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Pääkirjoitus

TuTkimusTen saToa ja paljon 
muuTakin TieToa

A ika usein vuosikirjallamme on ollut jo-
kin erityinen, kokoava teema, johon 

on luontevasti niveltynyt muutama keskei-
nen artikkeli kuvituksineen. Tällä kertaa 
vastaavan punaisen langan löytäminen voi 
olla vaikeampaa, sillä artikkeliosuus koos-
tuu erillisistä aiheista. Tutkijoiden tutkimus-
ten tuloksia esittelevät tiiviit tekstit istuvat 
kuitenkin hyvin vuosikirjan yhteisen nimen 
alle. Ne kaikki koskettavat tai vähintäänkin 
sivuavat mielenkiintoisilla jos kohta erilai-
silla tavoilla työn, työnteon, työväestön, 
työväenliikkeen toiminnan aihepiiriä, sitä 
laajaa yhteiskunnallisten kysymysten koko-
naisuutta, joka on vuosikirjan ja sen julkai-
sijatahojen oma toimintakenttä.

Eteenpäin on aina elävän mieli. Sattu-
vasti on todettu, ettei pelkästään peruutus-
peiliin tuijottamalla ole järkevää huristella 
eteenpäin. Mutta samalla: joskus on hyvä 
vähän vilkaista siihen peruutuspeiliinkin, ei 
se turha koriste ole autoissakaan. Vuosikir-
jassa tarkastellaan varsin paljon menneitä 
aikoja, historia-aiheita, jotta käsittäisimme 
mistä olemme tulossa ja millaisista oloista 
sekä minne ja millä tavalla olemme tästä 
päivästä suuntaamassa edelleen. On syytä 
myös huomata, että samalla hyvin monet 
aiheet, tekstit ja tutkimusten tiivistelmät 
ovat tässäkin vuosikirjan niteessä vahvasti 
kiinni ihan nykyhetkessä, omassa ajassam-
me. 

Alkuosan artikkeleissa hahmotellaan 
yhteiskunnan, tulkintojen ja asenteiden 
muuttumista, hyvin erilaisina esimerkkei-
nä Varkaus ja sähköinen viestintä. Kuvaus 
naisten työstä Forssan puuvillatehtaassa vie 
sotia edeltäville vuosikymmenille. Muissa 
artikkeleissa tarkastellaan eri aikakausia 
henkilöiden kautta: filosofian tohtori Ed-
vard Gylling saa kiintoisan esille noston 
Pääoman varhaisten suomennosten yhtey-
dessä, vähälle tutkimukselle jääneen presi-

dentti Lauri Kr. Relanderin eräitä piirteitä 
valotetaan ja lisäksi tarkastellaan kirjailija 
Pentti Haanpään ja kansansivistäjä Väinö 
Voionmaan elämäntyötä, näkemyksiä sekä 
merkitystä.

Vuosikirjan runko noudattelee hyväksi 
koettua muotoa. Jälleen kerran esitellään 
tiiviisti myös runsas joukko erilaisia opin-
näytteitä. Ne herättävät joka kerta suurta 
lukijoiden kiinnostusta. Ja ilahduttavan 
ahkerasti opiskelijat tekevätkin korkea-
kouluissa opinnäytteitä, jotka edelleen mo-
nella tavalla sivuavat julkaisun aihepiirejä. 
Ajankohtaiseen keskusteluun, ei niinkään 
tutkimukseen, liittyy myös muutamia kirjoi-
tuksia. Ystäväyhdistys esittäytyy ensi kerran 
vuosikirjan sivuilla.

Metsää on taas kaatunut paljon ennen 
kuin lukuisa joukko uutuuskirjoja on näh-
nyt päivänvalon ja löytänyt tiensä kirjakau-
pan tai kirjaston hyllylle. Kirja-arviot katta-
vat laajan, asiantuntevan ja monipuolisen 
kirjon ajankohtaista tutkimusta ja kirjalli-
suutta. Kokemuksesta tiedetään, että arvi-
ot luetaan tarkoin. Työväen erilaiset perin-
nelaitokset esittäytyvät oman otsikkonsa 
alla. Esittelyt sisältävät tuttua ja turvallista 
perustietoa, mutta aina myös jotain ihan 
uutta ja kutkuttavan kiinnostavaa. Paljon 
tapahtuu niin kotimaassa kuin kansainväli-
sessä yhteistyössäkin.

Kiitän lämpimästi kaikkia kirjoittajia 
sekä muuten vuosikirjan julkaisemises-
sa avustaneita henkilöitä ja tahoja erit-
täin hyvästä ja rakentavasta yhteistyös-
tä. Monia perinnelaitoksia ja yhdistyksiä 
edustavan toimituskunnan innostunut ja 
rakentava yhteishenki siivitti mainiolla 
tavalla koko ponnistusta. Toivotan antoi-
sia lukuhetkiä ja suotuisaa vuotta 2014.   

Tero Tuomisto 
päätoimittaja 
tero.tuomisto@kolumbus.fi
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j äniksen dokumenttielokuvan voi tulkita 
yhdeksi keskustelunavaukseksi paikalli-
suuden kysymyksistä. Mistään uudesta 

ilmiöstä ei ole kyse, sillä jo useiden vuosi-
kymmenten ajan sekä tutkijat että päätöksen-
tekijät ovat käyneet keskustelua paikallisista ja 
alueellisista identiteeteistä2. Entistä yleisem-
min on hyväksytty näkemys, että paikalliset 
identiteetit ovat tuotettuja konstruktioita3. 
Identiteettien lisäksi pohdintojen piiriin ovat 
kulkeutuneet myös kysymykset paikallisista 
imagoista ja julkisuuskuvista.

Yhteiskuntatutkijat ovat muutoksia jäsen-
täessään käyttäneet esimodernin, modernin 
ja jälkimodernin käsitteitä. Samansukuisesti 
on myös puhuttu maatalousyhteiskunnasta, 
teollisesta ja jälkiteollisesta yhteiskunnasta. 
Yhteiskuntamuutoksen myötä myös puhe 
paikallisuudesta on kokenut omat muutok-

sensa. Näin on tapahtunut myös tämän ar-
tikkelin tutkimuskohteessa, itäsuomalaisessa 
teollisuusyhdyskunta Varkaudessa.

Artikkelissani jäljitän niitä tulkintoja, joita 
Varkaudesta on esitetty eri aikoina. Muuttu-
via tulkintoja silmäillessäni katsahdan myös 
niihin toimijoihin, jotka ovat olleet avainase-
massa paikallisessa identiteettityössä. Lopulta 
pohdin myös sitä, millaisia intressejä paikalli-
suuden puhuntojen tuottamiseen on liittynyt. 
Hyvän lähtökohdan tarkastelulleni tarjoaa se, 
että olen ahertanut varkautelaisen paikallis-
tutkimuksen parissa lähes 30 vuoden ajan4.   

Teolliseksi Varkaudeksi

Varkaudesta ryhdyttiin puhumaan ja kirjoitta-
maan teollisena yhdyskuntana jo 1800-luvun 
jälkipuoliskolla. Syyttä näin ei menetelty, sillä 
Varkauden teollisuus kehittyi 1800-luvun lop-

Hannu itkonen 
professori, Jyväskylän yliopisto

Varkauden muuTTuVaT  
TulkinnaT ja kirjaVoiTuVaT  
TulkiTsijaT

Helmikuussa 2013 YLE esitti Matleena Jäniksen dokumentti-
elokuvan Jäniksenä Varkaudessa. Heti esityksen jälkeen sekä 
Warkauden Lehden yleisönosastossa että YLEn internetsivuilla 
virisi vilkas keskustelu dokumentin tulkinnoista.1

Artikkelit
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yläkuva: Varkauden Ahlströmin tehtaan työläisten työpäivä on päättynyt 1950-luvulla. Kuva kirjasta 
Varkaus 1929–1959. Varkaus varttuu ja vaurastuu (1958). alakuva: Työntekijät lopettelevat viimeistä 
työpäiväänsä Varkauden paperitehtaalla. Kuva julkaistu Warkauden Lehdessä 31.1.2011.  
Kuva: Tuire Punkki. Warkauden Lehti.
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pupuolella ripein askelin. 
Keskelle laajaa maaseutua 
muotoutunut yhdyskunta 
poikkesi muusta ympäris-
töstään. Paikkakunnasta oli 
tullut tunnettu itäsuomalai-
nen teollisuuskeskus, josta 
alettiin puhua ”ruukkina”.5

Savolaisen teollisuusyhdyskunnan nou-
sun havaitsivat myös ulkopuoliset. Zachris 
Topelius kuvaili vuonna 1873 ilmestyneessä 
Matkustus Suomessa -teoksessaan, kuinka 
Varkauden alueen vedet oli valjastettu teol-
lisuuden palvelukseen6. Minna Canth puo-
lestaan näki Varkauden Emilie Bergbomille 
lähettämässään kirjeessä teolliseksi keskuk-
seksi7. Canthin vuonna 1885 toteutuneen 
vierailun tunnelmat välittyivät Matti Kuusen 
arvion mukaan näytelmään Työmiehen vaimo ja 
kertomukseen Köyhää kansaa8. 

Myös lehtiin alkoi ilmestyä tekstejä, joissa 
Varkautta kuvattiin teollisena paikkakuntana. 
Nimimerkki Jukka laati 1887 Savo-lehteen 
värikkään kuvauksen Varkauden teollisis-
ta tapahtumista. Pannuverstaan pamauksia 
havainnollistaessaan Jukka kirjoitti, kuinka 
”parraita pamauksia kuultessa miesten silmät 
putkahtaa piästä ulos kuin ravulta”.9 Uusi 
Savo -lehdessä nimimerkki Työmies kertoi 
lukijoille Lehtoniemestä, jossa seisoo ”ko-
nepaja puhkuen paksuja savupilviä ilmaan, 
osottaen sivu kulkevalle siellä olevan työtä ja 
elämää, roisketta ja pauketta”10 

Ahlströmin aikaan 

Wahlien tehtaat siirtyivät Ahlström-suvun 
omistukseen vuonna 1909. Uuden omistajan 
ensimmäiseksi huoleksi koitui huonoon kun-
toon päässeiden tehtaiden kunnostaminen. 
Teollisuusrakennusten ja -koneiden kohenta-
misen lisäksi Ahlströmin johto ryhtyi muok-
kaamaan laajemminkin yhdyskuntaa. Tavoit-

teeksi asetettiin mittavan 
itäsuomalaisen teollisuus-
keskuksen rakentaminen.11

Paikallisen teollisuuden 
siirtyminen Ahlströmin su-
kuyhtiön omistukseen joh-
ti mittavien investointien 
käynnistämiseen. Ahlströ-

mien kädenjälki näkyi myös sitä kautta, että 
ruukkiyhteisön uudistustyöhön palkattiin 
nimekkäitä arkkitehtejä. Vuonna 1913 val-
mistui Walter Ahlströmin tilaamana Thomé-
veljesten kaava, jossa määriteltiin paitsi kaa-
voituksen tilakysymyksiä, myös muotoiltiin 
teollisuuskeskuksen sosiaalisia suhteita.12  

 Ahlström-yhtiön valta ulottui miltei koko 
yhdyskunnan sosiaaliseen elämään. Yhtiön 
keskeistä roolia paikkakunnan muokkaajana 
alettiin dokumentoida myös erilaisiin julkai-
suihin. Tällainen julkaisu oli muun muassa 
vuonna 1922 ilmestynyt Warkauden Tehdas 
– Historiallinen katsaus13. Julkaisujen keskei-
nen sanoma oli, että Ahlströmien pääomin ja 
investoinnein sekä oivalluksin Varkaudesta 
rakennettiin koko maatakin ajatellen merkit-
tävää puunjalostuksen ja metalliteollisuuden 
keskusta. Kunnallisen itsenäistymisen puut-
tuessa Ahlströmien johdolla tehty paikkakun-
nan tulkintatyö teollisuuden korostuksineen 
nousi yhdenlaiseen monopoliasemaan. 

Modernisoituva Varkaus

Varkauden kunnallinen itsenäistyminen 
vuonna 1929 muutti merkittävästi paikka-
kunnan sosiaalisia suhteita. Teollisella paik-
kakunnalla kunnalliseen valtaan nousivat 
työväenjärjestöt, jotka valmistautuivat tule-
vaan valta-asemaansa jo ennen ensimmäisiä 
kunnallisvaaleja. Työväenjärjestöjen valta-
aseman myötä myös paikallisuuden tulkin-
tahegemoniset suhteet räätälöitiin uusiksi. 
Tosin 1930-luvun lama ja sotavuodet pakot-

Työmies kertoi lukijoille 
Lehtoniemestä, jossa seisoo 
”konepaja puhkuen paksu-
ja savupilviä ilmaan, osot-
taen sivu kulkevalle siellä 
olevan työtä ja elämää, 
roisketta ja pauketta”10 
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tivat keskittymään toimeentulo-
kysymysten ratkaisemiseen, eikä 
suurempaa tarvetta paikalliselle 
tulkitsemistyölle ilmennyt. Toki 
paikallisuutta tuotettiin eri tavoin. 
Niinpä esimerkiksi paikalliset ur-
heiluseurat kisailivat Varkautta 
valtakunnan kartalle.14 

Varkauden tulkintojen uusi aalto koit-
ti 1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa. 
Kunnallisen itsenäisyyden 30-vuotisjuhliin 
valmistui kuvateos Varkaus varttuu ja vauras-
tuu. Saatesanat teokseen tilattiin Hannu Soik-
kaselta, joka totesi tekstinsä osoittavan sen 
tosiasian, että Varkaus oli varttunut ja vauras-
tunut15. Julkaistun teoksen kannessa komeili 
Varkauteen vuonna 1954 valmistunut vesi-
torni, jota kehuskeltiin aikanaan myös Suo-
men korkeimmaksi asuinrakennukseksi.16

Paikkakunnan modernisoitumisen ku-
konaskel otettiin vuoden 1962 alussa, jolloin 
Varkaus aloitti taipaleensa kaupunkina. Kau-
pungiksi tulemista juhlistettiin myös vuon-
na 1963 ilmestyneellä Varkauden historialla, 
jonka kirjoitustyöhön pestattiin niin ikään 
Hannu Soikkanen. Kirjoitushanke oli sikä-
li kiinnostava, että historia valmistui ilman 
minkäänlaista paikallista historiatoimikuntaa. 
Kauppalan- ja kaupunginjohtajana toiminut 
Eino E. Salmi perusteli ratkaisuaan sillä, että 
historiatoimikunta ei olisi päässyt yhteisym-
märrykseen vuoden 1918 verisistä tapahtu-
mista.17 

Varkauden kunnallisten päättäjien lisäksi 
myös järjestökenttää alkoi kiinnostaa pai-
kallistulkintojen tekeminen. Varkaus-seura 
toimeenpani ensimmäiset kotiseutupäivät 
toukokuussa 1964. Puhujaksi päiville oli saa-
tu kansakunnan unilukkariksikin tituleerattu 
professori Matti Kuusi, jonka puheen otsi-
koksi oli annettu ”Mitä on varkautelaisuus?”18

Kuusen puhe oli kaksijakoinen. Yhtäältä 

professori kehui paikallisia aikaan-
saannoksia, kuten tuotannon, vä-
kiluvun ja elintason kohoamista, 
lasten ja nuorten koulutusta, jär-

jestötoimintaa ja vapaa-ajanviettoa. Kuusi 
korosti myös sitä, kuinka varkautelaisuus on 
jotakin muuta kuin kuopiolaisuus, tampere-
laisuus tai forssalaisuus. Toisaalta puhuja si-
valsi paikallisia nimeämällä heidät nyrpeiksi. 
Varkautelaiset eivät olleet siten Kuusen mie-
lestä hilpeitä, ovelia, mietteliäitä, ylväitä, leik-
kisiä, tarmokkaita, eikä ystävällisen alentuvai-
sia. Professori kehotti kiinnittämään eri puo-
lille kaupunkia kymmenentuhatta plakaattia: 
”Hieman ystävällisempi ilme, olkaa hyvä!”19

Jo Varkauden historian esipuheessa Han-
nu Soikkanen toi esiin laajan teoksensa val-
mistamiseen liittyneen ongelman. Soikkanen 
kirjoitti: ”Ennalta arvaamattoman kauan olen 
joutunut askartelemaan Varkauden historian 
kimpussa. Nopeasti kasvaneen teollisen paik-
kakunnan elämä on ollut vaikeasti vangitta-
vissa ja puristettavissa suppeisiin puitteisiin. 
Toisaalta on koko ajan ollut se tunto, että 
esityksen langat luistavat käsistä ja kokonais-
kuva jää näkymättä.”20 Soikkasen 1960-luvun 
alussa esittämän näkemyksen paikallisuuden 
monimutkaistuneesta haltuunotosta ovat sit-
temmin joutuneet kohtaamaan Varkauden 
uuden sukupolven tulkitsijat. 

Pirstaleiset tulkinnat

Varkauden uusi historiankirjoitus, Varkaute-
laisten vuosisata julkistettiin Warkaus-salissa pi-
detyssä seminaarissa. Kyseisessä tilaisuudessa 
professori Seppo Knuuttila aprikoi, että Var-
kaus saattaa olla kokoluokassaan jo maailman 
tutkituin kaupunki. Todella runsaasti erilaisia 

Hannu Soikkasen kirjoittama  
Varkauden historia ilmestyi 
vuonna 1963. Siinä kuvattiin 
Varkauden teollista kehittymistä 
ja vaurastumista. Kuva: Työväen 
Arkisto.
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tutkimustulkintoja ja muunlaisia dokumen-
tointeja paikkakunnan ilmiöistä on tehtykin. 
Vuonna 2008 ilmestyneeseen raporttiin Var-
kauden tutkimukset ja tulkinnat saatoin kirjata 
tehtyä tulkintatyötä kuuden pääotsikon alle: 
1) Historiat ja historiikit; 2) Teollisuus; 3) 
Sivistys ja henkilöhistoriat; 4) Politiikka ja 
kulttuuri; 5) Urheilu ja liikunta; 6) Työelämä, 
kotiseutu ja kansalaistoiminta.21

Paikallisuuden tulkintakirjon laajenemi-
sesta on nostettavissa esiin ainakin kolme 
selkeää piirrettä. Ensinnäkin tarkastelunäkö-
kulmat ovat kirjavoituneet sekä temaattisesti 
että sisällöllisesti. Temaattinen laajeneminen 
ilmenee edellä esitetystä pääotsikointiluette-
losta. Sisällöllisen laajenemisen esimerkiksi 
voi nostaa Varkauden kaupungin kustanta-
man kotiseutukirjan Varkaus – Laulun arvoi-
nen kaupunki22. Sekä kyseisen teoksen tekstit 
että valokuvat tavoittelevat moniäänisyyttä ja 
aivan uudenlaista kansalaistason näkökulmaa 
Varkauden paikallisuuteen. Myös viittaus lau-
lun arvoiseen kaupunkiin on paikkakunnan 
uudenlaista kulttuurillistamista. Samanlainen 
näkökulman reivaus muutaman piirun ver-
ran kansalaisten suuntaan sisältyy myös his-
toriankirjoituksiin. Kun 1963 ilmestynyt teos 
oli Varkauden historia, niin nelisenkymmentä 
vuotta myöhemmin julkaistu teos sai nimek-
seen Varkautelaisten vuosisata.23

Toinen esiinnoussut piirre on tulkintojen 
tuottajien monimuotoistuminen. Tulkintojen 
tuottamisessa ovat olleet mukana muun mu-
assa Varkauden kaupungin eri hallinnonalat, 
liikeyritykset, paikalliset järjestöt ja korkea-
koulujen opinnäytteiden tekijät. 

Kolmanneksi tulkintojen kirjo on muuttu-
nut myös sikäli, että paikallisuuden tuottami-
sessa ei ole kiinnitytty aiempiin traditioihin. 
Niinpä valittu tulkinnan teema ja tulkitsijan 
uudenlainen asema on määrittänyt ja samalla 
monimuotoistanut tulkintoja. Tällöin Var-
kaus ei näyttäydy enää entiseen tapaan joko 

teollisena yhdyskuntana tai modernisoituva-
na kaupunkina. 

Historiallisesti tarkasteltuna Varkauden 
tulkintoja on ollut tekemässä neljä sukupol-
vea. Ensimmäisen sukupolven satunnaiset 
kirjoittajat leimasivat Varkauden teolliseksi 
yhdyskunnaksi. Toista sukupolvea edustaa 
yhtiöjohto ja sen palkkaamat kirjoittajat. Täl-
löin Varkaudesta haluttiin tuottaa kuva mer-
kittävänä suomalaisena teollisuuskeskuksena. 
Kolmannen sukupolven tulkitsijoita olivat 
kunnalliset päätöksentekijät tuottaessaan ku-
vaa modernisoituvasta ”varttuvasta ja vauras-
tuvasta” paikkakunnasta. Viimeisin eli tulkit-
semisen neljäs sukupolvi on aiempaa kirja-
vampi joukko, jonka näkökulmat ovat myös 
entistä runsaslukuisemmat.

Tulkintojen pirstaloituminen puolestaan 
on omiaan synnyttämään jännitteitä tulkin-
tojen vastaanottajien keskuudessa. Hyväksi 
esimerkiksi kelpaa artikkelin alussa mainittu 
Matleena Jäniksen dokumenttielokuva. Joille-
kin se edustaa aitoa teollisen yhdyskunnan ra-
kennemuutoskuvausta. Toisille se näyttäytyy 
vääränlaisena tulkintana Varkaudesta. Ja juuri 
tässä moniäänisyydessä piilee lupaus uusiin 
tulkintoihin, paikalliseen identiteettityöhön 
ja samalla myös moniäänisiin keskusteluihin.
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F orssa on yhden tehtaan ympärille muo-
dostunut tehdasyhdyskunta. Vuonna 
1849 A. W. Wahren perusti Hämee-

seen, Loimijoen Kuhalankosken rannalle keh-
räämön. Seitsemän vuotta myöhemmin hän 
laajensi toimintaa kosken yläjuoksulle, jonne 
perustettiin kutomo. Alkujaan noin sata työn-
tekijää työllistäneestä tehtaasta oli 1900-luvul-
le tultaessa kasvanut yksi Suomen suurimmista 
puuvillatehtaista, jossa työskenteli noin 1 500 
henkilöä. Yli puolet työväestä oli naisia.

Tässä artikkelissa tarkastelen Forssan puu-
villatehtaalla työskennelleiden naisten työtä ja 
toimeentuloa 1900–1930-luvuilla. Lähestyn 
aihetta naisten omien muistelmien sekä haas-
tattelujen avulla kerätyn tiedon kautta1. Ta-
voitteena on antaa ääni tavallisille, forssalaisil-
le tehtaalaisnaisille. Artikkelini pohjautuu pro 
gradu -tutkielmaani Kodin ja Vapriikin välillä. 
Forssan tehtaalaisnaisten arkielämä 1900–1930-lu-
vuilla muistelma-aineiston valossa (2004).  

”Oli aika homma ennen kuin sinne 
pääsi”

Vielä 1900-luvun alussa Forssan puuvillateh-
taalle pääsi työhön 12-vuotiaana. Tuolloin 
työpäivä oli kymmenen tunnin mittainen, 
josta lapset olivat viisi tuntia tehtaalla työs-
sä ja kävivät toiset viisi tuntia tehtaankoulua. 
Tilanne muuttui 1920-luvulla, jolloin tehtaa-
seen pääsyn ikäraja nousi 15 vuoteen. Uuden 
säännöksen tarkoituksena oli estää lapsityö-
voiman käyttö, ja Forssan puuvillatehtaal-
la ikärajaa noudatettiinkin varsin tarkasti.. 
Köyhissä, monilapsisissa forssalaisperheissä 
ikärajan nostoa kuitenkin harmiteltiin, sillä 
puolipäiväläiset olivat tuoneet tärkeän osan 
perheiden ruokakassaan.2 

Osa tehtaalaistytöistä antoi palkkansa 
kodin yhteisten menojen hoitoon. Naisten 
muistelmista kuitenkin selviää, että varsin 
moni tyttö sai käyttää tienaamansa rahat 

”TyöTä TeHTiin niin kauan 
kuin suinkin jaksoi”

elina Virtanen 
FM, historian ja yhteiskuntaopin 
lehtori, Turun yliopisto

NAisTEN TYöTä ForssAN PuuviLLATEHTAALLA 
1900–1930-LuvuiLLA
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Yläkuvassa Forssan kehräämö vuonna 1927. Alakuvassa Forssan tehtaalaisnaisia työssään kutomolla. 
Kuvat: Forssan museo.
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omiin tarkoituksiinsa. Tällaises-
sa tilanteessa tyttöjen työhön 
hakeutuminen ei tullut kodin 
edellytyksenä, vaan tehtaaseen 
meno tapahtui tytön omasta va-
paasta tahdosta. Työ tehtaassa antoi tytöille 
mahdollisuuden itsenäistyä ja tienata omaa 
rahaa. Ensimmäisillä palkoillaan tehtaanty-
töt kertovat ostaneensa kauan haaveilemiaan 
tavaroita kuten vaatteita, ompelukoneen tai 
polkupyörän.3 

Tapahtui tehtaaseen työhön meno sitten 
kodin edellyttämänä tai tytön omasta va-
paasta tahdosta, ei työhön pääseminen ollut 
1900-luvun alussa itsestäänselvyys. Forssan 
puuvillatehtaalla elettiin vaikeita aikoja muun 
muassa epävakaiden poliittisten olojen ja 
tekstiilitehtaiden välisen kiristyneen kilpailun 
vuoksi. Vaikeista ajoista johtuen tytöt jou-
tuivat hakemaan tehtaalta työtä sinnikkäästi, 
sillä monikaan hakija ei saanut työtä ensim-
mäisellä yrittämällä. Työnsaantia helpotti, mi-
käli joku sukulainen oli tehtaassa työssä. Isä, 
äiti, sisarukset, täti, setä tai muu tuttava puhui 
työnhakijan puolesta työnjohtajalle eli mes-
tarille.4 Näin eräs tehtaalaisnainen muistelee 
työnhakuaan: ”Olin 15-vuoden ikäinen, kun pää-
sin tehtaaseen töihin. Silloin pääsi eikä menty. Oli 
aika homma ennen kuin sinne pääsi. Sai monta ker-
taa käydä kysymässä ja mestarin edessä niiaamassa, 
eikä vain otettu. Itse pääsin lopulta, kun äitini puhu 
yhdelle Karoliina nimiselle vaimo ihmiselle.”5 Mes-
tarin suostumuksen lisäksi työpaikan saannin 
edellytyksenä oli lääkärintarkastuksen läpäi-
seminen. Nuoren ja heikon työntekijän pe-
lättiin saavan tehtaalta keuhkotaudin. Mikäli 
hakija näytti kalpealta, laihalta ja pienikokoi-
selta, lääkäri lähetti hakijan takaisin kotiin.6 

Rankkaa työtä, juttuja ja jekkuja

Suurin osa Forssan puuvillatehtaan naistyön-
tekijöistä työskenteli kehrääjinä tai kutojina. 

Ammatti opittiin vanhemmilta 
työntekijöiltä työn lomassa. 
Aluksi uusi työntekijä joutui 
aloittelijoiden töihin esimer-
kiksi noppahuoneelle, jossa 

tarkistettiin kudotut kankaat ja nopattiin eli 
puhdistettiin ne. Oppivuosien jälkeen tytöt 
pääsivät kutojan tai kehruukoneen hoitajan 
oppiin, ja lopulta omille koneille.7 Näin eräs 
tehtaalaisnainen kuvaa työn oppimista: ”Kak-
si viikkoa olin opissa kutojalla, kyllähän siinä oppi 
päälisin puolin. Solmua opetettiin aina kun aikaa 
oli, mutta koneitten täyry käyrä aina että kutoja sai 
rosentin. Ei siinä oppilas paljo alkuun saanu tehdä 
muuta kuin pistää koneen käyntiin, mutta vähitellen 
siinä rupes sopimaan noukkunen käteen ja löytyihän 
se tyhjä nidenkin silmä sieltä”.8 Tehtaalaisnaiset 
muistelevatkin ensimmäisen vuoden olleen 
täynnä uuden opettelemista. Työn lisäksi 
suuressa tehtaassa aukeni aivan uudenlainen 
maailma: kauempaa lähikunnista matkusta-
neet yllättyivät valtavista punatiilisistä tehdas-
rakennuksista ja koneiden hirvittävästä me-
lusta. Melun lisäksi kehräämössä työskentelyä 
häiritsi joka puolella leijuva pumpulipöly, joka 
ärsytti sieraimia ja kutitti poskipäitä. Nuoria 
tehtaantyttöjä ryhdyttiinkin kutsumaan Pum-
pulienkeleiksi juuri tuon tyttöjen päälle las-
keutuvan pumpulipölyn vuoksi.9 

Uusi työntekijä joutui totuttelemaan myös 
koko kylää halkovaan tehtaanpillin ääneen. 
Forssaa koskevissa tutkimuksissa tehtaanpil-
lin on kuvattu säädelleen ihmisten elämän-
rytmiä. Pekka Leimu on todennut forssalais-
ten eläneen tehtaan pillin mukaan. Pilli jakoi 
työpäivän tarkkoihin jaksoihin ilmoittamalla 
työpäivän alkamisen, päättymisen ja viralliset 
tauot.10 Esko Aaltonen on korostanut pil-
lin orjuuttavaa merkitystä läpi koko elämän. 
Pillin törähdys sitoi ihmiset tarkkaan vuo-
rokausirytmiin, joka varsinkin tehtaan alku-
aikoina maalaiselämään tottuneille ihmisille 

Työ tehtaassa antoi 
tytöille mahdollisuu-
den itsenäistyä ja  
tienata omaa rahaa.
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oli uutta ja outoa.11 Naisten 
työaikojen tarkastelu kuiten-
kin osoittaa, etteivät kaikki 
tehtaan työntekijät suinkaan 
työskennelleet tehtaanpil-
lin tahdissa. Pillin soitto oli 
merkkinä vain päivävuoros-
sa ja säännöllisellä työajal-
la työskenteleville. Forssan 
puuvillatehtaalla tehtiin 
säännöllisen päivävuoron 
lisäksi kaksi- ja kolmivuorotyötä. Työaika 
vaihteli myös tehtaan menestyksen mukaan: 
hyvinä aikoina ylityöt olivat yleisiä ja huonoi-
na aikoina työpäivien pituutta lyhennettiin.12 

Forssan tekstiilitehtaalla, kuten muual-
lakin Suomen kutomateollisuudessa, naiset 
työskentelivät varsin epäsäännöllisellä ja vi-
rallisesta työaikalainsäädännöstä poikkeaval-
la työajalla. Palkallisten ylitöiden lisäksi teh-
taalla tehtiin ylitöitä, josta ei saanut palkkaa. 
Naiset saattoivat tulla aamulla aikaisin ennen 
virallisen työpäivän alkua öljyämään ja puh-
distamaan koneita. Samoihin töihin käytettiin 
ruokatunteja.13  Näin eräs tehtaalaisnainen 
muistelee: ”Täti kuuluikin siihen porukkaan joka 
vapaa aikansa uhraamalla yritti tehdä yhä enemmän 
ja enemmän. Hän oli rullaajana, ilmeisesti teki ura-
kalla. Aamuisin hän lähti niin aikaisin että var-
masti oli oven takana jonossa ennen puoli seitsemää, 
kun ovi aukaistiin. Koneet käynnistettiin seitsemältä 
mutta silloin heillä oli säätit jonossa valmiina mikä 
tietenkin edisti työn kulkua.”14 Tekemällä val-
mistelutöitä vapaa-ajalla naiset saivat lisäaikaa 
urakkatyön tekoon ja täten paremmat ansiot. 
Paljon aikaansaava nainen näytti työnantajan 
silmissä arvokkaalta työntekijältä, jota ei huo-
noinakaan aikoina sopinut menettää. 

Naiset kuvaavat työn Forssan puuvillateh-
taalla raskaaksi ja kiireiseksi. Töitä tehtiin me-
luisten koneiden tahdissa. Välillä koneet kävi-
vät hetken itsekseen ja silloin työntekijällä oli 

aikaa levähtää. Näillä omilla 
pikku tauoilla naiset muun 
muassa voimistelivat, tanssi-
vat, virkkasivat ja lauloivat. 
Väsyneimmät työntekijät 
ottivat mestarilta salaa pie-
net torkut. Raskasta työtä 
pyrittiin saamaan hauskem-
maksi piristämällä työkave-
reita esimerkiksi kertomalla 
hauskoja juttuja ja tekemällä 

monenlaisia kepposia.15 Vuonna 1935 teh-
taaseen työhön mennyt nainen on kirjoitta-
nut muistiin yhden jekun, joka hänelle sattui 
tehtaalla: ”Laappikoneen miehet alakerrasta 
kävivät karstaamassa meidän koneita aina 
puolen päivän aikaa ja heillä oli aina jotakin 
jekkua mielessä. Kerrankin he toivat millalle 
(näin heillä oli tapana nimittää minua) puo-
liesiliinan jonka olivat löytäneet Englannista 
tulleesta pumpulipaalista, sanoivat sen olevan 
kihlajaislahja Aimolta alakerrasta.”16 Toisi-
naan kosimajutut jäivät perättömiksi kujeiksi, 
mutta joskus niillä oli kauaskantoisia seura-
uksia. Moni tyttö tapasi tulevan aviomiehensä 
tehtaalla.17 

Tehtaan leipä – pitkä mutta kapoinen

Forssan tehtaalaisnaisille palkka maksettiin 
joko aikapalkkana tai urakka- eli kappalepalk-
kana. Aikapalkka määräytyi tehtyjen päivien 
tai tuntien mukaan. Se oli yleinen palkkaus-
muoto esimerkiksi uusille työntekijöille nop-
pahuoneessa. Aikapalkkaa yleisempi naisten 
töissä, etenkin kutojilla, oli kappalepalkka. 
Se muodostui tehdyn työn eli valmiiden ku-
dottujen kappaleiden mukaan. Nopeimmat 
kutojat saattoivat saada kappalepalkan lisäksi 
ylimääräisen bonuksen eli rosentin. Tehtaa-
laisnaisten muistelmista selviää, että työnte-
kijöiden keskuudessa kappalepalkka oli suo-
situmpi palkkausmuoto kuin aikapalkka, sillä 

Melun lisäksi kehräämössä 
työskentelyä häiritsi joka 
puolella leijuva pumpuli-
pöly, joka ärsytti sieraimia 
ja kutitti poskipäitä. Nuo-
ria tehtaantyttöjä ryhdyt-
tiinkin kutsumaan Pumpu-
lienkeleiksi juuri tuon tyt-
töjen päälle laskeutuvan 
pumpulipölyn vuoksi.9



14 työväentutkimus vuosikirja 2013

kappalepalkka antoi yksilöllisen mahdollisuu-
den korottaa ansioita.18 

Urakkatyöläisen tuli työskennellä mahdol-
lisimman nopeasti ja virheettömästi. Huo-
limattomasta työstä jaettiin sakkoja, jotka 
saattoivat olla jopa koko kappaleen tuoton 
verran. Pienestä virheestä selvisi moitteilla. 
Virheet olivat muutenkin haitaksi työntekijäl-
le, sillä niiden korjaamiseen meni arvokasta 
aikaa, mikä näkyi palkassa.19 Eräs kutoja ku-
vaa virheiden aiheuttamaa harmia: ”Kyllä oli 
pimeitäkin aikoja kun pelkäs että jos joutuu kont-
toriin haukuttavaksi huonosta työstä. Ei sen tarvin-
nut olla huolimattomuutta, sitä vain sattui. Sitten jäi 
jännäämään että tuleeko sakkolappu kyllä se monta 
kertaa tulikin. Tavallisesti se oli kolme markkaa. 
Ei siinä käynyt mikään raapiminen jos jotain pääsi, 
se täytyi parsia ja hyvin. Se ei saanut näkyä ja kyllä 
niitä roklas vähän joka ainua.”20 Virheet eivät lä-
heskään aina olleet kiinni kutojasta, sillä kan-
gaslaaduissa oli eroja. Huonoon kankaaseen 
tuli helpommin virheitä, ja sitä oli hitaampi 
kutoa kuin hyvälaatuista kangasta. Lisäksi eri 
kangaslaatujen kutomisesta sai erilaista palk-
kaa. Kutojat pyrkivätkin saamaan koneelleen 
mahdollisimman tuottoisaa kangasta ja kuto-
maan mahdollisimman monella koneella.21 

Erilaiset luontaisedut muodostivat koko 
tarkasteltavan aikakauden ajan tärkeän osan 
työntekijöiden palkkauksesta. Tehtaalaisnai-
set mainitsevat työnantajan tarjonneen työn-
tekijöille halpaa kangasta, sähköä ja polttopui-
ta. Etuudet olivat merkittäviä, sillä esimerkik-
si puut olivat 1910–1920-lukujen vaihteessa 
niin kalliita, että muiden kuin tehtaalaisten oli 
niitä vaikea hankkia. Tehtaan vuokra-asun-
noissa asuminen oli merkittävästi halvempaa 
kuin yksityiseltä vuokratuissa asunnoissa. 
Työnantaja osallistui lisäksi työntekijöiden 
koulutukseen ja terveydenhuoltoon.22 Tarjo-
amiensa etujen kautta tehdas ulotti vaikutus-
valtansa työläisten elämään myös vapaa-ajalla.

Tehtaalaisten palkkapäivä oli joka viikon 
perjantai, jolloin rahat jaettiin suoraan käteen. 
Isak Julinin ollessa tehtaan johdossa 1930-lu-
vulla rahat olivat ruskeassa pussissa, jonka 
päälle oli kirjoitettu erilaisia mietelauseita ku-
ten ”Riuskalla työllä leipää vyöllä. Laiskuus kul-
kee niin hitain askelin, että nälkä saavuttaa sen” 
tai ”Mikä koituu yhtiön hyväksi, se koituu myös 
työntekijän hyväksi”. Erään tehtaalaisnaisen 
mukaan näille Julinin värssyille naureskeltiin 
työntekijöiden keskuudessa. Naurettiin tai ei, 
lausahduksissa piili totuus, jonka kaikki olivat 
pienestä pitäen oppineet. Tehdas oli paikka-
kunnan mahti, joka takasi toimeentulon ja 
leivän pöytään.23 

Jokaviikkoisen tilipussin etuna oli sen 
säännöllisyys. Vaikka viikkopalkan suuruus 
vaihteli urakkatyön, ylitöiden tai lyhennetyn 
työviikon vuoksi, sai työntekijä olla varma 
jonkin rahasumman saamisesta. Kun tehtaal-
le kerran pääsi työhön, oli useimmilla edessä 
pitkä työrupeama. Edes avioituminen ja per-
heen perustaminen eivät olleet este naisen 
työssä käymiselle. Forssan puuvillatehtaalla 
työskentelivät niin nuoret tytöt, naimattomat 
naiset, avioituneet ja perheelliset naiset kuin 
vanhat mummotkin:24”Silloin ei vielä ollut var-
sinaista eläkelakia. Työtä tehtiin niin kauan kuin 
suinkin jaksoi. Niillä koneilla saattoi olla seitsemis-
säkymmenissä olevia naisia.”25
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suomalainen työväenpuolue perus-
tettiin vuonna 1899 ja se omaksui 
sosialistisen ohjelman vuoden 1903 

puoluekokouksessaan. Teoreettista traditiota 
puolueella ei juurikaan ollut ja sivistyneistö 
puuttui lähes kokonaan sen riveistä. Marxin 
Pääoman ensimmäisen osan suomennos al-
koi kuitenkin ilmestyä vihkosarjana vuoden 
1913 aikana, ja vihkot koottiin yhtenäiseksi 
sidotuksi kirjaksi kevään 1918 aikana. Kuinka 
Pääoman kaltaisen teoksen suomentaminen 
oli mahdollista tällaisessa tilanteessa? Ketkä 
olivat suomennoshankkeen takana ja mistä 
tulivat resurssit sen toteuttamiseen? Yritän 
vastata tähän kysymykseen ja tarkastelen sa-
malla erityisesti Edward Gyllingin osuutta 
suomennosten syntyyn.

Pääoman ensimmäinen suomennos

Pääoman suomennoksen erikoisiin piirteisiin 
kuuluu se, että hanke toteutettiin Suomen 
valtion rahoittamana Suomalaisen kirjallisuuden 
edistämisrahaston (SKE) kautta. Tämä seikka 
on toki tunnettu, mutta sitä kuinka suomen-
nospäätös syntyi, ei ole yksityiskohtaisesti 

selvitetty. Esimerkiksi Falk mainitsee SKE:n 
roolin, mutta toteaa samalla ettei ”ole voinut 
selvittää suomennosidean alkuperää”1, sitä 
tuliko aloite senaatin vaiko SKE:n piiristä. 
Falkin jälkeen sekä Ehrnrooth että Heikki-
nen ja Mauranen ovat osoittaneet Gyllingin 
keskeisen panoksen hankkeessa, mutta suo-
mennosprosessin yksittäiset vaiheet jäävät 
heiltäkin kuvaamatta.2 Seuraavassa muutama 
sana tästä varsin kiemuraisesta prosessista.3

Suomalaisen kirjallisuuden edistämisra-
hasto perustettiin senaatin päätöksellä kesällä 
1908.  Sen tehtävänä oli suomalaisen kirjalli-
sen toiminnan ja suomennosten tukeminen. 
Rahaston toimintaan kohdistuivat heti huo-
mattavat odotukset. Senaatin saatekeskus-
telussa taitettiin vilkkaasti peistä siitä, mitä 
kaikkea suomentamisohjelmaan tulisi sisällyt-
tää. Kiintoisaa on, että Marxin Pääoma nousi 
esiin jo tässä yhteydessä.4 

SKE:lle hahmottuikin varsin pian kunnian-
himoinen ja laaja käännösohjelma niin kauno-
kirjallisuuden kuin tieteenkin alalta. Ohjelmaa 
toteuttamaan muodostettiin useita toimikun-
tia, joista tässä yhteydessä tärkein oli yhteis-

jussi silvonen 
dosentti, Itä-Suomen yliopisto

edward GyllinG ja  
pääoman ensimmäiseT  
suomennokseT
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kuntataloudellinen osasto. Toimikunnassa 
olivat edustettuina muun muassa Suomalaisen 
kirjallisuuden seura, Kansanvalistusseura ja 
Kansantaloudellinen yhdistys. Professori K. J. 
Ståhlberg toimi sen puheenjohtajana. Edward 
Gylling istui toimikunnassa Suomalaisen kir-
jallisuuden seuran edustajana.

Toimikunnan laajalla käännöslistalla olivat 
muun muassa poliittisen taloustieteen klassi-
kot Adam Smith ja David Ricardo. Gylling 
teki ehdotuksen Marxin Pääoman suomen-
tamisesta heti osaston ensimmäisessä koko-
uksessa, mutta kääntäjä teokselle löytyi vasta 
monien vaiheiden jälkeen.

Gylling ehdotti alun perin tehtävään mais-
teri Otto Ville Kuusista, ”joka tottuneena 
kielenkäyttäjänä ja filosofiaan sekä sosiaalisiin 

kysymyksiin perehtyneenä myöskin voitiin pi-
tää pätevänä tehtävään”5. Epäröinnin jälkeen 
toimikunta totesi periaatteellisen valmiuden 
suomennoshankkeeseen. Päätöstä hankkeen 
aloittamisesta ei kuitenkaan tehty ennen kuin 
kysymys suomentajista olisi ratkaistu. 

Kuusinen kieltäytyi suomentajan roolis-
ta muihin kiireisiinsä vedoten. Myös Jaakko 
Forsman, jota seuraavaksi kysyttiin, luopui 
hankkeesta. Pitkällisen etsiskelyn jälkeen toi-

Vasemmalla O. W. Louhivuori.  
Kuva: Työväen Arkisto.
Oikealla Edward Gylling.  
Kuva: Kansan Arkisto.
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meen kysyttiin Yhteiskunta-
taloudellisen aikakauskirjan 
toimituksen jäsentä O. V. 
Louhivuorta, joka ottikin 
tehtävän vastaan. Louhivuori 
toimitti joulun 1909 aikoihin 
käännösnäytteet toimikun-
nalle, ja ne todettiin kelvolli-
siksi. Käännöstyö pääsi näin 
alkuun. Toimikunnan toi-
mintakertomukseen kirjattiin 
tammikuussa 1910 optimistisesti seuraavaa: 

Maailman kirjallisuuden, varsinkin taloustie-
teellisen, merkkiteoksiin kuuluvana, yhteis-
kunnallisen luokkataistelun ja sosialismiin 
sisältyvän talouselämän-käsityksen filosofise-
na perusteoksena on myöskin Karl Marx’in 
”Das Kapital” (Pääoma) nimistä kirjaa sen I 
osa otettu osaston suomennuttamisohjelmaan 
– Suomennos annetaan painettavaksi ja jul-
kaistavaksi täkäläiselle Työväen sanomalehti-
osakeyhtiölle.6 

Louhivuori ryhtyi työhön ja suomennok-
sen ensimmäinen vihko (sivut 1-48) ilmestyi 
vuoden 1913 aikana. Vihkosen takakannesta 
näemme, että kustantajalla oli varsin korkeat 
odotukset teoksen menekin suhteen aina Ve-
näjää ja Yhdysvaltoja myöten: 

Tilattavaksi tarjotaan suurta huomiota herättä-
nyt tieteellinen teos Pääoma, kirjoittanut Karl 
Marx. Teoksen ensimmäinen osa käsittää yli 
700 sivua ja tulee julkaistavaksi noin kahtena-
toista 64 sivuisena vihkona. Hinta Suomessa 
60 penniä, Venäjällä 25 kopeekkaa, Amerikassa 
15 centtiä vihko. Asiamiehille 20 % alennus.

Louhivuori sai suomennoksen valmiiksi vuo-
den 1914 aikana, mutta seuraava vihkonen il-
mestyi kuitenkin vasta vuonna 1916 ja loput 
seuraavan vuoden puolella.  Syynä julkaisun 
viivästymiselle oli se, että vuoden 1914 aikana 
ilmestyi Karl Kautskyn toimittama kansanpai-
nos Marxin Pääomasta. Kansanpainos tarkoitti 
tässä sitä, että Marxin alkukielille jättämät lai-
naukset saksannettiin ja sivistyssanat selitet-

tiin. Kansanpainos sisälsi 
myös ensimmäistä kertaa 
systemaattiset hakemistot 
ja listauksen Marxin käyt-
tämästä kirjallisuudesta.7 
Gyllingin ehdotuksesta 
suomennos tarkistettiin 
vielä kerran tämän laitok-
sen pohjalta. 

 Louhivuori siis kään-
si Pääoman kertaalleen 

Engelsin vuonna 1880 julkaiseman laitoksen 
pohjalta ja tarkisti sitten koko käännöksen 
uudelleen8 Kautskyn toimittaman edition 
pohjalta. Louhivuori myös liitti tekstiin omia 
huomautuksiaan selventämään teoksen vaikei-
ta kohtia tai epäselviksi jääviä ilmaisuja. Suo-
mennos laajeni näin olennaisesti kattaen nyt 
myös Kautskyn edition hakemistot ja indeksit. 
Hanke valmistui kokonaisuudessaan vuonna 
1917, ja seuraavana vuonna vihkot julkaistiin 
sidottuna kirjana.9

Jos nyt kokoamme Pääoman ensimmäistä 
suomennosta koskevia havaintojamme yh-
teen, niin voimme todeta ainakin seuraavaa. 
Esitys suomentamisesta SKE:lle tulee Edward 
Gyllingin taholta. Yhteiskuntatieteellinen toi-
mikunta on aluksi vastahankainen, vedoten 
Pääoman vaikeatajuisuuteen ja jo saatavilla ole-
viin suomennettuihin Kautskyn teoksiin.  Gyl-
ling kuitenkin toistaa sinnikkäästi ehdotuk-
sensa ja etsii myös ehdokkaan suomentajaksi. 
Tämä selittää suomennospäätöksen synnyn, 
mutta ei yksin ole riittävä selitys hankkeen to-
teutumiselle.

Myönteisen päätöksen jälkeen ratkaistavak-
si tuli kysymys niistä resursseista, joilla hanke 
toteutetaan. Taloudelliset resurssit saatiin – 
alun epäröinnin jälkeen – senaatin myöntämis-
tä varoista. Raha yksin ei kuitenkaan osaa teh-
dä käännöksiä kielestä toiseen, siihen tarvitaan 
inhimillisiä resursseja. Gylling etsi näitä voi-

suomennoshanke toteutui 
kahden erilaisen intressin 
kompromissinomaisena 
kohtaamisena, hankkeena 
jossa – Antonio Gramscin 
käsittein ilmaistuna – niin 
työväenliikkeen orgaanisella 
kuin kansallismielisellä tradi-
tionaalisella sivistyneistölläkin 
oli osansa. 
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mavaroja työväenliikkeen riveistä. Hän ehdotti 
useaan otteeseen Otto Ville Kuusista ensin 
teoksen suomentajaksi ja sitten suomennok-
sen tarkastajaksi. Kuusisen osuus jää lopulta 
kuitenkin niin marginaaliseksi, että toimikun-
nan vuosikertomuksissa häntä ei edes mainita 
suomennoksen tarkastajana. Gyllingin ohella 
tekstin tarkistukseen osallistui lopulta joukko 
nimekkäitä tutkijoita.10 

Vaikka aloite Pääoman suomentamiseen tuli 
Gyllingin, siis työväenliikkeen suunnasta, niin 
hanke ei olisi ollut mahdollinen ilman SKE:n 
tarjoamaa taloudellista tukea. Käännöstyö-
kään ei olisi onnistunut vain työväenliikkeen 
omin voimin vaan se toteutettiin pikemmin-
kin sosiaalireformistisesti suuntautuneen kan-
sallishenkisen sivistyneistön toimesta. Suo-
mennoshanke toteutui tästä näkökulmasta 
katsottuna kahden erilaisen intressin komp-
romissinomaisena kohtaamisena, hankkeena 
jossa – Antonio Gramscin käsittein ilmaistuna 
– niin työväenliikkeen orgaanisella kuin kan-
sallismielisellä traditionaalisella sivistyneistöl-
läkin oli osansa. 

Pääoman toinen suomennos

Kansalaissota jakoi maan kahtia niin kulttuu-
risesti kuin poliittisesti, ja niinpä Pääoman suo-
mentajatkin erkanivat toisistaan. Akateeminen 
sivistyneistö otti etäisyyttä työväenliikkeeseen, 
ja punaisten puolelta siirtyi huomattava osa 
liikkeen aatteellista ja poliittista johtoa Neu-
vosto-Venäjälle.  Gylling siirtyi Petroskoihin, 
jossa hänestä tuli Neuvosto-Karjalan johtava 
poliittinen hahmo. Petroskoissa ja Leningra-
dissa julkaistu suomenkielinen kirjallisuus sai 
mittavat suhteet 1920-luvulla. Välittömästi 
SKP:n toimintaan liittyvän kirjallisuuden ohel-
la julkaistiin paljon myös kaunokirjallisuutta ja 
erilaisia tietokirjoja.11 Tämän uuden kirjalli-
suuden joukossa oli myös teos, johon ei tähän 
mennessä ole juurikaan kiinnitetty huomiota 
– Pääoman uusi suomennos.

Uuden suomennoksen tuottamiselle oli 
Neuvosto-Karjalasta katsottuna useitakin pe-
rusteita. Ensimmäisen suomennoksen painos 
oli myyty loppuun ja uutta ei ollut näköpiiris-
sä. Petroskoissa tai Leningradissa tehty uusin-
tapainoskaan ei olisi tullut poliittisista syistä 
kyseeseen. Syy tähän käy ilmi Gyllingin uuteen 
suomennokseen kirjoittamasta esipuheesta.

Nyt ilmestyvän ”Pääoman” ensi osan uusi 
suomenkielinen laitos on toimitettu Marx-
Engels-Lenin instituutin julkaisemasta v. 1932 
Berlinissä ilmestyneestä painoksesta, joka 
perustuu Engelsin toimittamaan neljänteen 
saksankieliseen painokseen. --- Käännöstyön 
on suorittanut tov. V. Kangas. Koko teksti on 
perinpohjin läpikäyty, tarkistettu ja korjattu. 
Useat pahat ja harhaanjohtavat virheet, jotka 
olivat entisessä painoksessa, ovat poistetut ja 
korjatut. – Joissakin kohdin on kokonaisia si-
vuja ollut uusittava, syystä että ensimmäisessä 
painoksessa oli noudatettu Kautskyn omaval-
taista ”kansantajuistuttamista”.12

Ensimmäisen suomennoksen suurin syn-
ti ei ollut se, että sen oli tehnyt porvarillinen 
tutkija vaan se, että se perustui ”luopio Kauts-
kyn”13 tekemään kansanpainokseen. Niinpä 
suomennos oli tarkistettava niin, että Kauts-
kyn tekemät ”virheet” saataisiin korjatuiksi.

