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JOHDANTO 

Historiallinen tausta 

Oltuaan ensin satoja vuosia osana Ruotsia ja sen jälkeen reilun sata vuotta osana Venäjää, 

itsenäistyi Suomi joulukuun 6. päivä vuonna 1917. Itsenäistymisensä yhteydessä Suomen 

valtiojohto esitti useille länsimaille pyynnön Suomen itsenäisyyden tunnustamisesta. 

Länsivaltojen edellytyksenä Suomen valtion olemassa olon tunnustamiseksi oli se, että 

itsenäisyydelle on saatava ensin tunnustus Venäjän bolsevikkihallitukselta1. Venäläiset 

tunnustivat Suomen valtion vuoden 1917 viimeisenä päivänä ja vahvistivat tunnustuksensa 

muutamaa päivää myöhemmin vuoden 1918 alussa. Sekä Ruotsi että Ranska antoivat 

tunnustuksen samaan aikaan Venäjän vahvistuksen kanssa ja Saksa heti näiden perään pari 

vuorokautta myöhemmin. Valtaosa Euroopan maista tunnusti Suomen olemassa olon 

vuoden 1918 alkuviikkoina toisin kuin Englanti ja Yhdysvallat, jotka tunnustivat Suomen 

vasta sen ja naapurinsa Venäjän olojen vakauduttua vuoden 1919 aikana.2 

Suomen itsenäisyyttä seuranneet kolme vuotta olivat myrskyisää aikaa Suomen valtiolle. 

Välittömästi itsenäisyyden jälkeen puhjennutta sisällissotaa punaisten ja valkoisten välillä 

seurasivat Suur-Suomen luomiseen tähtäävät heimosodat3, jotka suuntautuivat Itä-Karjalan 

lisäksi myös niin Viroon kuin Petsamoonkin. Heimosota-hankkeen yhtenä perustana 

suomalaiset heimoaktivistit näkivät kulttuurin Kalevaloineen, jonka syntysijat sijoittuivat 

rajan takaiseen Itä-Karjalaan. Edelleen heimosotien perustalla voidaan nähdä Itä-Karjalan 

alueen rikkaat luonnonvarat sekä Suomen näkökulmasta saavutettava strategisesti edullinen 

itäraja. Suomalaisaktivistien näkemyksen mukaan turvallinen raja bolsevikkista venäjää 

vastaan kulkisi kolmen kannaksen kautta alkaen Suomenlahdesta kulkien Laatokan ja 

Äänisen kautta aina Vienanmerelle saakka. Huolimatta siitä, että heimosodat käytiin 

puhtaasti vapaaehtoisten toimesta, oli näillä sodilla myös Suomen poliittisen sekä 

sotilaallisen johdon siunaus ja hiljainen tuki.4 

Venäläisten toivuttua vähitellen oman vallankumouksen aiheuttamasta oman maansa 

sekasorrosta, oli myös suomalaisen poliittisen johdon vetäydyttävä Suur-Suomen 

luomisesta. Jaloilleen päässyt ja vahvistunut puna-armeija oli ylivoimainen vastus 

suomalaisille vapaaehtoisjoukoille ja näin ollen Suomi ryhtyi hieromaan rauhaa Neuvosto-

                                                             
1 Bolševikeilla tarkoitetaan tässä yhteydessä Leninin Venäjällä johtamaa puoluetta. 
2 Vahtola 2003, 289. 
3 Heimosodiksi kutsutaan suomalaisten vapaaehtoisten rajan taakse tekemiä väkivaltaisia retkiä, joiden 
tarkoitus oli liittää suomensukuiset heimot osaksi Suomea. Vahtola 2003, 298. 
4 Vahtola 2003, 297–298. 



4 
 

Venäjän kanssa talvella 1920. Rauhanteossa suomalaisten tavoitteena oli edelleen Itä-

Karjalan saaminen osaksi Suomea, joskaan tähän tavoitteeseen suomalaiset eivät yltäneet, 

kun rauha lopulta vaikeiden neuvottelujen jälkeen solmittiin Tartossa lokakuussa 1920. 

Tarton rauhassa Neuvosto-Venäjä tunnusti Suomen uudemman kerran ja samalla 

määriteltiin ensimmäisen kerran itsenäisen Suomen viralliset rajat.5 

Tarton rauhassa Suomen rajat säilyivät sellaisina kuin ne olivat jo autonomian ajan 

alkupuolen rajatarkastuksissa muodostuneet. Tämän lisäksi Suomeen liitettiin Petsamo, joka 

toimi suomalaisille tärkeänä väylänä Jäämerelle. Sen sijaan heimosotien aikana Suomeen 

liittyneet Repolan ja Porajärven kunnat jouduttiin luovuttamaan osaksi Neuvosto-Venäjän 

aluetta.6 Itä-Karjalan menetyksen myötä varsinkin suomalainen oikeisto piti Tartossa 

solmittua rauhaa häpeällisenä, vaikka tosiasiallisesti rauha ehtoineen oli yleisesti ottaen 

suomalaisille varsin hyvä.7 

Nuoren valtion alkutaivalta hallitsivat monet sisäpoliittiset ristiriidat. Sisällissodan haavat 

eivät olleet vielä arpeutuneet, suomalaista elinkeino- ja kulttuurielämää hallitsi edelleen 

ruotsinkielinen vähemmistö ja myös radikaali fennomania nosti päätään muun muassa 

Akateemisen Karjala-seuran (AKS)8 myötä.9 Itsenäistymisen jälkeistä aikaa 1920- ja 30-

lukujen taitteessa sävyttivät omalta osaltaan myös oikeistoradikaalit liikkeet, ensin Lapuan 

liike10 ja sen jälkeen Isänmaallinen Kansaliike (IKL)11. Pääsääntöisesti 1930-luku oli 

kuitenkin demokratian ja yhteiskunnallisen kehityksen aikaa.12 

Suomen yhteiskunnallisen kehityksen katkaisi loppuvuodesta 1939 syttynyt sota 

Neuvostoliittoa vastaan, joka oli seurausta silloisesta Euroopassa vallinneesta 

valtapoliittisesta tilanteesta. Neuvostoliitto koki lähellä Suomen rajaa olevan Leningradin 

turvallisuuden olevan uhattuna ehdottaen tästä syystä Suomelle aluevaihtoja. Tähän Suomi 

ei kuitenkaan taipunut ja näin ollen Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen. Sota päättyi 

maaliskuussa 1940 Moskovassa allekirjoitettuun rauhansopimukseen. Rauhan myötä Suomi 

joutui luovuttamaan Neuvostoliitolle sekä Karjalan kannaksen että Laatokan Karjalan ja 

                                                             
5 Vahtola 2003, 298. 
6 Suomen historian kartasto 2007, 204. 
7 Vahtola 2003, 298. 
8 Akateemisen eliitin muodostama järjestö, jonka eräs keskeinen ideologia oli Suur-Suomen luominen. Uola 
(toim.) 2011, 15–18. 
9 Meinander 2006, 161. 
10 Oikeistoradikaali kommunismin vastainen järjestö Suomessa 1920- ja 1930-lukujen taitteessa. Meinander 
2006, 162. 
11 Oikeistoradikaali poliittinen puolue, joka toimi Suomessa vuosina 1932–44. Pohtiva – poliittisten ohjelmien 
tietovaranto - http://www.fsd.uta.fi/pohtiva/ohjelma?tunniste=iklyleis1932. Luettu 10.1.2015. 
12 Vahtola 2003, 352–353. 
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näiden lisäksi valtaosan Sallan alueesta sekä Petsamosta osan Kalastajasaarentoa ja edelleen 

vuokraamaan Hangon tukikohdaksi Neuvostoliitolle 30 vuodeksi.13 

Rauha Suomen ja Neuvostoliiton välillä jäi lyhyeksi, sillä uusi sota Neuvostoliittoa vastaan 

syttyi kesällä 1941. Suomi eteni sodassa pitkälle Itä-Karjalaan valloittaen näin alueita, jotka 

olivat olleet osana heimoaatetta ja Suur-suomi-ideologiaa itsenäistymisen jälkeisinä vuosina. 

Puna-armeija löi kuitenkin lopulta suomalais-saksalaiset joukot ja näin Suomi oli jälleen 

pakotettu rauhaan syksyllä 1944.14 

Vuonna 1944 solmittu rauha Suomen ja Neuvostoliiton välillä vahvistettiin Pariisissa 

vuonna 1947. Rauhanehdot tarkoittivat käytännössä rajojen osalta sitä, että Suomen ja 

Neuvostoliiton välillä palattiin jälleen vuonna 1940 sovittuihin rajoihin. Tämän lisäksi 

Suomi menetti Petsamon alueen kokonaisuudessaan sekä joutui vuokraamaan tukikohdan 

Porkkalasta Neuvostoliitolle 30 vuodeksi.15 

Sodan jälkeisenä aikana luottamusta Neuvostoliittoa kohtaan pyrittiin rakentamaan kaikin 

keinoin. Luottamuksen rakentamisen aloitettiin presidentti Juho Kusti Paasikiven johdolla. 

Samalla linjalla omilla toimikausillaan jatkoivat ensin presidentti Urho Kekkonen ja hänen 

jälkeensä presidentti Mauno Koivisto. Ensin vuonna 1948 Suomi solmi Neuvostoliiton 

kanssa YYA-sopimuksen16 ja vielä vuoden 1950 aikana maiden välille solmittiin 

ensimmäinen viisivuotinen kauppasopimus. Ennen kaikkea YYA-sopimuksen katsottiin 

osoittavan Neuvostoliitolle sen, ettei Suomi olisi enää koskaan sotilaallinen uhka 

Leningradin turvallisuudelle. Suomi joutui kumartamaan itään, mutta myös toisaalta 

lojaalius suuravaltanaapuria kohtaan palkittiin, sillä vuonna 1955 Neuvostoliitto salli 

Suomen liittymisen Pohjoismaiden neuvostoon, Porkkalasta Neuvostoliitolle 

sotilastukikohdaksi vuokrattu alue palautettiin ja Suomi otettiin jäseneksi Yhdistyneisiin 

Kansakuntiin (YK).17 

Uudesta idänpolitiikasta huolimatta ei elämä suuren itänaapurin varjossa aina ollut yhtä 

ruusuilla tanssia. 1950-luvun jälkimmäisellä puoliskolla oli Neuvostoliitossa suuri huoli 

                                                             
13 Vahtola 2003, 360–366. 
14 Vahtola 2003, 371–376. 
15 Meinander 20003, 187. 
16 Suomen ja Neuvostoliiton välinen sopimus ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta. 
Sopimuksen keskeisiä kohtia olivat muun muassa se, että Suomi sitoutuu torjumaan kaikki hyökkäykset, jotka 
suunnattaisiin Suomea tai Neuvostoliittoa kohtaan Suomen maaperän kautta Saksan tai jonkun muun sen 
kanssa liitossa olevan maan taholta. Edelleen sopimuksen mukaan Suomen tuli myös pysytellä suurvaltojen 
eturistiriitojen ulottumattomissa. Meinander 2006, 201. 
17 Vahtola 2003, 388–392. 
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Suomen liiallisesta pyrkimyksestä länttä kohden ja syksyllä 1961 Suomen ja Neuvostoliiton 

suhteisiin tekikin säröä muun muassa niin sanottu noottikriisi.18 

Tultaessa 1970-luvulle, muuttui Suomen puolueettomuuspolitiikka entistä aktiivisemmaksi. 

Suomi sai muun muassa järjestettäväkseen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin 

(ETYK), joka huipentui vuoden 1975 huipputapaamiseen Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton 

johdon välillä. Osaksi Suomen ulkopoliittista ideologiaa tuli myös pohjoismainen yhteistyö. 

Eräs merkittävimpiä hankkeita tällä saralla oli yhteispohjoismaisen talousalueen 

(NORDEK) luominen. Hanke kaatui kuitenkin Suomen osalta Neuvostoliiton 

vastustukseen vuoden 1970 aikana. Neuvostoliiton vastustuksen takana on nähty olevan 

pelko Euroopan talousyhteisön (EEC) laajentumisesta. Huolimatta pyrkimyksistään 

pohjoismaiseen yhteistyöhön ja sen ohessa länsilähentymiseen, oli Suomen ja 

Neuvostoliiton taloudellinen yhteistyö silti merkittävää erilaisine sopimuksineen ja 

yhteistyöohjelmineen. Merkittävin talouspoliittinen yhteistyömuoto Suomen ja 

Neuvostoliiton välillä oli Suomen liittyminen sosialististen maiden vastineeseen EEC:lle eli 

Keskinäisen Taloudellisen Avun Neuvostoon (SEV) ensimmäisenä ei-sosialistisena 

valtiona. Suomen liittymiseen SEV:iin eräs merkittävä näkökulma oli taloudellisen 

näkökulman lisäksi myös poliittinen, sillä Suomi halusi tasapainottaa ulkomaankauppaansa 

rauhoittaakseen Neuvostoliiton epäluuloja liiallisesta länsilähentymisestä.19 

Suomen idänpolitiikka oli vielä varovaista vuosikymmenen vaihtuessa 1980-luvulle. 

Virallinen Suomi halusi edelleen vaalia hyviä suhteita Neuvostoliittoon presidentti Mauno 

Koiviston johdolla, vaikka itäisen suurvaltanaapurin mahti jo horjuikin. Suomen valtion 

virallista linjaa ei nielty kritiikittä, sillä se sai ankaraa kritiikkiä osakseen varsinkin Baltian ja 

Skandinavian maista sekä hienokseltaan myös oman maan sisältä. Tultaessa 1990-luvun 

taitteeseen oli Eurooppa kuitenkin uuden edessä. Toisen maailmansodan jälkeen kahtia 

jaettu Saksa yhdistyi jälleen yhdeksi ja osaksi Neuvostoliittoa kuuluneet Baltian maat 

itsenäistyivät loppukesällä 1991. Ennen vuoden vaihdetta 1992 lakkasi myös 

neuvostotasavalloista koostunut Neuvostoliitto olemasta ja Neuvostoliiton 

kansainvälisoikeudellisen aseman peri suurin neuvostotasavalta Venäjä.20 

Uudelleen muotoutunut Eurooppa merkitsi myös Suomen osalta muutosta 

idänpolitiikkaan. Neuvostoimperiumin romahdettua suuntasi Suomi katseensa toden teolla 

kohti länttä ja yhdentyvää Eurooppaa ilman Neuvostoliiton ja YYA-sopimuksen 

                                                             
18 Vahtola 2003, 394–397. 
19 Vahtola 2003, 401–402. 
20 Meinander 2006, 226–227. 
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langettamaa varjoa. Länsisuuntautuminen tarkoitti Suomen osalta talouspoliittisen 

suunnanmuutoksen lisäksi myös turvallisuuspoliittista suunnanmuutosta. Euroopan 

Unionin (EU) jäseneksi Suomi liittyi vuonna 1995. Valtaosa suomalaisista otti jäsenyyden 

positiivisena asiana, sillä sen katsottiin olevan eräänlainen käännekohta maan historiassa, 

sillä Suomi oli joutunut taiteilemaan suuren naapurin varjossa diplomatian keinoin lähes 

koko 1900-luvun säilyttääkseen itsenäisyytensä.21 

Tutkimustehtävä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kansalaiskeskustelu Neuvostoliitolle luovutetusta Karjalan palauttamisesta on käynyt 

suhteellisen kiivaana Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Myös poliitikot ja erilaiset 

oppineet ovat tuoneet äänensä kuuluviin luovutetun Karjalan palauttamista koskevassa 

asiassa.  

Opinnäytetyössäni tutkin Neuvostoliitolle toisen maailmansodan jälkeen luovutetun 

Karjalan palauttamisesta Karjalan Liiton ja ProKarelia-järjestön toimesta käytyä 

keskustelua. Tutkin myös niitä julkisuudessa esiin tulleita kannanottoja, joita Suomen 

valtiojohto on tuonut esille asian tiimoilta. Tutkimukseni ajoittuu Neuvostoliiton 

hajoamisen jälkeiseen aikaan. Tutkimukseni ei tule käsittelemään keskustelun 

tapahtumahistoriaa, vaan sen tarkoitus on selvittää niitä historiallisia perusteita, joilla 

luovutetun Karjalan alueen palauttamista takaisin Suomen yhteyteen perustellaan tai sitä 

vastoin vastustetaan edellä mainittujen tahojen toimesta. Edellisten lisäksi pyrin 

selvittämään myös sitä aatemaailmaa, joka voisi mahdollisesti olla Karjalan kysymyksen 

esille nostamisen tai päinvastoin siitä vaikenemisen taustalla. 

Tutkimuksessani en tule käsittelemään yksityiskohtaisesti itärajan takaisiin alueisiin usein 

liitettäviä teemoja kuten esimerkiksi lähialueturvallisuus, ympäristön saastuminen ja itärajan 

takainen ydinvoima sekä mahdollisia liiketoiminnallisia intressejä Karjalan luonnonvaroihin 

ja tästä johtuvia mahdollisia yhteyksiä palautusjärjestön johtopaikkoihin. 

Rajaan tutkimukseni koskemaan yksin luovutettua Karjalaa enkä näin ollen tule 

käsittelemään muita luovutuksen kohteiksi joutuneita alueita. 

Ensimmäisessä pääluvussa keskityn yksinomaan Karjalan Liiton ja ProKarelian tiimoilta 

käytyyn keskusteluun luovutetun Karjalan palauttamisesta. Pienempiä palautusjärjestöjä, 

kuten esimerkiksi Aluepalautus ry ja Tarton Rauha ry en tule käsittelemään erikseen, koska 

                                                             
21 Meinander 2006, 229–231. 
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ne ovat käsitykseni mukaan marginaalissa ja toimivat läheisessä yhteistyössä varsinkin 

ProKarelian kanssa.22 Toisessa pääluvussa tulen käsittelemään Karjalan kysymystä Suomen 

valtiojohdon näkökulmasta eli keskityn siinä siihen, mikä on ollut Suomen valtiojohdon 

suhtautuminen Karjalan kysymykseen. 

Tutkimustilanne 

Yleisesti Karjalaan liittyvää tutkimusta on Suomessa tehty verrattain paljon. Luovutetun 

Karjalan palauttamista koskevasta tutkimuksesta nostettakoon esiin valtiotieteen tohtori 

Jukka Seppisen teos Menetetty Karjala. Teoksessaan Seppinen käsittelee Karjala-kysymystä 

johtavien entisten suomalaispoliitikoiden näkökulmasta ja kuvailee heidän suhtautumistaan 

kyseiseen asiaan. Luovutetun Karjalan palauttamisesta löytyy myös pro gradu-tutkielmia. 

Johanna Koskinen on tutkinut Karjalan palautushankkeita opinnäytetyössään Karjalan 

palautushankkeet 1944–1972. Myös Antti Kuljukan opinnäytetyö Keskustelut Karjalan 

palauttamisesta presidentti Juho Kusti Paasikiven Moskovan matkan yhteydessä 1955 nostettakoon 

esille Karjalaan liittyvistä tutkimuksista.  

Lähteet ja menetelmät 

Lähdeaineistoa olen ollut pakotettu rajaamaan. Koska tutkimus rakentuu hyvin pitkälle 

edellä mainitun kahden palautusjärjestön ympärille, pääasiallisina lähteinä tulen käyttämään 

sekä Karjalan liiton että ProKarelian internet-sivustoja sekä niiden julkaisemia lehtiä ja 

kirjoja. Alaviitteissä pyrin myös tuomaan esille taustoja niistä henkilöistä, jotka ovat oman 

kantansa jommankumman järjestön toimesta ilmaisseet. Näkemykseni mukaan ei ole täysin 

merkityksetöntä kuka miltäkin mandaatilta kannanottonsa ilmaisee. Suomen valtiojohdon 

kantoja pyrin tuomaan esille sellaisten julkisten lähteiden kautta, jotka ovat jokaisen 

saatavilla. Lähdemateriaalin valinnassa keskeinen ajatus on se, että materiaali on julkista ja 

näin ollen se voi toimia myös mahdollisena mielipiteenmuokkaajana sen lukijalle. 

Tutkimus on kvalitatiivinen, jossa lähteitä ja tutkimuskirjallisuutta analysoimalla, pyrin 

selvittämään edellä tutkimuskysymyksessä mainittuja asioita. Sekä lähteiden, mutta myös 

tutkimuskirjallisuuden osalta on oltava tiukan lähdekriittinen.  On huomattava se, että 

                                                             
22 Viimeisimmän vuodelta 2011 olevan Aluepalautus ry:n toimintakertomuksen mukaan järjestön jäsenmäärä 
on noin 250, joista maksavia jäseniä on noin puolet. Aluepalautus ry verkkosivut - 
http://aluepalautus.net/toimintakertomukset/53-toimintakertomukset/239-toimintakertomus-vuodelta-2011. 
Verkkosivuillaan Aluepalautus ry mainitsee toimivansa yhteistyössä ProKarelian kanssa. Aluepalautus ry 
verkkosivut -http://aluepalautus.net/. Luettu 7.2.2015. Tarton Rauha ry:n verkkosivut eivät anna juuri mitään 
informaatiota yhdistyksen toiminnasta. Tarton Rauha ry verkkosivut - http://tartonrauha.net/ tai  
http://tartonrauha.fi/. Luettu 7.2.2015. 
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lehdistön tarkoitusperät voivat olla myös täysin poliittiset. Poliittisten muistelmateosten 

suhteen on huomioitava se, että ne on voitu tehdä palvelemaan jälkipolvien kuvaa 

kirjoittajastaan. Poliitikoiden puheet, kirjoitukset ja haastattelut niin ministerin kuin 

presidentinkin toimen aikana noudattanevat yhteisesti sovittua yleistä linjaa, joten ne eivät 

heijasta välttämättä puhtaasti omaa henkilökohtaista näkemystä asiaan. Näkemykseni 

mukaan myös tutkimuskirjallisuus voi palvella puhtaasti vain tiettyjä päämääriä riippuen 

taustoista, poliittisista intresseistä ja tutkimuksen tekijän omasta asenteellisuudesta. Edelleen 

on huomioitava se, että kysymyksessä on lähihistorian piiriin kuuluva tutkimus, jossa 

ongelmaksi voi muodostua ajallisen perspektiivin puute ja sen myötä tietynlainen 

kriittisyyden puute sekä lähteiden että tutkimuskirjallisuuden osalta. 

Käsitteiden määrittely 

Kokonaisuudessaan Karjalalla voidaan tarkoittaa maantieteellisesti aluetta, joka rajoittuu 

etelässä Suomenlahteen, pohjoisessa aina Kuusamon tasalle Vienanmereen, idässä 

Äänisjärveen ja edelleen sieltä Syvärijokea pitkin Laatokkaan. Käsitteenä Karjala voidaan 

jakaa vielä useaan alakäsitteeseen, kuten Venäjän Karjalaan ja Suomen Karjalaan. Nykyisin 

Suomen Karjalalla tarkoitetaan Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakuntia Suomen alueella. 

Venäjän Karjalalla tarkoitetaan aluetta, joka käsittää Karjalan tasavallan Venäjän 

federaatiossa sekä etelässä Pietarin alueeseen kuuluvan Karjalankannaksen. Karjalan 

tasavalta jakautuu taas sekä Vienan että Aunuksen Karjalaan. Sekä Vienan että Aunuksen 

Karjala ovat pääsääntöisesti aina kuuluneet Venäjän tai Neuvostoliiton alueeseen ja niiden 

muodostamaa aluetta kutsutaan myös Itä-Karjalaksi.23 Karjalan palauttamisella tarkoitetaan 

tässä tutkimuksessa Suomen Neuvostoliitolle vuonna 1944 luovuttamaa Karjalan osaa. 

Tästä alueesta käytetään tutkimuksessa nimeä luovutettu Karjala.24 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Hollmén 2008, 14–16. 
24 Ks. liitteet 1,2 ja 3 
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1. KARJALAN LIITTO JA PROKARELIA SEKÄ KARJALAN KYSYMYS 

1.1. Karjalan merkitys suomalaisille 

Viimeistään vuoden 1323 Pähkinäsaaren rauhasta lähtien on osia nykyisin tuntemastamme 

Karjalasta kuulunut vuoroin Ruotsille, vuoroin Novgorodille, Venäjälle tai Neuvostoliitolle 

ja vuoroin Suomelle. Näitä rajoja ovat vuosisatojen kuluessa muuttaneet edellä mainittujen 

tahojen väliset rauhansopimukset suuntaan jos toiseenkin. Pääsääntöisesti näissä 

rajamuutoksissa on ollut kysymys Ruotsin ja Venäjän välisistä rajamuutoksista. Vuoden 

1595 Ruotsin ja Venäjän välillä sovitussa Täyssinän rauhassa Karjalan kannaksen 

koillispuoli jäi Venäjälle ja lounaispuoli Ruotsille. Vuoden 1617 Stolbovan rauha määritteli 

rajat siten, että lähes koko Karjala tuli osaksi Ruotsin valtakuntaa. Vuosina 1721 ja 1743 

piirretyt rajat ensin Uudenkaupungin ja myöhemmin Turun rauhassa jättivät Karjalan 

alueen kokonaisuudessaan Venäjän alueeksi.25 Heinäkuussa 1809 nykyisin Suomena 

tuntemamme itäinen osa Ruotsia liitettiin kokonaisuudessaan Venäjään kuuluvaksi 

suuriruhtinaskunnaksi Suomen sodan seurauksena. Suomen sodan jälkeen sovitussa 

Haminan rauhassa 1809 Ruotsin itäraja määriteltiin kulkemaan nyt Tornio-, Muonion- ja 

Könkämäenojokia myöten Kilpisjärvelle saakka.26 

Vapaa kansalaiskeskustelu Suomen Neuvostoliitolle toisen maailmansodan jälkeen 

luovutetuista alueista ja niiden palauttamisesta oli kärjistetysti sanoen pannassa koko 

Neuvostoliiton olemassaolon ajan. Rauhantahtoinen ja aktiivinen puolueettomuuspolitiikka 

oli sotien jälkeisen ajan keskeinen ulkopoliittinen ideologia ja varsinkin presidentti 

Kekkonen edellytti kansakunnalta kokonaiskäyttäytymistä ja siitä johtuen itsesensuuria 

edellä mainitun politiikan tueksi.27 Kekkosen kausien jälkeen presidentiksi valittu Mauno 

Koivisto jatkoi edeltäjänsä viitoittamalla tiellä Suomen suhteissa Neuvostoliittoon. Mikään 

ei saanut vaarantaa niitä, sillä hyvät suhteet itänaapuriin olivat koko kansakunnan etu.28 

Vasta Neuvostoliiton hajoaminen ja sen myötä kylmä sodan loppuminen vapautti toden 

teolla keskustelun viime sotien jälkeen Neuvostoliitolle luovutetuista alueista. Keskustelua 

ovat pitäneet lähinnä yllä erityiset palautusjärjestöt, joista aktiivisimpia, joskin 

toimintatavoiltaan erilaisia, ovat olleet Karjalan Liitto ja ProKarelia-järjestö. Keskustelu ei 

                                                             
25 Suomen historian kartasto 86–87. 
26 Suomen historian kartasto 148–149. 
27 Jakobson 2003, 154–155. 
28 Jakobson 2003, 170. 
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ole ollut yksin kansalaisjärjestöjen harteilla, sillä etenkin presidentti Martti Ahtisaaren 

kauden aikana kysymys Karjalasta tuli myös osaksi poliittista keskustelua.29  

Suomalaisten kiinnostus Karjalaa kohtaan on kasvanut 2000-luvulta alkaen. Tätä voidaan 

pitää jonkinasteisena uuskarelianismin muotona Suomessa. Tähän on ollut osaltaan 

vaikuttamassa muun muassa matkailun voimakas lisääntyminen Karjalaan. Kiinnostusta 

Karjalaan on ollut luomassa myös media, sillä televisiossa ja radiossa lähettiin syksyn 2004 

aikana useita kymmeniä karjalaisuutta ja Karjalaa käsitteleviä ohjelmia. Lisääntyneen 

kiinnostuksen Karjalaan saattoi nähdä myös lehdistössä, elokuva- ja kirjatarjonnassa, 

kansalais- ja työväenopistojen kurssitarjonnassa sekä Karjalaan liittyvän akateemisen 

tutkimuksen lisääntymisenä. Ennen kaikkea Karjalan Liitolla on ollut suuri rooli näissä 

kaikissa edellä mainituissa Karjalan näkyvyyttä lisänneissä toiminnoissa.30 

Suomen historiassa Karjala on näytellyt jokseenkin merkittävää roolia jo Ruotsin vallan 

ajoilta saakka. Karjalaisesta kansanrunoudesta oltiin kiinnostuneita jo 1700-luvun 

jälkimmäisellä puoliskolla lähinnä Henrik Gabriel Porthanin toimesta. Porthan julkaisi 

vuosien 1766–1778 välisenä aikana viisiosaisen kansanrunoutta käsittelevän teoksensa De 

Poësi Fennica. Porthanilla oli myös aikomus julkaista kuudes osa edellä mainitusta teoksesta, 

jossa hänen tarkoituksenaan oli tuoda esille selvitys Suomen kansan alkuperästä ja iästä. 

Tätä tarkoitusta varten hän toivoi saavansa käännöksiä vanhoista venäläisistä lauluista, joilla 

oli Porthanin mukaan selkeä yhteys suomalaisiin.31 

Porthanin näkemyksen mukaan kieli oli eräs merkittävä osoitus siitä, mistä itse kukin kansa 

oli saanut alkunsa ja hänen mukaansa suomalaisten juuret olisivat olleet nimenomaan 

itäisessä naapurissa Venäjän Karjalassa sekä Venäjän koillis- ja kaakkoisosissa.32 Vaikka 

Porthan ei itse koskaan käynyt varsinaisessa Karjalassa, niin tästä huolimatta Porthania on 

kiittäminen siitä, että hän viitoitti tien sinne ja sen tutkimukseen sekä myöhemmän 

kansalliseepoksen - Kalevalan - syntyyn Elias Lönnrotin kokoamana.33 

Erityisesti Suomalainen kansallisromanttinen historiankirjoitus ja taide ovat saaneet 

vaikutteita Elias Lönnrotin kokoamasta Kalevalasta. Lönnrotin kokoama Kalevala ilmestyi 

vuonna 1849 ja se sai ilmestymisensä myötä aidon kansalliseepoksen aseman silloisen 

kansallisromanttisen ilmapiirin tukemana. Kansalliseepos muotoutui ikään kuin kansalliseksi 

                                                             
29 Seppinen 2006, 196. 
30 Karjalan kysymys – toimenpideohjelma 2005, 14. 
31 Sihvo 2003, 40–41. 
32 Sihvo 2003, 43. 
33 Sihvo 2003, 46. 
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aarteeksi, joka oli selvittänyt suomalaisen heimon synnyn ja luonut kansakunnalle oma 

historian. Syntynyt Kalevala toimi kansallisena innoittajana muodostuen kultiksi 

akateemiselle nousevalle nuorten joukolle nostaen Karjalan oman erityiseen asemaansa 

heidän joukossaan.34 

Hannes Sihvo on väitöskirjassaan Karjalan kuva, Karelianismin taustaa ja vaiheita autonomian 

aikana koonnut erilaisia myyttejä, joita Kalevala on luonut suomalaisuuteen. Sihvon mukaan 

ennen kaikkea Kalevalan ajateltiin tuovan esiin suomalaisen menneisyyden ja juuret samalla 

tavoin kuin Homeros oli valottanut omalla kansalliseepoksellaan Kreikan historiaa. 

Edelleen Sihvon mukaan Kalevalassa voidaan nähdä kokonainen muinaissuomalainen 

uskontokertomus, sillä Lönnrot kirjoitti kokoamaansa Kalevalaan luomiskertomuksen 

jumalineen ja tuoneloineen. Muinaisilla suomalaisilla voidaan siis nähdä olleen kristinuskon 

kaltainen uskontojärjestelmä ja jos mikä, niin viimeistään tämä omalta osaltaan osoitti 

suomalaisten suuruutta kansana suhteessa muihin kansoihin. Kalevalassa voidaan nähdä 

ajatus myös siitä, kuinka jokaisella kansalla on mytologia kielessä ja koska Kalevalan kielen 

katsottiin tuolloin olevan lähimpänä muinaista suomen kieltä, oli Kalevala jo 

kielitieteellisestikin luomassa Karjalan erityisasemaa suomalaisuudessa. Kalevalaan on 

sisällytetty myös mielenkiintoinen esitys suomalaisten heimojen hajaannuksesta eli toisin 

sanoen Karjala olisi Kalevalan mukaan kaikkien suomalaisheimojen alkukoti. Kalevalan 

mukaista suomalaista erityisyyttä ilmentää myös se, että alueellisesti Kalevala oli yhtä kuin 

Suomi – ”valon ja siveellisten arvojen tyyssija” – kun taas Venäjää pidettiin pimeyden voimien 

pesäpaikkana. Kalevalaan liittyy myös toivo kansallissankarin – Väinämöisen – paluusta ja 

tämä toivo haluttiin kytkeä nimenomaan myöhempiin mahdollisiin poliittisesti vaikeisiin 

aikoihin.35 

Outi Fingerroos näkee teoksessaan Karjala utopiana Kalevalan olleen keskeisin lähde 

kulttuurisessa karelianismissa, kun taas poliittinen karelianismi sai alkunsa vasta 1880-

luvulla voimistuen erityisesti sortovuosien aikana.36 Karjalan kysymys ei ole myöskään 

yksinomaan tämän ajan ilmiö. Fingerroos jakaa Karjalan kysymyksen kolmeen eri 

vaiheeseen. Karjalan kysymyksen ensimmäinen vaihe näki päivänvalon jo 1800-luvun 

lopulla kulminoituen juuri Itä-Karjalaan, paikkaan siis, jonka Kalevala oli nostanut 

päivänvaloon.37 Toinen vaihe Karjalan kysymyksessä voidaan nähdä olleen jatkosodan 

alussa, jolloin Suomi hyökkäsi Neuvostoliittoon jatkaen hyökkäystään pysähtymättä 

                                                             
34 Sihvo 2003, 93. 
35 Sihvo 2003, 98–100. 
36 Fingerroos 2010, 27. 
37 Ibid. 
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vanhoille vuoden 1939 rajoille. Tällöin kesällä 1941 myös Mannerheim toisti kuuluisan 

miekantuppipäiväkäskynsä, jonka keskeisin sanoma oli se, ettei Mannerheim laita miekkaa 

tuppeensa, ennen kuin Itä-Karjala on osana Suomea.38 Karjalan kysymyksen uusimman eli 

kolmannen vaiheen voidaan katsoa alkaneen Neuvostoliiton hajoamisesta vuonna 1991. 

Tällöin nousi voimakkaasti keskustelun aiheeksi viime sodissa Neuvostoliittoa vastaan 

menetetty Karjalan osan palauttaminen takaisin Suomen yhteyteen.39 Eli toisin sanoen, 

Karjalan kysymyksen ydin eli suomalaisille tärkeä Karjala on kulkenut kierroksensa 

Kalevalan Vienasta viime sodissa Suomen menettämälle Karjalan osalle, johon kulminoituu 

tämän päivän unelma suomalaisesta Karjalasta. 

Karjalan kysymys ja karelianismi kulkevat siis ikään kuin käsi kädessä ja Sihvon mukaan 

karelianismi nosti päätään ja näki päivänvalon jälleen Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. 

