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ALUKSI
Kesäyliopiston piirissä on usein kyselty toveripiirin lähtökohdista ja
kuluneista vuosista. Ensimmäisen historiikin kirjoitti toimittaja Kauko Kare
Uuteen Kuvalehteen 1956 (Punaviinilasi ja laakeri; Huoletonta puhetta
hyväntuulisesta Kesäyliopistosta – Uusi Kuvalehti 36/1956). Tuolloin
Kesäyliopisto oli toiminut hieman yli kaksi vuosikymmentä. Ennen käsillä
olevaa kirjaa viimeisin projekti oli edesmenneen arkkidekaani Eero
Saarenheimon, jonka voimat kuitenkin ehtyivät ennen varsinaista
kirjoitusvaihetta.
Kauko Kare tiivisti Kesäyliopiston luonteen seuraavasti: »Lyhyesti virsi
kaunis. Kesäyliopistolla on aivot, kieli ja kynä. Nämä kolme asetta saavat
aikaan ihmeitä.» Kesäyliopiston luonteeseen ei kuulu kirjoittaa kokousten
pöytäkirjoja, vuosikertomuksia, toimintasuunnitelmia tai tehdä yhteisiä
kannanottoja – edes vaatimattomia. Historiankirjoittajalle onkin ollut
vaikeaa todentaa, milloin Kesäyliopisto on ollut aktiivinen toimija, milloin
hyväntuulista puhetta viljelevä keskustelupiiri. Kesäyliopiston oma suppea
arkisto ei kerro laajoista tapahtumasarjoista, vaan joistakin yksittäisistä
tapahtumista. Siksi tämän kirjan lähdemateriaali koostuu pääosin toisen
käden aineistosta.
Kauko Kareen mukaan »ei niinkään harvoin joku Kesäyliopiston jäsen
nousee seisomaan pöydän äärestä ja lähtee soittamaan istuvalle ministerille,
hallitsevalle pankinjohtajalle, taidetta harrastavalle vuorineuvoksen rouvalle
tai niin poispäin. Tulos on tavallisesti hyvä». Tänä päivänä Kesäyliopiston
vaikutusmahdollisuudet eivät ole yhtä suoraviivaisia.
Kesäyliopiston historiikin toteuttamiseksi on toiminut pieni työryhmä:
kansleri Keijo K. Kulha, rehtori Seppo Heikki Salonen ja kvestori Hannu
Heikkilä. Viimeksi mainittu on tekstin kirjoittaja ja vastaa sen sisällöstä.
filosofia maisteri Rauno Endén on toimittanut kirjan kustannustoimittajana,
ja graafinen suunnittelija Timo Jaakola on vastannut teoksen taitosta ja
kannen suunnittelusta. Karjalan Sivistysseura on ottanut käsikirjoituksen
julkaisuohjelmaansa. Suomen Kulttuurirahasto ja WSOY:n
kirjallisuussäätiö ovat tukeneet kirjan tekemistä ja julkaisemista.

Kiitos!
Espoossa Suomen lipun päivänä 2019
Hannu Heikkilä

Kesäyliopiston pitkä perinne
Artikkelissaan »Sivistyshistoriamme luovat yhteisöt» Mikko Juva on
kirjoittanut siitä, miten eri toveripiirien keskustelut ovat
maailmankatsomuksellisessa etsinnässä olleet tärkeitä. Tällaiset
ryhmittymät eivät ole välttämättä ahtaasti ammatillisia tai edes tieteellisiä
tai rajoitetusti taiteellisia. »Kaikki tällaiset ryhmät ovat sisällyttäneet
ohjelmaansa koko ihmisen ongelman, sanan todellisimmassa mielessä
humanisteja.»
Juvan mukaan maamme sivistyshistoriassa on yllättävää, miten keskeisen
aseman saa toisiaan seuraavien luovien toveripiirien keskeytymätön sarja.
1820-luvulla kokoontui ryhmä ylioppilaita, jotka 1830 perustivat
Lauantaiseuran. Sen alkusolu oli Turun Akatemian piirissä kypsynyt
triumviraatti Snellman, Runeberg ja J. J. Nervander. Lauantaiseuran
vilkkain kausi kesti seitsemän vuotta, ja sen jälkeen se kokoontui
harvakseltaan vielä toisen seitsemän vuotta.
Lauantaiseuran hajotessa seuraava nuorisoryhmä oli jo löytämässä
muotonsa. Sen henkisenä isänä oli Snellmanin Saima ja hänen kansallinen
julistuksensa, paikallisena keskuksena Savokarjalainen osakunta, jossa
keskeisinä toimijoina nuorena kuolleet Robert Tengström ja Herman
Kellgren.
Uusi ylioppilasryhmä astui esille 1858, jolloin Snellman oli valtansa
huipulla. Kiivaalla kirjoittelullaan Snellman sai vastaansa liberalismin ja
skandinavismin hengessä kasvaneen nuoren polven. Nämä »De blodlösa»,
Verettömät, sulkivat piiriinsä monta seuraavien vuosikymmenten
ruotsinkielisen sivistyselämän kärkimiehistä. »Verettömien» luovan
yhteistoiminnan kausi sattui 1860-luvun vaihteen molemmin puolin.
Verettömien hallitessa julkista keskustelua sen rinnalle oli syntymässä ne
kaksi aatteellista ryhmittymää, joiden väliin orastava liberalismi oli
henkisenä tekijänä puristuva ja poliittisena liikkeenä kukistuva.
Uusmaalaisessa osakunnassa keräsi A. O. Freudenthal »viikinkinsä»
taisteluun ruotsalaisen kansallisuusaatteen puolesta, ja suomenmielisten
keskuudessa teki saman Yrjö-Koskinen. Viikinkien ja jungfennomaanien

välinen taistelu oli lähtökohta, jolta 1870-luvun merkittävin piiri, niin
sanottu Valvojan-ryhmä lähti kulkemaan omaa tietään. Valvoja-nuoret,
kuten E. G Palmen, ja O. E Tudeer halusivat olla eurooppalaisia ja
suomalaisia. Tältä pohjalta kumpikin ryhmä halusi löytää ohjelmansa:
suomenmieliset liberaalin ja ruotsinmieliset kansallisen. Jungfennomaanien
ajattelu sai vihdoin konkreettisen muodon, kun Valvoja-lehti alkoi ilmestyä
1880.
»Nuoren Suomen» kulttuurisvapaamielis-suomenkielisessä ryhmässä
toimineet olivat aloittaneet 1880-luvun alussa erittäin jyrkässä
kielipoliittisessa toveripiirissä, KPT:ssä, jonka ohjelmaan »koko programmi
täyteen» kuului suomenkielen ehdoton ylivalta ja tiukka puoluekuri. KPT ja
»Nuori Suomi» tähtäsivät samaan, mutta jälkimmäiseltä »eurooppalaisessa»
kulttuurikumouksellisuudessa puuttui KTP:n ehdottomuus.

Vanhin tiedossa oleva Kesäyliopiston luettelo. Lauri Posti kirjoitti sen 1930-luvun puolivälissä ja
luovutti Kesäyliopiston arkistoon vuoden 1968 alussa. Lisäykset kirjoitti Lauri Hakulinen. Tyypillistä
Kesäyliopistolle on sekä akateemisen hierarkian että myös kielitieteilijöiden harrastaman latinan
käyttö.

Kirkon piirissä puolestaan Teologinen lauantaiseura ryhtyi avaamaan
kirkolle uutta tietä 1800-luvun lopun tilanteessa, jossa virallinen teologia ja
johtavan sivistyneistön katsomukset olivat menettäneet
keskustelukosketuksen. Ryhmä nuoria teologeja ryhtyi ratkomaan
kysymyksiä toveripiirissä, jossa saattoi tuoda esiin uskonsa ja epäilyksensä

tarvitsematta pelätä tulevansa väärin ymmärretyksi tai tuomituksi. Tästä
piiristä nousivat muun muassa Lauri Ingman, Jaakko Gummerus ja Erkki
Kaila. Samaan aikaan toimi niin sanottu Euterpen-sukupolvi, joka ylläpiti
samannimistä aikakauslehteä. Lähes samoin voimin toimi Prometheusseura, jossa muun muassa Yrjö Hirn, Gunnar Castrén ja Rolf Lagerborg
kritisoivat kangistunutta ja elämänkielteiseksi arvioimaansa kristinuskoa.
Tulenkantajat ja Akateeminen Karjala-Seura (AKS) olivat 1920-luvun
alussa molemmat suppeita, intiimejä toveripiirejä. Tulenkantajakautensa
herätteitä jakoivat muun muassa Uuno Kailas, Lauri Viljanen, Arvi
Kivimaa, Yrjö Jylhä, Olavi Paavolainen ja Mika Waltari kukin omille
tahoillaan. »Jälkimmäisen [= AKS:n] piirissä on sivistyksellisesti
merkittävimmäksi osoittautunut siitä 1930-luvun vaihteessa eronnut ryhmä,
joka sitten osittain täydennettynä kokoontui säännöllisesti ’Kesäyliopiston’
nimisenä kautta koko kolmenkymmenluvun», Juva toteaa.
Juvan mukaan edellä mainittujen ryhmien myötä Suomen
sivistyshistoriaa voitaisiin kirjoittaa toisiaan seuraavien nuorisoryhmien
kautta. On suorastaan hämmästyttävää, miten yhdenmukaisesti kaikki edellä
mainitut ryhmät ovat syntyneet nimenomaan nuorison yhteenliittyminä.
Lopulliset tulokset ovat ehkä saattaneet kypsyä useiden vuosikymmenten
jälkeen, mutta luova yhteisö on ollut nuoruusvuosien toveripiiri.
Nuoruuden mukana tuli ystävyyden synnyttämä intensiteetti, johon liittyi
maailmankatsomuksen etsintä. Edellä mainitut ryhmät olivat kuitenkin
pääosin vailla kiinteää ohjelmaa, pikemminkin etsiviä kuin löytäneitä.1
Tämä kirja kertoo nuorten samanhenkisten miesten Kesäyliopistoksi
kutsutusta toveripiiristä, josta nousi itsenäisyyden alkuvuosikymmenten
kuluessa omilla aloillaan merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia. He
muodostivat toinen toisiaan tukevan verkoston, joka osallistui aktiivisesti
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja onnistui ajamaan läpi lukuisia, erityisesti
kansallisuuteen, kieleen ja kulttuuriin liittyviä uudistuksia. Ryhmän jäsenet
onnistuivat miehittämään keskeisten kansallisten instituutioiden johtopaikat
ja siten edistämään merkittävästi kansallisten tieteiden, taiteiden ja
kulttuurin kehitystä.
Kesäyliopiston piiri syntyi itsenäistyneen, sisällissodan ja heimosodat
käyneen Suomen keskeisessä tiedeinstituutiossa, Helsingin yliopistossa.
Piirin ensimmäiset kärkihahmot Martti Haavio, Lauri Hakulinen ja Niilo
Kärki olivat nuorina ylioppilaina ikäluokkansa johtavia esikuvia ja

ylioppilaspoliitikkoja, joiden silmissä päilyi päämäärätietoisesti
akateeminen ura. Ryhmä täydentyi pian vastaavia akateemisia ambitiota
omaksuneilla Lauri Postilla ja Kustaa Vilkunalla. Sen sijaan ryhmään
liittyneiden Urho Kekkosen ja V. J. Sukselaisen kohdalla korostui enemmän
ylioppilaspolitiikka, jos kohta hekin aikanaan tohtoroituivat Helsingin
yliopistossa.
Juvan mainitseman Kesäyliopiston syntyvaihe voidaan ajoittaa eri tavoin.
Taustalla on muutamien nuorten ylioppilaspoliitikkojen innostunut toiminta
1920-luvun aikana, ja heidän kiivas kulttuuripoliittinen,
suomalaiskansallinen, osallistumisensa juuri itsenäistyneen isänmaan
tapahtumiin. Näiden samaisten miesten viikoittaiseksi – lähes päivittäiseksi
– tavaksi oli tullut tavata yliopiston lähellä olevassa Colombian kahvilassa.
Heidän tapaamisensa sai uuden käänteen kesäkuun alussa 1932, kun
paikalle sattunut professori Julius Mikkola totesi, että täällähän on koolla
»oikea Colombian kesäyliopisto». Mikkola viittasi tunnettuun Colombian
yliopistoon New Yorkissa, jonne kenelläkään läsnä olleista ei ollut
yhteyksiä. Ryhmä alkoi kuitenkin tämän jälkeen kutsua itseään
Kesäyliopistoksi.
Useimmilla ryhmän jäsenistä – »dekaaneista» – oli taustanaan
maaseudun pientila, jossa elantoa ei ollut tarjolla koko sisarusparvelle. Oli
lähdettävä kaukaiseen Helsinkiin, jonka yliopisto tarjosi kunnianhimoiselle
opiskelijalle akateemisen tien kautta mahdollisuuden yhteiskunnallisesti
merkittävään asemaan. Kesäyliopiston ensimmäisten jäsenten piirissä ei
ollut lainkaan helsinkiläisten porvarissukujen jälkeläisiä, ei kenraalikuntaan
kuuluvia tai piispojen perillisiä. Kutsu Kesäyliopiston jäseneksi ei ollut
tuolloin, eikä edelleenkään itsestäänselvyys. Dekaanien sosiaalinen kirjo on
vuosikymmenten myötä kuitenkin monipuolistunut ja rikastunut.
Kesäyliopisto ei syntynyt minkään erityisen suunnitelman pohjalta.
Perustavaan kokoukseen ei koskaan lähetetty kutsuja, mutta yliopistoa ei
myöskään perusteta tyhjästä. Mukaan seuloutui ennen kaikkea Helsingin
yliopistossa opiskelleita, kirjallisuuden ja taiteiden piirissä työskennelleitä
nuoria. He tapasivat toisiaan 1920-luvulla eri yhteisöjen piirissä ja
henkilökohtaisina ystävinä perhetuttuina.

Pieni dekaanien piiri laajeni 1930-luvun aikana. Kesäyliopisto illallisilla Tornissa Martti Haavion ja
Kaarlo Marjasen 40-vuotispäivän johdosta 9. helmikuuta 1939.
Seisomassa vasemmalta E. A. Saarimaa, Tatu Vaaskivi, (Elina Vaara), Kustaa Vilkuna, (Aino ja)
Lauri Hakulinen, (Taina Teljo,) Eino Mäkinen, Jorma Pohjanpalo, Ohto Oksala, Urho Kekkonen, L.
A. Puntila. Istumassa vasemmalta (Alli Saarimaa,) Esko Aaltonen, (Veija Marjanen, Elsa EnäjärviHaavio,) Martti Haavio, Kaarlo Marjanen, (Liisa Vilkuna.)
Istumassa lattialla vasemmalta Lauri Posti, Jussi Teljo ja V. J. Sukselainen.
Kuva: Suomen Kulttuurirahasto

Nuorten ylioppilaiden intomieli
Heimoaate ja Akateeminen Karjala-Seura
Suomessa toimi 1920-luvun aikana useita kansalaisjärjestöjä, joissa edellä
mainitut henkilöt toimivat samanhenkisinä jäseninä. Näitä yhteisöjä olivat
ennen kaikkea Akateeminen Karjala-Seura, yliopiston osakunnat ja
Suomalaisuuden Liitto. Kyseisten organisaatioiden sisällä myöhemmin
Kesäyliopiston dekaaneiksi ryhmittäytyneet miehet halusivat toimia
näkemystensä puolesta.
Ensimmäinen maailmansota romahdutti kolme keisarikuntaa, joiden
repaleisille raunioille syntyi kansallisen itsemääräämisoikeuden merkeissä
pieniä itsenäisiä valtioita. Yksi näistä oli Suomi, joka koki sisällissodan,
mutta säilytti itsenäisyytensä. Myös virolaiset, itäkarjalaiset ja inkeriläiset
yrittivät päästä vapaampiin oloihin vain virolaisten onnistuessa siinä.
Viro julistautui 1918 itsenäiseksi, mutta oli sitä ennen joutunut
maailmansodan näyttämöksi ja osittain saksalaisten miehittämäksi. Kun
länsivallat tunnustivat Viron itsenäisyyden, saksalaiset vetäytyivät
keisarikunnan romahdettua. Bolševikit yrittivät vallata Viron takaisin, mutta
virolaiset nousivat vapaustaisteluun, jossa suomalaiset vapaaehtoiset
»Pohjan pojat» auttoivat heitä. Itsenäisyytensä ensimmäisenä vuosipäivänä
24. helmikuuta 1919 Viro oli jälleen vapaa.
Suomesta avustettiin myös Itä-Karjalassa, Aunuksessa, Vienassa ja
Inkerinmaalla nousseita vapautuspyrkimyksiä. Haaveena oli luoda
suomalaisia heimoja yhdistävä Suur-Suomi. Yksityiset heimoystävälliset
järjestöt, etenkin Karjalan komitea, ryhtyivät toimeen ja toivoivat erityisesti
Vienan ja Aunuksen »vapauttamista» länsivaltojen tuella.
Monivaiheisten tapahtumien jälkeen näistä suunnitelmista oli luovuttava,
vaikka aate jäikin elämään. Tarton rauhanneuvotteluissa kesällä 1920
Neuvostoliitto suostui muodostamaan suomensukuisten asuttamasta
alueesta autonomisen alueen, johon Suomi luovutti Repolan ja Porajärven.
Tämä oli paikkakunnan väestölle suuri järkytys. Luovutetun alueen v.a.

nimismies, ylioppilas Bobi Sivén ampui itsensä protestina. Heimokansojen
yhtenäisyyttä ajaneiden silmissä Tarton rauha nähtiin häpeärauhana.
Akateeminen Karjala-Seura (AKS) perustettiin 1922 ennen kaikkea
nuorten ylioppilaiden ja opiskelijoiden toimesta. Organisoituminen tapahtui
lähinnä osakuntien kautta. Kansallismieliset aktivistit alkoivat hakeutua
AKS:ään vuoden 1923 aikana. Esimerkiksi Martti Haavio kotiutui
vänrikkinä Helsinkiin, mutta kunnioitti alkuvaiheessa jääkäriliikkeessä
vallinnutta kielirauhaa. Tämä linja muuttui nopeasti Ylioppilaslehden 1920luvun alun päätoimittajien Niilo Kärjen, Martti Haavion ja Urho Kekkosen
vaikutuksesta, ja AKS suuntautui suomalaisuustaisteluun.
Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Ostrobotnialla maaliskuussa
1922 Karjalaisen osakunnan kuraattori, maisteri Kaarlo Hallikorpi (synt.
1884). Martti Haavion mukaan: »Hän oli sovitteleva, jopa pehmeä luonne».
Oli päädytty sopivaan väliaikaisratkaisuun. AKS:n 1920-luvun
merkittävimmät johtomiehet hänen jälkeensä olivat maisteri Elmo E.
(=Edvard) Kaila, joka toimi puheenjohtajana 1923–1927 sekä 1928–1930,
ja hänen rinnallaan varapuheenjohtajana 1923–1925 toiminut Niilo Kärki.2
Elmo Kaila oli sotilas, suoraselkäinen mies, jonka karismaattinen olemus
herätti luottamusta. Hänen ohjelmansa oli käytännönläheinen, ja siinä
korostui puolustustahto. Niilo Kärki puolestaan oli ideologi, jonka mielestä
Suomen kansan olemassaolon ehto oli ennen kaikkea kuroa umpeen
porvarien ja työväestön välinen kuilu.3
Nuoret opiskelijat Martti Haavio, Lauri Hakulinen ja Niilo Kärki olivat
löytäneet toisensa Helsingin yliopiston opiskelijoiden riennoissa, joissa
heimoaate oli korkealla. Alkujaan AKS:n toiminnan pääasiallinen kohde oli
Itä-Karjalassa käytyjen heimosotien tukeminen ja Itä-Karjalasta tulleiden
pakolaisten avustaminen sekä sittemmin myös yleisesti heimoyhteyden
vaaliminen. AKS:n piirissä esiintyi vahvaa symboliikkaa. Sillä oli musta
lippu, jolle valajäsenet vannoivat valansa: »Lippumme alla ja lipullemme
minä vannon kaiken sen nimessä, mikä minulle on pyhää ja kallista,
uhraavani työni ja elämäni Isänmaalleni, Suomen kansallisen herättämisen,
Karjalan ja Inkerin, Suuren Suomen puolesta. Sillä niin totta kuin minä
uskon yhteen suureen Jumalaan, niin minä uskon yhteen suureen Suomeen
ja sen suureen tulevaisuuteen.» Valajäsen numero yksi oli Elias Simelius
(myöh. Simojoki) ja jääkäriliikkeen organisaattorista Elmo E. Kailasta tuli
valajäsen numero 27 Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona 27:n

mukaisesti. Niilo Kärki oli valajäsen 29, Martti Haavio 52 ja Lauri
Hakulinen 157.
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Martti Haavio oli monisärmäinen tiedemies, jonka vaikutus tuntuu yhä
suomalaisessa folkloristiikassa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkiston johtajana hän loi perustan nykyaikaiselle
tutkimuslaitokselle. Hän oli tieteellisen esseen mestari, tyylin taituri ja
lehtimiehenä monialainen kulttuurivaikuttaja. Runoilijana P. Mustapää
vapautti suomalaisen lyriikan rytmin, uudisti sen kielen ja muodon.
Werner Söderström Oy:n kirjallisena johtajana Haavio vaikutti
modernismin murtautumiseen suomalaisessa kirjallisuudessa.
Voimakkaana isänmaallisena puhujana ja kulttuurivaikuttajana hän
muokkasi yhteiskunnallisia arvoja ja edisti suomalaisen
kulttuuriperinnön säilymistä. Martti Haavio oli
kansanrunoudentutkimuksen professori, Suomen Akatemian jäsen,
runoilija sekä Kesäyliopiston keskeinen perustajajäsen.
Martti Haavio syntyi Temmeksellä rovasti Kaarlo Haavion ja Anna
Lydia Ahlgrenin esikoisena. Isä sai kirkkoherran viran VarsinaisSuomesta Yläneeltä, ja tämä kirkonkylä kellotapuleineen, luhteineen,
ja hämyisine kujineen tuli runon mestarin maisemaksi. Jo lapsuudesta
pitäen taitavana ystävänä kynän käyttäjänä oli Jaakko-veli, jonka uraan
pappina liittyi kiinteästi virsien sanoittaminen. Innostuneina he muun
muassa toimittivat perhelehteä. Turun Suomalaisen Klassillisen lyseon
abiturientti Martti Haavio, luokkatoverinaan Lauri Hakulinen, kirjoitti
ylioppilaaksi toukokuussa 1918.
Raija Majamaan mukaan »oikea lyyrikko Martti Haaviosta tuli
hänen viedessään lyseon kuudesluokkalaisena – tarkalleen 6.
heinäkuuta 1916 – kotipappilan hevosia laitumelle». Laulurastaan
viritellessä säveliään syntyi vapaarytmistä runoutta, ja myös
kansanrunouden tuleva tutkija.
Kouluvuosia leimasivat pappilan pihapiirissä koettu suurlakko,
Venäjän vallankumous ja lähiympäristöä jakanut sisällissota. Puolen
valinnasta ei ollut epäselvyyttä. Pappilan pojat pakenivat punakaartia
ja liittyivät suojeluskuntaan. Yläneen suojeluskunnan
harjoituspäällikkö Haavio piti joukoilleen voimakkaan juhlapuheen ja
kannusti tovereitaan leppymättömään taisteluun.

Syksyn 1918 tullessa Martti Haavio lähti Helsinkiin opiskelemaan
suomen kieltä sekä kirjallisuutta ja kansanrunoutta luokkatoverinsa
Lauri Hakulisen kanssa. Pekka Laaksonen analysoi, miten Helsinki
tempaisi nuoren ylioppilaan paitsi akateemisiin opintoihin, myös
ylioppilaselämän rientoihin. Heimoklubi ja Akateeminen KarjalaSeura olivat hänelle läheisiä yhteisöjä. Kotikielen seuran kokouksesta
palatessaan Haavio kohtasi lokakuussa 1920 ylioppilasneitosen Elsa
Eklundin (= Elsa Enäjärvi-Haavio). Kesti lähes kymmenen vuotta
ennen kuin Elsa suostui avioliittoon 1929.
Tämän jälkeen tie oli viitoitettu. Se kulki paitsi Kesäyliopistoon,
myös akateemisen maailman huipulle.I

I Laaksonen, Pekka, 1999, 220–231; Majamaa, Raija, 2004.

Lauri Hakulinen kirjoitti helmikuun alussa 1921 ystävälleen Martti
Haaviolle, että oli saatava aikaan »ugrilaisuuden herätys – vaikkapa aluksi
vain ylioppilaskunnassakin». Haaveiltu fennougrilaisen kulttuurinousun
liike keskittyi aluksi Niilo Kärjen maaliskuussa 1921 perustamaan ja
johtamaan Virolais-suomalaiseen Ylioppilasklubiin, myöhempään
Akateemiseen Heimoklubiin. Nuori fennougristi Martti Haavio oli mukana
perustavassa kokouksessa, jossa sihteeriksi valittiin Elsa Eklund
(myöhempi Enäjärvi-Haavio). Klubista kehittyi iloisia illanviettoja ja
retkeilyjä järjestänyt ylioppilaiden seurustelufoorumi, jonka kautta syntyi
runsaasti yhteyksiä Viroon.
AKS oli pikemminkin useisiin suuntauksiin jakautunut yhteisö kuin
yhtenäinen yhdistys. Sen liepeillä toimi erilaisia ryhmittymiä, kuten muun
muassa Vihan Veljet -niminen venäläisvastainen salaseura. Nuoret
ylioppilaat, kuten Martti Haavio ja Urho Kekkonen, olivat niiden joukossa,
jotka solmivat Vihan Veljissä Lotinapellon liiton. Liiton jäsenyyteen sisältyi
lupaus hyökätä Syvärin yli Lotinapeltoon, vaikka kaatuen »ryssän
konekiväärituleen.» Tämä kuvaa näiden palavasieluisten nuorten
suomalaiskansallisten miesten intohimoista suhtautumista kansallisiin
kysymyksiin.
Alussa AKS:n mottona oli »Työväestö on voitettava isänmaalle!», sillä

luokkataistelun katsottiin haittaavan suomalaisuuden asiaa. Vähitellen
1920-luvun aikana äänenpainot alkoivat muuttua. Suur-Suomi-ajattelu jäi
vähemmälle huomiolle, ja esille nousi enemmän Suomen sisäpoliittinen
tilanne. Osaltaan taustaa loi Italian ja Saksan nationalismin, fasismin ja
kansallissosialismin, nousu. Vedenjakajaksi suomalaiskansallisen liikkeen
sisällä tuli kielipolitiikan ohella suhtautuminen työväenliikkeeseen: oliko
tartuttava jyrkkiin otteisiin kommunismin tukahduttamiseksi, voitiinko
sosiaalidemokraatteihin luottaa vai oliko jatkettava puhtaasti
suomalaiskansallisella tiellä.

Kesäyliopisto kutsuttiin koolle sodan jälkeen marraskuussa 1943. Lounastapaamiset alkoivat
seuraavan vuoden keväänä ravintola Gambrinissa.
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Lauri Hakulinen oli suomen kielen professori, joka piti tärkeänä
murteita ja niiden tallennusta sekä ennen kaikkea suomen ja sen
sukukielten sanaston semanttista tutkimusta. Erityisen lähellä hänen
sydäntään oli suomen kielen huolto. Laurin poliisina ja vanginvartijana
työskennellyt isä muutti Pohjois-Karjalasta Turkuun, jossa Lauri
syntyi. Isän kuoltua 1914 Lauri huolehti yhdessä äitinsä kanssa neljän
nuoremman sisaruksen elannosta ja kouluttamisesta. Hän kävi Turun
Suomalaisen Klassillisen Lyseon luokkatoverinaan Martti Haavio ja
tuli ylioppilaaksi 1918.
Opinnot Helsingin yliopistossa alkoivat vauhdikkaasti –
käytännössä kolmen lukukauden jälkeen hän oli jo filosofian
kandidaatti (nyk. maisteri). Perustutkinto taskussaan ja ansiotyötä
löydettyään Hakulinen saattoi hyvin mielin osallistua yliopiston
suomalaistamispyrkimyksiin ja AKS:n toimintaan. Taitavana puhujana
hän sai usein tilaisuuden esitellä aitosuomalaisuusajatuksiaan. Ennen
kaikkea Hakulinen oli intomielinen kielitaistelija: suomen kieli tuli
puhdistaa svetisismeistä, Helsingin yliopisto saatava suomenkieliseksi.
Yksi juonne Hakulisen ajattelussa oli heimosuhteiden vaaliminen.
Hänellä oli tiiviit kontaktit Viroon ja Unkariin – hän muun muassa
toimi suomen kielen opettajana Budapestin yliopistossa 1933–1934.
Suomen murteiden sanakirja tuli olemaan merkittävä tähtäin Lauri
Hakulisen tieteelliselle uralle. Toinen keskeinen tavoite oli suomen
kielen ja sen syntyperän kokonaisesitys. Työn keskeinen tulos on alan
klassikko Suomen kielen rakenne ja kehitys. Hakulisen tinkimättömyys
näkyy sekä tutkijan että yhteiskunnallisen ajattelijan otteessa.I

I Taru Kolehmainen 2015, 359–360; Pentti Leino 2018.

AKS:n hajaannus alkoi pian perustamisen jälkeen 1920-luvulla. Yksi syy
oli Seuran puutteellinen johto. Ilmapuolustusliiton asiamies Elmo E. Kaila
sai 1929 vakavan vamman lentokoneen potkurin iskusta. Vaikka hän saikin

väitöskirjansa valmiiksi 1931, Kailan legendaarinen energia ei enää
onnettomuuden jälkeen palannut. Hän kuoli 1935. WSOY:n kirjallisena
johtajana työskennelleen Niilo Kärjen terveys alkoi myös pettää, ja hän
kuoli 1931.
AKS ajautui 1930-luvun alussa kriisiin, pääosin Lapuan liikkeeseen
liittyen. Liikkeen väkivaltaisiin ja ulkoparlamentaarisiin piirteisiin
kielteisesti suhtautunut ryhmittymä piti tammikuun lopulla 1931
kriisikokouksen Hotelli Hansassa. Siihen osallistuivat muun muassa Lauri
Aho, Martti Haavio, Lauri Hakulinen, Urho Kekkonen, Ohto Oksala, Jussi
Teljo sekä AKS:n sihteeriksi valittu V. J. Sukselainen. Sukselainen (vuoteen
1928 Saari), kirjoitettuaan 1927 ylioppilaaksi, oli suorittanut
asevelvollisuuttaan Helsingin Vallisaaressa. Sukselainen rekrytoitui
AKS:aan ja sai pientä palkkaa opintojensa rahoittamiseksi.
Hotelli Hansassa pidetty kokous antoi Kekkosen ja Sukselaisen
tehtäväksi laatia esitettyjen näkemysten pohjalta kirjelmän, jonka AKS:n
kokous käsittelisi. Kannanotossa syytettiin Lapuan liikettä
äärioikeistolaisuudesta ja suistumisesta pois suomalaiskansalliselta linjalta.
AKS:n kokous ei kuitenkaan hyväksynyt kirjelmän ajatuksia, eikä AKS
näin ollen sanoutunut irti Lapuan liikkeestä. Sukselainen ja Kekkonen
olivat kokeneet tappion, mutta siitä huolimatta Sukselainen valittiin
helmikuussa 1932 AKS:n varapuheenjohtajaksi. Tehtävä jäi runsaan kolmen
kuukauden mittaiseksi, sillä Mäntsälän kapina repi AKS:n lopulta kahtia.4
Osa AKS:n jäsenistä kannatti Lapuan liikkeen toteuttamia laittomuuksia
– jopa entisen presidentin K. J. Ståhlbergin kyyditystä. Rajapyykiksi
muodostui lopulta Mäntsälän kapina helmi-maaliskuussa 1932. Kapina
antoi vauhtia myös osakuntien toimintaan. Laittomuuksiin kriittisesti
suhtautunut L. A. Puntila oli talvella 1932 Hämeenlinnan lähistöllä
sukulaistalossa valmistautumassa maisteritutkintonsa lopputentteihin.
Kapinan puhjettua hän kiirehti Helsinkiin ja otti haltuunsa hämäläisen
osakunnan kuraattorin tehtävät, joista oli saanut vapautuksen opintoloman
ajaksi. AKS:n hallituksen enemmistö suhtautui kuitenkin Mäntsälän
miehiin myönteisesti. Oppositiossa oli Puntilan lisäksi ennen kaikkea
Varsinaissuomalaisen osakunnan kuraattori maisteri V. J. Sukselainen.

Kesäyliopiston konsistorin kantajoukko syksyllä 1949. Kuva: Suomen Kuvalehti 14/1949

AKS:n johto suunnitteli peräti 4 000 ylioppilaan lähettämistä Mäntsälään
kapinallisten tueksi. Ostrobotnialla pidetyssä kokouksessa Puntila piti
kapinaa vastustavan puheen, jonka seurauksena päätöksen tekeminen
siirrettiin seuraavaan päivään. Yön aikana Mäntsälään lähtöä vastustaneet
piilottivat AKS:n lipun ja vaihdattivat varmuuden vuoksi Seuran toimiston
lukon. Näin oli selvää, ettei kukaan pystynyt esiintymään Mäntsälässä
Seuran nimissä ja tunnuksin. Seuraavana päivänä Hämäläis-osakunnassa
pidettiin kokous, jossa seuran hallituksen puheenjohtaja Yrjö Vuorjoki

painostettiin allekirjoittamaan Mäntsälän kapinan tuomitseva julistus.
Tapahtumien kulku sai aikaan kiivaan polemiikin AKS:n sisällä.
Huhtikuun 27. päivänä pidettiin dramaattinen kokous, jossa voimat
punnittiin. Sukselainen johti kokouksessa Isänmaalliseen
Kansanliikkeeseen (IKL) sitoutumista vastustavaa ryhmää. »Lapualaiset»
saivat enemmistön äänin 174–45. AKS:n puheenjohtajaksi helmikuussa
valittu Vuorjoki jatkoi tehtävässään, mutta Sukselainen erosi
varapuheenjohtajan paikalta. AKS:n hajaantumisesta tuli Vuorjoelle
pitkäaikainen trauma. Sitä ei lieventänyt – kuten tuonnempana nähdään –
tapa, jolla vähemmistöön jääneet erottivat hänet Suomalaisuuden Liiton
sihteerin tehtävistä.5
Lauri Hakulisen kerrotaan lohkaisseen edellä mainitun kokouksen
lopussa myöhemmin lentäväksi lauseeksi tulleen taisteluhuudon: »ItäKarjalassa tavataan». Myöhemmin jatkosodan aikana helmikuussa 1942
lähetettiin AKS:n Äänislinnan toimistoon sähketervehdys, jossa vastattiin
tähän huutoon: »AKS:n viettäessä Äänislinnassa 20-vuotisjuhlaansa
lähetämme tervehdyksemme muistaen teittemme erotessa puoleltamme
lausuttua sanaa ’Karjalassa tavataan’. Toivomme on toteutunut, Karjalan
päivä on noussut. Nyt kun Seura taistellen toteuttaa Suomelle elintärkeäksi
osoittautunutta ydinohjelmaansa, uskomme monien samanmielisten kanssa:
In hoc signo vinces.» Rintamalla ollut Martti Haavio ei ollut
allekirjoittaneiden joukossa, mutta mukana oli muita AKS:stä eronneita,
kuten itse oikeutettuna Lauri Hakulinen, Paavo Kastari, Urho Kekkonen,
Lauri Posti, L. A. Puntila, V. J. Sukselainen, Jussi Teljo ja Kustaa Vilkuna.
Keväällä 1932 Ylioppilaslehti julkaisi 52 allekirjoittajan
yhteiseroilmoituksen. Perusteluna oli »AKS:n hallituksen ns. Mäntsälän
kapinaan ottama myötämielinen kanta.» Suuri osa lähtijöistä oli
ylioppilaspolitiikan näkyviä hahmoja ja myöhempiä merkittäviä
kulttuuripoliittisia vaikuttajia. Ensimmäiset allekirjoittajat
aakkosjärjestyksessä olivat Martti Haavio, Lauri Hakulinen ja Urho
Kekkonen. Mukana olivat myös muun muassa Lauri Aho, Paavo Kastari,
Yrjö Kilpeläinen, Jussi Koskiluoma, Reino Kuuskoski, Ohto Oksala, Päivö
Oksala, Lauri Posti, L. A. Puntila, V. J. Sukselainen, Jussi Teljo ja Kustaa
Vilkuna – kaikki Kesäyliopiston kantavia voimia.6 Myöhemmin AKS:sta
eronneiden määrä nousi 120:een, mutta oli silloinkin vain noin kymmenen
prosenttia koko jäsenkunnasta.

Laillisuuden ja yhtenäisyyden tavoittelijat ryhmittyivät AKS:stä
erottuaan ideologisen oppi-isän nimeä kantaneeksi Kärki Seura ry:ksi.
Seuran tarkoitus oli työskennellä voimakkaan suomalaisen kansallisvaltion
luomiseksi ja Suomen suvun tulevaisuuden turvaamiseksi. Se pyrki
herättämään kansallistunnetta, aktiivista isänmaanrakkautta ja
yhteiskunnallis-valtakunnallista ajattelutapaa. Puolustuskunnon
kohottaminen oli yksi sen tavoiteohjelman keskeinen tavoite.
Kärki Seura ei kuitenkaan saanut tuulta purjeisiin, ja sen toiminta kuihtui
varsin nopeasti. AKS:stä eronneiden määrä oli lopulta varsin pieni.
Eronneistakin suuri osa alkoi olla jo nuoria maistereita, jotkut virkauransa
alussa. Uusia nuoria ylioppilaita puhutteli Kärki Seuraa enemmän AKS:n
räväkkyys. Tasapainottavan »keskustan» erottua AKS:stä seura ajautui yhä
lähemmäksi IKL:ää.

