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Kävelymme alussa Haaksirikkoiset-patsas huusi apua län-

nestä. Yhden perinteisistä kansallismielisistä toiveista voi 

hiukan yksinkertaistaen tiivistää muotoon: venäläisik-

si emme halua tulla, olkaamme siis länsimaalaisia. Mutta 

miten? Lähdemme etsimään vastauksia kävelemällä Täh-

titorninmäkeä alaspäin.

Paluu Ruotsin yhteyteen oli 1800-luvun loppuun men-

nessä hiipunut pienten piirien haaveeksi. Entinen suur-

valta Ruotsi oli joutunut voimistuvan Venäjän kanssa vuo-

Erillishakaristi
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sisatojen ajan toistuviin sotiin ja jäänyt niissä yhä enem-

män alakynteen. Ranskasta tai aikakauden mahtivaltios-

ta Britanniasta ei myöskään löytynyt kaivattua selkä nojaa. 

Vähitellen suomalaisten huutoon alkoi vastata Saksa.

Itämeri oli yhdistänyt jo aikaisemmin. Sen pohjoiselta 

rannalta monet saksalaiset kauppiaat olivat löytäneet ko-

din ja perheen. Pian saksalaisuudesta tuli vuosikymmen-

ten ajaksi tärkein länsimaalaisuuden mittapuu Suomessa.1

Saksan vuonna 1871 yhdistynyttä valtakuntaa edel-

täneistä ruhtinaskunnista Suomelle tärkein oli Itämeren 

rannikolle levittäytynyt Preussi. Sen merkitystä voi pohtia 

astellessa alas Tähtitorninmäen kaarevaa kävelytietä. Tie 

on nimetty suomalais-preussilaisen tähtitieteilijän Fried-

rich Argelandin mukaan.2

Tien vierustan istutuksien esikuvana oli Berliinin kau-

punginpuutarhurin oppikirja, jonka mukaisia kaarevia kä-

velyteitä on maailmalla toisinaan kutsuttu saksalaisen pe-

rinnerinkelin mukaisesti myös ”pretzel-poluiksi”.3 Tähti-

torninmäen kävelyteissä voikin hiukan pinnistäen nähdä 

rinkelimäisyyttä.

Tien alapäässä vastaan tulee Saksalainen kirkko. Vuon-

na 1864 rakennetulle kirkolle oli tarvetta esimerkiksi Hel-

sinkiin muuttaneiden kauppiasperheiden vuoksi. Näihin 

kuului Kauppatorin laidalle myymälän avannut muuan 

lyypekkiläistaustainen kauppias Georg Frantz Stockmann 

perheineen.4
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Voimistuneen Saksan valtakunnan merkitys nytkäh-

ti Suomessa uudelle tasolle puoli vuosisataa kirkon val-

mistumisen jälkeen. Opiskelijapiireissä syntyi vuonna 

1914 jääkäriliike, jonka tavoitteena oli Suomen irrottami-

nen Venäjästä. Keskeisenä keinona oli sotilaskoulutuk-

sen hankkiminen maailmansotaan ryhtyvässä Saksassa.

Ensimmäistä ja toista maailmansotaa voi tarkastella 

Saksan kamppailuna siitä, voisiko se nousta Britannian 

jälkeen maailmanjärjestelmän johtavaksi valtioksi. Omalla 

tutkimusalallani sellaista valtiota kutsutaan yleensä hege-

moniseksi. Maailmansotien lopuksi Yhdysvallat veti hege-

moniakisassa vuosikymmenten ajaksi pisimmän korren. 

Sitä ennen moni pani paljon likoon Saksan puolesta, myös 

Suomessa. Jälkikäteen on helppo todeta, että tuli veikattua 

väärää hevosta. Vaikka esimerkiksi koulujen kieltenope-

tuksessa englanti syrjäytti pian toisen maailmansodan jäl-

keen saksan aiemman valta-aseman, yhteys Saksaan on 

säilynyt Suomessa suhteellisen vahvana.