Sihvo määrittelee karelianismin jonkin asteiseksi traditioksi, joka on saavuttanut 

jatkuvuutensa vuosikymmenien hiljaiselon jälkeen. Kalevalan synnyttämä varhainen 

karelianismi elää siis yhä uuden karelianismin aikaa ja on osin myös ideologisuuden 

sävyttämää ja leimaamaa. Karelianismiin voidaan hyvällä syyllä liittää myös niin 

nationalismin, etnisyyden kuin identiteetinkin etsimisen piirteitä. Kaiken kaikkiaan 

karelianismi tai Karjalan kysymys – jos sitä sillä nimellä halutaan kutsua – on vuosisatojen 

takaa juontuva niin kulttuurinen kuin poliittinenkin ilmiö. Kuluneiden vuosisatojen aikana 

on Karjalan todellisuus muuttunut, mutta suomalaisten niin romanttiset kuin realistisetkin 

asenteet ovat sitä kohtaan säilyneet.40 

Tämän päivän eli niin sanotun kolmannen aallon Karjalan kysymyksen ylläpitäjiksi 

Fingerroos nimeää nimenomaan palautusjärjestöt sekä niiden ohella Pentti Virrankosken, 

Ilmari Susiluodon, Jukka Seppisen ja Veikko Saksin korostaen sitä, että edellä mainittujen 

tahojen rakentamat utopiat Karjalasta täyttävät hyvinkin poliittisen nationalismin määreen, 

sillä kaiken pohjana Suomella on sivistyksellinen ja taloudellinen peruste, jonka 

oikeuttamana vaaditaan rajantakaista aluetta ja siitä mahdollisesti saatavaa hyötyä itselleen. 

Fingerroos määritteleekin kolmannen vaiheen palauttajat abstrakteiksi utopisteiksi, jotka 

tarkoituksellisesti pyrkivät poliittisiin päämääriin menneisyyttä keinona käyttäen.41 

Karjalaan liittyvä huomionarvoinen seikka on se, ettei erään keskeisimmän Suomen luojan 

Johan Vilhelm Snellmanin 1800-luvun puolen välin jälkeisissä kansallisvaltiopyrkimyksissä 

                                                             
38 Fingerroos 2010, 121. 
39 Fingerroos 2010, 133. 
40 Fingerroos 2010, 32-33. 
41 Fingerroos 2010, 147–148. 
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Karjala saanut millään muotoa keskeistä asemaa. Snellman piti silloisena kiinnostuksen 

kohteena olevaa Karjalaa taloudellisesti kehittymättömänä sekä myös kulttuurisesti liian 

kaukaisena, joten sen kiinnittäminen osaksi Suomea oli Snellmanin näkemyksen mukaan 

varsin epärealistista ja utopistista. Snellman näki Karjalan sulauttamisen osaksi Suomea 

negatiivisena asiana silmälläpitäen hanketta suomalaisesta kansallisvaltiosta.42 Toisin kuin 

Snellman, näkivät esimerkiksi 1800-luvun jälkimmäisen puoliskon ylioppilaat Karjalan 

merkittävänä myös poliittisesti pitäen sitä poliittisena etuvartiona itää vastaan.43  

Itseään Kalevalaa ei voida kuitenkaan pitää varsinaisena karelianismina, vaikka se onkin 

antanut vankkoja aineksia 1800-luvun lopun kansallisromanttisen ajan synnyttämälle ja 

edelleenkin nykypäivänä merkittävien suomalaisten taiteilijoiden kiinnostukselle Karjalaa 

kohtaan. Kalevalasta ja Karjalasta aiheita taiteeseensa ovat ammentaneet niin säveltäjät, 

taidemaalarit kuin kirjailijatkin.44 Kalevala-aiheiseen taiteeseen kytkeytyi myös vahva 

poliittinen leima eli toisin sanoen Karjalan merkitys korostuu voimakkaana suomalaisessa 

1800-luvun lopulla syntyneissä ja edelleenkin suomalaisittain merkittävässä taiteessa.45 

Sihvon mukaan ”karelianismi, Karjalan ja koko Suomen heimon menneisyyteen pakeneminen oli 

yleismaailmallisen eskapismin ja utopian suomalainen muoto”.46 

Oma lukunsa Suomen historiassa on niillä poliittisilla tapahtumilla ja liikkeillä, jotka 

syntyivät Karjalan erityisasemaksi nousun myötä. Kyseisiä tapahtumia edustavat ainakin 

1920-luvun molemmin puolin käydyt niin sanonut heimosodat Vienassa, Aunuksessa ja 

Virossa sekä Petsamossa. Näihin tapahtumiin läheisesti kytkeytyvänä liikkeenä voidaan 

nähdä aikansa ylioppilaiden ja nousevan akateemisen eliitin perustama Akateeminen 

Karjala-Seura (AKS). 

Epäonnistuneet heimosodat 1920-luvun molemmin puolin synnyttivät vuonna 1922 

Akateemisen Karjala-Seuran. AKS:n tavoitteet heijastivat sitä ideologista henkeä, joka oli 

vallalla 1920- ja 1930-lukujen suomenkielisen akateemisen eliitin keskuudessa. Keskeistä 

tuon ajan suomenkielisen akateemisen eliitin ideologiassa olivat sekä suursuomalaisuus 

luonnollisine itäraja- ja heimoaate-käsitteineen että kansallisen olemassaolon turvaaminen. 

Edellisten lisäksi leimallista AKS:n aatteelle olivat myös bolsevismin ja Venäjän vastaisuus.47 

                                                             
42 Sihvo 2003, 113. 
43 Sihvo 2003, 183. 
44 Sihvo 2003, 14. 
45 Sihvo 2003, 270. 
46 Sihvo 2003, 321. 
47 Uola 2011, 7-9. 
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AKS:n piirissä vaikutti myös mielenkiintoinen ajatus siitä, että Suomi olisi Jumalan valittu 

kansa suomalais-ugrilaisten kansojen joukossa, jonka isänmaallinen kutsumustehtävä oli 

Jumalan asettama. Elias Simojoki, joka oli yksi AKS:n perustajäsenistä, puhui Suomesta 

”Herran viinitarhana” ja siitä kuinka se (Suomi) oli saanut vastaanottaa armon, jonka johdosta 

se pääsi toteuttamaan tehtäväänsä ”hajalle lyödyn heimon ainoana perinnönkantajana täällä 

Pohjolan äärillä”. AKS:n poliittiseen ideologiaan sekoitettiin siis syvän uskonnollisia 

elementtejä, joiden on nähty juontavan juurensa niin Runebergin kuin Topeliuksenkin 

kristillis-isänmaallisesta hengestä, jonka keskeinen ajatus oli uskomus Jumalan 

suunnitelmaan kansojen historiallisissa kohtaloissa.48 

AKS:n aatemaailma ei ollut itsensä AKS:n luoma eikä se siis syntynyt sinä hetkenä, kun itse 

järjestö syntyi. Aatemaailma, joka ohjasi AKS:n toimintaa, oli hautunut suomalaisen 

yhteiskunnan syövereissä vuosikymmenien ajan, kunnes itsenäistymisen myötä syntynyt 

uusi ja otollinen tilanne herätti uudelleen henkiin tuon uinuneen aatemaailman. Vaikka 

AKS:n jäsenmäärä jäi aikoinaan ainoastaan noin neljään tuhanteen, oli sen rooli hyvin 

merkittävä ideologiansa mukaisen hengen luomisessa suomenkielisen akateemisen eliitin 

keskuuteen. Naisetkaan eivät jääneet tässä asiassa miehiä huonommiksi, vaan perustivat 

vuoden 1924 aikana Naisylioppilaiden Karjala-Seuran, joka myöhemmin vuonna 1936 

muutti nimensä akateemisten Naisten Karjala-Seuraksi. Toisin sanoen AKS kasvatti ja 

koulutti sen nousevan akateemisen eliitin, joka oli tuleva johtamaan Suomea AKS:n 

aatemaailma selkänojanaan. Eikä tämä kasvatus rajoittunut yksinomaan aikaan ennen sotia 

ja sodan aikaiseen Suomeen, vaan sen vaikutus jatkui vuosikymmeniä sotien jälkeenkin.49 

Puhuttaessa Karjalan merkityksestä suomalaisille ei voida yksinomaan nostaa esille vain sen 

henkistä merkitystä, sillä merkitykseen on liitettävä myös taloudellinen aspekti. Itsenäisen 

Suomen osana ollut nyttemmin luovutettu Karjalan osa oli taloudellisessa mielessä varsin 

merkittävä itsenäistyneelle Suomelle. Sen lisäksi, että Suomi menetti noin 35 000 km2 pinta-

alastaan luovutuksen yhteydessä, edusti luovutetun Karjalan teollisuus- ja 

maataloustuotanto isoa osaa koko Suomen teollisuudesta. Suomi menetti luovutetun 

Karjalan yhteydessä satotasoltaan huippuluokkaa olevaa peltopinta-alastaan yli 300 000 

hehtaaria ja metsistään noin 10 %. Laatokka siihen liittyvine jokineen oli merkittävä 

uittoreitti, joita myöten kulki 1,5 miljoonaa sahatukkia ja reilut puoli miljoonaa kuutiota 

pinopuutavaraa. Luovutetun Karjalan teollisuustuotannon arvo oli noin 11 % koko maan 

tuotannon arvosta ja koko maan puunjalostusteollisuudesta oli luovutetulla alueella 15 %. 

                                                             
48 Uola 2011, 17–18.  
49 Uola 2011, 11–13. 
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Maatalouden ja metsä- ja puunjalostusteollisuuden lisäksi merkittäviä menetyksiä Suomi 

koki myös elintarviketeollisuuden, kemian teollisuuden ja metalliteollisuuden saralla. 

Silloisesta sähköntuotannostaan Suomi menetti kuudenneksen, maan suurin vientisatama 

Uuraassa ja Saimaan kanavan kaakkoisosa jäivät Neuvostoliiton alueelle. Näiden lisäksi 

Suomi koki huomattavan määrän muita vähäisempiä aineellisia menetyksiä. Sotien 

jälkeisissä hallituksissa Suomen ulkoasiainministerinä istunut Carl Enckell esittikin 

Neuvostoliiton ulkoministeri Vjatseslav Molotoville näkemyksenään sen, että mahdollisesta 

Karjalan menetyksestä seuraa suomalaisten ja neuvostoliittolaisten välille vuosikymmeniä 

kestävä rasite.50 

Luovutettu Karjalaa jätti jälkeensä sodan jälkeen myös noin 400 000 evakkoa – 

siirtokarjalaista toisin sanoen – joiden asuttaminen ja istuttaminen osaksi suomalaista 

yhteiskuntaa oli valtava ponnistus. Siirtokarjalaisten asettuminen heille osoitetuille 

paikkakunnille ei sujunut aina ihan kitkattomasti, sillä heidät koettiin usein taakkana uusilla 

paikkakunnilla. Erityisesti ruotsinkielinen Pohjanmaa kunnostautui negatiivisessa 

suhtautumisessa siirtolaisväestöön, eikä suomenkielinen Pohjanmaa jäänyt juurikaan 

heikommaksi tässä kuin vastaava ruotsinkielinen heimo. Muun muassa sanomalehti Ilkka 

otti varsin suorasanaisesti kantaa evakkokysymykseen vaatimalla karjalaisten sopeutumista 

vähemmistönä uusille elinalueilleen olematta vailla mitään erityisasemaa. Sanomalehti Ilkan 

mukaan karjalaisissa ei ollut mitään sellaista erityisyyttä, jonka vuoksi heille pitäisi suoda 

erityinen asema.51 

1.2. Maltillinen Karjalan Liitto 

Karjalan Liitto on virallisesti rekisteröitynyt yhdistys, joka jakaantuu koko Suomen kattaen 

15 eri piiriin. Tämän lisäksi yhdistykseen kuuluu Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto ja 

Karjalaisten sukuyhteisöjen liitto sekä lukuisa joukko sukuseuroja, pitäjäseuroja, 

karjalaseuroja, säätiöitä ja muita jäsenyhteisöjä siten, että niiden kokonaismäärä ylittää 

reilusti 400 kappaleen rajan.  Useimmilla Karjalan Liittoon kuuluvilla seuroilla ovat myös 

omat internet-sivustonsa. Kokonaisuudessaan jäseniä Karjalan Liitolla on kaiken kaikkiaan 

noin 50 000.52 

Ylintä päätösvaltaa Karjalan Liiton toiminnassa käyttää liittokokous, joka kokoontuu kerran 

kolmessa vuodessa. Liittokokouksessaan Karjalan Liitto valitsee muun muassa kaksi kertaa 

                                                             
50 Seppinen 2006, 118–119. 
51 Seppinen 2006, 116. 
52 Karjalan Liiton verkkosivut - http://www.karjalanliitto.fi/index.phtml?s=10. Luettu 12.1.2015. 



17 
 

vuodessa kokoontuvan liittovaltuuston ja muutamia kertoja vuodessa kokoontuvan 

liittohallituksen.53 Liittovaltuusto on liittokokousten välisenä aikana Karjalan liiton ylintä 

päätösvaltaa käyttävä elin. Liittovaltuuston tehtäviin kuuluvat pääasiassa Karjalan Liiton 

talous, tulevan johdon ja toiminnan päälinjojen esitteleminen liittokokoukselle 

liittohallituksen esityksen mukaisesti.54 Varsinaisena Karjalan Liiton työkaluna voidaan 

kuitenkin hyvällä syyllä pitää useamman kerran vuodessa kokoontuvaa liittohallitusta. 

Liittohallituksen tehtäväkenttä on moninainen, sillä sen tehtäviin kuuluu muun muassa 

toteuttaa Karjalan Liiton päämäärien kannalta olennaiset liittokokouksessa päätetyt tehtävät 

ja toimintalinjat, hoitaa yhteydet viranomaisiin ja mediaan, palkata Karjalan Liiton 

työntekijät, pitää yhteyttä liiton jäseniin ja ohjata heitä sekä henkilöt eri yhteisöjen 

tehtäviin.55 

1.2.1. Karjalan Liiton taustaa 

Karjalan Liitto perustettiin pian talvisodan päättymisen jälkeen huhtikuun 20. päivä vuonna 

1940. Liiton perustamisessa oli mukana 52 luovutetun Karjalan kuntaa, 14 karjalaista 

seurakuntaa sekä 112 erilaista karjalaista järjestöä. Karjalan Liitto perustettiin ajamaan 

luovutetun Karjalan alueelta muualle Suomeen tulleen niin sanotun siirtokarjalaisväestön 

etuja ennen kaikkea asutuskysymyksissä, omaisuuden korvauskysymyksissä sekä myös 

työllisyyskysymyksissä. Valtioneuvos Johannes Virolainen määrittelikin Karjalan Liiton 

olevan yksinkertaisesti siirtokarjalaisväestön ”taistelujärjestö” yhteiskuntapoliittisissa 

kysymyksissä. Tultaessa 1960-luvun taitteessa aikaan jolloin suuret yhteiskuntapoliittiset 

ongelmat siirtokarjalaisten osalta olivat joko ratkaistu tai etenivät vähintäänkin tyydyttävällä 

tavalla, painottui Karjalan Liiton toiminta yhä enenevissä määrin sekä kulttuuri- että 

harrastustoimintaan. Kulttuuri- ja harrastustoiminnan tarkoituksena oli karjalaisen perinteen 

vaaliminen ja sen siirtäminen jälkipolville sekä yleisen Karjala-tietämyksen levittäminen.56 

Suurten yhteiskuntapoliittisten kysymysten sekä kulttuuri- että harrastustoiminnan lisäksi 

Karjalan palauttamiskysymys on aina ollut yksi keskeisimpiä osia Karjalan liiton toimintaa. 

Välittömästi jatkosodan jälkeen Karjalan Liitto olikin varsin aktiivinen 

palauttamiskysymyksen suhteen. Erilaiset lähetystöjen vierailu merkittävien poliittisten 

henkilöiden luona ja jopa kärkkääksi luonnehdittu kirjoittelu lehdistössä olivat tuolloin 

arkipäivää. Porkkalan alueen palautus ja Saimaan kanavan vuokraaminen 1950-luvulla 

                                                             
53 Karjalan Liiton verkkosivut - http://www.karjalanliitto.fi/index.phtml?s=27. Luettu 12.1.2015. 
54 Karjalan Liiton verkkosivut - http://www.karjalanliitto.fi/index.phtml?s=36. Luettu 12.1.2015 
55 Ibid. 
56 Karjalan Liiton verkkosivut - http://www.karjalanliitto.fi/index.phtml?s=35. Luettu 12.1.2015 
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nostivatkin toiveita myös Karjalan palauttamisesta. Neuvostoliitto piti kuitenkin tiukasti 

kiinni Pariisin rauhassa vuonna 1947 sovituista rajoista, eikä näin ollen luovutetun Karjalan 

palauttaminen tullut kysymykseenkään. Tultaessa 1960-luvulle kävi julkinen keskustelu 

luovutetun Karjalan palauttamisesta liki mahdottomaksi. Vasta Neuvostoliiton hajoaminen 

1990-luvun alussa avasi jälleen uuden mahdollisuuden keskustella luovutetusta Karjalasta ja 

sen palauttamisesta. Merkille pantavaa Karjalan Liiton toiminnassa on kuitenkin se, että 

Karjalan Liitto pyrkii toimimaan Karjalaa koskevissa kysymyksissä yhteistyössä Suomen 

poliittisen johdon kanssa.57 

Karjalan Liiton hallituksen puheenjohtajisto on aina koostunut merkittävistä 

yhteiskunnallisista vaikuttajista. Hallituksen ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Suomen 

Vähittäiskauppiasliiton puheenjohtaja, talousneuvos Juho Hietanen.58 Häntä 

puheenjohtajana vuorollaan seurasi maalaisliiton kansanedustajana vuosina 1936–66 ja 

ministerinä 1940–1960-luvuilla toiminut Eemil Luukka.59 Luukkaa puheenjohtajana seurasi 

kansanedustajana 1920–1950-luvuilla ja ministerinä lyhyen aikaa vuonna 1932 toiminut 

kouluneuvos Erkki Paavolainen.60 Paavolaisen jälkeen puheenjohtajana toimi Maalaisliiton 

kansanedustajana vuosina 1951–66 ja ministerinä 1958–59 toiminut Uuno Kähönen.61 

Kähösen jälkeen Karjalan Liiton hallituksen puheenjohtajana toimi valtioneuvos Johannes 

Virolainen. Hän edusti kansanedustajana vuodesta 1945 aina vuoteen 1991 ensin 

maalaisliittoa ja sittemmin Maalaisliiton nimen muutoksen jälkeen Keskustapuoluetta. 

Virolainen oli myös moninkertainen ministeri toimien myös sekä pääministerinä että 

pääministerin sijaisena.62 Ensimmäinen Karjalan Liiton puheenjohtaja Neuvostoliiton 

hajoamisen jälkeen oli puheenjohtajana vuonna 1990 aloittanut entinen ilmavoimien 

komentaja Rauno Meriö. Meriö niitti mainetta puheenjohtajakaudellaan niin sanottuna 

”Karjalakenraalina” ottaen voimakkaasti kantaa Karjalan palauttamisen puolesta. Meriöllä 

oli myös pyrkimys politiikkaan, sillä hän oli ehdolla eduskuntaan nuorsuomalaisten ja 

                                                             
57 Hollmén 2008, 191. 
58 Kansallisbiografian verkkojulkaisu - http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/6794/. Luettu 12.1.2015 
59 Eduskunnan verkkosivut - 
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?{hnro}=911013&{kieli}=su&{haku}=kaikki. Luettu 
12.1.2015. 
60 Eduskunnan verkkosivut - 
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?{hnro}=911196&{kieli}=su&{haku}=kaikki. Luettu 
12.1.2015. 
61 Eduskunnan verkkosivut - 
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?{hnro}=910850&{kieli}=su&{haku}=kaikki. Luettu 
12.1.2015. 
62 Eduskunnan verkkosivut - 
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?{hnro}=231&{kieli}=su&{haku}=kaikki. Luettu 
12.1.2015. 
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Euroopan parlamenttiin kokoomuksen listoilta vuonna 1999.63 Meriön jälkeen Karjalan 

Liittoa johti sen pitkäaikaisin puheenjohtaja Markku Laukkanen aina vuodesta 1995 

vuoteen 2011 saakka. Laukkanen oli Keskustan kansanedustajana vuosina 1991–95 ja 

vuodesta 1999 aina vuoteen 2011 saakka.64 Nykyään Karjalan Liittoa johtaa Kokoomuksen 

kansanedustajana vuodesta 2003 saakka toiminut ja Euroopan parlamentissa vuodesta 1996 

vuoteen 2004 istunut Marjo Matikainen-Kallström.65 

Karjalan Liiton johto eli toisin sanoen hallituksen puheenjohtajat ovat kautta aikojen tulleet 

poliittisen keskustan ja oikeiston akselilta ollen jokainen omalla tavallaan ja omana aikanaan 

jos eivät merkittäviä niin kuitenkin vähintäänkin tunnettu vaikuttaja suomalaisessa 

yhteiskunnassa. Ainoatakaan niin sanotun poliittisen vasemmiston edustajaa ei hallituksen 

puheenjohtajien joukosta löydy. Karjalan Liitto ei omissa arvolinjauksissaan nosta esille 

minkäänlaista poliittista ideologiaa, vaan korostaa toiminta-ajatuksessaan olevansa kaikkien 

kansalaisten foorumi karjalaisuuden asiassa, on kysymyksessä sitten karjalainen kulttuuri tai 

Karjalan kysymys.66 Karjalan liiton perustamisvaiheessa oli toki pohdittu puheenjohtajiston 

poliittista jakoa tekemättä siitä kuitenkaan mitään virallista sopimusta. 

Vasemmistolaispoliitikoiden hienoisesta kritiikistä huolimatta yleisesti hyväksytyksi 

käytännöksi vakiintui malli, jossa Karjalan Liittoa johdetaan keskusta-oikeisto-akselilta 

sosiaalidemokraattien saadessa liiton johdossa vähäisempiä paikkoja.67 

Karjalan Liitto koko Suomen kattavine piireineen, jäsenseuroineen, säätiöineen ja muine 

jäsenyhdistyksineen sekä kymmenine tuhansine jäsenineen yhdistettynä vahvan 

järjestökoneiston omaavaan organisaatioon on eittämättä taho, jolla on vaikutusvaltaa 

laajemminkin suomalaisessa yhteiskunnassa. Tähän yhdistettynä erilaiset hengelliset 

tapahtumat, kulttuuri- ja urheilutapahtumat, oma Karjala-talo Helsingissä sekä lukuisa 

määrä eri karjalaseurojen ympäri Suomen järjestämiä tapahtumia tekee väistämättä Karjalan 

Liittoa omine päämäärineen tunnetuksi. On kuitenkin nähtävä myös se, että vahvat johtajat 

omine ja oman aikakautensa muovaamine ideologioineen eivät välttämättä täysin pois sulje 

sitä, etteikö Karjalan Liiton toimintaan olisi voinut rakentua ja vuosien saatossa muovautua 

                                                             
63 Puolustusvoimien verkkosivut - 
http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/b436930040327593b097f455b8694afa/Rauno_Meri%C3%B6.pdf?MO
D=AJPERES. Luettu 12.1.2015. 
64 Eduskunnan verkkosivut - 
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?{hnro}=376&{kieli}=su&{haku}=kaikki. Luettu 
12.1.2015. 
65 Eduskunnan verkkosivut - http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hex5000.sh?hnro=775. Luettu 
12.1.2015. 
66 Karjalan Liiton verkkosivut - http://www.karjalanliitto.fi/index.phtml?s=254. Luettu 12.1.2015. 
67 Willman 2010, 15. 
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myös tietynlainen poliittinenkin aatteellisuus, joka taas omalta osaltaan määrittelee ja ohjaa 

Karjalan Liiton toimintaa. 

1.2.2. Karjalan kysymys Karjalan Liiton esille tuomana 

Karjalan Liiton johto tapasi Suomen valtiojohtoa useita kertoja sotien jälkeisenä aikana aina 

vuoteen 1967 saakka. Presidentti Kekkosen aikana Karjalan kysymyksen julkinen esille 

ottaminen ei ollut toivottua Karjalan Liiton taholta. Kysymys oli kuitenkin esillä valtioiden 

johdon tapaamisissa aina Leonid Brezhnevin kaudelle68 saakka. Keskustelu Karjalasta virisi 

toden teolla vasta Neuvostoliiton hajoamisen ja Baltian maiden itsenäistymisen jälkeen. 

Suomen valtiojohdon ja Karjalan Liiton edustajien seuraava tapaaminen järjestyi vasta 

presidentti Mauno Koiviston aikana vuonna 1992, jonka jälkeen Karjalan Liiton johto on 

tavannut myös sekä presidentti Martti Ahtisaarta että presidentti Tarja Halosta. 

Vuosituhannen vaihteesta lähtien Karjalan Liiton edustajat ovat tavanneet lukuisia kertoja 

myös Suomen ulkopoliittista johtoa ja korkean tason venäläisiä edustajia. Karjalan kysymys 

on ollut esillä Karjalan liiton toimesta myös Suomen eduskunnassa, Euroopan 

Parlamentissa ja Euroopan Neuvostossa. Edelleen kysymystä on pidetty esillä erilaisissa 

liiton järjestämissä tapahtumissa ja seminaareissa, joiden julkilausumat kehitys- ja 

palautusehdotuksineen on tuotu esille Suomen poliittiselle johdolle.69 

Tultaessa 1980-luvun loppupuolelle liiton tiedottaminen sai aktiivisemman sävyn. Karjalan 

Liiton näkyvyys mediassa lisääntyi huomattavasti. Tämän katsotaan olevan hyvin pitkälle 

seurausta 1980- ja 1990- lukujen taitteeseen sattuneeseen maailmanpolitiikkaa 

mullistaneisiin tapahtumiin.70 Nykyään Karjalan Liitto julkaisee viisi kertaa vuodessa 

Ajankohtaista karjalaista asiaa otsikon alle kuuluvaa lehteä. Kaikki Karjalan Liiton jäsenet 

saavat kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän Karjalan Kunnaat -lehden. Lehti sisältää pääasiassa 

jäseniä koskevia aiheita ja juttuja tulevista Karjalan Liiton tapahtumista sekä ajankohtaisista 

karjalaisista teemoista. Kaksi kertaa vuodessa Karjalan Liiton jäsenseurojen puheenjohtajille 

sekä sihteereille toimitettava Ajankohtaista asiaa-lehti on hyvin pitkälle tiedotusluontoinen 

lehti. Se sisältää järjestöasioita ja tietoja tulevista tapahtumista sekä on ideoimassa 

jäsenseurojen toimintaa. Ajankohtaistaa asiaa-lehteä on mahdollisuus tilata vapaasti myös 

Karjalan Liiton jäsenistöön kuulumattoman. Vuosittain ennen joulua ilmestyvä Joulukannel 

                                                             
68 Leonid Brezhnevistä tuli Neuvostoliiton johtaja vuonna 1964 syrjäytetyn Nikita Hrustsevin tilalle. Brezhnev 
johti Neuvostoliittoa kuolemaansa saakka vuoteen 1982. Zetterberg (toim.) 2006, 1148. 
69 Karjalan kysymys – toimenpideohjelma 2005, 13. 
70 Willman 2010, 118. 



21 
 

sisältää artikkeleita nykyisestä ja menneestä Karjalasta sekä karjalaisista ihmisistä. Lehti on 

vapaasti ostettavissa Karjalan Liiton toimistosta ja liiton jäsenseuroista.71 

Karjalan Liiton omat niin sanotut viralliset lehdet eivät vaikuttaisi olevan ainakaan suurin 

äänitorvi liiton päämääriin kuuluvassa Karjalan palauttamisesta käytävässä keskustelussa. 

Lehtien luonne on hyvin pitkälle tiedostusluontoinen. Lehtien saatavuus vaikuttaa myös 

heikolta ulkopuolisten eli Karjalan Liittoon kuulumattomille henkilöille, joten 

vaikuttamiskanavana yleiseen mielipiteeseen ne jäänevät väistämättä marginaaliin. Karjalan 

Liitto on kuitenkin laatinut vuosina 1997, 2005 ja 2011 toimenpideohjelmat osaksi edellä 

mainittuja julkaisuja erityisesti Karjalan kysymystä silmällä pitäen. Varsinkin vuosien 2005 ja 

2011 toimenpideohjelmat määrittävät kootusti sitä strategiaa ja niitä perusteita, joiden 

ohjaamina Karjalan Liitto pyrkii toimimaan Karjalan kysymyksen tiimoilla. 

 

Vuoden 2005 toimenpideohjelmaan erikseen Kauko Sipposen72 toimesta laaditussa 

kansainvälispoliittisessa ja juridisessa näkökulmassa määriteltiin Karjalan kysymyksen 

tarkoittavan yleensä ottaen sitä, että Venäjä palauttaisi vuonna 1947 Pariisin rauhassa 

Neuvostoliitolle luovutetun Karjalan rauhanomaisin keinoin. Sipposen mukaan Karjalan 

kysymys ei ole pelkästään alueellinen kysymys, vaan se pitää sisällään myös tietoisuuden 

karjalaisuudesta sekä pyrkii karjalaisen kulttuurin säilyttämiseen nyky-yhteiskunnassa.73  

Vuonna 2005 laaditun toimenpideohjelman mukaan Karjalan kysymyksessä on kaksi 

näkökulmaa. Ensimmäisessä näkökulmassa kysymystä tarkastellaan valtiollisesta ja 

poliittisesta perspektiivistä ja tähän näkökulmaan kuuluu keskeisenä se, että kenelle 

luovutettu Karjala kuuluu. Suomalainen näkökulma tarkastelee tältä osin Karjalan 

kysymystä Suomi-keskeisesti. Toinen näkökulma on karjalainen näkökulma eli toisin sanoen 

karjalaisen kulttuurin ja karjalaisuuden ylläpitäminen kansallisista rajoista riippumatta. Tämä 

jälkimmäinen näkökulma on ensisijainen Karjalan Liiton toiminnan suhteen, mutta tästä 

huolimatta Karjalan Liitto osallistuu myös keskusteluun, joka käydään valtiollisesta 

näkökulmasta, sillä Karjalan Liiton tavoitteena on perustamisestaan saakka ollut luovutetun 

Karjalan liittäminen osaksi valtiollista Suomea. Nykypäivänä Karjalan Liitto on tarkistanut 

                                                             
71 Karjalan Liiton verkkosivut - http://www.karjalanliitto.fi/index.phtml?s=149. Luettu 12.1.2015. 
72 Oikeustieteen tohtori ja valtiotieteen kandidaatti Kauko Sipponen (1927-) toimi Tampereen yliopiston 
julkishallinnon vt. professorina vuodesta 1965 lähtien ja professorina vuosina 1967–1973. Sipponen oli 
valtioneuvoston kanslian vs. kansliapäällikkö vuosina 1968–1970 sekä tasavallan presidentin kanslian 
kansliapäällikkö vuosina 1973–1976. Keski-Suomen läänin maaherrana Sipponen toimi vuosina 1976 – 1985. 
Finnica verkkosivut - http://www.finnica.fi/keski-suomi/henkilogalleria/henkiloesittely.php?id=39. Luettu 
20.7.2013. 
73 Karjalan kysymys – toimenpideohjelma 2005, 16. 
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tavoitettaan ja pitää Karjalan kysymystä osana laajempaa Pohjoiseurooppalaista kontekstia 

ja tulevaisuutta. Tähän on osaltaan vaikuttanut Euroopan Unioni (EU) ja sen pohjoisen 

ulottuvuuden politiikka, Suomen ja Venäjän lähialuesopimuksen ja – yhteistyön sisältö sekä 

Pohjois-Atlantin Liiton (NATO) laajentuminen Baltian maihin.74 

Vuonna 2005 laadittu toimenpideohjelma taustoitti Karjalan kysymystä Venäjän 

sisäpoliittisella tilanteella ja kansallisuusaatteiden nousulla. Toimenpideohjelman mukaan 

sekä Venäjän sisäpoliittinen tilanne että kansallisuusaatteiden uusi nousu ei ole luonut 

parhaimpia mahdollisia edellytyksiä Karjalan kysymyksen esille ottamiseksi puhumattakaan 

sen ratkaisemisesta. Venäjän valtio ei ole myöskään tunnustanut olevan olemassa sellaista 

käsitettä kuin Karjalan kysymys. Toisaalta Venäjä ei ole myöskään tyrmännyt kokonaan 

keskustelua Karjalasta, vaan on tarjonnut Karjalasta käytävän keskustelun pohjaksi teemaa 

Karjalan mahdollisuudesta eli toisin sanoen käytävä mahdollinen keskustelu pitäisi käydä 

toimivaa alueellista yhteistyötä silmällä pitäen Venäjän, Suomen ja EU:n kesken. Karjalan 

Liiton näkemyksen mukaan Karjalan kysymys voitaisiin ratkaista Euroopan turvallisuus- ja 

yhteistyökonferenssin (ETYK) päätösasiakirjassa sovittujen periaatteiden mukaisesti, jotka 

antavat mahdollisuuden rajamuutoksiin rauhanomaisin keinoin molempien osapuolien 

hyväksynnällä. Tältä pohjalta Karjalan Liitto ehdotti, että Suomen poliittinen johto ottaisi 

asian esille Venäjän kanssa välittömästi tilanteen niin salliessa.75    

Karjalan Liitto toi esille vuoden 2005 toimenpideohjelmassa myös historiallisen ja 

periaatteellisen näkökulmansa Karjalan kysymykseen. Karjalan Liiton näkemyksen mukaan 

luovutetun Karjalan alue on ollut vuosisatojen ajan karjalaisten asuttama sekä 

itämerensuomalaisten76 heimojen että slaavien77 kohtausvyöhyke ja edelleen 

toimenpideohjelman mukaan luovutetun Karjalan alue oli 1300–1600-luvuilla myös 

suomalaisten asuttama alue. Vaikkakin luovutettu Karjala on vuoroin ollut osana niin 

Novgorodin, Venäjän kuin Ruotsinkin valtakuntaa, niin siitä huolimatta kautta aikain 

kyseistä aluetta ovat asuttaneet Itämeren heimot enemmistönä.  

                                                             
74 Karjalan kysymys – toimenpideohjelma 2005, 11. 
75 Karjalan kysymys – toimenpideohjelma 2005, 6. 
76 Aikoinaan Itämerensuomalaisten heimojen asuma-alueen eteläraja on ollut nykyisen Viron ja Latvian 
ulottuen sieltä itään nykyisen Vologdan tienoille ja edelleen Äänisjärven itäpuolitse aina Vienanmeren 
korkeudelle saakka. Länsiraja on ulottunut Itämereen ja Pohjanlahteen sekä pohjoisen Ruotsin 
vuoristoseuduille saakka. Jokipii (toim.) 1995, 11. Tässä tutkimuksessa itämeren suomalaisista kansoista 
puhuttaessa tarkoitetaan suomalaisia, virolaisia, liiviläisiä, vatjalaisia, inkeriläisiä ja karjalaisia. Jako perustuu 
kielitieteeseen. 
77 Slaavilaisten kansojen asuma-alueet ovat pääsääntöisesti itäisessä ja kaakkoisessa Euroopassa. Encyclopedia 
Britannica - http://www.britannica.com.pc124152.oulu.fi:8080/EBchecked/topic/548156/Slav. Luettu 
12.1.2015. Tässä tutkimuksessa slaavilaisista kansoista puhuttaessa tarkoitetaan lähinnä entisen Neuvostoliiton 
alueella asuneita kansoja. Jako perustuu kielitieteeseen. 
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Valtauskonnoltaan alue oli ortodoksinen, joka yhdisti alueen kulttuurisesti Venäjään. 

