
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Mitä paras kansanmies ja politiikkahi soppii” 

Urho Kekkonen kainuulaisten 1970-luvun haastatteluissa 

 

 

 

 

 

Oulun yliopisto 

Historiatieteet 

Historian 

kandidaatintutkielma 

1.11.2016 

Saara Heikkinen  



2 
 

Sisällys 

JOHDANTO .................................................................................................................................. 3 

1. TALOUDELLISET HANKKEET JA POLITIIKKA MIELIKUVISSA ................................... 7 

1.1 ”Kyllä Kainuun kansa saa olla erittäin kiitollinen Urho Kekkoselle” – Tieasiat ja muut 

taloudelliset hankkeet ............................................................................................................. 7 

1.2 ”Olihan täältä muitakin kansanedustajia, mutta ne jäivät kovasti varjoon siellä.” – 

Poliittinen valta ja maalaisliiton perinne ............................................................................. 11 

2. HENKILÖKOHTAINEN PERSOONA, TAPAAMISET JA YHTEYDENOTOT 

MIELIKUVISSA .......................................................................................................................... 17 

2.1 ”Yleensä on harvinaista, että hänen tasollaan olevat ihmiset pääsevät niin lähelle 

kansaa kuin hän on päässyt.” – Tapaamiset, yhteydenotot ja henkilökohtainen persoona

 ................................................................................................................................................ 17 

2.2 ”Väitänpä niin, että ei yhtään semmosta vaalipuhujata oo ollut liikkeellä kuin 

Kekkonen oli.” – Kekkonen puhujana ja kuuntelijana ....................................................... 20 

LOPPULAUSE ............................................................................................................................ 23 

LÄHTEET JA TUTKIMUSKIRJALLISUUS ............................................................................... 25 

 

 
  



3 
 

JOHDANTO 

 

Urho Kaleva Kekkonen1 (1900–1986) oli Suomen tasavallan pitkäaikaisin presidentti vuosina 

1956–1981. Monet tietävät hänen menneisyydestään sen, että hän vietti nuoruusvuotensa 

Kainuun karuissa maisemissa. Maalaisliittoon hän liittyi vuonna 1933 ja nousi 

kansanedustajaksi ensimmäisen kerran 1936 Viipurin läänin läntisestä vaalipiiristä. Kun 

Viipuri jäi Suomen rajan taakse toisen maailmansodan seurauksena, Kekkonen siirtyi Oulun 

läänin vaalipiirin jäseneksi. Vuonna 1945 maalaisliiton Kainuun piiri valitsi hänet ensimmäistä 

kertaa edustamaan kotiseutuaan eduskuntavaaleihin. Oulun läänin vaalipiiristä Kekkonen 

valittiin eduskuntaan mahtavalla äänimäärällä, jolloin hänestä tuli virallisesti Kainuun ja 

kainuulaisten luottomies Helsingin herrojen joukossa.2  

Tutkielmani aiheena on Urho Kekkonen kainuulaisten silmin, ja tarkastelen 

1970-luvulla haastateltujen tavallisten kansalaisten muistikuvia Kekkosesta. Toisin sanoen, 

pääasiallinen tutkimuskysymykseni käsittelee sen ajan kainuulaisten mielipiteitä ja mielikuvia 

Kekkosesta sekä asenteita häntä kohtaan. Olen itsekin Kainuusta kotoisin, joten 

kainuulaisten kokemukset Kekkosesta ovat luonnollisestikin kiinnostavia. Tutkielmani 

ansaitsee oman tilansa juuri sen epätavallisen lähestymistavan ansiosta. Kekkosesta on koottu 

kymmeniä ja kymmeniä poliittisen historian teoksia tai elämänkerrallisia kuvauksia, joissa 

korostetaan erityisesti hänen poliittisia saavutuksiaan ja merkitystä koko Suomen historialle. 

Tähän kandidaatintutkielmaan onnistuin kuitenkin löytämään näkökulman, joka 

lähestymistavaltaan poikkeaa muusta Kekkos-tutkimuksesta. Tutkielmallani on myös 

kotiseutuhistoriallinen merkitys, koska olen rajannut aiheeni Kainuuseen ja kainuulaiseen 

muistitietoon. Toivon tämän herättävän kiinnostusta paikallishistorian harrastajien 

keskuudessa. 

Tämä tutkielma on muistitietotutkimusta. Lähdeaineistoni koostuu kokonaan 

muistitiedosta, eli yksittäisten henkilöiden mielikuvista ja muistoista. Aineistosisältö valaisee 

valitsemieni tapahtumien ja ilmiöiden merkitystä muistelijoille, ja haastatteluissa esitetyt 

tulkinnat ovat osa jokaisen haastateltavan henkilökohtaista kokemusta. Koska kertojien 

                                                           
1 Urho Kaleva Kekkonen, jatkossa myös UKK. Tutkielman pääotsikko: Pekka Hatvan haastattelu. Vuolijoki 
9.3.1978. 
2 Mäntylä 2016, 38–39. 
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kuvailemat tapahtumat ja ilmiöt eivät välttämättä vastaa absoluuttista totuutta, tavoitteenani 

ole missään nimessä muodostaa kattavaa kuvaa menneisyyden todellisista tapahtumista.3 

Tutkielmani päälähde on vuosina 1977–78 koottu haastatteluaineisto osana 

Urho Kekkonen ja Kainuu –tutkimusta4. Haastatteluissa esiintyy yhteensä yli sata kainuulaista, 

mutta sellaisenaan aineisto olisi ollut liian laaja kandidaatintutkielmaan. Valitsin aineistosta 

tarkempaan käsittelyyn yhdeksän haastattelua, joita analysoin laadullisen sisällönanalyysin 

keinoin. Nämä tietyt haastattelut valitsin osaksi maantieteellisin perustein5, mutta erityisesti 

niiden informatiivisuuden perusteella, eli tarkasteluuni pääsivät tutkimuskysymyksiini ja -

tarkoituksiini parhaiten vastanneet haastattelut. Lähes kaikissa haastatteluissa käsiteltiin 

muitakin aiheita6, jotka olisivat sinällään kiinnostavia kotiseutukulttuurin tutkijalle, mutta 

jotka eivät auttaneet vastaamaan tämän tutkielman kysymyksiin. Koska olen kiinnostunut 

yksittäisten henkilöiden näkemyksistä ja kokemuksista, enkä yritä koota aiheesta tilastollisesti 

yleistettävää tulkintaa, näinkin vähäinen haastattelujen määrä riittää vastaamaan 

kysymyksiini.7 

Olen käyttänyt tutkielmani lähteenä ainoastaan litteroituja versioita 

haastatteluista. Litteroidusta versiosta puuttuu paljon sellaista, mitä nauhalta voi kuulla: 

äänenpainot ja intonaatiot, hiljaiset hetket, huokaisut ja puhujan muut tunnereaktiot.8 

Litteraatiot ovat nauhoituksiin verrattuna yksipuolisempia lähteitä, mutta tämän tutkielman 

vaatimuksiin nähden ne ovat riittäviä. 

 Tutkimusmetodini on siis laadullinen sisällönanalyysi. Sisällönanalyysissa 

tutkin aineiston kokonaissisältöä, yleisiä teemoja, usein esiintyviä mielipiteitä sekä niiden 

tueksi annettuja perusteluja. Kaikista omalle näkökulmalleni keskeisestä materiaalista pystyn 

siten kokoamaan perustellun esityksen. Sisällönanalyysissa on otettava huomioon 

lähdemateriaalin, eli tässä tapauksessa haastattelujen luonne. Haastattelujen analysointi on 

                                                           
3 Fingerroos & Haanpää 2006, 26–34; Rantala 2008, 223–225. 
4 Urho Kekkonen ja Kainuu -tutkimus koottiin 1.3.1977–31.8.1978. Haastattelujen lisäksi tutkimuksessa 
kerättiin kirjallisia tiedonantoja, arkisto- ja lehdistömateriaalia, valokuvia ja esineistöä. Tutkimusta 
valvoneen toimikunnan puheenjohtajana toimi Keijo Korhonen ja päätutkijana Jorma Keränen. Tiedot 
löytyvät tutkimuksen loppuraportista, joka kirjoitettiin 17.8.1978. 
5 Halusin tarkastella näkemyksiä tasaisesti ympäri Kainuuta, mahdollisimman monesta kunnasta. 
Kajaanista valitsin kaksi, koska lähteiden painotus oli selvästi Kajaanissa. Vaala ja Sotkamo jäivät 
tarkastelun ulkopuolelle, koska haastattelut olivat epäinformatiivisia tai niitä ei löytynyt. Lisäksi Vaalan 
kunta ei tänä päivänä kuulu enää Kainuuseen, joten sen voi rajata pois täysin maantieteellisinkin 
perustein. 
6 Haastatteluissa käsiteltiin esimerkiksi kalastusta, savottatöitä, sota- ja evakkoaikoja, venevaelluksia ja 
niin edelleen.  
7 Sarajärvi & Tuomi 2002, 87–88. 
8 Saarikoski 2008, 38–42. 