Onko Suomi kenties jopa maailman saksalaisystävälli-

sin maa? Ainakin poliittisen historian emeritusprofesso-

ri Seppo Hentilän mukaan näin on ollut viimeisen sadan 

vuoden ajan ja on vieläkin.5 Asiaa selvittääkseni kutsuin 

palkitun saksalaistutkijan Silke Trommerin pitämään pu-

heen eräällä kävelylläni Saksalaisen kirkon luona.

Trommer yhtyi Hentilän arvioon. Hän näki maidemme 

välillä myös eroja. Suomessa väitöskirjatutkijanani vuosia 
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viettänyt Trommer kertoi tulevansa maasta, jossa kansal-

lisen historian varjopuolia pohditaan pakkomielteisesti. 

Suomessa hän oli kohdannut maan, jossa historian var-

jopuolista vaietaan yhtä pakkomielteisesti. Väinö Linnan 

kirjojen avulla hän oli lopulta huomannut, että vaikene-

minen ei kuitenkaan ollut täydellistä.

Saksassa historian vaikeiden asioiden käsittelyyn on 

kehitetty termi Vergangenheitsbewältigung. Sana on niin 

vaikea, että en osaa edes lausua sitä kunnolla. Myös sen 

suomentaminen on hankalaa. Kävelyilläni olen käyttänyt 

sen yleisintä suomenkielistä versiota menneisyydenhallinta.  

Hentilä on tosin huomauttanut, että käännös ei ehkä ole 

paras mahdollinen. Hänen mukaansa termi tarkoittaa sitä, 

kuinka vaikean menneisyyden kanssa ”voidaan ylipäätään 

tulla toimeen niin, että päästään sen kanssa sinuiksi”.6 

Kävelyideni yhtenä tavoitteena voikin pitää sinunkaup-

pojen tekemistä kansallisen historian hankalien kääntei-

den kanssa.

Vaikka historian häpeäpilkkujen käsittely on Suomes-

sa ollut usein vaivalloista, ylpeyden aiheita on muistel-

tu mieluusti. Toisen maailmansodan alla niihin kuuluivat 

ensimmäisen maailmansodan aikaiset saksalaisyhteydet. 

Saksalaisen kirkon taakse pystytettiin vuonna 1939 muis-

tomerkki saksalaissotilaille, jotka olivat taistelleet Suomen 

sisällissodassa. Osa heistä upposi höyrylaivan mukana Itä-

mereen kotimatkallaan samana vuonna. Muistomerkin si-
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jainti on sikälikin osuva, että moni vuonna 1918 Suomes-

sa oleskellut saksalaissotilas oli majoittunut kivenheiton 

päässä olevaan Kaartin kasarmiin.7

Suomen sisällissodassa oli monia maailmanpoliittisia 

ulottuvuuksia. Valkoiset saivat Suomeen palanneiden jää-

käreiden lisäksi tulitukea saksalaisilta joukko-osastoilta. 

Huhtikuun 1918 alussa Saksan kymmentuhatpäinen Itä-

meren divisioona nousi maihin Hangossa.8 Kahden viikon 

kuluessa saksalaiset olivat vallanneet Helsingin punaisilta. 

Saksan ja Venäjän maaliskuussa solmiman Brest-Litovskin 

rauhansopimuksen mukaisesti Helsingissä olleet venäläis-

joukot vetäytyivät taisteluitta meriteitse itään.

Marjaliisa ja Seppo Hentilän mukaan Suomesta oli 

vuonna 1918 hyvää vauhtia tulossa Saksan siirtomaa.9 

Saksaa kiinnostivat sekä Suomen ”hyödyntäminen soti-

laskansana” että ”mittaamattomat metsävarat, kosket ja 

malmit”.10 Uusi kauppasopimus antoi Saksalle melko va-

paat kädet sekä Suomen ulkomaankauppaan että luon-

nonvaroihin.