Jos ensimmäinen suomennos kytkeytyy 
Kautskyn nimeen, niin toisen suomennok-
sen taustalla on MEGA-projekti, laaja hanke 
Marxin ja Engelsin kaikkien teosten ja käsi-
kirjoitusten julkaisemiseksi historiallis-kriitti-
senä editiona, Marx Engels Gesamtausgabe-
na (=MEGA). Hanketta varten perustettiin 
Moskovaan Marx–Engels-instituutti, jonka 
johtoon tuli David Rjazanov, sama mies, joka 
oli toimittanut tuon aiemmin mainitun kan-
sanpainoksen liitteet, henkilö- ja asiahake-
miston sekä kirjallisuusluettelot. Rjazanov sai 
käyttöönsä hyvät resurssit ja suuntautui ak-
tiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön Mar-
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xin tekstien kokoamiseksi ja 
akateemiset kriteerit täyttävän 
Marx-kokonaisedition toimit-
tamiseksi.14 

Stalinistisen valtakoneiston 
rakentuminen koitui Marx–
Engels-instituutin kohtaloksi. 
Rjazanov syrjäytettiin vuon-
na 1931, instituutti nimettiin 
Marx–Engels–Lenin-instituu-
tiksi (=MELI) ja alistettiin tiuk-
kaan ideologiseen kontrolliin. 
Alulle laitettuja hankkeita ei 
kuitenkaan heti keskeytetty, vaan ne jatkuivat 
osin aina 1930-luvun loppuun saakka, tun-
netuimpana esimerkkinä Marxin Grundrissen 
julkaiseminen vuosina 1939–1941.15  

Vuonna 1933 tuli kuluneeksi 50 vuotta 
Marxin kuolemasta, ja tähän liittyen MELI 
sai tehtäväkseen tuottaa Pääoman uuden kan-
sanpainoksen, joka ilmestyikin vuosina 1932 
– 1934. Tämä saksalainen laitos oli suunnitel-
tu myös uusien eri kielille tehtävien käännös-
ten perustaksi. 

 Kun uutta suomennosta alettiin tehdä 
Petroskoissa, oli käytettävissä Louhivuoren 
suomennos ja vuonna 1932 ilmestynyt sak-
sankielinen MELI-editio. Louhivuoren kään-
nös tarkistettiin kokonaan tämän laitoksen 
pohjalta. Tarkastustyön teki Petroskoissa 
toimineen Kommunistisen maatalouskorke-
akoulun rehtori V. Kangas, joka muokkasi 
tekstiä sen verran laajasti, että voidaan perus-
tellusti puhua uudesta suomennoksesta. 

Jos ensimmäinen suomennos oli jäänyt 
Suomessa kansalaissodan jalkoihin, niin sen 
paremmin ei käynyt toisellekaan suomen-
nokselle. Stalinin puhdistukset johtivat lo-
pulta siihen, että suomalaisuus ylipäänsä jou-
tui Neuvostoliitossa pannaan. Lähes kaikki 
Neuvosto-Karjalan suomalaiset johtohenki-
löt pidätettiin ja toimitettiin leireille tai teloi-

tettiin. Tämän kohtalon ko-
kivat myös Marxin Pääoman 
ja muiden tekstien suomen-
tamiseen osallistuneet. Pää-
oman suomennos joutui tu-
hottavien listalle. Suurin osa 
viiden tuhannen kappaleen 
painoksesta hävitettiin. ”Kir-
jaroviot loimuavat. Karjalassa 
palaa Karl Marxin ’Pääoma’, 
ei sisällön vuoksi vaan koska 
Edvard Gylling on kirjoitta-
nut esipuheen suomalaiseen 

laitokseen.”16 Joitakin kappaleita jätettiin kir-
jastoihin, mutta niistäkin poistettiin Gyllingin 
esipuhe ja sisällysluettelosta yliviivattiin esi-
puheeseen viittaava kohta.

Toisen suomennoksen olemassaolosta tuli 
myöhemmin myös ilmeinen poliittinen on-
gelma. Viittaamalla teokseen olisi herätetty 
ikäviä kysymyksiä siitä, mitä teokselle, sen 
toimittajalle ja suomentajalle on tapahtunut. 
Kun Tuure Lehén ja Mauri Ryömä toimittavat 
Pääoman kolmannen suomennoksen vuonna 
1948, sen kerrotaan perustuvan Louhivuo-
ren suomennokseen ja vuoden 1932 MELI-
editioon. Gyllingin ja Kankaan panokseen ei 
viitata sanallakaan.   

Edward Gyllingillä oli keskeinen rooli Pää-
oman ensimmäisen suomennoksen synnyssä. 
Hanke käynnistyi hänen sinnikkään aloitteel-
lisuutensa pohjalta Suomalaisen kirjallisuu-
den edistämisrahastossa. Gyllingin panos oli 
merkittävä myös toisen suomennokseen syn-
nyssä. Hänen poliittinen toimintansa tunne-
taan suhteellisen hyvin. Olisi aiheellista kar-
toittaa perusteellisesti myös hänen – ja hänen 
lähipiirinsä – toimintansa Marxin tekstien 
suomentajana ja toimittajana 1920- ja 1930 
-lukujen Neuvosto-Karjalassa.

Pääoman vuoden 1918  
painos, jonka on suomenta-
nut O. W. Louhivuori.  
Kuva:  Työväenliikkeen kirjasto.
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H istorian tohtori, dosentti Väinö Voi-
onmaa tapasi ensimmäisen kerran 
nuoren, kunnianhimoisen ja terävän 

Väinö Tannerin vuoden 1905 vallankumous-
puuhailujen aikana ja luennoidessaan Yliop-
pilaiden Sosialidemokraattisen Yhdistyksen 
tilaisuuksissa. Tanner taas on muistellut kuul-
leensa Voionmaan nimen 1903, jolloin häm-
mästeltiin sitä, että yliopistolla on dosentti, 
joka on sosiaalidemokraatti.

Voionmaa, tuolloin 36-vuotias snellman-
ilaisen ja fennomaanisen porvariskodin kas-
vatti Jyväskylästä, koki voimakkaan poliittisen 
herätyksen kyseisenä vuonna ja lupasi päivä-
kirjassaan siitä lähtien omistautua palvele-
maan ”marksilaisuutta”. Edellisen vuosisadan 
puolella alkanut poliittinen etsintä oli päätty-
nyt. Voionmaa tunnustautui julkisesti sosia-
listiksi, mutta ei tästä huolimatta liittynyt so-
sialidemokraattiseen puolueeseen kuin vasta 
elo-lokakuussa 1918.

Poliittisen suuntansa puolueen sisällä oli 
sen sijaan löytänyt Voionmaata 12 vuotta nuo-
rempi helsinkiläisen jarrumiehen poika Väinö 
Alfred Tanner, joka valittiin jo vuoden 1907 
historiallisissa vaaleissa työläisten edustajaksi 
yksikamariseen parlamenttiin. Myös raittiu-

sasiaa propagoinut Voionmaa pyrki tuolloin 
kansanedustajaksi, mutta ei tullut valituksi. 
Raittiusasia ei ollut vahvistuvan venäläistämis-
paineen alla Suomen seksikkäimpiä vaalitee-
moja. 

Vuodesta 1905 lähtien Väinöt tapasivat 
toisiaan vain satunnaisesti poliittisissa tilai-
suuksissa, kunnes asettuivat saman pöydän 
ääreen senaattoreiksi Tokoin senaattiin 1917, 
Sdp:n puoluetoimikuntaan syksyllä 1918 ja 
Tarton neuvottelukuntaan 1920. Sen jälkeen 
miehet kulkivat ritirinnan poliittisia polkuja 
ensin 1926–27 vähemmistöhallitukseen, sitten 
Cajanderin punamultahallitukseen 1936–39. 
Kansanedustajina miehet toimivat yhteistyös-
sä vuodesta 1919, jolloin Voionmaa aloitti 
parlamentaristin uransa, aina vuoteen 1946, 
jolloin Tanner talutettiin Sörnäisten vankilaan 
sotasyylliseksi tuomittuna.

Johtomiesten väliset suhteet näkyviin

Puheenvuoroni liittyy laajempaan tutkimuk-
seeni tiedemies Väinö Voionmaan poliittisis-
ta valinnoista.1 Tässä yhteydessä esittelen ja 
arvioin Väinö Voionmaan (1869–1947, vuo-
teen 1906 Wallin) suhdetta Väinö Tanneriin 
(1881–1966, vuoteen 1895 Thomasson). Tan-

maria lähteenmäki 
professori, Itä-Suomen yliopisto

HäikäilemäTön ja  
HarkiTseVa
väiNö voioNMAAN KuvA TovEri TANNErisTA
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ner oli yksi Sdp:n näkyvimmistä toimijoista ja 
loi nousujohteista uraansa juuri Voionmaan 
poliittisen toiminnan aktiivisimpana aikana eli 
sisällissodasta jatkosodan loppuun. 

Elämäkerrallisella poliittisen historian tut-
kimuksella on pitkät perinteensä. Ehkä eniten 
elämäkerrallisia teoksia eurooppalaisista po-
liittisista johtajista on tehty tasan sata vuotta 
ennen Voionmaata syntyneestä Napoleonista 
(1769–1821), josta netin hakukoneet anta-
vat yli 52 miljoonaa osumaa. 1920–40-luvun 
poliitikoista suosikkilistan kärjessä kulkene-
vat Adolf  Hitler (42 miljoonaa), V. I. Lenin 
(22 miljoonaa), Josef  Stalin (21 miljoonaa) 
ja Winston Churchill (22 miljoonaa osumaa).  
Suomalaisista tuon ajan poliitikoista Manner-
heim (800 000 osumaa), Paasikivi (300 000 
osumaa) ja Tanner (400 000 osumaa) näyttävät 
olevan kaikkein kiinnostavimpia.  Voionmaa 
saa jäädä tässä satunnaisten hakukonetulosten 
kilvassa pitkälle jälkeen (120 000 osumaa),2 
mikä ei kuitenkaan tee hänestä yhtään vähem-
män kiinnostavaa.

Jos ajatellaan 1920–30-luvulla vaikuttanei-
den poliitikoiden keskinäisiä suhteita, ehkä 
kaikkein tutkituimpia ovat Leninin ja Stalinin 
välit. Tämän artikkelin näkökulmasta vertailu 

ei ole kuitenkaan osuva siksi, sillä Stalin nou-
si valtaan vasta Leninin kuoltua. Voionmaan 
kohtalona sen sijaan oli kulkea rintarinnan 
Tannerin kanssa koko uransa ajan. Tämä an-
toi Voionmaalle erinomaisen näköalapaikan 
Tannerin toiminnan seuraamiselle ja ratkaisu-
jen ymmärtämiselle. Toisaalta hän pääsi naut-
timaan Tannerin työn tuloksista, jos kohta 
joutui myös kärsimään niistä. Tämän takia on 
erityisen kiinnostavaa katsoa, mitä Voionmaa 
todella ajatteli Tannerista. Ulospäin, poliitti-
sen julkisuuden paisteessa herrat toverit olivat 
korrekteja ja kohteliaita toisilleen. Tämä on 
heijastunut myös tämän päivän käsitykseen 
heidän suhteestaan, joka on nähty toisiaan 
tukevien oikeistodemarien veliverkkona. Kui-
tenkin todellinen suhde oli jo alkujaan jännit-
teinen ja lopulta hyvinkin vihamielinen.   

Vasemmalla Väinö Voionmaa.  
Kuva: Työväen Arkisto.
Ryhmäkuvassa Suomen Sosialidemokraat-
tisen Puolueen puoluetoimikunta vuonna 
1919. Istumassa vasemmalta J. Sundberg, 
J. W. Keto, Väinö Tanner, Hilda Seppälä ja 
Väinö Voionmaa.  Seisomassa vasemmalta 
Taavi Tainio, Kaarlo Harvala, Mikko Ampuja, 
K. Heinonen ja Rieti Itkonen.  
Kuva: Työväen Arkisto.
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Ensimmäinen muotokuva Tannerista

Voidaan sanoa, että Voionmaa teki elokuus-
sa 1920 ensimmäisen merkittävän poliittisen 
profiilikuvauksen sosiaalidemokraattisen työ-
väenliikkeen kaapin päälle sittemmin moneen 
kertaan nostamasta ja toisaalla taas syvästi vi-
hatusta ”Suuresta Tannerista”. Voionmaan ar-
vion aikoihin Tannerin asema puoluejohdossa 
oli vielä huteralla pohjalla, ja ylipäätään hänen 
poliittinen positionsa oli epästabiili suuntarii-
tojen repimässä Sdp:ssa.

Voionmaan ja Tannerin suhteisiin tuli re-
peämä jo yhteistyön ensimetreillä eli Tokoin 
senaatin aikoihin. Särö liittyi siihen, että Voi-
onmaa oli mennyt lupailemaan läheiselle tu-
kiryhmälleen eli rautatieläisille palkankoro-
tuksia, jotka Tanner tyrmäsi, ja loukkasi näin 
Voionmaan herkällä oraalla ollutta poliittista 
profiilia. 

Toinen varpaille astuminen tapahtui valit-
taessa Sdp:n edustajia Tarton rauhanvaltuus-
kuntaan. Tällä kertaa astujana oli Voionmaa, 
ehkä tahtomattaan. Sosiaalidemokraatit äänes-
tivät Tarton neuvottelukuntaan tulevista puo-
lueen edustajaehdokkaista, jolloin eniten ääniä 
sai Venäjän ja Suomen raja-asiaan erikoistunut 
professori Voionmaa (48 ääntä) ja toiseksi 
suurimman äänipotin kuittasi Wäinö Wuolijo-
ki (39 ääntä) Tannerin saadessa vain vaivaiset 
14 ääntä. 

Kuten Jaakko Paavolainen on todennut, it-
senäisen Suomen ensimmäinen rauhanteko ei 
ollut vähäpätöinen asia:3 Neuvottelukuntaan 
kuuluminen tiesi pääsyä kansakunnan histori-
aan ja oli ilmeisen haluttu tehtävä. Vaalin tulos 
oli Tannerille todella kiusallinen: hän ei ollut 
itse esittänyt Voionmaata lainkaan Tarttoon 
valittavien listalle, ja nyt tämä oli saanut suu-
rimman kannatuksen. 

Vaalin tulos johti sisäisiin kissanhännän-
vetoihin ja jo seuraavana päivänä Wuolijo-
ki ilmoitti uhrautuvasti ”esteistään” ja esitti 
Tanneria tilalleen. Tanner kursaili, mutta otti 

enemmän kuin mielellään tehtävän vastaan. 
Voionmaatahan ei alan asiantuntijana ja eni-
ten ääniä saaneena voitu sivuuttaa. Näin ollen 
sosiaalidemokraattien ykkössuosikki Tarttoon 
oli ylivoimaisesti Voionmaa, ja toiseksi edusta-
jaksi änkesi Tanner. Kun lukee Tannerin Tar-
ton rauha -muistelmia (1949),4 tämä tosiasia ei 
tule esille missään kohtaa, vaan päinvastoin, 
Voionmaan rooli on pienentynyt muistelmissa 
lähes merkityksettömäksi. 

Tartossa Tannerin ärtymys Voionmaata 
kohtaan kävi näkyväksi. Paasikivi on muistel-
lut, että Tanner sanoi hänelle neuvottelujen 
avajaistilaisuudessa, ettei Voionmaan puhei-
ta kannattanut ottaa aina vakavasti. Koska 
poliittinen tilanne Tartossa oli äärimmäisen 
jännittynyt suomalaisdelegaation vasemmis-
ton (Tanner ja Voionmaa) ja oikeistosiiven 
(etenkin Juho Vennola, Rudolf  Walden, Väinö 
Kivilinna) välillä, oli huomautus sävyltään eri-
tyisen ikävä, poliittisesti arveluttava ja Voion-
maata vähättelevä. Huomautuksellaan Tanner 
halusi joko mielistellä ja liittoutua joukkueen 
johtajan eli Juho Kusti Paasikiven kanssa, tai 
hän halusi korostaa tälle olevansa Sdp:n edus-
tajien johtaja. Ehkä hän oli myös mustasuk-
kainen siitä, että Paasikivi oli Voionmaankin 
ystävä.

Voionmaa arvioi elokuisessa kuvaukses-
saan Tanneria yllättävän kriittisesti. Tanner oli 
tuohon aikaan 39-vuotias Elannon pääjohtaja, 
juristi, joka oli valittu Sdp:n puheenjohtajak-
si sisällissodan jälkeisessä puolueen kasvojen 
pesussa loppuvuodesta 1918. Sinänsä hän oli 
sopiva mies työväenpuolueen johtoon: hän oli 
vaatimattomista oloista Helsingin työläisten 
asuinalueilta ja noussut sosiaalisesti koulutuk-
sensa nosteessa jo ensimmäisen eduskunnan 
kansanedustajaksi ja Sdp:n lupaavimmaksi 
nuoreksi kyvyksi. 

Voionmaa ymmärsi Tannerin kannatuk-
sen perusteet. Tällä oli hyvinkin luottamusta 
herättäviä piirteitä: Tanner oli Voionmaan 
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mukaan ihmeteltävän asialli-
nen, järkevä ja tyyni julkisessa 
esiintymisessään. Tannerin pu-
heenvuorot oli aina tehty otta-
en huomioon niiden toteutta-
mismahdollisuudet – häntä ei 
voinut mitenkään luonnehtia 
populistiksi. Hän oli laskelmal-
linen ja havainnoissaan tarkka 
ja terävä. Tarton neuvotteluis-
sa Voionmaa kehui Tanneria 
mieheksi, joka näki hallitusten esitysten taka-
portit ja salatut aikeet. 

Vaikka Tannerin julkisuuskuva oli tyyni, se 
ei Voionmaan mukaan ollut Kuolleen meren 
tyyneyttä: ”Tässä tyynessä lahdessa jos mis-
sään se kala kutee.” Näennäisen pitkäjänteisen 
ja kylmäkiskoisen pinnan alla repesi äkillisesti, 
kun asiat eivät menneet hänen tahtonsa mu-
kaisesti. Sisukkuus ja kärsivällisyys loppuivat 
myrskyyn, purkaukseen, jotka herättivät häm-
mennystä ja pelkoakin – olihan Tanner suuren 
puolueen nokkamies.

Voionmaan mukaan Tanner oli mies, joka 
ajatteli ensin tarkoin, mitä sanoi ja mitä puhui: 
”Ei yhtään sanaa liikaa, eikä liian vähän”, to-
tesi Voionmaa. Tarton keskusteluissa Tanner 
yleensä ensin kuunteli muita, naputti sitten 
pöytään ja antoi hyvin harkitun mielipiteen-
sä, joka Voionmaan mukaan sai usein yleisen 
hyväksynnän. Toisinaan, kun asiat eivät men-
neet hänen ajattelemallaan tavalla, hän nousi 
pöydästä ja tokaisi kuinka asiat menivät ”huut 
hiiteen”, ja että asiat tuli tehdä niin ja näin, 
muuten hän uhkasi tehdä ”tenät”.

Osuiko Tanner sitten arvioissaan aina oike-
aan? Voionmaa epäili sitä usein, ja arvioi Tan-
neria kovin sanoin: Tanner ei ollut luova hen-
kilö, ei itsenäinen eikä omintakeinen. Nämä 
ikävät ominaisuudet johtuivat hänen kahdes-
ta erityisen kielteisestä luonteenpiirteestään. 
Yhteiskunnallisissa ja valtiollisissa asioissa 
Tanner oli Voionmaan mukaan ehdottomas-

ti materialisti. Tämä tarkoitti 
sitä, että Tannerin maailman-
kuvassa talouselämä määräsi 
kaiken ja itsekkyys oli se pohja, 
johon toiminta perustui. Hen-
kinen työ oli Voionmaan mu-
kaan Tannerille hölynpölyä ja 
katinkultaa. Voionmaa kertoo 
kuinka Tanner oli kerrankin 
sanonut, että ”Lenin on oman 
rahan ja työn puutteesta kirjoi-

tellut paksuja filosofisia teoksia”. Voionmaa 
lisäsi päiväkirjaansa ironisesti, että rahan takia 
kai saksalainen tunnettu sosialisti Karl Kauts-
kykin kirjoitti, ja sen takia varmaan kaikki Suo-
men tiedemiehet, kirjailijat ja taiteilijat tekivät 
työtään, kun ei ollut parempia ansioita!

Tämä maailmankatsomus teki Tannerin 
jääkylmäksi Jäämeren ja Karjalan asioissa, jot-
ka olivat Voionmaalle sydämen asioita. Tanner 
totesi jo Tartossa 1920, ettei hän ollut erityisen 
intresseerattu Karjalan asiasta.5 Pohjoisesta 
hän kiinnostui vasta Tarton ratkaisun jälkeen 
ja oli Petsamo Oy:n hallintoneuvoston pu-
heenjohtajana 1921–27. 

Päiväkirjassaan Tanner toteaa tunteetto-
masti 1943–44 tapahtumiin liittyen, että Suo-
men hallitus ei tulisi puolustamaan Pohjois-
Suomea ja Lappia, vaan jättäisi alueen neuvos-
toliittolaisten ja saksalaisten taistelutantereek-
si, tai jos USA ja Englanti sinne hyökkäisivät, 
annettaisiin se niiden tehdä. Samaan mieltä oli 
Mannerheim. Samalla kevyellä logiikalla Lappi 
oli annettu saksalaisten sotatoimialueeksi lop-
pukesästä 1941.

Tanner ajoi Voionmaan mukaan aluelii-
toksia vain siksi, että ne olivat välttämättömiä 
pahoja. Tämä tavaton realistisuus teki Tan-
nerista ”häikäilemättömän ja kyynillisen Paa-
sikiven ystävän”, arvelee Voionmaa. Tartossa 
elokuussa 1920 Voionmaa kirjoittaa muisti-
vihkoonsa, että ”Tanner on ihastunut Paasiki-
veen”, ja että Paasikiven huonot ominaisuudet 

Toisinaan, kun asiat 
eivät menneet hänen 
ajattelemallaan tavalla, 
hän nousi pöydästä ja 
tokaisi kuinka asiat me-
nivät ”huut hiiteen”, ja 
että asiat tuli tehdä niin 
ja näin, muuten hän 
uhkasi tehdä ”tenät”.
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olivat Tannerin mielestä totuuden ja järkevyy-
den todistuksia. 

Kaiken kaikkiaan Tannerin äärirealistisuus 
teki hänestä Voionmaan mukaan rajoittuneen. 
Tältä uupui kyky arvioida sielullisten ja hen-
kisten voimavarojen vaikutusta yhteiskunnal-
lisessa kehityksessä sekä kyky arvioida poliit-
tista tilannetta niiden kautta. Sen takia Tanner, 
toteaa Voionmaa, ampui usein harhaan: ”Hän 
joutuu siksi usein urille, joita työväki ei ym-
märrä.” 

Toinen Tannerin heikko ominaisuus oli 
Voionmaan mukaan liiallinen häikäilemättö-
myys. Suurten tehtävien ajamisessa se oli hyvä, 
mutta ei pienenpien asioiden hoidossa. Tämä 
johti siihen, että Tanner loukkasi toisten ih-
misten hienoimpia tunteita. 

Tanner oli loukannut myös Voionmaan 
tunteita, koskapa tämä kirjoittaa arviossaan, 
että Tannerin ylistetty energisyys, luvallinen 
kunnianhimoisuus ja hyväksyttävä häikäile-
mättömyys esiintyivät joskus liian itsekkäästi 
ja itsevaltaisesti, jopa raa’asti ja sivistymättö-
mästi. Näiltä osin Voionmaan tuomio oli kova 
ja hän katsoi Tanneria ylhäältä alaspäin: ”Se 
johtuu kai syvemmän akateemisen sivistyksen 
puutteesta ja todellisten sivistysarvojen tunte-
mattomuudesta tai halveksumisesta.” 

Toisaalta Voionmaa totesi, että kotioloissa 
Tanner oli varmaan hyvin humaani mies, hyvä 
puoliso ja hellä mutta itsevaltainen isä. Hän 
varmaan osasi olla myös hauska, leikkisä ja 
hyvä toveri, ja hänestä olikin liikkeellä monia 
hyviä vitsejä. Yhteenvetona Voionmaa totesi 
syksyllä 1920, että ikäero ja maailmankatso-
musten vastakkaisuus asettivat hänen ja Tan-
nerin toveruudelle vissejä rajoituksia. 

Voionmaalle tarjoutui myös sittemmin 
tilaisuus julkisesti esitellä puolueensa tahto-
miestä Tannerin 60-vuotisjuhlakirjassa, jonka 
kustansi Kulutusosuuskuntien Keskusliitto 
maaliskuussa 1941 eli niin sanotun välirauhan 

aikana. Huolimatta siitä, että Tanner oli toimi-
nut ministeritehtävissä kaikkiaan vain noin vii-
si vuotta, Voionmaa näki hänet ennen muuta 
vallankahvaisena ja taitavana poikkeusaikojen 
hallitusmiehenä, ”eikä voida kuvitella, että ku-
kaan olisi näistä tehtävistä suoriutunut parem-
min kuin hän”. 

Voionmaan näennäisen kehuva kirjoitus si-
sältää samanlaista pientä piruilua kuin Tanne-
rin kommentit hänestä. Voionmaan mielestä 
piti oikein kysyä, mitä ominaisuuksia hyvältä 
”hallitusmieheltä” pitäisi vaatia? Ainakin hä-
nen tuli toimia vapaan yleisen mielipiteen 
alituisen tarkkailun ja arvostelun alaisena ja 
hänen tuli olla oman puolueensa ”luvalla” 
hallitusmies, mutta ajaa samalla kaikkien asiaa. 
Kaikkein tärkeintä oli kuitenkin se, että hänen 
tuli omata yksilöllinen ”hyvä laatu”. Sen kri-
teerin Tanner täytti Voionmaan mielestä em-
pimättä. 

Kun Tartossa Voionmaa arvioi 39-vuotias-
ta johtajuuttaan vahvistavaa Tanneria, vuonna 
1941 arvioitava oli jo 60-vuotias vahvan ulkoi-
sen imagon omaava, tunnettu valtakunnanta-
son poliitikko. Kuvaavasti Voionmaa muisti 
juhlakirjoituksessaan vain kohtalaisen kieltei-
siä seikkoja Tannerista. 

Näköjään Voionmaa ei ollut unohtanut 
Tannerin toimia häntä vastaan Tokoin senaa-
tin aikana. Voionmaa aloittaa muistuttamalla 
Tannerin itsepäisestä toiminnasta Tokoin se-
naatin hajaantumisvaiheessa 1917: kaikki muut 
sosiaalidemokraatit olivat jo eronneet, mutta 
”miehekkäästi” Tanner jäi yksin ”eikä ollut 
tietääkseenkään sosialidemokraattisen puolue-
toimikunnan ja eduskuntaryhmän väliaikaisen 
toimikunnan hänelle lähettämästä eroamiskäs-
kystä”. Vuoden 1926 Tannerin hallituksesta 
sen entinen ministeri Voionmaa taas muisti 
mainita, että eduskunnassa Tannerin hallitusta 
vihattiin eikä se itsekään aina kokenut olevan-
sa erehtymätön. Lopuksi hallituksen ainainen 
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kivittäminen oli häirinnyt työrauhaa, kalvanut 
arvovaltaa ja tehnyt hallituksen aseman lopulta 
sietämättömäksi.

Päätteeksi Voionmaa kokoaa yhteen arvi-
onsa puoluetoverinsa roolista välirauhanajan 
hengessä: Tannerin hallitusmiestoiminta oli 
ohittanut jo kaikki puoluerajat. Tällä Voion-
maa viittasi tuomitsevasti Tannerin yhteistyö-
hön natsi-Saksan tutkijoiden kanssa.

Huolimatta pitkästä puoluetoveruudestaan 
ja yhteistyöstään Tannerin kanssa Voionmaa 
ajoi jatkosodan lopussa järkähtämättä välirau-
hanartiklan 13. pykälän toimeen saattamista: 
sotasyylliset oli tuomittava eivätkä tuomiot 
saaneet olla liian keveitä. Vaikka Tanner ja 
hän olivat koko sota-ajan maalaisnaapureita 
Vihdissä, ei periaatteellinen Voionmaa anta-
nut tämän vaikuttaa kovaan kantaansa. Kuo-
huksissaan Voionmaa kirjoittaa sotasyyllisistä 
pojalleen. ”Jos heidät vangitaan, on se hyvä ja 
onnellinen enne.” 

Kun Voionmaa rouvineen meni kutsuttuna 
sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän pik-
kujouluun 1945, tuli sinne myös Tanner. Voi-
onmaan typertyi tämän ”täysin paatuneesta” 
puheesta ja antoi ankaran tuomionsa: ”On se 
merkillistä kuinka paljon kokonainen maa voi 
saada kärsiä yhden miehen takia, Saksa Hitle-
rin, Suomi Tannerin.” Säälimätön puhe jatkui, 
sillä Voionmaa vaati kansakunnan terveyden ja 
tasapainon vuoksi Tannerin ja kolmen muun 
Riihimäen vankilasta vapautetun vangitsemis-
ta uudelleen. Samalla hän harmitteli kiukkui-
sesti, ettei olisi tullut kyseiseen juhlaan, jos 
olisi tiennyt, että Tannerkin tulisi. 

Miesten välit olivat todellakin saavuttaneet 
toisiaan sietämättömän kulminaatiopisteensä 
vuoden 1945 loppuun tultaessa. Kuten esi-
merkiksi Tannerin Tarttoa koskevista ja muis-
ta muistelmista käy ilmi, Tanner ei koskaan 
antanut anteeksi tahoille, jotka tuomitsivat hä-
net sotasyylliseksi. Liioin ei toukokuussa 1947 

kuollut Voionmaa viimeisinä elinkuukausi-
naan tuntenut mitään sääliä eikä ymmärtämys-
tä Tannerin harjoittamalle sotapolitiikalle. 

Näin Voionmaan ja Tannerin toverisuhde 
päättyi peruuttamattomasti vihaan, kaunaan ja 
pettymykseen. Heitä yhdisti ehkä enää se fi-
losofi Senecan toteamus, että vihaamme niitä, 
joita olemme loukanneet.

Viitteet
1 Maria Lähteenmäki. Vallanpalvontaa vastaan. Tiedemies Väi-
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joten hän kilpailee Mannerheimin kanssa suosituimman 
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3  Jaakko Paavolainen. Väinö Tanner. Osa 2. Tammi, Helinki 
1979, 315–318.

4 Väinö Tanner. Tarton rauha: sen syntyvaiheet ja -vaikedet. Tam-
mi, Helsinki 1949.

5 Paavolainen 1979, 327.
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erkki Vasara 
dosentti, Helsingin yliopisto

joulukuun 12:ntena 1926 sanomalehdet 
tarkastelivat Suomen hallitustilannetta. 
Kokoomuksen Uusi Suomi kirjoitti: 

”Maamme nykyinen sosialidemokratia ei toki 
ole sama kuin se, joka kymmenkunta vuotta 
sitten venäläisen hurmahengen riivaamana 
villitsi kansaamme. Tunnustamme avoimesti, 
että sosialidemokratiamme on ’länsimaistu-
nut’, hilliintynyt. Tahdomme uskoa, että se 
kouliintuessaan samalla on oppinut ymmär-
tämään, millä yleisillä edellytyksillä sosialisti-
nen hallitus tässä maassa vain voi tulla kysy-
mykseen. Uudistamme tässä suhteessa sen, 
minkä jo porvarillisen hallituksen äsken ku-
kistuttua lausuimme, kun sanoimme vaadit-
tavan takeita siitä, että uusi hallitus, tulipa se 
millaiseksi tahansa, toimii kiinteästi nykyisen 
yhteiskuntajärjestyksemme pohjalla ja pyrkii 
sisäisesti ja ulkonaisesti lujittamaan valtakun-
nan asemaa.”2 Seuraavana päivänä Suomi sai 
ensimmäisen hallituksensa, jonka kaikki mi-
nisterit edustivat kevään 1918 sisällissodassa 
hävinnyttä ja sen jälkeen monin tavoin yh-
teiskunnan sivuraiteelle joutunutta punaista 
Suomea. Virkaansa maaliskuussa 1925 astu-

presidenTTi relander  
ja TyöVäenliike1

nut tasavallan presidentti, oikeistomaalaisliit-
tolainen Lauri Kristian Relander oli tehnyt 
ratkaisunsa.

Punaiset olivat 1920-luvun Suomessa saa-
neet todistaa valkoisen kansanosan erillisen 
sotilasorganisaation, Suojeluskuntajärjestön 
syntyä vakinaisen, kaikille tarkoitetun armei-
jan rinnalle. Työmarkkinoilla punaiset, am-
mattiyhdistysliike, saivat todistaa Vientirauha-
lakonmurtajajärjestön syntyä ja työnantajain 
jatkamista sinnikkäällä linjallaan olla tunnus-
tamatta ay-liikettä sopijaosapuoleksi kansal-
listen työehtosopimusten solmimiseksi. Jopa 
urheiluelämässä punaiset oli sisällissodan pe-
ruja erotettu valtakunnallisesta keskusurhei-
lujärjestöstä SVUL:sta, vaikka sen johtohah-
moihin lukeutunut Lauri ”Tahko” Pihkala oli 
vuoden 1917 levottomina hetkinä profetoi-
nut: ”Sillä niin hyvin itse urheiluaatteen oman 
menestyksen kuin ihmisyyden vuoksi olisi 
mielestäni suotavaa, että yhdistämisen ja so-
vinnon ajatukset vallitsisivat urheiluelämässä 
niin laajalti kuin suinkin […] yläpuolella to-
sielämän välttämättömien vastakohtien.3” 
Maassa vallitsi valkoisen Suomen henkinen 
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hegemonia. Mutta. Nyt val-
tioneuvoston linnassa aloit-
ti sosialidemokraattinen 
hallitus pääministerinään 
Väinö Tanner. Relanderin 
rohkea avaus vasemmalle 
oli toteutunut. Vaikka pre-
sidentin tavoitteena oli ol-
lut enemmistöhallitus, oli 
uusikin ministeristö jälleen 
vähemmistökabinetti. Sitä 
ei kuitenkaan voinut mil-
lään muotoa laittaa Relanderin syyksi. 

Sosialidemokraatit hallituspuolueeksi

Puheenvuorossaan eduskunnalle pääministe-
ri Tanner lupasi hallituksensa antavan ”kaik-
kea mahdollista tukea” maan pääelinkeinolle 
maataloudelle kaikkine sivuelinkeinoineen sa-
moin kuin yksityiselle ja valtion metsätalou-
delle, mikä oli mannaa eritoten maalaisliiton 
kansanedustajien korville. Pienviljelijäin ja 
maataloustyöväestön asemaa oli parannetta-
va. Hallitus lupasi ”lämmintä huomiota” myös 
teollisuuden ja kaupan kehittämiselle. Tanner 

muistutti, että työ vähävaraisen kansanosan 
aseman parantamiseksi on välttämätöntä ja 
viittasi hallituksen kaavailuihin kehittää sekä 
teollisuus- että maataloustyöväkeä koskevaa 
työväensuojelulainsäädäntöä. Lisäksi hän 
huomautti, että ”kahdeksan tunnin työaikaan 
nähden olisi maassamme astuttava se askel, 
joka kansainvälisesti on sovittu otettavaksi”. 
Samoin kuin porvarilliset pääministeriedeltä-
jänsä myös Tanner kiinnitti huomiota yhteis-
kuntarauhan säilyttämiseen. Näkökulma oli 
kuitenkin toinen. Esiin nousi kysymys kansa-
laisluottamuksen palauttamisesta sisällissodan 

Lauri Kristian Relander 
lähtee linnasta presiden-
tin vaihtuessa 1931.  
Kuva: Työväen Arkisto
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peruja tuomituille ja vankilas-
ta vapautuneille sekä samois-
ta syistä erotettujen valtion 
työntekijäin oikeudesta palata 
tehtäviinsä. Hallitus oli myös 
tiukasti vuonna 1919 sääde-
tyn kieltolain kannalla. Tan-
nerin puheenvuoron paino-
tukset verrattuna Relanderin 
presidenttikauden edellisten 
hallitusten vastaaviin esityk-
siin olivat selvästi poikkeavat 
– nyt oli liikkeellä sosialide-
mokraattinen hallitus.4 Eduskunnassa sillä oli 
tukenaan 60 kansanedustajaa ja vastassaan 122 
porvarin sekä 18 kommunistin muodostama 
oppositio.

Presidentti saattoi olla tyytyväinen panok-
seensa uuden ministeristön muodostamisessa 
Kallion toisen hallituksen jäljiltä. Maassa oli 
siirrytty täysin uuden hallituskokeilun aikaan, 
mihin Relanderilla oli ratkaiseva vaikutus. 
Päättäessään merkintänsä joulukuun 17:nneltä 
1926 Relander kirjoitti tilityksen lähtökohdis-
taan vetää sosialidemokraatit maan hallituk-
seen. Kysymys oli hänelle ilmeisesti äärim-
mäisen tärkeä presidentillis-henkilökohtainen 
ratkaisu, koska hän vielä kerran halusi perus-
tella asian niin itselleen – kuin päiväkirjansa 
tuleville lukijoillekin:

”Jos asiain tällä kannalla ollen en olisi anta-
nut sosialidemokraattien muodostaa hallitusta, 
en olisi ollut puolueeton presidentti. Sitä pait-
si minun oman henkilökohtaisen käsitykseni 
mukaan vaatii maan etu, että meidän sosialide-
mokratiamme pääsee kasvamaan isänmaallise-
na puolueena. Jos tässä tilanteessa olisi evätty 
sosialidemokraateilta parlamentaarisena puo-
lueena valtionpäämiehen luottamus, olisi se 
varmaan ollut omiaan ehkäisemään sosialide-
mokratiamme kehitystä oikeaan suuntaan, sa-
malla kun se olisi aikaansaanut rauhattomuut-

ta kansalaispiireissä suureksi 
vahingoksi koko maalle.”5

Tannerin sosialidemo-
kraattisen hallituksen saa-
vutukset jäivät loppujen lo-
puksi varsin vaatimattomiksi 
– olihan eduskunnassa selvä 
porvarienemmistö. Sos.dem. 
ministeristön esityksen kan-
sankirjastolaiksi eduskun-
ta kuitenkin hyväksyi. Lain 
mukaan jokaisen kunnan 
oli perustettava kansankir-

jasto, jonka menoihin kunta saisi valtionapua 
50 prosenttia tai valtioneuvoston harkinnan 
mukaan jopa enemmän. Hallitus teki myös 
aloitteen armahduksista, joilla vuoden 1918 
tapahtumista tuomitut punaiset, jotka olivat 
jo ehdonalaisessa, oli vapautettava rangaistus-
seuraamuksista ja jo täysin vapautuneille oli 
palautettava kansalaisluottamus. Esitys meni 
läpi vasemmiston ja rkp:n äänin. Hallitus esit-
ti lisäksi 15 miljoonaa markkaa työttömyyden 
torjumiseksi. Tämäkin esitys meni läpi, mut-
ta porvarienemmistön siten latistamana, että 
summa putosi 5 miljoonaan markkaan. Esi-
merkiksi maalaisliitto piti alkuperäistä esitys-
tä liian kalliina. Lisäksi hallitus teki kauaskan-
toisen esityksen sairausvakuutuslaiksi, mutta 
eduskunta ei ehtinyt käsitellä sitä kesään 1927 
ulottuneilla vuoden 1926 valtiopäivillä, jol-
loin hallitus teki siitä uuden esityksen syksyllä. 
Laki tulikin sinänsä hyväksytyksi, mutta myös 
äänestetyksi yli vaalien, jolloin sen lopullinen 
käsittely oli vasta vuonna 1929. Tuolloin se 
kuitenkin kaatui kommunistien siirryttyä yllät-
täen lain porvarillisten vastustajain kelkkaan. 
Tannerin hallitus teki myös esitykset muun 
muassa työttömyyskassoista ja työtapaturmi-
en korvaamisesta, mutta ne kaatuivat porva-
rienemmistöisessä eduskunnassa.6  Merkille 
pantavaa on kuitenkin se, että hallitus istui 

Tiettynä symbolina maan 
poliittiselle tilanteelle oli-
vat presidentti relanderin 
ja pääministeri Tannerin 
välit, jotka nekin ikään 
kuin ylittivät molempiin 
suuntiin rosoisen sillan 
kansakunnan kahden po-
liittisen osan välillä. 
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vuoden päivät lukuisista saamistaan välikysy-
myksistä huolimatta. Se sai tukipuolueekseen 
useammankin kerran rkp:n, joka kielipoliit-
tisista syistä liittoutui monesti mieluummin 
sosialidemokraattien kuin aitosuomalaisessa 
iskussa olleen maalaisliiton ja ylipäätään suo-
menkielisten porvariryhmien kanssa.

Relander ja Tanner

Sosialidemokraattisen vähemmistöhallituksen 
tullessa tiensä päähän päättyi kiintoisa epi-
sodi 1920-luvun Suomen hallituspoliittisessa 
historiassa. Punaisen puolueen muodostama 
ministeristö oli johtanut Valkoista Suomea 
vain kahdeksan vuotta siitä, kun punaiset oli-
vat hävinneet valkoisille kansakuntaan syvän 
haavan repineessä sisällissodassa, jonka lop-
putulos oli taannut valkoisille poliittisen he-
gemonian maassa. Olo hallituspuolueena oli 
merkinnyt lisäksi paljon myös johtavalle työ-
väenpuolueelle. Väinö Tanner luonnehti ase-
telmaa marraskuussa 1927: ”Hallituksessa olo 
on antanut sosialidemokraattiselle puolueelle 
monia opetuksia. Me olemme nyt hallitukses-
sa ollessamme tulleet huomaamaan, että sel-
lainen iso puolue kuin sosialidemokraattinen 
puolue on, ei voi kevytmielisyydellä käsitellä 
mitään kysymyksiä, sen tulee ottaa huomioon 
myöskin vastaisuus ja miten kukin päätös vai-
kuttaa koko maan etuun. Myöskään ei sosia-
lidemokraattisen puolueen oppositsionissa 
ollessaan sovi puhua mitä tahansa, sillä kaikki 
nämä edesottamiset tulevat sille hallituksessa 
ollessaan eteen.”7 

Tiettynä symbolina maan poliittiselle tilan-
teelle olivat presidentti Relanderin ja päämi-
nisteri Tannerin välit, jotka nekin ikään kuin 
ylittivät molempiin suuntiin rosoisen sillan 
kansakunnan kahden poliittisen osan välillä. 
Kun Relander oli parin kuukauden sairastelun 
jälkeen kesällä 1927 toipilaana Kultarannassa, 
oli pääministerin presidentille lähettämien kir-

jeiden sävy toipumistoivotuksineen kaikkineen 
erittäin sydämellinen. Asialla oli paitsi herras-
mies myös henkilö, joka todella tuli ilmeisen 
hyvin toimeen kirjeiden saajan kanssa.8

Keskusteltuaan paikkansa jättävän hallituk-
sen pääministerin kanssa sos.dem. ministe-
ristön toiseksi viimeisen presidentinistunnon 
jälkeen joulukuun 15:ntenä Relander kirjasi 
päiväkirjaansa miesten käymän keskustelun 
tunnot. ”Me tunsimme molemmat, että eron 
hetki lähenee, ja se löi leimansa mielialaan”, 
presidentti kirjoitti ja valitteli sitä varmana pi-
tämäänsä seikkaa, että eduskunnan ulkopuo-
lellakin tuolloin olleen Tannerin vastustajat 
sos.dem. puolueessa tulisivat ”tekemään kaik-
kensa hänen työntämisekseen syrjään”. Mikäli 
niin kävisi, se olisi ”kyllä suuri vahinko, sillä 
niin viisaita miehiä kuin Tanner, on vähän täs-
sä tasavallassa”.9 

”Naamari tulisi riisutuksi”

Presidentti oli valmis avaamaan hallitusovet 
maltilliselle vasemmistolle ja hän kannatti 
selvästi myös maalaisliiton ja sosialidemo-
kraattien hallitusyhteistyötä, joka tosin ei 
vielä toteutunut. Niin ollen hän näki oikeaksi 
maalaisliittolaisen, ohjelmaltaan vasemmalle 
kallistuneen hallituksen poiketen siten niiden 
puolueessa vaikuttaneiden – kuten Kyösti 
Kallion – kannoista, jotka tähtäsivät maa-
laisliiton ja kokoomuksen hallitusyhteistyön 
palauttamiseen. Tässä Relander myötäili J. E. 
Sunilan linjaa ja teki tuolloisesta luottomie-
hestään myös pääministerin.

Näissä aatoksissa Relander luki loppiaise-
na 1929 Suomen Sosialidemokraatissa ilmes-
tyneen kansanedustaja Mikko Ampujan kir-
joituksen, jossa tämä oli mielissään sos.dem. 
puolueen oppositioaseman jatkumisesta. Sos.
dem. puolueen ”äärimmäiseen vasemmis-
toon” lukeutuneen – kuten Relander miestä 
luonnehti – Ampujan kirjoitus osoitti presi-
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dentin mielestä tämän kiivauden omassa kan-
nassaan. Ampuja halusi puolueensa oikean 
laidan kulkijoiden – presidentti arveli tämän 
tarkoittavan ennen muuta Hannes Ryömää ja 
”hänen aseveljiään” – tekevän seuraa Mante-
reen hallituksessa ammattiministerinä oikeus-
ministerin postia parhaillaan hoitaneelle An-
ton Kotoselle.  Ministeri oli aiemmin jättänyt 
sos.dem. puolueen ja siirtynyt kokoomukseen. 
Kirjoitus osoitti Relanderin mielestä kuitenkin 
myös toisen seikan eli Ampujan tietämyksen 
”siitä, että jos sosialidemokraatit tulevat hal-
litukseen, silloin heillä ei ole enää mahdol-
lisuutta käyttää kielteistä luokkaviha-asetta 
taistelussaan porvaristoa vastaan ja yleensä 
heidän kielteinen valtiollinen toimintansa käy 
mahdottomaksi”. Lukemastaan selvästi ärty-
nyt Relander jatkoi pohdintaansa Ampujan 
mietteistä ja sosialidemokraateista: ”He eivät 
luota asiaansa, mutta luottavat kyllä ihmisen 
alhaisimpaan vaistoon, vihaan. He ovat tietoi-
sina siitä, ettei heidän menettelynsä ole ollut 
rehellinen, luvanneet omasta lafkastaan kansa-
kunnalle kaikkea hyvää, samalla kun he ovat 
vetäneet alas kaiken sen mitä toisin ajattele-
vat rakentavat. Jos he tulisivat hallitukseen, ei 
tällainen valheellinen diplomatia enää menisi 
joukkoihin, naamari tulisi riisutuksi ja samal-
la mahdollisuudet sosialismin toteuttamiseen. 
Ampuja puhuu kyllä parlamentaarisesta toi-
minnasta, mutta odottaa sellaista kansakun-
nan hypnoottista tilaa, jossa suoraviivaisempi-
kin menettely sosialismin toteuttamiseksi olisi 
mahdollinen. Ainakin minulla on sellainen 
käsitys Ampujasta, Moskovan matkamiehes-
tä. Puhuuhan Ampuja ’ylimenokaudesta’.” 
Maalaisliiton ja sos.dem. puolueen hallitusyh-
teistyöhön suopeasti suhtautuneen Relande-
rin pirtaan eivät Ampujan ajatukset sopineet 
lainkaan, ja niitä sulatellessaan presidentillä ei 
juurikaan ollut myönteisiä tuntemuksia sosiali-
demokraatteja kohtaan.10

Kommunistit relanderilaisen Suomen 
ulkopuolella

Jos kohta oli Relander valmis ottamaan sosia-
lidemokraatit jopa maan hallitukseen, oli hä-
nen suhtautumisensa kommunisteihin täysin 
toinen. Jo vuoden 1918 kevään kokemusten 
myötä Relanderille, Valkoisen Suomen tunnol-
liselle edusmiehelle, oli ”vapaussodan” hen-
gessä täysin mahdotonta sulattaa laitavasem-
mistoa. Kommunistit olivat hänelle, lapsenus-
konsa säilyttäneelle uskovaiselle, mahdottomia 
jo ensinnäkin ateisminsa vuoksi, toiseksi he 
olivat suojeluskuntamies-presidentille neuvos-
toyhteyksineen maanpettureita ja kolmannek-
si, heidän yhteiskunnalliset tavoitteensa olivat 
täysin vastakkaiset Relanderin arvomaailmalle. 
Päälle tulivat vielä vuosien 1927–1928 suuret 
metalli- ja satama-alan lakkotaistelut, joita suu-
ri osa porvarillisesta mielipiteestä piti kommu-
nistien operaatioina Suomen ulkomaanvientiä 
vastaan. Kaiken lisäksi kommunistien julkiset 
esiintymiset niin eduskunnassa kuin omissa 
tilaisuuksissaan sekä lehtiensä palstoilla olivat 
koko porvarillista kenttää siinä määrin ärsyttä-
neitä, että presidentin mitta tuli täyteen.

Kun kommunistien kansanedustaja Yrjö 
Enne totesi eduskunnassa syksyllä 1927 ran-
nikkopuolustuslaivastosta käydyssä keskuste-
lussa, että ”tahtoa puolustaa tätä kapitalistista 
yhteiskuntajärjestelmää ja tätä ns. isänmaata 
ei kansan suurella enemmistöllä todellakaan 
ole”, keskustelua radiosta seuranneen presi-
dentin verenpaine alkoi eittämättä nousta. Ja 
Enne vain jatkoi: ”Isänmaa on olemassa vain 
omistavalle luokalle, mutta ei työläisille. Työ-
läisillä on isänmaata korkeintaan asuntonsa 
ikkunalla kukkaruukuissa ja siksi täytyykin 
tässä suhteessa yhtyä erään työläisen lausun-
toon, että tällaista isänmaan palasta ei tosiaan 
kannata lähteä puolustamaan”. Relander na-
putteli päiväkirjaansa: ”Muuten on valitettava, 
että sellaiset miehet kuin kommunistiedustaja 
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Enne saavat nousemalla eduskunnassa puhu-
jalavalle häväistä tätä paikkaa – mies, joka pu-
huu siitä, etteivät suuret joukot tämän maan 
asukkaista halua puolustaa tätä maata, sellai-
sen miehen paikka ei ole eduskunnassa.”11

Huhtikuun 10:ntenä 1929 Relanderilla oli 
kutsumanaan vieraana presidentinlinnassa 
Etsivän Keskuspoliisin (EK) päällikkö Esko 
Riekki. ”Kun minusta on tuntunut, että toi-
menpiteissä kommunistista kiihotusta vas-
taan on viime aikoina ollut havaittavissa 
jonkinmoista herpaantumista”, presidentti 
perusteli palaveria. Näin siitäkin huolimatta, 
että EK oli edellisvuonna tehnyt huomat-
tavan joukon kommunistipidätyksiä, jotka 
käytännössä olivat lamauttaneet laitavasem-
miston. Riekin poistuttua Relander marssi 
kirjoituskoneelleen ja kirjoitti: ”Kaikki se 
mitä häneltä kuulin oli omiaan tukemaan kä-
sitystäni, että jotain on taas tehtävä kyseisen 
kiihotuksen estämiseksi.”12 

Pian alkoikin tapahtua taholla jos toisella-
kin. Maan hallitus alkoi valmistella tarvittavaa 
lainsäädäntöä. Lisäksi syntyi lapuanliike, joka 
toiminnallaan pakotti valtiovallan niihin toi-
miin, joilla kommunistien toiminta vuonna 
1930 kriminalisoitiin. Liika, jopa naiivi myön-
tyväisyys lapuanliikkeeseen ja ”maakunnan 
miesten” laittomuuksiin koitui kuitenkin 
myös Relanderin presidenttiyden tuhoksi. 
Maalaisliitto ei valinnut häntä ehdokkaakseen 
vuoden 1931 presidentinvaaleihin.

Relander ja työväenliike

Vaikka Lauri Kr. Relander oli talonpoikais-
henkinen, suojeluskuntamielinen oikeisto-
maalaisliittolainen, oli hänen poliittisen ajat-
telunsa yksi peruskivi kansallinen yhtenäisyys 
ja harmonia. Sen pohjalta hän suhtautui myös 
työväenliikkeeseen. Länsimaisittain suun-
tautunut tannerilainen sosialidemokratia oli 
hänelle se osa työväenliikkeestä, jonka hän 

huolimatta aatteellisista eroista omaan vakau-
mukseensa nähden kuitenkin hyväksyi osak-
si suomalaista yhteiskuntaa ja sen poliittista 
kenttää. Oikeistolaisista arvoistaan huolimat-
ta Relander oli oman aikansa punamultamies 
kannattaessaan maalaisliiton ja sosialidemo-
kraattien hallitusyhteistyötä, joka tosin ei 
toteutunut hänen presidenttikaudellaan, ja 
nimittäessään rohkeasti täysin sosialistisen 
hallituksen vuonna 1926. Kommunistit hän 
kuitenkin sulki itse mieltämänsä Suomen 
kansan ja sen onnellisen elämän perustaksi 
hahmottamansa yhtenäisyyden ulkopuolel-
le. Näissä aatoksissa hän tosin ei ollut yksin, 
vaan edusti suomalaisten selvän enemmistön 
kantoja.
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Työväentutkimus vuosikirja 2013 julkaisee seuraavassa otteen 
syksyllä 2013 into Kustannuksen julkaisemasta Pentti Haanpään 
elämäkerrasta. Artikkeli valottaa Pentti Haanpään suhtautumista 
toiseen maailmansotaan hänen novelliensa ja kirjojensa lisäksi 
hänen omien kirjeittensä ja kokemustensa pohjalta. 