Vuonna 1617 solmitussa Stolbovan rauhassa alue jäi osaksi Ruotsin silloista imperiumia, 

jonka seurauksena alueelle virtasi myös ruotsalaista uskonnoltaan luterilaista väestöä. 

Uskontopolitiikan ja Ruotsin valtion sotaväkeenottopolitiikan surauksena alueen 

kantaväestöä pakeni Venäjälle Tverin ja Tihvinän alueille. Tarton rauhassa vuonna 1920 

sovitussa rajassa tuli nyttemmin jo luovutetun Karjalan alue osaksi Suomea. Tämän 

seurauksena Suomen rajojen ulkopuolelle jäi lukuisa joukko historian saatossa kyseiseltä 

alueelta pois muuttanutta karjalais-suomalaista väestöä, vaikkakin myös Suomen rajojen 

sisäpuolelle jäi kulttuurisesti hyvin merkittävä venäläinen vähemmistö. Edellä mainitun 

perusteella Karjalan Liitto näkee luovutetun Karjalan alueen olleen jo 1600-luvulta lähtien 

merkittävä osa suomalaista historiaa ja näin ollen alueen tulisi kuulua osaksi Suomea.78 

Sipposen mukaan menneinä vuosisatoina alueiden valloittaminen sodalla oli yleisesti 

hyväksyttyä. Voitetun sodan katsottiin olevan aluevaltauksen peruste, koska sodankäynti ei 

vielä tuolloin ollut vastoin kansainvälisiä oikeuksia. Tultaessa 1900-luvulle näitä käsityksiä 

pyrittiin muuttamaan ja muun muassa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) peruskirja79 

tuomitsee toisen valtion hyökkäämisen toisen valtion alueelle eli toisin sanoen 

hyökkäämällä valloitetut toiselle valtiolle kuuluvat alueet eivät ole laillisesti hankittuja 

kansainvälisen oikeuden mukaan. Vuoden 2005 toimenpideohjelma lainasi professori Kari 

Hakapään80 tulkintaa, jonka mukaan ainakin talvisodassa menetetyt alueet sotivat 

kansainvälistä oikeuskäytäntöä vastaan, joskin tähän tulkintaan toi Hakapään mukaan oman 

ristiriitansa se, että Suomen aluemenetykset on toisaalta sovittu lopullisesti sotatoimet 

lopettaneissa rauhansopimuksissa. Rauhansopimuksia voidaan nimittäin pitää 

samankaltaisina sopimuksina kuin mitä tahansa muita valtioiden välisiä sopimuksia, 

vaikkakaan neuvottelukumppanit eivät ole aina tasavertaisessa asemassa, sillä yleensä 

                                                             
78 Karjalan kysymys – toimenpideohjelma 2005, 10. 
79 Katso lähemmin YK:n peruskirja I artikla. Finlex verkkosivut - 
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1956/19560001. Luettu 12.1.2015. 
80 Oikeustieteen tohtori Kari Hakapää on toiminut kansainvälisen oikeuden assistenttina Helsingin 
yliopistossa vuosina 1972–1980 ja tutkimusassistenttina Suomen Akatemiassa vuosina 1979–1981 sekä 
lähetystöneuvoksena ulkoasiainministeriössä vuosina 1981–1986. Hakapää aloitti työt Lapin yliopistossa 
syyskuussa 1986. Hän on toiminut Lapin yliopiston vararehtorina ja hallituksen jäsenenä. Hakapää on 
toiminut ulkoministeriön oikeudellisen osaston erityisasiantuntijana useissa kansainvälisissä tehtävissä. Hänellä 
on ollut myös huomattavia luottamustehtäviä YK:ssa vuodesta 1974 lähtien. Vuonna 1999 hän toimi 
ulkoministeriön oikeudellisen osaston erityisasiantuntijana avustaen ulkoministeriön oikeudellista osastoa 
Suomen EU:n puheenjohtajakaudella. Hakapää on toiminut Suomen valtuuskunnan jäsenenä Unescon 
asiantuntijakokouksessa sekä ollut Suomen edustajana YK:n yleiskokouksen komiteassa. Tutkimuksissaan 
Kari Hakapää on keskittynyt erityisesti kansainväliseen merioikeuteen. Hän on myös kirjoittanut kaikkien 
suomalaisten oikeustieteen tiedekuntien tutkintovaatimuksiin kuuluva kirjan kansainvälisestä oikeudesta. 
Eläkkeelle Hakapää jäi vuonna 2008. Lapin yliopisto verkkosivut - http://www.ulapland.fi/news/Ilkka-
Saraviidan-ja-Kari-Hakapaan-emeritusluennot/45v10zl5/b76d3649-e426-498a-9001-3bedc7f8e722. Luettu 
12.1.2015. 
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voittaja saa sanella ne ehdot, joilla rauha tehdään. Jottei asia olisi liian yksinkertainen, nosti 

toimenpideohjelma esiin vielä sen, että Wienin yleissopimus81 ei tunnusta 

rauhansopimuksia, joissa toinen osapuoli on pakotettu rauhaan väkivallalla.82 

Vuoden 1947 Pariisin rauhansopimuksen myötä Suomen ja Neuvostoliiton välillä käyty 

jatkosota sai lopullisen sinetin. Sipposen mukaan suomalainen kansalaiskeskustelu tulkitsi 

rauhansopimusta usein suomalaiselle näkökulmalle myönteisemmin kuin miten taas 

kansainvälinen oikeus sitä omalta osaltaan tulkitsi. Jo vuoden 1990 syksyllä Suomen 

valtiojohto tulkitsi rauhansopimusta siten, että Pariisissa tehdyn rauhan tietyt 

sopimuskohdat olivat menettäneet merkityksensä maailmantilanteen muuttumisen myötä. 

Suomen valtiojohdon tulkinnat koskivat pääasiassa Saksaa83 ja Suomen puolustusvoimien 

luonnetta koskevia määräyksiä84. Suomen valtiojohto informoi tulkinnastaan 

Neuvostoliittoa että Iso-Britanniaa, jotka eivät reagoineet asiaan millään tavoin. 

Tulkinnoissaan Suomi ei kuitenkaan pyrkinyt tulkitsemaan toisin Pariisin 

rauhansopimuksessa sovittuja valtakuntien välisiä rajoja.85 

Suomen ja Venäjän välille talvella 1992 solmitussa naapuruussopimuksessa86 molemmat 

osapuolet lupaavat noudattaa oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja 

kansallisten vähemmistöjen oikeuksia. Ensimmäisessä sopimusartiklassa luvataan 

pidättäytyä voimakeinoista ja rajojen loukkaamisesta. Kolmas artikla lupaa 

sopimusosapuolten säilyttävän yhteiset rajansa hyvän naapuruuden ja ETYK:in 

päätösasiakirjan mukaisesti toisten loukkaamattomuutta ja alueellista koskemattomuutta 

kunnioittaen. Neljäs artikla sopimuksessa mainitsee sopimusosapuolten sanoutuvan irti 

voimakeinoilla uhkaamisesta tai niiden käytöstä toisen riippumattomuutta vastaan. Edelleen 

sopimusosapuolet ottavat erityisesti huomioon lähialueiden, kuten Murmanskin, Karjalan ja 

Pietarin kehittämisen yhteistyössä. Erityisesti suomalaisten pyynnöstä sopimukseen lisättiin 

kymmenes artikla, jonka keskeinen sisältö on se, että sopimusosapuolet tukevat 

                                                             
81 Katso tarkemmin Wienin yleissopimus V osa, 2. osasto, artiklat 51, 52 ja 53. Finlex verkkosivut - 
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1980/19800033#id1924006. Luettu 12.1.2015. 
82 Karjalan kysymys – toimenpideohjelma 2005, 17. 
83 Katso tarkemmin Pariisin rauhansopimus III osa. Finlex verkkosivut - 
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1947/19470020?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika
%5D=rauhansopimus#id1912092. Luettu 12.1.2015. 
84 Katso tarkemmin Pariisin rauhansopimus III osa. Finlex verkkosivut - 
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1947/19470020?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika
%5D=rauhansopimus#id1912092. Luettu 12.1.2015. 
85 Karjalan kysymys – toimenpideohjelma 2005, 16–17. 
86 Suomen ja Venäjän keskinäinen sopimus maiden suhteiden perusteista. Sopimus korvasi YYA-sopimuksen. 
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suomalaisten ja suomalaisperäisten kansojen omaperäisyyden säilyttämistä Venäjällä sekä 

myös vastaavasti venäläisten kansojen omaperäisyyden säilyttämistä Suomessa.87 

Vuonna 2005 laadittu toimenpideohjelma esitti palautusperusteeksi myös taloudellisia 

seikkoja. Luovutetun Karjalan ollessa osana Suomea, voisivat toimenpideohjelman mukaan 

suomalaiset tuottaa muun muassa elintarvikkeita kohtuullisin kustannuksin läheisen Pietarin 

metropolialueen markkinoille. Tämä nähtiin pohjimmiltaan palvelevan sekä Suomen että 

Venäjän etua. Myös rappeutuneen luovutetun Karjalan kunnostaminen olisi suuri 

suomalaiskansallinen ponnistus, joka olisi omalta osaltaan vahvistamassa Suomea. 

Palauttamisen mahdollisista kustannuksista ei koituisi ylivoimaisia, sillä alueen 

kunnostaminen tehtäisiin sitä mukaan, kun alueen omat tuotot sen mahdollistaisivat. Rajan 

siirrolla ei myöskään olisi enää suurta strategista merkitystä nykyisen aseteknologian aikana, 

vaan luovutetun Karjalan alueen merkitystä tulisi pohtia ennen kaikkea geoekonomisesta 

näkökulmasta eikä yksinomaan geopoliittisesta näkökulmasta.88 

Vuoden 2005 toimenpideohjelma nosti myös esille vaihtoehtoisia malleja luovutetun 

Karjalan palauttamisen asemesta. Alue voitaisiin joko ostaa tai vuokrata Venäjältä tai 

alueesta voitaisiin jopa muodostaa oma autonominen alueensa tai erityistalousalue, joka 

toimisi niin Venäjän, Suomen kuin EU:kin yhteisenä yrityshautomoalueena.89 

Liittokokouksessaan vuonna 2011 Karjalan Liitto sisällytti vuodelle 2014 ulottuvaan 

strategiaansa uuden Karjalan kysymystä käsittelevän toimenpideohjelman. Vuoden 2011 

toimenpideohjelmassaan Karjalan liitto paalutti tavoitteekseen olla mielipidejohtaja ja 

asiantuntijataho Karjalan kysymyksestä käytävässä keskustelussa. Tekemiensä perinteisten 

poliittisten keskusteluavausten lisäksi aktiivinen osallistuminen internetissä ja sosiaalisessa 

mediassa tapahtuvaan keskusteluun nähdään hyvin tärkeänä osana nykyaikaista 

vaikuttamista sen lisäksi, että yhteistyö Suomen valtiojohdon ja eurooppalaisten järjestöjen 

kanssa jatkuu ja syvenee.90 Kalle Michelsenin91 kirjoittaman toimenpideohjelman mukaan 

Venäjän johto kiistää edelleen kokonaan koko Karjalan kysymyksen olemassaolon ja tästä 

johtuen Suomen poliittinen johto ei ole edelleenkään ollut kykenevä aloittamaan 

                                                             
87 Karjalan kysymys – toimenpideohjelma 2005, 16–17. 
88 Karjalan kysymys – toimenpideohjelma 2005, 19. 
89 Ibid. 
90 Ajankohtaista karjalaista asiaa – Karjalan Liiton tiedotuslehti 2/2011, 24. 
91 Kalle Michelsen toimii professorina Lappeenrannan Teknillisessä Yliopistossa. Michelsenin erikoisalaa on 
talous- ja yrityshistoria. Erityisiä kiinnostuksen kohteita hänelle ovat kansojen välinen historia ja modernin 
yhteiskunnan muutokset. Michelsen on osallistunut useisiin tieteen ja teknologian alan tutkimusprojekteihin 
sekä Suomessa että ulkomailla. Valtioneuvoston kanslian verkkosivut - 
http://vnk.fi/tiedostot/julkinen/pdf/2012/Sotakorvaus_FI.pdf. Luettu 12.9.2015. 
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neuvotteluja luovutetun Karjalan palauttamisesta. Toisaalta toimenpideohjelma mainitsi 

myös sen, että Suomen tultua osaksi Euroopan Unionia, ei Suomella ja Venäjällä ole 

avoimeksi jääneitä rajakysymyksiä. Kaikesta huolimatta Karjalan Liitto mielsi Karjalan 

kysymyksen avoimeksi jääneeksi kysymykseksi, mutta korosti Karjalan kysymyksen 

ratkaisussa vetovastuun olevan Suomen ulkopoliittisella johdolla. Karjalan Liitto tulee itse 

pitäytymään kaikista suorista poliittisista aloitteista, mutta tästä huolimatta se sisällytti 

kaikkeen toimintaansa Karjalan kysymyksen esille tuomisen.92 

 

Uutena seikkana vuoden 2005 toimenpideohjelmaan verrattuna Michelsen nosti esille 

globalisaation. Michelsenin mukaan Karjalan kysymys on nykyaikana nähtävä myös 

globalisoituvan maailman näkökulmasta. Tällä näkökulmalla Michelsen tarkoitti sitä, että 

kansallisvaltiot rajoineen eivät ole enää niin merkittäviä toimijoita kuin ne ovat olleet 

menneinä vuosikymmeninä. Globalisoituvassa maailmassa merkittävimpiä toimijoita ja 

alueita ovat ne alueet, jotka muodostavat yhtenäisen taloudellisen kokonaisuuden. Näin 

ollen toimenpideohjelman mukaan ei enää ole niinkään tärkeää keskustella siitä, kenelle tai 

mille kunkin alueen historiallinen omistusoikeus kuuluu, vaan tärkeämpää on osallistua 

tietyn alueen – tässä tapauksessa luovutetun Karjalan – rajan molemmin puolin 

yhteisvoimin tapahtuvaan taloudelliseen ja myös kulttuuriseen kehittämiseen. Toisin sanoen 

Karjalan Liitto julisti strategiseksi päämääräkseen itsensä luovutetun Karjalan alueen 

kehittämisen eikä itsetarkoituksena pidetty enää alueen omistusta tai palauttamista Suomen 

yhteyteen eli keskustelu luovutetusta Karjalasta täytyisi käydä hyvin pitkälle alueellisen 

kehittämisen näkökulmasta.93 

Michelsenin laatima toimenpideohjelma kiinnitti huomion vielä erikseen Viipurin 

kaupunkiin mielenkiintoisella tavalla. Kaupunki oli Suomen autonomian aikana merkittävä 

kaupunki ja myöhemmin Suomen itsenäistyttyä Viipuri oli Michelsenin mukaan kiistatta 

silloisen Itä-Suomen keskus. Viipurilla on edelleen erityinen merkitys suomalaisille 

historiallisena ja monikulttuurisena sekä identiteetiltään moniarvoisena kaupunkina. 

Viipurin historiaa on tutkittu suomalaisten lisäksi myös Suomen ulkopuolella. Saatua 

tutkimustietoa ei ole pystytty hyödyntämään siinä suhteessa kuin se olisi ollut suotavaa, 

koska tutkimustyön takana ei ole ollut riittävän voimakasta toimijaa. Tällaisena toimijan 

roolin Michelsen näkee luontevaksi nimenomaan Karjalan Liitolle. Tutkimusyhteistyön 

                                                             
92 Ajankohtaista karjalaista asiaa 2/2011 – toimenpideohjelma 2011, 22. 
93 Ajankohtaista karjalaista asiaa 2/2011 – toimenpideohjelma 2011, 23. 
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tavoitteena olisi nostaa Viipuri jälleen takaisin merkittävien eurooppalaisten kaupunkien 

joukkoon.94 

Osana Karjalan kysymystä on Karjalan Liitto muun muassa järjestänyt matkoja ja 

pystyttänyt erilaisia muistomerkkejä luovutetun Karjalan alueelle.95 Karjalan Liitto on myös 

julkaissut peruskouluja ja lukioita varten sekä Karjala tutuksi-lehden että Juuret Karjalassa-

kansioita. Juuret Karjalassa-kansioon on koottu opettajille valmista esittelyaineistoa 

Karjalan historiasta ja kulttuurista. Julkaisujen tarkoitus on antaa aineksia eri oppitunneille 

eli vaikkapa ”dramatisoida elämää Viipurin linnassa tai askarella karjalaiset sukunimet 

eläinperheeksi”. Julkaisut sisältävät myös karjalaisaiheisia lukuvinkkejä. Julkaisuun on myös 

koottu liitteeksi kunkin koulupiirin karjalainen yhteyshenkilö, joka voi tulla opettajan avuksi 

elävöittämää oppitunteja.96 

Historioitsija Maria Lähteenmäki97 on esittänyt näkemyksenään, että niin kotiseutumatkailu 

kuin erilaisten muistomerkkien pystyttäminen luovutetun Karjalan alueelle on 

pohjimmiltaan poliittista toimintaa. Suomen eduskunta määritteli jo 1920-luvun 

alkupuolella rajaseutusuunnitelman, jonka piiriin kuuluivat kaikki Itä-Suomen kunnat alkaen 

aina Karjalan kannakselta ja päättyen Petsamoon. Suunnitelman perimmäinen tarkoitus oli 

muuttaa poliittisesti arveluttavien rajaseutujen kuvaa erityisesti matkailua keinona käyttäen.98 

Lähteenmäen mukaan niin sanottua poliittista turismia esiintyi jo 1800- ja 1900-lukujen 

taitteessa silloisen karelianismin innoittamana. Neuvostoliiton ja Suomen rajaseuduille 

ennen talvisotaa tehty matkailu politisoitui entisestään johtuen pitkälle maiden välisistä 

tulehtuneista suhteista. Rajaseuduille suuntautuneen silloisen turismin tarkoituksena ei ollut 

niinkään monikulttuurisuus vaan yksinomaan suomalaisuuden korostaminen ja erojen 

tuominen esille suhteessa venäläiseen kulttuuriin. Nykyinen rajantakaisen matkailun 

poliittisuudesta kertoo Lähteenmäen mukaan se, että usein matkakohteina ovat menneiden 

sotien taistelupaikat ja vaikka matkat voivat olla historiallisesti ja yhteiskunnallisesti 

avartavia, niin voivat ne myös heikoimmillaan olla puhdasta poliittista propagandaa.99 

                                                             
94 Ajankohtaista karjalaista asiaa 2/2011 – toimenpideohjelma 2011, 26. 
95 Katso lähemmin Ajankohtaista karjalaista asiaa vuosikerrat 
96 Juuret Karjalassa – luokanopettajan opetusaineistoa 1999, 2. 
97 Maria Lähteenmäki toimii tällä hetkellä Itä-Suomen yliopiston arktisten alueiden ja Suomen historian 
professorina. Hänen keskeisinä tutkimusalueinaan mainitaan 1800–1900 lukujen sosiaalihistoria, 
rajaseutuhistoria, naishistoria, sosiaalihistoria ja työväenliikkeen historia. Itä-Suomen yliopiston verkkosivut-
http://www.uef.fi/fi/geohistoria/historia-henkilokunta. Luettu 22.1.2015. 
98 Helsingin Sanomat 4.8.2009. 
99 Helsingin Sanomat 17.9.2012. 
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Karjalan Liiton entinen puheenjohtaja Markku Laukkanen esitti kritiikkinsä Lähteenmäen 

kannanotoista, joissa kotiseutumatkailulla ja muistomerkkien pystyttämisellä nähdään 

olevan yhteys jonkinlaiseen nykyaikaiseen Suur-Suomi-ideologiaan. Tämä oli Laukkasen 

mukaan historian täydellistä väärintulkitsemista. Kritiikkinsä kärjen Laukkanen kohdisti 

myös suomalaiseen yliopistomaailmaan tähdentäen sitä, että suomalaisen yliopiston tehtävä 

on tuoda esille objektiivinen kuva maamme lähihistoriasta. Laukkanen korosti, ettei 

karjalaiset taustat omaavilla Karjalan Liiton toiminnassa mukana olevilla henkilöillä ole 

minkäänlaisia Suur-Suomi-ideologioita eikä poliittisia perusteita toiminnalleen Karjalan 

hyväksi muistomerkkien ja matkailun ollessa puhtaasti kulttuurityötä juurien etsimisineen.100 

Toisaalta ei ole syytä unohtaa sitä, että Laukkanen oli aiemmin nostanut esille Ajankohtaista 

karjalaista asiaa-lehden pääkirjoituksessa sen, että luovutettu Karjala on osa Suomea ja 

suomalaisten unelmana on maantieteellisesti ja kulttuurisesti kokonainen Suomi.101 

Karjalan Liitolle historiallista taustaa Karjalan kysymykseen liittyen 1990-luvun puolivälissä 

selvittänyt historiantutkija Antti Laine102 nosti selvityksessään esiin myös lähihistorian piiriin 

kuuluvia seikkoja. Laineen näkemyksen mukaan venäläisillä on ollut väärää tietoa 

luovutetusta Karjalasta ja maailmansotien välisestä ajasta. Venäläiset eivät ole tienneet 

Molotov-Ribbentrop-sopimuksen mukaisesta salaisesta lisäpöytäkirjasta103 mitään eivätkä 

myöskään Neuvostoliiton parlamentin vuonna 1989 tekemästä lisäpöytäkirjan 

mitätöinnistä. Laineen tutkimusten mukaan venäläiset eivät ole edelleenkään tienneet sitä, 

että Neuvostoliiton suunnitelmiin kuului jo 1920-luvulla sota Baltian maita ja Suomea 

vastaan. Laineen mielestä edellä mainitut seikat ovat avainasemassa siinä, etteivät venäläiset 

ymmärrä sitä, minkä vuoksi heidän olisi luovutettava osa maastaan suomalaisille. Laineen 

mukaan nykyiset venäläiset opettajatkin ovat saaneet oppinsa Leonid Brezhnevin104 aikana 

eivätkä näin ollen ole kykeneviä opettamaan toisin. Laine näki Pariisin rauhan rajojen 

määrittelyssä myös ristiriitaisena sen, että Venäjä oli itse aiemmin Tarton rauhassa 

                                                             
100 Ajankohtaista karjalaista asiaa 5/2009, 3. 
101 Ajankohtaista karjalaista asiaa 4/2008, 3. 
102 Antti Laineen erityisalaa on muun muassa Karjalan historiaan liittyen II maailmansota, Suomen 
miehityspolitiikka Itä-Karjalassa vuosina 1941–44 ja luovutetut Karjalan alueet vuodesta 1939 lähtien. Suomen 
tietokirjailijat ry verkkosivut - http://www.suomentietokirjailijat.fi/hae-
asiantuntijaa/?E23147do_search=1&E23147lastnameLeft=L. Luettu 2.9.2013. 
103 Neuvostoliiton ulkoministeri Vjatseslav Molotov ja Saksan ulkoministeri Joachim von Ribbentrop solmivat 
maiden välisen hyökkäämättömyyssopimuksen yhteyteen salaisen lisäpöytäkirjan, jolla Eurooppa jaettiin 
Neuvostoliiton ja Saksan etupiireihin. Suomi kuului salaisen pöytäkirjan mukaan Neuvostoliiton etupiiriin. 
Meinander 2006, 176. 
104 Laine viittaa Brezhnevin ajasta puhuessaan aikaan, jolloin Neuvostoliitossa esimerkiksi toisinajattelijoita 
vangittiin ja suljettiin mielisairaaloihin. Sailas, Susiluoto, Valkonen 1996, 44. 
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määritellyt Suomen ja Venäjän välisen rajan kulkemaan haluamallaan tavalla, mutta sotien 

jälkeen tämä ei pitänyt enää paikkaansa.105 

Karjalan Liiton toimintaa leimaa kokonaisuutena maltillisuus, vaikka siitä ajoittain selkeällä 

tavalla heijasteleekin poliittisuus ja poliittiset päämärät. Tyypillisimmillään tämä näkyy 

esimerkiksi Markku Laukkasen ajatuksina suomalaisten halusta maantieteelliseesti ja 

kulttuurisesti yhtenäiseen Suomeen. Vaikka järjestön yhtenä päätehtävänä on 

Neuvostoliitolle viime sotien jälkeen luovutetun Karjalan palauttaminen Suomen yhteyteen, 

vaikuttaa sen toiminta kiihkottomalta ja asiaperusteisiin nojaavalta. Karjalan Liitto on 

osannut myös uudistua ja muuttaa ajatteluaan sen mukaan miten maailma on muuttunut 

vuosikymmenten saatossa. Hyvänä esimerkkinä tästä voidaan nähdä viimeisimmän 

toimenpideohjelman huomiot niin globalisaatiosta kuin kansallisten rajojen vähenevästä 

merkityksestäkin. Toisin sanoen, vaikka Karjalan Liitto onkin pyrkinyt toiminnallaan 

liittämään luovutetun Karjalan Suomen valtiolliseen yhteyteen, on se tästä huolimatta 

ymmärtänyt myös muuttuvan maailman vaatimukset eikä ole jäänyt valtiollisen lähihistorian 

vangiksi. Karjalan Liitto on mukautunut tavoiltaan ja toimiltaan osaksi sitä kehitystä, jossa: 

Valtiostrategioiden keskeinen pyrkimys ei ole enää lisätä rakkautta maahan tai 

kasvattaa ensisijaista kansalaisten lojaalisuutta valtiota kohtaan, vaan lisätä 

kyvykkyyttä toimia valtioiden rajat ylittävissä arvoverkostoissa.106 

1.3. Aggressiivinen ProKarelia 

ProKarelia on rekisteröitynyt kansalaisjärjestö, jonka toiminnan perimmäinen tarkoitus on 

palauttaa vuonna 1920 solmitussa Tarton rauhassa sovitut Neuvostoliiton ja suomen väliset 

rajat ennalleen. ProKarelian visio kattaa näin ollen myös muut Suomen Neuvostoliitolle 

luovuttamat alueet luovutetun Karjalan lisäksi eli toisin sanoen Kuusamo-Sallan, Petsamon 

ja joukon Suomenlahden ulkosaaria. Edelleen ProKarelia tähdentää visiossaan niin 

asekätkentä-, sotasyyllisyys-, suojeluskunta- kuin lottakysymyksen totuudenmukaista 

selvittämistä ja ihmisoikeuksien palauttamista edellä mainittujen kysymysten tiimoilta 

vääryyttä ProKarelian mukaan kärsineille tahoille. Edellisten lisäksi samoin kuin Karjalan 

Liitolla niin myös ProKarelialla on ohjelmajulistuksessaan mukana karjalaisen kulttuurin 

ylläpitäminen ja tunnetuksi tekeminen luovutetun Karjalan alueella.107 

                                                             
105 Ajankohtaista karjalaista asiaa 3/1995, 4-5. 
106 Kaleva 8.8.2013. Sami Moisio, ”Maahan kiinnittymisestä verkostojen maailmaan” 
107 Saksi 2005, 215. 



30 
 

Pohjimmiltaan ProKarelian päämäärä tähtää pitkällä aikavälillä siihen, että Neuvostoliitolle 

luovutetut alueet palautetaan rauhanomaisin keinoin takaisin Suomen yhteyteen. Suomen 

yhteyteen palautettu luovutettu Karjala toisi näin ollen tulevaisuudessa ProKarelian mission 

mukaan laajaa hyvinvointia koko Karjalan alueelle alkaen Pietarista ja jatkuen aina 

pohjoiseen Murmanskiin saakka. Luovutetun Karjalan palauttamisesta Suomen yhteyteen 

hyötyisi ProKarelian mission mukaan myös Venäjä niin taloudellisesti kuin 

poliittisestikin.108 

1.3.1 ProKarelian tavoitteet ja taustaorganisaatio 

ProKarelian asioita hoitaa järjestön vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu 

puheenjohtajan lisäksi 2-4 jäsentä. Hallituksen toimikausi on aina vuosittain pidettävän 

vuosikokousten välinen aika.109 ProKarelian Hallituksen puhemiehenä toimii 

Kustannusosakeyhtiö Otavan toimitusjohtajana 1970-luvun lopulle sekä Otavan hallituksen 

puheenjohtajana vuosituhannen taitteeseen saakka toiminut professori Heikki A. Reenpää. 

Reenpään lisäksi ProKarelian hallitukseen kuuluu sihteerinä toimiva Karjalan Kuvalehden 

päätoimittaja Veikko Saksi sekä hallituksen neuvonantajana toimiva entinen ilmavoimien 

komentaja ja entinen Karjalan Liiton puheenjohtaja Rauno Meriö.110 Uusia jäseniä 

ProKarelia ei tällä hetkellä ota muutoin kuin pelkästään kutsuttuna. ProKarelian toimesta 

tehtävät julkiset kannanotot ovat sallittuja ainoastaan puheenjohtajistolle, pääsihteerille ja 

ProKarelian julkaiseman Karjalan Kuvalehden päätoimittajalle sekä erikseen niihin 

projektikohtaisesti valtuutetuille henkilöille.111 Sitä vastoin ProKarelian kanssa tiiviissä 

yhteistoiminnassa toimivan Karelia Klubin jäseneksi voi ainakin toistaiseksi vielä liittyä. 

Karelia Klubin päämäärät toimintatapoineen sekä säännöt kaikkinensa ovat hyvin yhtenevät 

ProKarelian kanssa.112 

ProKarelian hallituksen tukena toimii niin sanottuja Ad Hoc113 -työryhmiä. Työryhmien 

jäseninä olleista mainittakoon entinen Kemiran pääjohtaja, vuorineuvos Yrjö Pessi, entinen 

Helsingin Sanomien toimittaja Martti Valkonen, entinen Kuopion hiippakunnan piispa 

Matti Sihvonen, arkkipiispa Leo, Turun Kauppakorkeakoulun professori ja Rooman Klubin 

jäsen nyttemmin jo edesmennyt Pentti Malaska, ulkoministeriössä erikoistutkijana toiminut 

                                                             
108 ProKarelia verkkosivut - http://prokarelia.net/fi/index.php?x=prokarelia. Luettu 13.1.2015. 
109 ProKarelia verkkosivut - http://prokarelia.net/fi/kuvat/Pro_Karelia_saannot_140507.pdf. Luettu 
13.1.2015. 
110 ProKarelia verkkosivut - http://prokarelia.net/fi/index.php?x=prokarelia&y=prokarelia-organisaatio. 
Luettu 13.1.2015. 
111ProKarelia verkkosivut - http://prokarelia.net/fi/index.php?x=prokarelia. Luettu 13.1.2015. 
112 Saksi 2005, 216. 
113 Ad Hoc-työryhmä tarkoittaa tässä tapauksessa tiettyä tarkoitusta varten perustettua työryhmää. 
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entinen Helsingin Yliopiston apulaisprofessori Ilmari Susiluoto ja liikenneministeriön 

entinen kansliapäällikkö Reino Auvinen. Ad Hoc-työryhmiä on kommentoimisellaan 

avustanut myös Karjalan Liitosta tuttu Kauko Sipponen.114 

ProKarelian toimintaa yhdistää yhteinen päämäärä luovutetun Karjalan palauttamisesta. 

Järjestö on koonnut taustavoimikseen tukun akateemisesti koulutettuja yhteiskunnallisia 

vaikuttajia. Nämä vaikuttajat tulevat talouselämän piiristä, yliopistomaailmasta, kirkon 

piiristä ja korkeista yhteiskunnallisista viroista. Sotilaita ei myöskään ole tyystin jätetty pois 

taustajoukoista. Mitään yhteistä poliittista ideologiaa ei ProKarelian taustajoukon takaa 

ainakaan virallisella tasolla löydy. Ainoa yhdistävä ideologia vaikuttaa olevan jonkin asteinen 

Venäjä-vastaisuus, joka näkyy läpi ProKarelian julkaisemissa artikkeleissa ja kirjoissa 

olkoonkin, että järjestö pyrkii hienovaraiseen retoriikkaan. Mielenkiintoisen ProKareliasta 

tekee se, että järjestö on tulkintani mukaan suljettu järjestö, johon ei oteta uusia jäseniä 

vapaasti, vaan työhön järjestön päämäärien saavuttamiseksi kutsutaan eri henkilöitä 

tarvittaessa. Mikä tämän ajatuksen takana on, ei käy ilmi järjestön omista materiaaleista. 

Samoin on huomiota herättävää se, että ProKarelian hallitus on erityisen suppea. 

Minimissään se voi käsittää vain kolme jäsentä, joilla on käytännöllisesti katsoen kaikki valta 

järjestön toiminnassa. Kaiketi näillä edellä mainituilla seikoilla pyritään pitämään järjestön 

sisään mahdollisesti pesiytyvät toisinajattelijat poissa. Jossain mielessä voitaneen ajatella, 

että ProKarelia voisi olla nykyajan vastine 1930-luvulla kulta-aikaa eläneille isänmaallisille 

liikkeille. 

1.3.2 ProKarelia palautuksen puolestapuhujina 

Laatimassaan strategiassa ProKarelia on linjannut pyrkimyksekseen niin yleiseen 

suomalaiseen kansalaismielipiteeseen kuin myös kansainvälisen mielipiteeseen 

vaikuttamisen. ProKarelia pyrkii myös vaikuttamaan median julkisuuteen antamaan 

tietouteen ja poliittiseen päätöksentekoon Karjalan kysymyksen tiimoilta. Näiden lisäksi 

ProKarelian pyrkimyksenä on myös saattaa tietoon se Venäjän saavuttama hyöty, joka sillä 

on mahdollista saavuttaa luovutetun Karjalan palauttamisen myötä. Olennaista strategisesta 

näkökulmasta katsoen on tiedottaminen, jonka luvataan ProKarelian toimesta olevan 

totuudenmukaista ja puhtaasti tosiasioihin perustuvaa.115  

                                                             
114ProKarelia verkkosivut - http://prokarelia.net/fi/index.php?x=prokarelia&y=prokarelia-organisaatio. 
Luettu 13.1.2015. 
115 ProKarelia verkkosivut - http://prokarelia.net/fi/index.php?x=prokarelia. Luettu 10.1.2015. 
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ProKarelia julkaisee vuonna 2010 ilmestymään alkanutta ja neljä kertaa vuodessa ilmestyvää 

Karjalan Kuvalehteä. Yhden numeron painos on 10 000 kappaletta, joista noin 7 000 lehteä 

jaetaan postin mukana tilaajille kotitalouksiin. Jäljelle jäävä osa lehdistä myydään 

irtonumeroina ja jaetaan erilaisissa ProKarelian järjestämissä tilaisuuksissa sekä toimitetaan 

kaikille valtakunnallisesti merkittäville poliittisille päättäjille, jokaisen suomalaisen 

seurakunnan kirkkoherralle, kirjastoille ja merkittäville tieteenharjoittajille sekä edellisten 

lisäksi erikseen valituille organisaatioille. Jokainen ilmestynyt Karjalan Kuvalehti on myös 

luettavissa Karjalan Kuvalehden internet-sivustolta sähköisenä näköislehtenä.116 Karjalan 

Kuvalehteä edelsi vuodesta 2004 vuoteen 2009 saakka ilmestynyt KareliaKlubi-lehti. Lehti ehti 

ilmestyä 20 kertaa ennen Karjalan Kuvalehdellä korvautumistaan ja on edelleen luettavissa 

sekä ProKarelian että Karelia Klubin internet-sivustojen kautta sähköisenä näköislehtenä. 