Saksa oli tullut mukaan eurooppalaisten kilpailuun 

kaukaisista siirtomaista hiukan jälkijunassa.11 Afrikan 

1800-luvulla suoritetussa kolonialistisessa jaossa sille jäi 

lähinnä nykyisen Namibian alue. Sen sijaan Saksa pyrki 

1900-luvun alkuvuosikymmeninä innokkaasti hankki-

maan uusia valloituksia eri puolilta Itä-Eurooppaa. Sa-

mankaltainen kiinnostus kohdistui myös Suomeen.
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Hetken aikaa jopa Suomen päätyminen saksalaisen 

kuninkaan hallintaan näytti todennäköiseltä. Sisällisso-

dan jälkeen Suomessa kaivattiin vakautta. Valkoisten liit-

tolainen Saksa nähtiin ulkopoliittisesti parhaaksi tulevan 

hallitsijan kotimaaksi, sillä Saksaa pidettiin turvallisuu-

den takaajana Venäjän uhkaa vastaan. Esimerkiksi tule-

va presidentti Juho Kusti Paasikivi uskoi Venäjän hyök-

käävän tulevaisuudessa ”yhtä varmasti kuin syksy ja tal-

vi seuraa kesää”.12

Saksa hävisi ensimmäisen maailmansodan, eikä ku-

ningas ehtinyt astua suomalaiselle valtaistuimelleen. 

Myöhemmin toisen maailmansodan jälkeen aiemmat sak-

salaisyhteydet pyrittiin selittämään parhain päin, Suomen 

kansallisten erillispyrkimysten kautta. Tällaisten tulkin-

tojen mukaan Saksaan toisessa maailmansodassa monin 

tavoin kytkeytynyt Suomi kävi erillissotaa. Sittemmin 

historiantutkimus on ravistellut käsityksiä erillissodas-

ta, mutta eräs toinen erillismyytti on jäänyt vähemmälle 

huomiolle. Kävelymme tässä vaiheessa avautuu tilaisuus 

pohtia tulkintoja erillishakarististä.13

Tähtitorninmäen saksalaismuistomerkissä on pieni 

laatta. Laatassa on merkki, joka hätkähdyttää monia käve-

lyilläni mukana olleita ulkomaalaisia. Onko se siis natsien 

tunnetuksi tekemä hakaristi, oikea Hakenkreuz?

Laatan hakaristin hakaset ovat hiukan lyhyemmät kuin 

Saksan kolmannen valtakunnan symbolilla. Silti monet 
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vierailevat kävelijät mieltävät sen samaksi merkiksi, jota 

natsit käyttivät. Kerron yleensä heille, että esimerkik-

si Akseli Gallen-Kallela omaksui hakaristin käytön kan-

sallisromanttisen öljyvärimaalauksensa Aino-tarun ke-

hyksissä jo vuonna 1891. Osa kävelijöistä onkin päässyt 

kanssani tutustumaan tähän Suomen Pankissa sijaitse-

vaan maalaukseen, kun pääjohtaja Erkki Liikanen on ys-

tävällisesti avannut meille pankkinsa ovet.

Suomen asevoimiin hakaristi tuli alun perin ruotsalai-

selta kreiviltä, jonka onnenmerkki se oli. Kreivi Eric von 

Rosen lahjoitti Suomen valkoiselle armeijalle maaliskuus-

sa 1918 sen ensimmäisen lentokoneen ja maalautti koneen 

kylkeen sinisen hakaristin. Saksan natsipuoluetta ei sil-

loin ollut vielä olemassa. Von Rosen oli ilmeisesti löytänyt 

hakaristin koulupoikana Gotlannin viikinkiaikaisista rii-

mukivistä. Kyse on siis siinä mielessä selkeästi erillisha-

karististä, että sen historialliset juuret ovat ei-saksalaiset. 

Monissa kulttuureissa hakaristi on ollut auringon symbo-

li. Itsekin olen törmännyt siihen japanilaisissa ja intialai-

sissa temppeleissä. Hakaristin poliittista nykymerkitystä 

arvioi taessa on hyvä huomata, että Intiassa sitä näkee toisi-

naan väkivaltaisten äärinationalistien mielenosoituksissa.