Kesäyliopiston viikkolounas joulukuussa 1955 ravintola Gambrinissa. Vasemmalta Eino Mäkinen,
Veikko Anttila, Ilmari Turja, Toivo Vuorela, Eino Kauppinen, Eino Leskinen, Jorma Pohjanpalo,
Lauri Hakulinen, Lauri Posti, E. A. Saarimaa, Eino S. Repo, Kustaa Vilkuna, Paavo Kastari ja
Sakari Pälsi. Taustalla Gambrinin hovimestari Elma Kylä-Siukola ja omistaja, rouva Asgerd
Summelin.

Suomalaisuuden Liitto
Suomalaisuuden Liiton syntymisen juuret ovat 1800-luvun lopun
tapahtumissa. Liiton perustajaksi ja henkiseksi voimahahmoksi kohosi
itseoppinut mies kansan keskuudesta, kirjailija Johannes Linnankoski, alias
Vihtori Peltonen. Hän lausui 1880-luvun puolivälissä Liiton syntysanat ja
oli jo 1880-luvun puolivälistä saakka kiinnittänyt huomiota muun muassa
sukunimien suomalaistamiseen.
Jo tätä ennen oli syntynyt suomalaiskansallista liikettä tukeneita ryhmiä,
kuten Suomalainen Nuija. Tästä erkaantui 1879 jyrkin suuntaus edellä
mainituksi KPT-ryhmäksi: kovien konsonanttien tulkittiin tarkoittavan
esimerkiksi sanontaa »koko programmi toimeen». Suomalainen Nuija jatkoi
suomenmielisten yhdyssiteenä, ja sen haarautumana syntyi vielä
Ylioppilaiden Keskusteluseura. Muita kansalaisyhteiskunnan
järjestäytymisen organisaatioita oli muun muassa 1876 perustettu
Kotikielen Seura, joka työskenteli suomen kielen tutkimisen virittämiseksi
ylioppilasnuorison parissa.
Valvojan 25-juhlajulkaisussa vuoden 1905 lopulla ilmestyi Linnankosken
vastaus kiertokyselyyn »Mikä olisi välttämätöntä». Kirjoituksessaan
Linnankoski esitteli toimenpiteitä, joita hänen mielestään oli tehtävä
suomalaisen kirjallisuuden, suomen kielen ja koko suomalaisen
kulttuurielämän edistämiseksi sekä kansallishengen herättämiseksi. Näiden
päämäärien saavuttamiseksi olisi perustettava liitto, joka toteuttaisi edellä
mainittuja tavoitteita. Tämä toteutuikin 12. toukokuuta 1906 Helsingin
Mäntymäellä pidetyssä Snellmanin 100-vuotisjuhlassa. Juhlaan marssittiin
mahtavana kulkueena Rautatientorilta, ja ehdotus hyväksyttiin
innostuneina. Juhlassa perustetun Suomalaisuuden Liiton
keskustoimikuntaan valittiin viisi jäsentä kustakin kolmesta
suomenkielisestä puolueesta – sosiaalidemokraattisesta puolueesta tuli
insinööri Severi Alanne, kirvesmies Matti Hälleberg (Paasivuori), maisteri
Otto Wille Kuusinen, professori J. J. Mikkola ja toimittaja Yrjö Sirola;
vanhasuomalaisesta puolueesta lehtori A. Almberg, professori Kaarle
Krohn, neiti Hilda Käkikoski, ylitirehtööri J. K. Paasikivi ja professori
Heikki Paasonen; nuorsuomalaisesta puolueesta kirjailija Juhani Aho,
tehtailija Eero Erkko, tohtori Heikki Ojansuu, rouva Elsa Lindström ja
professori E. N. Setälä.7

Kesäyliopiston torstailounas maaliskuussa 1963 Stockmannin ravintolan kabinetissa eli »vintillä».
Vasemmalla Kustaa Vilkuna, Jorma Pohjanpalo, Toivo Vuorela ja kaksi tunnistamatonta dekaania.
Oikealla Ohto Oksala, Yrjö Kivimies, Eino Kauppinen, Päivö Oksala ja Pauli Myllymäki.

Johannes Linnankoskella oli suuria tavoitteita ja toiveita Suomalaisuuden
Liiton suhteen. Toiminta olikin alkuvaiheissa innostunutta. Työtä tehtiin
näkyvästi sukunimien suomalaistamiseksi, kirjallisuuden edistämiseksi,
kirjastojen perustamiseksi sekä oikeakielisyysasioissa. Linnankoski piti
tärkeänä perustaa runsaasti paikallisosastoja eri puolille maata ja näki
paljon vaivaa tämän saavuttamiseksi. Suurin paikallisosasto kasvoi
Helsinkiin, jossa työskenneltiin professori Mikkolan puolison kirjailija
Maila Talvion innokkaalla johdolla muun muassa lähialueiden
ruotsinkielisten paikkakuntien suomenkielisten kansakoulujen puolesta.
Kaikkiaan paikallisosastoja syntyi ensimmäisen toimintavuoden aikana 42,
jolloin Liiton kokonnaisjäsenmäärä vaihteli kolmen- ja neljäntuhannen
välillä. Toiminta ei kuitenkaan ollut saanut sellaista tuulta purjeisiin kuin
Linnankoski oli haaveillut. Linnankoski ilmoitti joulukuussa 1906
jättävänsä puheenjohtajan tehtävät ja vetäytyvänsä syrjään kirjallisten
töittensä pariin. Paikallisosastot nukahtivat tämän jälkeen yksi toisensa
jälkeen, ja 1911–1913 Liiton hallituskaan ei käytännössä toiminut. Tuolta

ajalta ei ole pöytäkirjoja, eikä Liitolla ollut edes puheenjohtajaa.
Suomalaisuuden Liiton toiminta virisi uudelleen 1914, jolloin jäsenmäärä
oli vähentynyt tuhannen ja kahden tuhannen välille. Sisukkaan sihteerin,
maisteri Arvi Kemiläisen aloitteesta Liitto päätti ryhtyä edistämään nimien
suomalaistamista, kansallisten merkkipäivien viettoa ja suomen kielen
käyttöä etenkin Helsingissä.
Suomalaisuuden Liiton jäsenmäärä oli alkuvaiheen suuren innostuksen
jälkeen supistunut niin, että Liitolla 1924 oli 246 jäsentä, ja paikallisosastot
olivat suurelta osin kuihtuneet pois. Jäsenhankinnan tuloksena jäsenmäärä
saatiin seuraavaksi vuodeksi nousemaan 673 henkilöön, ja 1928 jäseniä oli
630.
Suomalaisuuden Liitto joutui 1927 voimakkaan arvostelun kohteeksi.
Asialla olivat vihaiset nuoret miehet, jotka olivat hankkineet kannuksensa
AKS:ssä. Ylioppilasmaailmassa 1920- ja 1930-luvulla vaikutti
voimakkaana aitosuomalaisuus, joka halusi viedä loppuun taistelun »yksi
kieli, yksi mieli» -tyyppisin tunnuksin. Tavoitteena oli suomalaistaa
Helsingin yliopisto, oppikoulut ja armeija. Kalevalan päivänä 1927
pidetyssä Liiton vuosikokouksessa aitosuomalaisten puhemies,
hovioikeuden auskultantti Urho Kekkonen syytti voimakkain sanoin Liiton
johtoa ponnettomuudesta suomalaisuuden asian ajamisessa: »On vihdoinkin
aika pumpata tämän liiton happiköyhiin keuhkoihin aktiivisen
suomalaisuuden henki. Sillä Linnankoski sanoi jo aikoinaan, että hän
ihmettelee, että Suomessa on suomalaisia, jotka luulevat, että
suomalaisuuden asia menee omalla painollaan eteenpäin.» Ja hän lisäsi:
»Mikään ei mene tässä maailmassa omalla painollaan eteenpäin.»
Suomalaisuuden Liiton käymistilaa kuvaa, ettei sillä 1928 ollut
puheenjohtajaa. Uudet tuulet alkoivat puhaltaa, kun AKS:n toimintaan
tyytymättömät valtasivat Liiton. Kekkosesta tuli 1929 varapuheenjohtaja ja
puheenjohtaja vuosiksi 1930–32. Varapuheenjohtajaksi tuli samanaikaisesti
Martti Haavio, joka toimi varapuheenjohtajana myös 1952–1955.
Myöhemmin Kesäyliopiston dekaanien vahvasta otteesta Suomalaisuuden
Liitosta kertoo myös L. A. Puntilan kausi varapuheenjohtajana 1939–1946.
Tätä ennen hän ehti työskennellä pääsihteerinä 1933–1934 ja myöhemmin
1937. Martti Haavio valittiin kunniajäseneksi 1958, Urho Kekkonen 1960
sekä 1981 Matti Kuusi, L. A. Puntila ja V. J. Sukselainen. Puntilan lisäksi
pääsihteerin tehtävää hoitivat Jussi Teljo 1935 ja Jaakko Iloniemi1955–

1958. Liiton neuvottelukunnassa olivat Kesäyliopiston miehistä muun
muassa Jaakko Iloniemi, Matti Kuusi, Mikko Pohtola, L. A. Puntila, V. J.
Sukselainen ja Kustaa Vilkuna. Lisäksi hallituksen jäseninä toimivat Esko
Koivusalo ja Mikko Pohtola. Suomalaisuuden Liiton luottamustehtäviin
osallistuivat myös Lauri Hakulinen, Lauri Posti ja Ilmari Turja
Suomalaisuuden Liitto ei osallistunut 1920- ja 1930-luvun taitteessa
voimistuneeseen kommunisminvastaiseen liikehdintään, ja Mäntsälän
kapinan jälkeen keväällä 1932 Suomalaisuuden Liitossa tehtiin Kekkosen
johdolla ero lapualaistuneeseen AKS:ään.8

Colombian kesäyliopisto
Kesäyliopiston alku omana yhteisönään voidaan ajoittaa alkukesään 1932.
Tuolloin kokoontui aiempaan tapaansa ryhmä Helsingin yliopistossa
humanistisia ja yhteiskuntatieteiden aloja opiskelleita maisterin ja tohtorin
tutkintoihin tähdänneitä ylioppilaita – siis ainakin Haavio, Hakulinen, Posti
ja Vilkuna – keskustelemaan alojensa ajankohtaisista kysymyksistä. He
olivat ennestään tuttuja ylioppilaselämästä, ja perheiden perustamisen
myötä seurasivat toistensa elämänkulkua. Pitkin viikkoa käytiin
lounasaikaan luentojen välillä ja kirjastotyöskentelyn lomassa keskipäivän
kahvilla – ylioppilaan ateria saataisiin kotona iltapäivällä. Mutta
ylioppilaselämä alkoi olla ohi ja edessä oli siirtyminen palkkatyöhön kukin
omalla alallaan.
Alkukesästä 1932 keskeisenä pohdinnan kohteina olivat epäilemättä
kuluneiden kuukausien tapahtumat: Mäntsälän kapina, AKS:n hajoaminen,
Kärki Seuran kohtalo ja Suomalaisuuden Liiton tulevaisuus.
Ryhmän tapaamispaikkana oli tälläkin kertaa Colombian kahvila
Helsingin Keskuskatu 5:ssä. Kielentutkija, professori Jooseppi Julius (J. J.)
Mikkola osui paikalle ja hetken keskustelua seurattuaan hän totesi, että
»tässähän on koolla oikea Colombian kesäyliopisto!» Kielimies viittasi
kuuluisaan New Yorkin Columbian yliopistoon, johon kenelläkään läsnä
olleista ei ollut varsinaista yhteyttä. Kesäyliopisto oli kuitenkin näin saanut
nimensä. Ennen talvisotaa Kesäyliopisto ehti kokoontua myös Nissenin
kahviloissa ensin Aleksanterin- ja Fabianinkadun kulmassa, toisessa
Nissenin kahvilassa Mikonkatu 7:ssä ja vielä Keskuskatu 4:ssä ennen kuin
Colombia löytyi uudelleen Aleksanterinkatu 13:sta.9
Kesäyliopiston arkistosta löytyy vuoden 1968 alussa Lauri Postin
muistiin merkitsemä varhaisin Kesäyliopiston jäsenten luettelo. Sitä on
myöhemmin täydentänyt Lauri Hakulinen. Kyseessä on 1930-luvun
puolivälin jäsenluettelo, siis vain muutama vuosi Kesäyliopiston
»perustavan kokouksen» jälkeen. Avoimeksi on jäänyt, keitä todella oli
läsnä edellä mainitussa Colombian tapaamisessa, mutta kyseisen ajan
kahvitapaamisten jäsenluetteloa voitaneen pitää kattavana.

Postin mukaan Kesäyliopiston ensimmäinen »konsistori» oli 1930-luvun
puolivälissä seuraava: kansleri J. J. Mikkola, varakansleri Lauri Hakulinen,
rehtori Martti Haavio sekä dekaanit Esko Aaltonen, Yrjö Kivimies, Kaarlo
Marjanen, Eino Mäkinen, Ohto Oksala, Lauri Posti, L. A. Puntila, Eemil
Aarne (E. A.) Saarimaa, Jussi Teljo ja Kustaa Vilkuna. Lauri Hakulinen on
tähän luetteloon liittänyt lisäksi seuraavien dekaanien nimet: Jorma
Pohjanpalo, Sakari Pälsi, Arvi Korhonen ja Erik Ahlman. Lauri Hakulisen
lisäyksistä Arvi Korhosesta ja Erik Ahlmanista ei ole jäänyt muita jälkiä
Kesäyliopiston arkistoon. »Poliitikot» Urho Kekkonen ja V. J. Sukselainen
eivät vielä esiinny tässä kokoonpanossa.
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(1866–1946)

J. J. Mikkola toimi sekä suomalaisena kielitieteilijänä ja Helsingin
yliopiston slaavilaisen filologian professorina että myös monipuolisena
kulttuurivaikuttajana. Maanviljelijäperheeseen Ylöjärvellä syntynyt
Mikkola eteni nopeasti akateemisella urallaan Helsingin yliopistossa
niin, että hänestä tuli slaavilaisen filologian ylimääräinen professori
1900 sekä varsinainen professori 1921. Mikkola oli 1918 Suomen
hallituksen lähettämänä diplomaattisissa tehtävissä Bulgariassa ja
Turkissa sekä Saksan Itämeren divisioonaa komentaneen Rüdiger von
der Golzin luona. Monien luottamustehtävien joukossa hän toimi
useiden tieteellisten seurojen piirissä, ja muun muassa Suomalaisuuden
Liiton puheenjohtajana 1906–1909 sekä Suomalaisen Tiedeakatemian
esimiehenä kauden 1921–1922. Mikkola oli naimisissa vuodesta 1893
kirjailija Maria Winterin (Maila Talvio) kanssa.
Osana Mikkolan yhdistysaktiviteettia oli syyskuussa 1918 perustettu
Suomalais-Saksalainen Seura. Weimarin tasavallan aikana
suomalaisten kulttuurihenkilöiden Saksaan suuntautunut mielenkiinto
ei herättänyt Saksassa erityistä huomiota, mutta tilanne muuttui
kansallissosialistien tultua valtaan. J. J. Mikkolan ja erityisesti
puolisonsa Maila Talvion ansiosta heidän kodistaan Laaksolasta tuli
Saksaan suuntautuneiden kulttuurihenkilöiden, kuten V. A.
Koskenniemen, tärkeä tukikohta.
Mikkolan tieteellinen mielenkiinto ei kohdistunut suuriin filologisiin
tai aatteellisiin ongelmiin. Sen sijaan hän useiden kielten hallitsijana
käsitteli tutkimuksissaan pragmaattisesti kielen erilaisia ilmiöitä.
Voidaan pitää sattumana, että hän avasi kahvilan oven ja tapasi tulevan
Kesäyliopiston nuoret maisterit kahvikupin ääreltä. Tämän ryhmän
arvostelukykyä puolestaan osoittaa, että Mikkolasta tuli Kesäyliopiston
ensimmäinen kansleri.I

I Britta Hiedannimi 1980, 18–20, 70–74.

Kun helmikuussa 1939 vietettiin hotelli Tornissa Martti Haavion ja
Kaarlo Marjasen 40-vuotisjuhlaa, tilaisuudessa otetun valokuvan perusteella
dekaaneja olivat myös Urho Kekkonen (synt. 1900), V. J. Sukselainen (synt.
1906) ja T. (Tatu) Vaaskivi (synt. 1912). Tavaksi tuli tämän jälkeen viettää
Kesäyliopiston dekaanien yhteisiä merkkipäiviä niin, että samalla juhlittiin
kahta tai useampaa dekaania.
Kesäyliopistoon liittyneiden miesten pääjoukko oli pääosin Helsingin
ulkopuolelta tulleita, maatalousyhteisöön kuuluneita nuoria.
Analysoidessaan Kustaa Vilkunan yhteiskunnallista ajattelua ja toimintaa
Ilkka Herlin kertoo, miten Vilkuna irtautui kotipitäjästään Nivalasta ja
sopeutui opiskelukaupunkiin Helsinkiin. Talonpoikaisen maailmankuvan
siirtyminen muuntuneena kaupunkioloihin näkyi myös muissa
»asfalttikukkaeliittiin» kuuluneissa kesäyliopistolaisissa, kuten ennen
kaikkea Esko Aaltosessa, Martti Haaviossa, Lauri Hakulisessa, Urho
Kekkosessa, Lauri Postissa ja V. J. Sukselaisessa. Tähän ryhmään voidaan
liittää L A Puntila, jonka tie vei muita urbaanimpaan ja puoluepoliittisesti
sosiaalidemokraattisempaan suuntaan. Kesäyliopiston ulkopuolisena
yhdyshenkilönä oli tuleva Helsingin yliopiston Suomen historian professori,
myöhempi akateemikko Eino Jutikkala.10
Kun verrataan Lauri Postin laatimaa ensimmäistä jäsenluetteloa vuoden
1939 valokuvaan, Kesäyliopiston jäsenistö on silminnähden kasvanut.
Lisääntynyt jäsenistö ei enää selity AKS:stä eronneiden määrällä, vaan
Kesäyliopisto oli saanut uusien kulttuuripiirien jäsenistöä. Mukaan tuli
ennen kaikkea kirjallisuuden, taiteen ja yhteiskuntaelämän vaikuttajia.
Kesäyliopiston ensimmäisistä dekaaneista erottuu iältään J. J. Mikkola
(synt. 1866), olihan hän jo 1920-luvulla vakiinnuttanut asemansa Helsingin
yliopiston vakinaisena professorina. Hän olikin itseoikeutetusti
Kesäyliopiston ensimmäinen kansleri. Muiden dekaanien syntymäajat
osuvat 1800-luvun viimeiselle vuosikymmenelle tai 1900-luvun alkuun.
Nestoreita olivat 1880-luvulla syntyneet Sakari Pälsi (synt. 1882) ja E A
Saarimaa (synt.1888). Kuopuksia Eino Mäkinen ja Lauri Posti (synt. 1908).
Jorma Pohjanpalon mukaan muita Kesäyliopiston varhaisia dekaaneja
ennen talvisotaa olivat ainakin oikeustieteilijä Paavo Kastari, kirjallisuuden
tutkijat Eino Kauppinen, Päivö Oksala ja Lauri Viljanen, kirjailija Yrjö
Kivimies, kielitieteilijä Eino Leskinen, päätoimittaja Ilmari Turja ja
kansatieteilijä Toivo Vuorela.

Ennen talvisodan syttymistä Kesäyliopiston dekaanit hitsautuivat
aatemaailmaan, joka oli poliittisesti erillään äärisuunnista, lähellä
keskustaa. AKS:n valtavirta ajautui heidän mielestään liian oikealle. Kärki
Seura kuihtui pois. Suomalaisuuden Liitto toteutti vain rajoitetusti esillä
olleita ajatuksia.
Kesäyliopisto täytti samanmielisten miesten mielissä olleen tyhjiön
ennen kaikkea kulttuuripoliittisena yhteisönä, jossa saattoi vapaasti
keskustella ja ideoida. Kesäyliopisto oli laajentunut äärilaitoja kaihtavaksi,
kansallismieliseksi tapaamispaikaksi, joka ryhtyi myös tekoihin.

Kesäyliopiston statuutit
Kesäyliopistoa ei ole koskaan »perustettu», päinvastoin kuin monet muut
suomalaisen kansalaisyhteiskunnan järjestöt. Se ei ole rekisteröity yhdistys,
eikä sillä näin ollen ole yhdistyksen sääntöjä. Pöytäkirjoja ei ole pidetty,
vaan ajatusten vaihto on aina ollut vapaata, yli puoluerajojen.
Jäsenluetteloita on tehty vain satunnaisesti. Kesäyliopisto ei myöskään
yhteisönä tee kannanottoja, aloitteita tai muita ratkaisuja, vaan jokainen
jäsen toimii yhteiskunnassa oman viitekehyksensä mukaisesti.
Kesäyliopisto on jäsentensä luoma merkittävä kulttuurinen verkosto, johon
uusia jäseniä kutsutaan yhteisellä päätöksellä.
Kesäyliopistolla on yliopiston tapaan »konsistori», johon kaikki jäsenet
eli »dekaanit» kuuluvat. Yhteisön tasa-arvoa kuvaa, että kaikki ovat
vähintään dekaaneja – kenenkään yhteiskunnallinen asema ei luo toista
dekaania merkittävämpää vaikutusvaltavaltaa Kesäyliopistossa. »Kansleri»,
»rehtori» ja »kvestori» toteuttavat käytännön toimintaa. Mukana ovat myös
varakansleri ja rehtori niin, että toiminnan jatkuvuus turvataan. Kvestori
huolehtii pienestä yhteisestä rahakirstusta. Edellä mainitut toimet ovat
syntyneet, saaneet sisältönsä ja miehityksensä vuosien myötä kulloistenkin
tarpeiden mukaan.
Kunnianarvoisin jäsen on »arkkidekaani». Hän on iältään vanhin dekaani
– ainakin virkaiältään – ja yksi kerrallaan, kuten esimerkiksi arkkiatri
lääketieteen piirissä. Arkkidekaani tulee nimetyksi asemansa perusteella,
kun taas muiden luottamushenkilöiden valinta tapahtuu
tarkoituksenmukaisuusperiaatteella dekaanien keskuudesta. Ensimmäisenä
arkkidekaanina toimi kirjailija ja kansatieteilijä Sakari Pälsi täyttäessään 80
vuotta heinäkuussa 1962. Pälsin kuoltua 1965 arkkidekaaniksi ei
välittömästi nimetty ketään, vaan vasta lokakuussa 1979 tämän arvonimen
peri silloinen Tasavallan presidentti Urho Kekkonen. Seuraavana
arkkidekaanina oli Kekkosen hyvä ystävä, Kesäyliopiston
»kansalliskirjailija» Ilmari Turja. Viimeisimmät arkkidekaanit ovat olleet
edesmennyt Eero Saarenheimo ja hänen jälkeensä Jukka Nevakivi.
Kesäyliopiston kirjoittamaton ohjesääntö ja työjärjestys eivät aseta rajoja

torstaisin pidetyille keskusteluille, joita rehtori johdattelee. Kesäyliopisto ei
ole kahlehtinut dekaaniensa oikeutta esittää mielipiteensä, kunhan pysytään
kohteliaisuuden rajoissa. Suullisena perimätietona Kesäyliopistossa
kerrotaan, että joku Helsingin yliopiston professorina työskennelleistä
Kesäyliopiston dekaaneista olisi oppilaitoksensa piirissä tekemiensä
väärinkäytösten vuoksi tullut syrjäytetyksi Kesäyliopistosta. Arkistoaineisto
ei löydy perusteita tällaiselle johtopäätökselle.
Kesäyliopiston arkistosta löytyy tosin yksi dokumentti, jossa puhutaan
erottamisesta. Kun Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran pitkäaikaisen
kirjastonhoitajan Rauni Purasen merkittävää työuraa muistettiin vuoden
1993 alussa, vuosien varrelta kertyneitä tapahtumia julkaistiin artikkelissa,
jonka Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran henkilökuntalehti Elias julkaisi.
Kirjastonjohtaja mielestä kirjaston asiat oli valmisteltu liian pitkälle
Kesäyliopistossa, eikä niihin enää voinut vaikuttaa edes johtokunnan
kokouksessa. Kun Puranen oli valitellut asiasta kirjaston ahkeralle
käyttäjälle professori Martti Rapolalle, Rapola puolestaan kommentoi asiaa
kertomalla, että hänet vuosikymmeniä sitten oli erotettu Kesäyliopistosta.11
Martti Rapola (1891–1972) työskenteli Turun yliopiston suomen ja sen
sukukielten professorina 1924–1930 sekä Helsingin yliopiston suomen
kielen professorina 1930–1957. Hänelle myönnettiin akateemikon arvonimi
1972. Rapolan »erottaminen» on täytynyt tapahtua heti Kesäyliopiston
alkuvuosina, sillä Lauri Postin tekemässä ja Lauri Hakulisen täydentämässä
jäsenluettelossa ei mainita Rapolaa, hän ei myöskään esiinny 1939 otetussa
valokuvassa. Itse asiassa Martti Rapolan nimi ei esiinny Kesäyliopiston
aineistossa lainkaan. Matti Kuusi kertoo AKS-veljestä ja dekaanitoveristaan
Lauri Hakulisesta, miten Hakulisen uusia uria koetteleva väitöskirja
hyväksyttiin 1933 äärimmäisen täpärästi äänestyksen jälkeen Martti
Rapolan ehdotettua hylkäämistä. Matti Kuusi ei vastaa siihen avoimeksi
jäävään kysymykseen, olisiko Rapolan todettu tuolloin jäävän
Kesäyliopiston ulkopuolelle.12
Joskus on kuitenkin oltu lähellä avonaista ristiriitaa. Kesäyliopiston
arkistossa on pieni Matti Kuusen kirjoittama muistiinpano: »Olin tulla
erotetuksi Kesäyliopistosta…» Tapaus liittyy Kuusen Matti -nimimerkillä
marraskuussa 1955 julkaisemaan pakinaan, jonka otsikko oli »Kekko».
Urho Kekkosen lähimpiin ystäviin ja poliittisiin tukijoihin pyrkinyt Kustaa
Vilkuna oli innostuneessa Maakansan artikkelissa tarkastellut Urho

Kekkosen sukujuurta ja todennut, että Kekkonen edustaa tyypillistä
»esivanhempainsa tapaan erämaan kaskitalonpoikaa: rohkeaa, älykästä,
henkisesti valpasta.» Vilkuna sai kekko-sanalle myös viittauksen siihen, että
se vanhojen lähdeteosten mukaan viittasi laajempiin yhteyksiin. »Kekko»
voitiin Vilkunan mukaan samaistaa jättiläiseen, joka asetteli pyöreitä kiviä
vuorten kukkuloille.
Matti jatkoi: »En suinkaan kiistä, ettei pääministeri Kekkosen sitkeä
pyrkimys yhteiskunnan kukkuloille voisi selittyä näinkin.» Kääntyminen
Sanakirjasäätiön laajojen aineistojen puoleen toi esille kuitenkin erilaisia
tulkintoja. Rauman suunnalta saatiin tietää, että sikäläisessä murteessa
»kekko» tarkoitti viina-, kalja- tai pirtukekkoa eli leiliä. Urho Kekkosen
alkoholinkäyttö alkoi tuolloin jo levitä julkisuuteen. Matti Kuusi muistutti,
että tämän murteellisen erikoismerkityksen lisäksi tunnettiin laajalti Urho
Kekkoseen liitetty termi »viinakekkuli». Ikaalisista tiedettiin, että »kekkuli»
oli synonyymi sanoille kenkku, juonittelija, ilkeämielinen ja pahansuopa
henkilö.
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Arkkidekaani Urho Kekkonen verkottui ennen kuin termi tunnettiin.
Voimakas velvollisuudentunto ja kristillinen elämänkatsomus tulivat
hänelle kodin perintönä. Kekkonen sai lestadiolaisuuteen perustuneen
näkemyksen kristillisyyteen, ja äidin kautta myös Pelastusarmeijan
tuoman sosiaalisen ulottuvuuden. ”Känä” oli radikaali, joka kärsi
koulussaan kuusi tuntia karsseria, ylioppilasvuosinaan tervasi keisari
Aleksanteri I:n muotokuvan ja lupasi ”Lotinan pellon liiton” jäsenenä
1920-luvulla hyökätä yli Syvärin Lotinanpeltoon, vaikka ”ryssän
konekiväärituleen”.
Kekkonen kasvoi keskustalaisuuteen, jota eivät horjuttaneet
opiskelu Helsingin yliopiston lainopillisessa tiedekunnassa, AKS:n
jäsenyys, eikä Pohjois-Pohjalainen Osakunta vanhoine perinteineen.
Poliittisen herätyksen mies koki kuitenkin vasta Lapuan liikkeen
vuosina.
Ensimmäiset Urho Kekkosen henkilösuhteet syntyivät osakunnan
toveripiirissä ja Kriminaaliklubissa. Tähän lähipiiriin kuului muun
muassa Paavo Säippä, yksi ”keskinäisen kehumisen veljeskunnan”
jäsen. Mukavat virat kulkivat kaverilta toiselle perintönä. Kekkonen
tutustui myös Martti Haavioon, kansallisen ajattelun ja kulttuurityön
silloiseen keskeiseen suunnannäyttäjään. Uudet ystävyyssuhteet
haastoivat Urhon astumaan vähitellen esiin myös
ylioppilasmaailmassa, joka tunsi miehen ensin vain
urheiluharrastuksen kautta.
Urho Kekkosen juridiikkaa opiskelleista ystävistä ennen kaikkea
Paavo Kastari, Kesäyliopiston dekaani, sekä myös Veli Merikoski ja
Paavo Hillilä nousevat esille. Heitä yhdisti ärtymys siitä, että yliopistoopetuksessa käytettiin runsaasti ruotsin kieltä, aina oppikirjoja myöten.
Juridiikan erittäin hankalia termejä suomennettiin miehissä.
Aitosuomalainen Urho Kekkonen toimi Ylioppilaslehden
päätoimittajana. Lehteen toi oman panoksensa nimimerkki Teini eli
Ilmari Turja, joka Kesäyliopistossa tunnettiin ”kansalliskirjailijana”.
Lehti oli pitkään samanmielisten komennossa. Akateemisen KarjalaSeuran kekkoslaiset valtasivat Suomalaisuuden Liiton ja samalla

aikakauslehti Suomalaisen Suomen. Lehden pitkäaikaiseksi
päätoimittajaksi tuli Martti Haavio, jonka työtä jatkoi Esko Aaltonen.
Suomalaisen Suomen toimituskuntaan liittyi Kauko Kare, josta
Kekkosen presidenttikaudella toisen maailmansodan jälkeen tuli
näkyvä toisinajattelija.
Urho Kekkosen akateeminen ura huipentui väitöskirjaan
Kunnallinen vaalioikeus Suomen lain mukaan 1936. Yhteydet
akateemiseen maailmaan Kekkonen säilytti ennen kaikkea
Kesäyliopiston kautta. Dekaanit Martti Haavio, Lauri Hakulinen, Lauri
Posti, Jussi Teljo ja Kustaa Vilkuna olivat tällöin tärkeitä
ihmissuhteita.I

I Lyhennelmä Keijo K. Kulhan alustuksesta Kesäyliopistossa.

Matti Kuusi jätti Kustaa Vilkunalle vastattavaksi: »Jätän luottavaisin
mielin ylläesitetyt ainekset prof. Vilkunan käyttöön, sikäli kuin hän jatkaa
ponnistelujaan sen seikan selvittämiseksi, miksi Kekkonen on Kekkonen.»
Matti Kuusen ei tarvinnut erota Kesäyliopistosta, mutta pitkään aikaan
herrat eivät myöskään tervehtineet toisiaan.13
Kesäyliopiston historiaan ei kuulu sulkea pois piiristään ketään. Joillekin
dekaaneista voi osallistuminen työtehtävien, matkojen tai sairauden vuoksi
olla vaikeaa, mutta läsnäolovelvollisuutta ei ole. Eräät dekaanit ovat toki
jättäneet Kesäyliopiston tunnettuaan siellä olonsa epämukavaksi tai
tarpeettomaksi.
Lähestyvien presidentinvaalien alla toimittaja Kauko Kare julkaisi
kesällä 1967 mielipidekirjan Tähän on tultu. Kare ei jättänyt kertomatta
yhtään mielessään ollutta Kekkosen konstailua tai temppua, ja hän ohitti
toisinajattelijana sellaisetkin miehet, kuten Tuure Junnilan, Georg C.
Ehrnroothin ja Veikko Vennamon. Kare kävi harvakseltaan Kesäyliopiston
konsistorin kokouksissa, mutta oli mahdollisesti tavannut Kekkosen
jossakin aiemmassa tilaisuudessa. Kauko Kare oli mukana esimerkiksi
Martti Haavion, Lauri Hakulisen, Lauri Postin ja Kustaa Vilkunan kanssa
juhlimassa joulukuun puolivälissä 1967 Päivö Oksalan ja Erkki Tantun 60vuotispäivää – Urho Kekkonen ei kuitenkaan ollut läsnä tässä konsistorin

ylimääräisessä kokouksessa.
Kare ja Kekkonen kohtasivat Kesäyliopiston konsistorin ylimääräisessä
täysistunnossa seuraavan vuoden maaliskuussa hotelli Tornin Ritarisalissa,
kun vietettiin Eino Mäkisen, Esko Suhosen ja Lauri Postin yhteistä 180vuotispäivää. Tapahtumien kulku on jäänyt epäselväksi. Juomien lomassa
Hakulinen olisi kysellyt Kalevalan tyyliin Kekkosen mielipidettä Eino S.
Revosta. Toisaalla salissa Vilkuna oli Kalevalan tyyliin tivannut Kareen
röyhkeyttä tulla samaan juhlaan Kekkosen kanssa. »Kunne Kaukoni
kadotin?» oli Kekkosen vastaus, kun Kare poistui illallisilta. Ilmari Turjan
mukaan Kustaa Vilkuna oli näyttänyt ovea Kauko Kareelle, joka ei
poistuessaan taakseen katsonut.14 Muutama vuosi myöhemmin tehdyssä
Kesäyliopiston jäsenluettelossa Kauko Kare esiintyy edelleen, joten
»erottamisesta» ei ollut kyse.
Toinen näkyvä kesäyliopistolaisten skisma kehkeytyi L. A. Puntilan ja
Ilmari Turjan välille. Puntila oli näkyvästi niiden aks:läisten joukossa, joka
Mäntsälän kapinan jälkeen erosi AKS:stä. Hän oli keskeinen henkilö KärkiSeuran kohtaloissa ja kesäyliopistolaisten joukossa tammikuun alussa 1939
otetussa kuvassa. Puntila oli myös Jorma Pohjanpalon kotona marraskuussa
1943 herättämässä Kesäyliopistoa uudelleen henkiin ja myös Suomen
Kuvalehden 1949 julkaisemassa artikkelissa. Tämän jälkeen Puntila ei
esiinny Kesäyliopiston arkistolähteissä: ei ravintola Gambrinissa 1956
otetussa valokuvassa, eikä vuodelta 1969 olevassa jäsenluettelossa, jossa on
yli 30 dekaanin nimet ja osoitetiedot. Puntila näyttää pyyhkiytyvän pois,
eikä kukaan kysy hänen peräänsä.
L. A. Puntila oli 1930-luvun aikana kiistatta yksi keskeisiä
Kesäyliopiston vaikuttajahahmoja. Kesäyliopiston piiristä hän nousi
Suomen Kulttuurirahaston rakentajista keskeisimmäksi. Olipa Suomen
Kulttuurirahaston perustamisajatus kenen tahansa, Puntila vei
päämäärätietoisesti suunnitelman toteutukseen. 1960-luvun puolivälissä
Puntila organisoi kesäyliopistolaisten muistikeruuta varten tilaisuuden,
jossa olisi ollut mahdollista kerätä tietoja Suomen Kulttuurirahaston
perustamisen lähtökohdista. Tilaisuuden keskustelut nauhoitettiin. Lähes
käsirysyyn kehkeytynyt väittely ei tuonut mitään uutta, vaan kaikkien
asianomaisten näkemykset peittyivät toistensa äänekkäisiin
puheenvuoroihin. Samaan aikaan Puntila yritti vaikuttaa myös Suomen
Akatemian organisaatiouudistukseen, mutta Puntilan rooli Suomen

