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JOHDANTO 

Pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkät perinteet, ja yksi esimerkki siitä on Norden-

yhdistykset (Föreningarna Norden), jotka juhlivat pian 100-vuotista taivaltaan. 

Ensimmäiset Norden-yhdistykset perustettiin vuonna 1919 edistämään pohjoismaista 

yhteistyötä ja lisäämään pohjoismaisten kansojen yhteenkuuluvuutta.1 Siitä eteenpäin 

pohjoismainen yhteistyö on laajentunut ja saanut uusia muotoja. Kandidaatin-

tutkielmassani tarkastelen, kuinka Suomessa suhtauduttiin pohjoismaiseen yhteistyöhön 

suomalaisen Norden-yhdistyksen2 perustamisen kautta. Norden-yhdistys perustettiin 

Suomeen vuonna 1924, mutta sitä ennen käytiin pitkä matka sen saavuttamiseksi. Itseäni 

Pohjoismaat ja niiden keskinäiset suhteet ovat kiinnostaneet pitkään, joten aihe tuntui 

sopivalta. 

Rajaan tutkimusaiheeni Suomeen vuosiin 1922–1924, koska silloin keskustelu 

suomalaisen Norden-yhdistyksen perustamisesta oli ajankohtainen ja aktiivinen. 

Tutkielman tutkimuskysymykset ovat, miten suomalaisen Norden-yhdistyksen 

perustamiseen suhtauduttiin ja millaisia syitä niihin oli. Tarkastelen myös laajemmin 

suhtautumista pohjoismaiseen yhteistyöhön Suomessa 1920-luvun alussa. Tutkielman 

metodisena pohjana toimii sisällönanalyysi, jonka ohella hyödynnän diskurssianalyysiä. 

Diskurssianalyysin avulla tarkastellaan kieltä ja sen käyttöä, jonka nähdään rakentavan 

sosiaalista todellisuutta. Sen sisällä kilpailevat useat merkityssysteemit, jotka 

hahmottavat asiat eri tavoin.3 Metodin avulla pyrin avaamaan eri ajatusmaailmojen kielen 

käyttöä ja niiden luomia merkityksiä. 

Päälähteenä käytän kolmen sanomalehden uutisia ja artikkeleita vuosien 1922–1924 

väliltä, jotka käsittelevät Norden-yhdistystä. Lehdet ovat Hufvudstadsbladet, Ilkka ja 

Uusi Suomi. Kandidaatintutkielman pituuden takia lehtien määrä täytyy pitää suppeana, 

mutta pyrin lehtivalinnoilla saamaan mahdollisimman laajan kuvan aiheen käsittelystä 

lehdistössä. On kuitenkin tiedostettava, että käyttämieni lehtien kirjoitteluun vaikutti 

poliittinen suhtautuminen, ja että ne eivät edusta koko Suomen ajatuksia aiheesta. Lehdet 

olivat tuohon aikaan hyvin läheisissä suhteissa poliittisiin puolueisiin. Uusi Suomi oli 

kokoomuksen puolestapuhuja, kun taas Ilkka oli maalaisliiton. Hufvudstadsbladetilla oli 

vahva suhde ruotsalaiseen kansanpuolueeseen, mutta ei niin tiivis kuin kahdella muulla 

                                                           
1 Therman 1934, 6–7. 
2 Nykyisin suomalainen yhdistys tunnetaan nimellä Pohjola-Norden.  
3 Jokila & Juhila & Suoninen 1993, 9-45. 
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lehdellä. Hufvudstadsbladet oli kuitenkin vain yksi ruotsinkielinen sanomalehti, eikä se 

välttämättä edustanut kaikkien suomenruotsalaisten ajatuksia. On myös huomioitava, että 

Ilkka ilmestyi Vaasassa, kun taas kaksi muuta lehteä Helsingissä.4  

Aihetta ei ole tutkittu kovinkaan paljoa, jolloin olen tutustunut erilaisiin tutkimuksiin 

tutkielman aiheen ympäriltä. Tutkielmassa keskeistä on kieliryhmien vastakkainasettelu 

Suomessa, joka antaa paljon pohjaa tutkimukselle. Esimerkiksi PEKKA KALEVI 

HÄMÄLÄINEN on tutkinut kielitaistelua Suomessa itsenäistymisen jälkeen. JORMA 

KALELA on puolestaan tutkinut Suomen ja Ruotsin suhteita 1920-luvun alussa. 

Kirjallisuutta Norden-yhdistysten alkuajoista ja pohjoismaisesta yhteistyöstä tuolta ajalta 

löytyy jonkin verran. Muun muassa JAN A. ANDERSSON on kirjoittanut Norden-

yhdistysten historiasta. 

Olen jakanut tutkielman kolmeen päälukuun. Ensimmäinen avaa Norden-yhdistyksiä ja 

niiden tarkoitusta. Lisäksi pohjustan Suomen oloja sekä sen suhteita Pohjoismaihin 

itsenäisyyden jälkeen. Toisessa luvussa keskityn vuoden 1922 tapahtumiin Suomessa 

Norden-yhdistyksen ympärillä sekä luon siihen hieman pohjaa aiemmilta vuosilta. 

Kolmas ja viimeinen luku käsittelee vuosien 1923 ja 1924 toimia suomalaisen Norden-

yhdistyksen perustamiseksi.  

Selvennyksen vuoksi käytän tekstissä erotteluun käsitteitä suomenkielinen, 

ruotsinkielinen, suomenruotsalainen ja aitosuomalainen. Suomalainen-käsitettä käytän 

kaikista Suomen kansalaisista, riippumatta äidinkielistä. Suomenkielinen ja 

ruotsinkielinen suomalainen tuo selkeästi esiin kielipohjaiset erot mielipiteissä. Käytän 

suomenruotsalaista myös luomaan yhtenäisen käsitteen Suomen toisesta kieliryhmästä ja 

erottamaan heidät ruotsalaisista. Suomenruotsalaisista käytettiin paljon erilaisia käsiteitä 

lähdeaineistossa ja näen tarpeelliseksi käyttää vain yhtä. Aitosuomalaiset haluan nostaa 

omaksi ryhmäksi suomenkielisten suomalaisten joukosta, koska he korostivat 

suomalaisuusliikkeen toimintaa. Aitosuomalaisuudella tarkoitan 1920-luvulla alkanutta 

suomenkielistä nationalistista toimintaa, jossa pyrittiin luomaan yhtenäinen, 

suomenkielinen Suomi. Maalaisliitto ja sen lehdet omaksuivat pian aitosuomalaista 

ajatustapaa. Kokoomuksessa nuorten puolelta löytyi kannatusta, kun taas vanhempien 

johtajien joukossa aitosuomalaisuutta vastustettiin 1920-luvun alussa.5 

                                                           
4 Tommila 1987, 204–205, 245–246, 281, 312–315. 
5 Hämäläinen 1968, 98–113, 127–136. 
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1. TILANNE POHJOISMAISSA 

Pohjoismaat olivat ensimmäisen maailmansodan jälkeen uudessa tilanteessa. Valtiot 

olivat itsenäisiä ja kiinnostuneita yhteistyöhön. Suomen itsenäistyminen ja sen kiinnostus 

yhteistyöstä Skandinavian6 kanssa, johon myös Islanti voidaan laskea, muutti 

skandinavismin nordismiksi.7 Skandinavian halu tehdä yhteistyötä vaikutti myös 

Suomeen. Suomessa oli kuitenkin sisäisiä ja ulkoisia ongelmia, jotka loivat haasteita 

vastaitsenäistyneelle maalle. Norden-yhdistysten kannalta nimikin jo kertoo sen, että 

kaikki Pohjoismaat nähtiin tervetulleiksi yhdistyksen alle. 

1.1. Norden-yhdistykset 

Pohjoismaisen yhteistyön juuret ovat 1800-luvun skandinavismissa. Silloin, erityisesti 

akateemisessa maailmassa, skandinaaviset kansat nähtiin olevan vahvasti yhdessä kielen 

ja rotusukulaisuuden kautta. Ajatuksena oli poliittinen yhteistyö ja jopa yhteinen valtio. 