Von Rosenin vaimon sisko meni 1920-luvun alussa nai-

misiin Saksan natsipuolueessa myöhemmin merkittäviin 

asemiin nousseen Hermann Göringin kanssa. Sehän ei it-

sessään todista vielä paljoakaan mutta antaa vihjeen siitä, 
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että viehtymys hakaristiin yhdisti joitakin kansallismie-

lisen oikeiston suuntauksia eri puolilla pohjoista Euroop-

paa. Von Rosenista itsestään tuli myöhemmin keskeinen 

hahmo ruotsalaisessa kansallissosialismissa.14

Totuus hakaristin historiallisista juurista on tutkimisen 

arvoinen asia. Tällä kävelyllä keskitymme kuitenkin sen 

suomalaisen käytön merkityksiin nykyaikana ja mahdol-

lisissa lähitulevaisuuksissa. Nykyisin hakaristi on Suomen 

ilmavoimien esikunnan ja Ilmasotakoulun virallinen tun-

nus ja näkyvästi esillä niiden virallisilla kotisivuilla. Haka-

ristin voi nähdä myös Karjalan lennoston lipuissa vaikka-

pa Puolustusvoimain lippujuhlan paraatissa.

Ilmavoimissa nykyisin käytetyn hakaristin saman-

kaltaisuus natsimerkin kanssa on silmiinpistävämpi kuin 

Tähtitorninmäen muistomerkissä. Ilmavoimien merkin 

hakojen pituus on sama kuin natseilla. Hakaristeistä nä-

kee joskus myös peilikuvia, joissa hakaset osoittavat vas-

tapäivään. Itse asiassa olen tavannut lukuisia suomalaisia, 

joiden mielissä elää sellainen erikoinen valemuisto, että 

ilmavoimien nykytunnus ja natsimerkki olisivat toisten-

sa peilikuvia. Sitä voisi kenties tulkita tavaksi torjua ikä-

vä historiallinen yhteys muistamalla asia väärin. Asialla ei 

sinänsä ole kovin suurta merkitystä, mutta natsimerkissä 

ja Suomen ilmavoimien tunnuksessa suunta on kuitenkin 

yleensä sama. Eroja voi havaita värien käytössä ja siinä, että 

useimmiten natsimerkki on aseteltu seisomaan kärjellään.
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Pohtiessani kävelyilläni hakaristin käyttökelpoisuutta 

suomalaisten ensireaktio on toisinaan se, että kyse oli-

si vain pyrkimyksestäni kyseenalaistaa maanpuolustus-

henkeä. Ajoittainen julkinen keskustelu on yleensä aset-

tunut juuri tähän uomaan. Kysymykset hakaristin käy-

tön järkevyydestä kuulostavat moneen kansallismieli-

seen korvaan samanlaiselta mädätykseltä kuin epäilyk-

set vaikkapa uusien hävittäjähankintojen hyödyllisyy-

destä. Kyse on kuitenkin hyvin erilaisesta asiasta. Sitä 

maanpuolustuksen ystävienkin olisi järkevää pysähtyä 

hetkeksi pohtimaan.

Koska hakaristi on Suomessa puolustusvoimien käy-

tössä, on luontevaa kysyä, minkälaista maanpuolustuk-

sellista hyötyä siitä on. Minkälaisen viestin sen käyttö voi 

antaa tulevaisuuden mahdollisissa konflikteissa? Hakaris-

tin sotilaskäytön yhteydessä on mielestäni järkevää aja-

tella, että historialliset mielikuvat hakaristin aiemmasta 

käytöstä moderneissa asevoimissa ovat olennaisempia 

kuin se, miten sitä on käytetty muinaisissa uskonnoissa. 

Symbolien tärkein merkitys ei ole suoraan johdettavissa 

niiden varhaisimmasta alkuperästä.