5 
 

monimutkaisempaa kuin voisi luulla. Haastattelut on tehty ajankohtana, jolloin asioita 

muistellaan kauan sen jälkeen, kun ne ovat jo tapahtuneet, joten haastattelut eivät ole puhtaita 

aikalaisraportteja. Kertojien tulkinnoissa korostuvat tietyt asiat, minkä vuoksi jotakin voi 

puuttua ja jotakin jätetään tahallisesti kertomatta. Yleinen klisee, aika kultaa muistot, pätee 

haastatteluihin paremmin kuin hyvin. Analyysissa on otettava huomioon haastatteluissa 

esiintyvien toimijoiden vuorovaikutus: esitetyt tulkinnat ovat syntyneet juuri siinä hetkessä, 

siinä vuorovaikutuksessa. Nämä kyseiset haastattelut ovat avoimia ja dialogisia, eli ainoastaan 

haastattelujen pääteema tiedettiin etukäteen. Sen takia puhutut aiheet vaihtelevat 

kalastuksesta poliittisiin päämääriin, eikä haastattelun kulkua pysty ennustamaan. Myös 

haastatteluissa esiintyvän tutkijan, tässä tapauksessa haastattelija Jorma Keräsen rooli on 

otettava huomioon: hän oli tärkeä osa vuorovaikutustilannetta ja pystyi vaikuttamaan 

puhuttuihin asioihin.  Haastateltava kokee ja tulkitsee ilmiöitä omassa ajassaan ja 

tilanteessaan, ja tulkintoja ohjaavat sen ajan sosiaaliset ja kulttuuriset käytännöt. Analyysiä 

tehdessäni olen siis jatkuvasti joutunut ottamaan huomioon lähteiden historiallisen 

kontekstin.9 Tähän tutkielmaan haastattelut sopivat täydellisesti, sillä olen kiinnostunut 

nimenomaan haastateltavien henkilökohtaisista kokemuksista. 

Käsittelen tutkimuskysymystäni temaattisessa järjestyksessä. Kaikissa 

haastatteluissa nousee esille tiettyjä teemoja ja aiheita, jotka ovat olleet merkityksellisiä 

kainuulaisten Kekkoseen liittyvien muistikuvien muodostumisessa. Nämä teemat 

muodostuivat tutkielman lopulliseksi rakenteeksi luokittelun kautta – aineistosisällön 

taulukoinnin viimeisessä vaiheessa kootut pää- ja alakategoriat ovat samat kuin tämän 

tutkielman temaattiset pää- ja alaluvut.  

Helpoiten omaksi teemakseen aineistosta voidaan erottaa tieasiat, eli niin 

sanottujen Kekkosteiden10 vaikutus kainuulaisten arkielämään ja Kekkosen rooli teiden 

saamisessa. Toinen monimutkaisempi teema on Kekkosen politiikka ja sen vaikutukset 

Kainuuseen sekä Kekkosen poliittinen valta kainuulaisten käsittämänä. Kolmanneksi 

teemaksi muodostuivat haastateltujen kainuulaisten kokemukset Kekkosesta: minkälaisen 

kuvan saa Kekkosen henkilökohtaisesta persoonasta ja miten häneen pidettiin yhteyttä? 

Etenen tutkielmassani näiden teemojen mukaisesti, vaikka jaottelu itsessään onkin aineistoa 

yksinkertaistava. Tosiasiassa haastateltujen mielikuvat ovat kokonaisuuksia kaikista näistä 

                                                           
9 Uotinen 2008, 132–135, 142–149; Rantala 2008, 223–228; Sarajärvi & Tuomi 2002, 76–83. 
10 Kekkosteillä tarkoitetaan työsiirtolamäärärahoilla Kainuuseen rakennettuja maanteitä vuosina 1952–
1960. Nimitys johtuu Urho Kekkosen aktiivisesta toiminnasta teiden rakentamisen taustalla. Haavisto 
1993, 13–19. Kekkosteistä lisää myöhemmin tässä tutkielmassa.  
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aiheista, ja aiheet limittyvät toisiinsa kertojien tarinoissa. Joudun näiden teemojen alle 

kokoamaan haastateltujen näkemyksiä suhteellisen yleistävästi, enkä valitettavasti voi käsitellä 

kaikkia mahdollisia mielipiteitä tasapuolisesti. 

 Kekkos-tutkimusta on tehty valtavia määriä. Suurena haasteena oli löytää 

sopivaa tutkimuskirjallisuutta tutkielmani tueksi, sillä pääosa Kekkos-tutkimuksesta on tehty 

nimenomaan poliittisen historian näkökulmasta. Kansalaisten perspektiivistä Kekkosen 

persoonaa ja johtaja-roolia ei tietääkseni ole tiivistetty tieteelliseksi paketiksi, eikä minulla 

myöskään ollut kenestäkään toisesta historiallisesta henkilöstä koottua vertailukohdetta 

omalle tutkielmalleni. Onnistuin kuitenkin löytämään muutamia tutkimuksia, joista oli 

minulle suurta apua. Kaksi tärkeintä käyttämääni tutkimusta ovat MATTI MÄNTYLÄN 

Pohjois-Suomea kehittämässä: Periferia Urho Kekkosen politiikan kohteena ja vallankäytön välineenä 

vuosina 1950–1981 (2016) sekä TIMO HAAVISTON Kainuun Kekkostiet – Tiemuseon julkaisuja 

8 (1993). Onnekseni Mäntylä ehti parahiksi julkaista väitöskirjansa, sillä siinä hän osuvasti 

tutkii Urho Kekkosen Pohjois-Suomeen kohdistuvaa periferiapolitiikkaa, ja sen avulla pystyn 

ymmärtämään Kekkosen edesottamuksia Kainuun osalta. Haavisto puolestaan selventää 

Kekkosteiden rakennusprosessia ja Kekkosen roolia syrjäseutujen tieolojen kehittäjänä. 

Koska Kekkostiet ovat haastattelujen erityisen yksittäinen teema, oli tiehankkeisiin 

perehtyminen etukäteen tosiaankin paikallaan. Lisäksi olen käyttänyt paria muutakin Kekkos-

tutkimusta, mutta näihin kahteen verrattuna ne ovat marginaalisessa roolissa tutkielmani 

tukena. Metodologiaan liittyvästä kirjallisuudesta tärkeimpinä esimerkkeinä OUTI 

FINGERROOSIN ja TUULIKKI KURJEN toimittama Ääniä arkistosta: haastattelut ja 

tulkinta (2008) sekä JOUNI TUOMEN ja ANNELI SARAJÄRVEN Laadullinen tutkimus ja 

sisällönanalyysi (2002). 

Tutkielman keskeisin käsite on mielikuva, jolla tarkoitan henkilökohtaisista 

kokemuksista muodostuvaa näkemystä valitusta ilmiöstä. Mielikuva on kokonaisuus, johon 

liittyy monia palasia henkilön menneisyydestä ja nykyhetken ajatuksista. Tämän tutkielman 

tapauksissa mielikuvat koostuvat esimerkiksi haastateltujen omasta menneestä elämästä ja 

muistoista Urho Kekkosen poliittiselta uralta, jotka sekoittuvat haastatteluhetken tulkintoihin 

ja mielipiteisiin. Mielikuva on siis yhdistelmä useasta hetkestä henkilön elämän aikajanalta. 
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1. TALOUDELLISET HANKKEET JA POLITIIKKA MIELIKUVISSA 

 

Urho Kekkonen ehti kokea poliittisella urallaan kaiken: hän toimi muun muassa 

rivikansanedustajana, useammassa ministerin virassa, eduskunnan puhemiehenä sekä 

presidenttinä. Koko aktiiviuransa ajan Kekkonen toimi Suomen hallinnon keskeisissä 

viroissa, eikä hänen poliittinen valtansa jäänyt keneltäkään huomaamatta. Kainuussa 

Maalaisliitolla11 oli ollut luonnostaan pitkät perinteet, joten Kekkosen kannatus oli siellä 

vahvaa. Tämä loi paineita tehdä päätöksiä, joista eritoten Kainuu ja sen kansa hyötyisivät. 

Kekkonen on tietenkin jäänyt suomalaisten mieliin poliittisten saavutustensa takia, mutta 

myös Suomen yhtenäistämisen puolestapuhujana. Yksi hänen kuuluisimmista taloudellisista 

tavoitteistaan oli tasoittaa pohjoisen ja eteläisen Suomen elinolojen eroa. Kekkonen ajoi 

vuosikymmenten ajan periferiapolitiikkaa, jonka keinoin hän halusi kehittää Pohjois-Suomen 

liikennettä, elinkeinoja ja teollisuutta. Hän halusi valjastaa kaiken Pohjois-Suomen 

taloudellisen potentiaalin valtiolle hyödyllisellä tavalla.12 Periferia- tai kehitysaluepolitiikallaan 

Kekkonen ajoi myös Kainuun etua. Erityisesti Kainuuseen kohdistuneista toimenpiteistä 

tunnetuin on kenties 1950- ja 1960-lukujen teidenrakennusprojekti.  

