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Johdanto 
 

Urheilun osuus kansakuntien identiteetin rakentamisessa on kiistatta suuri. Urheilun kautta on pystytty 

vahvistamaan suhteita vieraisiin maihin ja samalla myös luomaan yhtenäisyyden tunnetta omassa 

kansakunnassa. Ilmiönä tämän voidaan ajatella alkaneen, kun järjestäytynyt urheilu syntyi 1800-luvun 

loppupuolella. Urheilu oli äärimmäisen helppo ottaa osaksi nationalismia ja propagointia. 

Urheilutapahtumien propagandistinen merkitys on laantunut nykyisin, mutta 1900-luvun ensimmäisellä 

puoliskolla se oli vielä suuressa arvossa. Urheilutapahtumien kautta voitiin luoda muille maille vaikutus 

isäntämaan mahtavuudesta. Yhä nykyäänkin maat, jotka järjestävät suuria kansainvälisiä kilpailuja, 

pyrkivät pistämään paremmaksi kuin edellinen järjestäjämaa. Myös maajoukkueen edustajien rooli on 

muuttunut valtion kuvan viemisestä ulkomaille. Silti kansakunnat elävät omien urheilijoidensa kanssa ilon 

ja surun hetket yhtä voimakkaasti kuin ennen.  

Suomella ei ollut itsenäistä ulkopolitiikkaa autonomian aikana, joten suhteita vieraisiin valtioihin ei voitu 

rakentaa. Suomen ensimmäinen kosketus kansainväliseen urheiluun saatiin vuonna 1882 Tukholman 

voimistelujuhlilla.1 Vuodesta 1906 lähtien suomalaiset osallistuivat olympialaisiin omalla joukkueella. 

Olympialaisissa saavutettu menestys rohkaisi Suomea lisäämään panostusta urheilutoimintaan. Tämän 

seurauksena olikin suomalaisten menestyminen urheilukentillä.2 Myös jalkapallossa saatiin ensimmäinen 

kosketus urheiluyhteistyöhön kansainvälisellä tasolla autonomian aikana. Vuonna 1906 helsinkiläisseurat 

Unitas ja Herkules saivat Pietari Sportilta kutsun saapua Pietariin. Nämä kaksi suomalaisjoukkuetta 

kokosivat yhteisjoukkueen ja matkustivat Pietariin. Saman vuoden syyskuussa pelattiin ensimmäinen 

kansainvälinen jalkapallo-ottelu Suomessa.3 Ensimmäisen kerran Suomen jalkapallomaajoukkue sitoi 

nappulansa 22. lokakuuta 1911, kun vastaan asettui Ruotsi.4 Ennen ensimmäistä maaottelua suomalaiset 

olivat kohdanneet jo venäläisiä, ruotsalaisia, tanskalaisia, brittiläisiä ja virolaisia seurajoukkueita.5 Suomen 

itsenäistymistä edeltävänä aikana oli siis jo syntynyt urheiluyhteistyötä kansainvälisellä tasolla. 

                                                           
1 Rinne & Tiilikainen 1969, 17. 
2 Rinne & Tiilikainen 1969, 21. 
3 Eerola 2015, 12-13. 
4 Eerola 2015, 9. 
5 Eerola 2015, 12-13. 
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Tutkimuskysymykseni on, millaista Suomen kansainvälinen urheiluyhteistyö oli vuosien 1919–1939 

aikana. Oliko siinä erilaisia muotoja ja oliko eri maiden välillä huomioitavaa eroavaisuutta yhteistyössä? 

Pohdin myös, miten tehokasta se oli Suomi-kuvan viemisessä ulkomaille, erityisesti yksilöiden pohjalta.  

Päälähdemateriaalinani käytin Suomen ulkomaan edustustojen arkistoja. Tästä materiaalista valikoituivat 

seuraavat neljä lähetystöä: Oslo, Haag, Rooma ja Tokio. Kyseessä on pieni otos Suomen lähetystöjen 

toiminta-alueesta. Urheiluyhteistyötä ja tietoja siitä esiintyy hyvin epätasaisesti eri lähetystöjen välillä. 

Nämä neljä lähetystöä valikoituivat tutkimukseeni siksi, että niiden osalta urheiluyhteistyö on ollut 

selkeästi aktiivista ja sitä on arkistoitu paljon. Oslo ja samoin Norja olivat aineistoista vanhimpia, joten 

sen pohjalta pystyin tarkastelemaan vasta itsenäistyneen Suomen urheiluyhteistyötä. Norjan halusin 

sisällyttää tutkimukseeni sen naapurisuhteen vuoksi mutta myös siksi, että se oli länsimainen demokratia. 

Haagin valitsin myös samoin poliittisin perustein tutkimukseeni ja lisäarvoa sille antaa sen 

maantieteellinen sijainti Keski-Euroopassa.  

Toisena ääripäänä valituista lähetystöistä ovat Rooma ja Tokio. Italia antaa Euroopalle erilaisen 

näkökulman sen poliittisen järjestelmän puolesta. Italia on tutkimukseni ajanjaksolla oikeistodiktatuurin 

alaisena, joten sen vastakohta länsimaiselle demokratialle on merkittävä. Samasta syystä valikoin Tokion 

neljänneksi tutkimuskohteeksi, koska sen politiikassa oli näkyvissä äärinationalismi ja oikeistovaltion 

piirteet. Tokio antaa myös näkökulmaa Euroopan ulkopuoleisesta urheiluyhteistyöstä. Mielestäni nämä 

neljä lähetystöä ovat sopivasti toisistaan poikkeavia vertailukohtia. Ne tarjoavat eriäviä näkökulmaa siitä, 

miten urheiluyhteistyötä on rakennettu ympäri maailmaa. 

Käsittelen tutkimuksessani Suomen sisällissodan aiheuttamaa jakaantumista urheilussa. Tähän oli syynä 

Suomen työväenurheilun kansainvälisyys 1920-luvulla. Tietenkään suomalaista urheilua ei voida käsitellä 

ilman Suomen kestävyysjuoksijoita. Tästä syystä Paavo Nurmi tulee olemaan yhtenä fokuksena hänen 

maailmanlaajuisen huomionsa vuoksi. Toisessa pääluvussa tutkin keskustelua vuoden 1940 olympialaisiin 

liittyen, ja miten tämä on nähtävissä Suomen ja Japanin urheiluyhteistyössä.  

Erillisten tutkimuskirjallisuuksien pohjalta pystyn rakentamaan jonkinlaisia kokonaisuuksia siitä, miten 

urheiluyhteistyö on rakentunut pääaineiston ulkopuolisissa maissa. Huomion arvoisia valtioita ovat muun 

muassa Saksa, myöhemmin Natsi-Saksa ja Neuvosto-Venäjä, myöhemmin Neuvostoliitto. Saksan 

valitsemisella työhöni on perusteena Suomen ja Saksan vahva yhteistyö 1910-luvun lopussa. Olen 

pyrkinyt tutkimaan, että oliko tätä saksalaistumista myös urheilun puolella. Saksan kanssa tehtyyn 

urheiluyhteistyöhön nitoutui vahvasti myös Ranskan kanssa tehty yhteistyö. Siksi onkin ollut tärkeää 

kokonaiskuvan muodostamisen takia sivuta myös Ranskaa. Neuvostoliitto on tutkimuksessani läsnä 

Suomen Työväen Urheiluliiton takia. TUL:n urheiluyhteistyö koski Neuvostoliittoa ja muita 

kommunistisia maita. Neuvostoliitto oli tärkeä urheiluyhteistyöllinen kumppani, mutta Suomen 
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poliittisen tilanteen vuoksi siihen jouduttiin ottamaan etäisyyttä. Näiden kahden valtion tutkiminen antaa 

paremman näkökulman Suomen kansainväliselle urheiluyhteistyölle. Molempiin maihin tehtyyn 

yhteistyöhön on liittynyt poliittista latausta ja se tekee ne kiinnostaviksi tutkimuskohteiksi. Lisäksi Paavo 

Nurmea käsiteltäessä Yhdysvaltoihin tehty yhteistyö nousi esille. Nurmen Amerikan-kiertue ja 

myöhemmin vuoden 1932 olympialaiset korostavat Yhdysvaltoihin tehtyä urheiluyhteistyötä. 

Urheiluhistoria on hyvin suosittu aihe historiantutkimuksessa, mutta usein tutkimukset rajoittuvat 

tutkimaan yhtä toimijaa ja tutkimusten tuotoksena ovat historiikit. Tietysti myös muunlaista 

urheilututkimusta on olemassa paljon, kuten liikuntakasvatukseen pohjautuvaa tai vaikkapa 

urheilujärjestöjen taloudellisiin puoliin keskittyvää. Oma tutkimukseni tuo erilaisen näkökulman 

tavanomaiseen urheiluhistoriaan. Tutkimukseni antaa jotain urheiluhistoriasta kiinnostuneiden lisäksi 

myös ulko- ja sisäpolitiikasta, sekä propagandasta kiinnostuneille lukijoille. Ehdottomasti sekin, että 

pääsin käyttämään vuonna 2016 julkaistuja Ulkoasiainministeriön arkistoja, tuo tutkimuskentälle jotain 

uutta. 

Aikaisempaa tutkimusta Suomen kansainvälisestä urheiluyhteistyöstä löytyy, mutta se on usein yhdessä 

muun urheilututkimuksen kanssa. Tutkimukseeni valitsin aikaisempia teoksia, joista urheiluyhteistyö on 

selkeästi löydettävissä. Yhtenä esimerkkinä on muun muassa ERKKI VASARAN toimittama Suomi 

Urheilun suurvaltana, jossa kerrotaan hyvin kattavasti Suomen urheilujärjestelmän syntymisestä ja siihen 

vaikuttaneista asioista. ANTTI SYRJÄLÄISEN väitöskirja Miksi siis loikkariksi? – Huippu-urheilijoiden 

loikkaukset TUL:sta SVUL:oon 1919–1939 antoi tutkimukselleni arvokasta tietoa Suomen Työväen 

Urheiluliiton toteuttamasta urheiluyhteistyöstä. ANTTI EEROLAN Punapaidoista Huuhkajiksi – Suomen 

jalkapallomaajoukkueen historia teoksen kautta tutkin jalkapallon ympärillä ilmentynyttä urheiluyhteistyötä. 

Metodikirjallisuutena käytin JUHANI AALTOLAN ja RAINE VALLIN toimittamaa Ikkunoita 

tutkimusmetodeihin II -teosta. 

Käytin tutkimuksessani laadullisia menetelmiä.6 Lisäksi noudatin lähdekriittistä menetelmää arvioidessani 

aineistoani. Kokosin Ulkoasiainministeriön arkistoista neljän lähetystön urheiluyhteistyöhön viittaavat 

arkistokappaleet. Niiden pohjalta vertailin eri lähetystöjen keskuudessa tehtyä urheiluyhteistyötä ja 

tulkitsin niistä vastauksia tutkimuskysymyksiini.7 Luotettavuudessaan Ulkoasiainministeriön arkistoa 

voidaan pitää luotettavana sen yhteiskunnallisen aseman vuoksi. Kuitenkin aina on se mahdollisuus, että 

kirjeitä on jätetty arkistoimatta, joko tahattomasti tai tahallisesti. Sekin on mahdollista, että kirjeitä on 

hukkunut ajan kuluessa. Aikaisempien tutkimusten kertomuksia urheiluyhteistyöstä käytin 

                                                           
6 Kiviniemi 2001, 68. 
7 Eskol, 2001, 134. 
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tutkimuksessani laajentamaan Suomen urheiluyhteistyö toimintaa. Pyrin sillä vahvistamaan 

urheiluyhteistyön monipuolisuutta. 

Pääkäsitteenä tutkimuksessani on urheiluyhteistyö. Urheiluyhteistyötä on vaikeaa määritellä aikaisemman 

tutkimuksen pohjalta, joten tutkimukseeni määrittelin sen omatoimisesti. Suomen kansainvälinen 

urheiluyhteistyö sisältää Suomen ja ulkomaiden urheiluorganisaatioiden keskustelua ja osallistumista eri 

urheilutapahtumiin. Lisäksi siihen kuuluu yksittäisten urheilijoiden ja median osuus urheilussa, esimerkiksi 

edustaminen urheilukilpailuissa ja kirjoittaminen niistä. Tutkimuksessani nousee myös esille Suomen 

lähetystöjen rooli eräänlaisena linkkinä urheiluyhteistyössä. Urheiluyhteistyö itsessään on vahvasti 

sidoksissa patriotismiin.8 Urheiluyhteistyön ja patriotismin yhteiselo näkyy tutkimuksessani me-hengen 

luomisena. Suomalaisista urheilijoista on uutisoitu mediassa, mikä on vahvistanut suomalaisten 

yhteishenkeä. Tutkimuksessani siis nähdään urheiluyhteistyö positiivisena tekijänä, mitä patriotismi ja 

nationalismi eivät aina ole.9 Itsenäistymisen jälkeen Suomi joutui suurmaiden intressien kohteeksi 

maantieteellisen sijaintinsa vuoksi.10 Suhteiden luominen suurmaihin onkin ollut helppoa tehdä 

urheiluyhteistyön pohjalta. Suomen valtiovalta ymmärsi urheilun propaganda-arvon ulkomailla ja sen 

yhdistävän vaikutuksen kansalaisiin jo vuoden 1920 olympialaisiin osallistuttaessa.11 Toimin 

tutkimuksessani näiden määritelmien ympärillä. Suomikuvalla tarkoitan urheilun kautta vietyä tietynlaista 

kuvausta Suomesta. 1920-luvulla valinnut rotuajattelu värittää tätä termiä paljon. Suomikuvalla pyrittiin 

poistamaan käsitys suomalaisten polveutuvan mongoleista ja olevan eurooppalaista perimää.12 

                                                           
8 Mäkinen 2007, 136. 
9 Mäkinen 2007, 136. 
10 Paasivirta 1957, 329. 
11 Pyykkönen 1992, 222. 
12 Lähteenkorva & Pekkarinen 2004, 225. 
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1. Urheiluyhteistyö ulkomaiden kanssa vuosina 1919–1929 

 

1.1 Sisällissodan vaikutus Suomen urheiluyhteistyöhön 
 

Sisällissodan jälkeen Suomen urheilukentän toisena merkittävänä vaikuttajana Suomen Valtakunnan 

Urheiluliiton13 rinnalla toimi Suomen Työväen Urheiluliitto14. Suomen jakautunut urheilukenttä ei 

kuitenkaan ollut mikään erikoisuus. Myös Norjassa urheiluelämä oli selkeästi poliittisesti 

kahtiajakautunutta.15 Jakoa esiintyi myös Iso-Britanniassa, mutta siellä se esiintyi yliopistojen ja 

seurajoukkueiden välillä. Yhdysvalloissa esiintyi myös poliittista jakaantumista, mutta toimintakenttää 

sekoittivat myös armeija, partioliike ja NMKY-järjestö16.17 Saksassa työväenurheilulla oli suuri rooli aina 

vuoteen 1933 saakka, kunnes työväenliike ja kilpaurheiluun painottunut Deutscher Reichsausschuss für 

Olympische Spiele, sekä voimisteluun painottunut, kilpaurheilua ja olympialaisia vastustanut Deutsche 

Turnerschaft lakkautettiin natsien toimesta.18 Italiassa ja Japanissa askeleet urheilun valtiojohtoisuuteen 

oli otettu jo 1920-luvulla.19 

TUL oli Suomessa kansainvälisen urheiluyhteistyön edelläkävijä, kun se loi suhteita muiden maiden 

työväenurheiluliittoihin. Erityisesti Saksan työläisurheilijoihin pidettiin tiivistä yhteistyötä aina Hitlerin 

valtaannousuun saakka.20 Toisena merkittävänä yhteistyökumppanina oli Neuvostoliitto, jonka kanssa 

TUL aloitti kilpailuyhteistyön vuonna 1922. Seuraavan vuonna yhteistyö laajeni useisiin maihin, kuten 

Itävaltaan ja Unkariin. Vuonna 1924 TUL tarjosi apua Norjaan oma työväenurheiluliiton21 

muodostamisessa.22 Tämänkaltainen aktiivinen urheiluyhteistyö merkitsi paljon Suomen 

työväenurheilulle ja on osittain ollut hyväksi koko kansakunnalle, vaikka valtiollinen johto olikin 

poliittisesti vastapuolella. TUL:n kansainvälisestä asemasta kertoo se, että 1920-luvun alkupuolella 

suomalaisilla työläisurheilijoilla oli mahdollisuus osallistua lähes sataan kansainväliseen kilpailuun tai 

otteluun. Eniten mahdollisuuksia tähän oli jalkapalloilijoilla ja painijoilla.23 Nyrkkeilyn saralla suomalaisten 

työväennyrkkeilijöiden ottelu Oslossa oli saanut huomiota urheilumaailman keskuudessa ja tästä syystä 

                                                           
13 Myöhemmin lyhennetty SVUL. 
14 Myöhemmin lyhennetty TUL. 
15 Laine 1989, 104. 
16 Nuorten miesten kristillinen yhdistys. 
17 Häyrinen 1989, 141. 
18 Häyrinen 1989, 141. 
19 Häyrinen 1989, 141-142. 
20 Peltovuori 2005, 247. 
21 Myöhemmin lyhennetty AIF. 
22 Syrjäläinen 2008, 32. 
23 Syrjäläinen 2008, 32. 
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Ulkoasiainministeriö oli tahtonut Oslon lähetystöltä lehtileikkeitä kyseisestä ottelusta.24 Työläisurheilijat 

toivat Suomea esille ulkomailla, mikä oli äärimmäisen tärkeää nuorelle valtiolle. 