Turvallisuuspoliittisissa keskusteluissa on viime vuo-

sina puhuttu aiempaa enemmän viestinnän roolista. Va-

lemediat, trollit ja infosodat ovat riskiarvioiden vakiosa-

nastoa. Kuten tämän kirjan avausluvussa tuli esiin, mi-

nulla on niistä erityisesti Venäjän suhteen myös omakoh-
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taista kokemusta. Mieleeni tuleekin monenlaisia mah-

dollisia tilanteita, joissa infosodan myötävaikutuksella 

Suomen asevoimien hakaristitunnuksia voitaisiin tulkita 

tarpeettoman epäystävällisesti. Vaikka hakaristiä käyte-

tään vain pienessä osassa Suomen asevoimia, kriisitilan-

teessa joku voi tehdä siitä kiusallisen suuren asian.

Natsisymboleihin liittyy ikäviä mielleyhtymiä mahdol-

listen konfliktirintamien eri puolilla. Suomessa pohditaan 

paljon sitä, tuleeko joku hädän hetkellä avuksi. Hakaristin 

luomat mielikuvat saattavat joissakin tilanteissa herättää 

outoja epäilyksiä. Niitä voi olla nopeasti etenevissä kriiseis-

sä vaikea hälventää valistamalla muita oman hakaristim-

me erillisjuurista. Kyse ei ole pelkästään siitä, että Venäjän 

valtio pyrkii toisinaan luomaan mielikuvia joidenkin naa-

purimaidensa oletetusta fasistisuudesta. Sitäkin olennai-

sempaa voi olla se, miten asia näyttäytyy esimerkiksi Sak-

sassa tai Ranskassa.

Hakaristin käytön viestinnällinen haitta ei tietenkään ole 

välttämättä valtava. Voisi kuitenkin olettaa, että maanpuo-

lustuksen ystävät haluavat sotavalmiuden olevan yksityis-

kohtia myöten tehokkaaksi viritetty. Lienee siis järkevää ar-

vella, että joku suomalainen sotilaspäättäjä on harkinnut ha-

karististä olevan ainakin jotain maanpuolustuksellista hyö-

tyä nyt ja tulevaisuudessa. Olen yrittänyt eri tavoin kysellä, 

mitä tämä hyöty voisi olla. Vastauk set ovat olleet vähissä.

Sen sijaan ilmavoimien hakaristisymbolien puolustajat  
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ovat vedonneet olettamaansa tietämättömyyteeni haka-

ristin suomalaiskansallisista juurista. Tai sitten vain sii-

hen, että kansallisia symboleita ei saa sorkkia. Facebook- 

seinälläni käydyssä julkisessa keskustelussa prikaatiken-

raali Pekka Toveri sanoi ”ihan periaatteesta” vastusta-

vansa ajatusta, että vanhoja symboleja pitäisi muuttaa sen 

vuoksi, että joku voi pahastua. Kun Euroopan unionin si-

sällä nousee ajoittain pientä keskustelua siitä, pitäisikö 

hakaristin käyttöä rajoittaa, osa suomalaisista suhtautuu 

siihen kuin oletukseen käyrien kurkkujen kieltämisestä.

Puolustusvoimissa informaatiosotaa tutkiva Saara Jan-

tunen vastasi pohdintaani sanoen, että ”joukot seuraavat 

symboliaan taisteluun”. En ole kuitenkaan toistaisek-

si nähnyt vakuuttavaa analyysiä siitä, onko nimenomaan 

hakaristi sellainen symboli, joka kannustaa suomalaisia 

nuoria taistelemaan isänmaansa puolesta. Olenkin itse al-

kanut kallistua siihen arvioon, että maanpuolustuksessa 

hakaristin käytön helposti kuviteltavissa olevat mahdol-

liset haitat painavat enemmän kuin hyödyt, joita kukaan 

ei tunnu osaavan nimetä.