  

1.1 ”Kyllä Kainuun kansa saa olla erittäin kiitollinen Urho Kekkoselle” – Tieasiat ja 

muut taloudelliset hankkeet  

Kainuuseen rakennettavista teistä tehtiin useita ehdotuksia, mietintöjä ja aloitteita jo 1920-

luvulta lähtien, mutta maailmansotien välisenä aikana ja toisen maailmansodan jälkeen 

Kainuun syrjäseuduille rakennettavat tiet eivät olleet etusijalla. Varsinaisia päätöksiä teiden 

suhteen päästiin tekemään vasta 1940-luvun lopulla. Virallisia aloitteita saatiin muutamia, 

mutta epävirallisesti teiden rakentamista pyydettiin ja siitä puhuttiin jatkuvasti. Kainuulaiset 

ottivat asian esiin useasti, ja anomuksia ja kirjeitä lähetettiin ”minne tahansa, mistä oletettiin 

saatavan apua tieongelmiin”.13 Ehdotusten aktiivisimpia viestinviejiä olivat kainuulaiset 

maalaisliittolaiset. Asiaa yritettiin viedä eteenpäin muun muassa kuntateitse, puolueaktiivien 

avulla tai kyläkokousten kautta. Kun Urho Kekkonen valittiin pääministeriksi vuonna 1950, 

kirjeitä tieasioihin liittyen lähetettiin hänelle tiuhaan tahtiin. Pääministeri Kekkonen otti 

                                                           
11 Maalaisliitto, vuodesta 1962 Keskustapuolue, vuodesta 1991 Suomen keskusta tai Keskusta. Ks. esim. 
Pentti Virrankoski 2012, 446. Tässä tutkielmassa käytän eniten nimitystä Maalaisliitto, koska sitä 
käytetään yleisimmin myös haastatteluissa. 
12 Mäntylä 2016, 42–43; Tuikka 2007, 226–233. 
13 Haavisto 1993, 48–59. Lainaus: Haavisto 1993, 55. Väliotsikko: Uuno Roikosen haastattelu. Kajaani 
2.12.1978. 
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tieasian haltuunsa 1950-luvun alussa, jolloin teiden tarpeellisuus Kainuussa nousi varsinaisesti 

julkisuuteen ja rakentamista alettiin toteuttaa vauhdilla. Vuosien 1952–1960 aikana 

Kainuuseen rakennettiin kahdeksan niin kutsuttua Kekkostietä.14 

 Kekkostiet ovat suurin taloudellisiin hankkeisiin liittyvä teema, joka nousee 

esille haastatteluissa. Lähes kaikissa tarkastelemissani haastatteluissa teiden rakentamista 

muistellaan, teiden merkitystä eritellään ja Kekkosen roolia pohditaan.  

 Kortesjärven tiehanke Kuhmon Iivantiirassa oli Kekkosteistä ensimmäinen. 

Kansalaisille tuttavallisemmin ”Kekkosykkösestä” tai ”Kekkosen kadusta” kerrottiin parissa 

haastattelussa, ja Kekkosen roolia tien saamisessa pidettiin merkittävänä. Kekkosykkönen sai 

alkunsa, kun pääministeri Kekkonen vieraili Iivantiiran kylässä vaalikiertueensa aikana 1951. 

Vierailullaan hän sai kuulla kuhmolaisten ahdingosta, kun lähin tie sijaitsi jopa useiden 

kymmenien kilometrien päässä.15 Kekkosen vierailusta kerrotaan haastattelussa näin: 

Siinähän on semmonen osuus, kun se (Kekkonen) piti täällä sitä ensimmäistä kokousta, 

niin se sanoi, että tämän talon kohdalla on tie kahen vuojen perästä ja sitä ei oltu sillon 

alotettukaan vielä. – – se näki että tämä on surkea perukka16. Se sanoi, että tänne on 

välttämätön tie ja sanoi, että se on kahen vuojen päästä ja niinhän se suurinpiirtein oli. Se 

vei paperit suoraan eduskuntaan.17 

Kekkonen lupasi iivantiiralaisille tien ja piti lupauksensa. Paikallisten kertomuksista 

vakuuttuneena Kekkonen otti asian hoitaakseen, ja jo viikon päästä vierailusta Kainuun 

Sanomat kirjoitti Iivantiiran tielle myönnetystä rahoituksesta. Kekkosykkösen rakentaminen 

aloitettiin vuonna 1952.18 

Saman kiertueen aikana pääministeri vieraili myös Suomussalmella ja vakuuttui 

suomussalmelaistenkin tien tarpeesta. Kun Iivantiiran tietyö saatiin alkuun, suunnitteli 

Kekkonen jo työsiirtolan seuraavaa sijaintia. Haastattelussa kerrottiin, että Kekkonen lupasi 

tien Suomussalmelle, käveli itse ”Kekkoskakkosen” suunnan ja hoiti tieasian vierailun jälkeen 

omin voimin.19 Vuonna 1954 Kekkonen sopi työsiirtolan seuraavaksi kohteeksi Kiantajärven 

                                                           
14 Haavisto 1993, 45–59; Mäntylä 2016, 42–44. Kaikkien Kekkosteiden luettelo: Haavisto 1993, 18–19. 
15 Haavisto 1993, 59–69; Mäntylä 2016, 42–44. 
16 Perukka on kainuulaisten käyttämä yleisnimitys syrjäseudulle. Perukka ei siis yleiskielisesti tarkoita 
mitään tiettyä paikkaa, vaan sillä voi viitata mihin tahansa yksityiseen asuinpaikkaan tai suurempaan 
maantieteelliseen alueeseen, joka on kaukana kaupungin keskustasta. Esimerkiksi tässä lainauksessa 
perukalla tarkoitetaan Iivantiiran kylää.  
17 Veikko Väisäsen ja Martti Väisäsen haastattelu. Iivantiira, Kuhmo 7.6.1978. 
18 Haavisto 1993, 59–69. 
19 Tuomas Moilasen haastattelu. Ämmänsaari, Suomussalmi 18.5.1978. 
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itäpuolen tien Suomussalmella yhteistyössä oikeusministeri Reino Kuuskosken ja Tie- ja 

vesirakennushallituksen kanssa. Kekkoskakkosen rakentaminen aloitettiin samana syksynä.20 

 Kekkosykkösen ja -kakkosen kertomusten jälkeen on hyvin ymmärrettävää, 

että Kekkosen merkitys tieprojektissa on nähty suurena. Kuten JUHANI SUOMIKIN asian 

kiteyttää: ”Legendan ainekset olivat pian koossa.”21 Haastatteluista Kekkosesta saa hyvin 

korvaamattoman kuvan ja hänen toimintansa tieasiassa oli haastateltavien mukaan ollut 

ratkaiseva. Kekkosen toiminta oli ollut korvaamatonta, sillä hän oli hoitanut asian perin 

pohjin: puhujanmatkoillaan hän oli vieraillut syrjäkylillä, kuunnellut kainuulaisten huolia ja 

luvannut tien. Eipä aikaakaan, kun tie oli saatu. Jos Kekkonen ei kaikissa paikoissa vieraillut, 

lähetettiin hänelle kirjeitä. Kaikki haastateltavat olivat joko itse kirjoittaneet Kekkoselle, tai 

tunsivat jonkun, joka oli kirjoittanut hänelle. Kekkosen suurta innostusta syrjäseutujen 

tieasioihin ei kaikkien haastateltavien mukaan voitu ymmärtää, mutta siitä oltiin hyvin 

kiitollisia. Aikaisemmat tieanomukset olivat jumittuneet usein kuntatasolle, mutta Kekkonen 

oli vienyt paperit etelään saakka. Haastateltavien mukaan Kekkosen kannatus oli vahvistunut 

juurikin tieprojektin ansiosta.22 

 Tieasioista puhuttaessa haastatteluista suorastaan huokuu kunnioitus Urho 

Kekkosta kohtaan. Häntä pidettiin hienona ja kunniallisena miehenä, joka lähestulkoon 

ainoana ”herrana” osoitti kiinnostusta Kainuun tieoloihin. Kukaan muu ei ollut valmis 

rakennuttamaan teitä Kainuuseen, ja Kekkosen takuuta tarvittiin. Kuin todisteena omasta 

kiinnostuksestaan, Kekkonen piti tieasioissa jokaisen lupauksensa ja osoitti olevansa sanansa 

mittainen mies. Tieasioiden ansiosta Kekkonen voitti kainuulaisten luottamuksen ja nousi 

asemaan, jossa hän oli kainuulaisille korvaamaton. 

Vaikka kaikki kahdeksan tietä onkin nimetty Kekkosteiksi, ei Urho Kekkosen 

vaikutus ollut muutaman ensimmäisen tien jälkeen kovin merkittävä. Haaviston mukaan 

”työsiirtolan rakentamat Kekkostiet olisi oletettavasti rakennettu myös ilman Kekkosta, 

mutta myöhemmin ja eri järjestyksessä”23, ja Kekkosen maine teiden rakentajana on ajan 

myötä korostunut.24 Haaviston tulkinta näyttää pätevän myös haastatteluihin, sillä Kekkosen 

                                                           
20 Haavisto 1993, 69–72. 
21 Suomi 1990, 137. 
22 Tuomas Moilasen haastattelu. Ämmänsaari, Suomussalmi 18.5.1978; Uuno Roikosen haastattelu. 
Kajaani 2.12.1978; Tyyne Ronkaisen haastattelu. Kajaani 6.3.1978; Veikko Väisäsen ja Martti Väisäsen 
haastattelu. Iivantiira, Kuhmo 7.6.1978. 
23 Haavisto 1993, 85. 
24 Kekkonen vaikutti kaikista eniten Kekkosykkösen, eli Iivantiiran tien rakentamiseen, ja antoi näin 
alkusysäyksen teiden pitkäaikaiselle rakennusprosessille. Kekkosykkösen kohdalla UKK:n vaikutusta ei 
siis voi vähätellä. Haavisto 1993, 85–89. 
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roolia hehkutetaan lähes jokaisessa tarkastelemassani haastattelussa. UKK:n maine Kainuun 

auttajana on pitkälti Kekkosteiden yhteydessä kasvanut kainuulaiseen mieleen. 

Muista Urho Kekkosen ajamista ja Kainuuseen vaikuttaneista taloudellisista 

hankkeista mainittakoon asutuslainojen anteeksianto vuonna 1973, jolla Kekkonen halusi 

lieventää muuttoliikettä pohjoisesta etelään.25 Lainojen anteeksiantoon otettiin kantaa 

ainoastaan yhdessä haastattelussa, ja siinä päätöstä kyseenalaistettiin. Ilmeisesti 

vapauttaminen lainojen takaisinmaksusta ei ollut toiminut kaikille tilallisille tasavertaisesti. 