Kansainvälisesti työläisurheilu ei ollut täysin yhtenäistä. Työläisurheilu oli jakaantunut kahteen 

kattojärjestöön, sosiaalidemokraattiseen työläisurheiluun25 ja Neuvostoliiton johtamaan kommunistiseen 

työläisurheiluun26.27 TUL:n merkittävästä asemasta kertoo se, että kun ensimmäisiä työväenolympialaisia 

suunniteltiin, se otti eräänlaisen sovittelijan roolin. TUL:lla oli merkittäviä suhteita molempiin 

kattojärjestöihin.28 PUI:n puolella TUL oli monille kommunistisille työläisurheilujärjestöille ensimmäisiä 

urheiluyhteistyöllisiä kumppaneita. Osittain tästä syystä TUL:lle osoitettiin paljon kutsuja PUI:n 

järjestämiin kisoihin. Ongelmaksi kuitenkin muodostui TUL:n kuuluminen SUI:n alaisuuteen.29 PUI:n 

järjestämissä kilpailuissa oli yleisesti ottaen huomattavasti parempi taso kuin SUI:n järjestämissä. Tästä 

syystä Suomen sisällä muodostui ristiriitoja koskien suomalaisten urheiluseurojen yhteistyötä 

Neuvostoliittoon. Yhtenä merkittävänä jakajana oli Neuvostoliiton järjestämät Spartakiadit,30 joiden 

tavoitteena oli olla vastapainona olympialaisille. 

TUL:n rooli vasta itsenäistyneen Suomen urheiluyhteistyön ja sitä myötä ulkosuhteiden rakentamisessa 

on merkittävä. TUL oli ennen SVUL:a muodostamassa urheilusuhteita Eurooppaan. Työväenurheilun 

yhteistyö kuitenkin alkoi kuivua kokoon kansainvälisten riitojen vuoksi ja osittain myös siksi, että SVUL 

pystyi 1920-luvun edetessä toimimaan laajemmin ja näkyvämmin kansainvälisellä urheilukentällä. 

 

1.2 Saksalaistumista, mutta ei urheilussa 
 

Suomen sisällissodan päättyminen valkoisten voittoon määritti Suomen poliittista kenttää. Vaikka Suo-

men politiikassa esiintyi saksalaismielisyyttä, urheiluyhteistyötä Saksan kanssa ei virallistettu ennen Hitle-

rin valtaannousua.31 Suomalaiset matkustivat vuoden 1920 Antwerpenin olympialaisten jälkeen Berliiniin 

ja kilpailivat siellä paikallista kaupunkilaisjoukkuetta vastaan. Tässä on hyvä huomioida se, että Saksa oli 

ensimmäisen maailmansodan jälkeen suljettuna kansainvälisestä olympiakomiteasta ja näin ollen osallistui 

olympialaisiin ensimmäisen kerran vasta vuonna 1928.32 Suomessa oli myös keskusteltu olympialaisten 

                                                           
24 Oslon lähetystö 3.2.1927 Ulkoasiainministeriölle. VI-6, 52/18KD27. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto F6c:8 
& F6c:22. OMA. 
25 Myöhemmin lyhennetty SUI. 
26 Myöhemmin lyhennetty PUI. 
27 Syrjäläinen 2008, 32. 
28 Syrjäläinen 2008, 33. 
29 Syrjäläinen 2008, 33. 
30 Spartakiadit olivat Neuvostoliiton järjestämä urheilutapahtuma. 
31 Peltovuori 2005, 245. 
32 Peltovuori 2005, 246. 
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väliin jättämisestä kunnioituksena Saksan antamalle avulle sisällissodassa.33 Itsenäisen Suomen yksi urhei-

luikoni, Lauri ”Tahko” Pihkala oli harmissaan siitä, ettei Saksan kanssa syntynyt aktiivista urheiluyhteis-

työtä.34  

Saksalaisia urheilijoita vieraili Suomessa, esimerkiksi Helsingissä ja Viipurissa järjestetyissä kilpailuissa 

vuosina 1921–1922 ja 1926–1929.35 Suomen Akateeminen Urheiluliitto solmi jo 1920-luvulla suhteitaan 

yliopistojen ja korkeakoulujen piirissä.36 Lisäksi TUL:n yhteistyö Saksan työläisurheilijoiden kanssa oli 

merkittävää. Kuten huomaamme, niin suomalaisilla urheilutoimijoilla oli selkeästi pyrkimyksiä tiivistää 

Suomen ja Saksan välistä urheiluyhteistyötä, vaikka maailmanlaajuinen mielipide Saksaa kohtaan oli erit-

täin negatiivinen. Ensimmäisen maailmansodan voittajiin kohdistunut politiikka ja saksalaisten halutto-

muus johtivat siihen, ettei virallisia suhteita syntynyt vielä tällä vuosikymmenellä. 

Suomen ja Saksan välisten suhteiden suurimpana vastustajana oli Saksan länsinaapuri Ranska. Ranskalai-

set halusivat tiivistää yhteistyötä Suomen kanssa. Urheilussa se näkyi yleisurheilumaaottelun järjestämi-

sessä. SVUL olisi mieluummin tehnyt yhteistyötä Venäjän keisarikunnasta itsenäistyneisiin reunavaltioi-

hin, kuten Baltian maihin. Tiivistynyt urheiluyhteistyö näihin reunavaltioihin aiheutti kaavaillun Suomi-

Ranska -yleisurheilumaaottelun toteutumisen hidastumista. Tästä syystä Suomen valtio puuttui asiaan ja 

painosti SVUL:a toimimaan aktiivisemmin läntisten urheilusuhteiden parissa.37 Suomen valtiolla tietysti 

oli tässä taka-ajatuksena ulkosuhteiden parantaminen Ranskaan ja oman itsenäisyytensä vakuuttaminen 

länsimaille. Ranskan osalta urheiluyhteistyön motivaationa oli vähentää Suomen ja Saksan välistä yhteis-

työtä.38 Lopulta Suomi ja Ranska järjestivät maaottelun ja niiden järjestäminen jatkui aina 1930-luvulle 

saakka.  

 

1.3 Urheiluyhteistyön rakentaminen Norjaan 
 

Näiden suurmaiden lisäksi myös naapurivaltiomme Norja oli aktiivinen yhteistyökumppani urheilun sa-

ralla. Suomella oli jo vuonna 1919 lähetystö täysissä voimissa Oslossa39 ja sen kautta käsittelen Pohjois-

maista urheiluyhteistyötä. Ensimmäinen merkittävä yhteistyöstä kertova tapahtuma oli vuonna 1919 jär-

                                                           
33 Laine 1989, 164-166. 
34 Peltovuori 2005, 246. 
35 Peltovuori 2005, 246. 
36 Peltovuori 2005, 247. 
37 Laine 1989, 173. 
38 Laine 1989, 175. 
39 Aineistossa puhuttiin pitkälti Oslosta sen vanhalla nimellä, Kristianilla, mutta yleisen selkeyden vuoksi olen päättänyt 
käyttää nimeä Oslo tutkielmassani. 
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jestetty Pohjoismaiden hiihtoliittojen yhteiskongressi, jonne myös Suomi saanut kutsun. Tämä yhteis-

kongressi oli ensimmäinen laatuaan ja sen pääjärjestäjänä toimi Oslon hiihtoliitto.40 Muut Pohjoismaat 

halusivat Suomen varsin nopeasti mukaan urheiluyhteistyöhön, mikä on tietysti ollut erittäin hyvä asia 

Suomelle. 

Suomi ja Ruotsi kutsuttiin Oslon tennisklubin järjestämiin Pohjoismaiden kilpailuihin vuonna 1921.41 Tä-

mänkaltaiseen kansainväliseen tapahtumaan oli hyvin normaalia kutsua myös osaaottavien valtioiden 

edustajistoa paikalle, ja siksi Oslon lähetystö olikin saanut kutsun tähän maaotteluun.42 Lähetystöjen saa-

mat kutsut ja osallistuminen eri urheilutapahtumiin oli tutkimukseni aikana yksi tärkeimpiä urheiluyhteis-

työn muotoja. Lähetystöjen toisena yleisenä tehtävänä oli avustaa maahan saapuvia suomalaisia urheili-

joita. Tästä esimerkkinä on Tampereen Pyrinnön lähettämät urheilijat ja heille hankittu avustaja Oslossa 

vuonna 1925.43 

Norjan suuntaan merkittävin urheiluyhteistyön muoto oli kuitenkin osallistuminen eri talvilajeihin. Hol-

menkollenin hiihtokilpailut ovat olleet yksi tärkeimpiä edustustehtäviä suomalaisille jo vuodesta 1921 läh-

tien.44 Kilpailuilla on yhä edelleen merkittävä rooli hiihtourheilussa. Holmenkollenin hiihtokilpailuihin 

suomalaiset osallistuivat ainakin vuosina 1921–1924, mistä vuonna 1924 Suomen lähetystölle tarjottiin 

parhaimpia mahdollisia paikkoja kisoihin.45 Suomalaisia kilpailijoita onniteltiin lämpimästi menestykses-

tään eri kilpailuissa.46 Suomalaisille urheilulehdille suomalaisten menestyminen Norjassa oli myös tärkeim-

piä uutisoitavia asioita. Urheiluaitta-lehti esimerkiksi oli valmis maksamaan lähetystölle tulevat kulut, jotta 

se saisi pikasähkeenä kaikki vuoden 1923 Holmenkollenin tulokset.47 Ulkomaalaisten lehtien kanssa teh-

tiin myös yhteistyötä, kun niille lähetettiin Suomessa järjestettävien hiihtokilpailujen aikatauluja.48  

Heinäkuussa 1927 järjestettiin Skandinavian maiden hiihtojärjestöjen välinen kokous, jonka aikana lähe-

tettiin tervehdys Suomelle ja harmiteltiin, ettei Suomi ollut edustettuna kyseisessä kokouksessa. Lisäksi 

                                                           
40 Konstituerende kongres for det nordiske forbund for sköiteidråt 19.2.1919 Oslon lähetystölle. 19-I-8, 498. 
Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto F6c:1 & F6c:14. OMA. 
41 Kristiania Lawn-Tennis Klub 10.8.1921 Oslon lähetystölle. VI-6, 210/382. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto 
F6c:3 ja F6c:16. OMA. 
42 Kristiania Lawn-Tennis Klub 8.8.1921 Oslon lähetystölle. VI-6, 210/382. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto 
F6c:3 ja F6c:16. OMA. 
43 Tampereen Pyrintö 8.6.1925 Oslon lähetystölle. VI-6, 68/332KD25. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto F6c:7 
ja F6c:20. OMA. 
44 Holmenkollenin kisat 22.2.1921 toimittaja Merikalliolle. VI-6. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto F6c:3 ja 
F6c:16. OMA. 
45 Foreningen til ski-idraettens fremmen 24.1.1924 Oslon lähetystölle. VI-6, 8/352KD24. Ulkoasiainministeriön Oslon 
lähetystön arkisto F6c:6 ja F6c:19. OMA. 
46 Söderhjelm24.2.1922 Oslon lähetystölle. VI-6, 3/221KD22. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto F6c:4 ja 
F6c:17. OMA. 
47 Wegeliuksen 21.2.1923 lähetystösihteeri Yöntilälle. VI-c-1, 55/25KD23. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto 
F6c:5 ja F6c:18. OMA. 
48 Oslon lähetystö 11.12.1925 Ulkoasianministeriölle. VI-a, 348/119KD25. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto 
F6c:7 ja F6c:20. OMA. 
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kokouksessa oli harmiteltu, että suomalaiset eivät olleet lähettäneet edustusta Pohjoismaiden mestaruus-

kilpailuihin.49 Suomalaisten urheiluyhteistyön voidaan siis nähdä poikineen tulosta, sillä suomalaisia tah-

dottiin kansainvälisiin urheilutapahtumiin ja urheiluyhteistyötä haluttiin tehdä muiden maiden osalta. 

Suomessa järjestettyihin hiihtokilpailuihin osallistui norjalaisia, joiden viisumipyyntöjä Oslon lähetystö 

hoiti.50 Kansainvälisten urheilijoiden saaminen Suomeen on varmasti ollut järjestöjen ja SVUL:n piirissä 

varsin toivottua ja se on otettu hyvillä mielin vastaan. Kuten olemme huomanneet, ja tulemme huomaa-

maan, niin urheiluyhteistyö ei koostunut pelkästään osallistumisesta eri kilpailuihin. Siihen liittyi paljon 

muutakin, esimerkiksi vuonna 1926 Lahden hiihtoseura halusi muistaa menehtynyttä Asbjörn Elgstöeniä 

seppeleellä.51 Hiihtoseura toivoi Oslon lähetystöltä, että se olisi hoitanut seppeleen laskemisen haudalle, 

mutta henkilöstöresurssien puolesta se ei ollut mahdollista.52 Lopulta seppeleen toimittamisesta huolehti 

paikallinen kukkakauppa. Lahden hiihtoseuran osalta osoitettiin kiitoksia lähetystölle sen toimista.53 Tä-

mänkaltaisella muistamisella on varmasti ollut merkityksensä Elgstöenin perheelle ja edustamalleen seu-

ralle, jotka ovat nähneet suomalaiset positiivisessa sävyssä tämän jälkeen. 