Kävelyilleni osallistuvat ulkomaalaiset ovat joskus ih-

metelleet, eikö Suomen maineikkaassa peruskoulussa 

opeteta mitään siitä, miten hakaristi maailmalla tulki-

taan. Eivätkö suomalaiset matkusta lainkaan maailmalla, 

joku on tokaissut. Toiset saattavat pitää hakaristin erillis-

tulkintaa viehättävänä osoituksena siitä, miten eksootti-
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sen jääräpäisesti pohjoinen metsäkansa puolustaa symbo-

lia, jonka moni muu on hylännyt.

Missä määrin nationalismi on järkeilyn ulottumattomis-

sa olevia arvoja korostava uskonnonkaltainen oppi? Ilma-

voimien hakarististä käymissäni keskusteluissa siihen la-

dataan usein samankaltaisia tunteita kuin Lippulauluun, 

Suvivirteen tai joidenkin vanhojen rasististen sanojen käyt-

töön. Vaikka niiden käytöstä voisikin joissain tilanteissa 

myöntää olevan haittaa vaikkapa maanpuolustuksen te-

hokkuudelle tai uskonnonvapauden turvaamiselle, niitä 

on kaiken uhalla suojeltava.

Tässä piilee yksi kansallismielisyyden romanttisista 

houkutuksista. Järkeen perustuvat hyötynäkökulmat saavat 

väistyä, jotta kansallisia perinteitä ei tarvitsisi muuttaa. Täl-

laisen jääräpäisyyden tyydyttäminen on joillekin tärkeä osa 

suomalaisuutta. Samanlaista symbolien tai periaatteiden py-

hittämistä esiintyy myös monessa muussa nationalismissa.

Rationaalisia argumentteja kaihtava usko korkeimpiin 

haluihin sisältää kauniita piirteitä. Se on monen taiteelli-

sen, eroottisen tai uskonnollisen kokemuksen taustalla. Se 

voi toimia keskenään hyvinkin erilaisten poliittisten liik-

keiden käyttövoimana. Uskossa epärationaalisiin ihantei-

siin ei ole itsessään mitään pahaa. Samalla on kuitenkin 

hyvä tiedostaa, että niihin takertumisella voi olla myös hai-

tallisia seurauksia. Yksi sellainen toteutui hieman yli sata 

vuotta sitten Ranskassa.
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Ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä Ranskassa 

nousi keskustelua sotilaiden värikkäistä perinneasusteista. 

Uusiin sodankäynnin muotoihin tutustuneet toivat esiin, 

että siniset takit ja punaiset housut vaikeuttivat sotilaiden 

maastoutumista piiloon tarkka-ampujilta ja konekivää-

reiltä. Armeijan piirissä perinteen muuttamista vastus-

tettiin jyrkästi vetoamalla kansalliseen kunniaan. Punai-

set housut, c’est la France, sanoi entinen sotaministeri.15

Ikävä kyllä värikkäät vaatteet tekivät ranskalaisista 

helppoja kohteita sotakentällä. Saksalaisten konekiväärit 

ehtivät tappaa kymmeniä tuhansia punahousuja, ennen 

kuin järkiperusteet otettiin vakavasti ja Ranskan armeija 

vaihtoi asujensa väritystä.16

Parikymmentä vuotta myöhemmin hiukan saman-

kaltainen vastakkainasettelu nousi pienimuotoisempana 

esiin Suomessa. Sotilaallisen tehokkuuden ja kunniak-

kaan perinteen välinen jännite koski silloin nimenomaan 

hakaristiä.

