. Se purki katkeruuttaan ”lehdistön rikkaruohoista” ja vaati
laajoissa piireissä pahennusta herättäneiden sensaatiolehtien kitkemistä suomalaisesta
lehtikentästä. Niiden ainoana motiivina oli Mk:n mielestä henkilökohtaisen taloudellisen
hyödyn tavoittelu ”vetoamalla yleisön huonompaan minään, tarjoamalla sukupuolikuria
loukkaavaa aineistoa, juoruja ja epämääräisiä vihjailuja”.1537 Ahti Karjalainen luonnehti
tällaista ”likaviemärijournalismia” sairaalloiseksi. Hän kummeksui vaatimuksia, joiden
mukaan Kekkosen olisi pitänyt ryhtyä oikeudellisiin toimiin kyseisiä ”katulehtiä” vastaan. Oikeustietä olivat esittäneet esimerkiksi Eirik Hornborg Hbl:ssa, Maalaisliiton Kekkos-oppositio ja Kokoomuksen US1538. ”Tuntuu oudolta, jos tämäntyyppisetkin katulehdet kelpuutetaan sellaiseen lehdistöön kuuluviksi, joilta yhden kansalaisen toisensa jälkeen on ryhdyttävä peräämään kunniaansa”, Karjalainen perusteli. Hänen mielestään kyse
oli viime kädessä lehdistön omasta asiasta, ”ja sen kunniasta”.1539 Myöskään pakinoitsija
Kessu-Pekka (Pentti Sorvali) ei pitänyt oikeustoimia tarpeellisina. Hän tulkitsi vaatimukset vastustajien vaalitempuksi. Kekkosen esiintyminen oikeudessa olisi tarjonnut heille
uuden vaaliaseen: ”Haa, ei se voi tulla kysymykseen tasavallan päämieheksi, joka on joutunut oikeuden eteen.”1540
1533. ”Kaikki keinot taas käyttöön?” (jk.). Mk 21.4.1955.
1534. Kaihari julkaisi Aamulehdessä ilmoituksen, jossa hän kielsi lyöneensä koskaan Kekkosta puukolla. Kalle
Kaihari kirje Kekkoselle 21.2.1955, UKA 1/21. Ks. myös esim. Hokkanen 2002, 317–318; Kessu-Pekka,
”Pekan päiväannos” (pak.). 29.6; Hela, ”’Kestävä kuin graniitti’” (pak.). Mk 3.8.1955.
1535. Sekä Kessu-Pekka että Hela käsittelivät tosin Kaiharin tapausta yhdessä pakinassaan. Kessu-Pekka,
”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 29.6; Hela, ”’Kestävä kuin graniitti’”. Mk 3.8.1955.
1536. ”Kaikki keinot taas käyttöön?” (jk.). Mk 21.4.1955.
1537. ”Lehdistön rikkaruohot”. Mk 15.5.1955.
1538. Ml:n puoluevaltuuskunnan ptk 27.4; keskushallituksen ptk 24.5; Kirje Ml:n keskushallitukselle
29.4.1955. KMA; Eirik Hornborg, ”TALA eller TIGA” (art.). Hbl 8.5; ”Kekkosen pakko nostaa kanne”.
14.5 (kirjeenvaihtajan raportti); ”Vanhemmat maalaisliittolaiset vaatineet selvitystä” (uutinen). US 16.5;
Ahti Karjalainen, ”Likaviemärijournalismia” (jk.). Mk 10.6.1955.
1539. Ahti Karjalainen, ”Likaviemärijournalismia” (jk.). Mk 10.6.1955.
1540. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 16.6.1955.
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Mk valitti Kokoomuksen, US:n ja erityisesti Tuure Junnilan Kekkos-vastaista propagandaa koko vaalitaistelun ajan. Lehden palstoilla ei kuitenkaan nähty enää kevään 1955
tapaista katkeruutta vastustajien kirjoittelua kohtaan. ”Hurmahenkinen paatos ja kiivailu”
olivat arkipäivää. ”Oikeastaan kokoomuksella ei tällä hetkellä mitään muuta selvää ajatusta olekaan kuin se, että Kekkosen valituksia tuleminen on koetettava saada estetyksi”,
pakinoitsija Kessu-Pekka tiivisti.1541 Mk vastasi kuitenkin Kekkos-kritiikkiin ja kielsi
toistuvasti ehdokastaan kohtaan esitetyt syytökset. Kaksoisroolia pääministerinä ja Suomen Pankin johtajana ei pidetty ongelmallisena. Myös Kokoomuksen ”teesiä”, ettei kansa
haluaisi presidentiksi puoluepolitiikassa aktiivisesti mukana ollutta, pidettiin erikoisena.
”Valittiinpa tasavallan päämieheksi kuka tahansa, niin asianomainen siirtyy sen jälkeen
automaattisesti poliittisten kiistakysymysten ja puolue-elämän ulko- ja yläpuolelle.”1542
Tompan Tuomo (Urho Kittilä) piti US:n ”teesiä” älyttömänä ja ihmetteli, ”mistä syystä
nyt pitäisi valita tälle paikalle kaskujen kertojia tai miehiä, jotka kumartavat kaikkiin
suuntiin”.1543
Mk tulkitsi oikeiston syytökset Kekkosen diktatorisesta johtamistavasta merkiksi puolueen huonosta itsetunnosta. ”Syntipukiksi” oli lehden mielestä helppo nimetä ”viime
vuosien hallituspolitiikan keskeisin nimi”. Kessu-Pekka torjui Kekkosen syyllistämisen ja
kehotti Kokoomusta itsetutkiskeluun.1544 Mk vähätteli myös Maalaisliiton hajanaisuutta
korostaneita kannanottoja ja tulkitsi oikeiston kuohuttavan ”liiaksi kaljaansa” asian
vuoksi. ”Maalaisliitto rakoilee, tohotetaan kuin oma nurkka olisi tulessa”, Hela (Kalevi
Kuusela) ihmetteli ja lisäsi: ”Joku sanoo sen jo jakaantuneen kahtia.”1545 Maalaisliiton
sisäistä eripuraa ruokkinut kampanja ärsytti Mk:n kirjoittajia. He käänsivätkin väitteet
rivien rakoilusta väkinäisesti edukseen. Rakoja tarvittiin, jotta Kekkosen joukkoihin saattoi liittyä ”kannattajajoukkoja niin oikealta kuin vasemmalta”.1546
Pakinoitsija Tompan Tuomo ihmetteli US:n kielteistä suhtautumista Kekkosen aktiiviseen vaalikampanjaan ja siihen sisältyneisiin laajoihin puhekierroksiin. ”Totta kai kansan
pitää tutustua niihin miehiin, joiden joukosta valitaan valtakunnalle päämies”, hän selitti
ja piti presidenttiehdokkaiden puhematkoja tärkeänä erityisesti maaseudun väestölle.1547
Kekkosen puhetilaisuudet olivat kaiken lisäksi vetäneet runsaasti kuulijoita. ”On tahdottu
kuulla miestä, jonka puheissa on ajatusten ja asiain painavuutta yhdistyneenä korkeatasoiseen esitykseen.”1548 Pakinoitsija ei ymmärtänyt myöskään Kekkos-kriitikoiden intoa
1541. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 22.4.1955. Ks. myös esim. ”Miksi arastelee?” (jk.). 6.2;
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 11.2; 22.3; Hela, ”Arpa on heitetty” (pak). 26.4; ””Valtakunnan
mies”” (pak.). 28.4; Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 16.6; 18.6; 23.6; 29.6; ”Läpinäkyvä lavastus”. 3.7; Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak). 16.7; ”Valmistautuminen valitsijamiesvaaleihin”.
21.8; Hela, ””Porvarit yhtykää”” (pak.). 10.9; ”Keskustelu jatkuu” (pak.). 13.9; Matti Tuovinen, ”Oikeistolaisen vihanpidon taustaa” (art.). 4.10; ””Arvokas” vaalitaistelutapa” (jk.). 11.10; ”Kömpelöä taktikointia” (jk.). 18.10; Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 17.11; Hela, ”Selvää ja epäselvää” (pak.).
24.11; ”Kumman kokoomus valitsee?”. 10.12; ”Sivuasioista pääasiaan” (jk.); Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 16.12; Hela, ”Hedelmätöntä” (pak.). 20.12; ”Kokoomukselainen sapenpurkaus”. 22.12;
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 30.12.1955; 4.1; Hela, ”Viisi yhtä vastaan” (pak.). 11.1;
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 13.1; Lammelan Kalle, ”Makupaloja kokoomuksen vaalilehden
palstoilta” (art.). 15.1; Hela, ”Maaseutua vastaan” (pak.). Mk 17.1.1956.
1542. ”Kokoomuksen vaaliharppu”. Mk 5.5.1955.
1543. Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 13.10.1955.
1544. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 16.7.1955.
1545. Hela, ”Sittenpähän nähdään” (pak.). Mk 26.8.1955.
1546. ””Myötätuntoa”” (jk.). Mk 25.8.1955.
1547. Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 12.8.1955.
1548. Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 13.11.1955.

335
penkoa hänen poliittista menneisyyttään, saati vanhoja kirjoituksiaan. Menettely oli Tompan Tuomon mielestä kyseenalaista ja osoitti, että oppositiolta olivat loppumassa
”ammukset”.1549 Samaan viittasi hänen mielestään myös gallup-tutkimusten tulosten
tahallinen vääristeleminen. Pakinoitsijaa suututti myös joidenkin lehtien tapa jättää julkaisematta Kekkos-myönteisiä mielipidemittauksia.1550
Yksi vastustajien suosimista aseista Kekkosta vastaan liittyi hänen talvisodan rauhaa
vastustaneeseen puheeseensa. Mk:n kirjoittajat vaikenivat asiasta pitkään. Ilmeisen arkaan
syytökseen otettiin kantaa vasta valitsijamiesvaalien loppusuoralla. Kessu-Pekka ihmetteli vastustajien pyrkimyksiä osoittaa Kekkonen ulkopoliittisesti epäilyttäväksi kyseisen
puheen perusteella. Pakinoitsija ei yrittänytkään kiistää Kekkosen lausuntoa, vaan sijoitti
sen vallinneisiin olosuhteisiin. Sota-aikana harjoitettiin pakinoitsijan mukaan erilaista
ulkopolitiikkaa kuin sodan jälkeen. Näin ollen ei vain Kekkonen, vaan koko Suomen
kansa oli joutunut muuttamaan ulkopoliittista käsitystään sodan päätyttyä. ”Ne jotka eivät
myönnä kannan tarkistusta myös omalla kohdallaan tapahtuneen, eivät ole vielä nytkään
Paasikiven linjalla, vaan ovat niitä miehiä, jotka puivat yhä taskussaan nyrkkiä”,
Kessu-Pekka selitti ja tähdensi Kekkosen menettelyn loogisuutta:
Ei Kekkonen ole koskaan kiistänyt lausuntojaan talvisodan aikana. Ei hän ole milloinkaan yrittänyt väittää, että hän olisi ollut silloin sillä ulkopoliittisella linjalla,
millä hän on ollut sotien jälkeen ja oli jo toisen sodan loppuaikoina. Kuinka olisi
voinut väittääkään, kun sodan jälkeistä ulkopoliittista suuntaustamme ei silloin
edes ollut.1551
Mk torjui myös väitteet Kekkosen liittoutumisesta Kansanpuolueen1552 tai kommunistien kanssa. Lehti julkaisi ajoittain erittäin kriittisiä kirjoituksia äärivasemmistoa vastaan.
Kuvaava oli Eino Kilvestä esitetty arvio: ”Barrikaadilinjan julmimpia hahmoja.”1553 Mk
kehotti äänestäjiä pysymään valppaana kommunistien varalta, koska niiden ”soluttautumistaktiikka on sitten viime puoluekokouksen valtavasti tehostunut”.1554 Lehti torjui
”kuiskuttelut”, joiden mukaan Kekkonen valittaisiin presidentiksi kommunistien äänillä.
”Skdl ei ole koskaan ilmoittanut Kekkosta kannattavansa, päinvastoin on sen kiistänyt.”1555 Pakinoitsija Tompan Tuomonkaan mielestä ei ollut mitään viitteitä siitä, että
Maalaisliiton ehdokas saisi presidentinvaaleissa äärimmäisen vasemmiston kannatuksen.
Toisaalta hän ei ymmärtänyt myöskään pitkälle vietyjä uhkakuvia kommunistien mahdollisesti Kekkoselle antaman tuen seurauksista. ”Mitä ennenkuulumattoman kauheaa silloin tapahtuisi?” Olihan Paasikivikin saanut vielä edellisissä presidentinvaaleissa äärivasemmiston ääniä.1556
Mk ei tyytynyt vain torjumaan Kekkoseen kohdistettuja kommunistiepäilyjä. Lehti teki
myös vastahyökkäyksiä. Erityisesti Fagerholmin pyrkimys irtaantua tyystin kommunisteista aiheutti huolta. Olihan hän lehden mukaan ponnistellut sodan jälkeen useita vuosia
1549.
1550.
1551.
1552.
1553.
1554.
1555.
1556.

Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 13.10.1955.
Ks. esim. ”Menikö vinoon?” (jk.). 22.10; Hela, ”Lisää ”gallupeista”” (pak.). Mk 13.11.1955.
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 13.1.1956.
Ks. esim. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 18.6; 23.6; ”Kumman kokoomus valitsee?”. Mk
10.12.1955.
Hela, ”Sovittelijoita” (pak.). Mk 4.11.1955. Ks. myös esim. ”Kenenkä varassa?”. 31.8.1955; ”Eino Kilpi
nolossa tilanteessa” (uutinen). Mk 11.1.1956.
Hela, ”Kannatamme” (pak.). Mk 14.5.1955.
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 18.1.1956.
Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). Mk 30.11.1955.
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sosialidemokraattien ja kommunistien yhteistyön puolesta.1557 Mk pitikin todennäköisenä, että kommunistit äänestäisivät lopulta Fagerholmia. ”Sos.dem. puolue avoimesti
kosiskelee kommunistien tukea”, Kessu-Pekka väitti. Tosin hän ei pitänyt mahdottomana
sitäkään, että äärivasemmisto antaisi tukensa ”Hella Vuolijoen vävypojalle”. ”Eikä tietysti
oikeistollakaan olisi mitään vastaan, jos kommunistit äänestäisivät Tuomiojaa.”1558
Mk arvioi vuoden 1956 presidentinvaalitaistelun parjauskampanjaa surullisena. Pääkirjoituksen tekijä etsi aggressiiviselle vaalitaistelulle yhtymäkohtia historiasta. Hän rinnasti
tapahtumia vuoden 1931 presidentinvaaleihin, jolloin äärioikeisto oli hyökännyt presidentti Ståhlbergiä vastaan. Tälläkin kertaa paheksuntaa oli Mk:n mukaan herättänyt
nimenomaan oikeistoon lukeutuneen Kokoomuksen menettely. Puolue oli ”tavoilleen
uskollisena käyttänyt vääristelyyn ja vastapuolen mustaamiseen varoja ja voimaa enemmän kuin omansa kiittämiseen”.1559 Lehti tulkitsi Kokoomuksen Kekkos-parjauksen puolueen sisäisen tuskan ja turhautuneisuuden ilmentymäksi. ”Tämä kaikki on osoituksena
hädästä, selvästä hädästä.”1560 Toisaalta vaalitaistelun ankara Kekkos-vastaisuus osoitti
Mk:n mielestä Maalaisliiton ehdokkaan vahvuuden: ”Oikeisto- ja vasemmistopiirit vallanneen tavattoman hermostuneisuuden syyt ovat tietenkin löydettävissä siitä, että näillä
tahoilla pelätään Kekkosen menestyksen muodostuvan valitsijamiesvaaleissa niin suureksi, että hänen valitsemisensa tasavallan uudeksi päämieheksi ei ole estettävissä.”1561
Vaikka vuoden 1956 presidentinvaalitaistelu näyttäytyi Mk:lle negatiivisena, lehden
pääkirjoituksen tekijä löysi siitä myönteistäkin sanottavaa. Maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien välinen vaalitaistelu oli hänen mielestään sujunut ”joitakin yksittäistapauksia
lukuun ottamatta – melko maltillisesti”. Riitelyn kohteena olivat olleet ensisijaisesti asiat,
eivät henkilöt, mikä oli tärkeää tulevaa hallitusratkaisua ajatellen. ”Tällainen edesvastuullisuus on tyydytyksellä pantava merkille.”1562 Mk:n sopuisa tulkinta hallituspuolueiden
välisestä vaalitaistelusta on kiinnostava. Kritisoihan esimerkiksi SS voimakkaasti presidenttiehdokas Kekkosta. Myös Mk:n palstoilla arvosteltiin SDP:tta, erityisesti sen johtohenkilöihin lukeutunutta Väinö Leskistä: ”Väinö Leskinen ei ole maalaisliiton ja Kekkosen ystäviä.” Valitsijamiesvaalien lähestyessä Mk syytti sosialidemokraatteja halusta ryhtyä hallitusyhteistyöhön oikeiston kanssa. Ongelmallisinta oli kuitenkin se, että Leskisen
ja ”hänen kokoomuslaisten ystäviensä” yhteisenä tavoitteena oli lehden mielestä ”estää
Kekkosen pääsy presidentinlinnaan”.1563 Kokonaisuudessaan Mk:n propaganda sosialidemokraatteja vastaan jäi kuitenkin laimeaksi oikeistoon verrattuna.
Yhteenvetona voidaan todeta, että Mk:n vaalipropaganda säilytti perusluonteensa vuosien 1950 ja 1956 presidentinvaalitaisteluissa. Molemmilla kerroilla lehti keskittyi Kek1557. ”Tosiasioita Fagerholmista ”kommunismin vastustajana”” (art.). Mk 15.1.1956.
1558. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 13.7.1955.
1559. ”Vaalitaistelun piirteitä”. Mk 17.1.1956. Ks. myös esim. Hela, ”Kansa on sanonut sanansa” (pak.). Mk
19.1; Hela, ”Sokeudella lyötyjä” (pak.). Mk 21.1.1956.
1560. Hela, ”Toinen ääni kellossa” (pak.). Mk 11.10.1955. Ks. myös esim. ”Hätä on suuri” (jk.). Mk 10.1.1956.
1561. ”Kekkonen keskipisteenä”. Mk 16.1.1956.
1562. ”Vaalitaistelun piirteitä”. Mk 17.1.1956.
1563. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 14.12.1955. Ks. myös esim. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 16.6; Hela, ””Tasasuhtainen pari”” (pak.). 19.8; ”Ääniä Kotkankadulta” (pak.). 3.9;
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 14.9; NAX, ”Startti on alkanut” (pak.). 6.10; Hela, ”Toinen
ääni kellossa” (pak.). 11.10; ”Yhden messun arvoinen” (pak.). 12.10; ””Uskollisia loppuun saakka””
(pak.). 27.10; ”Erään sosialidemokraatin toivelevy” (jk.). 8.12; Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.).
16.12.1955; 4.1; ”Fagerholmin ’suora tie’” (jk.). 6.1; Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 8.1;
”Urho Kekkosen mainosten hävittäminen järjestettyä?” (uutinen). Mk 16.1.1956.
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kosen persoonan mainostamiseen ja kävi päättäväisesti häntä parjanneiden lehtien kimppuun. Keskeiset vaaliteemat kuitenkin vaihtuivat. Sisä- ja talouspolitiikan sijaan tuli vuoden 1956 presidentinvaaleissa ulko- ja maatalouspolitiikka, joista varsinkin ensiksi mainitun asema korostui. Mk piti vuoden 1956 vaalitaistelussa Kekkosta ulkopolitiikassa korvaamattomana. Hänen valintansa tasavallan presidentiksi olisi toteuttanut lehden mukaan
luonnollisen perimysjärjestyksen Suomen ulkopolitiikan johdossa. Vain Kekkosella oli
Mk:n mielestä edellytykset jatkaa Paasikiven–Kekkosen linjaa.
Vuoden 1950 presidentinvaaleissa vaalitaistelua häiritsi presidentti Paasikiven ehdokkuus. Hänen varpailleen ei haluttu tietoisesti astua. Vuoden 1956 vaaleissa tilanne oli toinen. Tällöin Mk:n mielipiteenmuokkaus jakautui selkeästi kahteen kokonaisuuteen.
Ensimmäinen koostui kirjoituksista, jotka keskittyivät vain ja ainoastaan Kekkosen kehumiseen. Hänet esitettiin laajojen kansalaispiirien ehdokkaana ja ylivertaisena kilpailijoihinsa nähden. Toisen kokonaisuuden muodostivat kirjoitukset, joissa keskityttiin vastapropagandaan. Poliittisten vastustajien syytökset Kekkosta vastaan torjuttiin. Merkittävä
osa siitä kohdistui oikeistolehdistöön, erityisesti Kokoomuksen US:een. Sosialidemokraattien pää-äänenkannattaja, kuten muutkin johtavat lehdet, jätettiin huomattavasti
vähemmälle huomiolle. Vuoden 1950 presidentinvaaleissa SS ja erityisesti sen pakinoitsija Jahvetti (Jahvetti) joutuivat toistuvasti Maalaisliiton pää-äänenkannattajan hampaisiin. Sen sijaan oikeistokritiikki suunnattiin tällöin pikemminkin yksittäisiin maakuntalehtiin kuin Kokoomuksen päälehteen ja sen kirjoittajiin.
Mk:n Kekkos-propaganda oli vuoden 1956 presidentinvaaleissa huomattavasti
mittavampi kuin edellisissä. Oman ehdokkaan puolesta taisteltiin väsymättä ja vastustajia
iskettiin säälittä. Merkitystä oli vain Kekkosen menestyksellä. Hänen valintaansa tasavallan päämieheksi pidettiin välttämättömänä maalle suotuisan tulevaisuuden kannalta.
Kaikki muut vaihtoehdot selitettiin enemmän tai vähemmän epäilyttäviksi. Kekkos-vastarinnan jyrkkyys kuitenkin yllätti. Mk luonnehtikin käytyä vaalitaistelua henkilöön käyvän kirjoittelun osalta masentavaksi. Tässä mielessä tunnelmat olivat samat kuusi vuotta
aiemmin. Maassa oli lehden mielestä suoritettu toistamiseen poliittiset haukkujaiset, ja
parjattavana oli jälleen sama mies.
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Kuva 32. Kalle Patoluoto, Mk 20.1.1956.