 

1.4 Haagin lähetystö olympialaisten keskiössä vuosina 1920 ja 1928 
 

Itsenäisen Suomen ensimmäinen virallinen osallistuminen olympialaisiin tapahtui vuoden 1920 olympia-

laisissa Antwerpenissa.54 Näiden olympialaisten vuoksi Haagin lähetystö oli yhteydessä Suomen olympia-

komiteaan.55 Haagin lähetystöllä oli kunnia olla itsenäisen Suomen ensimmäinen lähetystö, joka oli olym-

pialaisten keskiössä. Suomesta saapuisi yhteensä 75 henkilöä olympialaisiin. Heidän saapuminen olympia-

laisiin olisi jaettu kolmeen osaan ajanjaksolle 22.7. –31.8.56  

                                                           
49 Oslon lähetystö 29.7.1925 Suomen Valtakunnan Urheiluliitolle. VI-6, 92/300KD25. Ulkoasiainministeriön Oslon 
lähetystön arkisto F6c:7 ja F6c:20. OMA. 
50 Norges Skiforbund 20.1.1926 Oslon lähetystölle ja edelleen Ulkoasiainministeriölle. VI-a, 6/301KD26. 
Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto F6c:21. OMA. 
51 Lahden hiihtoseura 6.3.1926 Oslon lähetystölle. 6/301KD26. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto F6c:21. 
OMA. 
52 Oslon lähetystö 8.3.1926 Lahden hiihtoseuralle. VI-a, 6/301KD26. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto 
F6c:21. OMA. 
53 Lahden hiihtoseura 17.3.1926 Oslon lähetystölle. VI-a, 6/301KD26. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto 
F6c:21. OMA. 
54 Antwerpen sijaitsee Belgiassa, mutta kuului Haagin lähetystön toiminta-alueeseen. 
55 Haagin lähetystö 30.5.1920 Suomen Olympiakomitealle. Ulkoasiainministeriön Haagin lähetystön arkisto Fa60. OMA. 
56: Suomen Olympiakomitea 1.6.1920 Haagin lähetystölle. N:o377. Ulkoasiainministeriön Haagin lähetystön arkisto Fa60. 
OMA. 
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Lähetystö oli myös selvittänyt suomalaisten majoituksista olympialaisissa. Sen verran majoitukseen liitty-

vistä asioista tiedettiin, että suomalaiset ampujat majoittuisivat Beverloohon, missä ampumakilpailut jär-

jestettiin. Lisäksi suomalaiset saisivat syödä kotimaista ruokaa.57 Muille suomalaisille annettiin mahdolli-

suus varsin kansainväliseen seuraan, kun brasilialaiset ja intialaiset majoittuivat samalla koululla. Suoma-

laisille vakuuteltiin, että he olisivat kunnollista väkeä, mikä tietysti kertoo silloin valinneesta rotuajatte-

lusta.58 Erityistehtävänä lähetystön tuli järjestää kahden urheilijan, Kolehmaisen ja Tuomikosken, majoitus 

ja henkilökohtainen avustaja Antwerpenissa, koska he saapuivat New Yorkista aiemmin kuin muu jouk-

kue.59 Valmentaja Vernet Björk lupautui ottamaan suomalaiset vastaan.60 Kolehmaista ja Tuomikoskea 

auttoi Alankomaissa ruotsia osaava E. Sasse, jolla oli suomalaista henkilökuntaa.61 Tästä voimme päätellä, 

että myös tavallisilla ihmisillä oli osuutensa urheiluyhteistyön luomisessa. Tavalliset ihmiset saattoivat aut-

taa suomalaisurheilijoita, kun he saapuivat kisakaupunkeihin. Tämä avuntarjonta oli varmasti tärkeää, 

koska kielitaidottomille suomalaisille asiointi vieraassa maassa olisi voinut olla mahdotonta. Suomalais-

lehdistölle lähetetty ilmoitus urheilijoista kertoo siitä, että suomalaisten taipaletta olympialaisissa haluttiin 

tuoda kansan tietoisuuteen.62  

Vuoden 1920 olympialaisten menestys nähtiin Suomen valtion osalta monella positiivisella tavalla. Se oli 

lujittanut tuoreen kansakunnan itseluottamusta ja kohottanut sen arvoa. Se oli myös levittänyt Suomen 

mainetta kaikkiin sivistysmaihin. Menestyksen pohjalta Suomi voitiin luokitella sivistysmaihin. Samoja 

arvoja korostettiin myös neljä vuotta myöhemmin järjestetyissä Pariisin olympialaisissa.63 

Haagin lähetystön seuraava merkittävä urheiluyhteistyöllinen tehtävä oli vuoden 1928 Amsterdamin 

olympialaisten aikana. Lähetystö aloitti olympialaisiin valmistelut vuoden 1928 tammikuussa, kun se lä-

hetti ensimmäiset kyselyt Pariisin ja Rotterdamin konsulaatteihin.64 Näillä kahdella konsulaatilla oli aikai-

sempaa kokemusta olympialaisten järjestämisestä. Yhtenä tärkeänä kysymyksenä lähetystön osalta oli, että 

tarvittiinko olympialaisten aikana paljonkin enemmän apuvoimia? Pääkonsulinviraston toimesta päätet-

                                                           
57 Majoituskomitean sihteeri hra F. Schenck 28.6.1920 Suomen Haagin lähettiläälle. Ulkoasiainministeriön Haagin lähetystön 
arkisto Fa60. OMA. 
58 Haagin lähetystö 19.7.1920 Suomen Olympiakomitealle. N:o575. Ulkoasiainministeriön Haagin lähetystön arkisto Fa60. 
OMA. 
59 Suomen Olympiakomitea 3.7.1920 Haagin lähetystölle. N:o 456. Ulkoasiainministeriön Haagin lähetystön arkisto Fa60. 
OMA. 
60 Haagin lähetystö 19.7.1920 Suomen Olympiakomitealle. N:o575. Ulkoasiainministeriön Haagin lähetystön arkisto Fa60. 
OMA. 
61 Haagin lähetystö 20.7.1920 Hannes Kolehmaiselle, 20.7.1920. N:o568. Ulkoasiainministeriön Haagin lähetystön arkisto 
Fa60. OMA. 
62 Suomen olympiakomitea 7.8.1920 Haagin lähetystölle. N:o569. Ulkoasiainministeriön Haagin lähetystön arkisto Fa60. 
OMA. 
63 Laine 1989, 168; 170. 
64 Antwerpenin konsuli 28.1.1028 Suomen Pääkonsulinvirastolle ja edelleen Haagin lähetystölle. 199/28. 
Ulkoasiainministeriön Haagin lähetystön arkisto Fb72/73. OMA. 
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tiin, että olympialaisten ajaksi olisi järkevää avata olympialaiskonttori ja palkata lisäapulainen. Tämän toi-

vottiin helpottavan suomalaisia kisaturisteja, mikäli heillä tulisi ongelmia olympialaisten aikaan.65 Arkis-

toista pystymme näkemään, että Ulkoasiainministeriö otti asian äärimmäisen nopeasti käsittelyyn ja ajoi 

sen läpi hyvin nopeasti. Lähetystön anomuksesta ei kulunut edes täyttä kahta viikkoa, kun se oli jo saanut 

ministeriön suostumuksen.66 Ulkoasiainministeriö näki olympialaiset, ja varmasti muut isot urheilutapah-

tumat, merkittävinä mahdollisuuksina yhteistyön rakentamiseen. Eri kisojen isäntämaihin lähtisi tavallisia 

suomalaisia, jotka omalta osaltaan markkinoivat Suomea paikallisille. He tietysti kannustaisivat kisatapah-

tumissa suomalaisia, ja näin ollen näkyivät muiden maiden kilpailijoille ja kansalaisille. 

 

1.5 Urheiluyhteistyö muissa lajeissa 
 

Euroopassa alkoi 1920-luvulla kehittyä kansainvälinen urheiluyhteistyö, ja eri lajeille perustetiin omia eri-

koisliittoja. Näiden päätoimintana oli järjestää Euroopan mestaruuskilpailuja.67 Suomelle oli hyvin tärkeää 

olla mukana tässä kehityksessä. Tällä toiminnalla pyrittiin myös luomaan yhteyksiä naapurimaihin, kuten 

Norjaan.68 Muiden Pohjoismaiden urheiluyhteistyö oli alkanut muotoutua tiiviimmäksi ensimmäisen maa-

ilmansodan aikana. Vuodesta 1917 lähtien järjestettiin Pohjoismaiden mestaruuskilpailut kolmiottelussa. 

Seuraavana vuonna perustettiin komitea ajamaan Pohjoismaista urheiluyhteistyötä.69 

Vuonna 1928 järjestettiin Hollannissa maailmanmestaruuskilpailut ammunnassa. Suomen Ampujainliitto 

päätti lähettää kiväärijoukkueen kilpailuun, mutta tarvitsi tässä Haagin lähetystön apua koskien järjestelyjä, 

paikkaa, aikaa, eri lajien kilpailupäiviä, maksuja, majoitusta ja ruokaa.70 Hollantilaiset olivat äärimmäisen 

avuliaita ja vastasivat nopeasti suomalaisten tiedusteluun.71 Mahdollisen jatkuvan urheiluyhteistyön takia 

hollantilaisten nopea vastaaminen on varmasti ollut miellyttävää suomalaisille. Lopulta suomalaiset saa-

puivat kilpailukaupunkiin, Loosdvineniin, 17.7. Berliinin kautta aamujunalla.72 Kisojen voidaan olettaa 

olleen menestys, koska Suomen kiväärijoukkue saavutti toisen sijan ryhmäkilpailussa.73 

                                                           
65 Pääkonsulinvirasto 19.1.1928 Haagin lähetystölle, 19.1.1928. N:o28. Ulkoasiainministeriön Haagin lähetystön arkisto 
Fb72/73. OMA. 
66 Ulkoasiainministeriö 20.6.1928 Haagin lähetystölle. Ulkoasiainministeriön Haagin lähetystön arkisto Fb72/73. OMA. 
67 Laine 1989, 162-163. 
68 Laine 1989, 163. 
69 Laine 1989, 172. 
70 Suomen Ampujainliitto 13.3.1928 Haagin lähetystölle. N:o192. Ulkoasiainministeriön Haagin lähetystön arkisto Fb72/73. 
OMA. 
71 Koninklijke Vereeniging van Nederlandsche Scherpschutters 29.3.1928 Haagin lähetystölle ja edelleen Suomen 
Ampujainliittolle. N:o204. Ulkoasiainministeriön Haagin lähetystön arkisto Fb72/73. OMA. 
72 Suomen kilpailevien ampujien sähke Haagin lähetystölle, 14.7.1928, no17, Fb72/73 olympiakisat 1926-1932, muut 
kilpailut Haag, OMA. 
73 Haagin lähetystö 28.12.1928 Suomen Ampujainliitolle. No574. Ulkoasiainministeriön Haagin lähetystön arkisto Fb72/73. 
OMA: 
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Samaisena vuonna Suomen naisten liikuntakasvatusliitto järjesti naisvoimistelunjuhlat, jonne toivottiin 

Alankomaista kymmentä edustajaa.74 Voimistelu oli äärimmäisen suosittu laji tuona aikana, joten kansain-

välisen tason edustajien saaminen Suomeen oli ehdottomasti tärkeää urheiluyhteistyöllisesti ja Suomen 

kansainvälisyyden rakentamiseksi. 

Tokion lähetystön kautta toiminut urheiluyhteistyö oli vielä vuosina 1919–1929 vähäistä. Syynä tähän oli 

se, että Japanin urheilutoiminta oli vielä hyvin alkukantaista. Esimerkiksi Otarussa Hokkaidossa 

järjestettiin toiset yleisjapanilaiset hiihtokilpailut, joihin Japanin urheiluliitto muodosti sääntöjen 

peruspuitteet Suomesta saamiensa mallien mukaisesti.75 Tokiosta lähetettiin Suomeen paljon lehtileikkeitä 

tutkimukseni ajanjaksona. 1920-luvulla Tokiosta lähetettiin vihkonen, mihin oli koottu japanilaisten 

lehtien kirjoituksia Suomen urheilusta ja urheilijoista.76 Japanilaiset olivat kiinnostuneita Suomesta ja sen 

urheilusta. 

Japaniin päin kohdistuneen urheiluyhteistyön tärkeimpänä henkilönä oli keihäänheittäjä Jonni Myyrä. 

Myyrä oli ensimmäinen eurooppalainen urheilija, jolle Japani oli esittänyt virallisen kutsun saapua 

kilpailemaan maahan.77 Myyrä suostui kutsuun ja matkusti Japaniin osallistuen kilpailuihin muun muassa 

Osakassa, Yokohamassa ja mahdollisesti myös Tokiossa.78 Japanissa oleskellessaan Tokion lähetystö 

kutsui Myyrän vierailulle, kunnianosoituksena hänen menestykselleen ja Suomen tunnetuksi 

tekemisestä.79 Myyrän kiertueen jälkeen lähetystö halusi saattaa Ulkoasiainministeriön tietouteen, että 

Myyrästä oli kirjoiteltu paljon paikallisissa sanomalehdissä, ja tämä nähtiin lähetystön toimesta 

äärimmäisen positiivisena mainontana Suomesta. Samassa yhteydessä lähetystö toivoi suomalaisen 

urheilutaivaan kirkkainta tähteä, Paavo Nurmea Japaniin kilpailemaan.80 Ajatuksena on varmasti ollut, että 

jos Myyrä saavutti kilpailemisellaan jo näin suurta huomiota Japanissa, niin mitä voisikaan Nurmi 

saavuttaa. 

Suomen jalkapallomaajoukkueen ensimmäisessä kotipelissä oli merkittävä arvovieras, kun tasavallan 

ensimmäinen presidentti K. J. Ståhlberg oli seuraamassa ottelua. Lisäksi yleisössä oli muuta ulkovaltain 

edustajistoa.81 Ensimmäisen kerran Suomi voitti Ruotsin vuonna 1920 ja Suomen Palloliitto ajatteli tämän 

voiton johtavan kirkkaaseen tulevaisuuteen lajissa.82 Norjaa vastaan pelattiin ensimmäisen kerran vuonna 

                                                           
74 Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto 17.12.1928 Ulkoasiainministeriölle ja edelleen Haagin lähetystölle. N:o959. 
Ulkoasiainministeriön Haagin lähetystön arkisto Fb72/73. OMA. 
75 Tokion lähetystö, lyhennettynä Tokyo Nichi Nichi Shimpunista -lehdestä, 19.2.1924 Suomen urheilulehden toimitukselle. 
Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Fb28. OMA. 
76 Tokion lähetystö 3.10.1924 Ulkoasiainministeriölle. N:o 423. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Fb28. 
OMA. 
77 Tokion lähetystö 20.8.1924 Pariisin lähetystölle. D.IV.91. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Fa:36. OMA. 
78 Suomen konsulinvirasto 26.9.1924 Tokion lähetystölle. 416. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Fa:36. OMA. 
79 Tokion lähetystö 3.10.1924 Jonni Myyrälle. 420. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Fa:36. OMA. 
80 Tokion lähetystö 28.11.1924 Ulkoasiainministeriölle. 507. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Fa:36. OMA. 
81 Eerola 2015, 34. 
82 Eerola 2015, 39. 
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1921.83 Suomi liittyi vuonna 1928 Pohjoismaiden-turnaukseen, mihin osallistuivat lisäksi Ruotsi, Norja ja 

Tanska.84 Suomen menestys tässä turnauksessa ei ollut mairittelevaa ja muut Pohjoismaat hallitsivat sitä. 

Jalkapalloyhteistyö Norjan kanssa näkyi vahvasti Oslon lähetystön edustustehtävillä. Vuosina 1925 ja 

1927 Norjan jalkapalloliitto kutsui lähetystön edustajia seuraamaan otteluja.85 Edustustehtävällä oli 

merkitystä Suomen ulkopolitiikalle, koska reilulla kaksituntisella voitiin osoittaa norjalaisille, että yhteistyö 

oli tärkeää suomalaisille. 

1920-luvulla Suomi pääsi myös kokeilemaan taitojaan sen aikaisia jalkapallon suurmaita vastaan, kun se 

kohtasi Itävallan ja Unkarin.86 Suomen maajoukkueen Saksan-kiertueella, Itävalta ja Unkari pyytämällä 

pyysivät Suomea pelaamaan niitä vastaan.87 Ottelut antoivat Suomen maajoukkueelle ehdottomasti tär-

keää kansainvälistä kokemusta. Kuitenkin Itävallan ja Unkarin halukkuus saada Suomi vastustajaksi oli 

kahdella tapaa oman edun tavoittelua. Ensimmäiseksi, sodan voittajavaltioiden politiikka oli erittäin syr-

jivä sodan häviäjiä kohtaan, ja se aiheutti taantumista Itävallan ja Unkarin kansainvälisessä urheiluyhteis-

työssä. Toiseksi, heikkoa joukkuetta vastaan pelatut, ja oletetut murskavoitot, nostaisivat kansalaisten 

moraalia. Suomi itsekin syyllistyi jälkimmäiseen järjestäessään maaotteluita. 1920-luvulla Suomi kohtasi 

vielä lisäksi Turkin, Puolan, Saksan ja Latvian.88 Urheilun kautta Suomi pystyi viemään ulkosuhteitaan 

urheilun kautta epätavallisiin maihin, kuten esimerkiksi Turkkiin. 

 

1.6 Paavo Nurmi suomalaisuuden lähettiläänä 
 

Kiistatta yhtenä tärkeimpänä Suomen urheiluyhteistyön ilmenemismuotona ovat suomalaiset 

kestävyysjuoksijat. Yksilöiden menestymisen kautta oli helppoa viedä ulkomaille suomikuvaa ja monesti 

se oli paljon halvempaa. Nurmen vuoden 1925 Amerikan-kiertue oli erinomainen esimerkki tästä. 

