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1. Johdanto
Kun suomalaiset vuoden 1918 päättyessä pysähtyivät miettimään kuluneen vuoden tapahtumia, olivat tunnelmat hämmentyneitä. Suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet olivat monilta osilta muuttuneet radikaalisti. Sukupolvien kaukaisena haaveena ollut itsenäistyminen oli tapahtunut yllättävän nopeasti ja ennen kaikkea yllättävällä tavalla. Kansakunta oli osoittautunut paljon epäyhtenäisemmäksi kuin kansallishenkisessä
fennomaanisessa kuvastossa oli totuttu ymmärtämään. Sisällissota oli lyönyt kansakunnan ja aiemmat ihanteelliset kansalliset kuvastot rikki. Sota oli tuskin ehtinyt päättyä, kun voittajien rivit olivat hajonneet hallitusmuotokiistassa. Kaiken yllä olivat marraskuuhun saakka roikkuneet maailmansodan synkät pilvet. Saksan romahdus ja tappio maailmansodassa johtivat Suomen jälleen uuteen tilanteeseen. Vuoden sisällä historian
myrskyt olivat rikkoneet porvarillisten puolueiden vanhat liittoumat. Näin joulukuussa 1918 syntyi kaksi uutta
porvarillista puoluetta eli Kansallinen Kokoomuspuolue ja Kansallinen Edistyspuolue. Tältä pohjalta syntyi
myös Kokoomuspuolueen pää-äänenkannattajaksi Uusi Suomi. Vuodenvaihteessa 1918–1919 itsenäisessä
Suomessa elettiin uuden ajan alkua lähes kaikilla yhteiskuntaelämän rintamilla.
Tässä selvityksessä on paneuduttu siihen, minkälaista uutta kansallista kuvastoa Uusi Suomi vuosina 1919–
1929 kirjoitti. Selvitys on toteutettu erillisenä hankkeena Uuden Päivän Rahaston ja Suomen Kansalliskirjaston digitointihankkeen rinnalla. Ajatuksena on ollut nostaa esiin niitä mahdollisuuksia, joita sanomalehtien
digitoiminen tarjoaa historiantutkimukselle. Tässä yhteydessä on syytä painottaa, että kyseessä on lyhyessä
ajassa tehty selvitys, eikä varsinainen tutkimus aiheesta. Selvityksen aikarajaus (1919–1929) on myös eri kuin
Kansalliskirjaston Uuden Suomen digitoinnissa (1930–1949). Syynä tähän on, että hankkeet on toteutettu
samanaikaisina. Perusajatuksena on, että tämän selvityksen avulla voidaan hahmotella sitä, miten myöhempien aikojen digitoituja Uuden Suomen numeroita voisi käyttää laajemman lehden mediavaikuttamista koskevan tutkimuksen pohjana.
Alun perin Rahaston toiveena oli, että tutkimus käsittelisi erityisesti sitä, minkälaista nuorison isänmaallisuutta Uusi Suomi tutkimusaikana rakensi. Tämä lähtökohta osoittautui kuitenkin jo alustavissa aineistoanalyyseissä vaikeaksi. Uusi Suomi oli Helsingin Sanomien rinnalla suomenkielisen porvarillisen lehdistön lippulaiva, jolloin se ei varsinaisesti ollut suunnattu nuorisolle. Lehdessä ei myös tuohon aikaan ollut varsinaista
nuorisolle suunnattua palstaa tai osiota. Eri menetelmin tehdyssä esityössä kävi myös ilmi, ettei lehti muutenkaan laajassa mitassa kirjoittanut suoraan nuorisoa puhutelleita kirjoituksia. Tämä ei tietenkään tarkoittanut sitä, etteivätkö nuoret olisi lehteä lukeneet tai etteikö lehti olisi vaikuttanut nuorison isänmaallisuuteen. Esimerkiksi aikalaisten muistelmista ja päiväkirjamerkinnöistä tulee usein vastaan tuolloisten nuorten
mainintoja Uuden Suomen lukemisesta. Sitä paitsi lehteä lukivat myös nuoriin suorassa vaikutussuhteessa
olleet vanhemmat, opettajat ja monet muut. Tämän takia tässä selvityksessä on paneuduttu laajemmin yleisesti siihen, minkälaista isänmaallisuutta ja kansallista kuvastoa Uusi Suomi oli vuosina 1919–1929 rakentamassa.
Selvitys jakautuu kolmeen osaan. Tässä ensimmäisessä taustoittavassa osiossa käydään läpi Uuden Suomen
syntyhistoria sekä lehden toimitushistorian pääkohdat. Toisessa osiossa tarkastellaan lehden tuottamaa kansallista kuvastoa eräiden digitaalisten metodien avulla. Kolmannessa osiossa aiheeseen syvennytään perinteisten historiantutkimuksen metodien avulla tutkimalla sitä, miten Uusi Suomi käsitteli valkoisen Suomen
kahta keskeistä kansallista juhlapäivää eli toukokuun 16. päivää ja itsenäisyyspäivää.
Tämän selvitys perustuu siis digitoituihin Uuden Suomen vuosikertoihin 1919–1929. Tuona aikana Uusi Suomi
julkaisi yhteensä 3 377 numeroa, joissa oli kaikkiaan 48 939 sivua. Varsinaisena taustakirjallisuutena on käytetty Jyrki Vesikansan mainiota historiikkia ”Sinivalkoiseen Suomeen. Uuden Suomen ja sen edeltäjien historia
I (1847–1939)”, Päiviö Tommila toimittamaa ”Suomen lehdistön historia” -sarjaa, Tommilan ja Raimo Salokankaan ”Sanomia kaikille. Suomen lehdistön historia”-teosta, Salokankaan Historiallisessa Aikakauskirjassa
1/1985 julkaisemaa artikkelia ”Uusi Suomi ja kokoomuspuolue 1930-luvulla” sekä jatkosodan pommituksista
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legendaaristen vaiheiden jälkeen pelastunutta Eino Railon teosta ”Itsenäisyyslehti Uusi Päivä 1917–1918.
Vaiheet – sisällys – merkitys”.

Uusvanha Uusi Suomi 1919–1929
Uusi Suomi syntyi, kun Uusi Suometar ja Uusi Päivä -lehdet yhdistettiin samaan lehtitaloon. Tämä tapahtui
osana porvarillisen puolen uudelleenjärjestäytymistä loppuvuonna 1918. Porvarillisen leirin perinteiset jakolinjat eli suhtautuminen venäläistämistoimiin, kielipolitiikka sekä perinteinen jako liberaaleihin ja konservatiivisiin olivat vuosien 1917–1918 tapahtumien seurauksena menettäneet merkityksensä tai muotoutuneet
uudelleen. Vuoden 1918 valtiomuototaistelu oli paaluttanut jo aiemmin nähtävissä olleet uudet jakolinjat
kaikkien nähtäviin. Rajat eivät enää kulkeneet vanhasuomalaisten ja nuorsuomalaisten välillä vaan molempien puolueiden halki. Samalla itsenäistymisvuosien tapahtumat olivat johtaneet Maalaisliton irtautumiseen
ja kehittymiseen omaksi puolueeksi.
Suomalaiset puolueet olivat muodostuneet alun perin keskeisten sanomalehtien kautta, mikä näkyi edelleen
Uuden Suomen synnyttämisessä 1918–1919. Prosessia ei nimittäin voi erottaa porvarillisen puoluekentän
uudelleenjärjestäytymisestä. Kun Uuden Suomettaren ja Uuden Päivän yhdistämistä uudeksi lehdeksi ryhdyttiin lokakuussa miettimään monarkistien Uuden Suomen turvaamiskomitean kokouksessa, oli johtopäätöksenä, että ennen lehtien yhdistämistä tuli varsinainen puoluekenttä yhdistää uusien asetelmien mukaisesti.
Ajatuksena oli muodostaa uusi porvarillinen liittouma, joka kokoaisi yhteen eri puolueiden monarkistisen leirin konservatiivisen oikeistolaisen aatemaailman kannattajat. Tätä varten tarvittiin sekä uusi puolue että uusi
lehti. Koska Uudella Suomettarella oli kannettavanaan myöntyväisyyssuuntauksen taakka sortovuosilta ja
muutenkin nimi muistutti vanhoista taistelukentistä, ei uutta julkaisua haluttu jatkaa samalla nimellä. Vaihtoehtoina mietittiin Uusi Suomi ja Suomen Valta.
Syksyn neuvottelujen jälkeen perustettiin joulukuun 9. päivänä Kansallinen Kokoomuspuolue. Mukaan lähti
suomalaisen puolueen enemmistö ja muut Uuden Suomen turvaamiskomiteassa mukana olleet, lähinnä
nuorsuomalaiset piirit. Uuden puolueen perustajat kokivat edustavansa valkoisen Suomen kovaa ydintä eli
yhteiskuntaa säilyttäviä voimia. Samoihin aikoihin vietiin loppuun myös Uuden Suomen ja Iltalehden perustaminen. Käytännönasioista sovittiin jo joulukuussa, joten uusia lehtiä päästiin julkaisemaan vuoden 1919
alusta. Varsinainen perustava yhtiökokous järjestettiin vasta helmikuussa 1919. Uuden yhtiön kolmen miljoonan markan osakepääomasta tuli Uuden Suomettaren omistajatahoille 2,2 miljoonaa markkaa, 450 000
mk lähinnä nuorsuomalaisista tulleille piireille ja 300 000 mk Uusi Päivä -lehden kustantajalta Iltalehti Oy:ltä.
Osa jälkimmäisen varoista siirrettiin Uuden Päivän rahasto säätiölle, jonka tarkoitukseksi määriteltiin Uuden
Päivän ohjelmaa lähellä olleiden pyrintöjen tukeminen.
Kuten Salokangas on todennut, ei Uusi Suomi ollut omistajapohjansa kautta suoraan Kokoomuksen pää-äänenkannattaja, mutta että se oli sitä taustapiirinsä ja alkuperäisen tarkoituksensa vuoksi. Puolue ja lehti olivat
saman prosessin tuloksia. Vesikansan sanoin ”Päälehti seurasi luomaansa puoluetta itsestään selvästi Kansalliseen Kokoomukseen.”
Uusi Suometar ja Uusi Päivä ovat kuolleet…
Uuden Suomettaren ja Uuden Päivän viimeisissä numeroissa on nähtävissä kovin erilainen suhtautuminen
muutokseen. Uudessa Suomettaressa muutosta käsiteltiin ainoastaan Ernst Nevanlinnan pääkirjoituksessa
”Uusi Suometar 1869–1918”. Ilman allekirjoitusta julkaistussa kirjoituksessa kerrattiin Uuden Suomettaren
vaiheet ja korostettiin sen merkitystä suomenkielisen kulttuurin edistäjänä. Olihan 50v täyttävä lehti pisimpään ilmestynyt suomenkielinen sanomalehti. Pääkaupungissa julkaistu fennomaanien pää-äänenkannattaja
oli toiminut ”suomalaisuuden liikkeen varsinaisena keskuksena.” Puoluemuodostuksen jälkeenkin suomalaisen puolueen keskeiset johtohahmot olivat kirjoittaneet lehteen. ”Liioittelematta voidaan näin ollen sanoa,
että jos kerran Uuden Suomettaren historiaa kirjoitetaan, paljoa ei sen jälkeen suomalaisuuden valtiollisesta
historiasta 1870- ja 1880-luvuilla ole kirjoittamatta.”, Nevanlinna toteisi ja jatkoi, että sama koski myös
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suomenkielisen kulttuurin kehittämistä. Asetelma oli muuttunut vasta 1890-luvulla, jolloin Uusi Suometar oli
saanut kilpailijakseen Päivälehden. Pääkirjoituksessa tämäkin esitettiin Uuden Suomettaren ansiona. Kilpailijoiden syntyminen johtui siitä, että suomalaisuusliikkeen toiminta alkoi viimein tuottaa satoa laajemmalla
rintamalla. Nuorsuomalaisuuden syntymisen seurauksena Uudesta Suomettaresta tuli vanhasuomalaisen
puolueen äänenkannattaja. Nevanlinnan mukaan lehti kuitenkin säilytti erityisaseman maan lehdistössä. ”Se
on muutamin ajoin ollut väkevämmin vihattu kuin mikään sen virkaveli. Mutta välinpitämättömyydellä ei
siihen ole milloinkaan suhtauduttu. Päinvastoin”. Nevanlinna painotti, että lehti oli puolenvuosisadan ajan
vetänyt omaa tinkimätöntä linjaansa suomalaisuuden asialla.
Muutoksen osalta Uuden Suomettaren viimeisessä pääkirjoituksessa todettiin, ettei lukijoiden tulisi murehtia
lehden kertomuksen päättymistä. Sillä siitä ei ollut kyse. Lehti ”sulautui” Uuteen Suomeen täydellisesti eli
lehden tekijät ja sen kunniakkaat perinteet siirtyivät suoraan uuden lehden palvelukseen. Uuden Suomen
ensimmäisen numeron ilmestyminen olisi Uudelle Suomettarelle ”suuren Ilonpäivä”. Se oli nimittäin ”suomalaiskansallisen kokoontumisen, suomalaisen jälleen-eheytymisen lupaava syntymäpäivä. Entistä leveämpänä
seisoo jälleen se suomalais-kansallinen rintama, joka voi kerääntyä yhteisen ohjelman ja yhteisen äänenkannattajan ympärille.” Nevanlinna toivoi Suomettaren lukijoiden löytävän Uuden Suomen heti sen alkutaipaleelta lähtien ja olevan sille yhtä uskollisia, kuin mitä he olivat olleet uuden lehden edeltäjälle.
Tämän laajemmin Uusi Suometar ei muutokseen paneutunut. Asiaa sivuttiin lähinnä ”Jälki-Osastolla” julkaistulla uutisella, jossa kerrottiin Uuden Suomettaren Osakeyhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksistä liittyen uuden lehden toimintaan. Lisäksi lehdessä julkaistiin sivulla 13 Uuden Suomen ja Uuden Suomen Iltalehden parin palstan tilaustiedote. Uuden Suomettaren viimeisen sivun sai Pohjois-Esplanadilla toiminut Pohjoismaiden taloustarpeiden ja villatavaran kauppa. Sen viimeisessä kuvassa mainostettiin ”Scout-pukuja” eli
partioasuja ja lasten neulottuja urheilupukuja.
Siinä missä perinteinen Uusi Suometar siirtyi historiaan vaatimattomien kirjoituksien mukana, oli Uuden Päivän viimeinen numero täynnä kirjoituksia lehden lyhyen historian tärkeydestä. Murrosvaiheelle oli omistettu
mm. lähes koko etusivu. Yhteisen tilausilmoituksen lisäksi aiheesta kerrottiin pääkirjoituksessa ja pakinassa
”Jäähyväiset”. Pääkirjoituksessa kerrottiin, että Uuden Päivän tarina jatkuisi Uuden Suomen Iltalehti -nimellä.
Kirjoituksessa kerrattiin tarkoin tulevien toimituksien ja uuden yhtiön taustavoimien keskeiset henkilöt. Kuten Uudessa Suomettaressa, myös Uudessa Päivässä painotettiin lukijoille, ettei muutos vaikuttanut suoraan
lehtien sisältöihin. Entiset lukijat tulisivat kokemaan myös uudet julkaisut omikseen. Uuden Suomen Iltalehti
jatkaisi ”uskollisena niille aatteille, joiden ajajaksi ja ilmituojaksi Uusi Päivä perustettiin”.
Tilausesitteessä Uuden Suomen ja Iltalehden aatteellinen tausta sidottiin suoraan Kansallisen kokoomuksen
perustamiskirjassa listattuihin aatteellisiin lähtökohtiin. Tuota aatteellista ohjelmaa molemmat lehdet julistivat tahtovansa ”julkisen sanan alalla edustaa ja ajaa voimiensa mukaan siinä tarkoituksessa, että s u o m a
l a i n e n k a n s a l l i s u u s kaikilla inhimillisen sivistyksen aloilla kohoaisi ja voimistuisi.”
Uuden Päivän suositun pakinoitsijan Ollin eli Väinö Nuortevan pakinassa pyöriteltiin kevyesti Uuden Päivän
lyhyen historian päättymistä ja tarinan jatkumisesta uudessa muodossa. Lyhyen historiansa aikana lehti oli
Ollin mukaan edistänyt tavoitteitaan menestyksellä: ”’Uusi Päivä’ ei turhaan elänyt. Se näki toiveitten, unelmien Suomen nousevan. Vapaan, itsenäisen Suomen. ’Uusi Päivä’, jolle nyt kuoleman kellot soivat, saattaa
kuolla ilomielin (--) ja nyt se on kohta kuollut. Mutta kuollut noustakseen uuteen elämään Uudessa Suomessa.” Samoissa tunnelmissa oli neljännellä sivulla nimimerkki Sissi eli Eino Railo. Paitsi että kirjoittaja totesi
lopettavansa kirjoittamisensa lehteen. ”Mielestäni nimittäin ’Uuden Päivän’ loppu sattuu ajankohtana, jolloin
todellakin alkaa jonkunmoinen uusi aika, uusi vaihe, ’Uusi Suomi’. ’Uusi Päivä’ on ollut itsenäisyystaistelumme uljas vapaaehtoinen, jonka työnä on ollut taistelu, hyökkäys, rynnäkkö; ’ Uusi Suomi’ alkaa enemmän
rauhan merkeissä.” Railo totesi, että hänen nimimerkkinsä oli ollut ”vallankumousajan taistelun” kynämiehiä,
ja nyt tarvittaisiin uuden ajan kirjoittajia. Loppu kateetissaan hän tiivisti hyvin porvarillisten piirien tunnelman
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vuodenvaihteessa 1918–1919: ”Muutamien tuntien päässä on vaiherikkaan vuoden 1918 loppu ja uusi vuosi
tuntemattomine kohtaloineen on edessä. Vielä viimeisen kerran tahdon tältä paikalta toivottaa isänmaallemme ja kansallemme ’onnellista uutta vuotta’, niitä lempeitä ja suopeita kohtaloita, jotka alati välkkyvät
isänmaanystävän silmien edessä kuin ihanat ruskopilvet, kun hän kanssansa tulevaisuutta kuvittelee. Niitä
kohti ponnistelkaamme, ystävät, toverit ja kaikki riitaveljet ja kärhämäkaverit, päällä ja sydämellä, auralla ja
lapiolla, sekä – kuinkas muuten? – kynällä ja kiväärillä! Eteenpäin! Hyvästi!”
Viimeisen Uuden Päivän neljännellä sivulla julkaistiin myös Iltalehti OY:n johtokunnan kirjoittama laaja katsaus Uuden Päivän historiaan sekä suunnitelmista tulevan lehtitalon omistusjärjestelyiksi. Kirjoituksen sanoma oli, että suomenkielisten kulttuurivoimien kannattama iltalehti jatkaisi ilmestymistään myös jatkossa.
Siinä missä Uuden Suomettaren tarina päättyi kokosivun kaupalliseen ilmoitukseen, oli Uuden Päivän viimeisen numeron viimeisellä sivulla vain kaksi pientä ilmoitusta. Tämä alleviivasi sitä tosiseikkaa, ettei lehti ollut
missään vaiheessa ollut kaupallisesti kannattava. Toisaalta nyt koti, uskonto ja isänmaa -linjan julkaisu saattoi
päättää tarinansa kirkollisiin ilmoituksiin. Viimeisenä tiedotettiin nimittäin uudenvuoden päivän suomenkielisestä jumalanpalveluksessa Harjun rukoushuoneella Helsingissä.
… Eläköön Uusi Suomi ja Iltalehti!
Uuden Suomen ensimmäisen numeron (1.1.1919) pääkirjoituksessa tavoitteeksi ilmoitettiin ”tyytyväinen”
kansakunta. ”Vanha Suomi” ja ”Uusi Suomi” -sanaparilla taiteilleessa kirjoituksessa pohdittiin tulevaisuutta
tavanomaisesta poikkeavasta näkökulmasta. Ruotsalaista ”tilastomies” Gustav Sundbärgia kirjoituksiin viitaten todettiin, että ”Suomen kansassa on tyytymättömyys elämään ja oloon harvinaisen suuri ja yleinen.” Uuden Suomen tuli vaikuttaa ihmisiin ja oloihin. ”Meillä ei ole pelastusta, jollei kansamme eri kerroksia ja aineksia saada tyytyväisemmiksi oloonsa ja tilaansa suomalaisessa isänmaassa.” Seuraavalla sivulla julkaistiin jälleen isokokoinen tilaustiedote sekä lehtiuudistuksesta kertonut uutinen. Näiden lisäksi asiaa sivuttiin Kokoomuksen järjestäytymisestä kertovissa jutuissa. Uuden Suomen Iltalehden osalta linja oli sama. Neljästä sivusta
yks oli varattu Kansallisen kokoomuksen taustaideologian, tavoitteiden sekä toiminnan esittelylle.
Lehtiuudistuksen seurauksena vanhoilta pohjilta syntyi kaksi uusvanhaa lehteä, joiden toimituksetkin jatkoivat pääosin samoilla kokoonpanoilla. Lehtien työnjakokin pysyi samanlaisena. Uusi Suomi edisti laajasti kokoomuslaisia piirejä ja Iltalehti edusti kokoomuksen oikeistolaisemman reunan näkökulmia. Tämä asetelma
oli määritelty jo Uuden Suomen perustamissopimuksessa. Lehtitalon suhde puolueeseen oli epämuodollinen,
mutta henkilötasolla suora. Salokankaan ja Vesikansan mukaan tämä jako säilyi samana aina 1930-luvun vaihteen tilanteen kärjistymiseen saakka. Tuolloin radikaalioikeiston nousu lapuanliikkeen kautta aiheutti suuria
linjariitoja niin puolueessa kuin lehtitalossakin. Puolueessa valta säilyi aluksi maltillisilla piireillä, mutta Uuden
Suomen toimitusneuvostossa valtaan nousivat lapuanliikettä lähellä olleet puolueen oikean laidan edustajat.
Näin 1930-luvun alkupuolen levottomina aikoina Uuden Suomen ja Kansallisen kokoomuksen suhde ei enää
ollut täysin samansuuntaista. Tilanne kärjistyi lopulta vuonna 1932 avoimeen konfliktiin lehden johtokunnan
ja puoluejohdon kesken. Kiista päättyi Uuden Suomen johtoryhmän oikeistoryhmän voittoon. Puolue kääntyi
siis sen pää-äänenkannattajan linjalle. Köydenveto puolueen ja lehden linjasta käynnistyi pian uudestaan ja
taistelu jatkui vuosikymmenen lopulle saakka. 1920-luvun vaihteessa purkautui myös alkuperäinen kahden
lehden symbioosi, kun Iltalehti luovutettiin lapuanliikkeen perustamalle Ajan Sana -julkaisuyhtiölle.
Minkä takia Uuden Suomen alkuvaiheiden kuvaaminen on tärkeää selvityksessä, jossa tarkastellaan lehden
isänmaallista kirjoittelua sen ensimmäisellä vuosikymmenellä? On tärkeää huomata kuinka lehdessä yhdyistyi samasta juuresta syntyneitä mutta aikojen kuluessa erilleen kasvaneita ideologisia maailmoja. Uusi Suomi
koki olevansa ja todella myös oli fennomaanisen kantajuuren suora perillinen. Ja jos Uusi Suomi oli suomenkielisen kansallismielisen lehdistön kantajuuri, oli Uusi Päivä aluksi siitä jyrkässä kulmassa erilleen kasvanut
haara. Konservatiivinen ja myöntyväisyyslinjaa kannattanut Uusi Suometar oli edustanut vanhasuomalaisuuden ydintä. Maaliskuun vallankumouksen 1917 jälkeisen vapautumisen mukana syntynyt Uusi Päivä edusti
toisen äärilaidan aktivistien ja jääkäriliikkeen maailmaa. Vuoden 1917 ajan lehdet edustivat porvarillisen

