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Johdanto 

 

Työssäni käsittelen Ison-Britannian armeijan rekrytointia ensimmäisen maailmansodan 

alussa. Merkittäväksi tämän aiheen tekee se, että Iso-Britannia oli ainoa eurooppalainen 

suurvalta, jolla sotaan osallistuessaan ei ollut asevelvollisuutta.1 Vapaaehtoisuuden aikana 

Isossa-Britanniassa jouduttiin käymään läpi kaikki mahdolliset keinot, jotta armeijaan saa-

taisiin houkuteltua mahdollisimman paljon sotilaita. Vuoden 1914 lopulla rekrytointi alkoi 

kuitenkin hiipua2. 

Iso-Britannian parlamentti joutui pohtimaan erilaisia keinoja rekrytoinnin kasvattamiseksi. 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni on: millaisia ongelmia rekrytointiin liittyen identifioitiin 

parlamentissa. Analysoin sitä, miten nämä huolet esitettiin parlamentissa ja mitkä tekijät 

näiden väitettyjen syiden takana olivat. Analysoimani parlamentin ylähuoneen keskustelu 

ei ole varsinaisesti mikään parlamentaarinen väittely, vaan kokoelma pitkiä puheita. Tarkoi-

tuksena on näistä puheista nostaa esille niitä asioita, jotka miellettiin ongelmallisina rekry-

toinnin kannalta. 

Ajallisesti työni keskittyy vuoden 1914 loppuun, koska silloin koettiin rekrytoinnin ensim-

mäiset hidastumiset. Elokuussa 1914 koettiin todellinen rekrytointibuumi, jonka jälkeen 

rekrytointimäärät alkoivat hiljalleen laskea. Parin kuukauden päästä ne normalisoituivat ta-

solle, joka ei ollut riittävä armeijalle. Tällöin alettiin pohtia rekrytointijärjestelmän ongelmia, 

jotta rekrytointi saataisiin uudelleen kasvuun. Maantieteellisesti keskityn vain emämaata 

koskeviin rekrytoinnin kysymyksiin. Vaikka on perusteltua väittää, että Iso-Britannian sisä-

politiikka on myös samalla ulkopolitiikkaa, ne näkyivät erillisinä instansseina parlamentti-

keskusteluissa. Sen lisäksi työni pituuden vuoksi keskityn vain emämaan rekrytointiin, enkä 

laajenna sitä esimerkiksi Intiaan. Irlanti oli mukana rekrytoinnissa, mutta siihen liittyvät kes-

kustelut näkyivät erillisinä emämaan rekrytoinnista, joten olen jättänyt sen ulos työstäni. 

                                                           
1 Little 1999, 2. 
2 Hartigan 1999, 2. 
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Analysoimani keskustelu aloitettiin kuninkaan kehoituksesta. Ylähuone sai tehtäväkseen 

keskustella yleisesti Iso-Britannian imperiumin toiminnasta. Koska kuninkaan antama lau-

sunto oli niin lavea, ja ylähuoneen luonteeseen kuuluu eräänlainen vapaamuotoisuus, oli 

keskustelu hyvin vapaata. Myös alahuone keskusteli kuninkaan käskystä. He saivat tehtä-

väkseen puhua sodan taloudellisista puolista. Ylähuoneen keskustelussa käytiin laajasti läpi 

ensimmäistä maailmansotaa, sen seurauksia, sen päämääriä, sen vaikutuksia Eurooppaan 

ja Britannian armeijan saavutuksia rintamalla. Armeijasta puhuttaessa rekrytointi tuli luon-

nollisesti esiin. Vapaaehtoisuus ja rekrytointi olivat myös poliittisesti hankalia asioita, joten 

niistä puhuttiin runsaasti. Parlamentin ylähuoneella ei ole ollut varsinaista lainsäädäntä val-

taa vuoden 1911 jälkeen. Se kuitenkin pystyi hidastamaan alahuonetta, mikäli se halusi. Ylä-

huoneella oli enemmän neuvoa antava rooli.3  

Asevelvollisuuskiista ja vapaaehtoisuuspolitiikka ovat olleet suosittuja tutkimusaiheita ja 

varsinkin sen keskiössä ollutta pääministeri Herbert Henry Asquithia (1852–1928) on käsi-

telty laajasti tutkimuksissa. Vuosia 1914–1916 on myös tutkittu runsaasti, koska sinä aikana 

jouduttiin hiljalleen saattamaan voimaan asevelvollisuus, joka oli kipeä aihe monelle libe-

raalipuolueen jäsenelle.4 Tutkijoita on myös kiinnostanut liberaalien ja konservatiivien koa-

litiohallitus vuonna 1915.5 Sen lisäksi vapaan rekrytoinnin seurauksia taloudelle ja yhteis-

kunnalle on myös tutkittu.6 Monet tutkimukset ovat pohtineet sitä, mitkä tekijät vetivät 

miehiä puoleensa armeijassa. Tällaisia teemoja käsittelee esimerkiksi tutkimuksessa käyttä-

mäni John Hartiganinin artikkeli Volunteering in the First World War: The Birmingham Expe-

rience, August 1914 – May 1915.  

                                                           
3 “History of Lords” Iso-Britannian parlamentin www-sivut. 
4 Liberaalien suhdetta asevelvollisuuteen käsittelee Matthew Johnson: The Liberal War Committee and the 
Liberal advocacy of Conscription in Britain, 1914-1916. 
5 Tällaisia tutkimuksia ovat esimerkiksi Martin Farr: Winter and Discontent: The December Crises of the As-
quith Coalition, 1915-1916, Peter Fraser: British War Policy and the Crisis of Liberalism in May 1915, R.J.Q 
Adams: Andrew Bonar Law and the Fall of the Asquith Coalition: The December 1916 Cabinet Crisis ja As-
quith’s Choice: The May Coalition and the Coming of Conscription, 1915-1916. 
6 Sodan ja rekrytoinnin taloudelliset teemat olivat hyvin esillä Martin Farrin tutkimuksessa A Compelling Case 
for Voluntarism: Britain’s Alternative Strategy, 1915-1916. 
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Ison-Britannian parlamentin keskusteluita on käytetty aikaisemminkin tutkimuksissa.7 Mo-

net tutkimukset ovat kuitenkin keskittyneet laajempaan kuvaan, ja niissä on käytetty lisäai-

neistona esimerkiksi eri kabinettien papereita ja lehdistöä. En ole löytänyt täysin vastaavaa 

tutkimusta, jossa aineistona käytettäisiin vain parlamenttikeskusteluja. 