Karjalan kuvalehden päätoimittajana jatkaa KareliaKlubista tuttu päätoimittaja Veikko Saksi. 

Ensimmäisen Karjalan Kuvalehden pääkirjoituksessa Veikko Saksi linjasi lehden tavoitteen 

ja tarkoituksen olevan luottamuksen löytäminen Suomen ja Venäjän välille sekä win-win-

pohjainen117 palautuspolitiikka. Karjalan Kuvalehden linja on likipitäen sama kuin 

edeltäjällänsäkin, mutta laajemmassa kontekstissa, sillä nyt artikkeleissa käsitellään laajasti 

myös Petsamon aluetta ja sen myötä Suomen menetettyä yhteyttä jäämerelle. Lehtien 

artikkelit käsittelevät myös karjalaista kulttuuria, Karjalan palautuskysymystä ja Karjalan 

tiedettä sekä edelleen niissä nostetaan esille myös poliittisen dynamiikan ja johtajuuden 

puute, joka lehtien mukaan on ominaista suomalaiselle politiikalle. Saksin mukaan 

dynamiikan ja johtajuuden puute näkyy nimenomaan vaikenemisen kulttuurina, jonka Saksi 

on nimennyt demokraattisen valvonnan ulottumattomissa olevan poliittisen vallankäytön 

muodoksi. Saksin mukaan uusi Karjalan Kuvalehti ei ole myöskään Venäjä-vastainen eikä 

rasistinen tai fasistinen julkaisu eikä siis näin ollen myöskään minkään Suur-suomi-

ideologian puolestapuhuja. Saksin mukaan lehti edustaa niitä tahoja, joilla on rohkeus 

muuttaa Suomi asiallisesti omia etuja ajavakseen kansallisvaltioksi. Ensimmäisen Karjalan 

Kuvalehden pääkirjoituksessa Saksi määritteli ja samalla laajensi Karjala-kysymyksen 

käsittävän myös muut Neuvostoliitolle viime sotien jälkeen pakkoluovutetut alueet. Tästä 

kokonaisuudesta muodostuu ajan oloon Saksin toivomana niin sanottu Karjala-brändi.118 

Tulkintani mukaan sekä KareliaKlubi-lehti että Karjalan Kuvalehti edustavat ProKarelian 

virallista kantaa ja näkemystä. Näin ollen käsittelen kyseisiä lehtiä tästä näkökulmasta, sillä 

                                                             
116 Karjalan Kuvalehden verkkosivut - http://karjalankuvalehti.com/fi/kuvalehti.php. Luettu 10.1.2015. 
117 win-win-käsitteellä tarkoitetaan toimintatapaa, jossa asian molemmat osapuolet hyötyvät jokseenkin yhtä 
paljon. 
118 Karjalan Kuvalehti 1, 3. 
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lehdet ovat näkemykseni mukaan perustettu pohjimmiltaan Karjalan kysymystä silmällä 

pitäen. Lehdet kytkevät edellä mainittuihin teemoihin muutamia erilaisia aihepiirejä, joilla 

ProKarelia perustelee luovutetun Karjalan palauttamista Suomen yhteyteen. Eräänä 

keskeisenä aihepiirinä on historia, joka kytketään luottamus- ja win-win-teemaan toistuvasti. 

Toisena keskeisenä aihepiirinä esiintyvät erilaiset taloudelliset näkökohdat, joiden 

perusteella luovutetun Karjalan olisi parempi kuulua osaksi Suomea. Edelleen lehtien 

artikkeleista voi nostaa Karjalan kysymykseen liittyen esille kritiikin Karjalan Liittoa ja sen 

toimintaa kohtaan sekä myös kritiikin Suomen valtiojohtoa kohtaan. 

Historiallisina perusteina lehdissä on nostettu esille varhaisempaan historiaan lukeutuvat 

tuhansien vuosien takaiset asutus- ja heimokysymykset sekä kielitieteelliset seikat. 

Lähihistoriaan kuuluviin perusteisiin luen kuuluvan artikkelit vuoden 1920 Tarton 

rauhansopimuksesta, Suomen syyttömyydestä Neuvostoliiton ja Suomen välillä vuosina 

1939–44 käytyihin sotiin. Historiallisiin perusteisiin lukeutuvat tulkintani mukaan myös 

toistuvasti useissa eri artikkeleissa esillä tulevat jatkosodan jälkeiset 

sotasyyllisyysoikeudenkäynti- sekä asekätkentäjutut. Yleensäkin luovutetun Karjalan 

kohtaloa pidetään ProKarelian piirissä historiallisena vääryytenä, kuten esimerkiksi 

kokoomuksen entinen kansanedustaja, ministeri ja eduskunnan puhemies Riitta 

Uosukainen on asian kiteyttänyt.119 Luovutetun Karjalan osan palauttamista pidetään 

ProKarelian piirissä osaltaan myös kulttuurikysymyksenä, sillä professori Pentti Malaskan120 

näkemyksen mukaan luovutetun Karjalan palauttaminen Suomen yhteyteen on myös 

suomalaisen kulttuurin eheyttämisen visio eikä ole näin ollen vain yksin karjalaisten asia.121 

Näistä edellä mainituista perusteista nostan esille muutamia artikkeleita. Mielestäni kaikista 

lehdistä ei ole syytä nostaa esille edellä mainitsemiani historiallisia perusteita käsitteleviä 

artikkeleita, sillä lehtien eri numerot toistavat sangen paljon itseään ollen ikään kuin 

toistensa kopioita. 

Karelia Klubi nosti artikkelissaan esille sen, kuinka Karjalan kannaksen 10 000 vuotisen 

historian aikana vain viimeiset 60 vuotta ovat olleet aikaa, jolloin alueella ei ole asunut 

                                                             
119 Kareliaklubi 3, 7. 
120 Käkisalmella syntynyt professori Pentti Malaska (1934–2012) toimi vuosina 1966–1997 Turun yliopiston 
kauppakorkeakoulun talous- ja tilastomatematiikan professorina. Malaskaa pidetään suomalaisen 
tulevaisuuden tutkimuksen isänä ja hän toimi Turun kauppakorkeakouluun vuonna 1992 perustetun 
Tulevaisuuden tutkimuslaitoksen ensimmäisenä johtajana aina eläkkeelle siirtymiseensä saakka. Malaska oli 
Tulevaisuuden tutkimuksen seuran perustaja ja toimi myös seuran puheenjohtajana. Hän toimi myös 
tieteenalan kansainvälisen kattojärjestön World Futures Studies Federation (WFSF) pääsihteerinä ja 
puheenjohtajana sekä oli myös Rooman Klubin ensimmäinen suomalainen jäsen. Turun yliopisto verkkosivut 
- http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/esittely/pentti-malaska/Sivut/home.aspx. Luettu 13.1.2015. 
121 Kareliaklubi 5, 22. 
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karjalaisia ja tämän perusteella luovutetun Karjalan alue kuuluisi osaksi Suomea.122 Tätä 

näkemystä tuki Inkeri Risla, joka keskustan vuoden 2004 puoluekokouksessa pitämässään 

puheenvuorossaan esitti, että keskustan olisi puolueena alettava ajamaan voimakkaasti 

luovutetun Karjalan palauttamista sekä eduskunnassa että EU:ssä. Risla perusteli 

vaatimustaan sillä, että luovutettu Karjala on ikiajoista saakka kuulunut suomalaisille.123 

Myös Veikko Saksin mukaan suomalaiset ovat asuneet Karjalassa 10 000 vuotta, kun taas 

venäläiset vain 60 vuotta ja tähän nojaten Saksin mukaan suomalaisten juuret ovat 

Karjalassa ja luovutettu Karjala kuuluu yksiselitteisesti osaksi Suomea.124 

Luovutetun Karjalan kuuluminen osaksi Suomea perustellaan myös kielitieteellisillä 

seikoilla. Omassa artikkelissaan Mauno Vaski esitti kielitieteeseen perustuvan näkemyksen, 

jonka mukaan luovutettu Karjala on aina kuulunut kalevalaisten ja suomalaisheimojen 

ikiaikaiseen alueeseen ollen näin Muinais-Suomi.125 Vaski on esittänyt myös kritiikkinsä 

Karjalan Liiton Hannu Kilpeläisen näkemyksestä, jonka mukaan muualta Suomesta 

Karjalaan aikoinaan tulleet toivat ja juurruttivat sinne tullessaan Suomen kielen. Vaski 

korosti professori Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen126 näkemystä, jonka mukaan todellisia 

suomalaisia heimoja olivat hämäläiset yhdessä karjalaisten kanssa, kun taas lounaisen 

Suomen merkittävin heimo oli finnit. Skandinavian asukkaat kutsuivat lappalaisia finneiksi 

ja suomalaisia eli toisin sanoen sekä karjalaisia että hämäläisiä kveeneiksi. Myöhemmin 

ruotsalaiset epähuomiossa yleistivät kaikki suomea puhuvat heimot Finlandiksi, jota nimeä 

käytettiin Lounais-Suomen heimojen asuma-alueesta jo 900-luvulla. Vasken mukaan 

esimerkiksi savolaiset, kainuulaiset ja keskisuomalaiset ovat nimenomaan karjalaisten 

jälkeläisiä.127 

Karelia Klubi-lehti käsittelee useissa artikkeleissa Suomen syyttömyyttä viimeisimpiin 

Neuvostoliiton ja Suomen välillä käytyihin sotiin, joiden seurauksena osa Karjalaa jouduttiin 

luovuttamaan Neuvostoliitolle rauhanehdoissa sovitulla tavalla. Karelia Klubi-lehden mukaan 

kysymyksessä oli puhdas pakko-otto, joka on keskeinen historiallinen näkökulma lehden 

julkaisuissa.128 Pakko-otolla ProKarelia viittaa tässä yhteydessä juuri Suomen syyttömyyteen 

                                                             
122 Karelia Klubi 1, 16. 
123 Karelia Klubi 2, 22. 
124 Karelia Klubi 6, 12–13. 
125 Karelia Klubi 2, 22. 
126 Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen (Georg Zacharias Yrjö-Koskinen) (1830–1903) oli historian professori ja 
toimittaja. Yrjö-Koskinen toimi myös valtiopäiväedustajana ja senaattorina. Yrjö-Koskinen oli aikansa 
kiihkeimpiä fennomaaneja. Kansallisbiografia  verkkosivusto -
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/3696/. Luettu 13.1.2015. 
127 Karelia Klubi 9, 24–25. 
128 Karelia Klubi 1, 3. 
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edellä mainittuihin sotiin ja edelleen siihen, kuinka Neuvostoliitto otti pakolla sotiin 

syyttömältä Suomelta aikaisemmin osana Suomea olleen Karjalan osan omiin alueisiinsa. 

Muun muassa valtiotieteen tohtori Alpo Rusi129 esitti näkemyksenään sen, kuinka Suomi ei 

ollut syyllinen talvisotaan eikä myöskään jatkosotaan ja koska edellisten lisäksi Eurooppa on 

oleellisesti muuttunut Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, on Rusin mukaan Suomella 

oikeus ottaa Karjalan kysymys esille. Myös emeritusprofessori Pentti Virrankoski130 on 

hyvin pitkälle samoilla linjoilla kuin Alpo Rusi. Virrankosken mukaan Venäjä hallitsee 

Suomen sille luovuttamia alueita ikään kuin sillä olisi oikeus omistaa kyseiset alueet.131 Myös 

Reino Paju omassa artikkelissaan nosti esiin Suomen syyttömyyden viimeisiin 

Neuvostoliiton ja Suomen välillä käytyihin sotiin. Tämän lisäksi Paju toi esille sen, kuinka 

luovutetun Karjalan alueen alkuperäisillä asukkailla on edelleen kansainvälisten 

sopimusten132 perusteella oikeus alueisiinsa ja omaisuuteensa, vaikka heidät on 

pakkosiirretty pois alueelta.133 Asianajaja, varatuomari Kari Silvennoinen134 yhtyi Pajun 

näkemykseen, sillä hänen mukaan luovutetun Karjalan maat ovat edelleen niiden 

suomalaisten omistuksessa, jotka omistivat kyseiset alueet jo ennen sotiakin. 

Omistusoikeuskysymyksen Silvennoinen näki olevan nykyään pääasiassa puhtaasti 

ihmisoikeuskysymys.135 

Myös Tartossa vuonna 1920 solmittua rauhansopimusta Neuvosto-Venäjän ja Suomen 

välillä käytetään lehtiartikkeleissa eräänä palautusperusteena. Tarton rauhan 85-

vuotisjuhlassa filosofian tohtori Valto P. Peiposen alustuksen keskeisin teema oli se, kuinka 

Tarton rauhassa Suomen ja Venäjän välinen raja määriteltiin ikuisiksi ajoiksi. Peiposen 

mukaan niin luovutetun Karjalan kuin Petsamonkin alueet ovat olleet ikiaikaisia 

                                                             
129 Alpo Rusi (1949-) on suomalainen diplomaatti ja tutkija. Rusi on merkittävien diplomaatin tehtävien lisäksi 
julkaissut useita teoksia Suomessa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa sekä toiminut muun muassa Lapin 
yliopistossa kansainvälisten suhteiden professorina vuosina 2000–2003 ja Hampurin yliopiston Eurooppa-
tutkimuksen vierailevana professorina vuosina 2001–2002. Rusi toimi myös tasavallan presidentin 
neuvoantajan vuosina 1994–1999. Kuka kukin on, Who´s who in Finland 2011, 852. 
130 Pentti Virrankoski (1929-) toimi Suomen historian professorina Turun yliopistossa vuosina 1976–1992. 
Virrankoski tunnetaan erityisesti talous- ja sosiaalihistorioitsijana. Turun yliopiston verkkosivut - 
http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/suomenhistoria/oppiaine/Sivut/Virrankoski.aspx. Luettu 
13.1.2015. 
131 Karelia Klubi 2,5. 
132 Paju viittaa muun muassa IV Geneven sopimukseen ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimukseen 
169. 
133 Karelia Klubi 2, 29. 
134 Asianajotoimisto Kari Silvennoinen Ky:n omistaja. Asianajotoimisto on perehtynyt muun muassa 
Petsamon ja luovutetun Karjalan kiinteistö- ja maanomistuskysymyksiin sekä Itämeren 
kaasuputkikysymykseen. Molemmat kysymykset Silvennoinen on vienyt Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen ratkaistavaksi. Asianajotoimisto Silvennoinen Ky ajaa myös niin sanotun 
sotasyyllisyystuomioiden purkamista perustaen näkemystään muun muassa Hannu Rautkallion ja Lasse 
Lehtisen uusimpiin tutkimuksiin. Kari Silvennoinen Ky verkkosivut - http://www.silvennoinen.fi/13. Luettu 
13.1.2015. 
135 Karelia Klubi 12, 4-5. 
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suomalaisten asuinsijoja. Peiponen nosti esille myös sen, että Petsamon alue luovutettiin 

keisari Aleksanteri II:n asetuksella Suomelle jo vuonna 1864, mutta asetusta ei vain koskaan 

pantu toimeen.136 Myös Reino Paju oli samoilla linjoilla Peiposen kanssa, sillä Pajun mukaan 

vuoden 1920 Tarton rauhan raja kulki luonnollisella kansallisella ja etnisellä linjalla.137  

Tarton rauhaan liittyväksi perusteeksi voi katsoa myös diplomi-insinööri Jali Raidan138 ja 

Karelia Klubin puheenjohtajanakin toimineen professori Reijo Vihkon139 näkemykset. 

Raidan mukaan USA on tunnustanut Neuvostoliiton ja sen seuraajan Venäjän vuoden 1939 

rajat eikä suinkaan vuonna 1947 solmitun Pariisin rauhansopimuksen rajoja. Näin ollen 

myös USA:n kannalta katsoen luovutetut alueet ovat yhä osa Suomea. Raidan mukaan tästä 

johtuva kansainvälisyysoikeudellinen ristiriita on estänyt muun muassa General Motorsin ja 

Saab-Valmetin yhteisyrityksen perustamisen luovutettuun Karjalaan. Jali Raidan mukaan 

suomalaisten tulee jo J.V. Snellmaninkin perintöä kunnioittaen uskaltaa vaatia luovutettuja 

alueita takaisin.140 Reijo Vihkon mielestä Pariisin rauhansopimuksen perimmäinen tarkoitus 

oli lopettaa toinen maailmansota eikä niinkään piirtää rajoja uusiksi. Mikään ei Vihkon 

näkemyksen mukaan estä avaamasta neuvotteluja rajoista Venäjän kanssa uudestaan, jos 

vain molemmat osapuolet vapaasta tahdostaan tätä haluavat. Tukea Suomelle 

palautusasiassa löytyy Vihkon mukaan USA:sta, joka ei ole koskaan tunnustanut Molotov-

Ribbentrop-sopimuksen pohjalta syntyneitä rajoja, vaan pitäytyy edelleen vuoden 1920 

Tarton rauhan rajoissa. Vihkon mukaan win-win-pohjainen ajattelu on oikeanlaista ja 

luottamusta herättävää ajattelua.141 Myös Venäjän presidentti Vladimir Putinin on esittänyt 

oman näkemyksenä Tarton rauhan rajoista. Putinin mukaan talvisodan tarkoituksena oli 

oikaista väärin piirretyt Tarton rauhan rajat, jotka uhkasivat ennen kaikkea silloisen 

Leningradin turvallisuutta.142 

                                                             
136 Karelia Klubi 8, 10. 
137 Karelia Klubi 2, 29. 
138 Jali Raita oli Itsenäisyyspuoleen (IPU) listoilla sitoutumattomana kansanedustajaehdokkaana vuoden 2011 
eduskuntavaaleissa. Ehdokkuudestaan johtuen raita erotettiin Kokoomuksesta saman vuoden keväällä. Raita 
kuvaa itseään ”patamustaksi konservatiiviksi”. Turun Sanomat verkkolehti - 
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/209189/Erotettu+Jali+Raita+uhkaa+vieda+kokoomuksen+karajille. 
Luettu 13.1.2015. 
139 Reijo Vihko (1939-) on toiminut Suomen Akatemian pääjohtajana vuosina 1996–2004. Ennen Suomen 
Akatemian pääjohtajuutta Vihko toimi muun muassa Oulun yliopiston kliinisen kemian professorina sekä 
laboratorion ylilääkärinä. Vihko on myös kunniaprofessori Kiinan tiedeakatemiassa sekä lääketieteen 
kunniatohtori Karoliinisessa instituutissa. Vihko on toiminut myös useissa lääketieteen alaan kuuluvissa 
kansainvälisissä tehtävissä. Kuka kukin on, Who´s who in Finland 2011, 1099–1100. 
140 Karelia Klubi 10, 22. 
141 Karelia Klubi 17, 3. 
142 Kaleva 16.3.2013. 
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Sekä Karelia Klubi-lehti että Karjalan Kuvalehti sisältävät molemmat myös runsaasti artikkeleita 

liittyen sotasyyllisyyteen ja sotasyyllisyysoikeudenkäyntiin sekä asekätkentäjuttuun. Kyseisen 

aihepiirin artikkelit voitaneen lukea myös eräänlaisiksi historiaan pohjautuviksi perusteluiksi, 

jolla luovutetun Karjalan palauttamista perustellaan Suomen yhteyteen, sillä näillä 

artikkeleilla on selkeä tarkoitus tuoda esiin suomalaisten syyttömyys Neuvostoliittoa vastaan 

käytyihin viime sotiin. Pääsääntöisesti kyseisissä lehtiartikkeleissa vaaditaan sotasyyllisyys- ja 

asekätkentätuomioiden purkamista, koska artikkeleiden mukaan Suomen sodanaikaiset 

johtajat tuomittiin sodan jälkeen väärin ja valheellisin perustein.143 

Sotasyyllisyysoikeudenkäyntiprosessi oli professori Pentti Virrankosken mukaan puhtaasti 

Stalinin suunnitelma, jolla hän voisi perustella länsivalloille oikeutuksen Suomen 

neuvostoliitolle luovuttamiin alueisiin. Sotasyyllisyys tulisi Virrankosken mukaan kumota 

eduskunnan säätämällä lailla.144 

Lehdet sisältävät myös muutamia mielenkiintoisia artikkeleita, jotka on mielestäni 

perusteltua nostaa esiin. Nämä artikkelit valottavat mainiosti sitä aatemaailmaa 

Venäjävastaisuuksineen, joka leimaa säännönmukaisesti ProKarelian toimintaa. Artikkelit 

ovat irrallisia, mutta siitä huolimatta niistä voi lukea sen kuinka järjestön aatemaailma 

kumpuaa historian tapahtumista. 

Kauppatieteen maisteri Jukka I. Mattilan145 artikkeli Mihin perustuu oikeutemme Karjalaan piti 

vaikenemista Karjalan palauttamisesta itsepetoksena, joka johtaa viime kädessä kansan 

moraalikäsityksen rappeutumiseen. Mattilan mukaan Suomi on rakentanut kansakuntansa 

yhteisille arvoille ollen valtiona sekä kulttuurisesti että etnisesti yhtenäinen. Edelleen Mattila 

korosti artikkelissaan sitä, ettei Suomen rajoja ole koskaan piirretty kansan vapaan tahdon 

mukaan, vaan ne ovat aina syntyneet diplomaattisen ja poliittisen kädenväännön tuloksena. 

Valtioiden muodostumisen pitäisi tapahtua suvereniteettiperiaatteen pohjalta eli kansan 

vapaan tahdon mukaan, jolloin kunkin valtion kansalaiset olisivat vapaita päättämään itse 

politiikastaan ja hallinnostaan. 1900-luvun alku nosti nationalismin uudeksi aatteeksi 

maailmassa ja tuolloin myös Suomi taisteli itsensä vapaaksi valtioksi Venäjän vallan alta. 

Uhtuan heimopäivillä tammikuussa 1918 myös karjalaiset ilmaisivat halunsa liittyä osaksi 

Suomea autonomisena alueena. Tämä kuitenkin jäi tapahtumatta kommunistisen Venäjän 

                                                             
143 Katso esim. Karelia Klubi 11, 2-3 ja Karelia Klubi 2, 3.  
144 Karelia Klubi 2, 5. 
145 Jukka I. Mattila on Viron sotahistoriaa ja Suomen kansalaissotaa tutkinut tietokirjailija. Mattila kirjoittamia 
teoksia ovat muun muassa Pohjan pojat (Yhdessä Jussi Niinistön kanssa), Vapaussodan muistomitalit, Viron 
vapaussota (yhdessä Jarkko Kempin kanssa), Suomen Vapaussota 1918 ja Mannerheimin valkoisen armeijan asepuvut. 
Karelia Klubi 14, 27 ja cdon.fi verkkosivut -http://cdon.fi/kirjat/mattila%2c_jukka_i./. Luettu 13.1.2015. 
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tätä sallimatta. Mattilan mukaan Tarton rauhakaan ei yksin merkitse mitään, jos emme 

samalla vaadi kaikille suomalais-ugrilaisille kansoille poliittista itsemääräämisoikeutta. 

Viikinkiajan loppupuolella puristi Suomea lännessä Ruotsi ja idässä Novgorod, joilla 

molemmilla oli vallanhaluun liittyviä laajenemispyrkimyksiä. Taistelu Karjalasta käytiin 

Mattilan mukaan 1200-luvulla Ruotsin ja Novgorodin välillä. Karjala jäi tämän taistelun 

tuloksena suomalaisalueeksi suomalaisen kulttuurivaikutuksen piiriin. Venäjä ei hellittänyt 

kuitenkaan otettaan Karjalasta eikä Suomesta, vaan yritti Mattilan mukaan vallata Suomea 

vuosisatojen aikana käydyillä laajentumiseen pyrkivillä sodilla. Vuosien 1945–91 kylmä 

sodan aikakautta Mattila taas luonnehti bolsevikkien hyökkäyspolitiikkana ja globaalin 

kommunismin levittämispyrkimyksinä. Karjalan palauttaminen tai sen merkityksen 

vähättely tai jopa keskustelemattomuus aiheesta on ollut venäläisten vuosisatainen tavoite. 

Tämän tavoitteen toteuduttua venäläiset ovat saaneet yliotteen Suomen kansan moraalista 

ja voittaneet taistelun historiasta päässen sanelemaan sen mikä on oikein ja mikä on väärin. 

Tällä keinoin Venäjä on saanut Suomesta psykologisen sodankäynnin keinoin otteen, jonka 

perimmäiseksi tarkoitukseksi Mattila näki sen, että Suomen kansa tulee tuomitsemaan 

historiansa ja sen myötä kyseenalaistamaan olemassaolonsa.146 

Yhtenä erittäin mielenkiintoisena artikkelina ja näkemyksenä sekä ProKarelian 

aatemaailmaa valottavana artikkelina haluan nostaa esiin Karelia Klubin artikkelin, jonka on 

kirjoittanut lehden mukaan erityisesti sotahistoriaan ja ennen kaikkea kesän 1944 

tapahtumiin perehtynyt yleisesikuntaeversti evp. Ilmo Kekkonen. Kekkosen artikkeli 

kritisoi voimakkaasti professori Heikki Ylikangasta147 ja hänen teoksiaan Suomen historian 

solmukohdat ja Romahtaako rintama?: Suomi puna-armeijan puristuksessa kesällä 1944. Kekkosen 

mielestä Ylikankaan teokset ovat lähinnä tarkoituksellisen mustamaalaavia mielipideteoksia 

eivätkä suinkaan objektiivista tutkimusta. Ylikangas tuo esille teoksissaan muun muassa 

suomalaisten itsensä suorittamia omien sotilaiden teloituksia, jotka Ylikankaan mukaan 

tehtiin Huhtiniemessä Lappeenrannan lähistöllä kesällä 1944. Karelia Klubin artikkelin 

mukaan väitteet ovat perättömiä ja Kekkonen kiistikin Ylikankaan pätevyyden sotahistorian 

                                                             
146 Karelia Klubi 14, 10–11. 
147 Heikki Ylikangas (1937-) on toiminut historian professorina Helsingin yliopistossa ja Suomen Akatemian 
tutkijaprofessorina vuosina 1996–2001. Erityisesti Ylikangas tunnetaan valtavirrasta poikkeavista Suomen 
poliittisen historian ja sosiaalisten ristiriitojen tulkinnoistaan. Hän on tuottanut kansainvälisten vaikutteiden 
pohjalta uusia näkökulmia vallalla olevaan kansallisesti korostuneeseen historiantutkimukseen. Ylikangas on 
kirjoittanut useita historiateoksia sekä saavuttanut mainetta myös näytelmäkirjailijana. Kansallisbiografian 

verkkosivut - http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/8579/. Luettu 13.1.2015. 



39 
 

tutkijana pitäen Ylikangasta pätevänä oikeushistorian tutkijana, mutta ei missään mielessä 

pätevänä tutkijana sotahistorian alalla.148 

1.3.3. Venäjä-vastaisuutta ProKareliassa 

Vaikka Karjalan Kuvalehden ensimmäinen numero mainostaakin, ettei Karjalan Kuvalehti ole 

millään tavoin venäjä-vastainen, niin tästä huolimatta useista sekä Karjalan Kuvalehden että 

Karelia Klubin artikkeleista paistaa läpi mielestäni jopa tarkoituksellinen venäjävastaisuus. 

Näissä artikkeleissa useat venäläiset teollisuushankkeet esitetään varsin negatiivisessa 

valossa. Samoin myös Karjalan Liitto ja sen toiminta saa osakseen voimakastakin kritiikkiä. 

ProKarelia ei säästä kritiikiltään myöskään Suomen valtionjohtoa ja erityisesti ProKarelian 

hampaissa on sosiaalidemokraattisesta puolueesta presidenteiksi nousseet Mauno Koivisto 

ja Tarja Halonen. Artikkelit eivät sinänsä ole varsinaisia historiallisia perusteita luovutetun 

Karjalan palauttamiselle, mutta kuvaavat mielestäni varsin mainiosti sitä aatemaailmaa, joka 

leimaa ProKarelian toimintaa. 

Empiiriseksi kuvaamansa tutkimuksen pohjalta toimittaja Markus Lehtipuu149 kuvasi ja 

kritisoi voimakkaasti artikkelissaan luovutetun Karjala nykyistä rappiotilaa.150 Erityisesti 

Lehtipuu on pureutunut tähän aiheeseen teoksessaan Karjalan Tragedia. Teoksensa Lehtipuu 

on kuvittanut valokuvilla, jotka eivät imartele nykyisiä kannaslaisia kyliä, vaan kuvaavat 

niiden Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen tapahtunutta rappeutumista luoden varsin 

lohduttoman kuvan nykypäivän luovutetusta Karjalasta.151 Lehtipuu oli huolissaan myös 

venäjän alhaisesta syntyvyydestä ja kysyikin, että millä oikeudella väestöstä tyhjenevä Karjala 

anastettiin aikoinaan Neuvostoliiton toimesta slaavilaiselle rodulle. Lehtipuun mukaan 

alhainen syntyvyys ja sen myötä luovutetun Karjalan alueen tyhjeneminen olisi jo sinänsä 

pätevä peruste alueen palauttamiselle Suomen yhteyteen.152 

Yksin Karjalan kannaksen rappeutuminen ei ole saanut huomiota ProKarelian 

kirjoituksissa. Järjestö kävi myös kovaa kamppailua Suomenlahden pohjukasta Itämeren 

kautta saksaan vedettyä venäläisten ja saksalaisten yhteistä Nord Stream-kaasuputkihaketta 

                                                             
148 Karelia Klubi 17, 22. 
149 Markus Lehtipuu (1962-) on matkakirjoihin erikoistunut free lance-toimittaja ja kirjakustantaja. Lehtipuu 
on koonnut 1980-luvulla muun muassa matkakirjan Tuhat Tietä Tropiikkiin. Hän oli 1990-luvulla luomassa 
matkaopaskirjasarjaa Suomalainen Matkaopas ja on toiminut myös samannimisen osakeyhtiön 
toimitusjohtajana. Edelleen Lehtipuu on oleskellut tai työskennellyt yli 70 maassa kirjoittaen yli 20 
matkaopaskirjaa. Lehtipuun yliopisto-opinnot ovat käsittäneet sekä taloustieteitä että tiedotusoppia. 
ProKarelia verkkosivusto - http://www.prokarelia.net/fi/?x=artikkeli&article_id=166&author=3. Luettu 
13.1.2015. 
150 Kareliaklubi 13, 22–23. 
151 Katso tarkemmin Lehtipuu 2004. 
152 Kareliaklubi 3, 8. 
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vastaan. Artikkelit Venäjän kaasuputkihankkeesta ovat tuoneet esille pääsäätöisesti vain 

negatiivisia puolia koko hankkeesta. Ongelmina on mainittu muun muassa se, että putki 

tulee kulkemaan suomalaisten omistuksessa olevien maiden halki luovutetussa Karjalassa. 

Lisäksi artikkelit käsittelevät merenalaisen putken ympäristö- ja turvallisuusongelmia. 

Kalastuselinkeino on vaarassa ja laivaliikenne vaarantuu, koska Venäjän merivoimien 

alukset tulevat valvomaan putken asennusta ja sen valmistuttua myös sen turvallisuutta. 

KareliaKlubin mukaan merellä ei ole enää tilaa Suomen merivartioston aluksille, jotka 

valvovat Suomen aluevesirajoja. Yhteenvedossaan ProKarelia totesi, ettei kaasuputken 

vetäminen ole lainvastaista, mutta se tulee palvelemaan yksin vain Saksan ja Venäjän 

kaupallisia intressejä. Kaasuputki on kaiken lisäksi uhka Itämeren kulttuuriperinnölle ja sillä 

voi olla arvaamattomia ympäristövaikutuksia ja lisäksi se hankaloittaa Suomen 

meripuolustusta. Edelleen ProKarelia antoi julkilausumassaan ymmärtää, että kaasuputkella 

on negatiivinen vaikutus myös matkailuun ja Itämeren alueen kiinteistöjen hintoihin. 