H istoriankirjoitus on kiivaimmillaan 
silloin kun suurennuslasin alla on 
sota.

Pentti Haanpäästä voi yksiselitteisesti sa-
noa, että hän ei sotaa halunnut eikä olisi tah-
tonut sinne mennä. Vaikka Haanpää kirjoitti 
talvisodasta kiitetyn mutta moniselitteisen 
romaanin Korpisotaa (Otava 1940) ja pääsi 
takaisin ”piireihin”, niin koko toinen maail-
mansota oli hänelle vastenmielinen asia.

Lähtö sotaan tuli Haanpäälle puun takaa. 
Vielä 17.11.1939 hän kirjoitti Erkki Valalle, 
että häntä ei ole vielä kutsuttu edes reserviin 
”vaan olen saanut elellä vapaalla jalalla”. Ilo 
oli ennenaikainen.

Talvisota alkoi 30.11.1939. Jos haluaa lu-
kea yksityiskohtaiset kuvaukset taisteluista, 
joissa Pentti Haanpää oli mukana talvisodas-
sa, kannattaa Korpisodasta hakea käsiinsä sen 
uusintapainos vuodelta 1999 ja sieltä Vesa 
Karosen jälkisanat. Millintarkkaa sotakuva-

penTTi Haanpään soTa

usta lukiessa alkaa melkein toivoa, että olisi-
pa Pentissä ollut edes hiukan sankariainesta. 
Myös samaa ajanjaksoa kuvaavia Kirjeet-kirjan 
välipuheita lukiessa tulee välillä miettineeksi, 
yritetäänkö Haanpäästä tehdä sotasankaria 
vielä 2000-luvullakin.

Siinä on sotasankaruutta riittämiin, kun 
luettelee Pentti Haanpään sotilaspassista hä-
nen talvisotansa taistelupaikat: Pelkosenniemi, 
Savukoski, Joutsijärvi, Märkäjärvi ja Vilajoki. 
Haanpää oli kovissa paikoissa ja vieläpä etulin-
jassa. Sotilaspassissa on selvä merkintä myös 
hänen kotiutuspäivästään: ”Lomautettu tois-
taiseksi 19.5.1940 päämajan määräyksellä.”

Tosiasia on, että 34-vuotiasta Pentti Haan-
päätä ei missään nimessä olisi pitänyt edes 
lähettää rintamalle, etulinjaan varsinkaan. 
Mies ei saanut laitettua edes patruunaa ki-
väärinpesään hieman ennen taisteluita. Ihme 
on, että tuolloin jo ylipainoinen, sotimiseen 
aivan liian vanha ja haluton mies ylipäänsä 
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selvisi talvisodasta hengissä. Harhailut met-
sissä, osittainen tajunnan hämärtyminen ja 
oma ”vahingonlaukaus” pikkusormeen tal-
visodan loppuvaiheessa kuvaavat Haanpään 
sotakokemuksia paremmin kuin yksikään so-
taraportti. Taisipa Haanpää mennä naimisiin-
kin päästäkseen pois rintamalta vihkiloman 
ajaksi.

Haanpää itse tiivisti sotakokemuksensa 
neljään sanaan. Ne kuuli Haanpään lähinaa-
puri, myymäläapulainen Reino Kangasharju 
kirjailijan hyvän ystävän kauppias Jani Kos-
kelan kaupassa syksyllä 1940. Antaa Kangas-
harjun itsensä kertoa:

”Tulivat kauppias Jani Koskelan myymälään, 
jossa silloin olin. Syntyi juttua käydystä talvi-
sodasta, jossa PH oli ollut tavallisena kivääri-
miehenä mukana. Eräs hänen toverinsa kysäisi, 
mitä vaikutelmia kirjailijalla on jäänyt sodasta, 
jolloin PH hetken mietittyään vastasi, että sen 
voi sanoa hyvin lyhyesti: Pelottaa, palelee ja nu-
kuttaa!”

Suomalaisten kirjallisuudenystävien on-
neksi Haanpää kesti sekä talvi- että jatko-
sodan rasitukset, sillä hän kirjoitti Korpisodan 

yläkuva Pentin sukua 1940: 
Eeva ja Oskari, Pentti ja Aili 
ja Pentin veli Olli. Sanna ja 
Mikko Haanpään välissä  
Oskarin ja Eevan poika 
Martti. Kuva kirjasta Matti 
salminen: Pentti Haanpään 
tarina.
alakuva Jatkosodassa Pentti 
toimi Lonkassa kenttähevos-
sairaalan rättimikkona eikä  
joutunut taisteluihin, put-
kaan kylläkin. Kuva kirjasta 
Matti salminen: Pentti Haan-
pään tarina.
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lisäksi sodasta yhden no-
vellikokoelman, Nykyaikaa 
1942, ja huumoriklassikok-
si muodostuneen Yhdeksän 
miehen saappaat 1945.

Tapansa mukaan Haan-
pää kirjoitti sodasta myös 
erillisiä novelleja. Kiilan al-
bumissa 1940 ilmestynyt 
Löytö on yksi loistavimmista.

Haanpään ajattelun tie-
toiseen hämärtämiseen kuu-
lui, että Löytö sijoitettiin Koottujen teosten mo-
lemmissa painoksissa ajoittamattomien no-
vellien joukkoon, vaikka Kiilan albumit olivat 
varmasti käyneet myös Kauppisen käsissä ja 
hän tiesi novellin julkaisuvuoden.

Löytö on täyttä Haanpäätä. Partio hiihtää 
erämaassa. Sotilaat rinnastuvat metsän eläi-
miin.

”Ihminen voi verrattain helposti saavuttaa 
tuollaisen metsäneläimen kyyryisen, velton jän-
nittyneen, uneliaan sieluntilan, vieläpä villille 
eläimelle luonteenomaiset liikkeet ja asennot.”

Partio tulee hylätylle pientilalle. Asukkaat 
ovat lähteneet sodan jaloista kiireellä.

”Navetassa oli puolikymmentä kuollutta eläin-
tä, nälkään nääntyneitä ja omituisiin asentoihin 
jähmettyneitä ja jäätyneitä lehmiä. Se oli mie-
liinpainuva ja painajaisunen kaltainen näky, 
monille heistä kaameinta mitä he tulivat koko 
sotaretkellä nähneeksi.”

Löytö on yksi Haanpään koko uran pasifisti-
simmista novelleista. Sen luettuaan ei ihmet-
tele, miksi Haanpää myöhempinä vuosina oli 
aktiivisesti rauhan asialla ja osallistui monen 
muun kulttuurihenkilön mukana erilaisiin 
rauhanpuolustajien tilaisuuksiin. Olematta 
yhdenkään puolueen jäsen.

Haanpään kuva sotivasta ihmisestä on tyly: 
”Ihminenhän on tunnettu järkiolento ja hä-
net on melkein syntymästä saakka valmistettu 
ja opetettu ja hän on opettautunut kohta-

loonsa. Kun sodan raudat 
repivät ja raatelevat hänet 
hengettömäksi, niin hän on 
tavallaan päässyt tuumansa 
ja tarkoituksensa perille. Ja 
niinhän muistokirjoituk-
sissa sanotaankin, että hän 
riensi kohti kohtaloaan, 
kuoli ilolla eikä huokauk-
sella.” Haanpään sarkasmi 
puree.

Löytö todistaa omalta 
osaltaan siitä, että Haanpään jo 1920-luvun lo-
pulla muodostama pasifistinen linja piti. Vaik-
ka hän lähti rintamalle, hänen perusperiaat-
teensa kestivät talvisodan kauhut. Hän vihasi 
sotaa ja kaikkea mitä siihen liittyy. Samanlaista 
asennetta on myös Vapaa-ajattelija-lehdessä 
1/1940 ilmestyneessä novellissa Sallimuksen 
sormi. Siinä Haanpää piruilee osuvasti, ”että 
sallimuksen sormi on osoittanut, että kahta se 
ei kärsi yhtä aikaa: maineikasta sotaa ja mahta-
via kirkkoja”.

Seuraavassa Kiilan albumissa, joka ilmes-
tyi vasta jatkosodan jälkeen 1944, oli Raoul 
Palmgrenin kirjoitus ”Joel Valaksen talviso-
ta”. Palmgren kirjoitti sen nimimerkillä R. 
Palomeri, jolla hän muuten myöhemmin teki 
myös avainromaaninsa 30-luvun kuvat.

Kirjeessään Arvo Turtiaiselle 31.1.1945 
Haanpää kiitti tätä uudesta Kiilan albumista 
ja kertoi, että häntä miellytti erikoisesti ”Joel 
Valaksen talvisota”, koska kirjoitus toi elä-
västi mieleen Haanpään omat tuntemukset. 
Teksti, johon Haanpää samastuu, on sekin 
äärimmäisen pasifistinen, tosin Palmgrenin 
intellektuellilla kielellä kerrottuna. Kertomus 
on kuvaus Palmgrenin omasta sotaanlähdös-
tä. Mukana on myös itseironiaa.

”Hän luuli tietävänsä, mistä oli kysymys. Mut-
ta oliko hän vetänyt käytännöllisiä johtopää-
töksiä? Tässä hän seisoi kivääreineen, reppui-

”oli onni, että joukkoom-
me joutui mies, jolla en-
nen sotaa oli kynä ja sana 
hallussaan ja joka sitten 
sodan aikana eli rintama-
sotilaan elämää rintamalla 
yhtenä renkaana armeijan 
koneistossa – tarvitsematta 
sotajulkaisuaan varten kuu-
lustella muita rauhan ai-
kana tai käydä esikunnista 
etsimässä aiheita….”
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neen, sotilaaksi valjastettuna! Intellektuelli, 
todellakin! Ja sittenkin: kylmin aivoin, nähden 
asemansa, tuntien sen koko pirullisuuden. Ym-
pärillään nämä yksinkertaiset, uskovaiset, jotka 
toistivat propagandavalheita papukaijan uskol-
lisuudella.”

Jatkosotaan Palmgren ei lähtenyt, eikä Arvo 
Turtiainenkaan. Miehet piilottelivat jonkin ai-
kaa, kunnes jäivät kiinni 1942. Sodan lopun 
he viettivät vankilassa, kuten monet muutkin 
vasemmistoaktiivit. Erkki Vala asui jatko-
sodan ajan Ruotsissa.

Tein tämän pienen sivuhyppäyksen osoit-
taakseni, miten selvästi näkyy, ettei Haan-
pään asenne sotaan muuttunut sotien aikana. 
Tämä on hyvä tietää, kun alamme tutkia tar-
kemmin Haanpään tuona aikana kirjoittamaa 
kirjallisuutta.

Korpisotaa 

Korpisotaa oli Haanpään uran kannalta tärkeä 
kirja. Hän lähetti sen Otavan 1940 julista-
maan sotakuvauskilpailuun, jossa se sijoittui 
kolmanneksi tavanomaisten sotapropagan-
dististen teosten jälkeen. Kilpailun taustalla 
oli amerikkalainen kustantamo. Tärkeintä oli 
kuitenkin se, että Otava lunasti teoksen ja otti 
siitä lyhyessä ajassa toisenkin painoksen. Kir-
jasta tuli mainetta ja rahaa. 1930-luvun laihat 
vuodet olivat vihdoin ohi.

Korpisodasta lähtien Otava oli Haanpään 
kustantaja hänen elämänsä loppuun saakka ja 
pitkälle kuoleman jälkeenkin, vuoteen 2012.

Otava oli saanut talliinsa huippukirjaili-
jan, minkä etenkin Hannes Reenpää hyvin 
ymmärsi. Hän osasi valita sanansa huolella 
Haanpään kanssa. Esimerkiksi kun Korpiso-
dan toiseen painokseen haluttiin muutoksia 
voittajavaltio Neuvostoliiton painostuksesta, 
kirjailija ja kustantaja pääsivät muutoksista 
hyvään yhteisymmärrykseen. Haanpää tote-
si, että kirjahan pääsi vähällä. Sitä hän tosin 
kummasteli 25.2.1941 Otavalle lähettämäs-

sään kirjeessä, että suomalaisista on alettu 
tehdä niin siistisanaisia. ”Suomalaisen suusta-
han ryssä tulee niin luontevasti, ettei sen suin-
kaan pitäisi olla mitään haukkumista.”

Lauri Viljanen kirjoitti Korpisodan ar-
vostelun tuoreeltaan Helsingin Sanomiin 
14.11.1940. Teos selvästi miellytti Viljasta.

”Haanpää onkin sotakuvauksessaan, vaikka on 
entistä enemmän luopunut nuoruutensa me-
hevästä murteesta, päässyt käsiksi elävämpään, 
tuoreempaan sanontaan kuin moniin vuosiin. 
’Korpisotaa’ ei merkitse Pentti Haanpäälle ai-
noastaan paluuta kovalta arktiselta sotapolul-
ta, vaan myöskin paluuta siihen kertojiemme 
kärkijoukkoon, johon koko suomalaisen luki-
jakunnan sopii kohdistaa ennakkoluulottomat 
odotuksensa.”

Kirjaa kehuttiin vuolaasti myös Ilta-Sano-
missa. Arvi Nuormaa kirjoitti: ”Tuskin kos-
kaan aikaisemmin tämä kirjailija on löytänyt 
niin runsasvivahteisia ilmeitä sanottavaansa 
kuin tässä pienessä teoksessa, josta kaikki ont-
to paatos on loitolla. Kuinka hyvin hän luon-
nehtiikaan suomalaista korpisotilasta.”

Myös Suomalaisessa Suomessa 4/1940 Kor-
pisotaa sai kiitosta. Arvostelija oli Eino Kaup-
pinen, tuleva Haanpään kaitsija. Kauppinen 
paljasti arvomaailmansa yhdessä lauseessa: 
”Sanalla sanoen: verrattuna kasarmin ilmapii-
riin on sodan ilmapiiri puhdistava ja jalostava.” 
Tällä hän viittasi Kenttään ja kasarmiin.

Haanpäätä lehtien arvostelut varmasti läm-
mittivät, mutta voi olla, että eniten häntä miel-
lyttivät omien asetoverien kiitokset. Vuoden 
1941 alkupuolella Haanpää sai kaksikin kir-
jettä JR 40 Aseveljet -yhdistyksen sihteeriltä J. 
Takkiselta.

”Oli onni, että joukkoomme joutui mies, jolla 
ennen sotaa oli kynä ja sana hallussaan ja joka 
sitten sodan aikana eli rintamasotilaan elämää 
rintamalla yhtenä renkaana armeijan koneis-
tossa – tarvitsematta sotajulkaisuaan varten 
kuulustella muita rauhan aikana tai käydä esi-
kunnista etsimässä aiheita. Kiitos hyvästä kuva-
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uksestanne, joka kertoo Korpisotureista. Meitä 
on täällä Helsingissä 40–50 miestä ja olemme 
usein teoksestanne kiittäen keskustelleet.”

Näiden kiitosten jälkeen on tuskin tarpeen 
keskustella Korpisodan todellisuuspohjasta. 
Samalla tuon ajan ehkä eniten kohistu kirjai-
lija Mika Waltari joutuu mielenkiintoiseen va-
loon. Maaseudun Tulevaisuudessa 30.11.1940 
Waltari vinoili Haanpäälle siitä, että tämä jou-
tui sittenkin myöntämään sotalaitoksen kurin 
ja koulutuksen merkityksen Suomen kansan 
pelastajana ja viittasi samalla vielä Kenttään ja 
kasarmiin.

Papin poika Waltari oli Haanpäätä kolme 
vuotta nuorempi. Waltari ei ollut rintamalla 
vaan kaukana siitä Valtion tiedoituslaitokses-
sa tekemässä sotapropagandaa. Jo vuonna 
1933 Waltari kunnostautui ”sotilaallisesti” 
suomentamalla natsipropagandan huippu-
saavutuksen Horst Wesselin. Samoihin aikoi-
hin hän ehdotti käännöskirjallisuuden lo-
pettamista Suomessa. Vuonna 1942 Waltari 
osallistui V. A. Koskenniemen, Yrjö Soinin 
ja Maila Talvion seurassa Joseph Goebbelsin 
koolle kutsumaan Weimarin kirjailijakokouk-
seen Saksassa. Tästä matkasta Waltari kirjoitti 
ylistävän matkakertomuksen Suomen Kuva-
lehteen. Tässä siitä pieni ote:

”Palaan nyt kaksi viikkoa kestäneeltä mat-
kalta sodan Saksaan – Saksan runoilijakoko-
uksesta Weimarissa – ja kaikki epäilykset ja 
tulevaisuuden huoli ovat hetkessä pyyhkiyty-
neet mielestäni. Sillä se uusi Eurooppa, joka 
parhaillaan hahmottuu ja luo itseään sodan 
puristuksessa, vaalii ja varjelee runon lintua 
kansakuntain parhaan elämänuskon tulk-
kina.” Teksti on täydellistä natsipropagan-
daa. Panu Rajalan kiitetyssä Unio Mysticassa 
(WSOY 2008) annetaan ymmärtää, että Wal-
tari oli Weimarissa työmatkalla. Miksi? Mika 
Waltari kirjoitti natsipropagandaa 1933 ja 
1942. Tämä tosiasia ei poistu sillä, että Neu-
vostoliitto kaatui 1991.

Yhteisessä Suomi-tarinassamme Mika 
Waltaria pidetään yhtenä kaikkien aiko-
jen merkittävimmistä suomalaisista. Heti 
1930-luvun Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan 
pulatalonpoikien ”ystävän” Risto Rytin va-
navedessä… Valtion tiedoituslaitoksessa oli 
Haanpäätä ajatellen toinenkin kiinnostava 
henkilö. Tuleva Haanpään ”päällystakki” 
Eino Kauppinen vietti sotansa siellä arkis-
tojen suojissa mapittamalla sotasensuurin ja 
sotapropagandan taistelusaavutuksia. Kiitok-
seksi tästä hänet palkattiin 1946 Otavaan, jota 
johti Valtion tiedoituslaitoksen päällikkönä 
jonkin aikaa toiminut Heikki Reenpää, Han-
nes Reenpään veli.

Mika Waltarin luonnehdinta Haanpään 
”takinkäännöksestä” armeijan kurin suh-
teen meni täysin pieleen. Olen Vesa Karo-
sen kanssa samaa mieltä, että nimenomaan 
Korpisotaa on se teos, jota esimerkiksi Väinö 
Linna ja monet muut saavat kiittää siitä, että 
se, ensimmäisenä teoksena Suomen sotakir-
jallisuudessa, toi tavallisen rintamamiehen 
kokemukset ja purnaukset realistisesti esille. 
Eikä suomalaisella rintamamiehellä ollut ta-
pana pokkuroida. Tuoreimman puoltolau-
seen Haanpäälle antoi oikea Antti Hyry VR:n 
Matkaan-lehdessä 4/2013. ”Pentti Haanpää 
sanoi ajatukset kohdalleen. Jos vertaa hänen 
sotakirjojaan Väinö Linnaan, niin Linnalla 
teksti on vähän’sinne päin’.”

Asia on siis oikeastaan juuri päinvastoin 
kuin Waltari ajatteli.

Pentti Haanpään raaka realismi hyväksyt-
tiin hävityn talvisodan jälkeen 1940, mutta ei 
sotauhoa synnyttelevässä Suomessa 1920-lu-
vun lopulla, eikä varsinkaan sotapappien 
1930-luvun uhossa.

Viimeistään nyt Haanpää pystyi mieles-
sään sanomaan: ”Saartorengas on murrettu.”

lähde: Matti Salminen: Pentti Haanpään tarina. Into Kustan-
nus, Helsinki 2013.
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Kahdeksankymmenluku oli vapautumisen aikaa suomalaisessa 
yhteiskunnassa. sisä-, ulko- ja talouspolitiikka ”lännettyivät” ja 
vapautuivat Kekkosen kauden keskusohjauksesta. Tietoteknii-
kasta alkoi kehittyä teollisuuden uusi veturi. Nousukauden huu-
ma synnytti ns. kasinotalouden. Porvarienemmistöisestä edus-
kunnasta huolimatta aika oli sosiaalidemokraattien valtakautta.

Heikki Hellman 
YTT, dosentti, johtaja, Viestinnän, median ja 
teatterin yksikkö (CMT), Tampereen yliopisto

Vapauden Tuulia ViesTinTä 
poliTiikassa 
sDP JA säHKöisEN viEsTiNNäN vAPAuTuMiNEN 1980-LuvuLLA

suomessa vasemmisto ja keskusta olivat 
puolustaneet uskollisesti Yleisradion 
monopolia radio- ja televisiotoimin-

nassa, kun taas oikeisto ajoi alalle kilpailua. 
Vähitellen kuitenkin myös Suomen sosiali-
demokraattisen puolueen (SDP) viestintäpo-
liittiset näkemykset liberalisoituivat ”Korpi-
lammen hengessä” ymmärtämään markkina-
talouden ja elinkeinoelämän tarpeita.1 Tässä 
artikkelissa tarkastelen sosiaalidemokraattien 
suhtautumista sähköisen viestinnän vapautta-
miseen 1980-luvulla, jolloin median nykyinen 
markkinoitumistrendi alkoi. 

Suhtautuminen yleisradiomonopoliin il-
mentää yhteiskunnassa vallinneen sosiaalisen 
mielikuvituksen tilaa. Pertti Alasuutari on 
jakanut sodanjälkeisen historiamme moraali-
talouden, suunnittelutalouden ja kilpailutalouden 
vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen yhteis-

kunnallisia keskusteluja leimasivat aatteellis-
moraaliset periaatteet. Siirtymä kansalaisten 
hyvinvointivaltiollisia tarpeita korostavaan 
suunnittelutalouteen tapahtui 1960-luvulla. 
Kilpailutalouteen alettiin siirtyä 1980-luvul-
la, jolloin ajattelussa korostuivat valinnan ja 
kilpailuttamisen periaatteet. Viestintäpolitii-
kassa tämä tapahtui, kun Kolmoskanava, pai-
kallisradiot ja kaapelitelevisio rikkoivat Yleis-
radion monopolin.2

Tässä artikkelissa yritän osoittaa, kuinka 
SDP:n politiikan muutos oli ratkaisevaa vies-
tinnän liberalisoitumiskehitykselle.3 

Periaatteita tarkistetaan

Vielä 1970-luvun puolueohjelmissa viestin-
täpolitiikan perinteiset rintamalinjat näkyivät 
selvästi. SDP:n maaliskuussa 1975 hyväksytty 
viestintäpoliittinen ohjelma oli vankasti Yleis-
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radion monopolin kannalla, 
halusi lopettaa tv-mainonnan 
ja kavahti kaapelitelevisiota.4 

Uuden vuosikymmenen myö-
tä ohjelman koettiin kuitenkin 
vanhentuneen, ja kevättalvella 
1982 puolueneuvostoon tuo-
tiin uusi viestintäpoliittinen 
kannanottoluonnos, jonka sitä 
esitellyt 2. valtiovarainministe-
ri Mauno Forsman luonnehti 
sisältävän aikaisempaa ”vähemmän isoveli-
asennetta”.5

Yleisradio nähtiin siinä edelleen tärkeä-
nä ”yhteiskunnallisena palvelulaitoksena”, 
jonka parlamentaarista asemaa ja rahoitusta 
oli vahvistettava, jotta ”kansainväliselle tar-
jonnalle muodostuu vahvistuva kotimainen 
vastapaino”. Televisiotoiminnan mainosra-
hoituksen puolue oli toistaiseksi valmis sal-
limaan, ja myös satelliitti- ja kaapelitelevisio 
hyväksyttiin realiteettina, jota kuitenkin tulisi 
kehittää säännellysti ja ”yhteiskunnan hallus-
sa olevissa verkoissa”. Kannanotto omaksui 
myös suopean kannan paikalliseen radio- ja 
televisiotoimintaan, jonka avulla voitaisiin 
lisätä kansalaisten viestinnällisiä oikeuksia. 
Mainoksia ei paikallisradioihin kuitenkaan 
haluttu.6

Neljä vuotta myöhemmin, syksyllä 1986, 
hyväksytyssä viestintäpoliittisessa kannan-
otossa kansallisen kulttuurin ”itsepuolustus” 
kotimaisuuskiintiöineen sai näkyvän roolin 
ja kokonaan uutena teemana esiin nostettiin 
elinkeino- ja työllisyyspoliittiset edut. Puolue 
vaati ”raaistavien väkivaltavideoiden” karsi-
mista markkinoilta ja kaapelitelevisioon pai-
kallisia kansalaiskanavia. Yleisradiota puoles-
taan tarvittiin kaupallisuuden vastapainoksi, 
minkä tähden sille oli annettava mahdollisuus 
laajentaa toimintaansa ja rahoituspohjaansa.7

Kahdella 1980-luvun viestintäpoliittisella 

kannanotollaan sosiaalidemo-
kraatit ajoivat siten sähköisen 
viestinnän rakenteiden libe-
ralisointia – mutta ei-kaupal-
liselta pohjalta. Kaupallisuus 
hyväksyttiin pragmaattisena 
välttämättömyytenä – paitsi 
paikallis- ja kaapelikanavilla, 
joita puolue halusi ohjata kan-
salaiskanavien suuntaan.

Paikallisradion huumassa

Vaikka 1980-luvusta kehkeytyi sähköisen 
viestinnän liberalisoinnin läpimurtovuosi-
kymmen, viestintäpolitiikalla oli aikakauden 
hallitusohjelmissa vähäinen rooli. Kalevi 
Sorsan neljäs hallitus (1983–1987) ilmoitti ai-
noastaan jatkavansa ruotsinkielisen televisio-
verkon suunnittelua,8 Harri Holkerin hallitus 
(1987–1991) puolestaan kehittävänsä paikal-
lisradiotoimintaa ja parantavansa Yleisradion 
toimintaedellytyksiä.9 Käytännössä merkit-
tävämpi oli Sorsan hallituksen rooli: tammi-
kuussa 1985 se myönsi ensimmäiset paikal-
lisradiotoimiluvat, syyskuussa 1985 se antoi 
esityksen kaapelitelevisiolaiksi ja elokuussa 
1986 esityksen videolaiksi. Saman vuoden ke-
säkuussa se oli ehtinyt myöntää Yleisradiolle 
luvan Kolmoskanavan käynnistämiseen.

Pitkään istuneen radio- ja televisiokomi-
tean (ns. Perttusen komitea) enemmistö, jo-
hon sosiaalidemokraatit keskeisissä asiakysy-
myksissä lukeutuivat, oli esittänyt toimilupia 
alueellisille ja paikallisille toimijoille, jotka 
käyttäisivät Yleisradion lähettimiä. Oman toi-
miluvan myöntämiseen MTV:lle ei komitean 
mielestä sen sijaan ollut tarvetta. Komitea 
torjui myös kolmannen valtakunnallisen tele-
visiokanavan, koska ei uskonut sen laajenta-
van sananvapautta.10

Paikallisradio toteutui Suomessa kaupal-
lisempana kuin Perttusen komitea ja sosi-

Kuten tutkimukset 
ovat osoittaneet, 
lähi- tai kansalaisra-
dion malli hävisi no-
peasti taloudelliseen 
voittoon tähtäävälle 
mallille, jossa musiik-
kia tarjottiin paljon ja 
paikallista ohjelmaa 
vähän.
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aalidemokraatit olisivat halunneet. Toimilu-
papäätökseen heijastuivat paitsi sanoma- ja 
paikallislehtien myös hallituspuolueiden int-
ressit. Suomen Paikallisradioliitto ry:tä johti 
opetusministeriön keskustalainen kanslia-
päällikkö Jaakko Numminen, mutta myös so-
siaalidemokraattiset lehdet näkivät paikallis-
radiossa liiketoimintamahdollisuuksia, mikä 
osaltaan vaikutti puolueen näkökantoihin. 
Esimerkiksi Helsingissä toimineen Radio Yk-
kösen omistajiin kuuluivat Helsingin Sanomien, 
Uuden Suomen ja Hufvudstadsbladetin rinnalla 
myös Suomen Sosialidemokraatti, Kansan Uutiset 
ja Suomenmaa.11

Paikallisradiota ajettiin Suomeen viestin-
nän demokratisoimisen nimissä, jolloin eet-
terin vapauttamista perusteltiin viestintäpo-
liittisena välttämättömyytenä. Paikallisen ylei-
sön paikallisten etujen ajaminen paikallisen 
ohjelmiston avulla vastasi myös sosiaalide-
mokraattien käsitystä demokratiasta, ja siksi 
paikallisradiotoimintaa ei puolueessa vastus-
tettu.12 Kuten tutkimukset ovat osoittaneet, 
lähi- tai kansalaisradion malli hävisi nopeasti 
taloudelliseen voittoon tähtäävälle mallille, 
jossa musiikkia tarjottiin paljon ja paikallista 
ohjelmaa vähän.13

Ristivetoa Kolmoskanavasta

Jos paikallisradioratkaisu näyttää syntyneen 
enemmän oikeiston ja keskustan kuin sosi-
aalidemokraattien piirustuksilla, toisin kävi 
Kolmoskanavan. Vaikka kanavaidea syn-
tyi Yleisradion, MTV:n ja Nokian yhteisenä 
hankkeena, sen keskeisinä esitaistelijoina toi-
mivat liikenneministeri Matti Luttinen ja kan-
sanedustaja Lauri Sivonen, Yleisradion hal-
lintoneuvoston varapuheenjohtaja. Puolueen 
tuki hankkeelle ei kuitenkaan ollut kitkaton.

SDP:n puoluetoimikunta käsitteli Kol-
moskanavaa ensimmäisen kerran kesäkuussa 
1985. Selostaessaan suunnitelmaa Sivonen 
antoi hankkeesta varsin kaunistelemattoman 
kuvan tunnustaessaan, ettei kanava ollut ide-
ologisesti puhdasoppinen: ”Se rajoittuu vau-
raaseen Suomeen, on maksullinen ja tulee 
lähettämään ohjelmaa, joka ei kenties vastaa 
kansansivistystavoitteitamme.” Lyhyeksi jää-
neessä keskustelussa puoluesihteeri Erkki 
Liikanen puolusti hanketta, koska ”ellei nyt 
Yleisradio lähde vastaliikkeeseen, niin viiden 
vuoden perästä sitä ei enää tarvita, koska 
Sanoma Oy on kaapeliverkon hankkinut kä-
siinsä”.14 Puolueen myönteistä asennetta Kol-
moskanavaa kohtaan näyttääkin selittäneen 

Kolmoskanavan varsinaista lähtölaukausta syyskuussa 1987 markkinoitiin näkyvällä mainoskampanjalla, 
jonka mannekiinina oli Timo T. A. Mikkonen. Kuvat: Heikki Hellman ja Työväen Arkisto.
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”Erkon, Ketosen ja Laatusen pelko”.15

Puolueen kantaa hämmensi kuitenkin Sa-
nomalehtien Liiton ja suurten lehtitalojen 
kilpaileva hanke, Kanava Kolme. Suomen So-
sialidemokraatti ei sen perustajiin kuulunut, 
mutta Tampereella ilmestynyt Kansan Lehti, 
kotkalainen Eteenpäin ja porilainen Uusi Aika 
kuuluivat. Lisäksi yhtiön hallituksen puheen-
johtajaksi valittiin Eteenpäin -lehden toimitus-
johtaja Antero Anttila. Lehtihaastattelussa 
Anttila muistutti, että sosiaalidemokraattiset 
lehdet tekevät omat viestintäpoliittiset ratkai-
sunsa, sillä ne ”toimivat itsenäisinä liikeyri-
tyksinä omilla ehdoillaan”.16 Samaan aikaan 
puolueen Yleisradio-suhteita sekoittivat myös 
tasavallan presidentin Mauno Koiviston ja 
Yleisradion ns. sitaattikiista ja puheenjohtaja 
Kalevi Sorsan infokratiapuhe.17

Ihan helposti SDP ei Kolmoskanavan 
taakse kallistunutkaan. Kun liikenneministeri 
Luttinen toukokuussa 1986 kävi perustele-
massa eduskuntaryhmälle, miksi sosiaalide-
mokraattien tulisi seisoa hankkeen takana, 
ilmassa oli yhä kanavan kaupallista ilmettä 
paheksuvia ääniä.18 Ja kun valtioneuvosto ke-
säkuun alussa myönsi Kolmoskanavan toimi-
luvan äänin 8–6 Yleisradiolle, sekä pääminis-
teri Sorsa että sisäministeri Kaisa Raatikainen 
jättivät pöytäkirjaan – puoltavasta äänestään 
huolimatta – epäilevät lausumansa. Erityisen 
kiinnostava oli pääministerin kannanotto:

En ole saamani informaation ja nyt tehtyä pää-
töstä edeltäneen keskustelun perusteella tullut 
vakuuttuneeksi siitä, että Kolmostelevisio lisäi-
si mahdollisuuksia toimiluvassa asetettujen tär-
keiden päämäärien ja ehtojen saavuttamiseen. 
Hanke on kuitenkin saanut tukea siinä määrin, 
että en halua olla estämässä sen toteuttamista.19

Viime kädessä hallituksen sosiaalidemo-
kraattisia ministereitä velvoitti puolueen 
eduskuntaryhmän jo marraskuussa 1985 kir-
jaama kanta, jonka mukaan se tuki nimen-
omaan ”parlamentaarisesti hallitun Yleisradi-

on johdolla” toteutettavaa kanavahanketta.20 
Kolmoskanava oli sosiaalidemokraateille pie-
nempi paha kuin lehdistön Kanava Kolme. 

SDP:n ristiriitaisissa reaktioissa näkyivät 
puolueen ja Yleisradion tulehtuneet suhteet, 
mutta niissä heijastui myös pettymys kau-
palliseen paikallisradioon. Siitä, että myös 
Kolmoskanavasta jäi yhtä ja toista hampaan-
koloon, kertoo puolueen ärhentely kaapeli-
tv-lakia säädettäessä. Kokoomuksen ajaessa 
mahdollisimman sääntelemätöntä kaapeli-
lähetystoimintaa sosiaalidemokraatit onnis-
tuivat saamaan läpi toimilupiin perustuvan 
mallin, jossa mainoksille asetettiin enim-
mäiskatto ja kotimaiselle ohjelmistolle vä-
himmäiskiintiö.21 Vaikka lopputulos tyydytti 
sosiaalidemokraatteja puolueena, yksittäisten 
edustajien puheenvuoroissa haukuttiin sekä 
paikallisradion että Kolmoskanavan ohjel-
misto onnettomaksi.22 

Hallittu liberalisointi?

Sosiaalidemokraateilla oli jokerin asema 
1980-luvun viestintäpoliittisessa pelissä, sillä 
käytännössä se pääsi määräämään viestin-
nän liberalisoinnin vauhdin ja suunnan. SDP 
kääntyi sähköisen viestinnän rakenteiden va-
pauttamisen kannalle useista eri syistä. Ensin-
näkin pitäytyminen Yleisradion monopolissa 
ei ollut teknologisen kehityksen vuoksi mah-
dollista. Kun ”uustelevisio” oli yhä useampi-
en saatavilla, Yleisradion etuja oli helpompaa 
puolustaa antamalla hieman periksi. Toiseksi 
yhteiskunnan yleinen ilmapiiri oli muuttu-
massa, jolloin joustamattomuus viestintä-
politiikassa olisi voinut heijastua puolueen 
suosioon. Kolmanneksi rakenteiden ”demo-
kratisointi” sopi luontevasti myös puolueen 
uudistuvaan, markkinataloutta ja yritysten 
välistä kilpailua ymmärtävään ideologiaan – 
kunhan uusiin viestintäväyliin sisältyi ”kan-
sallisen kulttuurin” tai ”lähiviestinnän” ulot-
tuvuus. 
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Kilpailua varovasti edistävät linjaukset 
muotoutuivat paljolti Perttusen komiteassa, 
jonka keskeisistä ehdotuksista sosiaalidemo-
kraatit ja keskusta olivat yksimielisiä. Komite-
an tärkeimmät ehdotukset myös toteutuivat: 
MTV sai uutisensa, kaapelitelevisiot lainsää-
däntönsä, samoin lopulta myös Yleisradio, 
joka sai rinnalleen toimiluvilla säädeltyjä kil-
pailijoita. Lopputulos tosin oli markkinahen-
kisempi, kuin SDP 1980-luvun viestintäpo-
liittisissa mittelöissä aavisti.

Vaikka SDP:n ja Yleisradion suhteissa il-
meni kipuilua, se ei suoraan vaikuttanut puo-
lueen viestintäpoliittisiin linjauksiin. Yleis-
radion toimintaedellytyksiä uudet kilpaili-
jatkaan eivät saaneet uhata. Niin kovia eivät 
vapauden tuulet SDP:ssä sentään olleet.

Artikkelin  pidempi versio osoitteessa: www.

tyovaenperinne.fi/tyovaentutkimus/ 
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lenin-museo esimerkki- 
Tapauksena HisTorian  
muuToksesTa

l enin-museo kertoo maailmanhistori-
aan merkittävästi vaikuttaneen henki-
lön elämästä. Samalla se kertoo maa-

ilmanhistoriasta, joka on koskettanut syvästi 
myös Suomea. Eri ihmiset ja eri vuosikym-
menet ovat painottaneet ja tulevat painotta-
maan museon arvoa eri tavoin. Kun näkö-
kulma muuttuu, muuttuvat myös historian 
tulkinta ja menneisyyden eri tapahtumien 
keskinäinen painoarvo. Joillekin museo on 
Leninin museo, joillekin ideologian museo, 
joillekin eräänlainen museon museo, jossa 
kiinnostavampaa kuin Lenin tai ideologia on-
kin se, että yleensä on olemassa Lenin-museo. 
Entistä enemmän kiinnostavat myös erilaiset 
ajankohtaiset vaihtuvat näyttelyt.

Lenin-museon erityismerkitys suomalai-
sille johtuu siitä, että Suomen itsenäistymi-
sen historia kietoutuu Leninin poliittiseen 
toimintaan. Nykyisissä Tampereen Lenin-
museon tiloissa Lenin lupasi jo 1905 ja 1906 
toimia Suomen kansallisten oikeuksien puo-
lesta. Tässä hän oli johdonmukainen. Hän to-
teutti lupauksensa allekirjoittamalla lokakuun 
vallankumouksen jälkeen joulukuussa 1917 
Suomen itsenäisyyden tunnustamisasiakirjan. 
Tästä hän oli sopinut aiemmin suomalaisten 
sosialistien kanssa. 

Venäjällä vallassa olleen bolševikki-

keskusteluA

Museo on asiantuntijainstituutio. sen tehtävänä on perehtyä 
syvällisesti aihepiiriinsä – paikallishistoriaan tai henkilöhistori-
aan – ja tuoda siihen liittyvää tietoa esille näyttelyiden, kon-
ferenssien, julkaisuiden ja tapahtumien kautta. 

hallituksen tunnustuksen jälkeen myös muut 
ulkovallat alkoivat tunnustaa Suomen itse-
näisyyden. Lenin-museon merkitys korostuu 
tässä yhteydessä, varsinkin kun Suomen itse-
näistymisen 100-vuotispäivä lähestyy.

Lenin-museon perustaminen vuonna 1946 
liittyi läheisesti uuteen ulkopoliittiseen suun-
taukseen, jonka Suomi omaksui hävityn so-
dan jälkeen koittaneessa uudessa maailman-
tilanteessa. Aluksi Lenin-museon kävijäin 
enemmistö oli neuvostoturisteja. Aikaa ku-
lui, maailma muuttui. Neuvostoliitto hajosi, 
neuvostoturistiryhmät jäivät pois. Museon 
kiinnostavuus kasvoi. Länsimaisten kävijöi-
den määrä lisääntyi. Suomalaisten museokä-
vijöiden määrä kasvoi. Kiinalaisia alkoi käydä 
Lenin-museossa.

Yhdeksänkymmenluvun alku merkit-
si käännettä ja ”rakennemuutosta” Lenin-
museon toiminnassa. Sen sanelivat museon 
ulkopuoliset tapahtumat. Lokakuun vallan-
kumouksen ja Leninin vaikutuksesta synty-
nyt Neuvostoliitto lakkasi olemasta valtiona. 
Asennoituminen Leniniin muuttui itäisessä 
naapurissamme palvovasta osin jyrkän kiel-
teiseksi. Lenin-museoita suljettiin ja patsaita 
hävitettiin.

Tamperelainen Pirkanmaan Yhteistyö 
-lehti otsikoi vuonna 1993: ”Lenin-museo 
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edelleen hengissä”. Lehden arvion mukaan 
Lenin-museo kuului niihin lamakauden ih-
meisiin, joita tullaan tutkimaan ja selittämään 
vielä seuraavalla vuosituhannellakin.

Historian painotusten muutosta kuvasti se, 
että 1990-luvulla Mannerheim-museon val-
tiollinen tuki kasvoi, ja Lenin-museon mää-
räraha supistui väliaikaisesti. Suomen hallitus 
pani ikään kuin merkkimiesten museot arvo-
järjestykseen siten, että Mannerheim-museo 
sai enemmän ja Lenin-museo vähemmän tu-
kea kuin aiemmin.

Ajan hengen siivittämänä tehtiin myös 
aloite Tampereen Lenin-museon lakkaut-
tamisesta, koska näin tehtiin Venäjälläkin. 
Tampereen kaupungin museotoimenjohtajan 
Toimi Jaatisen laatimassa vastauk sessa aloit-
teen tekijöille todettiin: ”Neuvostoliiton vii-
me vuosikymmenien tapahtumat ovat osoit-
taneet historian, siihen liittyvien henkilöiden 
ja ilmiöiden kieltämiseen liittyvät ongelmat. 
Länsimaiseen demokratiaan perustuvaan 
suomalaiseen traditioon tällainen historian 
tapahtumien ja henkilöiden ”poistaminen” 
ei kuulu. Lenin liittyy kiinteästi Suomen it-
senäistymishistoriaan. Hänen edustamallaan 
ideologialla ja vielä enemmän Neuvostoliitol-
la naapurivaltionamme on tärkeä asemansa 

Suomen historiassa. Ne ovat historiaa, jota ei 
voida pyyhkiä pois sulkemalla niitä tutkiva ja 
niistä kertova museo.”

Lenin-museot maailmalla kokivat uuden 
ajan sanelemia muutoksia. Useat museot 
suljettiin tai muuttivat nimensä ja toiminta-
profiilinsa. Bakun Lenin-museossa sijaitsee 
nykyään ”Bakun kansallinen mattomuseo”. 
Mattomuseo sijaitsi aiemmin entisessä mos-
keijassa. Rakennus toimii taas moskeijana. 
Bakun Lenin-museon entinen johtaja löysi 
työpaikan Bakun eliitin hautausmaan johta-
jana.

Tampereen Lenin-museon erikoisasema 
pantiin kansainvälisesti merkille. Tukholma-
lainen Expressen kirjoitti Lenin-museosta 
(9.5.1993): ”Tampereella voi tavata unohtu-
mattomia tyyppejä. Siellä tapasivat Lenin ja 
Stalin toisensa ensi kerran. Maailman ainoa 
oikea Lenin-museo on Tampereella.” Leh-
den mukaan museon säilyminen johtuu siitä, 
ettei Tampereella käytetä Leniniä ”klassisesti 
propagandatarkoituksissa”. New York Time-
sin toimittaja mietti museossa pistäytyessään, 
että ehkäpä tällaisessa pienessä maassa kuin 
Suomi on mahdollista arvioida suuren Ve-
näjän tapahtumia objek tiivisemmin kuin itse 
Venäjällä.

Aimo Minkkinen ja Lenita Airisto väittele-
vät Lenin-museossa. Kuva: Lenin-museo.

Lenin-museon edustajat Veikko Veilahti, Tapio  
Tapiovaara ja Arvi Laakso ottavat vastaan SKP:n  
onnitteluja Ville Pessiltä. Kuva: Lenin-museo.
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Tampereen Lenin-museokin joutui pakon 
sanelemana terästämään toimintaansa. Tam-
pereen City-lehti valitsi Lenin-museon pa-
rinakin vuotena ”kaupungin parhaaksi muse-
oksi”. Aamulehdessä Lenin-museo nimettiin 
”vuoden museoksi”. Aamulehden pääkirjoi-
tuksen otsikko vetosi: ”Goodbye Lenin? – 
Ei, Ei!”(30.5.2013). 

Professori Göran von Bonsdorff  sanoi 
Suomelle olevan kunniaksi, että maassa on 
yhä Lenin-museo. Hänen mielestään poliitti-
set hepsankeikat eivät ymmärrä historiaa. Le-
nin-museo muistuttaa siitä, että Suomi kuului 
sata vuotta Venäjään.

aimo minkkinen 
Lenin-museon johtaja

M useon kokoelmien juuret ulottu-
vat aina 1900-luvun alkupuolelle 
saakka, mutta merkittävin vuo-

sikymmen työväenperinnelaitosten kehityk-
selle oli 1980-luku, jolloin nykyiset rakenteet 
syntyivät ja laitokset erikoistuivat. Keväällä 
1983 molemmat työväenpuolueet ja ammat-
tiyhdistysliike perustivat Työväenperinne – 
Arbetartradition ry:n. Yhdistys ryhtyi valmis-
telemaan museohanketta ja Työväenliikkeen 
kirjaston perustamista. 

Valmistelutyön tuloksena voitiin Tampe-
reella perustaa erillinen Työväen museoyh-
distys, joka toteutti valtakunnallisen museo-
hankkeen ja viidessä vuodessa perusti Työvä-
en keskusmuseon, nykyisen Työväenmuseo 
Werstaan. Vastaavat työväenmuseot oli perus-
tettu muihin pohjoismaihin muutamia vuosia 

TyöVäenmuseo wersTas 
20 VuoTTa
Työväenmuseo Werstas vietti 20-vuotisjuhliaan marraskuussa 2013. Juhla-
vuoden teemana oli ”reilusti historiaa!” Teeman avulla haluttiin korostaa 
ensinnäkin Werstaan mittavia kokoelmia ja laajaa näyttelytarjontaa sekä 
toiseksi reilua asennetta ja hinnoittelua, joka näkyy muun muassa museon 
maksuttomassa sisäänpääsyssä. Kolmantena näkökulmana juhlavuoden tee-
massa oli reilu historiankäsitys – Werstaalla tartutaan vaikeisiin aiheisiin ja 
historian vähäväkiset saavat äänensä kuuluviin.

aikaisemmin. Näin myös suomalaisissa työvä-
en muistiorganisaatioissa olivat 1980-luvun 
lopussa jo edustettuina arkisto-, kirjasto- ja 
museoala, jotka pystyivät hoitamaan aineis-
tojaan ammattimaisesti. Myös alan tutkijat 
järjestäytyivät Työväen historian ja perinteen 
tutkimuksen seuraksi vuonna 1984. 

Museoyhdistys aloitti toimintansa pienes-
sä toimistohuoneessa Tampereen teknillisen 
museon yhteydessä. Kokoelmia ryhdyttiin 
kartuttamaan, ja kesällä 1988 varastotilat 
hankittiin Osuusliike Voiman entiseltä varas-
toalueelta. Kokoelmat karttuivat varsin no-
peasti, mutta lamavuodet 1990-luvun alussa 
olivat erityisen vaikeita: monet työväenliikettä 
lähellä olevat liikelaitokset tekivät konkurssin 
ja niiden hallusta pelastettiin laajoja kulttuuri-
historiallisesti ainutlaatuisia aineistoja.
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seoksi vuonna 1996. Uusien pysyvien toimi-
tilojen rakentaminen varmistui, ja tasavallan 
presidentti Tarja Halonen vihki uudet tilat 
syksyllä 2001. Uusissa 5000 neliön tiloissa 
toiminta laajeni merkittävästi: kokoelmatyön 
ja näyttelyiden lisäksi saatiin käyttöön audi-
torio, museokauppa, kahvila ja kirjasto. Höy-
rykonemuseo saatiin avattua vuonna 2002 ja 
Tekstiiliteollisuusmuseo kesällä 2006. Näytte-
lytilaa oli aiempaa enemmän, yleisötilat olivat 
ensiluokkaiset ja säilytystilat täyttivät museaa-
liset standardit. 

Museon toiminnan kasvaessa myös orga-
nisaatio muuttui. Vuonna 2002 nimettiin jo-
kaiselle vastuualueelle päälliköt, jotka vastaa-
vat omasta toimialueestaan kuten näyttelyistä, 
kokoelmista, asiakaspalvelusta tai toimistos-
ta. Museota alusta saakka johtanut Pontus 

Työväenmuseo perustettiin virallisesti lop-
puvuonna 1993, jolloin ovet avattiin Finlay-
sonin tehdasalueella. Käytössä olivat vaati-
mattomat 300 neliön tilat. Näyttelytoiminta 
alkoi vilkkaasti ja näyttelyt vaihtuivat usein. 
Museon avajaisnäyttely käsitteli vuotta 1918, 
ja seuraavina vuosina käsiteltiin niin työväen-
liikkeen, teollisuuden kuin arjenkin historiaa. 
Suosittuja näyttelyjä järjestettiin muun mu-
assa 1960-luvusta, Finlaysonin historiasta ja 
työväenteatterin puvuista. Vuonna 1997 jär-
jestettiin ensimmäinen suuri kansainvälinen 
näyttely, jolloin esille saatiin julisteita Rans-
kan vallankumouksen ajoilta. Myös säilytysti-
lat keskitettiin Finlaysonin alueelle.

Toiminnan vakiintuessa opetusministeriö 
nimesi Työväenmuseo Werstaan työelämän ja 
sosiaalihistorian valtakunnalliseksi erikoismu-

Presidentti Tarja Halonen ja presidentin puoliso 
Pentti Arajärvi tulossa tutustumaan Työväenmuseo 
Werstaaseen 22.9.2001. Halonen kättelee silloista 
museonjohtajaa Pontus Blomsteria ja Arajärvi sil-
loista museoyhdistyksen hallituksen puheenjohtajaa 
Vesa Karvista. Kuva: Kimmo Kestinen. Työväenmuseo 
Werstas.

Varsinkin kesäaikaan Väinö Linnan aukio 
Työväenmuseo Werstaan edustalla on usein 
täynnä toimintaa ja Werstas on monien 
tapahtumien järjestämisessä aktiivisesti 
mukana. Kuva Mahdollisuuksien torilta 
25.5.2006. Kuva: Kalle Kallio. Työväenmuseo 
Werstas. 
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Blomster menehtyi auto-onnettomuudessa 
talvella 2005, ja hänen jälkeensä museon-
johtajaksi tuli Kalle Kallio. Keskusmuseo jäi 
historiaan tammikuussa 2007 ja nimeksi tuli 
Työväenmuseo Werstas. Toiminnasta tuli en-
tistä suunnitelmallisempaa strategiatyön, pro-
sessikuvausten ja toimialakohtaisten ohjelmi-
en myötä. Werstaan vuonna 2006 julkaistu 
kokoelmapoliittinen ohjelma toimi jopa esi-
kuvana muiden museoiden ohjelmatyölle.

Museon painopisteet laajenivat 2000-lu-
vun alussa yhä enemmän sosiaalihistorian 
suuntaan. Tallennustyötä kehitettiin temaat-
tisilla keräyksillä, ja näyttelyihin haettiin yh-
teistyökumppaneita niin ympäristöliikkeestä, 
vammaisyhteisöistä kuin sukupuoli- ja sek-
suaalivähemmistöistä. Vuoden 2010 lopussa 
museoyhdistyksen vuosikokous päätti luopua 

Osuuskunnan  
jäsenille  

edut ovat  
arkipäivää

tradeka.fi

pääsymaksuista. Vapaa pääsy mahdollisti ai-
empaa suuremmat kävijävirrat ja madalsi 
merkittävästi museon kynnystä. Ennen muu-
ta museopedagoginen toiminta on vahvis-
tunut. Erilaisia työpajoja, opetuspaketteja ja 
tapahtumia toteutetaan entistä enemmän niin 
lapsille kuin aikuisillekin.