5
leirin kahta ääripäätä. Asetelmat muuttuivat kuitenkin nopeasti marraskuun yleislakon ja itsenäistymisen
seurauksena. Porvarillista leiriä sukupolven ajan jakanut suhtautuminen venäläistämistoimiin menetti merkityksensä. Samalla nopeasti kiristynyt sisäpoliittinen tilanne ajoi porvarillisen leirin suoristamaan rivejään.
Sisällissodan jälkeen Uusi Suometar ja Uusi Päivä taustaryhmineen löysivät toisensa samasta rintamasta.
Paitsi että ne kuuluivat vapaussodan muiston yhdistämän porvarillisen valkoisen Suomen kansallismieliseen
lehdistöön, olivat ne samassa rintamassa voittajien rivejä rikkoneessa valtiomuotokiistassa. Jos vuonna 1917
lehdet olivat olleet kaukana toisistaan porvarillisen leirin laidoilla, kasvoivat ne vuonna 1918 rinnakkain. Uuden Suomettaren ja Uuden Päivän päätyminen samaan leiriin oli hyvä esimerkki siitä, kuinka porvarillinen
Suomi järjestäytyi uusien jakolinjojen mukaan vuoden 1918 aikana.
Uusi Suomi 1919–1929 – toimittajat ja taustaverkostot
Vuoden 1919 ilmestymisensä aloittanut Uusi Suomi oli uusvanha lehti. Uudistus toteutettiin suoraan lennosta, joten Uuden Suomen ja Iltalehden toimittamista jatkettiin aluksi pääosin vanhoin voimin. Aluksi Uuden
Suomen päätoimittajana jatko suomettarelainen A. H. Virkkunen, joka sai toimitusneuvostoon rinnalleen toisen suomettarelaisen Ernst Nevanlinnan sekä kaksi nuorsuomalaista Rafael Erichin ja E. N. Setälän. Uusi toimitusneuvosto edusti näin uuden puolueen voimaryhmittymiä.
Kuten Vesikansa on kirjoittanut, oli aluksi näkyvin ja kenties merkittävin uudistus Uuden Suomen synnyn mukana toteutettu ulkoasu-uudistus. Uudistus koski erityisesti etusivua, johon koottiin nyt keskitetysti tärkeimmät uutiset ja uutiskuvat. Tämä uudistus on tärkeä myös tässä selvityksessä käsiteltyjen kysymysten suhteen:
etusivuja arvioimalla voidaan tarkastella sitä, mitä asioita toimitus halusi lehden numeroissa korostaa.
Kaiken kaikkiaan Uuden Suomen toimituksessa työskenteli aluksi 15 toimittajaa, joiden lisäksi lehteen kirjoitti
säännöllisesti merkittävä joukko vaikutusvaltaisia avustajia. Alkuperäisten suomettarelaisten joukko supistui
varsin nopeasti samalla kun lehti alkoi muutenkin kääntyä samansuuntaiseksi Kokoomuksen kanssa. Jo pari
kuukauden toiminnan jälkeen Virkkunen jätti päätoimittajan työt valtiopäiväkiireisiin vedoten ja tilalle palkattiin Ernst Nevanlinna. Alkuvaiheiden jälkeen lehden sisällä alkoivat näkyä samat jännitteet kuin mitkä olivat esillä Kansallisessa Kokoomuksessa. Puolueeseen oli järjestäytynyt laaja joukko porvarillisen leirin ryhmittymiä, mikä näkyi jatkuvina linjariitoina. Kuten Vesikansa on kirjoittanut, oli puolueenmuodostuksessa keskeinen yhdistävä tekijä (eli kuningaskysymys) menettänyt jo merkityksensä, kun ensimmäinen Uusi Suomi
viimein ilmestyi. Erimielisyydet heijastuivat niin Uuden Suomen kirjoituksiin kuin myös toimituksen kokoonpanoon. Kaikkiaan kymmenen vuoden aikana Uudessa Suomessa ehti olla viisi päätoimittajaa. Tässä yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista syventyä Uuden Suomen sisäisiin linjariitoihin laajemmin. Yleisesti voidaan
todeta, että kiistoissa nousivat esiin vanhat linjat vanhasuomalaisten ja nuorsuomalaisten välillä, konservatiivien ja liberaalien kiistat sekä ennen kaikkea erimielisyydet radikalisoituvan nuoren polven ja maltillisemman linjan porvarillistenryhmien välillä.
Tämän selvityksen kannalta olennaisin kysymys on, että voitiinko jostain lukea mikä oli Uuden Suomen linja.
Vastaus on, että kyllä ja ei. Pääkirjoituksissa ja vakiokirjoittajien palstoilla otettiin suoraan kantaa ajankohtaisiin asioihin. Linjaa pystyy myös osittain arvioimaan sen mukaan, keiden kirjoituksia lehti julkaisi. Ongelmana
on, että Kokoomuksen pää-äänenkannattajan sivuilla julkaistut puheenvuorot olivat vähintään yhtä moniäänisiä kuin puolueen sisälläkin. Lehden sivuilla käytiin myös sisäistä valtataistelua. Vähintään yhtä suuri ongelma on, ettei läheskään kaikkien kirjoituksien kirjoittajatietoja julkaistu. Pääkirjoitukset, lehdistökeskustelun kommentit ja monet vieraskynäkirjoitukset julkaistiin nimettöminä tai epämääräisillä nimimerkeillä. Sisäisten kuohujen keskellä pysyvyyttä edustivat lehden vakiopakinoitsijat kuten Olli eli Väinö Nuorteva, Henrikki eli J. Vilhelm Tuura, Anssi eli Antti Rytkönen, Valentin eli Ensio Rislakki, Juuma eli Uuno Hirvonen sekä
uutispiirtäjä Eric Vasström Matti-piirroksineen. Heidän pakinansa ja kuvansa toistuivat päivästä ja vuodesta
toiseen Uuden Suomen numeroissa.
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Minkälaisen kansallisen kuvaston Uusi Suomi lukijoilleen lupasi?
Viime vuosisadan ensimmäisinä vuosikymmeninä oli tapana, että lehdet julkaisivat tulevan vuoden ohjelmansa tilausilmoituksien yhteydessä vuoden viimeisinä päivinä. On siis syytä pysähtyä aluksi tarkastelemaan,
minkälaista kansallista kirjoittelua lehti lupasi lukijoilleen.
Kuten edellä todettiin, sitoi Uusi Suomi linjansa aluksi suoraan Kansallisen Kokoomuspuolueen linjaan. Vuodenvaihteessa 1918–1919 julkaistuissa tilausesitteissä lainattiin laajasti puolueen perustamistiedotetta. Siinä
todettiin, että tavoitteena oli yhteiskuntaa säilyttävien voimien vahvistaminen ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen. Aineellisuuden tilalle luvattiin puhaltaa ”vakava siveellinen henki”. Samalla lupailtiin
yhteiskunnallisten ja taloudellisten olojen kohentamista. Lehti ilmoitti noudattavansa tätä aatteellista ohjelmaa ja työskennellä ”suomalaisen kansallisuuden” edistämiseksi.
Linja pysyi samansuuntaisena myös myöhempinä vuosina. Vuoden 1925 lähtien tilausesite pysyi käytännössä
täysin samanlaisena vuosikymmenen loppuun saakka. Siinä lehti julisti, että ”Ohjelma, jota UUSI SUOMI noudattaa, tarkoittaa kansamme kokoamista ja eheyttämistä, silmämääränä sen yhteiskunnallinen ja valtiollinen
lujittuminen. Tämän mukaisesti me pyrymme arvostelemaan valtiollisia kysymyksiä ja kansallisen elämän ilmiöitä niiden asiallisen oikeutuksen valossa ja kokonaisuuden edun kannalta, karttaen ryhmäpyynteiden,
luokkanäkökohtien ja puoluekiihkon vaikutusta. (--) ohjelmaan kuuluu kaikin voimin tukea yhteiskunta- ja
valtiojärjestystä sekä lujittaa lainkunnioitusta maassa. Vakaviin tarkoitusperiimme sisältyy niinikään edistää
siveellisen hengen säilymistä ja voimistumista kansassa. (--) Suomalaisuuden edelleen kehittämiseksi tahdomme innolla toimia siitä peruskäsityksestä lähtien, että maassamme asuu yksi kansa ja yksi kansalaisuus,
jonka on myöskin kielellisessä katsonnassa löydettävä tarkoituksenmukaiset elämänmuodot ja pysyvä yhteispohja. Ennen muuta pidämme välttämättömänä, että maan ja kansan turvaksi ylläpidetään riittävän lujaa
puolustusvoimaa, joka meille on tarpeen jo säilyäksemme vaarallisessa asemassamme itsenäisenä kansakuntana. Kaikessa koettaa UUSI SUOMI pitää kokoavana periaatteenaan yhteisen isänmaanrakkauden vaalimista
sekä yhteisen valtiotietoisuuden ylläpitämistä ja lujittamista.”
Varsinaisten tilausilmoitusten lisäksi lehti julkaisi luonnollisesti paljon mainoksiaan, jossa se esitteli itseään
joko tilaajille tai ilmoittajille. Näissä tärkeitä määritteitä olivat porvarillinen ja suomenkielinen, mutta päähuomio oli usein yleisimmissä ominaisuuksissa. Lehti esiintyi nopeimpana, luotettavimpana ja parhaiten kuvitettuna tietolähteenä. Ilmoittajille luvattiin hyvät yhteydet ostokykyiseen suomenkieliseen kansanosaan.
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2. Uuden Suomen isänmaallinen kirjoittelu digisilmin katsottuna
Kirjallisten aineistojen digitointi on sekä parantanut historiantutkimuksen perinteisten lähdemetodien käyttömahdollisuuksia että tuonut niiden rinnalle kokonaan uudenlaisia mahdollisuuksia. Kaiken perustana on,
että digitoinnin jälkeen aineistot on OCR-teknologiaa hyödyntämällä muutettu koneluettavaan muotoon.
Näin esimerkiksi tätä selvitystä tehtäessä on ollut käytettävissä koko vuosien 1919–1929 Uuden Suomen tekstimassa – ja vertailua varten tarvittaessa vaikka kaikkien vuoteen 1929 mennessä julkaistujen sanoma- ja
aikakausilehtien tekstit.
Perinteisesti historiantutkimus on ollut istuma- ja käsityötä, ja sitä se edelleen mitä suurimmassa määrin toki
on. Tämänkin työskentelyn osalta digitointi on kuitenkin muuttanut työskentelytapoja. Digitointi on parantanut pääsyä aineistojen pariin sekä ennen kaikkea helpottanut tietojen etsintää. Enää tutkijat eivät ole riippuvaisia arkistojen sijainnista ja aukioloajoista. Varsinainen digiloikka löytyy kuitenkin aineistojen käytettävyyden parantumisesta. Kun aiemmin tutkijat joutuivat käytännössä käsin etsimään tutkimuksensa aiheeseen
liittyvää kirjoittelua, voidaan etsintätyö tehdä nykyään monipuolisilla tekstihauilla. Aiemmin työekonomia
pakotti rajaamaan etsintöjä vain tiettyihin julkaisuihin, tietylle aikavälille ja vain rajallisiin ilmiöihin. Nyt haku
voidaan kohdistaa vaikka kaikkiin aikakauden julkaisuihin. Suomalaisten lehtien rinnalla voidaan tarkastella
vastaavalla tavalla myös kansainvälistä kirjoittelua – ja kaikki tämä on mahdollista tehdä tutkijan työhuoneelta.
Historiantutkimuksen digiloikasta kertoo suoraan se, että tämä suppeahko selvitys on voitu toteuttaa verrattain lyhyessä ajassa, vaikka aineistona on ollut Uuden Suomen kymmenen vuoden kaikki numerot eli yhteensä
3 377 numeroa ja kaikkiaan 48 939 sivua.
Perinteisten menetelmien tehostamisen lisäksi digitaaliset ihmistieteet ovat tuoneet kokonaan uudenlaisia
mahdollisuuksia lähdeaineistojen tutkimiseen. Tekstimassoille voidaan tehdä mitä moninaisempia analyyseja
tekoälyä ja digimenetelmiä hyödyntämällä. Tässä selvityksessä ei ole ollut aikataulusyistä laajempien digimenetelmien hyödyntämiseen, mutta esimerkkinä esitellään, miltä lehden isänmaallinen kirjoittelu näyttää
avainsanojen kautta tarkasteltuna. Ajatuksena on tutkia, minkälaisia sanoja kirjoituksissa esiintyy avainsanojen yhteydessä. Menetelmä antaa jo yksistään hyvän kuvan siitä, minkälaisia painotuksia eri aiheiden kirjoittelussa on havaittavissa. Ennen kaikkea menetelmä tarjoaa mainion kartan siitä, mihin suuntaan tutkimusta
tulisi suunnata. Seuraavaksi paneudumme hieman siihen, minkälaisia ”karttoja” erilaiset avainsanat tuottavat.

8

Tiekarttoja Uuden Suomen kansalliseen kirjoitteluun
Ensimmäisenä avainsanana on luonnollisesti ”Isänmaa”. Uuden Suomen vuosien 1919–1929 kirjoituksissa
sana toistuu eri muodoissaan 5 487 kertaa. Sanan lähilauseiden perusteella muodostettu sanapilvi näyttää
tältä:

Sanapilvi on muodostettu Kansalliskirjaston digipalvelun verkkoliittymän kautta saadusta otoksesta. Siitä on
koneellisesti ja käsin poistettu yleisimmät sidossanat ja koneluvussa väärin luetut kirjainyhdistelmät.
Sanapilven tarkastelu tarjoaa nopeasti hyvän käsityksen siitä, minkälaisissa yhteyksissä Uusi Suomi isänmaasta kirjoitti. Yhdellä silmäyksellä esiin nousee samanlainen 1920-luvun valkoisen Suomen kansallismielinen kirjoittelu, jota käsitellään tämän selvityksen perinteisiin historiantutkimuksen metodeihin nojaavassa
kolmannessa osassa.
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Seuraava avainkäsite on ”itsenäisyys”, joka tuotti yhteensä 4 734 osumaa:

Itsenäisyyden pohjalta muodostetun otoksen sanapilvi antaa mainion näkymän 1920-luvun maailmanpolitiikkaan ja Uuden Suomen kansalliseen kirjoitteluun. Merkille pantavaa on, että ”Suomen” rinnalla yleisimpien sanojen joukossa ovat myös ”Puolan”, ”Latvian”, ”Liettuan”, ”Venäjän” ja ”Viron”. Tämä muistuttaa Suomen itsenäistymisestä osana Venäjän keisarikunnan romahtamista. Itäisen Euroopan epävarma tilanne ja
reunavaltiopolitiikka olivat osasyy näiden maiden itsenäisyyttä koskeneen kirjoittelun yleisyyteen. Vielä tärkeämpää kuitenkin oli, että Uuden Suomen edustama porvarillinen Suomi koki syvää kohtalonyhteyttä etenkin nuoria Baltian tasavaltoja kohtaan. Näin Viron, Latvian ja Liettuan itsenäisyyspäiviä muistettiin laajoilla
kirjoituksilla ja suurilla otsikoilla.
Kotimainen itsenäisyyskeskustelu liittyi pääosin itsenäistymishistoriaan ja siihen liittyvään valkoisen Suomen
vapaussotatulkintaan. Uuden Suomen kirjoittelu oli ymmärrettävästi hyvin kansallishenkistä ja kansallisen
identiteetin määrittelyyn liittyvää. Sivuhuomiona todettakoon, että tämä sanapilvi kertoo tuo myös jälleen
esiin menetelmän haavoittuvuuden. Monet kansallismielisistä organisaatioista käyttivät siihen liittyvää
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sanastoa myös omissa nimissään (esim. Uusi Suomi, Kansallinen nuoriso). Tämän takia yksi eniten ”itsenäisyyden” läheisyydessä toistuneista sanoista on ”liiton”. Itsenäisyyden liitto kun oli ajan aktiivisia toimijoita ja
paljon esillä Uuden Suomen sivuilla.
Itsenäisyydestä jatketaan luontevasti itsenäisyyspäivään. Sen viettoa käsitellään laajemmin tämän selvityksen kolmannessa osiossa, mutta sanan pohjalta laadittu sanapilvi näyttää tältä:

Sanapilvi kertoo hyvin itsenäisyyspäivän viettotapojen kehityksestä. Merkittävä osa itsenäisyyspäivää koskeneista kirjoituksista oli selvästi päivän juhlallisuuksia koskeneita ilmoituksia. Samalla myös tästä on nähtävissä, miten Baltian maiden itsenäisyyspäiviä juhlittiin näkyvästi 1920-luvun valkoisessa Suomessa.
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Uusi Suomi oli valkoisen Suomen merkittävimpiä sanomalehtiä, joten seuraavaksi on syytä katsoa, minkälaista kuvastoa ”vapaussota” tuottaa avainkäsitteenä:

”Vapaussota”-avainkäsitteen tuottama sanapilvi antaa mainion yleiskuvan valkoisen Suomen vaalimasta vapaussodan muistamisperinteestä. Muistamisen sisällöt käydään läpi tarkemmin selvityksen kolmannessa
osassa, mutta jo tästä voi lukea vapaussodan muistamisen perusrakenteita. Vapaussodan muistamisessa keskeisiä aiheita olivat sotatapahtumien muistaminen, sodan liittäminen laajempaan itsenäistymiskertomukseen sekä sodan valkoisten uhrien ja sotaveteraanien kunnioittaminen. Valkoisen Suomen suurin sankari oli
luonnollisesti Kenraali Mannerheim. Viro korostuu sanapilvessä suurella sen takia, että Viron sisällissota ajoittui otoksen alkupäähän, jolloin sitä käsiteltiin päivittäin lehden numeroissa. Tämän lisäksi porvarillisten piirien laaja tuki Viron vapaustaistelulle sekä myöhempien vuosien Viron vapaussotaan liittyneet muistelmat
nostivat Viron yhdeksi yleisimmin vapaussodan yhteydessä esiintyneeksi käsitteeksi.
Kaikki vapaussotaa koskeneet kirjoitukset eivät siis käsitelleen Suomen kevään 1918 tapahtumia. Sama koskee myös sanoja ”sisällissota” ja ”kapina”. Sanahakujen käyttäminen Uuden Suomen vuoden 1918 sodasta
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käyttämien nimien tarkasteluun vaatisi tarkempaa tekstianalyysia. Yleisesti linja on toki selvä jo sanahakujenkin perusteella: ”vapaussota” tuottaa 3 433 osumaa, ”kansalaissota” 715, ”sisällissota” 94, ”luokkasota”
90 ja ”veljessota” 35. Aikalaisten yleisesti käyttämä ”kapina” tuottaa yli 5 000 osumaa, mutta pikainen vilkaisu
tuloksiin kertoo, että Uudessa Suomessa sanaa käytettiin ennen kaikkea ulkomaanuutisissa. Se, että vasemmistolaisten lehtien yleisesti käyttämä ”luokkasota” on ollut kohtuullisen usein esillä, näyttäisi johtuvan siitä,
että se esiintyy usein ”Muut lehdellä” -palstalla. Eli se esiintyy Uudessa Suomessa yleensä vasemmistolehtien
lainauksissa.
Vapaussodasta onkin luontevaa siirtyä tarkastelemaan suojeluskuntiin liittyvää kirjoittelua. Avainsana ”suojeluskunta” tuottaa yhteensä peräti 9 934 osumaa:

Sanapilvestä käy hyvin ilmi, miksi suojeluskuntia koskeva kirjoittelu tuottaa melkein 10 000 osumaa. Suojeluskunnat olivat näkyvästi mukana 1920-luvun valkoisen Suomen arjessa, mikä näkyi kirjoittelun laajuutena.
Ennen kaikkea osumia tuottaa kuitenkin se, että pääkaupunkiseudun suojeluskuntatoiminta oli 1920-luvulla
vilkasta. Uudessa Suomessa julkaistiin lähes päivittäin ilmoituksia, joissa paikallisen suojeluskunnan
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organisaatiot ja osastot ilmoittivat jäsenilleen toiminnastaan. Ilmoitukset kertoivat harjoituksista, retkistä,
kilpailuista ja iltamista. ”KANNATTAMALLA SUOJELUSKUNTAA AUTAT YHTEISKUNTAA!” – Oman lisänsä suojeluskuntien näkyvyydelle tuotti myös Uuden Suomen tapa käyttää palstojen täyteteksteinä erilaisia kansallishenkisiä kehotuksia, joista monissa kannustettiin tukemaan tai osallistumaan suojeluskuntien toimintaan.
Viimeistään vuodesta 1919 lähtien myös Uuden Suomen luomassa valkoisen Suomen kuvastossa itsenäistymisajan suurin kansallinen merkkimies oli ehdottomasti Mannerheim. Hänen nimensä tuottaa kaikkiaan 3
762 osumaa:

Tämä rajoittamattomaan hakuun perustuva otos tuottaa edellä esitettyyn nähden hieman poikkeavan kuvaston. Uutisissa korostuu nimittäin erityisesti Mannerheimin lastensuojeluliitto. Tämä johtunee siitä, että suojeluskuntien tavoin Uusi Suomi tuki liittoa laajasti ”palstantäytekehotuksissaan.” Kun otoksesta putsataan
pois sellaiset osumat, jotka koskevat lapsia tai lastensuojelua putoaa osumien määrä 830 osumaan. Nyt sanapilvikin näyttää vähän toisenlaiselta:
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Tästä sanapilvestä löytyy hyvin se ”Kustaa” Mannerheim, josta Uusi Suomi kirjoitti. Mannerheim oli esillä
vapaussodan voittajana ja paraatien juhlittuna merkkihenkilönä. Vuosikymmenen alkupuolella hän oli esillä
myös yhteiskunnallisen asemansa seurauksena valtionhoitajana ja presidenttiehdokkaana. Ennen kaikkea
hän oli kuitenkin Uuden Suomen kansallisessa kuvastossa vapaussodan voittaneen valkoisen armeijan ylipäällikkö – valkoinen kenraali.
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Entä se nuorison isänmaallisuus? Kun avainsanoina ovat nuoriso ja isänmaa, näyttää tulos tältä:

Uuden Suomen maailmassa korostui nuorison rooli isänmaan tukena, turvana ja tulevaisuutena. Erityisen näkyvässä roolissa olivat luonnollisesti ylioppilaat. Sanapilvi alleviivaa sitä, miten kasvavaa nuorisoa sanoitettiin
osaksi kansallista kertomusta. Toivo yhtenäisemmästä ja vahvemmasta isänmaasta lepäsi nuorten polvien
varassa. Nuoret kasvatettiin palvelemaan ja uhrautumaan isänmaan hyväksi. Nuorisoa koskevassa isänmaallisessa kirjoittelussa toistuivat käsitteet kohtalo, velvollisuus, palveleminen, kansa sekä ennen kaikkea toivo
ja tulevaisuus.
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Lopuksi on vielä hyvä vilkaista, kuinka lehti kirjoitti poliittisista päävihollisistaan eli kommunisteista. Osumia
tuli kokonaiset 7 762:

Sanapilvestä näkyy, kuinka kommunistit mainittiin Uudessa Suomessa useimmiten poliittisissa kiistakirjoituksissa sekä poliisin laitavasemmistoa koskevien toimenpiteiden uutisoinnissa. Uuden Suomen näkökulmasta
kansakunnan suurimman ulkoisen ja sisäisen vaaran muodostivat sisällissodan hävinneiden perintöä edustaneet kommunistit. Uuden Suomen käyttämässä sanastossa ”Sosialisti” tarkoitti yleensä Sosiaalidemokraatteja ja ”Kommunisti” Venäjältä vaikuttanutta kommunistista puoluetta. Näistä jälkimmäinen edusti absoluuttista vihollista. Sosiaalidemokraatteja lehti kohteli enemmänkin poliittisena vastustajana, jonka pahimpia
syntejä oli ajoittainen (oletettu tai todellinen) ymmärrys kommunisteja kohtaan.