Skandinavismi oli vahvempaa Tanskassa ja Ruotsissa, kun taas norjalaisten ylioppilaiden 

joukossa kiinnostus oli heikompaa. Islantilaiset ylioppilaat eivät myöskään nähneet sitä 

hyvänä ideana, kun taas Suomessa ruotsinkieliset ylioppilaat olivat hyvin halukkaita 

pääsemään osaksi skandinaavista yhteistyötä. Taustalla oli halu erottautua Venäjästä ja 

fennomaaneista. Ruotsalaiset ja tanskalaiset eivät kuitenkaan laskeneet joukkoonsa 

mukaan norjalaisten lisäksi muita pohjoismaisia kansoja.8 

Skandinavismin ideologian pohjalta pidettiin pohjoismaisia yhteiskokouksia jo 1800-

luvun jälkipuolella. Se oli tuottanut myös konkreettisia saavutuksia esimerkiksi raha- ja 

postiyhteyksien alalla. Skandinavian maiden välille syntyi lisäksi yhdistys taloudellista 

yhteistyötä varten vuonna 19049. Taloudellisen yhteistyön tekeminen oli hyvin toivottua, 

mutta myös kulttuurinen yhteistyö kiinnosti ja sen pohjalta syntyivät myöhemmin 

Norden-yhdistykset. Tanskalaisten aloitteesta oli perustettu Pohjoismaisten parlamenttien 

välinen unioni 1907 ja Skandinavian maat tekivät paljon yhteistyötä ensimmäisen 

maailmansodan aikana.10  

Ajatus pohjoismaisesta yhteistyöstä oli vahva, ja jo ennen Norden-yhdistysten 

perustamista, oli muutama samanhenkinen yhdistys perustettu. Tanskassa Christian 

                                                           
6 Skandinavialla tarkoitan Ruotsia, Norjaa ja Tanskaa.  
7 Andersson 1991, 15. 
8 Hentilä, Krötzl & Pulma 2002, 210–211.  
9 Kaukiainen 1984, 203. 
10 Andersson 1991, 11–15. 
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Fredrik Heerfordtin toimesta oli perustettu kesällä 1917 tanskalainen yhdistys 

pohjoismaista yhteistyötä varten. Ruotsin puolella Göteborgissa oli jo 1915 perustettu 

Nordisk Förening, joka tanskalaisen yhdistyksen tavoin yhdistyi myöhemmin 

perustettuihin Norden-yhdistyksiin.11 Ilmeisesti jo vuonna 1899 Kööpenhaminassa olisi 

perustettu pohjoismainen yhdistys Nordisk Forening -nimellä.12  

Norden-yhdistyksen taustalla olleet ajatukset syntyivät ensimmäisen maailmansodan 

aikaan, jolloin pohdittiin Skandinavian maiden yhteistyön vahvistamista. Pohjoismaista 

yhteistyötä edistävien yhdistysten perustamista valmisteltiin vuonna 1918 Skandinavian 

maissa. Norja oli kuitenkin hieman vastahakoinen, koska siellä ihmiset eivät halunneet 

uudestaan vahvaan liittoon Ruotsin kanssa. Ruotsi ja Tanska joutuivat siis tekemään 

hieman kompromisseja, jotta yhteistyö onnistuisi ja yhdistykset saisivat yhtenevät 

säännöt ja tavoitteet.13  

Ajatus kehittyi, mutta yhdistysten perustamisen kehotus siirtyi vuoden 1918 lopulla 

ensimmäistä maailmansotaa seuranneiden muutosten ja Kansainliiton perustamisen takia. 

Lopulta vuoden 1919 maaliskuussa suunnitelmat olivat valmiita ja ensimmäinen yhdistys 

perustettiin Norden-nimen alle, kun 1. maaliskuuta Ruotsissa perustettiin Norden-

yhdistys. Norjalainen yhdistys perustettiin 2. huhtikuuta ja tanskalainen yhdistys 15. 

huhtikuuta 1919. Ruotsi, Tanska ja Norja aloittivat yhteistyön oman maan Norden-

yhdistyksen kautta.14 Vuonna 1922 Norden-yhdistykset näkivät, että Suomi ja Islanti15 

voisivat liittyä mukaan. Islanti tulikin mukaan samana vuonna, kun syyskuussa 

perustettiin aktiivinen yhdistys nimellä Norræna Félagid. Islantiin oli ilmeisesti perustettu 

Norden-yhdistys jo vuonna 1919, mutta sen toiminnasta ei ole jäänyt tietoja.16 

Perustamisen aikaan määritettiin, että Norden-yhdistysten tarkoituksena olisi edistää 

yhteistyötä ja syventää yhteenkuuluvuuden tunnetta pohjoismaisten kansojen välillä sekä 

luoda lisää sivistyksellisiä ja taloudellisia suhteita. Lisäksi vahvistaa jo olemassa olevaa 

yhteistyötä ja levittää tietoa muiden Pohjoismaiden elämästä ja kehityksestä.17 Toiminta 

olikin aktiivista ja siinä keskiössä olivat vahvasti koulutukseen liittyvät asiat. Erilaiset 

                                                           
11 Andersson 1991, 17. 
12 Kaukiainen 1984, 202. 
13 Andersson 1991, 17-23; Therman 1934, 5–7. 
14 Ibidem 
15 Tuossa vaiheessa Islanti oli kuningaskunta, joka oli personaaliunionissa Tanskan kanssa. Islanti oli siis 
periaatteessa itsenäinen, mutta silti vahvasti kiinni Tanskassa. 
16 Jan Andersson 1990, 24. 
17 Therman 1934, 6. 
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luennot, opintokurssit ja opintomatkat kuuluivat toimintaan. Yliopistotasolla tehtiin 

opettajavaihtoja ja luentosarjoja. Yhdistykset pyrkivät myös vaikuttamaan lainsäädännön 

tasolla. Lisäksi he tekivät julkaisuja ja kirjastoyhteistyötä sekä olivat vahvasti yhteyksissä 

lehdistön kanssa ja järjestivät sanomalehtimieskursseja.18 

1.2. Suomen sisäinen ja ulkoinen tilanne 

Suomen sisäinen tilanne oli haastava, kun Skandinavian Norden-yhdistykset perustettiin. 

Suomi oli pian itsenäistymisen jälkeen suistunut sisällissotaan, jossa Suomen kansa oli 

kahtiajakautunut. Sisällissodan jälkeen nousi toinen vastakkainasettelu, joka koski 

ruotsin kielen asemaa. Sisällissota oli vienyt yhteiskunnan huomion pois 

kielikysymyksestä ja sodan jälkeen suomenruotsalaisten ja suomenkielisten 

yhteistoiminta loi odotuksia paremmalle yhteistyölle. Kielikiista heräsi kuitenkin takaisin 

henkiin entistä vahvempana. Suomenruotsalaiset näkivät valkoisten polkevan heidän 

oikeuksiaan ja heikentävän heidän rooliaan, vaikka he olivat juuri tehneet yhteistyötä. 

Suomenkieliset olivat taas epäileväisiä ruotsinkielisten suunnitelmista.19  

Vanhastaan kieliryhmien erot olivat olleet vahvat ja kiista oli vetänyt mukaansa monet, 

jotka eivät edes olleet niin vahvasti asiassa mukana. Kansallisuuksia nähtiin olevan kaksi 

ja molemmat halusivat korostaa omia ominaisuuksia ja kansallisuutta. He näkivät, että 

Suomen kaksi kansallisuutta oli eri rotuja20, mikä selitti heidän eroavaisuudet. 

Suomenruotsalaiset näkivät monien suurien suomalaisten olevan tätä ruotsalaista rotua ja 

näin korostivat omaa asemaansa Suomessa.21 Suomenruotsalaiset suhtautuivat Ruotsiin 

hyvin läheisesti ja suuntautuivat sinne mielellään.22 

Ruotsin kielen asemasta käytiin paljon keskustelua itsenäisyyden jälkeen. Vaikka 

suomenruotsalaisia oli määrällisesti selvästi vähemmistö, oli yhteiskunnan ylätasolla 

paljon ruotsinkielisiä vaikuttajia. Heillä oli siis merkittävämpi rooli, kuin monilla muilla 

eurooppalaisilla kielivähemmistöillä.  Monet suomenkieliset kuitenkin näkivät, että heille 

kuuluisi enemmän kuin vain tasa-arvoinen asema ruotsinkielisten kanssa.23 

Suomenkielisiä oli muuttanut yhä enemmän ruotsinkielisille alueille jo ennen sisällissotaa 

                                                           
18 Andersson 1991, 29. 
19 Hämäläinen 1968, 42–43. 
20 Rotuajattelu oli vahvaa 1900-luvun alussa monissa länsimaissa. 
21 Hämäläinen 1968, 25–27. 
22 Hämäläinen 1968, 2–15. 
23 Hämäläinen 1968, 2–6. 
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ja sama jatkui sen jälkeen. Suomenruotsalaiset näkivät tämän uhkana ja pyrkivät 

taistelemaan tätä kehitystä vastaan.24  

Ruotsinkieliset olivat huolissaan heidän asemastaan Suomessa ja pohdinta 

itsehallinnosta, johon kuuluisi omia poliittisia elimiä, sai paljon kannatusta. Tähän 

suunnitelmaan ei sisältynyt niinkään Ahvenanmaan asema. Ahvenanmaalaiset olivat jo 

ennen Suomen itsenäistymistä tuoneet esille halun liittyä Ruotsiin. Mantereen 

ruotsinkieliset eivät nähneet Ahvenanmaan liittymistä Ruotsiin hyvänä ideana. 