Alkuperäislähteenä käytän internetistä löytyvää hansard-kokoelmaa, joka sisältää Ison-Bri-

tannian parlamentin keskusteluita. Hansardiin on kirjoitettu sanatarkasti se, mitä parlamen-

tissa on sanottu. Siitä on kuitenkin editoitu pois selvät virheet, mutta sen tarkoituksena on 

säilyttää alkuperäisten sanojen tarkoitus.8  

Metodologisesti tutkimukseni on laadullista tutkimusta. Analysoin keskustelua kokonaisuu-

tena, siinä sanottuja asioita ja niiden historiallista taustaa. Keskityn keskustelussa väitettyi-

hin asioihin, jotka parlamenttijäsenten mielestä parantaisivat rekrytointia. 

Parlamentin ylähuone oli siitä merkittävä, koska sen jäsenet olivat merkittäviä tekijöitä Iso-

Britannian yhteiskunnassa, ja he toimivat aktiivisesti siinä. Esimerkiksi tässä työssä useasti 

esille tulee parlamenttijäsen George Curzon (1859–1925), joka oli ennen parlamenttityö-

tään Intian varakuninkaan virassa.9 

Kari Palosen kirja Parlamentarismi retorisena politiikkana antaa näkökulmia näihin keskus-

teluihin.  Hän mainitsee, että parlamentin puheita on julkaistu vuodesta 1771 lähtien. Tästä 

lähtien retoriset taidot ovat nousseet tärkeiksi Iso-Britannian parlamentissa, koska sen jä-

senet pystyivät hankkimaan mainetta kaunopuheisuudellaan.10 Keskustelujen julkaisemi-

nen saattoi vaikuttaa tapaan esittää asioita parlamentissa. Asioita saatettiin kaunistella ja 

liian jyrkkiä mielipiteitä vältettiin. 

 

 

                                                           
7 Esimerkiksi Jonas Harvard: War and ”World Opinion”: Parliamentary Speaking and the Falklands War 
8 “About Hansard Online” Iso-Britannian parlamentin www-sivut 
9 Fisher 2007, 1. 
10 Palonen 2005, 70-71. 
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Ison-Britannian liittyminen sotaan 

Ensimmäinen maailmansota sai alkunsa, kun serbialainen Gavrilo Princip murhasi Itävalta-

Unkarin kruununprinssin Franz Ferdinandin. Euroopassa syntyneet jännitteet purkautuivat 

tämän teon seurauksena. 11 Itävalta-Unkari syytti murhasta Serbiaa, ja antoi sille uhkavaa-

timuksen, jonka ehdot olivat mahdottomia Serbialle. Itävalta-Unkari selvästi odotti ehdoista 

kieltäytymistä, joten se mobilisoi armeijansa.12 Nämä liikkeet käynnistivät prosessin, jonka 

taustalla olivat monimutkaiset liittolaissuhteet. Nämä liittolaissuhteet vetivät eurooppalai-

set suurvallat mukaan sotaan. 

Ensimmäisen maailmansodan alkaessa Iso-Britannia pystyi miettimään vaihtoehtojaan pit-

kään, koska sen asema saarivaltiona takasi sen välittömän turvallisuuden.  Pelkona kuiten-

kin oli sodan alkaessa, että sodan myötä Eurooppa voisi muuttua Saksan hegemoniaksi.13 

Ison-Britannian tavoitteisiin on aina kuulunut laivasto hegemonian ylläpitäminen.14 Britan-

nia pelkäsi, että Ranskan ja Belgian satamat saattaisivat joutua Saksan hallintaan.15  Sen li-

säksi Iso-Britannia oli vuoden 1839 Treaty of London sopimuksessa taannut Belgian koske-

mattomuuden.16 Iso-Britannia liittyi sotaan, kun Saksa julisti sodan Belgialle 4.8.1914. Sa-

mana päivänä Iso-Britannia jätti vaatimuksen Saksalle, että se säilyttäisi Belgian neutraaliu-

den. Saksa ei suostunut vaatimukseen, joka johti sodan julistamiseen Iso-Britannian toi-

mesta.17 

 

Iso-Britannian asevelvollisuuskysymys ja uusien armeijoiden tulo 

Vuoden 1905 joulukuussa vaalit voittanut liberaalipuolue sai tehtäväkseen muodostaa hal-

lituksen. Täten liberaalit pystyivät viimeinkin aloittamaan suuret uudistukset, joita he olivat 

                                                           
11 Hart 2014, 24. 
12 Hart 2014, 26. 
13 Adams & Poirier 1987, 51. 
14 Hart 2014, 8. 
15 Hart 2014, 30. 
16 Hart 2014, 29. 
17 Hart 2014, 31. 
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suunnitelleet jo pitkään. Näiden uudistuksien tavoitteena oli hyvinvointivaltion rakentami-

nen.18 Koska uudistukset maksoivat rahaa, oli vähennettävä valtion menoja jostain. Armeija 

joutui liberaalien silmätikuksi, koska se nähtiin tehottomana. Varsinkin buurisodan19 jäl-

keen armeija joutui huonoon valoon liberaalien silmissä. Puolueen sisälle syntynyt radikaa-

limpi osa näki armeijan tehottomana ja tuhlailevana.20 Kuitenkin Euroopan kiristynyt tilanne 

vuonna 1910 pakotti Ison-Britannian käyttämään lisävaroja laivaston kehittämiseen. 21  

Liberaalien valinta sotaministeriksi22 ennen sotaa oli Richard Haldane. Hänen tehtäväksi an-

nettiin toteuttaa nämä liberaalien haluamat armeijan uudistukset. 23  Hallituksen tavoit-

teeksi armeijan kohdalla tulivat ”kustannustehokkuus ja suorituskyky”.24 Haldanen visiot 

uudistuksista johtivat Territorials -armeijoiden muodostamiseen vuonna 1906. Näiden jouk-

kojen miesvahvuudeksi kaavailtiin 300 000 sotilasta.25 Tämän takia ennen sotaa värvätyt 

joukot kuuluivat Territorials -armeijaan. Sodan syttyessä kriittinen kysymys näiden joukko-

jen kanssa oli, voitiinko niitä velvoittaa osallistumaan sotaan. Kyseinen armeija oli luotu 

puolustamaan Isoa-Britanniaa invaasioilta. Pystyikö miehiä velvoittamaan lähtemään so-

taan meren yli?26 

Yleinen käsitys lyhyestä sodasta eli pitkään ihmisten mielissä. Sotaministerin viran sodan 

alussa saanut tunnettu sotasankari Herbert Horatio Kitchener (1850-1916) oli yksin mielipi-

teensä kanssa, että sota tulisi jatkumaan vuosia ja Britannia joutuisi järjestämään miljoona 

miestä vahvan armeijan.27 John Gordon Littlen mukaan Iso-Britannian hallitus toivoi sodan 

alussa dominoivansa meriä laivastollaan ja Ranskan hoitavan taistelun rintamalla.28  