Haastattelussa asiaan ei pureuduttu sen tarkemmin, vaan kyseenalaistava kommentti 

hyvitettiin toteamalla, että Kekkonen ei varmaankaan ollut tarkoittanut esitystä sellaiseksi 

kuin se oli lopulta muodostunut.26 Toisena esimerkkinä muista taloushankkeista presidentti 

kannatti myös sähkö- ja puhelinlinjojen vetämistä Kainuun syrjäkylille ja joudutti perukan 

sähköistymistä. Puhelinasioissa Kekkoseen oltiin otettu yhtä lailla yhteyttä kuin 

tieasioissakin.27 

Minä panin merkille, että kun siellä kulettiin huoliaan kertomassa, niin kyllä se nämä 

asiat hoiti. Hän yleensä löysi ne rahakirstun paimenet eri suunnilta, jotka sitten voivat 

hoitaa rahotuksia erinäisissä asioissa – –. Hän reippaasti hoiti ne asiat, ja minkä 

hoijettavaksi asian jätti, niin hän kyllä ilimotti aina, että missä vaiheessa asia on.28 

Haastattelujen mukaan Kekkosen osuus taloudellisissa hankkeissa oli vauhdittava. Hän tiesi 

Kainuun olosuhteista, otti vastaan kainuulaisen ehdotuksia ja asetti esitykset 

tärkeysjärjestykseen. Kekkonen ei torjunut ideoita ja hän auttoi asioita eteenpäin 

oikeudenmukaisesti niin nopeasti kuin pystyi. Haastateltavien mielestä Kekkonen oli tehokas 

Kainuun asioissa, ja hänellä oli erityishuoli syrjäseutujen olosuhteista. Hän oli nokkela mies, 

joka ymmärsi Kainuun asioiden tärkeysjärjestyksen paremmin kuin muut. Kuten yllä 

lainauksessakin todetaan, Kekkonen osasi pyytää rahoitusta oikealta taholta.29 

Erityiseksi ansioksi ajateltiin se, että Kekkonen oli ilmoittanut hoitamansa asian 

tilanteesta. Jos hän oli antanut esityksen eteenpäin vietäväksi jollekin toiselle, hän ilmoitti siitä 

alkuperäiselle kysyjälle. Jos hän puolestaan itse pystyi hoitamaan pyynnön loppuun saakka, 

hän kertojien mukaan päivitti tilannetta silloin, kun parhaaksi näki.30 Joissakin haastatteluissa 

                                                           
25 Mäntylä 2016, 239–240. 
26 Veikko Väisäsen ja Martti Väisäsen haastattelu. Iivantiira, Kuhmo 7.6.1978. 
27 Jouko Oikarisen haastattelu. Puolanka 17.5.1978. 
28 Toivo Pulkkisen haastattelu. Ristijärvi 14.6.1978 ja 19.6.1978. 
29 Toivo Pulkkisen haastattelu. Ristijärvi 14.6.1978 ja 19.6.1978; Uuno Roikosen haastattelu. Kajaani 
2.12.1978; Tyyne Ronkaisen haastattelu. Kajaani 6.3.1978. 
30 Toivo Pulkkisen haastattelu. Ristijärvi 14.6.1978 ja 19.6.1978. 
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ymmärrettiin, että kainuulaiset olivat kirjoittaneet ehdotuksistaan liikaakin suoraan 

Kekkoselle. Tästä oltiin jopa häpeissään.31 Oli kuitenkin huomattu, että minkä Kekkonen 

lupaa, hän hoitaa. Mahdollisesti juuri sen takia kirjoittelun perinne jatkui aktiivisena myöhälle 

presidenttikaudelle asti. 

Taloudellisiin hankkeisiin suhtauduttiin haastatteluissa pääasiassa 

myötämielisesti. Oli kuitenkin eräs negatiivinen seikka, joka toistui parissa haastattelussa. 

Kun Kekkosen valta-asema oli erityisen korkea, hän haastateltavien mielestä keskittyi liiaksi 

koko kansan etuihin. Hän joutui laittamaan liikaa aikaa koko valtakunnan asioiden 

pohtimiseen, eikä ajanut enää perinteisen maalaisliiton ja maanviljelijöiden etuja. Hänestä tuli 

jopa ”vahinko maaseudulle”.32  

Kekkosella oli siis erityisasema Kainuun elinolojen kehittäjänä. Hänellä oli 

erikoinen taito hallita useita asioita yhtä aikaa ja hänen erityishuolensa Kainuuta kohtaan oli 

haastattelujen perusteella ainoastaan positiivista. Pääasiassa Kekkosen toimet koettiin 

erikoislaatuisina ja ne auttoivat kainuulaisten elämää. Vaikka joissakin tapauksissa 

kainuulaisetkaan eivät aina olleet samaa mieltä hänen lopullisten päätöstensä kanssa, siitä ei 

useinkaan puhuttu ääneen. Vaikeneminen ja omien mielipiteiden korjaaminen johtuvat 

epäilemättä kunnioituksesta. Kekkosen suuri rooli tieolojen parantajana ymmärrettiin niin 

vahvaksi, ettei häntä siitä kiitollisuudesta uskallettu kyseenalaistaa, vaikka sen suuntaisia 

ajatuksia olisikin ollut. 

 

1.2 ”Olihan täältä muitakin kansanedustajia, mutta ne jäivät kovasti varjoon siellä.” 

– Poliittinen valta ja maalaisliiton perinne 

Kekkosen politiikka, hänen poliittiset edesottamuksensa ja suuri vaikutusvalta kansalaisten 

mielikuvissa olisi sinänsä jo oman tutkimuksensa ansaitseva aihekokonaisuus. Tämän 

tutkielman puitteissa yritän parhaani mukaan tiivistää vain tärkeimpiä asioita, jotka nousivat 

esiin tarkastelemissani haastatteluissa, eli politiikan osuus mielikuvissa on tässä yhteydessä 

vajavainen. 

Maalaisliitolla on ollut Kainuussa pitkät perinteet. Haastateltavien mukaan 

Kainuu oli Kekkoselle hyvää kannatuspohjaa, sillä syrjäseudut olivat olleet lähes 

                                                           
31 Tuomas Moilasen haastattelu. Ämmänsaari, Suomussalmi 18.5.1978; Toivo Pulkkisen haastattelu. 
Ristijärvi 14.6.1978 ja 19.6.1978.  
32 Jouko Oikarisen haastattelu. Puolanka 17.5.1978; Väinö Väisäsen haastattelu. Paltamo 21.4.1978. 
Lainaus: Väinö Väisäsen haastattelu. Paltamo 21.4.1978. 
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sataprosenttista maalaisliiton aluetta. Esimerkiksi Vuolijoella sekä Kainuun syrjäisimmillä 

alueilla, kuten Kuhmon ja Suomussalmen itäisimmissä osissa maalaisliitto oli käytännössä 

ollut ainoa puolue.33 Maalaisliiton ja sittemmin Keskustapuolueen kannatusperinne on 

jatkunut oman käsitykseni mukaan näihin päiviin asti.  

Haastattelujen mukaan Kekkosen poliittinen linja hyväksyttiin jo 1930-luvun 

maalaisliitossa, ja erityisesti lapualaisuuden ja Isänmaallisen kansanliikkeen vastaisuutta 

muistellaan UKK:n ansiona.34 Käännettä tässä ei tapahtunut ennen toista maailmansotaa. 

TIMO J. TUIKKA käsittelee Kekkosen poliittisen kannan muutosta toisen maailmansodan 

lopulla, mikä herätti kysymysmerkkejä myös maalaisliitossa. Kekkosen ”takin kääntäminen” 

pois Saksa-yhteistyöstä ja kohti ystävyyttä Neuvostoliiton kanssa toisen maailmansodan 

loppuvaiheessa aiheutti hämmennystä. Kekkonen pysyi kannassaan, vaikka hän tiesi 

kannatuksensa olleen vähäistä. Suurin osa oman puolueen miehistä oli häntä vastaan.35 Tämä 

käsitys nousi esiin myös haastatteluista: 

– – hänen muuttumisensa 40-kevättalven Urho Kekkosesta 44-kesän Urho Kekkoseksi, 

niin se oli monen mielestä taas tämäkin hämmentävää.36 

Kyllä niitä täälläkin oli – – jotka sanoivat, että Kekkonen myypi nyt Suomen Venäjälle 

– –.37 

Ulkopoliittisesta käännöksestään huolimatta Urho Kekkonen valittiin ensimmäisen kerran 

eduskuntaan Kainuun edustajana vuonna 1945. Hänen läpipääsynsä ei ollut varmaa, sillä 

haastateltavien mielestä maalaisliiton kannatus oli tuolloin ollut kaksijakoista.38 Yhden 

haastateltavan mukaan Kekkosta oltiin alkuaikoina väheksytty Kainuussa, ja hänellä oli ollut 

vihamiehiä omassa puolueessaankin.39 Kekkosen Neuvostoliittoon kohdistunut 

ystävällismielinen asennoituminen oltiin tulkittu aikanaan epäisänmaallisuudeksi, jonka yli ei 

ollut helppoa päästä: 

                                                           
33 Pekka Hatvan haastattelu. Vuolijoki 9.3.1978; Annakaisa Tolosen haastattelu. Hyrynsalmi 3.3.1978; 
Veikko Väisäsen ja Martti Väisäsen haastattelu. Iivantiira, Kuhmo 7.6.1978. Väliotsikko: Toivo Pulkkisen 
haastattelu. Ristijärvi 14.6.1978 ja 19.6.1978.  
34 Toivo Pulkkisen haastattelu. Ristijärvi 14.6.1978 ja 19.6.1978; Jouko Oikarisen haastattelu. Puolanka 
17.5.1978. 
35 Tuikka 2007, 194–199. 
36 Toivo Pulkkisen haastattelu. Ristijärvi 14.6.1978 ja 19.6.1978. 
37 Jouko Oikarisen haastattelu. Puolanka 17.5.1978. 
38 Toivo Pulkkisen haastattelu. Ristijärvi 14.6.1978 ja 19.6.1978; Väinö Väisäsen haastattelu. Paltamo 
21.4.1978. 
39 Jouko Oikarisen haastattelu. Puolanka 17.5.1978. 
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Ja tämmönen ajatus Kekkosen epäisänmaallisuudesta, niin se oli kauan mielessä. Kyllä 

minä sen myönnän, – – että mielessä käväsi, että tämmönenkö se tämä Kekkonen on.40  

Haastatteluissakin esiintynyt Kekkosen epäily oli maailmansotien jälkeiselle ajalle tyypillinen 

ilmiö, mutta se oli vain ohimenevää. Yleisesti ottaen ajan olosuhteet eivät pysyvästi 

vaikuttaneet mielikuviin negatiivisesti. Oman tulkintani mukaan Kekkosen toiminta Kainuun 

asioiden hyväksi korvasi epämiellyttävän veljeilyn itänaapurin kanssa. 