Kulttuurirahaston asiamiehen panosta lukuun ottamatta jäi suomalaisessa
kulttuuri- ja yhteiskuntaelämässä hänen itselleen asettamia tavoitteita
vähäisemmäksi. Puntilan osuus Kesäyliopistossakin katkesi – mahdollisesti
vastakkainasetteluun Ilmari Turjan kanssa.15
Osa Kesäyliopiston dekaaneista on jäänyt myös oman päätöksensä
perusteella ja henkilökohtaisista syistä pois Kesäyliopiston kokouksista.
Kesäyliopiston 1969 jäsenluettelon alareunaan on merkitty paljon puhuva
osio »vieraantuneita». Näitä olivat Tuomas Anhava, Jouko Hautala, Lauri
Hyvämäki, R. E. Nirvi, Eino S. Repo, Ahti Rytkönen ja Jussi Teljo.
Kesäyliopisto on kokoontunut alusta lähtien Helsingissä. Vaikka
ensimmäiset dekaanit olivat pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulleita nuoria
ylioppilaita, jotka tulivat valloittamaan Helsingin yliopistoa
suomenkieliseksi ja tehdäkseen nuoren itsenäistyneen tasavallan
kulttuurielämää aiempaa vireämmäksi, myöhemmin konsistoriin on liittynyt
dekaaneiksi myös syntyperäisiä helsinkiläisiä. Dekaanien joukossa on ollut
myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvia veljiä, jotka eivät
välimatkojen vuoksi ole aina päässeet jokaviikkoisiin yhteisiin tapaamisiin.
Alussa Kesäyliopiston toimintamuotona oli kahvihetki useampaankin
kertaan viikossa, myöhemmin sotien jälkeen tapaamiset vakiintuivat
torstailounaisiin. Niissä dekaanit usein kertovat oman alansa uusimmista
virtauksista. Monta kertaa keskustelu kohdistuu jonkun dekaanin
viimeisimpään julkaisuun, tai suunnitteilla olevaan hankkeeseen.
Keskustelu saattaa rönsyillä myös ajankohtaisiin poliittisiin tai kulttuurisiin
kiistakysymyksiin.
Kesäyliopiston työjärjestyksen keskeinen ohjenuora on ollut ryhtyä
välittömästi sanoista tekoihin. Kauko Kareen mukaan »lyhyestä virsi
kaunis. Kesäyliopistolla on aivot, kieli ja kynä. Nämä kolme asetta saavat
aikaan ihmeitä.» Tämä oli näkynyt muun muassa Suomen Kulttuurirahaston
perustamisessa. Toinen esimerkki on 1990-luvun puolivälistä. Dekaani
Olavi E. Niitamo kertoo kolumnissaan marraskuun loppupuolelta 1995
Myrskyä vesilaesissa, miten Yleisradion johtaja Seppo Heikki Salonen oli
käynyt edellisen lokakuun puolivälissä Tallinnassa ja tutustunut siellä
uudelleen perustettuun kansalliskirjastoon. Siellä ei ollut lähes lainkaan
Suomeen liittyvää aineistoa. »Tuumasta toimeen tarkoitti sitä, että
kustannusyhtiöiltä saatiin 3 000 kirjaa puoleen hintaan.» Niitamon osaksi
tuli rahoituksen järjestämiseksi kääntyä Koneen Säätiön ja Nokian puoleen,

loput antoi opetusministeriö. Projekti huipentui Lennart Meren kanssa
nautittuun lounaaseen.16
Kun jokin hanke tai suunnitelma on saatettu onnistuneesti päätökseen,
perinteenä on ollut, että tekijä tarjoaa paikalle olijoille lasillisen punaviiniä
lounaan yhteydessä saavutuksen kunniaksi. Hankkeet ovat monesti
koskeneet dekaanien havaitsemia kulttuurisia tai yhteiskunnallisia
uudistamistarpeita. Uusia aloitteita on pantu liikkeelle, kun sanan säilä on
ensin sellaisen osoittanut tarpeelliseksi. Tästä kertoo kansleri Lauri
Hakulisen ravintola Motissa 6. lokakuuta 1949 kiitospuhe hänen ja Aarni
Penttilän täyttäessä 50 vuotta. Päivänsankari kohdisti sanansa
Kesäyliopistolle, jonka sisältöä ja tarkoitusta hän kuvasi näin: »Konsistorin
herrat dekaanit tietävät, että Kesäyliopiston ainoa ominaisuus on se, että se
ei ole koskaan tärkeä… ja tästä seikasta ehkä selittyy myös se, että
Kesäyliopiston piirissä kaikesta säännöttömyydestä ja
suunnittelemattomuudesta huolimatta samanhenkisten ja virkkujen miesten
jännittämättömissä turisiaisissa silloin tällöin putkahtaa esiin myös jokin
jopa tekoihin johtava mietelmä.»
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Paavo Kastari syntyi vauraaseen Kastarin maataloon Kurun pitäjässä
1907. Hän tuli ylioppilaaksi Tampereen lyseosta ja aloitti sen jälkeen
opinnot Helsingin yliopiston lainopillisessa tiedekunnassa.
Opiskeluaikanaan Kastari liittyi monien muiden mukana
Akateemiseen Karjala-Seuraan, ja valittiin 1931 johtokuntaan.
Huhtikuun lopun 1932 julkilausuman myötä hän irrottautui radikaalista
siivestä. Yksi eronneista oli Urho Kekkonen, jonka kanssa Kastari oli
ystävystynyt.
Pienen väliaikaisen särön hänen ja Kekkosen väleihin aiheutti se,
että ollessaan Kekkosen apuna IKL:n lakkauttamista koskevassa
valmistelussa hän ei kannattanut lakkauttamista
yhdistymislainsäädännön nojalla, vaan ehdotti asian hoitamiseksi
demokratian suojaksi säädettävää poikkeuslakia. Kastari ja Kekkonen
olivat eri mieltä myös sotasyyllisyyslainsäädännöstä ja Kekkosen
valinnasta poikkeuslailla. Näistä näkemyseroista huolimatta Kastari
kuului Kekkosen saunaseuraan ja toimi usein Kekkosen
luottohenkilönä valtiosääntöoikeudellisissa kysymyksissä.
Kastarin väitöskirja valmistui ennen talvisotaa, mutta väitöstilaisuus
oli vasta syksyllä 1940. Väitöskirja käsitteli Eduskunnan hajottamista
ja se herätti paljon keskustelua. Väitöstilaisuuskin oli värikäs, koska
Kastarin tulkinta presidentin ja valtioneuvoston välisistä suhteista
poikkesi aikaisemmin vallinneesta käsityksestä.
Talvi- ja jatkosodan aikana Kastari oli päämajan valvontaosaston
tehtävissä. Jatkosodan lopulla Kastari komennettiin Valpon
päälliköksi. Tähän kauteen liittyy paljon julkisuuttakin saaneet
tapahtumat, jotka liittyivät Neuvostoliitosta lähetetyn vakoilijan Kerttu
Nuortevan pidätykseen ja kuulusteluihin. Kastari joutui virkansa
puolesta kuulustelemaan Nuortevaa. Marraskuussa 1944 Kastari
vapautettiin Valpon päällikön tehtävästä. Ilmeisesti pidettiin selvänä,
että rauhan tultua ei sodan aikana tässä tehtävässä toiminut voinut enää
jatkaa. Poliittisten olojen muututtua Kastaria kohtaan esitettiin
vasemmiston taholta erilaisia syytöksiä hänen Valpon aikaisesta
toiminnastaan. Keskeisenä toimijana oli Hella Vuolijoki, joka ei

antanut anteeksi sitä, että Kastari oli mukana tutkimuksissa, jotka
johtivat hänen ja Nuortevan vangitsemiseen ja tuomitsemiseen. Kastari
pääsi osin Kekkosen avustuksella 1948 useiksi kuukausiksi
Cambridgen yliopistoon ja palasi Suomeen vasta olojen vakiinnuttua.
Kastari teki merkittävimmän uransa Helsingin yliopiston
valtiosääntöoikeuden professorina 1956 –1973. Sitä ennen hän oli jo
useita vuosia julkisoikeuden apulaisprofessorina. Kastari ei kuitenkaan
ollut pelkästään tutkija, vaan osallistui myös itse yhteiskunnalliseen
toimintaan ja työskenteli muun muassa kahteen otteeseen ministerinä
virkamieshallituksessa, ensin kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministerinä von Fieandtin hallituksessa ja sitten kulkulaitosministerinä
Kuuskosken hallituksessa. Vuosina 1952–1956 Kastari toimi
Eduskunnan oikeusasiamiehenä ja joutui sinä aikana tutkimaan ns.
salaputkijuttua ja toimimaan syyttäjänä valtakunnanoikeudessa.
Kastarin tutkijantyössä korostui oikeustieteen ja yhteiskuntatieteiden
yhteyksien merkitys. Hän kiinnitti huomiota valtioelinten käytännön
toiminnan arviointiin ja niiden tulkintaan eikä esimerkiksi enää
innostunut 1970-lvun alussa aloitettuun valtiosäännön
kokonaisuudistukseen. Kastarilla oli merkittävä asema myös
Eduskunnan perustuslakivaliokunnan asiantuntijana.
Lähde: Markku Linnan alustus Kesäyliopistossa

Illallinen Ilmari Turjan kunniaksi 2. marraskuuta 1961 Ostrobotnialla. Päivänsankari täytti
lokakuussa 60 vuotta. Vasen rivi: Simo Konsala, Paavo Säippä, Yrjö Kivimies, Martti Haavio, Ilmari
Turja, Kustaa Vilkuna, Lauri Hakulinen, Reino Kuuskoski, Lauri Simonsuuri.
Oikea rivi: Toivo Vuorela, Eino Mäkinen, Kauko Kare (vain osa päätä näkyvissä), Eino Leskinen,
Lauri Posti, R.E. Nirvi, Jouko Hautala, Tauno Nurmela, Matti Kuusi.

Kulttuuripolitiikkaa
Suomalainen Suomi
Suomalaisen Suomen synnyn taustalla ollut tekijä oli tulenkantajien
hajoaminen 1920- ja 1930-luvun taitteessa. Tulenkantajat olivat saaneet
nimensä Nuoren Voiman Liiton Tulenkantajat-albumin mukaan. Albumi
muutettiin 1928 Tulenkantajain aikakauslehdeksi, mutta se ajautui
taloudellisiin vaikeuksiin jo parin vuoden kuluessa. Sekä tulenkantajien
sisäiset ristiriidat että vuosikymmenen vaihteen talouspula ajoivat lehden
konkurssiin.
Alkujaan tulenkantajien tavoitteena oli viedä suomalaista kirjallisuutta
kohti kulttuuriliberalismia ja eurooppalaisia virtauksia. Tulenkantajien
politisoitumisen voidaan katsoa alkaneen 1929, jolloin Tulenkantajain
Seura perustettiin. Erkki Vala astui alusta alkaen sen kantavaksi voimaksi.
Tulenkantajat-aikakauslehden taustalla olleen Tulenkantajain Osakeyhtiön
puheenjohtajana oli AKS:ään kuulunut Iiro Kaikko, joka 1929 erosi
tehtävästään todeten, ettei »Tulenkantajain aikakauslehden suunta ole ollut
se, mihin lehti alun perin perustettiin. Numero numerolta on sen henki
muuttunut yhä ihmeellisemmäksi läheten jo muutamissa artikkeleissaan
räikeiden kommunistilehtien ajattelu- ja kirjoitustapaa.»
Tulenkantajat-aikakauslehden vuoden 1930 ensimmäisessä numerossa
Vala heitti pitkässä artikkelissaan taisteluhanskan aitosuomalaiselle
liikkeelle, jolta Valan mukaan puuttui tarvittava kulttuuriohjelma. Erityisen
tuomion AKS sai Valalta »sotakiihkoisuuden» vuoksi. Tähän huutoon
vastasi helmikuussa 1930 pidetty tulenkantajien kokous, jossa Valan lisäksi
olivat läsnä Martti Haavio, Iiro Kaikko, Urho Kekkonen, Olavi
Paavolainen, Jussi Teljo sekä Lauri Viljanen. AKS:ään heistä kuuluivat
Haavio, Kaikko, Kekkonen ja Teljo, jotka myös lopulta sanelivat kokouksen
päätöksen. Kaikko, Kekkonen ja Teljo eivät olleet varsinaisia tulenkantajia.
Heidän tukemanaan Erkki Vala kuitenkin irtisanottiin toimestaan, ja vain
vähän myöhemmin Tulenkantajat-aikakauslehti lakkautettiin. 1920-luvun

nuorvoimalaisten tilalle tulenkantajien johtohahmoiksi nousivat tämän
jälkeen Raoul Palmgrenin ja Tapio Tapiovaaran kaltaiset
vasemmistointellektuellit.17
Tulenkantajat-aikakauslehti oli tarjonnut Suomalaisuuden Liitolle
kanavan omien tavoitteittensa edistämiseen. Lehden konkurssi johti oman
lehden perustamiseen. Suomalaisuuden Liitolla oli ollut vuosialbumi, joka
1933 muutettiin Suomalainen Suomi -nimiseksi kulttuuripoliittiseksi
aikakauslehdeksi. Aikakauslehti otettiin tukevasti Kesäyliopiston dekaanien
käsiin. Päätoimittajaksi nimitettiin Martti Haavio, joka näin sai mieleisensä
julkaisufoorumin tulenkantajien alkuperäisen soihdun sammuttua. Tosin
Haavio ei juuri puuttunut lehden tekniseen toimittamiseen, artikkelien
hankkimiseen eikä vakinaisten avustajien pysyttämiseen
ilmestymisaikatauluissa, mitkä tehtävät jäivät toimitussihteerien huoleksi.
Ensimmäiseksi toimitussihteeriksi tuli L. A. Puntila, joka oli tuossa
vaiheessa myös Suomalaisuuden Liiton pääsihteeri. Haavion
päätoimittajakaudella muita toimitussihteereitä Puntilan jälkeen olivat Jussi
Teljo, Kaarlo Marjanen ja Esko Aaltonen.18
Lehdessä oli osastojako, jossa kullakin osastolla oli omia tarmokkaita
toimittajia. Suomalaisessa Suomessa ei yleensä odotettu kirjoitusten
tarjoajia, vaan palstat annettiin valittujen henkilöiden täytettäviksi.
Sisäpolitiikkaa hoiti ennen kaikkea Urho Kekkonen, V. J. Sukselainen
kommentoi talouselämää useiden vuosien ajan, ja Kaarlo Marjasen, Tatu
Vaaskiven sekä Elsa Enäjärvi-Haavion osalle lankesivat eri taidealat.
Suomalaisella Suomella oli selkeä taustaryhmä, jolla oli vahva halu
osallistua ajankohtaiseen kulttuuripoliittiseen keskusteluun. Akateemisiin
kysymyksiin keskittynyt Valvoja-Aika ja äärioikeistoon tai vasemmistoon
itsensä naulinneet lehdet eivät tarjonneet näille älymystön nuorille
edustajille omaksi koettua keskustelufoorumia. Pirkko Leino-Kaukiaisen
mukaan Suomalaisen Suomen ilmapiiri teki kulttuuripoliittisista
keskustelulehdistä jälleen poliittisia, joskaan ei puoluepoliittisia.19
Suomalaisen Suomen artikkelien sisältö ja sivumäärät 1933–1939:
Aihe
Kielikysymys, suomalaisuus, heimotyö
Koulutus, kasvatus
Valtio-oppi, kansainvälinen politiikka

Sivumäärä

%

112
85
71

15,5
11,7
9,8

Sosiaalipolitiikka
Kulttuuripolitiikka
Sukukansat
- Viro
- Unkari
Historia
Kieli- ja kansatiede
Kirjallisuus
Muut tieteet
Musiikki
Elokuva
Yleiset esseet
Ohjelmakirjoitukset ym.
Yhteensä

9
8

1,2
1,1

71,5
27,5
40
17,5
152,5
31
14,5
8
62,5
6

10,0
3,0
5,5
4,3
21,1
4,3
2,0
1,1
8,6
0,8

724 100,0

Suomalaisen Suomen kirjoittajat olivat lähes kaikki 1930-luvun nuoria,
kun taas Valvoja-Ajan tukijat olivat syntyneet jo 1800-luvulla. Nuorten
intellektuellien ideologinen tavoite oli yksikielinen valtio, mikä ilmeni
taisteluna ruotsinkielisiä ja kieliliberaaleja vastaan. Individualismia,
demokratiaa ja parlamentarismia puolustettiin, tuomittavia olivat
kommunismi, fasismi ja kansallissosialismi. Kulttuuri-ilmiöitä – erityisesti
yliopistoa koskenutta kielitaistelua – tarkasteltiin kansallisesta
näkökulmasta. Kirjoittelun yliopiston asemasta aloitti Urho Kekkonen
1933. Kun vuoden 1937 yliopistolaki rakentui kaksikielisyyden pohjalle,
Suomalainen Suomi suhtautui siihen kielteisesti ja väitti lain lopullisesti
vakiinnuttavan ruotsinkielisten aseman yliopistossa.
Ennen toista maailmansotaa perustetuista suomenkielisistä
kulttuurilehdistä elivät sodan yli ainoastaan perinteikäs Valvoja-Aika, jonka
nimi1944 muutettiin jälleen Valvojaksi ja sen rinnalle merkittävimmäksi
keskustelukumppaniksi 1930-luvulla noussut aikakauslehti Suomalainen
Suomi. Valvojan ja Suomalaisen Suomen välille kehittyi kulttuuripoliittinen
jännite. Valvojassa – paljolti V. A. Koskennimen ja Edwin Linkoniemen
johdolla – kiinnitettiin huomiota ennen kaikkea kirjallisuuteen sekä
maailmankatsomuksellisiin ja psykologisiin aiheisiin. Suomalainen Suomi
sen sijaan omaksui aktiivisemman roolin, varsinkin vuoden 1945 jälkeen.
Se tarttui ajankohtaisiin, usein arkaluonteisiinkin kysymyksiin.
Suomalaisen Suomen ympärille ryhmittäytyivät ne yliopistomiehet ja
kulttuuripoliitikot, jotka olivat Kesäyliopiston dekaaneja tai lähellä
konsistorin ajattelua. Lehden päätoimittajaksi tulleen Martti Haavio jälkeen

tähän tehtävään tuli 1946 kahdeksikymmeneksi vuodeksi Turun yliopiston
sosiologian professoriksi edennyt Esko Aaltonen.
Vaihdoksen syyksi mainittiin Haavion työkiireet, mutta1940-luvun lopun
»vaaran vuosina» kulttuurilehden päätoimittajan asema oli arkaluontoinen,
ja Haavion tiedetään halunneen luopua tehtävästään aitosuomalaista
taustaansa aristellen. Kaukana ei myöskään ollut pelko lehden
lakkauttamisesta.
Suomalaisen Suomen toimitussihteereinä toimivat sodan jälkeen
Kesäyliopiston dekaanit Yrjö Kivimies 1946–1948, toimittaja ja
kustannusvirkailija Kauko Kare 1948–1952, 1957–1966 ja kustannusalalla
sekä WSOY:tä että Otavaa palvellut Tuomas Anhava 1953–1956.
Suomalaista Suomea kustansi 1948 lähtien Yhtyneiden Kuvalehtien
vastaperustettu sisaryhtiö Valtiolehdet Oy, ja aikakauslehteä painettiin
edullisesti Esko Aaltosen omistamassa Forssan Kirjapainossa. Lehden
painos oli 1947 kaikkiaan 4 000 kappaletta, josta myytiin 3 500.
Varovaisuussyistä jätettiin lehden nimiöstä pois heti sodan jälkeen
monijäsenisen toimitusneuvoston nimet. Näin lehden ympärille muodostui
epävirallinen sisärengas, jossa toimivat Kesäyliopiston dekaanit Aaltonen,
Haavio, Kare, Kivimies ja Kuusi.
Suomalaisen Suomen poliittista kommentointia leimasi anonyymisyys.
Nimimerkit, jotka aiemmin olivat harvinaisia, lisääntyivät nopeasti.
Esimerkiksi ahkerimman sisäpoliittisen kommentaattorin Väinö
Kalamiehen nimimerkkiä käytti tiettävästi seitsemän eri henkilöä, monet
heistä Kesäyliopiston dekaaneja.
Sodan lopputulos toi merkittävän muutoksen Suomalaisen Suomen
sisällölliseen linjaukseen. Aiempina vuosina 1920- ja 1930-luvulla tärkeänä
teemana ollut heimoaate – erityisesti yhteydet Viroon ja Unkariin – ei enää
1950-luvulta lähtien ollut ajankohtainen. Uuden ulkopoliittisen suuntauksen
tienraivaajana toimi dekaani Urho Kekkonen, joka vuosien myötä tarttui
yhä napakammin polkunsa tiellä olleiden esteiden raivaamiseen.
Suomalainen Suomi ajautui varovaisuudestaan huolimatta
ristiaallokkoon. Esimerkiksi marraskuun lopulla 1960 Kekkonen lähetti
Esko Aaltoselle niin sanotun myllykirjeen, joka kohdistui Suomalaisen
Suomen ulkopoliittiseen kirjoitteluun. Kyse oli siitä, voitiinko
sosiaalidemokraatit liittää Neuvostoliittoon luottamuksellisia suhteita
luovien tahojen joukkoon. Kekkosta ärsytti Esko Aaltosen kirjoittama

pääkirjoitus »Perusongelma»20, jossa pohdittiin Maalaisliiton ja
Sosiaalidemokraattisen puolueen suhdetta Suomen ulkopolitiikkaan.
Kekkonen kirjoitti: »Kun toimittamasi Suomalainen Suomi nyt
ensimmäisen kerran on kirjoittanut ulkopolitiikastamme, sikäli kuin minulla
on siihen osuutta, sellaisella tavalla, että sen kanssa voi asiallisesti ja
säällisesti keskustella, pyydän esittää Sinulle kysymyksen: Minkälaiset ovat
Tashkentissa ja Leningradissa annetut lausunnot, joihin olisi suhtauduttava
varauksin?» Aaltonen selitti Kekkoselle, että Suomalaisen Suomen
artikkelissa todetaan, miten »sosiaalidemokraattien taholta katsotaan»
heidän joutuneen diskriminoinnin kohteeksi Neuvostoliitosta tulleiden
lausuntojen vuoksi. Aaltonen oli tiedustellut asiaa henkilöltä, joka on
»tunnettu lakimies». Aaltonen jatkoi: »Arv. kirjeesi kehottaa minua
entistäkin tarkempaan varovaisuuteen ja toivon, ettei minun enää kovin
kauan tarvitsisi olla Suomalaisen Suomen päätoimittajana.» Vain muutamaa
päivää myöhemmin Aaltonen sai Kekkosen viiltävän vastauksen.
»Ymmärrän hyvin ’tunnetun lakimiehen’, (joka on tehnyt – kuten olen
nähnyt kirjoitettavan – S. Suomesta Sosialistisen Aikakauslehden
herrasmiespainoksen) kieroilevat selittelyt.»– – ikävää sanoa vanhalle
toverille, että yhdyn kirjeesi lopussa olevaan toivoosi.»21

Pidot Tornissa ja kustannusosakeyhtiö Gummerus
Pidot Tornissa on 1937 ilmestynyt kirja, joka syntyi hotelli Tornissa
pidettyjen kulttuuripoliittisten keskustelujen tuloksena. Vastaavanlaista
kirjaa ei aiemmin ollut tehty Suomessa. Keskustelijat esiintyivät
nimimerkeillä, ja pikakirjoittaja merkitsi puheenvuorot paperille. Kirja
ilmestyi Gummeruksen kirjapainon painamana Esko Aaltosen johtaman K.
J. Gummerus Osakeyhtiön sarjassa Ihminen ja maailma, Gummeruksen
tietokirja n:4.
Kirjan esipuheessa kerrotaan, miten joukko nuoren polven – alle
kolmekymmenvuotiaasta juuri neljäkymmentä vuotta täyttäneeseen –
kulttuuriseurue päätti ryhtyä tähän hankkeeseen. He olivat tavanneet
toisiaan kahvikupin ääressä, mutta »tunsivat halua puhua ja kuulla toisten
puhuvan suunsa puhtaaksi monista laajakantoisista asioista». Suomalaisen
Suomen artikkeleissa dekaanit saattoivat kertoa omaan tieteenalaansa tai

kulttuurielämäänsä liittyvistä asioista, mutta he kaipasivat sen lisäksi
kanavan ilmaista omia näkemyksiään laajemmista teemoista.
Jälkeenpäin on kysytty, miksi tällaisen oman aikansa merkittävän
keskustelutapahtuman ulkopuolelle on jätetty sekä poliittiseen
vasemmistoon sitoutuneet, kuten esimerkiksi Kiila-ryhmän henkilöt että
äärioikeistolaiset vaikuttajat. Huomaamatta tällöin jää, ettei Pidot Tornissa teoksen tavoitteena ollut luoda kaiken kattavaa kokonaiskuvaa Suomen
henkisestä ja kulttuurisesta tilasta. Tavoite oli yksinkertaisempi: »He
tahtoivat toisensa tavata ihmisinä eikä kokouspuhujina, kokousmassana – –
ja niin he päättivät tavata toisensa pitopöydän ääressä. Ja voidakseen katsoa
Isänmaan asioita, joista he olivat keskustelemaan kokoontuneet, kyllin
suuresta perspektiivistä he rakensivat itselleen käsitteellisen tornin ja torniin
pitopöydän.»
Teoksen esipuhe jatkaa, ettei edellä sanottu ollut mitenkään uhkarohkeaa,
»sillä heidän ei kenenkään päätä huimannut.» Osallistujien nuoruus näkyi
siinä, että he halusivat ikuistaa keskustelunsa. Vanhoina ja viisaina he eivät
olisi tähän ryhtyneet, sillä pitopöydän tunnelma houkutteli heidät olemaan
avoimia ja rehellisiä!
»Ja seurue kohosi torniin, sillä se muisti: »Jos haluat ajatella kirkkaasti,
niin nouse vuorille – –»
Kesäyliopiston piiristä kirjan toimittajaksi saatiin Gummeruksen
palveluksessa tuolloin ollut dekaani Yrjö Kivimies (1899–1980). Hän oli
Joensuussa urakoitsijan poikana syntynyt kirjailija, kriitikko ja kolumnisti,
joka ylioppilaaksi päästyään oli osallistunut vapaaehtoisena 1919 Viron
vapaussotaan. Näistä kokemuksista hän kirjoitti kirjan Sotureita.
Opiskeltuaan jonkin aikaa Helsingin yliopistossa hän ryhtyi vapaaksi
toimittajaksi kirjoittaen muun muassa Uuteen Suomeen ja Suomen
Kuvalehteen. Kivimies toimi 1930-luvulla Esko Aaltosen johtamassa
Gummeruksessa ja toisen maailmansodan jälkeen myös Suomalaisen
Suomen toimittajana. Hänen nauttimaansa arvonantoa kuvaa Turun
yliopiston myöntämä kunniatohtorin arvo 1964.
Pidot Tornissa -teoksen osallistujat ja keskustelut on tiivistetty
seuraavalla aukeamalla esitettyyn asetelmaan.
Kesäyliopiston keskeisistä dekaaneista puuttuu vain Lauri Posti.

Kesäyliopiston dekaanien piiriin ei kuulu naisia, joten Elsa EnäjärviHaavion ja Helvi Hämäläisen nimet pistävät silmään. Rouva Tohtorin –
Elsa Enäjärvi-Haavion – osallistuminen ei sinänsä ole yllättävää, sillä
miehensä työn ja omien kulttuurisuhteittensa kautta hän tunsi hyvin
Kesäyliopiston piirin ja omien tutkimustensakin yhteydestä Pidot Tornissa teoksen aihepiirit. Erivapaudella sukupuolestaan hänet voitiin siten
hyväksyä dekaanien joukkoon.
Esko Aaltosesta, Forssan Kirjapaino Oy:n pääomistajasta ja
toimitusjohtajasta, tuli kesäkuussa 1934 K. J. Gummerus Osakeyhtiön
yhtiön kirjallinen johtaja ja toimitusjohtaja. Gummeruksen palveluksessa
Aaltonen toimi aina talvisodan alkuun asti. Hän oli vuodesta 1917
toimittanut perustamamaansa Forssan Lehteä, jonka tarkoitus oli ilmestyä
»paikkakunnallisena» lounaisen Hämeen uutis- ja ilmoituslehtenä.
Puolueisiin sitoutumattomana lehti määritteli itsensä vapaa- ja
edistysmieliseksi sekä kansanvaltaiseksi. Käytännössä tämä toteutui jo
kesällä 1918, kun hän suhtautui sovittelevasti punaisten ja valkoisten
väliseen juopaan pyrkien rakentamaan kansalaisrauhaa sisällissodan
runtelemaan maahan. Aaltosen omien kiinnostuksen kohteiden myötä sekä
Forssan Lehden että sen yhteydessä toimineen Forssan Kirjapaino Oy:n
(nyk. Forssa Print.) linjaa voidaan kuvata kyseisen alueen
yhteiskunnallisten, poliittisten, sivistyksellisten ja historiallisten asioiden
seuraamisena. Tieteellisten yhteyksiensä ansiosta Forssan Kirjapainosta tuli
yksi keskeisiä eri humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen
aikakauslehtien ja monografioiden painotaloja.
Aaltonen keksittiin Gummeruksen johtoon Suomen Kulttuurihistorian
toimituskunnasta.22 »Aaltonen, kulttuurin tuntija, kykyjen löytäjä ja
kirjailijoiden ymmärtäjä, oli mies, joka nosti yhtiön kustannusliikkeenä
maamme johtavien kustantamoiden joukkoon ja loi sen kirjallisen toimiston
ympärille omaleimaisen kulttuuripiirin», kuvaa Pirkko Leino-Kaukiainen
Esko Aaltosen panosta Gummeruksessa. Tätä kautta Gummeruksen ja
erityisesti sen Helsingin konttorin piiriin tulivat Kesäyliopiston dekaanit
Martti Haaviosta Kustaa Vilkunaan.23
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(1893–1966)

Esko Aaltonen oli hengeltään kotiseutumies, jonka lahjakkuus,
työtarmo ja sosiaaliset kyvyt tekivät hänestä myös valtakunnallisen
vaikuttajan.
Forssassa 1893 syntynyt Aaltonen otti jo nuorena miehenä
paikkansa Forssan ja laajemminkin Lounais-Suomen asioiden tuntijana
ja edistäjänä. Hän perusti 1917 Forssan lehden ja 1920 Forssan
kirjapainon (sittemmin Forssa Print). Molemmat toimivat edelleen.
Myöhemmin hän oli myös mukana perustamassa Suomen
Kotiseutuliittoa.
Aaltonen kutsuttiin 1934 perinteikkään kirjankustannusyhtiö
Gummeruksen kirjalliseksi johtajaksi ja myöhemmin
toimitusjohtajaksi. Aaltosen vain viisi vuotta kestäneen kauden aikana
Gummeruksen talliin kuului ja pestautui näyttävä joukko suomalaisen
kirjallisuuden keskeisiä nimiä, muiden muassa Helvi Hämäläinen,
Hella Wuolijoki. Pentti Haanpää, Viljo Kajava, Tatu Vaaskivi, Matti
Hälli, Unto Kupiainen, Sakari Pälsi, Armas J. Pulla ja Olavi
Paavolainen. Joukkoon kuuluneen Matti Kurjensaaren mukaan
Aaltosella oli erityisen tärkeä rooli Olavi Paavolaisen Etelä-Amerikan
matkan rahoittamisessa. Matka tuotti teokset Lähtö ja loitsu (1937)
sekä Risti ja hakaristi (1938).
Esko Aaltosen ura kustantajana huipentui 1937 järjestettyyn
keskustelusarjaan Pidot Tornissa, jossa esiintyi peitenimillä
ajankohdan keskeinen älymystö Urho Kekkosesta Elsa EnäjärviHaavioon ja Kustaa Vilkunasta Helvi Hämäläiseen.
Oli väistämätöntä, että Esko Aaltosen kotiseutuharrastus ja hänen
yhteytensä aikansa keskeisiin älyllisiin vaikuttajiin johtivat hänet myös
Kesäyliopiston sisäpiiriin, vaikka hänellä ei ollutkaan AKS-taustaa.
Nuoren ylioppilaspolven keskuudessa oli herännyt 1930-luvulla
kiinnostus maaseutuun ja talonpoikaiskulttuuriin sekä sen
tutkimukseen ja tallentamiseen. Nämä pyrkimykset heijastuivat
erityisesti Esko Aaltosen, Martti Haavion, Kustaa Vilkunan, Sakari
Pälsin ja Eino Mäkisen toiminnassa.
Palattuaan Gummeruksen johdosta takaisin Forssaan Esko Aaltonen

kiinnostui – ehkäpä Kesäyliopiston oppineiden dekaanien innostamana
– luomaan omaa akateemista uraa. Hän väitteli Turun Yliopistossa
1944 Lounais-Suomen yhteismyllyistä ja nimitettiin yliopiston
sosiologian professoriksi 1951. Professorina hänen tehtäväkseen tuli
muun muassa ohjata nuoren Mauno Koiviston väitöskirjatyötä ja
toimia tämän vastaväittäjänä 1956.
Esko Aaltosen toiminta merkittävänä kulttuurisena ja
yhteiskunnallisena vaikuttajana jatkui paitsi työssä professorina,
erityisesti jo 1946 alkaneessa ja vuoteen 1966 asti jatkuneessa
tehtävässä aikakauslehti Suomalaisen Suomen päätoimittajana.I

I Lyhennelmä Olli Alhon alustuksesta Kesäyliopistossa.

Yksi Gummeruksen ongelmista oli kustannustalon sijainti Jyväskylässä
kaukana kirjallisesta kulttuurikeskuksesta Helsingistä. Toiminnan
laajentaminen pääkaupunkiin ja parempien yhteyksien solmiminen sen
kirjallisiin piireihin tulivat Gummeruksen kustannusliikkeen toiminnassa
yhä uudestaan esille 1900-luvun alusta alkaen. Kyse oli elävien yhteyksien
pitäminen niin Helsingin yliopiston yhteydessä olleeseen akateemiseen
maailmaan kuin myös monien kansalaisjärjestöjen keskusorganisaatioihin.
Pitkällisten pohdintojen jälkeen Gummerus perusti Helsinkiin toimiston,
joka vaihtoi 1930-luvulla toimipistettään Yrjönkatu 13:sta Lönnrotinkatu
4:ään ja sieltä Kalevankatu 4:ään. Ulkonaiset olot eivät olleet näissä
kohteissa missään erityisesti hohdokkaita.
Esko Aaltonen loi näihin vaatimattomiin puitteisiin henkisesti
korkeatasoisen piirin, jota Matti Kurjensaari kuvaa näin:
Lönnrotinkatu 4:ssä vallitsi 1930-luvun jälkimmäisellä puoliskolla vilkas
henkinen elämä. Alakerroksessa, johon pääsi suoraan kadulta, sijaitsi
vanhan jyväskyläläisen kustantajan Gummerus Osakeyhtiön Helsingin
toimisto. Kirjailijoita tuli ja meni. Johtajan huoneen kynnys oli täällä
tavallista matalampi. Gummeruksen ympärille muodostui ennen pitkää
piiri, johon kuului kirjailijoita, taiteilijoita ja tiedemiehiä. Harjoitettiin
vilkasta älyllistä seurustelua. Punnittiin henkisiä ilmiöitä, esitettiin uusia

suunnitelmia. Akateeminen panos oli vahva, joukossa oli enemmän
tohtoreita kuin maistereita. Pohjimmiltaan eivät oppiarvot näytelleet
olennaista osaa. Jokainen, jolla oli omaperäistä sanottavaa, sai äänensä
kuuluviin.
Esko Aaltosen ja Yrjö Kivimiehen Gummerus oli Suomen
kulttuurielämässä näkyvästi esillä kustantajana, joka rohkeni ottaa
listoilleen uudenlaista kirjallisuutta, jota suuret kustantamot Otava ja
WSOY vieroksuivat, kuten esimerkiksi Helvi Hämäläisen tuotantoa.
Gummerukselta tuli myös kustantajan etukäteen rahoittama Paavolaisen
kirjoittama Lähtö ja loitsu, joka ilmestyi 1937.
Heikki Mikkelin mukaan Pidot Tornissa -teoksen kuudestatoista
keskustelijasta kahdeksan muodosti ydinjoukon, joka osallistui useimpiin
kokouksiin. He olivat Kesäyliopiston dekaanit ja Suomalaisen Suomen
ydinjoukko Esko Aaltonen, Martti Haavio, Yrjö Kivimies, Kaarlo
Marjanen, Jussi Teljo ja Lauri Viljanen sekä Elsa Enäjärvi-Haavio ja
Kesäyliopiston ulkopuolisena Matti Kurjensaari.24
Sisällön hahmottaminen muuttuvalle suomalaisuudelle eli
»suomalaisuuden rakentamisen projekti» on Mikkelin mielestä Pidot
Tornissa -kirjan läpikäyvä teema. Teoksessa viitataan sekä keskeiseen
suomalaisuuden perinteeseen, jonka synty ajoitetaan tarkasti 1840-luvulle,
että Suomen kulttuuripoliittiseen rooliin 1930-luvun Euroopassa. Erityisesti
Neuvostoliiton ja Saksan suurvaltojen paine oli ilmeinen, ja henkistä
johtajuutta haettiin ennen kaikkea Ranskasta ja Englannista.
Heikki Mikkelin arvion mukaan Yrjö Kivimies oli toimituskunnan
jäsenistä »mielipiteiltään vanhoillisin». Esimerkiksi Mikkeli nosti
Kivimiehen alustuksen aiheesta »Sairas sielu terveessä ruumiissa».
Kivimiehen mukaan koululiikunta ei sen aikaisessa muodossa auttanut
oppilaiden varsinaista opiskelua. Keskusteluun osallistunut Urho Kekkonen
oli eri mieltä korostaen liikunnan merkitystä myös henkisen vireyden
luojana. Hän teki myös erottelun urheilun päämäärien välillä. Kekkonen
erotti valtion tarpeisiin, kuten esimerkiksi puolustustarpeita varten
harrastetun liikunnan, ja yksilön omasta harrastuksesta lähtevän ja
luonteenkasvatukseen tähtäävän liikunnan. Hän piti jälkimmäistä
tärkeämpänä, kun taas esimerkiksi Tahko Pihkala korosti urheilun
merkitystä ennen kaikkea sotakuntoisuutta edistävänä.