                                                           
18 Funnell 2001, 1. 
19 Sota, joka käytiin vuosina 1899–1902. Sodassa vastakkain olivat Iso-Britannia ja kaksi buurivaltiota. Sota 
päättyi Iso-Britannian voittoon. Sodassa buurit käyttivät sissisota taktiikoita, joka aiheutti valtavia tappioita 
Iso-Britannian armeijalle. Encyclopædia Britannica 
20 Funnell 2001, 2. 
21 Funnell 2001, 9. 
22 Virallinen titteli oli ”Secretary of State for War” Funnell 2001, 3. 
23 Funnell 2001, 1. 
24 Funnell 2001, 8. 
25 Simkins 2014, 11 
26 Simkins 2014, 43. 
27 Little 1999, 3. 
28 Little 1999, 5. 
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Koska Kitchener uskoi sodan jatkuvan vuosia, hän teki julkisen pyynnön 6. elokuuta, jossa 

hän vaati 100 000 miestä astumaan vapaaehtoisesti armeijan palvelukseen.29 Tästä saivat 

alkunsa armeijat, joita kutsuttiin uusiksi armeijoiksi30 tai Kitchenerin armeijoiksi. Nämä ar-

meijat muodostettiin vapaaehtoisten rekrytoinnilla. Uusien armeijoiden rakentamisen mo-

tiivina oli Kitchenerin epäilyt Territorials -armeijan suorituskyvystä.31 Sen lisäksi Territorials 

-armeijoita vaivasi kysymys siitä, pystyikö sotilaita velvoittaa osallistumaan sotaan. 

Armeija rakennettiin vapaaehtoisilla, koska monet liberaalipuolueen jäsenet kokivat asevel-

vollisuuden suorana vastakohtana liberaaliaatteelle.  John Gordon Littlen mukaan hallitus 

olisi hajonnut vuonna 1914, jos asevelvollisuus olisi tullut voimaan. Tällaista riskiä ei voitu 

ottaa sodan aikana.32 

Kuitenkin vuonna 1915 armeijan vähentyneen suosion takia Iso-Britannian parlamentti al-

koi liikkua pikkuhiljaa kohti asevelvollisuutta. Kansallisrekisteri33 tehtiin vuonna 1915, mikä 

oli tarpeellinen asevelvollisuuden toimeenpanossa. Samana vuonna kokeiltiin myös erään-

laista puolivapaaehtoisjärjestelmää, jota kutsuttiin Derbyn-malliksi. Tässä mallissa asetet-

tiin tietyt kiintiöt, joiden pitäisi täyttyä. Mikäli kiintiöt täyttyisivät, asevelvollisuus vältettäi-

siin. Ison-Britannian politiikan tutkija R.J.Q Adams epäili, että kyseisen mallin tarkoitus oli 

epäonnistua, jotta pääministeri Asquith saisi ostettua aikaa.34 

Asquith joutui tasapainottelemaan eri ryhmittymien välillä. Vuoden 1915 liittohallituksessa 

olivat mukana liberaalit ja konservatiivit. Puolueiden kannat asevelvollisuudesta yleisesti 

olivat vastakkaiset. Liberaaleissa oli kuitenkin joitain merkittäviä asevelvollisuuden kannat-

tajia35. Derbyn-mallin epäonnistuttua asevelvollisuus jouduttiin säätämään laiksi. Kyseinen 

laki astui voimaan 1916.36 

                                                           
29 Simkins 2014, 39. 
30 Yleisesti armeijoista käytettiin nimeä “New Armies” 
31 Simkins 2014, 41. 
32 Little 1999, 4. 
33 Rekisteri, johon oli kerätty tärkeitä tilastoja jokaisesta 15-65 vuotiaasta kansalaisesta. Adams 1986, 10. 
34 Adams 1986, 10. 
35 Merkittäviä kannattajia olivat esimerkiksi Lloyd George ja Winston Churchill. Adams 1986, 7. 
36 Adams 1986, 16. 
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1. Rekrytoinnin ruuhkautuminen ja järjestelmän tulevaisuus 

Ison-Britannian armeijan rekrytointijärjestelmä oli tottunut ennen sotaa vähäisiin määriin 

alokkaita. Sodan alkaessa ja Kitchenerin pyytäessä ensimmäiset 100 000 alokasta, joutui se 

valtaviin ongelmiin37. Nämä ongelmat kuitenkin alkoivat hälvetä vuoden 1914 lopussa, kun 

alokasmäärät vähenivät. Analysoimani keskustelu sijoittuu juuri tälle ajalle, kun rekrytointi-

määrät olivat vähentyneet selvästi. Tässä luvussa käsittelen sitä, miten järjestelmä toimi ja 

mitä ongelmia aiheutui sen ruuhkautuessa. Analysoin miten parlamentissa puhuttiin järjes-

telmästä, sen ongelmista ja sen tulevaisuudesta.  

Vuonna 1914 rekrytointijärjestelmä toimi seuraavasti. Mies käveli rekrytointitoimistoon, 

kävi lääkärintarkastuksessa, vastasi 11 kysymykseen lomakkeella, hyväksyi ehdot, vannoi 

valan ja vastaanotti ”kuninkaan shillingin”. Tämän prosessin jälkeen hän oli sotilas.38 Vaikka 

järjestelmä oli yksinkertainen ja teoriassa nopea, aiheutti sen tukkeutuminen ongelmia.  

Rekrytointijärjestelmän heikkous, ja valmistautumattomuus oli yleinen puheenaihe Ison-

Britannian parlamentissa. Vaikka rekrytointijärjestelmä sai paljon kritiikkiä, sitä myös ylis-

tettiin. Parlamentissa tajuttiin, ettei järjestelmälle ollut annettu riittävästi aikaa mukautua 

valtavaan määrään alokkaita. Järjestelmää ja sen osia ylistettiin siitä, että ne olivat tehneet 

valtavia ponnisteluja sodan eteen. Pahimman ruuhkan laannuttua George Curzon kuvaili 

mennyttä tilannetta seuraavasti:  

He omistivat koneiston, joka oli riittävä vastaanottamaan tietynlaisen rasituksen. Yhtäkkiä heitä 

vaadittiin laajentamaan sitä vastaamaan tarvetta, joka oli satakertaa suurempi, kuin kukaan oli ku-

vitellut39 

                                                           
37 Silbey 2004, 5. 
38 Simkins 2014, 176. 
39Hansard, “Select Vestries” 11.11.1914 House of Lords keskustelu, sarake 19. ”They possessed machinery 

only competent to meet a certain strain, and they were suddenly called upon to expand it to meet a neces-
sity a hundred-fold greater than any one of them reasonably contemplated” 
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Järjestelmä ei pystynyt sopeutumaan valtaviin ihmismääriin. Rauhanaikana tavallinen rek-

rytointimäärä oli joka vuosi noin 170 000 miestä. Sama määrä alokkaita saatiin yhden päi-

vän aikana syyskuussa vuonna 1914.40 Rekrytointi kuitenkin hidastui marraskuussa, jolloin 

vain 20 000 miestä ilmoittautui palvelukseen joka viikko. Rekrytointi pysyi tällä tasolla pit-

källe vuoteen 1915 asti.41 Tällaista ruuhkautumista ei kuitenkaan tapahtunut kaikkialla.42 