7.4 ”Vahdinvaihto linnassa”
7.4.1 ”Loistava voitto” jo valitsijamiesvaaleissa
Kansa kävi vaaliuurnilla 16.–17.1.1956. Räiskyvä vaalitaistelu sai ihmiset liikkeelle.
Äänestysvilkkaus kohosi 73,4 prosenttiin, mikä oli korkeampi kuin koskaan aikaisemmin
valitsijamiesvaaleissa1564. Kekkosen vaaliliitto keräsi annetuista äänistä suurimman potin
(510 783). Tulos koheni vuoden 1950 presidentinvaaleista noin 200 000 äänellä, mikä
oikeutti 88 valitsijamieheen. Toiseksi tullut K.A. Fagerholm sai 72, Sakari Tuomioja 57,
Eino Kilpi 56, Ralf Törngren 20 ja Eero Rydman 7 valitsijamiestä taakseen. Tulos jätti
presidentinvaalien lopullisen ratkaisun avoimeksi. Yksikään ehdokas ei saanut äänivyöryä, joka olisi sinetöinyt voiton jo ennalta. Alkoi kiivas kauppa valitsijamiesten äänistä.1565
1564. Aiempien valitsijamiesvaalien äänestysprosentit olivat seuraavat: 1925 39,7 %; 1931 47,3 %; 1937 57,8
%; 1950 63,8 %. Eduskuntavaalien äänestysprosentti kohosi yleensä valitsijamiesvaaleja korkeammaksi.
Esim. 1951 eduskuntavaaleissa äänesti 74,6 % ja 1954 79,9 % äänioikeutetuista. SVT 1956, 5.
1565. SVT 1956, 7; Hokkanen 2002, 327–328.
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Mk oli tyytyväinen Kekkosen vaaliliiton menestykseen. ”Loistava voitto”, lehti kirjoitti.1566 Äänivyöry yllätti suuruudellaan ”jopa osittain omatkin”. Tulos oli kansan ”kiistaton vastaus”1567 siihen, kuka oli sopivin tasavallan päämiehen paikalle: ”Loppuvalinnassa ei pitäisi olla aprikoimista.”1568 Mk varautui kuitenkin pahimpaan. ”Jos kävisi niin,
että Kekkosesta ei tulisikaan presidenttiä, niin sopii lohduttautua sillä, että jäipä väkevä
mies tekemään edelleen työtä maaseudun ja Maalaisliiton puolesta”, Kessu-Pekka (Pentti
Sorvali) selitti.1569 Mk torjui oikeistossa virinneen ajatuksen ”mustasta hevosesta” varsinaisen vaalitoimituksen toisella kierroksella. ”Olisipa se somaa peliä”, pääkirjoituksen
tekijä totesi. Hän selitti ehdotetun menettelyn ongelmallisuutta: ”Vaalit lyötäisiin leikiksi
ja kansan mielipiteen ilmaisu tehtäisiin merkityksettömäksi.”1570 Mk arvosteli voimakkaasti myös US:n ja HS:n pyrkimyksiä himmentää Kekkosen voiton suuruutta. ”Ne esittävät kilpaa syitä, jotka antoivat Kekkoselle muka ansiottomasti tuulta purjeisiin”, pääkirjoituksen tekijä valitti ja korosti, että ”Kekkosen menestys johtui ennen kaikkea Kekkosesta itsestään”.1571
Myös US suhtautui valitsijamiesvaalien tulokseen myönteisesti. Tuomiojan vaaliliiton
menestyminen oli lehden mielestä ”odottamattoman hyvä”, vaikka Kokoomuksen ja Kansanpuolueen yhteisehdokas olisi saattanut johtaa vieläkin ”onnellisempaan” tulokseen. US
kommentoi vaalitulosta muilta osin happamasti ja totesi loppuratkaisun jääneen avoimeksi. Kekkosen ”kieltämättömän menestyksen” lehti selitti lähinnä kommunistien
äänestyskäyttäytymisellä. Se arveli myös sosialidemokraattisen pienviljelijäväestön ääniä
menneen Maalaisliiton hyväksi. Kekkosen vaalitulokseen vaikuttivat US:n mielestä myös
Porkkalan palautus ja sen hyödyntäminen hänen henkilökohtaisessa vaalipropagandassaan sekä Paasikiven nimellä ratsastaminen. Toisaalta lehti antoi tunnustusta Kekkosen
tukijoukoille, joiden ”sitkeä ja pitkäaikainen” työ sai valitsijamiesvaaleissa palkintonsa.1572 Kaikesta huolimatta US kehotti unohtamaan repivän vaalitaistelun. Oli aloitettava rakentava yhteistyö, jos haluttiin ”välttyä sattumanvaraiselta loppuratkaisulta”.1573
Kansandemokraattien VS kommentoi valitsijamiesvaalien tulosta rauhallisesti kommunistien heikohkosta menestyksestä huolimatta: ”Vuoden 1950 presidentinvaaleihin verrattuna äänissä oli toki hiljaista eteenpäin menoa.” Kilven mahdollisuudet nousta presidentiksi riippuivat lehden mukaan työväenluokan yhtenäisyydestä ja kolmen suuren yhteistoiminnasta. Siinä piili VS:n mielestä myös ”todellinen tie eteenpäin”. Toisaalta Kekkosen
vaalivoitto oli lehden mukaan kiistaton. Sitä oli turha selittää kommunistien ääniin perustuvaksi, vaikka pientä äänten siirtymistä Maalaisliiton hyväksi ei lehdessä kiellettykään.

1566. ”Kekkosen vaaliliiton loistava voitto” (uutinen). Mk 18.1.1956. Ks. myös ”Kekkosen vaalivoitto”;
Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 18.1; Hela, ”Kansa on sanonut sanansa” (pak.). 19.1; ”Kahakan
päätyttyä” (pilapiirros). 20.1; Hela, ”Sokeudella lyötyjä” (pak.). Mk 21.1.1956.
1567. ”Kiistaton vastaus” (uutinen). Mk 19.1.1956.
1568. ”Kansan vastaus”. Mk 19.1.1956.
1569. Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). Mk 12.2.1956.
1570. ”Kansan vastaus”. Mk 19.1.1956. Ks. myös Hela, ”Vaaliin valmistaudutaan” (pak.). 10.2; ””Mustat” laskelmat”; Hela, ”Onko otsaa?” (pak.). Mk 14.2.1956.
1571. ”Jälkipeluu käynnissä”. Mk 20.1.1956. Ks. myös Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 22.1; Mk
7.2.1956.
1572. ”Ei selvinnyt”. US 19.1.1956.
1573. ”Vaalien jälkeen”. US 18.1.1956. Ks. myös Vaalitarkkailija, “Suunta oikealle” (art.). 19.1; Alfa, ”Vieläkin
vaaleista” (pak.). 21.1; Timo, ”Meitä on monia” (pak.). 22.1; Vaalitarkkailija, ”Vaalimatematiikkaa”
(art.). 25.1; Timo, ”Meille vierasta tyyliä” (pak.). 5.2; ”Presidentinvaali lähestyy”. 7.2; ”Ratkaisun päivä”.
US 15.2.1956.
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”Vaikka on tahdottu väittää SKDL:n menettäneen ääniä maalaisliitolle, olisi siis korkeintaan kysymys noista 13 000:sta, jos siitäkään.” VS:n pääkirjoituksen tekijä viittasi ääntenlisäykseen, jonka Maalaisliitto oli saavuttanut 1954 eduskuntavaaleihin nähden. Kommunistiäänten lievä hajaantuminen ei kuitenkaan ollut vaikuttanut presidentinvaalien yleissuuntaan, mikä oli lehden mielestä ”ilmeisen selvä”.1574 VS suuntasikin varsinaisiin vaaleihin luottavaisena. Lehden pakinoitsija vakuutti ryhmän pysyvän Kilven takana viikkoina, ”joina kansan pitää katsella entistä, nykyistä ja tulevaa ilman silmälappuja”.1575
Toisaalta VS suhtautui avoimen myönteisesti Kekkoseen: ”Iloitsemme todella siitä, että
Kekkonen veti enemmän porvarillisia ääniä kuin Tuomioja.” Myös Kekkos-propagandan
keskeisin vaaliteema sai kiitosta: ”Kun Kekkosen vaaliliitto lähti vaaliin Paasikiven linjan, rauhan ja ystävyyden tunnuksin, niin hyvä oli sekin.”1576
Myös Hbl säilytti malttinsa, vaikka puolueen presidenttiehdokkaan vaalimenestys jäikin vaatimattomaksi. Lehti arveli vaalitappion syyksi Törngrenin jo ennakolta vähäisiksi
arvioidut menestymismahdollisuudet. Äänestäjiä oli siirtynyt sekä Tuomiojan että Fagerholmin leireihin.1577 Valitsijamiesvaalit jättivät kuitenkin loppuratkaisun avoimeksi, eikä
Hbl uskonut esimerkiksi Kekkosen vaalivoitolla olevan siihen vaikutusta. ”Yksikään
ehdokkaista ei kohoa niin ratkaisevasti ja päättäväisesti muiden yläpuolelle, että tällä hetkellä olisi mahdollista osoittaa tuleva presidentti.” Lehti mukaili US:n näkemyksiä Kekkosen hyvän vaalimenestyksen syistä. Muuten Hbl keskittyi jo ratkaisevaan vaalipäivään.
Presidentiksi piti lehden mielestä valita ”yleisesti kannatusta nauttiva ja kaikkien spontaanisti hyväksymä ehdokas”.1578
HS oli vaitelias Kekkosen vaalivoitosta. Lehti kiinnitti kuitenkin huomiota siihen,
etteivät vaalitaistelun rumat piirteet olleet aiheuttaneet ”mitään takaiskua” Maalaisliiton
ehdokkaalle.1579 Kekkosen menestys yllätti valtakunnan ykköslehden. Maalaisliiton presidenttiehdokkaan vaalivoitto selittyi sen mielestä kuitenkin helposti. ”Pääministerimme
vaalivoitosta on annettava kohtuullinen osa Paasikivelle”, HS:n pääkirjoituksen tekijä
vaati. Hän piti pahana tapaa, jolla tasavallan presidentin nimeä oli käytetty hyväksi Kekkos-propagandassa. Kyseinen ”vaalitemppu” oli tuonut hänen mielestään Kekkoselle
”muuten selittämättömän” ääntenlisäyksen. HS antoi tunnustusta myös Maalaisliiton
tehokkaalle vaalityölle. Ratkaisevaan vaalitoimitukseen oli lehden mukaan lähdettävä
kuitenkin ”monimutkaisten ja tavallaan luonnottomienkin yhdistelmien tietä”.1580
HS tiedosti ehdokkaansa Eero Rydmanin mitättömät menestymismahdollisuudet ratkaisevassa äänestyksessä. Lehti kehottikin hyväksymään lopputuloksen, olipa se sitten
mikä tahansa. Kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun ei sen mielestä ollut edellytyksiä, joten valitsijamiesten tekemä ratkaisu oli joka tapauksessa hyväksyttävä. HS:n pääkirjoituksen tekijä esitti kuitenkin kaksi toivomusta vaalipäivää ajatellen. Ensinnäkin
tasavallan päämiehen valinnassa tuli hänen mielestään päätyä mahdollisimman laajoja
kansalaispiirejä tyydyttävään tulokseen. Kirjoittaja arveli ratkaisun tapahtuvan Kekkosen
ja Fagerholmin välillä. Toiseksi pääkirjoituksen laatija toivoi, ettei ratkaisu ”lankeaisi jon1574. ”Selvä pohja”. VS 19.1.1956.
1575. Utelias, ”Kuka voitti tai hävisi?” (pak.). VS 19.1.1956.
1576. Suihku, ”Töminää” (pak.). VS 20.1.1956. Ks. myös Suti, ”Puntarointia” (pak.). 21.1; ”Nyt olisi helpompaa”. VS 9.2.1956.
1577. ”Elektorsvalets facit”. Hbl 19.1.1956.
1578. ”Den 15 februari”. Hbl 14.2.1956. Ks. myös ”Medan resultatet uträknas”. Hbl 18.1.1956.
1579. ”Hätäilyä”. HS 24.1.1956.
1580. ”Tässä sitä ollaan”. HS 19.1.1956.
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kin ehdokkaan hyväksi vain muutaman äänen enemmistöllä”. Niukka ääniero jättäisi
hänen mukaansa ulkopuolisille kuvan Suomesta poliittisesti ”epävakaisena” ja erimielisenä maana.1581
SS tunnusti Kekkosen saaneen valitsijamiesvaaleissa ”selvän johtoaseman”. Voiton
takeina olivat sen mielestä maalaisliittolaisten lisäksi kommunistit ja osa kokoomuslaisista. Fagerholm tuli ”hyvänä kakkosena”, mutta 16 äänen tappio Kekkoselle harmitti.
SS:n ärtyneisyyttä lisäsi voitonvarmuus, jolla Maalaisliitto suuntasi varsinaisia presidentinvaaleja kohti. ”Parasta käsittääksemme kuitenkin olisi esimerkiksi maalaisliitossa päin
hieman hillitä kirmaavaa pollea”, pääkirjoituksen tekijä neuvoi hallituskumppaniaan ja
selitti, ”ettei ajettaisi aidanseipäisiin”.1582 Lehti kuittasi Mk:n käsityksen siitä, että valitsijamiesvaaleissa eniten ääniä kerännyt ehdokas olisi ehdottomasti valittava presidentiksi
tokaisulla ”hölynpölyä.”1583 SS:n Kekkos-kritiikki yltyi varsinaisen vaalipäivän lähestyessä. Pekka Punnus todisteli helmikuun 7. päivänä 1956 Maalaisliiton kielipolitiikan kaksinaamaiseksi, jopa ruotsalaisvastaiseksi. Kekkosen presidentiksi tulo olisikin kirjoittajan
mielestä omiaan huonontamaan ”eri kieliryhmien välisiä suhteita”. Punnus yritti näin varmistaa RKP:n valitsijamiesten tulon lopullisessa äänestyksessä Fagerholmin taakse. Puolueen 20 valitsijamiestä olivat ratkaisevassa asemassa presidentinvaalien lopputuloksen
suhteen.1584 SS ennakoikin helmikuun 15. päivän vaalitoimituksesta hermoja raastavaa.
”Alkaa kannunvalanta ja propaganda, jossa totisesti koetellaan, kenen kynnet ja kannat
kestävät”, lehti kirjoitti. Se luotti Fagerholmin mahdollisuuksiin ja vakuutti SDP:n rivien
pysyvän koossa.1585

7.4.2 Uusi päämies – ”rauhallisen ja onnekkaan tulevaisuuden
varmistaja”
Puolueiden välille ei saatu muodostettua vaaliliittoja varsinaisen vaalitoimituksen ensimmäisellä kierroksella tiiviistä neuvotteluista huolimatta. Valitsijamiehet äänestivät alkuperäisten suunnitelmiensa mukaisesti kukin omaa ehdokastaan (Taulukko 8). Toista kierrosta edelsi ennennäkemätön taktikointi, kun kaikkiaan 300 valitsijamiestä ryhtyi puimaan
äänestyskäyttäytymistään. ”En ole milloinkaan ennen enkä jälkeen kokenut sellaista neuvottelujen, ennustusten, huhujen ja nopeasti vaihtuvien tietojen tulvaa eduskuntatalossa
kuin 15. helmikuuta 1956”, Johannes Virolainen kertasi toista kierrosta edeltäneitä tunnelmia eduskunnassa. ”Paine nousi koko ajan.”1586
Toista kierrosta edeltäneet neuvottelut muuttivat vaaliasetelmaa. Kokoomus, RKP ja
Suomen Kansanpuolue turvautuivat ”mustaan hevoseen”, J. K. Paasikiveen.1587 Tun1581. ”Vaikea valinta”. HS 14.2.1956. Ks. myös Kari, (pilapiirros). HS 14.2.1956.
1582. ”Presidenttikeskustelu”. SS 22.1.1956. Ks. myös esim. Nikodemus, ”Häpeäisivät ensin entisiään” (pak.).
21.1; ”Edustavat nekin jotakin” (pak.). 26.1; ”Mitäs tykkäätte ehdotuksesta” (pak.). SS 10.2.1956.
1583. ”Tuttu tilanne” (jk.). SS 20.1.1956. Ks. myös Pilatus, ”Iltahorisontti” (pak.). 22.1; Nikodemus, ”Suosiollisesti huomioonotettavaksi” (pak.). SS 5.2.1956.
1584. Pekka Punnus, ”Kaksinaamaisuutta” (mpk.). SS 7.2.1956. Ks. myös esim. Vaihdokas, ”Malttia ja oikeudenmukaisuutta kaivataan” (pak.). SS 13.2.1956.
1585. ”Se on täytetty” (jk.). SS 18.1.1956.
1586. Virolainen 1984, 291.
1587. Jakobson 1981, 86; J.K. Paasikivi 15.2.1956. Paasikivi 1986, 527–528; Suomi 1990, 491–494.
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nelma kiristyi. ”Valitsijamiehet alkoivat hermostua ja vaatia, että vaalitoimitusta oli jatkettava”, muistelee Virolainen, mutta totesi Maalaisliiton ryhmän pysyneen levollisena:
”Havaitsimme, että Kekkosen `pokka piti´.”1588 Paasikiven vetäminen ”mustaksi hevoseksi” ei tehonnut odotetulla tavalla ja toisen kierroksen tulos muodostui ennakkokaavailujen mukaiseksi. Fagerholm sai 114, Kekkonen 102 ja Paasikivi 84 valitsijamiestä taakseen. Kolmannelle kierrokselle selvisivät vaalikäytännön mukaisesti kaksi eniten ääniä
saanutta ehdokasta, Fagerholm ja Kekkonen.1589
Myös vaalien kolmatta kierrosta edelsi taktikointi. Maalaisliitto ja SDP ryhmittyivät
omien ehdokkaidensa taakse. Kokoomus ja RKP päätyivät muutamia soraääniä lukuun
ottamatta Fagerholmin taakse, kuten näiden puolueiden johtavien lehtien kirjoittelustakin
saattoi aavistella. SKDL:n suhteen oikeistolehtien ennustukset toteutuivat: puolueen valitsijamiehet asettuivat Kekkosen kannalle.1590 Sen sijaan Suomen Kansanpuolueen valitsijamiesten lopullisista aikeista ei tiedetty. Ryhmään kuului seitsemän valitsijamiestä, joten
siitä tuli, kuten Max Jakobson on todennut, vaalien vaa’an kieli.1591 Kuudetta tuntia jatkunut vaalitoimitus päättyi lopulta äärimmäisen täpärästi Kekkosen voitoksi. Eduskunnassa oli hiljaista ja kansa jännitti radioiden ääressä, kun äänestyslippujen lukijana toiminut Väinö Leskinen toisti Urho Kekkosen nimen 151 ja K. A. Fagerholmin 149 kertaa.
Urho Kekkosesta tuli tasavallan kahdeksas presidentti. Juhlalliset virkaanastujaiset pidettiin 1.3.1956.1592
Taulukko 8. Vuoden 1956 presidentinvaalien tulos vaalikierroksittain.
Ehdokas

1. kierros

2. kierros

Kekkonen

88

102

3. kierros
151

Fagerholm

72

114

149

Tuomioja

57

-

-

Kilpi

56

-

-

Törngren

20

-

-

Rydman

7

-

-

Paasikivi

-

84

-

Lähde: Suomi 1990, 483, 496–497

Vaalitaistelun aikana käyty sanasota antoi aiheen odottaakin, että lehdistö suhtautui
Kekkosen valintaan ristiriitaisesti. Luonnollisesti tyytyväisin saavutettuun tulokseen oli
Mk, joka kirjoitti: ”Valitsijamiesten enemmistö suoritti käsityksemme mukaan ratkaisun,
joka on Suomen kansalle ja maalle eduksi ja onneksi.” Valtakunnan johtoon nousi sen
mielestä mies, ”joka nykyisenä aikana tällä paikalla tarvitaan”. Maalaisliiton pää-äänenkannattaja kuvasi loppuratkaisua dramaattiseksi, mutta odotetuksi. Edes oikeiston ”ruma
taktikointi” ei kyennyt estämään valinnan päättymistä ”toivotulla tavalla”. Mk:n pääkirjoituksen tekijä ei pitänyt siitä, että Paasikivi vedettiin ”mustaksi hevoseksi”. Ansiokkaan
valtiomiehen sekoittaminen vaalitoimitukseen osoitti hänen mielestään oikeiston vaalitak1588. Virolainen 1984, 291.
1589. Jakobson 1981, 86–87; Virolainen 1984, 288–292; J.K. Paasikivi 15.2.1956. Paasikivi 1986, 527–528;
Suomi 1990, 491–496.
1590. Neuvostojohto puuttui presidenttipeliin Kekkosen hyväksi. Ks. esim. Rentola 1997, 396–411.
1591. Jakobson 1981, 88.
1592. Salminen 1982, 52–53; Virolainen 1984, 295–296; Suomi 1990, 482–497.
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tikoinnin häikäilemättömyyden. ”Sen fanaattisena vaikuttimena oli käyttää kaikkia mahdollisia konsteja voidakseen estää pääministeri Kekkosen valitseminen.”1593 Kaikesta
huolimatta Kekkonen selvitti tiensä tasavallan päämiehen paikalle. Mk:n pääkirjoituksen
tekijä katsoikin luottavaisesti tulevaisuuteen:
Kun Urho Kaleva Kekkonen astuu nyt tasavallan presidentin virkaan, voi Suomen
kansa luottaa siihen, että ohjat ovat edelleen kokeneissa ja taitavissa käsissä.
Uudelle tasavallan presidentille on toivotettava onnea ja menestystä vaativassa
työssään tämän maan ja kansan hyväksi. Saakoon uusi presidentti kaikkien kansalaispiirien taholta osakseen luottamusta ja tukea.1594
Myös kansandemokraattien VS oli tyytyväinen tulokseen, vaikkei ratkaisu ollutkaan
”se, jota Suomen työtätekevä kansa ensisijaisesti toivoi”.1595 Lehti selitti kommunistien
äänestyskäyttäytymisen perustuneen ulkopoliittisiin näkökohtiin: ”Antoivat äänensä pääministeri Urho Kekkoselle tukeakseen hänen pyrkimyksiään rauhanomaisen rinnakkaiselon sävyttämän ulkopolitiikan johtamisessa ja jatkamisessa.”1596 Vaikka Kekkosen
nousu tasavallan presidentiksi vain yhden äänen erolla askarrutti, lehti oli ”valmis niin
kuin tähänkin asti häntä tukemaan”. VS riemuitsi oikeiston vaalitaktikoinnin epäonnistumisesta. ”Taantumuksen häikäilemätön ja osittain arvottomia menettelytapoja käyttävä
yritys saada maan ulkopoliittinen suunta muuttumaan ja sisäpolitiikka takaisin 30-luvun
menettelytapoihin epäonnistui täydelleen.”1597 Sosialidemokraatit olivat lehden mielestä
yhteistyökyvyttömyydellään ”pakottaneet” kansandemokraatit liittoutumaan ”jäljelläolevien työtätekeviä ihmisiä edustavien ryhmien kanssa torjumaan kokoomuksen pyrkimykset”. Torjuntavoitto saavutettiin Maalaisliiton ehdokasta tukemalla.1598
HS:n Kekkos-suhteessa tapahtui muutos presidentinvaalien jälkeen. Vuosikausia valtakunnan päälehden ja pitkäaikaisen pääministerin suhteet olivat olleet viileät. Kekkosen
valintaan lehti suhtautui tyynesti, jopa myönteisesti. Pääkirjoituksessa annettiin hänelle
tunnustusta: ”Tasavallan korkeimpaan virkaan hän on erittäin pätevä.” Odotukset olivatkin korkealla: ”Hän on ollut meidän ehkä näkyvin ja tarmokkain puoluemiehemme ja voidaan odottaa, että hän nyt uudessa asemassaan hoitaa koko maan ja kansan asioita yhtä
sitkeästi ja antaumuksella kuin aikaisemmin omaa puoluettaan.”1599 HS vaati eri kansalaispiirejä olemaan lojaaleja Kekkoselle, joka oli noussut perinteisesti julkisen arvostelun
yläpuolella olevaan asemaan. Lehden pilapiirtäjä Kari piirsi Kekkosesta juhlamuotokuvan, jota täydensi yksinpuhelu: ”Miltäkö minusta tuntuu? Aivan kuten miehestä, joka on
menettänyt kultakaivoksen…”1600 Valtakunnan ykköslehti näyttää haudanneen menneet
ja suunnanneen katseensa tulevaisuuteen:

1593. ”Presidentin vaali”. Mk 16.2.1956. Ks. myös esim. ”Karvastelua oikealla”; ”Olikohan loppuun asti harkittua?” (jk.); Hela, ”Surkea näytelmä” (pak.). 17.2; ”Vaalin kaiku ulkomailla”; Kessu-Pekka, ”Pekan päiväannos” (pak.). 18.2; Hela, ””Vähitellen lauhtuvaa”” (pak.). 21.2; ”Kirkko politiikan polttopisteessä”.
23.2; Tompan Tuomo, ”Pilkkeitä” (pak.). 24.2; ”Kiusallinen kysymys” (jk.). 25.2; Hela, ”Vahdinvaihto
linnassa” (pak.). Mk 29.2.1956.
1594. ”Tasavallan päämies vaihtuu”. Mk 1.3.1956.
1595. ”Presidentinvaalin tulos”. VS 16.2.1956.
1596. ”Kekkonen tuli” (uutinen). VS 16.2.1956.
1597. ”Presidentinvaalin tulos”. VS 16.2.1956. Ks. myös Suti, ”Ylenkatsottu kanto” (pak.). VS 17.2.1956.
1598. ”Vaali ja työväen yhtenäisyys”. VS 17.2.1956. Ks. myös Suti, ”Nöyryyttä ja röyhkeyttä” (pak.). 21.2;
”Salkkusota” (pak.). 25.2; ”Päämies vaihtuu”. VS 1.3.1956.
1599. ”Presidentin vaali 1956”. HS 16.2.1956.
1600. Kari, ”Juhlamuotokuva Da Vincin tyyliin” (pilapiirros). HS 17.2.1956.
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Älköön sitä, mitä mies on poliittisesti ollut ennen, luettako rasitukseksi uudelle
presidentille enempää kuin sitä on luettu hänen edeltäjilleenkään. Samalla kun vastavalitulle presidentille toivotetaan onnea ja johdatusta korkeaan tehtäväänsä, on
lausuttava julki vakaumus, että Suomen kansa, myös hävinnyt osapuoli, antaa
hänelle kaiken sen lojaalisuuden ja tuen, minkä se on tottunut valtionpäämiehelle
antamaan.1601

Kuva 33. Kari Suomalainen, HS 17.2.1956.
1601. ”Presidentin vaali 1956”. HS 16.2.1956. Ks. myös esim. ”Jälkipuhetta”. 18.2; Tyytyväinen äänestäjä,
”Pettyneille äänestäjille” (yl.osasto). 26.2; ”Presidentin vaihdos”. HS 1.3.1956. Kekkosen mielestä ”tasavallan presidenttiä meidän oloissamme pitäisi saada arvostella”. Kekkonen 1983, 81.
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7.4.3 ”Vaalien tulos ei ollut se, jota me olimme toivoneet”
Kekkosen valitseminen tasavallan presidentiksi oli pettymys oikeiston pää-äänenkannattajille. ”Vaalin tulos ei ollut se, jota me olimme toivoneet”, US:n pääkirjoitus kiteytti.
”Samalla tavoin tunnetaan varsin laajoissa piireissä”, sen tekijä otaksui. Pääkirjoituksessa muistutettiin, että Kekkonen joutuu astumaan virkaansa ”kansan mielialojen ollessa
hyvin jakautuneina”. Hbl:n ja US:n pettymystä viestitti myös se, ettei lehtien kirjoituksista juuri löytynyt positiivisia kannanottoja uutta presidenttiä kohtaan, vaikka hänen poliittista kokemustaan ei kukaan ollut asettanutkaan kyseenalaiseksi. Kekkosen urakkana oli
oikeistolehtien mukaan osoittaa kansan piirissä vallinneet epäilyt aiheettomiksi. ”Uuden
presidentin kyky sovittaa vastakkaisia tahtoja tulee aivan varmasti kovalle koetukselle jo
hänen virka-aikansa alussa”, Hbl:n pääkirjoituksen tekijä ennakoi ja viittasi tuleviin hallitusneuvotteluihin.1602 Kekkosen toivottiin kasvavan puoluepoliitikosta valtiomieheksi,
”joka näkee tämän kansan yhtenä kokonaisuutena ja antaa arvoa myös niille ajatussuunnille ja mielipiteille, jotka eivät ole hänen omiaan”.1603
Kriittisistä kannanotoistaan huolimatta US muistutti, että vaalitulos oli ”otettava vastaan”. Olivathan sen ratkaisseet kansan valtuuttamat valitsijamiehet, vaikkakin lehteä harmitti erityisesti Suomen Kansanpuolueen äänestymiskäyttäytyminen, jota se piti ”selkärangattomuudessaan” sellaisena, jolle oli ”turha hakea vertaa”.1604 Kekkosen katsottiin
jääneen kiitollisuuden velkaan kommunisteilla ja nähtäväksi jäi, millä tavalla se sai ”palkintonsa hyvästä käytöksestään”1605. Yleisönosastossa keskustelu kävi niin kiihkeäksi,
että US lopetti kirjoitusten julkaisun ”asian laadun ja presidentin aseman vuoksi”.1606
Päätös purettiin kuitenkin pari päivää myöhemmin, kun kävi selväksi, etteivät muut johtavat sanomalehdet noudattaneet US:n esimerkkiä.1607
Oikeiston lisäksi haavoja jäivät nuolemaan myös sosialidemokraatit. Fagerholmin
yhden äänen tappio Kekkoselle viimeisellä kierroksella kiusasi. SS vieritti vaalitappion
syyn kommunisteille, jotka olivat ”viimeistä miestä myöten” antaneet äänensä Kekkoselle. ”Kommunistit itse asiassa kävivät vaalitaistelunsa sen hyväksi”, lehti valitti. Kiitosta ei herunut myöskään oikeistolle, jonka käyttäytyminen oli lehden mielestä osoittautunut ”surkeaksi”. SS arvosteli pääkirjoituksessaan porvarillisten vaaliliittojen valitsijamiehiä, jotka vetivät iäkkään Paasikiven mukaan toiselle äänestyskierrokselle. ”Kun sen
omilla ehdokkailla ei ollut mahdollisuuksia, yritettiin perääntymistietä tavalla, joka ei ole
kunniaksi enempää kokoomukselle kuin ruotsalaisille tai kansanpuolueellekaan”, kirjoituksen tekijä pahoitteli.1608 Myös ratkaisevan äänen antajaa etsittiin kiivaasti. ”Ketä
kukin äänesti?” SS:n etusivulla kysyttiin välittömästi vaalipäivää seuranneessa nume-

1602. ”Presidentvalet”. Hbl 16.2.1956.
1603. “Vaalien tulos”. US 16.2; ”Presidentvalet”. Hbl 16.2.1956.
1604. “Vaalien tulos”. US 16.2.1956. Ks. myös ”Kring presidentvalet”. 17.2; ”Tio år vid statens roder”. Hbl 1.3;
Olli, ”Pitkä istunto” (pak.); ””Kiistanalainen presidentti”” (kirjeenvaihtajan raportti). 16.2; Timo, ”Viikon
varrelta” (pak.); Kaulus köyhä, ”Kansanpuolueen keikaus” (yl.osasto); Kansanpuoluetta valitettavasti
äänestänyt, ”Kansanpuolueen itsemurhako?” (yl.osasto); Kadun mies, ”Jälkimietteitä vaaleista”
(yl.osasto). 19.2; P.T.P., ”Vaalikeskustelua” (yl.osasto). 23.2; ”Valtion päämiehen vaihtuessa”. US
1.3.1956.
1605. ”Presidentvalet”. Hbl 16.2.1956.
1606. ”Presidentinvaalin” (ilmoitus). US 21.2.1956.
1607. ”Vaalikeskustelua” (ilmoitus). US 23.2.1956.
1608. ”Tasavallan presidentin vaali”. SS 16.2.1956. Ks. myös Pilatus, ”Iltahorisontti” (pak.). SS 18.2.1956.
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rossa.1609 Sosialidemokraattien pää-äänenkannattaja varoi ottamasta kantaa Kekkosen
persoonaan. Valitsijamiesten ratkaisuun oli sopeuduttava, ja sen myös SS osaltaan lupasi
tehdä. ”Olemme ilmoittaneet tyytyvämme tulokseen ilman mitään itkuja”, pakinoitsija
Pilatus (Atte Pohjanmaa) ilmoitti ja vakuutti ”pärjäävänsä”.1610 Virkaanastujaispäivänä
SS suhtautui jo Kekkoseen, kuten tasavallan presidenttiin ja antoi hänelle tunnustusta
”tarmokkaana ja työkykyisenä poliitikkona”.1611 Lehti toivotti maan tuoreelle isälle
”kaikkea menestystä raskaassa ja vastuunalaisessa, mutta myös kunniakkaassa uudessa
tehtävässään”.1612

7.5 ”Ehkäpä tulevaisuus osoittaa, miten hirvittävä
minun asemani on ollut”
Kekkonen itse suhtautui voittoonsa rauhallisesti. ”Kun minulta kysytään, miltä tuntuu,
vastaan: ei oikein miltään”, tasavallan uusi presidentti selitti Maalaisliiton eduskuntaryhmälle vain päivä valintansa jälkeen.1613 Kekkosen ”pokka” piti loppuun asti, mutta hänen
luonteeseensa näyttää kuuluneen, että viileän ulkokuoren alla itivät pitkään koston siemenet. Oikeiston propaganda, joka kohdistui Kekkosen yksityiselämään, jätti jälkensä. Olihan Kokoomuksen puoluehallitus ainakin osin pyrkinyt toteuttamaan Kekkos-vastaista
vaalipropagandaansa aseilla, joiden tarkoituksena oli tietoisesti tarjota kansalaisille ”kansantajuinen, iskevä yhteenveto Kekkosen häilyvyydestä ja opportunismista” ja tehdä
hänestä yleisön silmissä ”juopotteleva hotellitappelija, kielitaidoton nurkkakuntapoliitikko ja hysteerinen pyrkyri”. Avoimimmin Kekkosta vastustivat hänen vanhat ystävänsä
Teuvo Aura ja Tauno Jalanti. Aura julkaisi HS:ssa ja US:ssa kookkaita ilmoituksia, joissa hän vakuutti, ettei tulisi äänestämään Kekkosta.1614 Mk vastasi vastustajille voimakkain sanoin, mutta se ei riittänyt Kekkoselle. Vaalitaistelun synnyttämät sisäiset haavat
näyttäytyvät paitsi muistiinpanoissa ja yksityiskirjeissä myös Kyntäjän palstoilla.
Kekkosta ärsyttivät omassa puolueessa toimineet oppositiomiehet. Häntä painoi varsinkin Maalaisliiton sisällä virallisen ehdokasasettelun jälkeenkin jatkunut paini Viljami
Kalliokosken asemasta vaaleissa. Skisman juuret ulottuivat joulukuussa 1954 puoluevaltuuskunnassa tehtyyn ehdokaspäätökseen, joka ei tyydyttänyt Maalaisliiton Kekkos-vastaista oikeistosiipeä. Ryhmä jatkoi kaikesta huolimatta työtään Kalliokosken puolesta.
Jälkipyykkiä pestiinkin pitkälle syksyyn 1955 saakka1615, ja se häiritsi vaalityötä. Erimie-

1609. ”Ketä kukin äänesti?” (uutinen). SS 16.2.1956. Ks. myös esim. ”Oikaisuksi” (jk.). 17.2; Nikodemus, ”Itse
voi eniten suorittaa” (pak.). SS 18.2.1956.
1610. Pilatus, ”Iltahorisontti” (pak.). SS 18.2.1956. Ks. myös Väinämö, ”Parlamentin parvekkeelta” (pak.). SS
29.2.1956.
1611. ”Tasavallan presidentin vaihtuessa”. SS 1.3.1956.
1612. ”Tasavallan presidentin vaali”. SS 16.2.1956.
1613. Virolainen 1984, 300. Ks. myös esim. Kalervo Siikala, ”Tasavallalle valittiin presidentti” (art.). Kyntäjä 4/
1956, 4–8.
1614. Ks. Jalannista esim. Tauno Jalanti, ”Vanhan ystävän sana” (kirje). US 15.1.1956. Ks. Aurasta esim.
”Rehellisyys voittaa” (vaalimainos). HS 16.1; US 16.1; 17.1.1956. Ks. myös esim. ”Kokoomuksen ruma
vaalitemppu” (vaalimainos). 15.1; ”Totuus voittaa!” (vaalimainos); ”Rehellisyys voittaa” (vaalimainos).
HS 17.1.1956.
1615. Kalliokosken asemasta vaaleissa lisää ks. Kalliokoski 2002, 312–360.
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lisyys kaihersi Kekkosen mieltä. Antoivathan vähäisetkin huhut Maalaisliiton sisäisestä
hajanaisuudesta sytykkeitä etenkin US:n kirjoittajille. Pääministeri selvitti tuntojaan Otto
Mannista mukaillen: ”’Syyst’ etulinjas’ olla pelkään, siell’ omat miehet ampuu selkään’”.1616 Kekkonen kävi muutenkin raskasta presidentinvaalikampanjaansa ”omien
inhottavan tulen alla”:
Kun parjaus keväällä alkoi, otin sen rauhallisesti vastaan, olen tottunut. Mutta kun
omat siihen yhtyivät, oli se minulle järkyttävää. Olin henkisesti lyöty maahan.
Minulla on ollut jokseenkin raskaita neuvotteluja. Ne on täytynyt käydä omien
inhottavan tulen alla. Ehkäpä tulevaisuus osoittaa, miten hirvittävä minun asemani
on ollut.1617
Kekkonen puuttui jo varhaisessa vaiheessa sensaatiolehtien häntä koskeviin juoruihin1618, vaikka jättikin ne lopulta omaan arvoonsa. Perätön kirjoittelu oli huolestuttanut
erityisesti kenttäväkeä. Kekkonen toimittikin toukokuun puolivälissä 1955 julkisuuteen
lausunnon, jossa hän torjui itsestään vaalitaistelun aikana esitettyjä valheellisia huhuja.
Vastinetta vauhdittivat Maalaisliiton opposition harjoittama hajotustyö sekä US:n kiihtynyt propaganda puolueen hajoamisesta ja maineen menettämisestä.1619 ”Kekkosen
oikaisu” julkaistiin Mk:n etusivulla vahvoissa raameissa. Pääministeri viittasi vastineessaan muun muassa huhuihin puukottaja Kaiharista ja Kämpin tappelusta:
Vuosien mittaan ovat minusta levitetyt jutut ja huhut olleet ehtymättömät. Milloin
mustasukkainen mies on ampunut minua tai lyönyt puukolla vatsaan. Milloin olen
ollut mukana tappelussa, joka on johtanut toisen osapuolen itsemurhaan. Milloin
olen virkatoimista ottanut kymmenien miljoonien markkojen lahjukset. Milloin
tunnetun henkilön kuolema on aiheutunut kallonmurtumasta, jonka olen hänelle
tuottanut, eräitä mainitakseni. En ole katsonut tarpeelliseksi kumota tällaisia tuulesta temmattuja täysin perusteettomia juoruja. Nyt on tiedetty kertoa, että jokin
aika sitten olen ottanut osaa veriseen tappeluun loistohotellissa. En ole ollut
mukana missään tappelussa, en hotellissa enkä muualla, mutta tälläkään kertaa en
ole tähän mennessä pitänyt tarpeellisena puuttua keskusteluun, koska hyvin tiedän,
että pahansuopa huhu on kuin satapäinen käärme: jos siltä katkaisee yhden pään,
kasvaa kymmenen tilalle. Kun huhujen levittäminen – ei vain minun osaltani –
näyttää nyt synnyttävän maassa jonkinlaista noitavainopsykoosia, olen pitänyt tarpeellisena lyhyesti esittää kannanottoni. Tämän jälkeen en puutu asiaan.1620
Kekkosta harmitti myös ”oikeiston lehdistössä ja puheissa” toistunut valitus entisistä
suurista ajoista ja valtiomiehistä. ”Sen jälkeen kun Mannerheim, Ståhlberg, Svinhufvud ja
Kallio ovat poistuneet keskuudestamme, ovat jäljelle jääneet vain kääpiöt, jotka vievät
maan perikatoon”, hän tulkitsi. Kekkonen arvosteli oikeiston propagandaa Kyntäjässä
elokuussa 1955. Häikäilemättömän kampanjoinnin mahdollisti hänen mielestään Kokoo1616. Kekkosen kirje pitäjänpäälliköille 22.6.1955 (liitteenä Korsimon kirjeessä pitäjänpäälliköille 23.6.1955.).
Da, KMA.
1617. Kekkosen muistiinpanolappu. UKA 22/2.
1618. Sensaatio Uutisten Börje Felin lähetti syyskuussa 1956 Kekkoselle kirjeen, jossa hän katui lehtensä Kekkos-kirjoittelua presidentinvaaleissa. Felin esitti ”nöyrimmän” anteeksipyynnön ilkeämielisten ja ”persoonaanne halventavien” kirjoitusten johdosta. Börje Felinin kirje Kekkoselle 29.9.1956, UKA 1/26.
1619. Ks. esim. Suomi 1990, 460–464; Hokkanen 2002, 317–318.
1620. Urho Kekkonen, ”Kekkosen oikaisu juorujen johdosta”. Mk 15.5.1955. Ks. myös ”Pääministeri torjuu
väitteet” (Kekkosen oikaisu). US 16.5.1955.
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muksen oppositioasema: ”Kun oikeisto on joutunut sodanjälkeisen ajan olemaan hallituksen ulkopuolella, on sille ollut turvallista arvostella juuri näitä aikoja.”1621
Kekkosen suhtautuminen parjauskampanjaan kiristyi vaalitaistelun edetessä. Alun
välinpitämättömyys vaihtui katkeruuteen ja suorasukaisiin purkauksiin oikeiston ”solvaustaktiikkaa” kohtaan. ”Parjauskampanjan tarkoitus on selvä; saada minulta hermot
katkeamaan tai saada minulta pois puolueväen luottamus”, hän valitti ja arveli muodostuneen oikeistolle ”pitkäksi kannoksi kaskeen”. Periksi Kekkonen ei kuitenkaan ollut valmis antamaan. ”Luulen pitkäaikaisen kokemukseni perusteella voivani sanoa, että minun
hermojani ne eivät saa luhistumaan”, hän vakuutti. ”En lepää taistellessani tuota tekopyhää `Suuren Rahan´ porukkaa vastaan vähäväkisen maaseutuväestön puolesta.”1622 Kekkosen kyllästymisen sai kokea konkreettisesti US:n Timo (J.W. Tuura). Jo eläkkeelle siirtyneen, mutta satunnaisesti edelleen pakinoineen Timon kritiikki yltyi 1956 presidentinvaalien alla niin voimakkaaksi, että Kekkonen tarttui kynään. Hän ei säästellyt sanojaan
purkaessaan jo ilmeisen pitkään hautunutta vihaansa pakinoitsijaa kohtaan:
Huomaan, että kokoomus käyttää Sinua vielä pakinoitsijanaan silloin, kun tarvitaan todellista asiantuntijaa, tottunutta ammattimiestä minun haukkumisessani.
Suon Sinulle tuon tutun työkentän niin mielelläni. Vanhuutesi päivät kuluvat hyödyllisessä ja huvittavassa harrastuksessa. Sehän onkin vanhuuden parhain viihdytys - - . Sellaista, että selostaisit tutkimuksiesi tuloksia ja sanoisit puhuneesi vuosien mittaan – tosin vilpittömässä uskossa – palturia, en tietenkään rohkene Sinulta
odottaa. Mieluummin lopetat koko pakinointisi kuin kerrot totuuden tästä asiasta.1623
Kekkosen vihanpurkaukset kohdistuivat lähes yksinomaan oikeistoon. Myöskään heidän presidenttiehdokkaansa, Sakari Tuomioja, ei säästynyt kritiikiltä. Kekkonen panttasi
Tuomiojaan kohdistunutta hyökkäystään kuitenkin valitsijamiesvaaleihin saakka. Hän
lähestyi Kokoomuksen presidenttiehdokasta yksityiskirjeellä kaksikin kertaa lyhyen ajan
sisällä, tammikuun 17. ja helmikuun 8. päivänä 1956, koska ”olin niin sydänjuuriani
myöten katkeroitunut”. Kekkonen piti Tuomiojaa vastuullisena ”siitä uskomattomasta
halpamaisuudesta”, jota oikeisto oli kohdistanut häntä vastaan.1624 Erityisesti Tauno
Jalannin, Teuvo Auran ja Aarne Sihvon arvoton esiintyminen sekä monet oikeiston piirissä levitetyt yksityiskirjeet suututtivat. Kekkonen ihmetteli, miten Tuomioja oli sallinut
tukijoittensa esittää väitteitä, jotka itsekin tiesi ”vääräksi ja siis kurjaksi valheeksi”. Hän
purki harmiaan avoimesti ja osoitti asiat, jotka olivat parjauskampanjassa eniten raastaneet.1625 Tuomiojan asettuminen vastaehdokkaaksi ja hänen tukimiestensä käyttämät
”kurjat” keinot olivat lopullinen kuolinisku miesten pitkään jatkuneelle ystävyydelle.