Silloinen New Yorkin pääkonsulinviraston varakonsuli Edvin Lundström oli sitä mieltä, ettei Suomi ollut 

käyttänyt urheilijoista saatavaa täyttä potentiaalia itsensä tunnetuksi tekemisessä, etenkään 

Yhdysvalloissa.89 Lundström suunnitteli Suomi-Yhdysvallat-yleisurheilumaaottelua, missä oltaisiin 

ystävyyssuhteiden ylläpitämiseksi kilpailtu molemmille vahvoissa lajeissa.90 Lundströmin ajatus kuitenkin 

                                                           
83 Eerola 2015, 40. 
84 Eerola 2015, 69. 
85 Norges Fotballforbund 4.6.1925 Oslon lähetystölle. VI-6, 63/330KD25. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto 
F6c:7 ja F6c:20. Norges Fotballforbund 13.6.1927 Oslon lähetystölle. VI-6, 94/381KD27. Ulkoasiainministeriön Oslon 
lähetystön arkisto F6c:8 ja F6c:22. OMA. 
86 Eerola 2015, 42, 45. 
87 Eerola 2015, 52. 
88 Eerola 2015, 45. 
89 Lähteenkorva & Pekkarinen 2004, 9. 
90 Lähteenkorva & Pekkarinen 2004, 9-10. 
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tyrmättiin SVUL:n toimesta, koska Suomella oli suunnitelmissa jatkaa Ranskaa vastaan käytyjä 

yleisurheilumaaotteluita ja Suomi-Ruotsi-maaottelun järjestämisestä oltiin puhuttu.91 

Tyrehtyneen suunnitelman jälkeen Lundströmin seuraava idea oli saada Nurmi ja muita suomalaisia 

sisäratajuoksijoita Yhdysvaltoihin kiertueelle. Tähän suunnitelmaan SVUL suostui ja Nurmi osallistui 

harjoitusjaksonsa jälkeen ensimmäiseen kilpailuun 6.1.1925.92 Nurmen arvostuksesta kertoo se, että kun 

hän saapui Yhdysvaltoihin, hänet otettiin vastaan kuin huomattava valtiomies.93 Nurmen Yhdysvaltojen 

kiertue sai merkittävää huomiota yhdysvaltalaismediassa. Esimerkiksi yhdysvaltalaislehti New York Times 

julkaisi arviolta 70 uutista koskien Nurmea.94 Lundström arvioi aikanaan, että Nurmen saama 

mediahuomio, ja sitä myöten suomalaisuuden tuominen yhdysvaltalaisten tietoisuuteen olisi maksettuna 

tullut erittäin kalliiksi.95 Lundströmin mahdollisesta liioittelusta huolimatta voi hänen väitteessään olla 

perää. 

Amerikan-kiertueen jälkeen Nurmen kohteina oli muun muassa Saksa, missä hän kilpaili vuosina 1926, 

1928 ja 1931.96 Lisäksi lajinsa maailmanhuippuna häntä pyrittiin saamaan useisiin erilaisiin tapahtumiin 

ympäri maailmaa. Ulkoasiainministeriön arkistosta löytämieni kirjeiden perusteella ensimmäinen kerta, 

kun Nurmesta keskusteltiin, oli vuonna 1923 Norjassa. Norjalainen urheilulehti Idraetsliv halusi Nurmelta 

lyhyttä artikkelia joulunumeroon.97 Nurmi joutui kieltäytymään kirjoittamisesta aikataulukiireiden 

vuoksi.98 Nurmen tärkeydestä suomalaisessa urheiluyhteistyössä kertoi myös se, että hänen asioitaan 

käsiteltiin nopeasti Ulkoasiainministeriön ja Oslon lähetystön toimesta. Idraetsliv-lehti oli saanut jo kaksi 

päivää sen jälkeen tiedon, kun lähetystö oli saanut kirjeen, ettei Nurmi voi kirjoittaa artikkelia.99 

Ulkomaiden lehdistöille kirjoittaminen onkin varmasti ollut Suomen Ulkoasiainministeriön mielestä 

äärimmäisen suositeltavaa. Artikkelien kirjoittaminen ei vaadi valtion varojen käyttöä ja vie valtion 

virkamiehien sijaan yksittäisiltä urheilijoilta aikaa. Tämänkaltainen lehdille kirjoittaminen ei jäänyt 

yksittäistapaukseksi Norjassa, vaan vuonna 1925 Torshaugsin yleisurheiluliitto lähestyi jälleen Nurmea 

sekä Hannes Kolehmaista. Torshaugsin yleisurheiluliitto tahtoi saada Idraetsliv-lehteen artikkelin 

suomalaisilta. Liitto oli yrittänyt ottaa suoraan yhteyttä urheilijoihin, tosin onnistumatta. Siksi he olivat 

                                                           
91 Lähteenkorva & Pekkarinen 2004, 10. 
92 Lähteenkorva & Pekkarinen 2004, 11. 
93 Rinne & Tiilikainen 1969, 66. 
94 Rinne & Tiilikainen 1969, 67. 
95 Lähteenkorva & Pekkarinen 2004, 11. 
96 Peltovuori 2005, 246. 
97 Idraetsliv 25.10.1923 Oslon lähetystölle. VI-6, 88/381 KD-23. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto F6c:5 ja 
F6c:18. OMA. 
98 Paavo Nurmi 25.10.1923 Oslon lähetystölle ja edelleen Idraetsliville. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto F6c:5 
ja F6c:18. OMA. 
99 Paavo Nurmi 27.10.1923 Idraetsliville, 27.10.1923. VI-6, 88/381 KD-23. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto 
F6c:5 ja F6c:18. OMA. 
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kääntyneet lähetystön puoleen.100 Arkistot eivät valitettavasti tässä tapauksessa kertoneet toteutuivatko 

kyseiset artikkelit. Siitä voi kuitenkin päätellä, että suomalaisia juoksijoita arvostettiin kansainvälisesti. 

Heidän kirjoituksiaan haluttiin ulkomaisiin lehtiin, koska niiden ajateltiin parantavan myyntiä. 

Kirjoituksilla saatiin myös Suomea esille. 

Kirjoittamisen ja urheilemisen lisäksi Nurmea toivottiin myös erilaisiin edustustehtäviin. Yhtenä 

esimerkkinä on vuonna 1925 kesällä järjestetyt yleisurheilukilpailut Norjassa. Suomalaiset olivat edellisenä 

vuonna voittaneet kiertopalkinnon, ja uusien kisojen lähestyessä järjestäjät tahtoivat palkinnon uudelleen 

jaettavaksi. Järjestäjät esittivät, että Nurmi saapuisi Norjaan ja luovuttaisi palkinnon norjalaisille.101  

Paavo Nurmen merkityksestä lajissaan kertoo sekin, että hänen nimellään mainostettiin tapahtumia, mihin 

hän osallistui. Jos Nurmi taasen joutui perumaan osallistumisensa, aiheutti se ongelmia järjestäjille, kuten 

nykyisin voidaan ajatella eri musiikkifestivaalien pääesiintyjien peruuntumisen kanssa. Yksi tämänlainen 

tapaus sattui vuonna 1931 Italiassa. Nurmen nimellä oli mainostettu kisoja, mutta hän oli joutunut 

perumaan osallistumisensa. Nurmi oli ollut tapahtuman suurnimenä ja peruminen asetti italialaiset 

järjestäjät huonoon asemaan.102 SVUL oli kieltänyt Nurmea osallistumasta Milanon kilpailuihin, koska 

hän oli kilpaillut amatööreille sallitut 21 päivää ulkomailla.103 Nurmen perumista vaikeutti se, että hän oli 

keskustellut mahdollisesta osallistumisesta, mutta virallinen sopimus olisi kuitenkin pitänyt tehdä 

urheiluliittojen välillä.104 SVUL ei hyväksynyt missään nimessä yksityishenkilöiden välisiä sopimuksia, siksi 

se ei voinut päästää Nurmea Milanoon.105 Asiaa mutkisti vielä entisestään se, että lähetystön mukaan Felix 

Weintal oli kirjoittanut kirjallisen sopimuksen Nurmen kanssa osallistumisesta Firenzessä järjestettäviin 

kilpailuihin.106 Firenzen lisäksi oli myös sovittu vielä saapumisesta Napoliin.  

Rooman lähetystö ihmettelikin, kuinka tämänkaltainen sekaannus oli edes mahdollista. Lähetystö korosti 

kieltäytymisestä aiheutuvaa haittaa Suomen ja Italian yhteistyölle. SVUL:iin pyrittiin vetoamaan, jotta se 

tekisi kaikkensa Nurmen kilpailemisen puolesta.107 Lähetystön puolesta syyllistettiinkin SVUL:ia 

                                                           
100 Torshaug Idraetsforening Per Foss 10.7.1925 Oslon lähetystölle. VI-6, 96/341KD25. Ulkoasiainministeriön Oslon 
lähetystön arkisto F6c:7 ja F6c:20. OMA. 
101 Örnulfin urheiluliitto 10.6.1925 Oslon lähetystölle. VI-6, 66/331KD25. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto 
F6c:7 ja F6c:20. OMA. 
102 Rooman lähetystö Milanon ja Firenzen konsulin, tohtori Weilin puolesta 26.11.1931 Ulkoasiainministeriölle. 
206/70D1931, VII-B. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön arkisto F73:6. OMA. 
103 Suomen Valtakunnan Urheiluliitto 24.10.1931 Rooman lähetystölle. 206/70D1931, VII-B. Ulkoasiainministeriön 
Rooman lähetystön arkisto F73:6. OMA. 
104 Suomen Valtakunnan Urheiluliitto 26.10.1931 Rooman lähetystölle. 206/70D1931, VII-B. Ulkoasiainministeriön 
Rooman lähetystön arkisto F73:6. OMA. 
105 Suomen Valtakunnan Urheiluliitto 28.10.1931 Rooman lähetystölle. 206/70,VII-B. Ulkoasiainministeriön Rooman 
lähetystön arkisto F73:6. OMA. 
106 Rooman lähetystö 27.10.1931 Ulkoasiainministeriölle. 206/70D31, VII-B. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön 
arkisto F73:6. OMA. 
107 Rooman lähetystö 24.10.1931 Ulkoasiainministeriölle. 206/70D31, VII-B. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön 
arkisto F73:6. OMA. 
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urheiluyhteistyön romuttamisesta Italiaan ja pettymyksen tuottamisesta italialaisille.108 Lopulta italialaiset 

siirsivät kilpailuja lokakuulle 1932 ja jälleen kerran toivoivat Nurmea osallistumaan. Tälläkin kertaa hän 

joutui kieltäytymään osallistumisesta. Syynä oli kansainvälisen yleisurheiluliiton, IAAF:n, keskeneräinen 

käsittely koskien Nurmen amatööriyttä.109 Tämä epäselvyys on haitannut jossain määrin Suomen ja Italian 

urheiluyhteistyötä. Asia varmasti aiheutti epäluottamusta molemmissa osapuolissa. 

Nurmen amatööriura sai lopulta päätöksen vuonna 1932. Keskustelua amatööriyden ja ammattilaisuuden 

välillä aiheuttivat niin sanotut sala-ammattilaiset,110 joihin myös Nurmi luokiteltiin.111 Nurmen 

ammattilaisuudesta oli keskustelu myös kansainvälisesti. Nurmi oli nauttinut amatööriyden aikana erittäin 

suuria palkkioita, mikä paljastui juuri ennen vuoden 1932 olympialaisia.112 Palkkioista oli kuitenkin vaikeaa 

luopua, sillä kilpaurheilulla oli niin tärkeä asema Suomessa.113 Nämä palkkiot olivat tärkeitä siksi, että 

urheilijat pystyivät harjoittelemaan kokoaikaisesti niiden avulla. 

Kaikki suomalaiset lähettiläät eivät kuitenkaan jakaneet yhteistä mielipidettä koskien Nurmen 

merkittävyyttä. Osan mielestä oli osittain vastuutonta ja lyhytkatseista viedä Suomea ainoastaan Paavo 

Nurmen voimalla ulkomaihin, esimerkiksi Saksaan. Urheilun ohella lähettiläät olisivat toivoneet myös 

henkistä kulttuuria vietävän ulkomaihin.114 Tässä alkoikin lopulta tapahtumaan muutosta 1930-luvulla, 

kun esimerkiksi Rooman lähetystö ei arkistoinut vuonna 1938 yhtään merkittävää urheiluyhteistyöhön 

viittaavaa kirjettä. Yhteistyö oli muutenkin siirtynyt huomattavasti enemmän kohti kulttuuria vuosien 

1935–1938 aikana, ainakin Italiassa.115 

                                                           
108 Rooman lähetystö 26.10.1931 Ulkoasiainministeriölle. 206/70D31, VII-B. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön 
arkisto F73:6. OMA. 
109 Ulkoasiainministeriö 15.8.1932 Rooman lähetystölle. 46/267D32, VII-B. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön 
arkisto F80:2. OMA. 
110 1920- ja 1930-luvulla olympialaisissa kilpailleet urheilijat olivat amatöörejä. Tämä tarkoitti sitä, että he eivät elättäneet 
itseään pelkästään urheilun kautta. Sala-ammattilaisia olivat henkilöt, jotka kilpailivat amatööreinä, mutta nauttivat 
ammattilaisten palkkauksesta. 
111 Kokkonen 2015, 91. 
112 Kokkonen 2015, 89. 
113 Kokkonen 2015, 91. 
114 Lähteenkorva & Pekkarinen 2004, 225. 
115 Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön arkisto F128:3. OMA. 
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2. Urheiluyhteistyö ulkomaiden kanssa vuosina 1930–1939 
 

Ulkoasiainministeriön yksi massiivisimpia urheiluyhteistyöllisiä toimintoja vuonna 1935 oli kysely koskien 

eri maiden urheiluliikkeiden organisointia. Kysymyksiin kuului tiedustelu, oliko maassa urheilun keskus-

liittoa tai -elintä ja milloin se oli perustettu. Lisäksi siinä kysyttiin, mitkä liitot tai järjestöt siihen kuuluivat 

ja oliko niiden liittyminen pakollista vai vapaaehtoista. Siinä haluttiin myös tietää, miten hallintaelimet oli 

muodostettu ja oliko valtiolla edustusta niissä. Lopuksi kyselyllä haluttiin selventää eri liittojen tulokei-

noista, säännöstöstä jäsenille ja tärkeimmistä tehtävistä ja tavoitteista.116 Kysely lähetettiin Haagiin,117 To-

kioon,118 Roomaan ja sen yhteydessä Kreikkaan,119 sekä Osloon.120 Tutkimukseni lähetystöjen lisäksi sama 

kysely lähetettiin myös moniin muihin lähetystöihin ympäri maailman. Kyselyllä haluttiin selvittää, min-

kälaisia urheiluliikkeitä maailmalla oli. Tuloksista on todennäköisesti yritetty löytää Suomen urheiluorga-

nisointiin jotain tuotavaa. 