Rekrytointitason vaihtelu johtui eri alueiden taloustilanteista. Esimerkiksi työttömyys vai-

kutti suuresti rekrytointiin.43 Sen lisäksi rekrytointijärjestelmä epäonnistui resurssien kes-

kittämisessä joissain paikoissa. Eri puolilla Isoa-Britanniaa toimi järjestöjä, jotka värväsivät 

siviilejä erilaisiin hankkeisiin. Armeijan avuksi järjestettiin esimerkiksi rahankeräyksiä. Täl-

laiset kampanjat veivät huomiota viralliselta rekrytointikampanjalta.44  

Koska eri kreivikuntien rekrytointimäärät eivät aina vastanneet toisiaan, haluttiin niiden 

kesken korostaa kilpailua. Eräs idea oli asettaa kiintiöt joka kreivikunnalle. Tämä idea ei kui-

tenkaan sopinut kaikille. Esimerkkinä Curzonin vastahakoisuus, kun hän puhuu kollegansa 

ehdotuksesta, jossa kreivikunnille määrättäisiin kiintiö täytettäväksi. 

…hän ei ole aina kovin tarkka kielenkäytöstään – hän sanoi, että hän haluaisi nähdä jokaisen 

kreivikunnan nostattamaan tietyn kiintiön. Siinä oli tietynlainen pakon sävy. Tuskin pystyn 

uskomaan, että se oli mitä valtiovarainministeri45 tarkoitti46 

Mahdollisesti Curzon vastusti tässä vaiheessa asevelvollisuutta. Se ei kuitenkaan ollut kovin 

todennäköistä, sillä vuodesta 1909 hän oli ollut kannattamassa yleistä asevelvollisuutta. 

Motivaationa silloin oli hankkia armeija puolustamaan Isoa-Britanniaa maihinnousulta.47 

                                                           
40 Hartigan 1999, 2. 
41 Hartigan 1999, 2. 
42 Simkins 2014, 55. 
43 Hartigan 1999, 7. 
44 Simkins 2014, 55. 
45 Chancellor of the Exchequer oli alkuperäisessä lainauksessa viitatun henkilön titteli. Hänen vastuulla oli 
päättää verotuksesta ja valtion menoista, joten valtiovarainministeri on mielestäni osuvin suomennos titte-
lille. Encyclopædia Britannica 
46 Hansard. “Select Vestries” 11.11.1914 House of Lords keskustelu, sarake 23 ” …he is not always very pre-
cise in his use of language—said that he would like to see each county called upon for its quota. There was a 
flavour of compulsion about the phrase. I can hardly believe that that was what the Chancellor of the Ex-
chequer meant”  
47 Adams & Poirier 1987, 39 
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Tämän lisäksi hän oli myöhemmin aktiivisesti mukana erinäisissä asevelvollisuutta kannat-

tavissa ryhmissä.48 Yleisesti Curzon oli kreivikuntien kilpailun kannalla. Hän kuvaili sitä lois-

tavaksi ideaksi.49 

Niissä paikoissa, missä rekrytointi onnistui, väenpaljous aiheutti ongelmia. Rekrytointitoi-

mistot ruuhkautuivat pahoin. Yksi ongelmakohta oli alokkaiden terveystarkastukset. Ongel-

maksi muodostui lääkärien puute, tilojen vähyys ja sääntelyn puute. Alokkaiden piti läpäistä 

tietyt testit. Pituuden piti olla vähintään 160 senttiä, rintakehän ympärys 86 senttiä ja alok-

kaan piti omata riittävä hammaskalusto.50 Järjestelmän ruuhkautuessa tarkastavat lääkärit 

helposti lipsuivat kyseisistä vaatimuksista ja tekivät vain näennäisiä testejä kokelaille.51 

Ongelmaksi muodostui myös se, että lääkärien standardit vaihtelivat suuresti. Jotkin lääkä-

rit päästivät melkein kaikki läpi, kun taas toiset olivat tiukempia. Tämä johti siihen, että 

alokkaat hakivat oikeaa lääkäriä niin pitkään, että pääsivät armeijaan.52 Jotkin lääkärit myös 

käyttivät hyväkseen palkkioita, jotka he saivat hyväksyessään alokkaan armeijaan. Lääkä-

reille maksettiin vain hyväksytystä sotilaasta. Sotatoimisto53 reagoi tähän myöhemmin ra-

joittamalla lääkäreiden päivittäisiä tarkastuksia ja antamalla rangaistuksia, mikäli alokas 

myöhemmin epäonnistuisi fyysisten ongelmien takia.54  

Ruuhkautumista koitettiin hillitä nostamalla vaatimuksia joissain paikoissa. Kyseinen tapa 

kuitenkin kostautui myöhemmin, kun rekrytointimäärät vähenivät. David Silbeyn mielestä 

armeijan kriteerien vaihtelu ei auttanut rekrytointia. Monet kuvittelivat, että armeija ei tar-

vitse lisää sotilaita, koska kriteerejä nostettiin.55 

                                                           
48 Adams & Poirier 1987, 41 
49 Hansard, “Select Vestries” 11.11.1914 House of Lords keskustelu, sarake 23.  
50 Silbey 2004, 4-7. 
51 Silbey 2004, 7. 
52 Silbey 2004, 8. 
53 eng. War Office 
54 Silbey 2004, 8-10. 
55 Silbey 2004, 10. 
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Syyskuussa herättiin todellisuuteen, jossa huomattiin rekrytointimäärien olevan rajussa las-

kussa. Syyskuussa rekrytointimäärä oli laskenut 20 000 mieheen viikossa, jossa se tulisi py-

symään pitkälle vuoteen 1915.56 Marraskuussa, jolloin tämä keskustelu käytiin, kuvaili Cur-

zon keskusteluja rekrytoinnista jännittyneiksi.57 Tänä aikana ja tulevina kuukausina alettiin 

miettiä tosissaan rekrytointijärjestelmän tulevaisuutta. Rintamatilanne oli jumiutunut sen 

juoksuhautavaiheeseen. Viimeiset taistelut olivat käynnissä ajanjaksossa, jota myöhemmin 

kutsuttaisiin nimellä ”Kilpajuoksu merelle”58. Unelmat nopeasta sodasta olivat jo luultavasti 

romahtaneet. Tässä vaiheessa jo tajuttiin, ettei sodasta selvittäisi vähäisillä miestappioilla. 