Esimerkkejä isänmaallisesta kuvastosta
Kansalliskirjaston digitoitujen aineistojen verkkokäyttöliittymä mahdollistaa myös visuaalisen aineiston etsimisen valtavasta sivumassasta. Uuden Suomen käytössä oli 1920-luvulla poikkeuksellisen hyvä painokoneisto, joten lehti oli visuaalisesti maan parhaimpien joukossa. Kuvia on jopa niin paljon, että kuvahaun
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käyttäminen vaatii tehokkaasti laadittuja hakulausekkeita. Tätä selvitystä varten valitsin esimerkkiaineistoksi
Uuden Suomen julkaisemat Kokoomuksen vaalimainokset. Ne olivat nimittäin samalla ehkä selkeintä isänmaallista kuvastoa, jota lehti 1920-luvulla julkaisi. Uusi Suomi ei ollut suoraan puolueen alainen lehti, mutta
se oli silti puolueen pää-äänenkannattaja. Seuraavissa vaalimainosesimerkeissä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, kuinka suoraan lehti kytki itsensä Kokoomukseen. Vaalimainoksissa käytettiin lehden Suomenlippua pitävää suojeluskuntalaista, jonka lisäksi lehden pakinoitsijat esiintyivät kuvituksessa kokoomuksen
tunnuksien alla. Tässä joitakin esimerkkejä:

(28.2.1919)

(1.7.1922)
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(US 2.7.1922)

(1.4.1924)

19

(11.1.1925)

(9.12.1928)
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3. Uusi Suomi ja valkoisen Suomen kansallinen identiteetti – toukokuun 16. päivä ja itsenäisyyspäivä
Kansallisen heräämisen mukana Suomelle ryhdyttiin 1800-luvun ensimmäisiltä vuosikymmeniltä lähtien kirjoittamaan omaa kansallista kertomusta. Runeberg, Topelius, Lönnroth ja heitä seuranneiden polvien keskeiset fennomaanikirjoittajat rakensivat paljolti sen isänmaallisen kuvaston, joka on edelleen suomalaisten kansallisen identiteetin ytimessä. Modernisaation edetessä Uudella Suomettarella oli ollut aivan keskeinen rooli
kansallisen kertomuksen peruselementtien juurruttamisessa kansakunnan sydämeen. Tämä perintö velvoitti
selvästi myös ainakin 1920-luvun Uutta Suomea. Vanhaan tapaan se esimerkiksi huomioi näyttävästi kansallisten suurmiesten ja merkkitapahtumien muistamisen.
Itsenäistymisvuosien 1917–1918 monivaiheiset tapahtumat olivat tuoneet kansalliseen kuvastoon suuren
määrän uutta aineistoa, josta osa ei lainkaan sopinut vanhaan kuvastoon. Itsenäistymistapahtumat piti liittää
osaksi kansakunnan ydintä, mutta ongelmana oli, että sisällissodan takia kokemus oli enemmän kansakuntaa
hajottava kuin yhdistävä. On siis aiheellista kysyä, minkälaista isänmaallista kuvastoa Uusi Suomi vuosina
1919–1929 rakensi. Tämä tarkastelu on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä tarkastellaan Uuden Suomen
asemoitumista vapaussodan muistokulttuuriin toukokuun 16. päivän juhlallisuuksien kautta ja jälkimmäisessä perehdytään itsenäisyyspäivän viettoon liittyneeseen kirjoitteluun.