1930-luvulla maailman kansoja jaoteltiin pitkälti rotukysymyksen pohjalta. Suomen ongelmana oli, että se 

luokiteltiin monesti mongoleiksi. Suomi pyrki pitkälti kumoamaan tätä näkökulmaa urheilumenestyksen 

pohjalta ja yhdistää siten itseään sivistysmaihin. Tästä esimerkkinä on Los Angelesin vuoden 1932 olym-

pialaisiin tehty Athletic Finland -teos, millä yritettiin vedota erityisesti yhdysvaltalaisiin.121 Suomen tunnet-

tavuus oli Washingtonin-lähettilään Leonard Åströmin mukaan kärsinyt suomalaisten rotukysymyksen 

takia.122 Suomalaisia pidettiin pitkälti vielä noihin aikoihin mongoleina. Teokseen pyrittiin aktiivisesti 

hankkimaan eurooppalaisilta näyttäviä suomalaisia. Vahvistaen näkemystä, että suomalaisten perimä oli 

Euroopassa.123 Suomen ulkoministeriö koki, että suomalaisten urheilumenestys vahvisti heidän olevan 

eurooppalaista perimää, eivätkä mongoleja.124 Lopulta teos valmistui juuri ennen olympialaisia ja siitä tuli 

informatiivinen propagandateos, jossa käsiteltiin hyvin paljon urheilua, mutta myös Suomea matkakoh-

teena ja annettiin yleisinformaatiota Suomesta.125 

                                                           
116 Ulkoasiainministeriö 7.3.1935 Haagin lähetystölle. 1/5D35. Ulkoasiainministeriön Haagin lähetystön arkisto Fc:44. OMA. 
117 Haagin lähetystö 28.6.1936 Ulkoasiainministeriölle. 40/519D1935. Ulkoasiainministeriön Haagin lähetystön arkisto 
Fc:44. OMA. 
118 Ulkoasiainministeriö 7.3.1935 Tokion lähetystölle. 26/6D1935. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Fb28. 
OMA. 
119 Ulkoasiainministeriö 7.3.1935 Rooman lähetystölle. 75/11D1935, VII-B. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön 
arkisto F105:2. OMA. 
120 Ulkoasiainministeriö 7.3.1935 Oslon lähetystölle. 124/60KD35, XXII-b. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto 
F22b:1 & F22c:1. OMA. 
121 Lähteenkorva & Pekkarinen 2004, 225. 
122 Lähteenkorva & Pekkarinen 2004, 225. 
123 Lähteenkorva & Pekkarinen 2004, 225. 
124 Lähteenkorva & Pekkarinen 2004, 225. 
125 Lähteenkorva & Pekkarinen 2004, 227-228. 
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2.1 Työväenurheilun kuihtuminen 
 

1930-luvulla noussut fasismi vaikeutti TUL:n mahdollisuuksia urheiluyhteistyöhön.126 Spartakiadeihin 

osallistumisesta johtuneet riidat taas vähensivät TUL:n mahdollisuuksia osallistua PUI:n järjestämiin 

kilpailuihin ja tätä korvaavia yhteistyökumppaneita oli mahdotonta löytää. Tästä syystä TUL:n 

osallistumiset vähenivät rajusti ja vuosina 1930–34 se osallistui vain kahteen liitto-otteluun. Verrattuna 

edellisen vuosikymmenen lähes sataan urheilutapahtumaan se oli järkyttävän vähän.127 Norjalaisen 

sisarliiton AIF:n kanssa jatkettiin tiivistä yhteistyötä 1930-luvun lopulle saakka.128 Antwerpenin vuoden 

1937 työväenolympialaisten aikaan TUL ja AIF järjestivät keskinäisen liitto-ottelun. TUL olikin pyytänyt 

Oslon lähetystöltä tulkkia ja opastusta kisakaupungissa.129 Ruuan ja majoituksen lisäksi AIF hoiti 

omatoimisesti tulkin ja opastuksen, joten lähetystön ei tarvinnutkaan tehdä mitään.130 Voi olla, että AIF 

on halunnut poliittisista syistä järjestää kaiken, ettei Suomen virallinen edustajisto sekaantuisi sen toimiin. 

TUL:n urheiluyhteistyötä vaikeutti juuri sisällissodan jälkeinen poliittinen ilmapiiri, mikä ajoi vasemmis-

tolaiset ahtaalle. Tästä syystä TUL:lla olikin vaikeuksia olla suhteessa Neuvostoliittoon ja muihin kom-

munistisiin urheiluliittoihin, koska kyseinen toiminta oli tarkoin valvottua. Lisäksi SVUL:n 1930-luvulla 

lisääntynyt urheiluyhteistyö Saksaan aiheutti kritiikkiä TUL:n toimesta. Liiallisuuksin ei menty, koska pa-

himmassa tapauksessa se saattoi johtaa valtionavustuksien menettämiseen.131 Kaikesta huolimatta TUL:n 

merkitys suomalaisen urheilun kansainvälistymisessä on erittäin merkittävää. SVUL:n osalta sisällissodan 

jälkeen alettiin lähinnä rakentaa koko Suomen tasoista urheilujärjestelmää, minkä suunnittelussa ja toteu-

tuksessa meni pitkään. TUL pystyi nopeammin palautumaan normaaliin toimintaan, koska sillä ei ollut 

niin raskasta organisaatiota. Tämä mahdollisti myös kansainvälisen urheiluyhteistyön tekemisen. 

 

2.2 Suomi kansainvälisten kisojen järjestäjänä 
 

Suomen urheiluyhteistyöstä ulkomaihin saatiin vastinetta vuosina 1937 ja 1938. Ammunnan maailman-

mestaruuskilpailut järjestettiin Suomessa vuonna 1937. Sen osalta lähetettiin julisteita, mainoksia ja muita 

                                                           
126 Syrjäläinen 2008, 36. 
127 Syrjäläinen 2008, 33. 
128 Syrjäläinen 2008, 37. 
129 Työväen Urheiluliitto 29.7.1937 Oslon lähetystölle. 297/194KD37, XXII-e. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön 
arkisto F22c:3. OMA. 
130 Oslon lähetystö 4.8.1937 Työväen Urheiluliitolle. 297/194KD37, XXII-e. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto 
F22c:3. OMA. 
131 Peltovuori 2005, 255. 
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painotuotteita Haagin132 ja Oslon lähetystöille133  jaettavaksi eteenpäin. Kisojen voidaan katsoa olleen me-

nestys suomalaisille järjestäjille, sillä norjalainen Dagbladet ylisti jutussaan suomalaisia ampujia ja vertasi 

Suomen kisoja Roomassa järjestettyihin.134 Vertaus italialaisten järjestämiin kisoihin on varmasti otettu 

tuolloin positiivisesti vastaan. Italia oli varmasti järjestänyt hyvät kilpailut, sillä niillä pystyttiin propagoi-

maan mielikuvaa suuresta ja mahtavasta Italiasta. 

Helsingin Voimistelun Suurkisat kisat pidettiin vuonna 1938.135 Voimistelun Suurkisoihin oli kutsuttu 

suomalaisten toiveesta myös islantilaisia liikuntakasvatusta harrastavia naisia.136 Suomalaiset toivoivat 

myös islantilaista asiantuntijaa kisoihin.137 Kisojen päätoimikunta lähetti Osloon ohjelmalehtisiä ja toivoi 

niitä jaettavaksi kiinnostuneille henkilöille ja järjestöille.138 Ulkoasiainministeriö toivoi myös Norjan, Ruot-

sin ja Tanskan lehtiin kirjoituksia kisoista.139 Toimikunta lähetti Norjaan valmiita artikkeleja koskien Suur-

kisoja, ja toivoi niitä julkaistavan paikallisissa sanomalehdissä.140 Tokion lähetystö sai Voimistelun Suur-

kisoja koskien ainoastaan kutsun ja ohjelmavihkoja, mikä tietysti on huomattavasti vähemmän materiaalia 

mitä Osloon lähetettiin.141 Helsingin Voimistelun Suurkisojen markkinoinnista voidaan nähdä,  että ta-

pahtumien mainostamisessa, ja siten urheiluyhteistyössä oli helpompaa panostaa Pohjoismaihin. 

                                                           
132 Suomen konsulinvirasto 18.3.1937 Haagin lähetystölle. 1/181D37, Ulkoasiainministeriön Haagin lähetystön arkisto Fc:44. 
OMA. 
133 Ulkoasiainministeriö 8.3.1937 Oslon lähetystölle. 117/155KD37, XXII-e. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto 
F22c:3. OMA. 
134 Oslon lähetystö 12.10.1935 Ulkoasiainministeriölle. 345/142KD35, XXII-c. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön 
arkisto F22b:1 & F22c:1. OMA. 
135 Ulkoasiainministeriö 24.9.1937 Haagin lähetystölle. 1/195D37. Ulkoasiainministeriön Haagin lähetystön arkisto Fc:44. 
OMA. 
136 Ulkoasiainministeriö 5.5.1938 Oslon lähetystölle. 67/52, XXII-c. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto F22b:3. 
OMA. 
137 Ulkoasiainministeriö 11.6.1938 Oslon lähetystölle. 67/52KD38, XXII-c. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto 
F22b:3. OMA. 
138 Helsingin Voimistelun Suurkisojen päätoimikunta 12.5.1938 Oslon lähetystölle. 67/52KD38, XXII-c. 
Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto F22b:3. OMA. 
139 Ulkoasiainministeriö 22.3.1938 Oslon lähetystölle. 67/52KD38, XXII-c. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto 
F22b:3. OMA. 
140 Helsingin Voimistelun Suurkisojen päätoimikunta 5.5. ja 12.5.1938 Oslon lähetystölle. 57/52KD38, XXII-c. 
Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto F22b:3. OMA. 
141 Ulkoasiainministeriö 24.9.1937 Tokion lähetystölle. 39/13. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Fa:36. OMA. 
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Lahden hiihdon maailmanmestaruuskilpailujen osalta lähetystöille lähetettiin jaettavaksi 1938 World Ski 

Championships at Lahti – Finland -artikkeleja142 ja ranskankielisiä Le Courrier du Ski-lehtisiä, joissa mainos-

tettiin Lahden kisoja.143 Lisäksi Lahden hiihtokilpailuista jaettiin ohjelmalehtisiä, mitä toimitettaisiin tär-

keimpiin matkatoimistoihin, sanomalehtiin ja asiasta kiinnostuneille tahoille.144 Norjan hiihtoliitolle lähe-

tettiin lisäksi 200 kappaletta mainosjulisteita eteenpäin jaettavaksi.145 Tokioon lähetettiin myös mainosju-

listeita koskien kilpailuja ja niitä toivottiin jaettavan ympäri Japania.146 Itsenäisen Suomen urheiluyhteistyö 

sai selkeästi vastakaikua 1930-luvun loppupuolella, kun Suomessa järjestettiin isoja kansainvälisiä kilpai-

luja. Suomalaiset ottivat myös tapahtumiensa mainostamisen tosissaan ja panostivat selkeästi laajaan nä-

kyvyyteen. Erityisesti Norjaan panostettiin, mutta varmasti myös muihin Pohjoismaihin. Mainoksia lähe-

tettiin huomattavasti enemmän Norjaan, ja oletettavasti muihin Pohjoismaihin, kuin muihin lähetystöihin. 

 

2.3 Urheiluyhteistyö Saksaan 
 

Saksan kanssa Suomi aktivoi urheiluyhteistyönsä kunnolla vuonna 1933. Kansallissosialistien politiikka 

mahdollisti pitkälti urheiluyhteistyön harjoittamisen aktiivisemmin.  

1930-luvulla suomalaiset saivat näkyvyyttä etenkin Saksan lehdistössä. Tosin monesti nämä lehdet olivat 

pieniä julkaisuja, ja suomalaisista uutisointi oli osittain lehden sivujen täyttämistä.147 Mutta tässäkin ta-

pauksessa median merkitys korostuu. Vaikka lehdet olivat pieniä, niin oli niillä kuitenkin oma lukijakun-

tansa, joka sitten luki suomalaista urheilijoista. Lukijat muodostivat siten mielikuvia Suomesta ja suoma-

laisista. Suomalaiset pyrkivät panostamaan paljon myös suhteisiin ranskalaisten kanssa, mutta kiinnostus 

oli osittain yksipuolista.148 Ranskalaisten kiinnostuksen lopahtamiseen on voinut vaikuttaa se, että Suomi 

oli 1930-luvun lopulla länteen suuntautunut valtio ja erityisesti Pohjoismaiseen yhteistyöhön panostettiin. 

Saksan kanssa Suomella oli suhteellisen paljon toimintaa jalkapallossa. Yllättäen Suomi oli myös pärjännyt 

näissä otteluissa hyvin Saksaa vastaan.149 Jalkapallossa ensimmäisen kerran maat kohtasivat vuonna 

1935.150 Yleisurheilun puolella ensimmäisen maaottelun järjestämisen ehdotus tuli saksalaisilta vuonna 

                                                           
142 Ulkoasiainministeriö 20.12.1937 Haagin lähetystölle. 1/179D1937. Ulkoasiainministeriön Haagin lähetystön arkisto 
Fc:44. OMA. 
143 Ulkoasiainministeriö 21.1.1938 Oslon lähetystölle. 396/213KD37, XXII-e. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön 
arkisto F22c:3. OMA. 
144 Ulkoasiainministeriö 11.1.1938 Oslon lähetystölle. 396/213KD37, XXII-e. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön 
arkisto F22c:3. OMA. 
145 Ulkoasiainministeriö 1.11.1937 Oslon lähetystölle. 396/213KD37, XXII-e. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön 
arkisto F22c:3. OMA. 
146 Ulkoasiainministeriö 8.3.1937 Tokion lähetystölle. 21/12. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto Fa:36. OMA. 
147 Lähteenkorva & Pekkarinen 2004, 225. 
148 Lähteenkorva & Pekkarinen 2004, 224. 
149 Peltovuori 2005, 247. 
150 Eerola 2015, 85. 
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1933. Norjan ja Ranskan kanssa sovitut maaottelut kuitenkin estivät tämän urheiluyhteistyön avaamisen 

ja maaottelu Saksan kanssa siirrettiin seuraavalle vuodelle. Kun yleisurheilumaaottelu lähestyi, saksalais-

lehdistö kirjoitti suomalaisista paljon. Tasaväkiset jalkapallomaaottelut maiden välillä haluttiinkin nostaa 

esille. Tulevaisuudessa Suomi ja Saksa suunnittelivat laajentavansa urheiluyhteistyötään voimisteluun, pai-

niin ja talviurheiluun.151 Asioissa ei päästy niin pitkälle, kuin esimerkiksi norjalaisten kanssa oli päästy. 

Suomalaiset kyllä kohtasivat saksalaiset voimistelumaaottelussa, mutta muissa lajeissa urheiluyhteistyö jäi 

pitkälti valmennustyöhön.152 

 

2.4 Urheiluyhteistyö Italian kanssa 
 

Tutkimukseni pääaineiston pohjalta urheiluyhteistyö Italiaan aloitettiin kunnolla 1930-luvulla. Ensimmäi-

nen tapaus oli vuonna 1930 järjestetyt Helsingin voimistelujuhlat, ja niihin mahdollisesti tulevat italialaiset 

kilpailijat. Italian urheiluliitto oli ottanut ensimmäisenä yhteyttä lähetystöön, kysyen tärkeimpiä asioita 

osallistumisen suhteen. Kirjeessä kerrottiin, että näiden tietojen saamisen jälkeen voitaisiin yrittää saada 

myönteinen päätös aikaan ja lähettää voimistelijoita Suomeen.153 SVUL lähetti Italian voimisteluliitolle 

kaikki sen tarvitsemat tiedot ja liitot aloittivat kirjeenvaihdon koskien järjestelyjä.154 Tämä keskustelu osal-

listumisesta tapahtumaan, on ollut tärkeää urheiluyhteistyön kannalta. Voimistelujuhlien tapaus oli mie-

lenkiintoinen siksi, että italialainen voimisteluseura Fulgor oli ottanut suoraan yhteyttä Voimistelujuhlan 

komitealle, ja näin ollen ohittanut Italian ja Suomen urheiluliitot.155 SVUL oli kuitenkin vastannut Fulgo-

rille sen tiedusteluihin, vaikka yleensä tämänkaltaiset asiat hoidettiin keskusliittojen kautta.156 Mielestäni 

oli erittäin mielenkiintoista, että SVUL on vasta jälkikäteen aloittanut selvittelyn Fulgorista, kun oli jo 

vastannut seuralle. Italian voimisteluliitto lähetti Rooman lähetystön kautta SVUL:lle tiedon, että seuran 

kanssa voitaisiin jatkaa keskusteluja.157 Muun aineistoni parissa en törmännyt tällaiseen toimintaan kertaa-

kaan. 

                                                           
151 Peltovuori 2005 250-251. 
152 Peltovuori 2005 262-263. 
153 Comitato Olimpico Nazionale Italiano 25.1.1930 Rooman lähetystölle. 56/13,vii-a. Ulkoasiainministeriön Rooman 
lähetystön arkisto F64:1. OMA. 
154 Suomen Valtakunnan Urheiluliitto 5.3.1930 Federation Ginnastica Nazionale Italianalle. 56/13, vii-a. 
Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön arkisto F64:1. OMA. 
155 Societa Fulgor 9.2.1930 Helsingin Voimistelujuhlan komitealle. 56/13,vii-a. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön 
arkisto F64:1. OMA. 
156 Suomen Valtakunnan Urheiluliitto 14.3.1930 Federazione Ginnastica Italianalle. 56/13, vii-a. Ulkoasiainministeriön 
Rooman lähetystön arkisto F64:1. OMA. 
157 Rooman lähetystö 26.3.1930 Ulkoasiainministeriölle. 56/13D1930, VII-A. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön 
arkisto F64:1. OMA. 
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Kaikesta huolimatta Italiasta ei saatu osallistujia voimistelujuhlille. Fulgor oli jättänyt osallistumatta Italian 

liittokilpailuihin, joten se oli asetettu pannaan, ja näin ollen sitä oli kielletty osallistumasta Voimistelujuh-

lille.158 SVUL:n osalta oli osoitettu kiitoksia Rooman lähetystölle sen tekemästä työstä, ja ihmetelty italia-

laisten häilyvyyttä asioiden hoitamisen suhteen.159 Italialaisten häilyvyys tulee nousemaan esille myös myö-

hemmin tutkimuksessa. 