Työväenmuseo Werstaan kehityksessä ku-
vaavaa on ollut voimakas yhteistyö, yhteisöl-
lisyys ja kokoelmien yhdistäminen. Suomalai-
nen työväenperintö koottiin 1980-luvulta läh-
tien pala kerrallaan ammatillisesti hoidettuun 
museokeskukseen. Tampereelle siirrettiin 
muun muassa Osuuskauppamuseon, STS-
pankkimuseon, entisen Työväenaatteen mu-
seon ja Kivistön torpparimuseon kokoelmat 
– lukuisten muiden työväenjärjestöjen ylläpi-
tämien esinekokoelmien ja museohuoneiden 
lisäksi. Näyttelytoiminnassa ja tapahtumissa 
tehdään vastaavaa yhteistyötä museon jäsen-
yhteisöjen ja muiden toimijoiden kanssa si-
ten, että museo pystyy toimimaan erilaisten 
sidosryhmiensä foorumina. 

Museoalan rakennemuutos alkoi näkyä 
2010-luvulla, kun yhdistymisiä tehtiin am-
matillisesti hoidettujen museoiden kanssa. 
Yhdistyminen Kuurojen museon kanssa to-
teutui vuonna 2012 ja Lenin-museon kanssa 
2014. Työväen museoyhdistyksestä on kas-
vanut Suomen suurin työväenperinnelaitos, 
jonka vakituiseen henkilökuntaan kuuluu 
17 museoalan ammattilaista, ja jonka vuo-
sittaiset menot yltävät kahteen miljoonaan 
euroon. Taloudellista kehitystä merkittäväm-
pää on kuitenkin se, miten 20 vuodessa on 
rakennettu suomalaisen työväenperinnön 
ammattimaisesti hoidettu kansalliskokoelma, 
joka koostuu noin 80 000 esineestä ja 360 000 
valokuvasta. 

kalle kallio 
museonjohtaja, Työväenmuseo Werstas
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suomalainen elokuvateollisuus eli kultakaut-
taan 1930-luvun puolivälin jälkeen, jolloin 

maan talous oli vihdoin osoittanut elpymisen 
merkkejä raskaiden lamavuosien jälkeen. Suurim-
mat elokuvayhtiöt Suomi-Filmi Oy ja Suomen 
Filmiteollisuus kilpailivat keskenään markkinoi-
den johtoasemasta investoimalla uuteen tekniik-
kaan ja filmaamalla yleisöä puhuttelevia aiheita. 
Näihin kotimaisen elokuvan huippuvuosiin 
ajoittuu myös Suomi-Filmin tuottama, Valentin 
Vaalan vuonna 1937 ohjaama yhteiskunnallinen 
satiiri Juurakon Hulda, joka perustui Juhani Ter-
vapään salanimellä kirjoittaneen Hella Wuolijoen 
samannimiseen näytelmään. Wuolijoen vasem-
mistolaisuus ja työläisnaisen huimaa sosiaalisista 
nousua kuvaava aihe eivät ensi näkemältä tunnu 
sopivan Suomi-Filmin ideologiaan, joka oli var-
sin oikeistolainen.  Kulttuurihistorian pro gradu 
-tutkielmassani selvitänkin, millä tavoin Kansan-
teatterin vasemmistolaisesta näytelmästä ja sen 
poliittisesti tulenarasta aiheesta muokattiin elo-
kuvayhtiön arvoja vastaava, mutta samalla ylei-
söön vetoava romanttinen komedia. 

Juurakon Hulda -elokuvan ohella olen käyttänyt 
alkuperäislähteitäni Hella Wuolijoen näytelmä- ja 
elokuvakäsikirjoituksia luonnoksineen sekä sa-
nomalehtien arvosteluja ja elokuva-alan omien 
julkaisujen mainontaa. Tarkastelen elokuvaa 
suhteessa oman syntyajankohtansa elokuvatuo-
tantoon ja -kulttuuriin, mutta myös siihen yhteis-
kunnalliseen tilaan, johon elokuva sisällöllisesti 
viittaa. Aikalaiset näkivät Juurakon Huldan sekä 
fiktiivisenä komediana että yhteiskunnallisena 
elokuvana, jonka lukuisat viittaukset todelliseen 
suomalaiseen yhteiskuntaan koettiin realistisina, 
vaikkakin osin utooppisina. Lähestyn luokka- ja 
sukupuolikysymyksiä elokuvasta nousevien tee-
mojen kautta, joita ovat naisten koulutus, suku-

puolitetut tilat, kotiapulaiset sekä naispoliitikot ja 
naisen rooli modernissa yhteiskunnassa. Tutkin 
myös tämän yhteiskunnallisen satiirin tapaa ver-
tailla sääty-yhteiskuntaa moderniin 1930-luvun 
Suomeen.

 Juurakon Huldassa manifestoidaan modernin 
yksilön puolesta, jolla on oikeus ja velvollisuus 
vastata omasta elämästään. Tämä näkyy työväen-
luokkaisen naisen mahdollisuutena kouluttautua 
ja vaikuttaa yhteiskuntaan pyrkimällä kansan-
edustajaksi, mutta toisaalta myös muuttuneena 
tapana käyttää julkisia ja yksityisiä tiloja. Naisten 
itsenäistyminen merkitsi lisäksi sitä, että kotiapu-
laisen ammattia alettiin kritisoida modernille nai-
selle sopimattomana. Elokuvan poliittisuus on 
yhteiskuntakriittistä ja maltillisen vasemmisto-
laista, mutta kaikki viittaukset puoluepolitiikkaan 
on karsittu pois. Individualistinen käsitys yksilös-
tä oman elämänsä herrana sopi hyvin myös Suo-
mi-Filmin oikeistolaisiin arvoihin ja siten koko 
kansan elokuvaan 1930-luvun Suomessa. 

asta sutinen 
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Luo-
kan ja sukupuolen ristiriitoja. Juurakon Hulda 
– elokuva suomalaisen yhteiskunnan tulkitsija-
na ja rakentajana 1930-luvulla. Turun yliopisto, 
kulttuurihistoria, 2012. 

oPinnäytteet

luokan ja sukupuolen ristiriitoja elokuvassa 
juurakon Hulda
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Media poissaolevia määrittelemässä

lukykydiskurssiin yhtyvissä diskursseissa lakossa 
olevien lentoemäntien julkiseksi identiteetiksi 
muodostui uhan, tuhon ja pettymysten aiheut-
tajan, epärehellisen ja epäilyttävän, tilannetta 
ymmärtämättömän sekä kollektiivin hyväksi-
käyttämän identiteetti. Sopimusyhteiskuntadis-
kursseissa lakossa olevan lentoemännän julkinen 
identiteetti taas tiivistyi normaalisti itseään puo-
lustavan identiteetiksi.  

Osa median valtaa on, että se säätelee, ketkä 
pääsevät julkisuuteen esittämään määrittelyjään. 
Tutkimusaineiston sisällönanalyysi osoitti, että 
eri toimijoista useimmin ääneen pääsi Finnair ja 
lakossa oleva lentoemäntä vain kerran.

auli kivenmaa 
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Miksi kone ei kulje? Lakossa oleville lento-
emännille lehdissä rakennetut julkiset identi-
teetit osana työmarkkinoiden sopimusjärjes-
telmää koskevaa merkityskamppailua. Tampe-
reen yliopisto, tiedotusoppi, 2012.

o sa yhteiskunnallista valtaa on merkityk-
senantovalta, josta kamppaillaan julki-

suudessa.  Tutkin millaisiksi lakossa olevien 
lentoemäntien julkiset identiteetit muodostuivat 
Helsingin Sanomien, Iltalehden, Talouselämän 
ja Uutispäivä Demarin printtilehdissä 1.11.–
28.12.2010. Kriittiseen diskurssianalyysin noja-
ten erittelin lakon aikana esiintyneitä diskursseja, 
joiden osana julkiset identiteetit muodostuvat. 

Työmarkkinoiden neuvottelu- ja sopimusjär-
jestelmässä makrotason osapuolten vallan läh-
de on mikrotasolla yksittäisissä työntekijöissä 
ja yrityksissä. Lakon aikana tämä korostuu, kun 
jokainen yksittäinen työntekijä tekee päätöksen 
osallistuuko hän lakkoon vai ei.

Diskurssit asettuvat makro-, mikro- ja meso-
tasoille. Esimerkiksi matkustamohenkilökunnan 
lakon valtataisteluksi rakentavat diskurssit luovat 
mesotason käsityksiä, jotka ovat omiaan horjut-
tamaan koko järjestelmää. Uusliberaaliin kilpai-

Valtatyhjiöstä väkivaltaan – kehitys kohti  
kansallista konfliktia

suomen sisällissodan on sanottu aloittaneen 
sekä symbolisessa että kulttuurisessa mie-

lessä kommunismin ja fasismin välisten sisäl-

Sotilaita Madridissa 6.11.1936. Kuva: Työväen Arkisto.

lissotien aikakauden, eli sellaisten sisällissotien 
aikakauden, joissa punainen ja valkoinen puoli 
ottivat yhteen. Tutkielmassa on selvitetty, mit-
kä asiat vaikuttivat Suomen (1918) ja Espanjan 
(1936–1939) sisällissotien syntyyn ja lopputulok-
seen: tutkimuksen tarkoituksena on ollut tuoda 
uutta näkökulmaa 1900-luvun eurooppalaisten 
sisällissotien historian tutkimukseen.

Tutkielman hypoteesi on, että sotien tärkeim-
pänä taustatekijänä oli valtatyhjiö, joka täyttyi tai 
täytettiin väkivallalla. Pohdinnan tukena on käy-
tetty Sidney Tarrow’n mahdollisuusrakennetta. 
Menetettyään väkivallan monopolinsa valtio ei 
enää kyennyt estämään väkivaltaista vallanku-
mouksen prosessia. Kuitenkaan kummassakaan 
maassa vallankumoukselliset eivät kyenneet ot-
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tamaan haltuunsa keskitettyä valtaa eli toteutta-
maan ”todellista” vallankumousta. Valtatyhjiö loi 
kumpaankin maahan sellaisen yhteiskunnallisen 
ympäristön, jossa sisällissodan oli mahdollista al-
kaa. Poliittisia ongelmia ja sosiaalisia konflikteja 
ei voitu ratkaista parlamentaarisin keinoin, eikä 
millään instituutiolla ollut riittävän vahvaa legi-
tiimiä valtaa ylläpitää yhteiskunnallista järjestystä. 

Aatteen tiellä

P ro gradussani tutkin henkilökohtaisten elä-
mänkokemuksien vaikutuksia myöhempiin 

poliittisiin valintoihin. Tutkimuksen keskiössä 
on 12-lapsisen työläisperheen poika, punaorpo, 
myöhemmin vakaumuksellinen kommunisti ja 
SKP:n jäsen Arvi A. Laakso Tampereelta. Miten 
sisällissodan aikaan 14-vuotiaasta pojannaskalista 
tulee valkoisessa Suomessa kommunisti?

Sovitan menneisyyttä malliin ja tutkin Karl 
Mannheimin sukupolviteorian kautta, miten Ar-
vin henkilökohtainen elämä ja yhteiskunnalliset 
tapahtumat linkittyvät Arvin politisoituessa toi-
siinsa. Samalla tutkin onko voimakas poliittisuus 
mahdollisesti osa selviytymisstrategiaa. Merkittä-
vin alkuperäisaineistoni on Arvin omat muistel-
mat Tampereen yliopiston kansanperinteen lai-
toksen arkistossa, Arvin pojan Kauko Laakson 
hallussa oleva yksityinen muistelma-aineisto sekä 
Työväen muistitietotoimikunnan kokoelmissa 
olevat muistelmat. Tutkimukseni metodologiset 

lähtökohdat ovat muistitiedon ja mikrohistorian 
tutkimuksessa.

Luokkatietoinen Arvi näkee politisoitumisen-
sa ja tiensä punaorvosta kommunistiksi loogise-
na jatkumona. Itse asiassa SKP etsi juuri Arvin 
kaltaisia aatteellisia nuoria. Kommunistiseen toi-
mintaan ajautumisesta ei Arvin tapauksessa silti 
voida puhua, sillä toiminta oli määrätietoista ja 
hän otti sen puitteissa suuria riskejä. Sisällissodan 
jälkeinen asenneilmasto, valkoinen hegemonia-
projekti ja kommunistien kasvava valvonta yh-
dessä lapsuuden ja nuoruuden kokemusvaraston 
kanssa vahvistivat Arvin ajatuksia yhteiskunnan 
epäoikeudenmukaisuudesta.

marja-riitta martti 
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Sisällissodan varjossa, aatteen valossa. Arvi A. 
Laakson tie punaorvosta kommunistiksi Karl 
Mannheimin sukupolviteorian mukaan. Tam-
pereen yliopisto, historia, 2012.

Tutkimustuloksen voi tulkita mahdollisuudeksi 
kehittää sisällissotien teoriaa vertailevan metodin 
ja Espanjan ja Suomen tapausten avulla. 

johanna peltoniemi 
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Val-
tatyhjiöstä väkivaltaan. Kehitys kohti kansallis-
ta konfliktia Suomessa 1917–1918 ja Espanjassa 
1930-luvulla. Tampereen yliopisto, historia, 
2012.

Hyvinvointivaltiosta kilpailuvaltioon?

u seat tutkijat ovat väittäneet Suomen siirty-
neen 1990-luvun aikana laaja-alaisesta hy-

vinvointivaltiosta kilpailuvaltioon. Tutkimukses-
sani analysoin onko tämä muutos havaittavissa 
Suomen hallitusten ohjelmissa. 

Tutkimuksen primääriaineistona toimivat hal-
litusohjelmat vuosien 1979–2011 väliseltä ajalta. 

Hallitusohjelmissa tarkastelun kohteena ovat 
talous-, vero-, sosiaali- ja terveyspolitiikka sekä 
koulutus- ja tiedepolitiikka. Lisäksi käsittelen 
hallitusohjelmien muutosta politiikan ohjausvä-
lineinä.

Analyysini mukaan talouden, tehokkuuden ja 
kilpailukyvyn korostaminen on noussut hallitus-
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ohjelmissa huomattavasti suuremmaksi mitä lä-
hemmäksi 2000-lukua tullaan. Kilpailukyvyn ko-
rostaminen on tullut selkeämmin esiin 1990-lu-
vun loppupuolelta lähtien ja se on levinnyt 
hallitusohjelmissa laajemmalle kuin mitä se oli 
1980-luvulla. Kilpailukyvyn painottamisesta po-
litiikan eri osa-alueilla on tullut itsestäänselvyys 
2000-luvulla. Muutos ei ole kuitenkaan näkyvissä 
yhtä voimakkaasti sosiaali- ja terveyspolitiikassa.

Hallitusohjelmien poliittinen painoarvo on 
muuttunut tutkimusajankohdan aikana voimak-
kaasti. Ohjelmat ovat 2000-luvun aikana paisu-
neet monikymmensivuisiksi ideologian julistuk-
siksi. Ohjelmat ovat myös tulleet huomattavasti 

yksityiskohtaisimmiksi sekä hallitusten toimintaa 
sitovimmiksi. Hallitusohjelmat ovat olleet pitkäl-
ti samanlaisia riippumatta siitä, mikä puolue on 
hallituksen johdossa. Kilpailukyvyn korostami-
nen on ollut yhtä voimakasta oikeisto- ja vasem-
mistovetoisissa hallituksissa 1990-luvun loppu-
puolelta lähtien. 

lari anttonen 
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Hyvinvointivaltiosta kilpailuvaltioon? Suomen 
hallitusohjelmien antama kuva Suomen siirty-
misestä hyvinvointivaltiosta kilpailuvaltioon 
vuosina 1979–2011. Turun yliopisto, poliittinen 
historia, 2012.

Fenomenologian ja marxismin synteesi  
on mahdollista

t utkin gradussani, onko fenomenologian ja 
marxismin synteesi mahdollista. Käsittelen 

1930-luvun taitteen Herbert Marcusen fenome-
nologista marxismia esimerkkinä synteesin mah-
dollisuudesta. Näiden perinteiden yhdistäminen 
vaatii kuitenkin ensin syventymistä Marcusen 
ajattelun pohjana toimiviin György Lukácsin 
ajattelusta kumpuaviin hegeliläisen ja weberiläi-
sen marxismin perinteisiin sekä Martin Heideg-
gerin muotoilemaan fenomenologiaan.

Marxismissa on perinteisesti painottunut yh-
teiskunnallisten rakenteiden ja fenomenologias-
sa yksilöllisen elämän kokemuksen näkökulma. 
Tällaisten eriävien lähtökohtien takia ne on usein 
asetettu vastakohtaisiksi perinteiksi. Oleelliseksi 
kysymykseksi nousevatkin sekä marxismin että 
fenomenologian erilaiset tulkinnat, jotka voivat 
luoda polunpäitä synteesille. Luon gradussani 
vaihtoehtoista tulkintaa filosofian historialle, jos-

sa fenomenologia ja marxismi nähdään täydentä-
mässä toisiaan kiistakumppanuuden lisäksi.

Sekä Heideggerin fenomenologia että mar-
xismi ovat vallankumouksellista ajattelua. Ne 
tähtäävät yhteiskunnalliseen kumoukseen ja tut-
kivat sen mahdollisuutta sekä rajoituksia. Erääk-
si keskeiseksi teemaksi nousee vieraantuminen, 
joka marxilaisesta näkökulmasta selitettiin ennen 
kaikkea kapitalistisen tuotantotavan tuottamaksi 
historialliseksi ilmiöksi, Heideggerin taholta taas 
fundamentaaliontologiseksi olemisen ehdoksi. 
Lisäksi fenomenologinen marxismi on yritys ra-
kentaa tieteiden yhtenäisyyden teoriaa, joka on 
yksi uuden ja paremman elintavan edellytyksistä.

mikko niemelä 

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 

Mediaatioita – Fenomenologisen marxismin 

mahdollisuus. Jyväskylän yliopisto, filosofia, 

2013.
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ulkomaisen työvoiman 
problematiikka  
rakentaja-lehdessä  
1988–2007

t utkimukseni perimmäisenä tarkoituksena 
oli jäljittää mahdollista mentaliteetin muu-

tosta koskien nationalistista katsantotapaa. Ku-
vittelin, että kansallisuus ja kansalaisuus olisivat 
menettäneet merkitystään globalisaation myötä 
tavallisen kansan parissa. Päädyin tutkimaan ra-
kennusalaa, jolla on työskennellyt huomattava 
määrä ulkomaalaisia 1980-luvun lopulta alkaen. 
Uppouduin Rakennusliiton äänenkannattajan 
sivuihin selvittääkseni, millaista asennoituminen 
on ollut suhteessa ulkomaiseen työvoimaan vii-
meisten 20 vuoden aikana.

Osoittautui, että ulkomaiseen työvoimaan lii-
tettiin liuta ongelmia, ja että esitettyjen ongelmi-
en määrä vain lisääntyi ajan kuluessa. Ulkomaisia 
työntekijöitä koskeva kirjoittelu oli vilkasta vuo-
sina 1989–1991 sekä 2001–2007 eli etenkin nou-
sukausien aikaan, jolloin töitä riitti kaikille.

Tarkastelujakson alussa Rakentaja-lehti vas-
tusti ulkomaista työvoimaa kokonaisuudessaan, 
perusteluina lisätyövoiman tarpeettomuus ja vel-
vollisuus työllistää ensin suomalaiset työttömät. 
Myöhemmin linjaus täsmentyi: vastustus kiteytyi 
laittomaan työvoimaan ja ns. halpatyövoimaan. 

Lisäksi diskurssiin ilmaantui eettisyyttä sekä ul-
komaalaisen työntekijän parasta korostavia näkö-
kulmia.

Kansallinen viitekehys ei hälventynyt lainkaan 
vuosien mittaan. 2000-luvulla Rakennusliitto al-
koi hyväksyä ulkomaalaiset jäsenikseen ja puhua 
ulkomaalaisten rakentajien tasaveroisen kohtelun 
puolesta, mutta taustalla näyttää vaikuttaneen 
ennen kaikkea huoli suomalaisten työntekijöi-
den oikeuksista. Ylikansallinen, nykymaailman 
puitteisiin istuva ammattiyhdistysliike häämöttää 
vielä hyvin kaukana. 

elina Vanamo 
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Kansallinen ay-kenttä globalisaation myllerryk-
sessä. Ulkomaisen työvoiman kysymys Raken-
taja-lehdessä 1988–2007. Helsingin yliopisto, 
poliittinen historia, 2012. 

Nykyaikaa rakennustyömaalla: suunnitelmia tarkas-
tellaan iPadilla. Kuva: Johanna Hellsten, rakentaja-lehti.

Poliittisten vankien avustamista ja vallankumouksen 
edistämistä 1930-luvun suomessa

t utkin kuinka poliittisia vankeja avustettiin 
1930-luvun Suomessa ja miten avustus-

työ kytkeytyi Suomen kommunistisen puolueen 
(SKP) ja Kansainvälisen vallankumoustaistelijoi-
den avustusjärjestön (MOPR) toimintaan. Poliit-
tiset vangit olivat SKP:lle paitsi vangittuja kaa-

dereita myös vallankumouksen symboleja, joita 
esillä pitämällä se pyrki heikentämään vallitsevan 
järjestelmän legitimiteettiä sekä nostattamaan 
joukoissa vallankumouksellisia mielialoja. Tätä 
tehtävää varten SKP ja MOPR perustivat Puna-
apu-nimisen järjestön.
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Vankeja avustivat myös heidän omaisensa, 
jotka perustivat Mary Pekkalan johdolla rekiste-
röimättömän Vankien Apu -yhdistyksen Pekkala 
ja Vankien Apu pyrkivät myös saamaan aikaan 
parannuksia vankien kohteluun, tosin vähäisin 
tuloksin. Vankien Apu oli yhteyksissä SKP:n 
kanssa, mutta niiden välejä hiersivät erilaiset läh-
tökohdat: Vankien Avun avustustyö oli puolueen 
näkökulmasta liiaksi hyväntekeväisyyttä eikä niin-
kään vallankumouksellista luokkavelvollisuuden 
täyttämistä.

SKP:n taktiikka kääntyi päälaelleen vuosikym-
menen kuluessa. Vuosina 1930–34, kapitalismin 

kolmannen vaiheen aikana, se perusti omia jär-
jestöjä niin vankien avustustyötä kuin muitakin 
tehtäviä varten. Ajan myötä huomattiin, että puo-
lue ja sen joukkojärjestöt hoitivat vankien avus-
tustyötä samankaltaisella ja kaikin puolin heikolla 
tavalla. Lopulta kansanrintamataktiikan aikana 
SKP toivoi kontrollinsa ulkopuolella olevien jär-
jestöjen alkavan hoitaa vankien avustustyötä. 

lauri Viljanen 
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Vallankumouksen kotirintama? Suomen kom-
munistinen puolue ja poliittisten vankien avus-
tustyö 1930–1939. Helsingin yliopisto, Suomen 
ja Pohjoismaiden historia, 2013.

sosialismia, mutta miten ja millaista?

t arkastelen tutkimuksessani Suomen De-
mokraattisen Nuorisoliiton (SDNL) jäsen-

lehti Terässä käytyä yhteiskunnallista keskustelua 
vuosina 1965–1970. Selvitän millaisia tulkintoja 
sosialismista syntyi tuolloin käydyn keskustelun 
perusteella. 

Tutkimuksessa sovellan kontekstualisoinnin 
menetelmää, joka perustuu tutkittavalle ajalle tyy-
pillisten konventioiden, uskomusten ja argumen-
tointitapojen selvittämiseen. Tästä näkökulmasta 
käsin erottuu kaksi erilaista kontekstia, joiden 
kautta sosialismin käsitettä voidaan tarkastella. 

Kulttuuriradikalismin konteksti sijoittuu vuo-
siin 1965–1967. Sen synnytti optimismi, jota 
ruokkivat nopea tieteellis-tekninen kehitys, ta-
loudellinen kasvu sekä seesteisempi liennytyksen 
vaihe suurvaltojen välillä. Sosialismi tulkittiin 
tajunnan vallankumoukseksi: sosialismi saavu-
tettaisiin ikään kuin itsestään, kunhan nuorten 
ajamat ideaalit omaksuttaisiin laajemmin yhteis-
kunnassa. 

Vuonna 1968 nämä ideaalit murtuivat. Sosi-
alismi ei saapunut Suomeen SKDL:n hallitus-
vastuusta huolimatta, Vietnamin sota pitkittyi ja 
vasemmisto hajaantui. Syntyneen pessimismin 
pohjalta nousi poliittinen radikalismi, jonka kes-
kiössä oli taistelu vallasta. Perinteinen luokkatais-
telun tematiikka palasi keskusteluun.

Terän numerot muodostavat mielenkiintoi-
sen lähdeaineiston, jonka kautta voidaan peilata 
vasemmiston näkemyksiä laajemmin. Tutkimus 
osoittaa, kuinka nopeasti ja perusteellisesti va-
semmistonuorison asenteet muuttuivat 1960-lu-
vun kuluessa.

antti Vähäkangas 
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Sosialismia, mutta miten ja millaista? 
Yhteiskunnallinen keskustelu Suomen 
Demokraattisen Nuorisoliiton jäsenlehti 
Terässä vuosina 1965–1970. Oulun yliopisto, 
aate- ja oppihistoria, 2012.
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sakari kiuru: mielikuvademo-
kratia. Työväen sivistysliitto 
& into kustannus, Helsinki 
2012. 176 s.

Kansansivistyksen ja journalis-
min Grand Old Man Sakari Kiu-
ru seuraa valppaana maailman 
menoa. Sen osoittaa hänen 
viimeisin teoksensa Mielikuva-
demokratia. Se on tärkeä pu-
heenvuoro keskustelussa, jota 
käydään demokratian tilasta 
mielikuvien täyttämässä maa-
ilmassa. Globaali markkinata-
lous, ideologioiden hämärty-
minen, Euroopan integraatio, 
digitaaliteknologian nopea 
kehitys ja sosiaalinen media 
ovat muuttaneet toimintaym-
päristömme niin rajusti, että 
voidaan perustellusti sanoa, 
että elämme vanhan ja uuden 
todellisuuden saranakohdassa. 
Yksi uuden todellisuuden para-
dokseista on, että se rakentuu 
yhä vahvemmin, ei suinkaan 
faktojen, vaan mielikuvien va-
raan. Kiuru ei hyväksy tällaista 
kehitystä. Mutta hän ei tyydy 
pelkkään ihmettelyyn tai ilmiön 
paheksuntaan. Hän haluaa sel-
vittää, mistä oikein on kyse. Mi-
ten tähän on tultu, missä ollaan 
ja miltä tulevaisuus näyttää.

Kiuru kuvaa hyvin liike-
elämälle ominaisen ”brändä-
yksen” soluttautumisen lähes 
kaikkeen inhimilliseen elä-
mään. Jopa yksittäinen ihmi-
nen hakee omaa identiteetti-
ään mielikuviin perustuen. Kun 
ideologiat ovat hämärtyneet, 
ihmisten luokkasidonnaisuus 
höltynyt, puolueiden ohjelmat 
lähes identtisiä ja politiikan 
tekemisen reunaehdot talou-
den puristuksessa kaventuneet, 
ovat puolueet ajautuneet iden-
titeettikriisiin. Mistä apu löy-
tyy? Mainostoimistoista, kon-
sulttifirmoista ja ajatuspajoista, 
jotka luovat aina uuteen tilan-
teeseen soveltuvan mielikuvan 
niin puolueen linjasta kuin 
poliitikosta henkilönä. Mutta 
mielikuvat eivät nojaudukaan 
aatteisiin, kuten vanhassa to-
dellisuudessa, vaan mainos-
toimistojen luoviin aivoihin. 
Näin ollaan ajautumassa tilan-
teeseen, että politiikka irtoaa 
todellisuudesta, ei perustu fak-
toihin, vaan mielikuviin. Vah-
vistuessaan tällainen kehitys 
johtaa demokratian rappioon 
ja hyvinvointiyhteiskunnan 
arvopohjan murenemiseen. 
Kiurun analyysi meneillään 
olevasta kehityksestä on ha-
vainnollinen ja terävä. Minun 
mielestäni teoksen pääsanoma 
tiivistyy sivulla 49, jossa hän 
toteaa, ettei politiikka voi olla 
fiktiota. Tosin tässä yhteydessä 
lienee paikallaan muistuttaa 
Matti Kurjensaaren oivallisesta 
tiivistyksestä, että politiikka on 
tiedettä, mutta vaalien voitta-
minen on taidetta! 

Mutta peli ei ole menetet-
ty. Kiuru tuntee kansanvallan 
ja reaalidemokratian kaksi tu-
kijalkaa eli kansansivistyksen 
ja journalismin kuin omat tas-

kunsa. Molemmat ovat olleet 
luomassa kansallista identiteet-
tiämme ja kansanvallan perus-
taa aina 1800-luvun puolivälis-
tä lukien. Kiurun asiantunteva 
kuvaus vapaan sivistystyön, 
lehdistön sekä radion ja televi-
sion kehitysvaiheista on jokai-
selle kansalaiselle välttämätön-
tä yleissivistystä. 

Näiden tukijalkojen voi-
maan Kiuru luottaa edelleen.  
Tilanne ei kuitenkaan ole 
helppo. Vapaan sivistystyön 
vapaus on koko ajan kaventu-
nut ja valtion resurssiohjauk-
sen keinoin yhä useampi sen 
työmuodoista on pakotettu 
osaksi ammatillista koulutusta 
tai muuten tukemaan talou-
dellista kilpailukykyä. Vaikka 
Kiurun sydämessään toivomaa 
paluuta Castrenin, Voionmaan 
ja Oittisen aikoihin onkin turha 
haikailla, niin sivistystyön uran-
uurtajien ajatukset ja heidän 
työtään ohjannut arvopohja on 
syytä tuntea.

Yhtään helpompi ei ole 
journalistien asema. Neljäs 
valtiomahti ja sen valppaat 
työntekijät ovat ahtaalla talou-
den ja kehittyvän teknologian 
puristuksessa. Kuinka pystyä 
vastustamaan viestinnän mark-
kinoitumiskehitystä ja välttää 
joutumasta julkisuuskuvansa 
hiomiseen keskittyvien poliitik-
kojen juoksupojiksi?

Kiuru vetoaa niin kansan-
sivistäjien kuin journalistien 
vahvaan etiikkaan. Heidän vas-
tuullaan on oikean tiedon vä-
littäminen, ilmiöiden taustojen 
valottaminen ja kansalaisten 
tietopohjan vahvistaminen. He 
ovat kyseenalaistajia, eivät so-
peuttajia. 

Kiuru myöntää, että demo-
kratiakin elää ajassa. Perin-

kirjA-ArViot

Politiikka ei ole fiktiota



56 työväentutkimus vuosikirja 2013

teisen edustuksellisen demo-
kratian rinnalle kehittyy uusia 
tapoja vaikuttaa. Vaikka työ-
väentaloilla onkin entistä hil-
jaisempaa, sosiaalinen media 
tarjoaa paikan käydä aktiivista 

keskustelua myös tärkeistä yh-
teiskunnallisista kysymyksistä. 
Tähän pitää luoda mahdolli-
suudet jokaiselle kansalaiselle. 
Mutta kansalaiset tarvitsevat 
myös hyvää taustoittavaa tie-

toa mediamaailman myllerryk-
sestä. Tätä tarvetta Kiurun kir-
ja tyydyttää erinomaisesti.

erkki aho 
professori, Helsinki

Hannu itkonen & arto 
nevala: Tarmon taipale 1912–
2012. Varkauden Tarmon sata 
vuotta urheilun ja liikunnan 
yleisseurana. Varkauden 
Tarmo, Varkaus 2012.  256 s.

Hannu itkonen & 
katja Hellman: mahtia 
matovaarassa – 
liikkumista lieksassa. 
matovaaran mahdin 
kuusi vuosikymmentä. 
kustannusyhtiö ilias oy, 
joensuu 2011. 168 s.

tarmokkaasti taivaltaen – mahdikkaasti Matovaarassa

Professori Hannu Itkonen ja 
yliopistonlehtori Arto Nevala 
ovat jälleen olleet liikkeellä. 
Perinteisen työläisurheiluseura 
Varkauden Tarmon satavuotis-
historia Tarmon taipale 1912–
2012 on komeaa luettavaa ja 
nähtävää sanan kaikissa mer-
kityksissä. Ensinnäkin teos on 
ulkoasultaan tyylikäs – kuvitus 
on monipuolista ja informa-
tiivista, minkä lisäksi lukujen 
avaukset aukeamanlaajuisi-
ne kuvineen ovat visuaalisesti 
upeita. Ja ennen kaikkea, te-
kijöiden ote tutkimuskohtee-
seensa on kiintoisa ja kiehto-
va. Tarmosta on tehty ”talo”, 
jonka kymmenen pääluvun tai 
”ikkunan” kautta tarkastellaan 
seuran vaiheita perusteellisesti 
ja oivaltavasti. Voisi sanoa, että 
kyseessä on yksissä kansissa 

Seuraavaksi lukijalle avau-
tuu yleiskatsaus Tarmon vaihei-
siin. Vuonna 1905 perustetun 
Varkauden työväenyhdistyksen 
nuoriso-osaston yhteydessä 
aloittanut seura ilmensi urhei-
lun osalta työväenkulttuuria, 
joka virisi oman järjestökentän 
piirissä. Kokoonnuttiin työ-
väentalolla, näyteltiin, soitet-
tiin, opiskeltiin ja siinä ohessa 
urheiltiin. Tehtiin selvä jako 
porvarispiirien urheiluseuraan. 
Vuonna 1919 Tarmo liittyi uu-
teen Työväen Urheiluliittoon. 
Kolmikymmenluvulla paini oli 
kärkilaji – ”harjoitteluolot työ-
väentalolla eivät aina olleet 
parhaat mahdolliset, mutta 
puutteet korvasi kova into”. 
Myös jääpallo saavutti suosi-
ota, ja pelin harrastajat irtau-
tuivatkin vuonna 1939 omaksi 
seurakseen, Varkauden Työvä-
en Palloilijoiksi. Tarmo oli yleis-
seura ja yleisurheilullakin oli 
sen keskuudessa vankka ase-
ma, samoin 1930-luvulla uinnil-
la ja etenkin nyrkkeilyllä. Totta 
kai myös hiihdettiin.  Seuran 
lehdissä ”jäseniä varoiteltiin 
pysymään erossa porvarillisista 
houkutuksista ja korostettiin 
työläisurheilun identiteettiä ja 
moraalista ryhtiä”.

Tekijät muistuttavat siitä, 
miten Tarmossakin alkoi val-
lata alaa lajierikoistuminen, 
mikä merkitsi myös Varkauden 
Työväen Naisvoimistelijoiden 
ja yleisurheiluseura Varkauden 

kymmenen pienoiskirjaa, joista 
kukin on itse asiassa yksinään-
kin toimiva kokonaisuus, mut-
ta jotka yhdessä muodostavat 
kertomuksen Varkauden Tar-
mon vuosisadasta.

Kirjan jako päälukuihin 
teemoittain toimii, koska te-
kijät ovat miettineet huolella 
kunkin luvun sisällön ja niiden 
järjestyksen. Aluksi he esittele-
vät Varkauden vaiheet usean 
vuosisadan ajalta aina 2010-lu-
vulle asti. Esittelyn pääpaino 
on luonnollisesti 1900-luvussa. 
Teollisella kehityksellä on ol-
lut suuri merkitys myös muulle 
elämälle, ja sen myötä myös 
järjestötoiminta ja sen osana 
urheiluriennot tulivat aika-
naan osaksi varkautelaista to-
dellisuutta.
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Kenttä-Veikkojen perustamista 
vuosina 1945 ja 1959. Iltamatu-
lojen vakauttama talous oli silti 
kunnossa ja väkeä tuli lisää mu-
kaan. Varkaus oli kasvava paik-
kakunta. 1960-luvun taitteessa 
iskivät kuitenkin vaikeudet. 
TUL:n järjestökenttä ja perin-
teinen työväenkulttuuri olivat 
kriisissä. Lisäksi kasvanut pal-
loilu-urheilun suosion nousu 
oli yleisseuralle hankala paik-
ka. Nousuun päästiin kuitenkin 
1970-luvun taitteessa panosta-
malla nuorisoon sekä talouden 
kohentamiseen muun muassa 
bingotoiminnalla.

Seitsemänkymmenluvul-
la mukaan tuli satoja nuoria, 
joille Tarmo saattoi tarjota 
harjoittelu- ja valmentautu-
mismahdollisuudet Varkauden 
kouluilla ja kentillä. Kokonai-
suutta ajatellen seuran kär-
kilajeja tuolloin olivat voima-
nosto, yleisurheilu ja nyrkkeily. 
Vuonna 1982 Tarmo otti ohjel-
maansa lentopallon, josta tuli 
vuosikymmeneksi seuran ”lip-
pulaiva”. Viimeksi kuluneen 
25 vuoden aikana myös seura 
on joutunut suhteuttamaan 
toimintansa lajien ja harras-
tusmuotojen määrän suureen 
kasvuun. Toisaalta monet 
vanhat perinteiset lajit, kuten 
nyrkkeily, ovat menettäneet 
asemiaan rajusti – näin myös 
Tarmossa. Satavuotiaan seuran 
ohjelmassa ovat muun muassa 
pöytätennis ja petanque.

Tekijät kirjoittavat: ”[…] vii-
meisintä neljännesvuosisataa 
Varkauden Tarmossa ovat vä-
rittäneet paikkakunnan nopea 
rakenteellinen muutos perin-
teisen savupiipputeollisuuden 
hiipuessa sekä toisaalta liikun-
takulttuurin isot murrokset, 
eriytyminen ja uusien lajien 
esiinmarssi. Yksi näkyvä seura-
us kehityksestä on ollut, ettei 

Tarmo enää satavuotisjuh-
liensa alla ole entisellä tavalla 
luokkapohjainen työväenur-
heiluseura. […] Satavuotias-
ta seuraa voi nyt luonnehtia 
työväenhenkiseksi, varkaute-
laiseksi monia lajeja ohjelmas-
saan pitäväksi yleisseuraksi.” 

Entäpä ne Tarmon talon 
muut ikkunat? Niissä tekijät 
avaavat lukijalle yksityiskoh-
taiset näkymät seuran lajivali-
koimien kehitykseen ja sen jäl-
keen Tarmon yhteistyökump-
paneihin työväenjärjestöistä 
ja työväen osuuskaupasta 
kuntaan, A. Ahlström Osake-
yhtiöön ja sittemmin työväen-
liikkeen liikelaitoksiin. Esillä 
ovat myös Tarmon aseman ke-
hitys varkautelaisessa seura- ja 
järjestökentässä sekä tärkeä 
tilakysymys. Itkonen ja Nevala 
huomauttavat, että ”tilaresurs-
sit ovat luoneet toiminnalle 
tietyt edellytykset” ja kiteyttä-
vät vuosisataisen kehityksen: 
”Voimistelun sekä muutaman 
yleisurheilun, hiihdon ja pai-
nin kaltaisen peruslajin tiloista 
on kuljettu matka kohti mo-
nimuotoisia urheilun ja liikun-
nan tiloja. Tilakysymykset ovat 
olleet keskeisessä asemassa, 
kun Tarmon päättäjät ovat 
tehneet valintoja seuran ohjel-
maan otettavista urheilulajeis-
ta ja liikuntamuodoista.”    

Seuraavaksi lukija pääsee 
tutustumaan joukkoon seuran 
merkkivaikuttajia ja -urheili-
joita. Aatteen ja urheilun työ-
tä teki niin joukko muissakin 
työväenjärjestöissä vaikutta-
neita kuin myös niitä, joiden 
panos seurassa ulottui monelle 
vuosikymmenelle. Tekijät muis-
tuttavat siitä Tarmoakin koske-
neesta seikasta, että ”vaikka 
seuratoiminnat ovat yhteistyö-
tä ja yhteisöllistä ahertamista, 
yksittäisten henkilöiden panos 

seurarientojen kannalta on ai-
van olennainen.”

Tekijät kartoittavat myös 
sitä, ”millaisia kulttuurin muo-
toja ja kulttuurisia valintoja 
tarmolaiset ovat tehneet”, 
”miten seuran kulttuurituo-
tanto on vuosikymmenten 
myötä muuttunut” ja ”millai-
nen merkitys oman kulttuurin 
tuottamisella on Tarmolle ol-
lut”. Kertomus kulkee alkuai-
kojen iltamista työväentalolla 
1930-luvun omaan orkesteriin 
ja hahmottaa organisaatio-
kulttuurin kehitystä jaostoi-
neen samoin kuin kasvatus-
toiminnan merkitystä sekä eri 
juhlien asemaa: ”Esimerkiksi 
seuran hiihtojaosto järjesti 
vuoden 1949 aikana erilaisia 
juhlatilaisuuksia ja iltamia yh-
teensä seitsemän kappaletta. 
Aivan mitättömistä pippaloista 
ei ollut kyse, sillä esiintyjäkaar-
tiin lukeutuivat muun muassa 
Viljo Vesterinen ja Reino Helis-
maa säestäjänä Arvo Ukkolan 
yhtye. ”Tekijät muistuttavat 
myös seuralehtien, historiikki-
en ja historiateosten merkityk-
sestä seuran kulttuuriperinnön 
vaalimisessa. He toteavat, että 
”Tarmon seurakulttuurin tuot-
taminen ja aikaansaannosten 
tallentaminen on ollut omiaan 
lisäämään myös seuraväen itse-
ymmärrystä”.

Ikkuna otsikolla ”Tarmo kir-
joitettuna” tuo esiin näkymän 
seurasta vuosikertomusten-
sa, eri historiikkien ja muiden 
kirjallisten tuotteiden kautta. 
Esiin nousevat muun muassa 
työväenliikkeen ja TUL:n vai-
heet kriiseineen varkautelai-
sesta paikallisvinkkelistä kat-
soen. Kirjan elämänmakuisena 
huipennuksena on sikermä 
tarmolaisia tarinoita seuran 
vaikuttajien ja urheilijain sat-
tumuksista.
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Vaan eikö tästä kirjasta löy-
dy mitään kielteistä? Voe tok-
kiinsa. Löytyyhän toki. Kautta 
linjan aina ensimmäisestä lu-
vusta viimeiseen sitä riivaa vi-
heliäinen vitsaus – kuvatekstit, 
sinänsä oivalliset ja informatii-
viset, on painettu liian ohuilla 
kirjaimilla.

Lopussa Itkonen ja Nevala 
toteavat: ”Ennen kaikkea Tar-
mon taipale kertoo useiden 
sukupolvien työstä, sen jatku-
vuudesta ja siitä, että vapaa-
ehtoistoiminnat ovat edelleen 
voimissaan ja tärkeitä myös 
alati uudistuvan liikuntakult-
tuurin kentillä.” Teoksena 
heidän kirjansa on oivaltavasti 
koottu, harmoninen ja analyyt-
tinen historiantutkimus, mutta 
myös samalla juoheva esitys, 
jonka sivuja lukija etenee mie-
likseen. Kirjoittajat lausuvat: 
”Itse toivomme, että avaa-
mamme kymmenen ikkunaa 
lisäävät ymmärrystä suomalai-

sen urheilun ja liikunnan kan-
salaistoimintojen muutoksista 
pitkällä aikavälillä.” Vastaus 
on kiistatta myönteinen; sen 
ne tekevät.

Samaan suuntaan vaikut-
taa myös Hannu Itkosen yh-
dessä Katja Hellmanin kanssa 
kirjoittama Tarmon taipaletta 
pienimuotoisempi mutta to-
teutukseltaan samaa pohtivaa 
ja oivaltavaa tutkimusotetta 
edustava Mahtia Matovaa-
rassa – liikkumista Lieksassa, 
pienen pohjoiskarjalaisen ky-
läseuran historiateos. Tekijät 
sitovat seuran synnyn 1950-lu-
vun alussa paikallisiin luonto- 
ja elinkeino-olosuhteisiin sekä 
paikalliseen työväenkulttuu-
riin ja pitävät kaiken aikaa esil-
lä näitä vuorovaikutussuhteita. 
Matovaaran kylän elämänme-
no ja siinä tapahtuvat muutok-
set aina 2000-luvulle pysyvät 
mukana taustalla ja syystä, 
koska olosuhteiden kehitys on 

luonnollisesti vaikuttanut Ma-
tovaaran Mahdin toimintaan 
ja muuhun kehitykseen. Perin-
teisen yleisseuran muutospro-
sessi 1950-luvun yleisseurasta 
2000-luvun pitkälti kunto- ja 
luontoliikuntaan keskittyväksi 
seuraksi ja tähän kehitykseen 
vaikuttaneet muutokset fyy-
sisissä toimintaolosuhteissa 
käyvät selkeästi esiin – samoin 
seuran kulttuurinen merkitys.

Tarmon taipale ja Mahtia 
Matovaarassa – liikkumista 
Lieksassa ovat malliesimerkke-
jä erinomaisesta urheiluhisto-
rian tutkimuksesta, joka nivoo 
urheilun osaksi muuta yhteis-
kuntaelämää ja valottaa seura-
kehityksen ja yhteiskunnallisen 
muutoksen vuorovaikutussuh-
detta ja on samalla mukaansa 
tempaavaa ja ajatuksia herät-
tävää luettavaa.

erkki Vasara 
dosentti, Helsingin yliopisto

matti salminen: pentti 
Haanpään tarina. into 
kustannus, Helsinki 2013. 
304 s.

pentti Haanpää: ilmeitä 
isänmaan kasvoilla. 
Toimittanut matti salminen. 
into kustannus, Helsinki 
2013. 177 s. 

Pentti Haanpää ja työväenliike
Keskityn tässä kritiikissä Alek-
sis Kiven jälkeen Suomen tär-
keimmän kirjailijan poliittiseen 
puoleen, hänen vasemmisto-
laisuuteensa ja suhteeseensa 
työväenliikkeeseen. Pentti 
Haanpään poliittisuus on sekä 
väitetty että kiistetty yhtä into-
himoisesti. Matti Salminen tah-
too tässä ensimmäisessä var-
sinaisessa Haanpää-elämäker-
rassa panna kiistalle pisteen.

Ei tarvitse kuin katsoa elä-
mäkerran liitteenä olevaa 
Haanpään lehdissä julkaistujen 
tekstien luetteloa. Salminen 
on nähnyt valtavan vaivan ke-
laten mikrofilmit ja selaten 
kellastuneet vuosikerrat läpi. 
Käy ilmi, että valtaosa kirjai-
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lijan lehtinovelleista on jul-
kaistu työväenlehdissä ja vuo-
tuisjulkaisuissa alkaen vuoden 
1927 Työväen Kalenterista ja 
Kevättervehdyksestä. Ennen 
sotaa kyseeseen tulivat sosiaa-
lidemokraattiset julkaisut sekä 
ay- ja TUL:n lehdet. Sodan jäl-
keen keskeisiksi tulivat kansan-
demokraattiset julkaisut SKP:n 
Työkansan Sanomia myöten. 
Edelleen myös sosiaalidemo-
kraattiset julkaisut tilasivat hä-
neltä juttuja.

Mistä tämä painotus joh-
tuu? Yhteistyö alkoi jo ennen 
Haanpään kuuluisaa 30-luvun 
julkaisupannaa sekä jatkui sen 
jälkeen, kun hän oli uudelleen 
vakiinnuttanut asemansa Ota-
van kirjailijana myös porvaril-
lisessa julkisuudessa. Kyseessä 
eivät olleet vain kirjoitus-
palkkiot, tupakkarahat. Hän 
kaipasi kirjeissään ja muistiin-
panoissaan ”aatetta, uskon-

tunnustusta, jota kirjanteki-
jämme näihin asti ovat visusti 
karttaneet”, kuten hän kirjoitti 
3.5.1930 Suomen Sosialidemo-
kraatin urheilutoimittajalle E. 
A. Pullille (työläiskirjailijana 
Eetu Kivelä).

Salminen osoittaa tärkeim-
mäksi poliittiseksi innoittajak-
si isän, Mikko Haanpään, joka 
nuorempana oli ollut sosialisti, 
mutta 30-luvulla oli pienvilje-
lijäpuolueen nokkamiehiä ja 
kiivas lehtipoleemikko.

Pentti Haanpäätä ei var-
maan suotta kutsuttu vuonna 
1953 suomalaiseen kulttuuri-
valtuuskuntaan, joka tutustui 
nelikuukautisella matkalla 
uuteen Kiinaan. Se oli koottu 
kansanrintamapohjalta johta-
janaan pääministerin puoliso 
Sylvi Kekkonen (maalaisliitto). 
Haanpää kuului vankkaan Kii-
lan kvoottiin yhdessä näyttelijä 
Ritva Arvelon ja taidemaalari 

Aimo Kanervan kanssa. Sa-
moin kirjailija osallistui viimei-
senä kesänään 1955 Maailman 
rauhanneuvoston suureen 
kongressiin Helsingissä, jossa 
muita merkittäviä vasemmis-
tokirjailijoita olivat Nazim Hik-
met, H.K. Laxness ja Jean-Paul 
Sartre.

Matti Salminen on toimit-
tanut alkuperäiseksi aiotussa 
muodossaan sen 30-luvun pu-
la-aikaa ja lapualaisterroria kä-
sittelevän novellikokoelman, 
jota sosiaalidemokraattinen 
Koy Kansanvalta ei vuonna 
1933 julkaissut. Loppuivat ra-
hat ja uskallus. Painokanne sii-
tä olisi tullutkin, kuten seurasi 
Tulenkantajat-lehden vuonna 
1934 julkaisemista pulamies-
puheluista.

kari sallamaa  
dosentti, Oulun yliopisto

Maahanmuutto ja maastamuutto eivät uusia ilmiöitä suomelle

olavi koivukangas:  Halkaistu 
sydän. ok-kirja, Turku 2012. 
288 s.

Professori Olavi Koivukangas 
on ollut yksi keskeisistä maam-
me nykyisen maahanmuutto- 

ja maastamuuttopolitiikan ke-
hittäjistä. Hänellä onkin ollut 
tähän hyvät lähtökohdat, sillä 
hän on tehnyt siirtolaisuuspo-
liittista tutkimus- ja käytännön 
työtä Oseaniassa. Olavi Koivu-
kankaan suuri elämäntyö on 
ollut Turussa sijaitsevan Siirto-
laisuusinstituutin kehittämi-
nen vaatimattomasta alusta 
kansainvälisestikin mitattuna 
korkeatasoiseksi laitokseksi. 
Kirjoittajalla on ollut mahdol-
lisuus pitkäaikaisena Siirto-
laisuusinstituutin hallituksen 
jäsenenä tutustua Koivukan-
kaaseen ja tehdä yhteistyötä 
hänen kanssaan maamme siir-
tolaisuus- ja pakolaispolitiikan 
kehittämistyössä.

Koivukankaan teoksen nimi 

viittaa Suomesta pois muutta-
neiden entiseen ja nykyiseen 
kotimaahan. Samalla se viittaa 
myös haaveeseen muuttaa ta-
kaisin Suomeen. Maastamuut-
tajien kokemusta kahdesta 
kulttuurista on viime vuosina 
käsitelty useissa yhteyksissä. 
Olavi Koivukankaan teos on 
arvokas lisä ja lähdeteos kaik-
keen suomalaisia siirtolaisia 
koskevaan työhön ja erityisesti 
kokemusten tallennukseen.

Teos kuljettaa lukijaa Han-
gon satamasta maastamuut-
tajien matkassa kauas Austra-
liaan ja Pohjois-Amerikkaan. 
Suomen ja Ruotsin välinen 
muuttoliike oli volyymiltaan 
täysin hallitsevaa toisen maa-
ilmansodan jälkeen. Sen seu-
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rauksena Suomen väestö vä-
heni vuonna 1970 ensimmäi-
sen kerran rauhan aikaisissa 
olosuhteissa. Tämä oli erään-
lainen herätyskello Suomen 
päättäjille. Lisäksi näköpiirissä 
oli myös työvoiman hupene-
minen Suomessa. Ulkosuoma-
laisten määräksi arvioidaan tä-
nään noin 1,3 miljoonaa, kun 
laskennallisena lähtökohtana 
pidetään sitä, että ulkosuoma-
laiseksi luetaan henkilö, jonka 
molemmat tai toinen vanhem-
pi on syntynyt Suomessa. Ruot-
sinsuomalaisten lukumääräksi 
arvioidaan tänään laskutavas-
ta riippuen 0,5 miljoonaa. Ul-
kosuomalaiset ja heidän ver-
kostonsa muodostavat kovin 
vähän hyödynnetyn lisäväylän 
Suomen tavara- ja kulttuuri-
viennille. 