”Toukokuun kuudestoista kansamme historiassa on sinetin lyönti sen itsenäisyyden asiakirjaan”
Kansallisen kokoomuksen pää-äänenkannattajana ja maan johtavana porvarillisena lehtenä Uusi Suomi oli
suoraan merkittävänä toimijana rakentamassa valkoisen porvarillisen Suomen uutta kansallista identiteettiä.
Repivän valtiomuototaistelun jälkeen uudelleen muodostunut porvarillinen puoluekenttä oli monissa asioissa erimielinen ja riitaisa, mutta sitä yhdisti kuitenkin yleinen porvarillinen aatemaailma sekä ennen kaikkea
näkemys kevään 1918 sodasta Suomen vapaussotana. Kaiken ytimessä olivat: Koti, uskonto ja isänmaa – vapaussota, suojeluskunnat ja kansallinen yhtenäisyys. Keskeisessä roolissa vuoden 1918 jälkeisen valkoisen
Suomen kansallisen kertomuksen uudelleenmäärittelyssä olivat vapaussodan muistamiseen liittyvät tapahtumat ja se, miten niistä kerrottiin suurelle yleisölle.
Sotien välisenä aikana vapaussodan muistamiseen liittyvillä paikallisilla ja kansallisilla tapahtumilla oli tärkeä
tehtävä vapaussodan muiston vaalimisessa. Pääkaupungissa kansallinen ja paikallinen muistaminen kulkivat
käsi kädessä. Osittain taustalla vaikutti se, että Helsingin tapahtumat 1918 olivat valkoisten silmin vähemmän
kunniakkaat ja niiden sovittaminen valkoisen Suomen vapaussodan muistoperinteeseen oli osittain vaikeaa.
Olihan Helsinki ollut punaisen Suomen pääkaupunki ja sen olivat lopulta kukistaneet saksalaiset joukot. Toisaalta kansallisen tason omaksuminen oli luontevaa, sillä olihan myös sota päättynyt pääkaupungissa toukokuun 16. päivänä järjestettyyn suuren voitonjuhlaan.
Vaikka Uusi Suomi olikin periaatteessa koko maan lehti, kirjoitti se kuitenkin pääosin pääkaupunkilaisesta
näkökulmasta. Merkkivuosina kuten vapaussodan 5- ja 10-vuotismuistovuosina lehdessä kirjoitettiin laajasti
myös muiden paikkakuntien vapaussodan muistamiseen liittyneistä tapahtumista, mutta yleensä pääpaino
oli Helsingissä. Pääkaupungissa muistaminen kietoutui kolmen päivämäärän ympärille eli sodan alkamisen
vuosipäivään 28.1., Helsingin valloituksen vuosipäivään 13.4. sekä ennen kaikkea vapaussodan voitonjuhlan
vuosipäivään 16.5. Juhlista merkittävin oli kuitenkin valkoisen Suomen oma ”kansallispäivä” eli toukokuun
16. päivän juhla. Tämän takia paneudumme seuraavaksi siihen, minkälaista kuvastoa Uusi Suomi rakensi 16.5.
vietosta vuosina 1919–1929. Analyysi perustuu päivää edeltävän, saman päivän ja juhlien jälkeisen päivän
lehtien lähilukuun sekä aiheeseen liittyvään kirjoitteluun muina valkoisen Suomen juhlapäivinä.
Vapaussodan voitonjuhlasta muistopäiväksi
Aluksi on hyvä palauttaa mieleen, mitä 16.5.1918 oikein tapahtui. Tuolloin sodan voittanut talonpoikaisarmeija marssi kenraali Mannerheimin johdolla Suomen pääkaupunkiin. Tarkoin suunniteltu voitonjuhla oli valtava spektaakkeli, jossa paalutettiin vapaussodan muistamisen keskeiset peruskivet. Päivään kuului
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sisäänmarssi, juhlatilaisuus Senaatintorilla, juhlajumalanpalvelus Nikolainkirkossa, senaatin juhlaistunto, paraati ja joukoille järjestetty juhlaillallinen. Juhlallisuuksien viesti oli, että sisäiset ja ulkoiset viholliset oli nyt
lyöty ja armeija luovutti vallan takaisin senaatin käsiin. Kansallinen vapaus, armeija, asetoveruus, talonpojat,
suojeluskunnat, kirkko, senaatti, yliopisto, nuoriso ja pääkaupunki kiedottiin kaikki samaan valkoisen Suomen
muodostavaan kokonaisuuteen. Kaiken ytimessä oli tietenkin valkoinen armeija. Uusi Suometar ei säästellyt
sivuja eikä superlatiiveja kuvatessaan juhlallisuuksia. Seuraavan päivän lehdessä tapahtumista kertonut pääjuttu oli otsikoitu isolla ”SUOMEN VAPAUDEN SUURI JUHLAPÄIVÄ PÄÄKAUPUNGISSA” ja alaotsikkona oli
”Koko pääkaupunki juhlii. – Suomen armeija vastaanotetaan myrskyisin suosionosoituksin.” Lehdessä julkaistiin jopa tuohon aikaan harvinaisia uutisvalokuvia paraatista. Toisaalta sekä Uudesta Suomettaresta että Uudesta Päivästä kävi hyvin ilmi, etteivät asetelmat olleet vielä vakiintuneet. Myöhempien Mannerheim-kuvauksien sijaan molemmat, julkaisivat Aarne Sihvon henkilökuvaukset. Voittajien rintaman rakoilusta kertoivat myös monarkiaa kannattaneet kirjoitukset.
Vuonna 1919 luotiin muistopäivälle ne traditiot, joita toistettiin aina vuosikymmenen loppupuolelle saakka.
Tuolloin Uusi Suomi kuvasi tapahtumaa vapaussodan päättymisen muistopäivänä sekä valtakunnan siniristilipun ja valkean kukan päivänä. Vaikka päivästä tuli armeijan lippupäivä virallisesti vasta vuonna 1921, nousi
osastojen lippujen vihkiminen osaksi perinnettä jo 1919. ”Valkea kukka” taas tarkoitti hyväntekeväisyyskampanjaa, jossa kaupungin porvarilliset naiset myivät valkoisia kukkia vapaussodan invalidien tukemiseksi. Seuraavina vuosina Uuden Suomen kirjoituksissa korostettiin vuoroin 16.5. merkitystä vapaussodan päättymisen
juhlana ja vuoroin armeijan lippujuhlana. Sen sijaan kaikkina vuosina pidettiin esillä valkoisen kukan hankkimisen merkitystä osana vapaussodan sankareiden muistamista. Mainoksissa ja tiedotteissa päivää kutsuttiin
1920-luvulla myös ”Vapauden päiväksi”. Toukokuun 16. päivästä tuli valkoisen Suomen keväinen juhlapäivä,
jonka ohjelmaan kuului paraateja ja juhlatilaisuuksia. Virallisten juhlallisuuksien rinnalla pääkaupungin suosituimmat ravintolat ja elokuvateatterit huomioivat päivän ohjelmissaan – ”On tullut jo perintätavaksi toukokuun 16 p:n juhlallisuuksien jälkeen kokoontua Kämppiin”, mainostettiin 16.5.1929 numerossa.
Uuden Suomen 16.5. uutisoinnin peruskuvio oli vuodesta toiseen sama. Edeltävänä päivänä kerrottiin tulevasta ohjelmasta, vieraista ja aikatauluista. Juhlapäivänä kerrattiin päivän ohjelma sekä julkaistiin tiedot
ylennyksistä ja uusista vihittävistä lipuista. Pakinoissa ja kirjoituksissa muistutettiin juhlan merkitystä sekä
kannustettiin helsinkiläisiä kaduille ja valkoisen kukan ostoon. Juhlien jälkeen julkaistiin kuvia, kerrattiin tärkeimmät tapahtumat sekä julkaistiin merkittävimmät puheet ja saarnat. Oman lisänsä päivän viettoon ja siitä
kertovaan uutisointiin toivat ainakin kolmena vuotena samaan ajankohtaan liittyneet valtiovierailut. Viron ja
Latvian päämiesten sekä Tanskan vierailut tekivät juhlallisuuksista entistäkin näyttävämpiä.
Isossa kuvassa uutisoinnissa oli vuosien varrella myös suuria eroja. Siinä missä 1919 päivä sai laajaa huomiota,
käsiteltiin sitä vuosina 1920 ja 1921 korostuneen matalalla profiililla. Vuonna 1924 juhlapäivä sai jälleen paljon palstatilaa, sillä silloin juhlittiin vapaussodan 5-vuotismuistoa. Tämän jälkeen 1925–1926 päivää käsiteltiin lähinnä ”Armeijan ja suojeluskuntien lippujuhlana”. Vuonna 1927 päivä herätti jälleen vähän suurempaa
kirjoittelua, johtuen lähinnä siitä, että paraatin otti vastaan presidentin sijaisena pääministeri Väinö Tanner
ja että osa ministereistä boikotoi tapahtumaa. Vuonna 1928 olikin vuorossa sodan 10-vuotismuistovuosi,
mikä näkyi jälleen laajana ja monipuolisena kirjoitteluna. Tämän jälkeen tunnelmat vaihtuivat toisiin ja
vuonna 1929 harmiteltiin hallituksen päätöstä, jonka mukaan joukot juhlisivat lippujuhlaa omilla paikkakunnillaan. Samalla murehdittiin, etteivät edes kaikki virastot enää osallistuneet liputtamiseen.
Uuden Suomen edistyksellinen layout toimi tämänkaltaisessa uutisessa mainiosti. Pääuutisille varatulle etusivulle oli yleensä painettu sarja kuvia sekä tarvittaessa myös niitä täydentävä kirjoitus. Usein pelkästään rivi
isoja kuvia ja iso otsikko riittivät antamaan juhlalle muista poikkeavan luonteen. Uutiskirjoituksien lisäksi päivän merkitystä voitiin käsitellä pääkirjoituksessa sekä vakinaisten pakinoitsijoiden palstoilla. Niinäkin vuosina,
kun aihetta käsiteltiin muuten matalalla profiililla, käsiteltiin sitä yleensä lehden pakinoissa,
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viikkokatsauksissa ja piirustuksissa. Monina vuosina juttujen rinnalla julkaistiin myös tunnettujen kulttuurihahmojen kirjoittamia juhlarunoja.
Miten Uusi Suomi sitten 16.5. juhlallisuuksia kuvasi? Tekstien sisältö voidaan karkeasti jakaa kolmeen osaan:
päivän tapahtumien kuvaamiseen, päivän merkityksien käsittelyyn sekä sodan muistojen kertaamiseen. Etenkin pakinoissa sivuttiin yleensä kaikkia näitä, mutta ajalle tyypillisesti myös uutiskirjoitukset saattoivat sisältää värikästä kieltä. Vuosien vieriessä juhlaa koskevien kirjoituksien sisällöt ja kirjoitustavat alkoivat selvästi
vakiintua.
Vapaussota osana kansallista kertomusta
”Historian sääntö on, että kansat saavat vapautensa ostaa veren hinnalla. Niin meillekin vapauden aamu koitti vasta vapaussodan verikenttien yli. (--) Tätä muistoa me juhlimme tänään.
Ja me juhlimme samalla kaiken sen työn, sen uskon, toivon ja rakkauden muistoa, joka tässä
maassa kautta sen pitkän yön on omistettu vapauden aatteelle odotettaessa sitä aamun koittoa, joka kymmenen vuotta sitten valkeni. (--)”
Pääkirjoitus 16.5.1928
Vapaussodan historiaa muisteltaessa ei pelkästään kerrattu sodan tapahtumahistoriaa vaan pyrittiin samalla
liittämään tapahtumat sekä kansalliseen kertomukseen että valkoisen Suomen identiteettiin. Kirjoituksissa
toistuivat ajatus vapaussodasta taisteluna läntisen vapauden, järjestyksen, puhtauden ja sivistyksen sekä
idän orjuuden, kaaoksen, saastaisuuden ja barbarian välillä. Vapaussodalla oli varmistettu isänmaan vapaus
ja kotien rauha. Itsenäisyys oli saavutettu suurin uhrauksin. Näissä puheissa ja kirjoituksissa sodalla oli paljon
syvemmät ja laajakantoisemmat syyt kuin kansallinen itsenäisyys tai sisäpoliittinen valtataistelu.
Vastapuolena nähtiin venäläiset, jotka olivat saaneet kieroudellaan huijattua osan suomalaisesta työväestöstä puolelleen. Pääkaupungissa työväenjohtajien petos oli huipentunut Helsingin taisteluun, jossa Viipuriin
paennut johto hylkäsi joukkonsa epätoivoiseen taisteluun saksalaisia vastaan. Helsingin taistelun 10-vuotismuistopäivänä Uusi Suomi kirjoitti pääkirjoituksessaan mm. ”(--) Ja varmaan on aika haalistanut niittenkin
onnettomien tuskan ja epätoivon, jotka tänä päivänä saivat katkerasti tuta, kuinka tunnottomat johtajat aivan epäinhimillisellä kyynillisyydellä olivat heitä vielä viime hetkessäkin pettäneet ja vastoin parempaa tietoaan totuuden salaten ja vääriä tietoja levittäen houkutelleet jo etukäteen toivottomaan taisteluun ja siitä
aiheutuvaan onnettomuuteen. Itse hyvissä ajoin kyllä pelastaen kurjan nahkansa, mutta jättäen petetyt kärsimään rikoksensa rangaistuksen.” Ajatus venäläisten ja johtajiensa huijaamasta työväestöstä tarjosi mahdollisuuden edes ohuen sillan sodan hävinneen kansanryhmän liittämiseksi unelmaan yhtenäisestä isänmaasta.
Valkoisen Suomen perinteen keskeisenä ylläpitäjänä toimineen Uuden Suomen kirjoituksien peruslinja oli,
että vapaussota oli käyty kodin, uskonnon ja isänmaan pelastamiseksi. Kansakunnan hyväksi uhrautuneiden
vapaussodan invalidien hyväksi kaupungin naisten myymät valkoiset kukat alleviivasit tämän symboliikan täydellisesti.
”Liput liehuivat, musiikki kaikui ja pojat ne marssi ... Ja aurinko heloitti niin herttaisen keväisesti, että koko Helsinki puki itsensä kevätasuun ja asettui sopivaan ja rauhalliseen paikkaan
katselemaan toukokuun 16:nnen päivän suurta juhlaa. Onhan nähty paraateja jo tässäkin
maassa, mutta tämä keväinen paraati on aina sama ja katsottava, sillä se tuo mieleen erään
suuren päivän vuodelta 1918.
Siitä päivästä lasketaan meidän vapautemme tositeolla alkavaksi, siitä päivästä puhutaan yhä
vieläkin ja sen päivän muistoja koetetaan elvyttää näinä keväisinä juhlapäivinä. Juhlallinen oli
tuntu valkoisella Helsingillä toukokuun 16 päivänä kuusi vuotta sitten, kun poikamme
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väsyneinä kuluneissa sarkatamineissaan marssivat paraatimarssia pääkaupungin katuja pitkin.
Taisi olla joukossa montakin Sven Duvaa, jotka tempussa tai toisessa hairahtuivat, mutta kukaan ei siihen kiinnittänyt huomiota.
Ja kun nämä harmaatakkiset, ahavoituneet pojat nyt taas tulivat, joko sydäntä sykähdyttävä
vihreä havunlehvä lakissa tai ilman, olimme me taas valmiit samaan tunnelmaan kuin kuusi
vuotta sitten. Ja tähän tunnelmaan tuli jotakin lisää, kun me näimme, miten paljon on tehty ja
päästy eteenpäin sinä aikana, jolloin me olemme olleet vapaa kansakunta.”
Juho ”Marssipäivä” 17.5.1924
Sarkatakkien ja saksalaisten muisto – pääkaupunki ja vapaussodan muistaminen
Vapaussodan tapahtumahistorian muistamisessa pääkaupungissa korostui 16.5.1918 koetun kertaaminen.
Pakinoissa toistettiin kuvausta siitä, kuinka synkän terrorihallinnon ahdistamana eläneet helsinkiläiset olivat
äärimmäisten onnen ja vapauden tuntein ottaneet vastaan sodan voittajana kaupunkiin marssineen talonpoikaisarmeijan. Sarkatakkien armeija ei ollut yhtenäisessä asussa eikä marssinut tahdissa, mutta siitä näki,
kuinka ”kansan parhaat ainekset” olivat suurin uhrauksin lyöneet idän vihollisen. Asetelmaa käytettiin kuvaamaan sitä, kuinka valkoisten voiton taustalla oli ollut suuri kansannousu. ”Se merkitsi, että Suomen kansa oli
todellakin ottanut kohtalonsa omiin käsiinsä ja seisoi, ollen valtakunnan keskuksen ja avaimen, valtakunnan
pääkaupungin haltijoina, valmiina varjelemaan valtakunnan vapautta ja itsenäisyyttä jokaiselta sitä uhkaavalta ulkonaiselta ja sisälliseltä vaaralta.”, kirjoitettiin vuoden 1919 pääkirjoituksessa.
Muistopäivien tapahtumia kuvatessa tätä kuvastoa käytettiin kahdella tavalla. Toisaalta sillä liitettiin yhteen
vapaussodan muisto ja suojeluskunnat sen perinnettä jatkavana kansanarmeijana. Toisaalta valkoisten urheaa mutta sekalaisesti aseistettua ja epätahdissa marssinutta armeijaa verrattiin 1920-luvun armeijan ja
suojeluskuntien hyvin aseistautuneisiin ja sotilaallisesti marssineisiin joukkoihin. ”Neljä vuotta on lyhyt aika.
Ja kuitenkin ehtii siinä ajassa paljon unohtaa ja paljon tulla uutta vanhan tilalle. Se armeija, joka jälleen tänään
marssii pitkin pääkaupungin katuja, ei ole enää ulkonaisesti sama kuin neljä vuotta sitten. Se on nyt hyvin
järjestetty, varusteltu ja koulutettu joukko. Ja jos siinä yhä vielä on sama henki kuin »ryysyarmeijassa» neljä
vuotia sitten, niin me, jotka tänään keräännymme katujen varsille, olemme tyytyväisiä.”, kirjoitti nimimerkki
Valentin vuonna 1922.
Muistopäivän paraateissa marssivat edelleen urheat, mutta nyt myös sotilaallinen isänmaallinen nuoriso.
Tästä olikin sitten lyhyt matka Runebergin ja Topeliuksen alulle saattaman kansallisen kertomuksen urheiden,
mutta omalakisten sotasankarien maailmaan. Nimimerkki Juuma totesikin 1922, että Helsingin kaduilla marssivat välskärinkertomuksen suomalaispojat. ”Uljasta on katsella reilua sotilasmenoa. Siinä lämpenee sydän ja
mieleen tulevat Välskärin kertomukset suomalaispoikain urotöistä, ja me kuvittelemme; vielä ne uusiinkin
urotöihin pystyvät, nämä samat pojat”
”(--)Sanotaan ehkä, että pääkaupungin vapautuksen muisto, ei tarjoa aihetta juhlia vapaussotamme tekoja, kun tämä vapautus tapahtui Saksan aseitten kautta. Meillä on kuitenkin suomalainenkin sankarihauta todistuksena pääkaupungin omasta osuudesta vapauttamistaisteluunsa. Riippumatta tämän osuuden sotahistoriallisesta merkityksestä on se isänmaallisesti
meille yhtä kallis ja arvokas kuin mikä muu vapaussotamme uhri hyvänsä. (--)”
Uuden Suomen Helsingin valloituksen kymmenvuotismuistoa käsitellyt pääkirjoitus tiivisti hyvin sen, miksi
Helsingissä vapaussodan muistamisessa korostui kansallisen muistamisen ulottuvuudet. Vapaussodan muistamisesta väitellyt Aapo Roselius on tuonut esiin, kuinka vapaussodan muistokulttuurissa korostui kansallisen
muistamisen rinnalla paikallisuus. Helsingin osalta ongelmana oli, että punaisen Suomen pääkaupunkina sisällissodan aikana olleesta kaupungista ei löytynyt suuria vapaussotureita. Helsinkiläisillä ei ollut samanlaisia
merkittäviä suojeluskuntajohtajia tai rintamakomentajia kuin monilla muilla paikkakunnilla ja alueilla.
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Helsinkiläisten suuria sankareita olivat vuonna 1918 ollut saksalaisia joukkoja komentanut von der Goltz sekä
Helsingin taisteluun osallistuneet kaupungin valkokaartilaiset. Heidän juhlapäivänsä oli nimenomaan Helsingin valloituksen vuosipäivä. Vuoden 1918 maailmanpoliittisten kiemuroiden ja kuningashaaveiden kaaduttua
saksalaisten liittäminen vapaussodan historiaan oli kuitenkin ongelmallista. Näin sekä 5-vuotisjuhlien ja 10vuotisjuhlien kirjoituksissa painotettiin, että saksalaisten apu oli ollut tärkeä, mutta että varsinaisesti voitto
oli ennen kaikkea valkoisen armeijan ansiota. Esimerkiksi pääkirjoituksessa kirjoitettiin 5-vuotismuistovuoden juhlaparaatin alla 16.5.1923 näin:
”Kenraali Mannerheimin juhlallinen tulo Helsinkiin valkoisen armeijan etunenässä toukokuun
kuudentenatoista päivänä viisi vuotta sitten merkitsi vapaussodan lopullista päättymistä. Ylipäällikkö saapui silloin hallitukselle esittämään virallisesti tiedon siitä, että valtakunta oli täydellisesti puhdistettu vihollisista, ja hänen voitokkaiden joukkojensa samalla kertaa tapahtunut marssi pääkaupunkiin tiesi rauhallisen elämän palautumista maahan.
Toista kuukautta aikaisemmin oli Helsinki saksalaisten apuuntulon kautta tosin vapautunut
punaisten vallasta ja samat avustusjoukot olivat karkoittaneet viholliset suuresta osasta EteläSuomea ennen valkoisen armeijan saapumista, mutta niillä tapahtumilla ei vapaussodan kulkuun ollut kuitenkaan ollut ratkaisevinta vaikutusta. (--)
Valkoinen armeija, jonka suurin osa oli vakaita kansanmiehiä, oli siis suorittanut sodan raskaimman ratkaisutyön. Kotoiset päälliköt olivat sitä ohjanneet ja johtaneet sen voitosta voittoon.”
”Kustaa” Mannerheim ja muut toukokuun 16. päivän sankarit
Toukokuun 16. päivänä pääkaupungissa juhlittiin vapaussodan kansallisia sankareita. Jos 1918 Uusi Suomi oli
käyttänyt palstatilaa enemmän eversti Aarne Sihvon kunnioittamiseen ja jättänyt Mannerheimin vähemmälle, korjasi lehti vahingon seuraavina vuosina korkojen kera. Jo vuonna 1919 muistopäivää kunnioitettiin
suurella Mannerheimin kuvauksella sekä tämän toimintaa ylistävillä kirjoituksilla. ”Kiitollisuudella on kansamme aina tunnustava, että sen tästäkin suuresta voitosta ensi sijassa on kiittäminen Valtionhoitaja Gustaf
Mannerheimia” -kirjoitti lehti etusivun Mannerheim-jutussaan. Rivien välistä voidaan helposti lukea, että kirjoituksessa paitsi kunnioitettiin Mannerheimin merkitystä vapaussodan voittajana, myös tuettiin häntä menossa olleessa valtiomuotokamppailussa. Joka tapauksessa valkoinen kenraali oli vuosina 1919–1929 muistojuhlan palvotuin sankari. Viisivuotismuistovuonna juhlakirjoittelun keskiössä oli itseoikeutetusti ”Kustaa
Mannerheim. Suomen vapauttaja-kenraali.”
”(--)Ei, kysymys on kansan kunniavelasta. Invaliideille tämä kunniavelka on suorittamatta.
Onko edes sen korot. Invaliidit ovat sankareita ja sankareina ovat kantaneet kärsimyksensä.
Mutta on sellaisia heidänkin joukossaan, jolle kärsiminen on raskastakin raskaampi. Sellaisia,
jotka ovat olleet vanhustensa ainoana turvana ja nyt ovat pakoitettuja näkemään heidän auttajansa avuttomaksi tultua joutuvan puutteeseen, kärsivän kurjuutta, olevan pakoitettuja turvautumaan ihmisten armopaloihin. Näitten vanhuksien lisäksi on avuttomia perheitä, joitten
huoltaja on hengellään maksanut kansansa vapaudet hinnan. Ja vapaaksi ostettu kansa, muistaako? Missä viipyy Innostuksen kevätmyrsky, joka kautta maan ravistaisi kansalaiset yhteiseen suureen kunnia-velanmaksuun, vaiteliaille, tyynesti ja ylpeästi kärsiville saamamiehille”
Olli ”Toukokuun 16. päivänä” 16.5.1924
Kuten jo aiemmin kerrottiin, oli olemassa myös yksi sankarijoukko, jonka muistaminen ei unohtunut niinäkään vuosina, kun juhlasta kirjoitettiin muuten vähemmän. Nimittäin vapaussodan invalidit. Uuden Suomen
pakinoitsijat muistivat joka vuosi muistuttaa kansalaisia invalidien uhrauksista ja hädänalaisesta tilasta. Kansallisen vapauden vuoksi terveytensä uhranneita miehiä ei saanut unohtaa. Valkokukka-keräyksestä
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kirjoitettiin ja muistutettiin aina ennen muistopäivää – ja päivän jälkeen julkaistiin kuvia valkokukkien myynnistä ja raportoitiin usein myyntituloksia. Esimerkiksi vuonna 1919 myytiin yli 60 000 kukkaa ja vuonna 1920
yli 40 000. Viimeistään vuosikymmenen puolivälistä lähtien kukkien myynnistä vastasi Valkokukkayhdistys ja
kukkia myytiin myös muillakin paikkakunnilla 16.5.-juhlallisuuksien yhteydessä. ”Älkäämme unohtako, että
toukokuun 16 päivä on myös vapaussodan invaliidien päivä. Olkoonpa kevät miten köyhä ja kylmä tahansa,
invalidien valkokukka kukkikoon kaikkialla kiitollisten mielten lämmön näkyvänä osoituksena.”, kirjoitti Olli
pakinassaan ”Juhlapäivä” 16.5.1926.
Oma valkoisen Suomen sankariryhmänsä oli luonnollisesti jääkärit. Ottaen huomioon, että lehtitaloon oli yhdistynyt myös aktivistien lehti taustaryhmineen, oli Uuden Suomen kirjoittelussa jääkärien osuus ainakin 16.5.
tapahtumien yhteydessä verrattain maltillista. Ei jääkäreitä kokonaan unohdettu, mutta kuitenkin. Välillä
huomiota kiinnitettiin myös jääkärien vaikeaan asemaan 1920-luvun Suomessa. Monilla nuoruus oli mennyt
sotapoluilla, jolloin koulut olivat jääneet käymättä. Näille yhteiskuntalla oli tarjota lähinnä verrattain huonopalkkaisia alempien upseerien virkoja armeijassa. Jääkäreiden kotiinpaluun 10-vuotisjuhlan yhteydessä
Uusi Suomi julkaisi nimimerkki ”kansalaisen” laajan kirjoituksen, jossa vaadittiin päättäjiltä toimenpiteitä,
että ” jääkärit saisivat sellaiset ansiomahdollisuudet tässä yhteiskunnassa, että he velkaantumatta voisivat
elättää itsensä ja perheensä ei ylellisyydessä, mutta saaden kuitenkin jokapäiväisen leivän”.
Uuden Suomen vapaussodan jääkäreitä ja veteraaneja käsitelleisiin kirjoituksiin liittyi usein myös erityinen
huoli ja järkytys valkoisten puolella taistelleiden työmiesten kohtaloista. Näistä kun monet olivat joutuneet