1621. Urho Kekkonen, ”Entinen suuri aika, menneet suuret miehet” (nim.). Kyntäjä 8/1955, 6. Ks. myös ”Poliitikkojen parjaus”. 8/1955; K.S., ”Poliittisen keskustelumme sävystä” (art.). Kyntäjä 10/1955, 7.
1622. Perttula 1990, 87.
1623. Kekkosen kirje J.W. Tuuralle 27.9.1955, UKA 1/22. Kekkosen purkaus johtui Timon pakinasta 25.9, jolloin hän mainitsi pääministerin pitäneen talvisodan päätyttyä eduskunnassa puheen, jossa tämä vastusti
rauhaa. Myös maininta Kekkosen lähettämästä tervehdyssähkeestä AKS:lle ärsytti Kekkosta. Timo, ”Päävihollinen” (pak.). US 25.9.1955. Timo soitti heti kirjeen saatuaan Kekkoselle ja jutteli ”ystävällisyyden
ja ymmärtämyksen hengessä”. Pakinoitsija myönsi olleensa väärässä AKS:n sähkösanomaväitteessään ja
”dementoi” sen. Timo, ”Oikaisuja ja selvityksiä” (pak.). US 2.10.1955.
1624. Kekkosen kirje Sakari Tuomiojalle 8.2.1956. Tuomioja 1986, 292–193.
1625. Kekkosen kirje Sakari Tuomiojalle 17.1.1956. Tuomioja 1986, 290.
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”Varmaan et vielä ymmärrä, mutta vuosien mittaan tulet sen kokemaan, että uusia ystäviä
on vaikea saada menettämiensä tilalle”, Kekkonen vakuutti Tuomiojalle.1626
Vuoden 1956 presidentinvaalitaistelu oli Kekkoselle niin fyysisesti kuin henkisestikin
raskas. Laajasta tukimiesverkostosta huolimatta päätyön teki ehdokas itse. Kekkonen
puhui peräti 280 tilaisuudessa huhtikuun 1955 ja tammikuun 1956 välisenä aikana.
Yhdelle päivälle oli sovittu jopa viisi puhetilaisuutta. Korsimon laatima ohjelma oli hänen
omienkin sanojensa mukaan ”suururakka, jollaista ei kukaan ole tehnyt”.1627 Inhimillisen sietokyvyn rajoilla kulkenut Kekkonen ei antanut periksi. Hän toteutti ohjelman suunnitelman mukaisesti, vaikka myönsi itsensä väsyneeksi ja kyllästyneeksi. Maalaisliiton
presidenttiehdokas tapasi kymmeniä tuhansia ihmisiä ja vastasi tuhansille kyselijöille.
”Hän otti suorat kontaktit kansaan eikä ryhtynyt väittelemään vihamielisen julkisen sanan
kanssa”, Kari Hokkanen toteaa.1628 Hokkasen väitettä tukee käsillä olevan tutkimuksen
aineisto. Johtavan poliittisen lehdistön iskuista selvästi haavoittunut Kekkonen näyttää
itse puuttuneen yksityisyyttään loukanneeseen parjaukseen julkisen sanan välityksellä
vain harvakseltaan.

7.6 Kiistellyin ja parjatuin presidentti
Presidentinvaalitaistelu käynnistyi virallisesti joulukuussa 1954 sen jälkeen, kun Kekkonen oli nimitetty Maalaisliiton ehdokkaaksi. Muut puolueet asettivat omat ehdokkaansa
kevät-kesällä 1955. Vaalitaistelusta muodostui sekä julkisuusarvoltaan että kestoltaan
poikkeuksellinen. Muut ottivat mallia Kekkosen jo vuoden 1950 presidentinvaaleissa
toteuttamasta amerikkalaistyylisestä vaalikampanjasta. Ehdokkaat osallistuivat aktiivisesti vaalityöhön ja kiersivät puhujina ympäri maata järjestetyissä vaalitilaisuuksissa1629.
Tällaista vaalikampanjaa pidettiin vielä edellisissä vaaleissa presidentin arvovallalle ja
asemalle kyseenalaisena. Nyt siitä tuli vallitseva käytäntö. Samalla haurastui vuosisatainen traditio, jonka mukaan valtion päämies oli asemansa vuoksi arvostelun yläpuolella,
sillä ehdokkaiden osallistuminen vaalitaisteluun altisti heidät henkilökohtaiselle arvostelulle.1630 Tämä ilmiö oli havaittavissa Kekkosen osalta jo 1950. Julkinen parjaus yleistyi.
Vuoden 1956 ehdokkaat nimettiin epätavallisen varhain. Propaganda-aineistoa levitettiin runsaasti ja tämä tapahtui hyvissä ajoin ennen vaalipäivää. Tasavallan päämiehen
paikkaa tavoitteli peräti kuusi ehdokasta. Jokaisella puolueella oli oma suosikkinsa, mikä
jo sinänsä enteili kiihkeää vaalitaistelua. Kampanja oli ehdokaskeskeistä, ja sitä leimasi
ulkopolitiikka, joka jätti varjoonsa sisä- ja talouspoliittiset kysymykset. Ideologiset rajapyykitkään eivät pitäneet, mikä näkyi konkreettisesti presidentinvaalin kolmannella
1626. Kekkosen kirje Sakari Tuomiojalle 8.2.1956. Tuomioja 1986, 292–293. Kekkosen ja Tuomiojan suhteet
normalisoituivat 1950-luvun lopussa. Tuomioja 1986, 293–294.
1627. Korsimon kirje Kekkoselle huhtikuussa 1955, UKA 21/87.
1628. Hokkanen 2002, 328. Ks. myös Kekkosen puhesuunnitelma 1.3.1955–15.1.1956, UKA 21/6; Suomi 1990,
478–479, 505.
1629. Osa puolueista joutui jopa muuttamaan suunnitelmiaan kesken vaalitaistelun. Esimerkiksi Suomen Kansanpuolue suunnitteli aluksi, ettei Rydmanin tarvitse pitää kuin Kuusi tai seitsemän puhetilaisuutta.
Ohjelma muutettiin ja Rydman piti lopulta yli 30 puhetta eri tilaisuuksissa. Kertomus Suomen Kansan
Puolueen eduskuntaryhmän toiminnasta vuoden 1956 varsinaisilla valtiopäivillä. SKA.
1630. Ks. esim. Burman & Nieminen 1958, 24; Hirvikallio 1958, 47, 146; Kurru 1966, 31–32.
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äänestyskierroksella. Kekkonen sai ratkaisevan tuen äärivasemmistolta, kun taas pieniin
porvarillisiin puolueisiin lukeutuneiden valitsijamiesten enemmistö antoi äänensä sosialidemokraattien Fagerholmille. Valitsijamiesten käyttäytyminen ratkaisevassa äänestyksessä määräytyi paljolti henkilö- ja ulkopoliittisin perustein.
Sanomalehdistöllä oli keskeinen asema vuoden 1956 presidentinvaalikampanjoinnissa. Lehdistöpropagandaa harjoitettiin voimakkaammin kuin koskaan aikaisemmin1631.
Puolueet käyttivät pää-äänenkannattajiaan yleisen mielipiteen ohjailuun ja asenteiden
muokkaamiseen. Lehdet huolehtivat ehdokkaidensa näkyvyydestä. Heidän puheilleen,
lausunnoilleen ja mielipiteilleen annettiin palstatilaa1632. Vaalipropaganda oli iskevää.
Sitä esitettiin lähes kaikissa silloin tunnetuissa muodoissaan. Työvälineisiin kuuluivat lehdistön ohella radio, elokuvat, kokoukset, juhlat, julisteet, painotuotteet ja puhelinkampanjat. Toimintaa johtivat propagandaorganisaatiot.
Suomen johtavan lehdistön suhde presidenttiehdokas Kekkoseen oli vähintäänkin
kriittinen, osin jopa vihamielinen, Mk:aa ja VS:n satunnaisia kannanottoja lukuun ottamatta. Arvostelua johti US, mutta myös SS oli säälimätön. HS, Hbl ja VS tyytyivät maltillisempaan Kekkos-kirjoitteluun, vaikka kannanotot saattoivat kärjistyä ajoittain niissäkin. Kekkos-kritiikin skaala oli laaja. Kärki kohdistettiin kuitenkin ulkopolitiikkaan, erityisesti käsitepariin Paasikiven–Kekkosen ulkopoliittinen linja. Itse ulkopolitiikasta ei liioin ollut erimielisyyttä. Maalaisliiton presidenttiehdokasta syytettiin oikeiston ja sosiaalidemokraattien taholta toistuvasti myös kommunistiyhteyksistä. Kekkosen johtamaa sisäja maatalouspolitiikkaa pidettiin epäonnistuneena, eikä hänen poliittisesta menneisyydestäkään löydetty liioin hyvää sanottavaa. Johtavat sanomalehdet nostivat yhä uudelleen
esiin Kekkosen talvisodan aikaisen rauhaa vastustaneen puheen. Hänen yksityiselämäänsäkään ei kaihdettu puuttua, vaikka vihjaukset Kekkosen juopottelusta, tappeluista ja
naisystävistä jäivätkin yksittäisiksi.
Lehdistön rintamalinjat suhteessa Kekkoseen olivat vakiintuneet lähinnä hänen pääministerikausillaan. Vastakkain olivat Kekkos-myönteinen Mk ja Kekkos-vastaiset US ja SS.
Linjojen väliin jäi ajoittain HS, joka sekin teki yksittäisiä hyökkäyksiä arvostelemalla
tuon tuosta Kekkosta. Hbl:n ei voi katsoa olleen sotajalalla Kekkosta vastaan. Lehti suhtautui häneen maltillisimmin sekä pääministerinä että presidenttiehdokkaana. Varsinaiseen Kekkos-vastaiseen kampanjaan ei osallistunut myöskään VS, joka taiteili Neuvostoliiton asenteista johtuen kehun ja kritiikin välimaastossa. Kun verrataan lehtien suhdetta
Kekkoseen vuosien 1950 ja 1956 presidentinvaalien yhteydessä, muutoksia on havaittavissa. Selvimmin kantaansa muutti Kokoomuksen pää-äänenkannattaja. Vielä 1950 varovaisen kriittisestä US:sta tuli kuusi vuotta myöhemmin varsinainen Kekkos-vastaisen rintaman lipunkantaja. Maalaisliiton ehdokkaan arvostelijoiden rintamaan liittyi tällöin
myös HS. Hbl:nkin asenteessa tapahtui lievää negatiivisuuden lisääntymistä. Sen sijaan
SS oli vuoden 1956 presidentinvaalien Kekkos-propagandassaan passiivisempi kuin kuusi
vuotta aiemmin.
Kekkosen nousu tasavallan presidentiksi otettiin johtavassa lehdistössä vastaan eri
tavoin. Tyytyväisimpiä tulokseen olivat Mk ja VS. Tämä oli odotettavissakin. Myös HS
1631. Yleisesti ottaen pieniä porvaripuolueita edustaneet lehdet uhrasivat vaaleille ja vaalipropagandalle huomattavasti vähemmän palstatilaa kuin vasemmistolehdet ja Mk. Tämä siitä huolimatta, vaikka porvarilehdet olivat laajalevikkisimpiä ja sivumääriltään suurimpia. Nousiainen 1958, 10.
1632. HS julkaisi ehdokkaiden omia puheita ja lausuntoja 18 % koko vaalimateriaalistaan. Muiden lehtien prosenttiosuudet olivat seuraavat: Hbl 4 %, Mk 3 %, SS 5 %, US 14 % ja VS 5 %. Nousiainen 1958, 15.
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kommentoi Kekkosen voittoa myönteisesti. Lehden asenteessa tapahtui muutos, olivathan HS:n ja Kekkosen välit olleet jo vuosia huonot. Näyttää siltä, että HS astui rintamalinjojen välistä avoimesti Kekkosen taakse. Pettynein presidentinvaalin lopputulokseen
oli opposition päälehti US. Myös Hbl piti US:n tavoin Kekkosta puoluepoliitikkona, joka
jakoi jyrkästi kansan mielipiteitä. SS nuoli haavojaan, sillä Fagerholmin tappio harmitti.
Lehti osoitti kuitenkin poliittista realismia ja antoi jo virkaanastujaispäivänä Kekkoselle
tunnustusta.
Suomen johtavien sanomalehtien presidentinvaalien aikainen (1.9.1955–1.3.1956)
Kekkos-kirjoittelu oli voimakkainta tammikuussa 1956, jolloin niissä julkaistiin reilut 60
% (268 kirjoitusta) kaikesta presidentinvaalien aikaisesta Kekkos-aineistosta. Vielä marraskuussa kirjoitusten määrä jäi 19:ään (4,3 %), eikä niitä julkaistu joulukuussakaan kuin
39 (8,8 %). Tammikuun poikkeuksellisen mittavaa Kekkos-aineistoa korosti entisestään
se, että kannanottojen määrä laski helmikuussa 45:een (10,1 %). Viimeiset viikot ennen
valitsijamiesvaaleja ja ensimmäiset niiden jälkeen innoittivat johtavan sanomalehdistön
sodan jälkeen ennennäkemättömään lehtipropagandaan Kekkosen puolesta ja vastaan
(Kuviot 14, 15 ja Taulukko 9).
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Kuvio 14. Johtavan sanomalehdistön Kekkos-kirjoittelu 1.9.1955–1.3.1956.
Lähde: HS, Hbl, Mk, US, SS ja VS 1.9.1955–1.3.1956

Johtavan lehdistön Kekkos-kirjoittelu vuoden 1956 presidentinvaalitaistelun viimeisinä kuukausina jakoi sanomalehdet kolmeen ryhmään (Kuvio 15 ja Taulukko 9). Eniten
Maalaisliiton ehdokasta kommentoi Mk. Sen palstoilla julkaistiin 211 Kekkos-kirjoitusta,
mikä oli lähes puolet (47,6 %) kaikesta johtavassa sanomalehdistössä julkaistusta Kekkos-aineistosta. Mk:n kirjoitusaktiivisuus oli jatkuvasti muita korkeampi. Lehden propagandataistelu ehdokkaansa puolesta huipentui tammikuussa 1956, jolloin julkaistiin 127
Kekkosta kommentoinutta juttua. Häneen siis otettiin vaalitaistelun loppusuoralla kantaa
keskimäärin viidessä kirjoituksessa Mk:n joka numerossa. Lehti valjastettiinkin presidentinvaaleissa Kekkos-propagandan välineeksi. Sen asema yhden miehen äänitorvena
korostui entisestään, olihan Kekkonen jo Mk:n johtokunnan puheenjohtaja. Myös päätoimittaja Sorvalin ja lehden vakituisen kirjoittajajoukon läheiset suhteet pääministeriin helpottivat propagandan harjoittamista. Mk piti Kekkosta ehdokasjoukon ylivoimaisena
ykkösenä. Lehti korosti erityisesti hänen ulkopoliittista pätevyyttään ja merkitystään idänsuhteiden ylläpitäjänä.
Toisen pääryhmän muodostivat US, SS ja HS. Niiden palstoilla julkaistiin keskimäärin
59 kantaaottavaa Kekkos-kirjoitusta vaalitaistelun aikana. Suhteellinen osuus johtavan
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lehdistön kaikesta Kekkos-aineistosta vaihteli HS:n 12,9 prosentista US:n 14,2 prosenttiin. Lehtien kirjoitusaktiivisuudessa tapahtui pieniä vaihteluja. HS vaikeni Kekkosesta
lokakuussa 1955, SS puolestaan oli joulukuussa HS:ia ja US:ea aktiivisempi. Tammikuussa osat vaihtuivat. SS julkaisi 28 kantaaottavaa Kekkos-kirjoitusta, kun sekä HS että
US kommentoivat Maalaisliiton presidenttiehdokasta 41 kirjoituksessa. Huomattavaa kuitenkin on, ettei HS:n, SS:n ja US:n Kekkos-kirjoittelu yhteenlaskettunakaan (177/39,9 %)
yltänyt sen enempää määrällisesti kuin suhteellisestikaan Mk:n tasolle (211/47,6 %).
Kansandemokraattien ja suomenruotsalaisten pää-äänenkannattajien Kekkos-aineisto
jäi presidentinvaaleissa vähäisimmäksi. VS:n palstoilla julkaistiin ainoastaan 29 (6,6 %)
ja Hbl:n 26 (5,9 %) kantaaottavaa Kekkos-kirjoitusta. VS oli vaalityössään sinänsä aktiivinen. Se ilmeni voimakkaana propagandana Eino Kilven puolesta, mutta ei Kekkosta,
vaan Fagerholmia ja Tuomiojaa vastaan. Lehti jätti Kekkosen rauhaan ja lisäsi siten
huhuja kommunistien ja Kekkosen yhteistyöstä. Hbl pysytteli tiukasti Törngrenin tukena,
eikä muille presidenttiehdokkaille jäänyt juuri palstatilaa. Kekkonen nousi lehden palstoille vain harvoin.
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Kuvio 15. Kekkos-kirjoittelun määrällinen jakautuminen johtaviin sanomalehtiin 1.9.1955–
1.3.1956.
Lähde: HS, Hbl, Mk, US, SS ja VS 1.9.1955–1.3.1956.

Taulukko 9. Johtavan sanomalehdistön Kekkos-kirjoittelu 1.9.1955–1.3.1956 ja eri lehtien
sekä eri kuukausien suhteellinen osuus koko ajanjakson kirjoittelusta.
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41

10

63 (14,2%)

VS

3

2

2

3

13

6

29 (6,6%)

Yht.

46
(10,4%)

26
(5,9)

19
(4,3%)

39
(8,8%)

45
(10,1%)

443
(100%)

Lähde: HS, Hbl, Mk, US, SS ja VS 1.9.1955–1.3.1956.

268
(60,5%)
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Vuoden 1956 presidentinvaalitaistelun Kekkos-kirjoittelu jakaantui lehtien sisällä tasaisesti pääkirjoitus- ja pakinapalstojen kesken, mutta muun asiaan liittyvän aineiston osuus
kasvoi myös huomattavan suureksi (Taulukko 10 ja Kuvio 16). Kekkosta kommentoitiin
tutkittavan jakson aikana maamme johtavissa sanomalehdissä kaikkiaan 89 pääkirjoituksessa. Lähes puolet niistä (48,3 %) julkaistiin Mk:ssa. Seuraavina tulivat SS, US ja VS,
joiden suhteellinen osuus kaikista Kekkosta kommentoineista pääkirjoituksista ylsi yli
kymmenen prosentin. HS:n ja Hbl:n pääpalstat olivat passiivisempia. Prosentuaaliset
osuudet jäivät selvästi alle kymmenen. Vertailtaessa pääkirjoitusten prosentuaalista osuutta lehtikohtaisesti pakinoiden ja muun aineiston määrään VS:n pääkirjoituksen tekijät olivat suhteellisesti aktiivisimpia. Sen 29:stä Kekkosta kommentoineesta kirjoituksesta 34,5
% julkaistiin pääkirjoituspalstalla. Vähiten lehtensä Kekkos-jutuista kirjoittivat HS:n pääkirjoitustoimittajat (12,5 %).1633
Mk:n pakinoitsijat kirjoittivat puolet kaikista johtavan lehdistön vaalitaistelun aikaisista Kekkos-pakinoista. Myös heidän kollegansa SS:ssa olivat aktiivisia. Lehdessä julkaistiin reilut 22 prosenttia johtavan lehdistön pakina-aineistosta. US:n ja VS:n suhteelliset osuudet nousivat runsaaseen kymmeneen prosenttiin. HS:n ja Hbl:n pakinapalstat
eivät käsitelleet Kekkosta juuri lainkaan. Tosin niillä ei ollut palveluksessaankaan poliittisia pakinoitsijoita. Lehtien sisäisessä vertailussa aktiivisimmat pakinoitsijat löytyivät
SS:sta (37,9 %) ja VS:sta (34,5 %). Sosialidemokraattien pää-äänenkannattajan Kekkosta
käsittelevän pakina-aineiston määrä oli muutaman prosenttiyksikön suurempi kuin pääkirjoitusten. VS:n palstoilla Kekkosta kommentoitiin yhtä usein pääkirjoitus- kuin pakinapalstoillakin. SS:n tavoin myös Mk:ssa (23,2 %) ja US:ssa (20,6 %) julkaistiin enemmän
pakina- kuin pääkirjoitusaineistoa. Hbl:n (7,7 %) ja HS:n (3,6 %) pakinamateriaali oli
vähäinen niiden muuhun Kekkos-kirjoitteluun nähden.
Muun Kekkoseen liittyvän aineiston osuus kasvoi vuoden 1956 presidentinvaaleissa
merkittäväksi. Kantaaottavat vaalimainokset, artikkelit, yleisönosastokirjoitukset, haastattelut ja pilapiirrokset näyttelivät keskeistä osaa lehdistön vaalipropagandassa. Tällaisen
aineiston osuus käsitti reilusti yli puolet (57,8 %) koko johtavan sanomalehdistön Kekkos-materiaalista. Erityisesti Mk käytti muuta kuin pääkirjoitus- ja pakina-aineistoa runsaasti. Lehden palstoilla julkaistiin 46,5 prosenttia johtavan lehdistön vaalitaistelunaikaisesta muusta materiaalista. Muiden lehtien osuudet vaihtelivat HS:n 18,4 prosentista VS:n
3,5 prosenttiin. Vaikka HS:n Kekkosta koskevan muun aineiston määrä jäi koko johtavaan lehdistöön verrattuna alle kahteenkymmeneen prosenttiin, se käsitti lehden omasta
presidentinvaalitaistelun aikaisesta Kekkos-materiaalista peräti 83,9 %. Aineistoa kasvattivat erityisesti Kari Suomalaisen (Kari) pilapiirrokset. Myös Hbl:n (69,2 %), US:n (61,9
%) Mk:n (56,4 %) ja SS:n (41,4 %) Kekkos-aineistosta valtaosa julkaistiin muualla kuin
pääkirjoitus- ja pakinapalstoilla. Sen sijaan hyvin tasaisesti lehden eri osa-alueilla Kekkosta kommentoineen VS:n (31,0 %) muu aineisto jäi pääkirjoitus- ja pakinamateriaalia
vähäisemmäksi.

