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Olympiakisojen avajaiset ovat poliittisesti 
latautunut tapahtuma. Avajaisista on kehittynyt 
näytös, joka ilmentää postmodernia olympia-
henkeä: isommin, rahakkaammin, viihteel-
lisemmin. Olympialiikkeen historian aikana 
muovautuneet rituaalit yhdistyvät avajaisissa 
järjestäjien lavastamaan showmaailmaan.

Ateenassa vuonna 1896 järjestettyjen nykyajan ensim
mäisten olympiakisojen avajaiset pidettiin Kreikan itse
näisyyspäivänä. Tilaisuuteen osallistui Kreikan kuningas 
Yrjö I, joka julisti kisat avatuiksi. 

Valtionjohtajan saapuminen on osa virallista ohjelmaa. 
Valtakunnankansleri Adolf Hitlerin tulo Berliinin olym
piastadionille on avajaishistorian näyttävin. Hitler käveli 
areenalle maratonportista. Richard Wagnerin Huldigungs
march soi täpötäyden katsomon tervehtiessä Johtajaa käsi 
ojennettuna natsitervehdykseen. Hän sai juoksuradalla 
pikkutytön ojentamat tervetuliaiskukkaset ennen kuin 
nousi aitioonsa seuraamaan avajaisia. Hitler oli alun pe
rin suhtautunut epäillen olympiakisojen järjestämiseen. 
Propagandaministeri Joseph Goebbels vakuutti kuitenkin 
hänet hankkeen näytösarvosta, jonka kansallissosialisti
nen Saksa ulosmittasi täysimääräisesti. 

Vakavasti sairaan Neuvostoliiton kommunistisen puo
lueen pääsihteeri Leonid Brežnevin tuloa ei sen sijaan 
näytetty. Huonokuntoinen Brežnev tervehti yleisöä aitios
ta ja näkyi tuon tuosta televisiokuvissa osoittamassa suosi
ota avajaisohjelmalle. Kuningatar Elisabet II:n saapumis

ta Lontoon vuoden 2012 olympiakisoihin pohjusti video, 
jolla James Bond (Daniel Craig) saattoi hänen majesteet
tinsa Buckinghamin palatsista helikopteriin. Olympia
stadionin yläpuolella kuningatarta esittävä sijaisnäytteli
jä hyppäsi Bondin seuraamana stadionin viereen. Hetken 
päästä Elisabet II ilmestyi aitioon.

Kansakuntien marssi on ollut avajaisten ohjelmassa 
Ateenan vuoden 1906 kisoista lähtien. Tuolloin areenalle 
marssivat 20 valtion joukkueet. Rio de Janeiron avajaisis
sa oli edustettuna 206 kansakuntaa. Avajaismarssin ver
tauskuvallinen merkitys on suuri. Suomen joukkue pääsi 
vuoden 1908 olympiakisoihin ”urheilukansakuntana” yh
dessä Australaasian (Australia ja UusiSeelanti), Böömin, 
EteläAfrikan ja Kanadan kanssa. 

Tukholmassa 1912 Suomen saapumisesta stadionille 
tuli poliittinen manifesti. Joukkue jättäytyi kauaksi Venä
jän joukkueesta, jonka perässä sen oli määrä marssia. Li
säksi joukkue käytti helsinkiläisen ruotsinkielisen nais
voimisteluseuran lippua vastoin järjestäjiltä saamiaan 
ohjeita. Lippu poistettiin venäläisten vaatimuksesta, mikä 
herätti enemmän huomiota kuin lipun käyttö. Lisäksi suo
malaisessa muisteluperinteessä annettiin ymmärtää, että 
areenalta olisi viety valtiolippu, jota Suomella ei edes vi
rallisesti vielä ollut.

Marssin päätyttyä seuraa rauhankyyhkyjen vertaus
kuvallinen vapauttaminen. Oikeita kyyhkysiä käytettiin 
viimeisen kerran Barcelonassa vuonna 1992. Tämän jäl
keen järjestäjämaan valtionjohtaja avaa kisat. Adolf Hit
ler ja kuningatar Elisabet II ovat ainoat valtionjohtajat, 
jotka ovat julistaneet kahdet kisat avatuiksi. Hitler avasi 

Olympiakisojen 
avajaisissa väreilee 

politiikka

Rion vuoden 2016 olympiakisojen avajaiset pidettiin Maracana-stadionilla. Kuva: Wikipedia
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GarmischPartenkirchenin talvikisat ja Berliinin kesäki
sat. Kukaan muu johtaja ei ole avannut sekä talvi että ke
säkisoja. Elisabet II toimi Lontoon lisäksi Montrealin vuo
den 1976 kesäkisojen avaajana.