Keskusteluteema yhteiskoulusta toi esiin useiden paikalla olleiden
miesten perinteiset käsitykset sukupuolisuuteen liittyvistä asioista.
Useimpien keskustelijoiden mielestä yhteiskouluista puuttui aito
toverihenki, joka oli mahdollista vain samaa sukupuolta edustavien kesken.
Elsa Enäjärvi-Haavion mielestä asia oli toisin. Hän asettui varauksettomasti
yhteiskoulujen kannalle, sillä niissä tytöt saivat väylän kouluttautumiseen ja
siten mukaantulon yhteiskunnalliseen elämään.
Heikki Mikkeli katsoo Martti Haavion ja Kaarlo Marjasen »edustaneen
melko samanlaista kulttuurinäkemystä, joka ei ollut erityisen uutta luova».
Marjanen alusti teeman »Taaksepäinkatsova kulttuuri» esittämällä
kysymyksen, miten ja miksi kansallisesta ja yleismaailmallisesta
sivistyksestä tulisi pitää huolta Suomessa. Marjanen myönsi, että kansalliset
tieteet olivat olleet muodostamassa suomalaista kansakuntaa, mutta ne
olivat saaneet ylivallan. Marjanen sai taustatukea Jussi Teljolta, joka kautta
keskustelujen korosti tiedepoliittisia ongelmia. Marjasen ja Teljon mukaan
Suomessa ei luonnontieteiden ja tekniikan aloilla ollut riittävästi koulutusta
eikä niille siksi ollut kasvanut kansainvälisesti merkittäviä tiedemiehiä.
Marjanen tai Teljo eivät halunneet vastustaa kansallisia tieteitä, ainoastaan
niiden yksipuolista suosimista. Lauri Viljanen käsitteli puheenvuoroissaan
lähinnä kirjallisuutta ja toi esille paikoin varsin vapaamielisiä näkemyksiä.
Pidot Tornissa -teos on Risto Alapuron mukaan esimerkki siitä, miten
vaikeaa yhteiskuntatieteilijöiden ja humanistien oli saada otetta
kansalaissotaan ja sen jälkeisiin ristiriitoihin. Vaikka keskusteluryhmän
tarkoitus oli käsitellä suomalaisen kulttuurin kriisiä ja voimattomuutta,
kansalaissodasta puhutaan haluttomasti ja vain Matti Kurjensaaren
ärsyttämänä. Vaikenemisen syy paljastuu Kaarlo Marjasen kommentista,
jonka mukaan »vanhanaikainen tilinteko valkoisista ja punaisista on turha
suoritettavaksi». Häneen yhtyvät Martti Haavio ja Jussi Teljo.
Alapuro nostaa esille Pidot Tornissa -kirjassa olevan kritiikin
yhteiskuntatieteitä kohtaan. Teljo analysoi suomalaista tutkimusta
taaksepäin suuntautuvaksi ja kyvyttömäksi käsittelemään ajankohtaisia ja
yleisiä kysymyksiä. Esko Aaltonen myötäili häntä todeten, että
yhteiskuntatutkimus liikkui mahdollisimman kaukaisissa eksoottisissa
maissa, kansoissa ja ajoissa. Uudempaan suomalaiseen
yhteiskuntarakenteeseen kohdistuvaa tutkimusta ei juuri ollut. Tornin
keskustelussa arvioitiin kriittisesti tuon ajan suomalaista

yhteiskuntatutkimusta, mutta tämä arvostelu ei johtanut esimerkiksi
pohdintoihin kansalaissotaan ja sen syihin kohdistuvasta tutkimuksesta.
Käydyssä keskustelussa tutkimusta arvosteltiin yhteiskuntarakenteen eli
sosiaalisten ryhmien laiminlyömisestä, mutta tämän ongelman kannalta
kansalaissotaa ei pidetty edes mainitsemisen arvoisena.25
Pidot-nimikettä seuraten on ensimmäisten pitojen jälkeen ilmestynyt
Eino S. Revon 1954 toimittama Toiset pidot Tornissa, Erno Paasilinnan
Pidot Aulangolla vuodelta 1963 ja Paasilinnan 1972 toimittama Pidot
Suomessa. Kaikki nämä keskustelukirjat heijastavat omaa aikaansa ja niistä
tuli pian ilmestyttyään »vanhentuneita». Erno Paasilinna kuvasi 1970-luvun
alussa lukukokemustaan ensimmäisistä Tornin pidoista: »Ensimmäisiä
Tornin pitoja lukiessa mielen valtaa omalaatuinen epätodellisuuden tuntu –
herrajumala, ovatko nämä ihmiset tosissaan? Onko tämä parodiaa, mitä
tämä on? Onko Suomi ollut tällainen kolmekymmentä viisi vuotta sitten?»
Paasilinna poimi esille kannanottoja ja näkemyksiä, jotka vaikuttivat
oudoilta Pidot Suomessa -teoksen kirjoittamisen aikoihin – mutta yhtä
epätodellisilta tuntuvat monet Suomi-pitojenkin sivuilla esitetyt näkemykset
35 vuotta niiden ilmestymisen jälkeen.
Kustannusosakeyhtiö Gummeruksen historiaa analysoidessaan Pirkko
Leino-Kaukiainen kuvaa yrityksen vuosien 1932–1939 vaihetta »kultaiseksi
kolmekymmentäluvuksi?» Tämän yleisotsikon alle mahtuu alaotsikoita
kuten »Uudet miehet, uudet aatteet», »Gummeruksen voimakeskus» ja
»Radikaalien kustantaja».26
Pidot Tornissa -teos – uudenlainen ja omana aikanaan rohkea kirja –
kuvaa hyvin linjaa, joka tuli leimaamaan Gummeruksen koko
kustannustoimintaa 1930-luvulla. Aaltonen – »hämäläisen talonpojan
näköinen» – oli kulttuurin tuntija, kykyjen löytäjä ja kirjailijoiden
ymmärtäjä, joka nosti yhtiön kustannusliikkeenä maamme kustantamoiden
joukkoon ja loi sen kirjallisen toimiston ympärille omaleimaisen
kulttuuripiirin.
Kesäyliopiston dekaaneista Gummerus nosti esille esteetikon ja esseistin
Tatu Vaaskiven, joka oli 1930-luvulla kulttuurielämän voimakas ja rohkea
vaikuttaja. Hänen kirjoittamansa Vaistojen kapina (1937) ja Huomispäivän
varjo (1938) herättivät kiinnostusta kriitikkojen piirissä, mutta kirjallisesti
vielä merkittävämpi oli Loistava Armfelt (1938). Kustaa III:n suosikkina
tunnetun kreivi Gustaf Mauriz Armfeltin elämäkerran ensimmäisestä 3 300

kappaleen painoksesta otettiin 1939 vielä kaksi 1 900 kappaleen
lisäpainosta. Teos oli yleisömenestys, joka käännettiin ruotsiksi ja norjaksi.
Vaaskiven tuotantoa oli myös matkakirja Rooman tie (1940).
Gummeruksen vahvaan tietokirjojen sarjaan kuuluivat myös Urho
Kekkosen kirjoittama Kunnallisvaaleja koskevaa lainsäädäntöä selitettynä
(1933) ja Jussi Teljon tekemä Kansaneduskunnasta ja valtion tulo- ja
menoarviosta (1938). Kekkosen kirjasta otettiin vuoteen 1950 mennessä
kaikkiaan kuusi painosta. Lisäksi kansatieteilijä Sakari Pälsi pohti 1937
julkaisemassaan kirjassa Sukupolvien perintöä.

Illallinen Kustaa Vilkunan kunniaksi 2. joulukuuta 1962 ravintola Kauppakillassa. Aluksi Kekkonen
kieltäytyi samppanjasta saatuaan sitä tarpeeksi matkallaan Ranskassa. Hovimestari Harju nouti
nopeasti hyvää vuosikertaviiniä, jonka Kekkonen mielihyvin hyväksyi – muille samppanja kelpasi.
Kekkosen vasemmalla puolella päivänsankari, oikealla puolella Ilmari Turja ja Lauri Hakulinen.

Vilkunan juhlaillallisen esikuvana oli Turun Akatemian illallinen 1800-luvun alussa. Lista oli
painettu fraktuuralla pellavarohtimelle.

Suomen Kulttuurirahasto
»Minä olin täynnä katkeruutta ja kiihkoa siitä, että tällä kansallisella
vähemmistöllä on tällaisia summia kulttuurirahastossansa,» Lauri
Hakulinen tunnusti miettineensä alkuvuonna 1937. Hän oli mennyt
yliopiston kirjastoon, jossa silmiin oli pistänyt Svenska litteratursällskapetin

julkaisu. Kirjaan oli painettuna yhdistyksen tilinpäätös. Hakulinen kirmaisi
tuohtuneena Kesäyliopistoon ja kertoi havainnostaan. Hänen mukaansa
suomenkielisellä puolella puuttuivat vastaavanlaiset resurssit. Vielä
vuosikymmenten päästä kesäyliopistolaiset muistelivat, miten Hakulinen oli
»voipulla suussaan vuodattanut rahastoajatusta».
Yksi mukana olleista oli Ilmari Turja, joka kertoi myöhemmin olleensa
tammikuussa 1937 samaisessa Kesäyliopiston kokouksessa kahvikupin ja
wienerleivän ääressä Nissenin kahvilassa Mikonkadun varrella. Lauri
Hakulinen oli Turjan mielestä tuon kokouksen tärkein osallistuja, sillä hän
ehdotti asiaa koskevan kirjoituksen laatimista Suomen Kuvalehteen. Tässä
vaiheessa ajatukset risteilivät kademielisinä siitä, kuinka monta miljoonaa
markkaa ruotsinkielisillä olikaan säätiöissään – suomenkielisen säätiön
perustaminen ei vielä tässä vaiheessa ollut päällimmäisenä esillä. Artikkeli
sovittiinkin julkaistavaksi Turjan päätoimittamassa Suomen Kuvalehdessä,
Kekkonen sai tehtäväkseen urkkia ruotsinkielisiin säätiöihin liittyneitä
tietoja ja L. A. Puntila sai toimekseen itse artikkelin kirjoittamisen.
Kekkosen keräämän laajan aineiston sisältämä »maisteri L. A. Puntilan
laatima kirjoitus» tulikin Turjan pöydälle. Sen otsikko oli »Miljoonat
pyörivät», mutta lehdessä otsikko muuttui vähemmän kademieltä
osoittavaksi »Missä on suomalainen kulttuurirahasto?», ja tähän
kysymykseen artikkeli päättyikin tosin puhuen Suomen Kulttuurirahastosta.
Rahaston perustamisvaiheessa käytiin keskustelua siitä, olisiko nimessä
käytettävä adjektiivia vai genetiiviä. »Suomen» ei ollut yhtä syrjivä kuin
»suomalainen». Suomalaisen Kulttuurirahaston puolesta puhuneet
katsoivat, että valtion sijaan nimessä olisi läsnä kieli- ja kulttuurialue.
Lopulta tultiin kuitenkin siihen tulokseen, että suomalaista kansaa ei tullut
jakaa enemmän tai vähemmän suomalaisiin. »Suomen» ei katsottu olevan
yhtä syrjivä kuin »suomalainen».27
L. A. Puntilan nimiin kirjautunut artikkeli häivytti seuraavien vuosien
historiankirjoituksessa kaikkien muiden tekijöiden nimet. Teemu Keskisarja
on kiteyttänyt, että »suunnilleen kymmenen miehen tulinen mielentila
purkautui kuin laavana. – – Kateus ja kiihko eivät olleet ainoat
rahastoajatusta siivittäneet tunteet. Idealismiin yhdistyi mieskohtaista
hämmennystä, vaikkei joukko missään nimessä koostunut syrjään jääneistä
häviäjistä». Puntila organisoi laajan kirjoittajien joukon, joka jatkoi Missä
on suomalainen kulttuurirahasto? -artikkelin teemasta. Mukana olivat

Puntilan lisäksi monet Kesäyliopiston dekaanit, ennen kaikkea Ilmari Turja
ja Martti Haavio.28
Talkoisiin tuli mukaan myös Kesäyliopiston ulkopuolisia sanankäyttäjiä,
hieman yllättäen myös Mika Waltari. Tosin Suomen Kuvalehden
toimitussihteeri Waltarin voidaan ajatella noudattaneen päätoimittajan
antamaa tehtävää, mutta kaikesta huolimatta hän lienee ollut aidosti
kulttuurirahaston perustamisen ja sen hyväksi tehtävän työn kannalla.
Artikkelissaan Kirjallisuutemme tienhaarassa Waltari oli Uudessa Suomessa
12. tammikuuta 1936 syyttänyt kirjallisuusarvioinnin suosineen
vasemmistokirjailijoita. Kritiikki iski ennen kaikkea Lauri Viljaseen ja
Kaarlo Marjaseen, jotka molemmat olivat Kesäyliopiston dekaaneja ja nyt
puuhaamassa uutta rahastoa. Waltari oli suominut tulisesti sekä
aikalaiskriitikoita että – nimeltä mainitsematta – niitä kirjailijoita, jotka
olivat saaneet Viljaselta ja Marjaselta myönteisiä arvioita. Tunnettua oli,
että näihin niin sanotun uuden kirjallisuuden edustajiin lukeutuivat muun
muassa Helvi Hämäläinen, Toivo Pekkanen, Tyyne-Maija Salminen ja Iris
Uurto – Gummeruksen kirjailijoita. Näiden tekijöiden kirjat olivat Waltarin
mukaan »jyrkästi vasemmistolaisia yhteiskunnallisia julistuksia». Nämä
teokset »olivat taiteellisesti ammattitaidottomia tekeleitä». Ne eivät
edustaneet »oikeaa kirjallisuutta», vaan johtivat »hitaaseen
myrkyttymiseen» ja henkisten arvojen rappioon.
Erityisen masentunut Waltari oli Lauri Viljasen kirjoittamasta
arvioinnista, joka kohdistui Waltarin Helsinki-trilogian kolmanteen osaan
Palava nuoruus. Miksi juuri Viljanen kiirehti ensimmäisenä kirjoittamaan
tästä kirjasta välittömästi lukemisen jälkeen?29
Waltarin kirjoitus kirvoitti monitahoiseen keskusteluun lehtien palstoilla
ja väittelytilaisuuksiin kahviloiden estradeilla. Kaarlo Marjanen joutui
lähtemään Uuden Suomen arvostelijan paikalta Waltaria kohtaan osoittaman
kriittisen asenteen vuoksi, ja hänen tilalleen tuli Eino Railo. Kesäyliopiston
äänitorvi Suomalainen Suomi puuttui kohtuuttomaksi koettuun arvosteluun.
Tatu Vaaskiven tekemässä artikkelissa puolustettiin nuoria kirjailijoita:
vaikka heidän teoksensa saattoivatkin olla vielä kirjallisesti kypsymättömiä,
ne edustivat kuitenkin uutta ja elinvoimaista todellisuuden kuvausta. »Nämä
nuoret, syväkatseiset, selkeyteen pyrkivät työläiset olivat todella eläneet
romaaninsa, ja heidän kynänjälkensä puhui hellittämättömästä kamppailusta
valoon.» Vaaskivi jatkoi oikeutetusti arvioinnissaan, että jos

kirjallisuusarvostelua haluttiin syyttää poliittisuudesta tarkastelun kohteeksi
tuli ottaa myös IKL:n Ajan Suunnassa julkaisemat arvioinnit, kuten
esimerkiksi arvostelu nuoren Matti Kuusen teoksesta Runon ja raudan
kirja. »Sillä kirjojen huonous tai paremmuus ei riipu siitä, mitä niissä
pyritään puhumaan. Se riippuu siitä, mitä niissä on puhuttu.»30
Päivää ennen Missä on suomalainen kulttuurirahasto? -artikkelin
ilmestymistä pidettiin kokous, johon osallistuivat Kesäyliopiston piiristä
Esko Aaltonen, Martti Haavio, L. A. Puntila ja Ilmari Turja. Mukana olivat
myös Suomalaisuuden Liiton puheenjohtaja, professori V. A. Heiskanen ja
varapuheenjohtaja J. H. Tamminen sekä liiton keskushallinnon jäsenet
Aarne Anerio ja Aarne Anttila. Heiskanen toimi puheenjohtajana, Puntila
sihteerinä. Tässä kokouksessa käytiin alustavaa keskustelua rahaston
perustamisen vaihtoehdoista, ja myöhemmin kokoonnuttiin toistamiseen.
Tamminen ei päässyt mukaan, kun taas Suomalaisuuden Liiton piiristä
paikalla olivat liiton jäsenet Kalle Huhtala ja Jussi Koskiluoma.
Puntila kertoi saaneensa tietää oikeusministeriöstä, että suunnitelmat
säätiön perustamiseksi jo Kalevalan päivään mennessä saatiin unohtaa:
säätiön säännöt oli laadittava huolella, eikä koossa ollut vielä
peruspääomaakaan. Keskusteluissa sai yhä enemmän tukea
kannatusyhdistyksen perustaminen. Yhdistys saisi tehtäväkseen valmistella
säätiön säännöt ja kerätä varat peruspääomaan sekä myöhemmin tukea
säätiötä. Yhdistyksen sääntöluonnosta valmistelivat Anerio, Miettinen ja
Puntila. Työryhmä kokoontui Heiskasen kotona hänen isännöidessään
miehitystä Aaltonen, Anerio, Hakulinen, Koskimies, Puntila ja Turja.
Suomen Kulttuurirahaston Kannatusyhdistys r.y. perustettiin Kalevalan
päivänä 28. helmikuuta 1937 – hämmästyttävän pian Suomen Kuvalehdessä
ilmestyneen artikkelin jälkeen. Suomalaisen Tiedeakatemian historiaa
1908–2008 käsitellessään Jyrki Paaskoski toteaa oikeutetusti, että
Kulttuurirahaston perustaminen oli vuosikymmenen merkittävin
suomalaiskansallinen kulttuuripoliittinen voimainponnistus. Hän jatkaa, että
»keskeisimpien puuhamiesten L. A. Puntilan, Esko Aaltosen, Martti
Haavion, V. A. Heiskasen ja Ilmari Turjan arvion mukaan Suomalainen
Tiedeakatemia, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Alfred Kordelinin
yleinen edistys- ja sivistysrahasto olivat aivan liian hidasliikkeisiä, eikä
niitä haluttu suoranaisesti kytkeä uuden rahaston valmisteluun. Julkisuutta
kaihtavaa ja organisaatioltaan aivan liian jähmeäksi koettua Tiedeakatemiaa

ei haluttu vetää mukaan uuden säätiön perustamistoimiin ja varojen
keruuseen.»31
Kulttuurirahaston perustamisen ytimessä olleet Kesäyliopiston dekaanit
ajattelivat samansuuntaisesti. Kesäyliopiston luonteen mukaisesti dekaanit
eivät halunneet perustaa sellaista omaa kesäyliopistolaisista koostunutta
taustaorganisaatiota, joka olisi voinut toimia työrukkasena rahaston
perustamisessa. Sen sijaan hyödynnettiin dekaanien henkilökohtaisten
suhteiden verkostoa, joka vaikutti niin Suomalaisen Kirjallisuuden
Seurassa, Suomalaisessa Tiedeakatemiassa kuin myös Alfred Kordelinin
yleisessä edistys- ja sivistysrahastossa. Dekaani Puntila lähti sitten muiden
kesäyliopistolaisten taustatuella toteuttamaan rahaston perustamista
käytännössä.
Kulttuurisen kattavuuden lisäksi Kulttuurirahaston perustajaryhmä piti
tärkeänä sosiaalisen ja yhteiskunnallisen kattavuuden ulottamista koko
suomalaiseen yhteiskuntaan. Niinpä kannatusyhdistyksen ja 27. helmikuuta
1939 perustetun Suomen Kulttuurirahaston toimielimiin pyydettiin laajat
yhteiskunnalliset piirit. Poliittisesti mukaan tuli eri puolueiden jäseniä,
kommunisteja lukuun ottamatta. Luottamushenkilöitä saatiin teollisuudesta,
liike-elämästä, valtionhallinnosta ja yliopistomaailmasta. Lehtien
päätoimittajia haluttiin myös mukaan varmistamaan julkisuus
perustettavalle rahastolle. Peruspääoma saatiin kokoon laajalla
valtakunnallisella keräyksellä – koko kansa sivistyneistöstä
kansakoululaisiin oli liikkeellä.32

Kenelle kunnia Kulttuurirahaston perustamisesta?
Kädenvääntö kunniasta Suomen Kulttuurirahaston isyyteen alkoi pian
perustamistoimien jälkeen. Suomalaisuuden Liiton vuosipäivän yhteydessä
1941 kerrottiin sekä juhlakokouksessa, radiossa että lehdissä, miten
Suomen Kulttuurirahasto oli syntynyt Liiton piirissä. Tämän
väärinkäsityksen torjumiseksi – ja varsinkin, kun yhdeksi perustajaksi
mainittiin myös Suomen Kuvalehti – Ilmari Turja kirjoitti toukokuun lopulla
omalla nimellään artikkelin Suomen Kulttuurirahaston syntysanat.33 Turja
kirjoitti rahaston perustamiseen johtaneista tapahtumista oman
näkemyksensä mukaisesti: »Soittajain on soitto, soittokunnan voitto. Mutta

jos nimenomaan puhutaan Suomen Kulttuurirahaston syntysanoista, on
mainittava Lauri Hakulisen nimi. Tämä seikka on omiansa suuresti
kohottamaan Rahaston arvoa».34
Kesäyliopiston lähtökohta on ollut, ettei se yhteisönä tee
kulttuuripoliittisia aloitteita, julkilausumia tai muita päätöksiä. Suomen
Kulttuurirahaston perustamisen yhteydessä tämä julkisuutta kaihtanut
linjaus alkoi ärsyttää erityisesti Ilmari Turjaa. Suomalaisuuden Liitto ja
ennen kaikkea Puntila näyttivät keräävän kaiken kunnian. Turjalle antoi
taustatukea professori Leo Sario, jonka Suomen Akatemia -hankkeissa
Sario koki Puntilan pettäneen hänet Kulttuurirahaston arvovallalla.35
Kesäyliopiston dekaaneja väheksyvä linja alkoi itse asiassa Turjan
päätoimittamassa Suomen Kuvalehdessä heti pelin avannutta artikkelia
seuranneessa numerossa. Kuvalehden näyttävässä Kansa nousee
suomalaista kulttuurirahastoa perustamaan -artikkelissa kerrottiin 18
suomalaisen vaikuttajahenkilön suulla kulttuuritoimen
välttämättömyydestä. Haastatelluista vain yksi – dosentti Martti Haavio –
oli Kesäyliopiston dekaani.
Puntilan ja Suomalaisuuden Liiton puheenjohtaja V. J. Heiskasen suulla
esille tullut näkyvä rooli Kulttuurirahaston perustamisessa jäi pitkäksi aikaa
ärsyttämään Turjaa. Rahaston perustamisen avainhenkilönä Turja piti Lauri
Hakulista, joka itse kieltäytyi kunniasta. Turjan mielestä kunnian miehenä
ja vaatimattomana persoonana tunnettu Hakulinen ei voinut muuta kuin
vähätellä omaa osuuttaan tapahtumien kulussa. Puntilan syntitaakkaa lisäsi
Sarion ja Turjan mielestä Kulttuurirahaston Hakuliselle myöntämät
apurahat. »Puntila keksi keinon, jolla Hakulinen vaiennetaan ja minut,
todistaja. Hän antoi tohtori Hakuliselle kaksi huomattavaa apurahaa. Lauri
Hakulinen sai kulttuurirahaston suuren palkinnon vuonna 1946 ja toisen,
kun hän sai miljoona markkaa vuonna 1962.» Sarion mielestä »Puntilalle se
[Kulttuurirahasto] ei ollut niin paljon lahjarahasto kuin lahjomisrahasto.
Miten hän minut yritti lahjoa pois akatemiapuuhasta, senhän jo tiedät».36
Kulttuurirahastossa yritettiin seuraavina vuosina sovitella syntynyttä
skismaa. Yliasiamiehenä Puntilaa seurannut Erkki Salonen kutsui Puntilan
lounaalle sopiakseen asiasta. Presidentiksi pyrkinyt Puntila ei kuitenkaan
halunnut tuolloin pienintäkään tahraa polulleen, eikä myöskään tielleen
yliopiston rehtoriksi ja kansleriksi – Kulttuurirahasto oli hänen
luomuksensa. Asia jäi silleen. Samoin kävi, kun Puntila järjesti keväällä

1964 keskustelutilaisuuden, jossa yritettiin muistella Kulttuurirahaston
perustamiseen johtaneita tapahtumia. Tilaisuus ei liene ollut Turjan kannalta
tasapuolinen. Martti Haavion tiedetään kuitenkin antaneen Turjalle niin
paljon periksi, että hän myönsi Kesäyliopiston dekaanien jääneen
merkitystään vähemmälle Kulttuurirahaston luottamushenkilöitä valittaessa.
Ilmari Turja jaksoi eri yhteyksissä muistuttaa, että Lauri Hakulinen oli
keksinyt ajatuksen Kulttuurirahastosta. »Lauri Puntilahan on saanut
riittävästi kunniaa siitä, että hän on käytännössä toteuttanut Hakulisen
idean. Mutta se ei hänelle riittänyt.» Turjan mukaan Puntila vielä 1978
kirjoitti, miten »työnnät isyyttä Hakuliselle – – sahaat yhteisesti
istumaamme oksaa.»
Taustalla oli Itse asiassa kuultuna -ohjelma televisiossa, jossa Puntila
palasi vahoihin tapahtumiin. Turja ärsyyntyi, kun ei voinut tuoreeltaan
vastata. Hän antoi täyslaidallisen. »Jäin vielä loppujen lopuksi
mietiskelemään, miten Lauri Puntila vielä vanhoilla päivillään lähti
moitiskelemaan minua televisiossa. Tulin lopuksi siihen tulokseen, että
hänellä oli itsensä kanssa vaikeuksia.» Turja ei säästellyt
henkilökohtaisuuksiin menneitä sanoja. Ongelmat nousivat Turjan mielestä
niistä Puntilan epäonnistumisista, joita tämä oli kohdannut
yliopistourallaan. Turja oli kuullut ja lukenut, miten opiskelijat eivät enää
halunneet kuunnella luentoja »Bismarckin äijästä», ja lähtivät »lätkimään»
luentosalista. Yliopiston professorit eivät äänestäneet Puntilaa rehtoriksi
eivätkä kansleriksi, vaan nuoremmat Pentti Renvall ja Mikko Juva ajoivat
ohitse. »Vähemmästäkin Puntila suuttui – Turjalle.»
Tapani Ruokasen arvio tapahtumien kulusta sekä Puntilan ja Turjan
välisestä skismasta on perusteltu ja oikeutettu. »Kuka lausui mitäkin ensiksi
on lopulta toisarvoista. L. A. Puntila kirjoitti tärkeän kirjoituksen Suomen
Kuvalehteen, Hakulinen oli mukana lausumassa syntysanoja, ja Turja pani
jutun lehteen. Ja jatkoi kirjoittelua, kunnes kukaan ei voinut ajatusta
vastustaa.»37

Kesäyliopiston konsistorin ylimääräinen täysistunto Eino Mäkisen, Esko Suhosen ja Lauri Postin
yhteisen 180-vuotispäivän johdosta Tornissa arkkidekaani Kekkosen läsnä ollessa. Takana
seisomassa vasemmalta Matti Sadeniemi, Lauri Hakulinen, Esko Suhonen, Kustaa Vilkuna. Edessä
vasemmalta Lauri Posti, Urho Kekkonen, Eino Mäkinen ja Yrjö Kivimies. Kesken illallista presidentti
Kekkonen kävi nimittämässä Mauno Koiviston hallituksen kello 22. Hallituksen toimikausi alkoi
seuraavana päivänä.

Juhlaillallisen herkulliset tarjoilut.

Talonpoikaiskulttuurisäätiö
Kerrotaan, että syyskuussa 1937 kaksi yhteistyökumppanusta ja toverusta,
Martti Haavio ja Esko Aaltonen istuivat helsinkiläisessä raitovainussa
matkalla Kansatieteellisen Filmi -osakeyhtiön kokoukseen. Yhtiö oli nuori,
mutta oli ehtinyt jo kuvata runsaasti materiaalia. Toverukset miettivät,
miten tuo materiaali saataisiin muidenkin kuin tutkijoiden käyttöön.

Raitovaunun ohittaessa Siltasaaren Elantoa Haavion sanotaan tokaisseen,
»perustetaan uusi säätiö». Talonpoikaiskulttuurisäätiön perustamisesta on
toinenkin versio. Sen mukaan Esko Aaltonen, Martti Haavio, Eino Mäkinen
ja Kustaa Vilkuna keksivät ajatuksen kävellessään Helsingin
Kaisaniemenkadulla.38 Olipa kumpi tahansa kertomus totta, perustajia
yhdisti dekaanijäsenyys Kesäyliopistossa.
Muutamia kuukausia kestäneiden valmistelujen jälkeen uuden säätiön
perustava kokous pidettiin 6. helmikuuta 1938 Hotelli Helsingissä.
Aaltosen, Haavion, Mäkisen ja Vilkunan lisäksi perustajajäseniä
Kesäyliopiston piiristä olivat Lauri Hakulinen, Lauri Posti, L. A. Puntila,
Sakari Pälsi ja Ilmari Turja. Kaikkiaan 20 henkilöön nousseeseen
perustajajoukkoon kuului myöhemmin mukaan tulleina myös muun muassa
filosofian tohtori Elsa Enäjärvi-Haavio, dosentti Eino Jutikkala, kirjailija
Frans Emil Sillanpää sekä professorit Martti Rapola ja Aarne Äyräpää.
Kuten Suomen Kulttuurirahastoa perustettaessa, myös uuden säätiön
haluttiin sitoutuvan kattavasti suomalaiseen yhteiskuntaan. Tästä
esimerkkinä oli perustajajäseneksi kutsuttu Väinö Voionmaa: tuolloin lähes
70-vuotias professori, sosiaalidemokraattinen kansanedustaja ja säätiön
perustamisen aikaan kauppa- ja teollisuusministeri.39
Tarkoituspykälä määritteli säätiölle kaksi tehtävää. Ensinnäkin »edistää
vanhan talonpoikaiskulttuurin kaikinpuolista tutkimista, sitä valaisevan
lähdeaineiston keräämistä sekä ainesten ja tutkimusten julkisuuteen
saattamista.» Toinen tehtävä on »herättää nuoressa sukupolvessa elävää
kiintymystä vanhaan kansankulttuuriin ja esi-isien suorittamaan työhön
sekä edistää siihen perustuvaa uutta talonpoikaiskulttuuria.» Säätiön
peruspääoma oli vaatimaton 2 000 markkaa (600 € vuoden 2018
rahanarvolla), mutta säätiön osallistuttua syksyn 1938 kulttuuriarpajaisiin
pääoma nousi 600 000 markkaan (yli 180 000 €).
Kaikista 20 alkuvuoden aikana jaetuista apurahoista kolmannes jaettiin
heti 1939. Tutkimus, kansatieteellinen elokuvaaminen, erilaisten
kokoelmien kerääminen ja dokumentointi sekä myös rakennussuojelu olivat
Talonpoikaiskulttuurisäätiön keskeisiä kohteita. Apurahapolitiikka sai
julkisuudessa kritiikkiä ennen kaikkea säätiön ulkopuolelle jääneiltä tai
jätetyksi itsensä kokeneilta. Kantajoukko oli arvostelijoiden mukaan nuoria
miehiä, jotka olivat ottaneet mukaan muutamia vanhempia lisäjäseniä.
»Säätiö jakelee lähinnä omien jäsentensä piirissä pyöreitä apurahoja.»

Arvostelu ei ollut täysin perusteetonta, joskin rahoitusta saivat myös säätiön
ulkopuoliset tahot.40
Esko Aaltonen halusi kunnianhimoisia hankkeita rahoitusta saaneiden
teosten joukkoon: »On aika suurten perustavien teosten laatimiseen ja
julkaisemiseen ja pian sen jälkeen myös sellaisten synteesien tekoon, jotka
toisivat uusien sukupolvien nähtäville vanhan talonpoikaiskulttuurin
kokonaiskuvan, sen parhaat ja kestävimmät ihanteet, sen voiman ja
kauneuden – ei romanttisesti valaistuna – – vaan valtaviin lähdeaineistoihin
pohjautuvana ja tieteen kirkastamana.» Tämän toteutti osaltaan Eino
Jutikkala teoksessaan Suomen talonpojan historia.
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(1908–1987)

Eino Mäkinen sai ensimmäisen kameransa 12-vuotiaana ja oli jo
lukioon mennessään valokuvauksen innokas ja kokenut harrastaja.
Niinpä Norssin 1926 ylioppilaan uravalinta ammattivalokuvaajana
tuntui itsestään selvältä. Seuraavana vuonna alkanut silmäsairaus
pakotti harkitsemaan asiaa uudelleen. Se diagnostisoitiin silmäkalvon
vähittäiseksi surkastumiseksi, jonka selitettiin johtavan vähittäiseen
lopulliseen sokeutumiseen.
Mäkinen aloitti matematiikan opinnot matemaatikko Ernst
Nevanlinnan oppilaana ja kirjoitti gradunsa Suomen kansantaloudesta
1905–1920. Nevanlinnan äkillisesti kuoltua Mäkinen ei jatkanut
opintojaan, vaan toimi joitakin aikoja pikakirjoittajana Eduskunnassa
ja pikakirjoituksen opettajana Norssissa.
Silmäsairauden synkästä ennusteesta huolimatta Mäkinen piti kiinni
alkuperäisestä urasuunnitelmastaan. Hän liittyi 1929 Kameraseuraan ja
myöhemmin elokuvakerho Projektioon, jossa hänestä tuli Alvar Aallon
ja Nyrki Tapiovaaran ohella keskeinen hahmo. Mäkisen kautta myös
saksalaisen Bauhaus-ryhmän modernit, ekspressionistiset näkemykset
välittyivät suomalaisiin valokuvauspiireihin.
Nuorten tutkijoiden ja ylioppilasnuorison keskuudessa virisi 1930luvun alkupuolella uudenlaista kansankulttuurin harrastusta. Uusien
pyrkimysten taustalla oli näkemys terveestä maaseutukulttuurista ja
vauraasta talonpojasta, jonka kulttuuriset taidot loivat sillan
nykyhetkestä menneisyyteen. Tutkimuksen suunnalla esiin nousi
funktionalismi, joka korosti talonpoikaisen kulttuurin
tarkoituksenmukaisuutta. Tähän yhdistyi oivallus, että
tarkoituksenmukainen esine oli samalla myös sulava ja esteettisesti
tasokas.
Näissä pohdinnoissa muun muassa Kesäyliopiston dekaanit Esko
Aaltonen, Martti Haavio, Sakari Pälsi ja Kustaa Vilkuna kiinnostuivat
elokuvan mahdollisuuksista kansankulttuurin tallentamisessa. He
ottivat yhteyttä Eino Mäkiseen, joka oli hankkinut kokemusta myös
kansanelämän kuvauksista Heikki ja Björn Ahon perustamassa Aho &
Soldan elokuvayhtiössä. Tätä kautta Eino Mäkinen tuli myös

Kesäyliopiston konsistorin perustajajäsenien joukkoon.
Kansatieteellinen Filmi Oy perustettiin 1936. Firman alkuvaiheet
olivat vaikeat, mutta Mäkisen ideoimat kulttuuriarpajaiset pelastivat
tilanteen. Kaikkien yllätykseksi arpajaisten tuotto nousi muutamaan
miljoonaan markkaan. Yhtiö maksoi velat, hankki uuden kaluston ja
vuokrasi tilat Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ullakolta. Elokuvien
julkaisukanavaksi perustettiin Talonpoikaiskulttuurisäätiö.
Kansatieteellinen filmi tuotti muutamassa vuodessa lähes 50 elokuvaa.
Mäkinen kuvasi näistä noin 30. Kuvausmatkat veivät Mäkisen –
yleensä yhdessä Vilkunan kanssa – eri puolille Suomea aina Lappia
myöten.
Mäkinen sokeutui lopullisesti 1960-luvulla. Hänen mottonsa oli
”Muoto ja valo, viiva ja pinta ovat totuus – ja totuudella on vain yksi
väri, mustavalkoinen”. Eino Mäkisen perintö on kestävää laatua.
Kansatieteellinen Filmi Oy:n elokuva- ja valokuva-aineisto talletettiin
Suomen elokuva-arkistoon (nykyisin Kansallinen audiovisuaalinen
instituutti). Myöhemmin Mäkinen ja Vilkuna luovuttivat elokuvien
oikeudet Suomen Kulttuurirahastolle, joka julkaisi niistä 2006 dvdversiot viitenä kokoelmana.I

I Lyhennelmä Olli Alhon alustuksesta Kesäyliopistossa.