ProKarelia tähdentää erityisesti sitä, että Suomen valtionjohdon on valvottava omia etujaan 

kuitenkaan kenenkään toisen etuja vahingoittamatta ja ennen kaikkea putkihankkeen tulee 

olla myös Suomea hyödyttävä, koska sen alkupää on suomalaisten omistamalla alueella.153 

Kaasuputkihankkeen toteuttamisen estämiseksi ProKareliaa lähellä olevat tahot masinoivat 

vuonna 2008 kaasuputken kulkureitille jopa kaivosvaltauksen. Kaivosvaltaus nähtiin 

ProKarelian toimesta erityisenä lahjana Suomen valtiojohdolle, joka valtauksesta johtuen 

voi nyt vetäytyä kaasuputkihankkeen vastustamisesta, jota se ei olisi suomettuneisuudeltaan 

kuitenkaan uskaltanut koskaan tehdä. Suomen valtiojohto tarkasteli kaasuputkihanketta 

ProKarelian mukaan pelkästään vain ympäristönäkökulmasta. ProKarelian mukaan 

huomioon olisi otettava myös turvallisuus- ja maanpuolustusnäkökulmat sekä näiden lisäksi 

myös kulttuuriset ja taloudelliset näkökulmat. ProKarelia vertasi kaasuputkihanketta 

sotakorvauksiin ja totesi, ettei Venäjän edessä ole syytä enää nöyristellä kuten 

sotakorvauksia maksettaessa.154 

Karjalan kannaksella sijaitsevat sekä Koiviston että Uuraan öljysatamahankkeet ovat saaneet 

myös aimo annoksen kritiikkiä osakseen. Kritiikki näitä hankkeita kohtaan esitetään muu 

muassa sekä professori Arto Lahden155 että myös maailman meriä vuosikymmeniä 

seilanneen ylikonemestari Aimo Kostiaisen suulla. Pääsääntöisesti kannaksen 

                                                             
153 Kareliaklubi 15, 8-9. Katso myös Karjalan Kuvalehti 5, 16–25. 
154 Kareliaklubi 19, 13. 
155 Arto Lahti (1949-) toimii professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen ja kansainvälisen 
liiketoiminnan laitoksella. Arto Lahti on ollut myös presidenttiehdokkaana presidentinvaaleissa vuonna 2006. 
Aalto-yliopiston verkkosivut - https://people.aalto.fi/index.html?language=finnish#!arto_lahti. Luettu 
13.1.2015. 
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öljysatamahankkeita pidettiin suurena turvallisuusriskinä, koska Suomenlahtea pitkin 

kulkevia valtavia öljytankkereita ei ole suunniteltu kulkemaan talviolosuhteissa. Massiivinen 

öljytuho on Lahden mukaan vain ajan kysymys, koska venäläisten suhtautuminen 

ympäristöasioihin on tunnetusti kovin leväperäistä. Vihollismaana Venäjää pitävän 

Kostiaisen mukaa tämän uhkakuvan poistamiseen paras lääke olisi Karjalan kannaksen 

palauttaminen suomalaisille, jotka hoitaisivat satamat ja niiden valvonnan ensiluokkaiseen 

kuntoon.156 

Yleensä ottaen Venäjän teollisuuden kasvu ja sen mahdollisesti aiheuttama ympäristöuhka 

sekä edelleen sen johdosta nyt markkinatalouden nimissä saavutettavat Leninin ja Stalinin 

imperialistiset tavoitteet nähdään suurena peikkona ProKarelian piirissä.157 Barentsinmereen 

suunniteltu Shtokamanin kaasukenttähanke ei myöskään saa vilpitöntä kiitosta 

kauppatieteen maisteri Eini Laaksosen158 kirjoittamassa artikkelissa. Kaasukentän voittojen 

pelätään jäävän yksin Venäjälle, kun taas riskien nähdään olevan osin yhteisiä 

monikansallisten toimijoiden kesken.159 Toisaalla omassa artikkelissaan filosofian maisteri 

Hanna Mäkinen160 tuo esille niitä poliittisia ja taloudellisia jännitteitä, joita venäläisten 

ydinvoimalaprojektit sekä Kaliningradissa että Valko-Venäjällä ovat aiheuttaneet Baltian 

maissa. Baltian maissa yhtenä suurena huolenaiheena nähdään mahdolliset turvallisuusriskit, 

sillä venäläiseen tekniikkaan ja osaamiseen ei tunnu löytyvän luottoa.161 

Laajassa Suomen 1990-luvun alun pankkikriisiä ja 2000-luvun loppupuolen globaalia 

finanssikriisiä käsittelevässä artikkelissa käytiin läpi niitä syitä, jotka olivat pohjimmiltaan 

syynä kyseisiin kriiseihin. Suurimmaksi syyksi näihin tapahtumiin nähtiin sekä pankkien että 

poliitikoiden pohjaton halu valtaan, johon astinlautana he käyttivät tähän kaikkeen 

syyttömiä veronmaksajia eli toisin sanoen tavallisia kansalaisia. 1990-luvun alun pankkikriisi 

ja sen seuraukset on rinnastettu artikkelissa Stalinin vallanhaluun, josta myös suomalaiset 

veronmaksajat ovat saanet kärsiä läpi vuosikymmenten. Edelleen artikkeli kävi läpi sitä, 

                                                             
156 Kareliaklubi 10, 21 ja Kareliaklubi 15, 11. 
157 Kareliaklubi 15, 2-3. 
158 Eini Laaksonen on yliopisto-opettaja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa Instituutissa 
(PEI). Hänen erikoisalaansa ovat kansainväliseen liiketoiminta ja talouskehitys Itämeren ja Barentsinmeren 
alueilla sekä energiatuotannon tulevaisuus Venäjällä. Turun yliopiston verkkosivut - 
http://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/yksikot/PEI/henkilokunta/Sivut/Eini-Laaksonen.aspx. Luettu 13.1.2015. 
159 Karjalan Kuvalehti 3, 20–22. 
160 Hanna Mäkinen on projektitutkija PEI:ssa. Mäkisen on perehtynyt Itämeren alueen meriklusterien 
kehitykseen ja kilpailukykyyn sekä Itämeren alueen energiatilanteeseen. Myös EU:n ja Venäjän 
energiariippuvuus ja Baltian maiden lähihistoria on Mäkisen osaamisaluetta. Hän on valmistunut filosofian 
maisteriksi Turun yliopiston yleisen historian oppiaineesta. Turun yliopisto verkkosivut - 
http://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/yksikot/PEI/henkilokunta/Sivut/Hanna-M%C3%A4kinen.aspx. Luettu 
13.1.2015. 
161 Karjalan Kuvalehti 6, 24–27. 
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kuinka valtaa pitävä eliitti salaa kriisien todelliset syylliset yhdessä hyötyjien kanssa. 

Suurimmat syyt niskoilleen 1990-luvun alun pankkikriisistä saa Mauno Koivisto, jota 

artikkelin mukaan on suojeltu muun muassa Tarja Halosen toimesta. Samalla tavalla 

Suomesta tehtiin syyllinen Neuvostoliittoa vastaan käytyihin sotiin ja varsinainen syyllinen 

eli Stalin salattiin tavalliselta kansalta Pariisin rauhankonferenssissa vuonna 1947.162 Myös 

Arto Lahti käytti siltanaan pankkikriisiä verratessaan Stalinin vainoja pankkikriisissä 

tuhottuihin PK-yrityksiin. Edelleen Venäjän kanssa tehdyt lähialue- ja naapuruussopimukset 

saivat artikkelissa tuomion, sillä nämä sopimukset maksatetaan veronmaksajilla. 

Lähialuesopimuksen myötä Jeltsinin hallinnolle maksettuja 200–300 miljoonaa euroa on 

pidetty artikkelissa puhtaana suomalaisten korruptiorahana Venäjälle luvasta siirtyä lännen 

vaikutuspiiriin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Valtion kassasta ei ollut vara maksaa 

moista summaa, joten korruptiorahoitus verhottiin häveliäästi lähialuesopimuksen kaapuun. 

Ja näin viime sotiin syytön Suomi maksaa edelleen veronmaksajien rahoilla irtaantumistaan 

Neuvostoliiton ja Venäjän vaikutuspiiristä. Lahti näki pankkikriisin aikaiset tapahtumat ihan 

samalla tavoin perustuslainvastaisina kuin oli esimerkiksi sotasyyllisyyskysymys ja vaati 

myös samalla tavoin kunnianpalautusta pankkikriisissä ryvettyneille kuin vaati sitä 

sotasyyllisiksi tuomituillekin.163 

Karjalan Liiton osakseen saama kritiikki on myös silmiinpistävää molemmissa ProKarelian 

lehdissä. Toki myös Karjalan Liitto on itse kritisoinut ja tuominnut niin sanotulla 

paimenkirjeellään muiden palautusjärjestöjen toimintaa.164 Joka tapauksessa Karjalan 

kysymyksen kimpussa painivien kahden suurimman ja merkittävimmän järjestön välit eivät 

ole parhaat mahdolliset. ProKarelia on suhtautunut varsin kriittisesti muun muassa Karjalan 

Liiton johdon poliittisia taustoja kohtaan.165 Moitteita Karjalan Liitto on saanut osakseen 

myös siitä, että se ajaa vain kulttuuriin ja lähialueyhteistyöhön liittyviä asioita ollen näin 

ProKarelian mukaa pelkästään yhdenasianliike.166 Laajassa Karjalan Liittoa kritisoivassa 

artikkelissa nostettiin esille se, kuinka Karjalan Liitto tahtoo hoitaa mahdollisen luovutetun 

Karjalan palauttamisen yksin ihan samoin, kuten asian tahtoi hoitaa myös presidentti Urho 

Kekkonen aikoinaan. Palautukseen ja siitä keskustelemiseen ei ProKarelian mukaan saa 

                                                             
162 Karjalan Kuvalehti 6, 44–51. 
163 Karjalan Kuvalehti 13, 28–35. 
164 Karelia Klubi 1, 15. 
165 Karelia Klubi 2, 21. 
166 Kareliaklubi 13, 25. 
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ottaa osaa edes Karjalan Liiton rivijäsenistö, vaan yksinoikeus tähän on vain ja ainoastaan 

Karjalan Liiton poliittisesti värittyneellä johdolla.167 

ProKarelian lehdistä voi lukea arvostelua myös Suomen sosiaalidemokraattista puoluetta 

(SDP) kohtaan. Varsinaisesti kritiikin keskiöön ovat nousseet toistuvasti entiset presidentit 

Mauno Koivisto ja Tarja Halonen. Erityisesti Koivistoa pidetään luovutetun Karjalan 

palauttamisen vastustajana. ProKarelian mukaan Boris Jeltsin hallintoineen olisi 

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ollut halukas keskustelemaan aluekysymyksistä, mutta 

silloinen presidentti Koivisto taas ei ollut siihen omalta osaltaan halukas.168 Karjala 

Kuvalehti esittelee myös erikseen kauppatieteen tohtori Heikki Urmaksen169 teoksen Voi 

Maatamme!, jossa kritiikin kohteena on erityisesti Mauno Koivisto ja SDP sekä heidän 

harjoittama politiikka aina 1970-luvulta lähtien.170 Myöskään Urmaksen teos Raadolliset toverit 

ja vallan väärinkäyttäjät ei imartele SDP:tä eikä varsinkaan Mauno Koivistoa ja Kalevi Sorsaa. 

Teoksessa näet annetaan ymmärtää sekä Koiviston että Sorsan olleen KGB:n agentteja. 

Urmaksen teoksen väitteet eivät jää yksin tähän, vaan edelleen Urmas nostaa esiin sen, että 

Koiviston linjan haastajat oikeistodemarit Väinö Leskinen, Paul Paavela ja Keijo Liinamaa 

kuolivat jokainen järjestettyyn sydänkohtaukseen.171 

Oman mausteensa Karjalan kysymykseen tuovat erilaiset teokset, joita ProKarelia nostaa 

esiin lehdissään. Edellä mainitun Heikki Urmaksen lisäksi huomiota saavat luonnollisesti 

Veikko Saksi sekä ProKarelian tutkimuspäällikkönäkin toiminut valtiotieteen tohtori Petri 

Minkkinen172 omine teoksineen. Saksin teoksista erityisesti huomiota saavat ProKarelian 

kustantamat teokset Karjalan palautus ja Venäjä kriisissä sekä Karjalan palautus kuin tukka 

takussa.173 Minkkisen teoksista laajimman huomion saa teos Karjala Suomen ja Venäjän 

                                                             
167 Karjalan Kuvalehti 14, 50–51. 
168 Karjalan Kuvalehti 11, 24–35. 
169 Heikki Urmas (1935–2013) väitteli kauppatieteiden tohtoriksi vuonna 1975. Urmas johti Helsingin 
kauppakorkeakoulun BBA-ohjelmaa Mikkelin yksikössä 1990-luvulla kymmenen vuoden ajan jääden 
eläkkeelle vuonna 2000. Urmaksen luoma niin sanottu Mikkelin-ohjelma nousi Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmien lippulaivaksi. Sitoutumaton Urmas pyrki myös 
presidenttiehdokkaaksi vuoden 1994 presidentinvaaleihin. Helsingin Sanomien verkkosivut - 
http://www.hs.fi/muistot/a1305704013950/. Luettu 13.1.2015. 
170 Karjalan Kuvalehti 11, 64–65. 
171 ProMerit.net – arvojen puolesta verkkosivut - http://www.promerit.net/2011/09/tupo-papisto/ ja 
lukeminen.fi verkkosivut - http://lukeminen.fi/arvioita/heikki-urmas-raadolliset-toverit-ja-vallan-
vaarinkayttajat. Luettu 13.8.2013. 
172 Petri Minkkinen (1964-) on toiminut muun muassa Helsingin yliopistossa yliopistolehtorina ja 
tuntiopettajana yleisen valtio-opin laitoksella. Hän on toiminut myös tuntiopettajana Helsingin yliopiston 
alaisessa Renvall-instituutissa. Minkkisellä on myös laajalti kokemusta kansainvälisistä tutkimushankkeista ja 
hän oli ProKarelia-järjestö määräaikainen tutkimuspäällikkö marraskuusta 2011 lokakuun loppuun 2012. Tällä 
hetkellä Minkkinen on vapaa tutkija. Petri Minkkisen verkkosivut - 
http://petriminkkinen.fi/julkaisut/Minkkinen-CV-suomi1-09-www-pitka.pdf. Luettu 13.1.2015. 
173 Katso esim. Karelia Klubi 19, 11–12. 
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välisissä suhteissa. Kirja on julkaistu myös espanjankielisenä Karelia en las relaciones entre 

Finlandia y Rusia nimellä. Teos lienee ensimmäinen, jonka avulla voi noin puoli miljardia 

espanjaa puhuvaa ihmistä perehtyä Karjalan kysymykseen. Minkkisen teoksen 

julkistamistilaisuutta kunnioittivat läsnäolollaan muun muassa sekä Meksikon että 

Nicaraguan suurlähettiläät sekä diplomaatteja niin Chilestä, Perusta kuin Japanistakin.174 

Vuonna 2005 ilmestynyt Karjalan palautus-kirja käy läpi muun muassa Suomen historian 

kipupisteitä ja Neuvostoliiton totalitaristisen kommunismin, mutta keskittyy pääasiassa 

Karjalan palauttamiseen ja esittää sen tueksi myös tukun laskelmia.175 Vuoden 2008 aikana 

ilmestynyt Venäjä kriisissä-kirja nostaa esille venäläisen uutisaineiston pohjalta venäjän 

nykytilan ja tulevaisuuden. Kirja näkee Venäjän olevan klaanidiktatuuri, jossa valtaa 

tasapainotetaan varastetun kansallisvarallisuuden jakamisella. Edelleen kirjan näkemyksen 

mukaan Venäjän talouden tila on romahduspisteessä ja maa on vaarassa menettää 

kansallisvarallisuutensa ulkopuolisen tuen avulla valtaan nostetulle kolmannelle klaanille.176 

Vuonna 2009 julkaistu Karjalan palautus kuin tukka takussa – kirja taas selvittää Karjalan 

palautusta niin Horatiuksen, Ciceron, Kennedyn, Gandhin, Raamatun, Koraanin ja Buddhan 

mietelauseilla. Teos on pamflettityyppinen kirja, jossa on yli 30 erillistä sananlaskuihin 

perustuvaa kertomusta.177 Minkkisen teos taas tuo esille muun muassa Karjalan 

asutushistoriaa ja pureutuu myös nykyisen Suomen itäisen rajan kysymykseen aina 

Novgorodin ajoilta saakka sekä tuo siinä ohessa esille yhdeksän erilaista perustelua 

luovutetun Karjalan palauttamiselle Suomen yhteyteen.178 

Teologian tohtori Arto Luukkanen179 saa myös huomiota osakseen vuonna 2010 

ilmestyneellä teoksellaan Suomi Venäjän taskussa. Nimensä mukaisesti kirja käsittelee laajasti 

sitä, kuinka Suomi on yhä 2010-luvulla yhtä suomettunut suhteessa Venäjään samoin kuin 

se oli Neuvostoliittoonkin sen olemassa olon aikana. Kirjan mukaan venäläisten 

negatiivinen suhtautuminen Suomeen on näkynyt niin rekkajonoina, puutulleina, 

elintarvikekiistoina ja lapsiriitoina sekä mediauhitteluina. Luukkasen mukaan Suomen 

                                                             
174 Katso esim. Karjalan Kuvalehti 11, 4-7. 
175 Katso tarkemmin Saksi 2005. 
176 Katso tarkemmin Saksi 2008. 
177 Katso tarkemmin Saksi 2009. 
178 Katso tarkemmin Minkkinen 2012. 
179 Arto Luukkanen (1964-) on väitellyt teologian tohtoriksi vuonna 1995. Luukkanen on toiminut muun 
muassa johtajana Finnish-Russian Cross-Border Universityssä (CBU) Joensuun yliopistossa vuosina 2005 ja 
2006. Tällä hetkellä Luukkanen toimii Helsingin yliopiston Maailman kulttuurien laitoksen Venäjän ja Itä-
Euroopan tutkimuksen yliopistolehtorina. Luukkanen on myös yleisen kirkkohistorian dosentti Helsingin 
yliopistossa, poliittisen historian dosentti Turun yliopistossa ja Venäjän historian dosentti Tampereen 
yliopistossa. Luukkanen on julkaissut useita Venäjää käsitteleviä teoksia. Helsingin yliopiston verkkosivut - 
https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/persons/arto-luukkanen(d35642e2-edfb-42ff-b670-
39a475b1ade6).html. Luettu 13.1.2015. 
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valtiojohto markkinoi suhteita Venäjään ongelmattomina, vaikka niin sanotut vanhat 

puolueet omaavat edelleen vankan nöyristelykulttuurin suhteessa Venäjään. Lisäksi 

Luukkasen kritiikki sivaltaa myös muun muassa venäläisten maakauppoja Suomessa sekä 

venäläisten harjoittamaa energiapolitiikkaa.180 

Kari Silvennoisen kirjoittama The Soviet Guilt – A Study on International Law, on myös esillä 

ProKarelian toimesta. Teos keskittyy käsittelemään Neuvostoliiton hyökkäyksiä Suomeen 

oikeudellisesta näkökulmasta. Silvennoisen mukaan kyseistä aiheesta on tehty kyllä lukuisia 

historiallisia tutkimuksia, mutta historioitsijat ovat hänen mukaansa sekä haluttomia että 

kyvyttömiä tekemään tutkimusta kansainvälisoikeudellisesta näkökulmasta katsoen. Merkille 

pantavaa on se, että Silvennoisen teos on englanninkielinen. Silvennoisen tärkeä peruste 

kielivalinnalleen on se, että teos on erityisesti tarkoitettu kansainväliselle lukijakunnalle.181 

Silvennoinen on perehtynyt uusimmassa tutkimuksessaan suomalaisten sotavankien 

kohteluun Venäjällä ja hänen mukaansa kyseisestä aiheesta ei ole olemassa asiallista ja 

objektiivista aikaisempaa historiallista tutkimusta.182 

Teoksista esiin kannattaa nostaa myös opetusneuvos, reservin majuri Erkki Hautamäen 

kirjoittama kirja Suomi myrskyn silmässä. Karelia Klubi-lehti toteaa kirjan muuttavan 

merkittävästi olemassa olevaa viime sotien historiankirjoitusta. Hautamäen teos pohjautuu 

marsalkka Mannerheimin luottomiehen ja agenttikuriirin Vilho Tahvanaisen omaan 

arkistoon, jossa on kopioita Mannerheimin erittäin salaisista yksityisistä asiakirjoista. 

Prokarelian mukaan edellä mainittu Mannerheimin arkisto – kansio S-32 – on Kekkosen 

aikana joko tuhottu täysin tai salattu perusteellisesti. Hautamäen teoksen ydin on siinä, että 

se pyrkii tutusti todistamaan Suomen syyttömäksi viime sotiinsa ja osoittamaan Suomen 

joutuneen puhtaasti uhrin asemaan näiden sotien jälkiselvittelyssä.183 

ProKarelia ei myöskään suostu näkemään mahdollisuutta Venäjässä ja se tuomitseekin 

suoralta kädeltä ne, jotka sellaisen suostuvat visioissaan näkemään. Hyvänä esimerkkinä 

tästä käy, artikkeli Suomen Itsenäisyyden Juhlarahaston (SITRA)184 strategiasta venäjän 

suhteen. SITRA:n mukaan Venäjä on tulevaisuudessa Suomelle erittäin merkittävä 

                                                             
180 Katso tarkemmin Luukkanen 2010. 
181 Karjalan Kuvalehti 5, 32–33. 
182 Karjalan Kuvalehti 11, 49–49. 
183 Karelia Klubi 7, 10–11, Hautamäki 2005. 
184 SITRA on julkisoikeudellinen rahasto, joka perustettiin Suomen pankin yhteyteen vuonna 1967. Rahaston 
tehtävänä on Suomen talouskasvun, kehityksen ja kansainvälisen kilpailukyvyn sekä yhteistyön edistäminen. 
SITRA:n tehtävä on myös tuottaa tietoa kehittää uusia toimintamalleja ja kokeilla niitä käytännössä sekä 
rahoittaa liiketoimintaa. SITRA siirtyi eduskunnan alaisuuteen itsenäiseksi rahastoksi vuonna 1991. SITRA 
verkkosivut - http://www.sitra.fi/medialle. Luettu 13.1.2015. 
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kauppakumppani ja tärkeässä asemassa Suomen talouden ja hyvinvoinnin kasvussa. 

Artikkeli kuitenkin esitti kritiikin SITRA:n julkituomasta strategiasta ja visiosta kääntäen 

viime käessä puheen Neuvostoliitolle maksettuihin sotakorvauksiin. Lehden mukaan 

Neuvostoliitto muun muassa kehitti oman teollisuutensa Suomen Neuvostoliitolle 

maksamien sotakorvausten pohjalta. Nostaessaan Venäjän keskeiseksi talouskasvun 

moottoriksi luo SITRA pelottavan uhkakuvan itsenäisen Suomen tulevaisuudelle. Karelia 

Klubin artikkelin mukaan SITRA:n strategia pyrkii tarkoituksenmukaisella tavalla 

muokkaamaan suomalaisten asenteita venäjämyönteiseksi luoden samalla negatiivisen ja 

arveluttavan kuvan Suomen ja Venäjän välisen liiketoiminnan eettisestä ja moraalisesta 

tasosta. Hyvä esimerkki täydestä moraalittomuudesta on suomalaissomisteisen raakapuun 

tuonti Karjalan kannakselta Suomeen, sillä vaikka Pariisin rauhansopimus määritteli rajat 

uusiksi, ei se poistanut Venäjän puolelle jääneiden maiden suomalaista omistusoikeutta. 

Karelia Klubin mukaan on hämmästyttävää, ettei yksikään SITRA:n asiantuntija näe niitä 

esteitä, jota on olemassa Venäjän kaupalle. Näistä esteistä suurimmaksi nostettiin viime 

sodissa menetetty luottamus Venäjään. SITRAN:n raportin Karelia Klubi luokittelee 

”peruskoulutasoiseksi” teokseksi, jonka avulla pyritään ainoastaan muokkaamaan asenteita 

myönteisiksi Venäjän suhteen samalla unohtaen ne rikokset, jotka Neuvostoliiton 

totalitaristinen kommunismi teki Suomea ja ihmisyyttä kohtaan. Karelia Klubin mukaan 

globaalin talouden ja venäjän talouden tuntijan, professori Arto Lahden malli on 

huomattavan paljon parempi kuin SITRA:n visioima malli. Lahden mallissa luovutettu 

Karjala palautetaan Suomelle, josta sittemmin muodostuu Suomen talouden ylivoimainen 

veturi. Lahden malli olisi Karelia Klubin mukaan eettisen tarkastelun kestävä win-win-malli.185 

Toki ProKareliallakin on visionsa luovutetun Karjalan suhteen edellä mainitun Arto 

Lahden win-win-mallin lisäksi. Lähtökohtaisesti ProKarelian ajatusmaailmassa luovutetun 

Karjalan alue tulisi aina ensisijaisesti liittää osaksi Suomea ja vasta sen jälkeen sitä voisi 

kehittää ja hyödyntää monessakin tarkoituksessa. Venäjän omistuksessa olevan alueen 

kehittäminen yhteiseksi hyväksi on siis toisin sanoen mahdoton ja ylitsepääsemätön ajatus 

ProKarelialle. Sellainen on kerta kaikkiaan mahdotonta. Taloudellisen kehittämisen lisäksi 

ProKarelia esittää mielenkiintoisen näkemyksen luovutetusta Karjalasta osana 

maailmanlaajuista rauhanoffensiivia. Kyseisen ajatuksen ytimenä on luonnollisesti alueen 

palauttaminen Suomelle ja sen myötä Venäjän luottamuksen palautuminen ja edelleen sen 
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kuvan luominen muulle maailmalle, että myös Venäjä osaa ja pystyy toimimaan moraalisesti 

ja eettisesti oikealla tavalla.186 

Retoriikka ProKarelian lehdissä on aika ajoin varsin propagandistista. Lehtiartikkeleista 

voidaan löytää hyvin pitkälle samoja propagandatasoja, joita suomalaiset käyttivät jo omassa 

sotapropagandassaan Neuvostoliittoa vastaan käydyn viime sodan aikana. Heikki 

Luostarinen on teoksessaan Perivihollinen jakanut propagandan neljään eri tasoon: Myytin 

taso, yhteisöidentifikaation taso, suurpolitiikan taso ja päivänkysymysten taso.187 Myytin 

tasolla propaganda liikkuu muun muassa maailman ja ihmisen synnyssä eli sovellettuna 

ProKarelian kirjoituksiin on esimerkiksi Karjalan asettaminen suomalaisheimon muinaiseksi 

syntykodiksi tyypillisesti kyseisen tason propagandaa. Yhteisöidentifikaation tasolla 

tarkasteltuna propagandaksi muodostuvat selkeimmin ne negatiiviset erityispiirteet, joita 

lehtiartikkelit tuovat esille venäläisestä kansasta ja taas sitä vastoin ne positiiviset 

ominaisuudet, jotka liitetään länsimaiseen rotuun eli tässä tapauksessa suomalaisiin. Myös 

suurpolitiikan taso voidaan löytää ProKarelian kirjoittelusta. Tälle tasolle voidaan lukea 

artikkelit, jotka käsittelevät menneitä sotia ja todistelua Suomen syyttömyydestä niihin. 

Päivänkysymysten taso taas koskettelee asioita, jotka pitävät sisällään muun muassa 

moraalikysymykset. Moraalikysymyksinä voidaan hyvällä syyllä pitää ympäristökysymyksiä, 

luovutetun alueen omistusoikeuskysymyksiä ja miksei myös venäläiset 

teollisuushankkeetkin, jotka tuodaan esille osin myös moraalisesti arveluttavina. 

Propagandan eri tasoilla yksittäistä lehtiartikkelia tarkasteltaessa voidaan havaita myös se, 

kuinka yhdestä artikkelista voi löytää edellä mainitut tasot saumattomasti toisiinsa linkittyen. 

Olennaista on, että jokainen propagandan taso tukee muita tasoja ollen keskenään 

ristiriidattomassa yhteydessä.188 Esimerkkinä tästä käynee Jukka I. Mattilan artikkeli 

suomalaisten oikeudesta Karjalaan. Myytin tasolla Mattila liikkuu puhuessaan yhteisistä 

arvoista etnisenä ja kulttuurisena valtiona. Identifikaation tasona artikkelissa on nähtävänä 

selkeästi se suomalainen paremmuus, joka taisteli itsensä vapaaksi julman kommunismin 

ikeestä. Suurpolitiikka astuu kuvaan mukaan Mattilan maalaillessa venäläisten vuosisataista 

halua aluevaltauksiin lännestä. Edelleen moraalitaso voidaan löytää siitä Mattilan 

näkemyksen mukaisesta venäläisten psykologisesta sodankäynnistä, jolla pyritään 

ohjaamaan moraalittomasti suomalaisia tuomitsemaan oma historiansa. 
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Sisällöiltään sekä Karjalan Kuvalehti että Karelia Klubi-lehti ovat hyvin samankaltaisia, elleivät 

jopa identtisiä kaksosia.  Myöskään saman lehden eri numeroista on vaikea löytää suuria 

eroja. Aihepiirit toistuvat katkeamattomina lehdestä toiseen. Yhteenvetona voitaneen 

kaikista lehdistä sanoa, että niistä henkii viha mennyttä totalitaristista Stalinista 

Neuvostoliittoa kohtaan eikä Neuvostoliiton muuttuminen markkinatalousvenäjäksi muuta 

asiaa miksikään. Idässä on vihollinen, oli sen yhteiskuntajärjestelmä sitten mikä tahansa. 

Lehdet kirjoituksineen elävät voimakkaasti menneissä Neuvostoliiton ja Suomen välisissä 

sodissa ja niiden lopputuloksessa.  

ProKarelian lupaukset totuuteen perustuvasta tiedottamisesta ja tavoitteet luottamuksen 

rakentamisesta Venäjää kohtaan eivät välttämättä toteudu sen artikkelikirjon perusteella, 

joita lehdet ovat lukijoillensa tuoneet luettaviksi. Artikkeleista voidaan löytää myös rasistisia 

piirteitä eikä myöskään Suur-Suomi-ideologia ole artikkeleissa täysin unholaan jäänyt seikka. 

ProKarelia ja Karjalan Liitto ovat toimintatavoiltaan Karjalan kysymyksen suhteen kuin yö 

ja päivä, vaikka perusteet palautukselle eivät sinänsä toisistaan poikkea. Jos Karjalan Liiton 

lähestymistapaa Karjalan kysymykseen leimaa jonkinasteinen konsensus, niin ProKarelian 

toimintaa leimaa ehdottomuus, joka sulkee pois keskustelun ja toisenlaisten näkökulmien 

huomioonottamisen. Näkyvyys ProKarelian lehdillä on varmasti parempi kuin Karjalan 

Liiton omilla julkaisuilla, sillä jaetaanhan Karjalan Kuvalehteä laajasti kaikille sellaisille tahoille, 

joilla ProKarelia uskoo olevan vaikutusvaltaa yhteiskunnassa. Mielestäni kuitenkin koko 

järjestön uskottavuus voidaan kyseenalaistaa lehtien hyökkäävän asenteen ja 

propagandistisen retoriikan johdosta, olkoonkin että artikkeleita on laadittu laajalti 

akateemisinkin voimin.  

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

2. SUOMEN VALTIOJOHTO JA KARJALAN KYSYMYS 

Neuvostoliiton vuonna 1991 tapahtuneen hajoamisen jälkeen, on Suomessa istunut neljä eri 

presidenttiä ja useita hallituksia niin sosiaalidemokraattisen puolueen, keskustan kuin 

kokoomuksenkin johdolla. 

Turussa syntyneen Presidentti Mauno Koiviston kausi alkoi käytännössä välittömästi hänen 

edeltäjänsä Urho Kekkosen sairastuttua syksyllä 1981 kestäen aina vuoteen 1994. Koiviston 

kaksi kautta valtion päämiehenä olivat sikäli mielenkiintoiset, että hänen ensimmäisen 

kautensa aikana itäisenä naapurina oli vielä voimakas Neuvostoliitto, mutta taas toinen 

kausi ajoittui osin ajalle, jolloin itänaapurin paikan Neuvostoliitolta peri heikko Venäjä.189 

Koiviston jälkeen presidentiksi laman runtelemaan Suomeen SDP:n listoilta valittiin 

viipurilaissyntyinen Martti Ahtisaari. Jos Koiviston poliittista uraa leimasi Neuvostoliitto ja 

rauhanomainen sotien jälkeinen rinnakkaiselo kyseisen naapurin kanssa, oli Ahtisaari taas 

meritoitunut pikemminkin Suomen ulkopuolella niin diplomaattina kuin kansainvälisissä 

rauhantehtävissäkin. Ahtisaarella ei siis ollut takanaan minkäänlaista poliittista uraa 

Suomessa, joten hän voitaneen katsoa tulleen tehtäväänsä ulkopuolisena vailla 

minkäänlaista poliittista painolastia.190 

Ahtisaaren kauden päätyttyä vuonna 2000 seurasi häntä presidenttinä niin ikään SDP-

taustainen helsinkiläinen Tarja Halonen. Toisin kuin edeltäjänsä, oli Halonen toiminut 

ennen presidentiksi valitsemistaan koko ikänsä kotimaan politiikassa sekä kansanedustajana 

että ministerinä ollen muun muassa ulkoministeri vuosina 1995–2000. Merkittävää Halosen 

urassa on myös se, että hänellä on vahva ammattiyhdistysliiketausta.191 

Halosen kahden presidenttikauden jälkeen valtion päämieheksi valittiin ensimmäinen 

kokoomuslainen sitten Juho Kusti Paasikiven, nimittäin Salosta syntyisin oleva Sauli 

Niinistö. aloitti tehtävässään vuonna 2012. Poliittiselta taustaltaan Niinistö oli kuten 

edeltäjänsäkin eli toisin sanoen kannuksensa Niinistö oli ennen presidenttiyttään hankkinut 

lähinnä kotimaan politiikassa niin kansanedustajana kuin ministerinäkin.192 

 

 

                                                             
189 Tasavallan presidentin verkkosivut - www.presidentti.fi 
190 Tasavallan presidentin verkkosivut - www.presidentti.fi 
191 Tasavallan presidentin verkkosivut - www.presidentti.fi 
192 Tasavallan presidentin verkkosivut - www.presidentti.fi 
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2.1. Realistiset tasavallan presidentit 

Valtiotieteen tohtori Jukka Seppinen on teoksessaan Menetetty Karjala pyrkinyt valottamaan 

suomalaisen valtiojohdon suhdetta Karjalan kysymykseen. Seppisen mukaan Urho 

Kekkosen suosioon 1960-luvulla päässeen SDP:n Väinö Leskinen ulkoministeriys vuonna 

1970 johti viimeistään 1980-luvulle tultaessa SDP:n hegemonia-asemaan valtakunnan 

politiikassa. Tämän hegemonisen valta-aseman jatke oli luonnollisesti Mauno Koiviston 

presidenttiys. Seppisen mukaan Koiviston presidenttiys pani pisteen Paasikiven-Kekkosen 

linjan pyrkimykselle lähentyä kohden länttä sillä, usko Neuvostoliiton uuteen kukoistukseen 

oli palannut Mihail Gorbatšovin noustua Neuvostoliiton johtoon vuonna 1985. Seppisen 

näkemyksen mukaan juuri edellä mainittu seikka sai Koiviston sitoutumaan ja tukeutumaan 

Neuvostoliittoon samalla tavoin kuin Maalaisliitto/Keskustapuolue teki sotien jälkeisessä 

Suomessa. Sitoutumisen taustalla voidaan nähdä valtapoliittiset syyt, sillä Kreml oli ollut ja 

oli yhä vielä 1980-luvulla tärkeä taustavoima kulloisellekin sotien jälkeen Suomea 

hallinneelle poliittiselle hegemonialle. Kyseisen taustan huomioon ottaen oli varsin 

ymmärrettävää, että Karjalan kysymyksestä vaiettiin Koiviston ja SDP:n ajan Suomessa 

1980-luvulla niin presidentin kuin silloisen keskustalaisen ulkoministeri Paavo Väyrysenkin 

johdolla.193 

Sosialismin luhistuminen ja Neuvostoliiton ilmeiset ongelmat ennen lopullista hajoamistaan 

1980- ja 1990-lukujen taitteessa ei vapauttanut valtiojohdon keskustelua Karjalasta. 

Seppisen mukaan Koivisto piti itsepäisesti kiinni ajatusmaailmastaan, joka pohjautui 

edelleen menneisiin vuosikymmeniin. Koiviston tahto Karjalasta vaikenemisesta annettiin 

myös eduskunnalle tiedoksi kokoomuslaisen pääministeri Harri Holkerin toimesta sekä 

edelleen myös Moskovaan Pertti Paasion (SDP) mukana välitettiin informaatio siitä, ettei 

virallinen Suomi tulisi nostamaan Karjalan kysymystä esille. Kokonaisuudessaan Seppinen 

pitää teoksessaan Koivistoa menneisyyden vankina ja henkilönä, joka ei pystynyt näkemään 

tulevaisuuden kehitystä. Erityisesti Seppinen viittaa Koiviston vuoden 1989 uudenvuoden 

puheeseen, jossa Koivisto korosti näkemyksenään sitä, ettei Euroopassa tulla piirtämään 

uusia rajoja eikä näin ollen siis vanhoja valtakuntia sorru eikä uusia valtakuntia synny. 