Tätä kuvastaa Curzonin maininta, että vaikka ponnistelut ovat olleet mahtavia, vielä suu-

rempia ponnisteluja tarvittaisiin jatkossa.59 

Samalla parlamentin keskustelusta on havaittavissa epätietoisuus siitä, kuinka paljon soti-

laita tarvittaisiin lisää. Curzon mainitsee, että olisi hyvä tietää, tarvitseeko valtio puoli mil-

joonaa vai miljoonan lisää.60 Sodan alkaessa ei uskottu siihen, että Iso-Britannian tarvitsisi 

armeijan, jossa oli yli miljoona sotilasta. Kuitenkin neljässä kuukaudessa oli tultu tilantee-

seen, jossa ei edes tiedetty kuinka paljon lisää tarvittaisiin. Tämän takia marraskuussa poh-

dittiin vielä sitä, miten järjestelmää parannettaisiin. Varsinaisesti rekrytointijärjestelmää ei 

enää kritisoitu, koska ruuhkan poistuttua, siinä ei ollut mitään vikaa. Katse kohdistettiin 

muihin epäkohtiin, jotka saattoivat ajaa miehiä jäämään pois armeijasta. Tällaisia olivat esi-

merkiksi epäonnistunut avustusjärjestelmä ja lehdistö. 

 

 

 

 

                                                           
56 Hartigan 1999, 2. 
57 Hansard, “Select Vestries” 11.11.1914 House of Lords keskustelu, sarake 19. 
58 Taisteluita, joissa Saksan ja Ympärysvaltojen armeijat koittivat päästä toisten selustaan. Samalla he valtasi-
vat kaiken saatavan alueen, kunnes meri tuli vastaan. Hart 2014, 68. 
59 Hansard, “Select Vestries” 11.11.1914 House of Lords keskustelu, sarake 19.  
60 Hansard, “Select Vestries” 11.11.1914 House of Lords keskustelu, sarake 20. 
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2. Lehdistön vaikutus rekrytointiin 

Yleisesti parlamentissa keskusteltiin liian positiivisen uutisoinnin vaikutuksista. Pelättiin, 

että potentiaaliset sotilaat jäisivät kotiin, koska luulivat sodan olevan lopuillaan.  Samalla 

myös kritisoitiin sitä, ettei urotekoja nostettu tarpeeksi esiin. Kyseinen vaatimus varmasti 

loi hankalan tilanteen lehdistölle, joka joutui kamppailemaan sensuuria vastaan. Tässä lu-

vussa tutkin sitä, miten mediasta puhuttiin parlamentissa, miten se toimi sodan aikana ja 

kuinka syyllisenä ylähuoneessa pidettiin mediaa rekrytoinnin vähenemiseen. 

Yleistä mielipidettä lehdistön toiminnasta kuvasi hyvin seuraava lainaus, joka tulee lordi 

Methuenilta. Hän totesi seuraavaa: 

 ”Se toiveikas sävy, jonka lehdistö antaa on johtanut siihen, että ihmiset jotka asuvat kau-

kana maaseudulla - työläiset, ja muut, ovat alkaneet ajatella, että asiat eivät ole niin huo-

nosti kuin ne ovat.”61 

Kyseisen lainauksen taustalla on väite siitä, että rekrytointi on ollut viime aikoina heikom-

paa. Methuen kasasi varsin paljon syyllisyyttä lehdistön niskaan, mikä ei varsinaisesti ollut 

oikeutettua, varsinkaan maaseudulla. Methuen ei ollut yksin ajatuksiensa kanssa, vaan sa-

manlaisia ajatuksia toistivat monet muutkin parlamentissa.  

Maaseudulla huoli alhaisista rekrytointiluvuista oli aiheellinen. Esimerkiksi näin oli Devo-

nissa, jossa väestöstä kaksi kolmasosaa asui maaseudulla.62 Devonin rekrytointimäärät oli-

vat kansallista tasoa alemmat, ja ne alkoivat nousta vasta 1915.63 Tutkija Bonnie J.Whiten 

mielestä huonon rekrytoinnin taustalla olivat rekrytointikampanjat, jotka epäonnistuivat 

viestinnässään siitä, millainen Britannian armeijan tilanne sodassa oli. Monesti rekrytointi 

asiamiehiä kohdeltiin jopa vihamielisesti.64 

                                                           
61 Hansard, “Select Vestries” 11.11.1914 House of Lords keskustelu, sarake 4. “Then the hopeful tone that is 

always given by the Press has induced people living away in the country—the labourers and the like—to 
think that matters are not as difficult as they really are.” 
62 White 2009, 2. 
63 White 2009, 1. 
64 White 2009, 2. 
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Lehdistö Devonin alueella ei uutisoinut mitään negatiivisia uutisia rintamalta. Lehdistö oli 

ottanut kannakseen harrastaa itsesensuuria pysyäkseen hyvissä väleissä lehdistöviraston 

kanssa.65 Linja muuttui elokuun lopussa, kun brittijoukot vetäytyivät Monsin taistelussa. 

Elokuun 30. päivä brittimediassa julkaistiin uutisia British Expeditionary Forcen vetäytymi-

sistä, luultavasti aikaisemmin mainitusta Monsin taistelusta. Samalla lehdistössä annettiin 

sanoma: ”BEF tarvii miehiä, miehiä, ja vielä lisää miehiä”.66 Muuallakin uutisointi oli vastaa-

vanlaista, esimerkiksi Liverpoolissa vetäytyminen Monsin taistelusta kuvattiin todella to-

denmukaisesti.67 Uutisointi Monsin taistelusta oli ilmeisesti ensimmäisiä todellisia uutisia 

rintamalta, joka rikkoi sensuurin luomaa kuvaa sodasta.68 

Bonnie Whiten mukaan Devonissa uutisoinnin vaikutus rekrytointiin oli hyvin havainnoita-

vissa. Erityisesti rekrytointi nousi kaupungeissa, joissa rekrytointitoimistot ruuhkautuivat 

täysin. Esimerkiksi Plymouthissa ja Exeterissä huomattiin raju nousu rekrytoinnissa. 69 Uu-

tisten jälkeen muualla maassa rekrytointimäärät kolminkertaistuivat. Syyskuun viimeisellä 

viikolla 170 000 miestä astui palvelukseen.70 Tämä samanlainen ilmiö nähtiin myös myö-

hemminkin. Voitokkaan Marnejoen taistelun jälkeen rekrytointimäärät tipahtivat. Vastak-

kainen ilmiö nähtiin Ypresin taistelun jälkeen, jolloin rekrytointimäärät jälleen nousivat.71 

Kuitenkin Devonin yhteisöissä, jotka olivat kaukana kaupungeista, ei huomattu merkittävää 

nousua Monsin taistelun jälkeen.72 Kyseisten tekijöiden takia lehdistöä ei voinut kokonaan 

syyttää maaseutujen rekrytointi ongelmista. Voi kuitenkin olla, että Devonin tapaus oli yk-

sittäinen, ja muualla maassa väite piti paikkansa.  