Talonpoikaiskulttuurisäätiön hallitus, jonka tuolloin muodostivat Esko
Aaltonen, Martti Haavio, Aulis Oja, Lauri Posti ja Kustaa Vilkuna, päätti
marraskuussa 1938 antaa Jutikkalalle apurahan yleistajuisen esityksen
laatimiseen talonpojan asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa tekijän
esittämän tutkimussuunnitelman perusteella. Vaikka Jutikkala olikin
Talonpoikaiskulttuurisäätiön perustajien joukossa, hän ei muodollisesti ollut
myöntämässä itselleen apurahaa. Teos arvioitiin 25 painoarkin (400 sivua)
laajuiseksi ja sen tekijälle taattiin vähintään 2 500 markan palkkio 16sivuiselta painoarkilta (= 25 x 896 € vuoden 2018 rahanarvon mukaan eli
22 400 €).
Keijo K. Kulhan mukaan »Jutikkalalle viljelijäväestö ja sen parista
noussut sivistyneistö olivat kansallisen kehityksen jatkuva, dynaaminen

voimatekijä – – Suomen talonpojan historia on tekijän sosiaalihistoriallisen
tuotannon tärkein teos ja yksi yhteiskuntahistorian kulmakivistä». Kulha
jatkaa, miten Jutikkalan tutkimus johti vilkkaaseen keskusteluun ja antoi
aihetta yhä uusiin tutkimuksiin. Talonpoikaiskulttuurisäätiö oli tärkeä
taustayhteisö, kun Jutikkala tarttui suomalaisen historiankirjoituksen
merkittävään tehtävään.41
Talonpoikaiskulttuurisäätiön perustajasukupolvi vanhentui ja alkoi 1960luvulla siirtyä pois aktiivielämästä. Esko Aaltonen jättäytyi puheenjohtajan
paikalta 1965, jolloin hän oli jo yli 70-vuotias. Tehtävään sitoutunutta uutta
puheenjohtajaa ei tahtonut löytyä, ei myöskään asiamiestä. Toiminnan
rahoituskin alkoi rapautua. Kustaa Vilkuna jopa ehdotti vuosikokouksen
edellä 1968 säätiön lakkauttamista: »Toiminta on nyttemmin vähentynyt,
taloudelliset vaikeudet ovat suuret ja ajan henki on jopa kielteinen säätiön
tavoitteita kohtaan.»
Kesäyliopiston perintö kuitenkin jatkui Talonpoikaiskulttuurisäätiössä,
kun vuosikokous 1968 päätti perustaa elvytyskomitean Mikko Pohtolan
johdolla. Pari vuotta myöhemmin vuosikokous sai ideapaperin, jonka
pohjalta säätiön toiminta alkoi elpyä. Suomen Kulttuurirahaston yliasiamies
Erkki Salonen – erityisesti Kulttuurirahaston maakuntarahastojen edistäjänä
tunnettu – valittiin puheenjohtajaksi. »Nyt on saavuttu taitekohtaan ja
toiminnassa voidaan siirtyä uuteen vaiheeseen», Kustaa Vilkuna totesi
isännöidessään veljesillallista vuosikokouksen 1970 jälkeen. Toimintaan
tulikin uutta pontta. Yhteys Kesäyliopistoon säilyi muun muassa Matti
Kalliokosken, Esko Koivusalon, Matti Kuusen, Pekka Laaksosen ja Tuomo
Tuomen kautta.42

Sotavuodet
Kesäyliopiston 1930-luvun toiminnalle oli tyypillistä, että yhteyttä pidettiin
paitsi Kesäyliopiston konsistorissa myös sen ulkopuolella, sekä
henkilökohtaisesti että perheiden kesken.
Koulu- ja opiskelutoverit Martti Haavio ja Lauri Hakulinen olivat
kiinteässä yhteydessä keskenään.
Toverin edesottamuksia seurattiin tarkoin. »Hakuliini on Unkarissa ja juo
tokoi-viinaa neljällä markalla litralta»43 Haavion ja Hakulisen ystäväpiiriin
sukeutuivat myös Kekkosen, Teljon ja Sukselaisen perheet. Jussi (Klaus
Maunu Juhani) Teljo (1904–1992) oli valtiotieteilijä, joka toimi vuodesta
1949 lähtien Helsingin yliopiston valtio-opin professorina. Vieno Johannes
(V.J. = Jussi) Sukselainen puolestaan toimi muun muassa Suomen 36. ja 40.
pääministerinä sekä Kansaneläkelaitoksen pääjohtajana.
Kiirastorstaina 1931 olivat Kekkoset, Teljot ja Sukselaiset kutsuttuina
Haavioiden luo kylään. »Kekkosessa esiintyi merkillinen henkinen kauneus
ja tyylipuhtaus. Sukselainen edusti nuorekasta raikkautta. Teljon
spesialiteetti on henkilökohtaisessa», kuvasi illan emäntä vieraitaan.
Kesäyliopistolaisten läheisiä perheyhteyksiä kuvaa myös se, että
Haavioiden perheeseen 1938 syntyneen Matin kummeiksi kutsuttiin Sylvi
ja Urho Kekkonen sekä Liisa ja Kustaa Vilkuna. Aiemmin syntyneen
Marjatan kummeiksi oli puolestaan kutsuttu Martin paras ystävä Lauri
Hakulinen ystävineen.44
Sotavuodet toivat uuden tilanteen yhteydenpidolle. Asevelvollisuuden
suorittaneiden miesten kutsunnat ylimääräisiin kertausharjoituksiin alkoivat
lokakuun puolivälissä 1939. Valistusupseeri Haavio oli tiiviissä yhteydessä
Kesäyliopiston dekaaneihin ja erityisesti Urho Kekkoseen. Vaikka Haavio
oli hyvin informoituna, talvisodan syttyminen marraskuun lopussa 1939 tuli
Haaviolle yllätyksenä. Vielä viikkoa ennen talvisodan syttymistä Jussi Teljo
kirjoitti Elsa Enäjärvi-Haaviolle kirjeen, jossa vakuutettiin, ettei sota
syttyisi talvella 1939–1940. »Vakaa sibyllankäsitykseni on, että sotaa ei tule
ennen kuin aikaisintaan keväällä»
Myönteisistä toiveista huolimatta sota läheni ja lopulta syttyi. Lomalle

päässyt Martti Haavio kirjoitti Munkkiniemestä Sammattiin evakkoon
muuttaneelle puolisolleen lokakuun puolivälissä 1939: »– – käväisin
kesäyliopistossa; siellä istuivat Marjanen (joka on pakannut selkäreppunsa
taidokkaasti ja joka antoi minulle hyödyllisiä neuvoja), Ohto-poika (= Ohto
Oksala), Pohjanpalo ja Mäkinen. Marjasen innoittamana kävin ostamassa
Ohto-pojan ja Mäkisen kanssa sotilastarvikkeita – –.»
Samalla päiväyksellä Martti Haavio kirjoitti toisenkin kirjeen, nyt
puolisolleen Elsa Enäjärvi-Haaviolle:
Olen kutsuttu 2. kertausharjoituksiin ja istun jo univormussa. Poliisi toi
tänään klo 4 käskyn ja klo 9 olen paikalla. Sain Rosenlöfiltä lainaksi
mukin ja Hakuliselta saippuakupin ja aluminiumkupin, koska sellaiset
pitää olla mukana. Helvi Hakulinen, joka oleskelee Hakulisen luona
(Tiilimäentie 17), on ystävällisesti paljon auttanut minua. Hän on täällä
ja pakkaa parhaillaan Sinun matkalaukkuusi hopeitamme ja lupaa pitää
niitä; jos oikein pahoin käy, saatte niillä ainakin matkarahat Ruotsiin,
kuten Lauri Hakulinen sanoi – – On oikein piristävää päästä jostakin
kiinni; jostakin, joista näissä oloissa on isänmaalle parhainta hyötyä.
Olen siinä vankassa vakaumuksessa, että kaikki päätyy hyvin ja Suomi
selviää; sama vakaumus on viime aikoina voittanut tavattomasti alaa.
Myöhemmin lokakuussa 1939 Elsa kirjoitti Martille käyneensä kahtena
päivänä Kesäyliopistossa. »Epäilin, toimiiko sellainen lainkaan. Mutta
sielläpä istui urhojen seura jokseenkin täysilukuisena.» Sieltä lähetetty
tervehdys on seuraavalta päivältä, ja siinä olivat allekirjoittajina lisäksi
Aaltonen, Kivimies ja Mäkinen. Innokkaana rintamalle lähtenyt Martti oli
katkera dekaanien saamattomuudesta.
Marraskuun alussa 1939 Viipurista Elsalleen lähettämässä kirjeessä
Martti kuvaili vapaaehtoisessa palveluksessa ollutta miestä, joka ei ollut
»sellainen nahjus kuin Kesäyliopiston saamattomat miehet». Kyseessä oli
Hiekan Säätiön intendentti Ville Niemi, joka Martti Haavion mukaan teki
aamusta iltaan raskaan urakan hänelle aikaisemmin vieraissa puuhissa.45
Rintamalla Haavio ei tosin ollut sotatehtävissä, vaan aseena oli kynä.
Hän asui Kannaksella tilavissa rakennuksissa, kartanoissa, maalaistaloissa
ja viipurilaisessa hotellissa. Suuren osan talvisotaa Haavio asui Viipurin
naapurissa sijainneessa Saarelan kartanossa.

Lukuisat Kesäyliopistoon sotien jälkeen liittyneet jäsenet palvelivat
muiden miesten mukana rintamalla ja erikseen määrätyissä
sotapalvelustehtävissä. Helsinkiin jääneistä dekaaneista monet olivat jo
ikääntyneempiä ja sijoittuivat keskeisille paikoille kotirintamaa. Lauri
Hakulinen toimi Yhteiskunnallisen korkeakoulun suomen kielen opettajana
1938–1944, Virittäjän päätoimittajana 1937–1959 sekä myöhemmin
Sanakirjasäätiön johtajana ja professorina. Kekkonen työskenteli
tammikuun 1940 alusta Siirtoväen Huollon Keskuksen johtajana vuoteen
1943. L. A. Puntila toimi talvisodassa Valtioneuvoston Tiedotuskeskuksen
sihteerinä, Jussi Teljo oli talvisodassa Hämeenlinnassa toimisto I:n eli
henkilöstötoimiston toimistoupseeri, Ilmari Turja uutistoimisto Finlandian
päällikkönä. Kesäyliopiston ydinjoukoista Kustaa Vilkuna oli talvisodan
alkaessa nimitetty Erillisen sotasensuuriviraston päälliköksi. Kesäkuussa
1940 hänestä tuli Tiedotustoiminnan tarkastusviraston, myöhemmän Valtion
tiedoituslaitoksen tarkastusjaoston eli koko sensuuritoiminnan päällikkö.
Hänen alaisenaan tiedotustoiminnan tarkastusosaston päällikkönä
työskenteli Lauri Posti. Kevättalvesta 1943 kevääseen 1944 Vilkuna toimi
koko Valtion tiedoituslaitoksen päällikkönä, ja sensuuripäällikkönä häntä
seurasi Lauri Posti.
Sodan oloissa Kesäyliopiston dekaanit tarvitsivat toisiltaan monenlaista
apua. Martti Haavio kirjoitti kesäkuussa 1941 Elsalleen, että Vilkuna
»lähettää Sinulle 3 000 mk – dosenttistipendin—Kesäkuun
dosenttistipendiä varten lähetän valtakirjan (Hakuliselle?) – – Tapasin siis
Vilkunan. Hän kertoi, että on mahdollista, että minut komennetaan käymään
erään asian vuoksi piakkoin Helsinkiin».
Sotien aikana Kesäyliopiston dekaaneista suuri osa tapasi toisensa
ravintola Mustassa Karhussa. Elsa Enäjärvi-Haavio kirjoitti elokuussa 1941,
miten »Mustassa Karhussa he kaikki syövät valtion puolesta, paitsi Vilkuna.
Siellä näkyi Hakulinen, K. Mustonen, Marjanen, Kivimaa, Agapetus, Irja
Maliniemi, Martti nuor., Y. H. Toivonen jne. Rafael Koskimies on jossakin
tiedotushommassa ja istuu samassa huoneessa kuin Marjanen. Armi
Hallsten-Kallia, Rauni Rantasalo ja Rakel Jalas esiintyvät Mustan Karhun
siviilipuolella, jossa minä söin, ollessani Hakulista tapaamassa».
Musta Karhu -ravintolat olivat Isänmaallisen Kansanliikkeen 1930luvulla perustamia kahvila-ravintoloita. Niiden tarkoitus oli kerätä varoja
puolueelle ja toimia jäsenten kohtaamis- ja kokouspaikkana. Musta Karhu -

ravintoloita toimi Suomen suurimmissa kaupungeissa Helsingin lisäksi
muun muassa Turussa, Porissa ja Jyväskylässä. Helsingin Musta Karhu
toimi Helsingin vapaaehtoisen palokunnan eli VPK:n talossa Ateneumin
taidemuseon vieressä, osoitteessa Keskuskatu 7. Kiinteistössä oli
monenlaista toimintaa, juhlasalissa kokoontui myös Suomen yksikamarinen
eduskunta vuosina 1907–1910. Rakennus purettiin 1967, ja paikalle
rakennettiin pari vuotta myöhemmin arkkitehti Heikki Castrénin
suunnittelema toimistorakennus.
Jatkosodan alkuvaiheissa odotukset olivat korkealla: Martti Haavio
kirjoitti juhannuksena 1941, että »Leningrad palaa». Samaan aikaan oli
hoidettava käytännön järjestelyt kotirintamalla. Yksi näistä oli Suomalaisen
Suomen toimittaminen. Suomalaisuuden Liiton johtohahmo, professori V.
A. Heiskanen toimitti joulukuun 1941 numeron. Vaarana oli saattaa lehti
tätä kautta Suomalaisuuden Liiton syliin. Elsa neuvoi miestään:
Sitten tulee toimittajiksi Heiskanen ja Esko Aaltonen väliaikaisesti,
kunnes Sinä ja Teljo palaatte. Aaltonen tuntuu varsin hyvältä, kun
Sukselainen lisäksi on luvannut pitää lehteä silmällä. Hakulista on
yhdistelmä Aaltonen & Heiskanen kuitenkin epäilyttänyt (vaikka hän
pitikin A:ta hyvänä keksintönä) ja hän oli koettanut saada Sukselaisen
toimitukseen Sinun varamieheksi.
Heiskanen, joka vainusi tässä yritystä omaksi syrjäyttämiseksi, käänsi
ehdotuksen sellaiseksi, että olisi kaksi toimitussihteeriä. Sukselainen ei
puolestaan tähän suostunut. Martti Haavion oli pidettävä kiinni
Suomalaisen Suomen toimituksesta ainakin sodan loppuun asti. Sitten
katsottaisiin lehden ja liiton väliset suhteet sekä mahdollisen
toimitusneuvoston perustaminen.46

Paluu rauhan aikaan
Marraskuun lopussa 1943 kävi kutsu: » VELJET! ’Kesäyliopistomme’ on
nukkunut neljä vuotta. Se riittää. Kokoontukaamme tiistaina marraskuun
23. päivänä 1943 klo 19.30 Pohjanpalon luo verestämään vanhoja muistoja
ja tulevaisia pohtimaan. Tuokoon itse kukin mukanaan henkensä hyvän
tuulen.» Allekirjoittajina oli joukko kantaistujia.
Kesäyliopisto oli ennen talvisotaa joutunut kesäkuussa 1939
muuttamaan, kun Renlund ryhtyi laajentamaan rautakauppaansa alun perin
maataloustuotteistaan tunnetussa Agroksen talossa Mikonkatu 7:ssä.
Nurkan takaa Aleksanterinkatu 13:sta löytyi Colombian kahvilan niin
sanottu punainen huone, jossa »pantiin puheet uudelleen käyntiin».
Erityisesti Kaarlo Marjasen ja Jussi Teljon väliset sanaturnajaiset jäivät
konsistorin mieleen. Elokuussa 1939 samainen Colombian kahvila laajeni
Mikonkadun puolelle, ja välillä istuttiin silläkin puolella. Sotien aikana
Helsingissä työskennelleet dekaanit olivat tavanneet toisiaan Mustassa
Karhussa, mutta varsinaisina konsistorin kokouksina niitä ei voi pitää.
Pohjanpalon kotona pidetyn tapaamisen jälkeen kokoonnuttiin keväästä
1944 lähtien torstaisin lounastapaamisen merkeissä ravintola Gambrinissa.
Martti Haavio kirjoitti Elsalleen, että »Kesäyliopisto kokoontui
runsaslukuisena Pohjanpalon luona, jossa runsaan liköörin äärestä tuo laitos
uudelleen perustettiin». Kesäyliopisto alkoikin toimia. Haavio merkitsi
päiväkirjaansa, että »aamiaisen söin [= 10.2.1944] Cambrinissa, jossa
Kesäyliopisto nykyisin kokoontuu torstaisin kello 12».47
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Päästyään ylioppilaaksi Esko Koivusalo jätti Seinäjoen ratakeskuksen
taakseen, ja kiskot veivät hänet Helsinkiin opiskelemaan pääaineenaan
suomen kieli. Oppiaine sävytti tavalla tai toisella koko hänen uraansa
ja harrastuksiaankin.
Työskenneltyään Berliinin Freie Universitetin suomen kielen
lehtorina Koivusalo tuli Suomeen eri tehtäviin Sanakirjasäätiössä ja
Nykysuomen laitoksessa. Suuren yleisön tietoisuuteen hän nousi
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielitoimiston päällikkönä.
Koivusalolla oli taito kirjoittaa kiinnostavasti ja selkeästi, minkä
lisäksi hän esiintyi usein radion Kielikorva-ohjelmassa. Koivusalon
päätoimittamana julkaistiin muun muassa Vanhan kirjasuomen
sanakirja ja Caloniuksen suomennos Kristoferin maanlaista.
Merkittävän työn Koivusalo teki lääketieteellisen aikakauskirjan
Duodecimin kielentarkastajana.
Viroon Esko Koivusalo loi kiinteät kontaktit 1970-luvulta lähtien.
Tämä tapahtui suurelta osin Suomen ja Neuvostoliiton välisen
tieteellis-teknisen yhteistoimintakomitean kielitieteen työryhmän
kautta. Koivusalo oli työryhmän Suomen sihteeri – Kielen ja
kirjallisuuden instituutin tiedesihteeri, Kesäyliopiston dekaani Madis
Norvikin virolaisen osapuolen kollega.
Viron valtiolle kriittisinä päivinä elokuussa 1991 Alfred Kordelinin
säätiö antoi Esko Koivusalon aloitteesta tärkeää aineellista apua.
Presidentti Lennart Meri arvosti korkealle Esko Koivusalon ansiot
suomalais-virolaisessa yhteistyössä ja myönsi hänelle Marjamaan
Ristin IV luokan ansiomerkin 2001.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura tuli monin tavoin tutuksi Esko
Koivusalolle. Hän oli keskeisesti mukana, kun kulttuurilehti Hiidenkivi
perustettiin yhdistämällä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
henkilökuntalehti Elias, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen
Kieliposti ja Suomen Kotiseutuliiton Kotiseutu. Koivusalo oli yhdessä
Heikki Ylikankaan kanssa lehden käynnistyskauden toinen
päätoimittaja, kun he saivat valtion tiedonjulkistamisen
neuvottelukunnan ehdottaman valtionpalkinnon.

Työskentely Alfred Kordelinin säätiön asiamiehenä, ensin osaaikaisena ja vuodesta 1990 täysipäiväisesti, merkitsi kielimiehen
siirtymistä uudenlaisiin tehtäviin. Taloussuhdanteet kasvattivat
Kordelinin säätiön varallisuutta niin, että perinteisten väitöskirja- ja
taiteilija-apurahojen rinnalla voitiin rahoittaa – usein yhteistyössä
muiden säätiöiden kanssa – suuria kulttuurihankkeita kuten
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamaa Kansallisbiografiaa,
Sibeliuksen koottuja teoksia ja Kalevalan kääntämistä uusille kielille.
Säätiön varainhoito vei asiamiehen myös liike-elämään. WSOY:n ja
Helsingin Sanomien fuusio oli merkittävä osa Koivusalon työtä. Hän
hajautti säätiön omaisuutta muun muassa sijoittamalla omaisuutta
kiinteistöomaisuuteen.
Sodanjälkeinen Suomi oli monella tapaa erilainen kuin se, jossa
Kesäyliopisto oli 1920- ja 1930-luvulla syntynyt ja toiminut. Taistelu
kansallisesta olemassaolosta siirtyi sotarintamilta rauhan töihin. Poliittiset
voimasuhteet muuttuivat, uutta ulkopolitiikkaa luotiin. Kiistat tieteestä –
erityisesti Suomen Akatemiasta – taiteesta ja kansansivistyksestä nousivat
esille nopeasti sotavuosien jälkeen. Kulttuuri sai näkyvän osan
kamppailussa toisen tasavallan poliittisesta vallasta.
Uusia voimia edustivat ennen kaikkea kommunistit, jotka ensimmäinen
tasavalta oli sulkenut parlamentaarisen elämän ulkopuolelle. Vasemmiston
todellinen kulttuuripoliittinen pesäke oli aikakauslehti 40-luku, jonka
perustivat 1930-luvulla syntyneet taiteilijaryhmä Kiilan jäsenet. Heistä
toistakymmentä, kuten Helvi Sinervo ja Arvo Turtiainen, olivat jatkosodan
aikana istuneet vankilassa.
Vasemmistoälymystön toimeliaisuus purkautui usealle rintamalle, mutta
kärsi tappioita. Se ei pystynyt valtaamaan Suomen kirjailijaliittoa, jonka
puheenjohtajaksi Hella Wuolijoki havitteli. Turhaan yritettiin perustaa uusi
valtionteatteri ja merkittävä työväenteatteri. Valtion valvontaan ei
myöskään saatu kirjankustannustoimintaa eikä yksityisiä kulttuurisäätiöitä.
Ainoa voitto nähtiin Suomen ja Neuvostoliiton välisten kulttuurisuhteiden
avautumisena, mikä näkyi venäläisten klassikkojen, kuten Maksim Gorkin
suomennoksina ja korkeinta kansainvälistä tasoa edustaneen Jevgeni
Mravinskin johtaman Leningradin filharmonisen orkesterin vierailuna

Helsingissä.
Pettymyksen tuotti myös Suomen akateeminen väki. Sivistyneistön
passiiviseen vastarintaan tuskastunut 40-luku -lehti totesi: »Se ei edes
taistele, se vain on.» Pekka Tarkka analysoi osuvasti porvarillisen
sivistyneistön reaktiota termillä »riippumaton älymystö».48
Edellä kuvattu tilanne vallitsi myös Pohjanpalon henkiin herättämässä
Kesäyliopistossa. Hänen mukaansa Kesäyliopistossa sodanjälkeinen aika
koettiin tunnelmaltaan vaisuna. Kesäyliopistossa ei herätelty suuria
suunnitelmia. Poliittisen ja kulttuurielämän tilanteiden muutoksia pohdittiin
konsistorin kokouksissa, ja ajankohtaisia artikkeleita ideoitiin muun muassa
Suomalaiseen Suomeen ja Suomen Kuvalehteen.
Konsistorin jäsenten elämä muuttui verrattuna sotia edeltäneeseen
aikaan. Nuoret dekaanit olivat 1920- ja 30-luvulla seuranneet innolla
ihanteittensa viitoittamaa tietä. Arkipäivisin oli nuori opiskelija tai
aloitteleva virkamies voinut raottaa kukkaronsa nyöriä päiväkahvin verran
voidakseen vaihtaa ajatuksia samanhenkisten ystäviensä kanssa.
Sotakokemusten karaisema tieteen ja kulttuurin johtohenkilö tapasi
torstaisin lounaspöydän ääressä – jos kiireiltään ehti – kuulemaan
viimeisimmät uutiset.
Lounastapaamisten pitopaikaksi löydettiin ravintola Gambrini
Fabianinkatu 29 pihan puolelta. Se kuitenkin suljettiin maaliskuun alussa
1962, jolloin eräs liikepankki päätti Matti Kuusen sanoin räjäyttää
rakennuksen ja korvaava tila oli löydettävä toisaalta. Kesäyliopisto perusti
lautakunnan koeistumaan muita vaihtoehtoja, joita olivat muun muassa
ravintolat König, Motti ja Royale. Mieron tieltä ravintola Laulumiehistä
siirryttiin lopulta pysyvämmin Stockmannin 10. kerroksessa sijainneen
ravintolan perimmäiseen kabinettiin. Alkuun »tämä ilmava, aurinkoinen
huone on osoittautunut sangen tarkoituksenmukaiseksi».
Kansleri Esko Koivusalo ja kvestori Tuomo Tuomi lähettivät joulukuun
1982 loppupuolella konsistorin jäsenille tiedotteen, jonka mukaan
Stockmannin pitämä ravintola suljetaan korjaustöiden vuoksi vuoden
lopulla. Viimeinen konsistorin istunto siellä pidettiin 23. joulukuuta, ja
ensimmäinen kokous vuoden 1983 puolella oli tammikuun 6. päivänä
Suomalaisella Klubilla. Siellä kokoontumisia on jatkettu aina tähän päivään
asti, yleensä Pankkikabinetissa.
Muutto pois Stockmannin vintiltä oli ollut esillä jo loppuvuodesta 1981,

kun Ilmari Turja kirjoitti asiasta Kesäyliopiston rehtoraatille. Hän kertoi jo
kymmenen vuotta aiemmin kertoneensa mielipiteensä Stockmannin
tavaratalon huonosta sopivuudesta kokousten pitopaikaksi – sijainti tosin oli
hyvä. Tavaratalon kabinettiin oli kuljettava suuren ravintolasalin läpi. Siellä
oli paljon »toriyleisöä – samoin on ahtaissa hisseissäkin». Lisäksi
saniteettitiloihin oli pitkä matka. Turjaa ärsytti myös se, että Syö hyvin
Helsingissä -ravintolaopas kertoi tästä ravintolasta: »Ruoka on hotkittavaa,
persoonatonta – ostoslounas, sanoo listakin. Torstaisin kannattaa seurailla,
ketkä ns. Kesäyliopiston vanhat herrat kulloinkin paarustavat lounaalleen
kabinettiin.» Turja kommentoi tehtyä arviointia: »Näin ne kapakkalassit
kirjoittivat meistä, reippaista pojista.»
Paikka ei sinänsä ollut Kesäyliopiston kannalta merkittävä. Turja kertoo
jo aiemmin höystäneensä asiaa vielä sillä, että »paikka on ruattalaanen,
mutta huumori akatemiassa ei näytä kaikin ajoin menevän perille». Isien
henki oli – vaikka hiipuvana – edelleen voimissaan, ja näiltäkin osin
Suomalainen Klubi täytti erinomaisesti asetetut kriteerit.

Kesäyliopisto koolla keväällä 1989 Suomalaisen Klubin Pankkikabinetissa. Pöydän vasemmalla

puolella Tuomo Tuomi, Matis Norvik, Seppo Suhonen, Eino Kauppi. Pöydän oikealla puolella Matti
Kuusi, Ilmari Turja, Osmo Mäkeläinen ja Eero Saarenheimo.
Lähde: Länsi- Savo 1889–1989. Hyvään huomiseen 100-vuotisjuhlajulkaisu. Länsi-Savon
erikoisnumero 1989.

Kansallisten arvojen puolesta
Sotien jälkeen Kesäyliopiston piirissä käydyt keskustelut ja ideointi
vilkastuivat vähitellen olojen väljentyessä. Pohdintojen kohteena ovat usein
olleet suomalaisen yhteiskunnan muutokset ja suomen kielen asema.
Kesäyliopistolla ei ole ollut kielipoliittista ohjelmaa, kuten ei muitakaan
ohjelmia. Esimerkiksi päätymisen Suomalaiselle Klubille ratkaisi enemmän
käytännön tekijät kuin kielipoliittinen kahinointi.
Vapaa keskustelu oli ja on yhä Kesäyliopiston ydintä. Tärkeä merkitys
keskustelun virittäjänä on ollut dekaanin julkaisema teos. Dekaanien
julkaisemien tietokirjojen ja tutkimusten runsas määrä näkyy jäljempänä
kirjassa olevasta dekaanien luettelosta. Dekaanien joukossa on vahva
edustus ulkoasiainhallinnon ja kansainvälisten kysymysten asiantuntijoita,
joten kansallisetkin teemat on yleensä asetettu laajempiin yhteyksiinsä.
Kesäyliopisto ei ole voinut pitää toisen maailmansodan jälkeenkään
sormiaan poissa kansallisen rakentamisen suurista hankkeista.
Kansalaisyhteiskunnan vahvistamista on edistänyt erityisesti kotiseututyön
voimistaminen, kulttuurityötä puolestaan Suomen kirjallisuus -tutkimustyön
ja -teossarjan julkaiseminen sekä Kotimaisten kielten tutkimuslaitoksen
perustaminen.

Kotiseututyön elvyttäminen
Yksi Kesäyliopiston piirissä noussut ajatuksien vaihdon kohde niin
sanottuina vaaran vuosina oli huoli vasemmistolaisten järjestöjen
organisoitumisesta erilaisten poliittisten yhdistysten muodossa.
Välirauhansopimuksen 21. artiklan mukaan »Suomi sitoutuu heti
hajoittamaan kaikki sen alueella toimivat hitleriläismieliset
[fascisminluontoiset] poliittiset, sotilaalliset ja sotilaallisluontoiset samoin
kuin muutkin järjestöt, jotka harjoittavat Yhdistyneille Kansakunnille ja
erityisesti Neuvostoliitolle vihamielistä propagandaa, sekä vastaisuudessa
olemaan sallimatta tämäntapaisten järjestöjen olemassa oloa.»

Lakkautettujen järjestöjen määrä nousi suureksi, koska Suojeluskuntien
ja Lotta Svärdin paikallisosastot olivat itsenäisiä yhdistyksiä. IKL:n
eritasoisia puoluejärjestöjä ja -yhdistyksiä lakkautettiin jo syksyllä 1944,
samoin kuin AKS. Vastaavasti 1944–1948 perustettiin noin 2 500
sosialistista ja kommunistista yhdistystä. Suomi-Neuvostoliitto Seura ja
Suomen rauhanpuolustajat saivat vahvan poliittisen aseman.
Ammattiyhdistysliike vakiinnutti asemansa. Vasemmiston sivistys- ja
opintojärjestöt aina vapaa-ajan järjestöjä myöten vakiinnuttivat asemansa
valtionavun piirissä. Paikallisyhdistykset kylittäin, kunnittain ja
kaupunginosittain olivat omat ryhmänsä. Mukaan tuli monenkirjava joukko
kuten naisyhdistykset, lapsi- ja nuorisojärjestöt, sekä sivistys- ja
kulttuuriliitot.
Kesäyliopistossa, ja erityisesti sen »agraari-» tai »kotiseutupuolueessa»,
herättiin miettimään puolueista riippumattoman porvarillisen
kansalaisyhteiskunnan vahvistamista. Dekaaneille oli sotaa edeltäneiltä
vuosilta tuttua kotiseututyön merkitys. Esimerkiksi Esko Aaltosen sydäntä
lähellä oli lounaishämäläinen paikallishistoria.
Kotiseutuliitto ry perustettiin kotiseutuväen neuvottelupäivillä
toukokuussa 1949 Esko Aaltosen kotipitäjässä Tammelassa. Yhdistyksen
nimi muutettiin 1972 Suomen Kotiseutuliitoksi. Sen jäsenyhteisöjen määrä
on 2000-luvulle tultaessa kasvanut runsaaseen 800:aan.

Suomen kirjallisuus
Suomen Kulttuurirahasto aloitti 1957 suurten tutkimusten ja työohjelmien
rahoittamisen erillisenä projektina. Kokonaiskuvan luomiseksi rahasto
tiedusteli tieteen ja taiteen alan järjestöiltä, muilta yhteisöiltä ja yksityisiltä
tutkijoilta sopivia tutkimus- ja työkohteita. Vastauksia tuli 226, joissa
esitettiin yli 300 suunnitelmaa. Tämän pohjalta Kulttuurirahasto rahoitti
1958–1964 kaikkiaan 35 projektin toteuttamista.49
Ilman Kulttuurirahaston rahoitusta jäi muun muassa Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran pääsihteerin Toivo Vuorelan allekirjoittama Suomen
Kirjallisuus -hanke. Esitetty suunnitelma ei kuitenkaan jäänyt toteuttamatta,
ja kahdeksanosaiseksi paisuneen suurteoksen ensimmäisen osa ilmestyi
maaliskuun puolivälissä 1963. Vuorela oli vedonnut »korkeimpaan

oikeusasteeseen eli Kesäyliopistoon», jota Matti Kuusi luonnehti
rekisteröimättömäksi salaseuraksi. Vuosikymmenien ajan se oli ravintola
Gambrinin takahuoneessa harjoittanut maanalaista kulttuuripolitiikkaa. Sen
nimissä Vuorela oli Nykysuomen sanakirjan päätoimittaja Matti Sadenimi
adjutanttinaan tavannut Kustannusliike Apu-lehden omistajan ja
toimitusjohtajan Olli Lyytikäisen sekä tämän veljen Matti Lyytikäisen ja
päätoimittaja Pauli Myllymäen. Lokakuussa 1959 oli järjestetty
juhlatilaisuus, jossa Apu-lehden edustajat Olli Lyytikäinen, Pauli
Myllymäki ja Eino S. Repo – lehden kirjallisuustoimittaja – olivat
lahjoittaneet kuusi miljoonaa markkaa Suomen kirjallisuus -suurteoksen
toteuttamiseksi. Lyytikäisiä lukuun ottamatta kaikki muut henkilöt olivat
Kesäyliopiston dekaaneja.50
Matti Kuusi antaa Ohituksissaan kuvauksen tästä hankkeesta:
Revon osalta asia oli pihvi: hän edusti kuuden miljoonan markan
lahjoittajaa. Minä taas olin musta hevonen, jota tarvittiin Rafael
Koskimiehen, Lauri Viljasen, Unto Kupiaisen ynnä muiden
kulissientakaista epäluottamusta nauttivien auktoriteettien
syrjäyttämiseksi. Jäljet johtivat Kesäyliopiston sylttytehtaaseen.
Dekaaniveljet olivat yhteisvoimin painostaneet minut suostumaan
veturiksi puuhaan, jonka oli määrä kestää nelisen vuotta.
Heti kun toimitusneuvosto oli nimitetty, Kuusi pestasi toimitussihteeriksi
nuoren maisteri Simo Konsalan. Hänetkin rekrytoitiin Kesäyliopistoon.
Tutkimus- ja kirjoitustyön edetessä Matti Kuusi ja Eino S. Repo saivat yhä
lennokkaampia ajatuksia suomalaisen kirjallisuuden analysoimiseksi. Martti
Haavio vastusti toimitusneuvostossa jyrkästi Kuusen ja Revon
suunnitelmia. Lisäksi teossarja oli menossa, ei Haavion suunnitelmien
mukaan WSOY:lle, vaan kilpailevalle yhtiölle Otavalle. Kun Haavio ei
saanut tahtoaan läpi toimituskunnassa, hän luopui sekä toimituskunnan
jäsenyydestä että sopimistaan osuuksista kirjoitustyössä. Kuuselle neljäksi
vuodeksi suunniteltu urakka kesti kaksitoista vuotta, sillä monen kirjoittajan
aikataulu petti, osa kirjoittajista ei pystynytkään toteuttamaan lupaustaan ja
matkalla kertyi erilaisia esteitä. Suomen kirjallisuuden valmistumista
juhlittiin toukokuussa 1970 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasalissa
Tasavallan presidentin kunnioittaessa tilaisuutta läsnäolollaan.51

Kotimaiset kielet
Kansallisten tieteiden nousukausi oli alkanut 1920- ja 1930-luvulla paljolti
Kesäyliopiston dekaanien Martti Haavion, Lauri Hakulisen, Lauri Postin ja
Kustaa Vilkunan tähdittämänä. Heidän rinnalleen lisävoimiksi tulivat sotien
jälkeen uurastamaan muun muassa Esko Koivusalo, Matti Kuusi, Matti
Sadeniemi ja Tuomo Tuomi.
1900-luvun alusta lähtien oli eri kansallisten projektien toteuttamista
varten pidetty tarkoituksenmukaisena oman organisaation luomista. Kun oli
saatu rahoitusta johonkin kohteeseen, hallintoa varten oli perustettava aina
jokin elin. Tällaisten yksiköiden toimenkuvat vaihtelivat tutkimuksesta
yleiseen kielenhuoltoon, aineistojen keruuseen sekä pitkäaikaisiin
sanakirjahankkeisiin. Toisen maailmansodan jälkeen ja tiedehallinnon
kasvaessa tämä malli – kirjava tilkkutäkki – alkoi tulla tiensä päähän.
Julkisessa keskustelussa nousi yhä useammin esille ajatus hajallaan,
ilman koordinaatiota toimineiden yksiköiden kokoamisesta riittävän
suureen laitokseen. Helsingin yliopiston suomen kielen emeritusprofessori
Martti Rapola (1891–1972) esitti aikakauslehti Virittäjässä Suomalaisugrilaisen tutkimuslaitoksen perustamista. Ehdotus olisi toteutuessaan
merkinnyt ennen kaikkea Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen
laitoksen, itämerensuomalaisen laitoksen ja suomen kielen laitoksen eli
näiden yhteisen Castrenianumin laajentamista. Yliopistoon kuuluvan
laitoksen laajentaminen ei kuitenkaan ollut vastaus vallinneeseen
ongelmaan.
Esko Koivusalon arvion mukaan olennaista oli Rapolan rinnalla,
Haavion, Hakulisen, Postin ja Vilkunan halu turvata omilla tieteenaloillaan
tehdyn työn perintö ja jatkuvuus. He halusivat jättää kentän seuraavalle
sukupolvelle niin, että heidän käynnistämänsä, vielä pahasti kesken olleet
hankkeet saataisi toteutettua.52

Konsistorin kokous maaliskuussa 1996 Suomalaisen Klubin Pankkikabinetissa. Vasemmalta Olli
Niitamo, Pauli Opas, Tuomo Tuomi, Tuomas Anhava ja Mikko Pohtola.

Pöydän päässä Seppo Heikki Salonen, hänen vieressään Aarne Kopisto, Eino Railo, Esko Koivusalo,
Eero Saarenheimo ja Aimo Kairamo.