Kaiken kaikkiaan Koiviston myötämielisyys Neuvostoliittoa kohtaan kahlitsi myös silloisen 

pääministeri Holkerin toimintaa hänen ollessa lojaali presidentti Koivistolle. Holkerin 

ohjenuorana ulkopolitiikassa olikin varovaisuus ja Neuvostoliiton tunnustaminen edelleen 

suurvallaksi. Ulkopoliittisen linjan kritiikin Holkeri kuittasi suomalaisten silloisella sekä 
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aineellisella että henkisellä hyvinvoinnilla, joka oli tuolloin 1980-luvun viimeisenä vuotena 

Holkerin näkemyksen mukaan parempaa kuin koskaan aikaisemmin. Seppisen mukaan 

Suomen ja Koiviston etsikkoaika suhteessa luovutettuun Karjalaan oli juuri tuolloin 1980- 

ja 1990-lukujen taitteessa, kun myös Baltian maiden itsenäistymisprosessit olivat 

käynnistymässä.194 

Koiviston viimeisen kauden aikana Neuvostoliiton hajotessa koki Karjalan kysymys 

kuitenkin uudelleen tulemisensa. Ääntä Karjalasta pitivät lähinnä yksittäiset kansalaiset, 

mutta myös Karjalan kysymystä silmällä pitäen perustetut kansalaisjärjestöt. Virallinen 

Suomi piti kuitenkin vielä 1990-luvu alkupuolella varsin pidättyväistä linjaa Karjalan 

palautuksen suhteen.195 Pidättyvä linja Karjalan palautuksen suhteen konkretisoitui Syksyllä 

1991. Suomen valtiojohto joutui tuolloin kiusalliseen asemaan Suomessa Karjalan 

kysymyksen tiimoilta virinneen kansalaiskeskustelun johdosta. Suomessa käyty keskustelu 

Karjalasta huomattiin myös Neuvostoliitossa ja muun muassa silloinen Neuvostoliiton 

varaulkoministeri Juri Derjabin otti asiaan kantaa kehottaen Suomea pitäytymään edelleen 

puolueettomana valtiona. Suomelle asian kiusalliseksi teki juuri samoihin aikoihin osunut 

YYA-sopimuksen päivittäminen Neuvostoliiton kanssa sekä Venäjän federaation 

irrottautumispyrkimykset Neuvostoliitosta ja halu ottaa Neuvostoliiton paikka globaalina 

poliittisena toimijana unohtamatta tässä yhteydessä myöskään Suomen 

integraatiopyrkimyksiä Eurooppaan. Koivisto tuli siihen tulokseen, että luovutetusta 

Karjalasta vaikeneminen silloisessa poliittisessa tilanteessa on edullista Suomelle. Koiviston 

näkemyksen mukaan rajakysymyksen sivuuttaminen ja sen huomiotta jättämien veisi 

kiusalliselta keskustelulta parhaimman terän. Suomessa käyty keskustelu kirvoitti kuitenkin 

kannanottoja myös niin neuvostoliittolaisten leiristä kuin venäläistenkin leiristä. Koivisto 

piti kuitenkin kiinni tiukasti periaatteestaan, jonka johtoajatuksena oli se, ettei virallinen 

Suomi ota asiaa esille, sillä näinhän Moskovaan oli jo aikaisemmin luvattu.196 

Vuoden 1992 keväällä Koivisto otti vastaan Karjalan Liiton edustajia keskustellakseen 

luovutetun Karjalan palauttamisesta. Karjalan Liiton edustajien vastaanotto perustui liiton 

edellisen vuoden marraskuussa presidentille lähetettyyn kirjeeseen, jossa he tiedustelivat 

mahdollisuutta laajentaa YYA-sopimuksen korvaavaa sopimusta koskemaan myös 

rajatarkistuksia luovutettujen alueiden suhteen. Kyseiseen pyyntöön Koivisto suhtautui 

nihkeästi vedoten muun muassa siihen, että vastaavaa asiaa oli tiedusteltu jo hänen 
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edeltäjiltään ja aina itänaapurin vastaus oli ollut kielteinen. Koivisto ei kuitenkaan sulkenut 

pois sitä vaihtoehtoa, etteikö myös Karjalan Liiton ajama asia voisi jonain päivänä nousta 

keskustelun tasolle itänaapurin kanssa, mutta tämä edellytti Koiviston mukaan edellisestään 

kehittyviä keskinäisiä suhteita. Yleensäkin Koivisto muistuttaa Karjalan Liiton edustajia 

siitä, että itäiseen naapuriin on syytä suhtautua kaikessa toimessa kunnioituksella ja 

varomasta nöyryyttämästä tätä millään tavoin. Vielä samana keväänä Koivisto tapasi 

lehdistön edustajia ottaen vielä esille asian luovutetun Karjalan palauttamisesta. Lehdistölle 

Koivisto esitti edelleen kielteisen näkökulmansa luovutetun Karjalan palauttamiselle 

perustellen tätä sillä, että Pietari kaupungin ympärillä on hyvä olla riittävä suuri 

suojavyöhyke muun muassa odottamattomien tapahtumien varalta.197 

Neuvostoliiton hajoamisen yhteyteen syksyllä 1991 ja seuraavana keväänä ajoittunut 

keskustelu Karjalasta ei kuitenkaan ollut ainoa laatuaan. Muun muassa Helsingin Sanomat otti 

asian esille jo syksyllä 1989 ennen Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatshovin Suomen 

vierailua tiedustellessaan Koivistolta hänen aikeitaan ottaa esille Karjalan palautus 

Gorbatshovin vierailun yhteydessä. Koiviston vastaus Helsingin Sanomille oli yksiselitteisen 

kielteinen, sillä hänen mukaansa nyttemmin luovutetusta Karjalasta oli jo erikseen sovittu 

kolmessa eri rauhansopimuksessa vuosina 1940, 1944 ja 1947. Myös keväällä 1990 Karjala 

nousi esiin Koiviston Kainuun Sanomille antamassaan haastattelussa. Haastattelussa Koivisto 

totesi lehdelle ykskantaan Suomen olevan varsin harvaanasutun maan, jota on 

sellaisenaankin, ilman Karjalaa siis, vaikeaa pitää asuttuna.198  

Venäjän presidentti Boris Jeltsinin vierailu Suomessa vuoden 1992 heinäkuussa nosti niin 

ikään esille Karjalan kysymyksen. Jeltsinin ja Koiviston kahdenkeskisiä keskusteluja 

Koivisto taustoittaa Jeltsinille luovutetun Karjalan historialla toisesta maailmansodasta 

lähtien tuoden esille myös sieltä evakkotielle lähteneiden yli 400 000 evakon määrän. 

Koivisto nosti esille myös Suomessa käytävän kansalaiskeskustelun, josta ei itänaapurin 

kuitenkaan tarvitse olla huolissaan. Koiviston pääasiallinen sanoma oli edelleen sama, jonka 

hän oli tuonut esille jo aikaisemmissa yhteyksissä. Toisin sanoen Koivisto korosti Jeltsinille, 

ettei virallisella Suomella ole vaatimuksia rajojen suhteen.199 

Mauno Koivisto kiteyttää omaa ajatteluaan eri toten Baltian maiden 

itsenäistymispyrkimyksien aikana suhteessa Neuvostoliittoon omassa muistelmateoksessaan 

Historian tekijät, kaksi kautta II. Siinä Koivisto toteaa yksiselitteisesti, että Suomen ja 
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Neuvostoliiton suhteet olivat tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä eivätkä nämä suhteet 

saaneet olla sellaisia, että ne olisivat voineet vahingoittaa Suomea.200 Tästä näkökulmasta 

tarkasteltuna on ymmärrettävää, että vaikka Eurooppa muuttui voimakkaasti 1980- ja -90-

lukujen taitteessa ei viime sotien jälkeisiä alueluovutuksia otettu esille, vaan koko silloisen 

hallituksen ja presidentin yksituumaisuudessa ne asiat todettiin loppuunkäsitellyiksi todeten 

sen olevan yksinomaan Suomen etujen mukaista.201 Koiviston mukaan ei millään tavoin 

ollut moraalitonta, vaikka ensisijaisesti kaikessa toiminnassa etusijalla olivat Suomen omat 

intressit, jos sen myötä päästiin parhaaseen mahdolliseen kokonaishyötyyn koko maan 

kannalta asiaa katsoen.202 

Koivistoa presidenttinä seurannut Martti Ahtisaari ohjasi keskustelua luovutetusta 

Karjalasta uusille uomille, sillä kysymys luovutetusta Karjalasta palautui pikkuhiljaa myös 

osaksi poliittista keskustelua. Ahtisaaren linja poikkesi täysin edeltäjänsä linjasta, sillä 

Ahtisaari ei koskaan kieltänyt käymästä keskustelua Karjalan palauttamisesta. 

Huomionarvoista Ahtisaareen presidenttikaudelle oli myös se, että Karjalan Liitto aktivoitui 

tällöin erityisellä tavalla Karjalan kysymyksen tiimoilta erilaisine selvityksineen ja 

eduskunnassa järjestettyine seminaareineen. Martti Ahtisaari teki myös pienimuotoista 

historiaa, sillä osallistuessaan kesäkuussa 1999 Karjalan Liiton kesäjuhlille oli hän liki 40 

vuoteen ensimmäinen presidentti, joka osallistui kyseiseen tapahtumaan. Ahtisaareen 

osallistuminen ei rajoittunut pelkkään vierailuun juhlilla, vaan hän piti siellä myös puheen, 

jossa hän omalta osaltaan linjasi virallisen Suomen tavoitteita suhteessa luovutettuun 

Karjalaan.203 

Sinänsä Ahtisaaren suhde Venäjään oli varsin paljon mutkattomampi kuin edeltäjänsä. 

Ahtisaaren suhdetta Boris Jeltsinin luotsaamaan Venäjään voidaan kuvata normaaliksi 

suhteeksi naapurimaahan. Toisin sanoen tämän suhteen taustalla ei ollut menneiden aikojen 

pelkoa eikä myöskään sitä pakonomaista naapurin huomioimista, joka oli alati läsnä 

Suomen poliittisessa toiminnassa Neuvostoliiton olemassaolon aikana. Ahtisaari korosti 

suhteessa Venäjään ennen kaikkea yhteistyön mahdollisuutta eikä siis naapurimaasta 

koituva mahdollinen uhka ollut päällimmäisenä presidentin mielessä. Ahtisaari korosti 

ajattelussaan sitä, että Suomi oli EU:n myötä liittynyt osaksi läntisiä mekanismeja ja 

toteuttaa sitä yhteistä politiikkaa joka yhteisesti EU:n toimesta kulloinkin määritellään. 
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Käytännössä tämän on katsottu tarkoittavan sitä, että vanha suomalaisen 

puolueettomuuden aikakausi oli ohitse.204 

Ahtisaaren kannanotot varsinaisessa Karjalan kysymyksessä ovat olleet varsin maltillisia. 

Puheessaan kotiseutuliikkeen 100-vuotisjuhlassa Lohjalla kesäkuussa 1994 Ahtisaari korosti 

kotiseudun merkitystä ottaen esille luovutetun Karjalan siirtolaiset ja heidän istuttamisensa 

siirtolaisina osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Ahtisaari ei kuitenkaan millään tavoin 

puheessaan puhu luovutetun alueen palauttamisesta eikä mainitse alueen kuuluvan 

Suomelle. Pikemminkin Ahtisaaren puhetta voi tulkita siten, että historialliset tapahtumat ja 

niistä aiheutuvat muuttoliikkeet ovat eräänlainen historiallinen jatkumo eivätkä suinkaan 

ilmiöinä ainutkertaisia.205 

Suoranaisesti itse Karjalan luovutettuihin alueisiin Ahtisaari otti kantaa Seura-lehden 

haastattelussa vuoden 1994 syyskuussa toteamalla, ettei Suomella ole minkäänlaisia 

vaatimuksia Karjalan suhteen, vaikka Karjalasta voidaankin keskustella.206 Eräs 

mielenkiintoinen yksityiskohta Ahtisaareen 60-vuotispäiviensä yhteydessä pitämässään 

kiitospuheessa diplomaattikunnan vanhimmalle latvialaiselle suurlähettiläs Anna Zigurelle, 

oli se että Ahtisaari käytti termiä luovutettu Karjala puhuessaan juuristaan kyseisen 

kiitospuheen yhteydessä.207 Eli Ahtisaaren suhde luovutettuun Karjalaan oli kaiketi varsin 

neutraali siitäkin huolimatta, että hänen syntymäkaupunkinsa oli Viipuri. 

Puhuessaan Eurooppa-päivä tilaisuudessa Turussa toukokuussa 1999 korosti Ahtisaari 

EU:n merkitystä rauhan rakentajana Euroopassa. Ahtisaaren puhe ajoittui ajankohtaan, 

jolloin Eurooppa kärsi Kosovon tragediasta. Puheessaan Ahtisaari tuomitsi nationalismin 

suhteettomia kärsimyksiä aiheuttavana voimana verraten Kosovon albaanien tilannetta 

kotiseutunsa menettäneiden karjalaisevakoiden tilanteeseen. Ahtisaaren puheesta voidaan 

nähdä kaiketi lievä hienovarainen moite myös menneen Neuvostoliiton suuntaan hänen 

rinnastaessa Kosovon kärsimysnäytelmän luovutetun Karjalan tapahtumiin.208 

Kritiikkiä nationalismia kohtaan Ahtisaari oli esittänyt jo aiemminkin, sillä puhuessaan 

syyskuussa 1997 Vilnassa rauhan ja yhteistyön merkeissä järjestetyssä konferenssissa, lainasi 

                                                             
204 Merikallio et al 2011, 279–280. 
205 Presidentti Martti Ahtisaaren puhe kotiseutuliikkeen 100-vuotisjuhlassa Lohjalla 19.6.1994. 
http://www.eilen.fi/fi/1996/?language=fi. Luettu 23.8.2014. 
206 Presidentti Martti Ahtisaaren haastattelu Seura-lehdessä 5.9.1994. 
http://www.tpk.fi/ahtisaari/haastattelut/Seura_5.9.94.html. Luettu 23.8.2014 
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23.6.1997. http://www.tpk.fi/ahtisaari/puheet-1996/P970608.dien.html. Luettu 24.8.2014 
208 Presidentti Martti Ahtisaaren puhe Eurooppa-päivän tilaisuudessa Turussa 8.5.1999 
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hän Ranskan entisen presidentin Francois Mitterrandin varoitusta kiihkonationalismin 

turmiollisuudesta. Puheessaan Ahtisaari nosti esille sen, kuinka Eurooppa on ollut jokaisen 

elämään jollain tapaa vaikuttavien muutosten kourissa viimeisen 1990-luvun aikana. 

Ahtisaaren näkemyksen mukaan Euroopan menneisyyttä ei voida pyyhkiä ihmisten mielistä 

noin vain, mutta siitä on ennen kaikkea voitava ottaa opiksi.209 

Karjala Liiton kesäjuhlissa kesäkuussa 1999 Vaasassa Ahtisaari kävi luonnollisesti 

kesäjuhlien teemaan liittyen läpi luovutettua Karjalaa ja sen merkitystä laajemminkin. 

Puheessaan Ahtisaari totesi luovutetun Karjalan menetyksen olevan monien suomalaisten 

mielestä historiallinen vääryys, joka ei katoa mielistä edes ajan myötä. Ahtisaari näki 

karjalaisuuden olevan osa suomalaista identiteettiä pitäen karjalaisuutta ja karjalaista 

kulttuuria pitkälle identiteettikysymyksenä aikansa Suomessa. Edelleen Ahtisaari korosti 

karjalaisuuden olevan yksi osa eurooppalaisuutta siinä missä ovat muutkin eurooppalaiset 

kulttuurit. Karjala rajamaana idän ja lännen välissä monine erilaisine 

kulttuurikohtaamisineen, on Ahtisaaren mukaan luonut karjalaisista ihmisistä jo 

lähtökohdiltaan suvaitsevaisia ja muita kulttuureja hyväksyvän asenteen. Pääasiassa 

Ahtisaari korosti puheessaan juuri tämän karjalaisen kulttuurin säilyttämistä sukupolvelta 

toiselle sekä sitä yhteistyötä, jonka tiimoilta EU ja Venäjä voivat yhteistyössä kehittää 

Karjalaa ilman perinteisiä jakolinjoja. Ahtisaaren mukaan Karjalan kysymyksestä on 

kuitenkin voitava keskustella avoimesti eikä kansalaiskeskustelua aiheesta saa haudata, sillä 

Karjala on ollut hyvin merkittävä osa suomalaisen identiteetin luomista 1800-luvun lopun 

karelianismeineen.210 

Pääsääntöisesti Ahtisaaren puheet ja haastattelut käsittelevät kuitenkin huomattavan paljon 

Euroopan Unionia ja sen myötä keskinäistä eurooppalaista yhteistyötä sekä yhteistyötä 

ennen kaikkea myös Venäjän kanssa unohtamatta myöskään Euroopan ulkopuolista 

maailmaa. Ahtisaaresta voitaneenkin todeta, että hän keskittyi toimikaudellaan 

ennakkoluulottomasti huomattavan paljon laajoihin kenties jopa globaaleihin 

kokonaisuuksiin eikä hänen toimintansa tärkeimpänä prioriteettina ollut menneen 

lähihistorian suomalaisen näkökulman mukaisten vääryyksien oikominen.  

                                                             
209 Presidentti Martti Ahtisaaren puhe kansojen rinnakkaiseloa ja sovintoa koskevaan kansainväliseen 
konferenssiin liittyvällä lounaalla Vilnassa 5.9.1997 http://www.tpk.fi/ahtisaari/puheet-
1996/P9709.vilnasu.html. Luettu 24.8.2014. 
210 Presidentti Martti Ahtisaaren puhe karjalaisten kesäjuhlassa Vaasassa 19.6.1999 
http://www.eilen.fi/fi/2292/?language=fi. Luettu 23.8.2014. 
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Kenties Ahtisaaren ajattelun voisi lyhyesti kiteyttää sanoihin, jotka hän toi esille Ukrainan 

presidentti Leonid Kutshmalle pitämässään puheessa: ”Geopolitiikka ei tarjoa vastausta tämän 

päivän ongelmiin. Ratkaisevaa on talous ja poliittinen vakaus.”211 

Vuonna 1979 eduskuntaan valittu ja useaan otteeseen myös ministerinä toiminut Tarja 

Halonen valittiin vuoden 2000 presidentinvaaleissa Suomen ensimmäiseksi 

naispresidentiksi. Toisin kuin edeltäjänsä Ahtisaari, oli Halonen suomalaisen politiikan 

konkari ja hänen poliittisen uransa juuret juonsivat vielä aikaan, jolloin Neuvostoliitto oli 

voimissaan. 

Karjalan kysymys ei jättänyt rauhaan myöskään taiteista ja kulttuurista kiinnostunutta 

pasifistiksikin tituleerattua ja arvoliberaalina pidettyä Tarja Halosta. Hän joutui jo 

vaalikampanjansa aikana ottamaan kantaa Karjalan kysymyksen esillä pitämiseen eikä 

omassa vaalikampanjassaan tyrmännytkään keskustelua luovutetusta Karjalasta.212 Halonen 

vieraili valituksi tulemisensa jälkeen ensi kertaa Venäjällä presidentti Vladimir Putinin 

vieraana kesällä 2000 eikä vierailu ei jäänyt vaille Karjalan kysymyksen esilletuloa. Paikalla 

ollut suomalainen media otti kysymyksen rajoista esille ärsyttäen sillä Putinia. Venäjän 

presidentti totesikin varsin yksiselitteisesti, ettei kyseisen aiheen esillä pitäminen tule 

ainakaan parantamaan jo varsin hyvälle tasolle edenneitä Suomen ja Venäjän välisiä 

suhteita. Myös Halonen otti asiaan kantaa samassa tilanteessa todeten sen, että suomalaisten 

ja venäläisten kesken voidaan ylläpitää keskustelua kaikista niistä asioista, jotka nähdään 

tarpeelliseksi kuitenkin kunnioittaen sitä, mikä oli heidän edeltäjiensä taholta maiden välille 

rakentunut. Samassa yhteydessä Halonen esitti sovinnollisuudesta huolimatta kuitenkin 

tietyllä tavalla kärjekkään kritiikin maailmansodan jälkeistä rauhansopimusta kohtaan 

kyseenalaistaen sen oikeudenmukaisuuden.213 

Myös presidentti Halonen vieraili Karjalan Liiton tapahtumassa edeltäjänsä tavoin. 

Pitämässään puheessaan Karjalan Liiton juhlaseminaarissa keväällä 2010, Halonen käsitteli 

luovutettua Karjalaa lähinnä pelkästään kulttuurisesta näkökulmasta. Puheessaan Halonen 

korosti lähialueyhteistyön ja Suomen johdolla tehtävän Suomen ja Venäjän välisen 

vuorovaikutuksen merkitystä sekä sillä saavutettavaa karjalaisen kulttuurin ja perinteen 

säilymistä.  Sinänsä Halonen ei puheissaan tuo esille varsinaista Karjalan kysymystä, vaikka 

                                                             
211 Presidentti Martti Ahtisaaren puhe Ukrainan presidentti Leonid Kutshman isännöimällä juhlaillallisella 
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ottikin kantaa esimerkiksi sotasyyllisyyskysymykseen todeten sen olleen 

epäoikeudenmukainen ja lähinnä poliittinen prosessi, joka oli pakon sanelema.214 

Presidentti Tarja Halosen julkisissa puheissa ja haastatteluissa päähuomio kohdistuu EU:n 

turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan sekä sen kehittämiseen. Keskeisenä teemana Halosen 

puheissa ja haastatteluissa nousee esiin myös NATO:n rooli eurooppalaisessa 

turvallisuuskentässä. Kolmas keskeinen aihe Halosella on YK ja sen toimenkuva 

globalisoituvassa maailmassa. Karjalan kysymys tai luovutettu Karjala ei missään vaiheessa 

nouse Halosella keskeiseen rooliin. Tietyllä tavalla Halonen suuntautuu ihan samoin kuin 

edeltäjänsä huomattavan paljon laajempiin kokonaisuuksiin ja kaiketi voitaneen sanoa 

Halosesta kuten hänen edeltäjästäänkin, ettei puhdas kansallisvaltioajattelu ole enää heidän 

ideologiansa ytimessä. 

Tarja Halosta presidenttinä seurasi kokoomustaustainen Sauli Niinistö vuonna 2012. Kuten 

Halosenkin, olivat myös Niinistön taustat pitkälti suomalaisessa politiikassa. Vuonna 1987 

eduskuntaan valitun Sauli Niinistön on tehnyt suomalaisille tunnetuksi kenties hänen 

pestinsä pitkäaikaisimpana suomalaisena valtionvarainministerinä.  

Julkisissa esiintymisissään Niinistö linjaa varsin selkein sanakääntein virallisen Suomen 

ulkopoliittista linjaa, jonka piiriin Karjalan kysymyskin on asetettava. Eri tahojen kritiikin 

kohteeksi joutuneet Niinistön edeltäjät saivat Niinistöltä myös synninpäästön hänen 

puhuessaan Tamminiemessä maaliskuun lopulla 2012. Puheessaan Niinistö korosti sitä, 

kuinka jokainen Suomen presidentti on luotsannut Suomen läpi ainutlaatuisessa 

historiallisessa tilanteessa. Erikseen Niinistö nosti aikaisemmista presidenteistä esiin Mauno 

Koiviston, antaen hänelle arvostuksensa siitä työstä, jonka Koivisto teki isänmaan eteen 

varsin vaikeassa tilanteessa Neuvostoliiton hajoamisprosessin aikana. Niinistön mukaan 

vuosikymmenten mittainen ulkopoliittinen jatkuvuus on ollut tärkeä tekijä Suomen 

kasvussa menestyneeksi hyvinvointivaltioksi.215 

Puhuessaan Tukholman kauppakorkeakoululla huhtikuussa korosti Niinistö Suomen 

ulkopoliittisen puolueettomuuden luonnollisuutta siinä kontekstissa, jonka Neuvostoliitto 

naapurina Suomelle aikoinaan muodosti. Niinistö piti täten puolueettomuuden valintaa 

                                                             
214 Presidentti Tarja Halosen puhe Karjalan Liiton juhlaseminaarissa 20.4.2010 
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puhtaana realismina.216 Niinistön puheissa korostuu toistuvasti keskeisenä elementtinä 

useaan eri otteeseen Suomen ja Venäjän keskinäisten suhteiden tärkeys. Näitä suhteita 

Niinistö pitää suomalaisen ulkopoliittisen ajattelun punaisena lankana. Hyvät suhteet 

itäiseen naapuriin sen lisäksi, että ne ovat turvallisuuden takuu, ovat ne myös keskinäisen 

kaupankäynnin ja sen myötä suomalaisen hyvinvoinnin perusedellytys.217 Kuten Niinistö 

uudenvuodenpuheessaan 2013 kiteytti linjaansa toteamalla, ettei suomalainen ulkopolitiikan 

linja ”iskusanoja eikä äkillisiä ohjausliikkeitä kaipaa”.218 

Vaikka edellä mainitut puheet eivät varsinaisesti kosketa Karjalan kysymystä, ovat ne 

mielestäni osana suurempaa kokonaisuutta linjaamassa sitä, kuinka Karjalan kysymykseen 

tulisi Niinistön mukaan suhtautua. Myös tätä samaa linjaa Niinistö piti esillä puhuessaan 

kesällä 2013 karjalaisten kesäjuhlilla Porissa. Puhe käsitteli karjalaisten rajamaana historian 

saatossa kokemia raskaita vastoinkäymisiä, sen rikasta kulttuuria sekä karelianismin ajan 

tänäkin päivänä merkittävien suomalaisten taitelijoiden saamia vaikutteita. Merkille pantavaa 

Niinistön puheessa oli se, että hän nosti esille Urho Kekkosen aikanaan 1960-luvulla 

antaman hiljaisen tuen karjalaiselle väelle nostaen kuitenkin esille samassa yhteydessä 

Kekkosen sanoman heille: ”koettaisitte järjestää toimintanne niin, ettei maan hallituksella ja 

presidentillä ole tästä ikävyyksiä” korostaen vielä erikseen sitä, että tämä vuosikymmeniä 

takaperin annettu ohje on toteutunut mallikkaasti.219 

Suoranaisesti luovutetun Karjalan palauttamiseen Niinistö otti kantaa helmikuussa 2013 

vieraillessaan Moskovassa. Sikäläisellä Eho Moskvyi-radioasemalla pidetyssä tilaisuudessa 

paikan päällä olevat toimittajat sekä myös radioaseman kuuntelijat sähköpostin välityksellä 

kyselivät Niinistöltä niin kohua herättäneestä silloisesta lapsihuoltajuuskiistasta, NATO:oon 

liittymisestä kuin viisumivapaudestakin Suomen ja Venäjän välillä. Tilaisuudessa nostettiin 

                                                             
216 Presidentti Sauli Niinistön puhe Tukholman kauppakorkeakoululla 17. huhtikuuta. 
2012http://www.presidentti.fi/public/default.aspx?contentid=246876&nodeid=44810&contentlan=1&cultu
re=fi-FI. Luettu 22.9.2014. 
217 Presidentti Sauli Niinistön puhe maanpuolustuskurssiyhdistyksen turvallisuuspolitiikan illassa 17.1.2013. 
http://www.presidentti.fi/public/default.aspx?contentid=267764&nodeid=44810&contentlan=1&culture=fi
-FI. Luettu 22.9.2014 
218 Presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe 1.1.2013. 
http://www.presidentti.fi/public/default.aspx?contentid=266178&nodeid=44810&contentlan=1&culture=fi
-FI. Luettu 22.9.2014.  
219 Presidentti Sauli Niinistön juhlapuhe Karjalaisilla kesäjuhlilla Porissa 15.6.2013. 
http://www.presidentti.fi/public/default.aspx?contentid=278668&nodeid=44810&contentlan=1&culture=fi
-FI. Luettu 22.9.2014. 
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esille myös suomalaisten mahdolliset luovutetun Karjalan palauttamisvaatimukset, joihin 

Niinistön vastaus oli selkeästi ei.220 

2.2. Pragmaattista ulkopolitiikkaa 

Tultuaan valituksi presidentiksi Mauno Koivisto halusi laajentaa sitä joukkoa, joka 

osallistuisi presidentin lisäksi ulkopoliittiseen päätöksentekoon. Koiviston mukaan 

ulkopoliittiseen päätöksen tekoon tulisi osallistua ulkoasiainvaliokunnan, ulkoministerin ja 

ennen kaikkea myös pääministerin. Koivisto korosti erityisesti juuri pääministerin roolia 

todeten, että parlamentaarisessa järjestelmässä pääministerillä tulee olla myös 

ulkopoliittinen roolinsa.221 Näkemykseni mukaan Karjalan kysymys ja siitä käyty keskustelu 

kytkeytyy osaksi ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, joten koivistolaisen näkemyksen mukaisten 

ulkopoliittisten toimijoiden kannanottoja Karjalan kysymyksen tiimoilta ei voi jättää 

huomioimatta. 

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Suomessa on istunut ennen nykyistä Alexander Stubbin 

kesällä 2014 aloittanutta hallitusta kahdeksan muuta hallitusta. Koiviston toisen 

presidenttikauden aikana tapahtuneen Neuvostoliiton hajoamisen aikana Suomen 

pääministerinä toimi keskusta-kokoomus vetoisessa hallituksessa keskustalainen Esko Aho. 

Ahoa pääministerinä seurasi vuodesta 1995 aina vuoden 2003 kevääseen saakka Paavo 

Lipponen (SDP). SDP:n jälkeen pääministeripuolueena oli seuraavan kahdeksan vuoden 

ajan keskusta. Keskustavetoista hallitusta johti ensin lyhyen aikaa Anneli Jäätteenmäki, sen 

jälkeen liki seitsemän vuotta Matti Vanhanen ja lopuksi vuoden verran Mari Kiviniemi. 

Nykyisen kokoomusjohtoisen hallituksen pääministerinä aloitti vuonna 2011 Jyrki Katainen 

luovuttaakseen vallan kesällä 2014 Alexander Stubbille.222 

Neuvostoliiton hajoamisen aikana pääministeriä toiminut Esko Aho oli varsin lojaali 

presidentti Koiviston ulkopoliittiselle linjalle koko hallituskautensa ajan. Myös 

sisäpoliittisesti erittäin vaikeissa olosuhteissa työskennellyt Ahon hallitus saikin presidentti 

Koivistolta erityiskiitokset hallituksen jätettyä tehtävänsä vuoden 1995 eduskuntavaalien 

jälkeen.223 Vaikka pääministeri Aho olikin koivistolaisen linjan takuumies, eikä julkisesti 

askarrellut Karjalan kysymyksen tiimoilta, joutui hänkin keskustelemaan luovutetusta 

                                                             
220 Uutinen venäläisen Eho Moskvyi – radioaseman presidentti Niinistön haastattelusta 
http://yle.fi/uutiset/niinisto_vastaili_venalaisradion_kuuntelijoiden_kysymyksiin/6494029. Luettu 22.9.2014.  
221 Koivisto 1995, 497–499. 
222 Valtioneuvoston verkkosivut - http://valtioneuvosto.fi/tietoa/historiaa. Luettu 10.3.2015. 
223 Koivisto 1994, 342. 
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Karjalasta keväällä 1995 venäläisen kansallismielisen poliitikon Vladimir Zhirinovskin224 

kanssa.225  

Suurimman osan aikaa Aho hallituksen ulkoministerinä toimi jo tuolloin suomalaisen 

politiikan kiisteltynä konkarina mainetta niittänyt Paavo Väyrynen (kesk.). Tammikuussa 

1993 Venäjän ulkoministeri Andrei Kozyrevin vieraillessa Suomessa, kävi hän Väyrysen 

kanssa kahdenkeskisiä epävirallisia keskusteluja Ivalossa.  Keskusteluissa, jotka käsittivät 

Väyrysen mukaan Suomen historiaa, Väyrynen tähdensi kertoneensa suorasanaisesti siitä, 

kuinka Suomessa ajatellaan niistä vääryyksistä, joita Stalinin johtama Neuvostoliitto Suomea 

kohtaan oli tehnyt. Keskustelujen yhteydessä Väyrynen nosti myös esille sen toiveen, että 

näistä tehdyistä vääryyksistä ainakin osa voitaisiin joskus oikaista.226 Ivalon keskustelujen 

jälkeen Väyrynen antoi Helsingissä vierailun tiimoilta virallisen lausunnon, jonka keskeinen 

seikka oli Suomen ulkopoliittisen linjan muuttumattomuus. Väyrysen mukaan tilaisuus ei 

tuolloin ollut sopivan kaltainen kannanottoon luovutetuista alueista.227 

Ulkoministerin virasta toukokuussa 1993 eronnut Väyrynen otti kantaa itse luovutettuihin 

alueisiin kesäkuussa 1993 Karjalaisten kesäjuhlien seminaarissa. Väyrysen kannanoton 

ydinsanoma oli se, että Suomen ja Venäjän välisistä rajoista voidaan neuvotella molempien 

osapuolten niin tahtoessa. Väyrysen mukaan venäläiset olivat kuitenkin jokseenkin selkeästi 

tuoneet esille sen, ettei heillä ole neuvotteluhaluja kyseisen kysymyksen tiimoilta. Väyrysen 

mukaan Suomen ja Venäjän välinen keskinäinen sopimus tarkoitti myös sitä, että kysymys 

rajoista ei ole avoin. Seminaaripuheessaan Väyrynen totesi Suomessa olevan myös tahoja, 

joiden näkemyksen mukaan rajoja ei voida tarkistaa ja vaikka näin voitaisiinkin tehdä, niin 

aluejärjestelyihin ei ole tästäkään huolimatta syytä lähteä. Väyrynen korosti näkemyksenään 

sitä, kuinka edellä mainittujen kannanottojen esittäjät ovat omalla tavallaan nykypäivän 

vankeja, koska uusi eurooppalainen yhdentymiskehitys korostaa puhtaasti alueita vähentäen 

kansallisten rajojen merkitystä tulevaisuudessa entisestään. Kehitys voi kuitenkin johtaa 

                                                             
224 Vladimir Zhirinovski on oikeistonationalistisen Venäjän liberaalidemokraattisen puoleen puheenjohtaja. 
Zhirinovski on ollut presidenttiehdokkaana Venäjän presidentinvaaleissa vuosina 1991, 1996 ja 2000. 
Zhirinovski on niittänyt mainetta muun muassa antisemitistisillä kannanotoillaan, vaikka hän on juuriltaan 
juutalainen. Encyclopedia  Britannica - 
http://academic.eb.com.pc124152.oulu.fi:8080/EBchecked/topic/656945/Vladimir-Zhirinovsky. Luettu 
14.1.2015. 
225 Seppinen 2006, 193. 
226 Väyrynen 1993, 120. 
227 Väyrynen 1993, 121. 
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myös siihen, että tulevaisuudessa alueiden käytöstä ja rajoista voidaan keskustella täysin 

uudelta pohjalta.228 

Väyrynen koki Suomen geopoliittisen aseman olevan Venäjän naapurina poikkeuksellisen 

aran ja näin ollen suomalaisten toiminnan tulisi kohdistua aina siten, ettei se tähtäisi 

lähialueittemme turvallisuuden horjuttamiseen. Venäjän strategisesti hyvin tärkeät kohteet 

Pietarin ja Murmanskin ympäristössä sijaitsevat liki Suomen rajaa ja näitä Venäjälle 

merkityksellisiä alueita vastaan ei Väyrysen näkemyksen mukaan kannata asettaa 

minkäänlaisia uhkatekijöitä.229 Väyrysen oman ulkopoliittisen ajattelun mukaan 

lähialueyhteistyö Venäjän ja Baltian maiden kanssa pitäisi pitää keskeisenä ulkopolitiikan 

teemana samoin kuin Suomen ja Venäjän välisen kaupan saattamista merkittävälle ja 

oleelliselle tasolle. Karjalan kysymystä Väyrynen pitäisi esillä niiden sopimusten puitteissa, 

joita Suomella ja Venäjällä keskenään on.230 

Vuoden 2007 syksyllä Karjalan kysymyksen tiimoilta koettiin Suomessa mielenkiintoinen 

episodi, joka nosti valokeilan 1990-luvun alkupuolen ulkopoliittisen johdon. Kyseisen 

vuoden elokuussa Kainuun Sanomat uutisoi siitä, kuinka Venäjän presidentti Boris Jeltsinin 

hallinto olisi vuoden 1991 lopulla viestinyt epävirallisesti Suomen silloiselle ulkopoliittiselle 

johdolle Koivistolle, Aholle ja Väyryselle Karjalan kysymyksen olleen tuolloin avoin 

kysymys ja luovutetun Karjalan palauttaminen olisi näin luonnollista jatkumoa Baltian 

maiden itsenäistymiselle. Kainuun Sanomien mukaan Suomessa käsitettiin luovutetun 

Karjalan olleen kaupan. Lehden mukaan silloinen presidentti Mauno Koivisto olisi 

asettanut myös salaisen työryhmän pohtimaan mahdollisesta palauttamisesta syntyneitä 

kustannuksia, jotka sitten olisivat osoittautuneet kuitenkin liian hintaviksi. Artikkelin 

kirjoittaja toimittaja Raimo Viirret esitti johtopäätöksenään, että presidentti Koivisto ei 

halunnut tarttua tarjottuun tilaisuuteen siitä syystä, koska hän ei halunnut avoimen 

rajakysymyksen olemassa oloa esteeksi Suomen liittymiselle Euroopan Yhteisöön. Näin 

Viirret antoi ymmärtää, ettei hinta sinänsä olisi ollutkaan ratkaisevin tekijä luovutetun 

Karjalan vastaanottamisen hylkäämiselle.231 

Mauno Koivisto tyrmäsi täysin Kainuun Sanomien väitteet Helsingin Sanomille jutun 

ilmestymisestä seuraavalla viikolla antamassaan haastattelussa. Koivisto korosti 

haastattelussa, ettei minkäänlaisia tarjouksia rajantarkistuksista Neuvostoliiton eikä Venäjän 

                                                             
228 Väyrynen 1993, 122–123. 
229 Väyrynen 1999, 278. 
230 Väyrynen 1993, 145. 
231 Kainuun Sanomat 15.8.2007. 
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taholta tuolloin tehty eikä myöskään minkäänlaisia työryhmiä asetettu hänen toimestaan 

laskemaan mahdollisesta palautuksesta syntyviä kustannuksia. Koivisto totesi myös, ettei 

hänellä ole tietoa myöskään mahdollisista muiden asettamista vastaavista työryhmistä. 