työpaikoillaan julkisesti katumaan osallistumistaan sotaan valkoisten puolella. Helsingin valloituksen ja toukokuun 16. päivän 10-vuotismuistopäivänä Uusi Suomi nosti pääkirjoituksessaan pöyristyneenä esiin sen,
että jopa Suomen Sosialidemokraatti kehtasi puolustaa valkoisten puolella sotineiden tai suojeluskuntaan
liittyneiden työläisten ”rääkkäämistä” työpaikoilla.
Suojeluskuntien ja armeijan juhla
”Eilinen juhlapäivä Helsingissä muodostui suuremmoiseksi osoitukseksi siitä, miten meidän
kansamme on varustautunut torjumaan sekä sisällisiä että ulkonaisia vihollisia vastaan vapauttaan, jonka se viime vuonna niin verisillä uhrauksilla itselleen hankki. Pääkaupungissa toimeenpannussa suuressa sotaväen ja suojeluskuntien paraatissa näyttäytyi, että kansamme itsenäisyydellä on syvät juurensa ja vankin turvansa kansakunnan parempien ainesten tajunnassa ja
kaikissa maamme äärissä elävässä tietoisuudessa, että isänmaan vapaus ja kotiemme rauha
ovat suurienkin uhrien arvoisia ja että nämä meidän kansallemme saadut kalliit edut ovat mahdolliset säilyttää vain siten, että kansalaiset itse kaikissa maamme osissa käyttävät voimansa,
työnsä ja varansa niiden turvaamiseksi.”
Pääkirjoitus 17.5.1919
Päivän merkitystä kuvattaessa sen nähtiin edustavan valkoisen Suomen keskeisiä arvoja. Vapaussodan
muisto velvoitti kansalaisia muistamaan synkät ajat ja tehdyt uhraukset. Keskeisenä arvojen vaalijana ja turvana esitettiin suojeluskuntaliike, jonka juhlana muistopäivä usein nähtiin. Suojeluskunnasta kirjoitettiin pääkaupungin ja muun maan yhdistävänä kansanliikkeenä. Tämän takia oli tärkeää, että muistopäivän juhlallisuuksiin osallistui joukkoja myös muualta Suomesta. ”Eilen jo saapui tänne suojeluskuntalaisia eri puolilta
maata ja tänään saapui lisää näyttämään ryhtiään huomisessa paraatissa. Pääkaupunki saa nähdä, että harmaatakkiset sotilaalliselta kasvatukseltaan ovat täysimittaista väkeä, tulkoot he sitten idästä tai lännestä.”
Satojen tai tuhansien muualta Suomesta tulleiden miesten joukko-osastot todella puhuivat kansanliikkeen
vahvuudesta. Uutisissa kerrottiin mihin kaikkiin koulurakennuksiin joukkoja oli sijoitettu sekä kuinka rummunpäristys, marssivat osastot ja reipas suojeluskuntameno näkyi ja kuului ympäri kaupunkia. Olipa Uudessa
Suomessa myös ”maaseutusuojeluskuntalaisille” suunnattua mainontaa. Kotona odottaville rouville kerrottiin löytyvät kauneimmat kankaat Helin & Granlundilta Mikonkadun ja Esplanadin kulmauksesta.
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”Kaupungilla ja varsinkin Läntisellä Viertotiellä, näkyi suojeluskuntalaisia ja sk.-osastoja. Töölön pallokentällä kohosi aamupäivällä laaja valkoinen telttameri, johon huomispäivän paraatiin osallistuvat sarkatakkisen armeijan osastot majoittuvat. Iltapäivällä vieri kentälle kuormaautoja toisensa jälkeen tuoden täytettyjä patjapusseja ja ruokatarpeita. Jo eilen saapui kaupunkiin toistasataa suojeluskuntalaista ja lähes kaksisataa lottaa, joiden kenttäkeittiörivi oli
järjestynyt kentän erääseen laitaan. Kentän vihreällä nurmikolla harjoittelivat Tammisalon pojat, harmaatakit häärivät majoituspuuhissaan ja leiriesikunnan herrat hoitivat järjestystä.
Osastot marssivat patjapussit olalla kaupunkiin päin, jossa ne viime yön olivat majoittuneet
Töölön Yhteiskoululla. Vasta ensi yöstä alkaa leirielämä. Tänään tuovat sotilasjunat suojeluskuntalaisten pääjoukot.”
Tapani, ”Valkoinen leiri” 15.5.1928
Vuodesta 1921 lähtien päivä oli virallisesti sotaväen lippujuhla, jolloin huomiota sai myös maan nuori armeija.
Kun paraatiin osallistui aina sekä armeijan että suojeluskuntien joukkoja, esitettiin nämä yhdessä oikeutetusti
toukokuussa 1918 kaupunkiin marssineen talonpoikaisarmeijan perillisinä. Nimimerkki Henriikki kirjoitti 1925
Viikon varrelta -osiossaan laajan katsauksen tästä sekä siitä, miten armeijan rooli korostui, kun itsenäisestä
Suomesta tuli lännen etuvartio idän vaaraa vastaan:
”Tänään on armeijan päivä. Lippujuhlaan sisältyy muisto siitä historiallisesta kevätpäivästä,
jolloin Suomen oma kansallinen sotajoukko ensi kerran marssi itsenäisen Suomen valtakunnan
pääkaupunkiin. Sen sotajoukon avulla oli saatu päättymään pitkän pitkät ja synkät kärsimysten
ajat, oli turvattu vapaus, jonka lunastamiseksi ei mitään hintaa oltu katsottu liian kalliiksi. Sanoin kuvaamattomin liikutuksen ja ylpeyden tuntein pääkaupungin isänmaallinen asujamisto
silloin otti vastaan harmaapukuisen, ahavoittuneen sankari joukon.
Nyt, armeijan päivänä Suomen sotajoukko on suurimmalla osallaan toinen kuin silloin. Suuret
maineteot, uhraukset ja sankariuden sädekehä eivät siihen välittömästi liity innostusta sytyttävänä. Mutta kansan huomion ja rakkauden armeija tälläkin hetkellä ansaitsee. Nyt näyttää
siltä kuin Suomi entistä enemmän ja raskaammin joutuisi suorittamaan vartiotehtäväänsä lännen ja idän rajalla, sitä mukaa kuin läntisessä naapurimaassamme puolustustahto ja puolustuskyky herpaantuvat. (--) Tiedämme, että puolustuslaitoksemme ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii valtiolta ja sen yksityisiltä alamaisilta melkoisia uhrauksia, joita ilman elämä ehkä
joissakin suhteissa tuntuisi helpommalta. Mutta tiedämme myös, että sikäli kuin puolustuslaitoksemme heikkenee, sikäli lisääntyy vaara, että menetämme kaiken, vapautemme, kansallisen olemassaolomme, monien sukupolvien työn ja' kehityksen tulokset. (--) Puolustuslaitos,
olemassaolomme turva, saakoon siis puolestaan kansalta kaikkea sitä tukea, mitä se tarvitsee.
Ei ainoastaan aineellista tukea, vaan myös sitä myötätuntoa ja rohkaisua, jota se tarvitsee voidakseen hyvin tehtävänsä täyttää. (--).”
Siinä missä suojeluskuntajoukkojen merkitystä painotettiin kansanliikkeen näkökulmasta, kirjoitettiin armeijasta sen sotilaallista voimaa ylistäen. Tällainen kirjoittelu korostui sitä mukaa, kun mukaan saatiin näyttävämpää kalustoa. Ennen kaikkea kyseessä oli kuitenkin sotamiesten juhlapäivä. ”Pyydämme täten kohteliaimmin ilmoittaa, että jos tänään näette hiuskarvan tai tomuhiukkasen tai lampunkäryn kulkevan pääkaupungin kadulla, niin se olemme vain me. Tai joku muu siviilimies. Tänään on näet se suuri sotapoikien ja
merisotapoikien ynnä korpraalien, kersanttien ja muitten korkeampien sotaherrojen suuri ja ihana paraatipäiva ja silloin siviilimiehet saavat tuntea elävänsä jokseenkin kuin ei mitään.”, kuvaili tunnelmaa Olli pakinassaan ”Sotapoikien päivä” 16.5.1926.
”Seisoa tämän kansan vapauden ja itsenäisyyden turvana, siinä ajatus, jolle suomalainen sotilas ja suojeluskuntalainen on uskollisuudenvalansa vannonut.”, puhui presidentti Relander paraatijoukoille 16.5.1925.
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Kaiken kaikkiaan toukokuun 16. päivä oli sotilaiden juhlapäivä. Suojeluskuntien ja armeijan joukko-osastot
marssivat rintarinnan isänmaan turvana. Tästä muistutti myös Relander: ”Niissä riveissä, jotka tänään tämän
torin täyttävät, seisovat rinnakkain miehet eri maakunnista, eri luokista ja eri kieliryhmistä. Side, joka heidät
liittää yhdeksi kokonaisuudeksi, on yhteinen rakkaus yhteistä isänmaata kohtaan.”
Se, että päivä oli rinnakkain armeijan ja suojeluskuntien juhlapäivä, tarjosi ulospääsyn siitä vaikeasta asetelmasta, johon jouduttiin, kun 1927 paraatin vastaanottajaksi päätyi presidentin sairastumisen johdosta sosiaalidemokraattinen pääministeri Väinö Tanner. Uuden Suomenkin julkaisemassa paraatipuheessaan hän jätti
suojeluskunnat mainitsematta sekä korosti armeijan merkitystä itsenäisyyden ja tasavallan puolustamisessa:
” (--) Tänään, vietettävä armeijan lippujuhla olkoon muistuttamassa maan puolustusvoimia niiden velvollisuuksista. Velvollisuutensa tunnollisesti täyttäessään no valmistautuvat tarvittaessa suorittamaan sen mitä
kansa yksimielisesti niiltä odottaa, maan itsenäisyyden ja vapauden suojaamisen. Suomen nuori itsenäisyys
ja sen kansanvaltainen hallitusmuoto olkoot aina puolustuslaitoksen sydäntä lähellä. (--)”
Keväinen helsinkiläisten ja nuorison kansanjuhla
”Tänään on armeijan päivä, liehuvien lippujen, reippaitten poikien, isänmaan keväisien muistojen päivä.”
Olli ”Toukokuun 16.päivänä” 16.5.1924
Muistopäivän tapahtumien kuvauksien laajuudet vaihtelivat useiden sivujen pituisista pikkutarkoista tapahtumauutisoinneista lyhyisiin parin kappaleen teksteihin. Yleistä kuitenkin oli, että niissä rakennettiin kuvaa
keväisestä kansanjuhlasta. Superlatiiveja ei turhaan säästelty. Elävästi kirjoitetuissa kuvauksissa aurinko paistoi, koko kaupunki oli liikkeellä ja joukot marssivat komeasti läpi juhlaliputetun pääkaupungin. Ilman täytti
marssimusiikki, rautakenkien yhteen tahtiin käynyt marssi sekä kansanjoukkojen hurraa-huudot.
”Kyllä helsinkiläinen sentään vieläkin mieluummin menee paraatiin. Kun nyt vain ei sotketa
samaan puheeseen katunäytelmiä, jotka tietysti, mikä taas lankeaa luonnostaan, vievät voiton. Ihana sää, todella ensikertainen tänä keväänä, suosi uljasta näytelmää. Sirot valkopukuiset neitoset tekivät varmaankin hyviä kauppoja invalidien hyväksi, sillä kauniilla ilmalla, auringon paistaessa ja sotilasmusiikin kaikuessa helsinkiläinen on maailman herttaisin ihminen
Voimme lopettaa niinkuin koulupoika, saadessaan kuukausilomapäivän iltana käydä nukkumaan: Voi kun ois joka päivä toukokuun 16:s.
Nimimerkki Juuma ”Toukokuun 16:s” 1922
Erityisen tärkeää oli, että muistopäivän juhlallisuudet välittivät valkoisen Suomen sanomaa tuleville sukupolville. Jo aiemmin lainatussa 17.5.1919 pääkirjoituksessa kiiteltiin laajasti tulevaisuuden kannalta olleen onnellista, että juhlallisuuksiin oli osallistunut ”monituhatlukuinen” kansa- ja oppikoulunuorison joukko. ”Sellaiset tapaukset, kuin oli eilinen juhla, eivät voi olla jättämättä lasten ja nuorten mieliin pysyviä vaikutuksia,
joista on oikeus toivoa, että ne ajan tullen näyttäytyvät tosityössä, milloin isänmaan kutsu kuuluu meidän
jälkeisillemme sukupolville”. Porvarillisen leirin pitkän aikavälin tavoitteena ollut kansallisen yhtenäisyyden
palauttamisen toivottiin tapahtuvan nousevan polven kautta. Tätä tavoitetta sivuttiin myös esimerkiksi
vuonna 1922 päivien yhteydessä julkaistussa Mannerheimin lastensuojeluliiton toimintaa tukeneessa kirjoituksessa ”Viettäkäämme suurten päivien muistoa rakkauden töillä.” Laajassa kirjoituksessa todettiin, että ”
Se taistelu, joka neljä vuotta sitten käytiin, oli ankara ja katkera, ja haavat, jotka silloin lyötiin, eivät ole vieläkään arpeutuneet, mutta pohjana sille taistelulle oli rakkaus. Rakkaus vapauteen ja isänmaahan, rakkaus kansaan ja sen nousevaan polveen. (--) Taistelun voitokkaan päättymisen muistopäivää vietetään paraiten rakkauden töillä, teoilla, jotka tarkoittavat haavojen parantamista ja kansan eheyttämistä. Sillon on toiminta
etupäässä kohdistettava lapsiin, niihin, jotka tulevat täällä elämään sen jälkeen, kun tämä rikkinäinen ja katkeroitunut sukupolvi on painunut hautaan.”
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Vuoden 1918 muistamisen kiistat
”(--) Valkoinen rintama on tullut pilkaksi. Vapaussodan muistojen juhlimista pidetään eräillä
porvarillisillakin tahoilla miltei rikoksellisena. Porvarillinenkin puolue voi alentua tekemään
n.s. lehmäkauppoja isänmaan vapauden verivihollisten kanssa. (--)”
Pääkirjoitus 16.5.1928
Aurinkoisen kansanjuhlan innostuneessa kirjoittelussa vältettiin ymmärrettävästi porvarillisen leirin sisäisten
kiistojen käsittelyä, paitsi jos ne liittyivät suoraan vapaussodan muistamiseen. Käytännössä näissäkin tapauksissa kyseessä oli yleensä sosialidemokraatteja tai yleisemmin työväestöä kohtaan tehdyt myönnytykset tai
valtiomuotokiistan jälkikaiut. Porvarillisen leirin muistokulttuurin säröjen ainoita näkyviä viitteitä oli nimimerkki Henrikin Helsingin valloituksen 10-vuotispäivän yhteydessä julkaisema kirjoitus, jonka kärki oli toki
sosiaalidemokraatteja vastaan, mutta jossa tölväistiin myös Maalaisliittoa. Jälkimmäisistä Henrikki totesi,
että ”Ikävä kyllä näyttää maalaisliittolainenkin sanomalehdistö tehneen itsensä syypääksi sillä taholla niin
tavalliseen harkitsemattomuuteen, kun arkaluontoisista poliittisista asioista on kysymys.” Maalaisliittolaiset
lehdet kun olivat julkaisseet lukuisia kirjoituksia, joissa oli todettu, että ”sitä mukaa kuin saksalaiset joukot
lähestyivät Helsinkiä, alettiin myös harjoittaa monarkistista kehoitusta, ja tyrkytti Saksa näitä monarkistisia
aatteitaan kytkeäkseen Suomen Saksan yksinvallan kohtaloihin. Tämäntapainen valtiollinen suunnitelma se
muka sai saksalaiset maahamme, joten mikään hyväntekeväisyys ei yksinomaan ollut kysymyksessä.” Eikä
tässä kaikki. Maalaisliittolaiset lehdet olivat väittäneet, että ”Suomesta oli tulossa Saksan vasallivaltio. Ainoastaan sallimus pelasti Suomen vapauden ja riippumattomuuden”! Nämä kirjoitukset iskivät ilkeästi Uuden
Suomen ja Kansallisen Kokoomuksen syntytaustaan, minkä takia vastareaktio oli suora. Henriikki kaivoi esiin
Alkion saksalaisia myötäilevän lausunnon kesäkuulta 1918 ja totesi, että tuolloin äänessä oli ollut valtioviisaus.
Uuden Suomen itsestään selvä vastustaja oli äärivasemmisto ja itärajan takaa vaikuttaneet bolsevikit. Suhtautuminen sosiaalidemokraatteihinkin oli varauksellinen ja ajoittain näiden pää-äänenkannattajan kanssa
käytiin vuoden 1918 muistamiseen liittyvistä asioista kärkevääkin sanasotaa. Erityisen kiivaasti vastattiin vasemmistolehtien ajoittain esille nostamiin terrorisyytöksiin. Esimerkiksi sodan alkamisen 6-vuotismuistopäivänä 28.1.1925 Olli vastasi vasemmistolehdissä valkoiseen armeijaan kohdistuneisiin syytöksiin iskemällä kynällä takaisin ”Pelätkää ja vaviskaa sitä armeijaa, te punaiset, nahkanne pelastaneet kansanviettelijät, jotka
veljesveren painamaa omaatuntoanne yritätte vaientaa valheellisilla syytöksillä valkoisia kohtaan, jotka rautaisella kädellä ehkäisivät turmion, johon Suomen kansa oli kokonaisuudessaan syöksymässä.”
Samanlainen sanasota jatkui myös vapaussodan alkamisen 10-vuotismuistotapahtumien yhteydessä. Tuolloin Olli kertoi Suomen Sosialidemokraatin kirjoittaneen, että vapaussota oli ollut täysin tarpeeton, koska
venäläiset olivat tunnustaneet Suomen itsenäisyyden. Tähän Olli vastasi 29.1.1928 listaamalla venäläisten
sotilaiden pahat teot 1917–1918 sekä korostamalla, ettei sosiaalidemokraateilla ollut edes vaikean elintarvikepulan aikanakaan kiirettä saada venäläisiä pois Suomesta. ”Jos asia heistä olisi riippunut, ryssä olisi maassa
vielä tänä päivänä” iski Olli sanan säilällä ja totesi ”Sille osalle Suomen kansaa, jolle pää-asiana ei ollut Pietarin
turvallisuuden suojeleminen vaan oman isänmaan ja sen asujanten turvaaminen, ei ryssien lähtö ollut mikään
»ajan» kysymys. se oli käynyt pakoittavaksi hetken kysymykseksi. Sen mukaan toimittiin. Ryssät saivat äkkilähdön vallankumoukselliseen Pietariinsa ja Suomi syö nyt omaa leipäänsä ja suorittaa kevätkylvönsä ryssäläisten pistinten estämättä.”
Helsingin taistelun 10-vuotismuistopäivänä asiaan palattiin Uuden Suomen pääkirjoituksessa, jossa kirjoitettiin pöyristyneenä, että ”Nyt vaaditaan eräillä tahoilla, ettemme me saisi juhlien muistella pääkaupungin vapauttamista enempää kuin vapaussodan uhreja, voittoja ja muistoja yleensäkään. Meidän pitäisi olla aivan
kuin kymmenen vuotta sitten ei olisi mitään tapahtunut, ettemme loukkaisi niitten tunteita, joille asiain silloinen loppupäätös oli pettymys, emme ärsyttäisi heitä ja repisi auki heidän haavojaan” ja jatkoi ”Tällaiset
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vaatimukset ovat luonnottomia eikä niihin millään ehdolla voida suostua. On luonnotonta vaatia, että kansa
unohtaisi oman historiansa.” Pääkirjoituksessa alleviivattiin, että kymmenvuotismuisto oli merkittävä osa
kansallista itsetietoisuutta ja siihen liittyvää uhrivalmiutta. ”Tähän puolustushenkeen kuuluu kymmenvuotismuistojen kunnioittaminen niin ehdottomasti, ettei se ilman sitä olisi mahdollinen.”
Myös vapaussodan muistojuhlien sisältöihin tai esimerkiksi muistomerkkikiistoihin liittyvään vasemmistolehtien kirjoitteluun vastattiin kovin sanoin. Erityisesti kirjoittelu kärjistyi, kun sosiaalidemokraatit olivat nousseet hallitusvastuuseen 1926. Tästä voidaan mainita erityisesti vuoden 1927 armahduslakikiista, sosiaalidemokraattisen hallituksen suhde muistopäivään 1927 sekä myöhemmin armeijan lippupäivän muuttaminen
paikalliseksi juhlaksi 1929.
”Kansa vaati Barrabasta ja sai hänet”, kirjoitti nimimerkki ”Karho” Helsingin valloituksen muistopäivänä
13.4.1926. Kuvatessaan perinteisen vanhankirkon puistossa järjestetyn muistojuhlan tunnelmia hän nosti
vastakohdaksi eduskunnan hyväksymän armahduslain. Juhlapäivän alla oli päästetty vapaalle ”toista tuhatta
kansalaista, samoja jehuja, jotka vielä 9 vuotta sitten huhtik. 12 päivänä, taistelivat kaikin voimin tämän maan
itsenäiseksi ja tämän kansan lainturvaan pääsemistä vastaan surmaten ja kiduttaen jokaista, kenen tiesivät
maan vapauden ja itsenäisyyden puoltajaksi. Nämä sankarit olivat siis nyt juhlapäiväksi vapautettavat, koska
toiset sankarit, verensä ja henkensä maan hyväksi uhranneet, eivät voi juhliimme osallistua”. Armahdus itsessään ei ehkä olisi herättänyt näin suuria tunteita, ellei siihen olisi liittynyt pääministeri Tannerin puhetta
eduskunnassa, jossa hän kertoi hallituksensa pyrkivän luomaan ”umpeen vuoden 1918 muistot”. Uuden Suomen näkökulmasta tämän tulkittiin tarkoittavan nimenomaan vasemmiston syntien unohtamista. ”Vuoden
1918 muistojen umpeenluominen ja »kuilun täyttäminen» merkitsee vasemmiston sanakirjassa sitä, että valkoisella taholla nöyrrytään, peräännytään ja hyvitellään. Juovan täyttämisen ehtona näyttää olevan kuinka
monta kertaa se onkaan saatu kokea se että yhteiskunnan pelastajien suorastaan on pyydettävä anteeksi (-)”, kirjoitti Henrikki Viikon varrelta-pakinassaan 17.4.1927.
Kenties maailmanhistoriallisestikin ainutlaatuinen tapahtuma nähtiin, kun vain kuukausi edellisestä kirjoituksesta toukokuun 16. päivän paraatin otti vastaan sisällissodan hävinneen osapuolen perintöä edustanut sosiaalidemokraattien puheenjohtaja, pääministeri Väinö Tanner. Alun perin paraatin piti vastaanottaa presidentti Relander, mutta hänen sairastuttuaan tehtävä lankesi pääministerille. Uuden Suomen uutisoinnissa
muistopäivän vietto huomioitiin normaalisti kuvin ja kirjoituksin. Tannerin todettiin hoitaneen tehtävänsä
”kaikin puolin moitteettomasti”, mutta muuten kamppailu vuoden 1918 tapahtumien muistosta jatkui kiivaana sosiaalidemokraattien kanssa. ”Hallituksen mielenosoitus” -otsikoi Uusi Suomi pistävän juttunsa, jossa
kerrottiin ministerien boikotoineen juhlallisuuksia. Samalla lainattiin Suomen Sosialidemokraatin edellisen
päivän kirjoitusta, jossa juhlan todettiin olevan ”maamme työväkeä loukkaava” ja että työväestön suhtautuminen siihen ei ollut muuttunut, vaikka Tanner pääministerinä osallistuikin juhlallisuuksiin. ”Kun kerran sosialidemokraatit ovat havainneet soveliaaksi käydä hallitsemaan tätä Suomen porvarillista yhteiskuntaa, niin
on heidän maassa oltava maan tavalla.”, muistutti Uusi Suomi ja jatkoi ”Muuten täytyy ihmetellä, että sosialidemokraattien kilpaillessaan kommunistien kanssa kansanjoukkojen luokkavihan kiihoittamisessa täytyy
käyttää armeijan lippujuhlaa yhtenä valttina. Antaisivat toki tämän isänmaallisen juhlan olla tuon kilpailevan
kiihoituksen ulkopuolella.”
Olli jatkoi pakinassaan samasta aiheesta kirjoittaen, että Tannerin kaltainen kansalaisrohkeus oli käynyt kalliiksi monille köyhemmille työläisille. ”Tavallinen työläinen, joka on ottanut osaa vapaussotaan valkoisen armeijan riveissä tai myöhemmin on tahtonut turvata valtakunnan vapautta kuulumalla suojeluskuntaan, rangaistaan näistä rikoksista siten, että sosialistiset järjestöt estävät häneltä pääsyn työmaille ja järjestävät häntä
vastaan ajojahdin, minne tahansa hän ilmestyykin.” Olli muistutti, että työväenjärjestöt vaativat näiltä erehtyneiltä vielä 500 markan sakkomaksua ja anteeksipyyntöä julkisessa sanomalehdessä. Paljonkohan Tanner
joutui maksamaan synneistään, Olli kyseli.
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Sanasota jatkui kymmenvuotismuiston juhlallisuuksien yhteydessä. Jo Helsingin taistelun muistopäivän yhteydessä Henriikki totesi Viikon varrelta-kirjoituksessaan, kuinka Suomen Sosialidemokraatti oli jälleen julkaissut useita kirjoituksia, joiden ”yhteisenä tarkoituksena on ollut häväistä sekä Helsingin vapauttanutta
saksalaista apujoukkoa että niitä saksalaisia »suomentaistelijoita», jotka heille annettua kutsua noudattaen
ovat saapuneet tänne muistojuhlaan osallistuakseen.” Henriikki totesi, että näin ”Sosialistipuolueen pää-äänenkannattaja” jatkoi samaa vaarallista ”kiihoitustyötä” kuin sen edeltäjä Työmies kymmenen vuotta aikaisemmin. Hän muistutti, että ” On historiallinen tosiasia se, että ilman valkoisen armeijan voittoa, jota Helsinkiin ja Etelä-Suomeen nähden saksalainen apujoukko tehokkaasti joudutti, olisi Suomi joutunut bolshevismin
temmellyskentäksi ja täällä olisi hukutettu vereen ja häviöön kaikki se suomalainen viljelys, jonka kansamme
omisti vuosisatojen kalleimpana perintönä.” Jos punaiset olisivat voittaneet, oli Suomea odottanut Georgian
ja punaisia menshevikkien kohtalo. Lisäksi saksalaisten hyökkäys oli pelastanut pääkaupungin venäläisten
tykkitulelta, muistutti Henriikki ja jatkoi ”Näitä tosiasioita pitäisi sosialidemokraattien ajatella ja tunnustaa,
sillä eiväthän ne kumminkaan kieltämällä ja häpäisemällä muutu toisiksi, kuin miksi historia ne on tehnyt.”
Kymmenvuotisjuhlallisuuksien pitkässä pääkirjoituksessa 16.5.1928 asiaa käsiteltiin jälleen laajasti ja kansallisen sovun lähtökohdat paalutettiin selvästi: ”Sovinto, joka ostettaisiin sankarien muiston ja kansan kunnian
hinnalla, olisi häpeällisin rikos, minkä kansa voi tehdä. Se olisi kalliisti lunastetun vapauden heittämistä tuuliajolle. Sovinnon ehtoja eivät saa sanella ne, jotka kymmenen vuotta sitten taistelivat maan vapautta vastaan, eivätkä ne, jotka yhä edelleen valmistautuvat kavaltamaan isänmaansa. Ei auta mitään sanoa: rauha,
