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760d.61/225: Telegram

The Minister in Finland (Schoenfeld) to the Secretary of State
HELSINKI, October 8, 1939—
6 p.m.
[Received 7 p.m.]
222. My telegram No. 218, October 6. Minister of Foreign Affairs [Mr. Erkko] informed me
late this afternoon that he had seen Soviet Minister today and that latter had expressed some
disappointment that the former was not proceeding to Moscow in person. Erkko had said in
reply that he could not do so without information as to the concrete proposals Soviet
Government had in mind for discussion. Soviet Minister had indicated only that Soviet
Government was interested in discussing its own security in the Baltic and its commercial
relations with Finland. Finnish Foreign Minister had made it entirely clear that his
Government was not prepared to enter into any discussion along the lines of the arrangements
just made with Estonia and Latvia. This conversation had not produced any further indication
of Soviet intentions but the Finnish Minister to Sweden would proceed to Moscow as planned
tomorrow night. Minister for Foreign Affairs said announcement would be made tonight of
proposed departure of special representative.
The Minister for Foreign Affairs said he proposed to make a démarche at Berlin for the sole
purpose of eliciting the German Government's attitude towards the present situation of
Finland vis-à-vis the Soviet Union and definitely not for the purpose of asking any aid
whatsoever. His inquiries of the German Minister here as well as at Berlin thus far had been
received with evidence of complete disinterest. But he desired to have formal confirmation of
such disinterest since it would make the situation clearer. In any case Finland had consistently
taken the position that it would maintain complete aloofness from the combinations of the
great powers and that it intended to remain absolutely neutral.
The Minister was evidently, weighing in his mind the possible limits of concession to Russia
because he raised the question whether Soviet Union would use force against Finland and also
whether, and if so, in what conditions active support could be counted on from Sweden.
He considered the situation very serious and I confirm my impression of the Finnish
Government's attitude outlined in my telegram No. 219 of yesterday.
Repeated to Moscow and Stockholm.
SCHOENFELD
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USA:n Suomen lähettiläs (Schoenfeld) ulkoministerilleen
HELSINKI, 8. lokakuuta, 1939
—6 ip.
[Vastaanotettu 7 ip.]
222. Sähkösanomani n:o 216, lokakuun 6. Ulkoministeri [Erkko] kertoi minulle tänään
myöhään iltapäivällä, että hän oli tavannut Neuvostoliiton lähettilään tänään ja tämä oli
ilmaissut jonkinlaista pettymystä siitä, ettei ulkoministeri itse ollut lähtenyt Moskovaan.
Erkko oli sanonut, että hän ei voi tehdä niin tietämättä, mitä konkreettisia ehdotuksia
neuvostohallituksella on mielessään. Neuvostoliiton lähettiläs oli maininnut vain, että
neuvostohallitus on kiinnostunut keskustelemaan omasta turvallisuudesta Itämerellä ja
kauppasuhteistaan Suomen kanssa. Suomen ulkoministeri oli tehnyt täysin selväksi, että
hänen hallituksensa ei ole valmiina minkäänlaisiin keskusteluihin sellaisista järjestelyistä,
joita on juuri tehty Viron ja Latvian kanssa. Keskustelu ei ollut tuonut mitään lisänäkemyksiä
Neuvostoliiton aikeista, mutta Suomen Tukholman lähettiläs tulee matkustamaan Moskovaan
huomenillalla, kuten on suunniteltu. Ulkoministeri kertoi, että tänä iltana annetaan ilmoitus
erikoisedustajan suunnitellusta lähdöstä.
Ulkoministeri sanoi, että hän on ehdottanut virallisen lausuman esittämistä ulkoministeriölle
Berliinissä yksinomaan siksi, että saataisiin selko Saksan hallituksen asenteesta nykyiseen
Suomien ja Neuvostoliiton väliseen tilanteeseen, mutta ei missään tapauksessa minkäänlaisen
avun pyytämiseksi. Hänen tiedustelunsa Saksan lähettiläältä täällä samoin kuin Berliinissä on
vastaanotettu ilmaisemalla täydellistä kiinnostuksen puutetta. Mutta hän halusi formaalisen
vahvistuksen tällaiseen kiinnostuksen puutteeseen, koska se selventää tilannetta. Joka
tapauksessa Suomi on johdonmukaisesti ottanut sen kannan, että se suhtautuu täysin
vieroksuen kaikenlaisiin suurvaltojen yhteenliittymiin ja aikoo pysyä aivan puolueettomana.
Ministeri punnitsi selvästi mielessään Venäjälle annettavien myönnytysten mahdollisia rajoja,
koska hän otti esiin kysymyksen, tulisiko Neuvostoliitto käyttämään voimaa Suomea vastaan
ja jos niin, millä ehdoilla aktiivista tukea voitaisiin laskea saatavan Ruotsista.
Hän piti tilannetta erittäin vakavana ja vahvistan vaikutelmani Suomen hallituksen asenteesta,
jonka hahmottelin eilisessä sähkeessäni n:o 219.
Toistettu Moskovaan ja Tukholmaan.
SCHOENFELD
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