Halkaistu Sydän kuvaa 
pääasiassa Suomen vähem-
piosaisen väestön edustajien 
maastamuuttoa ja heidän elä-
määnsä ulkosuomalaisina. Kir-
jan yhtenä ansiona on työelä-
män ja työnteon kuvaaminen. 
Osa kirjoittajan kirjauksista on 
vaatinut erittäin suurta paneu-
tumista ja aktiivisuutta. Tästä 
kirjailijaa on erityisesti kiitet-
tävä. Tänään muuttoliikkeen 
rakenne on kovasti muuttunut. 
Maahanmuuttajista merkittä-
vä osa on tullut Suomeen hu-
manitaarisin perustein.  Työpe-
rusteinen maahanmuutto Suo-
meen on vasta nyt alkamassa. 
Suomen väestön ikärakenne 
johtaa siihen, että väestömme 

kielteisesti maahanmuuttoon 
suhtautunut valtaosa joutuu 
hyväksymään maahanmuuton 
ja jopa tukemaan politiikkoja, 
jotka toimivat tämän hyväksi. 

Maastamuuttajien pää-
osa on tänään kielitaitoisia. 
Ruotsiin 1960–1970-lukujen 
taitteessa muuttaneista suo-
malaisista ainoastaan pieni 
osa hallitsi ruotsin kielen. Myö-
hemmin moni kuitenkin oppi 
hallitsemaan sitä välttävästi. 
Suomalaisperheiden lapset 
saattoivat kasvaa kaksikielisiksi 
tai pelkästään ruotsinkielisiksi.

Amerikan molemmat man-
tereet ja Oseania ovat Euroo-
pasta muuttaneiden siirtolais-
ten muovaamia maita ja kult-
tuureja. Pohjolasta muutettiin 
Pohjois-Amerikkaan ja Välime-
ren maista sekä Pohjois- että 
Etelä-Amerikkaan.  Amerikan-
suomalaisten lukumääräksi 
arvioidaan tänään 620  000. 
Ruotsista ja Norjasta muutet-
tiin Pohjois-Amerikkaan paljon 
suuremmalla volyymillä. Ar-
vioidaan, että ruotsalaistaus-
taisia amerikkalaisia on jopa 
kolme miljoonaa. Köyhästä 
Norjasta on muutettu Pohjois-
Amerikkaan paljon Suomea 
suuremmassa mittakaavassa. 
Maastamuuttajat olivat tuol-
loin köyhiä ja osattomia. Suuri 
ruotsalainen kirjailija Vilhelm 
Moberg on kuvannut tämän 
muuttoliikkeen sisintä suurissa 
maastamuuttoeepoksissaan.

Vasta viime vuosikymmeni-
nä maailma on herännyt näke-

mään, millaista etnistä tuhoa 
eurooppalaisten muuttoliike 
on aiheuttanut. Alkuperäis-
väestön asemaa ja oikeuksia 
käsitellään tänä päivänä kon-
ferensseissa ja kahdenvälisessä 
yhteistyössä alkuperä- ja lähtö-
maiden kanssa. Tähän on kui-
tenkin herätty niin myöhään, 
että esimerkiksi intiaanikult-
tuureista on pelastettavissa 
vain hyvin vähän. Olavi Koivu-
kangas on laajassa kirjoitus- ja 
tallennustoiminnassaan myös 
sivunnut tätä puolta muutto-
liikkeissä. 

Humanitaarisen muuttoliik-
keen rakenne säilyy globaalista 
ihmisoikeustilanteesta johtuen 
ja pysyy volyymiltaan korkealla 
tasolla niin kauan kuin dikta-
tuurivaltioita ja ihmisoikeuksia 
loukkaavia hallintoja riittää. 
Aikaisemmin muuttoliikkeet 
perustuivat työntötekijöihin 
alkuperämaissa ja vetoteki-
jöihin vastaanottavissa maissa. 
Työmarkkinoiden ja niihin vai-
kuttavien pääomamarkkinoi-
den nopeat muutokset ovat 
johtamassa kokonaan uuden 
tyyppisiin muuttoliikkeisiin 
vanhojen rinnalla. Työaikajär-
jestelyillä ja liikenneyhteyksien 
kehittämisen tuloksena syntyy 
yhä enenevässä määrin työssä-
käyntiä toisen valtion alueella. 
Rajapendelöinti onkin hyvin 
yleistä esim. Tanskan ja Ruot-
sin välillä, Oslon ja Göteborgin 
talousalueen välillä sekä Bene-
lux-maiden työmarkkinoilla. 
Onkin jo nyt ennakoitavissa, 
että sama raideleveys tulee 
kasvattamaan työvoiman pen-
delöintiä Suomen ja Venäjän 
välillä.

risto laakkonen 
kanslianeuvos, Helsinki
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elina katainen: Vapaus, tasa-
arvo, toverillinen rakkaus. 
perheen, kotitalouden ja 
avioliiton politisointi suo-
malaisessa kommunistisessa 
liikkeessä ennen vuotta 1930. 
Työväen historian ja perin-
teen tutkimuksen seura, Hel-
sinki 2013. 474 s.

na. Katainen tutkii sitä, miten 
sukupuolen politisoituminen 
liittyi vallankumouksen etene-
miseen ja neuvostovaltion va-
kiinnuttamiseen. Muuttivatko 
vallankumouksen synnyttämät 
ideat ja käytännöt modernisaa-
tion suuntaa Suomessa? Missä 
määrin vallankumouksen esiin 
nostama puhe materialisoitui 
käytäntöihin? Sukupuolijärjes-
telmän murroksen tarkastelus-
sa tekijä nojautuu erityisesti 
Yvonne Hirdmanin sukupuoli-
järjestelmä-teoriaan sekä Irma 
Sulkusen kaksijakoisen kansa-
laisuuden teoriaan. 

Kataisen tutkimus perus-
tuu pitkäaikaiseen tutkimus-
työhön, jonka tuloksia hän on 
julkaissut aiemmin lukuisissa 
artikkeleissa. Tekijän laaja pe-
rehtyneisyys aiheeseen tuot-
taa uutta ja perusteltua tietoa, 
mutta moninaiset näkökulmat 
ja keskustelujen kerrostumat 
aiheuttavat laajaan tutkimuk-
seen myös hajanaisuutta. Irral-
liseksi jää erityisesti viimeinen 
pääluku, jossa käsitellään suku-
puolen politisointia ja epäpoli-
tisointia kaunokirjallisuudessa 
ja kuvissa. 

Verkosto on yksi keskeinen 
tutkimusnäkökulma: tekijä 
määrittelee tutkimuskohteen-
sa avaintekstien ja -toimijoiden 
muodostamaksi kommunikaati-
overkostoksi. Verkostoituminen 
liittyi sekä henkilökohtaisiin 
suhteisiin että tekstien kirjoit-
tamiseen, kääntämiseen, kier-
rättämiseen ja pohtimiseen. 
Keskeinen verkosto on Alek-
sandra Kollontain suomalainen 
ystävä- ja tuttavapiiri sekä hä-
nen ajatuksiaan käsittelevien 
henkilöiden ”ajatuskollektiivi”, 
joka politisoi teksteissään ja 
toiminnassaan sukupuolijär-

jestystä ja seksuaalimoraalia. 
Ihmissuhteiden ja värikkäiden, 
usein traagisten elämäntarinoi-
den kuvaukset vievät juonen 
välillä syrjäpoluille, mutta ne 
ovat samalla tutkimuksen mer-
kittävintä ja mieleen jäävintä 
antia. Henkilöhakemisto lisää 
huomattavasti tutkimuksen 
käytettävyyttä.

Tärkeänä innoittajana kom-
munikaatioverkostojen hah-
mottamisessa ovat toimineet 
Robert Darntonin tutkimuk-
set 1700-luvun Ranskan kiel-
letystä kirjallisuudesta ja sen 
erilaisista levittämiskanavista. 
Elina Katainen tutkii Aleksan-
dra Kollontain kirjoitusten 
elämänkaarta, muuntumista 
ja vastaanottoa. Aleksandra 
Kollontain tekstien vaikutuksia 
tarkastellaan hyvin laaja-alai-
sesti sekä konkreettisena välit-
tymisenä ja kommentointina 
että laajempina keskusteluina 
ja muutosprosesseina. 

Kataisen tutkimusasetel-
ma on rohkea ja omaperäinen 
kiinnittäessään huomion teks-
teihin, keskusteluihin ja verkos-
toihin. Sosialistisen ja kommu-
nistisen kirjakulttuurin tutki-
mus tarjoaa erinomaisia jatko-
mahdollisuuksia monitieteisille 
tutkimushankkeille. Kataisen 
väitöskirja on ensimmäinen 
Työväen historian ja perinteen 
tutkimuksen seuran julkaisema 
väitöskirja, joka on luettavissa 
myös verkkojulkaisuna. Seural-
la on nykyisessä tutkimuspoliit-
tisessa tilanteessa merkittävä 
julkaisutehtävä, jonka tämä 
tutkimus komeasti aloittaa. 

kirsti salmi-niklander 
dosentti, akatemiatutkija, 
Helsingin yliopisto

Politisoitu koti ja toverillinen rakkaus

Venäjän vallankumous oli sekä 
pelottava että innostava ilmiö, 
joka synnytti keskustelua ja 
konkreettisia uudistushankkei-
ta Euroopassa ja Pohjois-Ame-
rikassa. 1900-luvun alkupuolen 
sosialistisissa ja kommunistisissa 
keskusteluissa nostettiin esille 
monia sellaisia kysymyksiä, jot-
ka 1900-luvun lopulla nousivat 
yhteiskunnallisten muutosten 
ja lainsäädännön kohteiksi. 
Näitä ovat esimerkiksi äitiyssuo-
jelu ja vapaa abortti. 

Elina Katainen paneutuu 
väitöskirjassaan siihen, miten 
yhteiskunnan sydämenä pi-
detty ”koti” politisoitiin sosi-
alistisen liikkeen teksteissä ja 
toiminnassa 1900-luvun alku-
puolella. Suomessa sisällissodan 
voittanut osapuoli pyrki luon-
nollistamaan sukupuolijärjes-
telmän, ja uusi seksuaalimoraali 
ja sukupuolijärjestys nähtiin yh-
teiskuntaa uhkaavana voima-

 Kirjakahvila teoksesta 
17.12.2013 klo 18 
Työväenliikkeen kirjastossa.
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Tuomo pietiläinen ja tutkiva 
työryhmä: wahlroos. 
epävirallinen elämäkerta. into 
kustannus, Helsinki 2013. 
400 s.

libertarismin suurmestarin elämäkerta

ajattelun suurmestarina. Hä-
nessä henkilöityy rahan valta 
ja voima niin, että kovien ar-
vojen kokoomusnuorille hän 
on epäilemättä myös politii-
kan ikoni.

Tampereen yliopiston jour-
nalistiopiskelijat osoittavat 
Suomen parhaan taloustoimit-
tajan Tuomo Pietiläisen joh-
dolla suurenmoista kypsyyttä 
kerätä informaatiota, juosta 
juorujen perässä todentamas-
sa niiden taustoja ja tuottaa 
tietoa talouden sisäisistä Hyvä 
Veli- ja mediakytkennöistä. 

Kirjassa kuvataan sekä 
Wahlroosin huumetössyttely 
ja tyttökaadot että hänen roo-
linsa maamme kasinokapitalis-
min varhaisena toimitsijana ja 
sitten sen kypsän vaiheen suu-
rimpana edunsaajana.

SYP:stä potkut saanut 
Wahlroos sai ajan rattailta 
pudonneen pankin johtokun-
nan erorahana oman pankin: 
Mandatumin. Varsinainen bin-
go oli kuitenkin vasta se, kun 
Lipposen hallitus Suvi-Anne 
Siimeksineen ostatutti Man-
datumin huikeaan ylihintaan 
Leonialle eli privatisoidun 
Postipankin seuraajapankille. 
Poliitikot tekivät Wahlroosista 
markkamiljardöörin meidän 
rahoillamme. Kirjassa kerro-
taan, miten se tapahtui.

Kirjassa kuvattu Kari Sta-
dighin, Wahlroosin Sancho 
Panzan, verokikkailu luxem-
burgilaisten veronkiertoyhti-
öiden kautta – yhdistettynä 
Jorma Ollilan Tyynenmeren 
Nieu-saarilla olevan veropa-
ratiisin hyväksikäyttöön ja sen 
salaamiseen Suomen verotta-
jalta – osoittaa, että Suomen 
talouseliitin isänmaallisuus on 
ahneuden kyllästämä. 

Tässä kirjassa Björn Wahl-
roosin elämää on kuvattu jour-
nalistisesti, lähes neutraalisti. 
Meidän tehtävämme on puhua 
hänestä nyt suurella moraali-
sella paatoksella. 

Kirja on sekä talousjuoru-
jen aarreaitta että tieto- ja 
lähdeaineisto talouden ja po-
litiikan liiton tulevalle tutki-
mukselle.

esko seppänen 
kauppatieteiden maisteri, 
Helsinki

”Epävirallinen elämäkerta” 
luo Björn Wahlroosista kuvan 
suomalaisen libertaristisen 
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uskon soturi vai sanan säilän heiluttaja - 
Herraduunari muistelee

kari arola: Herraduunari. 
mediawallius, kuopio 2013. 
186 s. 

usein pienistä yhteenotoista 
puoluejohdon kanssa, ovat 
inhimillisen paljastavia myös 
kertojasta itsestään, mutta ar-
viot ajasta, jopa omasta vaikut-
tamisesta jäävät vajaiksi. Mikä 
oli esimerkiksi puolueen ja am-
mattiyhdistysliikkeen suhde eri 
vaiheissa; olihan Arola aiem-
min kadun toisella puolen eli 
SAK:n tiedotuspäällikkö. Sitä 
ennen hän oli Akavassa. Olisin 
lukenut enemmänkin akava-
laisen ja sak-laisen ay-liikkeen 
eroista.  Nyt on briljantti oma-
kohtainen luonnehdinta: ”Val-
koisten kanssa pärjäsin hyvin 
- Punaisten kanssa jouduin 
miekkailemaan.”

Kaikelle puutteeksi luke-
malleni Arolalla on kuitenkin 
perustelunsa, jopa alibikin. On 
suorastaan järkyttävää lukea, 
miten huonosti Arola vieläkin 
kokee tulleensa kohdelluksi. 
Hänet laitettiin syrjään, ja lu-
vatusta artikkelitoimittajana 
toimimisesta ei tullut mitään. 
Oliko syy myös tekijässä itses-
sään? Pari puhuvaa dokument-
tia hyllytetyistä jutuista olisi 
valaissut asiaa. 

Eniten askarruttaa se, että 
kirja ilmestyy näin myöhään. 
Kun sillä ilmeisesti on itsehoi-
dollisia tarpeita, niin eikö ly-
hytterapia Juttutuvassa olisi 
ollut aikoinaan mahdollista. Se 
olisi voinut lieventää hieman 
katkeruutta, vaikka ajan pitäi-
sikin parantaa haavat.

Toipumisen merkkejä löy-
tyy, muistelmantekijä on innol-
la löytänyt facebookin. Keski-
kesällä puhuttiin lehdistötuen 
antamisesta suoraan puolueil-
le. Lehtensä liikkumavapau-
den puolesta taistellut entinen 

päätoimittaja kommentoi: 
”Sananvapaus on jälleen ka-
ventumassa. Journalismi ja 
puoluepropaganda jo nyt an-
karassa ristiriidassa. Jos vies-
tintätuki sulautetaan putkeen, 
läpyskät muuttuvat lopullisesti 
puoluejohdon monisteiksi!! Ja 
menettävät uskottavuutensa 
sekä lukijansa!” 

Arvostelija lukee kirjaa 
ehkä liian tarkasti, kun on 
omat odotukset taustalla. Nor-
maalilukijalta se sujuu jousta-
vammin, ja uuttakin paljastuu 
vähän väliä facebook-maiseen 
tapaan, jollaisia omakustan-
teet pakkaavat olemaan. 

Kiinnitän huomiota kirjan 
itse tehtyyn kansikuvaan. Se 
kuvaa minusta uuden etsimis-
tä ja demareihin kyllästymistä, 
mikä tulee esiin myös kirjan 
loppupuolella. Kuva on poliit-
tisesti täysin korrekti: sinilippu 
oikeassa ja punalippu vasem-
massa kädessä ja kolmas väri 
vihreänä herraduunarin krava-
tissa.

Arola kuvaa osaltaan myös 
suomalaisen hyvinvointiyhteis-
kunnan syntyä. Vanhemmat 
lähettivät uhrauksin poikansa 
oppikouluun Juankoskella, ja 
sieltä tämä Turun yliopiston 
kautta päätyi Helsingin duuna-
riherrojen palvelijaksi. 

Samalla teos on osaltaan 
kertomus suomalaisen hyvin-
vointiyhteiskunnan synnystä, 
niin lyhyt on sen historia. 

seppo Väisänen 
fil. maist., YLE:n entinen 
toimittaja, Helsinki

Toimittaja Kari Arola on liitty-
nyt lukuisaan muistelmakirjoit-
tajien joukkoon. Kirjan nimenä 
on Timo Soinin Maisterisjätkää 
mukaillen hieman vaisumpi 
Herraduunari. Arolan kirjalla 
on mielenkiintoa jo siksi, että 
hänkin kuuluu Demarin ero-
tettujen päätoimittajien jouk-
koon. 

Historian dokumentointi, 
subjektiivinenkin, on tärkeää. 
Tähän Arolalla olisi ollut lois-
tavat mahdollisuudet, sillä hän 
on todella ollut näköalapaikal-
la niin ay-liikkeessä kuin puo-
lueen pää-äänenkannattajas-
sakin. On vahinko, että tekijän 
ilmeisesti muistikirjaan perus-
tuva teksti on kuivahkoa ra-
portointia tapahtumista. Tämä 
ei ole eduksi ainakaan silloin, 
kun kertoja ei ole ollut tekijä 
vaan enemmänkin katsoja. 

Vanhalla toimittajanohjeel-
la ”puolet pois” olisi päästy jo 
pitkälle.

Etusijalla on liian itsekeskei-
sesti muistelijan oma maailma. 
Kertomukset kontakteista, 



64 työväentutkimus vuosikirja 2013

Heikki saari: eero 
Heinäluoma. Tasavallan vahva 
mies. minerva kustannus, 
Helsinki 2013. 316 s.

Aikamoinen toverikirja

puoluehajaannusta niin vaka-
vasti, ettei hän kesän 2008 puo-
luekokouksessa enää asettunut 
uudelleen ehdolle SDP:n pu-
heenjohtajan tehtävään. Veto 
oli yllättävä ja jäi tuolloin seli-
tystä vaille. 

Puolueen sisäiseen valtatais-
teluun viitanneet paljastukset 
veivät median päähuomion, 
eikä kirjan muusta sisällöstä 
sitten juuri keskusteltukaan. 
Kokenut journalisti Heikki Saari 
ja politiikan pelimies Eero Hei-
näluoma olivat varmasti etukä-
teen otaksuneetkin, että näin 
kävisi. 

Tuomioja-polemiikki on kir-
jan ainoa kohta, jossa arvostel-
laan jyrkästi nimeltä mainittuja 
henkilöitä. Tuomiojan hajo-
tushankkeisiin osallistuneiksi 
mainitaan muun muassa Tarja 
Filatov, Arja Alho, Heli Paasio 
ja Susanna Rahkonen. Kirjan 
mukaan Tuomioja olisi jopa 
kaavaillut uuden puolueen pe-
rustamista kokoamalla yhteen 
kriittisiä demareita, vasemmis-
toliittolaisia ja vihreitä. Liisa 
Jaakonsaari arvioi Heinäluoman 
väitteet vainoharhaisiksi. Antti 

Kalliomäkikin arveli, etteivät 
”Ekin” rahkeet olisi uuden puo-
lueen perustamiseen riittäneet. 
Heinäluoman todisteet jäivät 
melko köykäisiksi. Joka tapauk-
sessa hän sai painokkaimmalla 
mahdollisella tavalla julkisuu-
dessa sanotuksi sen, että hänen 
ja Erkki Tuomiojan välillä val-
litsee syvä henkilöön menevä 
ristiriita. Heinäluoman väitteet 
Tuomiojasta ovat yllättävän ko-
via. Tähän tyyliinhän poliitikot 
kaivelevat hampaankolojaan 
yleensä vasta muistelmissaan, 
sen jälkeen kun ovat jättäneet 
politiikan.

Kaikilta muilta osin kirjan 
sävy on leppoisa, jopa auvoi-
nen. Heinäluoman henkilöku-
vaa on rakennettu haastatele-
malla hänestä myötäsukaisesti 
ajattelevia demareita, kuten 
Matti Ahde, Jouni Backman, 
Maarit Feldt-Ranta ja Antti 
Kalliomäki. Eero Heinäluoman 
vähittäisestä noususta politii-
kan huipulle rakentuu kirjassa 
varmasti ihan oikeannäköinen 
kuva. Jotenkin Heinäluoman 
henkilökuvassa korostuvat hä-
nen poikkeukselliset pelinte-
kijän lahjansa, mutta hänen 
poliittisista linjauksistaan ja 
päämääristään tulee kirjassa yl-
lättävän vähän puhetta.  

Myös muita ryhmiä edusta-
vilta poliitikoilta, kuten Ilkka 
Kanervalta, Seppo Kääriäiseltä 
ja Pertti Salolaiselta on kirjaan 
saatu Heinäluoman taitoja 
ylistäviä lausuntoja. Ja kuinkas 
muuten voisi ollakaan, eihän 
alle kuusikymppisestä parhaas-
sa iskussa olevasta huippupo-
liitikosta muuten voisi kirjoit-
taakaan, ei ainakaan tällaisessa 
toverikirjassa, jonka sisältö on 
kaikilta osin päähenkilön itsen-
sä auktorisoima.

seppo Hentilä 
professori, Helsingin yliopisto

”Heinäluomalta kova väite Tuo-
miojasta!” Tämä Ilta-Sanomien 
lööppi rävähti julkisuuteen los-
kaisenharmaana keskiviikkona 
17. huhtikuuta 2013. ”Pidin iso-
na riskinä, että Tuomioja kerää 
oman porukkansa ja lähtee. Pel-
käsin puolueen hajaannusta.” 
Kovan väitteensä Heinäluoma 
esitti Heikki Saaren hänestä 
kirjoittamassa muotokuvakir-
jassa ”Tasavallan vahva mies”. 
Heinäluoma kertoi pelänneensä 
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Warren piti prutkutella menestystä DDr:lle

juha järvinen: muotoiltu ide-
ologia. automuotoilu poliit-
tisen järjestelmän välineenä 
ddr:ssä 1949–1990. aalto-
yliopiston julkaisusarja doc-
toral dissertations, 120/2012. 
aalto-yliopisto, Helsinki 2012. 
220 s.

Isälläni oli 1960-luvulla ajokki-
naan itäsaksalainen Wartburg 
eli Warre (vm. 1957). Asuimme 
Oulun Heinäpäässä puutaloalu-
eella, jossa pihat olivat suuria. 
Meilläkin oli perunamaan lai-
dalla mustaherukkapensaita. 
Kun isäukko aamuisin käyn-
nisteli Warreaan, sen kaksitah-
tisesta moottorista pöllyävä 
siniharmaa pakokaasu hautasi 
herukkapensaat näkymättö-
miin. Ei ukko siitä hermostunut, 
virkkoipahan vain, että täm-
möisellä lannoituksella marjoja 
tulee varmaan rutosti. 

Tämä muistikuva mieles-
säni luin Juha Järvisen Aalto-
yliopistossa tarkastetun väi-
töskirjan, jossa koetetaan sel-
vittää, kuinka henkilöautojen 
muotoilua käytettiin DDR:ssä 
politiikan välineenä – siis ei 
enempää eikä vähempää kuin 
osoittamaan DDR:n järjestel-
män etevyyttä. Järvinen on löy-
tänyt DDR:n arkistoista doku-
mentteja, joiden mukaan jopa 

maan korkein johto puuttui 
henkilöautojen muotoiluun. 
Järvisen tutkimuskohteena on 
Wartburgin vuodesta 1965 val-
mistetun laatikkomaisen mal-
lin 353 muotoiluhistoria. 

Yksityisautoilu luokitel-
tiin DDR:n virallisessa ideolo-
giakuvastossa porvarilliseksi 
hapatukseksi. Oikeassa sosia-
listisessa yhteiskunnassa siitä 
oli tarkoitus aikanaan vapau-
tua. Ideologioista viis, valta-
osa DDR:n kansalaisista halusi 
hankkia auton ja oli valmis 
uhraamaan siihen jopa kah-
den vuoden palkkansa. Kaiken 
lisäksi autoa joutui odotta-
maan 10–12 vuotta, ellei sat-
tunut saamaan Länsi-Saksassa 
lapsettomana kuolleen tädin 
perintönä riittävästi kovia D-
markkoja. Silloin ei tarvinnut 
jonottaa, riitti kun matkasi 
setelitukku povitaskussa Wart-
burgin tehtaalle Eisenachiin tai 
Trabantin tehtaalle Zwickau-
hun ja kaahasi sieltä uudenuu-
tukaisella menopelillä kotipi-
halle kateellisten naapureiden 
töllisteltäväksi. Pitkien odotus-
aikojen takia DDR:n automark-
kinat vääristyivät omituisesti, 
sillä vähän käytettyjen autojen 
hinnat kohosivat korkeammik-
si kuin uusien.

Järvisen kirjasta selviää, et-
tei DDR:ssä autojen muotoilu, 
mainonnasta ja markkinoinnis-
ta puhumattakaan, suinkaan 
vapautunut pikkuporvarillises-
ta hapatuksesta. Mainoksissa 
säteili upouuden Warren kans-
sa kilpaa nelihenkinen ydin-
perhe koirineen ja kissoineen. 
Markkinoinnissa hyödynnettiin 
myös kertomusta Wartburgin 
linnasta ritareineen ja linnan-
neitoineen.    

Länsiautoista tuli monel-

le itäsaksalaiselle kulttiasia. 
Mersuja, bemareita ja audeja 
saattoi kuitenkin ihailla vain 
television kuvaruudusta. Kun 
DDR:n kansalaiset vihdoin 
kesällä 1990, puoli vuotta 
Berliinin muurin murtumisen 
jälkeen, pääsivät käsiksi hi-
moittuun länsivaluuttaan, mo-
nille ensimmäinen hankinta oli 
länsiauto. Unelma päästä ker-
ran elämässään kunnon auton 
rattiin oli vihdoin toteutunut. 
Itä-Saksan kylien ja kaupunki-
en laitamille kohosivat valtavat 
käytettyjen autojen markkinat. 
Warrelle ja Trabille kävi huo-
nosti, kun niiden länsiautoista 
hullaantuneet omistajat hylkä-
sivät ajokkinsa.

Warren kohtalo oli oikeas-
taan vieläkin kolkompi kuin 
Trabin, josta sentään tuli yksi 
DDR-nostalgian tunnusmer-
keistä. Wartburgien valmis-
tus Eisenachissa lopetettiin jo 
1991. Kylmä tosiasia oli, että 
jokaista uutta Warrea olisi pi-
tänyt tuotantovaiheessa sub-
ventoida 7000 D-markalla, 
jotta se olisi ollut markkinoilla 
kilpailukykyinen samankokois-
ten ooppelien ja folkkareiden 
kanssa. Tehtaat siirtyivät Adam 
Opel GmbH:n omistukseen, ja 
nykyäänkin Eisenachissa koo-
taan Opel Corsaa. 

Juha Järvisen ansioksi on 
luettava se, että hän tuntee 
DDR:n autoteollisuuden histo-
rian perinpohjaisesti. Vastaus 
varsinaiseen tutkimuskysymyk-
seen – miten muotoilua käy-
tettiin politiikan välineenä tai 
miten muotoiluun sisältyi ”val-
taapitävien viesti” – on jäänyt 
lopulta aika yleisluontoiseksi. 

seppo Hentilä 
professori, Helsingin yliopisto
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Politiikkaa sarjakuvan keinoin

le monde diplomatique – 100 
sivua poliittista sarjakuvaa 1. 
suomennos: kirsi kinnunen. 
into kustannus, Helsinki 
2011. 98 s.

mien tyylistä kevyttä, tosipoh-
jaista satiiria.

Albumin 13 sarjakuvan 
tyylit ja sisällöt vaihtelevat. 
Satiiria ja huumoria on käy-
tetty säästeliäästi. Useimmat 
puheenvuorot ovat täynnä 
raskasta faktaa. Aihepiiriä ei 
ole rajattu, joten sarjakuvat 
käsittelevät niin Ranskan si-
säpolitiikkaa kuin maailman-
poliittisia tai historiallisiakin 
tapahtumia. 

Parhaimmillaan sarjakuvat 
onnistuvat välittämään luki-
jalle aivan uusia näkökulmia. 
Esimerkiksi eteläkorealaisen 
juhyun Choin kuvaus maansa 
verisestäkin lähihistoriasta on 
länsimaiselle lukijalle harvinai-
nen katsaus aiheeseen. Yleen-
sähän uutisointi keskittyy 
Pohjois-Koreaan. Myös joan-
na Hellgrenin kuvaus Israelin 
hyökkäyksestä Gazan avustus-
laivojen kimppuun poikkeaa 
valtavirtamedian kertomasta.

Monet sarjakuvista lähes-
tyvät aiheitaan ruohonjuu-
ritason kautta, yksityisestä 
yleiseen. Se onkin toimiva läh-
tökohta. Kerrontaväline mah-
dollistaa pienten yksityiskoh-
tien syvällisen käsittelyn, esi-
merkiksi poliitikon retoriikan 
avaamisen lause lauseelta. 
Laajempiin kokonaisuuksiin 
ei muutaman sivun sarjakuva 
tahdo riittää ja pitkät teksti-
massat tekevät lukukokemuk-
sesta raskaan. Hyvä sarjakuva 
kuitenkin herättää lukijan 
huomion ja tavoittaa jotain 
olennaista sanottavaa aihees-
taan.

reetta laitinen 
tutkija, Kansan Arkisto, 
Sarjainfo-lehden 
päätoimittaja, Helsinki

Kaupunki -lehden pilakuvat 
ovat onnistuneet nostatta-
maan jopa kohua. Käännös-
rintamalta mainittavimpia 
ovat mm. joe saccon pikku-
tarkka sarjakuvajournalismi 
maailman kriisialueilta sekä 
iranilaissyntyisen Marjane 
Satrapin Persepolis-teoksen 
tapaiset omaelämäkerralliset 
kuvaukset. 

Ranskassa on sarjakuvalla 
pitkät perinteet, eikä poliit-
tisiakaan aiheita arastella. 
Maailmanpoliittisen aikakaus-
kirjan Le Monde Diplomati-
quen sarjakuvanumeron esi-
puheeseen on siitä huolimatta 
laitettu sarjakuvan lukuohjeet 
– vaikkakin leikkimieliset.  Po-
liittisuus sarjakuvassa tarkoit-
tanee Diplon ranskalaiselle 
lukijakunnallekin etupäässä 
Christophe Blainin ja abel 
lanzacin Ulkoministeriö-albu-

Pitkään marginaalissa ollut 
poliittinen sarjakuva on viime 
vuosina saanut uutta nostetta. 
Kirjailija- ja taiteilijayhdistys 
Kiilan Raivoa ja lamaannus-
ta -antologia esitteli nuorten 
suomalaisten tekijöiden sarja-
kuvia. Ville rannan Kirkko ja 
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Bjarne nitovuori: 
Barrikadimaisteri. pentti 
järvinen ja 1960-luvun 
marssijat. into kustannus 
2013. 226 s.

oppositiossa omien joukossa

työnantaja, Työväen Sivistyslii-
ton pääsihteeri (1963-73) Olavi 
Hurri, jonka kanssa välit olivat 
”jännitteiset”. Ristiriitojen syyk-
si kirja esittää, että miehet osal-
listuivat SDP:n puolueriitaan 
1950-luvun lopulla eri puolella 
barrikadeja. Hurri joutui lisäksi 
palkkaamaan Järvisen vastoin 
tahtoaan, mikä hiersi miesten 
välejä jatkossakin.

Olavi Hurri oli isäni, ja olen 
toimittanut hänen postuumisti 
julkaistut muistelmansa ”Oike-
astaan aika mielenkiintoinen 
elämä” (TSL 2011). Hurri kertoo 
Järvisen valintaan liittyvistä po-
liittisista kahnauksista hieman 
erilaisen version. Hän tuli pää-
sihteeriksi 1963, jolloin kom-
munistit ja SDP:n skogilainen 
vähemmistö olivat vielä muka-
na liiton toiminnassa. 

Vuonna 1964 voimaan tul-
leen opintokerholain jälkeen 
Hurri sai tehtäväkseen erottaa 
kommunistisen opintosihteerin 
Kalle Kuittisen, jolloin kommu-
nistit lähtivät TSL:stä ja perusti-
vat Kansan Sivistystyön Liiton. 
Kun Kuittisen paikkaa alettiin 
täyttää, skogilaisten hallitsema 
SAK vaati paikkaa itselleen. 
Päätettiin, että TSL sai valita 
uuden opintosihteerin SAK:n 
nimeämistä ehdokkaista. SAK 
nimitti yhden, Pentti Järvisen. 
Tällöin leskisläinen SAJ ja sen 
seitsemän jäsenjärjestöä jät-
tivät kirjallisen eronpyynnön 
TSL:stä. Hurri sai tehdä har-
tiavoimin töitä päästäkseen 
kompromissiin, jonka mukaan 
SAJ sai vastapainoksi valita 
oman toimitsijansa. 

Viimeinen riita käytiin vuon-
na 1973, jolloin Olavi Hurri oli 
jo jättänyt TSL:n pääsihteerin 
tehtävät. TPSL oli samana vuon-
na lopettanut toimintansa. 
Osa jäsenistä palasi tai liittyi 
SDP:hen, osa – joukossa Pentti 
Järvinen – perusti Sosialistisen 
Työväenpuolueen (STP).   

Pentti Järvinen liittyi 
SDP:hen vuonna 1975. Siihen 
asti hän oli oman ryhmänsä si-
sälläkin ikuisessa oppositiossa, 
vähemmistön vähemmistöläi-
nen, joka yhä TPSL:n hajottua 
korosti olevansa vasemmistoso-
sialisti, ei sosialidemokraatti.

Vuodesta 1983 Järvinen 
työskenteli Ruotsin Eläkeläisten 
keskusjärjestön siirtolaisasia-
miehenä. Aivohalvaus, alkoho-
li ja epäsäännölliset työtavat 
veivät pian sairaseläkkeelle. 
Ruotsin sosiaaliturvan ansiosta 
hän saattoi hankkia omistus-
asunnon, kesämökin ja ”pal-
velijoita” eli Suomessa vielä 
tuntemattomia henkilökohtai-
sia avustajia. Radikaalista tuli 
”gråsosse”, harmaa demari, 
joka osallistui politiikkaan ri-
vijäsenenä Täbyn sosialidemo-
kraateissa. Pentti Järvinen kuoli 
Tukholmassa 65-vuotiaana ke-
säkuussa 2001.

merja minkkinen 
yhteiskuntatieteen tohtori, 
Helsinki

Pentti Järvinen (1936–2001) 
sairasti lapsena polion, luki yli-
oppilaaksi iltakoulussa ja valtio-
tieteen maisteriksi työn ohessa. 
Kiljavan ay-opisto muovasi mie-
hestä vasemmistoradikaalin, 
jonka toimia Suojelupoliisikin 
seurasi. Ystäväpiiri tunsi hänet 
myös oluen suurkuluttajana ja 
homoseksuaalina. 

Bjarne Nitovuori, STT:n ja 
Hufvudstadsbladetin entinen 
toimittaja, on kirjoittanut ystä-
västään elämäkerran. ”Marssi-
jat” viittaa Sadankomitean vä-
hemmistöön, jonka johtohah-
moja Järvinen oli Tauno-Olavi 
Huotarin kanssa. Vastapuolena 
olivat ”tutkijat”, joiden ytimen 
muodostivat Erkki Tuomioja, 
Ilkka Taipale ja Klaus Mäkelä. 

Kuten hyvissä kertomuksissa 
aina, kirjassa on sankarinsa ja 
konnansa. Sankareita ovat Jär-
vinen ja hänen taisteluparinsa 
Huotari. Konna taas on Järvisen 
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kokovartalokuva faktoreista

markku kuusela: Faktoriana-
lyysi. Helsingin Faktoriklubin 
historia. Helsingin Faktoriklu-
bi, Helsinki 2012. 637 s.

poikkeuksellisen suurta kum-
mankin liiton toiminnassa.  

Faktori oli ja on kirjapainos-
sa toimiva työnjohtaja. Fak-
toreissa on perinteisesti ollut 
sekä omistajia että puhtaita 
työnjohtajia. Faktori on aina 
ollut omistajien ja työntekijöi-
den välissä. Heidät on yleensä 
mielletty työnantajien, isäntien 
edustajiksi. Faktorien oma it-
seymmärrys joutui erityisesti 
koetteelle konfliktitilanteissa, 
kun kirjatyöntekijät uhkasivat 
työtaistelulla tai ryhtyivät sii-
hen. Näistä rajankäynneistä 
Faktoriklubin historiassa on 
hienoja kuvauksia.

Helsingin Faktoriklubin pe-
rustamista edelsivät moninai-
set vaiheet. Tässä riittänee, kun 
toteaa helsinkiläisten faktorien 
toimineen varhain aktiivisesti 
mm. wrightiläisen työväenliik-
keen piirissä. Helsingin Fakto-
riklubin syntysanat lausuttiin 
22.10.1905 Alppilan ravintolas-
sa. Tilaisuus oli kutsuttu koolle 
keskustelemaan tariffeista ja 
kirjapainomuseohankkeesta. 
Esitettiin myös ajatus ”että 
Helsinkiin perustettaisiin paik-
kakunnan faktorien kesken 
yhdistys”.  Se sai myönteisen 
vastaanoton. Seuraavan ker-
ran kokoonnuttiin helmikuussa 
1906 hotelli Fenniaan, missä 
valitun toimikunnan sääntöeh-
dotus hyväksyttiin. 

Kirjapainoala on ollut Suo-
messa teollisuudenala, jossa 
niin oppi kuin koneet tulivat 
pitkään ulkomailta, ennen kuin 
saatiin alan omia oppilaitoksia. 
Tässä suhteessa graafinen ala 
eroaa esimerkiksi paperiteolli-
suudesta. Kirjapainotyöntekijät 
ovat hankkineet ammattitaitoa 
maan rajojen ulkopuolelta. 
Vielä enemmän ulkomainen 

opinkäynti koski faktoreita. 
Helsinki oli vielä muutama 

vuosikymmen sitten poikke-
uksellisen voimakas graafisen 
alan ja tuotannon keskittymä, 
jossa oli suurimmat kustanta-
mot, lehtitalot ja kirjapainot 
sekä runsaasti pieniä painoja 
ja alan erityispalvelulaitoksia. 
Kirjan mukaan Hietalahden 
satamaradan valmistuminen 
vuonna 1894 mahdollisti Kam-
pin alueen muuttamisen kirja-
painoteollisuuden kohteeksi. 

Markku Kuuselan Faktori-
analyysi on kokovartalokuva 
monitaitoisesta ammattikun-
nasta, jonka työn jälki on ollut 
näkyvää, mutta itse tekeminen 
saati vapaa-aika näkymätöntä. 
Kuusela on tehnyt näkyväksi 
kuvan helsinkiläisistä faktoreis-
ta, heidän työpaikoistaan, työs-
tä ongelmineen ja myös vapaa-
ajasta Snäcknäsin lomakeskuk-
sineen.  Kirja kertoo millaista 
on ollut toiminta kansalaisso-
dan aikana, talvi- ja jatkosodis-
sa, kun kaikkea piti säännöstel-
lä ja kuitenkin saada tuotteet 
valmiiksi. Suurin vääntö lienee 
kuitenkin tapahtunut voimak-
kaan teknisen muutoksen kes-
kellä viime vuosikymmeninä. 

Suurin työ kirjan teossa lie-
nee ollut niissä yksittäisten 
faktorien kirjapainokohtaisis-
sa mikroelämäkerroissa, joilla 
teoksen eteneminen on ryy-
ditetty. Ehkä vähän kasvoton 
ala on näin saanut monet kas-
vot ja Helsingin Faktoriklubi 
jäsenistöstään ilmeikkään läpi-
leikkauksen. Ei voi muuta kuin 
onnitella klubia tavaraesteetti-
sestikin upeasta teoksesta!

simo laaksovirta 
historiantutkija, Helsinki

Artikkelin pidempi versio 
osoitteessa: www.tyovaenperin-
ne.fi/tyovaentutkimus/

Esipuheesta käyvät ilmi kirjoit-
tajan keskeisimmät tavoitteet 
ja rajaukset: ”Kun otin tehdäk-
seni kirjoittaa Helsingin Fakto-
riklubin historian, halusin tehdä 
siitä laajan analyysin pääkau-
punkiseudun järjestäytyneistä 
faktoreista, heidän työstään ja 
järjestötoiminnastaan”. Teos 
on poikkeuksellisessa määrin 
yksittäisten faktorien historiaa: 
”Olen sisällyttänyt kirjaan tie-
toja mahdollisimman monesta 
pääkaupunkiseudulla vaikut-
taneesta faktorista”. Henkilöi-
den kautta ”muodostuu kuva 
faktorikunnan monisäikeisestä 
verkostosta”.

Sellaisia asioita on jätetty 
vähemmälle mistä on äskettäin 
julkaistu kirjallisuutta, mm. kir-
japainotekniikasta ja liitosta. 
Kaikki oleelliset liiton muutos-
vaiheet on kirjattu varsin tar-
kasti. Muu ei ehkä olisi mah-
dollistakaan, koska sillä tavoin 
läheistä, jopa yhteen kietoutu-
nuttakin klubin ja liiton taival 
ainakin 1960–70-luvuilla on 
ollut. Faktorien ja kirjaliittolais-
ten taival on ollut sillä tavoin 
paralleelista, että Helsingin 
yhdistys on ollut niin kooltaan 
kuin vaikuttavuudeltaankin 
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ilkka Vuorikuru (toim.): maa-
hanmuutto harmaan talou-
den kysymyksenä. kalevi sor-
sa -säätiön julkaisuja 2/2012. 
kalevi sorsa -säätiö, Helsinki 
2012. 103 s.

tervetuloa länteen, Andrej

meksi jää, kenen pitäisi tehdä 
ja mitä.

Markus Himanen paneutuu 
paperittomiin ihmisiin, jotka 
joutuvat ottamaan vastaan 
työtä, jota on saatavilla ja mil-
lä tahansa ehdoilla. Himasen 
kantava ajatus on paperitto-
mien pysyvä tilapäisyys ja hei-
dän houkuttelevuus erittäin 
joustavina työntekijöinä. Ar-
tikkelin vahva sanoma on, että 
paperittomuus, tai oikeastaan 
yhteiskunnan nykyrakenteet 
pakottavat elämään välitilas-
sa.  Kyseessä on tilanne, jossa 
tilapäisestä heikkoudesta tulee 
pysyvä olosuhde. 

Kirjoittajalla on selkeästi 
paljon tietoa paperittomuu-
den mekanismeista, syistä ja 
seurauksista, mutta lukijalle 
tematiikkaa avatakseen olisi 
artikkelissa ollut tarpeellista 
valita näkökulma, josta pape-
rittomia lähestytään. Nyt nä-
kökulmien runsaus hukuttaa 
ytimen.

Tiina Ristikarin artikkeli on 
kokoelman jäsentynein, jos-
kin kirjoittaja voisi käyttää 
käsitteitä huolellisemmin. Nyt 
tekstissä vilahtelee ay-liikkeitä 
monikossa ja ay-liittoja silloin, 
kun termin pitäisi kuulua am-
mattiliitto.   Ristikari selvittää 
suomalaisen ay-liikkeen asen-
netta maahanmuuttoon, etni-
seen syrjintään ja siihen kenen 
vastuulla syrjinnän torjunta 
ay-liikkeen mielestä on.  Tulok-
set ovat hätkähdyttäviä. Suo-
malainen ay-liike on tietoinen 
maahanmuuttajien työmark-
kinavaikeuksista ja etnisestä 
syrjinnästä, mutta vastuuta ja 
tekoja kysyttäessä se kuuluu 
toiselle liitolle. 

Artikkelikokoelma Maahan-
muutto harmaan talouden 
kysymyksenä pureutuu poliitti-
sesti arvolatautuneeseen maa-
perään. Kirjoittajat tiedostavat 
liikkuvansa eettisesti vaikeiden 
kysymysten kentällä kirjoit-
taessaan työmarkkinoista ja 
harmaasta taloudesta. Koko-
elmassa perätään yhteiskunta-
vastuuta. 

Ilkka Vuorikurun artikkelin 
näkökulma on kiehtova. Hän 
pohtii hallitun maahanmuuton 
käsitettä ja sen käyttöä julki-
sessa keskustelussa. Aineistona 
ovat vuosien 1997–2010 Helsin-
gin Sanomien maahanmuuton, 
työelämän ja harmaan talou-
den kirjoitukset moraalipanii-
kin näkökulmasta. Moraalipa-
niikki on työkalu, joka liittyy 
yhteiskunnallisen ilmiön kari-
katyrisointiin massamediassa.  
Vuorikuru saa hallitusta maa-
hanmuutosta esiin muutosta, 
ajallisia kohortteja ja teräviä 
havaintoja, mutta artikkelin 
lopun ehdotus hallitun maa-
hanmuuton haltuunotoksi ei 
oikein avaudu lukijalle. Avoi-

Ristikarin tulokset pistävät 
miettimään. Eurooppalaiseen 
ay-liikkeeseen peilaten suoma-
laiset liitot ovat kehittäneet 
maahanmuuttajapalveluja kes-
kinkertaisesti ja mallilla, joka 
luokittuu yhdenvertaisuuden 
ensiasteelle ns. värisokean ajat-
telutavan perustalle.  Tällöin 
palveltavia ryhmiä ei erotella. 
Luokituksen toinen ääripää on 
yhdenvertaisen lopputuloksen 
malli, jossa ay-liikkeen palve-
luissa korostettaisiin kiintiöitä 
ja positiivista syrjintää.

Natalia Ollus kysyy artik-
kelissaan, onko työperäinen 
ihmiskauppa Suomessa tarua 
vai totta. Artikkeli on tuhti ju-
ridinen sekä käytännön syrjin-
tää esiin nostava paketti. Ollus 
kiinnittää huomiota muun mu-
assa ulkomaalaisiin metsämar-
janpoimijoihin. Poimijat puto-
avat oikeudelliseen mustaan 
aukkoon, kun marjanpoimin-
taa ei määritellä työsuhteeksi. 
Tästä huolimatta poimijoiden 
olot viittaavat työperäiseen ih-
miskauppaan, jossa töitä teh-
dään ilman palkkaa pelotte-
lun, uhkailun ja kontrolloinnin 
ilmapiirissä. 

Olluksen vahva sanoma on, 
että työvoiman hyväksikäyttöä 
tulisi arvioida suhteessa suo-
malaiseen työelämään ja sen 
ehtoihin. Tähän on helppo yh-
tyä. Ei tehdä niin kun Paleface 
riimittelee: ”Hurahuhhahhei, 
mistä halvimmalla saadaan, ja 
niin me tehdään Helsingistä 
Shangri-La”.

anu suoranta 
valt. tri, Helsinki
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liian totta

petteri raito: Toimittajien ja 
keskijohdon kokemukset ja 
selviytyminen työttömyydes-
sä 1990-luvun alkupuolen la-
man aikana. ammattiryhmiä 
vertaileva pitkittäistutkimus. 
lääketieteellisen tiedekunnan 
kansanterveystieteen julkai-
suja, m214. Helsingin yliopis-
to, Helsinki 2013. 309 s.

parhaita tuloksia, ja ehkäpä 
siksi suomalaista sosiaalipolitii-
kan tutkimusta ei juuri esitellä 
valtamediassa. 

Petteri Raito (Puuliiton leh-
den päätoimittaja) väitteli al-
kutalvesta 2013 toimittajien ja 
keskijohdon selviytymistä työt-
tömyydestä 1990-luvun alku-
puolen laman aikana. Nyt kun 
yhteiskunnassa on käynnistetty 
laaja keskustelu siitä, miten ih-
miset saataisiin pysymään työ-
elämässä pitempään ja miten 
tulisi ehkäistä syrjäytymistä, Rai-
ton erinomaisen tutkimuksen ja 
tulosten luulisi olleen kaikkien 
lehtien etusivuilla, mutta useim-
mat lehdet eivät ole huomioi-
neet tätä tutkimusta lainkaan. 

Petteri Raiton väitös esittelee 
todellisuuden, jossa elää oikeita 
ihmisiä – todellisuuden, jossa 
irtisanominen vammauttaa ja 
työttömän taistelu itsetunnon, 
perheen ja sosiaalisen yhteisön 
säilyttämisen ja taloudellisen 
selviytymisen puolesta on anka-
raa. Putoaminen 500 päivän an-
siosidonnaiselta merkitsi Raiton 
tutkittaville elämäntilanteen ja 
oman talouden hallinnan muut-
tumista niin keskeisen rajoitta-
vaksi tekijäksi, ettei työnhaulle 
jäänyt enää voimia. Vaikka oma 
kokemukseni työttömyyden 
ongelmista 1990-luvun laman 
yhteydessä on lähinnä elintar-
vikealan ammattiliitosta, väi-
töksen esittelemät työttömien 
toimittajien ja keskijohdon elä-
mäntilanteet, käyttäytymis- ja 
ratkaisumallit tulivat iholle ja 
tuntuivat raatelevan tutuilta. 

Raito analysoi irtisanomis-
menettelyjen vaikutusta työttö-
mien selviytymiseen ja jo tämän 
tutkimuskysymyksen asettami-
nen kertoo halusta nähdä ih-
minen kokonaisvaltaisena toi-
mijana, jolta vakava itsetunnon 

menetys saattaa viedä selviyty-
misen pohjan. Elintarvikealan 
irtisanomistilanteissa törmäsin 
tähän ilmiöön: työhöntulojär-
jestykseen perustuva irtisano-
minen tai jonkun työosaston 
tai tuotannon lopettamiseen 
liittyvät irtisanomiset saatet-
tiin kestää helpommin, kuin ns. 
persoonakohtaisen valinnan 
pohjalta tehdyt irtisanomiset, 
jotka loukkasivat irtisanottavan 
itsetuntoa ja ammattiylpeyttä 
eniten. 

Raiton keskeisin tutkimustu-
los on se, että yksilöiden pyrki-
mys selviytyä ja elättää itsensä 
on vahva ja että työttömälle 
tulee sanktioiden ja niiden uh-
kien asettamisen sijasta tarjota 
mahdollisuuksia ja näköaloja. 
Tutkimuksen mukaan taloudel-
linen, vaikka niukaksikin koettu 
pärjääminen tuki toimintakykyä 
ja mahdollisuutta elämäntilan-
teen parantamiseen uudelleen-
työllistymistä tavoittelemalla. 
Kustannustehokasta yhteiskun-
nallista tukipolitiikkaa olisi es-
tää työttömien taloustilanteen 
heikentyminen toimintakykyä 
rajoittavaksi ja lamauttavaksi 
toiminnaksi. 

Samalla kun suosittelen Pet-
teri Raiton tutkimusta kaikille, 
mainostan myös Raiton ja Eero 
Lahelman artikkelia Yhteiskun-
tapolitiikka 3/2013 -lehdessä, 
jossa he toteavat, että yhteis-
kunnan tukijärjestelmät näyttä-
vät edellä kuvatun tutkimuksen 
valossa saavuttaneen niille ase-
tetut tavoitteet vain osittain ja 
tekevät joukon ehdotuksia työt-
tömien selviytymisen tehosta-
miseksi. Näihin suosituksiin soisi 
jokaisen tutustuvan ja toivoisin, 
että niitä aletaan toteuttaa. 

päivi uljas 
filosofian tohtori, 
historiantutkija, Helsinki

Helsingin Sanomien pääkirjoi-
tussivulla 1.9.2013 Marko Junk-
kari valittaa, että äänessä ovat 
vain talousviisaat ja lopettaa 
seuraavanlaiseen haasteeseen: 
”Sosiaalitieteiden puolella on 
hiljaisempaa. Huhuu, Helsin-
gin yliopiston sosiaalitieteiden 
laitos: löytyisikö teiltä vielä 
2010-luvun Pekka Kuusi?” Tosi-
asiassa jokainen sosiaalitieteitä 
tunteva on selvillä siitä, että 
niin Helsingin yliopiston, Kelan, 
työterveyslaitoksen kuin monen 
muunkin tutkimusyksikön pii-
rissä tehdään korkealaatuista 
sosiaalipoliittista tutkimusta. 
Korkeatasoinen vertaisarvioitu 
sosiaalitieteellinen tutkimus ei 
kuitenkaan vahvista todeksi val-
litsevaa uusliberaalia sosiaalipo-
litiikan genreä, jossa piiskalla 
(kannustimilla) ja sosiaalipoli-
tiikan heikennyksillä saadaan 
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äärioikeisto keskuudessamme

dan koivulaakso, mikael Bru-
nila, li andersson: äärioikeis-
to suomessa. into kustannus, 
Helsinki 2012. 336 s

leensynnyttämisen myytti ja 
populistinen ultranationalis-
mi. Jälkimmäinen on koonnos 
individualisuutta, järkiperäi-
syyttä mutta ennen muuta li-
beralismin vastaisia käsityksiä 
tasa-arvosta, jotka ulottuvat 
mikrotason yhteisöistä makro-
tason kansallisvaltioon.  