Avaussanoja seuraa olympialiikkeen perustajan Pier-
re de Coubertinin suunnitteleman olympialipun juhlava 
nosto. Ohjelmaan kuuluu myös olympiahymni. Kansain
välinen olympiakomitea nimesi vuonna 1958 kreikkalais
ten Spyrídon Samáraksen säveltämän ja Kostís Palamák-
sen sanoittaman hymnin olympiakisojen viralliseksi 
sävelmäksi. Hymni oli kuultu Ateenan vuoden 1896 olym
piakisoissa. Vuosina 1900‒1956 oli käytössä kisoihin erik
seen sävelletty hymni.

Soihtuviesti voi syttyä poliittiseksi
Olympiatuli on KOK:n virallisen tulkinnan mukaan syty
tetty ensimmäisen kerran Amsterdamissa vuonna 1928. 
Tuli paloi kuitenkin ilmeisesti jo Tukholman olympias
tadionin tornissa vuoden 1912 kisojen aikana. Olympian 
lehdosta Kreikasta alkava soihtuviesti edelsi ensimmäisen 
kerran Berliinin vuoden 1936 olympiakisoja. Tulen kuljet
taminen Kreikasta Bulgarian, Jugoslavian, Unkarin, Itä
vallan ja Tšekkoslovakian kautta Saksaan sopi erinomai
sesti kansallissosialistisen propagandan välineeksi. Idean 
oli kehitellyt juutalainen arkeologi Alfred Schiff, joka kuu
lui olympiakisojen järjestelykomitean pääsihteerin Carl 
Diemin lähipiiriin. Ajatus toteutui Diemin johdolla.

Olympiatuli saapui Berliiniin Lustgartenissa ennen 
avajaisia pidettyyn HitlerJugendin juhlaan, johon osallis
tui 30 000 nuorta. Saksan pääkaupungin katujen vierus
tat pursuivat väkeä, joka seurasi olympiasoihdun matkaa. 
Olympiatulen sytytti stadionilla maileri Fritz Schilgen. 
Hänet oli valittu tehtävään arjalaisen rodun valioyksilö
nä. Olympiatuli paloi myös Berliinin keskustassa haka
ristilippurivistöjen keskellä.

Olympiatulen kuljettaminen Kreikasta Suomeen Neu
vostoliiton ja sen valtapiiriinsä liittämän ItäEuroopan 
kautta ei onnistunut Josif Stalinin aikakauden loppuvuo
sien epäluuloisissa tunnelmissa. Tuli matkasi ensimmäi
sen kerran lentokoneessa Kööpenhaminaan, josta soihtu
viesti kulki Tanskan ja Ruotsin kautta Suomeen. Soihdun 
kulku Helsinkiin oli suuren kansallinen juhlan aikaa.

Erityisen voimakkaasti politiikka kytkeytyi Pekingin 
olympiakisoja edeltäneeseen soihtuviestiin. Kiina halu
si järjestää suurimman ja mahtavimman viestin, ja soih
tu matkasikin maapallolla yli 137 000 kilometrin matkan. 
Tulen kulkua leimasivat lukuisat Tiibetin miehitystä vas
tustavat mielenosoitukset länsimaissa.

Olympiatulen sytyttäjän valinnalla järjestäjämaa on 
halunnut välittää poliittisen tai kulttuurisen viestin. Paa-
vo Nurmen juoksun Helsingin olympiastadionille soihtu 
kädessä on tulkittu olleen suomalaisten piikki suurjuoksi
jan ammattilaiseksi julistamisessa keskeisesti toimineelle 
KOK:n puheenjohtajalle J. Sigfrid Edströmille. Paljon sy
vällisempi merkitys oli Tokiossa kunnian saaneen Yoshi-
nori Sakain valinnassa viimeiseksi soihdunkantajaksi. 
Hän oli syntynyt Hiroshimassa 6. elokuuta ‒ samana päi
vänä, jolloin yhdysvaltalaiset pudottivat kaupunkiin maa
ilman ensimmäisen atomipommin. Los Angelesissa tulen 

sytytti Roomassa vuonna 1960 kymmenottelun olympia
kultaa voittanut Rafer Johnson, joka oli tehtävässä ensim
mäinen juuriltaan afrikkalainen. Soulissa vuonna 1988 
soihdun toi stadionille Berliinin vuoden 1936 olympiama
ratonin voittaja Sohn Kee-chung, joka oli joutunut japa
nilaismiehityksen vuoksi kilpailemaan nimellä Kitei Son.  
Hän hyppeli stadionilla riemusta soihtua kuljettaessaan.