1633. Muiden lehtien vastaavat prosentit olivat: Hbl 23,1 %, SS 20,7 %, Mk 20,4 %, US 17,5 %.
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Taulukko 10. Kekkos-kirjoittelun lukumääräinen jakaantuminen pääkirjoitus- ja pakinapalstoille sekä muualle lehteen ja lehtien eri kirjoitustyylien suhteelliset osuudet kaikista
johtavan lehdistön erityyppisistä kirjoituksista 1.9.1955–1.3.1956.
Pääkirjoitukset

Pakinat

Muut

7 (7,9 %)

2 (2,0 %)

47 (18,4 %)

Hbl

6 (6,7 %)

2 (2,0 %)

18 (7,0 %)

Mk

43 (48,3 %)

49 ( 50,0 %)

119 (46,5 %)

SS

12 (13,5 %)

22 ( 22,5 %)

24 (9,4 %)

US

11 ( 12,4 %)

13 ( 13,3 %)

39 (15,2 %)

VS

10 (11,2 %)

10 ( 10,2 %)

9 (3,5 %)

Yhteensä

89 (100 %)

98 ( 100 %)

256 (100 %)

HS

Lähde: HS, Hbl, Mk, US, SS ja VS 1.9.1955–1.3.1956.

Pääk irjoituk set

58%

Pakinat
20%

Muut

Kuvio 16. Suomen johtavan lehdistön Kekkosta käsittelevien kirjoitusten jakautuminen pääkirjoitus- ja pakinapalstoille sekä muualle lehteen 1.9.1955–1.3.1956.
Lähde: HS, Hbl, Mk, US, SS ja VS 1.9.1955–1.3.1956.

Suomen johtavan lehdistön Kekkos-kirjoittelussa tapahtui määrällisiä muutoksia verrattaessa vuoden 1956 presidentinvaaliaineistoa vuoden 1950 materiaaliin (Taulukko 11).
Huomio kiinnittyy ensinnäkin eri lehtien määrälliseen ja suhteelliseen kirjoitusaktiivisuuteen kyseisten presidentinvaalitaistelujen aikana. SS oli selvästi aktiivisin Kekkos-kirjoittaja vuoden 1950 presidentinvaaleissa. Seuraavina tulivat Mk, US, VS ja HS. Hbl oli johtavan lehdistön passiivisin Kekkosen suhteen, eikä vuoden 1956 presidentinvaalitaistelu
muuttanut tilannetta sen osalta miksikään. Vaikka lehden Kekkos-aineisto lisääntyi, se
säilytti edelleen asemansa passiivisimpana Kekkos-kirjoittajana. Muilta osin johtavien
lehtien sijat muuttuivat. Mk erottui selkeästi aktiivisimmaksi Kekkos-kirjoittajaksi vuoden 1956 presidentinvaleissa. Lehden julkaiseman aineiston suhteellinen osuus johtavan
lehdistön koko Kekkos-materiaalista lisääntyi vuoden 1950 22,1 prosentista 47,6 prosenttiin. Myös US ohitti sosialidemokraattien pää-äänenkannattajan, vaikka lehden Kekkos-kirjoitusten prosentuaalinen osuus laskikin 19,1 prosentista 14,2 prosenttiin 1956.
SS:n kirjoitusaktiivisuus painui vieläkin selvemmin. Lehdessä julkaistiin vuoden 1950
vaaleissa yli 41 prosenttia koko johtavan lehdistön Kekkos-aineistosta. Vuonna 1956 se
ylsi enää 13,1 prosenttiin. VS (10,7 % → 6,6 %) menetti puolestaan asemansa neljänneksi aktiivisimpana Kekkos-kirjoittajana HS:lle (6,1 % → 12,6 %).
Toinen merkillepantava seikka on se, että johtavan lehdistön Kekkos-kirjoittelu lisääntyi jokaisessa sanomalehdessä vuoden 1956 presidentinvaalitaistelun aikana verrattuna
kuusi vuotta aiemmin järjestettyihin vaaleihin. Kirjoitusten määrät poikkesivat paikoin
jyrkästi vuoden 1950 luvuista. Huomattavin muutos tapahtui Mk:ssa, jonka kirjoittelu
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lisääntyi 29:stä peräti 211:aan vuonna 1956. Kekkos-aineiston määrä kohosi vuoden 1950
presidentinvaaleihin nähden 627,6 %. Myös HS:n kantaaottavan Kekkos-materiaalin
määrä kasvoi. Kun lehti otti vuoden 1950 vaalitaistelun aikana Kekkosen huomioon ainoastaan kahdeksassa kirjoituksessa, vuonna 1956 kirjoitusten määrä kasvoi 56:een.
Aineisto eneni 600 prosentilla, siis lähes samalla volyymilla kuin Mk:ssa. Myös Hbl:n
(250,0 %), US:n (152,0 %) ja VS:n (107,1 %) Kekkos-kirjoittelu lisääntyi huomattavasti
vuoden 1950 presidentinvaaleihin nähden. Ainoastaan SS:n (7,4 %) kirjoitusaktiivisuus
pysyi lähes muuttumattomana tutkittujen presidentinvaalien aikana.
Vuoden 1956 presidentinvaalikeskusteluun osallistuivat kirjoittajien lisäksi myös
pilapiirtäjät, mikä oli kuusi vuotta aiemmin vielä harvinaista. Erityisesti HS:n Kari Suomalainen (Kari), Mk:n Kalle Patoluoto (Kalle), SS:n PK-Linna (PK) sekä Tapani Kovanen (Stefan) ja US:n Olavi Hurmerinta (O.H.) olivat aktiivisia. Hbl:n pilapiirroksista vastasi lähinnä nimimerkki CATO, kun taas Ilmari Nykänen (Ilmari) piirsi satunnaisesti
VS:aan. Pilapiirrosten Kekkos-kannanotot olivat yleensä samansuuntaisia lehtien muiden
palstojen linjausten kanssa.
Taulukko 11. Suomen johtavan lehdistön kirjoitusaktiivisuus 1.9.1949–1.3.1950 ja
1.9.1955–1.3.1956 sekä eri lehtien suhteellinen osuus tutkittavan ajanjakson kokonaiskirjoittelusta.
Lehti

1.9.1949–1.3.1950

1.9.1955–1.3.1956

HS

8 (6,1 %)

56 (12,6%)

Hbl

1 (0,8 %)

26 (5,9%)

Mk

29 (22,1 %)

211 (47,6%)

SS

54 (41,2 %)

58 (13,1%)

US

25 (19,1 %)

63 (14,2%)

VS

14 (10,7 %)

29 (6,6%)

131 (100 %)

443 ( 100%)

Yhteensä

Lähde: HS, Hbl, Mk, US, SS ja VS 1.9.1949–1.3.1950 ja 1.9.1955–1.3.1956.

Kekkos-kirjoittelun jakaantumisessa eri palstoille tapahtui myös voimakkaita muutoksia (Taulukko 12). Pääkirjoitusaineistoa julkaistiin 242,3 % enemmän vuoden 1956 presidentinvaaleissa kuin vastaavana aikana 1950. Pakinoiden määrä lisääntyi maltillisemmin.
Kasvua kertyi vain 25,6 %. Muun Kekkos-materiaalin määrä karttui sen sijaan radikaalisti. Sitä julkaistiin vuoden 1956 presidentinvaaleissa 848,2 prosenttia enemmän kuin
vuoden 1950 vaalitaistelun aikana.
Pääkirjoitusten osuus kokonaiskirjoittelusta säilyi prosentuaalisesti ennallaan, vaikka
niiden määrä lisääntyi vuoden 1950 26:sta vuoden 1956 89:ään. Myös Kekkosta kommentoineiden pakinoiden määrä enentyi. Niiden suhteellinen osuus kokonaiskirjoittelusta
laski kuitenkin reilusti vuoden 1956 presidentinvaalien yhteydessä (59,5 % → 22,1 %).
Pakina-materiaalin prosentuaalinen alamäki selittyi samaan aikaan voimakkaasti karttuneella muun aineiston määrällä. Vuoden 1950 presidentinvaaleissa muiden kuin pääkirjoitusten ja pakinoiden osuus kaikesta Kekkos-materiaalista oli runsaat 20 %, kun taas
vuonna 1956 tällaisen aineiston määrä kohosi 57,8 prosenttiin.
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Taulukko 12. Kekkos-kirjoitusten jakaantuminen johtavien lehtien palstoille 1.9.1949–
1.3.1950 ja 1.9.1955–1.3.1956 sekä eri kirjoitustyylien suhteellinen osuus tutkittavan
ajanjakson kokonaiskirjoittelusta.
1.9.1949–1.3.1950

1.9.1955–1.3.1956

Pääkirjoitukset

26 (19,8 %)

89 (20,1 %)

Pakinat

78 (59,5 %)

98 (22,1 %)

Muut

27 (20,6 %)

256 (57,8 %)

131 (100 %)

443 (100 %)

Yhteensä

Lähde: HS, Hbl, Mk, US, SS ja VS 1.9.1949–1.3.1950 ja 1.9.1955–1.3.1956.

Taulukossa 13 verrataan johtavien sanomalehtien Kekkos-kirjoittelua vuosien 1950 ja
1956 presidentinvaaleissa kirjoituslajeittain. Lehdistön Kekkos-kirjoittelu lisääntyi
vuonna 1956 paitsi pääkirjoituspalstoilla myös muun aineiston kohdalla. Sen sijaan pakinamateriaali väheni Hbl:ia lukuun ottamatta kaikissa lehdissä. Taulukko 13 osoittaa kirjoitusmäärien vaihtelut myös lehtikohtaisesti. HS:ssa, Hbl:ssa, Mk:ssa ja US:ssa huomattavin muutos tapahtui muun Kekkos-aineiston kohdalla, joka lisääntyi vuoden 1956 vaaleissa voimakkaasti vuoden 1950 presidentinvaaleihin verrattuna. Kasvua selittää paitsi
poikkeuksellisen pitkä vaalitaistelu myös lehtimainonnan yleistyminen. Yleensäkin lehdistön asema oli vuonna 1956 vahvempi kuin vielä 1950, jolloin kirjoitteluun heijastuivat
paitsi sodanaikainen sensuuri ja säännöstely myös monien lehtien taloudelliset vaikeudet.
Taulukko 13. Kekkos-kirjoitusten jakaantuminen johtavien sanomalehtien palstoille
1.9.1949–1.3.1950 ja 1.9.1955–1.3.1956.
Lehti

1.9.1949–1.3.1950

1.9.1955–1.3.1956

pk:t

pak:t

muut

pk:t

pak:t

HS

3

4

1

7

2

47

Hbl

-

-

1

6

2

18

Mk

4

19

6

43

49

119

SS

10

27

17

12

22

24

US

7

17

1

11

13

39

VS

2

11

1

10

10

9

Yhteensä

131

muut

443

Lähde: HS, Hbl, Mk, US, SS ja VS 1.9.1949–1.3.1950 ja 1.9.1955–1.3.1956.

Suomen johtavan lehdistön Kekkos-kirjoittelu siis muuttui olennaisesti verrattaessa
vuosien 1950 ja 1956 presidentinvaaleja keskenään. Vuoden 1950 presidentinvaaleissa
sanomalehdistön Kekkos-kannanotot olivat SS:ia lukuun ottamatta satunnaisia ja maltillisia. Vaalikamppailu oli suhteellisen lyhyt ja taistelu pyrittiin pitämään yleisellä tasolla.
Johtavat sanomalehdet ottivat yksittäisiin ehdokkaisiin vain harvakseltaan kantaa. Kuusi
vuotta myöhemmin valtakunnan johtavat päivälehdet tekivät aktiivisesti vaalipropagandaa1634. Etenkin Maalaisliiton, SDP:n, Kokoomuksen ja SKDL:n pää-äänenkannattajat
kävivät kiivasta kamppailua ehdokkaidensa puolesta eikä vastustajaa säästelty. Presiden1634. Johtavien lehtien kirjoittelussa oli kuitenkin selkeitä poikkeamia. Vaalitaistelun neutraaleimmasta kirjoittelusta vastasi HS. Sen sijaan äärivasemmiston VS oli politisoitunein lehti. Nousiainen 1958, 16.
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tinvaalit nostettiin palstoille jo kuukausia ennen varsinaista vaalipäivää. Lehtipropaganda
saavutti ennennäkemättömät mittasuhteet, ja Kekkosesta tuli taistelun kiistellyin henkilö.
Astuessaan virkaansa 1956 Kekkonen oli Suomen historian parjatuin presidentti. Tähän
tulokseen oli tullut Eila Jokela, joka kirjoitti SK:ssä helmikuun 25. päivänä 1956:
Syystä voitaneen sanoa, ettei meillä milloinkaan aikaisemmin kiistellympää ja parjatumpaa miestä ole valittu tasavallan presidentiksi kuin on Kekkonen - - . Tuskin
kenelläkään jää huono omatunto senvuoksi, ettei olisi käyttänyt tilaisuutta hyväkseen.1635

1635. Eila Jokela, ”Urho Kekkonen ja suomalaiset jukuripäät” (art.). SK 8/1956, 40.

8 Tutkimustulokset
Suomen johtavissa sanomalehdissä, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Maakansa,
Suomen Sosialidemokraatti, Uusi Suomi ja Vapaa Sana, julkaistiin tutkimusjakson
(17.11.1944–1.3.1956) aikana kaikkiaan 1 284 Kekkos-kirjoitusta. Valtaosa niistä (87,5
%) ajoittuu vuosiin 1950–1956 (1 124 kirjoitusta). Kuviosta 17 käy ilmi, että lehdistö otti
kantaa Kekkosen persoonaan ja hänen toimintaansa koko tutkimusjakson ajan. Vielä
1940-luvulla kirjoittelu oli vähäistä, mikä indikoi Kekkosen vakiintumatonta poliittista
statusta. Kuviosta 17 erottuvat sodan jälkeisen Kekkos-kirjoittelun huiput. Ensimmäinen
ajoittui pääministerikilpaan 1946, toinen presidentinvaaleihin 1950, kolmannen Kekkoskeskustelun piikin synnytti paitsi Maakansassa 1953 julkaistu Kekkosen ulkopoliittinen
haastattelu myös sisäpoliittisesti kiihkeä syksy. Neljäs olikin jo omaa luokkaansa ja ajoittui vuoden 1956 presidentinvaaleihin. Kuviosta 17 on luettavissa, että vuoden 1950 presidentinvaalien jälkeen Kekkonen sai jo pysyvän aseman lehdistössä. Tämän takasi hänelle
uusi aktiivinen poliittinen rooli ja pääministerin salkku.
Presidentinvaalit 1956
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Kuvio 17. Kekkosta käsittelevien kirjoitusten kokonaismäärä Suomen johtavissa sanomalehdissä 17.11.1944–31.12.1956.
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Miksi Kekkosen nimitys oikeusministeriksi 1944 ja hänen toimintansa Paasikiven toisessa ja kolmannessa hallituksessa 1944–1946 eivät inspiroineet maamme johtavaa lehdistöä? Kekkos-kirjoitteluhan käynnistyi sodan jälkeen hitaasti (Kuviot 17 ja 18). Aineistosta ei kuitenkaan ollut pulaa. Oikeusministeri oli keskeisin henkilö hoidettaessa sotasyyllisyyskysymystä, ja Kekkonen tarttui ongelmaan tarmolla, joka synnytti katkeria tulkintoja sekä sosialidemokraattien että hänen oma puolueensakin opposition keskuudessa.
Maltillista kirjoittelua selittäviä tekijöitä on useita. Sotien jälkeenhän elettiin poikkeuksellisissa oloissa. Säännöstelytaloudesta seurasi, että lehdetkin olivat vaatimattomia niin
ulkoasuiltaan kuin sivumääriltäänkin. Paperin käyttöä rajoitettiin, ja se jo sinänsä pakotti
toimitukset laatimaan uutisensa suppeiksi ja valitsemaan aiheensa tarkoin. Harva poliitikko, presidenttiä ja pääministeriä lukuun ottamatta, kykeni erityisemmin valtaamaan
palstatilaa. Kekkosen persoonassa ei tähän aikaan ollut sellaista karismaa. Valtiovalta,
sensuuri ja valvontakomissio osaltaan pitivät tarkasti silmällä, mitä lehdistö kirjoitti varsinkin Neuvostoliittoa koskevista kysymyksistä. Toimituksilla oli syytä karttaa aiheita,
jotka saattoivat vetää viranomaisten huomion puoleensa. Sotasyyllisyyteen liittyvän Kekkos-kirjoittelun pidättyvyyteen vaikuttivatkin ehkä eniten juuri ulkopoliittiset syyt, sillä
prosessin etenemistä seurattiin itänaapurissa malttamattomasti. Suomalaisille sotasyyllisyys oli arka aihe: se loukkasi kansakunnan oikeustajua.
Kekkonen tavoitteli pääministerin paikkaa kevättalvella 1946. Pääministerikysymys
virittikin hetkellisesti laajahkon Kekkos-keskustelun. Ensi kertaa sodan jälkeen Maalaisliiton ehdokasta puntaroitiin jokaisessa tutkimuskohteena olevassa sanomalehdessä. Kannanottojen kasvuun vaikutti olennaisesti Kekkosen tavoitteleman salkun painavuus. Olihan pääministeri aiemminkin sodan jälkeen ollut henkilö, joka asemansa vuoksi oli kiinnostanut lehdistöä. Lehdistön aktiivisuus jäi kuitenkin lyhyeksi, ja kiinnostus Kekkosen
persoonaa kohtaan romahti epäonnistuneen hallituksen kokoamisyrityksen jälkeen. Mielenkiinto herpaantui entisestään hänen jäätyään rivikansanedustajaksi ja vetäydyttyä Suomen Pankkiin. Kekkosen nimi käytännöllisesti katsoen katosi johtavien lehtien palstoilta.
Kirjoittelua eivät piristäneet sen enempää Kekkosen nousu eduskunnan puhemieheksi
kuin hänen asemansa vuoden 1948 YYA-sopimusneuvotteluissakaan. Kuvion 17 perusteella on vedettävissä se johtopäätös, että vuoteen 1949 mennessä Suomen johtava lehdistö ei vielä pitänyt Kekkosta poliittisesti erityisen merkittävänä henkilönä.
Hiljaisuuden muuri murtui vuosina 1949–1950. Kekkosen paluussa päivänpolitiikkaan ammattinsa hallitseva lehdistö aisti karismaa, johon oli otettava kantaa. Kaksi peräkkäistä kautta eduskunnan puhemiehenä (1948 ja 1949) takasivat hänelle jo sinänsä sekä
arvostetun että näkyvän aseman, johon Kekkosella ei kuitenkaan ollut aikomustakaan
pysähtyä. Lehdistökin oli pannut sen merkille. Valtakunnan kakkosmiehen tehtävän
ohella Kekkonen osallistui aktiivisesti poliittisiin kädenvääntöihin. Hänellä oli ilmeisen
kunnianhimoinen tavoite, joka nousi julkisen keskustelun kohteeksi vuoden 1950 presidentinvaaleissa: Kekkosta ei tyydyttänyt vähempi kuin valtakunnan ykkösvirka. Lehdistö
otti haasteen vakavasti, ja se myös näkyi. Hänen esiintymisensä Maalaisliiton presidenttiehdokkaana nosti lehdistön Kekkos-kirjoittelun uudelle tasolle: Kekkosesta ja hänen toiminnastaan tuli lehdistön kestoaihe.
Kekkos-debatti tasaantui presidentinvaalien jälkeen, mutta lehdistön suhde Kekkoseen
oli joka tapauksessa pysyvästi muuttunut: Paasikivi oli iäkäs presidentti ja Kekkonen tulevaisuuden mies. Viimeistään pääministeriksi nimittäminen sinetöi hänen ja lehdistön suhteissa pysyvän käänteen. Kuviosta 17 näkyy, että pääministeri Kekkosta kommentoitiin
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tutkimuksen kohteena olevassa lehdistössä vuosittain keskimäärin sadassa kirjoituksessa.
Vastaava luku 1940-luvulla oli 17. Myös rintamalinjat Kekkosen puolesta ja vastaan selkiytyivät hänen pääministerikausiensa aikana. Urho Kaleva Kekkosesta tuli yksi aikansa
näkyvimmistä, mutta myös kiistellyimmistä poliitikoista, jonka puheita, toimia ja liikkeitä
seurattiin. Näkyvyys oli vahvasti sidoksissa pääministerinsalkkuun. Ilmiö konkretisoitui
vuosina 1953–1954, kun Kekkosen neljännen hallituksensa kaatuminen vuoden 1953
lopulla ja hänen ajautumisensa poliittiseen paitsioon notkauttivat lehdistön Kekkos-kirjoittelun. Hienoista pudotusta eivät piristäneet sen enempää kevään 1954 eduskuntavaalit
kuin hänen nimityksensä Törngrenin hallituksen ulkoministeriksikään. Paluu pääministeriksi syksyllä 1954 nosti lehdistön kiinnostuksen Kekkosen persoonaan jälleen 1950luvun alun aktiiviselle tasolle.
Presidentinvaalit 1956 tulivat osoittamaan, että lehtien palstoilla aiemmin nähty Kekkos-kirjoittelu oli siltikin vasta harjoittelua sen rinnalla, mitä oli odotettavissa. Johtavassa
lehdistössä käytiin vuoden 1956 presidentinvaalien yhteydessä ennennäkemätön sanomalehtipropaganda, jossa ei kaihdettu puuttua myöskään yksityiselämään. Vuosia patoutunut poliittinen intohimo Kekkosen puolesta ja kauna häntä vastaan purkaantui. Johtavissa
sanomalehdissä parjaus ei kuitenkaan saavuttanut mittasuhteita, jotka sille on joissain
yhteyksissä myöhemmin annettu. Esimerkiksi vihjaukset Kekkosen naisseikkailuihin ja
viinankäyttöön jäivät maamme valtalehdissä vähäisiksi niin vuoden 1950 kuin 1956 presidentinvaaleissakin. Kekkosen yksityiselämällä repostelleet yksittäiset maakuntalehdet ja
erityisesti sensaatiolehdet muodostivat oman lukunsa lehdistön vaalipropagandassa. Niiden propagandastrategiat poikkesivat oleellisesti maamme valtalehdistön vaaliuutisoinnista, eikä niiden ei voida katsoa edustaneen yleisemmin lehdistön linjaa sen enempää
vaali- kuin Kekkos-kirjoittelussakaan.
Kekkosen valinta presidentiksi 1956 romahdutti Suomen johtavien sanomalehtien
Kekkos-kirjoittelun kahdeksi vuodeksi lähes 1940-luvun tasolle. Suomalaiskansallinen
pieteetti valtahierarkian korkeinta virkaa kohtaan ”pakotti” räväkästikin esiintyneet valtalehdet arvioimaan Kekkos-suhteensa uudelleen. Murros ilmeni aluksi vaikenemisena.
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Kuvio 18. Kekkos-kirjoitusten määrällinen kehitys Suomen johtavissa sanomalehdissä
17.11.1944–31.12.1956.
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Kuvio 18 osoittaa, että tutkimuskohteena olevan johtavan lehdistön passiivisin Kekkos-kirjoittaja oli Hufvudstadsbladet. Sen palstoilla julkaistiin jakson aikana
(17.11.1944–1.3.1956) 87 Kekkos-kannanottoa, mikä oli vain 6,8 prosenttia koko johtavan lehdistön Kekkos-materiaalista (Taulukko 14). Erityisen passiivinen Hufvudstadsbladet oli 1940-luvulla, jolloin lehti ei käytännöllisesti katsoen ottanut Kekkoseen lainkaan
kantaa. Edes vuoden 1950 presidentinvaalit eivät synnyttäneet lehdessä kirjoittelua. Suomenruotsalaisten pää-äänenkannattaja otti Kekkosen huomioon vasta pääministerinä, jolloin lehden asennetta Kekkosta kohtaan voidaan luonnehtia varovaisen myönteiseksi.
Hufvudstadsbladet tuki Kekkosta niin henkilönä kuin pääministerinäkin. Lehti luonnehti
Kekkosta Maalaisliitossa korvaamattomaksi ja pahoitteli häntä vastustavan rintaman laajuutta. Ralf Törngrenin hallituksen kaatuminen syksyllä 1954 muutti kuitenkin lehden
Kekkos-suhteen viileämmäksi. Hufvudstadsbladet syytti Kekkosta Törngrenin syrjäyttämisestä ja kuvasi hänet siksi vallanhimoiseksi ”vehkeilijäksi”. Arvostelun kärki taittui
kuitenkin pian. Kirjoittelu oli vuoden 1956 presidentinvaaleissa enää varovaisen kriittistä.
Hufvudstadsbladetin varovaisen myönteistä Kekkos-kirjoittelua selittää kolme seikkaa.
Ensinnäkin kannanottoihin vaikutti lehden traditio maltillisesta journalismista. Tätä perinnettä vaali etenkin päätoimittaja Egidius Ginström. Hän ei halunnut leimautua sen enempää Kekkosen yksiselitteiseksi kannattajaksi kuin vastustajaksikaan. Maan johdossa oli
suomenruotsalaisille mieluisa presidentti, J. K. Paasikivi, jota kohtaan lehti tunsi luottamusta. Toiseksi Hufvudstadsbladetilla ei ollut poliittista pakinoitsijaa, kuten muilla johtavilla lehdillä. Muiden lehtien Kekkos-kannanotot olivat yleensä juuri politiikkaan erikoistuneiden pakinoitsijoiden käsialaa. Myöskään Hufvudstadsbladetin pilapiirtäjät, nimimerkki BEZin kirjoituksia kuvittanut Henrik Tikkanen ja nimimerkki CATO, eivät ottaneet juuri kantaa Kekkoseen. Kolmas Hufvudstadsbladetin Kekkos-kirjoitteluun vaikuttanut tekijä liittyi RKP:n poliittiseen asemaan. Puolueen osallistuminen Kekkosen neljään
ensimmäiseen hallitukseen sitoi sen yhteistyöhön pääministerin kanssa, mikä osaltaan
ohjasi myös puolueen pää-äänenkannattajan Kekkos-kirjoittelua.
Taulukko 14 osoittaa myös Helsingin Sanomien ja Vapaan Sanan ottaneen Kekkoseen
vain harvakseltaan kantaa. Valtakunnan ykköslehti käsitteli häntä 141:ssä (11,0 %) ja kansandemokraattien pää-äänenkannattaja 146 kirjoituksessa (11,4 %). Vähäisintä Helsingin
Sanomien Kekkos-kirjoittelu oli välittömästi sodan jälkeen. Kannanottojen määrä lisääntyi tasaisesti läpi tutkimusjakson, eikä kirjoittelun määrässä tapahtunut merkittäviä vaihteluja. Lehti suhtautui Kekkoseen myönteisesti 1940-luvulla, jolloin Kekkos-kannanotoista vastasi yleensä pakinoitsija Eero (Lassi Hiekkala). Häntä säesti pilapiirtäjä O.R.
(Oskari Räisänen). Vuosisadan puolivälissä Helsingin Sanomien Kekkos-suhteessa tapahtui käänne. Muutoksen suunnasta saatiin merkkejä jo presidentinvaalien yhteydessä 1950,
jolloin lehti tuki voimakkaasti Kekkosen vastaehdokasta Paasikiveä. Helsingin Sanomien
arvostelun kohteeksi Kekkonen joutui kuitenkin varsinaisesti vasta pääministerinä ollessaan. Hänen persoonansa ja toimintansa hallituksen johdossa eivät tyydyttäneet valtakunnan ykköslehteä. Kekkosen valinta tasavallan päämieheksi muutti Helsingin Sanomien
asennetta myönteiseen suuntaan.
Helsingin Sanomien suhteellisen vähäiseen Kekkos-kirjoitteluun vaikutti Hufvudstadsbladetin tavoin lehden poliittista sitoutumattomuutta tavoitellut linja. Lehti ei halunnut
leimautua yksittäisten ryhmien, saati henkilöiden kannattajaksi tai vastustajaksi. Oma vaikutuksensa Helsingin Sanomien laimeaan kirjoitteluun oli myös Eljas Erkon ja Kekkosen
huonoilla henkilökohtaisilla väleillä. Säröjä aiheuttivat 1950-luvun alussa paitsi Kekko-