rauha, vaikkei rauhaa olekaan. Ja sovinto ja rauha on mahdollinen vain sillä pohjalla, joka laskettiin kymmenen vuotta sitten ja jota me tänään juhlimme. (--) Valkoisen armeijan sotilaat eivät tunne vihaa niitä onnettomia vastaan, jotka tunnottomia johtajiaan seuraten kantoivat asetta isänmaataan ja maan laillista hallitusta
vastaan, vaan syvää sääliä. Heiltä ei vaadita julkisia eikä salaisia anteeksipyyntöjä, ainoastaan rehellistä isänmaallista mieltä. Mutta valkoisella armeijalla on edelleen ja aina oikeus vaatia, että kalkki yhteistyö isänmaan
vihollisten kansaa on lopetettava ja että maan hallitusvaltaa ei ole pilkkahinnasta kaupiteltava.”
Seuraavan päivän pääkirjoituksessa aiheeseen palattiin ihmettelemällä, miksi 1918 väärälle puolelle erehtyneet eivät vieläkään suostuneet liittymään yhteiseen isänmaalliseen rintamaan:
”Muistojuhlia vietettäessä on koetettu, mikäli mahdollista, unohtaa se tosiasia, että kansallemme ei ollut suotu onnea yhtenäisenä ja yksimielisenä käydä siihen suureen, sen historiassa
ainutlaatuiseen taisteluun, joka lopulta toteutti kauvan unelmoidun ja haaveksitun valtiollisen
vapauden unelman. Juhlia ei ole voitu jättää viettämättä, koska sillä olisi kielletty vapaussodan
ratkaiseva merkitys valtiolliselle riippumattomuudellemme ja häväisty yhtä kansamme historian kaikkein kauneimpia muistoja. Mutta toivossa, että itsenäisyytemme toteuttamisen
muisto vähitellen aikain kuluessa kokoaisi ympärilleen yksimielisen kansan, ja haluten välttää
kaikkea, mikä voisi vaikuttaa hajoittavasti ja repivästi, on vapaussodan kymmenvuotisjuhlia
kaikkialla vietetty sovinnollisessa ja kokoavassa hengessä. Valitettavasti ei tämä hienotunteisuus ole saanut mitään tunnustusta osakseen siltä taholta, jolla kymmenen vuotta sitten hairahduttiin taistelemaan itsenäisyytemme toteuttamista vastaan, vaan ovat vasemmiston lehdet, ei vain kommunistiset, vaan myöskin sosialidemokraattiset, viimeksimainitun suunnan
pää-äänenkannattajaa myöten, koko vuoden alkupuoliskon täyttäneet palstansa vapaustaistelumme muistoa pilkkaavilla ja häpäisevillä kirjoituksilla. Sillä taholla ei ole jaksettu nähdä
noissa kansamme tulevaisuudelle perustavaa laatua olevissa tapahtumissa muuta kuin työväenluokan häviö jossakin luokkataistelun vaiheessa. (--) Mutta tämä asenne ei voi ajan mittaan
kestää. Sitä myöten kuin aikaa kuluu ja henkilöt vaihtuvat, täytyy historiallisiin tapahtumiin
liittyvien, vähemmän mieluisten muistojen keinotekoinen esillevetäminen jäädä syrjään ja jälelle jäävät suuret historialliset tosiasiat sellaisinaan ja niiden joukossa ensimmäisenä se, että
valtiollinen vapautemme ja itsenäisyytemme oli vain ase kädessä taistellen toteutettavissa ja
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että koko kansallemme, yksin sen vasemmistollekin, oli onni, että taistelu päättyi niinkuin se
päättyi(--)”
Pääkirjoituksessa lainattiin vielä piispa Gummeruksen juhlallisuuksien yhteydessä pitämää sovinnolliseksi koettua puhetta, jossa haaveiltiin menneisyyden myrkyn poistumisesta kansakunnasta ja sisäisestä yhtenäisyydestä. ”Tällainen ylevämielinen ja jalohenkinen katsantotapa saakoon vastaisuudessa entistä suuremman sijan kansamme keskuudessa. Heti se ei tule tapahtumaan, mutta olemme puolestamme vakuutetut siitä, että
vuosikymmenien mukana kansamme oppii unohtamaan sen, mikä eroittaa, ja entistä suuremmassa määrässä
etsimään sitä, mikä yhdistää. Silloin on vähitellen toteutuva se vapaan, yksimielisen kansan näky, joka kymmenen vuotta sitten, niinkuin eilisessä puheessa lausuttiin, nousi eteemme ja joka edelleenkin parhaimpina
hetkinämme ihanteena häämöittää mielissamme.”
Vuonna 1929 suuri kansanjuhlan tuntu loisti poissaolollaan. Uusi Suomi huomioi tapahtuman aiempaa suppeammin, eikä 16.5. mahtunut enää edes etusivun kuvitukseen. Itse tapahtuma oli samoin ollut aiempia vuosia pienimuotoisempi. Taustalla oli Mantereen hallituksen ”säästösyistä” tekemä päätös, että jokainen suojeluskuntien ja armeijan joukko-osasto viettäisi juhlapäivää omalla paikkakunnallaan. Näin Helsinkiin ei perinteiseen tapaan virrannut joukkoja kaikkialta Suomesta. Matala profiili näkyi myös laimeana liputuksena
sekä siinä, etteivät liikkeet ja virastot enää sulkeneet oviaan juhlallisuuksien ajaksi. Helsinkiläisin voimin järjestetty paraati marssi perinteiseen tapaan Esplanadilla, mutta Senaatintorin juhlallisuudet oli jätetty ohjelmasta pois. Kaiken edellä esitetyn jälkeen on kiinnostavaa huomata, että 16.5. numerossa juhlien alasajoa
kritisoitiin vain nimimerkki ”kansalaisen” yleisökirjoituksessa. Kirjoittaja ihmetteli, miten tärkeästä isänmaallisuutta kohottaneesta tapahtumasta oli voitu luopua ”rahallisista syistä”. Istuva hallitus oli tehnyt sen, mihin
edes sosiaalidemokraattien hallitus ei katsonut voivansa ryhtyä. ”Miten on tällainen hämmästyttävä toimenpide ylimalkaan lainkaan selitettävissä?”, kirjoittaja ihmetteli.
Uuden Suomen toimitus sivusi asiaa vasta 17.5. numeron ”Muut lehdet”-palstalla. Vasemmistolainen Svenska
Pressen ja Suomen Sosialidemokraatti olivat nimittäin innostuneet kehumaan juhlallisuuksien supistamista.
Svenska Pressen oli jopa kirjoittanut, ”ettei toukokuun 16 päivä koskaan voi tulla miksikään kansalliseksi juhlapäiväksi ja sen vuoksi on parasta, että se vietetään vaatimattomasti.” Uuden Suomen mukaan tämä oli tulkittava, niin ”että jos tämä juhla vietettäisiin juhlallisesti niin se voisi loukata niitä, jotka aikoinaan olivat taistelemassa Suomen itsenäisyyttä vastaan. Eikä niiden tunteita tietenkään saa loukata, muista viis.” Toimituksen kirjoituksesta on luettavissa hämmennystä, sillä juhlallisuuksien alasajo oli vain vuosi suurien kansanjuhlien jälkeen ajanut Valkoisen Suomen perinteen vaalijat puolustuskannalle. Mielenkiintoista on, ettei hallituksen päätöstä arvosteltu kuin epäsuorasti. Toimitus lopetti nimittäin vasemmistolehtien kirjoittelua kauhistelleen juttunsa toteamukseen: ” Hallituksen toimenpide on siis kyllä määrätyllä taholla saanut hyvin lämpimän vastaanoton. Onko se hallitukselle erikoisen imartelevaa, siitä voidaan tietenkin olla eri mieltä.”
Toukokuun 16.päivän juhlinnan perussanoma
Kaiken kaikkiaan 16.5. oli selvästi Uuden Suomen väelle valkoisen Suomen keskeinen merkkipäivä. Toisaalta
joidenkin vuosien merkillepantavan vähäinen uutisointi sekä horjunta vapaussodan muistopäivä/armeijan
lippujuhla -uutisoinnin välillä kertoo, ettei juhlapäivä saavuttanut täysin vakiintunutta asemaa sekä ettei vapaussodan muistamisen muodot ja sisällöt olleet täysin riidattomia porvarillisella puolellakaan. Joka tapauksessa muistopäivän juhlallisuuksien kuvaukseen osallistuttiin valkoisen Suomen rakentamiseen. Tapahtumalla oli selvä viesti koko kansalle. Omille se oli vapauden juhla ja horjuville se oli kutsu kansanliikkeen riveille. Etenkin äärivasemmistolle ja naapurimaan bolsevikeille tilaisuudella lähetettiin myös suora viesti: Valkoinen Suomi oli voimissaan. Pakinoitsija Valentin alleviivasi viestin vuonna 1922 näin:
”(--) Jälleen tänään kokoontuvat helsinkiläiset katujen varsille katsomaan armeijan marssia,
kuulemaan soittoa ja paljastamaan päänsä Maamme-laululle. Ja varmaan he poistuvat
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koteihinsa uusina ihmisinä, jotka ovat taas saaneet elää uudelleen ne hetket, jotka neljä vuotta
sitten lähtemättömästi painuivat heidän mieliinsä.
Ja tulkaa tekin epäuskoiset, jotka ravistelette päätänne ja horjutte, tulkaa tekin seisomaan
muun kansan joukkoon. Ehkä te silloin saatte nähdä ja tuntea sellaista, joka liittää teidät eläköötä huutavien suureen laumaan.
Ja kommunistit, tulkaa tekin katsomaan, kuinka valkoinen Suomi yhä vielä välähyltää sapeliaan
kirkkaassa auringonpaisteessa ja lyö rautaisen korkonsa katukiviin niin että kalskahtaa. Tulkaa
katsomaan kuinka valkoinen Suomi yhä vielä uskaltaa luottaa itseensä.
Ja katsokaa tekin täällä olevat ulkomaalaiset, tekin siellä punalippuisessa talossa, kuinka marssii Suomen sotaväki, kuinka pienikin voi olla voimakas silloin kun se on yksimielinen eikä
unohda neljä vuotta sitten saamaansa perintöä.”
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Itsenäisyyspäivä 6. 12. – kompromissista kansallispäiväksi
Siinä missä toukokuun 16. päivä oli itseoikeutetusti Uuden Suomen edustaman porvarillisen valkoisen Suomen juhlapäivä, oli lehden ja sen taustajoukkojen suhde joulukuun 6. päivän merkitykseen hieman ristiriitainen. Itsenäisyys ja isänmaallisuus toki olivat liikkeen keskeisiä arvoja, mutta oliko valittu kansallispäivä oikea?
Etenkin, jos kansallista yhtenäisyyttä haluttiin rakentaa valkoisen Suomen vaaliman itsenäistymiskertomuksen ja vapaussotatulkinnan kautta. Joka tapauksessa itsenäisyyspäivän viettäminen alkoi vuonna 1919 ja seuraavien kymmenen vuoden aikana syntyi monia niistä perinteistä, jotka hallitsivat juhlapäivän viettoa vuosikymmenien ajan, ja joista monet kuuluvat edelleen itsenäisyyspäivän juhlaperinteeseen.
Seuraavaksi tutustumme siihen, miten Uusi Suomi oli mukana rakentamassa itsenäisyyspäivään liittyviä mielikuvia ja juhlatapoja sekä siihen, minkälaista isänmaallisuutta ja kansallista kuvastoa lehti itsenäisyyspäivän
kautta pyrki rakentamaan. Aiheen monimutkaisuudesta kertoo se, että luvussa tutustumme myös tilanteeseen, jossa Uusi Suomi oli kommunistien kanssa samassa rintamassa kaatamassa lakia itsenäisyyspäivän viettämisestä.
Ensimmäinen itsenäisyyspäivä 6.12.1919
Toukokuun 16. päivä oli valkoisen Suomen juhlapäivä ja vielä keväällä 1919 etenkin Hufvudstadsbladet ajoi
sitä myös pysyväksi kansallispäiväksi. Samoilla linjoilla oli lehtitalon Iltalehti. Uuden Suomen Henrikki kommentoi esitystä heti muistopäivän jälkeen 18.5.1919 ja totesi, ettei aika ollut vielä kypsä ”pysyväisen kansallispäivän valitsemiseen”. Sisällissota ja valtiomuotokamppailu olivat repineet poliittisen kentän ja jakolinjat
olivat syviä. Koko kansan yhdistäväksi kansallispäiväksi 16.5. ei sopinut, mutta sopisiko siihen mikään muukaan päivä? Suomen itsenäistymisprosessi oli ollut monivaiheinen, joten tarjolla oli liuta muita mahdollisia
päiviä kuten esimerkiksi valtalaki I:n vuosipäivä 18.7., valtalaki II:n vuosipäivä 15.11., itsenäisyysjulistuksen
vuosipäivä 4.12., Itsenäisyysjulistuksen eduskuntakäsittelyn vuosipäivä 6.12. tai itsenäisyyden tunnustamiseen liittyvien tapahtumien vuosipäivät, jotka ajoittuivat vuodenvaihteen molemmin puolin. Tai sitten kansallispäivää olisi voitu etsiä myöhemmistä tapahtumista, kuten sodan päättymisestä, Suomenlipun käyttöönottamisesta tai valtiomuodon määrittelystä. Yksikään tapahtuma 1917–1918 ei noussut kaikkien aikalaisten
silmissä merkittävästi muiden yläpuolelle. Näin keskeisintä oli, minkälaisia merkityksiä kansallispäivän valinnalla haluttiin korostaa. Itsenäisyysvuosien monien vaiheiden ja ristiriitojen linjaan sopi hyvin, että loppuvuodesta 1919 ryhdyttiin riitelemään siitä, mikä olisi sopivin päivä kansallispäiväksi.
Uuden Suomen sivuille sana ”itsenäisyyspäivä” tulee ensimmäisen kerran marraskuun 13. päivänä. Tuolloin
pääkirjoituksen vieressä julkaistiin ”Asianharrastajia eri puolueista”-nimimerkillä kirjoittaneiden kirjoitus
”Suomen itsenäisyyden päivä”. Siinä merkkipäiväksi ehdotettiin joulukuun 4. päivää. Perusteluina todettiin,
että ”Suomen kansa otti kohtalon omiin käsiinsä” sillä hetkellä, kun Senaatti ilmoitti ”Suomen itsenäisyysvaatimuksesta”. Kirjoittajat korostivat, että 4.12. paras myös sen takia, että silloin ”kansamme keskuuteen ei
vielä ollut revennyt se ammottava kuilu, joka myöhemmin bolshevikkikapinassa jakoi kansan kahteen vihollisleiriin.” Näin ”Kaikki piirit maassamme siis voivat yhtyä viettämään joulukuun 4. päivää, Suomen itsenäisyyden päivää. Tämä päivä ei erota, vaan yhdistää.”, jatkoivat kirjoittajat. Juhlintatavaksi he ehdottivat yleistä
liputtamista. Uuden Suomen toimitus lisäsi kirjoituksen loppuun oman kommenttinsa, jossa ehdotusta kannatettiin. ”Suurempaa merkkitapausta kansakunnan elämässä ei voi olla kuin valtiollisen itsenäisyyden saavuttaminen”. Toimitus ehdotti, että liputuksen lisäksi olisi syytä järjestää arvokkaita hartaushetkiä kirkoissa
kautta maan.
Laajaa keskustelua asia ei Uuden Suomen sivuilla herättänyt. Edes vasemmistolehtien kirjoitukset siitä, kuinka
työväenluokka ei voisi yhtyä itsenäisyyspäivän viettoon ennen kuin valtiorikosoikeuksissa tuomitut oli armahdettu, ei herättänyt Uuden Suomen toimituksessa suurempia tunteita. Vasemmistolehtien kirjoituksien sisältö julkaistiin 16.11.1919 sellaisenaan, ilman tapaan yleensä kuulunutta sanan säilällä toteutettuja vastaiskuja.
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Kun Vennolan hallitus lopulta 20.11.1919 päätti ”Suomen itsenäiseksi julistautumisen vuosipäiväksi” joulukuun 6. päivän, julkaisi lehti tiedon seuraavana päivänä vain yhden kappaleen pikku-uutisena. Viikkoa myöhemmin 28.11.1919 lehti julkaisi päätöksen kokonaisuudessaan parin kappaleen juttuna. Sen sijaan itsenäisyys itsessään oli esillä lähes päivittäin. Venäjän sisällissota oli kiihtymässä kriittiseen vaiheeseensa ja kansainvälisissä keskusteluissa oli jatkuvasti esillä Suomen mahdollinen rooli Pietarin operaatiossa sekä valkoisten venäläisten suhteesta suomalaisiin. Jälkimmäiset antoivat julkisuuteen lukuisia lausuntoja, joissa suhtauduttiin Suomen itsenäisyyteen epäröiden tai suoraan torjuen. Uusi Suomi raportoi huolestuneena, kuinka
kansainvälisissä keskusteluissa ei vieläkään otettu Suomen itsenäisyyttä toteutuneena tosiasiana. Lehden kirjoituksissa painotettiin, etteivät suomalaiset tulisi enää neuvottelemaan asiasta kenenkään kanssa.
Kun Vennolan hallitus lopulta oli päättänyt itsenäisyyspäiväksi joulukuun 6. päivän, alkoi Uudessa Suomessa
esiintyä ilmoituksia, joissa mainostettiin Suomen lippuja, itsenäisyyspäivän juhlatilaisuuksia sekä tiedotettiin
liikkeiden sulkevan ovensa päivän kunnioittamiseksi. Ensimmäisenä itsenäisyyspäivänä pääkaupungissa järjestettiin mm. Akateeminen itsenäisyysjuhla vanhalla ylioppilastalolla, Suomalaisten liikemiesten juhlaillalliset Uudella Seurahuoneella (järjestäjinä Suomen liikemiesyhdistys, Helsingin Kauppiaitten yhdistys ja Suomalaisten Teknikkojen seura), kansalaisjuhla Kansallisteatterissa ja ”Kirkkojuhla” Kallion kirkossa. Armeijan
osalta kerrottiin, että kaikissa joukko-osastoissa järjestettäisiin klo 18 iltamat.
Lauantaina 6.12.1919 Uusi Suomi julkaistiin kahtena versiona. Molemmissa kerrattiin päivän juhlallisuuksien
ohjelma. Viralliseen ohjelmaan kuului aamupäivän juhlajumalanpalvelus, hallituksen juhlaistunto ja hallituksen tervehdyskäynti presidentin luona. Koko kaupunki oli juhlaliputettuna. Virastot, pankit ja suurimmat liikkeet olivat suljettuina. Myös koululaisilla oli vapaata, tosin muutamissa kouluissa kerrottiin järjestettävän
itsenäisyydenpäivän juhlia. Itsenäisyyspäivän paraatista vastasi Helsingin suojeluskunta, joka marssi rautatientorilta Esplanadin kautta kasarmitorille. Suojeluskuntain yliesikunta julkaisi kehotuksen, jonka mukaan
”kaikkien suojeluskuntalaisten tulee esiintyä mainittuna päivänä suojeluskuntapuvuissa tai suojeluskuntalaisen merkillä varustettuna.”
Ohjelman lisäksi juhlapäivän viettäminen näkyi numeroissa erilaisina itsenäisyyteen liittyneinä kirjoituksina.
Suppeammassa numerossa esiteltiin laajasti Edvard Hjeltin itsenäistymisaikoja käsitellyttä muistelmateosta.
Sen vieressä julkaistiin kirjailija Aarni Koutan juhlaruno ”Itsenäinen Suomi”. Kenties vaikeasta ulkopoliittisesta
tilanteesta johtuen numeron kuvituksena olivat Suomen ulkomailla toimineiden edustajien muotokuvat.
Lehti julkaisi myös itsenäisyysjulistuksen ja siihen liittyneen eduskunnan päätöksen vuodelta 1917 otsikolla
”Kun Suomi julistettiin itsenäiseksi. Kaksi historiallista asiakirjaa”.
Laajemmassa numerossa itsenäisyyspäivää käsiteltiin edellä esitettyjen lisäksi myös pitkässä pääkirjoituksessa. Sen aloitti katsaus Suomen tiestä itsenäiseksi kansakunnaksi. Perusajatuksena oli, että itsenäisyys ei
ollut vain tilapäisen maailmanmullistuksen tulos vaan seurausta pitkästä historiallisesta prosessista – ”Suomen kansan historia on ollut elimellistä valmistumista täyteen valtiolliseen itsenäisyyteen”. Kirjoituksessa
muistutettiin, että valtiollista itsenäisyyttä ei koskaan voinut saada lahjana. ”Se on aina sen kansan itsensä
luotava, joka tahtoo sen omistaa.” Suomalaiset olivat itsenäisyytensä lunastaneet keväällä 1918. Tämän jälkeen kirjoituksessa paneuduttiin laajemmin kysymyksistä tärkeimpään eli ”mitä vaatii meiltä itsenäinen
Suomi?”. Kirjoituksen mukaan avainasioita olivat kansallinen yhtenäisyys, solidaarisuus, kansallinen itsekuri,
uhrimieli, siveellinen henki, vaatimaton elämäntapa ja uupumaton työnteko. Itsenäisyyteen liittyneiden vakavien pohdintojen rinnallaan lehti kannusti ”ilossaankin vakavia” suomalaisia juhlistamaan itsenäisyyspäivää. ”Nouskoot sinivalkoiset ristiliput Suomen majojen ja mökkien harjoille muistuttamaan kansakuntaa sen
velvollisuuksista sitä valtakuntaa kohtaan, jonka merkkinä ne liuhuvat. Keräytykööt kansalaiset yhteen kannustamaan toisiansa isänmaanrakkauteen ja alttiiseen työhön sen itsenäisyyden puolesta, joka vihdoin on
meidänkin kansamme osaksi tullut.” Pääkirjoituksen jälkeen laajemmasta numerosta löytyi mm. Alpo Noposen ”Suomen Virsi”, E. N. Setälän haastattelu ”Suomen itsenäisyyden julistamisen päiviltä”, ”Suomen
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Jääkärit”-kirjan esittely, Kaarlo Hemmon juhlaruno ”Itsenäisyyspäivänä” sekä lukuisia eri kustantajien itsenäisyyskirjallisuuden mainoksia.
Ensimmäisen itsenäisyyspäivän vieton kuvaamiselle uhrattiin 7.12. melkein puolet etusivusta. Itsenäisyyspäivän tapahtumia kuvanneessa ingressissä lehti kirjoitti, että ”Itsenäisyyspäivää vietettiin eilen Helsingissä ja
koko massa suurin juhlallisuuksin, joissa isänmaallinen mieli tuli mahtavasti esiin.” Itse jutussa kerrattiin yksityiskohtaisesti juhlapäivän virallisten tilaisuuksien tapahtumat sekä tärkeimpien puheenvuorojen ja saarnojen pääkohdat. Koko kaupungin kerrottiin olleen juhlaliputetun, eikä edes joulukuun alun loskakeli onnistunut pitämään juhlamielellä liikkuneita kaupunkilaisia poissa kaduilta.
Pääministeri Vennolan valtioneuvoston juhlaistunnossa pitämä puhe julkaistiin kokonaisuudessaan. Siinä
pääministeri totesi itsenäisyyden olevan ”jokaisen itsetietoisen kansan luonnollinen oikeus”. Suurin osa puheesta käsitteli Suomen historian pääkohtia, jotka esitettiin tienä kohti itsenäisyyttä. Vennolan esitys vastasi
fennomaanien perustuslaillisen linjan itsenäisyystulkintaa, jossa Aleksanteri I näki kaukokatseisesti suomalaisten erityisyyden ja Nikolai II rikkoi valansa sortovuosina. ”Yhä synkemmät pilvet kerääntyivät Suomen itsenäisyyden taivaalle ja uhkasivat kansallisen elämän mahdollisuuksia. Mutta Suomen kansa ei unohtanut
itsenäisyyden unelmaansa, vaan kätki sen syvälle kansansieluunsa sen tähden että – se tahtoi elää.” Suomen
itsenäisyys nojasi kansojen oikeuksiin ja kansainväliseen tunnustukseen, mutta tämä ei yksin riittänyt. Itsenäisyyden toinen tukijalka oli ”itsenäisyystaistelussa karaistunut kansalaiskunto.” Suomi oli rakennettu lailla
ja sivistyksellä – ja niiden varaan oli jälleen repivän sisäisen sodan jälkeen kansakunnan perustat laskettava.
Jokaisen kansalaisen tuli tuntea olevansa oikeusvaltion suojassa omassa isänmaassaan.” Pääministeri lopetti
puheensa toteamalla, että ”Näillä edellytyksillä on meillä myös takeet siitä, että itsenäisyytemme valvojana
on huolimatta erimielisyyksistä yhteiskunnan erilaisista kysymyksistä isänmaan suurissa kysymyksissä yksimielinen kansa.”
Myös numeron keskiosasta oli itsenäisyyspäivälle varattu tilaa kaikkiaan neljälle sivulle. Sisältönä oli mm.
Suojeluskuntien ylipäällikön päiväkäsky ”itsenäisyyspäivän johdosta”, Antti Rytkösen juhlaruno, laaja jatkoosa etusivun juhlallisuuksien kuvaukselle sekä nimimerkki Anssin juhlapiirustus ja -runo. Ensin mainitussa
eversti von Essen muistutti itsenäisyyden olleen miespolvien raskaan työn seurausta. Muiden kunnioitusta ja
valtiollista itsenäisyyttä ei kansakunta voinut saada ”ellei se itse omalla työllään ja taistelullaan, omien jaloimpien kansalaisten sydänverellä ole näitä hankkinut.” Essen linkitti toisiinsa kaikki suomalaisten vuosisatojen aikana käymät taistelut ja kansakunnan olemassaolon sekä muistutti suojeluskuntalaisten seisovan nyt
tämän ketjun jatkona. ”Mutta kääntykööt ajatuksemme myöskin eteenpäin, tarttukoon jokainen suojeluskuntalainen lujasti kivääriinsä vakavasti päättäen olla sallimatta, että esivanhempien työt jälleen tehdään
turhiksi. Teidän on puolustettava heidän työnsä hedelmiä.”
Seuraavina päivinä Uusi Suomi julkaisi vielä useita kuvauksia Helsingissä ja muualla Suomessa järjestetyistä
itsenäisyyspäivän juhlista. Lisäksi lehti julkaisi joitakin tilaisuuksista lähetettyjä kansallisille merkkihenkilöille
lähetettyjä tervehdyssähkösanomia.
Joulukuussa 1919 juhlinta oli vielä verrattain pienimuotoista, mutta tuolloin kuitenkin saatettiin idulleen ne
juhlatraditiot, jotka leimasivat päivän juhlintaa koko 1920-luvun. Sama koski myös siihen liittynyttä Uuden
Suomen kirjoittelua.
Itsenäisyyspäivän kirjoittelu Uudessa Suomessa 1919–1929
Itsenäisyyspäivän vieton ohjelman vakiintuessa vakiintui myös Uuden Suomen itsenäisyyspäivää koskenut
kirjoittelu. Päivän lähestymisen huomasi yleensä ensimmäisenä siitä, että lehteen alkoi marraskuun puolivälistä ilmestyä Suomenlipun mainoksia. Monet tunnetut helsinkiläisliikkeet muistuttivat kansalaisia ja etenkin
talonomistajia siitä, kuinka tärkeää oli hankkia uusi lippu itsenäisyyspäiväksi. Pääkaupungissa järjestettyjen
yksityisten tahojen järjestämien itsenäisyyspäivän juhlien ja tilaisuuksien määrä lisääntyi vuosi vuodelta. Näin
lippumainoksia seurasivat pian erilaisten tilaisuuksien mainokset. Jopa presidentin itsenäisyydenpäivän