Vuoden 1948 eduskuntavaaleihin Kekkonen oli valmistautunut Kainuussa 

toden teolla. Lähes kaikissa haastatteluissa mainittiin saman vuoden puhujanmatkat 

Kainuussa ja monet olivat olleet kuuntelemassakin Kekkosta. Vaikka vaalikampanja oli ollut 

laaja, Kekkonen oltiin valittu siltikin vain täpärästi eduskuntaan. Joissakin haastatteluissa 

tulkittiin, että jo vuonna 1948 Kekkosen kannatus oli ollut Kainuussa vahvaa.41 Toisissa 

puolestaan kannatusta ei pidetty tuolloin niin vahvana, vaan maalaisliiton ajateltiin olleen 

edelleenkin jakautunut.42 Kekkosen merkitys kuitenkin ymmärrettiin jälkeen päin niin, että 

hänen valintansa vuonna 1948 oli ollut erittäin tarpeellinen Kainuun kansalle.43  

Vuoden 1950 presidentinvaaleihin maalaisliitto tarjosi ehdokastaan Urho 

Kekkosta, vaikka erään kertojan mukaan lopputulos tiedettiin jo etukäteen. UKK:n valintaa 

presidentiksi ei pidetty edes todennäköisenä, ja kilpailuun osallistuminen oli pikemminkin 

”alakuvalamistelua myöhempää varten”.44 Kekkosen takana oli kuitenkin ollut valtava 

aktiiviverkosto ja eräänkin tulkinnan mukaan maalaisliiton innostus ja tuki oli ollut erittäin 

laajaa.45 Seuraavissa vuoden 1951 eduskuntavaaleissa Kekkosen kannatuksen kasvu oli 

haastattelujen mukaan helposti perusteltavissa. Tuolloin hän oli käytännön tasolla osoittanut 

kiinnostuksensa Kainuuta ja sen asukkaita kohtaan, joten hän sai syrjäseutujen asukkaiden 

järkähtämättömän tuen. Kun Kekkosesta tuli pääministeri, hänen valta-asemansa 

ymmärrettiin Kainuussa heti.46 

Se oli oikeestaan niin kuin pesäpallopelissä pesältä kärkkyminen jo. Siinä oli lähtövalmiina 

jo kaikki, hoitivatpahan he mitä hommaa hyvänsä, että Kekkonen, Kekkonen, nyt kun 

tuli Kekkonen. Oli jopa semmonen ajatus, että Kekkonen voi kaiken muuttaa, ja tehä jopa 

                                                           
40 Toivo Pulkkisen haastattelu. Ristijärvi 14.6.1978 ja 19.6.1978. 
41 Esim. Jouko Oikarisen haastattelu. Puolanka 17.5.1978. 
42 Esim. Toivo Pulkkisen haastattelu. Ristijärvi 14.6.1978 ja 19.6.1978. 
43 Toivo Pulkkisen haastattelu. Ristijärvi 14.6.1978 ja 19.6.1978. 
44 Toivo Pulkkisen haastattelu. Ristijärvi 14.6.1978 ja 19.6.1978. Myös lainaus. 
45 Jouko Oikarisen haastattelu. Puolanka 17.5.1978. 
46 Tyyne Ronkaisen haastattelu. Kajaani 6.3.1978; Toivo Pulkkisen haastattelu. Ristijärvi 14.6.1978 ja 
19.6.1978. 
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mahottomalta näyttävän maholliseksi. – – Kyllä kainuulaiset olivat sillon voimainsa 

tunnossa, kun meiltä oli nyt pääministeri.47 

Haastateltavat tulkitsivat pääministeri Kekkosen poliittisen vallan yltäneen kaikkialle ja 

varsinkin kainuulaiset olivat nopeasti ymmärtäneet tämän. He olivat kääntyneet Kekkosen 

puoleen entistä hanakammin ja mitä erinäisimmissä asioissa. Jopa röyhkeästi kainuulaiset 

olivat vaatineet päästä Kekkosen puheille asiassa kuin asiassa.48 Kekkosella nähtiin olleen niin 

suuri vaikutusvalta, että hänen kauttaan oltaisiin saatu vauhtia kaikenlaisiin projekteihin.49 

Matti Mäntylä kertoo tutkimuksessaan professori Keijo Korhosen mielenkiintoisen 

näkemyksen kainuulaisten syntyjään heikosta itsetunnosta, jota Kainuun ”oman miehen” 

menestys Helsingissä onnistui parantamaan.50 Tämä ilmiö oli huomattavissa myös 

haastateltavien kertomuksista, esimerkiksi edellisestä lainauksesta. Varsinkin Kekkosen 

pääministerikausi oli jäänyt haastateltavien mieleen aikana, jolloin kaikki oli ollut 

mahdollista.51 Kainuulaisten muistikuvissa Kekkosen poliittinen valta ja vaikuttamisen 

mahdollisuus olivat suuria tekijöitä. 

 Kekkonen valittiin tiukassa kisassa presidentiksi vuonna 1956. Yhden 

haastateltavan mukaan presidentinvaalikampanjassaan Kekkosen ei olisi enää tarvinnut 

uhrata niin paljon aikaa Kainuuseen, sillä hänen kannatuksensa oli ollut jo vakiintunutta.52 

Vaalitilaisuus oli ollut jännittävä, mutta samalla oli ymmärretty Kekkosen suorien 

vaikutusmahdollisuuksien heikkenevän. Haastatteluissa Kekkosen valitseminen presidentiksi 

tulkittiin ikään kuin vahingoksi Kainuun näkökulmasta. Pääministerin korkea poliittisen 

vallan asema oli vaihtunut presidentin virkaan, jossa hän ei yksittäisiin ja vähäisempiin 

asioihin voinutkaan puuttua noin vain. Vaikka Kekkosen presidenttiyttä oltiinkin ajettu 

innolla eteenpäin, se koettiin haastateltavien mukaan lopulta tappioksi maalaisliitolle ja myös 

kainuulaisille. Lisäksi presidentin täytyi ajaa koko valtakunnan asioita, eikä hän voinut enää 

keskittyä pelkästään maanviljelijöiden etuihin. Nyt ei enää maalaisliitolla ollut vahvaa 

”keulamiestä”, eikä sopivaa seuraajaa tahtonut löytyä.53 

                                                           
47 Toivo Pulkkisen haastattelu. Ristijärvi 14.6.1978 ja 19.6.1978. 
48 Toivo Pulkkisen haastattelu. Ristijärvi 14.6.1978 ja 19.6.1978; Jouko Oikarisen haastattelu. Puolanka 
17.5.1978. 
49 Tuomas Moilasen haastattelu. Ämmänsaari, Suomussalmi 18.5.1978. 
50 Mäntylä referoi Korhosta. Mäntylä 2016, 124. 
51 Tuomas Moilasen haastattelu. Ämmänsaari, Suomussalmi 18.5.1978; Toivo Pulkkisen haastattelu. 
Ristijärvi 14.6.1978 ja 19.6.1978; Uuno Roikosen haastattelu. Kajaani 2.12.1978. Myös Mäntylä 2016, 
136. 
52 Tyyne Ronkaisen haastattelu. Kajaani 6.3.1978. 
53 Jouko Oikarisen haastattelu. Puolanka 17.5.1978; Tyyne Ronkaisen haastattelu. Kajaani 6.3.1978; 
Väinö Väisäsen haastattelu. Paltamo 21.4.1978. 
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 Haastattelut kerättiin vuosina 1977 ja 1978, jolloin Kekkosella oli ollut jo pitkä 

presidenttikausi takana ja vielä muutama vuosi edessä. Haastateltavat kommentoivat 

Kekkosen presidenttiyttä pääosin positiivisesti: Kekkonen oli toiminut tehtävässään varmasti 

ja häneen luotettiin poliittisissa kriiseissä, joista esimerkkinä noottikriisi 1961.54 

Sisäpoliittisesti Kekkonen oli osannut toimia koko Suomen kansan hyväksi ja hänet koettiin 

edelleen mieluisana kansanmiehenä.55 Kekkosen vahva rooli ulkopolitiikassa ajateltiin olevan 

tärkeä, eikä rauha olisi välttämättä pysynyt ilman häntä. Myös Kainuun puolesta pelättiin:  