 

                                                           
65 White 2009, 4. 
66 Silbey 2004, 6. 
67 Finn 2008, 6. 
68 Finn 2008, 7. 
69 White 2009, 6. 
70 Silbey 2004, 6. 
71 Simkins 2014, 171.  
72 White 2009, 6. 
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Epäonnistunut sensuuri 

Melkein heti sodan alettua, Isossa-Britanniassa aloitettiin sensuuri. Defence of the Realm -

laki tuli voimaan nopeasti sodan alettua. Kyseinen laki antoi useiden muiden asioiden lisäksi 

valtiolle lakisääteisen oikeuden vähentää lehdistönvapautta.73 Elokuun 7.päivänä 1914 pe-

rustettiin Lehdistövirasto74, jonka tehtäväksi tuli tarkastella informaation kulkemista rinta-

malta lehdistöön.75 Sen tehtävänä oli estää esimerkiksi armeijan liikkeiden uutisointi. Tätä 

tehtiin, ettei vahingossa autettaisi saksalaisia vakoojia. Joissain tapauksissa se joutui myös 

hillitsemään eräitä lehtiä, jotka liian innokkaasti uutisoivat onnistumisista rintamalla. Räi-

kein tapaus oli, kun Daily Mail kirjoitti uutisen fiktiivisestä meritaistelusta, jossa brittilai-

vasto oli voitokas.76 Lehdistövirasto ei kuitenkaan toiminut heti aloitettuaan. Sitä vaivaisi 

huonot työolot ja vaihtuva johtoporras.77 

Informaation pimentäminen kokonaan rintamalta ei myöskään ollut mahdollista. Michael 

Finnin mukaan sotilaat liikkuivat takaisin rintamalta ja toivat samalla tietoa siitä, mitä rinta-

malla oli tapahtunut. Sotilaat toimivat myös informaationlähteinä sanomalehdille.78 Curzon 

tunnusti myös kyseisen faktan. Hänen mielestään oli harmillista, että informaatio tuli täl-

laista kautta.79 Hän ei kuitenkaan tiennyt, että monet paikalliset sanomalehdet turvautuivat 

sotilaisiin ainoina tiedonlähteinä, koska muita keinoja ei ollut sensuurin takia. Lehdistövi-

raston sensuuri ajoi monet lehdet kyseiseen toimintatapaan.80 Yleisesti lehdistöviraston 

epäonnistumisista Curzon syytti sotaministeriötä. Hänen mielestään se oli rampauttanut vi-

raston säännöksillään.  

                                                           
73 Hopkin 1970, 5. 
74 eng. Press Bureau 
75 Hopkin 1970, 3.  
76 Hopkin 1970, 3-4. 
77 Hopkin 1970, 2-3. 
78 Finn 2008, 5. 
79 Hansard, “Select Vestries” 11.11.1914 House of Lords keskustelu, sarake 24. 
80 Finn 2008, 5. 
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Tämän takia Curzon antoi paljon anteeksi lehdistövirastolle. Hänen mielestään olisi ollut 

kohtuutonta odottaa paljoa järjestöltä, joka aloitti ilman kokemusta. Curzon kritisoi sotami-

nisteriöitä muistakin asioista, joten hän jatkoi samalla linjalla lehdistökysymyksen kanssa. 

Hän kuitenkin ymmärsi, ettei informaation puute ollut varsinaisesti lehdistön vika, vaan hän 

huomioi kokonaisuuden. 

Yleisesti ottaen parlamentissa kritisoitiin lehdistöä, ja uskottiin sen vaikuttavan negatiivi-

sesti rekrytointiin. Lehdistöä syytettiin maaseutujen huonosta rekrytoinnista, luultavasti 

syyttä. Sen lisäksi lehdistövirasto sai kritiikkiä heikosta toiminnasta ja siitä sai käsityksen, 

että sen kritisointi oli todella yleistä. Curzon antoi vaihtoehtoisia näkökulmia kritiikkiin syyt-

tämällä sotaministeriötä, kuten hänellä oli tapana. 
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3. Propaganda ja miehien motivointi 

Monille briteille pelkkä isänmaallisuus riitti syyksi lähteä sotimaan meren yli. Varsinkin Kit-

chenerin pyynnön jälkeen varsinainen hurmos valtasi Britannian. Populaatiota motivoitiin 

esimerkiksi propagandalla, jota tuotettiin eri muodoissa. Yleisiä olivat propagandajulisteet, 

jotka sisälsivät erilaisia pyyntöjä. Kuuluisaksi muodostui juliste, jossa julistettiin ”Kitchener 

tahtoo sinut!”. Belgian kohtaloa käytettiin runsaasti propagandassa, ja se antoi monille hy-

vän syyn lähteä sotimaan.81 Belgian avulla Saksasta saatiin tehtyä vihollinen, joka oli nujer-

rettava yhteisen hyvän vuoksi. Lehdet keksivät välillä täysin fiktiivisiä uutisia saksalaisten 

hirmutöistä Belgiassa.82 

Luonnollisesti parlamentissa tulivat esille erilaiset tavat motivoida brittejä lähtemään so-

taan. Suoraan ei kuitenkaan sanottu, että kansalaisilta puuttuisi patrioottinen palo. Ketä 

tästä sitten syytettiin? Kaikille myöskään pelkkä isänmaallisuus ollut tarpeeksi hyvä syy läh-

teä sotimaan Eurooppaan. Monella miehellä taakse jäisi työpaikka ja mahdollisesti myös 

perhe. Tässä kappaleessa tutkin millaisia demoralisoivia syitä parlamentti identifioi. 

Sodan alussa hurmos oli vallannut Iso-Britannian. Se kuitenkin alkoi lieventyä sodan jatku-

essa. Patrioottisen värinän puutteen huomasi Curzon. Hän väitti, ettei valtio ollut tehnyt 

riittävästi vaaliakseen patriotismia. Shakespearea lainaten hän vaati valtiota kiinnittämään 

huomiota sodan loistokkaisiin puoliin. 

Jos haluatte luottaa vapaaehtoisjärjestelmään, kuten uskon teidän tekevän, jos luulette että vapaa-

ehtoisjärjestelmä antaa teille kaiken mitä haluatte, sitten teidän on vedottava yleiseen tuntemuk-

seen ja teidän täytyy saada puolellenne kansakunnan myötätunto.83 

                                                           
81 Simkins 2014, 168. 
82 Simkins 2014, 124. 
83Hansard, “Select Vestries” 11.11.1914 House of Lords keskustelu, sarake 23. “If you wish to rely, as I be-

lieve you do, upon the voluntary system, if you think that the voluntary system is going to give you all that 
you want, then I say you must make your appeal to popular sentiment and you must get upon your side the 
imaginative sympathy of the nation.” 
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Patriotismin lietsomisen ongelmana saattoivat olla uutiset, jotka alkoivat levitä uusien ar-

meijoiden leireistä. Olot olivat surkeat.84 Rekrytoinnin hiipumista ja huonoja oloja ei kuiten-

kaan yhdistetty parlamentin puheissa, vaikka ne olivat parlamentin tiedossa. Curzon kehui 

sotilaita siitä, että he ovat kestäneet kyseiset olot85. Ongelmana leirialueilla oli huonosti 

järjestelty ruokahuolto ja monet joutuivat nukkumaan taivasalla86. 