36
vastaanotosta tiedotettiin ilmoituksella vuosina 1921 ja 1922. Itsenäisyyden liiton ja Akateemisen KarjalaSeuran kaltaisten Uutta Suomea lähellä olleiden tahojen suuret itsenäisyyspäivän tapahtumat huomioitiin
myös lehden jutuissa. Tällaisiin tapauksiin liittyvä oma juttutyyppinsä oli lehtikirjoitus, jonka sisältö oli sama
kuin jossain toisessa numerossa julkaistussa ilmoituksessa. Itsenäisyyspäivän lähestyessä mukaan tulivat virastojen ja liikkeiden ilmoitukset, joissa ne ilmoittivat kunnioittavansa itsenäisyyspäivää pitämällä ovensa suljettuina osan tai koko päivän ajan. Vuosikymmenen loppua kohden lehti alkoi antaa entistä enemmän tilaa
myös muilla paikkakunnilla järjestettäville itsenäisyyspäivän juhlallisuuksille. ”Maaseudulla” otsikon alla kerrottiin, kuinka päivää tultaisiin juhlimaan Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Haminassa, Hangossa, Lahdessa, Mikkelissä, Joensuussa, Vaasassa, Raumalla, Viipurissa ja muilla paikkakunnilla. Erityisen laajasti päivän kansallista viettämistä esiteltiin kymmenvuotisjuhlien yhteydessä 1927.
Vuosikymmenen alussa itsenäisyyspäivää edeltävissä ja päivän aikaisessa uutisoinnissa korostui heimoaatteen esiinmarssi. Etenkin vuosien 1921–1923 juhlallisuuksien aikana Uusi Suomi käytti paljon tilaa Akateemisen Karjalaseuran heimojuhlien markkinointiin ja esittelyyn. Lisäksi lehti julkaisi lukuisia Karjalan ja Inkerin
tilanteeseen liittyviä kirjoituksia.
Jos toukokuun 16. päivän osalta Uusi Suomi oli aktiivisesti kannustamassa ihmisiä vapaussodan invalidien
hyväksi myytyjen valkokukkien hankkimiseen, oli itsenäisyyspäivänä vuorossa Sotilaskotiyhdistyksen myymä
Suomenlippu-rintamerkki. Ajatuksena oli kerätä varoja asevelvollisten joululahjoihin ja sotilaskotiyhdistyksen
toimintaan. Etenkin 1920-luvun alkupuolella Sotilaskotiyhdistyksen kampanja sai samanlaista taustatukea ilmoituksien ja kirjoituksien muodossa. Esimerkiksi 5.12.1920 lehti julkaisi aiheesta laajan kirjoituksen otsikolla
”Kunnia-asia”. Samoin lehti antoi yhdistykselle edellä mainitulla tavalla myös omaa palstatilaa. Kirjoituksissa
vedottiin isänmaallisten kansalaisten velvollisuuteen: ”Se on helsinkiläisten velvollisuus, kiitollisuudenvelka.
Öin päivin valvovat sotilaat rajoillamme ja kautta maan meidän turvallisuuden puolesta. Joululahjan muodossa on meillä mahdollisuus kiittää. Siis: liputtakaa.” Itsenäisyyspäivän ja 16.5. juhlallisuuksien eroa alleviivasi se, että valkokukalla tuettiin valkoisen puolen sotaveteraaneja ja lippumerkillä palveluksessa olleita asevelvollisia.
Itsenäisyyspäivää koskeneen kirjoittelun laajuus vaihteli vuosittain. Ajoittain päivästä kirjoitettiin verrattain
vähän, mutta erityisesti 5- ja 10-vuotispäivien yhteydessä itsenäisyysasialle uhrattiin laajasti palstatilaa. Itsenäisyyspäivän numeroiden sisältönä oli yleensä päivän virallisen ohjelman ja tärkeimpien tilaisuuksien tietojen kertaaminen. Laajuus vaihteli yhden sivun parin palstan jutuista laajoihin usealle sivulle jatkuneisiin katsauksiin. Valtiollisella tasolla perinteeksi muodostui suojeluskuntaparaati, juhlajumalanpalvelus, valtioneuvoston juhlaistunto, tervehdyskäynti presidentin luona sekä presidentin iltavastaanotto. Pääkaupungin itsenäisyyspäivään liittyi myös lipun nostaminen tähtitorninmäellä, kansallisteatterissa järjestetty kansalaisjuhla
sekä lukuisat muut juhlatilaisuudet. Näihin liittyen lehti kertoi tarkemmat tiedot sekä valisti, minne yleisön
kannatti milloinkin suunnata. Tämän lisäksi itsenäisyyspäivän numeroissa julkaistiin usein erilaisia itsenäisyyteen liittyviä kirjoituksia. Erityisen laajasti esillä oli yleensä itsenäistymistapahtumiin liittyvä kirjallisuus. Lehdessä julkaistiin välillä laajojakin otteita keskeisistä teoksista sekä pitkiä esittelyjä aihetta käsittelevistä uutuuksista. Myös kustantajat panivat parastaan ja julkaisivat isokokoisia mainoksia joululahjoiksi sopivista itsenäisyyskirjoista.
Itsenäisyyspäivää seuranneessa Uuden Suomen numerossa oli vuorossa tapahtumista raportointi. 16.5. -uutisoinnin tavoin myös nyt julkaistiin laajoja katsauksia päivän keskeisiin tapahtumiin ja niissä pidettyihin puheisiin. Tärkeimmät puheet ja saarnat saatettiin julkaista kokonaisuudessaan. Myöhemmissä numeroissa
ryhdyttiin vähitellen esittelemään vähän laajemmin myös itsenäisyyspäivän tapahtumia muualla maassa. Jo
1920-luvun alusta lähtien lehti alkoi myös julkaista kuvauksia itsenäisyyspäivän saamasta huomiosta eri puolilla maailmaa sekä ulkosuomalaisten järjestämistä itsenäisyyspäivän juhlista. Jo 1922 voitiin raportoida ulkomaiden valtionpäämiehiltä saapuneista onnittelusähkeistä. Ulkosuomalaisten juhlista raportoitiin aluksi hajanaisesti, mutta vähitellen myös näistä kertovat jutut lisääntyivät. Suomalaissiirtolaiset juhlivat itsenäisyyttä
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Pariisissa, New Yorkissa ja kaukaisissa Etelä-Amerikan maissa. Vuodesta 1927 lähtien Itsenäisyyden liitto järjesti ulkomaille suunnatun radio-ohjelman, jonka sisältö huomioitiin myös Uudessa Suomessa.
Itsenäisyyspäivän kirjoituksissa liput liehuivat ja väki oli liikkeellä, mutta toukokuun 16. päivän kaltainen keväinen kansanjuhla itsenäisyyspäivä ei kirjoituksien mukaan ollut. Yksi syy tähän oli luonnollisesti joulukuun
alkupuolen säät. Pimeä ja märkä vuodenaika ei ollut omiaan karnevalistisen tunnelman luomiseen. Suurempi
syy kuitenkin oli, että kuvaukset vastasivat sitä, miten itsenäisyyspäivää tuli Uuden Suomen edustaman porvarillisen kansanliikkeen mukaan viettää.
Miten itsenäisyyspäivää tulisi viettää?
Järjestyksessään toisen itsenäisyyspäivän lähestyessä Uusi Suomi julkaisi 1.12.1920 kirjoituksen, jossa todettiin, ettei kansalaiset olleet ehtineet 1919 ajoissa valmistautua juhlimaan. Tämän takia päivää oli juhlittu lähinnä vain suurissa keskuksissa. ”Tänä vuonna on oltava paremmin varuilla. Paitsi että nyt jo voimme odottaa
y l e i s t ä liputusta sinivalkoisella kansallisvaatteellamme niin kaupungeissa kuin kylissä, on myös kautta
maan pantava toimeen isänmaallisia kokoontumistilaisuuksia kaikkialla.” Kalliiden juhlien sijaan kehotettiin
suosimaan vaatimattomia, mutta arvokkaita ”isänmaallisia juhlahetkiä”.
Tämä ajattelu jatkui Uuden Suomen kirjoituksissa koko vuosikymmenen ajan. Itsenäisyyspäivä oli vakava isänmaallinen juhla. Näin ollen myös sen viettäminen tuli tapahtua arvokkaasti käyttäytyen. Vakavamielisen juhlinnan ainoa poikkeus oli presidentin iltavastaanotto, jonka kuvauksissa kerrottiin myös aamutunneille jatkuneesta tanssista ja seurustelusta.
Alkuvuosina Uusi Suomi oli omalta osaltaan mukana rakentamassa itsenäisyyspäivän juhlakulttuuria. Sen kirjoituksissa kannustettiin osallistumaan ja järjestämään juhlatilaisuuksia. Vuoden 1922 itsenäisyyspäivän numerossa Olli pohti, että ”Juhlan kunniaksi mekin sytytämme tänne nurkkakamarimme ikkunaan vaatimattoman ja ehkä vähän vinon talikynttilän, ja yritämme puhua juhlallisesti ja paremmanpuolisista asioista.” Sen
sijaan viiden vuoden aikana suomalaisille ei Ollin mukaan ollut löytynyt vakiintuneita muotoja päivän juhlistamiseen. Olli irvaili, että kun kerran keräyksetkin herättivät närää eikä juhlat saaneet mitään maksaa, olisi
parempi viettää päivää työtä tehden tai vaihtoehtoisesti suursiivouksen merkeissä. ”Työtätekevien juhlatunnelman lisäämiseksi liehuisivat liput katoilla.” Vakavoiduttuaan hän jatkoi, että ehkä sittenkin olisi parasta
tehdä itsenäisyyspäivästä ”eräänlaatuinen suojeluskuntapäivä”. Paraatien sijaan järjestettäisiin vaatimattomia tilaisuuksia, joissa uudet tulokkaat voisivat joukolla liittyä suojeluskuntiin. ”Suojeluskunnat eivät ikuisesti
voi pysyä saman miehistön varassa. Ne tarvitsevat ja saavat joka vuosi uusia voimia, ennenkaikkea nuoria
voimia. Monet nuorista ’voimista’ kuitenkin pysyvät syrjässä pelkästä velttoudesta, laiskuudesta ja saamattomasta hitaudesta, jommoisessa meillä osataan olla mestareita.” Ehdotetut joukkokirjautumistilaisuudet innostaisivat myös ”velttojen joukkoa”. Sen sijaan amerikkalaisten kansallispäivän riehakasta juhlimista Olli ei
kaivannut. ”Jos itsenäisyyspäivänä hiljaisesti ja vaatimattomasti saisimme ilmituotua ilomme ja puolustushalumme, niin sekin olisi suurta.”
Itsenäisyyspäivän kirjoittelussa korostui ajatus vakavasta isänmaallisesta juhlasta. ”Mikä on oikea itsenäisyyspäivän viettämistapa?”, kysyttiin lehden pääkirjoituksessa 6.12.1923 – ja jatkettiin, ”Ei se, että huolettomina
vain iloitaan tästä saavutuksesta, muistamatta, että tämä saavutus ennen kaikkea velvoittaa. Se velvoittaa
kansaa ja jokaista sen jäsentä tekemään kaikkensa saavuttamansa itsenäisyyden säilyttämiseksi ja lujittamiseksi. Vain se, joka on tässä suhteessa kaikkensa tehnyt, on oikeutettu pitämään itsenäisyyspäivää ilon ja
riemun päivänä. Toisille sen pitäisi olla paljon enemmän vakavan itsetutkiskelun ja tilinteon kuin ilon ja riemun päivä.” Itsenäisyyspäivän tuli kirjoituksen mukaan olla ”vakavan kansallisen ja valtiollisen tilinteon, vieläpä katumuksen ja parannuksen päivä.” Pystyisimme parempaan itsenäisyyden säilyttämiseksi ja lujittamiseksi. Pelkkä maanpuolustustahto ei elättänyt, joten kirjoituksessa vaadittiin sotilaiden taloudellisen aseman vahvistamista ja armeijan resurssien lisäämistä. Edes porvarilliset piirit eivät olleet täysin ymmärtäneet
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asian merkitystä. Lehti kuulutti kansalaisia ”puolustusmielen ja – innon” herättämiseen. Itsenäisyystapahtumien muisto velvoitti lujittamaan kansallista voimaa.
Kaiken kaikkiaan itsenäisyyspäivän nähtiin olevan poikkeuksellisen merkittävä ja vakava juhla, jonka keskeinen tehtävä oli kansallisen yhtenäisyyden ja puolustustahdon kasvattaminen. Päivän viettotavat ja merkitys
vakiintui nopeasti 1920-luvun aikana. Kun aitosuomalaisten Liitto ja Akateeminen Karjalaseura asettivat toimikunnan pohtimaan liputus- ja vapaapäiviksi sopivia kansallisia juhlapäiviä, löysi toimikunta vain kaksi kansalliset kriteerit täyttävää päivää. Nimittäin itsenäisyyspäivän ja Snellmanin päivän. Uuden Suomen julkaiseman selvityksen mukaan kaikkiin muihin juhliin liittyi ongelmia. Toukokuun 16. päivä ei toiveista huolimatta
ollut kehittynyt yleiseksi juhlapäiväksi, liputtaminen ruotsalaisuuden päivänä 6.11. oli ”kansalliselta kannalta
epäonnistunut” ajatus, eikä liputtaminen jouluna, uudenvuodenpäivänä, saati vappuna ollut ”meidän oloissamme mahdollista”. Lippukulttuurin kannalta tosin myös itsenäisyyspäivä oli ongelmallinen, sillä se sopi sääoloiltaan huonosti ulkoilmajuhliin. Näin toimikunta esitti kesän merkkipäiviin ajoittuvaa erillistä Suomen lipun päivää.
Laki itsenäisyyspäivän viettämisestä kuumentaa tunteet – kenen ehdoilla ja millä hinnalla itsenäisyyspäivää
tulisi viettää?
Aitosuomalaisten liiton ja Akateemisen Karjalaseuran esitys itsenäisyyspäivästä liputus- ja vapaapäivänä
käynnisti prosessin, jonka lopulla Uuden Suomen väki löysi itsensä kommunistien kanssa vastustamassa itsenäisyyspäivästä säädettyä lakia. Esitys nousi laajempaa tietoisuuteen alkusyksystä 1927 kun osana lähestyviä
kymmenvuotisjuhlia Tannerin sosiaalidemokraattien vähemmistöhallitus teki esityksen laiksi itsenäisyyspäivän viettämiseksi. Laki sisälsi jo aiemman päätöksen mukaisesti ohjeet liputuksesta, jonka lisäksi se määritteli
päivän palkalliseksi vapaapäiväksi. Perusteluissaan hallitus totesi, että monet virastot ja yritykset olivat jo
määritelleet päivän vapaapäiväksi, mutta toisille kansanryhmille päivä oli edelleen arkipäivä. ”Tämä erilainen
menettely on omansa synnyttämään sen harhakäsityksen, että maan itsenäisyys ei olisikaan saavutus, joka
samalla tavalla koskee kaikkia”, hallitus totesi ja jatkoi: ”Suomen kansalla on kuitenkin syytä viettää itsenäisyyspäivää kansallisena juhla- ja vapaapäivänä”. Perustelujen mukaan ajatuksena oli yhdistää kansalaisia juhlistamaan itsenäisyyspäivää.
Pian kävi kuitenkin ilmi, ettei lakiesitys ollut kaikkien porvarillisten puolueiden mieleen. Perustuslakivaliokunnassa ja eduskunnassa esitettiin näkemyksiä, ettei itsenäisyyspäivän viettämisen tapojen ohjaaminen kuulunut valtiolle. Tapakulttuurin täytyi antaa muodostua ja vakiintua vapaaehtoista tietä. Toiset puhuivat kuitenkin suorempaan: ajatus palkallisesta vapaapäivästä oli epäreilu työnantajia kohtaan. Etenkin, kun lakiesityksessä oli mukana myös pykälät kappale- ja urakkapalkalla työskentelevien korvauksista. Arvostelijoiden mukaan tämä tarkoitti, että valtio laittaisi työnantajat maksamaan tekemättömästä työstä, mikä oli ennen kuulumatonta.
Pian kävi ilmi, että laki jakoi myös kokoomuksen kansanedustajien kantoja. Uudessa Suomessa äänessä olivat
pääosin lain palkallista vapaapäivää koskevaa osuutta vastustaneet. Tähän joukkoon liittyivät myös lehden
vakiopakinoitsijat Olli ja Henrikki. Jo lokakuun alussa Olli pakinoi, että ehkä kohta nähtäisiin tilanne, jossa
kommunistit tekisivät protestina työtä vapaapäivänä. Näin oli käynyt Pariisissa, jossa oli yritetty juhlia vapaapäivällä amerikkalaisia rintamasotilaita. ”Mutta jos meillä itsenäisyyspäivä niin kuin on ehdotettu, julistetaan
yleiseksi vapaapäiväksi, saamme ehkä yhtenä päivänä vuodessa nähdä kommunistinkin tekevän työtä – vastalauseeksi itsenäisyyden johdosta. Odottakaamme siis nykyajan ihmeellisintä merkki-ilmiötä: työtä tekevää
kommunistia.” Henrikki säesti 8.10. julkaistussa ”Viikon varrelta” -pakinassaan, että lakiehdotus oli herättänyt erityisesti maanviljelijäväestössä katkeruutta, sillä se asetti kansalaiset eriarvoiseen asemaan. ”Ikään kuin
osa kansasta ei juhlisi, ellei sille siitä maksettaisi palkkaa.” Henrikki totesi, että lakiehdotus ei nykyisellään
toiminut toivotusti kansalaisia yhdistävänä vaan herätti päinvastoin suuria erimielisyyksiä. ”Eikö itsenäisyyspäivän jos minkään tulisi muodostua juhlaksi, johon kaikki kansalaiset itsestään ja oma-aloitteisesti ilolla yhtyisivät, juhlaksi jonka osanottoa yhdistävähän kuin muittenkaan kansallisten juhlapäivien ei tarvitsisi
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säännöstellä lakimääräyksillä.”, Henrikki kyseli. Uusi Suomi julkaisi vastaavanlaista kirjoittelua myös yleisö- ja
”Muut lehdet” -palstoillaan.
Tunnelma kiristyi entisestään, kun lakiehdotus tuli toiseen käsittelyyn eduskunnassa. Nyt lakia vastaan iskettiin laajalla rintamalla. Äärimmäisen vasemmiston kansanedustajat vastustivat itsenäisyyspäivän viettämistä
porvarillisena hankkeena, mutta myös merkittävä osa porvarillisten puolueiden kansanedustajista oli hanketta vastaan. Erityisesti lakia vastustettiin kokoomuksessa. Uuden Suomen julkaisemissa puheenvuoroissa
lakia syytettiin epäreiluksi, kalliiksi ja epätarkoituksenmukaiseksi. Kyseenalaistettiinpa joka vapaapäivän tarkoituksenmukaisuuskin, sillä säiden epäiltiin estävän suurien kansanjuhlien perinteen syntymistä.
Näin eduskunnassa ja lehtikirjoittelussa nähtiin erikoinen asetelma, jossa itsenäisyyspäivää koskevaa lakia
puolustivat lähinnä sosiaalidemokraatit ja edistyspuolue. Helsingin Sanomat kirjoittikin, että kommunistien
vastustusta oli kyllä osattu odottaa, mutta porvarillisten kansanedustajien asettuminen lakia vastaan oli
”asiatonta”. Kirjoitus johti vastareaktioon Uuden Suomen puolelta. Lehti muistutti, että kyse oli vain ja ainoastaan palkkapykälistä. Epäselvä laki aiheutti erimielisyyksiä eikä suinkaan yhdistänyt kansalaisia. ”Sentähden
ovat nekin, jotka kannattavat itsenäisyyspäivän viettämisen säätämistä lailla, asettaneet ehdoksi lain hyväksymiselle tämän kiusallisen palkkauskohdan poistamisen siitä.”
Lopulta eduskunta äänesti lain 72 äänellä vaalien yli lepäämään. Äänestystä edelsi ajalle tyypillinen katkera
sanasota, joka jatkui välittömästi äänestyksen jälkeen jälkipuheissa. Lakia vastaan äänestäneet ihmettelivät,
että eivätkö kansalaiset juhlisi itsenäisyyspäivää muuten kuin palkkaa vastaan. Kun vielä edustaja Onni Talas
meni muistuttamaan, että lakia oli nyt säätämässä puolue, joka aikanaan oli ”vastustanut itsenäisyysjulistusta
ja ryssäsolttujen kanssa taistellut itsenäisyyttä vastaan”, oli varmaa, ettei sanasota laantunut nopeasti. Vasemmistolehdissä lakia vastustaneita syytettiin epäisänmaallisuudesta ja luokkaetujen ajamisesta. Talaan puheenvuoroa pidettiin tahallisena historian väärentelynä ja työväenluokan häpäisemisenä. Kansan Työ -lehti
heitti vielä lisää löylyä toteamalla, että lakihanke ja itsenäisyyspäivän merkityksestä käyty keskustelu osoitti,
että porvaritkin myönsivät itsenäisyyden alkaneen 6.12.1917, eikä suinkaan mannerheimiläisten luokkasodassa saavuttaman voiton hekumassa vaalineessa sodassa. Uudessa Suomessa näitä vastahyökkäyksiä kommentoitiin muun muassa Henrikkin palstalla. Hän toi 22.10.1927 kirjoittamassaan pakinassaan edellä esitetyt
syytökset esiin ja vastasi, että ”Yhtymällä kannattamaan erikoisen itsenäisyysjuhlan viettoa sinä päivänä, jolloin itsenäisyys julistettiin, joskin se vasta myöhemmin saavutettiin, on porvarillisella taholla tahdottu saattaa
ehdotetun juhlapäivän vietto poliittisten erimielisyyksien ulkopuolelle, tahtoen korostaa sen kokoavaa ja
eheyttävää merkitystä.” Ja nyt sosialistit ymmärryksen sijaan käyttivät nyt tätä agitaatioon, Henrikki päivitteli. ”Tällainen jos mikään on omiaan vaikeuttamaan eheyden ja yksimielisyyden saavuttamista edes tässä
asiassa, jossa sen kuitenkin toivoisi ja luulisi olevan mahdollista.”
Lain lepäämään äänestämistä seuranneessa jälkikirjoittelussa pääsivät ääneen myös sovittelevat kirjoitukset.
Itsenäisyyden liiton puheenvuorossa entinen puheenjohtaja Ensio Kytömaa kertoi liiton seuranneen keskustelua surullisena. Sekä vasemmiston että oikeiston rivit olivat hajonneet äänestyksessä. Koska lain toteutumisesta ei ollut varmuutta, toivoi liitto asiassa edettävän vapaaehtoista tietä. ”Vaikka kansamme poliittiset
johtajat eivät ole virallisen toimivaltansa puitteissa voineetkaan saavuttaa yksimielisyyttä, voivat kansalaiset
kukin kohdallaan tehokkaasti myötävaikuttaa siihen, että tulevan joulukuun 6 päivän juhlaa eivät riko sisäisen
hajanaisuuden soraäänet.”
Juhlan lähestyessä työnantajatahot joutuivat pohtimaan suhdetta itsenäisyyspäivän viettämiseen palkallisena vapaapäivänä. Uudessa Suomessa julkaistiinkin lukuisia uutisia ja lausuntoja, joissa eri alojen työnantajien paikalliset ja kansalliset järjestöt ilmoittivat vastustavan palkallista vapaapäivää. Kompromissina esitettyä korvaavan työpäivän järjestämistä pidettiin myös vaikeana, sillä ”Juhlapäiviä on muutenkin Suomessa
paljon”. Päinvastaisiakin esimerkkejä nähtiin. Esimerkiksi Helsingin kaupungin valtuusto päätti, että itsenäisyyspäivään suhtauduttaisiin kuin se olisi sunnuntai.
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Lakiehdotus palasi eduskuntaan syksyllä 1929. Nyt perustuslakivaliokunta ehdotti sitä hylättäväksi. Samaan
päätyi myös Uuden Suomen pääkirjoitus 3.10.1929. Jo se, että asiasta riideltiin, kertoi pääkirjoituksen mukaan lain epäonnistumisesta. Laki ei selvästi ollut ”syrjäpyyteistä vapaa”. Rahakysymysten lisäksi kirjoittajaa
ärsytti se, että sosiaalidemokraatit pyrkivät selvästi lailla korostamaan itsenäisyyspäivän merkitystä toukokuun 16. päivään nähden. Sosiaalidemokraatit tahtoivat kirjoittajan mukaan ”käyttää tilaisuutta saattaa oikein lainsäädäntötoimin toukokuun 16 varjoon ja pikaiseen unohduksiin”. Kirjoittaja lopetti, että jos itsenäisyyspäivää koskevaa lainsäädäntöä ei voitu hyväksyä yksimielisesti, tuli juhlintaa edistää vapaaehtoista tietä.
Ennakko-odotuksien vastaisesti eduskunta kuitenkin hyväksyi lain lokakuun 4. päivänä 1929 äänin 105–85.
Tulos herätti katkeruutta Uuden Suomen kirjoituksissa. Jo 5.10. nimimerkki Lehtimies ihmetteli sekä asetelmia että tulosta. Eduskunnassa vasemmisto oli riidellyt asiasta keskenään ja samoin oli käynyt oikeistolle.
Yllättäen eniten ääntä itsenäisyyspäivästä pitivätkin sosiaalidemokraatit, ”jotka ovat ottaneet monopoolikseen Suomen itsenäiseksi valtioksi julistamisen, välittämättä siitä, että he heti senjälkeen ryhtyivät ryssän
kanssa taisteluun itsenäisen Suomen tuhoamiseksi, vaativat tiukasti, että joulukuun kuudennesta on tehtävä
maan itsenäisyyspäivä.” Lehtimies tosin epäili, että taustalla vaikuttivat raadollisemmat syyt: ”Että jos niin
kuin porvari on hyvä ja maksaa työväestölle jonkun penninkin, niin kyllähän työväki voi huilailla tämän yhden
vapaapäivän.”, ja jatkoi, että nyt porvarit saisivat maksaa itsenäisyyden juhlimisesta noin 30 miljoonaa markkaa vuodessa. Henrikki jatkoi 10.10.1929 samalla linjalla. Sosiaalidemokraattien rumat syytökset porvariston
epäisänmaallisuudesta olivat kestämättömällä pohjalla. ”Kun kommunistit uhraavat isänmaansa Venäjän hyväksi, niin sosialistit käyttävät sitä luokkaetunsa saavuttamiseksi. Sellainen isänmaallisuus, mikä nyt on sosialistiemme taholta tässä itsenäisyyspäivän vieton yhteydessä tullut esille, on palkattua isänmaallisuutta.”
Pian lain vastustajat alkoivat Uudessa Suomessa heilutella vielä viimeistä valttiaan. Eikö laki asettanutkin kansalaiset epätasa-arvoiseen asemaan ja loukannut myös perustuslakiin kirjattua omaisuuden suojaa? Yleisökirjoituksissa ja työnantajajärjestöjen lausunnoissa vedottiin presidenttiin, ettei tämä vahvistaisi lakia. Itsenäisyyspäivän jälkeen Henrikki palasi vielä asiaan. Lakikäsittelyssä sosiaalidemokraatit olivat esiintyneet isänmaallisina, mutta missä he olivat olleet itsenäisyyspäivänä. Henrikki ihmetteli, ettei työväestö ollut järjestänyt itsenäisyyspäivän juhlia tai osallistunut muiden järjestämiin juhliin. ”Onko ehkä sittenkin niin, että sosialidemokraatit asettuivat kannattamaan itsenäisyyspäivälakia vain palkkasyistä eikä aatteellisten näkökohtien
perusteella.”, hän sivalsi.
Uuden Suomen edustamalle porvaristolle joulukuun 6. päivän juhliminen oli monesta syystä ristiriitaista. Se
koettiin tärkeäksi kansallishengen ja puolustustahdon kohottamisen juhlaksi, mutta samalla kansallisen juhlapäivän pitäminen päivän politiikan ulkopuolella oli osoittautunut vaikeaksi tavoitteeksi. Valkoisen Suomen
perintöön nojaava porvarillinen kansanosa ei myöskään omannut itsenäisyyspäivän kuvaston määrittelyssä
samanlaista monopoliasemaa kuin vuoden 1918 julkisessa muistelussa. Kuvaavaa oli Uudessa Suomessa
14.10.1929 nimimerkin ”R. H-la” kirjoitus ”Joulukuun 6:s päivä”. Kirjoituksen pääkohde oli juuri hyväksytyn
lain kritisoiminen, mutta samalla kirjoittaja käsitteli päivää myös laajemmasta näkökulmasta. Joulukuun 6.
päivä ei ehkä sittenkään ollut kansallispäivän arvoinen. Kirjoittajalle sen merkitys oli samaa luokkaa, ”kuin
päivä, jolloin ensimmäinen jääkäri lähti Saksaan.” Eihän pelkkä itsenäisyysjulistus ollut tehnyt Suomea itsenäiseksi. Kirjoittaja totesikin, että ”En minä ainakaan voi juhlia jotakin asiaa ennen kuin se on lopullisesti
tapahtunut; näinollen siis itsenäisyyspäivämme tulisi olla 16/5.”
Vastaavaa kirjoittelua oli ollut jo tätä ennenkin. Sisällissodan syttymisen muistopäivänä 28.1.1928 kenraali
Ignatius oli haastattelussaan pohtinut itsenäisyyspäivän merkitystä tähän malliin: ”Tammikuun 28 päivä,