Italialaisten kanssa tehty urheiluyhteistyö liikkui paljon voimistelun parissa. Suomalaiset saivat kutsun Ve-

netsiassa järjestettäviin voimistelukilpailuihin.160 Asiaa alettiin käsitellä SVUL:n toimesta vuonna 1931 ja 

italialaisilta tiedusteltiin mahdollisista matka- ja majoitusavustuksista. Suomalaiset olivat valmiit lähettä-

mään muutamia yksittäisiä voimistelijoita Italiaan.161 SVUL:lle saatettiin lähetystön toimesta tietoon, että 

italialaiset olivat valmiita antamaan ylläpidon, ja toivoivat vähintään yhtä suomalaista kilpailijaa.162 Urhei-

luyhteistyöllisesti on huomioitava se, että italialaiset nimenomaan toivoivat suomalaisia kilpailuihin. 

Vuonna 1932 Milanossa järjestettiin kansainväliset juoksukisat, joihin italialaiset järjestäjät kutsuivat Suo-

men Urheiluliiton kautta Paavo Nurmen ja 3–4 muuta urheilijaa. Vuoden 1931 selkkauksen jälkeen italia-

laiset halusivat avata neuvottelut suoraan urheiluliittojen välillä. Näin ei tulisi turhia lupauksia yksityishen-

kilöiltä.163 Suomalaisten osallistumisen esteeksi muodostui samana vuonna järjestettävät Los Angelesin 

olympialaiset. Olympialaisten takia urheilijoiden toimipaikat eivät välttämättä myöntäisi lisälomia ja ran-

kan olympiakoitoksen jälkeen urheilijat eivät välttämättä jaksaisi osallistua kilpailuihin. Tästä syystä suo-

malaiset ehdottivatkin, että osa suomalaisista voisi saapua lokakuun Suomi-Ranska-maaottelun jälkeen 

Milanoon.164 Suomalaiset lupasivat palata asiaan heinä-elokuussa, kun maaottelun joukkue oli valittu. 

Heinäkuussa italialaiset ottivat uudelleen yhteyttä Suomeen. Kilpailu oli siirretty lokakuulle, joten italialai-

set toivoivat lopullista vastausta osallistumisesta kilpailuihin. Myös Nurmen osalta toivottiin vahvis-

tusta.165 Erikoista tässä tapauksessa oli se, että SVUL toivoi kisojen siirtoa.166 Kuulostaakin oudolta, että 

                                                           
158 Rooman lähetystö 3.6.1930 Suomen Valtakunnan Urheiluliitolle. 56/13,VII-A. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön 
arkisto F64:1. OMA. 
159 Suomen Valtakunnan urheiluliitto 10.6.1930 Rooman lähetystölle. 56/13D1930, VII-A. Ulkoasiainministeriön Rooman 
lähetystön arkisto F64:1. OMA. 
160 Rooman lähetystö 17.9.1930 Ulkoasiainministeriölle. 48/257D30, vii-b. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön arkisto 
F73:6. OMA. 
161 Suomen Valtakunnan Urheiluliitto 13.1.1931 Rooman lähetystölle. 2/239D31, VII-B. Ulkoasiainministeriön Rooman 
lähetystön arkisto F73:6. OMA. 
162 Federazione Ginnastica Nazionale Italia 23.1.1931 Rooman lähetystölle. 2/239d31, vii-b. Ulkoasiainministeriön Rooman 
lähetystön arkisto F73:6. OMA. 
163 Milano Ufficio Sportivo 29.12.1931 Rooman lähetystölle ja edelleen Ulkoasiainministeriölle., 46/267D31. 
Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön arkisto F80:2. OMA. 
164 Suomen Urheiluliiton johtokunta 29.3.1932 Rooman lähetystölle. 46/267D32, VII-B. Ulkoasiainministeriön Rooman 
lähetystön arkisto F80:2. OMA. 
165 Rooman lähetystö 8.7.1932 Ulkoasiainministeriölle. 46/267D32, VII-B. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön arkisto 
F80:2. OMA. 
166 Ulkoasiainministeriö 15.8.1932 Rooman lähetystölle. 46/267D32, VII-B. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön 
arkisto F80:2. OMA. 
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kilpailemaan saapuva valtio esittää tällaisen pyynnön järjestäjämaalle. Nurmen osallistumista varjosti 

IAAF:n167 käsittelyssä ollut kysymys Nurmen amatööriydestä.168 Suomalaisten ehdotukseen kisojen siirtä-

misestä ei kuitenkaan suostuttu italialaisten toimesta. Järjestäjät ehdottivat, että suomalaiset odottaisivat 

kisoja Italiassa ja tämä korvattaisiin heille.169 Suomen Urheiluliitto oli myönteinen tähän ideaan.170 Italia-

laiset pyysivät kilpailuihin suomalaiset urheilijat Iso-Hollon, Lehtisen ja Purjeen, joille korvattaisiin matkat 

Ranskasta Milanoon sekä oleskelu ja matkat takaisin Suomeen.171 SVUL joutui kuitenkin ilmoittamaan 

järjestäjille, että Purje oli valmis osallistumaan kisoihin, jos muutkin suomalaiset osallistuisivat. Lehtinen 

ei ollut antanut vahvistusta ja Iso-Hollolla oli esteenä rouva, joka halusi mukaan. Lehtisen ja Iso-Hollon 

epäiltiin lisäksi olevan alakuntoisia ja siksi he eivät olleet antaneet vahvistusta edes Pariisin kisoihin.172 

Varasuunnitelmaksi SVUL ehdotti, että Milanon kilpailuihin osallistuisivat Japanista Napoliin saapuvat 

suomalaiset. Tässäkin tapauksessa haittana oli matkarasitus ja siitä johtuva alikuntoisuus.173 Lopulta Iso-

Hollo oli ainoa, joka lupautui kilpailuihin.174 Kaiken tämän jälkeen italialaiset siirsivät kilpailuja keväälle 

1933. Lokakuussa kisojen aikaan olisi ollut Rooman marssin päivä ja fasismin 10–vuotispäivä.175 Tämä 

kertoi paljon italialaisten ailahtelevasta toiminnasta, mitä ihmeteltiin jo aikaisemmin. Silti suomalaiset ko-

kivat osallistumisen tärkeänä, ja ehdottivatkin italialaisille useita vaihtoehtoja osallistumisen varmistu-

miseksi. 

Suomalaisten osanotto Milanon kilpailuihin aiheutti pienen välikohtauksen lehdistössä, mikä ei ollut suu-

ren yleisön tiedossa. Iso-Holloa syytettiin lehdissä liian suurten palkkioiden pyytämisestä. Ranskalaisten 

ja italialaisten lehtien mukaan suomalaiset olivat vaatineet 8000 frangin palkkiota.176 Kuitenkaan järjestäjät 

eivät ikinä olleet keskustelleet palkkioista tai ottaneet edes yhteyttä Suomi-Ranska-maaottelun joukkueen-

johtajaan koskien asiaa. Rooman lähetystö otti tehtäväkseen, että Iso-Hollon maine puhdistettaisiin. Se 

vaati Italian kevyenurheilunliitolta oikaisua. Kuitenkaan tätä ei tullut, joten liitolle esitettiin uusi vaatimus 

                                                           
167 Kansainvälinen yleisurheiluliitto. 
168 Ulkoasiainministeriö 15.8.1932 Rooman lähetystölle. 46/267D32, VII-B. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön 
arkisto F80:2. OMA. 
169 Rooman lähetystö 29.8.1932 Ulkoasiainministeriölle. 46/267D32, VII-B. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön 
arkisto F80:2. OMA. 
170 Suomen Valtakunnan Urheiluliitto 1.9.1932 Rooman lähetystölle. 46/267, VII-B. Ulkoasiainministeriön Rooman 
lähetystön arkisto F80:2. OMA. 
171 Rooman lähetystö 8.9.1932 Ulkoasiainministeriölle. 46/267D32, VII-B. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön arkisto 
F80:2. OMA. 
172 Ulkoasiainministeriö Suomen Valtakunnan Urheiluliiton puolesta 19.9.1932 Rooman lähetystölle. 46/267D32, VII-B. 
Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön arkisto F80:2. OMA. 
173 Ulkoasiainministeriö Suomen Valtakunnan Urheiluliiton puolesta 19.9.1932 Rooman lähetystölle, 19.9.1932, 46/267D32, 
VII-B. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön arkisto F80:2. OMA. 
174 Ulkoasiainministeriö Suomen Valtakunnan Urheiluliiton puolesta 5.10.1932 Rooman lähetystölle. 46/267D32, vii-b. 
Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön arkisto F80:2. OMA. 
175 Rooman lähetystö 26.10.1932 Ulkoasiainministeriölle. 46/267D32, VII-B. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön 
arkisto F80:2. OMA. 
176 Rooman lähetystö 26.10.1932 Ulkoasiainministeriölle. 200/106,D32, VII-B. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön 
arkisto F80:2. OMA. 
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ja korostettiin, että tämä tilanne haittaisi Suomen ja Italian ystävällisten urheilusuhteiden säilymistä. Tä-

män jälkeen liiton pääsihteeri Piccio Pucci tapasi Suomen konsulin. Uutinen oli kuulemma syntynyt Puc-

cin avustajan ja toimittajan omista päättelyistä. He olivat nähneet sähkeen, missä oli mainittu korvauksista. 

Italialaisten maksukyvyttömyys oli kokonaan keksitty uutiseen. Suomalaisten osalta tarkoituksena oli 

osoittaa italialaisille, että heidän lehdistön julkaisemia tietoja seurataan ja valvotaan.177 Suomalaiset toivoi-

vat myös saavansa tiedon suoraan Italian Urheiluliitolta, missä onnistuttiin. Ulkoasiainministeriö näki Iso-

Hollon tapauksen loppuun käsitellyksi näiden selvitysten jälkeen.178 Urheiluyhteistyöllisesti tämä kohu 

aiheutti varmasti epäluuloa italialaisiin. Suomalaiset myös uhkailivat tietyssä määrin urheiluyhteistyön lo-

pettamisella, mikä olisi ollut järisyttävää. 

Mielenkiintoisena urheiluyhteistyön ilmenemismuotona oli suomalaisten valmentajien kutsuminen Itali-

aan vuonna 1934. Samana vuonna hiihdon maailmanmestaruuskisojen jälkeen myös saksalaiset pyysivät 

suomalaista valmentajakseen.179 Valmentajien työ olisi kulminoitunut vuoden 1936 talvi- ja kesäolympia-

laisiin. Hiihtovalmentajien tehtävä olisi painottunut sotilashiihtäjiin. Italialaiset olivat kirjoittaneet kah-

desti Suomeen saamatta vastusta, ja nyt he olivat kääntyneet Rooman lähetystön puoleen, jotta asiaan 

saataisiin edistystä.180 Hiihtoliitto oli myönteinen idealle ja ehdotti akateemista hiihtomestaria, Saresta, 

toiseksi valmentajaksi. Toinen valmentaja päätettäisiin liiton toimesta myöhemmin.181 Kuitenkin vielä 

kuukauden kulutta suostumuksesta, Suomen hiihtoliitto odotti italialaisten vahvistusta Sarekselle.182 Tässä 

vaiheessa Rooman lähetystö irtisanoutui välikäden asemasta ja kehotti hiihtoliittoja hoitamaan asian kes-

kenään.183 Arkistosta ei löytynyt enää tietoa, miten asia on tästä edennyt.  

Toisena suomalaisten valmennustehtäviin liittyvänä asiana oli 3–4:n suomalaisen valmentajan saapuminen 

Italiaan. Valmentajien päälajina olisi 10-ottelu, ja palvelusaika olisi vuoden 1936 kesäolympialaisiin saakka. 

Herra Pucci oli kysellyt suomalaisten saatavuutta, kustannuksia ja kielitaitoa. Rooman lähetystö toivoi 

ensin Urheiluliiton näkemystä asiaan, ja kehotti olemaan suoraan yhteydessä Pucciin.184 Italialaismedia oli 

                                                           
177 Rooman lähetystö 26.10.1932 Ulkoasiainministeriölle. 46/267D32, VII-B. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön 
arkisto F80:2. OMA. 
178 Ulkoasiainministeriö 3.11.1932 Rooman lähetystölle. 46/367D32, VII-B. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön 
arkisto F80:2. OMA. 
179 Peltovuori 2005, 258-259. 
180 Rooman lähetystö Italian Talviurheilufederation puolesta 6.10.1934 Ulkoasiainministeriölle. 234/66D1934,vii-b. 
Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön arkisto F96:2. OMA. 
181 Ulkoasiainministeriö Suomen Hiihtoliiton puolesta 23.10.1934 Rooman lähetystölle. 234/66D34, vii-b. 
Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön arkisto F96:2. OMA. 
182 Sähke 19.11.1934 Rooman lähetystölle. 234/66D34,vii-b. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön arkisto F96:2. OMA. 
183 Rooman lähetystö 20.11.1934 Ulkoasiainministeriölle. 234/66D34, vii-b. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön 
arkisto F96:2. OMA. 
184 Italian Urheiluliitto 26.10.1932 Rooman lähetystölle ja edelleen Ulkoasiainministeriölle. 201/106D32, VII-A. 
Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön arkisto F96:2. OMA. 
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saanut jotain kautta tietoonsa ulkomaalaisten valmentajien mahdollisen palkkauksen ja yhdistänyt Suo-

men siihen.185 SVUL:n vastaus oli myönteinen. Se pystyisi lähettämään ammattitaitoiset valmentajansa 

syksyllä 1933. Kustannusten suhteen SVUL odotti italialaisten tarjousta. Suomalaiset oppisivat ennen saa-

pumistaan italian alkeet, mutta tarvitsisivat silti tulkkia Italiassa.186 Italialaiset olivat saaneet yhteydenottoja 

yksittäisiltä suomalaisilta, koskien valmentajan työtä, mutta halusivat hoitaa asian liittojen kesken.187 Tässä 

asiassa vaikuttajana on voinut olla Milanon vuoden 1931 tapaus. Ulkoasiainministeriö painotti Rooman 

lähetystön osuutta asian hoitamisessa, koska sen tehtävänä oli ajaa suomalaisten etua Italiassa.188  

Rooman lähetystöllä oli huolena, että italialaiset perääntyisivät tarjouksestaan suomalaisten aikataulun tai 

Italian nationalismin vuoksi. Tästä syystä Piccio Pucci antoi suomalaisille kirjallisen vahvistuksen.189 

SVUL toimitti italialaisille listan valmentajista ja heidän palkkatoiveistaan. Suomalaiset saapuisivat Italiaan 

heinäkuussa 1933, mutta aikaisempi matkustus olisi myös mahdollista.190 Italialaiset valitsivat valmenta-

jiksi Karikon, Järvisen ja Wahlstedtin.191 Suomalaiset eivät kuitenkaan voineet suositella Wahlstedtia teh-

tävään, joten he ehdottivat kolmannen valmentajan valitsemista kesällä 1933, ja että valitut kaksi lähtisivät 

Italiaan heinäkuun lopulla.192 Italian urheiluliitto oli muuttanut alustavasti sovittuja sopimuksia, mutta 

lähetystö suositteli SVUL:lle näiden uusien hyväksymistä. Italialaisille oli tullut yllätyksenä Karikon huo-

nontunut kuulo ja hänelle esitettiin kuukauden koeaikaa.193 Karikko oli suostunut tähän, mutta tulisi kie-

liopintojensa vuoksi vasta syyskuussa Italiaan.194 

Suomalaisten valmentajien työ Italiassa oli menestys. Erityisesti italialaisten epäilyn kohteena ollutta Ka-

rikkoa kehuttiin. Napolilainen lehti oli tehnyt jutun suomalaisista, ja siitä saatu mediahuomio oli varmasti 

Suomen ulkosuhteiden kannalta mieleistä.195 Suomalaisten valmentajien lähteminen ulkomaille on mainio 

                                                           
185 Rooman lähetystö 9.11.1932 Ulkoasiainministeriölle. 201/106D32, vii-a. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön 
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arkisto F96:2. OMA. 
188 Ulkoasiainministeriö 15.12.1932 Rooman lähetystölle. 201/106D32, vii-a. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön 
arkisto F96:2. OMA. 
189 Rooman lähetystö 28.1.1933 Ulkoasiainministeriölle. 1/250D33, vii-a. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön arkisto 
F96:2. OMA. 
190 Suomen Urheiluliitto 23.1.1933 Ulkoasiainministeriölle. 1/250D33, VII. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön 
arkisto F96:2. OMA. 
191 Rooman lähetystö 10.3.1933 Suomen Urheiluliitolle. 1/250D33,vii-a. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön arkisto 
F96:2. OMA. 
192 Suomen Urheiluliitto 4.4.1933 Rooman lähetystölle. 1/250D33, vii-a. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön arkisto 
F96:2. OMA. 
193 Suomen Urheiluliitto 1.8.1933 Rooman lähetystölle. 1/250D33, vii-a, Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön arkisto 
F96:2. OMA. 
194 Suomen Urheiluliitto 18.8.1933 Rooman lähetystölle. 1/250D33, vii-a. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön arkisto 
F96:2. OMA. 
195 Rooman lähetystö 22.12.1934 Ulkoasiainministeriölle. 328/78D34, vii-b. Ulkoasiainministeriön Rooman lähetystön 
arkisto F96:2. OMA. 
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esimerkki siitä, kuinka monipuolista Suomen urheiluyhteistyö oli. Se ei koostunut pelkästään kilpailusta, 

vaan suomalaisten menestyksestä haluttiin ottaa oppia. Hiihdossa ja yleisurheilussa suomalaisten tietämys 

oli maailman huippua. Suomalaisten osaamista on selkeästi arvostettu ulkomailla, ja sen pohjalta oli hyvä 

rakentaa kansainvälistä yhteistyötä. 