Tätä patrioottista värinää korvaamaan luotiin eräänlaisia kaveripataljoonia.87 Tällaisille yh-

dessä tulleille luvattiin, että he pääsisivät taistelemaan yhdessä. Tämä oli tehokasta moti-

vointia rekrytoinnin kannalta, koska ryhmäpaine näissä ryhmissä saattoi ajaa monet värväy-

tymään muiden mukana. Joissain paikoissa muodostettiin kokonaisten kaupunkien omia 

pataljoonia. Runsaasti muodostettiin myös pienempien ryhmien pataljoonia, kuten urheilu-

seurat ja koulut. Rugby- ja jalkapalloliigat olivat oivia kohteita rekrytoinnille, koska ne olivat 

suosittuja työväen keskuudessa. Rekrytointi oli niinkin tehokasta, että rugbyliiga jouduttiin 

lakkauttamaan pelaajien puutteen takia.88 Kaveripataljoonia luotiin koko sodan ajan, mutta 

niitä erityisesti painotettiin tänä aikana89, jolloin huomattiin rekrytoinnin olevan laskussa. 

Tällaisten pataljoonien etuna oli se, että värväytymisestä tuli muodikasta keskiluokalle. He 

pystyivät eriytymään tavallisesta työväenluokasta ja värväytyä heille sopiviin pataljooniin. 

Tutkija John Hartiganin mukaan näiden pataljoonien ansiosta rekrytointi saavutti myös ne 

ryhmät, jotka olisivat olleet tavallisten keinojen saavuttamattomissa.90 Vuoden 1914 lopulla 

kymmenen prosenttia kaikista palvelukseen astuneista olivat kaveripataljoonia.91 

Curzon kritisoi sotaministeriötä siitä, ettei se käyttänyt riittävästi paikallisia toimijoita rek-

rytoinnin edistämiseksi. Hänen mielestään sotaministeriö on ottanut taakakseen liian suu-

ren lastin, eikä halua jakaa sitä paikallisille toimijoille. Curzon kuvaili toimintaa vastaavasti: 

                                                           
84 Simkins 2014, 104. 
85 Hansard, ”Select Vestries” 11.11.1914 House of Lords keskustelu, sarake 19. 
86 Simkins 2014, 195. 
87 Alkuperäinen nimitys pataljoonille oli ”Pals Battalions” 
88 Hartigan 1999, 11 
89 Hartigan 1999, 10.  
90 Hartigan 1999, 11. 
91 Hartigan 1999, 12. 
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Mietin, onko sotaministeriö vaatinut itselleen hallinnan joka asiasta, jotta se voisi tehdä sen 

omalla tyylillään. Olen varma, että vain vihjaus siitä, että sotaministeriö lieventäisi taak-

kaansa sen rasitetuilta hartioilta olisi tervetullut92  

Vastuun jakamista kuitenkin harrastettiin jossain määrin. Propagandasta vastasi Parlamen-

tary Recruiting Committee, joka valjasti puolueiden edustajat kampanjoimaan armeijan 

puolesta. Nämä henkilöt käyttivät vaalirekistereitä kartoittaakseen miehiä, joille jaettiin lo-

makkeita, joissa kysyttiin heidän elämäntilannetta ja sitä olivatko he kiinnostuneita liitty-

mään armeijaan. Miehillä ei kuitenkaan ollut mitään laillista velvoitetta palauttaa näitä lo-

makkeita. 93  

Tämän vaalikoneiston valjastamisen takana oli ajatus siitä, että puolueiden koneistot olivat 

tehokkaita kampanjoinnissa ja tuottaisivat parempia tuloksia kuin muut.94 Siviilit myös kun-

nostautuivat rekrytoinnin kasvattamisessa. Naiset jakoivat palveluikäisille miehille valkoisia 

höyheniä. Tällä tavoin miehiä koitettiin painostaa liittymään armeijaan. Tämä toimintatapa 

aiheutti runsaasti keskustelua ja näiden naisten pidättämistä ehdotettiin. Kyseessä ei ollut 

mikään hallituksen virallinen järjestö, vaan kyseessä oli siviilipohjalta tehty toiminta.95  

Tällainen miesten rekisteröinti oli esiaste myöhemmin voimaan tulleelle Derbyn mallille. 

Vastaavasta rekisteristä puhuttiin myös parlamentissa. Curzonin mielestä se oli loistava 

idea. Curzon luultavasti kannatti ideaa, koska hän oli aikaisemmin ollut yksi suurimmista 

asevelvollisuuden kannattajista.96 Tällainen rekisteri olisi yksi askel lähemmäs asevelvolli-

suutta. 

                                                           
92 Hansard, “Select Vestries” 11.11.1914 House of Lords keskustelu, sarake 22. “I rather wonder whether the 

War Office insisting upon managing everything in its own way. I am sure that nothing would be more wel-
come than an intimation to the effect that the War Office was going to throw off a portion of this burden 
from its overworked shoulders.” 
93 Douglas 1970, 10. 
94 Simkins 2014, 62. 
95 White 2009, 14. 
96 Adams & Poirier 1986, 63. 
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Eläkejärjestelmän epäonnistuminen 

Perheellisten miesten ongelmana oli erilaisten maksujen viivästyminen, jotka oli luvattu so-

tilaiden perheille. Sotilaiden vaimoilla oli mahdollista saada kahdenlaista avustusta. Osan 

sotilaan palkasta, jonka valtio hyvittäisi ja eläke. Teoriassa sotilaan vaimo saisi 5 shillinkiä 

viikossa. Vuonna 1915 se nousisi 10 shillinkiin.97 Summat olivat niin vähäisiä, että monet 

joutuivat turvautumaan erilaisiin hyväntekeväisyysjärjestöihin.98 

Parlamentissa oltiin hyvinkin kriittisiä eläkkeistä ja niiden toimeenpanosta. Varsinkin kon-

servatiivi Curzon, joka oli tunnettu aikaisemmasta kritiikistään hallitusta kohtaan99 lausui 

seuraavaa: 

Yhdessä asiassa hallitus on ottanut askeleen, ehkä hieman myöhäisen, poistaakseen yhden tärkeän 

syyn epäilykseen ja väärinkäsityksiin. Viittaan tähän uuteen avustuksien skaalaan ja eläkkeisiin 

mitkä on julkaistu. En usko, että nykyinen hetki on hyvä aika kritisoida tätä skaalaa.100 