Ensinnäkin he näkivät sen epäisänmaallisena tekona. Toisena vaikutti se, että manner-

Suomen ruotsinkieliset tiedostivat ruotsin kielen merkityksen heikkenemisen Suomessa, 

mikäli Ahvenanmaa siirtyisi Ruotsille. Suomenkieliset olivat hyvin epäileviä niin 

mantereen kuin Ahvenanmaan tavoitteista. Ahvenanmaan tavoitteet vaikuttivat osaan 

suomenruotsalaisista niin, että hekin halusivat päästä osaksi Ruotsia. He hakivat apua 

Skandinavian maista, mutta sitä ei annettu.25 

Ahvenanmaan ja manner-Suomen ruotsinkieliset olivat selvästi jakautuneet. Lisäksi 

manner-Suomen suomenruotsalaisten joukossa oli kaksi eriävää pääsuuntausta, jotka 

olivat muodostuneet jo 1800-luvun puolella. Kulttuuriruotsalaisuus korosti ruotsinkielistä 

sivistystä ja sen merkitystä pohjoismaisissa suhteissa. Suomi nähtiin yhtenä kansana, joka 

koostui kahdesta kieliryhmästä. Kotiseuturuotsalaisuus puolestaan korosti 

ruotsinkielisten asemaan omana kansana. Ruotsalainen kansanpuolueen toimintaan 

vaikuttivat molemmat suuntaukset, mutta johtohenkilöt edustivat pitkälti 

kulttuuriruotsalaisuutta.26 Suomenruotsalaiset eivät siis olleet niin yhtenäinen ryhmä, 

vaikka yhteistyö heidän välillään olikin aktiivista. 

Aitosuomalaisten mielestä suomenruotsalaisten asemaa ulkopolitiikassa ja diplomatiassa 

oli heikennettävä, jotta Suomesta luotu kuva ei olisi vain suomenruotsalaisten 

muokattavissa. Heidän mukaansa suomenruotsalaiset diplomaatit pyrkivät hankkimaan 

tukea ulkomailta kielitaisteluunsa.27 Monet suomenkieliset näkivät ruotsinkieliset hyvin 

epäisänmaallisina, koska ruotsinkieliset olivat toiminnallaan vetäneet ulkomaalaisia 

mukaan Suomen sisäisiin asioihin. Suomenruotsalaiset korostivat isänmaallisuuttaan 

                                                           
24 Hämäläinen 1968, 29–33. 
25 Hämäläinen 1968, 43–59; Meinander 2017, 17. 
26 Meinander 2017, 20–21. 
27 Hämäläinen 1968, 110. 
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tuomalla esiin merkitystään yhteiskunnassa ja osuuttansa taistelussa Venäjää ja 

bolsevismia vastaan.28  

Maalaisliittolaiset näkivät Ruotsin tavoittelevan ruotsalaisen vallan pysymisistä 

Suomessa. Monet suomenkieliset kokivatkin vihamielisyyttä ruotsinkielistä yläluokkaa 

kohtaan. Erityisesti heikommin koulutetut näkivät ruotsalaisen vallan vääränä. 

Suomenruotsalaisten halu saada melko vahva itsehallinto Suomen sisällä ja yhteydet 

muihin maihin vain lisäsi tätä kinaa kieliryhmien välillä.29 Samaan aikaan 

suomalaisuusliikkeen toiminta oli aktiivista. Kieliryhmät pitivät tosiaan eri 

kansallisuuksina ja oman identiteetin rakentaminen oli keskeistä vasta itsenäistyneessä 

maassa. 

Sisällissota oli muuttanut myös Suomen ja Ruotsin välejä huonompaan suuntaan, kun 

ruotsalaiset eivät olleet halukkaita virallisella tasolla tarjoamaan apua valkoisten 

puolelle.30 Suomi alkoi hakemaan tukea ja liittolaisia 1920-luvulle tultaessa. 

Liittoutumasuunnitelmien pohdinnoissa olivat mukana uudet reunavaltiot, jotka olivat 

syntyneet ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Baltia ja Puola vaikuttivat mahdollisilta 

vaihtoehdoilta, mutta suunnitelma ei päätynyt lopulta mihinkään. Myös Ruotsi ja 

Skandinavia nähtiin yhtenä vaihtoehtona, mutta Ruotsi toi vahvasti esille, ettei ollut 

halukas liittoutumaan Suomen kanssa. Tämä puolestaan vähensi suomalaisten 

kiinnostusta länsinaapuriin.31  Suomen ja Ruotsin välejä pyrittiin parantamaan yhteistyön 

onnistumiseksi. Suomessa politiikan keskiössä olivat myös Karjalan asema ja Suur-

Suomi suunnitelma32, jotka ei osaltaan edistäneet Suomen suuntautumista Skandinaviaan. 

1.3. Suomi ja Pohjoismaat  

Suomen suhteet Skandinaviaan alkoivat muodostua jo autonomian aikana. Suomi oli 

nostettu kansakuntien joukkoon ja muut Pohjoismaat olivat valmiita ottamaan Suomen 

mukaan yhteistyöhön.33 Itsenäistyminen loi mahdollisuudet syventää suhteita 

Pohjoismaihin, mutta sisällisota ja Ahvenanmaan kysymys loivat etäisyyttä Suomen ja 

                                                           
28 Hämäläinen 1968, 23. 
29 Hämäläinen 1968, 61–64. 
30 Hämäläinen 1968, 43. 
31 Hämäläinen 1968, 101–102. 
32 Meinander 2017, 40. 
33 Kaukiainen 1984, 202. 
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Ruotsin välille. Tämä suhde vaikutti puolestaan paljon Suomen suhtautumiseen 

laajemmin Pohjoismaihin.  

Vuoden 1918 aikana Pohjoismaat alkoivat saada nykyisen muodon. Norja oli 

itsenäistynyt Ruotsista vuonna 1905 ja Islanti sai itsenäisemmän aseman 1918.34 Islanti 

nähtiin osana Skandinaviaa, vaikka se ei ollut maantieteellisesti Skandinaviaa, niin se 

laskettiin kuitenkin skandinaaviseen kulttuuripiiriin.35 Suomi itsenäistyi vuoden 1917 

lopulla, vielä kun ensimmäinen maailmansota oli menossa. Vasta itsenäistynyt maa sai 

etsiä rajojansa ja liittolaisia. Suomen ja Ruotsin välillä käytiin kiistaa Ahvenanmaan 

omistuksesta. Suomi halusi pitää sen, vaikka saaren asukkaat halusivat liittyä Ruotsiin. 

Kansainliiton päätöksellä Ahvenanmaan omistus päätyi Suomelle, mikä osaltaan piti 

maiden välit melko viileinä.36 

Pohjoismaista yhteistyötä oli olemassa Norden-yhdistysten ulkopuolella. Politiikan ja 

käytännöllisten asioiden puolella pidettiin erilaisia kokouksia ja konferensseja 

Pohjoismaiden voimin. Jonkun tasoinen yhteistyö jatkui esimerkiksi Suomen ja Ruotsin 

välillä, vaikka Ahvenanmaan kysymys oli kiristänyt maiden välejä. Suomi osallistui 

moniin Skandinaviaa koskeviin yhteistyöprojekteihin, niin organisaatioiden kuin 

yksityishenkilöiden tasolla. Samalla Suomi teki yhteistyötä reunavaltioiden kanssa.37 

Kalela näkee, että yhteistyö Suomen ja Skandinavian välillä oli helpompaa kuin 

reunavaltioiden kanssa, koska Suomi oli yhteiskunnallisessa kehityksessä ja myös 

taloudessa lähempänä Skandinaviaa.38 

Skandinavian maat olivat tehneet taloudellista yhteistyötä jo ensimmäisen 

maailmansodan loppupuolella. Myös Suomi pääsi mukaan lopulta tähän yhteistyöhön, 

jota tehtiin hallitusten tasolla.39 Ahvenanmaan kysymyksen ratkettua alkoi myös 

pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuus näyttää lupaavammalta, kun kahden Pohjoismaan 

välillä ei ollut aktiivista kiistakysymystä. Mahdollisuuksia lisäsi myös se, että vuonna 

1922 Suomi luopui reunavaltioiden kanssa suunnitellusta liitosta.40  

                                                           
34 Hentilä, Krötzl & Pulma, 235–236, 243. 
35 Therman 1934, 8. 
36 Hentilä & Krötzl & Pulma 2002, 245–246. 
37 Kalela 1971, 28, 58. 
38 Kalela 1971, 288. 
39 Kalela 1971, 29–30, 230–231. 
40 Kaukiainen 1984, 205. 
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Pohjoismaista uutisoitiin vaihtelevasti Suomen lehdistössä. Hufvudstadsbladet 

ruotsinkielisenä lehtenä oli hyvin kiinnostunut Skandinaviasta ja uutisointi oli aktiivista 

ja määrältään suurta. Myös Norden-yhdistyksistä uutisoitiin melko säännöllisesti. Uusi 

Suomi puolestaan uutisoi jonkin verran, muttei läheskään yhtä paljon. Lehdessä oli 

kuitenkin usein Skandinavia-palsta, joka osoittaa kiinnostuksen jonkin asteiseksi. Ilkka 

puolestaan oli suuntautunut Skandinavian sijaan enemmän Suomen sukulaiskansoiksi 

luettavien maiden uutisointiin. Skandinaviaa koskevia uutisia ei juurikaan ollut, ellei 

Suomella ollut niissä jokin suurempi merkitys. 