 

2.5 Monimuotoinen urheiluyhteistyö Norjan kanssa 
 

Norjalaisten kanssa tehtiin urheiluyhteistyötä erikoisissakin asioissa, esimerkiksi suksimuseon muodossa. 

Suomalaiset ja norjalaiset kaavailivat, että kahden museon välillä suoritettaisiin suksien vaihto. Norjalaiset 

lahjoittivat useita perinteisiä malleja196 Suomeen ja suomalaiset omia suksiaan Norjaan. Tämä suksivaihto 

on yksi esimerkki urheiluyhteistyön monipuolisuudesta, joka rikkoo yleistä käsitystä yhteistyöstä. 

Lahden hiihtoseura lähestyi Oslon lähetystöä koskien Norjan kruunuprinssin Olovin ja hänen puolisonsa 

saapumista Salpausselän hiihtokisoihin.197 Näin korkea-arvoisen valtionmiehen saaminen kisoihin olisi 

ollut kisajärjestäjien mieleen. Valtiovierailu olisi hieno asia Suomelle, koska sillä oltaisiin ylläpidetty suh-

teita Norjaan. Lähetystö ei kuitenkaan pystynyt toteuttamaan hiihtoseuran pyyntöä.198 Lähetystön edustaja 

kävi keskustelemassa hovipäällikön kanssa asiasta, mutta joutui toteamaan Lahden hiihtoseuralle, ettei 

asia järjestynyt. Hiihtoseuralle huomautettiin, että järjestäjien olisi tullut ensin keskustella ulkoasiainmi-

nisteriön kanssa näin korkea-arvoisen vieraan kutsusta.199 Urheilutapahtumalle olisi tullut huomattavaa 

mediahuomiota Suomessa ja Norjassa, kun merkittävä kruunuprinssi olisi ollut seuraamassa sitä. 

Voisin olettaa Oslon lähetystön perusteella, että urheiluyhteistyö on myös Ruotsissa ollut paljon laajem-

paa, kuin muissa tarkastelemissani lähetystöissä. Esimerkiksi Norjan ja Suomen poliisiurheiluseurat kes-

kustelivat osallistumisesta Oslossa vuonna 1936 järjestettäviin Pohjoismaiden Poliisiurheilukisoihin, mi-

hin osallistuisivat lisäksi Ruotsi ja Tanska.200 Suomen osallistuminen kisoihin ei kuitenkaan tullut selväksi 

arkistojen pohjalta. 

                                                           
196 Toivo Okkola 10.10.1935 Oslon lähetystölle. 342/141KD35, XXII-b. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto 
F22b:1 & F22c:1. OMA. 
197 Lahden hiihtoseura 3.1.1935 Ministeri Väinö Vuoljoelle. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto F22b:1 & 
F22c:1. OMA. 
198 Oslon lähetystö 20.12.1934 Lahden hiihtoseuralle. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto F22b:1 & F22c:1. 
OMA. 
199 Oslon lähetystö 13.2.1935 Lahden hiihtoseuralle. 71/38KD35, XXII-c. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto 
F22b:1 & F22c:1. OMA. 
200 Norsk Politiidrettsråd 10.1.1936 Suomen Poliisiurheiluliitolle. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto F22c:2. 
OMA. 
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Norjassa toteutunutta laajempaa urheiluyhteistyötä voidaan nähdä myös vuonna 1938. Oslon lähetystöltä 

pyydettiin edustajistoa Oslon luisteluseuran järjestämiin maailmanmestaruuskisoihin.201 Lähetystöä pyy-

dettiin myös Suomen ja Norjan, sekä Helsingin ja Oslon välisiin vesipoolo-otteluihin.202 Vesipooloa ei 

muissa lähetystöissä ilmentynyt. Suomalaiset auttoivat myös järjestämään urheilujuhlaa Biblet-stadio-

nille.203 Norjan kanssa tehty urheiluyhteistyö oli selvästi laajempaa eikä se rajoittunut pelkästään kilpailui-

hin. Oslon lähetystöä on kutsuttu hyvin aktiivisesti edustustehtäviin eri urheilutapahtumiin. Lisäksi laji-

kirjo oli huomattavasti laajempi, kuin muissa tutkimukseni maissa. Norjalaisten kanssa on myös järjestetty 

yhteistyössä eri urheilutapahtumia, mikä on poikkeavaa muihin verrattuna. 

 

2.6 Nousevan urheilun maa - Urheiluyhteistyö Japanissa 
 

Vaikka urheiluyhteistyö 1930-luvulla Japanin kanssa keskittyi pitkälti keskusteluun vuoden 1940 olympia-

laisten järjestäjästä, esiintyi vuosikymmenellä muunlaistakin toimintaa. Japanin voimisteluliitto toivoi ope-

tusfilmiä Suomesta.204 Videon tuottanut Suomi-Filmi Oy lähetti mielellään videon Japaniin ja yritti myös 

myydä Salpausselänkisojen videota Japaniin.205 Naganon hiihtoliitto toivoi Suomesta julisteita, lehtisiä ja 

muita mainostavaroita liittyen hiihtoon, vuorikiipeilyyn ja muuhun urheiluun Suomessa.206 Tokion lähe-

tystö vastasi tähän pyyntöön lähettämällä kaksi julkaisua Suomen urheilusta.207 Lisäksi Los Angelesin 

olympialaisiin tehty teos Athletic Finland käännettiin japaniksi vuonna 1933. Ajatuksena oli antaa japani-

laisille enemmän tietoa Suomesta.208 

Japanin kanssa tehdyssä urheiluyhteistyössä korostui myös se, että japanilaiset urheilijat esittivät useam-

paan kertaan kiinnostuksensa saapumisesta Suomeen. Japanin edustajat ylioppilaiden olympialaisissa oli-

vat kiinnostuneita saapumaan Suomeen heinäkuussa 1935. Japanilaiset viettäisivät Suomessa pari viikkoa, 

ennen kuin lähtisivät olympialaisiin.209 Suomalaiset ottivat mielihyvin japanilaiset vastaan.210 Berliinin 

                                                           
201 Oslo Sköiteklub 7.2.1938 Oslon lähetystölle. 80/28KD193, XXII-b. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto 
F22b:3. OMA. 
202 Norges Svömmeforbund 7.4.1938 Oslon lähetystölle. 177/48KD38, XXII-b. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön 
arkisto F22b:3. OMA. 
203 Oslon lähetystö 19.8.1938 Ulkoasiainministeriölle. 336/86KD38, XXII-b. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto 
F22b:3. OMA. 
204 Tokion lähetystö 4.11.1934 Suomen Valtakunnan Urheiluliitolle. 48/63. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto 
Fb28. OMA. 
205 Suomi-Filmi Oy 6.2.1935 Tokion lähetystölle. 8/56D35. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Fb28. OMA. 
206 Naganon hiihtoliitto 15.12.1938 Tokion lähetystölle. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Fb28. OMA. 
207 Tokion lähetystö 21.12.1938 Naganon hiihtoliitolle. N: o1116. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Fb28. 
OMA. 
208 Lähteenkorva & Pekkarinen 2004, 229. 
209 Tokion lähetystö 10.6.1935 Suomeen. N: o. 41A. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Fb28. OMA. 
210 Suomen Valtakunnan Urheiluliitto 14.6.1935 Japanin rata- ja kenttäurheiluseurojen keskusliitolle. 8/66. 
Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Fb28. OMA. 
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olympialaisten alla Japanin rata- ja kenttäurheilujoukkueiden oli tarkoitus tulla Suomeen. Kilpailijat viet-

täisivät Suomessa muutaman viikon, ja voisivat kilpailla Suomi-Japani-maaottelussa tai Helsinki-Tokio-

kaupunkiottelussa.211 Valitettavasti arkisto ei kerro toteutuiko kyseinen suunnitelma. Myös Japanin jalka-

pallomaajoukkue ehdotti ystävyysotteluiden kiertuetta Suomessa ennen Berliinin olympialaisia.212 Suomen 

Palloliitto oli selkeästi innoissaan ideasta ja oli valmis suostumaan Japanin esittämiin kustannuksiin.213 

Japanin kohtaaminen olisi tietysti ollut hieno asia suomalaiselle jalkapallolle. Valitettavasti Japani joutui 

perumaan matkan.214 Japanilaisten kiinnostus on ollut erittäin positiivinen asia urheiluyhteistyöllisesti. 

Suomen urheilusuhteet Japaniin pohjautuivat pitkälti Suomen antamaan apuun Japanille. Suomi lähetti 

paljon materiaalia kahden vuosikymmenen aikana Japaniin, ja toisaalta japanilaiset pitivät arvossaan suo-

malaisten tietämystä urheilussa. Japanilaisilla oli totutusti kokemusta ottaa mallia parhaista menetelmistä. 

Tässä tapauksessa yleisurheilussa ja hiihdossa Suomi edusti tätä huippua, mistä oli järkevää ottaa mallia. 

Vuonna 1936 järjestettiin maailmaa vieläkin puhututtavat olympialaiset Berliinissä, mutta samaan aikaan 

Suomi kamppaili saadakseen vuoden 1940 olympialaiset itselleen. Vuonna 1936 Suomi lähetti useisiin 

maihin englanninkielisiä julkaisuja saadakseen tukea olympialaisiin. Teokset olivat nimeltään Finland and 

the Olympic Games, mikä kertoi suomalaisten aikaisemmasta menestyksestä olympialaisissa. Toinen lähe-

tetty teos oli nimeltään Why not Finland, jossa perusteltiin Suomen valitsemista seuraavaksi olympialais-

kaupungiksi.215 Näiden julkaisujen ohella Ulkoasiainministeriö toivoi Kansainvälisen olympiakomitean 

puheenjohtajan kreivi Baillet-Latourin Suomen visiitistä valokuvia ja selostuksia lähetettäväksi Suomeen, 

koska tällä toiminnalla nähtiin olevan edistävä vaikutus kisojen saamiseksi Suomeen.216 

Kahdeksi viimeiseksi olympialaiskandidaatiksi jäivät Helsinki ja Tokio. Italian ja Saksan tuet menivät Ja-

panille, mikä tietysti oli erikoista ajatellen aiempaa urheiluyhteistyötä Suomen kanssa. Pohjoismaat taasen 

olivat Suomen isännyyden kannalla. Dagbladet217 ja Aftenposten218 lehdet julkaisivat kirjoituksia, joissa 

tuettiin olympialaisten myöntämistä Suomelle. Vuoden 1940 talvikisat päätettiin myöntää Japanille.219 

Tässä vaiheessa oli jo todennäköistä, että KOK220 oli vahvasti Japanin puolella kisojen myöntämisessä, 

                                                           
211 Japanin yleisurheiluliitto 3.3.1936 Suomen Valtakunnan Urheiluliitolle. 4/95D1936. Ulkoasiainministeriön Tokion 
lähetystön arkisto Fb28. OMA. 
212 Tokion lähetystö 3.3.1936 Suomen Urheiluliitolle. 5/95. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Fa:36. OMA. 
213 Suomen Palloliitto 21.4.1936 Tokion lähetystölle. 5/95. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Fa:36. OMA. 
214 Tokion lähetystö 9.6.1936 Suomen Palloliitolle. 5/95. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Fa:36. OMA. 
215 Ulkoasiainministeriö 15.6.1936 Haagin lähetystölle. 1/136D36. Ulkoasiainministeriön Haagin lähetystön arkisto Fc:44. 
OMA. 
216 Ulkoasiainministeriö 11.6.1936 Haagin lähetystölle. 1/136D36. Ulkoasiainministeriön Haagin lähetystön arkisto Fc:44. 
OMA. 
217 Oslon lähetystö 18.10.1935 Ulkoasiainministeriölle. 336/138, KD35, XXII-c. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön 
arkisto F22b:1 ja F22c:1. OMA. 
218 Oslon lähetystö 4.10.1935 Ulkoasiainministeriölle. 336/138kd35, XXII-c. Ulkoasiainministeriön Oslon lähetystön arkisto 
F22b:1 ja F22c:1. OMA. 
219 Tokion lähetystö 11.2.1936 Suomeen. No. 4. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Fa:36. OMA. 
220 Kansainvälinen olympiakomitea. 
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sillä useimmiten talvikisat järjestettiin samassa valtiossa kuin kesäolympialaiset. Olympiakomitean pu-

heenjohtaja, kreivi Baillet-Latour, oli puheissaan myös myötämielinen Japanille. KOK:n puheenjohtajalla 

oli Tokiossa käyntinsä jälkeen tarkoitus käydä myös Helsingissä. Suomi ja Japani tiivistivätkin yhteistyö-

tään kilpaillessaan olympialaisista ja Tokiossa järjestettiin illalliset, jonne kutsuttiin Tokion lähetystön 

edustajistoa. Illalliselle osallistui myös kreivi Baillet-Latour.221 

Japanin ja Kiinan välinen sota aiheutti ongelmia koskien Japanin kisaisännyyttä. Syyskuussa 1937 Japanin 

pääministeri antoi epävarman lupauksen olympialaisten rahoituksesta.222 Lähetystö oli ilmaissut ulkoasi-

ainministeriölle, että japanilaisten mielestä olympialaisia pitäisi tarjota Helsingille, jos niitä ei järjestettäisi-

kään Tokiossa.223 6. syyskuuta hallitus ilmoitti parlamentille ja lehdistölle, ettei se voinut tukea kisoja ra-

hallisesti. Kuitenkin heti seuraavana päivänä pääministeri lupasi olympialaisten järjestäjille hallituksen har-

kitsevan uudestaan rahoituksen myöntämistä. 7. syyskuuta kisakomitea päätti järjestää olympialaiset saisi 

se sitten hallitukselta tukea tai ei. Kiinan sodan vuoksi asia oli silti epäselvä ja ratkaisematon.224  

Kiinan ja Japanin välisen sodan vuoksi Euroopan maat alkoivat menettää uskoaan siitä, että olympialaiset 

pystyttäisiin järjestämään Tokiossa. Suomi, Ruotsi ja Norja aikoivat jättää kisat väliin.225 Toisaalta nämä 

kolme maata olivat myös tavoitelleet samoja olympialaisia, joten herää kysymys, oliko tämä vain mahdol-

lisuus osoittaa tyytymättömyyttä KOK:n päätöstä kohtaan. Euroopan maista Saksa jatkoi Japanin tuke-

mista.226 Saksalaisten tukea voidaan perustella Japanin ja Saksan liitolla. Lisäksi kahden oikeistovaltion 

peräkkäin järjestämät olympialaiset osoittaisivat maailmalle, kuinka mahtavia nämä valtiot olivat. Saksan 

lisäksi myös Englanti piti tukensa Tokiolle loppuun saakka.227 Euroopassa tilanne jakoi maita kahteen 

leiriin, kun niin sanotut Oslo-valtiot tahtoivat kiellon olympialaisia järjestäville maille, jos ne olivat aktii-

visesti sodassa.228 Suomi liittyi mukaan tähän liittoutumaan 4. helmikuuta.229 Ranskalaismedia uutisoi suo-

malaisten olleen äärimmäisen kiinnostuneita olympialaisten järjestämisestä. SVUL:n tuolloinen puheen-

johtaja, Urho Kekkonen, kuitenkin tyrmäsi nämä väitteet alkuunsa.230 Tämä väite olisi voinut antaa varsin 

                                                           
221 Lehtileikkeleitä: Tokio Asahi Shimbun, Chugai Shogyo Shimpo, Miyako Shimbun ja Hochi Shimbun, 26.3.1936. 
Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Fa:36. OMA. 
222 Tokion lähetystö 7.9.1937 Ulkoasiainministeriölle. Salasähke n:o 44. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto 
Fa:36. OMA. 
223 Tokion lähetystö 7.9.1937 Ulkoasiainministeriölle. Salasähke n:o 44. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto 
Fa:36. OMA. 
224 Tokion lähetystö 17.9.1937 Ulkoasiainministeriölle. Salasähke n:o45. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto 
Fb28. OMA. 
225 The Tokyo nichi-nichi 9.1.1938. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Ha:15. OMA. 
226 The Tokyo nichi-nichi, 9.1.1938. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Ha:15. OMA. 
227 The Tokyo Asahi Shinbun, The Chugai Shogyo Shinpo, 6.2.1938. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Ha:15. OMA. 
228 Lehdestä ei tietoa 2.2.1938. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Ha:15. OMA 
229 The Yomiuri Shinbun, The Kokumin Shinbun, 6.2.1938, lisäksi kaksi lehteä, joiden nimi ja päivämäärä ei tiedossa. 
Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Ha:15. OMA. 
230 The Kokumin Shinbun, The Osaka Mainichi Shinbun, The Hochi Shinbun, The Tokyo Asahi Shinbun, 3.3.1938. 
Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Ha:15. OMA. 
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värittävän sävyn suomalaisten liittymiselle Oslo-valtioihin. Tämä olisi voinut vahingoittaa liittoutuman 

uskottavuutta. 