päätti haastattelun kenraali Ignatius, on muistoineen mielestäni paljon tärkeämpi kansallinen juhlapäivä kuin
itsenäisyyspäivä, joulukuun 6 päivä, sillä mainittuna tammikuun päivänä luotiin Suomen vapaudelle reaalinen
pohja, kun taas joulukuun 6 päivänä saatettiin Suomen itsenäisyys ainoastaan paperille.”
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Itsenäisyyspäivä osana valkoisen Suomen perintöä
Valkoisen Suomen perinnön keskeisenä vaalijana ja määrittelijä Uudella Suomella oli merkittävä asema itsenäisyyspäivän sanoittamisessa osaksi porvarillisen Suomen kansallista kertomusta. Edellä esitetyistä syistä
joulukuun 6. päivän liittäminen vapaussodan merkitystä korostaneeseen itsenäistymiskertomukseen oli hieman vaikeampaa. Itsenäisyyttä käsiteltäessä kirjoituksien ja julkaistujen perussisältönä oli toisaalta kerrata
itsenäistymistapahtumat sekä toisaalta korostaa sitä, että itsenäistyminen varmistui vasta taistelujen kautta.
Hyvän esimerkin Uuden Suomen itsenäisyyspäivän kirjoittelusta antaa 5-vuotisjuhlavuonden 1922 pääkirjoitus. Siinä kerrattiin itsenäisyysvuoden tapahtumat ja muistutettiin, että ”Monet isänmaallisetkin kansalaiset
suhtautuivat itsenäisyysjulistukseen silloin epäilevästi.” Sitä lehti ei sen sijaan nostanut esiin, että sen taustalehdistä Uusi Suometar oli kuulunut tähän leiriin, kun taas Uusi Päivä oli liputtanut Svinhufvudin senaatin
itsenäisyystavoitteiden puolesta. Lehti muistutti, että itsenäisyysjulistus annettiin tilanteessa, jossa maa oli
anarkian vallassa, venäläisiä oli vielä lähes 100 000, eikä hallituksella ollut voimia tilanteen edistämiseksi.
”Meidän on tänä päivänä lausuttava ihailumme sitä uskoa kohtaan, johon Suomen itsenäisyysjulistus perustui. Ja meidän on lausuttava ihailumme sitä uskoa kohtaan, joka taistelussa 1918 voitti Suomen kansalle vapauden, hetkenä, jona kaikki näytti menetetyltä.” Itsenäisyystaistelussa tahto ja usko olivat voittanut massan. Sodan arvet olivat sittemmin arpeutuneet hitaasti, eikä rajantakaisten heimoveljien suojelukaan ollut
sujunut. Tämä oli kuitenkin vain osa isoa kuvaa. Pääkirjoituksessa muistutettiin, että ”Sittenkin on varmaan
todettava eri puolueiden suurempi toisiinsa lähentyminen ja erimielisyyksien tasoittuminen.” Kirjoitus päättyi toivomukseen ”Emme saata toivoa mitään hartaammin, kuin että tämä kehitys yhä jatkuisi ja yhä suurenevalla voimalla valtaisi piiriinsä yhä laajenevia kansalaisjoukkoja. Me rohkenemme luottaa siihen, että voimistumistaan on voimistuva maassamme se käsitys, jonka teholla Suomen itsenäisyys on saavutettu, se käsitys, että kansakunta on oleva yli puolueiden.”
Kymmenvuotisjuhlien yhteydessä pääkirjoituksessa jatkettiin samanlaisia pohdintoja: itsenäistymiseen oli
tarvittu itsenäistymisjulistuksen jälkeen vapaussota, mutta joulukuun 6. päivää kannatti juhlia kansallisen yhtenäisyyden edistämiseksi. Kirjoituksessa muistutettiin, että itsenäisyysjulistus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen ja että päätös ei yksinään ollut ratkaiseva ”niiden tekojen ja tapausten sarjassa, jotka tosiallisesti loivat
Suomen itsenäisyyden” eli siitä ei olisi itsenäisyyttä luottava. Itsenäisyyttä ei saavutettu eduskunnassa vaan
”vasta sen jälkeen, kun maa vapaussodalla oli puhdistettu Venäjän hallituksen miehitysjoukoista, Suomen
valtiovalta voi ryhtyä harjoittamaan sitä tosiallista suvereniteettia, jota ilman itsenäisyytemme ennen vapaussotaa oikeudellisista perusteistaan huolimatta oli vain oma irvikuvansa.” Näin ollen joulukuun 6. päivä
ei ollut itsenäisyyspäiväksi parhain, mutta koska kansa ei ollut vielä saavuttanut ”sitä henkistä suvereeniteettia”, että voisi yksimielisesti juhlia merkityksellisempiä päiviä, niin oli sen juhlittava tänä päivänä. Kansallinen
yhtenäisyys oli mahdollinen, tosin vain valkoisen tulkinnan kautta: ”Kun me tänä päivänä juhlimme itsenäisyytemme saavuttamisen muistoa, ei meillä olekaan syytä viipyä sen kansamme surkean alennustilan muistoissa, joiden keskeen päivänmuisto meidät vie. Ne muistot voidaan eheytymisen hyväksi unohtaa. Sitä vastoin ei mikään tarkoitusperä oikeuta kansaa unohtamaan ja kieltämään historiansa kauneimpien sankaritekojen ja vapaussotansa veriuhrien muistoa. Ne muistot eivät ole kauppatavaraa.”
Toukokuun 16. päivän muistamisen tavoin Uusi Suomi kävi lähes vuosittain tiukkaa sanasotaa sosialidemokraattisten lehtien kanssa joulukuun 6. päivän historiallisista tapahtumista ja niiden merkityksistä. Keskeistä
kiistoissa oli tulkinta siitä, miten itsenäistymistapahtumat olivat oikeasti edenneet ja minkälaisia merkityksiä
niille annettiin. Uuden Suomen edustaman valkoisen Suomen tulkinnassa sosialistit olivat pyrkineet ensin
eduskunnassa ja sitten ase kädessä vastustamaan Suomen itsenäistymistä. Sosiaalidemokraattien mukaan
Suomen itsenäistyminen oli tapahtunut vuodenvaihteessa 1917–1918, jolloin bolsevikkien Venäjä oli tunnustanut Suomen itsenäisyyden. Sota itsessään oli ollut luokkasotaa ja liitto Saksan kanssa oli ollut tuhota Suomen itsenäisyyden.
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Alkuvuosina poliittista sanasotaa kiihdytti myös se, että kunnallisvaalit osuivat vuosina 1920–1923 itsenäisyyspäivän kanssa samoille päiville. Esimerkiksi vuonna 1920 Uusi Suomi varoitteli, että ”Joulukuun 6 pnä
aikovat punaiset vallata Suomen kunnallisen elämän. Silloin joutuu Helsinkikin taasen punaiseen Suomeen,
elleivät valkoiset ole varuillaan.” Edistyspuolueen ”yltiöpäisimmän osan” todettiin rikkoneen valkoisten rintaman kieltäytymällä vaaliliitosta. Kokoomus ei ”haihatellut” vaan ”Se tahtoo järkkymättä puolustaa yhteiskuntaa punaista vaaraa vastaan”, kirjoitti Uusi Suomi ja muistutti, että ”Parhain tapa viettää itsenäisyyspäivää
on siis äänestää K o k o o m u s p u o l u e e n e h d o k k a i t a”.
Itsenäisyyspäivän alla vuosittain järjestetyt vaalit eivät ehkä olleet omiaan lisäämään kansallista yhtenäisyyttä. Vaaliväsymyskin alkoi painaa. Vuonna 1923 Olli kirjoitti ”Toivotamme hapanta ja kitkerää ja kaikin
puolin kiusallista itsenäisyyspäivää niille noloille häpeäväisille valkoisen Suomen kansalaisille, jotka itsenäisyyspäivän aattona ja aatonaattona viettivät laiminlyömällä äänestämisensä vaaleissa ja siten auttoivat isänmaattomia punikkeja.” Jokavuotisten vaalien takia ilmassa oli vaaliväsymystä, mutta vaalit olivat osa kansanvaltaa. ”Ja kun kerran niin on, niin ei saa väsyä. Se häviää, joka väsyy. Antakaamme punikin väsyä (--) Itsenäisyyspäivä lisätköön ja vahvistakoon porvarillista sisua muistamaan, että isänmaan ja yhteiskunnan hyväksi on
raskaampiakin uhreja uhrattu ja vaikeampia töitä suoritettu kuin viivanvedot”, Olli muistutti.
Vuodesta 1927 tähän aihepiiriin liittynyt kirjoittelu lisääntyi merkittävästi. Lakikiistan ja muutenkin kiristyneen sisäpoliittisen tilanteen lisäksi taustalla oli luonnollisesti 10-vuotisjuhlaan liittynyt kirjoittelu. Erityisesti
asiaan paneutui viikoittain ajankohtaisista asioista kirjoittanut Henrikki. Juhlapäivän alla 3.12.1927 julkaistussa kirjoituksessaan hän muistutti vuoden 1918 tapahtumien katkeruudesta valkoisesta näkökulmasta:
”Katkera ja murheellinen oli kansan parhaimmistolle se yllätys, että kun taisteluun elämästä ja kuolemasta
todella oli ryhdyttävä, osa omasta kansastamme nähtiin vihamiehen liittolaisena suuntaamassa kuoliniskua
kansalliselle ja valtiolliselle olemassaolollemme. Itsenäisyytemme vaati siten raskaampia uhreja kuin oli odotettukaan ja taistelun jälkeen jäi kirveleviä haavoja, joitten umpeenmeno on ollut pitkällistä ja vaikeata.” Samalla hän kuitenkin toivoi, että juhlapäivän mukana kansakunta eheytyisi yhtenäisemmäksi: ”Itsenäisyytemme kymmenvuotispäivää vietetään nyt eheytymisen merkeissä. Toivokaamme sen yhdistävän kansamme
eri luokat ja puolueet jatkamaan itsenäisen valtakuntamme lujittamista rakentavalla, hedelmällisellä työllä
sekä aineellisen että henkisen viljelyksen vainioilla, valmiina yksimielisesti puolustamaan työrauhaansa ja
saavutuksiaan.”
Viikkoa myöhemmin Henrikki kirjoitti tulikivenkatkuisesti, ettei eheytyminen ollut toteutunut toivotusti. Sosiaalidemokraatit olivat kyllä tulleet yhteisiin tilaisuuksiin, mutta vain niihin, jotka täyttivät heidän puoluejohtonsa erityisohjeet. Niiden mukaan työläisten ei tullut osallistua luokka- tai venäläisvihaa edistäviin tapahtumiin. Henrikki totesi, että porvaristo kannatti yksimielisesti luokkavihan lietsonnan kieltoa. Kunhan työväestö oli valmis myöntämään vapaussotatulkinnan oikeaksi. Vapaussodan merkitystä ei saanut unohtaa. Ja
tähän sosiaalidemokraatit eivät selvästi olleet valmiita, totesi Henrikki. Esimerkiksi pääministeri Tannerin
kansainvälisessä radiopuheessa vapaussodasta, sen uhreista ja kärsimyksestä ei ollut mainittu sanaakaan.
Sen sijaan Tanner oli kiitellyt bolsevikkeja itsenäisyyden tunnustamisesta. Samalla linjalla oli jatkanut myös
Suomen Sosialidemokraatti, joka oli julkaissut venäläisten tunnustusasiakirjoja. Tämä oli jo liikaa Henrikkille,
joka muistutti, että ”Sosiaalidemokraatit itse yhtä hyvin kuin kaikki muutkin tietävät, minkä arvoinen se itsenäisyys on ollut, minkä neuvostohallitus on alaisilleen luvannut (--) Ilman vapaussodassa saavutettua voittoa
olisi valtiollinen ja kansallinen itsenäisyytemme hukkunut venäläiseen kaaokseen ja sinne olisi sortunut yksinpä sosialidemokratiammekin, joka nyt on kerskaillut voimastaan.” Kirjoituksensa lopuksi hän totesi, etteivät sosiaalidemokraatit olleet niitä, jotka saattoivat asettaa ehtoja eheytymistavoitteille. He olivat taistelleet
väärällä puolella ja heidän tulisi tunnustaa virheensä.
Kansallisen yhtenäisyyden tavoitteiden karkaaminen vuosi vuodelta oli kova isku kansallisen yhtenäisyyden
ideaalia vaalineelle maltilliselle porvaristolle. Poliittisen jaon kiristyessä Henrikki kirjoitti 7.12.1928, kuinka
”Vuosimuisto on antanut aihetta terveelliseen kansalliseen itsetutkiskeluun. Monissa julkilausumissa
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painostettiin tätä välttämättömyyttä. Piispa Kailan juhlasaarna sisälsi lyhyissä lauseissa paljon karvasta totuutta, jonka avoin paljastaminen onkin ehtona totuuden parantaville vaikutuksille. Kansamme luonteenvikoina saarnaaja mainitsi keskinäisen kateellisuuden ja puoluemielen, jotka tekevät yhteisymmärryksen ja
avuliaan yhteistoiminnan kansalaisten kesken vaikeaksi. Lisäksi vaivaa kansalaiselämää yltyneen nautinnonhimon ja hurjan murharaivon painajaiset.” Vastaavaan sävyyn oli Henrikkin mukaan puhuttu muissakin juhlapuheissa. Nukkuvien oli aika herätä, hän kuulutti.
Vuonna 1928 sanasodan vuoden 1918 muistosta herätti kouluhallituksen ylijohtaja Oskari Mantereen Kansallisteatterin juhlassa pitämä puhe, jossa vapaussota-tulkinnan mukaisesti oli esitetty, että itsenäisyys oli
saavutettu taistelemalla ja työntämällä viholliset rajan taakse. Suomen Sosialidemokraatissa oli julkaistu kirjoituksia, joissa puhetta oli syytetty epähistorialliseksi ja työläisiä loukkaavaksi. Uusi Suomi kommentoi kiistaa
Muut lehdet -palstallaan ja ihmetteli, miten Mantereen puheesta saattoi kukaan loukkaantua. Siinä esitettyhän oli ”lahjomaton historiallinen totuus”. Tämän jälkeen toimitus muistutti jälleen, että toivottua yhteistoimintaa voisi syntyä vain ”totuuden ja oikeudellisuuden pohjalta”.
Vuonna 1929 sanasotimisvuoro oli annettu Ollille, joka 6.12.1929 julkaistussa ”Itsenäisyyspäivä” -pakinassaan muistutti jälleen, kuinka sosiaalidemokraatit olivat äänestäneet itsenäisyysjulistusta vastaan ja kuinka
”Manner tovereineen” edelleen jatkoi rajan takana työskentelyään Suomen itsenäisyyden tuhoamiseksi. Kirjoituksensa lopuksi Olli totesi, että ajat olivat viimein muuttumassa. Lapuan miesten lähetystö oli saapunut
kaupunkiin ja kertonut pohjalaisten kärsivällisyyden olevan lopussa – ”ilma on 12 vuotta itsenäisenä olleessa
Suomen valtakunnassa lujasti ja lopullisesti puhdistettava ryssäläisestä tuoksusta ja ruttotartunnasta”. Olli
lopetti kirjoituksensa toteamalla, että pohjalaisten rinnalla seisoi ”koko Suomen kansa”.
Vuosikymmenen päättyessä – Lapuan lähetystö itsenäisyyspäivän juhlinnan kohteena
Suomen sisäpoliittiset jakolinjat ja erityisesti porvarillisen puoluekentän perusteet alkoivat vuosikymmenen
päättyessä horjua. Kuten aiemmin on ollut puhetta, koski oikeiston radikalisoituminen myös Uutta Suomea,
joka valtataistelun jälkeen päätyi lapuanmielisten käsiin. Lapuan liikkeen syntysanat oli lausuttu joulukuun 1.
päivän kansalaiskokouksessa Lapuan Seurahuoneella. Tuolloin oli myös valittu lähetystö viemään kokouksen
viestin pääkaupungin päättäjille. Helsinkiin lähetystö saapui sopivasti itsenäisyyspäivänä.
Aikojen ja Uuden Suomen muuttumisesta kertoi se, että lähetystölle uhrattiin itsenäisyyspäivän jälkeisessä
numerossa saman verran palstatilaa kuin varsinaiselle itsenäisyyspäivän uutisoinnille. Etusivun yläosassa komeili kuva ja otsikko ”Lapuan lähetystö suoritti eilen pääkaupungissa sille uskotun tärkeän tehtävän.” Ingressissä kerrottiin, että ”Itsenäisyyspäivän aamulla saapui Pohjanmaan junassa viime sunnuntaina Lapualla pidetyn kansalaiskokouksen valitsema valtuuskunta. Huolimatta varhaisesta aamuhetkestä oli asemalle saapunut tuhatlukuinen yleisöjoukko vastaanottamaan lähetystöä. Asemasillalle asettuivat rintamaan Akateeminen Karjala-Seura ja Ylioppilaskunnan Laulajat lippuineen.” Lehti julkaisi tilaisuuden puheet kokonaisuudesaan ja niiden sanoma oli selvä ”maanpetoksellisesta kommunistisesta kiihoituksesta on sen kaikissa muodoissa ehdottomasti tehtävä pikainen loppu!”
Lehdessä kuvailtiin laajalti lähetystön vierailun vaiheet. Rautatieasemalta se oli siirtynyt AKS:n valatilaisuuteen, jonka jälkeen ohjelmassa oli ollut jumalanpalvelus Nikolainkirkossa. Jumalanpalveluksesta matka oli
jatkunut Etelä-Pohjanmaan kansanedustajien tarjoamalle päivällisestä, jonka jälkeen lähetystöä odotettiin
presidentin iltavastaanotolle. Seuraavana päivänä lähetystö tapasi presidentin, valtioneuvoston sekä kommunisteja lukuun ottamatta kaikki eduskuntaryhmät. Vastaanoton kerrottiin olleen suotuisa. Nimimerkki
Tonttu kuvaili pakinassaan sitä näin: ”Ei missään ainoatakaan lähetystön mielialaa sekoittavaa soraääntä,
kaikkialla vain puhdasta isänmaallista tunnetta sekä vakavaa luottamusta siihen, että Jumalan pelon henki ja
suomalainen kansallinen henki yhdessä tämän asian maalle onnelliseen ratkaisuun saattavat, kuten eräässä
tilaisuudessa lausuttiin.”
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Lähivuosien tapahtumia enteillen lähetystöstä kertovan kirjoittelun vierellä julkaistiin laaja kuvilla varustettu
nimimerkki ”J. R. T.”:n reportaasi ”Facismin vuosipäivä Roomassa.” Juhlapäivän mahtavia järjestelyjä ja Mussoliinin esiintymistä pääosin ihaillen käsitelleessä kirjoituksessa päädyttiin myös vertaamaan Mussolinin Italiaa 1920-luvun Suomeen: ”Kahden eri maan oloja toisiinsa verrattaessa on parasta olla yleensä hyvin varovainen. Se mikä sopii yhtäällä ei läheskään aina kelpaa toisaalla Varovaisuuteen on sitä suurempi syys, jos
verrattavien maiden välillä on niin paljon kilometrejä ja muitakin erottavia tekijöitä kuin on Italian ja Suomen
välillä. Mutta yhden vertailevan kysymyksen suomalaisen tekee mieli tehdä Mussolinin puheen johdosta:
voimmeko me itsenäisyytemme ensimmäisen vuosikymmenen kuluttua sanoa valtakuntamme nuorekkuudesta, voimakkuudesta ja uskaliaisuudesta maanpettureita kohtaan samoin kuin Mussoliini! Niin ainakin pitäisi voida tehdä!” Juhlaa käsitellyt osuus päättyi kuvaukseen, joka vastasi vuotta myöhemmin talonpoikaismarssiin liitettyä kuvailua. Kirjoittajan mukaan juhlassa oli mukana kaikki kansan rivit ja ”katseissa oli loistetta, joka sytytti, ja kirkkailla otsilla asui rohkea uhma. Facicsti on mielenkiintoinen ilmiö.”
Lapualaiset saivat tukea myös Uuden Suomen pääkirjoituksessa, joka oli otsikoitu ytimekkäästi ”Yhdistyslain
muuttaminen”. Kirjoituksessa todettiin, että ”Isänmaallisten kansalaisten mieleen on kipeästi vaikuttanut tietoisuus siitä, että niitä suuria kansalaisvapauksia, joita kansanvaltainen valtiosääntömme jokaiselle kunnon
kansalaiselle vakuuttaa, on väärinkäytetty tavalla, joka viime aikoina on ilmestynyt yhä röyhkeämpinä.” Kirjoituksen mukaan lakia tuli muuttaa niin, ettei vapauksia voisi käyttää yhteiskuntarauhaa ja valtiota vastaan.
Kiista vuosien 1917–1918 merkityksestä ja muistosta oli kärjistymässä uudelleen. Kansanliike oli tempaamassa porvarillista leiriä oikeammalle ja Uusi Suomi oli lähdössä liikkeeseen mukaan. Itsenäisyyspäivän jälkeen lehti julkaisi lukuisia uutisia ja kirjoituksia, joissa kerrottiin kansankokouksien tuesta lapualaisille, muista
vastaavista lähetystöistä ja sekä lähetystöjen vaatimuksia tukevista puheenvuoroista. Henrikki kirjoitti
14.12.1929 pakinassaan, että yhteiskuntaa säilyttävät kansanainekset olivat vihdoinkin nousseet ”vaatimaan
hallitusvallalta ja eduskunnalta t e k o j a kommunismin tukahduttamiseksi – s a n o j a on tähän asti nimittäin
saatu jo tarpeeksi.” Tähän saakka hallitukset eivät lopulta olleet puuttuneet kommunismin leviämiseen riittävän tiukasti ja pääpaino itsenäisyyden turvaamisessa oli ollut ehkä liikaakin ulkopolitiikassa ja maanpuolustuksessa. Nyt toiminnan keskiöön tuli nostaa sisäisen vihollisen lyöminen. ”Kun nyt yhteiskuntaa säilyttävä
kansanosa on selvästi sanonut, että se tahtoo vihdoinkin tekoja, jäämme jännityksellä odottamaan, mitä hallitus ja eduskunta tähän vaatimukseen vastaavat.”
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4. Huomioita ja jatkoajatuksia
Tässä selvityksessä on erilaisin historiatieteen menetelmin tarkasteltu sitä, minkälaista isänmaallisuutta ja
kansallista kuvastoa Uusi Suomi vuosina 1919–1920 kirjoituksissaan rakensi. Lehti syntyi vuoden 1918 lopulla
porvarillisen leirin uudelleenmuodostumisen yhteydessä Kansallisen Kokoomuspuolueen pää-äänenkannattajaksi ja se kilpaili Helsingin Sanomien kanssa maan suurimman suomenkielisen porvarillisen sanomalehden
asemasta. Puolueen tavoin myös Uusi Suomi kokosi sisällensä laajan joukon porvarillisen leirin erilaisia ryhmittymiä. Näin Kokoomuksen sisäiset linja- ja valtataistelut sekä laajemmin myös kansallisen sisäpolitiikan
myrskyt heijastuivat kaikki myös Uuden Suomen toimintaan.
Tässä selvityksessä tutkimuskysymykseen paneuduttiin sekä yksinkertaisin digitutkimuksen menetelmin sekä
perinteisellä aineiston lähilukemisella. Digimenetelminä käytettiin esimerkinomaisesti avainsanoihin liittyneen kirjoittelun tarkastelua sekä kuvahakumenetelmän soveltamista vaalimainonnan visuaalisen ilmeen tarkasteluun. Perinteiseen lähdeanalyysiin pohjautuvassa osiossa paneuduttiin puolestaan siihen, minkälaista
isänmaallista kuvastoa Uusi Suomi rakensi toukokuun 16. päivän ja itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin liittyneessä kirjoittelussaan.
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että selvityksessä käytettyjen menetelmien perusteella Uusi Suomi oli näkyvästi valkoisen Suomen perinteen keskeisiä muodostajia ja ylläpitäjiä. Vaikka uutisoinnin ja kirjoittelun laajuus vaihtelikin vuosittain, eivät taustalla käydyt Kokoomuksen ja lehden sisäiset valtataistelut vaikuttaneet
kansallishenkisen kirjoittelun ytimeen. Kirjoittelun muodot, rakenteet ja sisällöt pysyivät pääosin samoina
koko vuosikymmenen ajan. Jatkuvuutta korosti se, että monet vakiopakinoitsijoista pysyivät samoina vuosien
ajan. Uuden Suomen ylläpitämän kansallisen kuvaston perustana oli vapaussodan kruunaama porvarillinen
kansallinen itsenäistymishistoria. Tämä oli se kivijalka, jonka varaan Uusi Suomi kansallista kirjoitteluaan vuosina 1919–1929 rakensi.
Uuden Suomen kansallisessa kirjoittelussa pyrittiin rakentamaan ehjää kertomusta maan itsenäistymishistoriasta. Tässä kuvastossa Suomen kansan aiemmat vaiheet olivat olleet valmistautumista itsenäistymistä varten ja lopulta vapaus oli saavutettu suurin uhrauksin keväällä 1918. Tuolloin kansan parhaat ainekset olivat
asein karkottaneet vieraat joukot ja lyöneet näiden mukaan harhautuneet suomalaiset. Valkoisen armeijan
tarina yhdistettiin varhaisempaan kansalliseen sankaritarustoon. Vänrikki Stoolin pojat marssivat taas. Voitto
oli saavutettu itsenäisyyden, vapauden, järjestyksen, kotien ja isänmaan puolesta. Vapaussodan voitosta
huolimatta vaara ei ollut ohi. Bolsevikit ja lyödyt punaiset uhkasivat Suomen tulevaisuutta rajan takana ja
pian kommunistit harjoittivat toimintaansa myös maan rajojen sisäpuolella. Haaveissa oli rikkilyödyn kansakunnan yhdistyminen yhteisen isänmaan turvaksi, mutta tämä saattoi tapahtua vain niin, valkoisen Suomen
määrittelemin ehdoin.
Sisällissodan rikkilyömän kansakunnan identiteetin uudelleenrakentamisen ongelmista kertoi hyvin kahden
kansallisen juhlapäivän kirjoitteluun liittyneet erot. Siinä missä toukokuun 16. päivä tarjosi hyvän tilaisuuden
valkoisen Suomen keskeisen perinnön ja sen edustajien esittelyyn, jouduttiin joulukuun 6. päivän juhlinnan
muotoja ja merkityksiä etsimään koko vuosikymmenen ajan.
Jyrki Vesikansa on Uuden Suomen historiikissa nostanut hyvin esiin sen, miten 1920-luvun ulko- ja sisäpoliittiset kiistakysymykset heijastuivat myös Uuden Suomen toimitukseen ja lehden kirjoitteluun. Repivät riidat
näkyivät ajoittain niin kirjoittelussa kuin taustataisteluissakin. Tässä selvityksessä nousee tämän kuvan rinnalle se valkoisen Suomen kansallisen kuvaston perusta, joka yhdisti muissa asioissa erimielisiä porvarillisia
ryhmittymiä. Isänmaallisessa kirjoittelussaan lehden linja oli yhtenäinen koko vuosikymmenen ajan. Tilausesitteen lupaus ”Kaikessa koettaa UUSI SUOMI pitää kokoavana periaatteenaan yhteisen isänmaanrakkauden vaalimista” toteutui valkoisen Suomen näkökulmasta tyylipuhtaasti.
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Entä jatko? Tämä selvitys on osaltaan pieni lisä yleiseen tietoisuuteen siitä, että Uusi Suomi on ollut Suomen
historian merkittävimpiä ja vaikutusvaltaisimpia sanomalehtiä. Se on ollut aivan keskeisessä asemassa porvarillisen Suomen identiteetin luomisessa ja ylläpitämisessä aina 1800-luvun puolivälistä 1990-luvulle saakka.
Kuten tästä selvityksestäkin voi lukea, tarjoaa lehtien digitoiminen aiempaa tehokkaampia ja monipuolisempia työkaluja sanomalehtihistorian tutkimiseen. Digitoinnin merkityksen korostamisen lisäksi on syytä nostaa
esiin myös toinen tutkimuksen kannalta keskeinen asia. Syvempi lehdistötutkimus vaatii rinnalleen myös lehden tekemiseen liittyvään aineistoon tutustumista. Tämä on mahdollista vain niin pitkälle, kuin aineistoja on
arkistoihin tallentunut. Vaikka Uuden Suomen tarinan päättymisestä on jo pari vuosikymmentä, ovat monet
lehden viimeisissä vaiheissa mukana olleet henkilöt edelleen keskuudessamme. Olisi ensiarvoisen tärkeää
järjestää hanke, jossa heidän tietonsa tallennetaan tulevien polvien käyttöön. Näin ollen ehdotukseni on, että
digitoinnin jatkamisen rinnalla toteutettaisiin hanke, jossa sekä tuotettaisiin tutkimustietoa että tallennettaisiin Uuden Suomen perintöä.