Sydneyssä 2000 soihdun toi pyörätuolissa Melbournen 
olympiakisoissa 1956 kolme kultamitalia voittanut pika
juoksija Bethy Cutbert, jota saattoi pikajuoksija Raelene 
Boyle. Soihtu kulki stadionilla neljän olympialaisissa me
nestyneen australialaisnaisen kuljettamana ennen kuin 
se päätyi Cathy Freemanille. Aboriginaali Freeman oli 
saavuttanut alkuperäiskansojen roolimallin aseman.  Hä
nen valitsemisensa olympiatulen sytyttäjäksi symbolisoi 
sovintoa alkuperäisasukkaiden ja Australian myöhemmin 
muuttaneiden välillä. Freeman voitti kisoissa 400 metrin 
juoksun. Hän on ainoa olympiatulen sytyttäjä, joka on sa
moissa kisoissa voittanut kultamitalin.

Kisajärjestäjät ovat halunneet jättää jäljen olympiahis
toriaan myös tulen sytyttämistavalla. Soulissa kolme tulen 
sytyttänyttä nuorta nousi tulimaljan äärelle hissillä. Bar
celonassa liekit leimahtivat jousiampujan ampumasta tu
linuolesta. Sydneyssä malja nousi veden alta Freemanin 
sytytettyä tulen. Hiihtäen olympiatuli on tuotu areenalle 
Oslon 1952 ja Sarajevon 1984 talvikisoissa.

Show saapuu Moskovaan
Moskovan olympiakisojen avajaiset olivat ensimmäinen 
suurimittainen show. Tukholmassa oli tosin nähty voi
misteluesityksiä ja Berliinissä oli järjestetty varsinaisten 
avajaisten jälkeen näytös. Avajaisjuhlalla sosialistinen 
suurvalta halusi korostaa voimaansa. Viesti vesittyi laaja
mittaisen boikotin vuoksi, kun Yhdysvallat ja monet sen 
liittolaiset jäivät pois kisoista Neuvostoliiton suorittaman 
Afganistanin miehityksen vuoksi. Avajaisohjelmaan kuu
lui avaruudesta saatu tervehdys kosmonauteilta. Reaali
sosialismin aikaa kuvasi hyvin Neuvostoliiton kansojen 
ystävyyden tanssi. Olympiastadionilla nähtiin myös pal
jon lapsia. Parhaiten mieleen jäi avajaisissa ylenpalttises
ti ruutuaikaa saanut kisamaskotti Mišhakarhu.

Talvikisoissa suurelliset avajaiset nähtiin ensimmäisen 
kerran Sarajevossa. Kaupunkiin oli koottu 20 000 nuor
ta eri puolilta Jugoslaviaa. Avajaisten yhtenä tarkoitukse
na olikin korostaa Jugoslavian sosialistisen liittotasaval
lan yhtenäisyyttä. Kahdeksan vuotta myöhemmin valtio 
oli hajonnut ja Sarajevo muuttunut sotatantereeksi.

Los Angelesin oli vastattava Moskovan heittämään ava
jaishaasteeseen. Amerikan innovaatiovoimaa alleviivasi 
stadionille lentänyt rakettimies. Populaarikulttuurin voi
masta kertoi se, että Tähtien sota elokuvien musiikin sä
veltänyt John Williams loihti avajaisiin olympiateeman, 
joka on jäänyt elämään. Katsomossa näkyi filmi ja tvtäh
tiä, kuten Brooke Shields, Kirk Douglas ja Linda Evans. 
Yhdysvaltalaiset selostajat Jim McKay ja Peter Jennings 
mainitsivat erikseen, että kisoja boikotoiva Neuvostoliit
to ei lähettänyt ohjelmaa avajaisista. He jatkoivat saaneen
sa tietää, että paljon väkeä oli suunnannut Tallinnaan kat
somaan avajaisia Suomen televisiosta. 
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Los Angelesin Yhdysvaltojen historiasta ammentanut 
show ylitti Moskovassa nähdyn ja antoi virikkeitä tulevil
le kisajärjestäjille. Kalifornian auringon alla nähtiin myös 
92 000 katsojan paikkansa alle sijoitetuilla kartonginpa
loilla muodostamat kaikkien osanottajamaiden liput, 
mikä löi kirkkaasti Moskovassa samalla menetelmällä to
teutetut kuviot. 

Los Angelesissa toteutetun seurauksena avajaisiin koh
distuvat odotukset kasvoivat entisestään, mikä on osal
taan kasvattanut olympiakisojen kustannuksia. Soulissa 
vuonna 1988 nähtiin laaja kirjo korealaista kulttuuria ja 
muun muassa stadionin nurmen laajuinen taekwondo
näytös. Sydneyssä show alkoi esihistoriallisesta ajasta ja 
alkuperäiskansat saivat paljon näkyvyyttä.

Rahaa ja vaivaa säästämättä toteutettujen Pekingin ava
jaisten yksi pääjuonteista oli kiinalaisen kulttuurin pitkä 
historia. Ohjelma teki myös selväksi, kuka Kiinaa johtaa. 
Maailman väkirikkaimman valtion eri kansojen edusta
jat kantoivat Kiinan lipun Kansanarmeijan sotilaille, jot
ka nostivat sen salkoon.