Suomen suhteet muihin Pohjoismaihin vaikuttivat paljon siihen, miten lehdissä 

kirjoitettiin Pohjoismaista. Erityisesti Suomen ja Ruotsin välit olivat ahkerasti esillä 

lehdissä, koska Ruotsi oli tuohon aikaankin läheisin Pohjoismaa Suomelle. Ahvenanmaan 

kysymys oli yksi merkittävä tapahtuma, joka kiristi Suomen suhteita Ruotsiin. Ruotsi oli 

keskiössä suomalaisessa lehdistössä, kun tarkastellaan Skandinaviaa. Ruotsi voidaan 

nähdä lähes synonyymina Skandinavialle, koska muilla Skandinavian mailla oli paljon 

pienempi merkitys suomalaisessa lehdistössä.41 Muut Pohjoismaat saivat huomattavasti 

vähemmän huomiota ja erityisesti Islanti mainittiin hyvin harvoin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Elmgren 2008, 287. 
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2. INNOSTA EPÄONNISTUMISEEN 

2.1 Suomi ja Norden-yhdistykset  

Kun Norden-yhdistykset perustettiin Skandinaviaan vuonna 1919, Suomen mahdollista 

liittymistä pohdittiin. Tuohon aikaan Suomen tilanne nähtiin kuitenkin niin sekavana, 

ettei suomalaisen yhdistyksen perustamista nähty hyvänä ideana. Norden-yhdistyksen 

perustamista ja Suomen mahdollisuuksia tuotiin esiin jo silloin suomalaisissa lehdissä.42 

Norden-yhdistyksistä ja niiden toiminnasta kirjoitettiin Suomessa, pääasiassa 

ruotsinkielisissä lehdissä. Suomenruotsalaiset olivat yhdistyksistä kiinnostuneita, ja 

esimerkiksi Hufvudstadsbladet julkaisi säännöllisesti lyhyitä uutisia yhdistysten 

toiminnasta.43 Norden-yhdistyksen ohella lehdistössä julkaistiin paljon uutisia erilaisista 

pohjoismaisista kokouksista ja kongresseista. Monella alalla tehtiin jonkinlaista 

pohjoismaista yhteistyötä 1920-luvun vaihteessa.44 

Suurempaa huomiota suomenruotsalaisten joukossa herätti Norden-yhdistyksen luoma 

”Pohjoismainen kirjallisuusluettelo”, jota ruotsinkielisessä lehdistössä kritisoitiin. 

Luetteloon oli listattu pohjoismaisen kirjallisuuden merkkiteoksia, jolloin moni näki 

vääryytenä, että listassa ei ollut Runebergin ja Topeliuksen lisäksi muita 

suomenruotsalaisia kirjailijoita. Ruotsin suunnasta asiaa perusteltiin sillä, ettei Suomi 

ollut mukana Norden-yhdistyksen toimialueella. Runeberg ja Topelius olivat poikkeus, 

koska heillä oli niin vahva asema ruotsinkielisessä kirjallisuudessa. Loppujen lopuksi 

kirjallisuusluettelon nimi oli vaivaavin asia. Asia kuitenkin pysyi esillä ruotsinkielisessä 

lehdistössä vuoden 1922 alkupuolella.45  

Vuoden 1922 aikana pohjoismainen yhteistyö tuli vahvemmin esiin Suomessa, kun 

aiemmin yhteistyötä oli tehty pienemmissä piireissä. Kesällä pidettiin paljon 

pohjoismaisia konferensseja, joista jotkut olivat myös Helsingissä.46 Uusi Suomi uutisoi 

vuoden 1922 kesällä, kuinka ruotsalaislehti oli ylistänyt Suomea ja sen saavutuksia, 

erityisesti Suomen taistelua itänaapuria vastaan. Niillä meriiteillä Suomi olisi oikein 

tervetullut Pohjoismaiden joukkoon ilman mitään häpeän tunnetta.47 Kesällä tuotiin esiin 

myös käsite ”Scandia major”, jossa Suomi nähtiin osana Skandinaviaa. Esimerkiksi E. N. 

                                                           
42 Hufvudstadsbladet (Hbl) 4.3.1919; Uusi Suomi (US) 4.3.1919. 
43 Esim. Hbl 29.9.1920, 4.12.1921, 6.12.1921. 
44 Esim. US 29.6.1919; Hbl 23.3.1921, 27.5.1921. 
45 Hbl 25.2.1922, 3.3.1922. 
46 Kalela 1971, 237. 
47 US 1.7.1922. 
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Setälä48 korosti skandinaavisen yhteistyön merkitystä Suomelle. Suomen puolella 

tarkkailtiin paljon ruotsalaisten mielipiteitä asiasta.  Siellä yhteistyön nähtiin olevan 

sivistyksellistä, ei sotilaallis-poliittista, koska sellaista ei ollut Skandinavian maidenkaan 

välillä. Kulttuurillinen sukulaisuus Suomen ja Skandinavian välillä kuitenkin nähtiin.49  

Aitosuomalaisten joukossa suhtauduttiin Ruotsiin hyvin huonosti. He arvostelivat, kuinka 

Ruotsissa ei vielä täysin oltu ymmärretty ja tunnustettu suomenkielisen Suomen arvoa. 

Useimmat tiedot Suomesta Ruotsin lehtiin tuli suomenruotsalaisilta, jolloin ne olivat jo 

valmiiksi puolueellisia. Ilkassa otettiin vahvasti kantaa siihen, kuinka ruotsalaiset 

suhtautuvat ruotsin kielen asemaan Suomessa. Pohjoismaisessa yhteistyössä ei nähty niin 

suurta arvoa, erityisesti siksi, että se olisi nostanut ruotsin kielen merkitystä Suomessa. 

Skandinaviassa kun nähtiin ruotsin kielen oppimisen olevan hyvä mittapuu sille, kuinka 

paljon Suomi haluaa suuntautua Skandinaviaan.50  

Myös Uusi Suomi pohti samaan aikaan ruotsin kielen merkitystä ja yhteistyötä 

Skandinavian kanssa. Suomenkielisten joukossa oli monia, jotka halusivat tehdä 

yhteistyötä Skandinavian kanssa. Tällöin ruotsin kieli olisi hallittava, koska Suomi oli 

pienempi kansa verrattuna Skandinaviaan. Kielikiista oli aiheuttanut katkeruutta 

suomenkielisissä, mutta se ei saisi poistaa ruotsinkielisten saavutuksia Suomen hyväksi.51  

Ruotsin kielen asema oli varmistettava ennen kaikkea ruotsinkielisten kansalaisten 

oikeuksien takia, eikä skandinaavisen yhteistyön. Virkamiesten ruotsintaito tuli perustua 

suomenruotsalaisten oikeuksiin, kun taas ruotsintaidon kehitys suomenkielisessä 

sivistyneistössä liittyi skandinaaviseen suuntaukseen. Ruotsinkielistä opetusta oli 

tarpeellista pitää yllä, mutta resurssit eivät olleet kovin suuret. Yhteistyö nähtiin kuitenkin 

hyvänä asiana Suomelle sekä Skandinavialle, koska näin senkin vaikutusalue kasvaisi 

Suomeen. Mikäli Skandinavia ei haluaisi Suomea mukaan, niin silloin olisi katse 

suunnattava muualle. Kun Skandinaviassa nähtiin ruotsin kielen aseman Suomessa 

                                                           
48 E. N. Setälä toimi mm. Helsingin yliopiston suomen kielen ja kirjallisuuden professorina sekä 
poliitikkona. 
49 US 4.7.1921, 11.7.1922; ”Mielipiteen muodostelua Ruotsissa.” US 5.7.1921. 
50 ”Ruotsalaista politiikkaa.” Ilkka 6.9.1922. 
51 ”Ruotsin kieli ja yhteistoiminta Skandinavian kanssa.” US 6.9.1922; ”Ruotsin kieli ja yhteistoiminta 
Skandinavian kanssa.” US 8.9.1922. 
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vaikuttavan kiinnostukseen yhteistyöstä, niin Uusi Suomi näki läheisyyden Skandinavian 

kanssa määräävän ruotsin kielen aseman suomenkielisen sivistyneistön parissa.52  

2.2. Ensimmäinen perustamisyritys 

Keväällä 1922 Hufvudstadsbladetissa kerrottiin, kuinka Gunnar Landtman työskenteli 

sen edistämiseksi, että Suomeen saataisiin Norden-yhdistys. Hän näki, että Suomen tie 

oli yhteinen Skandinavian maiden kanssa ja erityisesti kulttuurin puolella yhteistyö olisi 

hedelmällistä. Yhdistyksen perustaminen lisäisi Suomen yhteenkuuluvuutta muihin 

Pohjoismaihin ja ruotsinkielisillä oli tässä merkittävä välittäjäasema.53 Jo noin kuukautta 

aiemmin oli lehdessä tuotu esiin ajatus Suomen mahdollisuudesta liittyä mukaan.54 