Ajatus tällaisen kokonaisuuden aikaansaamisesta ei suinkaan ollut uusi
ennen Rapolankaan esityksiä. Itsenäisen Suomen ensimmäinen
opetusministeri E. N. (Emil Nestor) Setälä, joka toimi Helsingin yliopiston
suomen kielen ja kirjallisuuden professorina 1893–1929, oli hahmotellut
laaja-alaista Suomen historian, kielen, kirjallisuuden ja perinteen
tutkimukseen keskittyvää laitosta. Setälän laatimat kieliopit ja niihin
perustuneet ohjeet loivat merkittävän perustan suomen kielen
kielenhuollolle aina kouluopetuksesta lähtien, mutta kansallisia tieteitä
yhdistävän laitoksen luominen jäi häneltä monien muiden kiireiden alle.
Opetusministeriö otti vastuun asian hoidosta. Opetusministeriön
toimistopäällikkö Matti L. Aho teetti Nykysuomen laitoksen johtajalla
Matti Sadeniemellä selvityksen siitä, miten uusi laitos olisi organisoitava ja
mitä siihen olisi otettava mukaan. Työtä jatkoi Ahon vetämä komitea, jonka
jäseninä olivat muun muassa Lauri Posti ja Matti Sadeniemi sekä sihteerinä
Esko Koivusalo, joka yritti jopa vaikuttaa valtiovarainministeriöön dekaani
Paavo Säipälle lähettämänsä kirjeen avulla. Hän pyysi Säippää

suosittelemaan valtiovarainministeriössä tutkimuslaitoksen perustamista.
Säippä oli kuitenkin ollut jo joitakin vuosia eläkkeellä virasta, jossa ei ollut
suuria mahdollisuuksia vaikuttaa valtion tulo- ja menoarvioon.
Yksimielisyydestä huolimatta asia ei edennyt. Kolmeen vuoteen ei
tapahtunut mitään, koska Museoviraston perustaminen ajoi hankkeen
edelle. Matti L. Ahon seuraajaksi ministeriön toimistopäälliköksi nimitetty
Markku Linna oli yhteydessä Esko Koivusaloon, joka oli tarkoitus määrätä
Nykysuomen laitoksen virkaa tekeväksi johtajaksi Matti Sadeniemen
siirryttyä eläkkeelle. Ensimmäiseksi tehtäväkseen uudessa virassa
Koivusalo sai johdettavakseen työryhmän, jonka oli määrä laatia
täsmennetty suunnitelma uudesta tutkimuskeskuksesta. Ehdotettu
organisaatio oli riisuttu malli edellä mainitun Ahon komitean ehdotuksesta.
Toive tutkimuslaitoksen toteutumisesta alkoi jälleen elää, mutta hanke oli
saatava vuoden 1976 tulo-ja menoarvioon ja laki tutkimuslaitoksesta
budjetin myötä eduskuntaan. Kansliapäällikkö Jaakko Numminen ja
Markku Linna tekivät viime hetken rynnäkön viemällä asian eroavan
Sorsan ja Virolaisen hallituksen viimeiseen iltakouluun toukokuun lopussa
1975. Valtiovarainministeri Johannes Virolainen ei halunnut lisätä
seuraajansa kuormaa budjetin valmistelussa – sanokoon uusi ministeri
sanansa.
Esko Koivusalo ja Sanakirjasäätiön silloinen johtaja Tuomo Tuomi
marssivat apeina seuraavana torstaina Kesäyliopistoon. Paikalla olivat
muun muassa Lauri Posti ja Kustaa Vilkuna. Koivusalo ja Tuomi kertoivat
heille huonot uutiset. »Olkaa rauhallisia, kyllä kaikki järjestyy», Vilkuna
vakuutteli. Asia selvisi kesäkuun puolivälissä, kun Keijo Liinamaan
virkamieshallituksen nimilista paljastui. Kesäyliopistosta oli useampaan
kertaan asiasta puhuttu arkkidekaani Kekkoselle, jonka toimivaltaan
valtionlaitoksen perustaminen ei varsinaisesti kuulunut. Sen sijaan hän
pystyi vaikuttamaan siihen, että Lauri Postista tuli opetusministeri, joka
pystyi viemään hankkeen toteutukseen läpi karikoiden. Kotimaisten kielten
tutkimuskeskuksen toiminta alkoi maaliskuun alussa 1976.
• Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, vuodesta 2012 Kotimaisten
kielten keskus, syntyi yhdistämällä useita suomen ja sen sukukielten
sekä ruotsin kielen alalla toimineita organisaatioita ja hankkeita:
• Karjalan kielen sanakirja ja Karjalan kielen arkisto Sanakirjasäätiöstä

• Kielitoimisto Suomen Akatemian humanistisesta toimikunnasta
• Nimiarkisto sekä nimistönhuolto ja -tutkimus Suomen nimiarkiston
säätiöstä
• Ordbok över Finlands svenska fokmål eli Suomen ruotsalaismurteiden
sanakirja Folkmålskommissionenista
• Ruotsinkielisen paikannimistön tallennus, tutkimus ja huolto, mikä oli
toiminut Svenska litteratursällskapetin Folkkultursarkivetin
paikannimijaostona
• Ruotsin kielen huolto, svensk språkvård Suomenruotsalaisten
kansankäräjien Svenska språkvårdsnämnden
• Suomen kielen nauhoitearkisto Helsingin yliopiston suomen kielen
laitokselta
• Suomen murteiden sanakirja ja Suomen murteiden sana-arkisto
Sanakirjasäätiöstä Suomen sanojen alkuperä ja Etymologinen arkisto
Tutkimuslaitos Suomen suvusta, Sanakirjasäätiöstä
• Vanhan kirjasuomen sanakirja Sanakirjasäätiöstä
Edellä mainituista laitoksista suurin oli 1924 perustettu Sanakirjasäätiö,
jonka alkuperäinen tehtävä oli Kansankielen sanakirjan toteuttaminen.
Aikaisemmin sanakirjaa oli yritetty toteuttaa yksityisvaroin muun muassa
Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa vuodesta 1896 lähtien ja
Suomalaisessa sanakirjaosakeyhtiössä vuodesta 1916. Sanakirjasäätiö
syntyi valtiovallan toimesta toteuttamaan hanketta, mutta sen rahoitus tuli
harkinnanvaraisista määrärahoista raha-arpajaisten ja sittemmin
Veikkauksen voittovaroista.
Sanakirjasäätiön toiminta oli pysyvää ja projektit pitkäkestoisia, mutta
rahoitus harkinnanvaraista.
Sanakirjasäätiöön kuului murresanakirjahankkeen lisäksi esimerkiksi
1930 perustettu etymologisen sanakirjan toimittamista varten perustettu
Tutkimuslaitos Suomen Suku, joka oli E. N. Setälän aloitteesta syntynyt
suurisuuntainen – mutta kääpiöksi jäänyt – projekti etymologisen sanakirjan
yhteyteen 1930 perustettu Karjalan kielen sanakirja -hanke. Tieteellisten
seurain valtuuskunnan paikannimitoimikunta (per. 1915) oli liitetty
Sanakirjasäätiöön 1951. Tuolloin perustettiin paikannimijaosto, sittemmin
nimistöjaos, jonka toimintaa jatkoi 1967 perustettu Suomen nimiarkiston
säätiö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran yhteyteen oli 1956 puolestaan

perustettu vanhan kirjakielen sanakirjahanke, josta syntyi vanhan
kirjasuomen jaos.
Organisaatiokirjon tärkeä osa oli Sanakirjasäätiön lisäksi myös
Nykysuomen laitos, josta 1970 lähtien tuli Suomen Akatemian valtion
humanistisen toimikunnan alainen. Se jatkoi Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran 1945 perustaman Kielitoimiston ja sen kielivaliokunnan sekä 1949
perustetun Suomen Akatemian kielitoimiston ja kielilautakunnan toimintaa.
Tulevan tutkimuskeskuksen yksiköistä kaksi toimi yliopistojen
yhteydessä: Suomen kielen nauhoitearkisto, joka oli perustettu 1959
Helsingin yliopistoon suomen kielen laitoksen erityisyksiköksi ja Turun
yliopiston Lauseopin arkisto, joka alkujaan oli Suomen Akatemian ja
myöhemmin opetusministerin rahoittama. Ruotsin kielen ja tekniikan
sanaston kehittämisellä oli omat organisaationsa.
Ajatus tämän tilkkutäkin kokoamisesta Kotimaisten kielten
tutkimuskeskukseksi syntyi Kesäyliopiston piirissä. Suomen
Kulttuurirahaston perustamiseen verrattuna ero on selvä: idean isää ei ole
edes etsitty, ja tekijät on haudattu valtionhallinnon historiankirjoitukseen.
Edellä mainittujen instituutioiden piirissä toimineet Kesäyliopiston dekaanit
havaitsivat, ettei arkipäivän toiminta voinut jatkua enää entiseen tapaan.
Dekaanit Haavio, Hakulinen, Posti ja Vilkuna halusivat turvata tutkimus- ja
toimintatraditionsa ja olivat halukkaista käyttämään arvovaltaansa tämän
tavoitteen saavuttamiseksi. Nuoremman polven toimeliaat dekaanit
Koivusalo, Linna ja Tuomi – pieneltä osin myös Paavo Säippä – toteuttivat
sitten käytännön toimet.

Kesäyliopisto juhlisti 70-vuotistaivaltaan Suomalaisella Klubilla lokakuussa 2002. Juhlaillallisen
osallistujat istumassa oikealta Mikko Pohtola, Esko Koivusalo, Eero Saarenheimo, Pauli Opas.
Seisomassa oikealta Keijo K. Kulha, Aarne Kopisto, Tuomo Tuomi, Tapani Ruokanen, Seppo
Suhonen, Seppo Heikki Salonen, Aimo Kairamo, Antti Lassila.

Ulkomaisia dekaaneja
Ennen kaikkea Martti Haavion, Lauri Hakulisen, Lauri Postin ja Kustaa
Vilkunan yhteistyösuhteiden kautta Kesäyliopistossa kävi jo 1930-luvulla
runsaasti ulkomaisia dekaaneja. He olivat yleensä Helsingissä akateemisten
yhteyksiensä vuoksi kaupunkiin tulleita kollegoja, jotka apurahojen,
vierailusopimusten tai muun rahoituksen pohjalta työskentelivät
Helsingissä. Heille haluttiin tarjota vapaamuotoinen yhdessä olon hetki.
Samalla Kesäyliopisto sai tietää, mitä kyseisellä alalla oli tekeillä Suomen
rajojen ulkopuolella.
Yhteyksiä solmittiin erityisesti virolaisten tutkijoiden kanssa. Heistä
konsistorin kokouksissa nähtiin usein niin tutkijoita kuin kirjallisuudenkin
edustajia, kuten Paul Ariste, Erik Laid, Oskar Loorists, Julius Mägiste, Ants
Oras, Alo Raun, Gustav Ränk ja Ilmar Talve. Unkarilaisia kirjailijoita
edustivat János Kadólany, tiedemiehiä Csür Bálint, György Györffy ja
Gyory Lako.
Toinen maailmansota katkaisi yhteydenpidon lähes täysin, ja harvat
viestit pääsivät perille vain satunnaisesti. Jokaiselle ulkovirolaiselle
tiedemiehelle muodostui oma henkilökohtainen kohtalonsa.
Kesäyliopistosta ei tässä yhteydessä muodostunut organisaatiota, joka olisi
toiminut kokoavana yhteisönä auttaen ulkovirolaisia tutkijoita. Sodan
seurauksena varsinkin virolaisten tiedemiesten kohtalot vaihtelivat: vain
harva jatkoi akateemista uraansa Neuvosto-Virossa ja monet muuttivat pois
ennen kaikkea Ruotsiin.
Sotaa ennen solmittujen yhteyksien merkitys nousi esille jälleen toisen
maailmansodan jälkeen. Ensimmäiseksi ehtivät yhteyksiä avaamaan
fennougristit, jotka matalalla profiililla solmivat jo 1950-luvulla kontakteja
sotaa ennen tapaamiinsa ystäviin. Neuvostoliiton ja Suomen välinen
tieteellinen yhteistyö alkoi rakentua 1950-luvun puolivälissä Stalinin
kuoleman jälkeisessä kansainvälispoliittisessa suojasäässä. Marraskuussa
1954 Neuvostoliitto teki ehdotuksen maiden välisten tieteellis-teknisten
suhteiden vakiinnuttamiseksi erillisellä valtiosopimuksella, joka
allekirjoitettiinkin seuraavan vuoden syyskuussa. Suomalaisten taholta

sopimusta valmistelleeseen työryhmään kuuluivat muun muassa Lauri Posti
ja Kustaa Vilkuna. Valtiosopimuksessa perustettiin suomalaisneuvostoliittolainen tieteellis-tekninen yhteistyökomitea (TT-komitea).
Vilkuna oli sittemmin vuosina 1960–1974 yhteistoimintakomitean
suomalaisen komitean puheenjohtaja, ja Lauri Posti puolestaan johti 1963
perustettua kulttuurivaihtokomiteaa sen koko toiminta-ajan.
Ovi Neuvostoliittoon alkoi raottua vähitellen, mutta vain Moskovan
kautta. Kustaa Vilkuna ja kansanrunoudentutkija Väinö Kaukonen pääsivät
helmikuussa 1956 ensimmäisinä sodanjälkeisinä suomalaistutkijoina
Leningradin kautta Tallinnaan ja Tarttoon. Seuraavana vuonna Lauri Posti
pääsi vepsäläisten luo. Matti Kuusikin pääsi seuraavan vuosikymmenen
alussa Viroon, mutta yhteistyö rajoittui muutamiin vastavuoroisiin
vierailuihin. Varsinaiseen tutkimukselliseen yhteistyöhön oli vielä pitkä
matka.
Kaikki virolaiset tutkijat eivät jääneet rautaesiripun punaiselle puolelle
sillä puna-armeijan lähestyessä Baltian maita syksyllä 1944 monet
virolaiset, varsinkin tiedemiehet, pakenivat länteen. Kohdemaa oli lähinnä
Ruotsi tai Saksa, mutta myös Yhdysvallat. Ruotsiin muodostui virolainen
tiedeyhteisö Lundiin keskuksenaan Ruotsin-virolainen tieteellinen seura
(Eesti Teaduslik Selts Rootsis) ja instituutti. Tämän yhteisön johtohahmo oli
viron, liivin ja vatjan kielen erikoistuntija Julius Mägiste (1900–1978), joka
oli toiminut Tarton yliopiston professorina vuoteen 1944 asti, jolloin hän
lähti Saksan kautta Ruotsiin päätyen Lundiin.53
Suomessa yhteistyö ulkovirolaisten kanssa kanavoitui paljolti SuomalaisUgrilaisen Seuran kautta. Jo keväällä 1948 se oli lähettänyt Suomesta
julkaisujaan Heidelbergin yliopiston kirjastoon, jossa ne olivat Saksan
länsivyöhykkeellä olleiden virolaistutkijoiden käytössä. Seura päätti 1952
lähettää Aikakauskirjan ja Toimitusten uudet numerot Ruotsiin edellä
mainitulle Ruotsin-virolaiselle seuralle. Seuraavana vuonna SuomalaisUgrilainen Seura lahjoitti julkaisuja Bonnissa toimineelle Baltilaiselle
tutkimusinstituutille, ja Lundin yliopiston seminaarille. SuomalaisUgrilainen Seura oli myös merkittävä julkaisukanava ulkovirolaisille
tutkijoille, sillä Seuran sarjoissa ilmestyi 1949–1983 yhteensä 39
ulkovirolaisen tutkijan kirjoittamaa artikkelia tai arvostelua sekä neljä
monografiaa. Toinen keskeinen julkaisufoorumi Suomessa oli Virittäjä.54
Suomalais-Ugrilainen Seura päätti helmikuussa 1956 lähettää Viroon

ehdotuksen julkaisuvaihtosuhteen palauttamisesta sikäläisten laitosten
kanssa, ja vaihtosuhde Viron Tiedeakatemian kanssa solmittiinkin
uudelleen. Kun Suomi-Neuvostoliitto-Seuran (SNS) yhteyteen
tammikuussa 1957 perustettiin Eesti-jaosto, siihen kuuluivat muun muassa
Lauri Posti ja Kustaa Vilkuna. Talvella 1957 SNS päätti järjestää
Säätytalossa kirjallisuuden näyttelyn, johon kutsuttiin myös tietokirjojen
julkaisijoita. Suomalais-Ugrilainen Seura osallistui tähän, »edellyttäen, että
tämä tapahtuu vailla poliittista leimaa». Tiedossa oli, että samaan
näyttelyyn oli tulossa ulkovirolaisten järjestämä osasto. Hienovaraisesti
haluttiin välttää ryhmittymien välistä vastakkainasettelua.55
Kesäyliopistoon kiinteästi yhteyttä pitänyt ulkovirolainen tutkija oli
professori Ants Oras (1900–1982). Hän oli kirjallisuudentutkija, kriitikko ja
kääntäjä, joka osallistui 1919 Viron vapaussotaan ja opiskeli Tarton
yliopistossa pääaineenaan Englannin kirjallisuus. Kansainvälistä mainetta
Oras saavutti muun muassa John Miltonin ja T. S. Eliotin tutkijana. Oras
toimi 1930-luvulla sekä Tarton että Helsingin yliopiston dosenttina, mutta
saatuaan professuurin Tartossa hän jäi kotimaahansa. Oras pakeni 1943
Suomen kautta Ruotsiin, sieltä Englantiin ja 1949 Yhdysvaltoihin. Oras
vakiinnutti asemansa uudessa kotimaassaan Floridan yliopiston
professorina. Kansainvälisyydestään huolimatta Oras säilytti kiinteät
suhteet Suomeen ja Kesäyliopistoon: lukuvuonna 1957–1958 hän
työskenteli vierailevana professorina Helsingin yliopistossa ja 1960-luvulla
hän oli kiinteä osa Jyväskylän kesäyliopistoa.

Professorit Paul Ariste ja Péter Hajdú saivat akateemikon arvonimen Suomessa. Ariste (1905–1990)
oli kielitieteilijä, joka tutki suomalais-ugrilaisia kieliä, jiddisiä ja Baltian romanikieliä. Ariste toimi
Tarton yliopiston suomalaisugrilaisten kielten professorina vuoteen 1977 asti ja jatkoi tämän
jälkeenkin opetustyötä yliopistossa aina vuoteen 1989 asti. Hän oli Viron tiedeakatemian jäsen.
Péter Hajdú (1923–2002) oli unkarilainen kielitieteilijä, joka toimi Szegedin yliopiston
suomalaisugrilaisen kielentutkimuksen professorina 1958–1974. Hän oli myös Unkarin
tiedeakatemian kielitieteen laitoksen johtaja 1974–1982 ja professori Budapestin yliopistossa
vuodesta 1983.
Kuvassa seisomassa Paul Ariste, joka puhuu Kesäyliopistossa keväällä 1980 matkalla noutamaan
yhdessä Péter Hajún kanssa akateemikon arvonimeä. Aristen puolella pöytää vasemmalta Lauri
Posti, Lauri Hakulinen, Paul Ariste, Osmo Mäkeläinen, Toivo Vuorela ja Heikki Brotherus. Pöydän
vastakkaisella puolella vasemmalta Eero Saarenheimo, Ohto Oksala, Kustaa Vilkuna, Péter Hajdú,
Tuomo Tuomi ja Esko Koivusalo.

Kesäyliopistossa 1930-luvulla vaikuttaneista nuorista virolaisista
oppineista vain yksi jäi sodan päätösvaiheissa kotimaahansa. Hän oli Paul
Ariste (1905–1990), kielitieteilijä, joka tutki suomalais-ugrilaisia kieliä,
jiddisiä sekä Baltian romanikieliä. Ariste työskenteli eri tehtävissä Tarton
yliopistossa, jossa hän oli sodan päättyessä ainut tohtorin tutkinnon
suorittanut filologi. Vaatimattomissa oloissa Ariste teki parhaansa alansa

opetuksen ja tutkimuksen edistämiseksi Tartossa. Henkireikiä muualle
maailmaan oli vähän, joskin 1950-luvun puolivälissä hän pääsi lyhyesti
käymään Suomessa. Tarton yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten
professorin virasta Ariste jäi eläkkeelle 1977, mutta luennoi yliopistolla
aina vuoteen 1989 asti. Vasta viimeisinä vuosina Ariste sai vähitellen
aiempaa tiiviimpiä yhteyksiä suomalaisiin ystäviinsä, mutta ei koskaan
ehtinyt kehittää heidän kanssaan varsinaisia tutkimuksen
yhteistyöhankkeita. Yhdessä Lauri Postin kanssa Paul Ariste tuli tunnetuksi
sekä suomalaiselle että virolaiselle televisioyleisölle, kun he yhdessä
toimivat 1966–1970 tuomareina television Naapurivisa-ohjelmassa.
Paul Ariste, joka oli Viron Tiedeakatemian akateemikko ja Helsingin
sekä Tampereen yliopiston kunniatohtori, sai 1980 akateemikon arvonimen
Suomessa. Suomen Akatemian pitkäaikaisen hallintojohtajan Heikki
Kallion arvion mukaan ulkomaisille tiedemiehille arvonimiä esitettäessä
kriteereinä ovat olleet tieteelliset ansiot ja selkeä yhteys Suomen
tiedemaailmaan. Kolmestatoista 1970- ja 1980-luvulla nimitetystä
akateemikosta kahdeksan oli sosialistisista maista. Pääosassa näistä painoi
merkittävästi poliittinen tarkoituksenmukaisuus. Vain yksi oli nimenomaan
tieteellisin ansioin nimitetty eli Paul Ariste.56
Kesäyliopiston suhteet ulkovirolaisiin tuli tarkastelun kohteeksi, kun
Suomen sisäpoliittinen ja erityisesti Maalaisliiton sisäinen tilanne kärjistyi
1960-luvun alussa. Maalaisliitossa oli syntynyt niin sanottu K-linja, jonka
ensisijainen tavoite oli turvata Urho Kekkosen valinta presidentiksi uudelle
kaudelle. Yksi kanto kaskessa oli puolueen puheenjohtaja V. J. Sukselainen,
jonka epäiltiin jopa itse ryhtyvän kilpaehdokkaaksi. Keväällä 1964 olisi
puolueen johdon valinta, ja sinne alettiin tähdätä jo keväästä 1960.
Keskeisenä Sukselaisen syrjäyttämisen keinona olisi ulkopolitiikka.
Sukselaisen kaatamiseen valitulta ulkopoliittiselta aseelta puuttuivat
ammukset vielä syksyllä 1963. Marraskuussa tilanne muuttui yllättäen, kun
Sukselainen matkusti Tukholmaan tapaamaan 1930-luvun tuttaviaan
tarttolaisen Korporatio Rotalian 50-vuotisjuhliin. Rotalia oli ulkovirolaisten
järjestö, jolla oli sisarorganisaatiot ainakin New Yorkissa ja Torontossa.
Sukselainen oli marraskuussa 1933 matkallaan Saksaan pysähtynyt Tartossa
ja allekirjoittanut Varsinaissuomalaisen Osakunnan kuraattorina
yhteistyösopimuksen Rotalian kanssa. Virolaisille tilaisuudella
Tukholmassa oli isänmaallista latausta, sillä ohjelmaan kuului muun muassa

seppeleen lasku Viron viimeisen pääministerin Jüri Uluotsin haudalle. Hän
oli ollut pääministerinä ennen neuvostomiehitystä syyskuusta 1939
kesäkuuhun 1940, ja hän myös julisti elokuussa 1944 perustetuksi Viron
pakolaishallituksen sekä itsensä sen presidentiksi. Uluots kuoli kuitenkin
syöpään jo tammikuussa 1945, ja Viron presidentin tehtäviä hoitaneen
pääministerin tehtävät siirtyivät ulkoministeri August Reille. Viron
pakolaisuudessa toimineella hallituksella oli oma roolinsa tasavallan
jatkuvuuden ylläpitämisessä, kunnes se lokakuussa 1992 luovutti tehtävänsä
tasavallan presidentti Lennart Merelle.57
Sukselaisen osallistuminen ulkovirolaisten järjestön kokoontumiseen oli
Moskovalle punainen vaate, jota käytettiin hyväksi Maalaisliiton sisäisessä
kamppailussa. Sukselainen teki vielä helmikuussa 1964 matkan
Yhdysvaltoihin osallistuen myös New Yorkissa Korporatio Rotalian
tilaisuuteen, josta kerrottiin lehdistössä. Paikalla olivat julkisen tiedon
mukaan olleet Eestin virallinen edustaja USA:ssa sekä Suomen
vapaaehtoisten edustaja ja Suomen entinen pääministeri V. J. Sukselainen.
Kekkonen kommentoi vierailua: »Onko se mies tullut aivan pähkähulluksi.»
Sukselainen jäikin pois Maalaisliiton puheenjohtajan paikalta, ja tilalle tuli
valituksi Johannes Virolainen.58
Ulkovirolaisten asema tuli pian uudelleen esille, kun presidentti Urho
Kekkonen poikkesi Virossa virallisen Puolan vierailun yhteydessä 11.–14.
maaliskuuta. Matkan Viron-osuus oli sovittu Moskovan ylintä johtoa
myöten, joten presidentin laskeutuminen Tallinnan lentokentälle ei
vastaanottajien pitkälle viranomaisten riville suinkaan ollut yllätys.
Käynnin runsaita onnistumisen tuloksia oli muun muassa laivaliikenteen
avautuminen seuraavana vuonna Helsingin ja Tallinnan välille, mikä
epäilemättä helpotti molemminpuolista kanssakäymistä.
Presidentin Tarton yliopiston juhlasalissa pitämä vironkielinen puhe
sävähdytti niin paikalla ollutta virolaista sivistyneistöä kuin myös
opiskelijoita. Viesti oli selvä: säilyttäkää virolaisuus ja vaalikaa omaa
äidinkieltänne. On jopa tulkittu, että tämä kansallisen eetoksen voima
käynnisti hiljaisen vallankumouksen, joka päätyi 1991 Viron uudelleen
itsenäistymiseen. Arkkidekaanin pitämän puheen olivat ääntämisen
merkkejä myöten kirjoittaneet dekaanit Posti ja Vilkuna. Seurueeseen
kuului myös Lauri Hakulinen, ja puhetta paikalla kommentoi tuleva dekaani
ja arkkidekaani Eero Saarenheimo.59

Kesäyliopisto sai Arkkidekaani Kekkosen vieraakseen vielä joulukuussa 1980 hänen 80vuotispäivänsä merkeissä. Hänelle piti tilaisuudessa puheen rehtori Lauri Posti, jota Kekkonen
erityisesti arvosti. Päivänsankari totesi puheen päätyttyä dekaanihuumorityyliin, että »se oli hyvä
puhe Postin pitämäksi». Tuo »juhlava ehtooateria» jäi viimeiseksi yhteiseksi illaksi. Seuraavan
vuoden syyskuun 18. päivänä Kesäyliopiston istunnosta lähti Tamminiemeen sähke: »Kesäyliopisto
toivottaa kunnioitetulle Arkkidekaanilleen voimat elvyttävää toipumislomaa.»

Dekaani Sukselaisen sooloilu Ruotsissa ja Yhdysvalloissa sai
arkkidekaanin kutsumaan luokkansa koolle opetusta varten. Kesäyliopiston
arkistossa on Matti Kuusen kirjoittama päiväämätön muistilappu: »Kun
Kekkonen oli tullut Virosta 1964, hän kokosi Kesäyliopiston ja sanoi, ettei

ole niinkään tärkeää pitää yhteyksiä Tukholmaan, välismaalaisiin virolaisiin
kuin kotivirolaisiin.» Lisänä muista lähteistä tiedämme, että Kesäyliopisto
todella kutsuttiin toukokuun puolivälissä 1964 Tamminiemeen iltapalalle
presidentin puhutteluun. Sen sisältö oli, että Viron kansan ja kulttuurin
tukemisen tuli tapahtua rakentamalla suhteita Neuvosto-Viroon, ei
pakolaisvirolaisiin. Matti Kuusen mukaan »se oli sitä Kekkosen jonkinlaista
hurjanrohkeata tai epäsovinnaista peliä, että hän ei pelännyt olla susien
keskellä, ja sanoa mitä mieltä oli».60
Suomalais-neuvostoliittolaisen yhteistyön rakenteet saivat uutta vauhtia
1960-luvun lopussa, jolloin TT-komitean alaisuuteen perustettiin kaikkiaan
21 tieteenalakohtaista työryhmää, jotka suunnittelivat itse oman
toimintansa. Yksi tällainen työryhmä toimi suomalais-virolaisena suomen ja
sen sukukielten ryhmänä. Sen suomalaisena sihteerinä toimi Kesäyliopiston
kansleri Esko Koivusalo, jonka virolainen kollega Matis Norvik kutsuttiin
Kesäyliopiston dekaaniksi.
Neuvostoliittolaiset ja kansandemokratioista kotoisin olleet tiedemiehet
pääsivät 1970-luvun liennytyksen vuosina matkustamaan aiempaa
useammin ulkomaille kansainvälisiin konferensseihin sekä tutustumaan
työskentelyoloihin muissa maissa. Vastavuoroisesti länsimaiden tutkijat
vierailivat Neuvostoliitossa ja kansandemokratioissa. Kyseessä oli usein
idän ja lännen tiedeorganisaatioiden välisiin vaihtosopimuksiin perustunut
yhteistyö. Vähitellen, ja varsinkin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, alkoi
syntyä varsinaista rajat ylittänyttä tutkimusyhteistyötä.
Tutkimusyhteistyön vapautuminen heijastui siinä, ketkä tiedemiehet
tulivat valituiksi Suomalaisen Tiedeakatemian ulkomaisiksi jäseniksi.
Samalla nämä valinnat osoittavat ne tutkijat, joiden kanssa oli sotien jälkeen
nopeasti uudelleen solmittu henkilökohtaiset kontaktit. Ensimmäiset
neuvostoliittolaiset ulkomaiset jäsenet sodan jälkeen olivat 1969 kutsut
professorit V. I. Lytkin ja edellä mainittu Paul Ariste. Lytkin oli
merkittävimpiä suomalais-ugrilaisten kielten tutkijoita ja syntyperäinen
komin puhuja.61
Suomalaisen Tiedeakatemian ulkomaisiksi jäseniksi alettiin kutsua myös
niitä Kesäyliopiston 1930-luvun dekaaneja, jotka sodan yhteydessä olivat
muuttaneet Ruotsiin. Näitä olivat ensimmäisinä edellä mainittu Lundin
yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten dosentti Julius Mägiste ja
Tukholman yliopiston kansatieteen dosentti Gustav Ränk (1902–1998).

Arvostettuja virolaisia tutkijoita on ollut Kesäyliopiston dekaaneina
muitakin kuin Suomalaisen Tiedeakatemian ulkomaisia jäseniä – muun
muassa edellä mainittu Ants Oras sekä Erik Laid, ja Alo Raun,
Unkarista Kesäyliopistossa vierailivat muun muassa kirjailija János
Kodólany, professorit Csür Bålint ja György Györffy. Erityisen
arvovaltaisia olivat Unkarin Tiedeakatemian jäsen ja Budapestin yliopiston
kansanrunouden professori Gyula Ortutay sekä Budapestin suomalaisugrilaisten kielten professori Györky Lakó. Lakó oli mukana konsistorin
kokouksessa Jorma Pohjanpalon kotona, kun Kesäyliopisto herätettiin
sodan jälkeen uudelleen eloon marraskuussa 1943.
Kesäyliopiston konsistorin kokouksissa nähtiin myös Uppsalan
yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten professori Björn Colliander,
saksalainen historiantutkija Paul Johan, englantilaiset suomen kielen tutkijat
John Atkinson ja Michael Branch ja yhdysvaltalainen kansatieteilijä John
Sheldon.62
Nuorempia dekaaneja ovat Madis Norvik (1932–2013), Valdek Pall
(1927–2013), Karl Pajusalu (1963–) ja Rein Veidemann (1946–). He ovat
kaikki kielitieteilijöitä, jotka ovat tutkimuksissaan liikkuneet yleisen
kielitieteen eri aloilla, suomen ja sen sukukielten samoin kuin murteiden
tutkimuksen piirissä. Norvikin työtä leimasi pitkäaikainen sitoutuminen ja
nousujohteinen ura eri tehtävissä Tallinnassa toimivan Keele ja Kirjanduse
Instituudin tehtävissä. Valek Pall puolestaan oli filosofian tohtori, jonka
ominta aluetta oli Tarton yliopiston professorina murteiden tutkimus ja
opetus sekä Suuren suomalais-virolaisen sanakirjan päätoimittajan työ
1968–1971. Nuori Karl Pajusalu on nouseva kielitieteilijä, jonka ominta
alaa ovat kielen historia, murteet, kieliteoriat ja kielen variaatiot. Rein
Veidemann on laajalti yhteiskunnassa toimiva henkilö, joka kriitikkona,
esseistinä, sanomalehtimiehenä ja kirjailijana on liikkunut, Tarton ja
Tallinnan yliopiston professorin roolin ohella, yhteiskunnan ja kulttuurin eri
sektoreilla.

TT-yhteistyön toteuttajat Matis Norvik ja Esko Koivusalo Tallinnassa 2002.

Kesäyliopisto tien päällä
Kesäyliopiston konsistorin ohjelmaan alkoi 1960-luvun alusta lähtien
kuulua tutustumisretket erilaisiin kulttuurikohteisiin. Kesäkuun alussa 1962
vierailtiin vanhassa ja uudessa Turussa. Kesäyliopiston johto laati
ohjelman: lähtö 4. kesäkuuta kello kahdeksan Helsingin Autotalon edestä,
kahvittelu Turun linnassa ja tutustuminen linnan entisöityihin osiin, lounas,
tutustuminen Turun yliopistoon ja paluu oli illalla Helsinkiin.
Päälinnan restaurointi oli vuodesta 1946 lähtien kestänyt 15 vuotta, ja
yleisölle se avattiin jälleen 1961. Restauroinnin yhteydessä Turun linnaa ei
haluttu palauttaa minkään tietyn aikakauden asuun, koska linnan historia
koostui useista korjaus- ja rakennusvaiheista. Keskeisenä tavoitteena oli
saattaa linna säilyvään kuntoon, järjestää toiminnoille tarkoituksenmukaiset
tilat ja uusia tekniset asennukset siten, että kulttuurihistoriallisesti
arvokkaisiin rakenteisiin puututtiin mahdollisimman vähän. Alkuperäiseen
asuunsa entisöitiin tärkeimpiä tiloja, kuten keskiaikainen holvattu
kuninkaansali 1400-luvulta, Juhana-herttuan salit 1500-luvulta sekä
linnankirkko sisustuksineen 1700-luvulta. Linnan ulkoasu säilytettiin
sellaisenaan sen keskiaikaisen luonteen perusteella. Esilinnan restaurointi
oli alkanut 1955 ja jatkui aina vuoteen 1987 asti.
Suomen yliopistolaitos oli 1960-luvun alussa voimakkaan muutoksen
edessä. Kahden vuosikymmenen aikana maahan perustettiin seitsemän uutta
yliopistoa ja vanhoja yliopistoja valtiollistettiin. Turun 1920 perustetussa
yliopistossa oli aluksi kaksi tiedekuntaa – humanistinen ja matemaattisluonnontieteellinen – seitsemän professuuria ja kirjoissa oli 87 opiskelijaa.
Lääketieteellinen tiedekunta perustettiin 1943. Turun yliopiston
opiskelijamäärä oli 1960-luvun alkuun mennessä noussut jo noin
kolmeentuhanteen, kun edessä oli vielä ripeämpi kasvu. Vuosikymmenen
lopussa opiskelijoiden määrä oli yli kaksinkertainen eli yli seitsemän
tuhatta. Yliopisto sai oikeustieteellisen tiedekunnan 1960 ja
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan 1967. Nuorin eli kasvatustieteiden
tiedekunta perustettiin 1974, ja samana vuonna Turun yliopisto
valtiollistettiin.

Kesäyliopisto retkellä Turussa kesäkuun alussa 1962. Turun linnan pihalla oikealta Eino Leskinen,
Esko Aaltonen, Yrjö Kivimies, E. A. Saarimaa, Eino Kauppinen ja Päivö Oksala.

Kesäyliopiston dekaaneja Turun linnan kirkossa.

Kesäyliopisto kävi toteamassa Turun tilanteen marraskuun 17. ja 18.
päivänä 1967. Menomatka junalla ajoitettiin niin, että yliopiston rehtorin ja
Kesäyliopiston dekaanin Tauno Nurmelan työhuoneessa oltiin kello 19.
Yliopistolta siirryttiin illalliselle Turun Suomalaiselle Pohjalle. Seuraavana
päivänä ohjelmassa oli tutustumiskäynnit Åbo Akademissa ja Wäinö
Aaltosen museossa.
Muutamaa vuotta myöhemmin 1972 oli vuorossa tutustuminen
Jyväskylän yliopistoon, jolla on pitkä akateeminen historia. Uno Cygnaeus

oli 1863 perustanut Jyväskylään ensimmäisen suomenkielisen
opettajankoulutusseminaarin, joka 1934 muuttui Kasvatusopilliseksi
korkeakouluksi. Viimeiset kansakoulunopettajat valmistuivat Jyväskylän
seminaarista 1937. Toisen maailmansodan jälkeen Jyväskylä kasvoi
todelliseksi yliopistokaupungiksi.
Kesäyliopiston matkalle lähdettiin varhaisena kesäkuun 2. päivänä.
Seutulasta lennettiin Jyväskylään ja sieltä heti yliopiston tarjoamille
aamukahveille. Dekaani Päivö Oksala oli järjestänyt tutustumisen
yliopistoon, organisoinut kaupunkiesittelyn niin, että Laajavuoren hotellissa
oli Jyväskylän kaupungin tarjoama vastaanotto ja tietoisku kaupungin
tulevaisuuden kehittämisestä. Päivö Oksalan kotonaan tarjoaman lounaan ja
päivän tiiviin ohjelman jälkeen dekaanit sulloivat itsensä pikkubussiin ja
suuntasivat dekaani Pauli Myllymäen kesäpaikkaan. Savusaunan lämmössä
Kukkian saaren rannalla syntyi taas monta kesäyliopistolaisten uutta
aloitetta. Karu paluu Helsinkiin tapahtui puolelta päivin seuraavana
päivänä.
Edellä mainituilla vierailuilla oli – vähintäänkin paikallinen –
merkityksensä, joka Kesäyliopiston dekaanien kautta kantautui
tiedehallinnon ylimpiin elimiin. Turussa ja Jyväskylässä paikalliset
päätöksentekijät eivät tuolloin jääneet kylmiksi Kesäyliopiston kaltaisen
yhteisön vierailusta paikkakunnalla. Kesäyliopiston dekaanit olivat
merkittäviä tiedepoliittisia vaikuttajia, joiden sana painoi, kun uusien
yliopistojen sijoituspaikoista kilpailtiin.

Kesäyliopisto matkalla Tallinnassa toukokuussa 2002. Vasemmalta Jouko Loikkanen, Mikko Pohtola,
Esko Koivusalo, Aimo Kairamo, Keijo K. Kulha.
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Erkki Tanttu pääsi keskikoulun ja sotaväen jälkeen harjoittelijaksi
WSOY:n latomoon ja sieltä kirjalliseen osastoon tekemään piirroksia,
tekstauksia ja jopa kansikuvia. Tantun saama taideopetus jäi
vähäiseksi: Taideteollisuuskeskuskoulussa 1929–1930 ja parin
kuukauden jakso puupiirrostekniikkaa ja piirustusta Saksassa 1934.
Tanttu pitikin itseään lähes itseoppineena.
Tanttu siirtyi 1930 Kansan Kuvalehden taittajaksi ja tutustui tällöin
muun muassa päätoimittajana toimineeseen Ilmari Turjaan sekä lehden
avustajana toimineeseen Sakari Pälsiin. Kausi Kansan Kuvalehdessä
jäi lyhyeksi, sillä jo seuraavana vuonna hän siirtyi Hakkapeliittalehden taittajaksi. Sotien aikana hän työskenteli paitsi Hakkapeliitassa
myös kotijoukkojen valistusosastolla kunnes sai siirron TK-mieheksi
rintamalle. Tanttu ehti palvella rintamalla vain pari päivää, kun hän
haavoittui ja joutui palaamaan kotirintamalle. Jatkosodan päättyessä
Hakkapeliitta-lehti lakkautettiin, ja Tanttu jäi vapaaksi taiteilijaksi.
Erkki Tanttu liittyi Kesäyliopistoon monien työtehtäviensä kautta.
Jo ennen sotia hän tunsi Kesäyliopiston dekaaneja, mutta ennen
kaikkea sotien jälkeen Tanttu alkoi julkisuudessa saavuttaa näkyvyyttä.
Osa tästä Tantun julkisuudesta liittyi Kesäyliopiston dekaanien työhön,
johon Tantun piirrostyöt liittyivät kiinteänä tutkimuksellisena osana.
Erkki Tanttu teki Sakari Pälsin kanssa yhteistyötä 25 vuoden ikäerosta
huolimatta. Omaa työtä on ensimmäinen Tantun kuvittama Pälsin
kirja, ja yhteistyö jatkui monien muiden teosten yhteydessä. Satayksi
on Erkki Tantun ja Ilmari Turjan vuosikymmenten yhteistyön parhaita
tuloksia. Ehkä kiinteimmin Erkki Tantun piirrokset nivoutuvat
kansatieteelliseen tutkimukseen, kun hän 1960-luvun lopulla paneutui
kolmeen Kustaa Vilkunan tietokirjaan Vuotuinen ajantieto, Ohrainen
olut ja Suuri nimipäiväkalenteri.
Erkki Tantun ja Kesäyliopiston dekaanien väliset henkilökohtaiset
suhteet tulivat esille muun muassa silloin, kun Tanttu liittyi
Kesäyliopistoon. Arkistossa on säilynyt muistilappu, jonka mukaan
Tanttu pyydettiin ensimmäistä kertaa konsistorin kokoukseen
suunnitteilla olleen Lauri Hakulisen muotokuvahankkeen vuoksi.