Helsingin Sanomien artikkelin mukaan niin silloinen pääministeri Esko Aho kuin 

ulkoministeri Paavo Väyrynenkin olivat jo aiemmin kertoneet, ettei heillä ole tietoa kyseistä 

Karjala-tarjouksesta. Myös sen hetkiselle istuvalle presidentille Tarja Haloselle asia oli 

lehden mukaan tuntematon. Haastattelussa Koivisto esitti myös huolensa siitä, että moiset 

perättömät asiat saattavat vielä päätyä tulevaisuuden historian oppikirjoihin.232 

Keväällä 1995 käynnistyi kahdeksan vuotta kestänyt SDP:n ja sitä johtaneen Paavo 

Lipposen valtakausi suomalaisessa politiikassa. Lipposta ei voitane syrjäyttää yhtenä 

merkittävien suomalaisten keskustelijoiden joukosta, sillä hänet valittiin vuonna 2002 

Helsingin Sanomien järjestämässä kyselyssä aikansa yhdeksi merkittävimmistä suomalaisista 

keskustelijoista.233  

Karjalan kysymykseen Pääministeri Paavo Lipponen otti kantaa lehtihaastattelussa 

elokuussa 1995 todeten suorasanaisesti, ettei Suomi ole kiinnostunut samaan takaisin 

Neuvostoliitolle luovutettua Karjalaa. Lipposen mukaan Suomi ei ole myöskään siinä 

tapauksessa kiinnostunut Luovutetusta alueesta, vaikka sitä erityisesti tarjottaisiin Suomelle. 

Edelleen Lipponen tuomitsi koko keskustelun ja totesi koko keskustelun kyseistä aiheesta 

ajan haaskaukseksi.234  

Helsingin Sanomat teki eduskuntavaalien alla helmikuussa 1999 kyselyn puoleen 

puheenjohtajille. Yksi kysymyksistä koski luovutettua Karjalaa koskevia mahdollisia 

neuvotteluja eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan uuden hallituksen toimesta. 

Lipposen pysyi vastauksessaan aikaisemmilla linjoilla kyseenalaistaen mahdollisten 

neuvotteluiden järkevyyden poliittisesta näkökulmasta katsoen ja sekä epäillen samalla koko 

palautuksen mielekkyyttä talouden näkökulmasta katsoen.235  

Karjalan kysymystä sivuttiin myös Paavo Lipposen ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin 

keskusteluissa Putinin valtiovierailun yhteydessä syyskuussa 2001. ProKarelia-

verkkosivuston mukaan pääministeri Lipponen olisi tällöin keskustellut presidentti Putinin 

kanssa ilmaisten hänelle kiitoksen siitä, että hän ymmärtää kuinka tärkeä asia luovutettu 

Karjala on suomalaisille. Kenties Lipposen ilmaisema kiitos Putinille sai pontimensa Putinin 
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valtiovierailua Suomeen sävyttäneistä luovutetun Karjalan palauttamiseen liittyvistä 

mielenilmaisuista.236 

Pääministeri Lipposen suhde Karjalan kysymykseen heijastelee pitkälle sitä poliittista 

ideologiaa, jonka hän omaksui jo 1960-luvulla ja joka jalostui myöhemmin 2000-luvulla 

Suomen ollessa jo osana Euroopan Unionia. Lipposen ulkopoliittisen ajatusmaailmaan 

pääteesien mukaan Suomen ulkopolitiikan on oltava aktiivista rauhanpolitiikkaa, jonka 

päämääränä on ensisijaisesti Suomen turvallisuuden takaaminen.237 Lipponen määrittelee 

ulkopolitiikkaan liittyviksi keskeisiksi elementeiksi myös ulkomaisen kauppapolitiikan 

hoidon yhdessä sisäpoliittisen vakauden kanssa.238 Lipposen näkemyksen mukaan monet 

poliittiset ilmiöt ovat muutoskohdassa 2000-luvulla. Suomen näkökulmasta merkittävintä 

tässä on kaksinapaisen maailmanjärjestyksen muuttuminen moninapaiseksi, jossa uusina 

toimijoina voidaan nähdä niin Länsi-Eurooppa, Japani kuin Kiinakin. Maailmanjärjestyksen 

tärkeys painottuu tulevaisuudessa talous-, kehitys- ja ympäristökysymysten ympärille. Tästä 

johtuen globaali keskinäisriippuvuus tulee olemaan tulevaisuutta ja kansallisvaltioiden 

merkitys integroituvassa maailmassa menettää merkitystään.239 Edelleen Lipponen piti 

erityisen tärkeänä sitä, ettei Suomi joudu olemaan minkäänlaisissa selkkauksissa 

lähialueillaan. Toisin sanoen Suomen on pystyttävä kaikessa toiminnassaan säilyttämään 

hyvä suhteet naapuriinsa Venäjään, joka on äärettömän tärkeä kansallinen etu.240 

Ulkopoliittisen ajattelun on Lipposen mukaan oltava puhtaasti pragmaattista ja tästä 

osoituksena oli muun muassa YYA-sopimuksen muuttaminen siltä osin, kun se kosketti 

Saksan ja Suomen suhdetta.241 Yhteistyö Venäjän ja EU:n kanssa oli Lipposelle tärkeä asia. 

Lipposen mukaan Itämeren maiden välinen kauppa kasvaa tulevaisuudessa 

moninkertaiseksi ja tämä edellyttää olemassa olevan infrastruktuurin parantamista aina 

Murmanskista ja Arkangelista Baltiaan saakka ulottuvalla alueella. Lipposen mukaan EU:n 

energiariippuvaisuus Venäjän kaasusta edellyttää uuden kaasuputken rakentamista Itämeren 

alueen läpi kaasun jakelun helpottamiseksi. Lipposen vision mukaan tulevaisuudessa pitäisi 

rakentaa yhteinen kaasu- ja sähköverkosto liittämään kaikki Itämeren valtiot yhteen.242 
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Karjalan kysymyksen tarkastelemien Lipposen poliittista ideologiaa vasten selittää hyvin 

pitkälle hänen suhtautumisensa luovutetun Karjalan palauttamiseen. Lipposen 

ajatusmaailmasta voi löytää kolmea keskeistä seikkaa, jotka tekevät Karjalan kysymyksestä 

menneen ajan asian. Toisin sanoen ulkopoliittinen ideologia suhteessa naapurimaahan 

Venäjään, integraatio niin Eurooppaan kuin Itämeren valtioihinkin ja tämän myötä 

kansallisvaltioiden merkityksen väheneminen ovat seikkoja, jotka eivät puolla millään 

muotoa vaateita luovutetusta Karjalasta tai edes keskustelua aiheesta. Yksinkertaisesti 

voitaneen sanoa, että luovutettu Karjala oli Lipposen ajattelussa korkeintaan pelkkä detalji, 

johon ei sopinut tuhlata voimavaroja. 

Suomen pitkäaikaisin ulkoministeri Erkki Tuomioja (SDP) on hoitanut ulkoministerin 

tehtäviä ensin niin Paavo Lipposen, Anneli Jäätteenmäen kuin Matti Vanhasenkin 

vetämissä hallituksissa vuodesta 2000 vuoteen 2007 ja edelleen vuodesta 2011 eteenpäin 

Jyrki Kataisen hallituksessa ja myöhemmin Kataisen erottua pääministerin virasta hänen 

jatkajansa Alexander Stubbin hallituksessa. Tuomiojan poliittisen juuret juontuvat jo 

kaukaa, sillä hänet valittiin ensimmäisen kerran eduskuntaan vuonna 1970. Erkki 

Tuomiojan isän, niin edistyspuoluetta kuin vapaamielisten liittoakin edustaneen Sakari 

Tuomiojan poliittinen ura oli mittava, sillä hän toimi useita eri kertoja ministerin - muun 

muassa pääministerinä 1953–54 - tehtävissä sotien jälkeisessä Suomessa. Sakari Tuomioja 

oli myös kokoomuksen presidenttiehdokkaana vuoden 1956 presidentinvaaleissa. Myös 

Tuomiojan molemmat isoisät Walto W. Tuomioja (Edistyspuolue) ja Sulo Wuolijoki (SDP) 

sekä äidin puolen isoäiti Hella Wuolijoki (SKDL) ovat toimineet aikoinaan 

kansanedustajina.243 

Karjalan kysymyksen kanssa Erkki Tuomioja joutui tekemiseen vastatessaan 

ulkoministerinä ja hallituksen edustajana kansanedustaja Risto Kuisman (SDP) joulukuussa 

2004 tekemään kirjalliseen kysymykseen Karjalan palauttamisesta. Kuisman kysyi 

hallitukselta, että onko se millään tavoin varautunut omalta osaltaan ottamaan esille viime 

sodissa menetettyjen alueiden asioiden hoidon ja onko hallituksella minkäänlaisia 

suunnitelmia siitä, kuinka menetettyjen alueiden palauttaminen voitaisiin toteuttaa sekä 

edelleen, että onko Venäjän keskusteluhalukkuus luovutetuista alueista lisääntynyt vuoden 

1999 jälkeen.244 

                                                             
243 Erkki Tuomiojan verkkosivut - http://tuomioja.org/henkilotiedot/. Luettu 29.11.2014. 
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Vastauksessaan Tuomioja vetosi vuonna 1947 solmittuun Pariisin rauhansopimukseen 

Neuvostoliiton ja Suomen rajoista sekä siihen, että näitä rajoja ovat molemmat osapuolet 

sitoutuneet noudattamaan ETYK:n päätösasiakirjojen mukaisesti. Tuomioja totesi 

vastauksessaan vielä, ettei Suomella ole aluevaatimuksia minkään maan suhteen eikä 

hallituksella ole aikomusta ottaa aluekysymyksiä esille Venäjän kanssa. Vastauksen mukaan 

paras lähtökohta luovutettujen alueiden kehittämiselle on se lähialueyhteistyö, jonka Suomi 

on Venäjän kanssa solminut. Vastauksessaan Tuomioja ei sulkenut pois rajojen 

muuttamismahdollisuutta molempien osapuolten niin halutessa, mutta sanoi tämän 

edellyttävän Venäjältä keskusteluhalukkuutta, joka ei ole lisääntynyt vuoden 1999 jälkeen.245 

Toistamiseen Tuomioja joutui ulkoministerinä kosketuksiin Karjalan kysymyksen kanssa 

perussuomalaisten (PS) kansanedustajan Olli Immosen tehdessä kirjallisen kysymyksen 

hallitukselle syyskuussa 2012 Neuvostoliiton anastamien maa-alueiden palauttamisesta 

takaisin Suomelle. Kysymyksessään Immonen nosti esille ETYK:n päätösasiakirjan 

antaman mahdollisuuden rajojen muuttamiseen molempien osapuolien niin halutessa. 

Immosen mukaan Suomella olisi ollut käynnissä olevan palautuskeskustelun myötä esittää 

Venäjälle konkreettisia keinoja, joilla luovutettuja alueita olisi saatu elinvoimaisiksi. Edelleen 

Immosen mukaan Suomella olisi ollut mahdollisuus saada luovutetut alueet takaisin 

Neuvostoliiton hajoamisen myötä ihan samoin kuin Baltian maat saivat itsenäisyytensä 

takaisin, mutta Neuvostoliiton hajoamisen aikaan presidenttinä toimineen Mauno 

Koiviston haluttomuus luovutettujen alueiden palauttamiseen oli ollut tämän esteenä. 

Kysymyksensä yhteydessä Immonen esitti näkemyksenään sen, että palautuksesta koituvat 

noin 20–30 miljardin euron kustannukset246 olisivat maksaneet itsensä takaisin alueelle 

muuttavan suomalaisväestön, kotimaisten ja ulkomaisten investointien sekä alueen 

rikkaiden luonnonvarojen myötä. Immosen kysymyksessään esittämä kritiikki kohdistui 

suomalaiseen ”jälkisuomettuneeseen” ilmapiiriin ja aikaisempien hallitusten saamattomuuteen 

menetettyjen alueiden palautuksen suhteen sekä myös mediaan, joka Immosen mukaan oli 

suorastaan tarkoituksella johtanut harhaan menetetyistä alueista käytävää keskustelua ja 

yleistä mielipidettä. Edellä mainitun perusteella Immonen kysyi hallitukselta sen 

halukkuutta ryhtyä toimenpiteisiin menetettyjen alueiden takaisinsaamiseksi sekä myös 

                                                             
245 Ulkoministeri Erkki Tuomiojan vastaus kirjalliseen kysymykseen 964/2004. 
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_964_2004_p.shtml#VASTAUS. Luettu 29.11.014 
246 Immonen viittaa kysymyksessään sekä ulkoasiainministeriön virkamies Jaakko Blombergin ilmoittamaan 
Venäjän vaatimaan hintaan luovutetusta Karjalasta että ProKarelian vuonna 1999 teettämään laskelmaan 

palautuksen kustannuksista. 
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halukkuutta tehdä selkoa 1990-luvun alussa mahdollisesti käydyistä epävirallisista Venäjän 

kanssa käydyistä Karjalan palauttamisesta koskevista neuvotteluista.247 

Ulkoministeri Tuomiojan vastaus noudatteli hyvin pitkälle samaa kaavaa kuin vastaus Risto 

Kuisman vastaavaan kysymykseen vuonna 2004. Vastauksessaan Tuomioja totesi, ettei 

Suomella ole aluevaatimuksia minkään maan suhteen eikä Suomi tule ottamaan 

aluekysymystä esille Venäjän kanssa eikä Suomella ole myöskään minkäänlaisia 

suunnitelmia aluepalautusten toteuttamisen suhteen. Mahdollisista salaisista neuvotteluista 

ja niiden selvittämisestä Tuomiojan totesi, ettei niiden selvittäminen ole hallituksen mukaan 

tarkoituksenmukaista, vaan se on tulevaisuudessa pikemminkin historian tutkijoiden 

tehtäväkenttää kuuluva asia.248 

Kolmannen kerran Tuomioja joutui ulkoministerinä kosketuksiin Karjalan kysymyksen 

kanssa joutuessaan vastaamaan Olli Immosen jälleen maaliskuussa 2014 tekemään 

kirjalliseen kysymykseen suomalaisevakkojen omaisuuden restituutiosta eli entisten 

oikeuksien palauttamisesta. Immosen mukaan noin 450 000 suomalaista menetti 

käytännössä lähes kaiken omaisuutensa joutuessaan pakenemaan sodan jaloista 

Neuvostoliitolle pakkoluovutetuilta alueilta. Neuvostoliitto ja sittemmin Venäjä ei ole 

millään tavalla korvannut tai palauttanut evakoiden menettämää omaisuutta, joten 

restituutio ei ole Immosen mukaan toteutunut millään tavoin, vaikka Suomen valtio onkin 

maksanut evakoille korvauksia sosiaali- ja yritystukina pika-asutuslain ja maanhankintalain 

mukaisesti. Kysymyksessään Immonen korosti, ettei evakoiden omistusoikeus 

kansainvälisen lain, kahdenvälisten sopimusten tai Neuvostoliiton ja Venäjän tai 

Suomenkaan perustuslain mukaan ole rauennut menettämäänsä omaisuuteen nähden eikä 

tämä omistusoikeus ole myöskään siirtynyt muille tahoille alueluovutuksista huolimatta. 

Perusteissaan Immonen viittasi pääsääntöisesti vuonna 1907 solmittuun Haagin 

sopimukseen249 sekä tämän lisäksi vielä muun muassa vuoden 1920 Séversin 

rauhansopimukseen, jossa silloiset ympärysvallat sitoutuivat säännöksiin korvauksista ja 

kansalaisten paluusta koteihinsa. Kysymyksensä perusteissa Immonen vetosi edelleen myös 

vuoden 1933 sodanvastaiseen sopimukseen sekä vuoden 1948 YK:n ihmisoikeuksien 

julistukseen ja Euroopan neuvoston vuodelta 1950 olevaan ihmisoikeussopimukseen ja 

                                                             
247 Kansanedustaja Olli Immosen kirjallinen kysymys KK 658/2012. 
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_658_2012_p.shtml. Luettu 19.12.2014. 
248 Ulkoministeri Erkki Tuomiojan vastaus kirjalliseen kysymykseen KK 658/2012. 
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_658_2012_p.shtml#VASTAUS. Luettu 19.12.2014. 
249 Katso tarkemmin Haagin toisessa rauhankonferenssissa tehdyt sopimukset ja artiklat 46, 53 ja 55. 
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1924/19240011#idp5028448. Luettu 19.12.2014 
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vielä suureen joukkoon muita kansainvälisiä lakeja sekä kansainvälisiä ja kahdenvälisiä 

sopimuksia.250 

Vastauksessaan Tuomioja selitti alueluovutusten perustuvan Neuvostoliiton ja Suomen sekä 

liittoutuneiden välille tehtyyn rauhansopimukseen, joka on kansainvälisoikeudellisesti 

vahvistettu Pariisin rauhansopimuksessa vuonna 1947. Evakkojen omaisuuden 

palauttamisesta Tuomioja totesi Suomen valtion maksaneen korvauksia luovutetuille alueille 

jääneestä omaisuudesta vuosina 1940 ja 1945 säädettyjen korvauslakien perusteella. 

Tuomiojan mukaan myöskään Haagin sopimus ei käy perusteeksi tässä yhteydessä, sillä sitä 

sovelletaan vain sodan oikeussääntönä aseellisten selkkausten yhteydessä. Suomalaisten 

yksityishenkilöiden Venäjän oikeudessa vireille panemia oikeusjuttuja restituutiosta ei ole 

käsitelty tai ne on hylätty eikä myöskään Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ole ottanut 

sinne saakka vietyjä valituksia käsiteltäväksi, koska ne eivät sen mielestä ole täyttäneet 

tutkittavaksi otettavien juttujen kriteerejä. Vastauksena lopuksi Tuomioja painotti Suomen 

ja Venäjän suhteiden perustana olevaa vuoden 1992 kahdenvälistä sopimusta251, jonka 

mukaan sopimusosapuolet ovat luvanneet kunnioittaa sovittuja rajoja ja toistensa alueellista 

koskemattomuutta. Tuomiojan mukaan paras lähtökohta luovutetun alueen kehitykselle ja 

kehittämiselle on Suomen ja Venäjän välinen rajat ylittävä yhteistyö.252 

Tuomioja on vastannut kulloisenkin hallituksen edustajana niihin kirjallisiin kysymyksiin, 

joita Karjalan kysymyksen tiimoilta on esitetty tämän heijastaen näin lähinnä virallisen 

Suomen suhtautumista asiaan. On kuitenkin syytä tarkastella hieman lähemmin myös 

Tuomiojan henkilökohtaista ulko- ja turvallisuuspoliittista ideologiaa, joka näkemykseni 

mukaan on myös osaltaan ollut vaikuttamassa esitettyjen kirjallisten kysymysten vastauksiin. 

Puheessaan Suomen ja suomalaisten Venäjä-politiikasta Humanismin päivillä Helsingissä 

vuoden 2000 lokakuussa Tuomiojan näkemys korosti valtion muuttunutta roolia Venäjän 

avautumisen ja Suomen EU-jäsenyyden myötä. Tuomiojan mukaan valtion rooli on yhä 

entistä enemmän keskittynyt luomaan toimintaedellytyksiä kansalaisyhteiskunnan ja liike-

elämän suhteille sekä yhteistyölle. Toisin sanoen Tuomioja korosti alueellisten toimijoiden 

Eurooppaa, jossa kansallisen valtiovallan rooliksi jää lähinnä toimivien puitteiden 

                                                             
250 Kansanedustaja Olli Immosen kirjallinen kysymys KK 137/2014. 
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_137_2014_p.shtml. Luettu 19.12.2014 
251 Katso tarkemmin asetus Venäjän federaation kanssa suhteiden perusteista tehdyn sopimuksen 
voimaansaattamisesta http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1992/19920063. Luettu 19.12.2014. 
252 Ulkoministeri Erkki Tuomiojan vastaus kirjalliseen kysymykseen KK137/2014. 
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_137_2014_p.shtml#VASTAUS. Luettu 19.12.2014. 



68 
 

rakentaminen poliittisella tasolla.253 Tuomioja määritteli talvella 2004 myös uudet globaalit 

turvallisuutta uhkaavat tekijät. Hänen mukaansa niin sanotut perinteiset valtioiden väliset 

sodat eivät ole nykyaikana siinä määrin turvallisuusuhkia kuin ovat nykyaikaiset vitsaukset 

kuten esimerkiksi ympäristökatastrofit, hajoavien valtioiden aiheuttamat ongelmat, etniset ja 

uskonnolliset konfliktit, globaali järjestäytynyt rikollisuus, kulkutaudit, pakolaisvirrat ja 

joukkotuhoaseiden leviäminen sekä terrorismi.254 

Useaan eri otteeseen Tuomioja on tuonut esille myös Venäjä-kumppanuuden tärkeyden ja 

ennen kaikkea Pietarin metropolialueen tuomat mahdollisuudet niin EU:lle, Suomelle kuin 

Itämeren valtioillekin korostaen samalla yhteistä politiikkaa, jonka päämäärä on yhteisten 

arvojen ja intressien toteutumisessa.255 Mielestäni Tuomiojan niin sanottua uudenlaisen 

maailman tai maailmajärjestyksen ideologiaa kuvastaa mainiosti hänen The Politics of the 

Past-symposiumissa Jyväskylässä kesäkuussa 2007 pitämä puheenvuoro, jossa hän sanoi, 

ettei historian tuntemus tarkoita sitä, että historian vangiksi olisi jäätävä. Tuomiojan 

mukaan historian tuntemus auttaa välttämään historiaan vangiksi jäämisen sekä 

vapautumaan niistä, jotka haluavat käyttää historiaa apuna vääränlaisiin poliittisiin 

päämääriin pyrkiessä.256 Jos Paavo Lipponen oli ulkopolitiikan pragmaattisen linjan 

puolestapuhuja, niin pragmaattisen ulkopolitiikan ajatus ei ollut vieras myöskään 

puoluetoveri Erkki Tuomiojalle. Tuomiojan mukaan Pohjoismaiden ulko- ja 

turvallisuuspolitiikka on perustunut aina pragmaattiseen sekä avoimeen ja yhteistyötä 

korostavaan ajatteluun, joka sopisi malliksi laajemminkin ympäri maailmaa.257 

Tuomiojan ajattelua ja kuvaa tulevaisuudesta leimaa vahvasti myönteinen asenne 

globalisaatiota kohtaan. Tuomioja näkee tulevaisuuden globalisaatiossa paljon myönteisiä 

mahdollisuuksia yksilönvapauksien ja avoimien yhteiskuntien muodossa. Joskaan 

                                                             
253 Ulkoministeri Erkki Tuomiojan puhe Humanismin päivillä Helsingissä 29.10.2000. 
http://tuomioja.org/puheet/2000/01/suomen-ja-suomalaisten-venaja-politiikka-humanismin-paivat-
helsingissa-29-10-2000/. Luettu 20.12.2014 
254 Ulkoministeri Erkki Tuomiojan puhe SDP:n turvallisuuspoliittisessa paneelissa Helsingin Työväentalolla 
25.2.2004. http://tuomioja.org/puheet/2004/01/sdpn-turvallisuuspoliittinen-paneeli-helsingin-
tyovaentalolla-25-2-2004/. Luettu 20.12.2014. 
255 Katso esim. Ulkoministeri Erkki Tuomiojan puhe ”New Faces of Europe” Aleksanteri-instituutin The EU of 
Twenty-Five -seminaarissa Helsingin yliopistolla 10.5.2004. http://tuomioja.org/puheet/2004/01/new-faces-
of-europe-aleksanteri-instituutin-seminaarissa-the-eu-of-twenty-five-helsingin-yliopisto-10-5-2004/. Luettu 
21.12.2014. 
256 Ulkoministeri Erkki Tuomiojan puhe ”Historiography and Politics” The Politics of the Past –symposiumissa  
Jyväskylässä 9.6.2007. http://tuomioja.org/puheet/2007/06/puheenvuoro-historiography-and-politics-the-
politics-of-the-past-symposiumissa-jyvaskyla-9-6-2007/. Luettu 21.12.2014. 
257 Ulkoministeri Erkki Tuomiojan puhe ”Global and Regional Perspectives – Consequences of the Geopolitical” 
Changing Security Environment – Challenges in the North –seminaarissa 12.4.2012 Helsingissä. 
http://tuomioja.org/puheet/2012/04/speech-global-and-regional-perspectives-consequences-of-the-
geopolitical-at-the-seminar-changing-security-environment-challenges-in-the-north-12-4-2012-hanasaari-
helsinki/. Luettu 21.12.2014. 
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Tuomiojan ideologian mukainen globaali maailma ei voi perustua yksinomaan 

uusliberalistisen markkinatalouden arvoihin, jolloin maailmanlaajuinen integraatio 

muodostuu uhkaksi niin ympäristölle, työntekijöiden perusoikeuksille kuin kulttuurisille 

vähemmistöillekin. Tuomiojan globalisaatio-ideologia pitää sisällään myös yhteisen 

turvallisuusnäkökulman, sillä globalisaation aikakaudella valtioiden välinen sota ei ole enää 

se suurin olemassa oleva uhka, sillä tulevaisuuden mahdolliset uhkatekijät tulee ymmärtää 

huomattavan paljon laajemmassa mittakaavassa uudessa maailmassa. Näitä turvallisuutta 

uhkaavia tekijöitä ovat edellä mainitut kansalliset rajat ylittävä rikollisuus, kulkutaudit, 

terrorismi, etniset ja uskonnolliset konfliktit jne. Tuomioja näkee tämän erityisenä 

haasteena, sillä nykyiset kansalliset puolustusopit perustuvat valtioiden välisiin sotiin sekä 

niiden ennalta ehkäisemiseen eikä kukaan voi tulevaisuudessa suojella maataan 

eristäytymällä ja rakentamalla linnoituksia rajoille.258 

Tuomiojan aatemaailmaa nojaa ajatukseen tulevaisuuden demokraattisesta globaalista 

hallinnosta siihen kuuluvine instituutioineen, sillä tulevaisuudessa ei ole enää sellaisia 

kansallisia etuja, jotka syrjäyttäisivät vastaavat toisen valtion kansalliset edut. Tässä 

kehityksessä Euroopan Unioni on vain yksi välivaihe ja eteneminen kohden globaalia 

hallintoa tulee kokemaan tulevaisuudessa yhä vähemmän vastustusta. Tämän 

tulevaisuusskenaarion Tuomioja määrittelee realistiseksi edistykseksi.259 

Edellistä vasten tarkasteltuna Karjalan kysymys ja viime sodan jälkeen Neuvostoliitolle 

luovutettujen alueiden palauttaminen ei kenties ole kovin keskeinen asia Erkki Tuomiojan 

ajattelussa eikä tulevaisuuden tavoitteissa. Tiukan fundamentalistinen näkemys luovutetusta 

Karjalasta on tulkintani mukaan Tuomiojalle jo mennyttä maailmaa edustava asia, joka ei 

millään muotoa sovi siihen ajatteluun, joka leimaa Tuomiojan näkemystä tulevaisuuden 

maailmasta. 

Anneli Jäätteenmäen lyhyttä pääministeriyttä jatkamaan vuonna 2003 valitun keskustalaisen 

Matti Vanhasen varsinaiset poliittiset juuret ulottuvat aivan 1980-luvun alkuun hänen 

aloittaessa tuolloin Nuoren Keskustan liiton puheenjohtajana. Vanhanen yritti eduskuntaan 

jo vuosien 1983 ja 1987 vaaleissa päästen kuitenkin läpi vasta vuoden 1991 vaaleissa. Ennen 

                                                             
258 Tuomioja 2003, 67–69. 
259 Tuomioja 2003, 70–75. 
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kansanedustajaksi valitsemistaan Vanhanen valittiin valitsijamieheksi vuosien 1982 ja 1988 

presidentinvaaleissa.260 

Suoranaisesti Karjalan kysymykseen pääministeri Matti Vanhanen otti kantaa pääministerin 

haastattelutunnin yhteydessä marraskuussa 2004. Haastattelutunnilla Vanhanen muistutti 

Neuvostoliiton ja Suomen solmineen rauhan viime sodan jälkeen, jonka perustalta Suomen 

ja Neuvostoliiton aseman perineen Venäjän kanssa rakennetaan yhteistyötä. Tätä 

yhteistyötä ja solmittua rauhaa ei Vanhasella haastattelun mukaan ole aikomus millään 

tavoin horjuttaa eikä vahingoittaa eivätkä myöskään ajatukset rajojen siirtämisestä ole 

millään tavoin nykypäivää Vanhasen mukaan.261 

Puhuessaan Karjalaisten kesäjuhlien avajaisjuhlassa Lahdessa kesäkuussa 2005 toi 

Vanhanen esille näkemyksiään tulevaisuuden maailmasta. Vanhasen puheessa korostui 

vahvasti alueellinen painotus ja kansallisvaltioiden merkityksen väheneminen sekä 

yrityselämän verkostoituminen yli entisten kansallisten rajojen. Vanhanen näki, että 

valtiollisen Suomen tehtävä on ylläpitää rauhaa ja rakentaa yhteistyössä hyvinvointia myös 

lähialueilleen ja kiitteli edellä mainittuun toimintalinjaan perustamisestaan lähtien 

sitoutunutta Karjalan Liittoa. Puheessaan Vanhanen nosti esille historian eri vaiheet, jotka 

ovat koskettaneet rajaseudun karjalaisia rajojen siirtojen muodossa useita kertoja menneiden 

satojen vuosien aikana. Karjalaisillakin on jälleen edessään uusi aika, jota tulee hallitsemaan 

niin globalisaatio kuin eurooppalainen integroituminenkin yhteisine uusine pelisääntöinen, 

joissa ohjaavina tekijöinä eivät ole enää kansallisen hallinnon muovaamat rajat, vaan 

nimenomaan yhteistyön vapaus kansallisista rajoista riippumatta. Puheensa lopuksi 

Vanhanen totesi niiden asuinsijojen olevan jo hävitettyjä, jotka aikoinaan olivat 

esivanhempien omistuksessa eikä myöskään sen aikainen maapohja kuulu enää sen 

aikaisemmille omistajille ja näin ollen se entinen aika ei koskaan palaa takaisin siinä 

muodossa, jota se joskus menneisyydessä on ollut.262 

Toistamiseen pääministeri Vanhanen oli julkisesti tekemisissä Karjalan Liiton kanssa 

puhuessaan sen 70-vuotisjuhlissa huhtikuussa 2010. Vanhasen puheen keskeisenä sisältönä 

voidaan nähdä kiitoksen sanat Karjalan Liitolle siitä, ettei järjestöstä koskaan muodostunut 

aggressiivinen yhteiskunnan ulkopuolinen voima, joka olisi tullut toimintansa myötä niin 

                                                             
260 Eduskunta – edustajamatrikkeli. http://www.eduskunta.fi/thwfakta/hetekau/hex/hxent.htm. Luettu 
27.12.2014. 
261 Helsingin sanomat 22.11.2004. 
262 Pääministeri Matti Vanhasen puhe Karjalaisten kesäjuhlien avajaisjuhlassa Lahdessa 18.6.2005. 
http://vnk.fi/ajankohtaista/puheet/puhe/fi.jsp?oid=135523. Luettu 3.1.2015. 
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sisä- kuin ulkopoliittiseksi ongelmaksi. Moitteet Vanhanen esitti puheessaan niille ei-

karjalaisille tahoille, jotka ovat olleet takavuosina kärkkäimmin äänessä Karjalan 

kysymyksen tiimoilta kunnioittaen samalla sitä, että Karjalan Liitto itse on ajan myötä 

muotoutunut hyvin pitkälle puhtaasti karjalaista kulttuuria esillä pitäväksi ja säilyttäväksi 

järjestöksi.263 

Pääministeri Vanhasen suhtautuminen Karjalan kysymykseen selittynee hyvin pitkälle 

hänen poliittisella ideologiallaan. Pääministeri Vanhasen puheiden aatemaailma ei juurikaan 

eroa edeltäjänsä Paavo Lipposen eikä myöskään Erkki Tuomiojan filosofiasta. Huolimatta 

eurooppalaisen integraation ja globalisaation kaikkivoipaisuudesta sekä kansallisvaltioiden 

merkityksen vähenemisestä, nostaa Vanhanen ajattelunsa ytimeen myös kansallisen 

turvallisuuden. Vanhasen ajattelussa kansallinen etu ei voi koskaan pohjautua yksinomaan 

lyhyen hetken arvioon, vaan päätöksiä tehtäessä täytyy olla niin historian tuntemusta kuin 

myös kykyä tulevaisuuden ennakointiin.264 Kuten sekä Lipposella että Tuomiojalla niin 

myös Vanhasen ajattelussa kansallisen turvallisuuden on pohjauduttava äärimmäisen 

realistiseen näkemykseen suomalaisten omista eduista eli toisin sanoen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan on oltava pragmaattista.265 Ulkopolitiikan pragmaattisuudesta johtuen 

ulkopolitiikkaa johtavien henkilöiden on aina tiedostettava kannanottojensa seuraukset ja 

erityisen tärkeää tämä on juuri turvallisuuspoliittisessa keskustelussa, joskaan maan johto ei 

voi toimia vastoin kansan enemmistön tahtoa, vaan sillä on oltava myös ulkopoliittisissa 

toimissa kansan enemmistön tuki.266 

Pääministeri Vanhasen toisen hallituksen ulkoministerinä toimineen kokoomuslaisen 

Alexander Stubbin varsinaisen poliittisen uran voidaan katsoa alkaneen vuonna 2001, 

jolloin hän aloitti toimintansa Euroopan komission puheenjohtajan neuvoantajana. Stubbin 

ura jatkui sittemmin EU:n organisaatiossa erityisasiantuntija Suomen EU-edustustossa 

Brysselissä vuodesta 2003 aina vuoteen 2004, jolloin hänet valittiin Euroopan parlamenttiin. 