Täällä oli paljon semmosia ihmisiä, jotka pelekäsivät, että jos se (Kekkonen) ei pääsekkää 

enneä (presidentiksi), niin me ei olla rauhassa.56  

Pääasiassa Kekkoseen luotettiin ja hänen toivottiin jatkavan tehtävässään, koska seuraajaa ei 

ollut tiedossa – huolimatta siitä, että hänellä alkoi olla ikää.57 Kekkosen korvaamattomuudesta 

puhuttaessa nousi esiin näkemys, jonka mukaan Kekkonen ei itse ollut tehnyt itsestään 

korvaamatonta. Hänen korvaamattomuutensa johtui muiden johtajien kyvyttömyydestä ja 

sen takia Kekkosen nähtiin olleen apu joka tilanteessa. Haastateltavan mielestä kansalaiset 

olivat nimenomaan itse vaatineet Kekkosen jatkavan.58 Vain yhdessä haastattelussa 

kyseenalaistettiin Kekkosen kyvykkyyttä jatkaa presidenttinä: kertojan mukaan Kekkonen 

alkoi olla houraileva vanhus, eikä hän hyväksynyt Kekkosen sen aikaisia menettelyjä.59  

Koskaan helsinkiläiseksi herraksi ei oo Kekkosta soimannut kukaan. Hänet on hyväksytty 

kainuulaiseksi, toiset pahaksi, toiset hyväksi.60 

Kekkosen suhtautumista Kainuuseen ja kainuulaisiin puolustettiin, eikä hän ollut 

haastateltavien mukaan siinä suhteessa muuttunut. Kainuun luotettiin olleen Kekkoselle 

edelleenkin erityinen, sillä hän oli ottanut aktiivisesti kantaa Kainuun asioihin koko 

presidenttikautensa ajan ja hänen vaikuttamisen halunsa oli säilynyt.61 Se ero kuitenkin oli, 

että presidenttiaikana Kekkosen vierailut Kainuuseen olivat olleet virallisempia kuin ennen.62 

Haastateltavien mukaan Kekkonen oli kautta aikain kerännyt myös vastustavia mielipiteitä 

                                                           
54 Tyyne Ronkaisen haastattelu. Kajaani 6.3.1978. 
55 Pekka Hatvan haastattelu. Vuolijoki 9.3.1978; Veikko Väisäsen ja Martti Väisäsen haastattelu. 
Iivantiira, Kuhmo 7.6.1978. 
56 Annakaisa Tolosen haastattelu. Hyrynsalmi 3.3.1978. 
57 Annakaisa Tolosen haastattelu. Hyrynsalmi 3.3.1978. 
58 Toivo Pulkkisen haastattelu. Ristijärvi 14.6.1978 ja 19.6.1978. 
59 Väinö Väisäsen haastattelu. Paltamo 21.4.1978. 
60 Toivo Pulkkisen haastattelu. Ristijärvi 14.6.1978 ja 19.6.1978. 
61 Tyyne Ronkaisen haastattelu. Kajaani 6.3.1978; Toivo Pulkkisen haastattelu. Ristijärvi 14.6.1978 ja 
19.6.1978. 
62 Tyyne Ronkaisen haastattelu. Kajaani 6.3.1978. 
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Kainuussa, sillä hänen politiikkansa ei kerta kaikkiaan voinut tyydyttää kaikkia.63 Yleisesti 

ottaen lausunnoista saa kuitenkin sen käsityksen, että Kekkonen oli aina ollut kainuulaisille 

erityinen, Kainuun oma mies. 

 Kaiken kaikkiaan Kekkosen politiikkaan ja poliittiseen valtaan suhtauduttiin 

luottavaisesti ja kunnioittavasti. Kenelläkään muulla ei ollut yhtä suurta vaikutusvaltaa kuin 

Kekkosella, ja se nähtiin mahdollisuutena Kainuulle. Kekkoseen luotettiin enemmän kuin 

oman kunnan virkamiehiin.64 Kainuulaisten mielikuvat olivat vallan värittämiä, sillä tulkitsen 

suuren luottamuksen Kekkoseen johtuneen nimenomaan hänen kyvystään tehdä päätöksiä. 

Haastatteluista saa sellaisen kuvan, että Kekkonen oli pystynyt toimimaan muista välittämättä 

niin kuin hän itse parhaimmaksi oli nähnyt. Hän oli ainoa, joka oli vallallaan vaikuttanut 

syrjäseutujen oloihin niin nopeasti. Pitkäaikainen luottamus Kekkoseen on mielestäni 

yhteydessä myös maalaisliiton perinteeseen Kainuussa sekä kainuulaiseen luonteeseen: 

Kekkosta kannatettiin viimeiseen asti, sillä hän oli aikanaan todistanut olleensa luottamuksen 

arvoinen.  

 

  

                                                           
63 Väinö Väisäsen haastattelu. Paltamo 21.4.1978. 
64 Tuomas Moilasen haastattelu. Ämmänsaari, Suomussalmi 18.5.1978; Toivo Pulkkisen haastattelu. 
Ristijärvi 14.6.1978 ja 19.6.1978. 
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2. HENKILÖKOHTAINEN PERSOONA, TAPAAMISET JA YHTEYDENOTOT 

MIELIKUVISSA  

 

Urho Kekkonen on poliittisten aikaansaannostensa ohella jäänyt mieleen miehenä, joka aivan 

tavallisista ja jopa köyhistä lähtökohdista ponnahti menestyksen tielle. Juuri tämä tavallisuus 

on ollut myös Kekkosen valtti: hän onnistui säilyttämään kansanomaisuutensa korkea-

arvoisessakin asemassa. Kainuussa hänet muistetaan edelleenkin hiihtelevänä 

valtionmiehenä, joka jututti vastaantulijoita karvoihin katsomatta ja istahti kahvipöytään 

keskustelemaan tavallisista asioista. Hänelle kainuulaiset pystyivät kertomaan elämästään 

syrjäseuduilla. Helsingissä Kekkonen vastaanotti valtaisia kirjemääriä Kainuusta ja oli hyvin 

tiedotettu sen tapahtumista.65 Läheinen ote Kainuun kansaan vaikutti suuresti kainuulaisten 

käsityksiin Kekkosesta. 

 

2.1 ”Yleensä on harvinaista, että hänen tasollaan olevat ihmiset pääsevät niin lähelle 

kansaa kuin hän on päässyt.” – Tapaamiset, yhteydenotot ja henkilökohtainen 

persoona  

Suurin osa Urho Kekkonen ja Kainuu -tutkimukseen haastatelluista henkilöistä oli Kekkosen 

tuttuja, poliittisia aktiiveja tai kunnan silmäätekeviä. Kaikki lähemmin tarkastelemani 

haastateltavat olivat itse tavanneet Kekkosen, olleet paikalla kuuntelemassa Kekkosen 

puheita tai vähintäänkin kirjoittaneet hänelle kirjeitä.66 Koska Kekkonen oli kierrellyt 

vaalikampanjoidensa aikana Kainuussa, oli itse kullakin ollut mahdollisuus päästä hänen 

puheilleen. Kuten aiemminkin mainitsin, monessa haastattelussa muisteltiin vuoden 1948 

puhekierrosta, kun Kekkonen vieraili syrjäseuduilla puhumassa.67  

 Kekkosen puhekierroksilta muisteltiin erityisesti Kekkosen henkilökohtaista 

persoonaa ja tapaa keskustella kaikenlaisten ihmisten kanssa: 

Vaikka Kekkonen oli tuommonen pitkä, komee, edustava mies, niin hän ei tärkeänä 

istunut siellä pöydän takana, vaan hän mielellään käveli jopa siellä ulkona muitten 

kainuulaisten isäntien keskuudessa – –. Hänellä oli tuommoset poliittiset lahjat, että hän 

mielellään tervehti tuttuja.  

                                                           
65 Mäntylä 2016, 124–136. 
66 Tämä selviää haastatteluista, sillä niissä kerrotaan haastateltujen elämästä ja käydään läpi sitä, kuinka 
he tuntevat Kekkosen. Väliotsikko: Toivo Pulkkisen haastattelu. Ristijärvi 14.6.1978 ja 19.6.1978. 
67 Esim. Jouko Oikarisen haastattelu. Puolanka 17.5.1978. 
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– – minä sain Kekkosesta hyvän kuvan ja se kuva on säilynyt tähän saakka. Ja vaikka 

Kekkonen oli sillä paikalla, niin hän oli erittäin tuommonen ystävällinen ja huomasi 

tämmöset pienet ihmisetkin – –.68 

Ja mitä minä oon tavannut, niin minä olen saanut semmosen käsityksen, että se on päässyt 

yli siitä ylypeyvestä, että tuskin se sen paremmin sysii vaikka vähän köyhemmänkin kanssa 

juttelee. Se pystyy sen tekemään.69 

Yllä olevista esimerkeistä selviää hyvin se tapa, jolla Kekkonen kohteli tavallisia ihmisiä. Hän 

ei ylpeillyt, vaan luontevasti keskusteli kainuulaisten kanssa. Hän käyttäytyi kuin kuka tahansa 

tavallinen kansalainen, eikä tärkeillyt mielipiteillään. Hän suhtautui jokaiseen ihmiseen 

samalla tavalla yhteiskunnallisesta asemasta huolimatta. Tuttujaan hän tervehti joka kerta, kun 

oli liikkeellä Kainuun seuduilla. Haastateltavien mukaan Kekkosella oli ollut erinomainen 

muisti, sillä hän oli jututtanut tuttuja kasvoja vanhoista asioista, joista hän muisti ihmeellisen 

paljon yksityiskohtia.70  

Sen lisäksi, että Kekkonen vieraili Suomen syrjäseuduilla, kävivät kainuulaiset 

myös häntä tapaamassa. Kekkonen oli edelleenkin oman kylän mies, jonka luokse sai mennä 

vaihtamaan kuulumisia. Aina luotettiin siihen, että Kekkoselta löytyi aikaa.71 Eräs 

haastateltava kertoi olleensa Helsingissä Kekkosen vieraana useampaankin kertaan: 