Suomalaista Norden-yhdistystä alettiinkin valmistelemaan vuoden 1922 kevään ja kesän 

aikana muun muassa Leo Ehrnroothin ja Ruotsin suurlähettilään G. H. Elmquistin 

avulla.55 

Ajatuksena oli, että suomenkielisten mukaan tuleminen voisi lieventää kielikiistaa, joka 

maassa oli melko vahva. Tässä vaiheessa oli kuitenkin pelkoja siitä, mitä suomenkieliset 

voisivat mukaantulollaan aiheuttaa. Esimerkiksi bolsevismin pelko oli esillä.56 

Ruotsinkielissä lehdissä kiinnostus Norden-yhdistykseen oli jo vahva vuoteen 1922 

tultaessa, mutta heidän kirjoitukset keskittyivät vahvasti omaa kieltä puhuviin. Tämä on 

kuitenkin ymmärrettävää, koska tuolloin kieliryhmät olivat vahvasti vastakkain, eikä 

Suomea nähty kovin yhtenä kokonaisuutena. 

Ensimmäinen kerta, jolloin Suomen liittyminen Norden-yhdistyksiin tuli ajankohtaiseksi, 

oli syksyllä 1922. Tällöin järjestettiin Skandinavian maiden Norden-yhdistysten kokous, 

jossa käsiteltävänä oli Suomen ja Islannin hyväksyminen mukaan.57 Jo ennen kokousta 

lehdet kirjoittivat positiiviseen sävyyn, että Suomi otettaisiin mielellään mukaan.58 

Kokouksessa norjalaiset ja tanskalaiset olivat valmiimpia tekemään tarvittavan 

pykälämuutoksen ja ottamaan Suomen mukaan, mutta ruotsalaisten joukossa oli 

vastustusta.59 Kokouksen päätös oli kutenkin  se, että Suomi ja Islanti otettaisiin 

                                                           
52 ”Ruotsin kieli ja yhteistoiminta Skandinavian kanssa.” US 6.9.1922; ”Ruotsin kieli ja yhteistoiminta 
Skandinavian kanssa.” US 8.9.1922. 
53 Hbl 18.5.1922. 
54 Hbl 13.4.1922. 
55 Therman 1934, 9. 
56 Hbl 18.5.1922. 
57 Hbl 21.9.1922. 
58 Hbl 13.10.1922. 
59 Kalela 1971, 238. 
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lämpimästi vastaan, mikäli he haluavat liittyä yhdistykseen.60 Melko pian kokouksen 

jälkeen lehdistössä alettiin käsittelemään suomalaisen Norden-yhdistyksen perustamista. 

Tarkoituksena oli hakea mahdollisimman laaja tuki eri poliittisilta puolueilta ja 

molemmilta kieliryhmiltä. Suurempia vastaväitteitä ei lehdistössä ilmennyt asiaa 

kohtaan. Werner Söderhjelm julisti lehdistössä, kuinka pian julkistettaisiin kehotus 

suomalaisen yhdistyksen perustamiseksi.61 

Samaan aikaan Hufvudstadsbladetissa julkaistiin Norden-yhdistyksen avaamiseksi 

Gunnar Landtmanin kirjoittama kolmiosainen artikkelisarja Norden-yhdistyksen 

taustoista ja toiminnasta. Ensimmäinen osa julkaistiin jo samana päivänä, kuin 

Tukholman kokouksen päätöksistä uutisoitiin. Se käsitteli paljon Norden-yhdistysten 

syntymistä ja niiden tehtäviä. Toinen osa keskittyi nykyiseen toimintaan, jota yhdistykset 

tekivät. Kolmas osa ilmestyi hieman myöhemmin, jolloin aiheena oli Nordens Årsbok ja 

Suomen liittyminen yhdistykseen. Kirjoitukset suhtautuivat Norden-yhdistykseen hyvin 

innokkaasti ja sarjan viimeiset sanat koskivat kehotusta perustaa suomalainen Norden-

yhdistys.62 

Tukholman kokousta seuranneella viikolla Helsingissä kokoontui asiasta kiinnostuneita 

ihmisiä Säätytalolle keskustelemaan suomalaisen Norden-yhdistyksen perustamiseksi. 

Puhetta johti Leo Ehrnrooth ja kokouksen päätöksenä oli perustaa järjestelykomitea, joka 

alkaisi pohjustamaan suomalaisen yhdistyksen perustamista.63 Ruotsinkielisessä 

lehdistössä komitean perustamisen jälkeen kuitenkin epäiltiin, kuinka yhteistyö pystyisi 

onnistumaan, kun sen jäseninä oli suomalaisuutta korostavia henkilöitä. Myös pohdittiin, 

mikä olisi suomenruotsalaisten merkitys koko projektissa ja laajemminkin. 

Ruotsinkielisillä oli kielen kautta vahva yhteys Skandinaviaan ja tämän vuoksi heidän 

roolia välittäjänä korostettiin. Suomenruotsalaisten tehtävä isänmaansa kehittämisessä 

nähtiin olevan Suomen vieminen pohjoismaiseen yhteistyöhön. Samalla he toivoivat, että 

ruotsin kielen asema olisi näin Suomessa turvattu.64 Suomenruotsalaisten haastava tilanne 

lisäsi siis heidän innokkuuttaan liittää Suomi vahvemmin muihin Pohjoismaihin.  

                                                           
60 US 15.10.1922. 
61 Hbl 16.10.1922; US 17.10.1922. 
62 Hbl 15.10.1922, 25.10.1922; Gunnar Lantman, ”Sammanslutningarna Norden.” Hbl 17.10.1922. 
63 US 22.10.1922. 
64 Hbl 28.10.1922. 
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Suunnitelmiin saatiin hyväksyntä myös Ruotsin suunnasta loppu vuodesta65, mutta sitten 

yhteiskunnallinen tilanne nousi vastaan. Ruotsin kielen asema yliopistossa nousi esiin 

eduskunnassa ja ruotsinkieliset näkivät heidän oikeuksiensa heikkenevän. 

Suomenruotsalaisten merkittävät tahot tapasivat keskustellakseen heidän heikkenevästä 

tilanteestaan ja samalla Norden-yhdistyksen suunnittelu nousi esiin. Tämän 

kokoontumisen loppulause Norden-yhdistyksestä oli, että suomenruotsalaiset näkivät 

heidän olevan pakotettuja luopumaan yhteistyöstä suomenkielisten kanssa Norden-

yhdistyksen perustamisessa.66  

Kielikysymys oli tuolloin pyörinyt paljon koulutuksen ja sivistyksen ympärillä. 

Erityisesti kysymys Helsingin yliopiston opetuskielestä oli keskiössä, sillä siitä käytiin 

vuoden 1922 aikana eduskunnassa keskustelua. Eri ehdotuksia esiteltiin, kun alustavan 

ehdotuksen mukaan yliopisto haluttiin jakaa kielellisesti kahtia. Lopulta päädyttiin E. N. 