362
sen johtamien ministeristöjen harjoittama lehdistö- ja sisäpolitiikka myös lehden näkemys
pääministerin omavaltaisuudesta ulkopolitiikassa. Juopaa Helsingin Sanomien ja Kekkosen välillä olivat synnyttämässä vuoden 1950 presidentinvaalit, Kekkosen suojelupoliisille antama määräys Helsingin Sanomien uutislähteiden tutkimisesta toukokuussa 1950
sekä Italian matka, jonka Kekkonen teki vuodenvaihteessa 1950–1951. Helsingin Sanomat uutisoi etelänmatkasta ensimmäisenä Suomessa vihjaisten samalla pääministerin
naisseuralaisiin. Erkkoa epäiltiin uutisjutun laatijaksi. Helsingin Sanomien Kekkos-kritiikki pelkistyi pilapiirtäjä Kari Suomalaisen (Kari) ilkikurisissa piirroksissa. Sen sijaan
lehden poliittiset pakinat olivat ajoittain ristiriidassa pääkirjoitusten kanssa. Mielipideerot selittää entisen maalaisliittolaisen pakinoitsija Eeron (Lassi Hiekkala) sitoutuminen
edistyspuolueeseen, jonka edustajia istui Kekkosen kahdessa ensimmäisessä hallituksessa.
Äärivasemmiston Vapaa Sana kommentoi Kekkosta Helsingin Sanomien tavoin satunnaisesti. Kannanottojen määrä lisääntyi vasta 1950-luvun taitteessa Kekkosen presidenttiehdokkuuden ja pääministeriyden myötä. Lehden kirjoitusaktiivisuus oli kuitenkin jatkuvasti maltillista, eikä siinä tapahtunut merkittäviä vaihteluja. Vapaa Sana suhtautui
Kekkoseen myönteisesti välittömästi sodan jälkeen, vaikka soraääniäkin kuului. Asenne
muuttui kriittiseksi vasta hänen ensimmäisten hallitustensa aikana. Muutos lehden Kekkos-suhteessa näkyi konkreettisesti sanavalinnoissa. Vielä aiemmin ”julkisuuden valonheittäjäksi” luonnehdittua Kekkosta rohjettiin 1950-luvun alussa arvostella peräti kierona, epärehellisenä ja konstikkaana henkilönä. Vapaan Sanan jyrkkä Kekkos-arvostelu
jäi kuitenkin väliaikaiseksi. Kirjoittelu muuttui suopeammaksi 1950-luvun puoliväliä
lähestyttäessä. Kekkosta alettiin pitää ”tavallista fiksumpana porvarina”. Idänsuhteista
johtuen Vapaa Sana kommentoi tyytyväisenä Kekkosen valintaa tasavallan presidentiksi.
Vapaan Sanan laimeaan kirjoitteluun vaikutti lehden ambivalentti suhtautuminen Kekkoseen. Lähinnä ulkopoliittisista syistä lehti tasapainoili kehun ja kritiikin välillä. Kekkonen sai reilusti tunnustusta ”oikeaoppisesta” ulkopolitiikastaan. Tosin hän näyttää sopineen Vapaan Sanan kirjoittajille myös henkilönä. Sen sijaan Kekkosen ja hänen johtamiensa hallitusten sisä- ja talouspolitiikka saivat osakseen toistuvaa kritiikkiä. Vapaan
Sanan Kekkos-kannanottojen määrään vaikutti myös turhautuminen SKDL:n jatkuvaan
oppositioasemaan. Neuvostoliiton Kekkos-myönteisyys sen sijaan sai aikaan sen, ettei
Vapaa Sana syyttänyt puolueen poliittisesta paitsioasemasta pääministeriä. Äärivasemmisto joutuikin jatkuvasti vastaamaan oikeisto- ja vasemmistopiirien syytöksiin yhteistyöstä Maalaisliiton ja Kekkosen kanssa. Vapaa Sana torjui väitteet, mutta varoi tarkoituksellisesti ottamasta kantaa Kekkoseen. Kekkosen kehuminen nimittäin lisäsi kotimaisessa lehdistössä syytöksiä kommunistien ja Kekkosen yhteistyöstä. Vapaa Sana joutui
ottamaan huomioon, että Kekkos-kritiikkiä vieroksuttiin Neuvostoliitossa. Myös lehden
toimituksessa tapahtuneet muutokset vaikuttivat asetelmaan. Vuoteen 1952 saakka VS:n
päätoimittajana ja pakinoitsijana työskennellyt Raoul Palmgren (Hapan) oli hyvissä
väleissä Kekkosen kanssa, mikä heijastui lehden maltillisina kannanottoina. Sen sijaan
Palmgrenin seuraajaksi valittu Jarno Pennanen ei erityisemmin pyrkinyt väleihin Kekkosen kanssa. Kirjoittelun määrä kääntyikin hänen kaudellaan laskuun. Vapaan Sanan toimitus ajautui Pennasen kaudella muutenkin sisäiseen kriisiin, jota kasvattivat lehden jatkuvat talousvaikeudet.
Kuviosta 18 käy ilmi, että Uusi Suomi rakensi Kekkos-suhdettaan tyynesti. Kirjoitusaktiivisuus lisääntyi tasaisesti läpi tutkimusjakson, vaikka lehden Kekkos-komment-
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tien määrä kohosikin hetkellisesti vuosien 1950 ja 1956 presidentinvaaleissa. Uusi Suomi
julkaisi koko tutkimusjakson aikana 224 Kekkos-kirjoitusta, mikä oli 17,4 prosenttia johtavan lehdistön kantaaottavasta Kekkos-materiaalista (Taulukko 14). Kokoomuksen päääänenkannattaja ei kommentoinut Kekkosta välittömästi sodan jälkeen, mutta suhtautui
myöhemmin 1940-luvulla häneen myönteisesti. Sen sijaan Kekkosen asettuminen Paasikiven vastaehdokkaaksi presidentinvaaleissa 1950 viilensi Uuden Suomen Kekkos-suhdetta. Lehti arvosteli Maalaisliiton presidenttiehdokasta ja hänen vaalikampanjaansa.
Uusi Suomi suhtautui kriittisesti myös pääministeri Kekkoseen, erityisesti hänen neljännen hallituksensa nimittämisen jälkeen 1953. Toisaalta lehti tunnusti Kekkosen aseman
poliittisena voimatekijänä ja piti häntä tervetulleena persoonallisuutena maamme poliittisessa elämässä. Suhde muuttui radikaalisti vuoden 1956 presidentinvaaleissa, jolloin
Uudesta Suomesta tuli Kekkos-vastaisen rintaman lipunkantaja. Kokoomuksen propagandasuunnitelmissa Kekkonen oli tarkoitus esitellä ”juopottelevana hotellitappelijana”,
”kielitaidottomana nurkkakuntapoliitikkona” ja ”hysteerisenä pyrkyrinä”. Uusi Suomi
suhtautuikin presidentinvaalin lopputulokseen negatiivisesti.
Uuden Suomen maltillinen, jopa myönteinen suhtautuminen Kekkoseen 1940-luvulla
saattoi johtua lehden päätoimittajasta Lauri Ahosta, joka tunnettiin hillityn journalismin
edustajana. Aho otti asioihin varovasti kantaa ja pysytteli mieluummin kulttuuriaiheissa.
Lauri Aho toimi aktiivisesti Kokoomuksessa, ja hänellä oli hyvät suhteet Paasikiveen.
Myös Ahon ja Kekkosen välit olivat toimivat. Heillä ei ollut vanhoja kaunoja keskenään.
Vaikka päätoimittaja Aholla olisikin ollut aseita Kekkosta vastaan, oli niiden terävin kärki
Paasikiven auktoriteetilla katkaistu: Kekkonenhan oli Paasikiven luottomies.
Uuden Suomen Kekkos-kirjoittelu kärjistyi 1950-luvulla. Kekkos-kriitikkona ei esiintynyt kuitenkaan Lauri Aho, vaan lehden pakinoitsija Timo (J.W. Tuura), jota pilapiirtäjä
O.H. (Olavi Hurmerinta) tuki osuvilla piirroksillaan. Timoa ärsytti Kokoomuksen toistunut oppositioasema ja Kekkosen haluttomuus pitää yhteyttä puolueeseen. Hän syyttikin
Kekkosta Kokoomuksen diskriminoinnista. Myös Kekkosen väitetyt kommunistiyhteydet, hänen toimintansa Suomen Pankissa ja ulkopoliittinen korvaamattomuutensa provosoivat Uuden Suomen toimitusta. Lehti paheksui Kekkosen esiintymistä idänsuhteiden
takuumiehenä ja hänen pyrkimystään käyttää ulkopolitiikkaa sisäpoliittisena työvälineenä. Uutta Suomea kiusasi myös Törngrenin hallituksen syrjäyttäminen 1954. Lehti
arveli Kekkosen viidennen pääministerikauden suistavan Suomen ”täydelliseen diktatuuriin”. Kokoomuksen pää-äänenkannattaja yrittikin heittää hiekkaa Kekkosen rattaisiin.
Lehti paheksui toistuvasti hänen yksinvaltaisia otteitaan omassa puolueessa ja jakoi
auliisti palstatilaa Maalaisliiton Kekkos-vastaiselle oppositiolle. Uudesta Suomesta muodostui vuoden 1956 presidentinvaaleissa kanava, jota Kekkoselle katkeroituneet käyttivät
yhtenä purkautumisväylänään. Ajankohta kirjoittelulle oli edullinen paitsi värikkäistä presidentinvaaleista myös Uudessa Suomessa orastaneesta päätoimittajavaihdoksesta johtuen. Lauri Aho nimittäin siirtyi Helsingin kaupunginjohtajaksi 1956.
Kuvio 18 kertoo, että Suomen Sosialidemokraatti kommentoi Kekkosta johtavasta lehdistöstä toiseksi aktiivisimmin sodan jälkeen. Sen palstoilla julkaistiin 270 (21,0 %) kantaa ottavaa kirjoitusta. Lehden kirjoitusaktiivisuudessa tapahtui kuitenkin merkittäviä
vaihteluja tutkimusjakson aikana. Suomen Sosialidemokraatin Kekkos-kirjoitusten määrä
seurasi muuta lehdistöä vuoteen 1949 saakka, jolloin se erottautui selkeästi aktiivisimmaksi Kekkos-kirjoittajaksi. Lehti julkaisi 1949 36 ja 1950 61 Kekkosta käsitellyttä kirjoitusta. Määrät poikkesivat huomattavasti muusta johtavasta lehdistöstä. Esimerkiksi
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Maakansan vastaavat luvut olivat 19 ja 30. Vuoden 1950 presidentinvaalien jälkeen Suomen Sosialidemokraatin Kekkos-kirjoittelu kuitenkin typistyi johtavan lehdistön laimeimmaksi. Kannanotot lisääntyivät 1951–1952 ja lehdestä tuli 1953 jälleen aktiivisin Kekkoskirjoittaja. Kommentoinnin määrä vakiintui seuraavina vuosina, eikä siihen vaikuttanut
olennaisesti edes presidentinvaali 1956.
Suomen Sosialidemokraatti suhtautui Kekkoseen kriittisesti koko tutkimusjakson ajan.
Hän joutui lehden hampaisiin jo oikeusministerikaudellaan. Syynä oli Väinö Tannerin
tuomitseminen sotasyyllisenä. Toimenpide ärsytti SDP:n asevelisosialistirintamaa, joka
piti hallussaan puolueen pää-äänenkannattajaa. Kirjoittelu olikin purevaa läpi 1940-luvun.
Arvostelua voimisti Kekkosen aktiivisuus Fagerholmin hallituksen kaatamisessa vuosikymmenen lopulla. Ei ollut yllättävää, että Suomen Sosialidemokraatti oli vuoden 1950
presidentinvaaleissa sekä aktiivisin että kriittisin Kekkos-kirjoittaja. Kaikki keinot päävastustajan lannistamiseksi näyttävät olleen sallittuja. Sama trendi jatkui Kekkosen pääministerikausilla. Arvostelun terävyys määräytyi sen mukaan, oliko SDP hallituksessa vai
oppositiossa. Suomen Sosialidemokraatin Kekkos-kritiikki jatkui vielä vuoden 1956 presidentinvaalikamppailunkin aikana. Ratkaisun tapahduttua lehti oli kuitenkin sopuisa
kommenteissaan.
Suomen Sosialidemokraatti arvosteli Kekkosta niin henkilönä kuin poliitikkonakin.
Lehti luonnehti häntä Maalaisliiton ylimieliseksi diktaattoriksi, ”fyyreriksi” ja epäluotettavaksi peluriksi, joka käänsi tarpeen vaatiessa vaivattomasti takkinsa. Suomen Sosialidemokraattia provosoi erityisesti Kekkosen veljeily kommunistien kanssa. Varsinkin pakinoitsija Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen), pilapiirtäjien PK-Linna ja Stefan (Tapani Kovanen)
säestämänä, etsi mielellään todisteita Kekkosen kommunistiyhteyksille. Hänet tunnettiin
kansanedustajanakin jyrkän kommunistivastaisista lausunnoistaan. Asenne olikin tyypillinen nimenomaan asevelisosialisteille, mihin joukkoon monet Suomen Sosialidemokraatin sodan jälkeisistä toimittajista lukeutuivat. Propaganda liittyi SDP:n pyrkimyksiin kasvattaa vaikutusvaltaansa syrjäseuduilla. Olivathan ne perinteisesti Maalaisliiton ja kommunistien vankkaa tukialuetta. Suomen Sosialidemokraatti pyrkikin samaistamaan Maalaisliiton ja kommunistit, mikä saattoi onnistuessaan lisätä SDP:n jalansijaa todellisena
vaihtoehtona maaseudun asukkaille. Propagandaa vauhditti sodan jälkeen Suomessa voimistunut yhteiskuntamurros. Teollistuminen muutti yhteiskunnan rakenteita. Työläisten
määrä lisääntyi ja agraariväestö väheni, mikä kiristi puoluetasolla erityisesti Maalaisliiton ja SDP:n keskinäistä kilpailua.
Toinen piirre, joka Suomen Sosialidemokraatin kirjoittajia kiusasi, kytkeytyi ulkopolitiikkaan. Lehti oli oivaltanut sen poliittisen propagandan, joka pyrki rakentamaan Kekkosesta korvaamattoman idänsuhteiden takuumiehen. Tämä suunta ei sopinut sosialidemokraateille. Kuvaa pyrittiin murtamaan puolueen pää-äänenkannattajassa kiinnittämällä
toistuvasti huomiota Kekkosen talvisodan rauhaa vastustaneeseen puheeseen, jolla hänen
ulkopoliittinen linjansa pyrittiin osoittamaan epäilyksenalaiseksi. Taktiikkaan yhtyi myös
Uusi Suomi, joka käsitteli usein Kekkosen rauhanvastaista puhetta. Kolmas syy Suomen
Sosialidemokraatin Kekkos-kritiikille nousi lehden edustaman poliittisen linjan ja pääministerin välisistä erilaisista sisä- ja talouspoliittisista näkemyksistä. Oma vaikutuksensa
lehden Kekkos-suhteeseen oli myös sen kirjoitteluun vahvasti vaikuttaneella ”tannerilaisella” sosialidemokratialla. Olihan sen johtohahmo Väinö Tanner tuomittu Kekkosen
myötävaikutuksella sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä. Tanner evästi Suomen Sosialidemokraatin toimittajia Maalaisliittoa ja kommunisteja väheksyvillä teeseillään. Maalaisliitto
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ei ollut hänen mielestään mikään puolue. Toisaalta Tanner varoitti luottamasta ihmiseen,
joka oli kerran ollut kommunisti.
Suomen Sosialidemokraatissa tapahtui useita toimittajavaihdoksia tutkimusjakson
aikana. Kekkos-suhteen kannalta merkittävimmät henkilövaihdokset tehtiin lehden pakinaosastolla. Muste-Maalari (Ano Airisto) kuoli 1947 ja hänen tilalleen valittiin Jahvetti
(Yrjö Kilpeläinen). Henkilömuutos terävöitti pakinapalstan Kekkos-kritiikkiä, kuuluihan
Kilpeläinen asevelisosialistien keulahahmoihin. Hänen kuolemansa tammikuussa 1955
jättikin huomattavan aukon Suomen Sosialidemokraatin Kekkos-kirjoitteluun. Jahvetin
työtä jatkaneet Pilatus (Atte Pohjanmaa) ja Nikodemus (Akseli Valta) osoittautuivat edeltäjäänsä varovaisemmiksi Kekkos-kritiikeissään. Suomen Sosialidemokraatissa tapahtui
myös useita päätoimittajavaihdoksia. Lehden johdossa toimivat Eino Kilven ja Unto Varjosen lisäksi myös Penna Tervo ja Atte Pohjanmaa, jotka valittiin tehtävään kahdesti. Päätoimittajavaihdokset eivät kuitenkaan heijastuneet erityisemmin lehden Kekkos-suhteeseen. Lukeutuivathan esimerkiksi Varjonen ja Tervo pakinoitsija Kilpeläisen tavoin asevelisosialistien kärkinimiin. Vivahde-erot Suomen Sosialidemokraatin Kekkos-kritiikissä
kytkeytyivät pikemminkin ajan poliittisiin kädenvääntöihin kuin päätoimittajan henkilökohtaisiin Kekkos-suhteisiin. Oma vaikutuksensa oli myös Kekkosen poliittisen painoarvon muutoksilla.
Kuvio 18 ja taulukko 14 osoittavat, että Suomen johtavan lehdistön aktiivisin Kekkoskirjoittaja oli Maakansa. Sen palstoilla julkaistiin kaikkiaan 416 Kekkos-kirjoitusta eli
32,4 % johtavan lehdistön kantaaottavasta Kekkos-aineistosta. Myös Maakansan kirjoitusaktiivisuus jäi vielä 1940-luvulla vähäiseksi, mutta tilanne korjautui vuosisadan puolivälin jälkeen. Maalaisliiton helsinkiläisestä ykköslehdestä tuli jo varhain Kekkosen uskollinen tukija. Maakansassa ei kyseenalaistettu hänen toimiaan käytännössä kertaakaan tutkimusjakson aikana. Kekkosen kehuminen oli avointa, eikä lehdessä hyväksytty häntä
kohtaan esitettyä kritiikkiä. Maakansan Kekkos-retoriikka poikkesi muusta johtavasta
lehdistöstä. Lehti luonnehti Kekkosta paitsi taitavaksi, vastuuntuntoiseksi ja sopeutuvaiseksi myös realistiseksi, päämäärätietoiseksi ja rauhalliseksi poliitikoksi. Kehuttiinpa
häntä Euroopan taitavimmaksi poliitikoksikin. Lehti harjoitti Kekkos-apologiaa. Maakansan kirjoittajat torjuivat syytökset hänen kommunistikytköksistään ja väitteet hänen kiistanalaisesta asemastaan Maalaisliitossa. Kekkosta, hänen toimintaansa ja hänen hallituksiaan koskevia moitteita ylipäätään paheksuttiin. Maakansasta muodostui yhden miehen
äänitorvi. Tätä kehitystä vahvisti Kekkosen nimittäminen lehden johtokunnan puheenjohtajaksi 1952. Pääministerin yhteydet Maakansaan muodostuivat kiinteiksi myös siksi, että
päätoimittaja Pentti Sorvali kuului Kekkosen lähipiiriin ja oli yksi hänen uskollisimmista
tukimiehistään sodan jälkeen. Lehden toimitukseen kuului muitakin Kekkosen luottomiehiä, kuten pilapiirtäjä Kalle Patoluoto (Kalle) sekä pakinoitsijat Paavonpoika (Johannes
Virolainen), Hela (Kalevi Kuusela) ja Tompan Tuomo (Urho Kittilä). Kekkonen käytti
henkilösuhteitaan hyväkseen valjastaessaan Maakansan palvelemaan julkisuustarpeitaan.
Hän kirjoitti lehteen jopa pääkirjoituksia.
Maakansa myötäili Kekkosta melkeinpä asiasta ja aiheesta riippumatta. Lehti ylisti
Kekkosen sisäpoliittisia linjavetoja korrekteiksi samalla, kun se rakensi hänelle tukevaa,
kansakuntaan vetoavaa imagoa ulkopolitiikan eksperttinä. Maakansa korosti Kekkosen
ulkopoliittista painoarvoa. Jo varhain 1950-luvulla lehti julisti hänet sodanjälkeisen ulkopolitiikan ja erityisesti Suomen ja Neuvostoliiton välisten suhteiden takuumieheksi. Lehti
kuvaili Kekkosta Paasikiven ulkopoliittisen linjan vahvaksi edustajaksi ja tähdensi hänen