Tantun runsaan tuotannon joukossa on muun muassa runsaasti
dekaaneille tehtyjä ex-libriksiä, jotka kertovat henkilökohtaisista
yhteyksistä. Yksi Erkki Tantun monista näyttelyistä, Hvitträskissä
1973–1974, liittyi erityisesti Kesäyliopiston historiaan. Konsistori
kokoontui sinne, ja arkkidekaani Kekkonen ihastui mielestään
Kesäyliopistoa kuvaavaan teokseen.I

Arkkidekaani Urho Kekkonen tutustuu Erkki Tantun selostuksella Hvitträskin näyttelyyn
helmikuussa 1974. Kustaa Vilkuna seuraa vieressä.

I Markku Tanttu 2016.

Kaikki retket eivät suinkaan olleet akateemisen vakavia. »Suomessa

toimivien epävirallisten, valtionavustuksesta osattomien seurojen joukossa
Kesäyliopistolla on erityisen legendaarinen maine», dekaani Heikki
Brotherus kirjoitti Suomen Kuvalehteen. Artikkelissa kerrottiin konsistorin
matkasta Ikaalisten kylpylään – kohteeseen, joka oli »suhteellisen vaikkei
sentään ylivoimaisen kaukana Helsingistä sijaitseva fyysinen puhdistus- ja
kuntoutumislaitos». Samassa artikkelissa Brotherus kertoi Kesäyliopistosta.
Keväällä 1969 kanslerina oli Lauri Hakulinen, varakanslerina Martti Haavio
ja rehtorina Lauri Posti. »He määräävät sävelen, joka on ankarasti
muotoihin sidottu, mutta muodot ovat sitä varten, että niitä rikottaisiin.»
Brotheruksen mukaan Stockmannin vintillä kokoontuvan konsistorin
torstaisiin keskustelujen aiheisiin kuuluivat viikon tärkeimmät tapahtumat
erityisesti suomen kielen, oikeakielisyyden, suomensukuisten kielten,
mytologian, arkeologian, kansatieteen ja »aihepulassa joskus jopa
sisäpolitiikan aloilta». Ikaalisten matkalla esimerkiksi kysyttiin, miksi
Gamlas oli käännetty Kannelmäeksi. Retkelle osallistujien mielestä
osuvampi käännös olisi ollut Vanhainen.63
Kahdella kesäyliopistolaisten retkellä tutustumiskohteena oli dekaanien
taiteelliset aikaansaannokset. Konsistori kokoontui 7. helmikuuta 1974
Stockmannin vintin sijaan Hvitträskin taidekeskuksessa tutustuakseen siellä
dekaani Erkki Tantun piirtämien kuvien näyttelyyn. Mukaan liittyi myös
arkkidekaani Urho Kekkonen.64
Arkkidekaanin mukaantulo aiheutti Kesäyliopistossa tiukat valmistelut.
Retken osallistujien ilmoittautuminen hoidettiin huolellisesti. Yhteiskuljetus
näyttelypaikalle järjestettiin niin, että kaikki olivat varmasti paikalla
Arkkidekaanin saapuessa täsmällisesti – kuten hänen tiedettiin tekevän –
tasan kello 12. Näyttelyyn liittyvän lounaan istumajärjestys noudatti tiukkaa
protokollaa. Kekkosen vieressä oikealla puolella istui Lauri Posti,
vasemmalla Lauri Hakulinen. Seuraavina oikealla olivat taiteilija Erkki
Tanttu ja vasemmalla Ilmari Turja.

Lounaalla Hvitträskissä helmikuussa 1974. Kuvassa vasemmalta Erkki Tanttu, Lauri Posti, Urho
Kekkonen, Lauri Hakulinen ja Ilmari Turja.

Seuraavan dekaaniretken järjesti Ilmari Turja huhtikuun lopussa 1979
Kouvolaan, jossa paikallinen teatteri esitti Turjan kirjoittamaa näytelmää
Jääkäri Ståhl. Vaasan oopperayhdistys oli loppuvuonna 1975 pyytänyt
Turjaa kirjoittamaan libreton jääkäriaiheiseen oopperaan. Oopperaa
teoksesta ei syntynyt, mutta näytelmänä Jääkäri Ståhl ensiesitettiin Vaasan
kaupunginteatterissa lokakuun lopulla 1977. Näytelmä herätti vilkasta
keskustelua useiden vuosien ajaksi. Vielä pari vuotta myöhemmin, keväällä
1979 näytelmä oli ajankohtainen. Sitä mentiin katsomaan dekaanijoukolla
kanslerin ja rehtorin johtaessa ryhmää. Esityksen jälkeen oli yhteinen
illallinen ja keskustelu näytelmästä. Turja lupasi tarjota konjakit koko
ryhmälle, jos näytelmää kehutaan – hän joutuikin lunastamaan
lupauksensa.65

Kotimaisen retkeilyn lisäksi matkoja on 2000-luvulta alkaen
suuntautunut myös Viroon. Sarjan näitä matkoja aloitti dekaanien vierailu
toukokuussa 2002 Tallinnaan. Vuoden 2009 matkasta dekaani Tapani
Ruokanen raportoi Suomen Kuvalehteen.66 Tuolloin yhtenä matkan
tarkoituksena oli uusien virolaisten dekaanien promovointi Kesäyliopistoon.
Syyskuussa 2014 toteutetun matkan ohjelmassa puolestaan oli tutustuminen
Tarton yliopistoon ja sen historiaan sekä Eesti Ülioppilaste Seltsin taloon,
jossa Tarton rauha 1920 solmittiin. Toukokuisen matkan 2018 kohteita
olivat muun muassa Otepää, Viron Kansallismuseo ja Tarton Suomiinstituutti.

Rein Veidemann kertoo Viron historiasta ja nykypäivästä maatilallaan Venejärven kylässä
toukokuussa 2018.

Cancellarius Decanique
Universitatis Aestivae et Acta
Decanique
Kesäyliopiston konsistorin kokouksiin on osallistunut runsas joukko
dekaaneja. Osa heistä on kantajoukkoa, säännöllisiä osallistujia. Eräät ovat
asuneet pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja siksi jokaviikkoinen
lounastapaaminen on ollut mahdotonta. Joitakin ystäviä ja samalla dekaaniehdokkaita on käynyt esittäytymässä, mutta syystä tai toisesta he eivät ole
halunneet jäädä Kesäyliopistoon. Keskustelun alustajina on käynyt
vierailleita asiantuntijoita.
Pyrkimättä täydelliseen matrikkeliin, seuraavassa on koottuna
suomalaisia usean vuoden aikana konsistorin kokoukseen osallistuneita
dekaaneja. Kaikkia ei ole voitu yksityiskohtaisesti esitellä. Esille
nostettujenkin kohdalla on mainittu vain pääpiirteitä heidän työurastaan
sekä otteita kirjallisesta tuotannosta. Konsistorin nykyiset jäsenet ovat
lihavoituina. Matrikkelin lähteinä on Kesäyliopiston arkiston lisäksi
hakuteoksia, kuten Kuka kukin on, Kansallisbiografia (verkkoversio),
Suomen professorit, eri ammattialojen matrikkelit jne.

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA
Historiallis-kielitieteellinen osasto
Alho, Olli (1943–), kulttuuriantropologi, tietokirjailija, professori (h.c.),
filosofian tohtori. Turun yliopiston uskontotieteen ja folkloristiikan vs.
professori, Suomen elokuva-arkiston johtaja, Yleisradiossa Radion johtaja
ja Radio Yle 1:n ohjelmajohtaja. Olli Alhon tieteellisen julkaisutoiminnan
keskeinen teos on kansainvälistä huomiota herättänyt uskontotieteen alaan
kuuluva englanninkielinen väitöskirjatutkimus Yhdysvaltojen orjien
uskonnollisuudesta 1800-luvun puolivälissä. Tähän osaltaan liittyy
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantama tutkimus inkeriläisistä
maaorjarunoista. Alho päätoimitti englannin ja myöhemmin myös muilla
kielillä ilmestyneen Suomen kulttuurin tietosanakirjan. Alhon
julkaisutoiminta tietokirjojen alalla on kohdistunut kulttuurin eri piirteisiin
elokuvasta sikareihin.
Anttila, Veikko (1929–1990) Jyväskylän yliopiston kansatieteen
apulaisprofessori.
Grünthal, Riho (1964–) fennougristi, professori, filosofian tohtori.
Helsingin yliopiston itämerensuomalaisten kielten professori. Riho
Grünthalin tieteellinen julkaisutoiminta on perustunut sekä opiskeluun
Budapestissa että moniin kenttätyömatkoihin muun muassa Marin
tasavaltaan ja Mordvaan. Hänen päätutkimusalojaan ovat pienemmät
itämerensuomalaiset kielet ja ennen kaikkea vepsä, ja hän on työskennellyt
ahkerasti vepsäläisten keskuudessa. Julkaisujen muita kohteita ovat
suomalais-ugrilainen etymologia ja kielitypologia.
Haavio, Martti (1899–1973), kansanrunouden tutkija, runoilija, professori
ja akateemikko, filosofian tohtori, Kesäyliopiston konsistorin
perustajajäseniä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston
virkamies, johtaja ja esimies, Werner Söderström Oy:n kirjallisen osaston
virkamies ja kirjallinen johtaja, Helsingin yliopiston suomalaisen ja
vertailevan kansanrunouden vt. professori ja professori. Martti Haavion
tuotannosta katso erillinen tietolaatikko tässä kirjassa.

Hakulinen, Lauri (1899–1985) suomen kieli, professori, filosofian tohtori,
Kesäyliopiston konsistorin perustajajäseniä. Kallion yhteiskoulun suomen
kielen opettaja, Suomen näyttämöopiston fonetiikan opettaja, Suomen
murteiden sanakirjan keräystoimiston hoitaja, Sanakirjasäätiön virkailija ja
johtaja, suomen kielen opettaja Budapestin yliopistossa, Yhteiskunnallisen
korkeakoulun suomen kielen opettaja, Helsingin yliopiston suomen kielen
professori. Lauri Hakulisen tuotannosta katso erillinen tietolaatikko tässä
kirjassa.
Heikkilä, Hannu (1950–), historiantutkija, tietokirjailija, professori (h.c.),
filosofian tohtori. Suomen Akatemian tutkimusassistentti (osa-aikaisesti
hallintotehtävissä) ja nuorempi tutkija, Helsingin yliopiston yleisen
historian vt. professori, Tieteellisten seurain valtuuskunnan
toiminnanjohtaja, Alfred Kordelinin yleisen edistys- ja sivistysrahaston
asiamies. Hannu Heikkilän tieteellinen julkaisutoiminta kohdistuu lähinnä
toisen maailmansodan jälkeiseen kylmän sodan ajan kansainvälisiin
taloussuhteisiin. Toinen alue on kirkkojen asema toisen maailmansodan
jälkeen. Väitöskirja Suomen sotakorvauksista liittoutuneiden politiikassa
1943–1947. Itsenäisiä osia teoksessa Tuomo Polvinen: J. K. Paasikivi.
Valtiomiehen elämäntyö I–V. Tietoteoksia: Martti Ahtisaari;
Kansainvälinen tie presidentiksi. Kilpailu ja yhteistyö; Suomen Akatemian
historia III 1989–2003, Alfred Kordelin; Mesenaatti ja hänen säätiönsä.
Kare, Kauko (1914–1996), toimittaja, kirjailija, filosofian maisteri.
Sanomalehden toimittaja eri lehdissä, Werner Söderström OY:n
kustannusvirkailija, aikakauslehti Suomalainen Suomi toimitussihteeri,
Uuden Kuvalehden reportteri, Suomen Sanan toimittaja, Nootin
päätoimittaja ja Alea-Kirja Oy:n toimitusjohtaja. Kauko Kare tunnetaan
pitkän linjan lehtimiehenä ja kustannustoimittajana. Kahteen otteeseen
Suomalaisen Suomen toimitussihteerinä hän työskenteli lähellä
Kesäyliopiston kulttuuripiiriä. Leimautuminen Urho Kekkosen vastaiseksi
oppositiomieheksi toi hänelle näkyvyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa.
Teoksia: Toivo Pekkanen, J. K. Paasikivi (toimittajana), Yrjö Jylhä,
Pukkisänky; pakinoita Lounais-Hämeestä, Näin puhui Snellman, Tähän on
tultu 1–III, Ammattina autokyyditys; Suomen taksiliikenteen vaiheita, Tahko
Pihkala; legenda jo eläessään, Terveen järjen puolesta, Vanha iloinen

kirkonkyläni, Eino Leino; kansallisrunoilija, ”Snellmanin linja” Suomen
kohtaloissa.
Kauppi, Eino (sukunimi 1920–1988 Kauppinen, 1910–2001)
kirjallisuudentutkija, professori, filosofian tohtori. Eri tehtävissä Sininen
Kirja Oy:ssä, Yhtyneet Kuvalehdet Oy:ssä, Valtion tiedoituslaitoksessa,
Otavan kustannusvirkailija, Yhteiskunnallisen korkeakoulun / Tampereen
yliopiston sanomalehtiopin vt. professori sekä kotimaisen kirjallisuuden vt.
professori ja professori. Eino Kauppinen tunnetaan erityisesti Aleksis Kiven
ja Pentti Haanpään tutkijana. Teoksiin kuuluvat muun muassa ”Seitsemän
veljeksen” nurmijärveläistä todellisuustaustaa, Aleksis Kiven ajatuksia,
Seitsemän veljeksen näyttämö sovitus, Kirjallinen Kuukausilehti, Taisteleva
sanomalehti: Morgonbladetin (1872–84) syntyminen ja asema
lehdistössämme, Pentti Haanpää; 1. Nuori Pentti Haanpää 1905–30,
Runoilija ja arvostelija sekä muita tutkielmia Aleksis Kivestä. Lisäksi useita
oppikirjoja, lukemistoja ja noin 200 tieteellistä artikkelia.
Koivusalo, Esko (1936–2012) suomen kielen asiantuntija ja suomalainen
kulttuurivaikuttaja, professori (h.c.), lääketieteen tohtori (h.c.).
Kesäyliopiston kansleri. Suomen kielen lehtori Berliinin Freie
Universitätissä, eri tehtävissä Sanakirjasäätiössä ja Nykysuomen
laitoksessa, Alfred Kordelinin säätiön asiamies. Esko Koivusalon
toiminnasta katso tietolaatikko toisaalla tässä kirjassa.
Konsala, Simo (1932–) filosofian maisteri, teatterineuvos. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran palveluksessa muun muassa Suomen kirjallisuus teoksen toimitussihteerinä. Aamulehden kirjallisuusarvostelija, Suomen
Teatteriliiton (nykyisin Suomen Teatterit ry) johtaja. Simo Konsalan
kirjoituksista tunnettuja ovat muun muassa Kotimainen kirjallisuus; Tiedon
portaat osa 7. Sanataiteen käsitteitä. Markkinointi-instituutin julkaisu no
67. Talentit; näytelmä (yhdessä Veikko Pihlajamäen kanssa, perustuu
Mathilda Roslin-Kalliolan novelliin Kamala hetki).
Kopisto Aarne (1928–2010) arkeologi, hallintojohtaja, filosofian maisteri.
Helsingin yliopiston arkeologian assistentti, Pohjois-Pohjanmaaan museon
intendentti ja johtaja. Opetusministeriössä esittelijä. Uuden Museoviraston

yleisen osaston osastonjohtaja, myöhemmin hallintojohtaja. Kopisto toimi
jonkin aikaa viraston pääjohtajana. Aarne Kopisto vaikutti keskeisesti
Museoviraston muotoutumiseen kulttuuriperinnön keskusvirastoksi.
Hänellä oli keskeinen rooli Urho Kekkosen museon perustamisessa
Tamminiemeen ja Lontoon Sea Finland -näyttelyn järjestelyissä. Hän
julkaisi artikkeleita arkeologiasta ja purjelaivojen aikakaudesta.
Akateemisten perinteiden asiantuntija.
Koukkunen, Kalevi (1947–) ensyklopedisti-etymologi, filosofian
lisensiaatti. Opettaja Itä-Uudenmaan yhteiskoulussa, tietosanakirja- ja
sanakirjatoimittaja WSOY:ssä. Kalevi Koukkunen on kirjoittanut ja
toimittanut tuhansia artikkeleita WSOY:n tietosanakirjoihin ja
sanakirjoihin. Hänen erikoisalojaan ovat etymologia, biografiat,
oppihistoria ja suomalaisen elokuvan henkilöhistoria. Yksi keskeinen
julkaisu on Atomi ja missi; Vierassanojen etymologinen sanakirja (myös
Nykysuomen sanakirjan osa 8). Toimitettuja ovat muun muassa Heikki
Paunosen Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii, Veli Valpolan Suuri
sivistyssanakirja, Matti Wibergin Politiikan sanakirja; Inhorealistin versio,
Elokuvat kertovat; Matti Kassila (Kimmo Laineen ja Juha Seitajärven
kanssa), Heikki Paunosen Sloboa Stadissa; Stadin slangin etymologiaa
(Larisa Leisiön kanssa).
Kulha, Keijo K(alevi) (1937–) päätoimittaja, historiantutkija,
tietokirjailija, filosofian tohtori. Jyväskylän yliopiston historian assistentti,
historiallis-kielitieteellisen osaston notaari, Keskisuomalainen-lehden
artikkelitoimittaja, Tampereen yliopiston vt. lehdistö- ja tiedotusopin
professori, Turun Sanomien päätoimittaja, Helsingin Sanomien
artikkelipäätoimittaja ja vastaavan päätoimittajan varamies sekä toinen
päätoimittaja. Keijo K. Kulhan yliopistouran aikana ilmestyi muun muassa
Asutustoiminta Keski-Suomessa 1945–1960 vuoden 1945 maanhankintalain
nojalla, Siirtoväen sijoittaminen ja asuttaminen nyky–Suomeen, Luhangan
kirja. Sysmän pitäjän historia 3., SVUL Keski-Suomen piiri 1907–1967,
Urheilun kulttuurihistoriaa; Luentosarja Jyväskylän yliopiston
liikuntakasvatuksen opintosuunnalla lukuvuonna 1966–1967, HONSU 20;
Hongikon nuorisoseuran urheilijat, Karjalaisen siirtoväen asuttamisesta
käyty julkinen keskustelu vuosina 1944–1948 (väitöskirja), Suomen

autonomianajan lehdistö; kehityksen päälinjoja, Tarkoituksellista
tiedotustoimintaa; sodanaikaisen propagandan kuva todellisuudesta
vuosina 1943–44.
Lehtimiesuran aikana Kulha julkaisi muun muassa Täysi-ikäinen julkinen
sana yhdistää vapauden ja vastuun eikä särje tieteen ikkunoita, Vanhan
Jämsän historia 1860-luvulta vuoteen 1925, Suomen poliittinen historia
1809–1975; 2. osa vuodet 1905–1975 (yhdessä Viljo Rasilan ja Eino
Jutikkalan kanssa), Aseveljien aika; suomalaisen asevelihengen ja
aseveliliikkeen historiaa 1940–1945, Isännän jäljet; Veikko Ihamuotilan
elämäkerta, Sanasotaa ja sovittelua; Helsingin Sanomain poliittinen linja
itsenäistymisestä talvisotaan, Valokuvia Suomesta (tekstit Keijo K. Kulha,
kuvatekstit ja alkusanat Simopekka Nortamo), Urheilujärjestöjen
kujanjuoksu; urheilun rakenneuudistus 1989–1993, Mahtipoika; Heikki
Haaviston matkassa yleislakosta EU:hun.
Päätoimittajakauden jälkeen on ilmestynyt Kuilun partaalla;
suomalainen pankkikriisi 1991–1995, Elämää apinalaatikossa;
päätoimittajan näkökulma julkisuuteen, Metsäsuhteiden vuosirenkaita;
sotavuosista nykypäivään, Mies ja vuosisata; pääkonsuli Aarne Koskelon
tarina 1900–1998, Jutikkala; tinkimätön akateemikko, Kulttuurin
etulinjassa; Erkki Salonen (1920–2001), Rytin luottomies; Jukka Rangell
(1894–1982), Marski ja hänen varjonsa; kahden miehen kolme sotaa ja
rauhaa, Evakkotaival; Karjalan siirtoväen tarina (yhdessä Laila
Hirvisaaren, Pertti Hakasen, Sari Savikon, Hanna Pukkila-Toivosen kanssa,
kuvatoimittaja Lauri Linnilä)
Kuusi, Matti (1914–1998), kansanrunoudentutkija, professori, akateemikko,
filosofian tohtori. Werner Söderström OY:n kustannusvirkailija, Helsingin
yliopiston kansanrunouden tutkimuksen professori. Matti Kuusi rakensi
suuren synteesin suomalaisesta kansanrunoudesta ja sitä koskevasta
tutkimustiedosta. Hän analysoi sananparsia, sukupolvelta toiselle siirtyviä
mielipiteitä ihmisestä ja elämästä. Kuusi nousi 1930-luvulla
kulttuurivaikuttajaksi ylioppilaspoliitikkona muun muassa AKS:n piirissä ja
runoilijana. Esikoiskokoelma Runon ja raudan kirja herätti suuria toiveita
ennen kaikkea äärioikeiston piirissä. Kuusen väitöskirja oli Sampo-eepos;
typologinen analyysi. Muita tärkeitä teoksia ovat Vanhan kansan
sananlaskuviisaus: suomalaisia elämänohjeita, kansanaforismeja, lentäviä

lauseita ja kokkapuheita vuosilta 1544–1826 sekä Sananlaskut ja
puheenparret. Kulttuurihistorian kannalta tärkeitä kirjoja ovat Ohituksia
sekä Neljätuhatta veljestä, sataneljä elämäntarinaa; AKS:läinen
elämäkerrasto (toimittanut yhdessä Ville-Paavo Aitolan kanssa).
Kokonaiskuva Matti Kuusesta elämäkertateoksessa Tellervo Krogerus,
2014.
Laaksonen, Pekka (1939–) perinteentutkija, filosofian lisensiaatti,
filosofian tohtori (h.c.), professori (h.c.). Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran Kansanrunousarkiston tutkija, Karjalan tutkimuslaitoksen tutkija,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkiston johtaja. Pekka
Laaksosen monipuoliseen tuotantoon kuuluvat muun muassa seuraavat
teokset I. K. Inha 1894 – valokuvaaja Vienan Karjalassa (U. Vennon
kanssa), Jätkät sen kun porskuttaa (T. Holtarin ja U. Vennon kanssa),
Rakentajan raamit (U. Vennon kanssa), Kaale dsambena: Suomen
mustalaiset laulavat (K. Huttusen ja P. Jalkasen kanssa), Kertojat ja
kuulijat, Nurmijärvi (M. Saanion kanssa), Pelit ja leikit, Läpi harmaan
kiven, Ulkosuomalaisia (P. Virtarannan kanssa), Kansa parantaa (U. Pielan
kanssa), Mökkiläiselämää; Heikan Jussin kirjeitä ja merkintöjä Hollolasta
1903–1967, Meillä Lahdessa, Maaseudun puolesta. Pekka Laaksosen
toiminnasta lähemmin ks. Pekka Laaksonen, 1999, johon sisältyy Salme
Korhosen kokoama Pekka Laaksosen julkaisut 1968–1999.
Mikkola, Jooseppi Julius (1866–1946) kielitieteilijä, Helsingin yliopiston
slaavilaisen filologian professori, ensin ylimääräisenä henkilökohtaisena ja
myöhemmin varsinaisena professorina, filosofian tohtori, Kesäyliopiston
ensimmäinen kansleri. J. J. Mikkola oli laaja-alainen kielentutkija ja
monipuolinen kulttuurifennomaani. Hänestä on tietolaatikko toisaalla tässä
kirjassa.
Nurmela, Tauno (1907–1985) kielitieteilijä, professori, akateemikko. Turun
yliopiston romaanisten kielten professori, vararehtori, rehtori ja kansleri.
Tauno Nurmelan laajaan tuotantoon kuuluu kirja Sanottu mikä sanottu.
Siinä on ”poikkitieteellinen” essee Aavistiko vai aivastiko Väinämöinen
tulevia tapahtumia (s. 161–164). Kyseessä on Kesäyliopiston herra Kansleri
Lauri Hakuliselle ja kaikille Herra Dekaaneille osoitettu

virkaanastujaisesitelmä, jota Nurmela ei koskaan rohjennut pitää.
Oksala, Päivö (1907–1974) Tampereen klassillisen lyseon latinan ja
suomen kielen lehtori, Helsingin yliopiston klassillisen filologian
assistentti, apulaisprofessori, Rooman kirjallisuuden vt. professori,
Jyväskylän yliopiston latinankielen professori, filosofian tohtori.
Penttilä, Aarni (1899–1971) Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun /
yliopiston suomen kielen professori, rehtori, filosofian tohtori.
Pietarinen, Juhani (1938–2018) Turun yliopiston käytännöllisen filosofian
professori, filosofian tohtori. Suomen Akatemian tutkimusassistentti,
nuorempi tutkija, Helsingin yliopiston filosofian assistentti, vt. professori
Turun ja Jyväskylän yliopistossa.
Posti, Lauri (1908–1988) kielitieteilijä, professori, filosofian tohtori,
akateemikko, Kesäyliopiston konsistorin perustajajäseniä. Helsingin
yliopiston suomen kielen professorin tutkimusassistentti, suomalaisen
filologian apulaisprofessori, itämerensuomalaisten kielten professori,
vieraileva professori Indianan yliopistossa Yhdysvalloissa, opetusministeri.
Fennougristina Posti aukoi uusia uria ottaen käyttöön yleisen kielitieteen
metodeja. Korkeatasoisen tieteellisen tuotannon lisäksi hän toimi monissa
tiedehallinnon tehtävissä. Hän ansioitui puheenjohtajana Suomen ja
Neuvostoliiton välisessä kulttuurivaihtokomiteassa ja
Neuvostoliittoinstituutin neuvottelukunnassa. Posti oli
Ylioppilastutkintolautakunnan pitkäaikainen puheenjohtaja. Posti toimi
Keijo Liinamaan virkamieshallituksen opetusministerinä ETY-kokouksen
aikana. Monet tv-katsojat muistavat Naapurivisa-ohjelman, jossa Lauri
Posti ja Paul Ariste toimivat tuomareina.
Pälsi, Sakari (1882–1965) tutkija, kirjailija, professori, filosofian tohtori,
Kesäyliopiston konsistorin perustajajäseniä ja arkkidekaani.
Muinaistieteellisen toimikunnan eri tehtävissä muun muassa osastonjohtaja,
vapaa kirjailija. Pälsissä yhdistyivät tutkija, seikkailija, valokuvaaja ja
kirjailija. Hän aloitti kivikauden tutkijana, ja arkeologinen kiinnostus vei
hänet Aasiaan tutkimusretkille. Kansatieteestä tuli hänen pääasiallinen

kiinnostuksen kohteensa.
Saarimaa, E(emil) A(rvi) (vuoteen 1905 Emil Arvid Söderholm 1888–1966)
kielitieteilijä, suomen kielen opettaja, professori (h.c.). Kallion
yhteiskoulun ja Helsingin 2. suomalaisen tyttökoulun nuorempi lehtori ja
lehtori Suomalaisessa normaalilyseossa. Tyttönormaalilyseon suomen
kielen yliopettaja. Opetustyön ohella Saarimaa tunnetaan ennen kaikkea
kielenhuollon asiantuntijana. Hänen kirjoittamansa oppaiden ja oppikirjojen
vaikutus kesti kauan. Lisäksi Saarimaa toimi monin tavoin
kielenhuoltotyössä muun muassa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kielivaliokunnassa, kielitoimistossa, ja työ jatkui Suomen Akatemian
kielilautakunnan jäsenenä. Saarimaa on kehittänyt sanoja kuten ”tavoite”,
”varuskunta”, ”mainos”, ”ajoittaa” ja ”koostua” (saatu virosta). Saarimaa
toimitti Aleksis Kiven teokset 1915, 1916 ja 1919. Teoksia muun muassa
Selityksiä Aleksis Kiven Seitsemään veljekseen ja Nummisuutareihin.
Kalevalan vaikutus Aleksis Kiven tyyliin, Kalevalan selityksiä. Uudempi
suomalainen kansanlyriikka. Saarimaan julkaisemia oppaita ovat Huonoa ja
hyvää suomea, Kielenopas, josta Paavo Pulkkisen uudistama 7. painos.
Oppikirjoja ovat Kokoelma ylioppilasaineita, Isänmaallinen lukukirja
kouluja varten, Tyyliseikat äidinkielen opetuksessa.
Sadeniemi, Matti (vuoteen 1928 Sadenius 1910–1989) kielentarkastaja,
kääntäjä, päätoimittaja, professori (h.c.), filosofian tohtori. Otavan
kielentarkastaja, Nykysuomen sanakirjan päätoimittaja, Suomen Akatemian
kielitoimiston / Nykysuomen laitoksen hoitaja ja johtaja. Sadeniemen
elämäntyö kielenhuollon vaikuttajana on merkittävä. Hän oli kielitoimiston
johtaja. Sadeniemi oli suosittu kouluttaja ja luennoitsija. Sadeniemen
kaudella perustettiin tiedotuslehti Kielikello, ja hän julkaisi monia
kirjoituksia Virittäjä-lehdessä. Hän piti myös usein kielipakinoita radiossa.
Teoksia Tampereen Puuvillateollisuus Osakeyhtiö 1897–1934,
Metriikkamme perusteet ja sovellutusta moderneihin ja antiikin mittoihin
(väitöskirja), Kappale lauseopin historiaa, Kielenkäytön kysymyksiä.
Simonsuuri, Lauri (1910–1964) Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkiston amanuenssi ja arkistonhoitaja.

Suhonen, Seppo (1938–2010) kielitieteilijä, leksiografi, professori,
filosofian tohtori. Helsingin ylipiston assistentti fonetiikan ja viron kielen
laitoksella, suomalaisen filologian ja suomen kielen apulaisprofessori,
itämerensuomalaisten kielten professori.
Teppo, Hannes (1898–1953) kielitieteilijä, filosofian maisteri. Suomen
Akatemian kielitoimiston ensimmäinen johtaja.
Tuomi, Tuomo (1929–2011) kielitieteilijä, filosofian tohtori (h.c.), professori
(h.c.), Kesäyliopiston kansleri. Sanakirjasäätiön johtaja, Kotimaisten kielten
tutkimuskeskuksen ensimmäinen johtaja. Tuomi tutki ennen kaikkea
Suomen murteita. Hän toimi Suomen murteiden sanakirjan neljän
ensimmäisen osan päätoimittajana ja laati suomen kielen ensimmäisen
käänteissanakirjan. Ansioluetteloon kuuluu tehtävät Virittäjän ja Kielipostin
päätoimittajana. Viimeisinä elinvuosinaan hän työskenteli
Itämerensuomalaisen kielikartaston (Atlas linqyarum fennicarum, ALFE)
päätoimittajana.
Vihavainen, Timo (1947–), historiantutkija, professori, filosofian tohtori.
Opintoja Moskovan yliopistossa, historian ja yhteiskuntaopin lehtori
Vantaalla. Suomen Pietarin-instituutin johtaja, Suomen Akatemian tutkija.
Helsingin yliopistossa assistentti jaVenäjän tutkimuksen professori. Timo
Vihavainen tunnetaan laaja-alaisena Venäjä-tutkijana, jonka merkitys
yliopisto-opettajana on suuri. Hän on myös osallistunut aktiivisesti
aikalaiskeskusteluun. Teoksia muun muassa Suomi neuvostolehdistössä
1918–1920 (väitöskirja), Marssi Helsinkiin: Suomen talvisota
neuvostolehdistössä, Kansakunta rähmällään: suomettumisen lyhyt historia,
Stalin ja suomalaiset, Länsimaiden tuho, Itäraja häviää: Venäjän ja
Suomen kaksi vuosisataa, Ryssäviha: Venäjän-pelon historia, Vanhan
Venäjän paluu: esseitä vanhasta ja uudesta historiasta, Suuri ja mahtava:
Venäjän historiaa suomalaisille (yhdessä Kari Ketolan kanssa), Vladimir
Suuresta Putiniin: Venäjän sankarit ja epäjumalat, Barbarian paluu:
Euroopan auringon laskiessa, Varjo Suomen yllä: Stalinin salaiset kansiot
(yhdessä Ohto Mannisen, Kimmo Rentolan ja Sergei Zuravljovin kanssa)
Zetterberg, Seppo (1945–) historiantutkija, professori, filosofian tohtori.

Apollon yhteiskoulun historian opettaja, Suomen Akatemian
tutkimusassistentti, Helsingin yliopiston yleisen historian vs. assistentti, vs.
apulaisprofessori ja vs. professori, Yrjö Janssonin säätiön tutkija, Suomen
Akatemian vanhempi tutkija, Suomen Viron-instituutin johtaja, Jyväskylän
yliopiston yleisen historian professori, Kanava-lehden päätoimittaja. Seppo
Zetterberg on tutkinut runsaasti Baltian ja Suomen historiaa autonomian
ajan lopulla ja itsenäisyyden alussa. Hän on myös kirjoittanut elämäkertoja
ja toimittanut useita historian yleisteoksia. Teoksia muun muassa Suomi ja
Viro 1917–1919 (väitöskirja), Yrjö ja Hilma Jansson, Viisi laukausta
senaatissa. Eugen Schaumanin elämä ja teko, Suomi kautta aikojen (toim.
yhdessä Allan Tiitan kanssa), Itsenäisen Suomen historia, Jüri Vilmsin
kuolema: Viron varapääministerin teloitus Helsingissä 13.4.1918, Eero
Erkko, Samaa sukua, eri maata: Viro ja Suomi – historiasta huomiseen,
Viron historia, Yhteisellä matkalla: VR 150 vuotta, Kulttuuria ja
kumouspuuhia: Helsingin virolaisyhteisö 1900-luvun alussa, Suomen sillan
kulkijoita: Yhteyksiä yli Suomenlahden 1800-luvulla, Uusi Viron historia,
Viro ja Suomi 1917–1920.
Matemaattis-luonnontieteellinen osasto
Kaivola, Matti (1954–) fysiikantutkija, professori, tekniikan tohtori.
Teknillisessä korkeakoulussa / Aalto-yliopistossa eri tehtävissä kuten
tutkimusapulainen, assistentti, erikoisopettaja, tutkija, laboratorioinsinööri,
yli-insinööri, useaan otteeseen vt. tai määräaikainen professori, teknillisen
fysiikan professori, Århusin yliopiston vieraileva tutkija. Kaivolan
väitöskirja Fast beam laser spectroscopy with single-mode dye lasers on
laserfysiikan alalta, minkä lisäksi hän on tehnyt laajemminkin tutkimusta
valoon ja säteisiin liittyvästä problematiikasta. Hän on julkaissut yli sata
englanninkielistä tieteellistä artikkelia kansainvälisesti arvostetuissa
sarjoissa.
Verkkola, Torsti (1909–1977) tekniikantutkija, professori, tekniikan tohtori
(h.c.). Opintoja Berliinin teknillisessä korkeakoulussa, eri tehtäviä Valtion
lentokonetehtaan palveluksessa, Teknillisen korkeakoulun
koneenrakennusopin professori ja polttomoottoritekniikan professori,

Wisconsin yliopiston vieraileva professori, Teknillisen korkeakoulun
rehtori.
LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA
Norio, Reijo (1934–) lastentautien ja perinnöllisyystieteen erikoislääkäri,
professori, lääketieteen ja kirurgian tohtori. Rinnekodin keskuslaitoksen
apulaisylilääkäri, Rinnekoti-Säätiön vajaamielisten tutkimuslaitoksen
johtaja, Turun yliopiston lääketieteellisen genetiikan ensimmäinen
apulaisprofessori ja vs. professori Helsingin yliopistossa. Suomessa
perinnöllisyyslääketiede alkoi paljolti Reijo Norion toimesta Väestöliiton
klinikalla. Perinnöllisyyttä koskevat kysymykset nousivat keskeiseen
tarkasteluun Norion väitöskirjan myötä. Hän koulutti nuoria lääkäreitä
alalle, ja perinnöllisyyslääketiede tuli 1981 omaksi erikoisalakseen. Hän oli
Väestöliiton 1971 perustaman perinnöllisyyslääkärin toimen ensimmäinen
haltija. Norio ja hänen klinikkansa ovat osallistuneet ennen kaikkea
harvinaisten sairauksien analysointiin perheaineistojen ja laajojen
genealogisten selvitysten perusteella. Hänen nimeään kantaa erityinen
Norio-keskus.
Remes, Eero (1932–) eläinlääketieteen asiantuntija, eläinlääketieteen
lisensiaatti (Oslo). Yksityinen eläinlääkäri, Pieksämäen seudun
kuntainliiton vastaava eläinlääkäri ja terveysvalvonnan johtaja, kutsuttuna
professorina Kuopion yliopistossa. Eero Remes on toiminut muun muassa
jäsenenä pohjoismaisessa ja kotimaisessa lisääntymistä koskevassa
ryhmässä. Hän on kirjoittanut maidon mikrobeista ja utareterveydestä sekä
eläinten perinnöllisistä sairauksista.
OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA
Kastari, Paavo (1907–1991), professori, eduskunnan oikeusasiamies,
ministeri, varatuomari, lakitieteen tohtori. Teoksia muun muassa
Eduskunnan hajoitus Suomen oikeuden mukaan (väitöskirja),
Sosialisoimisen perustuslaillisista edellytyksistä Suomen oikeuden mukaan,
Suomen Pankin erikoisasema valtiokoneistossa, Tasavallan presidentin

asema (myös ruotsiksi ja ranskaksi). Paavo Kastarin laaja-alaisesta
toiminnasta katso erillinen tietolaatikko toisaalla tässä kirjassa.
Kekkonen, Urho (1900–1986), Tasavallan presidentti, lakitieteen tohtori,
varatuomari, Kesäyliopiston arkkidekaani. Teoksia muun muassa
Kunnallisvaalilainsäädäntö selitettynä, Demokratian itsepuolustus,
Kunnallinen vaalioikeus Suomen lain mukaan (väitöskirja), Siirtoväki ja sen
huolto I–II, Onko maallamme malttia vaurastua?, lukuisia julkaisuja, joissa
on Kekkosen pitämiä puheita, lähettämiä kirjeitä, kuten esimerkiksi Urho
Kekkosen päiväkirjat 1–4. Luettelo Kekkosen tuotannosta löytyy Urho
Kekkosen kirjallisen tuotannon julkaisutoimikunnan mietinnöstä.
Komiteamietintö 1989: 19. Urho Kekkosen verkostoitumisesta katso
erillinen tietolaatikko tässä kirjassa.
Kuuskoski, Reino (1907–1965), eduskunnan oikeusasiamies, Korkeimman
hallinto-oikeuden presidentti, pääministeri.
Linna, Markku (1942–) kansliapäällikkö, varatuomari. Opetusministeriön
(vuodesta 2010 opetus- ja kulttuuriministeriö) esittelijä, nuorempi
hallitussihteeri, Suomen Akatemian hallintojohtaja, opetusministeriön
korkeakouluneuvos, osastopäällikkö/ylijohtaja, kansliapäällikkö. Markku
Linnan opetusministeriössä tekemän 40-vuotisen uran aikana hänen
toimintansa on 1966–2006 kohdistunut keskeisesti korkeakoululaitoksen
kehittämiseen, erityisesti ammattikorkeakoulujen perustamiseen. Hän on
valmistellut Museoviraston ja Kotimaisten kielten tutkimuslaitoksen
perustamista sekä Suomenlinnan hoitokunnan perustamista ja sen
restaurointisuunnitelman aikaansaamista. Eri tehtävien yhteydessä
leimallista on ollut ministeriön kansainvälistymisen edistäminen.
Ollila, Esko (1940–2018) Suomen Pankin johtokunnan jäsen, ministeri,
varatuomari. Asianajaja, Rovaniemen säästöpankin toimitusjohtaja, Keran
toimitusjohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja, SKOP:n johtokunnan jäsen,
Suomen Pankin johtokunnan jäsen ja varapuheenjohtaja, kauppa- ja
teollisuusministeri, valtiovarainministeri.
Säippä, Paavo (1902–1991) hallitusneuvos, kansliapäällikkö, varatuomari.