Setälän pohjustamaan ehdotukseen, jossa opetuskielten suhde määräytyi pitkälti 

opiskelijoiden äidinkielen mukaan. Opetusta olisi tarjolla molemmilla kielillä ja 

tutkinnon saisi suorittaa omalla äidinkielellään. Tämä oli alkua akateemisessa maailmassa 

nousevalle suomalaistuttamiselle, jonka kannattajat eivät nähneet ruotsin kieltä osana 

suomalaisuutta.67 

Turkuun oli kielikiistan takia perustettu sekä ruotsinkielinen Åbo Akademi vuonna 1919, 

että vain suomenkielinen yliopisto vuonna 1922. Tuossa vaiheessa Helsingin yliopisto oli 

ainoa valtiollinen yliopisto Suomessa. Erityisesti maalaisliittolaiset näkivät, että suomen 

kielen asema olisi oltava hallitseva, kun tähän mennessä ruotsin kielellä oli ollut vahva 

asema. Ruotsin kieli oli ollut sivistyksen kieli, ja useimmilla suomenkielisillä ei ollut niin 

vahva sivistys. Ruotsinkieliset korostivatkin heidän kielensä merkitystä kulttuurin ja 

sivistyksen taholla. He näkivät ruotsin kielen olevan väylä länsimaiseen sivistykseen ja 

kulttuuriin.  Yliopistolain ehdotusta kritisoitiin, erityisesti opetuksen ja yliopiston jakoa 

kielen mukaan. Tämän nähtiin olevan huono asia, koska Suomi tarvitsisi kaksikielisiä 

ihmisiä luomaan suhteita Skandinaviaan.68 

Norden-yhdistyksen perustamisen suunnitelmat keskeytettiin Helsingin yliopiston 

kielikysymyksen takia. Suomenruotsalaisten johtohahmot olivat niin katkeria yliopiston 

                                                           
65 Hbl 29.10.1922. 
66 Hbl 30.11.1922. 
67 Meinander, 39–40. 
68 Hämäläinen 1968, 88–94. 
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kielikysymyksestä, että he halusivat kieltää suomenruotsalaisten yhteistyön 

suomenkielisten kanssa liittyen pohjoismaiseen yhteistyöhön Skandinavian kanssa, mikä 

oli suomenruotsalaisten hartaimpia toiveita.69 Samalla suomenruotsalaisten keskuudessa 

pohdittiin, voisivatko he pelkästään perustaa Norden-yhdistyksen. Pian Skandinavian 

maiden yhdistyksistä tuli vastaus, että suomalaisen yhdistyksen tulisi sisältää molemmat 

maan kieliryhmistä. Samalla oli esillä myös muiden Suomessa asuvien skandinaavien 

mahdollinen jäsenyys suomalaisessa yhdistyksessä. Tämäkin ehdotus sai kielteisen 

vastaanoton, koska se ei ollut muiden yhdistysten sääntöjen mukaista. 

Suomenruotsalaisten puolelta tuli kirjoituksia, joissa korostettiin molempien 

kieliryhmien merkitystä yhdistykselle. Toisaalta siinä sisäpoliittisessa tilanteessa 

jatkaminen oli mahdotonta, vaikka suomenruotsalaisilla oli kova halu olla osa 

Skandinaviaa.70 Muuten Suomen käytännöllinen yhteistyö Skandinavian kanssa pysyi 

hengissä.71 

Suomenkielissä lehdissä tilanteeseen suhtauduttiin melko negatiivisesti. Uuden Suomen 

pääkirjoituksessa joulukuun alussa oltiin hyvin katkeria ja esitettiin ruotsinkieliset hyvin 

huonossa valossa. Heidän mielestään suomenruotsalaiset eivät halunneet antaa valtaansa 

pois Suomen ja Skandinavian maiden suhteiden hallinnasta. Suomenruotsalaisia 

arvosteltiin yhdistyksen suunnitteluvaiheen toiminnasta. He olivat pahoittaneet mielensä, 

kun sääntöihin laitettiin ”finsk medborgare”, vaikka se oli ainoa lain tuntema käsite maan 

kansalaisista. Lisäksi tuotiin esiin suomenruotsalaisten muita epäonnistuneita 

suunnitelmia, esimerkiksi Suomessa asuvien skandinaavien mukaan ottaminen.72 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 Hämäläinen 1968, 92. 
70 Hbl 8.12.1922, 9.12.1922. 
71 Kalela 1971, 240–241. 
72 ”Ruotsinmielisten ponsilauselmat.” US 7.12.1922. 
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3. MUTKIEN KAUTTA MAALIIN 

Epäonnistuneen perustamisyrityksen jälkeen Norden-yhdistyksen käsittely väheni, ja 

kesti pari vuotta ennen kuin yhdistyksen perustaminen näytti uudelleen mahdolliselta. 

Uusia ja vanhoja haasteita nousi kuitenkin esiin ja ne loivat paljon keskustelua 

suomalaisessa lehdistössä. Kieliryhmien välit olivat yliopiston kielikysymyksen pohjalta 

riitaisat ja vaati aikaa ennen kuin he olivat valmiita yhteistyöhön. 

3.1. Kieliryhmät erilleen 

Vuoden 1923 aikana yhdistyksen perustaminen ei edennyt juurikaan. Hufvudstadsbladet 

jatkoi muista Norden-yhdistyksistä uutisointia.73 Kesällä pidettiin muiden Norden-

yhdistysten yhteinen kokous, jossa paikalla oli myös epävirallisia edustajia Suomesta. 

Kokouksen takia lehdissä tuotiin esille Suomen ja Skandinavian suhteita. Myös 

epäonnistunutta perustamisyritystä käytiin läpi. Ruotsin lehdistöstä otettiin uutisia, jotka 

koskivat mielipiteitä Suomen liittymisestä pohjoismaiseen yhteistyöhön. Suomi 

otettaisiin mielellään mukaan yhteistyöhön, ja Suomen kuulumista Pohjoismaiden 

joukkoon korostettiin.74  

Yliopiston kielikysymyksen sekä laajemmin koulutuksen ja sivistyksen käsittelyä 

jatkettiin suomalaisissa lehdissä vuoden 1923 puolelle. Aitosuomalaiset jatkoivat 

ruotsalaisen ja suomenruotsalaisen lehdistön mielipiteisiin vastaamista. Ruotsissa nähtiin, 

kuinka Suomi ilman ruotsin kielistä sivistystä lipuu itäisten reunavaltioiden joukkoon, 

jolloin länsimaiden kiinnostus Suomea kohti vähenisi. Ruotsalaisen sivistyksen 

merkitystä tuotiin esiin myös Helsingin yliopiston kohdalla. Mikäli suomalaistamistoimet 

etenisivät, yliopiston tieteellinen taso heikkenisi.75 

Ilkassa kauhisteltiin kielikiistan keskustelun kehitystä. Keskustelun nähtiin kehittynyt 

siihen pisteeseen, että suomenruotsalaiset uhkailivat sivistyksen heikkenemisellä, mikäli 

heidän vaatimuksiin ei suostuttaisi. 76 Lehti kirjoitti, kuinka Skandinaviaan 

suuntautuminen oli suomenruotsalaisten juoni rajoittaa suomalaisen kansallisuuden 

                                                           
73 Esim. Hbl 7.5.1923 ja 24.7.1923. 
74 US 1.8.1923, 2.8.1923. 
75 Ilkka 2.2.1923. 
76 Ilkka 2.2.1923. 
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oikeuksia itsenäiseen kulttuuriin sekä jatkaa ruotsin kielen ja ruotsalaisen sivistyksen 

vallan korostamista.77 

Vaikka lehdessä kritisoitiin paljon yhteistyötä Skandinavian kanssa, luonnollisten 

suhteiden luominen Skandinaviaan nähtiin hyvänä. Keinotekoisiin alistamissuhteisiin, 

joissa suomalaisuuden arvoa alennetaan, ei puolestaan haluttu. Kritisointi skandinaavista 

sivistystä vastaan oli vahvaa, koska se puolestaan eväsi oikeuden toiseen sivistykseen, 

tässä tilanteessa suomenkieliseen sivistykseen. Aitosuomalaiset eivät halunneet hylätä 

kovalla työllä rakennettua suomalaista sivistystä noin vain skandinaavisen sivistyksen 

sijaan, josta he eivät edes olleet perillä.78 Aitosuomalaisia oli kritisoitu kielikiistan 

lietsomisesta, millä pyrittiin estämään suomenruotsalaisten ja suomenkielisen oikeiston 

yhteistyö. Näin hallituksessa olevat keskustapuolueet pysyisivät vallassa. 

Aitosuomalaiset toivat taas esille ruotsalalaisten kykenemättömyyden antaa Suomen 

kansan kansallisille pyrkimyksille arvoa verratessa omaan sivistykseen.79 On kuitenkin 

tuotu esiin ajatus, ettei aitosuomalaisten ruotsalais-vastaisissa lausunnoissa olisi ollut 

kyse niinkään Ruotsista, vaan niillä pyrittiin heikentämään sisäpoliittisia vastustajia.80 

Vuoden 1923 aikana epäonninen yritys yhdistyksen perustamisesta nousi esille ja ainakin 

ruotsinkielisissä lehdissä pohdittiin jatkamismahdollisuuksia. Mielipiteet olivat eriäviä, 

eikä asia juuri edistynyt. Yhdistykseen haluttiin mukaan molemmat kieliryhmät. 

Toisaalta osa näki, että suomenkielisten mukaan tuleminen heikentäisi ruotsinkielisten 

asemaa, kun suomenkieliset vain polkevat heidän oikeuksia. Lisäksi suomalaisten 

tahdikkuutta ja käyttäytymistä Skandinavian maiden kanssa epäiltiin. Ruotsinkielisten 

lehtien kiistelyä seurattiin ahkerasti myös suomenkielisten lehtien puolella.81  

Kielieron lisäksi Suomi nähtiin jakautuvan kahteen kansallisuuteen tuohon aikaan. Kieli 

jakoi Suomen kansalaiset kahteen kansalaisuuteen, suomalaisiin ja ruotsalaisiin. 