Curzon ei ollut ainoa, joka kritisoi eläkemaksuja. Robert Crewe varoitti, ettei eläkemaksujen 

kanssa saisi innostua liikaa. Hän myös mainitsi, että ne voisivat myöhemmin vahingoittaa 

työmarkkinoita. Mielenkiintoista tässä oli, että Robert Crewe oli liberaali, joka oli aikaisem-

min kannattanut parlamentissa vanhuuseläkettä ja 8 tunnin työpäivää kaivostyöläisille.101  

Sen lisäksi avustuksia kritisoitiin niiden viivästelyjen takia. Eikä syyttä, sillä Janis Lomaksen 

mukaan hallitus oli luvannut nämä etuudet heti sodan alussa ilman kunnollista suunnitel-

maa niiden maksamiseksi. Monet joutuivatkin turvautumaan erilaisiin hyväntekeväisyysjär-

jestöihin, koska avustukset eivät joko riittäneet elättämään perhettä tai ne eivät saapuneet 

                                                           
97 Lomas 2000, 6. 
98 Lomas 2000, 5. 
99 Adams & Poirier 1986, 85.  
100 Hansard, “Select Vestries” 11.11.1914 House of Lords keskustelu, sarake 20. “In one respect the Govern-

ment have taken a step, perhaps somewhat too long delayed, to remove one of the chief causes of hesitation 
and misapprehension. I allude to the new scale of allowances and pensions which has been published. I do 
not think the present moment would be a favourable one for criticising that scale.” 
101 Hansard, “Old-Age Pensions” 20.4.1908. House of Lords keskustelu, sarake 1517. 
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ollenkaan.102 Todennäköinen syy siihen, miksi näiden avustusten määrää ei haluttu kriti-

soida, oli näiden avustuksien yleinen toimimattomuus. Mahdollisesti parlamentissa halut-

tiin kritisoida maksuja moraalisista syistä sanomatta sitä suoraan. Lehdistössä oltiin aikai-

semmin kritisoitu maksuja, koska lehdistö pelkäsivät niiden johtavan moraaliseen rappioon. 

Sotilaiden vaimot saivat nyt rahaa ilman työntekoa103. 

Samalla kuitenkin työttömyys ja yleinen kurjuus ajoivat miehiä armeijaan. John Hartiganin 

mukaan ennen sotaa oli jo havaittavissa työttömyyden vaikutus armeijan rekrytoinnissa. 

Sodan alkaessa työttömyys prosentti nousi kolmesta seitsemään. Tämä olikin aika, jolloin 

koettiin suurin ryntäys armeijan leipiin. Sodan jatkuessa työttömyysprosentti laski. Saman 

kohtalon koki myös armeijaan värväytyminen.104 Monille sota saattoi olla pakokeino. Sota-

historioitsija Peter Simkins kirjassaan kertoo monien nuorten kokemuksista. Jotkut kokivat, 

että sota oli ulospääsy tylsistä rutiineista. Tehtaat ja kaivokset tuottivatkin runsaasti vapaa-

ehtoisia armeijaan.105  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102 Lomas 2000, 6. 
103 Lomas 2000, 9. 
104 Hartigan 1999, 8. 
105 Simkins 2014, 173. 
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Loppulause 

Ison-Britannian parlamentin ylähuoneen keskustelussa 11. marraskuuta sai hyvän kuvan 

siitä, mitä oli tapahtumassa rekrytoinnin kannalta. Kaikki suurimmat tekijät rekrytoinnin 

kannalta mainittiin parlamentin keskustelussa. Rekrytoinnin ruuhkautuminen, median vai-

kutus, demoralisoivat syyt ja taloudelliset tekijät. Kuitenkaan parlamentin puheista ei saa 

koko kuvaa tilanteesta. Esimerkiksi Methuenin väite lehdistöstä pilaamassa maaseudun rek-

rytointia on mahdollisesti hyvin vääristävä. Luultavasti tilanne ei ollut niin yksiselitteinen. 

Parlamenttiteksteistä oli myös havaittavissa mitä oli tulossa. Esimerkiksi epätietoisuus siitä, 

kuinka monta sotilasta lisää tarvittaisiin armeijaan. Kyseinen epävarmuus heijastelisi vuo-

den 1915 keskusteluihin asevelvollisuudesta.   

Parlamentissa rekrytointiin liittyen äänessä oli vain muutama jäsen. He, jotka olivat ää-

nessä, olivat jollain tavalla liitännäisiä sotatoimiin. George Curzon oli yksi asevelvollisuuden 

tunnettuja kannattajia, lordi Methuen oli tehnyt pitkän uran armeijassa ja Robert Crewe oli 

yksi tunnetuista asevelvollisuuden vastustajista. Muut parlamenttikeskustelijat eivät varsi-

naisesti puhuneet aiheesta. 

Rekrytointia koskevassa keskustelussa ei varsinaisesti päästy minkäänlaiseen lopputulok-

seen. Keskustelu muodostui pitkälti siitä, että muutama jäsen ilmaisi mielipiteensä siitä, mi-

ten rekrytointia kannattaisi kehittää. Varsinaista vuoropuhelua aiheesta käytiin suhteellisen 

vähän. Vain muutamaan otteeseen toinen parlamenttijäsen vastasi toisen jäsenen ehdot-

tamaan toimenpiteeseen. Tämä oli tavallaan odotettavissa, koska keskustelu sisälsi kokoel-

man pitkiä puheita varsin laajasta aiheesta. 

Saadakseen paremman kuvan tilanteesta, luultavasti tarvitsisin enemmän lähteitä asiasta. 

Esimerkiksi lehdistölausunnot, kabinettipaperit ja muut vastaavat dokumentit. Sen lisäksi 

tutkimustietoa pitäisi olla laajemmalti Iso-Britannian alueelta. Tässä tutkimuksessa käyttä-

mäni tutkimukset yleensä keskittyivät pieniin alueisiin, joista on hankala tehdä yleisiä pää-

telmiä. Sen lisäksi tutkimusta voisi laajentaa jopa Intiaan ja tutkia sitä. Varsinkin, kun tässä 

tutkimuksessa monesti lainattu Curzon toimi Intian varakuninkaana. 



 

23 
 

Tutkielman kannalta ongelmaksi muodostuivat myös varsin enigmaattiset parlamenttijäse-

net. Monesta oli varsin hankala löytää heidän parlamenttityöhönsä liittyvää tutkimustietoa. 

Tätä kautta olikin hankalaa arvioida, miten he suhtautuivat eri asioihin parlamenttikeskus-

telussa. Heidän asennoituminen asevelvollisuuteen oli kuitenkin helposti löydettävissä, 

koska se oli yleinen kiistanaihe vuosina 1914–1916. 
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