366
johdollaan Neuvostoliiton kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksellisuutta. Maakansan
propaganda Kekkosesta itäsuhteiden takuumiehenä voimistui 1950-luvun puolivälissä ja
saavutti tutkimusjaksolla huippunsa Porkkalan palautuksen jälkeen 1955–1956. Valittu
linja sopi hyvin Kekkosen tarkoituksiin. Maakansa ja pääministeri Kekkonen puhalsivat
yhteen hiileen. Yhteistyö vain tiivistyi vuoden 1956 presidentinvaalien lähestyessä. Maakansa jatkoi Kekkos-propagandan välineenä.
Kootusti voidaan sanoa, että Suomen johtavan sanomalehdistön suhteet Kekkoseen
sodan jälkeen hahmottuivat vuosien kuluessa hitaasti. Selvän poikkeuksen tekivät Maakansa ja Suomen Sosialidemoraatti, joiden asenne Kekkoseen oli jokseenkin selvä jo
”vaaran vuosien” alkutaipaleella. Sen sijaan Helsingin Sanomien, Hufvudstadsbladetin,
Uuden Suomen ja Vapaan Sanan Kekkos-kantaa saatiin odottaa vuosia sodan päättymisen jälkeen. Edellä on käynyt ilmi, että Suomen johtavan lehdistön Kekkos-suhde selkiintyi vasta 1950-luvulla. Presidentinvaalien (1956) aattona rintamalinja kulki jo Kekkosmyönteisen Maakansan ja muun sanomalehdistön välillä. Asetelma muuttui vasta sen jälkeen, kun Maalaisliiton ehdokas oli valittu presidentiksi. Häntä aiemmin arvostelleet Helsingin Sanomat ja Suomen Sosialidemokraatti käänsivät kelkkansa ja antoivat tunnustusta Kekkoselle. Myös Vapaa Sana tuki Kekkosta. Sen sijaan oikeistolehdet, etenkin
Uusi Suomi, purkivat pettymystään vielä vaalituloksen selvittyä.
Johtavan lehdistön enemmistön suhteet Kekkoseen muotoutuivat tutkimusjakson
(17.11.1944–1.3.1956) aikana enimmäkseen kriittisiksi. Toisaalta hänelle annettiin vastustajienkin leirissä tunnustusta. Kekkosta pidettiin yleisesti niin oikeusministerinä, eduskunnan puhemiehenä kuin pääministerinäkin vahvana ja aikaansaavana henkilönä. Hänen
poliittinen aloitteellisuutensa ja sinnikkyytensä asioiden hoidossa pantiin merkille. Arvostelu kohdistui pääosin hänen ulkopoliittiseen omavaltaisuuteensa ja väitettyihin kommunistikytköksiinsä. Kekkosen talvisodan rauhaa vastustanut puhe eduskunnassa maaliskuussa 1940 sai jatkuvasti poikkeuksellista huomiota osakseen. Sitä paheksuttiin etenkin
Suomen Sosialidemokraatissa ja Uudessa Suomessa. Puheesta tulikin yksi käytetyimmistä Kekkos-vastaisista aseista tutkimusjakson aikana. Kekkosen idänsuhteissaan osoittamaansa aktiivisuuteen nähden rauhan vastustaminen nostettiin jälkikäteen esille moraalisesti arveluttavana toimena. Aihe tarjosi herkullisen tilaisuuden kyseenalaistaa sekä
Kekkosen aseman itäsuhteissa että hänen roolinsa ulkopolitiikan takuumiehenä.
Sotasyyllisyyskysymys ei sen sijaan herättänyt erityisemmin Kekkos-debattia johtavan lehdistön palstoilla. Vaikka aihetta sivuttiin sekä vuoden 1950 että 1956 presidentinvaaleissa, kirjoittelu sen ympärillä jäi pitkälti Suomen Sosialidemokraatin pakinoitsijan
Muste-Maalarin (Ano Airisto) varaan. Hänen pakinasarjansa vuoden 1945 lopulla oli laajin yksittäinen Kekkoseen kohdistettu hyökkäys sotasyyllisyyskysymyksen varjolla. Huomionarvoista on myös se, ettei johtava lehdistö kommentoinut Kekkosta YYA-sopimusneuvottelujen aikana. Vaikka historiantutkimus on korostanut Kekkosen merkitystä sopimusneuvotteluissa, aikalaislehdistö käsitteli häntä ”vain” osana muuta valtuuskuntaa.
Muutenkin ulkopolitiikan merkitys johtavan lehdistön Kekkos-propagandassa korostui
vasta 1950-luvulla. Kimmokkeen kirjoitteluun tarjosi Kekkonen itse. Johtavan lehdistön
ulkopoliittisen Kekkos-debatin lähtölaukauksina voidaan pitää sekä pyjamataskupuhetta
1952 että erityisesti hänen ulkopoliittista haastatteluaan 1953. Ulkopoliittisen Kekkos-kirjoittelun läpilyönti tapahtui valtiojohdon Moskovan vierailun jälkeen 1955, jolloin Paasikiven–Kekkosen linja vakiinnutti asemansa johtavan lehdistön kirjoittelussa.
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Suomen johtavien sanomalehtien Kekkos-kirjoittelua analysoitaessa huomio kiinnittyy pakinatyylisten kirjoitusten suureen määrään (Taulukko 14, Kuvio 19). Kekkonen
näytti olleen pakinoitsijoille suotuisa kohde, sillä lähes puolet 1 284:stä häntä koskevasta
kirjoituksesta julkaistiin johtavan lehdistön pakinapalstoilla (41,6 %). Erityisen runsaasti
pakina-aineistoa oli Maakansassa (175 pakinaa) ja Suomen Sosialidemokraatissa (131).
Myös Uuden Suomen (120) pakinoitsija erottautui muita kollegojaan aktiivisempana. Prosentuaalisesti runsaimmasta lehtikohtaisesta pakina-aineistosta vastasivat kansandemokraattien Vapaan Sanan ja Kokoomuksen Uuden Suomen pakinoitsijat. Ensin mainitun
lehden Kekkos-materiaalista 56,2 % julkaistiin pakinapalstoilla, jälkimmäisen 53,6 %.
Suomen Sosialidemokraatin Kekkos-kirjoituksista 48,5 % oli pakinoita ja Maakansan
42,0 %. Suhteellisesti niukimmin pakinoitsijat ottivat Kekkoseen kantaa Helsingin Sanomissa (14,9 %) ja Hufvudstadsbladetissa (5,8 %).
Huomattavasti pakinapalstoja harvemmin Kekkonen otettiin huomioon pääkirjoituspalstoilla, jonne häntä käsittelevistä jutuista ylsi 31 prosenttia. Lukumääräisesti runsaimmasta pääkirjoitusaineistosta vastasi Maakansa. Lehti käsitteli Kekkosta kaikkiaan 108
pääkirjoituksessa. Suhteellisesti eniten pääkirjoituksia julkaistiin sen sijaan Hufvudstadsbladetissa, jonka 87 Kekkos-kirjoituksesta 47 löytyi kyseiseltä palstalta (54,0 %). Myös
Helsingin Sanomat (36,2 %), Vapaa Sana (32,2 %) ja Suomen Sosialidemokraatti (30,4
%) kirjoittivat Kekkosesta suhteellisen usein pääkirjoituspalstoillaan. Uuden Suomen
(27,2 %) ja Maakansan (26,0 %) pääpalstat kommentoivat Kekkosta puolestaan harvemmin. Maalaisliiton helsinkiläislehden pitäytyminen pakinapalstoilla selittyi ainakin osin
päätoimittaja Pentti Sorvalin kaksoisroolista. Hän kirjoitti pääkirjoitusten ohella myös
pääosan lehtensä Kekkos-pakinoista (Kessu-Pekka). Maakansan pakina-aineiston määrää
kohottivat myös Kekkosen hyvät ystävät Johannes Virolainen (Paavonpoika), Kalevi
Kuusela (Hela) ja Urho Kittilä (Tompan Tuomo). Toisaalta Vapaa Sana julkaisi suhteellisesti huomattavasti Maakansaa enemmän Kekkosta koskevia pääkirjoituksia, vaikka lehden päätoimittaja Raoul Palmgren esiintyi Sorvalin tapaan lehtensä pääpakinoitsijana
(Hapan).
Johtavan lehdistön kirjoittelussa käyttämäni luokka ”muut” koostuu lähinnä artikkeleista, pilapiirroksista ja vaalimateriaalista, siis muusta kirjoittelusta kuin pääkirjoitukset
ja pakinat. Yleisönosastot eivät tarjonneet juurikaan varteenotettavaa luettavaa. Johtavat
sanomalehdet tarjosivat lukijoilleen suppeasti palstatilaa ja itse kirjoituksissa Kekkosta
kommentoitiin harvoin. Muuta kuin pääkirjoitus- ja pakina-aineistoa julkaistiin johtavissa lehdissä ensimmäisen kerran laajasti vuoden 1950 presidentinvaalien yhteydessä.
Merkittäväksi ”muut”-aineiston osuus lehdistön Kekkos-materiaalista nousi vuoden 1956
presidentinvaaleissa. Sitä julkaistiin koko tutkimusjakson aikana määrällisesti eniten
Maakansassa (133) ja Helsingin Sanomissa (69). Valtakunnan ykköslehti julkaisi myös
suhteellisesti runsaimmin lehtensä Kekkos-aineistosta muilla kuin pääkirjoitus- ja pakinapalstoilla (48,9 %). Harvimmin Kekkosta kommentoitiin sen sijaan Vapaan Sanan ”muut”
-materiaalissa. Lehden 17 pääkirjoitus- ja pakinaosastojen ulkopuolista kannanottoa
käsitti vain 11,6 % sen kaikesta Kekkos-aineistosta.
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Taulukko 14. Kekkos-kirjoittelun lukumääräinen jakaantuminen pääkirjoitus- ja pakinapalstoille sekä muualle lehteen ja eri lehtien Kekkos-kirjoitusten suhteellinen osuus kaikista johtavassa lehdistössä julkaistusta Kekkos-aineistosta 17.11.1944–1.3.1956.
Pääkirjoitukset

Pakinat

Muut

Yhteensä

51

21

69

141 ( 11,0 %)

HS
Hbl

47

5

35

87 (6,8 %)

Mk

108

175

133

416 (32,4 %)

SS

82

131

57

270 (21,0 %)

US

61

120

43

224 (17,4 %)

VS

47

82

17

146 ( 11,4 %)

Yhteensä

396

534

354

1 284 ( 100,0 %)

Pääkirjoitukset
Pakinat
Muut

28%

31%
41%

Kuvio 19. Kekkos-kirjoitusten jakautuminen pääkirjoitus- ja pakinapalstoille tai muualle lehteen 17.11.1944–1.3.1956.

Sotavuodet osoittivat sanomalehdistön haavoittuvuuden. Sen monista sidosryhmistä
valtiovallan merkitys korostui, kun valtakunnan korkeimmat päättäjät alkoivat ohjailla
normaalia lehtipolitiikkaa. Virallinen sensuuri lakkasi 1947. Lehdistön kirjoittelua hillitsi
tämän jälkeen kuitenkin itsesensuuri, johon valtiovallan edustajana erityisesti J. K. Paasikivi kehotti toimittajia pian sodan jälkeen. Kekkonen ei sen sijaan noussut merkittävään
rooliin lehdistön ohjaajana vielä 1940-luvulla. Syynä oli se, että hänen poliittinen statuksensa ei yksinkertaisesti ollut siihen riittävän vahva ja vakiintunut. Tilanne muuttui uuden
vuosikymmenen vaihteessa. Kahdeksankymmenen vuoden ikään ehtinyt Paasikivi alkoi
olla liian vanha johtamaan dynaamista sanomalehdistöä. Julkisuusarvoltaan poikkeuksellisen vilkas presidentinvaali 1950 taas suorastaan ”herätti” Kekkosen. Ajoittain räikeäksi
yltynyt vaalitaistelu jätti Maalaisliiton ehdokkaaseen kuitenkin myös haavat, joiden
umpeutuminen vaati aikansa. Koston ajatus ei ollut Kekkosesta kaukana. Hän sai haavoistaan myös voimaa puuttua pääministerinä varsinkin lehdistön ulkopoliittiseen kirjoitteluun. Kekkonen teki sen suorasukaisesti etenkin ensimmäisten pääministerikausiensa
aikana. Hän kutsui oma-aloitteisesti lehdistön edustajia luokseen, nuhteli ja neuvoi heitä.
Joskus hän pyysi presidenttiä puuttumaan asioihin. Toisaalta Paasikivikin velvoitti ajoittain Kekkosen lehdistöpaimenen rooliin. Tältä osin tilanne tasaantui vuoden 1950-luvun
puolivälissä.
Kekkosen, kuten Paasikivenkin, intressi puuttua valtiovallan edustajana lehdistön kirjoitteluun liittyi ulkopolitiikkaan ja erityisesti Suomen ja Neuvostoliiton välisiin suhteisiin. Kekkonen vaati Suomen lehdistöltä ulkopoliittista itsesensuuria, kuten J.K. Paasikivi 1940-luvulla. Vaikka kimmokkeen puhutteluun saattoivat antaa sisäpoliittisetkin
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kädenväännöt, Kekkonen argumentoi ulkopoliittisiin syihin vedoten. Hänen keskeisin
huolenaiheensa oli vastuuton sanankäyttö, joka saattoi vahingoittaa Suomen ja Neuvostoliiton välisiä suhteita. Kekkonen pyrki vaikuttamaan tällaiseen kirjoitteluun monin eri
tavoin. Vaikutuskeinoihin kuuluivat paitsi hänen hyvin ajoitetut puheensa ja lehtikirjoituksensa myös Paasikiven esimerkin mukaan järjestetyt informaatiotilaisuudet, joissa toimittajat saivat tietoa ajankohtaisista poliittisista asioista ja konkreetteja ohjeita ”oikeaoppiseen” ulkopoliittiseen kirjoitteluun.
Pääministeri Kekkosen käsitys lehdistön vapaudesta ja hänen puuttumisensa sanomalehtien kirjoitteluun valtiovallan edustajana jakoivat johtavaa lehdistöä. Ääripäissä olivat
Maakansa ja Helsingin Sanomat. Siinä, missä Maakansa muodosti Kekkoselle suojakilven, sitoutumattomuuskehityksen lippulaivana Helsingin Sanomat näyttäytyi aggressiivisimpana hyökkääjänä. Myös oppositioasemaansa tuskastuneen Kokoomuksen Uusi Suomi
suhtautui kriittisesti Kekkos-hallitusten lehdistöpolitiikkaan. Kirjoittelu ei ollut kuitenkaan yhtä räikeää ja henkilökohtaista kuin valtakunnan ykköslehdellä. Hufvudstadsbladet
ja Suomen Sosialidemokraatti osallistuivat lehdistökeskusteluun maltillisesti. Lehtien kirjoitteluun vaikutti olennaisesti RKP:n ja SDP:n osallistuminen Kekkosen hallituksiin.
Johtavan sanomalehdistön kirjoittelu lehdistön asemasta ja sananvapaudesta pysytteli
Kekkosen pääministerivuosien aikana lähes samalla tasolla kuin Paasikiven, Pekkalan ja
Fagerholmin hallitusten aikana 1944–1950 (Kuvio 20). Määrällistä kehitystä merkittävämpi muutos tapahtuikin lehdistön asennoitumisessa valtiovallan toimenpiteitä kohtaan.
Pääministeri Kekkosen ja hänen hallitustensa lehdistöpoliittisia toimenpiteitä käsiteltiin
näkyvästi lehtien palstoilla. Myös ojentajan persoonaan kiinnitettiin aiempaa enemmän
huomiota. Erityisesti Kekkosen ”rippisaarnat”, ”puhuttelut” ja lausunnot aiheuttivat keskustelua, mikä johtui hänen kiistanalaisesta persoonastaan. Poikkeusolojen tasaantumisellakin oli oma vaikutuksensa, olihan rauhan aikaa jatkunut jo vuosia. Toimitukset eivät
pitäneet sananvapauden rajoittamista tai kirjoittelun ohjailua enää tarpeellisena. Siitä huolimatta Kekkosen ote lehdistöstä kiristyi sen jälkeen, kun hänestä tuli presidentti. Kehitykseen vaikuttivat presidentinvaalien (1956) lisäksi hänen Moskovan-matkansa keväällä
1958 sekä saman syksyn ”yöpakkaset”. Nämä ovatkin jo tämän tutkimusjakson aikarajauksen ulkopuolella. Joka tapauksessa Kekkosen teräväsanaiset puheet ja hänen lehtien
toimittajille osoittamansa ”myllykirjeet” jatkossa lisääntyivät.
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Kuvio 20. Lehdistöä ja sananvapautta käsitelleet pää- ja jälkikirjoitukset maamme johtavissa
sanomalehdissä 1.1.1945–31.12.1956.
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Kekkonen ei puuttunut 1940-luvulla johtavien sanomalehtien häntä itseään koskevaan
kirjoitteluun. Poikkeuksen hän teki kuitenkin nimimerkillä Veljenpoika, jonka kritiikki
sosialidemokraattista lehdistöä vastaan vuosikymmenen lopulla harmitti nimenomaan
Suomen Sosialidemokraatin Jahvettia. Vuoden 1950 presidentinvaalien jälkeen Kekkonen arvosteli jo peittelemättä sosialidemokraattien pää-äänenkannattajaa ja sen pakinoitsijaa. Ne olivat hänen mielestään yhdessä osallistuneet äärivasemmiston ja oikeiston kanssa
presidenttiehdokkaiden, ei vähiten hänen itsensä, ”häpäisemiseen”.
Pääministeri Kekkonen reagoi 1950-luvulla voimakkaasti johtavan lehdistön kasvavaan kritiikkiin. Hän seurasi lehdistön kirjoittelua tiiviisti, mistä ovat osoituksena UKKarkistoon kootut lukuisat lehtileikekansiot. Pääministeri Kekkonen huomioi ”neljännen
valtiomahdin” toiminnassaan. Hän iski sanoin vastustajiaan säälittä, mutta pohti samalla
poliittisen uransa mielekkyyttä vallinneessa ”rumputulessa”. Kekkonen tilitti tuntojaan
yleensä Suomen Kuvalehdessä ja Kyntäjässä sekä yksityisessä kirjeenvaihdossaan. Kekkosta ärsytti maamme eturivin toimittajien ”matalamielinen” parjaus- ja huhupropaganda, joka oli kohdistettu häneen henkilökohtaisesti. Kekkonen moitti myös syytöksiä,
joita lehdistön edustajat kohdistivat häneen ulkopoliittisena toimijana ja kommunistien
ystävänä. Hän paheksui erityisesti Suomen Sosialidemokraatin ja sen pakinoitsijan (Jahvetti) kirjoittelua. Myös Uuden Suomen pakinoitsija suututti. Kekkonen tarttui kynään ja
kirjoitti vielä sapekkaan kirjeen jo eläkkeelle siirtyneelle Timolle. Osansa arvostelusta
saivat lisäksi Helsingin Sanomat ja Vapaa Sana. Sen sijaan Hufvudstadsbladet oli Maakansan lisäksi ainoa johtava sanomalehti, joka sai pääministeriltä tunnustusta. Luottamus
Kekkosen ja Hufvudstadsbladetin välillä alkoi säröillä vasta hallituskiistan yhteydessä
syksyllä 1954.