Lontoossa esillä oli Britannian moniarvoisuus ja elin
voima. Avajaiset esittelivät popkulttuuria ja toisaalta yh
teiskuntaa. Esillä oli muun muassa kansallinen terveyden
hoitojärjestelmä (National Health Service). Avajaiset eivät 
pyrkineet ylittämään Pekingissä nähdyn suurnäytöksen 
mittasuhteita, mikä oli linjassa Lontoon kestävää kehitys
tä korostaneiden järjestelyperiaatteiden kanssa. 

Rio de Janeiron kisoissa esillä olivat Brasilian alkupe
räiskansat ja ympäristöteema. Kriitikot muistuttivat, että 
avajaiset esittivät Amazonin alueen jättivaltion suhtautu
misen ympäristöön kaunistelevasti. Meriveden likaisuus 

Rion rannoilla kertoi konkreettisesti ympäristöongelmis
ta. Myös purettujen köyhien ihmisten asuin alueiden, fa
veloiden, kohtalo oli monen mielessä.

Kalleimmat avajaiset on nähty Sotšin talviolympia
kisoissa vuonna 2014, etenkin jos laskelmaan otetaan 
mukaan tapahtuman vaatima rakentaminen. Venäjän 
historiaa laveasti kuvannut show nähtiin avajaisia varten 
rakennetulla stadionilla. Kustannukset olivat jopa noin 
miljardia dollaria. Näytöksen ja olympiahuuman nostat
tamasta venäläisestä nationalismista Vladimir Putin haki 
vauhtia pian kisojen jälkeen toteutetulle Krimin valtauk
selle. Georgiaa hän oli jo ojentanut vuonna 2008 Pekingin 
olympiakisojen tarjoaman suojaverhon alla.

Digiajan leirinuotio
Maailmanlaajuisena tapahtumana avajaisten merkitys ko
rostui 1980luvulla kuvaus, lähetys ja televisiotekniikan 
kehityksen ansiosta. Avajaiset oli mahdollista lähettää jo 
maailmanlaajuisesti suhteellisen korkealaatuisesti. Brän
diään taloudellisesti voimallisesti hyödyntämään ryhtynyt 
olympialiike halusi saada lisää näkyvyyttä. Yksityisen ra
hoituksen turvin toimineet Los Angelesin kisajärjestäjät 
olivat tässä mielessä erinomainen yhteistyökumppani.

Olympiakisojen avajaiset ovat olleet 1980luvulta läh
tien tapahtuma, joka on koonnut maapallon asukkaat di
gitaalisen leirinuotion äärelle. Miljardiyleisö sulautuu 
muutaman tunnin ajaksi kuvitelluksi maailmalaajuisek
si yhteisöksi. 

Avajaisten merkitystä on korostanut olympialiikkee
seen kohdistunut kasvava arvostelu, jonka pontimena 
ovat olleet niin kalliit kisajärjestelyt kuin myös KOK:n 
korruptoineet toimintatavat. Avajaiset tempaisevat ylei
sön mukaansa ja pyyhkivät tehokkaasti pois olympialaisia 
edeltäneet kielteiset ajatukset. Show virittää ihmismielet 
olympiataajuudelle seuraamaan kilpailuja. Muuntautu
miskykyinen maailman suurin rituaali palvelee tehok
kaasti olympialiikettä.
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Olympiakisojen avajaisten 
runko
Olympiakisojen avajaisten ohjelmarungon määrit-
telee Kansainvälinen Olympiakomitea. Järjestäjät 
sovittelevat avajaisiin välttämättä sisältyvät osiot 
osaksi seremoniaa. Ohjelman vakio-osat on otettu 
avajaisten osaksi vähitellen. Ohjelman aloittaa 
tervetulotoivotus, jonka jälkeen järjestäjämaan val-
tionjohtaja saapuu. Valtiolippu nostetaan salkoon 
kansallislaulun soidessa. Valtionpää avaa kisat kaik-
kien joukkueiden tultua stadionille. Viralliset osat on 
liitetty ohjelmaan yli vuosisadan kuluessa.
1906 kansakuntien sisäänmarssi stadionille
1920 olympialippu; urheilijoiden vala; kyyhkyjen 
laskeminen lentoon (muuttuu symboliseksi vuoden 
1992 jälkeen)
1928 olympiatuli
1936 soihtuviesti
1960 alkuperäinen olympiahymni pysyvästi avajais-
ten osaksi
1972 toimitsijoiden vala
2012 valmentajien vala
2016 Olympiaseppele tunnustuksena merkittävästä 
toiminnasta olympialiikkeen hyväksi.
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