Oikeistolaisten voimien 
vahvistumista Euroopassa ei 
kutsuta fasismin nousuksi. Sitä 
vastoin puhutaan radikaalioi-
keistosta tai oikeistopopulisti-
sista liikkeistä. Niillä tarkoite-
taan liikkeitä ja ryhmiä, joiden 
politiikka rakentuu nationalis-
min, ksenofobian, ja suoranai-
sen demokratiavastaisuuden 
pohjalle sekä vahvan kansallis-
valtion puolustamiselle.  

Fasistiset juonteet ovat 
siis vahvoja. Fasistiseen ideo-
logiaan vahvasti kuulunut 
kansakunnan rappeutumisen 
alleviivaaminen sisäisten ja 
ulkoisten vihollisten vaikutuk-
sesta on arkipäivää blogeissa 
ja verkkoyhteisöissä samoin 
kuin kansallisten kulttuurien 
sekoittumisen estämisen vaa-
timus, jolla on korvattu rotuo-
pit.

Skinit, uusnatsit ja muut 
yksittäisten erikoisten ihmis-
ten ympärille syntyneet äärioi-
keistolaiset ryhmittymät ovat 
toki edelleen marginaalissa. 
Mutta oikeistoradikaalit ryh-
mittymät ovat oppineet ver-
kostoitumaan ja näin kansain-
välistymään. Erityisesti ne ovat 
oppineet valtaamaan tilaa jul-
kisessa keskustelussa.  Samalla 
teemat ovat pakottaneet koko 
puoluekenttää oikealle meillä 
ja muualla samalla kun rasisti-
nen puhe on normalisoitunut. 

Kirjassa viitataan tutkivan 
journalistin Jussi Förbumin ar-
vioon, jonka mukaan maahan-
muuttovastaisuus Suomessa 
murtautui vuonna 2008 poli-
tiikan valtavirtaan.  Sosialide-
mokraattien Jutta Urpilainen 
kuvaili puolueen maahan-
muuttopoliittista linjausta sa-
noilla ”maassa maan tavalla”. 
Kokoomuksen Jyrki Katainen 
puolestaan alleviivasi erilaisten 
mielipiteitten sallimisen merki-
tystä. Saman puolueen Jussi Pa-
junen, Helsingin ylipormestari, 
vaati Suomen maahanmuut-
topolitiikan muutosta kuva-
ten sitä sisäänheittäjän sijaan 
portinvartijaksi. Jopa vihrei-
den presidenttiehdokas Pekka 
Haavisto korosti vuonna 2010, 
että somalialaisia on autettava 
ensisijaisesti omassa maassaan: 
”On luonnollista, että sota-alu-
eilta pakenevat ihmiset käyttä-
vät kaikkia keinoja saadakseen 
itsensä ja sukulaisensa turvaan. 
Meidän tehtävämme on mää-
rittää sille rajat.”

Äärioikeisto Suomessa 
-teoksen kirjoittajat toteavat 
vuonna 2010 kirjatun 860 ri-
kosilmoitusta, joihin liittyy 
viharikos. Vaikka väkivallan 
uhka on sattumanvarainen, 
meillä on myös alakulttuureja, 
jotka hyväksyvät ja jopa kan-
nustavat jäseniään erilaisiin 
vähemmistöjen vastaisiin vä-
kivallantekoihin. Kirjan tekijät 
ovat joutuneet näitten tekojen 
kohteiksi.

arja alho 
valt. tri, Siuntio

Fasismi näyttäytyy monel-
le juutalaisia kaasuttavana 
kansallissosialismina, joka 
on jäänyt historian kirjoihin 
hirvittävänä tragediana. To-
dellisuudessa äärioikeisto on 
keskuudessamme. Se on yksit-
täisinä ryhminä, joiden mas-
sakokoukset ovat netin viha-
kirjoittelussa. Se on yksittäisiä 
teemoja, jotka ovat tunkeutu-
neet julkiseen keskusteluun ja 
joista on tullut tavallisia. 

 Äärioikeisto Suomessa 
-teos tekee näkyväksi ryhmit-
tymät ja liikehdinnät, joista 
piirtyy Euroopan oikeistopo-
pulististen puolueiden nou-
sun ideologinen kasvualusta.  
Myös Suomessa toimivat ää-
rioikeistolaiset ryhmittymät 
tehdään näkyviksi ja osaksi Pe-
russuomalaisten nousua.

 Teoksessa esitellään kiin-
nostavasti politiikan tutki-
muksen professori Roger Grif-
finin ajatuksia, joiden mukaan 
fasismi voidaan määritellä 
ideologiana. Fasismissa yh-
distyvät kansakunnan uudel-
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erkki Vasara: raskailta tun-
tuivat askeleet. lauri kristi-
an relanderin elämäkerta. 
wsoy, Helsinki 2013. 830 s.

sopuisa yllätyspresidentti

tetyn Risto Rytin jäädessä 109 
ääneen. Erkki Vasara kuvaa 
yllätystä: ”Mies, josta oli tullut 
oman puolueensa president-
tiehdokas vain kolmea päivää 
aiemmin, sai havaita olevan-
sa kahta viikkoa myöhemmin 
Suomen uusi valtionpäämies.”

Mikä oli miehiään yllätys-
presidentti Relander? Hän 
syntyi luovutettuun Karjalaan 
kuuluvan Kurkijoen maanvilje-
lysopiston opettajan ja pitäjän 
kirkkoherran tyttären pojaksi. 
Lars Kristian pääsi ylioppilaaksi 
Viipurin suomalaista reaalily-
seosta 1901 ja valmistui agro-
nomiksi 1906, valittiin 26-vuo-
tiaana maalaisliiton kansan-
edustajaksi 1910 ja väitteli seu-
raavana vuonna Keisarillisen 
Aleksanterin-yliopiston maan-
viljelystaloudellisessa osastossa 
tohtoriksi kasvien itävyydestä 
ja jalostuksessa käytettyjen sie-
menlaatujen tutkimusmenetel-
mistä.

Relanderilla ei ollut vallan-
käyttäjän roolia itsenäistymis- 
ja vallankumousvuosien 1917–
1918 dramaattisissa tapahtu-
missa, joissa hän oli mukana 
noustuaan suureksi puolueeksi 
kasvaneen maalaisliiton sisä-
piiriin. Tästä ajasta puolueen 
voimamiehen ja ideologin San-
teri Alkion juuri julkaistut päi-
väkirjat ovat hyvin merkittävä 
lähde (toim. Kari Hokkanen, 
Edita 2012). Salonkikelpoinen 
Relander valittiin eduskunnan 
puhemieheksi 1919 ja nimitet-
tiin seuraavana vuonna väki-
luvultaan suurimman läänin 
maaherraksi Viipuriin.

Presidenttinä Relande-
rin suurin heikkous oli, ettei 
hän saanut oman puolueensa 
maalaisliiton tukea toimilleen. 

Puolueen vahvat miehet Kyösti 
Kallio ja J. E. Sunila pelasivat 
kovia pelejään. Sosiaalinen ja 
impulsiivinen Relander osal-
listui ja sekaantui oman puo-
lueensa ja sisäpolitiikan kiis-
toihin niin ahkerasti, että se 
nakersi hänen arvovaltaansa. 
Suomessa presidentti ei kui-
tenkaan voinut, eikä voi, saada 
tahtoaan läpi ilman johtavien 
puoluepoliitikkojen tukea, sa-
noipa valtiosääntö mitä hyvän-
sä, ja siihen Relander ei pysty-
nyt. Hiukan samanlaisen koh-
talon koki myöhemmin toinen 
yllätyspresidentti Martti Ahti-
saari, jolle Kalevi Sorsan tukijat 
SDP:ssä eivät ikinä antaneet 
suosikkinsa ohitusta anteeksi.

Relanderilla oli sopuisa ja 
sovitteleva luonne. Erkki Vasa-
ran mukaan hänen president-
tiyteensä ”kuului hänen luon-
teestaan noussut avoimuus 
ja välittömyys”. Väinö Tanner 
kertoo muistelmissaan, että 
”jo ensi kertaa tavatessamme 
Relander oli sulaa ystävälli-
syyttä ja lempeyttä”. Vasara 
on antanut yhdelle Relander-
elämäkertansa luvulle otsikon 
”herkkätuntoinen vallankäyt-
täjä”.

Poliittinen historia tutkii 
vallan tavoittelua ja vallan 
käyttöä. Yksilöiden luonteella 
selittäminen ei ole ollut kovin 
suosittua, vaan mieluummin 
on puhuttu kasvottomista yh-
teiskuntarakenteista. Luonnet-
ta kuvaavat adjektiivit eivät 
useinkaan riitä, mutta kuva-
ukset ihmisten reaktioista ja 
ratkaisuista konkreettisissa 
tilanteissa sitäkin enemmän. 
Vasaran lukuisat kuvaukset 
Relanderin virkatoimista ja yk-
sityiselämästä täyttävät myös 
selittävän tehtävänsä erin-
omaisesti.

Keisarin yksinvallasta eroon 
päässeen Suomen omaksumas-
ta presidentin virasta muodos-
tui paradoksi: parlamentaa-
risen monarkian kaataneet 
tasavaltalaiset saivat vahvoilla 
valtaoikeuksilla varustetun, 
kansan valitseman presidentin, 
jonka saattoi hajottaa edus-
kunnan, nimittää hallituksen 
ja korkeat virkamiehet sekä 
määrätä ulkopolitiikasta.

Vaikka 1919 eduskunnan 
valitsema ensimmäinen presi-
dentti K. J. Ståhlberg kieltäytyi 
sitkeästi jatkokaudesta, ei suu-
rin porvaripuolue maalaisliitto 
asettanut valitsijamiesvaalei-
hin omaa ehdokasta 1925. 
Maalaisliiton 69 valitsijamiestä 
päätyivät lopulta äänestämään 
karjalaisten sitkeästi tarjoamaa 
maaherraansa Lauri Kr. Relan-
deria. Kaikkien yllätykseksi hän 
selviytyi ratkaisevaan kolman-
teen äänestykseen, jossa hän 
sai 172 ääntä ja edistyspuolu-
een ehdokkaan, Suomen Pan-
kin pääjohtajaksi juuri nimi-
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Presidenttinä sosiaalisen 
Relanderin suurin saavutus oli 
kansallisen sovinnon edistämi-
nen, kun hän nimitti Tannerin 
johtaman SDP:n vähemmis-
töhallituksen vain yhdeksän 
vuotta puolueen tekemän 
kapinan ja sen kukistamisek-
si välttämättömän sisällisso-
dan jälkeen. Presidentti teki 
maakuntamatkoja vahvistaen 
kansallista yhtenäisyyttä. Kun 
edeltäjä oli kokonaan kiel-
täytynyt kaikista ulkomaisista 
virallisista vierailuista, mursi 
Relander Suomen eristyneisyy-
den tekemällä viisi valtiovie-
railua. Suomen ulkopolitiikkaa 
hän luotsasi pohjoismaiseen 
suuntaan, mutta oli kenties 
liian hyväuskoinen myös suur-
valtapolitiikan raadollisuuden 
suhteen. 

Relanderin presidenttikau-
den suurin haaste oli oikeisto-
radikaalin Lapuanliikkeen nou-
su. Relander otti heinäkuussa 

1930 vastaan talonpoikais-
marssin yhdessä pääministeri 
Svinhufvudin, kenraali Man-
nerheimin ja liikkeen johtajan 
Vihtori Kosolan kanssa. Presi-
dentti tarjosi kapinaa hauto-
valle Kosolalle autokyydin Se-
naatintorilta. Vasaran mukaan 
”Relander käytännössä osoitti 
maan poliittisen johtajan omi-
naisuudessa … jälleen kunniaa 
liikkeelle, joka oli asettanut ky-
seenalaiseksi maan kansanval-
taisen poliittisen järjestelmän 
ja julkeasti nöyryyttänyt sitä.”

Jatkokauteen valmiille Re-
landerille oli suuri pettymys, 
kun maalaisliitto asetti Kyösti 
Kallion ehdokkaakseen seuraa-
vissa vaaleissa. Kallion ehdok-
kuus sai pääministeri Svinhufvu-
din suostumaan kokoomuksen 
ehdokkaaksi, vaikka hän siihen 
saakka hän oli kieltäytynyt ja 
kannattanut Relanderin jatko-
kautta. Lapuanliikkeen päämi-
nisteriksi ”omana miehenään” 

nostamasta Svinhufvudista tu-
likin presidenttinä Lapuanliik-
keen kukistaja, laillisuuden ja 
kansanvallan pelastaja.

Dosentti Erkki Vasaran tut-
kimus on erinomainen kuvaus 
Lauri Kristian Relanderin elä-
mänvaiheista. Kronologinen 
peruskerronta toimii ja Relan-
derin rooli sijoitetaan laajem-
paan tapahtumakokonaisuu-
teen. Runsaammilla väliotsi-
koilla paksusta teoksesta olisi 
saanut hakuteoksena käyttö-
kelpoisemman. Jos teoksesta 
jotakin jää kaipaamaan niin 
kotimaisen oikeistoradikalis-
min sijoittamista Euroopan 
yleiseen kehitykseen ‒ vai-
keasti määriteltävään, mutta 
ilmeisen vaikuttavaan ”ajan 
henkeen”, 1920-luvun talou-
dellisen nousun taittumisesta 
pulaan ja radikaaliliikkeisiin.

martti Häikiö 
professori, Helsinki

lukupiiriläinen rinnakkaisten todellisuuksien maailmassa

suvi ahola: lukupiirien aika. 
avain, Helsinki 2013. 246 s. 

Sivistys, opetus ja viihdytys oli 
se perusta, jolle suomalaisten 

la miesten suosimaa tietokir-
jallisuutta. Toki tieto naisiakin 
kiinnosti, mutta he lukivat eni-
ten romaaneja, etsien ja peila-
ten niistä itseään. Näin on jäl-
kimoderninkin ajan kirjastojen 
ohjatuissa lukupiireissä, joissa 
käy yhdeksänkymmenprosent-
tisesti naisia, jotka tutkivat 
tekstejä ja keskustelevat niistä 
yhdessä. Naiset täyttävät myös 
kirjastojen ohjatut lukupiirit.   

Viipuriin jo 1806 perustettu 
seura luki vain sivistäviä tieto-
kirjoja, ei romaaneja, joiden 
lukemisen katsottiin tappavan 
aikaa ja tekevän ihmisen epä-
kelvoksi maailmassa. Sellaista 
ei katsottu hankkeen arvoisek-

lukupiirien ensiaskeleet raa-
mitettiin yläluokan miesten ja 
naisten lukuseuroissa alusta 
alkaen. Kirjailija ja kriitikko 
Suvi Ahola tutki lukupiirien 
historiaa, kirjoa ja merkitystä 
väitöskirjassaan, johon poh-
jautuu teos Lukupiirien Suomi. 
Kirja on tiivis kulttuurihistorian 
kertaus. Sen mukaan lukupiirin 
perusta on yhä sama, mutta 
nyt ihmiset etsiytyvät niihin 
enemmän yksilöinä ja viihty-
mään, naiset vieläkin valtaosin 
emansipatorisella otteella.    

Aholan mukaan lukijat 
asettuivat lukiessaan sukupuo-
littuneeseen rintamalinjaan. 
Lukuseuroissa oli eniten tarjol-
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si. Kansa tarvitsi kouluttajat 
siirtämään tietoa, joten vuon-
na 1874 perustettiin Kansan-
valistusseura oppia jakamaan. 
Kaupunkeihin ja taajamiin 
perustettiin julkiset kirjastot. 
Kulttuurityön eturintamassa 
J.V. Snellman, Minna Canth ja 
Elisabet Järnefelt haastoivat 
kansaa niin, että Kuopio nousi 
suomalaisuuden keskukseksi.

Luokkatietoisuuden vah-
vistuessa työväenyhdistykset 
perustivat omia lukutupiaan ja 
kirjastojaan. Niihin tilattiin aa-
tesuunnan käännöskirjallisuus 
ja lehdet. Naistietoiset por-
varisnaiset ja työväenliikkeen 
naiset kirjoittivat ja väittelivät 
”uuden naisen” mallista leh-
dissään. Tehdaspaikkakunnilla 
ei lukutupien toiminta aina 
sujunut ongelmitta. Patruunan 

kustantama lukusali ja kirjasto 
saattoi aktivoida käyttäjät niin 
itsenäiseen kansalaisvaikut-
tamiseen, että autoritaarinen 
seuraaja lopetti kymmenvuo-
tisen toiminnan. Näin kävi Var-
kaudessa vuonna 1888. Työläi-
setpä perustivat yhdistyksen 
ja oman lukutuvan, jonne ko-
koontua. 

Vielä 1950-luvun lopulla 
Suomessa elettiin 1800-luvun 
arvojen mukaisesti. Sotien sa-
rana-ajassa lukevaksi koulutet-
tu kansa oli kahtiajakautunut, 
vereslihalla. Se luki Tuntema-
tonta ja Pohjantähteä. Salamat 
singahtelivat. Arvokasvatus, 
hyveitten määrittely ja velvoit-
teiden opettaminen oli kansa-
koulun harteilla. Sivistyneistö 
kasvatti oppikouluissa keski-
luokkaa. Valistuksen sisäistä-

nyt maalaisväestö ja vasem-
mistolainen työväestö perusti 
nuorisoaan varten opistot ja 
sivistysjärjestöt. Suomi luki, kir-
joitti ja määritteli historiaansa 
uudelleen. Ovi modernismiin 
loksahti auki. Uudet sukupol-
vet vaativat ja saivat tilaa. 

Pitkään vallinnut kuva, että 
olemme yhtenäinen lukijakan-
sa, koska meillä kirjastoja käy-
tetään ahkerasti, on murene-
massa. Työstään inspiroitunut 
kirjastoväki informoi, veti ja 
vetää yhä lukupiirejä työajal-
laan ja sen päätyttyä silkasta 
rakkaudesta kirjoihin. Lisäksi 
on kirjakahviloita, kirjailijavie-
railuja ja seminaareja, lasten 
lukupiiri- ja leikkitapahtumia. 
Silti kaikki eivät käytä kirjastoa 
eikä vapaa kirjapiiri ole tuttu. 

Aholan mukaan piireihin 
kokoontuvat nykyisin lähinnä 
koulutetut, älyllisesti uteliaat 
”uuden keskiluokan” naiset. 
He hallitsevat myös muiden 
harrastustensa takia yhtenäis-
tä kulttuuripääomaa, jolla 
erottautua. Piireissä vierail-
lut Ahola kuljettaa lukijansa 
kutkuttavan lähelle kotoisia 
keskusteluja. Sivistystavoitteet 
ovat läsnä, mutta sivistys mää-
ritellään aiempaa laajemmin.  
Ei kaihdeta vierasta ja vaike-
aakaan, vaan avataan katsetta 
globaaliin todellisuuteen. Val-
litsevaa ei tutkijoiden mukaan 
ole enää aktivismi, tuotanto tai 
työ, vaan ”elämänhalu”. Tarve 
olla ”me” kutsuu myös mo-
net työväenluokkataustaiset 
ja maaseudun naiset yhteen 
pohtimaan paikkaansa tässä 
ähkyyn asti markkinoidun yksi-
lökeskeisyyden maailmassa.

leena nikula 
toimittaja, Helsinki
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Helsinkiin ja eteenpäin

aapo roselius: isänmaallinen 
kevät. Vapaussotamyytin 
alkulähteillä. Tammi, Helsinki 
2013. 285 s.

Tuomas Hoppu: Vallatkaa 
Helsinki. saksan hyökkäys 
punaisten pääkaupunkiin 
1918. Gummerus, Helsinki 

2013. 403 s.

Sisällissodasta on kulunut pian 
sata vuotta, mutta niinpä taas 
on ilmestynyt kaksi tuohon 
murroskauteen liittyvää teos-
ta.

Tuomas Hopun Vallatkaa 
Helsinki käsittelee saksalai-
sen Itämeren divisioonan suo-
rittamaa Helsingin valtausta 
sisällissodan loppuvaiheissa 
huhtikuussa 1918. Aihe on 
dramaattinen, sillä se merkitsi 
punaisten pääkaupungin siir-
tymistä valkoisten hallintaan. 
Kirjan kuvaamat tapahtumat 
lienevät myös ainoa kerta, kun 
maamme pääkaupungissa on 
käyty katutaisteluita.

Pääkaupunki on syystä tai 
toisesta jäänyt jossain määrin 
sivuosaan sisällissota-aiheisten 
paikallishistorioiden laajassa 
joukossa. Helsingin tapahtu-
mia vuonna 1918 on tutkittu 
paikallishistoriallisesta näkö-
kulmasta verrattain vähän yh-
täältä kaupungin kokoon ja 

merkitykseen sekä toisaalta 
muihin paikkakuntiin nähden. 
Vaikka tämä ei ole suoranaises-
ti Hopunkaan pyrkimys, teos 
paikkaa osaltaan tätä puutet-
ta. 

Sotilaallisessa mielessä si-
sällissota oli Helsingin taiste-
luun mennessä jo ratkennut. 
Punaisten kohtalo oli sinetöity 
joitakin päiviä aikaisemmin, 
kun Tampere oli antautunut 
Mannerheimin johtamille val-
kojoukoille. Saksalaisten sa-
manaikainen maihinnousu teki 
asioista perillä olleille täysin 
selväksi, että vallankumous-
taistelu oli hävitty. Punaiset 
kuitenkin jatkoivat taisteluaan 
vielä runsaan kuukauden.

Hoppu seuraa Itämeren di-
visioonan matkaa Hangosta 
Helsinkiin ja kuvaa sodan ja 
sen odotuksen aiheuttamaa 
kaaosta Helsingissä. Päätyön 
Helsingin valloittamisessa te-
kivät saksalaiset, mutta taiste-

lujen alettua paikallinen suo-
jeluskunta ryhtyi aktiiviseen 
toimintaan ja pyrki auttamaan 
kaupungin valloituksessa – toi-
sinaan sotilaallisesti päteväm-
pien saksalaisten kiusaksi.

Hopun teoksessa anne-
taan ääni Helsingin taisteluun 
osallistuneille niin punaisille 
kuin valkoisille, niin sotilail-
le kuin siviileille (joita ei aina 
voinut yksiselitteisesti erottaa 
toisistaan). Silminnäkijöiden 
kuvaukset saavat teoksessa 
merkittävän sijan ja ovat sen 
ilmeinen vahvuus. Tässä näkö-
kulmassaan Vallatkaa Helsinki 
muistuttaa monia uudempia 
taistelukuvauksia, joista Heikki 
Ylikankaan niin ikään sisällisso-
taan sijoittuvaan klassikkoon 
Tie Tampereelle johdannossa 
viitataankin.

Hopun lähestymistavan 
vahvuus on monissa dramaat-
tisissa yksittäisissä kohtauksissa 
kaoottisen Helsingin kaduilta. 
Joukko huolestuneita siviilejä 
katsomassa palavaa Helsinkiä 
kerrostalosta Viidenneltä lin-
jalta seurassaan synkkyyteen 
vaipunut kansanvaltuuskun-
nan jäsen Antti Kiviranta; jän-
nitys valkoisten vankien säily-
tyspaikassa Ruotsalaisella reaa-
lilyseolla; punaisten viimeiset 
yritykset neuvotella antau-
tumisesta ennen saksalaisten 
rynnistystä kaupunkiin. Monet 
tällaiset tuokiokuvat tuovat 
dramaattiset huhtikuun päivät 
lukijan lähelle.

Hoppu ei sen sijaan ole niin-
kään kiinnostunut yksiköiden 
liikkeistä ja sotilaallisista hie-
nouksista. Tämä on samalla 
käytännöllinen välttämättö-
myys. Helsingissä käydyt sota-
toimet eivät loppujen lopuksi 
muodostaneet sellaista tais-
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telua kuin esimerkiksi Tampe-
reella tai eräillä muilla sisällis-
sodan paikkakunnilla. Käytän-
nössä saksalaiset nimittäin vain 
marssivat Helsinkiin, kun pu-
naisten sijaan maastonesteet ja 
hyökkääjien ajoittainen vauh-
tisokeus olivat kenraali von der 
Golztin joukkojen suurimpia 
esteitä. Mainittavia manööve-
rejä ei nähty. Tämä on samalla 
vetävästi kirjoitetun teoksen 
ainoa ongelma. Hoppu joutuu 
antamaan merkitystä hyvin 
vähäisillekin laukaustenvaih-
doille, mikä hämärtää kuvaa 
Helsingin taistelun sotilaalli-
sesta ja historiallisesta merki-
tyksestä. Tämä on kuitenkin 
pieni puute, sillä teoksen pai-
nopiste on ennen muuta sodan 
mielettömyyden ja kaaoksen 
kuvauksessa ruohonjuuritasol-
ta. Tähän Helsingin taistelun 
sotilaallisesti arvioiden vaati-
mattomat puitteet soveltuvat 
hyvin, ja tässä Hoppu onnistuu 
erinomaisesti.

ja valkoisen totuuden takuu-
mies. Kuten Roselius kirjoittaa, 
suojeluskunnat kohottivat itse 
itsensä sodan muiston määrit-
täjiksi ja loivat vapaussodan 
muiston maiseman omien unel-
miensa ja tarpeidensa mukaan. 
Oikeistoradikalismin noustessa 
sisällissodan valkoista muis-
toa alkoivat vaatia omakseen 
muutkin tahot. Roselius osoit-
taa, että kehityskulku olisi toki 
voinut olla jokin muukin, oli-
han suojeluskuntajärjestö pian 
sisällissodan jälkeen matkalla 
kohti merkityksettömyyttä. 
Voidaan tosin kysyä, olisiko 
konsensushakuiselle tulkinnal-
le todella ollut sijaa 1920-luvun 
Suomessa.

Yleistä ja yksityistä, valta-
kunnallista ja paikallista luon-
tevasti yhdistelevä Isänmaal-
linen kevät on tarpeellinen 
tutkimus sotienvälisestä Suo-
mesta. Se valaisee kiintoisasti 
etenkin välittömästi sisällisso-
dan jälkeen seuranneita seka-
via vuosia. Roselius esittelee yl-
lättäviä ja välillä irvokkaitakin 
puolia valkoisesta ”muistamis-
teollisuudesta” ja tulee nosta-
neeksi esille monia erikoisia ta-
pahtumia ja hahmoja. Muiston 
rakentamisen kaltainen abst-
rakti teema tulee näin konkre-
tisoiduksi. Teoksen merkitys ei 
rajoitu Suomen vuoden 1918 
sisällissotaan, vaan muistami-
sen kysymykset ovat tärkeitä 
monissa muissakin tilanteissa.

Sen sijaan todellisten tapah-
tumien dramatisoiminen fikti-
on avulla on tehokeino, jonka 
ei soisi leviävän historiantutki-
muksessa kovin laajalle.

jukka siro 
oikeustieteen tohtori, Helsinki

Aapo Roselius jatkaa teok-
sessaan Isänmaallinen kevät 
tietyssä mielessä siitä, mihin 
Hoppu lopettaa: valkoisten 
voitonjuhlista keväällä 1918. 
Roselius käsittelee valkoisten 
voiton muodostumista sotien-
välisen niin sanotun ensimmäi-
sen tasavallan kulmakiveksi. 
Kevät 1918 oli tämän ajanjak-
son nollapiste, joka määritti 
monessa suhteessa virallisen 
yhteiskunnan toimintaa. Isän-
maallinen kevät perustuu 
osin kirjoittajan tuoreehkoon 
väitöskirjaan kiista, eheys ja 
unohdus: vapaussodan muis-
taminen suojeluskunnan ja 
veteraaniliikkeen toiminnassa 
1918–1944 (ja selittänee samal-
la lähdeviitteiden valitettavan 
säästeliään käytön).

Roselius kuvaa monipuoli-
sesti sitä prosessia, jolla Suo-
messa rakennettiin valkoista 
totuutta vuodesta 1918. Tämä 
niin sanottu vapaussotamyytti 
oli vallitseva käsitys vuodesta 
1918, kunnes talvisodan jäl-
keen sitä alettiin tarkoitukselli-
sesti siirtää taka-alalle. Uusista 
sodista tuli toisen tasavallan 
nollapiste, ja sisällissodan muis-
ton merkitys haaleni. Kysymys 
oli nimenomaan sisällissodan 
– tai valkoisesta näkökulmasta 
luonnollisesti vapaussodan – 
muistamisesta, ei historiallisen 
totuuden selvittämisestä. 

Avainasemassa vapausso-
tamyytin rakentamisessa oli 
suojeluskuntajärjestö, joka 
nousi virallisen muistamisen 
määrittäjäksi. Valkoisen Suo-
men muisto oli myös suojelus-
kunnille itselleen keskeinen 
identiteetin rakennuspylväs. 
Näin suojeluskuntajärjestös-
tä tuli valkoisen muistamisen 
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koM-teatterin historia – viimeinkin

anneli ollikainen ja katri 
Tanskanen (toim.): kom-kirja. 
like, Helsinki 2013. 588 s.

taistelujen tomu on laskeutu-
nut; aika on otollinen ja kypsä.

Perustajajäsen ja teatteria 
1970-luvulta lähtien johtanut 
Pekka Milonoff on kirjaryh-
män jäsenenä valvonut pro-
sessia. Vastuu kronologian kul-
jettamisesta on jaettu neljälle 
sujuvakynäiselle kriitikolle ja 
teatterintutkijalle, jotka kä-
sittelevät kukin sellaista kaut-
ta, jolloin ovat itse aktiivisesti 
seuranneet KOMin esityksiä. 
Nuorimmat kirjoittajat, Katri 
Tanskanen ja Maria Säkö, ovat 
syntyneet 1970-luvun lopulla.

Odotukset kohdistuvat An-
neli Ollikaisen kirjoittamaan 
alkuosaan. Ollikainen kertoo 
vauhdikkaasti myötäeläen 
KOMin sankariajan edesotta-
mukset esitys esitykseltä, välil-
lä laverrellenkin: viidentoista 
vuoden osuus kattaa yli puo-
let tekstisivuista. Hetkittäin 
jää kaipaamaan analyyttis-
tä ja kriittistä otetta. KOMin 
1970-luvun esitykset näyttävät 
jännittyneen ”kansanrinta-
man” ja ”fasismin” välisen ris-
tiriidan varaan. Näitä emotio-
naalisesti latautuneita käsittei-
tä Ollikainen ei avaa tai prob-
lematisoi. Sen sijaan sosiologi 
Tommi Hoikkala lyhyessä osuu-
dessaan kytkee omakohtaiset 
KOM-muistonsa ”1970-luvun 
prolekultin” kontekstiin.

Teatterin työskentelytavat 
tulevat hyvin esille. Lavastaja 
Måns Hedström sekä säveltä-
jät Kaj Chydenius ja Eero Oja-
nen ovat kirjassakin tärkeässä 
roolissa. KOMissa näyttelijät 
ottivat vastuuta ohjaamisesta 
ja dramaturgiasta ja muusikot 
näyttelemisestä, ja teknisen 
henkilökunnan tehtävät jaet-
tiin kaikkien kesken.

KOM-teatterin historiateos 
täyttää ammottavan aukon 
teatterihistoriallisessa kirjalli-
suudessa. Kyseessä on kauan 
kaivattu perusesitys Suomen 
1970-luvun kiinnostavimman 
teatteriryhmän toiminnas-
ta. Teatteri kiersi miltei kym-
menen vuotta ilman omaa 
esitystilaa ympäri maata, vei 
teatteria paikkoihin, jossa sitä 
ei muuten olisi ollut, hankki 
itselleen syrjäseutujen väes-
töstä, työväenjärjestöistä ja 
vasemmistopiireistä uskollisen 
yleisön sekä loi demokraattise-
na ryhmäteatterina uudenlais-
ta solidaarista, rajat rikkovaa 
työskentelykulttuuria ja avant-
gardistista teatteri-ilmaisua, 
joka perustui yhteiskunnallisiin 
epäkohtiin tarttuviin uusiin 
teksteihin, rohkeaan tyylitte-
lyyn sekä elävään musiikkiin.

KOM-teatterin henkilö-
kunta on itse ollut aktiivinen 
teatterin historian saamiseksi 
yksiin kansiin. Ryhmän perus-
tajat vaikuttavat edelleen kes-
kuudessamme, ja poliittisten 

KOM-teatterin tarina on 
jatkunut yli 40 vuoden ajan. 
Hanna-Leena Helavuori ku-
vailee oivaltavasti 1980-luvun 
teatterikontekstia ja KOM-
teatterin pitkää etsikkoaikaa. 
Poliittinen vaihe tuntui olevan 
ohi, ja yleisöä oli vaikea tavoit-
taa. Erkki Saarelan monologi 
Mysteerio Buffo piti teatterin 
pystyssä.

Uusi ensemble nousi voit-
toihin 1990-luvulla ja kuittasi 
KOMin vanhat velat. Kiertueet 
pohjoiseen jatkuivat ja niiden 
merkitystä kuvaa näyttelijä 
Sari Mällinen: esitykset syve-
nivät. ”Ja kun syntyi yhteisiä 
muistoja ja kaikki näki sen sa-
man kehityksen, porukka vah-
vistui. Minä luulen että ellei 
kiertueita olisi ollut, ei olisi ol-
lut ensemblehenkeäkään.”

Haastatteluja on tehty kun-
nioitettava määrä, ja huolel-
lisesti toimitetun teoksen läpi 
kuuluu vahvana KOMilaisten 
ääni: niin esiintyjien, muiden 
teatterilaisten kuin yleisönkin. 
Ratkaisut ovat onnistuneita. 
Moniäänisyys sopii taidelai-
tokselle, jonka metodi on ra-
kentunut keskustelulle. KOM-
kirja antaa eväitä ja jättää tilaa 
myös myöhemmille tulkinnoil-
le ja tutkimuksille. Tämä on 
teatteri-instituution historiate-
os parhaasta päästä.

mikko-olavi seppälä 
dosentti, Helsingin yliopisto
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eveliina Talvitie: keitäs tyttö 
kahvia. naisia politiikan 
portailla. wsoy, Helsinki 
2013. 332 s.

naisen paikka politiikassa

Kuinka kivuta naisena vallan 
portaita? Naistutkimuksen 
perusteella sukupuolella on 
edelleen väliä. Vanhat suku-
puolittuneet käsitykset naisista 
ja miehistä vaikuttavat syvällä 
rakenteissa. Eveliina Talvitien 
teoksessa ”Keitäs tyttö kahvia” 
pohditaan naisen poliittisen 
uran rakentumista. 

Talvitie on haastatellut po-
litiikan mahtinaisia kuten pre-
sidenttiä, valtioneuvosta, puo-
luejohtajia ja entisiä naispää-
ministereitä. Raskassarjalaisten 
lisäksi mukaan on kelpuutettu 
ministereitä, istuvia kansan-
edustajia ja vasta uraansa 
aloittelevia. Jokainen heistä 
analysoi omaa urakehitystään. 

Haastattelujen anti on 
vaihteleva. Henkilökohtaisesti 
koettu on yleensä itselle kallis 
muistijälki, mutta lukijalle asia 
saattaa olla perin yhdenteke-
vä ”matkakertomus”. Kirjailija 
Merette Mazarella on toden-
nut, kuinka jokainen ihminen 
rakentaa oman tarinansa elä-

mänkaarestaan. Lähes jokai-
nen haastattelu on tavallaan 
sankaritarina. 

Politiikka vaatii taituruutta. 
Ei riitä, että osaa asiat ja omaa 
mielipiteitä. Pitää innostaa, 
tuntea empatiaa, olla hyvän-
näköinen ja osata valita tilan-
teeseen sopiva käsilaukku. En-
tinen pääministeri, ministeri ja 
puoluejohtaja Mari Kiviniemi 
toteaa, että poliitikon on hyvä 
rakentaa elämänsä ymmärtä-
en, että mitä vain voi tapah-
tua. ”Mihinkään ei kannata 
sanoa ei. Mihinkään ei kanna-
ta ryhtyä hampaat irvessä pyr-
kimään.”

Useimmat teokseen haas-
tatellut korostavat ahkeruut-
taan. Kympintytöt löysivät po-
litiikan kutsumuksen varhain. 
Ura eteni opintojen jälkeen 
sutjakkaasti Arkadianmäelle. 
Työntöapua antoivat vanhem-
mat naiset ja ”kummisedät”. 
Nykyajan kuumin poliitikko-
talli kantaa Ben Zyskowiczin 
nimeä. Nazima Razmyar kehuu 
vuolaasti Mikael Jungneria. 
Paavo Väyrynen avitti Riikka 
Mantereen 37  304 äänisaa-
liiseen eurovaaleissa, ja Ala-
xander Stubb kannusti Sanni 
Grahn-Laasosen eduskuntaan. 

Päättäjinä naispoliitikot 
ovat kohdanneet sukupuolit-
tuneen vallan. Useissa haastat-
teluissa korostuu usko omiin 
kykyihin, kunnes koittaa yllä-
tys. Ura ei etene. Kun on nuori 
ja nätti, omaa uskottavuut-
ta on jatkuvasti todistettava. 
Ulpu Iivari ja Anneli Jäätteen-
mäki kokevat, että naiset ovat 
politiikassa toisinaan kuin 
kertakäyttötavaraa. Kun ikä 
tekee tehtävänsä, ja nainen 
nostaa omaa poliittista profiili-

aan, hän muuttuu happamaksi 
akaksi. Rakel Hiltunen pohtii, 
että olisiko pitänyt käyttää 
enemmän kyynärpäitä esimer-
kiksi ministerinpesteihin liitty-
en.

Kuinka media vahvistaa ja 
välittää käsityksiä sukupuolit-
tuneesta vallasta? Talvitie ver-
tailee pääministerinä ja suuren 
puolueen puheenjohtajana 
toimineen Mari Kiviniemen ja 
Sdp:n puheenjohtajan, silloi-
sen oppositiojohtajan, julki-
suuskuvia. Kiviniemen eleetön 
tyyli koettiin kylmyytenä. Jut-
ta Urpilaisen kyky heittäytyä 
keskusteluun ei tuottanut sen 
parempaa suosiota. Kun Urpi-
lainen puettiin lehtien kansiin 
verkkosukkiin verhottuna tai 
ruiskua piteleväksi sairaanhoi-
tajaksi roolitettuna, kritiikki 
velloi hänen suhteellisuuden-
tajunsa tai sen puutteen ym-
pärillä. Leikkimielisyys yhdis-
tettiin kykyyn hoitaa vaativaa 
tehtävää. Urpilainen itse tote-
aa kohusta: ”Lehti halusi stai-
lata kohteensa. […] Ajattelin, 
että tuskin siinä mitään pahaa 
on, jos nuori nainen uuden-
vuodenasuunsa liittää verkko-
sukkahousut.”

Entäpä kohut, joita on käy-
ty käsilaukkujen ympärillä. 
Ministeri Tanja Karpela kantoi 
kopiolaukkua Vatikaanin viral-
lisella vierailulla, Ruotsin sosia-
lidemokraattien puoluejohta-
jalla oli median mielestä liian 
kallis käsilaukku ja presidentti 
Tarja Halosella oli taas liian iso 
käsilaukku, kun hän katsasti 
Ruotsissa kunniakomppanian. 
Voi vain päätellä, että ulkonä-
östä ja asusteista tullee naisen 
osaamisen määreitä. 

Poliittisen uran huippuvuo-
det naisten kohdalla osuvat 
usein myös siihen vaiheeseen, 



kirja-arviot 79

jossa perustettaan perhe. Eva 
Biaudet toteaa, että jokainen 
naispoliitikko tarvitsee vaimon 
hoitamaan arjen asioita. 

Kirja panee pohtimaan 
naispoliitikkoihin kohdistuvien 
asenteiden ristiriitaa. Kuinka 
näyttää omaa kyvykkyyttään ja 
tulla kuulluksi ilman, että kiel-
tää oman sukupuolensa? Saan-

sielullaan. Kirjan perusteella 
naispoliitikon käsilaukusta pi-
täisi löytyä peili, ettei vain ole 
huulipunajäämiä hampaissa. 

päivi lipponen 
filosofian tohtori, 
kansanedustaja, Helsinki

ko naispoliitikolla olla perhe: 
mittaako äitiys hänen osaamis-
taan poliitikkona vai kertooko 
se hänen asenteistaan ja ar-
voistaan? 

Vallan huipulle on vaikea 
nousta, ja huipulta putoaa 
aina alas. Poliittinen ura on 
vain yksi vaihe elämässä. Sitä 
ihminen tekee kuitenkin koko 

raajarikoista invalideja

pentti peltoniemi: yhdessä 
omin voimin. eino k. kaler-
von elämä. otava, Helsinki 
2013. 255 s.

Ihmisistä sanotaan välillä, että 
joku on yhteiskuntaelämässä 
joutunut hänelle liian suuriin 
saappaisiin ja että siitä ei hy-
vää seuraa. Entäs liian pienet 
saappaat? Niistä seurasi pal-
jon hyvää koko suomalaiselle 
yhteiskunnalle. Ei kuitenkaan 
liian pienten saappaiden pitä-
jälle itselleen. Hänestä tuli elin-
iäksi invalidi. Hänestä tuli mies, 
joka muutti koko suomalaisen 
yhteiskunnan invalidihuollon. 
Hän oli mestarinyrkkeilijä, In-
validiliiton luoja, Suomen en-
simmäinen sosiaalineuvos Eino 
K. Kalervo.

Pentti Peltoniemen kirja 
on kuin hyvä dekkari, mutta 
totta. Nuori nyrkkeilijä, olym-
piakehän kakkonen 1925, saa 
asevelvollisena Santahaminas-
sa liian pienet saappaat, jotka 
hankasivat jalkoja. ”Tippaii-
tat” epäilivät valittaneen alok-
kaan pinnausta, marssille vaan. 
Tuli tulehdus ja nuorukainen 
halvaantui täysin alaruumiis-
taan. Hänestä tuli raajarikko, 
kuten kyseisen kohtalon koke-
neita siihen aikaan nimitettiin. 
Ja ”raajarikkojen” asiat olivat 
täysin retuperällä; heitä piilo-
teltiin ja hävettiin.

Peltoniemi kuvaa erinomai-
sen hyvin Eino K. Kalervon, 
nuoren vammautuneen tais-
telua raajarikkoisten aseman 
parantamiseksi. Kalervo oli 
monta vuotta vuodepotilaana, 
mutta ei hyväksynyt olotilaan-
sa. Hän opiskeli Yhteiskunnal-
lisessa Korkeakoulussa, kirjoitti 
ahkerasti eri lehtiin, solmi ver-
kostoja eri puolille Suomea, 
taisteli ennakkoluuloja vastaan 
kaikilla rintamilla. Ennakkoluu-
loja riitti, ei vähiten 1930-luvun 
natsihenkisen armeijan piirissä. 
Kalervon johdolla perustettiin 
1938 Invalidiliitto, josta tuli 
30-vuotiaan Kalervon elämän-
työ. Tavoitteena oli invalideil-
le kokonaisvaltainen invalidi-

huolto: lääkintä, koulutus ja 
toimeentuloa antava työ. Tätä 
suurta tavoitetta Kalervo ryh-
tyi toteuttamaan härkäpäises-
ti. Liitto oli hän ja hän oli liitto.

Nuori mies pisti Invalidilii-
tossa tuulemaan. Hän hankki 
rahaa, neuvotteli, vaati, kirjoit-
teli, uhkaili, vetosi, kaveerasi. 
Eikä turhaan. Yhdessätoista 
vuodessa Invalidiliitolla oli nel-
jä oppilaitosta, kaksi lehteä, ja 
Suomessa oli Pohjoismaiden 
modernein invalidihuoltolaki. 
1950-luvun alussa noussut Kä-
pylän Kuntouttamiskeskus on 
ehkä näkyvin Kalervon aikaan-
saamista invalidien huoltolai-
toksista.

Vaikka oma urheilu-ura kat-
kesi traagisesti 20-vuotiaana, 
Kalervolla riitti aikaa ja energi-
aa myös urheiluelämälle. Hän 
arvosti suuresti TUL:n puolella 
urheiluelämässä tavanneita ys-
täviä, tovereita, nyrkkeilijöitä. 
Hän kirjoitti aktiivisesti lähes 
joka viikko nimimerkillä ”Mos-
se” nyrkkeilystä TUL-lehteen, 
selostipa nyrkkeilyä radioon-
kin.

Peltoniemen kirja antaa 
vahvan henkilökohtaisen ku-
van miehestä, joka ”menee 
läpi vaikka harmaan kiven”. 
Kalervo kulki koko elämänsä 
kainalosauvoilla, pyörätuoliin 
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hän ei suostunut koskaan me-
nemään. Se oli tuskallinen tapa 
elää ja kulkea, mutta kuvaa 
miehen luonnetta.  

Peltoniemen kirjaa voi si-
kälikin verrata dekkariin, että 
loppu on traaginen. Sankari 
kuolee, mutta ei sankarina. 
Matkan varrella Kalervo oli 
saanut valtavasti aikaan, mut-
ta itsevaltaisena, omavaltaise-
nakin johtajana oli kerännyt 
myös vastustajia. Invalidiliittoa 

vastaan hyökättiin ja elämän-
työ kyseenalaistettiin. Kave-
reita alkoi olla yhä vähem-
män. Myllytyksessä kovakin 
mies murtuu. Kalervo päätti 
elämänsä oman käden kaut-
ta 54-vuotiaana vuonna 1961. 
Hänen elämäntyönsä, Invalidi-
liitto, elää sen sijaan edelleen, 
osana suomalaista yhteiskun-
taa.

Peltoniemen kirjaa voi hyvin 
suositella erityisesti tämän päi-

erkki Vasara (toim.): Työväki 
ja liikunta. Väki Voimakas 
26. Työväen historian ja 
perinteen tutkimuksen seura, 
Helsinki 2013. 205 s.

työmiehen lenkkitossuja etsimässä

vän yhteiskunnallisille päättä-
jille oppikirjaksi. Sankari Eino 
K. Kalervo oli tekojen mies, 
joka sai aikaan ajamiensa epä-
kohtien korjaamisen. Hän ei 
perustanut työryhmiä, istunut 
ryhmätöissä, symposiumeissa 
eikä seminaareissa. Hän ei laa-
tinut visioita tulevaisuudesta, 
hän toteutti ne tässä ja nyt. Ot-
takaa opiksi!

pekka Hurme 
toimittaja, Helsinki

Työväki ja liikunta on seminaa-
riraportti, jonka artikkelit ovat 
toisistaan riippumattomia, ei-
vät loogisesti ja kumulatiivises-
ti rakentuvan kirjan osia. Työ-
väen ja liikunnan suhteita ku-
vataan kahdeksan tutkijan voi-
min. Tai oikeastaan seitsemän, 
sillä Jouko Kokkosen sinänsä 
pätevässä katsauksessa liikun-
takulttuurin muutossuunnista 
1970-luvulta alkaen ei työvä-
estöä erikseen mainita muuten 
kuin, että ”myös työväestö on 
alkanut golfata”.

Artikkeleista useimmat ovat 
tiivistyksiä kirjoittajien aiem-
masta tuotannosta. Ne tarjoa-
vat yleiskuvaa eilisestä – ajasta, 
jolloin työväki löytyi pelloilta 
ja tehtaista, ja liikunta kent-
tien hiilimurskilta ja järjestöta-
lojen kulmilta. 

Työläisurheilun muuttuneet 
tilat ja paikat tulevat hyvin 
esille Hannu Itkosen ja Arto 
Nevalan tapauskuvausten (Ma-
tovaaran Mahti, Varkauden 
Tarmo) kautta. Liikuntapaikat 
tehtiin ensin itse, sitten apuun 
tuli kunta, ja nyt kurkotetaan 
markkinoille. Samalla seurat 
on ”pakotettu” liikuntapalve-
luja myyviksi marketeiksi.

Miksi vahvana sykkinyt or-
ganisoitunut työläisurheilu 
sitten hiipui? Kalervo Ilmanen 
löytää selityksen ensisijaisesti 
työväenurheilun ulkopuolelta, 
tehdasteollisuusväen määrän 
vähenemisestä ja työyhteisöjen 
sirpaloitumisesta sekä aatteen 
liudentumisesta. 

Suomalaisessa liikunnan 
historiankirjoituksessa on kes-
kitytty liikuntahallinnon ja 
-politiikan linjauksiin sekä lii-
kuntajärjestöjen ja -seurojen 
tekemisiin. Niin nytkin. Hallin-

non ja järjestöjen ulkopuolella 
liikkuvat teksteissään vain Lau-
ri Keskinen ja Marianne Roivas. 
Keskinen osoittaa, kuinka maa-
seudun teollisuusyhteiskunnat 
olivat 1960-luvulle asti myös 
liikunnan osalta patruunoiden 
tiukassa kontrollissa. Roivas 
puolestaan avaa kirjallisuuden 
kautta brittiläisen jalkapallon 
monitahoista ”omistajuutta”. 
Artikkelia tiivistämällä olisi 
mukaan mahtunut vertailu 
suomalaiseen palloiluun; miksi 
meillä tapellaan vasta nyt? 

Kirjan esipuheessa toimit-
taja Erkki Vasara esittää (kuin 
lupauksena) sen vaikeimman 
kysymyksen: ”Mitä ovat tämän 
päivän työväki, työväenliike ja 
työväenurheilu?” Loppusanois-
saan Vasara tyytyy toteamaan 
muiden kirjoittajien tavoin, 
että ”enää ei ole perinteistä 
työväen urheiluliikettä”. Va-
litettavasti tekstit eivät tarjoa 
vastausta työväen ja liikunnan 
uudesta suhteesta 2000-luvul-
la. Analyysien sijaan joudutaan 
loppulauseissa toteamaan, että 
toimintaa ei enää järjestetä aa-
teperustan, vaan kuluttajaodo-
tusten ohjaamana.

Tutkimus on heikoilla, kun 
lähestytään nykypäivää, jossa 
liikuntakulttuurin muutokset 
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muksen. Puhe luokista on mo-
nimuotoistunut ja samalla ot-
tanut etäisyyttä puoluepoliitti-
siin tavoitteisiin. Äärimmäinen 
huono-osaisuus on ehkä saatu 
minimoiduksi, mutta matala-
palkkaisilta aloilta löytyy pal-
jon työväestöä, vaikka heille 
itselleen ko. nimitys ei enää 
kelpaisikaan.

Suomessa on suuri työväen-
luokka. Laaja on myös liikun-
takulttuuri, joka yltää nykyään 
olympiaurheilusta näyteikku-

nakävelyyn. Lisäksi eri sukupol-
vien edustajilla lienee erilainen 
suhde sekä luokkiin että lii-
kuntaan. Työväen ja liikunnan 
suhteet 2000-luvulla ovat tut-
kimattomat. Tätä taustaa vas-
ten kirjan väljän otsikoinninkin 
ymmärtää.

Teijo pyykkönen 
fil.maist., tutkimus- ja jul-
kaisupäällikkö Liikuntat-
ieteellinen Seura ry

nousevat ensisijaisesti kansa-
laisten kulutusvalinnoista me-
dian ja markkinoiden innoit-
tamina. Kuten Seppo Hentilä 
toteaa, vain pieni osa työväes-
töstä liikkuu järjestöjen puit-
teissa, ja vielä pienempi osa 
TUL:n seuroissa, joten vastaus 
ei löydy järjestötutkimuksella.

Nyt kun luokkatutkimus 
on tulo- ja varallisuuserojen 
kasvamisen myötä uudelleen 
nostanut päätään, soisi sen 
tavoittavan myös liikuntatutki-

terävää analysointia sosiaaliturvasta

kari Välimäki: kakkua 
jaettavaksi. kunnallisalan 
kehittämissäätiö, Helsinki 
2013. 107 s.

Kari Välimäen kirja Kakkua 
jaettavaksi on julkaistu Kun-
nallisalan kehittämissäätiön 
Polemia-sarjassa ja sen mu-
kaisesti kirja on poleeminen 
kannanotto Suomen sosiaa-
liturvajärjestelmän tilaan ja 
tulevaisuuden näkymiin. Hyvä 
niin, koska tämän kaltaista kes-
kustelua tarvitaan.

Kirja rakentuu kirjoittajan 

arvojen asettamiselle ja esit-
tämiselle, kuten sosiaaliturvaa 
koskevan kirjan pitääkin. Taus-
taksi asetetaan Kansainvälisen 
työjärjestön kymmenkunnan 
vuoden takainen maailmanko-
mission raportti, jossa perus-
tavanlaatuisina arvoina olivat 
demokratia, ihmisoikeudet 
ja oikeusvaltio ja keskeisenä 
tuloksena ihmisten yleismaail-
mallinen halu ansaita toimeen-
tulo itselleen ja perheelleen, 
siis halu tehdä työtä. Tähän voi 
pohjoismaisen sosiaaliturvan 
kannattaja vain yhtyä.