Kotimaan politiikassa Stubb aloitti vuonna 2008 ensin Vanhasen toisen hallituksen 

ulkoministerinä ja vuoden 2011 eduskunta vaalien jälkeen Kataisen hallituksen Eurooppa- 

ja ulkomaankauppaministerinä. Pääministeri Kataisen luovuttua kokoomuksen 

                                                             
263 Pääministeri Matti Vanhasen puhe Karjalan Liiton 70-vuotisjuhlassa 20.4.2010. 
http://www.karjalanliitto.fi/?s=957. Luettu 3.1.2015 
264 Vanhanen 2002, 161. 
265 Laaninen 2005, 214–215. 
266 Vanhanen 2005, 34–35. 
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puheenjohtajuudesta ja sen myötä pääministeriydestä kesäkuussa 2014, on Stubb hoitanut 

siitä saakka pääministerin tehtäviä.267 

Tuoreena ulkoministerinä Alexander Stubb joutui kosketuksiin Karjalan kysymyksen kanssa 

avatessa Karjalan Liiton kesäjuhlilla kesäkuussa 2008 karjalaisten torin. Avajaispuheessaan 

Stubb piti Karjalan kysymystä yhdenlaisena ongelmallisena tabuna, josta kukaan ei uskalla 

keskustella. Stubbin mukaan kuitenkin myös luovutettu Karjala on asia, josta on voitava 

puhua vapaasti.268  

Sinänsä Stubb ei juurikaan muuten julkisuudessa joutunut kosketuksiin Karjalan 

kysymyksen kanssa, vaikkakin myös hän joutui ulkoministerinä vastaamaan Risto Kuisman 

(SDP) tekemään Karjalan palauttamista koskevaan kirjalliseen kysymykseen tammikuussa 

2011. Kysymyksessään Kuisma esitti moitteet nykyisille Suomen hallituksille siitä, etteivät 

nämä ole kyenneet toteuttamaan aktiivista palautuspolitiikkaa luovutetun Karjalan suhteen 

toisin kuin ne hallitukset, jotka saivat politiikallaan aikaan muun muassa Neuvostoliitolle 

vuokratun Porkkalan alueen palautuksen. Kuisma perusteli kysymystään itärajan takana 

Karjalassa esiintyvällä rappiolla ja sillä, ettei Venäjällä ole omien vaikeuksiensa keskellä 

mahdollisuus korjata luovutetulla alueella ilmenevää rappiotilaa. Kuisman mukaan kyseinen 

tilanne antaa hyvän mahdollisuuden sille, että Suomi on mukana pelastamassa luovutettua 

Karjalaa, joko osin tai jopa kokonaan. Näiden perusteiden pohjalta Kuisma esitti 

hallitukselle kysymyksen siitä, että onko hallitus millään tavoin varautunut luovutettujen 

alueiden esille ottamisen Venäjän kanssa ja onko Suomella olemassa suunnitelma siitä, 

kuinka luovutettujen alueiden palauttaminen voitaisiin toteuttaa ja edelleen, että onko 

Venäjän keskusteluhalukkuus sotien jälkeisistä alueluovutuksista lisääntynyt.269 

Vastauksessaan ulkoministeri Stubb pitäytyi edeltäjänsä Erkki Tuomiojan linjalla. Toisin 

sanoen ulkoministeri Stubbin mukaan Suomi on sopinut rajat vuoden 1947 

rauhansopimuksessa Neuvostoliiton kanssa, jotka sittemmin ovat periytyneet 

Neuvostoliiton oikeudellisen seuraajalle Venäjälle eikä Suomella ole näin ollen 

minkäänlaisia aluevaatimuksia minkään maan suhteen. Stubbin mukaan Suomi ei aio 

                                                             
267 Alexander Stubbin verkkosivut -http://www.alexstubb.com/?page_id=45. Luettu 4.1.2015.  
268 ProKarelia verkkosivut - http://prokarelia.net/en/?x=artikkeli&article_id=1597&author=10. Luettu 
4.1.2015. 
269 Kansanedustaja Risto Kuisman kirjallinen kysymys 1086/2010. 
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_1086_2010_p.shtml. Luettu 5.1.2015. 



73 
 

myöskään ottaa aluekysymystä esille Venäjän kanssa, joskin rajojen muuttaminen on 

edelleen mahdollista molempien sopimusosapuolten niin halutessa.270 

Karjalan kysymykseen liittyviin kirjallisiin kysymyksiin ovat vastanneet myös hetken aikaa 

Ahon hallituksen ulkoministerinä ollut Heikki Haavisto (kesk.) kesäkuussa 1994 sekä ennen 

presidenttiyttään ulkoministerinä toiminut Tarja Halonen lokakuussa 1999. Haavistolle 

kysymyksen esitti kansanedustaja Raimo Vuoristo (SDP) ja Haloselle Risto Kuisma, joka 

edusti kansanedustajana kysymyksensä jättöaikana remonttiryhmää. Niin Vuoriston kuin 

Kuismankin kysymyksissä tiedusteltiin hallitukselta lähinnä venäläisten 

keskusteluhalukkuutta luovutettujen alueiden palauttamiseen.271 272 Sekä ulkoministeri 

Haaviston että ulkoministeri Halosen vastaukset noudattelivat kutakuinkin samaa kaava 

todeten, ettei Suomella ole aluevaatimuksia Venäjän suhteen.273 274 

Puhuessaan Suomen ja Venäjän diplomaattisuhteiden 90-vuotisjuhlassa eduskunnassa 

marraskuussa 2010 Stubb kiteytti Suomen ulkopoliittisen ajattelun ytimen nostamalla esiin 

sen, kuinka Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Suomen ja Venäjän suhteissa rakentaminen 

aloitettiin ikään kuin alusta uudelleen kaiken sen epäluulon ja vastakkainasettelun jälkeen, 

joka aiemmin oli maiden välillä vallinnut. Suomen ja Venäjän välillä ole myöskään mitään 

sellaisia asioita, joista ei voisi puhua, sillä suhteet ovat vakaalla pohjalla. Stubbin mukaan 

Venäjän valtiolliseen kehitykseen on sisältynyt ennakoimattomia piirteitä, joita kuitenkin 

olemassa olevan lähialueyhteistyön myötä on saatu hälvennettyä. Tässä rajat ylittävässä 

yhteistyössä Suomi haluaa olla edelläkävijämaa ja Suomi sekä Venäjä ovat yhdessä hyvä 

esimerkki tulevaisuuden verkottumismallista.275 

Mitä taas Alexander Stubbin henkilökohtaiseen ajatteluun tulee, niin voitaneen sanoa, että 

myös Stubbin tulevaisuusideologia keskittyy pääsääntöisesti ylikansallisiin visioihin, 

                                                             
270 Ulkoministeri Alexander Stubbin vastaus kirjalliseen kysymykseen 1086/2010. 
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_1086_2010_p.shtml. Luettu 5.1.2015. 
271 Kansanedustaja Raimo Vuoriston kirjallinen kysymys 380/1994. 
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=KK+380/1994&base=erkys&palvelin=www.eduskun
ta.fi&f=WP. Luettu 20.1.2015. 
272 Kansanedustaja Risto Kuisman kirjallinen kysymys 596/1999. 
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_596_1999_p.shtml. Luettu 20.1.2015. 
273 Ulkoministeri Heikki Haaviston vastaus kirjalliseen kysymykseen 380/1994. 
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=KK+380/1994&base=erkys&palvelin=www.eduskun
ta.fi&f=WP. Luettu 20.1.2015. 
274 Ulkoministeri Tarja Halosen vastaus kirjalliseen kysymykseen 596/1999. 
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=KK+380/1994&base=erkys&palvelin=www.eduskun
ta.fi&f=WP. Luettu 20.1.2015. 
275 Ulkoministeri Alexander Stubbin puheenvuoro Suomen ja Venäjän diplomaattisuhteiden 90-vuotisjuhlassa 
eduskunnassa 17. marraskuuta 2010. 
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=205810&nodeid=15149&contentlan=1&culture=fi-
FI. Luettu 9.1.2015.  



74 
 

eurooppalaiseen integraatioon sekä globalisaatioon. Kyseissä ajattelussa asiakokonaisuudet 

ovat vähintäänkin koko Euroopan kokoisia eli toisin sanoen entisen kansallisvaltion aseman 

on Stubbin ajattelussa perinyt uusi yhteinen integroitunut Eurooppa. Stubbin ajattelussa 

korostuu nimenomaan EU:n yhteinen politiikka esimerkiksi juuri Venäjän suhteen276 sekä 

myös Venäjä-kumppanuuden elintärkeys yhdistyneelle Euroopalle.277 Lähihistorian 

merkittävin tapahtuma onkin Stubbin mukaan Suomen liittyminen Euroopan Unioniin, 

josta on ajan myötä muodostuva suomalaisen identiteetin rakentumisen kulmakivi.278 

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisen Suomen ulkopoliittisen johdon ideologiset taustat eivät 

olleet samankaltaiset. Huolimatta aatteellisista eroista, on ulkopolitiikan tekemistä 

leimannut yhteinen ajatus sen pragmaattisuudesta. Jokaiselle ulkopoliittiselle toimijalle on 

ulkopolitiikka ollut väline, jossa päämäärä on ollut puhtaasti Suomen valtion etu. Tätä etua 

ei ole haluttu vaarantaa missään vaiheessa keskittymällä liiaksi viime sotien jälkeen 

Neuvostoliitolle luovutetun Karjalan osan palauttamishankkeisiin. Vaikka luovutetusta 

Karjalasta keskusteleminen vapautuikin viimeistään Martti Ahtisaaren presidenttikaudella, 

niin koskaan keskustelu ei noussut poliittisten toimijoiden keskiöön. Pikemminkin 

keskustelu luovutetusta Karjalasta pyrittiin ohittamaan ilman suurempaa kohua. Tulkintani 

mukaan tämä johtui Suomen niin geopoliittisesta kuin siitä suoranaisena seurauksena 

olevasta geoekonomisestakin asemasta. Myös EU ja sen myötä alueita korostava uusi 

politiikka ja tästä johtuen kansallisvaltioiden merkityksen väheneminen teki mielestäni 

Karjalan kysymyksestä menneen ajan asian. Integroituminen Eurooppaan oli yhtälailla 

keskeinen asia niin Mauno Koivistolle kuin Alexander Stubbillekin, vaikka heidän 

kummankin poliittisen toiminnan lähtökohdat olivat varsin erilaiset. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
276 Stubb 2009, 148. 
277 Stubb 2009, 137. 
278 Stubb 2009, 197. 
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LOPPULAUSE 

Jos Neuvostoliiton ja Suomen keskinäisillä väleillä on historian saatossa ollut keskeinen 

merkitys puhuttaessa tai vaietessa luovutetusta Karjalasta, on näkemykseni mukaan 

yhtälailla keskeinen merkitys ollut itsellään Karjalalla ja sillä, mitä se on suomalaisille 

antanut ja merkinnyt. Toisin sanoen molemmat seikat ovat antaneet oman sävynsä 

keskusteluun tai keskustelemattomuuteen. 

Jos ajatellaan Suomen varsinaisen valtiollisen kehityksen alkaneen osana Venäjää 

autonomisena suuriruhtinaskuntana vuoden 1809 jälkeen, on Karjalalla ollut jokseenkin 

merkittävä osa tässä kehityksessä. Tuskin Karjala yksin on ollut luomassa Suomea valtiona. 

Ei varmaankaan näin, mutta 1800-luvulle ajoittunut kansallisromanttinen henki tai 

aatemaailma silloisessa maailmassa Karjalaa apuna käyttäen, on näkemykseni mukaan 

omannut varsin suuren roolin suomalaisen identiteetin ja kansallistunnon muovaamisessa 

1800-luvulta alkaen. Tyypillistä kansallisromantiikan aikakaudelle oli se, että esimerkiksi niin 

kansallisesti värittyneen historiankirjoituksen kuin taiteenkin avulla pyrittiin luomaan oman 

kansankunnan erityisyys suhteessa muihin kansakuntiin ja tälle Karjala on toiminut varsin 

otollisena alustana. 

Suomen vuonna 1917 tapahtuneen itsenäistymisen jälkeinen lyhyt valtiollinen historia 

voitaneen jakaa karkeasti kolmeen tai kenties jopa neljäänkin eri jaksoon. Vuosien 1917–

1945 välinen aika voidaan nimetä ensimmäiseksi itsenäisyyden kaudeksi. Vaikka 

ensimmäinen itsenäisyyden aika olikin pääsääntöisesti demokraattisen kehityksen aikaa, 

antoi aikakaudelle tästä huolimatta vahvan leiman Venäjän tai oikeammin kommunistisen 

Neuvostoliiton vastainen henki. Itänaapurin vastaisuus konkretisoitui ennen kaikkea 

oikeistonationalististen Lapuan liikkeen ja sitä seuranneen Isänmaallisen kansanliikkeen 

myötä. Akateeminen Karjala-Seura historian syövereistä kumpuavine Suur-Suomi-

ideologioineen ja heimoaatteineen voidaan kaiketi nähdä edustaneen jo karelianismin 

synnyn ajoilta periytyvää vanhempaa Venäjä-vastaisuutta. Ajan nationalistinen henki sai 

juurtua ja voimistua Suomessa osin myös Neuvosto-Venäjän vallankumouksen jälkeisen 

itänaapurin sekasortoisen tilan mahdollistamana. 

Tarton rauha ja vallankumouksen maininkien laantuminen vahvistuneessa Neuvostoliitossa 

torppasi haaveet Suur-Suomen synnystä. Viimeistään hävitty sota ja sen myötä Pariisin 

rauha aloittivat uuden aikakauden itsenäisen Suomen lyhyessä historiassa. Suomalaisen 

hyvinvointivaltion rakentuminen käynnistyi Neuvostoliiton tiukassa valvonnassa. Taitavan 
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diplomatian, joskaan ei aina kaikista demokraattisin keinoin ja pragmaattisen ulkopolitiikan 

avulla Suomesta rakentui ajan myötä vauras hyvinvointivaltio. Liioiteltua ei kuitenkaan ole 

sanoa sitä, että tämä kaikki tapahtui Neuvostoliiton pitelemässä väliin pitemmässä ja väliin 

lyhyemmässä talutusnuorassa. 

Kommunistisen Neuvostoliiton romahdettua koitti Suomelle uuden itsenäisyyden aika. 

Neuvostoliiton aseman perinyt Venäjä oli jälleen heikko ja rampa kuten 70 vuotta 

aikaisemminkin. Ennen niin vahvan, mutta nyt yllättävästi nilkuttavan naapurin heikkous 

synnytti haaveita reilut 40 vuotta takaperin hävityssä sodassa menetettyjen alueiden takaisin 

saamisesta. Kansalaisjärjestöt, poliitikot, akateemisesti koulutetut oppineet ja yksittäiset 

kansalaiset alkoivat purkaa vuosikymmeniä patoutuneena olleita tunteita Neuvostoliiton 

raunioille rakentunutta Venäjää kohtaan, sillä se piti yhä hallussaan suomalaisten pyhäksi 

ihmemaaksi historian saatossa muodostunutta vuosisatojen taistelujen melskeissä 

talloutunutta lähes kokonaista Karjalaa mukaan lukien sitä Karjalan osaa, joka oli 

itsenäistymisen jälkeen ollut reilun parikymmentä vuotta Suomen omistuksessa. 

Uuden itsenäisyyden alla muutosten tuulet Euroopassa ja orastava globalisaatio integroi 

Suomen kuitenkin yhä voimakkaammin jo osaksi laajempia kokonaisuuksia aloittaen saman 

tien uuden ajanjakson Suomen valtiollisessa historiassa. Idea yhdestä suuresta 

eurooppalaisesta perheestä löi itsensä läpi myös suomalaisessa valtiojohdossa. 

Kansallisvaltioajattelu sai väistyä huomattavan paljon suurempien kokonaisuuksien tieltä. 

Itsenäinen Suomi siinä mielessä, jona itsenäisyys on useimmiten ymmärretty, lakkasi 

olemasta askel askeleelta. Suomesta tuli perifeerinen osa laajaa Eurooppaa, jossa vallalla 

olevan ideologian mukaan yhteinen etu oli viime kädessä kaikkien etu. 

Karjalan Liiton alkutaival ajoittui sotien ja välittömästi sotien jälkeiseen aikaan. 

Alkutaipaleen ärhäkkyys ja aktiivisuus on Karjalan Liiton toiminnassa muuttunut varsin 

maltilliseksi nykypäivinä. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisissä laatimissaan 

toimenpideohjelmissa pääasiallisiksi historiallisiksi perusteiksi järjestö nosti vuosisatojen 

takaisen asutushistorian, jonka mukaan luovutettu Karjala olisi ollut 1300–1600-luvuilla 

myös suomalaisten asuttama alue yhdessä muiden Itämeren heimojen kanssa. Näin ollen 

Neuvostoliitolle luovutettu alue olisi merkittävä osa suomalaista historiaa ja kuuluisi sen 

perusteella osaksi Suomea. Toinen ääripää kansalaisjärjestötoiminnassa on tyyliltään varsin 

aggressiivinen ProKarelia. Historiallisissa perusteissa myös ProKarelia vetoaa ikiaikaiseen 

asutushistoriaan, jonka mukaan luovutetun Karjalan alue on ikiajoista saakka ollut 
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suomalaisten asuttama alue, joten sen kuulumisesta Suomen yhteyteen ei pitäisi olla 

ProKarelian mielestä mitään epäselvyyttä.  

Tämänkaltaisia perusteita esitettäessä on anakronismin vaara ilmeinen. Mikä ja missä Suomi 

yleensä oli satoja vuosia sitten tai jopa ikiaikoja takaperin? Oliko Suomea tai suomalaisia 

yleensä tuolloin olemassakaan siinä mielessä, miten nuo käsitteet nykyaikana ymmärretään 

vai oliko alueen asukkaiden ”isänmaa” kenties yksinomaan se elin- ja nautintapiiri, josta he 

elantonsa saivat. Varmasti molempien järjestöjen esille nostamissa perusteissa asuu 

totuudenkin siemen, mutta yhtä suurella varmuudella voitaneen sanoa sekin, että niin 

luovutettu Karjala kuin muukin Karjala on yhtälailla merkittävä osa myös Venäjän tai 

kenties jopa Ruotsinkin historiaa. Varmuudella voitaneen todeta sekin, että muinaisen 

asutushistorian perusteella alueiden omistuksien jakaminen on sarkana päättymätön. 

Karjalan Liitto vetoaa palautusperusteissaan myös kansainväliseen oikeuteen, jonka mukaan 

sodankäynti olisi ollut vastoin kansainvälisiä oikeuksia toisin kuin aikaisempina vuosisatoina 

eikä näin ollen sodankäynnillä valloitetuilla alueilla ei olisi lainvoimaa. Sama teema toistuu 

myös ProKarelian esille tuomana, joka pitää pakko-ottona luovutetun Karjalan alueen 

siirtymistä osaksi Neuvostoliittoa. 

On kuitenkin huomattava se, että Suomeen kuuluneen Karjalan osan luovuttaminen 

Neuvostoliitolle oli seurausta toisesta maailmasodasta, jolloin lähes kaikki maailman silloiset 

johtavat valtiot kalistelivat sapeleitaan mikä ketäkin vastaan. Suomen ja Neuvostoliiton 

rajasiirrot eivät myöskään olleet ainoita laatuaan kyseisenä aikana. Rajoja on aina siirrelty 

mittavien konfliktien jälkimainingeissa. Näin kävi niin ensimmäisessä kuin toisessakin 

maailmansodassa puhumattakaan vielä varhaisemmista sodista ja niiden rauhanteoista. 

Kyseisissä tilanteissa on syytä kysyä, että kuka silloin maailma johtaa ja kenellä on valta ja 

voima toimia ylimpänä kansainvälisen oikeuden tuomarina. Sodan aikana ja eritoten sodan 

jälkeen valta on tunnetusti voittajilla, jotka tuskin tuomitsevat muita kuin hävinneitä. 

Mielenkiintoisia perusteita luovutetun Karjalan palauttamiselle ovat molempien järjestöjen 

esille nostamat talouteen nojaavat perusteet. Pietarin metropolialuetta ruokkiva 

elintarviketuotanto Karjalan kannaksen alueella ja luovutetun Karjalan yhteiskansallinen 

kunnostaminen sekä erityisesti ProKarelian toimesta useaan otteeseen esille tuotu win-win-

malli kuulostavat sikseenkin kiinnostavilta ajatuksilta. Sen sijaan Karjalan Liiton 

peräänkuuluttama geopoliittisen ajattelun hylkääminen tässä yhteydessä ei tunnu 

uskottavalta, sillä onhan Pietari/Leningrad aina ollut myös strategisesti hyvin merkittävä 
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kaupunki sekä Venäjälle että Neuvostoliitolle, joten tästä näkökulmasta katsoen 

talousnäkökulmaan nojaava perustelu vaikuttaa kaikesta huolimatta jokseenkin utopistiselta. 

Toisaalta voidaan myös herkutella ajatuksella, jossa geopoliittinen tilanne olisikin stabiili ja 

Karjalankannas Viipurin kaupunkeineen kukoistaisi Pietarin metropolialueen katveessa. 

Mutta kuten sanottua, tämä edellyttäisi kaikkinaisten historian saatossa syntyneiden 

epäluulojen poistumista niin Suomen ja Venäjän kuin idän ja lännenkin väliltä. 

ProKarelia käyttää suuren määrän energiaa sodanjälkeisten asekätkentä- ja 

sotasyyllisyystuomioiden kyseenalaistamiseen sekä Suomen syyttömyyden julistamiseen 

Neuvostoliittoa vastaan käytyihin sotiin. Myös Neuvostoliiton hajoamisen jälkeinen 

valtiojohto saa moitteet suomettumisestaan. Edelleen ProKarelian mukaan ikiajoiksi 

sovitun ja luonnollisella etnisellä linjalla kulkevan Tarton rauhan mitätöiminen saa myös 

osakseen voimakasta kritiikkiä ProKarelian toimesta. Näidenkin historiaan nojaavien 

palautusperusteiden kohdalla on syytä esittää kysymys, että olivatko esimerkiksi 

sotasyyllisyys- ja asekätkentätuomiot viime kädessä kuitenkin koko valtakunnan etu. Samoin 

Suomen syyttömyyttä viimeisiin sotiin Neuvostoliittoa vastaan voidaan tarkastella myös 

neuvostoliittolaisesta näkökulmasta. Toisin sanoen, millainen luottamus itänaapurilla oli 

rakentunut Suomea kohtaan 1920- ja -30-lukujen Suomessa vallinneen aatemaailman myötä 

ennen talvisotaa ja edelleen mikä oli jatkosodan perimmäinen tarkoitus Mannerheimin 

miekantuppipäiväkäskyineen. 

Jos Karjalan Liitto onkin noussut vuosikymmenten saatossa historian juoksuhaudoista 

pyrkien muuttumaan maailman vääjäämättömän muutoksen mukana, niin samaan aikaan 

ProKarelia linnoittautuu yhä vahvemmin lähihistorian taakse. Karjalan Liiton 

mukautuminen muuttuvaan maailmaan ja realistisen kiihkoton asenne tulevaisuuteen lienee 

ainakin osin peruja sen poliittisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävissä asemassa olleilta ja 

olevalta johdolta. Sen sijaan ProKarelia saa polttoaineensa jonkinasteisesta Venäjä-

vastaisuudesta, jota ruokitaan niin akateemisten kuin sotilaspiirienkin myötävaikutuksella. 

Tämä on konkreettisella tavalla havaittavissa järjestön julkaisemien artikkeleiden riveistä ja 

rivien väleistä. ProKarelian toimia leimaa vahva asenteellisuus, joka samalla syö sen 

uskottavuutta valitettavalla tavalla. Jos tutkija tuntee tutkimuksen kohdetta kohtaan joko 

liiallista sympatiaa tai empatiaa, niin ehkä tutkimus pitäisi tällöin jättää kokonaan tekemättä. 

Edelleen voitaneen sanoa, että jos tutkimuksen asettaminen historiallinen kontekstiinsa 

ontuu, niin historiankirjoitus muuttuu siinä tapauksessa hyvin helposti puhtaaksi 

politiikaksi. 
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Mitä taas tulee Neuvostoliiton romahtamisen jälkeiseen Suomen valtiojohtoon, niin 

heidänkin suhtautumisensa Karjalan kysymykseen juontaa juurensa loppujen lopuksi 

historiasta. Välittömästi Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen suhtautumisessa heijastui 

selkeästi vanha varovaisuus, joka oli peruja ajalta jolloin Neuvostoliitto oli vielä voimissaan 

ja määritteli osaltaan niin sisä- kuin ulkopolitiikkaakin Suomessa. Poikkeuksena tästä 

voidaan nähdä Martti Ahtisaari, joka oli käytännössä tyystin vailla varsinaista poliittista 

kokemusta aloittaessaan presidenttikautensa. Kaiken kaikkiaan pian Neuvostoliiton 

hajoamisen jälkeen myös Suomi antautui uuden ajan vietäväksi, jossa keskeisenä ei ollut 

enää kansallisvaltioajattelu vaan moderni idea alueiden Euroopasta. Tulkintani mukaan 

tässä viitekehyksessä luovutetun Karjalan palauttaminen ei edustanut enää nykyaikaista 

ajattelua ja toisaalta myös kautta linjan valtiojohdon toimesta esiintyi konsensus hyvien 

Venäjä-suhteiden merkityksestä niin Suomelle kuin koko Euroopan Unionillekin. 

Suomettuneisuudestakin valtiojohto saa syytöksiä, mutta onko suomettumisessa loppujen 

lopuksi kysymys vain siitä pragmaattisuudesta, johon tien viitoitti jo J.V. Snellman 

autonomian aikana ja jota jatkoivat J.K. Paasikivi ja U.K. Kekkonen omina aikoinaan 

ollessaan kukin lojaaleja itänaapuria kulloinkin hallinneelle taholle mielessään yksinomaan 

suomalaisten etu.  

Sitä, että tarjottiinko luovutettua Karjalaa loppujen lopuksi Suomelle Neuvostoliiton 

romahduksen jälkeen, me emme voi varmuudella tietää tänä päivänä. Jos noin oli, niin 

kenties luovutetun Karjalan vastaanottamisen hylkääminen sekasortoisessa tilassa olevalta 

Venäjältä oli suoranaista viisautta silloiselta ulkopoliittiselta johdolta. 

Tulkintani mukaan Kalevala, vaikka se ei siis ole lähtökohtaisesti syntynytkään luovutetun 

Karjalan alueella, on siitä huolimatta ollut osaltaan myös luomassa luovutetun Karjalan 

erityisasemaa suomalaisten mielissä. Tätä näkemystä tukee mielestäni jo se argumentointi 

esimerkiksi suomalaisten juurista, jota palautusjärjestöt käyttävät puhuessaan luovutetun 

Karjalan palauttamisesta tai se kuulumiseksi osaksi Suomea. 

Vaikka itse karelianismi keskittyi pääasiassa Vienan Karjalaan, on sillä mielestäni ollut joka 

tapauksessa varsin suuri merkitys koko Karjalan muotoutumisessa suomalaisille erityiseksi – 

eräänlaiseksi pyhäksi maaksi. Karjala on käsitteenä tietyllä tapaa vaikeaselkoinen edelleen 

myös nykypäivänä. Puhuttaessa tai kirjoitettaessa Karjalasta ei useinkaan tehdä eroa niiden 

eri Karjaloiden kesken, joita oli ja joita on yhä olemassa. Toisin sanoen käsitteiden käyttö ei 

ole täsmällistä, ja kun puhutaan esimerkiksi Karjalan palauttamisesta voi helposti saada 

kuvan, jossa kokonainen Karjala kaikkinensa olisi ikään kuin suomalaisten omaisuutta eikä 
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yksinomaan se Karjala, joka viime sodan jälkeen luovutettiin Neuvostoliitolle. 1800-luvun 

lopun ja 1900-luvun alkupuolen taide ja vähäväkinen akateeminen joukko Suomessa loivat 

näkemykseni mukaan kokonaisesta Karjalasta suomalaisten pyhän maan aikalaisilleen ja 

tämän päivän suomalaisille. Tämän merkitys ei ole edelleenkään vähäinen ja oikeuttaa 

hakemaan mielestäni yhtymäkohtia nykyaikana tunteita herättävään keskusteluun 

luovutetusta Karjalasta. 

Eittämättä Karjalan erityisyyteen liittyy myös bolsevismin vastaisuus ja venäläisen 

slaavilaisen rodun vastaisuus sekä myös suomalaisten epätoivoinen halu kuulua osaksi 

läntistä kulttuuripiiriä. Karjala nyt sattumoisin sattuu olemaan se rajamaakunta, joka on 

suomalaisten mielissä seisonut hyvän ja pahan rajoilla vartioiden ollen etuvartiona sille, 

jonka suomalaiset ovat omaksuneet annettuna hyväksi. Näkemykseni mukaan niin 

heimosodat kuin Suur-Suomi-ajattelukin pohjautuu viime kädessä edellä mainittuihin 

seikkoihin.  

Se, että Karjala on edelleen tärkeä suomalaisille, juontaa juurensa historiasta satojen vuosien 

takaa. Karjalasta on haettu juuria, siitä on tehty paikka, joka ilmentää suomalaista 

sankaruutta, sitä on yritetty liittää osaksi Suomea ennen toista maailmansotaa. Sodan jälkeen 

Karjala tuotti tunteita herättävät siirtokarjalaiset ja aiheutti valtavan yhteiskunnallisen 

ponnistuksen heidän sulauttamiseksi suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi menetti osan 

Karjalastaan ikiaikaiselle viholliselleen ”ryssälle”, slaavilaiselle rodulle ja kommunisteille. 

Tämä kaikki on pitänyt mielestäni Karjalaa ihmisten mielissä vielä vuosikymmeniä sotienkin 

jälkeen luoden siitä yhä sen saman pyhän maan, jota se oli jo 1900-luvun taitteessa. 

Suomen valtiokehityksen historian tulkinta pitää sisällään niin intohimoja kuin erilaisia 

poliittisia näkökulmiakin. Historian tulkintojen väärinkäyttäminen voi muuttua helposti 

politiikaksi ja mitä vähemmän historiantuntemusta on, sen helpommaksi historialla 

politikoiminen tulee. Suomessakaan ei vallitse konsensus Suomen valtiokehityksen 

historiassa, ei edes historiantutkijoiden keskuudessa. 

Historiallista tapahtumaa tulisi lähestyä sekä sen historiallisesta, mutta myös siitä 

ideologisesta kontekstista käsin, jossa poliittinen toiminta on tapahtunut. Tämä taas asettaa 

omat vaatimuksensa tutkimuskohteen ajasta ja ajanhengestä sekä sitä ympäröivästä 

maailmasta tietämisestä ja ymmärtämisestä. Taas toisaalta mitä tähän tutkimukseen tulee, ei 

kaiketi ole syytä tuomita suoralta kädeltä tässäkään tutkimuksessa mainittuja tahoja tai 

henkilöitä, jos heidän toimet tai ajatukset eivät vastaa tämän päivän arvoja ja käsityksiä. 
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Muistakaamme, että jokainen on oman aikansa lapsi omaten oman ymmärryksensä 

todellisuudesta sen käytettävissä olevan tiedon mukaan, joka kulloinkin käsillä ollut on. 

Puhuttaessa luovutetun Karjalan palauttamisesta on mielestäni myös pohdittava sitä, mikä 

on venäläisten tieto ja käsitys luovutetuista alueista. Tätä taas voisi selvittää mahdollisella 

myöhemmällä uudella tutkimuksella. Ulkopoliittisen johdon käymistä keskusteluista 

venäläisten kanssa tulee ilmi se, ettei venäläisillä ole selkeää käsitystä siitä, millainen suhde 

suomalaisilla on ollut kautta historian Karjalaan. Toisaalta taas on nähtävä myös se, ettei 

myöskään suomalaisilla ole vastaavaa käsitystä siitä, mikä merkitys Karjalalla on ollut 

venäläisille. Jos Karjala luovutettuine osineen onkin muodostunut ainakin joillekin tahoille 

jonkinlaiseksi suomalaisten syntykodiksi ja suomalaisen identiteetin luojaksi voi Karjalalla 

olla myös tärkeä omanlainen merkityksensä venäläisille. 

Loppujen lopuksi voitaneen kuitenkin todeta, ettei keskustelun laajuus luovutetuista alueista 

ole kovinkaan mittavaa. Keskustelua ovat pitäneet yllä lähinnä kansalaisjärjestöt ja niidenkin 

joukossa vain se aktiivisin ja palauttamisen puolesta puhuva osa. Myös yksittäiset poliitikot, 

harvalukuinen akateemisten ja sotilaiden joukko sekä myös asiaan erityisesti vihkiytyneet 

yksittäiset ihmiset omine internetsivuineen ovat niitä, jotka ovat pääasiassa korottaneet 

ääntään aluekysymyksen tiimoilta. Ilmiönä Karjalan kysymys on tulkintani mukaan 

marginaalinen. Mielestäni Karjalan kysymyksen pitäminen marginaalisena ilmiönä on viime 

kädessä puhtaasti Suomen etu, joten siinä mielessä valtiojohdon toiminta pragmaattisine 

ulkopoliitikoineen on ollut kauaskantoista ja viisasta sekä historiasta oppinsa ottanutta. 

Kuten Putin antoi ymmärtää, eivät kenties Tarton rauhan rajat olleet neuvostoliittolaisen 

näkökulman mukaan heille turvalliset niiden synnyttyä maan ollessa vielä vallankumouksen 

jälkeisessä vakiintumattomassa tilassa. Kyseisen rauhan rajoja muokattiin viime sodissa 

väkivaltaisesti itänaapurille edullisimmaksi. Jos Suomen valtiojohto ei olisi ollut kaukaa 

viisas rajakysymyksen kanssa Neuvostoliiton romahdettua ja synnytettyä samalla 

sekasortoisen Venäjän, niin olisiko Suomi ollut jälleen väkivaltaisen rajamuutoksen kourissa 

Venäjän jälleen ottaessa paikkansa yhtenä suurvaltana muiden joukossa. 
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