Rovaniemen kauppalanjohtaja ja järjestysoikeuden esimies, Lahden
kaupunginjohtaja, Valtiollisen poliisin päällikkö, valtiovarainministeriön
yleisen osaston päällikkö, hallitusneuvos ja kansliapäällikkö.
Vasa, Kosti (1898–1979) rikostutkimuskeskuksen/keskusrikospoliisin
päällikkö, poliisineuvos, varatuomari.
TAITEIDEN TIEDEKUNTA
Aho, Kalevi (1949–), säveltäjä, professori. Sibelius-Akatemian lehtori,
sävellyksen professori, Valtion säveltaidetoimikunnan taiteilija-apurahoja
muun muassa 15-vuotinen taiteilija-apuraha. Sinfonia Lahden
nimikkosäveltäjä. Kalevi Aho tunnetaan suurten muotojen säveltäjänä, joka
jatkaa Jean Sibeliuksen viitoittamaa tietä Joonas Kokkosen ja Aulis Sallisen
jalanjäljissä suomalaisena eturivin sinfonikkona. Tärkeämpää kuin
sitoutuminen tiettyyn sävellystekniikkaan on hänen musiikkinsa välittämä
yhteiskunnallinen sanoma. Teoksia: oopperoita kuten Avain (pohjautuu Juha
Mannerkorven tekstiin), Hyönteiselämää, Salaisuuksien kirja, Ennen kuin
me kaikki olemme hukkuneet (pohjautuu Juha Mannerkorven tekstiin);
orkesterisävellyksiä muun muassa yli kymmenen sinfoniaa, konserttoja,
sovituksia, kamarimusiikkiteoksia, vokaaliteoksia, näyttämöteoksia:
julkaisuja esimerkiksi Suomalainen musiikki ja Kalevala, Einojuhani
Rautavaara sinfonikkona, Taiteilijan tehtävät postmodernissa
yhteiskunnassa: valittuja esseitä 1974–1992, Suomen musiikki (E.
Salmenhaaran, K. Virtamon, P. Jalkasen kanssa), Taide ja todellisuus,
Sibelius suomalaisen metsän sävelrunoilijana, Uuno Klami: elämä ja
teokset (M. Valkosen kanssa), osallistunut useisiin säveltäjien
artikkelikokoelmiin.
Anhava, Tuomas (1927–2001), kirjailija, kääntäjä, kirjallisuuskriitikko,
professori (h.c.). WSOY:n kustannusvirkailija, toimitussihteeri Näköalalehdessä, Suomalaisessa Suomessa ja Uudessa Kuvalehdessä, Otavan
kustannusvirkailija, Helsingin Sanomien kirjallisuusarvostelija, Tammen
jaostonhoitaja, Parnasson päätoimittaja, taiteilijaprofessori. Tuomas
Anhavan runotuotantoa pidetään suppeana, mutta sen painoarvo toisen

maailmansodan jälkeisessä suomalaisessa lyriikassa on määräänsä
suurempi. Ennen esiintymistään runoilijana hän avasi uraa lyriikan
modernismille esseistinä ja kriitikkona. Hän vaikutti suomalaiseen
kirjallisuuteen kustannustoimittajana, kirjallisuuslehden toimittajana ja sekä
vanhan kiinalaisen että modernin länsimaisen kirjallisuuden suomentajana.
Hän oli oman aikansa johtava kirjallisuuspoliitikko ja -teoreetikko.
Varovaiseksi ja konservatiiviseksi leimattu Suomalainen Suomi sai uutta
ilmettä, ja lehden arvosteluosasto nousi kirjallisen keskustelun keskiöön.
Teoksia Runoja (1953 ja 1955), 36 runoa, Kuudes kirja, Runot 1951–1966,
Valitut runot, Todenkaltaisuudesta: kirjoituksia vuosilta 1948–1979, Ja
maisteri pisti sen; keskustelupuheenvuoroja ja kannanottoja.
Kivimaa, Arvi (1904–1984), pääjohtaja, kirjailija, professori (h.c.). Teatterija kieliopintoja Pariisissa ja Berliinissä. Kivimaa aloitti Uuden Suomen
toimittajana ja lehtorina Greifswaldin yliopistossa, teatteriura alkoi
Tampereen Teatterin johtajana, ja jatkui Helsingin Kansanteatterin
johtajana, Suomen Kansallisteatterin apulaisjohtajana sekä pääjohtajana.
Suomen Näytelmäkirjailijaliitto on jäsenmatrikkelissaan 1921–1981
julkaissut keskeiset Kivimaan julkaisut 1921–1981. Katso myös Suomen
kirjailijat 1917–1944 (1981).
Kivimies, Yrjö (1899–1980), kirjailija, kriitikko ja kääntäjä, filosofian
tohtori (h.c.), Kesäyliopiston konsistorin perustajajäseniä. Päästyään
ylioppilaaksi Kivimies osallistui 1919 vapaaehtoisena Viron vapaussotaan.
Opiskeluja Helsingin yliopistossa, vapaa toimittaja, Gummeruksen
kustannusliikkeen toimittaja. Kivimiehen esikoisteos oli Viron
vapaussodasta kertonut kirja Sotureita. Hän toimitti Pidot Tornissa, joka on
ehkä näkyvin Kivimiehen toimittamista kirjoista. Hän kirjoitti noin 50 eri
nimimerkillä useisiin lehtiin. Merkittävää on hänen käännöstyönsä. Teoksia
Sotureita; kertomuksia ja kuvauksia Viron retkeltä, ”Tahkon” mukana
jenkkien maassa; Tahkon ja Esko Topiaanpojan matkoja, seikkailuja ja
mietteitä, matkakirja, Näinkin voi sanoa: Suomen kielen fraseologiaa,
Valitut 1–2, Synonyymisanasto (7. painos 1974), useita
elokuvakäsikirjoituksia kuten Nuorena nukkunut (ohjaus Teuvo Tulio 1937;
perustuu F. E. Sillanpään samannimiseen romaaniin.

Marjanen, Kaarlo (1899–1984) lausuja, kriitikko, kirjailija ja aforistikko,
filosofian tohtori (h.c.), Kesäyliopiston konsistorin perustajajäseniä.
Helsingin yliopiston puhetekniikan lehtori. Kaarlo Marjanen toimi Suomen
Lausujain liiton ensimmäisenä ja pitkäaikaisena puheenjohtajana sekä
Parnasso-lehden päätoimittajana. Merkittävimmät teokset Nuolia sumusta,
Miten oppia puhujaksi? ja Näkökulma.
Mäkinen, Eino (1908–1987) valokuvaaja ja elokuvien kuvaaja, ohjaaja ja
käsikirjoittaja, filosofian maisteri, Kesäyliopiston konsistorin
perustajajäseniä. Aho & Soldan Oy:n sivutoiminen kuvaaja,
Kansatieteellinen Filmi Oy:n pääkuvaaja ja sivutoiminen toimitusjohtaja.
Vapaa elokuvaaja. Eino Mäkinen on julkaissut kuvia kymmenissä lehdissä
ja valokuvateoksissa 1920-luvun lopulta lähtien, toimittanut ja kuvittanut 25
kuvateosta ja osallistunut kaikkiaan yli 50 elokuvan tuotantoon.
Salokannel, Juhani (1946–), kirjailija, suomentaja, päätoimittaja,
filosofian maisteri. Nuoren Voiman Liiton toiminnanjohtaja, Gummeruksen
kustannustoimittaja ja osastopäällikkö, Weilin+Göösin kirjallisen osaston
osastopäällikkö, Suomen Viron-instituutin johtaja, Tuglas-seuran
toiminnanjohtaja, Parnasson päätoimittaja. Juhani Salokannel on Viron
kirjallisuuden asiantuntija ja suomentanut virolaista kirjallisuutta muun
muassa Jaan Krossilta, Ülo Tuulikilta, Viivi Luikilta ja A. H. Tammsaarelta.
Kaunokirjallisia teoksia Vieraalla maalla; novelleja, Pitkä nuoruus;
romaani, Leikkiä kaikki; romaani, Pelastaja; romaani, Avarakatseinen mies;
novelleja, Samaa sukua; romaani. Tietokirjoja Neljä päivää Virossa;
matkaraportti (yhdessä Eva Lillen kanssa), Linnasta Saarikoskeen;
kirjailijakuvia, Sielunsilta – Suomen ja Viron kirjallisia suhteita 1944–1988,
Tuusulanjärven taiteilijaelämää (yhdessä valokuvaaja Juhani Seppovaaran
kanssa), Sivistystahto; Jan Kross, hänen teoksensa ja virolaisuus
(ilmestynyt myös viroksi), Hengen paloa & painettua sanaa; RenqvistReenpäät kustantajina 1815–, Kirjojen kirja, Kirjojen Suomi.
Suhonen, Esko (1908–1984) arkkitehti, professori (h.c.). Arkkitehti
puolustusministeriön rakennusosastolla, Maatalousseurojen keskusliiton
rakennuskonsultti, Sosiaaliministeriön asuntoasiaintoimiston arkkitehti ja
Aravan teknillisen osaston päällikkö, Teknillisen korkeakoulun yliassistentti

ja maatalousrakennusten erikoisopettaja, Teknillisen korkeakoulun
arkkitehtiosaston johtaja. Virkatöittensä ohella Esko Suhonen suunnitteli
yksityisenä arkkitehtina rakennuksia, ennen kaikkea asuntoja, eri puolille
Suomea. Teoksessaan Kerrostalon asuttavuus hän pyrki selvittämään
teoreettisesti asuntojen käyttöön vaikuttavia ominaisuuksia.
Tanttu, Erkki (vuoteen 1913 Lydén, 1907–1985) kuvittaja, taidegraafikko,
professori (h.c.). Syväpainotyöntekijä WSOY:n kirjapainossa, Kansan
Kuvalehden taittaja, Hakkapeliitan piirtäjä ja taittaja, vapaa taiteilija. Erkki
Tanttu on kuvittanut Kesäyliopiston dekaaneille, kuten Sakari Pälsille
(Omaa työtä, Minä sain kukon kiinni, ”Jetsulleen” sanoi Fallesmannin
Arvo, Selvä peli, sanoi Fallesmannin Arvo, Ja sitten tesäitini antoi minulle
tukkapöllyä), Kustaa Vilkunalle (Maa painaa parrelleen, Vuotuinen
ajantieto, Suuri nimipäiväkalenteri), Ilmari Turjalle (Satayksi),
kuvittamattomien kirjojen päällyksiä sekä exlibriksiä. Katso Markku Tanttu,
2016.
Turja, Ilmari (1901–1998) kirjailija, päätoimittaja, varatuomari, professori
(h.c.). Päätoimittaja Kansan Kuvalehdessä, Suomen Kuvalehdessä, Uudessa
Kuvalehdessä, vapaa kirjailija. Ilmari Turja oli lehtimiehenä poleeminen ja
käsitteli yhteiskunnallisia ongelmia suomalaiselle aikakauslehdistölle
aiemmin tuntemattomalla, suorasukaisella tavalla. Jo 1920- ja 1930-luvun
aikana hän keräsi ympärilleen samanhenkisen avustajakaartin, jolle Turjan
lehdet olivat sopiva kanava yksityisten ja yleisten intressien
esilletuomiseksi. Tähän ryhmään kuului useita Kesäyliopiston dekaaneja,
kuten Martti Haavio, Urho Kekkonen, L. A. Puntila ja Kustaa Vilkuna.
Turjan, Kesäyliopiston ”kansalliskirjailijan”, lehtimies- ja kirjailijaurasta
katso lähemmin Tapani Ruokanen, 2001.
Vaaskivi, Tatu (vuoteen 1935 Vahlstén 1912–1942) kirjailija, kriitikko.
Kriitikko Kalevassa, Uudessa Suomessa, Suomalaisessa Suomessa,
Valvoja-Ajassa, vapaa kirjailija. Tatu Vaaskiven lyhyt elämä täyttyi
kuumeisesta kirjoitusprosessista. Hän oli nuoresta iästään huolimatta
arvostettu kriitikko, joka rohkeni muun muassa teilata 1937 Suomalaisessa
Suomessa professori Eino Railon kirjoittaman Yleisen kirjallisuuden
historian viidennen osan. Esseekokoelmia Vaistojen kapina ja

Huomispäivän varjo. Puolisonsa Elina Vaaran kanssa Italiaan 1939
suuntautuneen matkan jälkeen Vaaskiven tuotanto oli yhteydessä Välimeren
kulttuuriin. Esimerkkinä Rooman tie; matkakuvia. Vaaskiven päätyöksi jäi
keisari Tiberiusta käsittelevä kaksiosainen historiallinen romaani
Yksinvaltias, joka oli ensimmäinen suuri Suomessa kirjoitettu romaani
antiikin historiasta ja yksi merkittävimmistä suomeksi kirjoitetuista
historiallisista romaaneista ennen Mika Waltarin tuotantoa.
VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA
Aaltonen, Esko (1893–1966), sosiologi, kulttuurivaikuttaja erityisesti
kotiseutu- ja museotoiminnan aloilla, filosofian tohtori, Kesäyliopiston
konsistorin perustajajäseniä. Forssan Lehden päätoimittaja, K. J.
Gummerus Oy:n toimitusjohtaja, Turun yliopiston sosiologian professori.
Esko Aaltosen toiminnasta on tietolaatikko toisaalla tässä kirjassa. Teoksia
muun muassa Länsi-Suomen yhteismyllyt: Yhteiskuntahistoriallinen
tutkimus (väitöskirja), Kattopäreitten teosta Lounais-Hämeessä,
Tiedusteluja kansanomaisesta vesimyllylaitoksestamme, Tammelan kunnan
historia II: Kunnalliselämää valtuuston aikakaudella 1909–1922,
Kuluttajat yhteistyössä: Suomen yhteisen osuuskauppaliikkeen vaiheet
vuoteen 1917 ja katsaus edistysmieleisen osuuskauppaliikkeen toimintaan
sen jälkeen. (Ilmestynyt Alex Matsonin englanninkielisenä käännöksenä),
Maaseudun kulttuuriperintö: Kirjoitelmia perinteellisestä ja muuttuvasta
talonpoikaiskulttuurista. Paikallishistorioita: Somerniemi, Someron historia
I–II (muiden kanssa), Suur-Jämsän historia (muiden kanssa).
Brotherus Heikki (1909–1985) toimittaja, diplomaatti, lähetystöneuvos.
Ulkoasiainministeriön eri tehtävissä, Talouselämä-lehden toimittaja, Apulehden erikoistoimittaja, Suomen Kuvalehden toimituspäällikkö, kolumnisti.
Heikki Brotheruksen vahvuutena ulkoasiainhallinnossa oli tiedottaminen.
Hän oli Lauri Ahon jälkeen ehdolla Uuden Suomen päätoimittajaksi.
Lehtiartikkeleiden ohella hän julkaisi matka- ja tietokirjoja. Ura huipentui
kolmiosaisiin muistelmiin. Teoksia muun muassa Norja ja norjalaiset,
Ruotsi ja ruotsalaiset, Euroopan kasvot, Ranguma: matkaraportti Uudesta
Guineasta, Mitä Etelä-Afrikassa tapahtuu, Helsinki ja helsinkiläiset,

Kaskuniekka, Vanhat hyvät ajat, Eljas Erkko; legenda jo eläessään, G. W.
Sohlberg 100; 1876–1976, Kuusesta katajaan; päiväkirjavälähdyksiä 1941–
1946, Seurapiiri, Ritarikadun asiamiehenä, Ritarikadun salaisuudet.
Hyvämäki, Lauri (vuoteen Hymander 1913–1980), historiantutkija,
Helsingin yliopiston poliittisen historian apulaisprofessori, professori (h.c.),
filosofian tohtori.
Iloniemi, Jaakko (1932–) suurlähettiläs, ministeri. Suomalaisuuden Liiton
pääsihteeri, Useita tehtäviä ulkoasiainministeriössä ensin kehitysavun
suunnittelussa, lähetystöneuvos Suomen edustustossa Yhdistyneissä
Kansakunnissa, suurlähettiläs Washingtonissa, Suomen Yhdyspankin
johtokunnan jäsen, Elinkeinoelämän valtuuskunnan toimitusjohtaja, Crisis
Management Initiativen toimitusjohtaja. Suomen antaman kehitysavun
keskeinen suunnittelija nousi kansalliseen ja kansainväliseen tietoisuuteen
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin yhteydessä 1970-luvulla.
Iloniemi toimi ulkoasiainhallinnon tehtävissä lähes 20 vuotta. Hän on
osallistunut laajasti yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä kansainvälisesti
että kansallisesti eri foorumeilla. Teoksia muun muassa Kylmän rauhan
maailma (muiden kanssa), Maailmanpolitiikan kasvot (toimittaja PHuovisen, K. Siikalan kanssa), Mauno Koivisto presidenttinä, Avoimeen
maailmaan, Vallan käytävillä, Maantieteelle emme mahda mitään, Miten
tästä eteenpäin (yhdessä Martti Ahtisaaren ja Tapani Ruokasen kanssa),
Uhkakuvat (yhdessä Jarno Limnellin kanssa).
Kairamo Aimo (1941–2004) päätoimittaja, pakinoitsija, sosionomi. Kuului
Kalevi Sorsan johtamaan sovittelevaan suuntaukseen. Kairamo siirtyi
puoluetoimistosta Suomen Sosialidemokraatin päätoimittajaksi. Lehdessä
hänen ensimmäisiä tehtäviään oli erottaa Simo Juntunen eli pakinoitsija
Simppa Urho Kekkosen niin sanotun myllykirjeen jälkeen. Kairamon
kolumneja ilmestyi säännöllisesti ja runsaasti. Teoksia
Sosialidemokraattinen nuorisoliike 1: 1906–1922: ponnistuksien kautta
vapauteen, Tärkeintä on liike: demokraattisen sosialismina edellytykset ja
sosialidemokratian uudet tehtävät, Kapuloita rattaisiin, Sivuhuomauksia,
Vastaväitteitä.

Kalliokoski, Matti (1970–) päätoimittaja, valtiotieteen maisteri. Sanoman
toimittajakoulu, Ulkopolitiikka-lehden päätoimittaja, suunnittelija Nokia
Telekommunications Oy:ssä, erityisavustaja tasavallan presidentin
kansliassa, Ilkka-lehden päätoimittaja, Helsingin Sanomien
pääkirjoitustoimittaja ja pääkirjoitustoimituksen esimies. Matti
Kalliokosken kirjoittamia teoksia ovat Pitkä sarka; Viljami Kalliokosken
elämä, Sata kuvaa keskustasta, Uuden ajan nainen; Hilja Pärssisen elämä
(yhdessä Marjaliisa Hentilän ja Armi Viitan kanssa.)
Lassila, Antti (1932–) diplomaatti, ministerineuvos, valtiotieteen
kandidaatti. United Pressin uutistoimittaja, WSOY:n mainostoimittaja,
ulkoasiainministeriössä 1961–1997 muun muassa avustaja, varakonsuli
Kölnissä, lähetystösihteeri Lontoossa ja Roomassa, jaostosihteeri,
jaostopäällikkö vt. toimistopäällikkö, ulkoasiainneuvos/neuvotteleva
virkamies, pääkonsuliviraston päällikkö New Yorkissa, suurlähettiläs
Tripolissa (samalla Valletta, Malta), Riiassa ja Ateenassa.
Loikkanen, Jouko (1932–) pääjohtaja, ministeri, hallinto-opin kandidaatti.
Keskustapuolueen puoluesihteeri, Kehitysaluerahaston toimitusjohtaja,
valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies, Tie- ja
vesirakennuslaitoksen / Tielaitoksen pääjohtaja, II valtiovarainministeri.
Jouko Loikkasen teoksia ovat K-linja, Hallitse ja hajoa; Karjalaisen 1.
hallituksen muodostaminen, syyskuuhun 1964.
Mäki, Niilo (1902–1968) Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun,
myöhemmin yliopiston suojelu- ja parantamiskasvatusopin professori.
Nevakivi, Jukka (1931–) historiantutkija, tietokirjailija, diplomaatti,
professori, filosofian tohtori (London School of Economics),
Kesäyliopiston arkkidekaani. Vapaa toimittaja, ulkoasiainministeriössä
toimittaja, virkamiesharjoittelija lähetystöavustaja Budapestissa,
lähetystösihteeri Kairossa, jaostosihteeri, jaostopäällikkö, lähetystöneuvos
ja ministerineuvos Pariisissa, Helsingin yliopiston poliittisen historian
professori. Jukka Nevakiven tuotanto on kohdistunut Suomeen
kansainvälisissä yhteyksissä, ulkoasiainhallintoon sekä poliittisen historian
kysymyksiin. Teoksia Muurmannin legiona; suomalaiset ja liittoutuneiden

interventio Pohjois-Venäjälle 1918–1919, Apu, jota ei pyydetty;
Liittoutuneet ja Suomen talvisota 1939–1940, Ystävistä vihollisiksi; Suomi
Englannin politiikassa 1940–1941, Maanalaista diplomatiaa vuosilta
1944–1948, jolloin kylmä sota teki tuloaan Pohjolaan, Ulkoasiainhallinnon
historia 1; 1918–1956, Linnasta linnaan; Eero A. Vuoren (1900–1966)
poliittinen elämäkerta, Ždanov Suomessa; miksi meitä ei neuvostolaistettu?
Miten Kekkonen pääsi valtaan ja Suomi suomettui, Suomen poliittinen
historia 1809–2006 (yhdessä Osmo Jussilan ja Seppo Hentilän kanssa).
Oksala, Ohto (1905–1984) työpsykologi, professori Kesäyliopiston
konsistorin perustajajäseniä. VR:n psykoteknillisen laboratorion johtaja,
kauppa- ja teollisuusministeriön ammatinvalinnanohjaustoimiston
päällikkö, Työterveyslaitoksen psykologian osaston johtaja, Suomen ja
Teknillisen korkeakoulun ensimmäinen työpsykologian ja työnjohto-opin
professori. Ohto Oksala kirjoitti työn psykologiaan liittyvien kirjojen lisäksi
yhdessä Martti Haavion kanssa lastenkirjoja kuten Kotiaapinen, Iloinen
aapinen, Iloinen lukukirja, Iloisen aapisen askarteluvihko, Iloinen aapinen
ja Iloinen lukukirja; ohjevihko opettajalle.
Opas, Pauli, diplomaatti, suurlähettiläs, valtiotieteiden maisteri.
Radiotiedon toimittaja, Ylioppilaslehden toimittaja, Suomen
Ylioppilaskuntien Liiton ulkoasiainsihteeri ja pääsihteeri,
Ulkoasiainministeriössä eri tehtävissä kuten suurlähettiläänä Tokiossa,
Soulissa ja Prahassa.
Pitkänen, Paavo (1908–1993) pankinjohtaja, kirjailija. Opintoja Helsingin
yliopistossa, prokuristi KOP:n Kampin konttorissa, Ylioppilaskahvila Oy:n
toimitusjohtaja, KOP:n Munkkiniemen konttorin esimies, KOP:n
Rovaniemen aluekonttorin esimies. Paavo Pitkänen liikkui mielellään
luonnossa pankkityön vastapainoksi. Pitkänen tunnettiin paitsi eränkävijänä
myös eräkirjailijana. Teoksia muun muassa Lemmenlenkillä Lapissa, Noita
ja neljätoista; muutama muistelus suurista selkosista, Kultaa ja kivikirveitä;
tähdenvälejä Ivalojoen kullan 100-vuotistaipaleelta, Puhuva tunturi;
tarinaa Lapin kairoilta, Kavalkadi ja purpuri; muistikuvia vieraskirjan
puumerkkien viereltä, Ivalojoen kultalat (toimittajat Martti Hanhivaara,
Keijo Kaskimies ja Paavo Pitkänen), Puhuva tunturi ja muita kertomuksia.

Pohjanpalo, Jorma (vuoteen 1906 Friis 1905–1991) muoviteollisuuden
järjestötoiminnan uranuurtaja ja tietokirjailija, kauppatieteiden tohtori,
professori (h.c.), Kesäyliopiston konsistorin perustajajäseniä. Pohjanpalo
toimi pitkään ulkomaankaupan eri tehtävissä muun muassa Sydneyn
konsulaatin sihteerinä ja Oy Neoviuksen mainospäällikkönä.
Muoviyhdistyksen asiamies ja toimitusjohtaja. Jorma Pohjanpalo hankki
1930-luvulla mainoksia aikakauslehti Suomalaiseen Suomeen, jolloin hän
tutustui Kesäyliopiston dekaaneihin. Humanistien ja
yhteiskuntatieteilijöiden joukossa hän oli ainut taloustieteilijä. Pohjanpalo
oli laaja-alainen tietokirjailija. Teoksia Australiaa kynällä ja kameralla,
Suomen kauppamerenkulku ja erityisesti linjaliikenteen osuus siinä
(väitöskirja), Muovin merkeissä uusille urille (toimittanut Jorma
Pohjanpalo), Muovitietoa jokaiselle, Muoviaapinen (toinen painos nimellä
Muovit ja muovituotteet), Neljännesvuosisata muovialan yhteistoimintaa;
Muoviyhdistys ry 1940–1965 (toimittanut Jorma Pohjanpalo), Meri ja
ihminen, Eilispäivän Petsamo (toimittanut Jorma Pohjanpalo), Muovit ja
me, Onpahan eletty…, 100 vuotta Suomen talvimerenkulkua,
Muovimuruista suuriin mittoihin; Suomen muoviteollisuuden ja sen
järjestäytymisen vaiheita.
Pohtola, Mikko (vuoteen 1936 Österholm 1925–2007), päätoimittaja,
lehdistöneuvos. Opintoja Helsingin yliopistossa ja Yhteiskunnallisessa
korkeakoulussa. Suomen Kuvalehden toimittaja, toimituspalvelujen
päällikkö, päätoimittaja, Yhtyneiden Kuvalehtien varatoimitusjohtaja.
Mikko Pohtolan päätoimittajakaudelle tunnusomaista oli, että hän nosti
lehden levikin 50 000:sta 120 000:een. Hänen ajastaan muistetaan
erityisesti myös se, että hän palkkasi lehteen kirjoittajaksi Simo ”Simppa”
Juntusen, joka oli joutunut pois Suomen Sosiaalidemokraatista Urho
Kekkosen myllykirjeen johdosta, jolloin Kekkonen puolestaan lopetti
kolumnien kirjoittamisen Suomen Kuvalehteen. Pohtolan kirjoittama teos
Etelä-Pohjalainen osakunta 1928–1958, Muistojen lakeus: kytösavut,
latomeri, tulvat (teksti Mikko Pohtola, valokuvat Kalevi A. Mäkinen).
Puntila, Lauri Adolf (1907–1988) yliasiamies, professori, kansanedustaja,
Kesäyliopiston konsistorin perustajajäseniä. Suomen Kulttuurirahaston
ensimmäinen yliasiamies, Helsingin yliopiston poliittisen historian

professori. L. A. Puntila oli yhteiskunnallisen kymmenottelun mestari,
monipuolinen poliittinen taustavaikuttaja ja aktiivinen poliitikko,
talouselämän vaikuttaja ja yhteiskunnallinen keskustelija. Kuten toisaalla
tässä kirjassa todetaan, Puntila toimi keskeisesti Suomen Kulttuurirahaston
perustamiseksi ja työskenteli sen ensimmäisenä yliasiamiehenä.
Historiantutkijana hän kirjoitti muun muassa teokset Ruotsalaisuus
Suomessa; aatesuunnan synty (väitöskirja), Yleisen mielipiteen
muodostuminen Suomessa 1860-luvulla, Bismarckin Ranskan-politiikka,
Suomen poliittinen historia (kolmena eri laitoksena), Suomen itsenäisyyden
aika Moskovan horisontista sekä kolme kokoelmaa puheita ja kirjeitä
Kolkuttajan osa, Puheita ja esitelmiä, Kenttäpostia 1944.
Repo, Eino Sakari (1919–2002) toimittaja, pääjohtaja, filosofian maisteri.
Kustannusvirkailija Aurassa, WSOY:ssä ja Otavassa, Uuden Suomen
kirjallisuusosaston toimittaja, elokuva- ja radioavustaja, Ajan kirjan
toimitussihteeri, Avun kirjallisuustoimittaja, Ulkopolitiikka-lehden
päätoimittaja, Mainos-TV:n ohjelmajohtaja, Yleisradion pääjohtaja, radion
johtaja. Teoksia: Toiset pidot Tornissa (toimittaja), Urho Kekkonen:
taivalta, kirjoja, näkökulmia (toimittaja), Helsingin puhelinlaitos 1882–
1957, Pihlajanmarjat; muistelmia vuosilta 1939–1969, Päämies;
henkilökuva Urho Kekkosesta hänen presidenttiajaltaan (yhdessä V. Revon
kanssa).
Ruokanen, Heikki Tapani (1951–) päätoimittaja, tietokirjailija, teologian
maisteri. Freelance-toimittaja Lapin Kansassa, Kodin Kuvalehdessä, Sanalehdessä, radiossa ja televisiossa, Suomen Kuvalehdessä sotareportteri,
ulkomaantoimittaja, Kotimaa-lehden päätoimittaja, Suomen Yhdyspankissa
johtajana konsernijohdon viestintäyhteyksissä ja SYP:n viestintäjohtaja.
Suomen Kuvalehden päätoimittaja. Teoksia Tehtävä Aasiassa; raportti
Kaukoidästä, Portti Kiinaan avautuu (yhdessä S. Paunosen kanssa), Pentti
Kaitera; mies, joka siirsi Pohjois-Suomen tiedon ja tekniikan aikaan
(yhdessä K. Pietiläisen ja P. Vakkilaisen kanssa), Idän ihme, Entä jos…
Suomi ja mahdolliset maailmat (yhdessä A. Nurmion kanssa),
Juhlasaarnat; Kotimaa 90 v., Turja; kriivari; reportaasi 1900-luvun
Suomesta, Ukko-Paavo; Paavo Ruotsalainen ja 1800-luvun heräävä Suomi
(aiemmin nimellä Paavo Ruotsalainen; talonpoikain herättäjä), Suomen

menestyksen eväät; tiekartta tulevaisuuteen. Hauki salkussa; päätoimittajan
muistikirjasta, Matkalla; Martti Ahtisaaren tarina (yhdessä M. Merikallion
kanssa), Miten tästä eteenpäin (yhdessä M. Ahtisaaren ja J. Iloniemen
kanssa)
Saarenheimo, Eero (1919–2018) Yleisradion ohjelmapäällikkö, professori
(h.c.), Kesäyliopiston arkkidekaani. Vt. vanhempi lehtori, Oy Yleisradio
Ab:n vanhempi toimittaja, apulaisosastopäällikkö, ohjelmapäällikkö
radiojohtajan varamies, erityistehtävissä. Teoksia: Punkaharjun
seurakunnan synty ja 25-vuotisvaiheet 1922–1947 (M. Saarenheimon
kanssa), Suomen presidentit puhuvat, Kaunis maailma; Maapallon
maisemien ja kulttuurin värikuvasto 8: Afrikka, Italian ja Sveitsin
kielivähemmistöjä, Suomalaisuutta rakentamassa; Helsingin Suomalainen
Klubi 1876–1976, Ääniä ja kuvia (V. Zilliacuksen kanssa), Kruunun
krouvari; Arctia Oy:n vaiheita 1935–1985, Saippuakaupias; sata vuotta
puhtautta: Åström-Turun saippua-Lever, Retki Euroopan ääreen; Guiseppe
Acerbi ja hänen Lapin-matkansa 1799, Kulttuurisiltaa rakentamassa;
Finlandia-Italia ry:n neljännesvuosisatainen taival 1964–1989, Rakas
vanha radio; kirjoitelmia ja mietteitä elektronisen viestinnän menneiltä
vuosilta, Suomalaisuuden rakentajia; Helsingin Suomalainen Klubi 120
vuotta, Viini ihmisen ilona; Viinin ystävät ry 1967–1997, Ruutulaudan
lumoissa; muisteluksia ja shakkitehtäviä puolen vuosisadan takaa,
Casanova ja Sprengtporten; kirjastonhoitajan ja kenraalin yhteiset vuodet,
Kansakunnan radio.
Sadeniemi, Pentti (1943–) toimittaja, valtiotieteen tohtori. Uuden Suomen
toimittaja ja Moskovan kirjeenvaihtaja, Oy Yleisradio Ab:n uutisten
toimittaja, Helsingin Sanomien toimittaja ja Bonnin kirjeenvaihtaja.
Sadeniemen väitöskirja on kansainvälisen politiikan alaan kuuluva
Principles of legitimacy and international relations.
Sailas, Raimo (1945–) valtiovarainministeriön valtiosihteeri, ministeri,
valtiotieteen kandidaatti. Tilastollisen päätoimiston / Tilastokeskuksen
apulaisaktuaari, aktuaari, valtiovarainministeriön tulo- ja menoarvioosaston vanhempi suunnittelija, budjettisihteeri, budjettineuvos,
apulaisosastopäällikkö, osastopäällikkö/budjettipäällikkö, valtioneuvoston

kanslian valtiosihteeri, valtiovarainministeriön
valtiosihteeri/kansliapäällikkö. Raimo Sailas tunnetaan yhteiskunnallisena
keskustelijana, joka on tuonut esille terveen taloudenpidon näkökantoja,
menojen rajaamista käytettävissä oleviin tuloihin ja pidättyvää
suhtautumista velkaantumiseen.
Salonen, Seppo Heikki (1938–) päätoimittaja, Yleisradion tiedotusjohtaja
ja pääjohtajan erityisavustaja, Kesäyliopiston rehtori. Yleisradion toimittaja,
TV 2:n ajankohtaistoimituksen ja Ajankohtaisen kakkosen toimittaja,
Suomen Sosialidemokraatin toinen ja vastaava päätoimittaja. Teoksia:
Ammatinvalinnan opas Lapin nuorille (toimittanut yhdessä T. Kinnusen ja
O. Timosen kanssa), Juhlavuoden itsenäisyysaineita, Puotipuksusta
suureksi toveriksi; Onni Toivosen elämä, Meidän Iloranta; Täysihoitolan
seitsemän vuosikymmentä, Sodan ja rauhan miehet; Kuvaus televisioohjelmasta ja siihen kohdistuneesta ulkopoliittisesta painostuksesta 1970luvun Suomessa.
Sukselainen, V(ieno) J(ohannes) (vuoteen 1928 Saari 1906–1995)
Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja, valtiovarain- ja sisäasiainministeri sekä
pääministeri useissa hallituksissa, filosofian lisensiaatti. Pääministerin
sihteeri esimiehinään Rangell, Linkomies, Hackzell, Castrén ja J. K.
Paasikivi, eduskunnan puhemies, kansanedustaja. Katso Pekka Perttula,
2017.
Teljo, Jussi (1904–1992) valtiotieteilijä, professori, filosofian tohtori,
Kesäyliopiston konsistorin perustajajäseniä. Työväen Akatemian opettaja,
Kuopion kansalaisopiston johtaja, Helsingin suomalaisen yksityislyseon
opettaja, Sotakorkeakoulun opettaja, Yhteiskunnallisen korkeakoulun
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dilpomaatti, filosofian maisteri.
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