– – yleensä sitä otettiin Kekkoseen yhteyttä. Ja sillon, kun Helsingissä oli käyntiä, niin 

joka kerran sitä piti päästä Kekkosen puhheille. Minusta tuntuu, että olipa hänellä mikä 

asema tahansa, niin sinne sitä vain mentiin.72 

Haastateltavat tulkitsivat Kekkosen nöyrän ja tuttavallisen käytöksen henkilökohtaiseksi 

luonteenpiirteeksi. Jos kansanläheinen käyttäytyminen olisikin ollut huijausta, se olisi jossain 

vaiheessa paljastunut. Tuohon mennessä kainuulaiset eivät kuitenkaan olleet saaneet syytä 

kyseenalaistaa Kekkosen ystävällistä luonnetta. Tuollainen asenne ja luotu yhteys kansalaisiin 

arveltiin olleen Kekkosen vaalivaltti loppuun saakka.73 

Kekkonen koettiin henkilönä, jota oli korkeasta asemastaan huolimatta helppo 

lähestyä ja joka keskusteli kasvotusten kaiken kansan kanssa. Hän ei luokittelut ihmisiä, eikä 

                                                           
68 Molemmat lainaukset: Uuno Roikosen haastattelu. Kajaani 2.12.1978. 
69 Tuomas Moilasen haastattelu. Ämmänsaari, Suomussalmi 18.5.1978. 
70 Esim. Jouko Oikarisen haastattelu. Puolanka 17.5.1978; Toivo Pulkkisen haastattelu. Ristijärvi 
14.6.1978 ja 19.6.1978. 
71 Esim. Toivo Pulkkisen haastattelu. Ristijärvi 14.6.1978 ja 19.6.1978. 
72 Jouko Oikarisen haastattelu. Puolanka 17.5.1978. 
73 Tyyne Ronkaisen haastattelu. Kajaani 6.3.1978. 
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minkäänlainen keskustelukumppani ollut hänen arvolleen liian alhainen. Tällaisia persoonia 

ymmärrettiin olleen harvassa ja hänet otettiin mielellään vastaan, kuten haastatteluistakin 

selviää. Kekkosen henkilökohtaista persoonaa tulkitessaan haastateltavien kertomuksista 

välittyy luottamus Kekkosen aitouteen ja hyväsydämisyyteen. 

Koska Kekkonen antoi itsestään tapaamisissa luontevan ja kansanläheisen 

kuvan, hänelle oli varmasti myös mielekästä kirjoittaa. Esimerkiksi Matti Mäntylä kertoo 

lähetettyjen kirjeiden määrästä vuosina 1950–1956. Kekkonen vastaanotti kirjeitä Pohjois-

Suomesta 1950-luvun alkupuolella yhteensä noin sata kappaletta vuodessa, joista yli puolet 

oli lähetetty Kainuusta. Oulun ja Rovaniemen suuren kirjemäärän ohella kirjeitä tulvi 

Kainuun perukoilta, Kuhmosta, Sotkamosta ja Suomussalmelta. Kirjeitä kirjoitettiin 

erityisesti eduskuntavaalien alla. Mäntylän mukaan kirjeitse kainuulaiset suorastaan 

painostivat Kekkosta parantamaan Pohjois-Suomen olosuhteita.74 Haastatteluissa puolestaan 

kirjeiden kirjoittamisesta kerrottiin joko tuttavallisena yhteydenpitona ystävien kesken, tai 

huolien jakamisena ylemmälle taholle.  

Puhuttaessa kirjeistä yleisesti nousi esiin se, että Kekkoseen oltiin otettu 

yhteyttä asiassa kuin asiassa. Erityisesti Kekkoselle oltiin kirjoitettu kunnan epäkohdista, 

tarpeista ja huolista. Kirjeitä lähetettäessä ei oltu epäröity, kun oli ollut kyse kainuulaisille 

tärkeästä asiasta.75 Kainuulaisten yleinen mielipide oli haastattelujen mukaan herkästi 

kääntyvä Kekkosen puoleen: ”Kun hätä tullee, niin turvauduttaan Kekkoseen.”76  

Sen lisäksi, että Kekkoselle oltiin kirjoitettu paljon, hän oli haastateltavien 

mukaan myös vastannut lähes kaikkiin kirjeisiin. Niinpä Kekkosen tulkittiin olleen aidosti 

kiinnostunut Kainuun asioista ja pitäneen kainuulaisten puolia.  

Se (Kekkonen) oli niin hyvä ystävä meille. Monta vuotta, parikymmentä vuotta se 

(aviomies) kirjotteli aina (Kekkoselle). Kekkonen aina vastasi. Se oli niin hyväsydäminen 

ihminen.77 

Kekkonen oli vastannut niin pian kuin mahdollista, minkä ymmärrettiin vieneen paljon aikaa 

politiikan keskiössä toimineen henkilön päivästä. Kirjeissä esitettyihin huoliin Kekkonen oli 

                                                           
74 Mäntylä 2016, 124–136. 
75 Esim. Annakaisa Tolosen haastattelu. Hyrynsalmi 3.3.1978; Jouko Oikarisen haastattelu. Puolanka 
17.5.1978. 
76 Jouko Oikarisen haastattelu. Puolanka 17.5.1978. 
77 Annakaisa Tolosen haastattelu. Hyrynsalmi 3.3.1978. 
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aina tarjonnut ratkaisua.78 Tämä oli tietenkin ollut omiaan vahvistamaan luottamuksen 

kokemusta sekä lisäämään edelleen kirjeiden lähettämistä. 

 Ainoastaan yhdessä haastattelussa ajateltiin, että valtava kirjeiden määrä oli 

ollut Kekkoselle mahdollinen rasite, ja että joka asiasta kirjoittaminen oli ollut tarpeetonta: 

– – sanon näin, että valitettavasti niistä (kirjeistä) meni liian paljon suoraan Kekkoselle. 

Ne aiheutti hänelle lisää työtä ja harmia – –. 

Kyllä minä myönnän, että sillon ihan röyhkeästi käytettiin oikeastaan väärin tätä Kekkosta 

ja kiusattiin sitä, niin kuin herra paratkoon vielä tänäkin päivänä me kainuulaiset. – – 

Hättyytellä presidenttiä vähän mistä milloinkin.79 

Kirjeiden kirjoittaminen oli tuona aikana ollut tärkeä yhteydenpidon muoto, sillä puhelimia 

oli ollut Kainuun syrjäseuduilla vain harvakseltaan. UKK:n tyyli vastata jokaiseen saamaansa 

kirjeeseen oli tuntunut varmasti erityiseltä ja oli antanut hänen persoonastaan välittävän ja 

kohteliaan kuvan. Vaikka kainuulaiset olivat lähettäneet valtavia määriä kirjeitä suoraan 

Kekkoselle, se ei näyttänyt kovinkaan monia huolettaneen. Kirjeiden lähettäminen oli 

pikemminkin ylpeyden aihe tavalliselle ihmiselle, joka sai vieläpä vastaanottaa vastauksen 

itseltään Kekkoselta. 

Vaikka Kekkosen henkilökohtaisesta persoonasta sai haastatteluista pääasiassa 

erittäin positiivisen ja rennon kansanmiehen kuvan, kertojat esittivät myös eriäviä mielipiteitä. 

Kekkosen päättäväisestä luonteesta ja oman päänsä pitävästä politiikasta eivät kaikki 

haastatellutkaan pitäneet. Eräässä haastattelussa Kekkonen tulkittiin jääräpäiseksi, eivätkä 

kaikki tulleet hänen kanssaan toimeen.80 Myös Kekkosen pitkävihaisuutta kommentoitiin 

parissa haastattelussa. Hänet tiedettiin henkilöksi, jolle erimielisyydet olivat voineet tarkoittaa 

loppuelämän vihanpitoa. Haastatteluissa tämä tulkittiin negatiiviseksi luonteenpiirteeksi.81 

 

2.2 ”Väitänpä niin, että ei yhtään semmosta vaalipuhujata oo ollut liikkeellä kuin 

Kekkonen oli.” – Kekkonen puhujana ja kuuntelijana 

Kekkosen henkilökohtaisen persoonan lisäksi haastatteluissa kerrotaan Kekkosesta puhujana 

ja kuuntelijana, mikä oli oleellinen osa haastateltavien mielikuvissa. Timo J. Tuikka kertoo 

                                                           
78 Esim. Toivo Pulkkisen haastattelu. Ristijärvi 14.6.1978 ja 19.6.1978. 
79 Molemmat lainaukset: Toivo Pulkkisen haastattelu. Ristijärvi 14.6.1978 ja 19.6.1978. 
80 Väinö Väisäsen haastattelu. Paltamo 21.4.1978. 
81 Toivo Pulkkisen haastattelu. Ristijärvi 14.6.1978 ja 19.6.1978. 
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väitöskirjassaan oman näkemyksensä Kekkosesta puhujana. Tuikan mielestä Kekkonen oli 

ymmärtänyt, mikä merkitys oli taitavalla retoriikalla, selvällä ja huumorintajuisella kielellä ja 

iskusanojen käytöllä. Esimerkiksi puhuessaan yhtenäistämispolitiikasta ja Pohjois-Suomen 

teollistamisesta Kekkonen oli osannut Tuikan mukaan taitavasti käyttää iskusanoja sekä 

suostuttelun ja taivuttelun retoriikkaa.82 Oletettavasti tällainen retorinen ja karismaattinen 

puhuja vetosi Kainuunkin juroon kansaan. Tähän oletukseen löytyy tukevia mielipiteitä myös 

tarkastelemistani haastatteluissa. 