Kansallisuuseroja käytettiin monissa Norden-yhdistystä käsittelevissä uutisissa. 

Suomenkieliset nähtiin vahvasti erillään Skandinaviasta, kun taas ruotsinkieliset olivat 

osa sitä. Sisäisistä kiistoista huolimatta suomalaiset pääsivät eri tavoilla yhteistyöhön 

Pohjoismaiden kanssa. Suomi liittyi esimerkiksi pohjoismaiseen hallintoliittoon. Norden-

yhdistys nousi aina välillä esiin jossain uutisessa, mikäli aihe liittyi siihen jotenkin. 

                                                           
77 Kalela 1971, 203. 
78 ”Suomalainen sivistyskö vain ruotsalaisen palvelijaksi?” Ilkka 2.2.1923. 
79 Ilkka 24.2.1923. 
80 Meinander 2017, 43; Elmgren 2008, 232–287. 
81 Hbl 2.8.1923; US 3.8.1923. 
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Norden-yhdistyksen tapahtumat tai pohjoismaiset vieraat Suomessa nostivat myös 

yhdistyksen esiin lehdistössä.82 

Pitkin kiistaa oli pohdittu suomenruotsalaisten asemaa Suomessa. Vuoden 1924 alussa 

suomenruotsalainen Amos Andersson piti esitelmän suomenruotsalaisten asemasta ja toi 

esiin heidän jakautumisen joko Ruotsiin tai Suomeen päin. Suomessa ruotsinkielisillä oli 

mahdollisuus olla yhdyssiteenä tai puolestaan välimuurina kyseen ollessa yhteistyö 

lännen ja erityisesti Skandinavian kanssa. Esimerkkinä muurista oli Norden-yhdistyksen 

perustamisen epääminen vuoden 1922 lopussa. Hän näki, että suomenruotsalaisten 

eriytyminen oli vain haitallista heille. Heidän muuria ei ole mahdoton ylittää, kun taas 

suomenruotsalaisilla oli hyvä mahdollisuus tehdä hyvää Suomen hyväksi. Tätä työtä oli 

tehty jo aiemmin suomenkielisen sivistyneistön kanssa, kun taas ruotsinkielisillä 

talonpojilla ei ollut roolia tässä.83 Vähitellen pyrittiin siis löytämään keinoja tehdä 

yhteistyötä ja jättää kielikysymys taaemmalle. 

3.2. Löytyykö sopu sittenkin? 

Seuraavan kerran Norden-yhdistys nousi esille vuoden 1924 alkukesästä, jolloin 

Tukholmassa pidettiin Norden-yhdistyksen sanomalehtimieskurssi, johon osallistui 

lehtimiehiä myös Suomesta. Kurssin aikana lehdissä ilmestyi kirjeitä Tukholmasta, joissa 

kerrottiin kurssista. Eniten huomiota herätti kuitenkin ministeri Werner Söderhjelmin 

puhe, jossa esillä oli toive perustaa Norden-yhdistys Suomeen. Samassa puheessa hän toi 

esille, kuinka Ruotsissa halututtiin nähdä Suomi yhtenä kokonaisuutena kielirajoista 

huolimatta. Söderhjelm myös kritisoi sitä, kuinka Suomen sisäisiä asioita oli levitelty 

Ruotsin lehdistölle.84 

Jo ennen tätä, oli Leo Ehrnrooth tuonut esille ehdotuksen perustaa Norden-yhdistys 

Suomeen. Hän kuvasi, että kiinnostus yhdistykseen oli yhä elossa molemmissa 

kieliryhmissä. Hänen mielestään myös aiemmat ongelmat oli selätetty, eikä niistä pitäisi 

syntyä esteitä. Perustamisajankohdaksi hän suunnitteli syksyä, sillä kesäkuun alussa 

loma-aika oli alkamassa, eikä aika ollut näin sopiva.85 Syksyllä tilanne oli edistynyt ja 

kannatusta lähdetiin taas kokoamaan eri poliittisista puolueista ja molemmista 

                                                           
82 Hbl 19.5.1923, 8.7.1923; US 8.7.1923. 
83 ”Ruotsalaisen kansanaineksen tehtävä Suomessa.” US 1.2.1924. 
84 Ilkka 5.6.1924; ”Ett ministertal.” Hbl 11.6.1924. 
85 Hbl 4.6.1924. 
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kieliryhmistä.86 Samalla nousi taas menneiden ongelmien esille tuominen. Suunnitelmien 

edetessä mielipiteet aiheesta tulivat esiin lehdistössä yhä vahvemmin.  

Ruotsinkielisellä lehdistöllä pääaiheena oli suomenruotsalaisten ja ruotsin kielen asema 

pohjoismaisessa yhteistyössä ja Norden-yhdistyksessä. Hankkeen onnistumista kuitenkin 

toivottiin ja tuotiin esille, mitä hyötyä siitä voisi olla.87 Lehdet vastailivat ahkerasti 

muiden lehtien kommentteihin asiasta. ”Väärät” väitteet pyrittiin oikaisemaan ja saamaan 

asiaan selvyyttä.88 Suomenkielisten puolella kiinnostus Norden-yhdistykseen oli myös 

olemassa ja esimerkiksi Uusi Suomi julkaisi pidemmän tekstin, jossa kerrottiin 

yhdistyksen toiminnasta muissa Pohjoismaissa. Vastausta yhdistyksen perustamisesta ei 

annettu, mutta haluttiin luoda pohjatietoa sen luomiselle.89 

Suurempaa hankkeen vastustusta nähtiin Ilkan uutisoinnissa. Aitosuomalaiset näkivät, 

että yhdistys oli ruotsalaisten juoni saada lisää valtaa Suomen puolella. Yhdistyksen 

kautta suomalais-ruotsalainen yhteistyö vahventuisi ja ruotsin kielestä tulisi väylä 

länteen. Tämä tekisi turhaksi kaiken, mitä suomalaisuuden aseman ja näkyvyyden eteen 

oli tehty. Samalla Skandinaviaa ei nähty sopivana liittolaisena Suomelle. Niinpä vedottiin 

suomalaisuuden säilyttämiseen luomalla Ruotsista ja sen vallanpidosta uhkakuva.90 Ilkan 

huomioissa muiden lehtien kirjoittelusta tuotiin esille, kuinka suomalaisilla oli hyvin 

heikot sukulaisuussuhteet Skandinaviaan. Suomen rooli Skandinavian maiden joukossa 

oli kovin heikko, jolloin yhteistyön tekemistä ei nähty Suomelle hyödylliseksi.91 

3.3. Perustamisen loppuun vieminen 

Noin viikkoa ennen suunniteltua perustamiskokousta julkaistiin kehotus, jonka 

allekirjoittaneiden joukossa oli henkilöitä lähes jokaisesta poliittisesta puolueesta. He 

korostivat Suomen ja muiden Pohjoismaiden välisiä suhteita ja yhteenkuuluvuutta.92 

Vanha ongelma nousi kuitenkin uudelleen pintaan, kun suomalaisen Norden-yhdistyksen 

suunnitellut säännöt julkaistiin sanomalehdissä ennen perustamiskokousta. Nimikysymys 

ja suomalaisuuden määritelmä nousivat suuren tarkastelun alle. Suomenkielisissä 

säännöissä puhuttiin suomalaisista, kun taas ruotsinkielisissä pääsääntöinen käsite oli 
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finländsk, joka suomenkielelle käännettiin suomenmaalaiseksi. Suomenruotsalaiset 

käyttivät tätä nimitystä itsestään, koska finsk käsite sitoutui vahvasti äidinkieleen. 

Suomenkielisille suomenmaalainen oli jopa halventava käsite, mikäli heidät haluttiin 

saada sen alle. Suomenkieliset toivat esiin, kuinka suomenmaalainen käsitettä ei 

juurikaan käytetty muualla Pohjoismaissa, eikä edes kaikki suomenruotsalaiset halunneet 

käyttää tätä käsitettä.93 Nimikysymyksen vastapuolet olivat vahvasti luotu äidinkielen 

pohjalta, vaikka yhdistyksen perustamisen kannatus jakautui yli kielirajojen.  

Keskustelussa tuli vahvasti esille, ettei suomenkieliset halunneet antaa myönnytyksiä 

suomenruotsalaisille nimiasiassa, eivätkä ruotsinkieliset olleet valmiita käyttämään 

harhaanjohtavaa finsk-käsitettä itsestään. Sovintoa pyrittiin kuitenkin tekemään, ja 

tavoitteena oli, että molemmat kieliryhmät saisivat käyttää oman kielensä käsitteitä. 