Sotilaslentokoneiden suojaaminen maastoväreillä al-

koi yleistyä 1930-luvulla. Käytännöksi muodostui maala-

ta koneiden yläpinta esimerkiksi havumetsän väriseksi ja 

alapinta vaaleaksi. Siten koneen havaitseminen taivasta ja 

maata vasten olisi viholliselle hankalampaa. Suomen ilma-

voimien koneiden siipien yläpinnassa oli kuitenkin von Ro-

senilta periytynyt hakaristi, joka yhdessä valkoisen taus-

tavärinsä kanssa hankaloitti koneiden maastoutumista.
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Kysyin asiasta Erä-lehden päätoimittajalta Petri Kor-

hoselta, joka on aikoinaan ilmailutoimittajien yhdistyk-

sen jäsenenä haastattelut monia lentäjäveteraaneja. Osa 

1930-luvun ilmavoimien väestä oli hänen mukaansa huo-

lestunut siitä, että hakaristin vaalea ympyrä erottui tum-

mista siivistä tummaa maastoa vasten hälyttävän hyvin, 

oikein huutomerkkinä. Syksyn 1939 harjoituksissa, tal-

visodan alla, joissain suomalaisissa lentotukikohdissa in-

nokkaat mekaanikot olivatkin sutanneet hävittäjäkoneista 

hakaristien valkoiset ympyrät piiloon. Pilottien kertoman 

mukaan ilmavoimien komentaja Jarl Lundqvist oli nähnyt 

tämän, suuttunut moisista viritelmistä ja määrännyt kan-

sallisuustunnukset ”reilusti näkyviin”.

On hankalaa arvioida, oliko ”reilusta näkyvyydestä” 

varsinaista haittaa ilmavoimien taistelukyvylle vuosina 

1939—1945. Sen jälkeen ilmavoimien koneissa maastou-

tuminenkin on joka tapauksessa otettu paremmin huo-

mioon. Hakaristin symbolisen käytön riskit ovat nykyi-

sin toisenlaisia.

Yksi kiusallinen tilanne koettiin vuonna 1962, kun 

Ranskan presidentti Charles de Gaulle sai maassaan vierail-

leelta Urho Kekkoselta Suomen Valkoisen Ruusun ritari-

kunnan suurristin. Akseli Gallen-Kallelan suunnitteleman 

kunniamerkin ketjua koristivat hakaristit. Kunniamerkin 

luovuttamisen jälkeisellä vastaanotolla herätti huomio-

ta se, että de Gaulle oli piilottanut ketjun takkinsa alle.17
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Kekkonen määräsikin pian, että ketju oli uusittava. 

Seuraavana vuonna kunniamerkin hakaristit korvattiin 

kuusenhavukoristeilla. Siinä tilanteessa maailmanpoliit-

tinen maineharkinta painoi enemmän kuin takertuminen 

kansalliseen perinnesymboliin. Episodi on myös yksi osoi-

tus valikoivasta historiallisesta muistista. Kun suomalaisen 

hakaristin nykykäytön puolustajat sanovat, että perinnet-

tä ei koskaan tulla muuttamaan, heiltä unohtuu, että pe-

rinnettä on muutettu ennenkin.

On toki mahdollista, että suomalainen selitys erillis-

hakaristin juurista on vihdoin omaksuttu maailmalla niin 

hyvin, että kiusallisia tilanteita ei enää tule. Kunniamerk-

kien pienissä metallipaloissa lyhythakainen risti ei ehkä 

herätä juurikaan huomiota. Ilmavoimien lipuissa ja verk-

kosivuilla tunnus luo näkyvämpiä mielikuvia menneestä 

aseveljeydestä. Mielikuvien epäreiluus ei riitä tekemään 

niitä tyhjiksi.

Olen kuullut hakaristin käytön puolustajien toisinaan 

kysyvän, miksi meidän pitäisi välittää siitä, kiukuttaako 

sen käyttö venäläisiä. Onhan sielläkin sirppi ja vasara usein 

esillä. Venäjän nostaminen tässä valossa esiin saattaa luoda 

mielikuvan siitä, että hakaristin käyttö ikään kuin asemoi 

Suomea länteen. Esimerkiksi Länsi-Euroopasta katsoen 

hakaristi ei aina kuitenkaan vaikuta kovin länsimieliseltä. 

Tiukan paikan tullen sen käytöstä saattaa seurata huomat-

tavasti ikävämpiäkin asioita kuin de Gaullen närkästys.
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