Sehän oli ihan turha ruveta jonkun paikallisen poliitikon – – Kekkosen kanssa 

väittelemmään. Eihän se siihenkään aikaan jäänyt sanattomaksi. – – sillä riitti 

vastauksia.83 

Hän hyvin johdonmukaisesti ja selväsanaisesti käytti ne puheenvuoronsa. Ja huomasin sen, 

että kyllä hän monesta on pitemmällä näistä kokouksessa mukanaolijoista. Että hän tiesi 

asioista.84 

Hän puhui samasta aiheesta, mutta eri tavalla. Millon hän käveli pöyvän taakse, millon 

pöyvän etupuolelle ja tunki kätensä taskuun ja siinä hän seisoi sitten ja kertoi asiat 

mestarilliseen tyyliin, niin kuin hällä on. Häntä kuuntelivat kaikki erinomaisen 

mielellään.85 

Yllä olevista lainauksista löytyy monta piirrettä, jotka kuvaavat Kekkosta puhujana. 

Haastateltavien mukaan UKK:lla oli ollut suuri tietämys monista eri asioista, ja hän oli 

pystynyt puhumaan kaikesta suurella asiantuntijuudella. Kekkosella oli ollut valtavat 

väittelijän lahjat: taitavalla argumentoinnillaan hän oli hiljentänyt vastustajansa. Lisäksi 

Kekkonen oli käyttänyt sanastoa, joka oli ollut kuulijakunnalle tuttua. Hän ei ollut pröystäillyt 

sivistyssanoilla, vaan oli puhunut erittäin kansantajuisesti ja selkeästi. Kekkosen puheita oli 

ollut miellyttävää kuunnella, sillä puheiden sanoma ei ollut koskaan jäänyt kuulijalle 

epäselväksi. Kekkosella oli myös ollut omanlaisensa esiintymistyyli. Hän oli puhunut asioista 

jokaiselle yleisölle eri tavalla ja esiintynyt ihmisjoukkojen edessä karismaattisesti ja rennosti. 

Erään kertojan mukaan Kekkosella ei koskaan ollut valmisteltuja puheita.86 Koska 

                                                           
82 Tuikka 2007, 112, 231–233. Väliotsikko: Toivo Pulkkisen haastattelu. Ristijärvi 14.6.1978 ja 19.6.1978. 
83 Väinö Väisäsen haastattelu. Paltamo 21.4.1978. 
84 Uuno Roikosen haastattelu. Kajaani 2.12.1978. 
85 Toivo Pulkkisen haastattelu. Ristijärvi 14.6.1978 ja 19.6.1978. 
86 Jouko Oikarisen haastattelu. Puolanka 17.5.1978; Toivo Pulkkisen haastattelu. Ristijärvi 14.6.1978 ja 
19.6.1978; Uuno Roikosen haastattelu. Kajaani 2.12.1978; Väinö Väisäsen haastattelu. Paltamo 
21.4.1978. 
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haastatteluissa muistellaan erityisesti vuoden 1948 puhujakiertuetta, oli Kekkonen varmasti 

juuri silloin osannut esiintyä mieleenpainuvasti. 

 Kekkonen ei ollut pelkästään etevä puhuja, vaan myös äärimmäisen taitava 

kuuntelija ja keskustelija: 

Hänellä on se taito, että hän saa tuommoset ihmiset, joiden tavallisesti pitäisi olla arkoja 

herrojen puhuteltavina, mutta hän sai ne vapautumaan. Hän on jollakin tavalla mestari 

tuollakin alalla kuuntelemmaan ja puhuttammaan toista.87 

Kekkonen oli keskustellut kaikenlaisten ihmisten kanssa ja pystynyt ymmärtämään 

kansalaisten huolia ja murheita. Hän oli kuunnellut pientäkin ihmistä ja jututtanut heitä tutulla 

murteella. Erään haastateltavan mukaan Kekkonen oli nauttinut saadessaan keskustella 

kansankielisesti vanhojen ”ukkojen ja mummeleiden” kanssa. Keskustellessaan tavallisten 

kansalaisten kanssa Kekkonen oli antanut itsestään onnistuneesti kansanomaisen kuvan. 

Kekkosen kuuntelijanlahjat tulkittiin haastatteluissa ainoastaan positiiviseksi asiaksi.88 

Kekkosen ilmiömäiset puhujan taidot ja toisaalta kansanomaiset keskustelijan 

piirteet olivat olleet omiaan vahvistamaan hänen imagoaan Kainuun miehenä Helsingin 

herrojen joukossa. Haastateltavien muisteluissa hänen puhujan ja kuuntelijan taitonsa tukivat 

nimenomaan näkemystä hänen kansanläheisestä otteestaan ja rehellisestä persoonastaan. 

 

  

                                                           
87 Toivo Pulkkisen haastattelu. Ristijärvi 14.6.1978 ja 19.6.1978. 
88 Jouko Oikarisen haastattelu. Puolanka 17.5.1978; Toivo Pulkkisen haastattelu. Ristijärvi 14.6.1978 ja 
19.6.1978; Uuno Roikosen haastattelu. Kajaani 2.12.1978. Lainaus: Toivo Pulkkisen haastattelu. Ristijärvi 
14.6.1978 ja 19.6.1978. 
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LOPPULAUSE 

 

Tässä tutkielmassa olen eritellyt kainuulaisten mielikuvia Kekkosesta vuosina 1977–78 

kootuissa haastatteluissa. Haastattelumateriaalista löytyi paljon aiheita, joiden kautta 

Kekkosta muisteltiin, ja haastateltavat esittivät monipuolisesti mielipiteitään Kekkosesta 

kansanmiehenä, poliitikkona ja johtajana. Yhdeksän kainuulaisen kaikkia mielipiteitä ja 

muistikuvia Kekkosesta on suhteellisen haastavaa tiivistää kandidaatintutkielman mittaan, 

mutta haastatteluista löytyi yhteisiä suuria teemoja, joiden avulla näkemysten kokoaminen oli 

mahdollista. 

 Poliittinen valta-asema ja vaikuttamisen mahdollisuus oli värittänyt 

kainuulaisten muistikuvia hyvin pitkälle, sillä Kekkosella oli haastateltavien mukaan valta 

tehdä mitä tahansa hän sillä hetkellä halusi. Eritoten UKK:n pääministeriaikoja muisteltiin 

mahdollisuuksien ajanjaksona Kainuulle. Kekkoseen luotettiin suuresti, koska hän oli 

osoittanut kiinnostuksensa Kainuun elinoloja kohtaan. Erityisesti Kekkosen legendaarinen 

osallisuus tieasioissa esiteltiin hienona asiana historiassa, ja teiden rakentamisesta oltiin 

erityisen kiitollisia. Kaiken kaikkiaan tieasioita ja taloudellisia hankkeita muisteltiin edistyksen 

ja kehityksen näkökulmasta, ja luonnollisesti Kekkosen roolia korostettiin. 

Johtajuutta Kekkonen ilmensi haastateltujen mukaan myös karismaattisena 

puhujana ja taitavana kuuntelijana. Haastateltujen mukaan Kekkonen osasi ottaa yleisönsä 

haltuun ja puhui omalla tyylillään, selkeästi ja johdonmukaisesti. Keskustelijana hän sai 

kainommankin kainuulaisen puhumaan ongelmistaan ja ymmärsi heidän kansankielistä 

puhettaan. Kekkosta muisteltiin myös syrjäseutujen kansalaisten tulkkina ja viestinviejänä.  

Kekkosen voimakkaan ja itsepäisen johtaja-persoonan rinnalla kainuulaiset 

muistivat hiihtelevän ja huumorintajuisen veikon, joka jutusteli mukavia tuttujen ja 

tuntemattomien kahvipöydässä. Kansanomainen luonne ja läheinen ote Kainuun asukkaisiin 

oli jäänyt tärkeimpänä kertojien mieleen. Kainuulaisten tulkinnoissa Kekkonen esitettiin siis 

ainutlaatuisena persoonana, jonka monet puolet yhdistyivät muisteluissa erityiseksi 

kokonaisuudeksi. Tiivistetysti sanottuna Urho Kekkonen oli saanut erityisaseman 

kainuulaisten muistikuvissa, eikä kukaan toinen poliitikko ole pystynyt tätä asemaa häneltä 

riistämään. 

Kainuulaisten kokemukset Kekkosesta ovat erityisen mielenkiintoinen 

tutkimuskohde, ja Urho Kekkonen ja Kainuu -tutkimusta kannattaisi ehdottomasti hyödyntää 
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jatkossakin. Tähän tutkielmaan käytin vain haastatteluja, mutta esimerkiksi Kainuun 

Sanomien kirjoituskilpailuun lähetetyt kertomukset olisivat myös hyvin hedelmällistä 

lähdemateriaalia. Vaikka Kekkos-tutkimusta löytyy kirjastoista hyllymetreittäin, ei hän 

kuitenkaan ole vielä loppuun kulutettu henkilöhahmo. Ajattelen uuden ja 

ennennäkemättömän näkökulman löytämisen olevan suurempi haaste kuin itse 

tutkimuskohteen, sillä Urho Kekkonen on taas tällä hetkellä historiantutkimuksen 

aallonharjalla.  
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