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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus Lenin-koulun suomalaisista on Stalinin kauden Neuvostoliiton, Kommunistisen internationaalin sekä suomalaisen kommunismin
historiaa. Etenkin 1930-luvun osalta se on häviäjien historiaa, sillä terrorivuosina Lenin-koulu lakkautettiin ja suomalainen kommunismi
Neuvostoliitossa lyötiin maan rakoon. Toisen maailmansodan jälkeen neuvostokoulutetuilla oli nostetta: jos Suomesta olisi tullut
kansandemokratia, he olisivat muodostaneet uuden ”demokraattisen” hallinnon sisäpiirin.
Lenin-koulun suomalaiset vaikuttivat suomalaisen kommunismin kahdessa kotimaassa, Neuvostoliitossa ja Suomessa. Opiskelijat tulivat yleensä
Suomesta, jonka puoluetyöhön heidät pyrittiin palauttamaan koulutuksen jälkeen. Lenin-koulun suomalaisen sektorin opettajat olivat Suomen
kommunistisen puolueen (Skp) johtavia emigranttikommunisteja. Suomalaisten pääjoukon opiskelua Moskovassa sävytti kapitalismin
maailmanlaajuinen kriisi ja sosialismin rakentaminen neuvostomaahan viisivuotissuunnitelmien tahdissa. Lenin-koulun elinkaari (1926–1938) on
jokseenkin yhteneväinen Stalinin valtajärjestelmän luomis- ja vakiinnuttamisvaiheen kanssa.
Moskovan kansainvälisessä Lenin-koulussa opiskeli yhteensä 141 suomalaiskommunistia. Lenin-koulun tavoitteena oli kouluttaa
kommunistipuolueiden johtoon työntekijöitä, jotka olisivat sisäistäneet bolševikkien arvot, menetelmät ja kurikäsitykset. Lenin-koulusta
valmistui ammattivallankumouksellisia, mutta vallankumouksellisuuden sisällöt vaihtelivat. Tutkimuksessa arvioidaan Lenin-koulun
koulutuskokemuksen vaikutuksia suomalaisiin, jotka Suomessa yleensä päätyivät toiseen totaaliseen laitokseen, vankilaan.
Lenin-koulussa opiskeltiin lähinnä marxismi-leninismin teoriaa, historia-aineita, poliittista taloustiedettä sekä stalinismin kampanjaluonteisempia
teemoja. Lukuvuoteen kuului puolue-elämän opiskelua sekä neuvostotasavaltoihin suuntautuneita praktiikkaretkiä, joilla tutustuttiin sosialismin
rakentamiseen käytännössä. Ideologisen vaikuttamisen pyrkimystä ei salattu: opiskelijoiden oli omaksuttava aikakautensa
ammattivallankumouksellisten stalinistinen identiteetti.
Lenin-koulu oli ideologian ja propagandan kyllästämä oppilaitos. Tutkimuksessa analysoidaan erityisesti historian käyttöä ideologisen
yhdenmukaistamisen ja vallan välineenä. Stalin puuttui henkilökohtaisesti puoluehistorian puutteisiin ja kirjoitutti lopulta kaikenkattavan
kommunismin käsikirjan. Intervention vaikutuksia arvioidaan sekä Lenin-koululla että suomalaiskommunistien keskinäisissä välienselvittelyissä.
Tutkimuksessa kuvataan suomalaisten opiskelua ja puolue-elämää Lenin-koululla sekä sen ulkopuolella mahdollisimman ”matalalla”
ruohonjuuritasolla. Henkilökohtaisen ja poliittisen välistä rajanvetoa analysoidaan kartoittamalla Lenin-koulun suomalaisten tunnevaltaisia,
intiimejä ja ruumiillisia kokemuksia.
Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten vaiheita opiskelujakson ja Lenin-koulun lakkauttamisen jälkeen. Opettajista eniten huomiota saa Yrjö
Sirola, Skp:n ”kaaderien isä”. Stalinin terrorin uhreiksi valikoituivat lähinnä opettajat sekä neuvostomaahan asettuneet entiset opiskelijat.
Neuvostokoulutuksella oli painoarvoa Skp:ssä toisen maailmansodan jälkeisellä kaudella, mutta Lenin-koulun opeilla ei kyetty edistämään
vallankumousta Suomessa.
Tutkimuksen pääotsikko ”Stalinismin lyhyt kurssi” kiteyttää tulkinnan Lenin-koulusta Stalinin kauden ideologisen yhtenäisyyden opinahjona.
Toisaalta siihen sisältyy väite stalinistisen koulutuksen keskeneräisyydestä, mikäli kurssitus Lenin-koululla jäi yhteen vuoteen.
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