Molemmat kieliryhmät pyysivät osiltaan oikeutta käyttää omaa käsitettä itsestään, eikä 

olla pakotettuna muuhun muotoon.94 Suomalainen vai suomenmaalainen -kiista ei ollut 

uusi asia, vaan se oli ollut esillä jo ensimmäisellä yhdistyksen perustamisyrityksellä 

vuonna 1922. Asia oli ollut vahvasti esillä lehdistössä myös vuoden 1924 kesällä ja 

syksyllä. Esimerkiksi Uusi Suomi käsitteli aihetta hyvin monessa kirjoituksessaan 

elokuun ja syyskuun aikana. E. N. Setälä kirjoitti viisiosaisen artikkelin suomalainen vai 

suomenmaalainen -pohdinnasta.95 

Säännöissä oli muitakin kohtia, jotka herättivät vastustusta. Suomenkielisissä säännöissä 

yhdistyksen kielestä mainittiin ensin suomi ja sitten ruotsi, kun taas ruotsinkielissä 

säännöissä kielet menivät toisinpäin. Säännöt julkaistiin Hufvudstadsbladetissa ja 

Uudessa Suomessa, muttei Ilkassa.96 Syynä voi olla aiheen vastustaminen, kaukaisempi 

sijainti Helsingistä tai se, etteivät he nähneet sen kuuluvan heidän lehtensä sisältöön. 

Perustamiskokouksen lähestyessä mielipiteet olivat vahvoja. Ilkassa luotiin hyvin 

negatiivista kuvaa yhdistyksestä ja vedottiin suomalaisuuden säilyttämiseen. Mikäli 

suomenruotsalaiset saisivat nimiasiassa tahtonsa läpi, onnistuisi se varmasti myös 

tulevaisuudessa. Suomenkielisten rooli yhdistyksessä epäiltiin olevan heikko ja 

yhdistyksen ajavan vain ruotsinkielisten asioita.97  Pidettiin myös tärkeänä, että 
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kulttuurinvaihto olisi kaksisuuntaista eikä vaan yksisuuntaista Skandinaviasta 

Suomeen.98 

Perustamiskokous pidettiin Helsingissä 24.10.1924 ja suomalainen Norden-yhdistys 

saatiin perustettua. Suurempia kiistoja yhdistyksen perustamisesta tai muistakaan 

kohdista ei juurikaan ollut.99 Yhdistyksen perustamisesta uutisointi ei puolestaan ollut 

yksimielistä. Pääasiassa perustamiskokouksesta kirjotettiin melko neutraalisti. Oli 

kuitenkin negatiivisempaa uutisointia, joissa nähtiin suomalaisten hävinneen ja 

ruotsalaisen vallan nousevan mahdollisesti yhdistyksessä.100 

Yhdistyksen nimeksi tuli Norden, Suomessa toimiva yhdistys pohjoismaista yhteistyötä 

varten (Norden, förening i Finland för nordiskt samarbete), jolloin pyrittiin välttämään 

käsitekiistan käsitteitä.101 Tämä ei kuitenkaan Ilkalle riittänyt, vaan heistä nimi valinta oli 

lähes yhtä paha, kuin nimessä olisi ollut suomenmaalainen. He näkivät ruotsinkielisten 

voittaneen.102 Yhdistyksen perustaminen nähtiin laajasti hyvänä asiana, mutta nimiasia 

kuitenkin pohditutti. Loppuvuodesta Suomen yhdistys pääsi jatkamaan kehittymistään 

melko rauhassa ja kiista perustamisesta saatiin loppuun. 

Norden-yhdistys ja pohjoismainen yhteistyö saivat siis lopulta hyväksynnän Suomessa. 

Suomenkielisten ja ruotsinkielisten kiistat eivät laantuneet täysin perustamiseen 

mennessä, mutta yhteistyöhön oltiin kuitenkin valmiita. Molemmat puolet niin saivat kuin 

menettivät jotain kompromissin kautta. Suomalaisten yhteistyö muiden Pohjoismaiden 

kanssa oli menossa jo monella alalla, joten lopputulos Norden-yhdistyksen kanssa on 

kuvaan sopiva. 
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LOPPULAUSE 

Suomalaisen Norden-yhdistyksen perustaminen herätti paljon keskustelua Suomessa, ja 

vei aikaa, ennen kuin yhteinen sävel löytyi. Ensimmäisen perustamisyrityksen aikaan 

suunnitelmat saatiin jo pitkälle, mutta kieliryhmien välinen kiista katkaisi yhteistyön. 

Tämän tilanteen rauhoittuminen vei aikaa, minkä jälkeen yhteistyö nähtiin taas 

hedelmällisenä. Pohjoismainen yhteistyö nähtiin yleisesti positiivisena asiana, vaikka 

vastaääniäkin löytyi. Toisella yrityksellä yhteistyö onnistui, vaikka ongelmia oli. 

Norden-yhdistyksen perustamisen ongelmien keskiössä ei ollut pohjoismaisen yhteistyön 

vastustus, vaan maan kieliryhmien väliset kiistat. Molempien kieliryhmien mukanaolo 

nähtiin tärkeänä, vaikka se toikin paljon haasteita yhdistyksen perustamisessa. Monet 

sisältä ja ulkoa tulleet kiistat toivat ongelmia kieliryhmien välille. Pohjoismainen 

yhteistyö nähtiin merkittävänä sekä molemmissa kieliryhmissä että laajemmin 

poliittisella kentällä. Käsittelemänäni ajankohtana niin suomenkieliset kuin 

ruotsinkieliset julkaisivat hyvin vahvoja mielipiteitä ja loivat kiristyneen tunnelman 

kieliryhmien välille. Vähitellen jännitystä pyrittiin vähentämään, jolloin osapuolet olivat 

valmiimpia tekemään yhteistyötä ja kompromisseja. Kielikiistan puolet eivät olleet 

sisäisesti yhteneväiset, mikä osaltaan loi sekä vahvan vastakkainasettelun että 

mahdollisuuden yhteistyöhön ja toisen puolen ymmärrykseen.  

Molemmilla kielipuolilla pelättiin oman asemansa ja kulttuurinsa puolesta. 

Ruotsinkieliset olivat vähitellen menettämässä omaa asemaansa Suomessa, jossa heillä 

oli ollut merkittävä rooli esimerkiksi sivistyksessä. Suuntautuminen Skandinaviaan oli 

mieluinen asia, koska näin he pääsivät lähemmäksi Skandinavian kansoja, jotka he 

näkivät sukulaiskansoina. Pohjoismainen yhteistyö nosti myös esiin ruotsin kielen 

merkitystä Suomessa ja näin helpotti suomenruotsalaisten pelkoa kielen alas ajamisesta. 

Suomenruotsalaisilla oli vahva yhteenkuuluvuudentunne Skandinaviaan, vaikka sieltä ei 

aina osoitettu niin suurta kiinnostusta suomenruotsalaisia kohtaan. Suomenruotsalaiset 

kuin monet suomenkielisetkin näkivät heidät siltana ja linkkinä Skandinaviaan sekä 

laajemmin länteen. Heillä oli ollut merkittävä osa välittäjänä ja poissaolollaan he 

pystyivät heikentämään suomenkielisten suhteita länteen.  

Suomenkielisten puolella osa kansasta näki taas skandinaavisen suuntauksen uhkana 

suomalaisuudelle, jota he olivat kovalla työllä rakentaneet. Suomalaisuusliike oli 

edistynyt paljon ja osa näki sen olevan uhattuna, jos Suomi suuntautuisi liikaa Ruotsiin 
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ja Skandinaviaan. Omasta kielestä ja identiteetistä ei haluttu luopua. He olivat tehneet 

paljon työtä oman sivistyksensä ja kulttuurinsa kehittämiseksi, eikä sitä haluttu menettää 

ruotsalaisuudelle. He halusivat antaa itsestään selkeän kuvan muille maille, eikä alistua 

toisen maan vallan alle. Pelko Ruotsin vallasta heijastui suhtautumiseen 

suomenruotsalaisia kohtaan. Myös poliittisella tilanteella, niin sisäisellä kuin ulkoisella, 

oli vaikutusta siihen, miten pohjoismainen yhteistyö nähtiin.  

Pohjoismaista yhteistyötä tehtiin 1920-luvun alussa jo paljon eri aloilla ja politiikassakin. 

Norden-yhdistys sijoittuu tällä alueella vahvasti kulttuuriyhteistyön alle. Yhdistyksestä ja 

pohjoismaisesta yhteistyöstä keskustellessa tuli esiin myös muut yhteistyömahdolliset, 

kuten sotilaallinen yhteistyö. Näillä oli vaikutusta, miten pohjoismainen yhteistyö nähtiin. 

Luonnostaan tulevaa yhteistyötä, esimerkiksi tietyn ammatin sisällä, nähtiin Suomessa 

hyvänä asiana. Pohjoismaat tuntuivat luonnolliselta yhteistyökohteelta, koska maiden 

yhteiskunnat eivät eronneet niin paljoa. Monet suomalaiset kokivat yhteenkuuluvuutta 

muiden pohjoismaisten kansojen kanssa ja halusivat tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. 
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