KOK:n edustaja von Frenckell oli kiinnostunut tukemaan Oslo-valtioiden ajatusta kiellosta Kairossa jär-

jestettävässä kokouksessa.231 Kaikesta huolimatta Kairon kokouksessa kuitenkin päätettiin jättää olympia-

laiset Tokiolle ja urheiluhengen mukaisesti suomalaiset osoittivat onnittelut olympialaisten järjestäjille.232 

Olympialaisinto ei kuitenkaan kestänyt Japanin hallinnon osalta ja heinäkuun 15. päivä hallitus kielsi kisat. 

Perusteena tähän oli sodan pitkittyminen ja rahalliset vaikeudet juuri sodasta johtuen.233 Seuraavana päi-

vänä Helsinki otti vastaan olympialaiset.234 Kisojen siirryttyä Suomelle, aloitettiin välittömästi aktiivinen 

kirjeenvaihto japanilaisten järjestäjien kanssa, jotta olympialaisille saataisiin mahdollisimman suuri näky-

vyys.235 KOK:n teknillinen neuvonantaja Werner Klingberg matkusti Japanista Suomeen avustamaan 

olympialaisten valmisteluissa.236 Lisäksi suomalaiset alkoivat hankkia alustavia osallistujalistoja. Japaniin 

lähetettiin muiden valtioiden tavoin tarvikkeita, kuten julisteita,237 kirjeensulkijoita,238 ohjelmia, kyselyitä 

mahdollisista lippuvarauksista239 ja matkatoimistoille informaatioita lippujen myynnistä.240 Näillä oheis-

tuotteilla pyrittiin mainostamaan olympialaisia mahdollisimman laajasti jokaisen lähetystön alueella. Os-

lon lähetystö sai myös samoja tavaroita liittyen olympialaisten mainontaan.241 Norjaan lähetettyjen tuot-

teiden osalta kirjeet olivat huomattavasti tarkempia ohjeistuksineen ja tietoineen.242 Olympialaisten mai-

nosjulisteet Ulkoasiainministeriö kehotti asettamaan näkyville paikoille virastohuoneissa ja julkisissa pai-

koissa. 

Japanin hyvinvointiministeriö oli kaksijakoinen koskien japanilaisten urheilijoiden lähettämistä Helsingin 

olympialaisiin. Ensimmäisenä puolena oli, että japanilaisten lähettäminen Helsinkiin tulisi kalliiksi raskai-

                                                           
231 Tokion lähetystö 8.2. ja 3.3.1938 Ulkoasiainministeriölle. Sähke n:o 11. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto 
Ha:15. OMA. 
232 Valvanne 17.3.1938 Kreivi Soyeshimalle. No182. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Fb28. OMA. 
233 Tokion lähetystö 15.7.1938 Ulkoasiainministeriölle. N:o27. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Fb28. OMA. 
234 The Hochi Shinbun, The Osaka Asahi Shinbun, The Osaka Mainivhi Shinbun, 16.-17.7.1938. Ulkoasiainministeriön Tokion 
lähetystön arkisto Ha:15. OMA. 
235 Ulkoasiainministeriö 2.9.1938 Tokion lähetystölle. No 69. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Fa:36. OMA. 
236 Tokion lähetystö 31.8.1939 Ulkoasiainministeriölle. 795/190. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Fa:36. 
OMA. 
237 Ulkoasiainministeriö 10.8.1939 Tokion lähetystölle. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Fa:36. OMA. 
238 Olympiakisojen järjestystoimikunta 23.5.1939 Tokion lähetystölle. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Fa:36. 
OMA. 
239 Ulkoasiainministeriö 25.1.1939 Tokion lähetystölle. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Fa:36. OMA. 
240 Olympiakisojen järjestelytoimikunta 24.4.1939 Tokion lähetystölle. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto 
Fa:36. OMA. 
241 Olympiakisojen järjestelytoimikunta 23.5.1939 Oslon lähetystölle. 147/173KD39, XXII-c, XII. Ulkoasiainministeriön 
Oslon lähetystön arkisto F22c:5. OMA. 
242 Olympiakisojen järjestelytoimikunta 8.3.1939 Oslon lähetystölle.147/173KD39, XXII-c. Ulkoasiainministeriön Oslon 
lähetystön arkisto F22c:5. OMA. 
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den sotakulujen kanssa. Toisaalta japanilaiset voisivat tuoda kunniaa maalleen, ja täten vahvistaa ulkosuh-

teitaan muihin valtioihin, kuten vaikkapa Suomeen.243 Lopulta kuitenkin ainoastaan japanilaiset uimarit 

ilmoitettiin olympialaisiin.244 Japanilainen media oli varsin aktiivinen kirjoittamaan olympialaisten etene-

misestä Suomessa. Tämä mediahuomio oli Suomelle tärkeää ja hyvää mainontaa. 

Suomen urheiluyhteistyössä olympialaisten saaminen Suomeen oli merkittävä asia. Suomi oli jo pystynyt 

luomaan uskottavan aseman urheilevana ja menestyksekkäänä valtiona. Se oli nyt valmis järjestämään 

maailman suurimman urheilutapahtuman. Vaikka vuoden 1940 olympialaiset lopulta tulivat Helsingille, 

se ei ollut ensimmäinen vaihtoehto. Japanin sota Kiinaa vastaa kuitenkin ratkaisi tilanteen. Japanille an-

netun tuen yhtenä syynä voisi olla sen asema kansainvälisessä politiikassa, jossa se oli suuri tekijä. Syynä 

on voinut olla myös se, että Japani oli vasta nouseva urheilun suurmaa, kun Suomi oli jo vakiinnuttanut 

paikkansa. Urheiluyhteistyöllisesti vuoden 1940 olympialaiset aiheuttivat Suomen osalta aktiivisempaa yh-

teydenottoa Japaniin ja muihin maihin. Perusteena oli tuen varmistaminen Helsingin olympialaisille. Yh-

teydenottojen lisäksi mainonta oli myös tärkeässä roolissa olympialaisia tavoiteltaessa. 

Kuten olemme tutkimukseni aikana huomanneet, Suomen parhaimpia työkaluja ulkosuhteiden ylläpitä-

miseen ja luomiseen oli selkeästi 1920- ja 1930-luvuilla urheilu. Suomen valttikorttina oli pitkälti toiseen 

maailmansotaan saakka se, että se oli vasta itsenäistynyt valtio, jolta ei oikeastaan odotettu mitään. Tästä 

syystä Suomen menestyminen urheilukentillä tuli eräänlaisena shokkina monille sen aikaisille suurmaille 

ja Suomen menestys sai paljon mediahuomiota. Menestyksestä tietysti kertoo se, että Suomi saavutti vuo-

sien 1920-1936 olympialaisissa yhtensä 165 mitalia ja kansakuntien välisissä pistetiloissa Suomi ei ollut 

kertaakaan viidettä sijaa huonompi.245 

                                                           
243 Lehtileikkeleet: The Tokyo Asahi Shibun, 19.1.1939 ja The Fukuoka Nichi-nichi Shinbun, 12.1.1939, 19.1.1939. 
Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Ha:68. OMA. 
244 Lehteä ei mainittu, 11.7.1939. Ulkoasiainministeriön Tokion lähetystön arkisto Ha:68. OMA. 
245 Lähteenkorva & Pekkarinen 2004, 220. 
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Loppulause 
 

Suomella on ollut itsenäistä urheiluyhteistyötä jo ennen vuotta 1917. Osallistuminen olympialaisiin omalla 

joukkueella oli yksi tärkeistä asioista. Lisäksi Suomessa pelattiin kansainvälisiä jalkapallo-otteluita, ja suo-

malaiset matkustivat Venäjälle pelaamaan. Tietysti Suomen maajoukkueiden syntyminen on osa urhei-

luyhteistyötä. Sisällissodan jälkeen suomalaisella urheiluyhteistyöllä kesti hetkensä palautua, mutta vuo-

desta 1919 lähtien toiminta on ollut äärimmäisen aktiivista.  

Suomen urheiluyhteistyö oli vuosien 1919–1939 välillä hyvin monimuotoista. Se sisälsi osallistumista kan-

sainvälisiin kilpailuihin ulkomailla. 1930-luvulla kansainvälisiä kilpailuja saatiin järjestettäväksi myös Suo-

meen, mikä oli merkittävä askel urheiluyhteistyössä ja suomikuvan rakentamisessa. Suoran urheilun lisäksi 

urheiluyhteistyö käsittää myös edustustehtävät, tapahtumien markkinoinnin, keskustelun mediassa ja kes-

kustelun järjestäjien kesken. Havaintojeni pohjalta on helppo sanoa, että Suomen kansainvälinen urhei-

luyhteistyö oli hyvin monimuotoista. 

Tärkeimpänä urheiluyhteistyökumppanina tutkimuksessani nousi esiin Norja, minkä perusteena on 

maantieteellinen sijainti. Naapurivaltioon on ollut helpompaa matkustaa, ja asioiden hoitaminen on ollut 

nopeampaa näiden maiden välillä. Uskallan myös vetää joitain yleistyksiä Ruotsiin, ja ehkäpä jopa Tans-

kaan, Oslon lähetystössä esiintyneestä urheiluyhteistyöstä. Norjalaisten kanssa tehty yhteistyö oli vertail-

tavista valtioista syvintä ja monipuolisinta. 

Alankomaiden kanssa yhteistyö oli pitkälti suomalaisten osallistumisessa kaksiin Haagin lähetystön alueen 

olympialaisiin, sekä kansainvälisiin kilpailuihin. Alankomaalaiset taasen kutsuttiin Suomeen urheilutapah-

tumiin. Tavallisten suomalaisten osuus urheiluyhteistyön rakentamisessa korostui erityisesti Alanko-

maissa. Tavalliset kansalaiset auttoivat lähetystöä urheilijoiden kanssa. Suomalaisten kisavierailuja yritet-

tiin myös tehdä mahdollisimman mukavaksi, koska suomalaiset markkinoivat läsnäolollaan Suomea ul-

komaalaisille. Merkittävämpää urheiluyhteistyötä ei ilmentynyt, ja tämän tutkimustuloksen voisi yhdistää 

valtioihin, joihin Suomella ei ollut erityisiä ulkopoliittisia intressejä 1920- ja 1930-luvuilla. 

Italian ja Saksan kohdalla tutkimukseni esitti sen, että näihin valtioihin oli vähän urheiluyhteistyötä ennen 

kuin nämä valtiot kääntyivät oikeistodiktatuureiksi. Italia ja Saksa rakensivat valtiokuvaansa vahvasti ur-

heilun pohjalta. Suomen kanssa tehty yhteistyö oli merkittävää, koska Suomi oli tuona aikana yleisurheilun 

huippumaa. Suomi oli helposti lähestyttävä, etenkin Saksan osalta, koska se oli pieni valtio. Oikeistodik-

tatuurit halusivat ottaa oppia Suomesta, ja siksi Italiaan ja Saksaan lähti suomalaisia valmentajia töihin. 
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Erikoista oli se, että nämä kaksi valtiota olivat se osapuoli, joka otti yhteyttä Suomeen aloittaakseen ur-

heiluyhteistyön. 

Japanin kanssa Suomella oli myös erikoinen urheiluyhteistyöllinen suhde. Yhteistyö perustui pitkälti suo-

malaisten japanilaisille tarjoamaan apuun. Tutkimuksessa esille tulleet Naganon hiihtokilpailut, ja kisojen 

säännösten rakentaminen suomalaisesta esimerkistä on yksi esimerkki tästä ilmiöstä. Mielenkiintoinen 

huomio oli sekin, että keihäänheittäjä Jonni Myyrä oli ensimmäinen eurooppalainen urheilija, joka kutsut-

tiin Japanin valtion puolesta maahan urheilemaan. Myyrän merkityksestä urheiluyhteistyölle kertoo hänen 

saamansa mediahuomio ja korkein urheilijoille myönnettävä kunniamitali Japanissa. 

Paavo Nurmen merkittävyys suomalaiselle urheiluyhteistyölle oli kiistatta suuri. Nurmen juoksema huo-

mio Suomelle oli monin paikoin ilmaista mainontaa. Nurmi tahdottiin jokaiseen käsittelemääni tutkimus-

maahan, joko kilpailemaan tai muussa edustusmuodossa. Nurmella oli myös merkittävä rooli Yhdysval-

toihin kohdistuvassa urheiluyhteistyössä, minkä kulminoitumisena oli hänen Amerikan-kiertueensa. Suo-

mikuvan vieminen yksilöiden kautta näkyi parhaiten Nurmen ja Myyrän tapauksissa. 

Helsingin ja Tokion kamppailu vuoden 1940 olympialaisista taasen syvensi urheiluyhteistyötä kansainvä-

listen kilpailujen osalta. Suomi oli pitkälti 1920-luvun osallistujana muiden maiden järjestämissä kisoissa, 

mutta 1930-luvulle tultaessa tilanne alkoi kääntyä niin, että Suomi järjesti näitä tapahtumia. 1920-luvun 

hiljaisuus Suomessa voi tietysti johtua taloudellisista asioista, ja että Suomi haki vielä paikkaansa kansa-

kuntien joukossa. 

Tutkimuksen jatkokysymyksenä olisi mahdollista laajentaa käsiteltävien maiden määrää, ajanjaksoa tai 

vertailla kahta valtiota keskenään. Laajennettaessa valtioiden määrä, mukaan voisi ottaa ainakin toisen 

Pohjoismaan jolloin voitaisiin tutkia, oliko Norjassa toteutettu urheiluyhteistyö yleispohjoismaalaista. 

Tätä tutkimusta voisi myös lähestyä tutkimalla ainoastaan länsivaltioita tai Aasian ja Afrikan valtiota. Li-

säksi Neuvostoliiton urheilusuhteiden tarkasteleminen muun kuin työväenurheilun pohjalta olisi mainio 

lähestymistapa. Ajallisesti olisi helppoa vertailla, vaikka kahta eri ajanjaksoa ja tarkastella, onko urheiluyh-

teistyössä tullut muutoksia ajan kuluessa yhden tai useamman valtion sisällä. Ajallisella vertailulla pystyt-

täisiin myös hahmottamaan, milloin urheiluyhteistyössä on tapahtunut mahdollisia käännekohtia. Periaat-

teessa tämänkaltainen tutkimus mahdollistaa tutkimaan itseään kiinnostavia valtioita ja ajanjaksoja. Siksi 

se onkin mielestäni erinomainen tutkimuskohde. 
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