Työ on enemmän kuin toi-
meentulon lähde. Kysymys on 
myös itsensä toteuttamisesta, 
sosiaalisista suhteista ja yleisen 
hyvän edistämisestä. Tärkeä 
on myös työn mielekäs ja ih-
misarvoa kunnioittava sisältö. 
Vastaavasti sosiaaliturva ei ole 
ulkoa tulevaa tukea, vaan sen 
käyttäjä on myös toiminnan 
subjekti. 

Näistä lähtökohdista Väli-
mäki tarkastelee sosiaaliturvaa 
ja sille asetettavia vaatimuksia. 
Osansa saa talous ja sen sosiaa-
listen vaikutusten mittaamisen 

vaikeus (ja sosiaalisten toimien 
vaikutus suhteessa talouteen), 
muuttuvat tarpeet ja toimin-
taympäristöt, eri ideologia 
(siis arvot) sekä sosiaaliturvan 
kritiikki ja itsekritiikkikin. On-
han Välimäki vuosikymmenet 
toiminut keskeisillä paikoilla 
sosiaaliturvan rakentamisessa 
poliittisena sihteerinä ja minis-
teriön virkamiehenä, viimeksi 
kansliapäällikkönä.

Kirjan nimestä ei välittö-
mästi viestity se, että myös ka-
kun leivonta on esillä. Jaksossa 
tulevat esiin kaikki yleensäkin 
esillä olevat sosiaaliturvan pa-
rantamisen ja taloudellisten 
edellytysten asettamat seikat. 
Ansiona on pidettävä asioiden 
terävää analysointia ja myös 
eri tekijöiden heikkouksien 
esittelyä. Tarkastelu on moni-
puolista – ei vain rakenteellis-
ten muutosten esittelyä ainoa-
na toimenpiteenä vanhuuselä-
keiän nosto.

Vastaavasti kakun jaka-
minen perustuu pohdintaan. 
Vaihtoehtoisia tapoja esitel-
lään ja analysoidaan asetettu-
jen arvojen pohjalta. Vakuu-



82 työväentutkimus vuosikirja 2013

tusyhteiskunta ja markkina-
voimat asetetaan paikalleen 
asetettujen ehtojen rajoissa. 
Mitään ei sinänsä suljeta pois, 
vaan kerrotaan lyhyesti myös 
arvio vaikkapa markkinaehtoi-
sen sosiaaliturvan vaikutuksis-
ta eri väestöryhmiin.

Tätä vasten ei myöskään 
ole yllättävää, että ehkäisevä 
politiikka nousee ensisijaisek-
si. Ehkäisevä politiikka käsite-
tään laajasti: jos liikenneon-
nettomuuksiin kuolevaisuus 
on suurempaa kuin johonkin 

sairauteen kuolevaisuus, olisi-
ko tarkoituksenmukaisempaa 
kohdistaa toimenpiteet liiken-
neturvallisuuteen kuin sairaan-
hoitoon?

Kirjanen kokoaa tavoitel-
tavia toimenpiteitä ja jakaa 
vastuuta julkisen vallan eri 
toimijoiden kesken kansalais-
järjestöjä unohtamatta. Aivan 
siihen ei päästä mihin Muumi-
mamma. Hänhän jakoi littaan 
istutun kermakakun oikeuden-
mukaisesti yhdeksään osaan. 
Eteenpäin päästään joka tapa-

Vuoden 1918 jälkitunnelmissa

Timo sandberg: mustamäki. 
karisto, Hämeenlinna 2013, 
295 s.

valtuudet eivät ylety. Sekään ei 
Kekkiä pidättele. 

Poliisilla on monia hidas-
teita: Ei yhtään autoa eikä 
nopeaa moottorivenettä, jolla 
jahdata pirtukuskeja, ja silti 
poliisijohto pitää pirtun sala-
kuljetusta merkittävimpänä 
rikollisuuden muotona. Muu-
tama Mustamäeltä löytynyt 
ruumis ei poliisia juuri liikuta. 
Etenkin, kun epäillyiksi joutuu 
Kekin tutkimusten mukaan ka-
pinan kukistamisessa kunnos-
tautuneita miehiä.

Otso Kekki on harvoja polii-
seja, jotka ovat Lahdessa pysy-
neet tehtävissään tsaarin ja pu-
naisen vallan aikana sekä val-
koisten voiton jälkeen. Selitys 
on, että hän on keskittynyt po-
liisin työhönsä ottamatta kan-
taa ajan vaihtuviin vallanpitä-
jiin. Lisäksi hän tulee toimeen 
erilaisten ihmisten kanssa.

Taitava kirjoittaja on luonut 
miljöön, joka on helppo uskoa 
todeksi, se vie mukanaan ha-
juineen, äänineen, valoineen 
ja varjoineen.  Ja ihmiset ovat 
niin totta kuin he voivat ro-
maanissa olla. 

uksessa nykyisten ongelmien 
esittämisessä ja ratkaisukeino-
jen etsinnässä.

Kirjaa voi lämpimästi suo-
sitella kaikille, jotka haluavat 
saada pohditun ja tiiviin ko-
konaiskuvan klassisesta ongel-
masta missä ollaan ja mihin 
mennään – tai ainakin pitäisi 
mennä.

pentti arajärvi 
professori, Helsingin yliopisto, 
Helsinki

Lahden seutu oli vuonna 1918 
yksi sodan ratkaisupaikkoja. 
Kaupungissa ja sen ympäristös-
sä käydyt taistelut olivat anka-
ria. Saksalaisten vallattua kau-
pungin perustettiin Hennalan 
kasarmiin vankileiri, joka toimi 
pakkotyölaitoksena syksyyn 
1919 saakka. 

Sodan ja vankileirien muis-
tot ovat eläneet Lahdessa pit-
kään. 1920-luvun alussa taiste-
lujen äänet, näyt ja hajut ovat 
olleet ihmisten lähimuistissa.

Jännitysromaaneja, tieto-
kirjoja ja nuortenromaaneja 
vuodesta 1990 lähtien julkais-
sut Timo Sandberg on romaa-
nissaan Mustamäki siirtynyt 
vuoden 1923 Lahteen. Siellä 
tapellaan ja tapetaan, troka-
taan kieltolain aikana pirtua, 
mutta myös murhataan. Kau-
pungin poliiseista ainoastaan 
etsivä Otso Kekki epäilee mur-
hia muuksi kuin pirtupäissään 
tehdyiksi. Hän ounastelee nii-
den liittyvän vuoden 1918 ka-
pinan jälkiselvittelyihin. Vaikka 
Kekki tästä syystä syrjäytetään 
tutkinnasta, se ei häntä pysäy-
tä. Ei varsinkaan kun monien 
miesten kehuma ja tapauk-
siin ehkä liittyvä Vera sytyttää 
myös Kekin rintaan ennen ko-
kemattoman palon.

Pääosaan nousee myös 1905 
kaupungiksi ylennetty entinen 
Hollolan kylä, joka on alkanut 
kasvaa voimakkaasti keräten 
asukkaikseen monenlaista vä-
keä laajenevan teollisuuden 
ja kaupan myötä. Kaupungin 
keskellä on Hollolaan kuuluva 
Reunan palsta, kylä keskellä 
kylää, jonne Lahden poliisin 



kirja-arviot 83

kua. Esikuvat on tietenkin vain 
lähteitä, joita kirjailija käyttää 
mallina, mutta tyyppejä yhdis-
telemällä hän on luonut eläviä 
hahmoja.

Keskeisissä rooleissa ovat 
myös saunottaja Hilda, jonka 
esikuvana on kirjailijan isoäiti 
sekä perheen tytär Eliisa, poika 
Ismo ja isä August – suutari ja 
punaisten joukossa marsseja 
soittanut trumpetisti, jonka 
Tammisaaren vankileiri ja to-
teuttamatta jäänyt kuoleman-

tuomio on murtanut. Hilda 
saunottaa kaikkia aatteen vä-
riin katsomatta, mutta hän on 
silti kiinteä osa työläisyhteisöä, 
jota Mustamäki myös kuvaa. 
Etsivä Kekki tuo kertomuk-
seen tavallaan puolueettoman 
näkökulman. Muut poliisit ja 
henkilöt ovat puolensa valin-
neet.  

jorma Hyvönen 
toimittaja, Helsinki

Punaisten teloitettujen kohtaloita

Tauno Tukkinen: punaisten 
teloitustappiot 1918. 
omakustanne, karjalohja 
2013. 123 s.

Kertomuksesta muodostuu 
rikas kudelma, jonka johtoaja-
tuksena kulkee pätevä juoni. 
Kirjailija on sijoittanut mukaan 
myös vanhojen lahtelaisten 
tuntemia henkilöitä, kuten 
paskakuski Jepulis Benjaminin 
ja vosikka-ajuri Savanderin. 
Ja onhan Lahdessa toiminut 
pari Kekki-nimistä poliisiakin, 
tosin ei romaanin tapahtuma-
aikaan. 

Henkilögallerian tyypeistä 
löytyy myös kirjailijan omaa su-

tin nimitiedosto 
vuodelta 2004. 
Papiston tilaston 
mukaan teloitettu-
ja punaisia oli 4900 
henkeä Jaakko 
Paavolaisen vuon-
na 1974 julkaistus-
sa tutkimuksessa 
vastaava luku oli 
8380 henkeä. So-
tasurmat -projekti 
puolestaan päätyi 
7370 teloitettuun punaiseen. 
Omassa tutkimuksessaan Tuk-
kinen käytti lähteitä, joita Paa-
volainen ja Sotasurma-projekti 
eivät olleet hyödyntäneet. 
Niinpä Tukkinen päätyi punais-
ten osalta 7700 teloitettuun, 
joista 450 oli naisia. Teloitetuis-
ta 310 henkeä oli 17-vuotiaita 
tai sitä nuorempia.

Tauno Tukkisen kirja sisältää 
kaksi nimitiedostoa. Ensimmäi-
sessä luetellaan ne surmatut 
punaiset, joista sotasurmapro-
jektilla on kirkonkirjoihin pe-
rustuvat henkilötiedot. Toinen 
nimitiedosto puolestaan sisäl-
tää Tukkisen löytämiä uusia 
ammuttuja tai täydentävää 

Tuotteliaalta tietokirjailija 
Tauno Tukkiselta on jälleen 
ilmestynyt uusi, vuoden 1918 
tapahtumia käsittelevä kirja. 
Tällä kertaa Tukkinen paneu-
tuu teloitettujen punaisten 
kohtaloihin.

 Tukkinen vertaa kirjassaan 
tutkimustensa tuloksia aiem-
min tehtyihin selvityksiin, joita 
ovat Papiston tilasto vuodelta 
1919, Jaakko Paavolaisen te-
loitettujen luettelot vuosilta 
1966–1967 sekä Suomen so-
tasurmat 1914–1922 -projek-

tietoa jo tiedossa olleista sur-
matuista. 

Tukkisen uusin teos on oiva 
lähde sukututkijoille sekä his-
toriikkien kirjoittajille. Täy-
dellistä totuutta vuonna 1918 
henkensä menettäneiden mää-
rästä ja kuolintavoista tuskin 
koskaan saadaan, mutta omal-
ta osaltaan tämä tutkimus täy-
dentää tietoa lähes sadan vuo-
den takaisista tapahtumista.

mikko kosunen 
erikoistutkija, Työväen Arkisto

Valkoiset teloittavat kaksi puna-
kaartilaista Suvannon rannalla. 
Kuva : Työväen Arkisto. 



84 työväentutkimus vuosikirja 2013

Hiljaisia feministejä

merja minkkinen (toim.): 
Tahtonaisia. Feminismiä de-
marinaisten puheenjohtajien 
silmin. Tietosisko 1/2013, de-
marinaiset, Helsinki 2013.

Toimittaja Merja Minkkinen 
on koonnut julkaisun Sosiali-
demokraattisten Naisten pu-
heenjohtajien pienoiselämä-
kerroista. Sosialidemokraatti-
set Naiset perustettiin vuonna 

1979, kun SDP:n ja TPSL:n nais-
järjestöt yhdistyivät. Siitä läh-
tien naisliitolla on ollut kuusi 
puheenjohtajaa, joista vihko-
nen esittelee viisi.

Ensimmäinen puheenjohta-
ja, Meeri Kalavainen, esitellään 
lyhyesti johdannossa. Muut 
puheenjohtajat ovat järjestyk-
sessä Vappu Taipale, Liisa Jaa-
konsaari, Tarja Filatov, Maria 
Guzenina-Richardson ja Tuula 
Peltonen. Yhteistä heille on, 
että he ovat työläiskodin lap-
sia, joita on kannustettu opis-
kelemaan. He kertovat omin 
sanoin elämästään ja ajatuksi-
aan feminismistä.

Puheenjohtajille feminismi 
kiteytyy aatteeksi edistää su-
kupuolten välistä tasa-arvoa. 
He näkevät, että toimiva hyvin-
vointiyhteiskunta on naisten 
paras ystävä, joka mahdollis-
taa työn ja perheen yhteenso-
vittamisen – ja siksi myös sen 

matti ahde ja Timo 
Hakkarainen: matti ahde. 
sähkömies. wsoy, Helsinki 
2013. 458 s.

Monessa mukana – Matti Ahde

purkamista on syytä vastustaa. 
Huomionarvoista on, että SDP 
kirjasi vuonna 1996 sääntöihin-
sä sukupuolikiintiön. Miten se 
vaikutti puolueen sisäisen tasa-
arvon edistymiseen, jää auki.

Kaiken kaikkiaan sosialide-
mokraattiset naiset ja sen joh-
tajat ovat toimineet – kuten ai-
emminkin – arvokkaassa työssä 
lasten, naisten, perheiden ja 
myös vanhenevan väestönosan 
hyväksi. Puheenjohtajat ovat 
olleet politiikan keskeisiä vai-
kuttajia ja toimineet nykyistä 
puheenjohtaja Tuula Peltosta 
lukuun ottamatta myös minis-
tereinä. Puheenjohtajien sano-
ma on, että tasa-arvon idea ei 
ole vanhentunut ja työtä mm. 
palkka-tasa-arvon eteen on 
jatkettava. Politiikan rajoja on 
syytä edelleen rikkoa.

marjaliisa Hentilä 
erikoistutkija, Työväen Arkisto

Kellon syrjäkylän köyhyydes-
tä eduskunnan kirkkauteen, 
kansakunnan kakkoseksi, on 
kulkenut sähkömies Matti Ah-
teen tie. Ainutlaatuisen komea 
yhteiskunnallinen polku esi-
tellään Ahteen ja Timo Hak-
karaisen 450-sivuisessa kirjassa 
”Matti Ahde. Sähkömies”. Teos 
on merkittävä lisä työväenliik-
keen historiakirjoitukseen. 
Sähkömies-nimi on vähän 
harhaanjohtava; poliitikko tai 
parlamentaarikko olisi sopinut 
paremmin oopperaa ja urhei-
lua unohtamatta. Ahde ehti 
olla monessa mukana ja paljon 
julkisuudessa. Suomen kansan 
tunnetuimmat poliitikot pit-

kältä ajalta ovat Matti Ahde, 
Ilkka Kanerva ja Paavo Väyry-
nen. Kova kolmikko. Ahde lu-
keutuu niihin työväenliikkeen 
johtajiin, joilla ei ollut nuorena 
mahdollisuutta käydä koulua 
muuta kuin pakollinen määrä. 
Kodin köyhyys esti sen. Ahde 
joutui jo ihan lapsena, vanhim-
pana, huolehtimaan kuudesta 
pikkuveljestä ja -siskosta äidin 
kanssa; isästä ei perheen autta-
jaksi ollut. Asuinpaikat vaihtui-
vat tiheään, häätöjä tuli usein. 
Kirjan kuvaus Ahteen perheen 
elämästä on kuvaus köyhien 
oloista Pohjois-Suomessa. Lap-
suuden kokemukset tekivät 
Ahteesta taistelijan, tahtopo-
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liitikon, joka vie haluamansa 
asiat läpi, eikä anna periksi. 
Työväenliikkeen ”maisteriso-
sialistit” luovuttivat paljon hel-
pommin.

Nuori Ahde oli kansalais-
koulun jälkeen sähköasentaja-
opissa – siitä kirjan nimikin tu-
lee. Työkaveri yllytti pyrkimään 
teknillisen koulun sijaan Työ-
väen Akatemiaan, yhteiskun-
nalliseen oppiin. Tämä neuvo 
vei Ahteen eduskuntaan 1970 
ja eduskuntaura päättyi 2011. 
Väliin mahtui muutakin uraa, 
mutta kirjan parasta antia 
ovat kuvaukset eduskunta- 
ja ministeriajoista. Ahde tuli 
Oulun vaalipiiristä, joka ei ol-
lut sosialidemokraattien vah-
vaa aluetta. Tästä huolimatta 
Ahde raivasi nopeasti tiensä 
puolueensa johtopaikoille, 
eikä tyytynyt olemaan edus-
kunnan ”takarivin taavi”. Hen-
kilökohtainen viehätysvoima, 
nopea asioiden oivaltamiskyky 
ja verbaalinen lahjakkuus nos-
tivat Oulun pojan jo nuorena 
politiikan eturiviin. Maisterit 

ja tohtorit jäivät toiseksi kun 
Oulun kansalaiskoulun käynyt 
sähkömies nousi lopulta edus-
kunnan puhemieheksi. Huimaa 
nousua seurasi kuitenkin vielä 
jyrkempi pudotus. Kalevi Sorsa 
pudotti valtapyrkimyksissään 
ystävänsä törkeällä tavalla pu-
hemiehen paikalta. Kirja kuvaa 
erittäin hyvin tätä prosessia ja 
sen jälkiseurauksia. Tämä ku-
vaus ei mairittele politiikkaa ja 
poliitikkoja.

Kirjan pääpaino on poliitti-
sessa toiminnassa. Esimerkiksi 
ympäristöministerivaihe kuva-
taan kirjassa hyvin. Ahde ehti 
kuitenkin olla mukana myös 
elämänsä harrastustoimin-
noissa: oopperataiteessa ja ur-
heilussa. Molemmissa hän oli 
mukana vaikuttajana, johtaja-
na. Komea oopperatalo Töö-
lönlahden rannalla on myös 
”Matti Ahteen patsas”. Sen voi 
nähdä muistomerkkinä Ahteen 
jo nuorena alkaneelle rakkau-
delle oopperaa kohtaan.

Urheilu oli nuoren pojan 
harrastus jo Oulussa, mutta ur-

heilujohtajaksi Ahde tuli pyy-
dettynä TUL:ään 1978. Urhei-
lun osuus kirjassa on aika pieni. 
Tärkein onnistunut prosessi oli 
hajotusjärjestö TUK:n lakkaut-
taminen vuonna 1979.

Kalevi Sorsa antoi Ahteel-
le ensimmäiset potkut. Toiset 
antoi Veikkaus Oy:n hallitus 
yhtiön toimitusjohtajalle ns. 
”käpälöintijutussa”. Potkut 
tuli epäsopivasta käyttäytymi-
sestä naispuolisia alaisia koh-
taan. Asiaa ei koskaan puitu 
loppuun saakka, potkut tuli ja 
siihen oli Ahteen tyytyminen. 
Kirja kertoo myös tästä.

Heikompi mies olisi tässä 
vaiheessa hellittänyt, mutta 
Matti ei. Taistelija palasi edus-
kuntaan kahdeksi kaudeksi. 
Hieno suoritus vahvalta tahto-
poliitikolta, jonka tie on kulke-
nut Oulun Kellon syrjäkylältä 
Helsingin Kallioon, Hakanie-
men torin reunaan.

pekka Hurme 
toimittaja, Helsinki

Ai lavi juu!

matti Halmeaho: kun suksi 
ei luista: Veikko lavin 
varhaisvuodet 1912–1949. art 
House, Helsinki 2012. 299 s.

matti Halmeaho: laulajan 
testamentti: Veikko lavin 
taiteilijavuodet 1950–
1996. art House, Helsinki 
2013. 403 s.

Moni taiteilijantie on täynnä 
paitsi suuria toiveita, myös 
epäonnistumisia sekä jatku-
vaa alemmuudentuntoa, jopa 
ahdistusta oman taiteellisen 
tekemisen merkityksestä ja tar-
peellisuudesta. Tämä sisäinen 
sumopaini purkautuu useim-
milla taiteilijantaipaleilla epä-
säännöllisenä elämänä, affek-
tiivisena käytöksenä, alkoholin 
suurkulutuksena, irtosuhteina 
ja skandaaleina, jotka ovat 
lähiympäristölle paineistavaa 
seurattavaa ja juorulehdistölle 
mitä parhainta sisällöntuotan-
toa. Maine ja menestys vaati-
vat monesti taiteilijoilta myös 
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sellaisia mutkia, joiden ulkoi-
sen olemuksen vuoksi taiteilija 
nähdään helposti takinkääntä-
jänä ja opportunistina.

Toivo Veikko Lavi (1912–
1996) oli tällainen taiteilija. 
Lavin ura alkoi kirjoittelusta 
lastenlehtiin, tilapäisrunoista 
ja yleensä enemmän tai vä-
hemmän spontaaneista esiinty-
misistä. Lavi haisteli ilmaa, ru-
noillen nuorena poikana suo-
jeluskunta- ja oikeistohenkisiä 
tilapäisrunoja, siirtyen 1950-lu-
vulla aikakauden tyypilliseksi 
rillumareikulttuurin peruslau-
lajaksi. Sitä seuranneen, tois-
takymmentä vuotta kestäneen 
unohduksen aikana Suomi 
muuttui viihdemusiikissa mo-
niääniseksi. Samalla Lavista 
kuoriutui laulava sosiaalipolii-
tikko. Vasemmistolaiset kult-
tuuripiirit löysivät 1960-luvun 
lopulla Lavin, ja tuuppasivat 
tämän lopullisesti maineeseen, 
elämän perusinhimillisiä sävyjä 
kuvailleiden laulelmien tielle

Vaikka taiteilijaelämäkerrat 
ovat viime vuosina siirtyneet 
viihteenkin puolella myytin-
vahvistamisesta kohti realis-
mia, Matti Halmeahon Lavi-kir-
jat ovat realismissaan komea 
saavutus. Halmeaho kirjoittaa 
Lavin elämän auki sosiologin 
ja historiantutkijan katseella 
niin rehellisesti, että tämän 
ilmeinen tuulenhaistelu ja op-
portunismikin saavat lukijalta 
ymmärryksen. Toista mieltä tai-
sivat olla ne Kotkan vasemmis-
ton kesäjuhlissa 1970-luvulla 
Lavia tervehtineet vanhat kot-
kalaiset, jotka hämmensivät re-
mueemelin kyselemällä ”Mitäs 
sie Vepa täällä teet? Etkös sie 
enää kuulukaan suojeluskun-
taan?” 

Halmeaho on kääntänyt jo-
kaisen kiven ja kannon Lavin 

elämänvaiheissa, kiertänyt La-
vin asuinpaikat, haastatellut 
tutut ja vihamiehet, lukenut 
arkistoista niin juopumuspidä-
tysten yhteydessä syntyneet 
kuulustelupaperit kuin huvilu-
pa-anomuksetkin. Siitä huoli-
matta, että Halmeaholle Lavi 
on ollut selkeästi elämää suu-
rempi harrastus, kirjasta välit-
tyy avoin, todellinen ja paikka 
paikoin tragikoominen taitei-
lijakuva. Ajateltu on myös Hal-
meahon mainitsema dualismi: 
Välillä Lavia vei taiteellisempi ja 
syrjään vetäytyvä Toivo, välillä 
suorastaan groteskisti ympäris-
töään kaltoin kohteleva remu-
eemeli Veikko.  Välittyy myös 
hienosti se, mikä monesti on 
viihteen kronikoinnissa unoh-
tunut: aikalaiset, jotka tunsivat 
Lavin muutenkin kuin laulujen-
sa kautta, suhtautuivat taitei-
lijaan kriittisesti ja usein myös 
lähes vihamielisesti; usein tois-
tuu, kuinka ”kotkalaisten mie-
lestä Lavi ei ollut mitään”. Tässä 
omien toiveiden ja pyrkimysten 
sekä ympäristön ennakkoluu-
lojen paineessa moni taiteilija 
on hukkunut viinaan. Lavi säilyi 
kuitenkin hengissä – ilmeisesti 
poikkeuksellisen lavean mielen-
sä avulla. Lavin tarinasta tulee 
monessa kohtaa mieleen Väinö 
Linnan kuvaama sotamies Hon-
kajoki, josta tuskin pirukaan 
otti lopulta selvää. Sama pätee 
Laviin, jonka omat jutut ja myös 
todelliset elämänvaiheet olivat 
paikka paikoin yhtä mielikuvi-
tuksellisia.  

Halmeahon ratkaisu kom-
mentoida omaa tekstiään ”lavi-
logina” leipätekstin sivussa laa-
tikkotekstein näyttää alkuun 
epäonnistuneelta ratkaisulta, 
mutta osoittautuu lopulta hy-
väksi, sillä se tasoittaa hyvin 
tarinan monia rönsyjä heittä-

mättä kuitenkaan niistä herkul-
lisimpia pois.  Halmeaho kuvaa 
taitavasti myös yhteiskunnal-
lista muutosta, jonka Suomi 
sodanjälkeisinä vuosina kävi 
läpi. Myös eräät pikkudetaljit 
lisäävät Lavi-elämäkerran laa-
jempaa merkitystä suomalaisen 
viihteen historiassa: esimerkki-
nä tästä vaikkapa se, että en-
simmäisen kerran joku näkee 
vaivaa kootessaan luettelon 
1950-luvun Suomea eniten 
kiertäneistä ja tunnetuimmista 
kiertueryhmistä. Varsinkin täs-
sä kohtaa tosin lähdeviitteiden 
olemassaolo, edes suppeana, 
olisi ollut tutkijaystävällinen 
ratkaisu. 

Yllättävää kyllä, Hameaho 
kuvailee lopulta kohtuullisen 
vähän Lavin tuotantoa. Toki 
muutamia keskeisiä lauluja 
käsitellään tekstissä laajem-
min, mutta esimerkiksi Lavin 
1950-luvun tuotanto jää varsin 
vähälle huomiolle. Sieltähän 
ne tarinat toki suuren kuvan 
keskeltä välittyvät. Silti laulut 
suomalaisen viihteen histori-
aan paikantava pikku analyysi 
olisi ehkä ollut tarpeen. Mah-
dollisuuksia siihen tietysti olisi, 
ja Artie Music on meidän kaik-
kien lukijoiden iloksi julkaissut 
hiljattain kaikki Lavin 1950-lu-
vun 78-kierroksen savikiekoille 
tehdyt levytykset kahtena CD-
levynä. Olisi Lavi varmaan teh-
nyt laulun siitäkin, että hänen 
laulunsa soivat nyt maailman 
tappiin saakka restauroituna ja 
digitoituna. 

marko Tikka 
yliopiston lehtori, Tampereen 
yliopisto
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Chilen kansa ei ole yksin

linda Heinonen, ”Chilen kan-
sa ei ole yksin. suomalaisen 
Chile-solidaarisuusliikkeen 
nousu vuoden 1973 vallan-
kaappauksen jälkeen. marxi-
lainen foorumi julkaisusarja 
48, kustannusyhtiö Ta-Tieto, 
Helsinki 2013. 152 s.

FM Linda Heinonen on julkais-
sut pro gradu -tutkielmaansa 
perustuvan kirjan, joka alaot-
sikkonsa mukaan käsittelee 
”suomalaisen Chile-solidaari-
suusliikkeen nousua vuoden 
1973 jälkeen”. Tässä piileekin 
kirjan merkittävin rajoitus, 
jonka Heinonen osittain it-
sekin toteaa johdannossaan: 
”on selvää, ettei suomalainen 
1970-luvun Chile-solidaari-
suusliike ollut yhtä kuin Suo-
mi–Chile-seuran aktiivinen 
solidaarisuustoiminta”. Kirja 
on kuitenkin yleisten, Chileä 
ja Suomea koskevien viiteke-
hystensä ohella ensisijaisesti 
kertomus Suomi-Chile Seurasta 
ja sen roolista suomalaisessa 
Chile-solidaarisuusliikkeessä.

Kun totean tämän, en tee 
siitä sivullisena tarkkailijana 
vaan itse aktiivisesti Chile-soli-
daarisuusliikkeessä mukana ol-

leena. Olinpahan marraskuus-
sa 1973 Moskovassa Maailman 
rauhanvoimien kongressissa 
sosialistisen nuorisointerna-
tionaalin edustajana, ja sain 
tehtäväksi Kremlin kongressi-
palatsin puhujapöntöstä lukea 
kokoukselle julistuksen kan-
sainvälisen Chile- solidaarisuus-
toiminnan mobilisoimiseksi.  
Muutoin panokseni tapahtui 
pääsääntöisesti muualla kuin 
Suomi-Chile Seurassa, ensisijai-
sesti suomalaisessa ja kansain-
välisessä sosialidemokraattises-
sa nuorisoliikkeessä ja Allende-
Seurassa. Jälkimmäinen syntyi 
Suomi-Chile Seuran rinnalle 
siksi, että SKP:n vähemmistö 
halusi seuran joka on mahdol-
lisimman likellä Suomen Rau-
hanpuolustajia ja heidän po-
liittisessa kontrollissaan.

Suomi-Chile-seuran perus-
tamiseen liittyneitä sisäpoliit-
tisia ristiriitoja kyllä käsitellään 
kirjan alaluvussa ”Riitainen 
alkutaival”, tosin vahvasti Suo-
men Rauhanpuolustajien nä-
kökulmasta. Kyllä Heinonen 
epäsuorasti S-CS:n perustamis-
prosessin poliittisia motiiveja 
myöntääkin todetessaan joh-
dannossa, että ”se pyrki va-
raamaan itselleen paikan suo-
malaisen solidaarisuusliikkeen 
keskuksena, jolloin myös sen 
tavoite oli muita solidaarisuus-
toimijoita laajempi”.

Keskittyminen Suomi–Chile-
seuraan näkyy myös tutkimuk-
sessa käytetyissä arkisto- ja 
lehdistölähteissä. Muitakin ja 
nimenomaan muiden toimi-
joiden aikalaislähteitä Chile-
solidaarisuusliikkeestä olisi 
löytynyt. Tärkeimpiä niistä on 
sosialidemokraattisen nuoriso-
liikkeen silloisen aktiivin Eero 

Heinäluoman laaja kirjoitus 
”Chile-solidaarisuusliikkeen 
kokemukset”, joka julkaistiin 
SNK:n ja SONK:n aatteellispo-
liittisessa aikakauslehdessä So-
sialistisessa Politiikassa nume-
rossa 1/1975. Ei Heinäluoman-
kaan artikkeli ollut mikään 
objektiivinen tutkielma; näkö-
kulmana oli vahvasti sosialide-
mokraattisen nuorisoliikkeen 
arvomaailma. Mutta kesken 
Chile-solidaarisuusliikkeen 
huippuvuosien laaditussa kir-
joituksessa oli aineksia, joista 
on hyötyä tänäänkin kun ajalli-
sella etäisyydellä pyritään arvi-
oimaan silloisia ilmiöitä.

Eräs tärkeä Heinäluoman 
huomioista oli ja on, että käy-
tännön solidaarisuustyöllä on 
aina tietyssä määrin sisäpoliit-
tista merkitystä siinä maassa 
missä sitä tehdään. Heinä-
luoma perusti teesinsä Suo-
meen tulleen chileläisen pako-
laisen, viime vuosina Suomen 
ulkoministeriön kehitysyhteis-
työtehtävissä olleen Luis Her-
reran haastatteluun Ylioppilas-
lehdessä (26/1974), jossa Herre-
ra mm. toteaa että ”tiesimme 
jo tänne tullessamme että Chi-
len-kysymystä käytettäisiin – ja 
sitä on käytetty – sisäpolitiikan 
välineenä”.

Chilen tapauksessa tällä 
ulottuvuudella oli keskimää-
räistä suurempi merkitys jo 
siksikin, että solidaarisuustyön 
kohde – Chilen Unidad Popular 
-kansanrintama – oli itsessään 
useiden, myös keskenään kil-
pailevien poliittisten puoluei-
den ja liikkeiden muodostama. 
Tässä ei olisi pitänyt aikanaan 
olla, ja vielä vähemmän nyt, 
mitään arveluttavaa tai eri-
koista. Onhan se selvää, että 
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suomalainen kommunisti tunsi 
erityistä solidaarisuutta Chilen 
kommunistitovereiden kanssa, 
ja yhtä selvää että sosialidemo-
kraatit hakeutuivat erityissuh-
teeseen omien aateveljiensä ja 
-sisartensa kanssa, joita löytyi 
sekä Chilen radikaalipuoluees-
ta että sisäisesti hajanaisen So-
sialistipuolueen piiristä.

Ongelmat syntyvät – ja 
syntyivät myös Suomen Chile-
solidaarisuusliikkeen kohdalla 
– siitä, kun laajapohjaista yh-
teistyöhanketta pyritään alis-

tamaan yhden poliittisen osa-
puolen pyrkimyksille. Heinosen 
tutkimuksen yleistä merkitystä 
vähentää juuri se, ettei solidaa-
risuuskohteen eikä myöskään 
sen suomalaisten toimijoiden 
poliittista koostumusta ja si-
säistä dynamiikkaa juurikaan 
tarkastella. Nyt aika olisi kypsä 
objektiivisemmalle ja samalla 
kriittisemmälle tutkimukselle 
tästä aiheesta. Tämän kypsyy-
den symbolina toimikoon vaik-
ka se, että 1970-luvun Chile-
liikkeen kaksi keskeistä vastak-

kaista toimijaa ovat löytäneet 
toisensa yhdessä tärkeässä 
hankkeessa: Suomi–Chile-seu-
ran entinen pääsihteeri Jyrki 
Lappi–Seppälä on suomenta-
nut Salvador Allendesta äsket-
täin julkaistun elämäkerran ja 
Allende-seuran keulahahmo 
Erkki Tuomioja on kirjoittanut 
siihen esipuheen. 

Folke sundman 
erikoistutkija, Ulkoministeriö

Haukkavuoren ajattelija

antero kekkonen: Haukka-
vuoren poika. kellastupa, 
Vantaa 2012. 195 s.

Haukkavuori on Kotkan kor-
kein kallio, keskellä pienen po-
jan maailmaa. Hänen lapsuu-
tensa ja nuoruutensa pysäh-
dyspaikka – maisema. ”Sieltä 
näkyi silmänkantamattomiin 
merta, saaria lähellä ja kauka-
na, maaseutua ja kaupunkia, 
tehtaanpiippuja ja satamaa. 
Edessä laivaväylä, josta enti-
senajan valtamerikaunottaret 
katosivat läntiseen horisont-
tiin”.

Poika näkee kalliolta sodan 
arvet ja kaupungin uudelleen 
rakentamisen. Sodan tuhoama 

työväentalo rakennetaan tal-
koilla kymmenessä vuodessa. 
Sotalaiva Niobe upotetaan 11 
minuutissa. Poika kuvaa sata-
maa, valtamerilaivoja ja pie-
nenpien alusten kiinnittymistä 
laituriin jännitysnäytelmänä. 
Pojan kieli soljuu eteenpäin 
kuin purjevene. Tarinoita pii-
saa Helsingin Nuorisofestivaa-
leista ja DDR:n Auringonkuk-
ka-aluksesta, runoilija Pentti 
Saarikosken kuolemasta, Caro-
lasta ja jazz-musiikista.  Poika 
muistaa hyvin yksityiskohtai-
sesti ensimmäisen kapakka-
käyntinsä Kairossa, satamaka-
pakassa. Siellä istui silloin yksi 
itsekseen puhuva hollantilai-
nen perämies ikkunapöydässä. 
Minäkin muistan ikäni Kairossa 
näkemäni esityksen, joka oli 
Juha Watt Vainion musikaali 
”Albatrossi ja Heiskanen”.

Poika oli yhtenä kesänä 
työssä Kotkan kaupungin puis-
to-osastolla. Tämä työ opetti 
näkemään oman ympäristön 
uudesta näkökulmasta. ”Taide 
on olennainen osa puistoja. Sii-
nä missä kansallisesti arvokasta 
ovat kirjastot, niin paikallisesti 
arvokasta ovat puistot”.

On mukava kulkea pojan 
mukana ja katsoa paikkoja 
sekä tapahtumia hänen silmin. 
Sataman henki ja satamatyö 
on pojalle merkityksellinen ko-
kemus.  Kaupunki on turvalli-
nen, suvaitsevainen ja kansain-
välinen.

Haukkavuoren ajattelijan, 
Antero Kekkosen kirja jää mie-
leen. Kieli on minusta nautitta-
vaa. Lukija haluaisi kuulla kir-
jan äänikirjana. Ensi kesänä on 
tehtävä retki Haukkavuorelle 
ja kuunneltava silmät kiinni 
meren, sataman ja hiipuvan 
paperiteollisuuden ääniä sekä 
avattava silmät ja katsottava 
horisonttiin - sekä kuviteltava. 

Kirja on kaunis ulkopuoli-
sen ajattelijan kuvaus, mutta ei 
yhteiskunnallinen analyysi lap-
suuden ja nuoruuden Kotkas-
ta.  Millaistahan tänä päivänä 
on pienen pojan elää samassa 
maisemassa ja haaveilla kuten 
Haukkavuoren poika? 

kirsti lumiala 
FK, Kirjastonjohtaja, Helsinki
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oliko suomi neukkujen taskussa?

antti kujala: neukkujen 
taskussa? kekkonen, 
suomalaiset puolueet ja 
neuvostoliitto 1956–1971, 
Tammi, Helsinki 2013. 392 s.

Suomalaiset kommunistit oli-
vat katkeria Neuvostoliiton 
kommunistipuolueelle, kun 
se ei tukenut heidän pyrki-
myksiään kehittää Suomessa 
vallankumous. NKP:n pidätty-
vyys perustui käsitykseen, että 
Suomen sovjetisointi ajaisi 
Ruotsin Naton jäseneksi. Sitä 
Moskova ei halunnut. Tämä 
tulee esiin Antti Kujalan tuo-
reesta kirjasta. Vaikka ajatus 
varmasti oli jollakin tavalla 
muidenkin suomalaisten – ja 
varsinkin Kekkosen – mieles-
sä, näin selkeästi sitä ei ole 
aiemmin osoitettu suomalai-
sessa historiakirjoituksessa. 
Kujalan kirjan panos tuon 
aikakauden ymmärtämiseen 
perustuu muiltakin osin NKP:n 
äskettäin Suomen Kansallisar-
kistolle luovuttamiin asiakir-
joihin, joissa olennaisen osan 

muodostavat Neuvostoliiton 
suurlähetystön Moskovaan lä-
hettämät raportit.

Kirjan pääsisältö koostuu 
yksityiskohtaisesta ja doku-
mentoidusta kuvauksesta Suo-
men puolueiden välisistä ja 
sisäisistä kamppailuista. Alku-
puolella (1956–66) on kysymys 
SDP:n ja SAK:n linjariidoista ja 
hajaannuksesta ja jälkimmäi-
sessä osassa (1968–71) on pai-
no SKP:n hajaannuksessa. Kes-
kustapuolueenkin linjariidat 
saavat osansa. Paljolti kamp-
pailut pelkistyivät keskeisiin 
johtohenkilöihin kullakin ta-
holla. Kirjan nimi johtuu siitä, 
että monet johtohenkilöstä 
kävivät tavan takaa Neuvos-
toliiton suurlähetystössä Teh-
taankadulla pyy-
tämässä neuvoja 
tai tukea. Näistä 
käynneistä tehdyt 
raportit Mosko-
vaan ovat paljon 
puhuvia.

Kekkosella oli 
tunnetusti toimi-
va kanava neuvos-
tojohtoon. Koti-
maisten tietoläh-
teiden lisäksi hän 
pysyi Moskovan 
yhteyksien ja Teh-
taankadun kaut-
ta hyvin kärryillä 
Suomen puoluei-
den peleistä. Eikä 
hän pitäytynyt 
vain tarkkaile-
maan. Hän rakensi 
oman suvereenin 

johtoasemansa näiden riito-
jen ohjailijana tavalla, joka 
tunnetusti usein roimasti ylitti 
presidentille säädettyjä toimi-
valtuuksia. Myös hänen ase-
mansa oli pitkälle sidoksissa 
Moskovan ohjaukseen.

Kujalan luoma kuva Suo-
men politiikasta kyseisinä 
vuosina syventää jo aiemmin 
syntynyttä näkemystä, joka 
kiteytyy kirjan otsikkoon: oli-
ko Suomi neukkujen taskussa? 
Vastaus ei ole selkeästi kyllä 
tai ei. Eivät kaikki suomalaiset 
olleet sokeita Tehtaankadun 
asettamille ansoille. Ja neuk-
kujen sekaantumisella Suo-
men asioihin oli omat rajansa.

jaakko Blomberg 
Valt.lis., Helsinki
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työväenyhdistysten, ammattiyhdistysten 
ja työväen urheiluseurojen historiikit

Listasta löytyy vuosina 2012 ja 2013 ilmestynei-
tä työväenyhdistysten, ammattiyhdistysten ja 
työväen urheiluseurojen historiikkeja. Työvä-
entutkimus Vuosikirjassa 2012 on listattu lisää 
vuonna 2012 ilmestyneitä historiikkeja.

Työväenyhdistyshistoriikit
lasse Tanhuanpää: Lainsuojattomuudesta 

kunnanvaltuuston johtoon. Huhdin työvä-
enyhdistys sisällissodan jälkeisessä Urjalassa 
1919–1933. Pro gradu -työ. Tampereen yli-
opisto, historia 2013

Vanhat toverit 40 vuotta: Uusi päivä - koke-
muksella on kysyntää. Vanhat toverit, Hel-
sinki 2013

Ammattiyhdistyshistoriikit
antti o. arponen: Sadan vuoden Liito. Liikun-

nan ja Terveystiedon Opettajat ry 1912–
2012. Liikunnan ja Terveystiedon opettajat, 
Helsinki 2012

kauko asikanius: 75 vuotta värikästä historiaa: 
Järvenpään Metallityöväen ammattiosasto 
ry. 90, perustettu 30.3.1937. Järvenpään Me-
tallityöväen ammattiosasto 90, Järvenpää 
2012

reijo Hämäläinen: Kaupan väen kolmekasi: 
sata vuotta myyjien ammattiyhdistystoimin-
taa Kotkassa. PAM –  Kotkan liiketyönteki-
jät, Kotka 2012

reijo Hämäläinen: Kosken kansan kannattelija. 
Sata vuotta Paperiliiton Inkeroisten osaston 
toimintaa. Paperiliiton Inkeroisten osasto 
15, Inkeroinen 2012.

lauri järvinen: Valtakunnan ykkönen. Oulun 
sähkötyöntekijän ammattiosasto no 1 60 
vuotta 1953–2013. Oulun sähkötyöntekijän 
ammattiosasto no 1 ry, Oulu 2013

markku kuusela: Faktorianalyysi. Helsingin 
faktoriklubin historia. Helsingin faktoriklu-
bi, Helsinki 2012

inna laitolahti-jalava: Polveileva polku Yk-
köseksi: Turkulaiset sosiaalidemokraattiset 
metallityöläiset ja ammattiosastotoimin-
ta - tausta, kokemus ja käytäntö vuosina 
1949–1975. Pro gradu -työ. Turun yliopisto, 
Suomen historia 2012

pentti mäkelä: Ossin aika: palkkakysymyksiä 
ja työsuojelua Turun telakalla 1950-luvulta 
1980-luvulle. Ossi Ahokkaan säätiö, Turku 
2013

juha pikkarainen: Hävitty taistelu toimeentu-
losta ja olemassaolosta. Paperiliiton Kemi-
järven osasto n:o 84 ry. 50-vuotishistoria. 
Paperiliiton Kemijärven osasto n:o 84, Kemi-
järvi 2013.

jani oravisjärvi: Ammattiyhdistyksen historiik-
ki. Turun kaupungin toimistoalan henkilös-
tö, Turku 2013

marko partanen: Henki: ammattiyhdistystoi-
mintaa brankkarihengessä Vantaalla. Van-
taan palomiesyhdistys, Vantaa 2013

anni rinne: Keski-Suomen poliisien yhdistys ry. 
Paikallisyhdistyksen nuoruusvuodet 1928–
1945. Pro gradu -työ. Jyväskylän yliopisto, 
Suomen historia 2012

markku silvennoinen: SuPer 1988–2010: lähin 
hoitaja - tärkein hoitaja! Suomen lähi- ja 
perushoitajaliitto SuPer ry. Helsinki 2012

salla Tenkanen ja pekka kuosmanen (toim.): 
Torvimiehistä putkimiehiksi. Putkimiesten 
ja eristäjien ay-taivalta 100 vuotta. Turun 
putkimiesten ja eristäjien osasto 391, Turku 
2012

Työväen urheiluseurojen historiikit
stig Bäcklund: Isnäs Start Vår Idrottsförening 

1927–2012. Idrottsföreningen Isnäs Start, 
Isnäs 2012

Hannu itkonen, nevala arto: Tarmon taipa-
le: Varkauden Tarmon sata vuotta urheilun 
ja liikunnan yleisseurana 1912–2012. Varka-
uden Tarmo, Varkaus 2012

eevi kaasinen: Liikkeen harmonia: naisvoimis-
telua runon siivin. Into, Helsinki 2012

mikko mäkinen: Persoonallinen palloseura: 
Jyväskylän Seudun Palloseuran viisi vuosi-
kymmentä. Jyväskylän Seudun Palloseura, 
Jyväskylä 2012

johanna paukku: Vihtavuoren Pamaus 
1934–2013: tapaustutkimus urheiluseuran 
toimijakentän muutoksesta. Pro gradu -työ. 
Jyväskylän yliopisto, liikunnan yhteiskunta-
tieteet 2013
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Benjamin pirkkiö: Työväentalolta urheiluaree-
noille. Rovaniemen Reippaan historia vuo-
desta 1907. Rovaniemen Reipas, Rovaniemi 
2012

sakari selin: TUL Suomen ja työväen asialla. 
Demokraattinen Sivistysliitto, Helsinki 2012

kimmo suomi: Elämä on yhtä rientoa: Säynät-
salon Riento 90 vuotta. Säynätsalon Riento, 
Jyväskylä 2012

seppo Telenius: Harjavallan Haka ry vuosina 
1963–2012: voimanoston huippuvuodet 
1987–1994 sekä vilkasta junioritoimintaa 
1964–1994 ja 1997–2006. Seppo Telenius, 
Harjavalta 2013

Tero Tuomisto: Kunnon kisa: Pukinmäen Kisa 
30 vuotta. Työväen sivistysliiton Helsingin 
opintojärjestö, Helsinki 2012

kati airosmaa: Viisi vuotta viisaampi? tarinoita 
nuorten musiikinopettajien kehityspoluilta. 
Tampereen yliopisto, 2012

andreas Fagerholm: Socialdemokrati, nylibera-
lism och grön politik: en komparativ studie 
av den västeuropeiska socialdemokratins 
ideologiska vägval 1970-1999. Åbo Akade-
mi, 2013

jarkko Haapanen: Adaptation to world trends: 
a rereading of the May Fourth Movement 
radicalization. Jyväskylän yliopisto, 2013

jari Helminen: Päämääränä sosiaalialan am-
mattilaisuus: sosiaaliohjaajien näkemyksiä 
ammattialasta ja alan tulevaisuuskuvasta. 
Lapin yliopisto, 2013

Taina Huttunen: Pitkä tie Pohjois-Karjalasta 
Arkadianmäelle: naisten edustajaehdokkuu-
det ja naiskansanedustajien kouliintumishis-
toria 1907-1999. Itä-Suomen yliopisto, 2012

elsi Hyttinen: Kovaa työtä ja kohtalon oikkuja: 
Elvira Willmanin kamppailu työläiskirjal-
lisuuden tekijyydestä vuosisadanvaihteen 
Suomessa. Turun yliopisto, 2012

kalevi Hölttä: Toimintaoikeudet ja työtaistelu-
vapaus: valtiosääntöoikeudellinen tutkimus 
poliittisista perusoikeuksista ja työtaistelu-
vapaudesta perusoikeutena. Turun yliopisto, 
2012

paul jonker-Hoffrén:  The Finnish Paper Wor-
kers’ Union at a crossroads: labor union rep-
resentativeness in a changing environment, 
1980–2008. Turun yliopisto, 2012

juha järvinen: Muotoiltu ideologia: auto-
muotoilu poliittisen järjestelmän välineenä 
DDR:ssä 1949-1990. Aalto-yliopisto, 2012

marjo kamila: Katsojana ja katsottuna: opetta-
jan kontrolloitu ulkoasu.  Jyväskylän yliopis-
to, 2012 

elina katainen: Vapaus, tasa-arvo, toverillinen 
rakkaus: perheen, kotitalouden ja avioliiton 
politisointi suomalaisessa kommunistisessa 
liikkeessä ennen vuotta 1930. Helsingin yli-
opisto, 2013

lauri kokkinen: Työntekijät julkisten sairaaloi-
den rakennemuutostarpeiden synnyttäjinä 
ja rakennemuutosten seurausten kokijoina. 
Tampereen yliopisto, 2012

ossi korkeamäki: Essays on labour demand 
and wage formation. Helsingin yliopisto, 
2012

eerika koskinen-koivisto: A greasy-skinned 
worker : gender, class and work in the 20th-
century life story of a female labourer. Uni-
versity of Jyväskylä, 2013

Tommi kotonen: To write a republic: American 
political poetry from Whitman to 9/11. Jy-
väskylän yliopisto, 2012

kari kulovaara: Euroopan ammatillinen yhteis-
järjestö EAY ja strategiset valinnat: identi-
teetit, ideologiat ja diskurssit. Jyväskylän 
yliopisto, 2012

mari käyhkö: Siivoojaksi oppimassa: etnogra-
finen tutkimus työläistytöistä puhdistuspal-
velualan koulutuksessa. Joensuun yliopisto, 
2012

liisa lähteenmäki: Keskusteluja vuokratyöstä:  
vuokratyön diskursiivinen rakentuminen 
Suomessa. Turun yliopisto, 2013

kimmo mäki: Opetustyön ammattilaiset ja 
mosaiikin mestarit: työkulttuurit ammatti-
korkeakouluopettajan toiminnan konteksti-
na. Jyväskylän yliopisto, 2012

Vuosina 2012–2013 ilmestyneitä työväestöä ja 
työväenliikettä käsitteleviä väitöskirjoja
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pertti nurminen: Aatteesta ammatiksi - puo-
luetyötä ja punapääomaa: Julius Nurmisen 
ja Anna Haverisen (ent. Nurminen) elämä ja 
toiminta työväenliikkeen järjestöaktiiveina 
1900-luvun alkukymmeninä. Helsingin yli-
opisto, 2013

Fredrik petersson: ”We are neither visionaries 
nor Utopian dreamers” : Willi Münzenberg, 
the League against Imperialism, and the 
Comintern, 1925–1933. Åbo Akademi, 2013

kaj Tapani raiskio: Henkilöstön johtaminen 
Valkeakosken tehdasyhteisössä Rudolf ja 
Juuso Waldenin aikakaudella 1924–1969. 
Jyväskylän yliopisto, 2012

petteri raito: Toimittajien ja keskijohdon ko-
kemukset ja selviytyminen työttömyydessä 
1990-luvun alkupuolen laman aikana : am-
mattiryhmiä vertaileva pitkittäistutkimus. 
Helsingin yliopisto, 2012

Tiina ristikari: Finnish trade unions and immi-
grant labor. Tampereen yliopisto, 2012

anita saaranen-kauppinen: Käsitykset sosiaa-
lisista taidoista tekniikan alalla. Itä-Suomen 
yliopisto, 2012

Tytti steel: Risteäviä eroja sataman arjessa. 
Helsingin yliopisto, 2013

Teemu Turunen: Työorientaatiot muutokses-
sa? : suomalaisten palkansaajien työhön ja 
organisaatioon sitoutuminen sekä työhön 
kohdistuvat odotukset eurooppalaisessa 
vertailussa. Helsingin yliopisto, 2012

päivi uljas: Hyvinvointivaltion läpimurto: pien-
viljelyhegemonian rapautumisen, kansalais-
liikehdinnän ja poliittisen murroksen keski-
näiset suhteet suomalaisessa yhteiskunnassa 
1950-luvun loppuvuosina. Helsingin yliopis-
to, 2012
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työväenperinne ry:n asettama palkinto-
raati valitsee vuosittain parhaan työväen-

tutkimuksen. Vuorovuosina palkinnon saavat 
harrastajatutkijat ja ammattitutkijat. Nyt oli 
vuorossa parhaan harrastajatutkijan kirjoitta-
man teoksen valinta vuoden 2011–2012 työ-
väenaiheisesta kirjasadosta.