9 Summary
“If you get nowhere by complaining, put up with it”. Attitudes of the leading Finnish newspapers towards Urho Kekkonen in 1944–1956.
The leading newspapers in Finland, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Maakansa,
Suomen Sosialidemokraatti, Uusi Suomi and Vapaa Sana, published a total of 1284
articles or news items about Urho Kekkonen between 17th November 1944 and 1st
March 1956, the majority of which, 87.5%, fell into the years 1950-1956. The low level
of prominence in the 1940's is indicative of his poorly established political status at that
time. The first peak in publication occurred at the time of the contest for the position of
prime minister in 1946, a second coincided with the presidential election of 1950 and a
third was brought about by a foreign affairs interview with Kekkonen published in
Maakansa in 1953, together with a torrid autumn on the home affairs front. The fourth
and most significant increase in published opinions of Kekkonen was caused by the
presidential election of 1956, although it may be said that he acquired a fairly permanent
position in the columns of the press after the election of 1950, on account of his active
political role and his status as prime minister.
The most passive among these newspapers was Hufvudstadsbladet, which wrote about
him on 87 occasions during this period, accounting for only 6.8% of the total material
considered here. It scarcely mentioned him at all, in fact, in the 1940’s, and even his part
in the presidential election of 1950 failed to arouse much interest with this paper. As the
main organ of the Swedish-speaking population of Finland, it took note of Kekkonen only
once he had become Prime Minister, adopting a cautiously positive attitude towards him
both as a person and as leader of the government. It noted that he was an irreplaceable
figure in the Agrarian Party and regretted the breadth of the opposition to him. The
paper’s attitude was less enthusiastic after the collapse of Ralf Törngren’s government in
autumn 1954, however, when it accused him of seeking to depose Törngren and described
him as ambitious and "scheming". The edge soon disappeared from its criticism, however,
and the paper’s treatment of him during the 1956 presidential election was no more than
cautiously critical.
The generally mildly favourable attitude of Hufvudstadsbladet towards Kekkonen may
be attributed to three facts. In the first place, the paper had a tradition of moderate
journalism, which was maintained assiduously by its editor-in-chief at the time, Egidius

372
Ginström, who would not have wished to be classed as either an outright supporter or
opponent of Kekkonen. The leadership of the country was in any case in the hands of
J.K.Paasikivi, who enjoyed the confidence of the Swedish-speaking population. Secondly,
Hufvudstadsbladet did not have a political columnist in the same sense as the other
papers, and it was usually these contributors who wrote about Kekkonen. Similarly, the
paper's two cartoonists, Henrik Tikkanen, who illustrated the articles written under the
pseudonym "BEZ", and the one known by the pseudonym “CATO”, scarcely expressed
any opinion of Kekkonen. The third factor was the political status of the Swedish
People’s Party , which took part in Kekkonen’s first four cabinets and was thus committed
to collaboration with him, a situation which would inevitably be reflected in the attitude
of the party's main newspaper.
Helsingin Sanomat and Vapaa Sana similarly seldom expressed an opinion regarding
Kekkonen, the former, the principal national newspaper even at that time, contained 141
articles or news items concerned with him over the period in question, 11.0% of the total
material, and the latter, the principal organ of the People’s Democrats, 146 (11.4%).
Helsingin Sanomat paid its least attention to him in the years immediately after the war,
after which the intensity increased steadily through the period studied here, without any
notable fluctuations. Its attitude was a favourable one in the 1940's, when most of the
comments were made by its columnist “Eero” (Lassi Hiekkala), to the accompaniment of
the cartoonist O.R. (Oskari Räisänen). A turnaround in attitudes occurred in 1950,
however, the first signs of which were visible in connection with the presidential election
of that year, in which the paper spoke out strongly in favour of Kekkonen's opponent,
Paasikivi. Real criticism was levelled at him only when he was Prime Minister, however,
as the paper was not happy with either his personality or his leadership of the
government. A new turn in a more favourable direction was forthcoming only after his
election as President.
As in the case of Hufvudstadsbladet, the relatively minor coverage given to Kekkonen
by Helsingin Sanomat was a product of its politically independent line, which meant that
it was not prepared to become cast as a supporter or opponent of any particular group, let
alone any individual. A further factor may have been the cool relations that prevailed
between Kekkonen and Eljas Erkko. Further unpleasantnesses were caused in the early
1950’s both by the policies of Kekkonen’s administrations towards the press and in
internal affairs in general, and by the newspaper’s views on the independent line pursued
by the Prime Minister in foreign affairs, and the gulf was widened by the presidential
election of 1950, Kekkonen's order to the security police to investigate the sources of
certain news items in Helsingin Sanomat in May 1950, and a visit by Kekkonen to Italy
around the New Year 1950-1951, when Helsingin Sanomat became the first newspaper in
Finland to carry a story of this visit that included hints at the Prime Minister possible
female company. Erkko was suspected as having been the author of this story. The paper’s
criticism of Kekkonen was summed up perhaps most succinctly of all in the sarcastic
cartoons of Kari (Suomalainen). On the other hand, the opinions in the discussion
columns of Helsingin Sanomat were frequently at variance with those expressed in the
editorials, for instance, mainly because its columnist “Eero” was an adherent of the
Progressive Party, which was also represented in Kekkonen's first two coalition
governments.
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The extreme left-wing Vapaa Sana commented on Kekkonen only sporadically, like
Helsingin Sanomat, and again its interest only increased around 1950, with the
presidential election and Kekkonen’s terms of office as Prime Minister. It was reasonably
moderate throughout in the volume of its writing, however, without any notable
fluctuations. It was favourably disposed towards Kekkonen immediately after the war,
although with some dissent detectable from time to time, and became more critical only
during the tenure of his first cabinet. Changes were to be seen in the paper's concrete
choices of words, however, so that where earlier he had been referred to as a "spotlight of
publicity", the paper was brave enough in the early 1950’s to criticise him as devious,
dishonest and "tricky". The phase of sharp criticism was nevertheless short-lived, and the
paper’s attitude became milder towards the mid-1950’s, when it began to refer to him as
"a cleverer than usual bourgeois". The paper was pleased at his election as president
because of his good relations with the Soviet Union.
The reluctance of Vapaa Sana to comment on Urho Kekkonen was undoubtedly partly
due to its ambivalent attitude towards him. Mostly for reasons of foreign policy, it was apt
to vacillate between praise and criticism. He was given credit for the "correct" direction
of his foreign policy, and he seemed to be to the liking of this paper’s reporters as a
person, but his policies and those of his governments regarding internal affairs and
economics were constantly coming in for comment. The quantity of opinions on
Kekkonen was also influenced by the paper’s frustrations with the long periods for which
its party, the People's Democratic League, was condemned to opposition, although in
view of the Soviet Union’s favourable attitude towards him, the newspaper could scarcely
blame the Prime Minister for the party’s plight. In practice the extreme left was constantly
having to respond to accusations from both right-wing and left-wing circles that it was
collaborating with Kekkonen and the Agrarian Party. Vapaa Sana was quick to refute
such claims, but it tried on purpose to avoid committing itself to direct statements of
opinion about Kekkonen. It was realized that any praise for him would arouse new
accusations in the Finnish press of his connivance with the communists. Similarly, the
paper had to bear in mind that the Soviet Union was apt to look askance at criticism of
Kekkonen. The situation was also affected by editorial changes, in that Raoul Palmgren
(“Hapan”), who was columnist and editor-in-chief up to 1952, had good relations with
Kekkonen, and this was reflected in moderate attitudes in the published articles, whereas
his successor, Jarno Pennanen, did not especially try to establish such relations, and the
volume of writing declined. The editorial staff of Vapaa Sana drifted into a state of
internecine crisis under Pennanen in any case, which was further compounded by the
paper's growing financial problems.
Uusi Suomi looked serenely on the task of building up relations with Kekkonen, and
the volume of its writings on him increased steadily throughout the period considered
here, although with noticeable peaks in the election years of 1950 and 1956. The paper
published 224 articles or news items on him altogether during the period, accounting for
17.4% of the total material. This paper, which was the organ of the Coalition
(Conservative) Party, did not comment on him in the immediate post-war period, but was
favourably inclined towards him later in the 1940’s. A cooling in the relation ensued
when he was Agrarian Party candidate in the presidential election of 1950, against
Paasikivi, and the paper criticised both him and his election campaign. The attitude then
continued with respect to his governments, becoming particularly vehement after the
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appointment of the fourth in 1953. On the other hand, the paper readily recognised his
role as a major force in Finnish politics and welcomed him as a person onto the country’s
political stage. The relation altered radically at the time of the 1956 presidential election,
however, when Uusi Suomi became the standard-bearer of the anti-Kekkonen front. The
Coalition Party had proposed in the plans for its campaign to name him a "drunken hotel
brawler", a "local politician with no knowledge of languages" and a "hysterical upstart".
Naturally the newspaper was equally disappointed with the outcome of the election.
The moderate and even favourable light in which Uusi Suomi looked on Kekkonen in
the 1940’s may well have been induced by its editor-in-chief, Lauri Aho, who was known
as an advocate of moderate journalism. He was cautious about stating an opinion on
issues of importance and preferred to deal with cultural subjects. On the other hand, he
was an active member of the Coalition Party and enjoyed good relations with Paasikivi.
He was similarly on good terms with Kekkonen, and they bore no old grudges towards
each other. And even if he had had anything against Kekkonen, he would have been
effectively silenced by the authority of Paasikivi, who had absolute confidence in
Kekkonen.
When the paper sharpened its approach in the 1950’s, it was not Lauri Aho who put
forward the criticism but the columnist "Timo" (J.W.Tuura), supported by the perceptive
cartoons of O.H. (Olavi Hurmerinta). “Timo” was annoyed at the Coalition Party’s
constant confinement to the opposition and Kekkonen’s reluctance to consult the party at
all. He accused Kekkonen of discrimination, and the newspaper’s editors were incensed at
his alleged communist sympathies, his actions in the Bank of Finland and his
indispensability in matters of foreign policy. The paper objected to his parading as a
guarantor of Finland’s relations with the Soviet Union and his attempts to use foreign
policy as a tool for operating on the home front. It was also annoyed by the way in which
the Törngren government was pushed aside in 1954, and claimed that Kekkonen’s fifth
term as Prime Minister was plunging the country towards "complete dictatorship". It tried
its best at this stage to place obstacles in his way, expressing anger at the despotic grip
that he maintained over his own Agrarian Party and giving abundant column space to
those in the party who were opposed to him. In the run-up to the elections of 1956, Uusi
Suomi became a channel for outbursts by all those who were embittered at Kekkonen,
engendering a flood of writing on the subject that was inspired partly by the colourful
nature of the election and partly by the newspaper’s change of editor, as Lauri Aho had
been appointed Mayor of Helsinki in the same year.
Suomen Sosialidemokraatti was the second most active among the leading newspapers
in its post-war comments on Urho Kekkonen, publishing 270 articles or news items
concerned with him in the period studied here, 21.0% of the total. Pronounced
fluctuations in its performance in this respect took place, however. It followed the general
trend described for the other papers up to 1949, at which point it stood out as by far the
most active in its comments, but its enthusiasm declined to a level below that of the other
leading papers after the presidential election of 1950. Opinions became more frequent in
1951-1952, and the paper became the most active commentator on Kekkonen once again
in 1953. After this the volume of its comments remained fairly constant, so that it was not
even affected to any essential degree by the presidential elections of 1956.
Suomen Sosialidemokraatti was critical of Kekkonen throughout. It sank its teeth into
him while he was Minister of Justice, on account of the sentencing of Väinö Tanner for
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war crimes, which had annoyed the socialist group within the Social Democrats that had
been in favour of collaboration with Germany in the war, the same group that had control
over the newspaper. Biting comments were forthcoming throughout the 1940’s on this
score, and they were compounded still further by Kekkonen’s part in toppling
Fagerholm’s government at the end of the decade. It is not surprising, therefore, that this
paper was both the most active and the most critical in its comments on Kekkonen during
the presidential election of 1950. It seems that no holds were barred when it came to
suppressing the party’s chief opponent. The same trend then continued during
Kekkonen’s terms as Prime Minister, the sharpness of the criticism being determined by
whether the Social Democrats were represented in the government or formed part of the
opposition. The criticism continued throughout the campaign leading up to the 1956
presidential election as well, although the paper was more conciliatory once the election
had been decided.
Suomen Sosialidemokraatti was critical of Kekkonen both as a person and as a
politician, referring to him as a haughty dictator within the Agrarian Party, a “Führer” and
an unreliable gambler who was able to change direction nimbly whenever it suited him.
The paper was particularly provoked by his fraternizing with the communists, and its
columnist “Jahvetti” (Yrjö Kilpeläinen), who was known in parliament for his sharply
anti-communist pronouncements, accompanied by the cartoonists “PK-Linna” and
“Stefan” (Tapani Kovanen), was especially eager to hunt out evidence of such
connections. This attitude was common among the Social Democrats who had favoured
collaboration with Germany in the war, and many of the paper’s post-war reporters
belonged to this group. Propaganda of this kind was connected with the party’s efforts to
increase its support in the more remote country districts which had traditionally been
strongholds of the Agrarian Party and the communists. The tactics of likening the
Agrarian Party to the communists were designed to create a foothold for the Social
Democrats as a viable political alternative in the countryside, and the effect was spurred
on by the accelerating pace of social change in post-war Finland as industrialization
altered the structure of rural society, the numbers of workers increased and the
agricultural population decreased. The consequence for the political parties was indeed
that the Agrarian Party found itself in direct competition with the Social Democrat Party.
Another feature that annoyed writers in Suomen Sosialidemokraatti was connected
with foreign policy. The paper had seen through the propaganda that sought to set
Kekkonen up as a guarantor of relations with the Soviet Union, and was not enamoured
with it. It therefore set out to destroy this image by repeatedly returning to Kekkonen’s
speech in opposition to the treaty that ended the Winter War, in order to cast doubt on his
reliability in matters of foreign policy. The same tactics were also adopted by Uusi Suomi.
A third reason for Suomen Sosialidemokraatti to criticise Kekkonen arose from
differences in the views on internal affairs and economic policy espoused by the paper
and by the Prime Minister. A further influence was the position enjoyed by the ideology
of Väinö Tanner in the writings that appeared in the paper, since Kekkonen had been
active in bringing Tanner to trial for war crimes. Now Tanner was feeding the paper’s
reporters with theories that cast aspersions on the Agrarian Party and the communists.
The Agrarian Party, he maintained, could scarcely be called a party at all, and it was
difficult to trust anyone who had once been a communist.
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A number of changes took place on the staff of Suomen Sosialidemokraatti during the
period studied here, the most significant as far as the treatment of Kekkonen was
concerned being those involving its columnists. “The Ink-Painter” (Ano Airisto) died in
1947, and “Jahvetti” (Yrjö Kilpeläinen) was appointed in his place. This sharpened the
criticism of Kekkonen on its pages, as Kilpeläinen was one of the leading figures among
those who had been wartime pro-German socialists. His death in 1955 left a huge gap in
the paper’s criticism of Kekkonen, especially as his successors, “Pilatus” (Atte
Pohjanmaa) and “Nikodemus” (Akseli Valta), proved to be much more cautious in their
approach. There were also a number of changes of editor-in-chief. Apart from Eino Kilpi
and Unto Varjonen, the position was also held by Penna Tervo and Atte Pohjanmaa, each
of them on two occasions, but these switches did not greatly affect the paper’s attitude
towards Kekkonen. Varjonen and Tervo belonged in any case to the same group within
the party as Kilpeläinen. Slight differences in emphasis occurred more in response to the
political give-and-take of the day than on account of the editor’s relations to Kekkonen.
Another important factor, of course, was the political weight that Kekkonen was
gradually acquiring.
The most active of the leading newspapers in Finland in writing about Urho Kekkonen
was Maakansa, the pages of which featured 416 articles or news items about him over the
period in question, 32.4% of the total material recorded here. Even this paper was
relatively quiet on the subject in the 1940’s, but the situation was reversed from 1950
onwards. This principal Helsinki-based mouthpiece of the Agrarian Party became a
faithful supporter of Kekkonen at an early stage, and for practical purposes did not
question a single act of his over the whole period studied here. It was open in its praise
and anxious to refute all criticism of him. The rhetoric it employed also differed markedly
from that of the other papers, in that it described him not only as a skilful, responsible and
adaptable politician, but also as realistic, purposeful and peaceable. It even claimed that
he was the most agile political mind in Europe. The paper embarked upon apologetics at
times, refuting the arguments that he was in league with the communists and that his
position within his own party was in any way irregular. All in all, it expressed anger at the
complaints made concerned Kekkonen as a person, his political activity and the actions of
his governments. Maakansa became the spokesman for one man only, a status underlined
by Kekkonen’s appointment as chairman of the paper’s board of directors in 1952. The
Prime Minister’s connections with the paper were further strengthened by the fact that its
editor, Pentti Sorvali, belonged to Kekkonen’s inner circle and was one of his most
faithful supporters in the immediate post-war period. There were also other Kekkonen
men on its staff, including the cartoonist Kalle (Patoluoto) and the columnists “Son of
Paavo” (Johannes Virolainen), “Hela” (Kalevi Kuusela) and “Tompan Tuomo” (Urho
Kittilä). It was not unusual for Kekkonen to make use of these connections with the paper
in order to serve his own needs for publicity, and he even wrote editorials for it on
occasions.
Maakansa supported Kekkonen more or less regardless of the topic or matter under
discussion. It praised the correctness of his policies in the country’s internal affairs at the
same time as building up an image for him as a foreign policy expert which appealed to
the whole nation. The paper emphasized the authority that he commanded in foreign
affairs, and was ready early in the 1950’s to proclaim his status as the guarantor of the
country’s post-war foreign policy, and particular of its relations with the Soviet Union. It
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described him as a staunch representative of the Paasikivi Line and emphasized the
productiveness of the negotiations held with the Soviet Union under his leadership. The
paper intensified its propaganda on this score around the mid-1950’s, to reach a peak for
the period studied here in 1955-1956, following the return of Porkkala to the Finns. This
line suited Kekkonen’s purposes excellently, and their cooperation became still closer in
the time leading up to the presidential elections of 1956, when Maakansa continued to
serve as an instrument for pro-Kekkonen propaganda.
In summary, it may be said that the attitudes of the leading newspapers in Finland
towards Urho Kekkonen emerged gradually in the post-war period, with the exception,
perhaps, of Maakansa and Suomen Sosialidemokraatti, whose opinions had become more
or less evident in the early stages of the “years of danger”, and the overall situation began
to be clear only in the 1950’s. On the eve of the presidential election of 1956 the dividing
line ran between Maakansa and the other papers, the situation altering only after the
announcement of victory for the Agrarian Party candidate, whereupon Helsingin Sanomat
and Suomen Sosialidemokraatti, which had previously been critical of him, did an aboutturn and were prepared to recognise his authority. Vapaa Sana similarly give him its
support at this stage, but the right-wing papers, especially Uusi Suomi, expressed their
disappointment even after the election had been decided.
The majority of the leading newspapers were thus for the most part critical of
Kekkonen during this period, although he gained some recognition even amongst his
opponents, who admitted that he had been a forceful and effective personality as Minister
of Justice, Speaker of Parliament and Prime Minister. The criticism was directed mainly
at his arbitrary behaviour in foreign affairs and his alleged ties with the communists. The
speech that he had made in parliament in March 1940, opposing the peace treaty that
ended the Winter War, was the weapon most frequently used against him, whereas the
question of war crimes did not arouse much debate regarding him in the columns of the
press, nor did the negotiations over the Agreement of Friendship, Cooperation and Mutual
Assistance. Matters of foreign policy grew in importance as propaganda against
Kekkonen only in the 1950's, the breakthrough occurring at the latest in 1955, when the
"Paasikivi-Kekkonen Line" in foreign policy gained an established position in the
writings of these leading newspapers.
Kekkonen did not usually intervene in any way in the discussions concerning him in
the press during the 1940's, but as Prime Minister he reacted strongly to the growing
criticism, usually venting his feelings through articles in Suomen Kuvalehti or Kyntäjä, or
through private correspondence. He was annoyed at the "mean-minded" campaign of
insinuations and rumours directed at him personally by leading journalists, and he also
resented the accusations levelled at his foreign policy activities and his communist
sympathies. He particularly despised the writings of Suomen Sosialidemokraatti and its
columnist "Jahvetti", and was also annoyed at the attitudes of the Uusi Suomi columnist
"Timo". He was critical of Helsingin Sanomat and Vapaa Sana, but better disposed
towards Hufvudstadsbladet, while Maakansa escaped his wrath almost entirely.
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