Työväentutkimus -palkintoraadin tehtävä 
ei ollut helppo, koska aihepiirien erilaisuus 
ja monipuoliset näkökulmat tekivät teoksi-
en paremmuusjärjestykseen laittamisen vai-
keaksi. Tänä vuonna palkintoraati päätyi lo-
pulta valitsemaan kaksi teosta parhaimmiksi 
harrastajatutkijoiden tekemiksi julkaisuiksi. 
Palkinnot jaettiin Työväenperinnepäivänä 
Työväenliikkeen kirjastossa 5.3.2013. Perin-
teiseen tapaan palkinnon saajat esittelivät ti-
laisuudessa tutkimustensa sisältöä.

Palkitut teokset ovat hyvin erilaisia mutta 
molemmat hyvin ansiokkaita. Työsuojelu-
valtuutettuna toimineen Pertti Vuorion teos 
Koverharin raudan- ja teräksentekijöiden historia 
1961–2011 (Koverharin Metallityöntekijäin 

ammattiosasto, Hanko 2011) piirtää karun 
kuvan rakennemuutosten Suomesta. Rau-
dansulattamon ja terästehtaan vaarallisuus ja 
vuorotyön ongelmat tulevat karheasti esiin. 
Vuorio kertoo siitä, että työolot olivat todella 
surkeat aina 1980-luvulle asti ja siitä, kuinka 
kauheita työtapaturmia sattui rauta- ja teräs-
työläisille.

 Oman höysteensä tuovat pienet muisti-
kuvat suomen- ja ruotsinkielisten erilaisista 
tavoista ja näiden työntekijäryhmien jän-
nitteistä. Hyvä esimerkki on tilanne, jossa 
Pohjois-Karjalasta saapunut pyytää rannikko-
ruotsalaista saunaan. Rannikkoruotsalainen 
loukkaantuu, sillä hän epäilee isännän vihjaa-
van vieraan olevan pesun tarpeessa. Ruotsis-
sa työskennelleet suomenkieliset työntekijät 
loivat siltaa kieliryhmien välille. He vaativat 
myös parempia työoloja, joihin olivat Ruot-
sissa tottuneet.

Kirja kertoo myös naisten tulosta raudan- 
ja terästeollisuuden työntekijöiden joukkoon. 
Ammattiyhdistystoiminnan karu arki tuli 

koverharin tehtaan karut työolot ja huutolaislasten 
elämä – parhaat työväentutkimukset vuonna 2013

työVäen PerinnelAitokset

TYöväENPEriNNE – ArbETArTrADiTioN rY

Vuoden Työväentutkimus-palkintojenjakotilaisuus 5.3.2013. Vas. Timo Soukola, Jouko Halmekoski 
ja Tapio Bergholm. Oik. Pertti Vuorio. Kuvat: Työväenliikkeen kirjasto



94 työväentutkimus vuosikirja 2013

esiin siinä, kuinka helposti työntekijöitä irti-
sanottiin ammatillisen aktiivisuuden vuoksi 
ja kuinka luottamusmiehen tehtävään suostu-
neelta ansiot putosivat vielä 1970-luvulla.

 Toisen palkitun, Jouko Halmekosken 
teoksen nimi Orjamarkkinat - Huutolaislasten 
kohtaloita Suomessa (Ajatus Kirjat, Helsinki 
2011) pysähdyttää. Onko Suomessa ollut vie-
lä 1900-luvulla orjamarkkinoita? Halmekoski 
kuvaa aikaa, joka on vielä monen muistissa. 
Tekijä on haastatellut ja kerännyt suullista 
perimätietoa huutolaislapsista ja muokannut 
aineistostaan tiiviin teoksen. Halmekoski on 
onnistuneesti valinnut kirjaansa 25 pienois-
elämäkertaa.

Halmekosken tarinat ovat pääosin kerto-
muksia siitä, miten on päädytty vaikeuksien 
kautta voittoon. Ne, joille on käynyt vielä 
huonommin, eivät ymmärrettävistä syistä ole 

kokemuksiaan halunneet jakaa. Huutolais-
lasten kertomukset valaisevat armottomasti 
suomalaisen köyhyyden, yhteiskunnallisen 
julmuuden ja isäntäväkien tylyyden historiaa. 
Kuva ei ole aivan mustavalkoinen, koska ta-
rinat sisältävät myös selviytymisen ja armeli-
aisuuden esimerkkejä. Halmekosken teos ku-
vaa, kuinka lainsäädännön muutokset hyvin 
hitaasti muuttivat maalaiskuntien tapoja jär-
jestää kunnan vastuulle tulleiden lasten elatus 
ja hoito.

Palkintoraadin työskentelyyn osallistuivat 
valt.tri Arja Alho, dosentti Marjaliisa Hentilä, 
tutkija Joni Krekola, dosentti Timo Soukola 
ja fil.tri Päivi Uljas. Raadin puheenjohtajana 
toimi dosentti Tapio Bergholm ja sihteerinä 
Raija Kangas.    

Tapio Bergholm 
dosentti, Helsingin yliopisto

kansainvälistä tutkimusta kotityöntekijöistä

TYöväEN ArKisTo

Kansainvälinen työväen- ja sosiaalihistorian 
ITH-konferenssi Linzissä, Itävallassa, käsit-
teli tänä vuonna kotityöntekijöiden (domestic 
workers, aiemmin kotiapulaiset) historiaa eri 
aikoina ja eri maanosissa. Heidän asemansa 
on kaikkina aikoina tavalla tai toisella liittynyt 
siirtolaisuuteen. On siirrytty maalta kaupun-
kiin, maasta toiseen ja myös mantereelta toi-
selle. Vaurastuneet yhteiskunnat palkkasivat 
maatalousvaltaisten maiden väestöä, ja nykyi-
sin kehitysmaista tulevia. Kun sata vuotta sit-
ten Yhdysvaltain ja Kanadan kotiapulaiset tu-
livat Euroopasta, mm. Irlannista ja Suomesta, 
niin nykyisin he ovat pääasiassa filippiiniläi-
siä. Siirtomaissa kohdemaan asukkaat ja alku-

peräisväestö tekivät kotityöt. Nykyisin slove-
nialaiset käyvät koti- ja hoivatyössä Italiassa, 
ukrainalaiset Puolassa ja puolalaiset Saksassa, 
intialaiset ovat Etelä-Afrikassa ja arabimaissa 
ja filippiiniläiset Japanissa ja kaikilla maailman 
mantereilla. Väestön ikääntyessä kotityöhön 
kuuluu enenevässä määrin vanhusten hoitoa.

Mielestäni tänä vuonna seminaarin tie-
teellinen taso oli poikkeuksellisen korkea. 
Se johtui osin siitä, että ensimmäistä kertaa 
konferenssin yhteydessä aiheesta väitöskirjaa 
tekevät pitivät omia sessioita ja yleisöesitel-
miä. Kommentoijina olivat alan professorit 
eri puolilta maailmaa.
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ITH pitää ensi vuonna 50. konferenssin-
sa, jonka aiheena on pakkotyön eri muodot. 
Aihetta käsitellään historiallisesti ja globaalisti 
niin maataloudessa, teollisuudessa, palvelu-
sektorilla kuin seksiteollisuudessakin. Seuraa-
va, vuoden 2015 konferenssi pidetään ensim-
mäistä kertaa Linzin ulkopuolella, Berliinissä. 
Professorit Josef  Ehmer ja Andreas Eckert 
valmistelevat sitä aiheesta työ ja ei-työ. Tämä 
kokous pohtii sitä, miten työ määritellään, 
kun kaikki työ ei välttämättä olekaan palk-
katyötä. Vuonna 2016 konferenssi on jälleen 
Linzissä, ja vuonna 2017 Gentissä.

ITH:n organisaatiota muutettiin siten, 
että konferenssin presidentille, joka on vielä 
vuoden ajan Berthold Unfried Wienistä, tuli 
kolme varapresidenttiä: Susan Zimmermann 
Budapestista, Marcel van der Linden Ams-
terdamista ja David Meyer Wienistä. Konfe-
renssin yhteydessä jatketaan väitöskirjan teki-
jöiden tapaamisia.

marjaliisa Hentilä 
erikoistutkija, Työväen Arkisto

kansa-yhtymän arkistoaineisto tallennettu  
työväen Arkistoon

Vakuutusyhtiö Kansan (1919–1994) vaiheri-
kas menneisyys on taltioitu nyt Työväen Ar-
kistoon. Vuoden 2013 aikana järjestetty arkis-
tomateriaali kattaa koko Kansan elinkaaren. 
Vuonna 1919 perustettiin Paloapuyhdistys 
Tulenturva, josta Kansa-yhtymäksi kasvaneen 
yhtiön tarina sai alkunsa. Tulenturva syntyi 
kansakunnan jakautumisen vanavedessä Ku-
lutusosuuskuntien Keskusliiton ja Osuustuk-
kukaupan (OTK) suojissa. Taustalla oli tarve 
vakuuttaa työväen osuuskauppojen tavaralii-
kenne ja kiinteistöt, kun ns. puolueettomat 
ja työväen osuuskaupat eivät mahtuneet enää 
saman vakuutusyhtiön alle. Vuonna 1922 

luotiin Tulenturvan rinnalle henkivakuutus-
toimintaa harjoittamaan Vakuutusosakeyhtiö 
Kansa. Toiminta-ajatuksena oli turvata vähä-
varaisen väestön vakuutustarpeet. Tulenturva 
ja vakuutusosakeyhtiö Kansa yhdistyivät kan-
sojen liitoksi vuonna 1928. Palo- (myöhem-
min Vahinko-) ja Henki-Kansaksi kutsutut 
yhtiöt jakoivat samat hallintoelimet. 

Kansan toiminta laajeni vuosien myötä 
kattamaan monenlaista vakuutustoimintaa 
mm. eläkevakuutuksesta jälleenvakuutuk-
seen. Autoliikenteen vilkastuminen synnytti 
tarpeen myös auto- ja liikennevakuuttamisel-
le. Keskeiset toimijat Kansassa olivat piiri- ja 

”Olemme työntekijöitä ja siksi meillä on 
oikeuksia”, totesi Tansaniasta kotoisin oleva 
Vicky Kanyoka Linzissä. Hän on vuosia toiminut 
kotityöntekijöiden aseman parantamiseksi Af-
rikassa. Hän edustaa Afrikkaa alan verkostossa, 
International Domestic Workers´ Network, jon-
ka aloitteesta vielä tänä vuonna perustetaan 
maailmanlaajuinen ammatillinen kattojärjestö. 
Vicky Kanyoka puhui vuonna 2011 järjestetystä 
ILO:n kokouksesta, joka hyväksyi alalle sopi-
muksen numero 189. Se määrittelee kotityön-
tekijöille minimityöehdot. Tähän mennessä 11 
maata on ratifioinut sopimuksen.  
Kuva: Marjaliisa Hentilä.
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tarkastusasiamiehet, jotka hankkivat asiak-
kaita ja raportoivat alueensa vakuutusoloista 
matkakertomuksissaan. Sisäisestä tiedotuk-
sesta vastasivat jäsenkirjeiden lisäksi vuosien 
varrella useat eri lehdet, pitkäaikaisimpana 
juuri asiamiehille suunnattu Asiamies-lehti.  

Kansa suuntautui jälleenvakuutustoimin-
nassa toden teolla ulkomaille 1970-luvun 
lopulta lähtien. Ulkomaantoimintaa hoita-
maan perustettiin Bermudalle tytäryhtiöksi 
Kansa International Insurance Company 
Ltd. 1980-luvun alussa Kansalla oli toimis-
toja Lontoossa, Montrealissa, Torontossa, 
Evanstonissa, Houstonissa, Princetonissa, 
México Cityssa ja Honkongissa.  Ruotsalai-
sen vakuuutusyhtiö Folksamin ja norjalaisen 
Samvirken kanssa perustettiin Lontooseen 

Muistitiedon tähdenvälejä

yhteinen jälleenvakuutusyhtiö, Folksam UK. 
Kansa-yhtymän tarina päättyi konkurssiin 
vuonna 1994. Niin Kansan alkuvaiheet kuin 
myöhempien aikojen ekspansiivinen levittäy-
tymispolitiikka ulkomaille 1970-luvun lopul-
ta alkaen on tallentunut mm. pöytäkirjoihin 
ja kirjeenvaihtoon. Henkilöiden mukaan 
järjestetysta aineistosta mm. toimitusjohta-
ja Erkki Pesosen matkaraportit ja muistiot 
1970-1980-luvuilta valottavat myös näitä kas-
vun vuosia. 

Osa Työväen Arkiston järjestämästä ai-
neistosta on luvanvaraista. Aineisto sisältää 
pöytäkirjoja, kirjeenvaihtoa, tilikirjoja, tilasto-
ja, asiamiesluetteloita, lehtiä, tiedotteita, leh-
tileikkeitä, kuvia, mainospainatteita, ohjeita 
henkilökunnalle, matkaraportteja ulkomailta, 
toimintakertomuksia ja monenlaista muu-
takin mielenkiintoista aineistoa. Tervetuloa 
tutkimaan. 

iris olavinen  
tutkimussihteeri, Työväen Arkisto

Ville Kivimäen teos suomalaissotilaiden her-
moista v. 1939–45 osoitti viimeistään, että 
Työväen Muistitietotoimikunta (TMT) on 
onnistunut kertomatiedon hakujärjestelmän 
uudistamisessa. Vaikka rintamakertomuksia 
ei aikanaan noteerattu työväen muistitiedon 
piiriin, kirjoittaja on onnistunut poimimaan 
kokoelmista tähdellistä rintamamiehen koke-
mustietoa. Ilman sähköistä hakua tiedonjyvä-
set olisivat tuskin seuloutuneet. 

Kertomakokoelmien asiahaun siirtäminen 
edistyy odotetunlaisesti. Uusin aineisto siir-
retään suoraan pdf-tallenteiksi, ja arkiston 

uusille kotisivuille on valmistumassa muisti-
tiedon hakua varten uusi lomake. Keräelmi-
en kokonaismääräksi on vahvistunut 6722 
muistelmaa. Itse paperisia kertomuksia uhkaa 
turmeltuminen, minkä takia puolen tusinaa 
yhteensä 416 muistitietosidoksesta on ollut 
käyttökiellossa. Sivut ovat irti tai teksti on ku-
lumassa erottumattomiin. Siksi digitalisoin-
nilla on kiire ja siihen on panostettava. Kesän 
2013 aikana saatiin paljon käytetty Ida Kark-
keen kokoelma sähköiseen muotoon.   

Sähköiseen tutkimuskäyttöön valmistuu 
myös usean vuoden projektina 200 metalli-

Kansa käytti mainoksessaan vuonna 1977 työvä-
enhenkistä kuvastoa: tehtaanpiippuja ja työväkeä. 
Kuva: Työväen Arkisto.
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alan luottamushenkilön haastattelusarja, joka 
on tehty 1970–80-luvuilla. Haastatteluista 
selviää paljon uutta oheistietoa 1900-luvun 
alkupuoliskon oloista ja tapahtumakuluista. 
Pääasiallisena tallennuskohteena on vuoden 
aikana ollut STS-killan kanssa yhteistyössä 
tehty Työväen Säästöpankin virkailijoiden 
haastattelusarja asiakaspalvelumuistoista. 

rautatievirkamiesliiton historia nyt myös kuvina

Työväen Arkiston ammattiliittoarkistot täy-
dentyivät Rautatievirkamiesliiton arkistolla 
vuonna 2011.  Rautatievirkamiesliiton arkisto 
täydentää Arkiston entuudestaan laajaa rau-
tateillä työskennelleiden ammattijärjestöjen 
määrää. Rautatievirkamiesliiton pitkästä his-
toriasta kertoo sen ensimmäisen edeltäjäyh-
distyksen perustamisvuosi 1873, vaikkakin 
yhdistyksen ammattijärjestöluonne täsmentyi 
vasta 1900-luvun ensimmäisellä vuosikym-
menellä.

Rautatievirkamiesliitto on rautatiealalla 
työskentelevien toimihenkilöiden ammatti-
järjestö ja liiton jäsenet työskentelevät erilai-
sissa tehtävissä VR:n palveluksessa, esimer-
kiksi liikenteenohjauksessa, lipunmyynnissä 
ja asiakaspalvelukeskuksessa sekä erilaisissa 
hallinto- ja toimistotehtävissä. Rautatievirka-
miesliitto on ollut usean eri keskusjärjestön 

jäsen ja vuodesta 1999 liitto on kuulunut 
SAK:hon.

Rautatievirkamiesliiton arkisto avautui tut-
kijoiden käyttöön viime vuonna, ja nyt myös 
liiton kuva-arkisto on avautumassa tutkijoil-
le. Rautatievirkamiesliiton valokuva-arkisto 
on laajuudeltaan alle kymmenen hyllymetriä. 
Valokuvat painottuvat ajallisesti 1900-luvun 
loppupuolelle, mutta vanhimmat kuvat sijoit-
tuvat 1800-luvun loppuun. 

Valokuva-arkisto kuvaa pääasiassa liiton ja 
sen toimihenkilöiden toimintaa, mutta mie-
lenkiintoinen sivujuonne on kyseisen kuva-
arkiston rautateihin liittyvä aineisto. Rautatie-
kuvat kuvaavat eri rautatieasemia, kalustoa ja 
rautatietyön arkea 1900-luvun alkupuoliskol-
la. Kuvissa on mm. useita eri höyry-, diesel- ja 
sähkövetureita. Enemmistö kuvista on otettu 
aikoinaan liiton jäsenlehden käyttöön.  

Vasemmalla perinteinen muistitietosidoksen 
sisältösivu. Oikealla saman keräelmän tiedot 
sähköiseen hakujärjestelmään syötettynä. 
Avohakua käyttämällä kiinnostava muistitieto-
keräelmä on helppo poimia tutkittavaksi. Kuva: 
Työväen Arkisto.
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Rautatievirkamiesliiton kuva-arkisto jär-
jestetään vuoden loppuun mennessä ja ensi 
vuonna valikoitu osa arkistosta digitoidaan 
ja laitetaan yleisön nähtäville Arjenhistoria.fi 

Tavarajunaveturi 
Tk3, ”Pikku-Jumbo”, 
Hakaniemessä. 
Kyseistä veturimallia 
valmistettiin vuosina 
1927-1953.  Kuva: 
Työväen Arkisto.

iAlHi:n vuosikokous Budapestissä

IALHI:n (International Association of  La-
bour History Institutions)  44. vuosikokous 
pidettiin 25.– 28.9. 2013 Budapestissä. Ko-
kouksen järjestäjänä toimi Open Society Ar-
chives (OSA), joka on osa Central European 
Universityä. Kokous pidettiin yliopiston ti-
loissa. Kokouksen osallistujat tulivat valtaosin 
Euroopasta. Suomesta mukana olivat Työvä-
en Arkiston johtaja Petri Tanskanen ja tutki-
ja Hanna Jäntti. Myös Lenin-museon johtaja 
Aimo Minkkinen osallistui kokoukseen.

OSA on arkisto, jonka kokoelmat sisältävät 
materiaalia entisistä Itä-Euroopan kommunis-
timaista ja Neuvostoliitosta.  Arkistossa on 
muun muassa Radio Free Europen aineistoa, 
samizdat -kulttuurin tuotteita sekä Balkanin 
1990-luvun sotia koskevaa materiaalia. Koko-
uksen osanottajille järjestettiin tutustumiskier-
ros OSA:n arkistomakasiineihin.

Aluksi pidetyssä yleiskokouksessa IALHI:n 
uudeksi pääsihteeriksi valittiin belgialaisesta 
Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 
(Amsab-ISG) -instituutista Geert van Goet-

hem. Hän ei päässyt paikalle Budapestiin, 
mutta hänen tervehdyspuheensa kuultiin ko-
kouksessa.

Vuosikokouksen teemana oli ”Sosiaalihis-
toriallisten arkistojen avautuminen – Uudet 
teknologiat ja metodit”. Ensimmäisenä ko-
kouspäivänä kuultiin IALHI:n jäsenorgani-
saatioiden esitelmiä heidän instituuttiensa 
viimeaikaisista projekteista. Toisena päivänä 
panelistit esitelmöivät kokoelmapolitiikan ja 
tutkimuksen kiinnostuskohteiden yhteydestä 
toisiinsa, sosiaalihistoriallisen datan uudelleen 
käytöstä tutkimuksessa, elämänkertojen doku-
mentoinnista sosiaalihistoriaa varten ja kylmän 
sodan historian uudelleen kirjoittamisesta.

Esitelmien kuuntelun lisäksi kokousvierail-
le järjestettiin vaihtoehtoinen kävelykierros 
Budapestissä, retki sosialistiseen patsaspuis-
toon ja vierailu Széchényi-kylpylään.

petri Tanskanen  
arkistonjohtaja, Työväen Arkisto

-portaaliin. Kuvat ovat myös tutkijoiden käy-
tössä Työväen Arkiston tutkijasalissa.

pete pesonen  
tutkimussihteeri, Työväen Arkisto
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Valtionapuarkistot säästöpaineessa

valtionapuarkistojen lakia ollaan uudistamassa ja säästöpaineet ovat tuo-
neet keskusteluun melko perustavanlaatuisia kysymyksiä. Kuinka paljon 
yksityisarkistot saavat vastaisuudessa päättää omasta toiminnastaan ja 
minkälaisia aineistoja arkistoissa voidaan ottaa vastaan ja säilyttää?

KANsAN ArKisTo

Lakisääteistä valtionapua saavien arkistojen 
asema on uhattuna.  Kansallisarkisto on osana 
tulossopimustaan opetus- ja kulttuuriminis-
teriön kanssa parhaillaan laatimassa valtion-
apuarkistojen toiminnan kokonaisselvitystä. 
Tämä toimii pohjatyönä OKM:ssa valmisteilla 
olevalle valtionapulain uudistamiselle. Seuraa-
ko tästä, että nykyisessä taloudellisessa tilan-
teessa yksityisarkistojen* resursseja olennai-

sesti leikataan ja monipuolisen lähdeaineiston 
tallentuminen tulevaisuuden historiantutki-
muksen käyttöön on vaarassa?

Laki yksityisarkistojen valtionavusta tuli 
voimaan vuonna 1975. Vuodesta 1981 valti-
onapujen myöntäminen ja siihen liittyvä val-
vonta siirtyi opetusministeriöltä valtionarkis-
tolle, nykyiselle Kansallisarkistolle.  Aluksi 
valtionavun piiriin tuli viisi arkistoa. Joukossa 

Työväen Arkiston henkilökunnassa tapahtui 
vuoden 2013 aikana muutoksia, kun arkiston 
työntekijöistä jäivät ansaitulle eläkkeelle Ulla 
Tapiovaara-Harf, Pekka Kalliokoski sekä Tel-
lu Laukkanen.

Viime vuosina pääsääntöisesti osuus-
toimintaliikkeen aineiston järjestämisestä 
vastannut KTM Ulla Tapiovaara-Harf  siir-
tyi 1.6.2013 nauttimaan eläkepäivistään. 
Tapiovaara-Harf  tuli arkiston palvelukseen 
vuonna 1986 aluksi projektityötehtäviin ja 
sitten vuonna 1991 vakinaiseen työsuhtee-
seen. Hänen työtään jatkamaan valittiin pro-
jektitöissä tähän saakka toiminut FM Hanna 
Jäntti.

Pekka Kalliokoski siirtyi Työväen Arkiston 
palkkalistoille erikoistutkijaksi vuoden 2010 
alusta, kun Ammattiyhdistysarkisto fuusi-

Muutoksia työväen Arkiston henkilökunnassa

oitiin Työväen Arkiston yhteyteen arkiston 
muuttaessa uusiin toimitiloihin Sörnäisten 
rantatielle. Ennen fuusiota Kalliokoski toimi 
Ammattiyhdistysarkiston johtajana marras-
kuusta 1985 vuoden 2009 loppuun saakka. 
Kalliokoski jäi eläkkeelle 1.8.2013. Hänen 
työtään SAK:n arkiston järjestämisessä jatkaa 
FM Henrik Lyra.

Työväen Arkistossa toimistosihteerinä 
toiminut Tellu Laukkanen jäi puolestaan 
eläkkeelle 1.10.2013. Laukkanen aloitti työs-
kentelyn Työväen Arkistossa vuonna 1997. 
Laukkasen työtehtäviin kuului toimistosih-
teerin tehtävien lisäksi arkiston päivystyspal-
veluiden järjestäminen. Hänen tilalleen toi-
mistosihteeriksi on valittu Tiina Vesa.

mikko kosunen 
erikoistutkija, Työväen Arkisto
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olivat jo tuolloin Työväen Arkisto ja Kansan 
Arkisto. Myöhemmin arkistojen määrä kasvoi 
ja nykyään yksityisiä arkistoja on 11 kappaletta. 
Uudistettu laki yksityisten arkistojen valtion-
avusta (1006/2006) tuli voimaan vuonna 2007 
ja sen mukaan pysyväisluonteinen valtionapu 
voi olla enintään 80 % arkiston hyväksytyistä 
henkilöstö-, kiinteistö- ja toimintamenoista.
Arkistolaitos ohjaa ja valvoo yksityisten val-
tionapua saavien arkistojen toimintaa ja myön-
tää niiden toimintaan valtion talousarviossa tä-
hän tarkoitukseen osoitetut määrärahat, jotka 
tulevat ensisijaisesti tieteen edistämiseen osoi-
tetuista veikkauksen ja raha-arpajaisten voitto-
varoista. Avustukset myönnetään hakemusten 
perusteella ja Kansallisarkisto valvoo raho-
jen käyttöä vuosittaisten tiliselvitysten avulla. 
Kansallisarkisto on seurannut arkistojen toi-
minnan laatua, laajuutta ja tuloksellisuutta ar-
kistoilta vuosittain kerätyillä tunnusluvuilla ja 
htv-seurannalla, jossa seurataan puolen tunnin 
tarkkuudelle arkistoissa suoritetut työtehtävät.  

Yksityiset keskusarkistot ry (Yka) huolestui 
valtionapuarkistojen toiminnan kokonaisselvi-
tyksen tulkinnoista ja laati oman vastineensa 
opetusministerille. Vastineessa kyseenalais-
tettiin kokonaisselvityksessä käytettyjä mitta-
reita, joissa mm. yksityisarkistoille tyypilliset 
erityisaineistot, kuten valokuvat ja julisteet, on 
jätetty kokonaan vertailun ulkopuolelle. Tämä 
on omiaan heikentämään yksityisarkistojen tu-
loksellisuutta. Yksityisarkistojen vertaaminen 
viranomaisarkistoihin ei voi olla lähtökohta 
ja Yka esittikin kannanotossaan, että vertai-
lua tehtäisiin vain arkistolaitoksen yksityisar-
kistojen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, 
hankintaan, järjestämiseen, säilyttämiseen ja 
käytön edistämiseen käytettyihin resursseihin. 

Ykan omien laskelmien mukaan vuonna 
2011 hyllymetrin säilytyskustannukset julkisel-
la rahoituksella Ykan jäsenarkistoissa olivat 64 
euroa kun taas arkistolaitoksessa kustannukset 

kohosivat 110 euroon. Viitteitä yksityisarkis-
tojen tehokkuudesta saatiin myös kansainvä-
lisestä evaluoinnista vuonna 2006. Niin ikään 
kansainvälinen vertailu osoitti yksityisarkisto-
jen olevan kustannustehokkaita ja puhui ny-
kyisen rahoitusmallin puolesta.

Yksityisarkistoille (erotuksena viranomais-
arkistoihin) on ominaista, että luovutetut ai-
neistot tulevat arkistoon järjestämättöminä ja 
vaativat runsaasti työtä ennen käyttöönottoa. 
Yhtenä arkistojen säästölääkkeenä onkin esi-
tetty, että arkistot ottaisivat jatkossa vastaan 
ainoastaan järjestettyä aineistoa. Kokemukses-
ta voisi sanoa, että harvalla työväenliikkeen ja 
kansalaisjärjestöjen piirissä toimivalla yhdis-
tyksellä ja henkilöllä on taloudellisia resursse-
ja rahoittaa aineiston järjestämisprojektia tai 
vastaavasti ammattitaitoa, osaamista ja aikaa 
kyseisen työn tekemiseen.  Oma lukunsa ovat 
jo toimintansa lopettaneet yhdistykset. Kuka 
ottaisi vastuun niistä?

”Sen lauluja laulat kenen leipää syöt” -aja-
tuksen mukaan julkisen rahoituksen varjolla 
puututtaisiin yksityisten arkistojen perusperi-
aatteisiin.  Arkistojen järjestäminen määritel-
lään Kansan Arkistoa ylläpitävän Yhteiskun-
nallisen Arkistosäätiön säännöissä arkiston 
perustehtäväksi.  Jos julkisella rahoituksella ei 
saa järjestää arkistoja, kustannussäästöä saa-
daan kyllä aikaan lyhyellä tähtäimellä, mutta 
historian- ja kulttuurintutkimukselle hinta olisi 
kallis. Varsinkaan paikallis- ja ruohonjuurita-
son kansalaisjärjestöjen arkistoja ei enää saa-
taisi talteen ja tutkimuksen piiriin. Samoin kä-
visi monelle henkilöarkistolle. Voisi kärjistäen 
kysyä, riittääkö tutkimukselle pelkkä merkintä 
lakkautettujen yhdistysten rekisterissä vai oli-
siko tarpeen saada talteen sen vielä olemassa 
oleva arkisto? Nyt tehdyt päätökset heijastuvat 
pitkälle tulevaisuuteen. Me emme välttämättä 
ole vastaamassa enää virheistämme, mutta se 
ei tee niistä sen vähäpätöisempiä.
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Yksityisten keskusarkistojen olemassaolo 
tulevaisuudessakin on ykköstavoitteemme, ja 
se takaa monipuolisen ja rikkaan lähdeaineis-
ton säilymisen tulevaisuuden tutkijoille. Pal-
veluiden kehittäminen ja arkistoaineiston saa-
tavuuden edistäminen on myös ensiarvoisen 
tärkeää, josta osoituksena yksityisarkistot ovat 
aktiivisesti toimineet Finnan kehittämisessä. 
Museoiden, kirjastojen ja arkistojen yhteinen 
järjestelmä on nähty yksityisarkistojen näky-
vyyttä lisäävänä tekijänä.  

Muistiorganisaatioista arkistot ovat vähiten 
tunnettuja. Uhka meidän olemassaolostam-
me ei saa suuria massoja liikkeelle eikä meitä 
puolustavia sukupolvia ole opetettu pienestä 
pitäen käyttämään palveluitamme. Puolusta-
jiamme olette te, historiaan ja meidän tapauk-
sessamme etenkin työväenliikkeen historiaan 
ja kulttuuriin vihkiytyneet ihmiset, jotka olette 
käyttäneet aineistojamme ja huomanneet sitä 
kautta meidän ainutlaatuisuuden ja tärkeyden. 

Olemme ehkä liian vähän mediaseksikkäitä, 
jotta meistä käytäisi raivokkaita yleisönosasto-
keskusteluja, mutta jokainen arkistoja tutkinut 
tietää, että sisällämme on monia totuuksia ja 
erilaisia maailmoja. Kaikki ne ovat säilyttämi-
sen arvoisia. Myös ne ihan pienimmät.

Toivottavasti onnistumme tavoitteissamme. 
Pelkona on, että lyhytjänteisten säästöjen seu-
raukset tulevat olemaan historiantutkimuksel-
le kohtalokkaat.  

marita jalkanen 
arkistonjohtaja, Kansan Arkisto

*yksityisarkisto = Yksityisen yhteisön tehtävien hoita-
misesta tai henkilön toiminnasta kertyneiden asiakirjojen 
kokonaisuus

Vasemmistoliiton perustamisvaiheiden keruu 
virkistää poliittista muistia

vasemmistoliiton perustamisesta on kulunut jo 23 vuotta. 
onkin aika saada talteen muistot puolueen alkuajoilta. 
Kansan Arkisto käynnistää keruun syksyllä 2013.

Vasemmistoliitto perustettiin vapun alla 
1990. Alustava suunnittelutyö uuden puolu-
een perustamiseksi alkoi kuitenkin jo vuon-
na 1987. Keväällä 1989 suunnitelmat ottivat 
askeleen eteenpäin, kun Helsingin Kulttuu-
ritalolla järjestettiin laaja vasemmistolainen 

aatteellis-poliittinen keskustelutilaisuus Va-
semmistofoorumi Ranskan vallankumouk-
sen ihanteiden – vapauden, veljeyden ja ta-
sa-arvon – hengessä. Vallankumouksesta oli 
tuolloin kulunut 200 vuotta. 

Kansan Arkiston työntekijät noutamassa hen-
kilöarkistoluovutusta Lydia Arppen kotitalosta 
vuonna 1989.  Kuvaaja: Leena Koskinen. Kuva: 
Kansan Arkisto.
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Vuotta myöhemmin, keväällä 1990, oli 
edessä kumous Suomen puoluekartalla. Suo-
men kansan demokraattinen liitto (SKDL), 
Suomen kommunistinen puolue (SKP) 
ja Suomen naisten demokraattinen liitto 
(SNDL) sulauttivat toimintansa uuteen puo-
lueeseen, Vasemmistoliittoon. Järjestöjen yh-
teisesti nimittämä ”johtoseitsikko” valmisteli 
perustavaa kokousta yhdessä noin satahenki-
sen valtuuskunnan kanssa.  Valtuuskunta hy-
väksyi 7.4.1990 Huhtikuun julistus -nimisen 
asiakirjan. 

Huhtikuun julistus pohjusti Vasemmisto-
liiton perustavaa kokousta. Se määritteli puo-
lueen aatteellisia ihanteita ja korosti demo-
kratiaa, tasa-arvoa, solidaarisuutta, kestävää 
kehitystä ja kansainvälisyyttä. Vasemmistolii-
ton paikka oli ”työn tekijöiden, rauhan ja ase-
riisunnan, luonnon ja ihmiskunnan sorretun 
enemmistön puolella”.

Kolme viikkoa myöhemmin 28.–29.4.1990 
pidettiin Helsingissä Kulttuuritalolla ja Jää-
hallissa Vasemmistoliiton perustamiskoko-
us. Paikalla oli noin 3500 henkilöä. Vasem-
mistoliiton ensimmäiseksi puheenjohtajaksi 
valittiin kansanedustaja Claes Andersson, 
joka johti puoluetta vuoden 1998 Kuopion 
puoluekokoukseen saakka. Ensimmäiseksi 
puoluesihteeriksi valittiin Matti Viialainen, 
joka toimi tehtävässä vuoteen 1995.

Tällä hetkellä Vasemmistoliitolla on me-
nossa neljäs puheenjohtaja historiansa ai-
kana. Anderssonin tilalle vuonna 1998 va-
littu Suvi-Anne Siimes erosi tehtävistään 
2.3.2006, jonka jälkeen puheenjohtajaksi va-
littiin Martti Korhonen ylimääräisessä puo-
luekokouksessa Tampereella 13.5.2006. Ny-
kyinen puheenjohtaja Paavo Arhinmäki on 
toiminut tehtävässään kesäkuusta 2009. Puo-
luesihteereinä ovat toimineet Viialaisen jäl-
keen Ralf  Sund (1995–2001), Aulis Ruuth 
(2001–07), Sirpa Puhakka (2007–13) ja 
Marko Varajärvi (2013–).

Vasemmistoliitto sai perustamisensa jäl-
keisissä ensimmäisissä vuoden 1991 edus-
kuntavaaleissa 10,1 prosentin kannatuksen 
ja 19 kansanedustajaa. Seuraavissa vaaleissa 
vuonna 1995 puolue sai jo 11,2 prosentin 
kannatuksen ja 22 kansanedustajaa. Vaalien 
jälkeen Vasemmistoliitosta tuli ensimmäistä 
kertaa hallituspuolue. Ministereiksi ns. sa-
teenkaarihallitukseen valittiin puolueen pu-
heenjohtaja, kansanedustaja Claes Andersson 
sekä kainuulainen kansanedustaja Terttu 
Huttu-Juntunen. Andersson toimi kulttuu-
riministerinä ja Huttu-Juntunen toisena sosi-
aali- ja terveysministerinä.

Vasemmistoliitto jatkoi hallituspuolueena 
Lipposen II-hallituksessa vuoden 1999 edus-
kuntavaalien jälkeen vuoden 2003 vaaleihin 

Puheenjohtaja Claes 
Andersson soittamassa 
pianoa Vasemmistoliiton 
1. puoluekokouksessa 
1995.  Kuvaaja: Pekka 
Pajuvirta. Kuva: Kansan 
Arkisto.
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saakka. Sen jälkeen se istui oppositiossa vuo-
teen 2011 asti. 

Eduskuntavaaleissa 2011 puolueen kanna-
tus oli 8,1 prosenttia ja se sai 14 kansanedus-
tajapaikkaa. Vasemmistoliitosta tuli jälleen 
hallituspuolue. Puolueen puheenjohtaja ja 
kansanedustaja Paavo Arhinmäki toimii kult-
tuuri- ja urheiluministerinä ja kainuulainen 
kansanedustaja Merja Kyllönen liikennemi-
nisterinä. 

Poliittinen lähihistoria talteen!

Berliinin muuri murtui syksyllä 1989. Neu-
vostoliitto hajosi vuonna 1991. Vasemmisto-
liiton synty ajoittuu tähän mielenkiintoiseen 
ajanjaksoon, Neuvostoliiton ja Itä-Euroopan 
myllerrykseen. Ihmiset joutuivat tarkastele-
maan elämänarvojaan ja vasemmistolaisuutta 
uudesta perspektiivistä.

Ajasta on tullut osa historiaa ja sitä pystyy 
käsittelemään sen osana. Myös tutkijoiden 
kiinnostus kyseiseen ajanjaksoon on kasvus-
sa. Poliittinen lähihistoria kiinnostaa niin van-
hempaa kuin nuorempaakin tutkijapolvea ja 
opinnäytteiden tekijöitä. Poliittinen kenttä on 
murroksessa sekä Suomessa että kansainväli-
sesti, mikä lisää kiinnostusta lyhyeksi väitetyn 
”poliittisen muistin” virkistämiseen.

Kerättävä olisi nyt, kun se on vielä mah-
dollista. Aineistoa on vielä olemassa niin fyy-
sisinä aineistoina kuin muistoina toimijoiden 
mielissä. Arkisto on puolueen historia ja siksi 
se on tärkeää kerätä mahdollisimman hyvin 
talteen.

Kansan Arkisto toimii Vasemmistoliiton 
ja siihen liittyvien järjestöjen päätearkistona. 
Arkistossa on Vasemmistoliiton, sen piiri-
en ja paikallisosastojen aineistoa ennestään 
2144 kansiota. Lisäksi arkistossa on runsaasti 
kuva-aineistoa ja julisteita. Kuvat ovat osin 
paperivedoksina, osin digitaalisina tiedostoi-
na mm. CD-levyillä ja DVD-rompuilla. Ai-

neistoa ei ole toimitettu Kansan Arkistoon 
systemaattisesti vaan siinä saattaa olla paikal-
lisia tai ajallisia aukkoja. Keruun tarkoitus on 
paikata näitä aukkoja puolueen syntyvuosilta. 

Alkavassa projektissa kerätään Vasemmis-
toliiton ja sen piirien ja paikallisosastojen ar-
kistoaineistoa kautta koko Suomen. Samalla 
ohjeistetaan kenttäväkeä arkistoinnista: mitä 
tulee säilyttää, kuinka arkisto kannattaa jär-
jestää ja milloin se kannattaa toimittaa arkis-
toon. Projektissa kerätään myös Vasemmis-
toliiton perustamisen yhteydessä toimintansa 
lopettaneiden järjestöjen aineistoa.

Valokuvia toivotaan erityisesti piireiltä ja 
osastoilta. Kansan Arkistosta löytyy paljon 
vaalikuvia, mutta keruun myötä toivotaan 
lisää kuvia varsinaisesta toiminnasta. Luo-
vuttajia ohjeistetaan myös kuvien tietojen 
merkitsemiseen: ketä kuvissa on ja milloin ja 
missä kuvat on otettu.

Projektin yhteydessä järjestetään myös 
muistitiedon keruu. Siihen voi osallistua kir-
joittamalla omat muistelmansa tai esimerkik-
si haastattelemalla osaston toimihenkilöitä. 
Muistelut olisi saatava talteen vielä kun on 
muistelijoita ja mitä muistaa.

Vasemmistoliiton perustamisvaiheiden ke-
ruu julkistetaan syksyllä 2013. Lisätietoa saa 
arkiston kotisivuilta www.kansanarkisto.fi. 

reetta laitinen 
tutkija, Kansan Arkisto

ja luotat sanaan.
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Työväenkirjaston Ystävät ry perustettiin Työ-
väenperinnepäivänä 5.3.2013 Työväenliikkeen 
kirjastossa. Yhdistys rekisteröitiin kesällä 
2013, ja sen jäsenmäärä nousi nopeasti 90:een. 
Sääntöjen mukaan yhdistys kokoaa yhteen 
työväenliikkeen aatteellisista, sivistyksellisistä 
ja järjestöllisistä perinteistä sekä historiasta ja 
nykyisyydestä kiinnostuneita ihmisiä. Yhdistys 
myös tukee ja kehittää työväenliikkeen kirjas-
ton toimintaa sekä syventää työväenperinne-
työn tuntemusta ja arvostusta. 

Yhdistyksen alkua on leimannut innostus. 
Silmiinpistävää on valmius toiminnan ide-
ointiin ja jopa käytännön tekemiseen. Jäsenet 
ovat pohtineet toiminnan painopisteitä, ja 
suunnittelua on jatkanut yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen puheenjohtaja, sosiaalioikeuden 
professori, oikeustieteen tohtori Pentti Ara-
järvi katsoo toimintaa laajasta näkökulmasta. 
Taustaa sille antaa hänen oma taustansa ja ny-
kyinen työtehtävänsä sekä ennen muuta hänen 
pitkäaikainen kiinnostuksensa kirjallisuuteen.

Työväen kirjallisuutta ei pidä rajata liian kapeas-
ti. Kirjailijan tausta taikka aihe ei saa ratkaista. 
Esimerkiksi Väinö Linna ja hänen tuotantonsa 
ovat työväen kirjallisuutta. Työväen kirjallisuu-
den ei pidä olla pelkkää historiaa, vaan myös 
nykypäivää ja tulevaisuutta, Arajärvi tähdentää.

Hän hahmottaa ystävätoiminnalle kolme toi-
mintalinjaa: Työväenliikkeen kirjasto, suuri 
yleisö ja yleensä työväenkulttuuri sekä kol-
mantena jäsenistön oma toiminta.

Ystävät voivat olla suunnittelemassa yleisöilto-
ja, mutta tekeminen voi olla myös hyvin konk-
reettista, jopa hihat käärien. Ystävien toimin-
nan pitää kohdistua sekä sisään että ulospäin, 
hän sanoo. 

Puheenjohtajan mielestä ystävätoiminnalla ja 
sen myötä Työväenliikkeen kirjastolla voisi olla 
laajempikin yhteiskunnallinen merkitys. Hän 
on tuonut esille, että kirjastossa voitaisiin esi-
merkiksi järjestää Studia Generalia -luentoja.

Nähtäväksi jää, muuttuuko alkuvaiheen 
kiinnostus ystävätoimintaan uusiksi ideoiksi 
sekä konkreettisiksi toimenpiteiksi ja käytän-

työväenliikkeen kirjasto sai ystäväyhdistyksen

TYöväENLiiKKEEN KirJAsTo

Työväenkirjaston Ystävien hallituksen ensimmäiseen kokoukseen 2.4.2013 osallistuivat (vasemmalta 
oikealle) Reino Toivio, Kirsti Lumiala (sihteeri), Pekka Hynönen, Pentti Arajärvi (puheenjohtaja), Irma 
Marttila, Satu Henttonen, Pirjo Honkavaara, Pirkko Kaskikorpi, Leena Nikula, Satu Ristelä (varapuheen-
johtaja) ja Matti Pirnes (kuvassa kesk.). Kuva: Työväenliikkeen kirjasto.
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Varapuheenjohtaja näkee ystävien roolin ja 
vastuun tärkeänä myös tulevaisuuden osalta.

On tarpeen vetää siltoja historiasta nykypäivä-
än ja tuoda esiin historian tapahtumien merki-
tys tälle päivälle. Ikäiseni ja minua nuoremmat 
tuntuvat hyvin huonosti ymmärtävän sen, mil-
laisia ponnisteluja esimerkiksi työelämän inhi-
millistäminen tai hyvinvointivaltion luominen 
on vaatinut. 

Työväenkirjaston Ystävien alku näyttää siis 
lupaavalta. Jääkö se vain kevytosallistumisek-
si pienen jäsenmaksun muodossa vai tuoko 
ystäväyhdistys jotain todella uutta kirjaston 
vakiintuneeseen toimintaan ja näkyvyyteen.  
Se jää nähtäväksi.

pertti ahonen 
Työväenkirjaston Ystävien edustaja 
Työväentutkimus Vuosikirjan toimituskunnassa

nön tueksi kirjaston toiminnalle.  Jos se on 
kiinni yhdistyksen johtohenkilöistä, ennuste 
on hyvä. Sen vahvistaa varapuheenjohtaja 
Satu Ristelä, joka tunnustautuu syntymä-
vasemmistolaiseksi. Hän on ollut mukana 
1990-luvun lopun opiskelijapolitiikassa ja 
nuorisotoiminnassa. Myös kirjastonäkökul-
ma on vahva, sillä hän on ammatiltaan kir-
jastonhoitaja ja toiminut Espoon ja Helsingin 
kaupunginkirjastoissa.

Satu Ristelän mukaan kirjaston Ystävien 
toiminta on tärkeää sekä kirjastolle että yh-
distyksen jäsenille. 

Kirjasto hienona työväenliikkeen kirjastona ja 
Helsingin yliopiston erilliskirjastona ansaitsi-
si laajemman tunnettavuuden ja siinä Ystävät 
verkostojensa ja oman toimintansa kautta voi-
vat olla avuksi.

Heti alkuun voimme olla mukana kirjaston 
järjestämän kirjakahvila- ja muun toiminnan 
ideoinnissa ja käytännön toteutuksessa. Samal-
la voimme tarjota jäsenillemme konkreettisen 
tavan osallistua tärkeäksi kokemansa kirjaston 
toimintaan muutenkin kuin asiakkaana. 

HelDA-yhteistyö
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 
Työväenperinne–Arbetartradition ry:lle pro-
jektimäärärahan Työväenliikkeen kirjastossa 
olevan pienpainatekokoelman digitointia var-
ten. Kokoelma sisältää yhteensä n. 30 000 ni-
dettä, joista n. 10 000 on luetteloitu HELKA-
tietokantaan. Pienpainateaineisto digitoidaan 
HELDAAN, Helsingin yliopiston kirjaston 
verkkopalveluiden ylläpitämään digitaaliseen 
arkistoon. Yliopistoyhteisöön kuuluvat toi-
mijat voivat tallentaa HELDAAN sellaisia 
digitaalisessa muodossa olevia julkaisujaan, 
tutkimusaineistojaan tai muita materiaale-
jaan, jotka voidaan asettaa avoimesti yleisön 
saataville. Digitaalisen aineiston tallentami-
nen HELDA-tietokantaan on luontevaa ja 
kustannuksia säästävää, sillä Työväenliikkeen 
kirjastohan on Helsingin yliopiston kirjaston 

liitännäiskirjasto. Aikaisemmin käydyt neu-
vottelut digitaalisen aineiston tallentamisesta 
Kansalliskirjaston ylläpitämään DORIA-
julkaisuarkistoon kariutuivat kustannuskysy-
mykseen. 

HELDA-tietokantaan tallennettava ai-
neisto saa pysyvän verkko-osoitteen ja on 
tallennuksen jälkeen kenen tahansa luettavis-
sa, ladattavissa ja tulostettavissa internetistä. 
Digitoitavan aineiston luetteloi kirjaston hen-
kilökunta. Työväenliikkeen kirjastossa selvi-
tellään digitoitavan aineiston tekijäoikeus- ja 
muita aineiston julkaisemiseen liittyviä kysy-
myksiä.  Sopimukseen toivotaan päästävän 
vuoden 2013 aikana.

raija kangas 
kirjastonhoitaja, Työväenliikkeen kirjasto

Tule mukaan Työväenkirjaston ystävien 
toimintaan!   
Järjestämme tapahtumia, tempauksia 
ja talkoita Työväenliikkeen kirjaston 
tukemiseksi. Yhteydenotot ja lisätietoja 
tk.ystavat@gmail.com
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Tietokirjailija ja nuorisokirjallisuuden tutki-
ja Niklas Bengtsson kokosi Työväenliikkeen 
kirjastoon upean näyttelyn, jossa esiteltiin eri 
aikakausien aapisia ja aakkoskirjoja Suomesta 
ja muualta maailmasta. Suurin osa näyttelyssä 
esillä olleista teoksista oli Bengtssonin omis-
ta kokoelmista. Näyttely oli esillä kirjastossa 
5.3.–13.6.2013, ja näyttely juhlisti samanai-
kaisesti sekä Työväenperinnepäivää että Kan-
sainvälistä lastenkirjapäivää.

uusia kirjalahjoituksia

Työväenliikkeen kirjasto vastaanotti kesällä 
2013 laajan, n. 500 nimekettä, sisältävän kirja-
lahjoituksen Julkisten ja hyvinvointialojen lii-
ton ylläpitämältä Raseborg-opistolta Karjaal-
ta. Toimitilat Karjaalla myytiin ja Raseborg-
opisto siirsi toimintansa Helsinkiin. Opiston 
kirjaston kirjat päätettiin lahjoittaa muuton 
yhteydessä Työväenliikkeen kirjastolle.  

Raseborg-opisto toimii nykyään nimellä 
JHL-opisto, ja se sijaitsee Työväenliikkeen 
kirjaston naapurissa JHL:n talossa osoittees-
sa Sörnäisten rantatie 23. Työväenliikkeen 
kirjaston sijainnin takia kirjasto pystyy nyt 
vaivattomasti palvelemaan sekä JHL-opiston 
opettajia että opiskelijoita.

Työväenkirjaston Ystävien puheenjohtaja 
professori Pentti Arajärvi on lahjoittamassa 
Työväenliikkeen kirjastolle osan kirjakokoel-
mastaan. Kirjaston väki on valikoinut Ara-
järven kirjakokoelmasta kirjaston kokoelmiin 
yhteensä n. 1300 teosta. Teosten aihepiirit kä-
sittelevät mm. yhteiskuntapolitiikkaa, talous- 
ja sosiaalihistoriaa, paikallishistoriaa sekä 

Aapisia ja aakkoskirjoja-näyttely kirjastossa

taidetta. Arajärvi toimitti Työväenliikkeen 
kirjastolle kesällä 2013 lahjoituksen ensim-
mäisen erän, joka sisälsi 265 teosta. Loppu-
osa lahjoituksesta saapuu kirjastoon talvella 
2013–2014.

Niklas, miten aapisten keräilysi alkoi? 
Aapiskokoelma on kasvanut muun keräilyn 
sivussa. Olen ostanut muotoilultaan, taitol-
taan, kooltaan ja materiaaliltaan erikoisia kir-
joja ja osa niistä on ollut aapisia ja aakkoskir-
joja. Vähitellen aapiskokoelma kasvoi omaksi 
keräilykohteekseen.

Kuinka suosittua aapisten kerääminen 
on?  Aapisten kerääminen on suosittua var-
sinkin opettajien keskuudessa, mutta myös 
muissa ammattiryhmissä. Aapinen on var-

Työväenliikkeen kirjaston kokoelma karttuu 
ostojen lisäksi myös lahjoitusten kautta. Kuvassa 
kirjaston henkilökunnan valitsemat kirjat Karjaal-
la sijainneen Raseborg-opiston kirjaston kokoel-
masta. Kuva: Työväenliikkeen kirjasto.
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sinkin ennen ollut lapsen ensimmäinen kirja, 
johon on latautunut paljon muistoja ja merki-
tyksiä. Keräilykohteena aapiset ovat siitä eri-
koisia, että ne ovat oikeastaan ainoita lasten 
tietokirjoja, joita aikuiset keräävät laajemmin.

Miten kuvailisit muutamia näyttelys-
sä esillä olleita työväenaapisia ja niiden 
poliittisuutta? Työväenaapiset ovat aapis-
luokassa monella tapaa erikoisia. Niitä on 
painettu suomeksi Yhdysvalloissa, Suomessa 
ja Neuvostoliitossa. Niiden radikaalisuus oli 
jopa vahvempaa kuin aiemmin sensuroiduik-
si joutuneet sadut, mutta ainakaan toistaiseksi 
en ole löytänyt mainintaa niiden sensuroi-
misesta. Kiinnostavaa on, että niitä tehtiin 
lapsille ja aikuisille ja että painopiste vaihteli 
pasifismista sodan ylistämiseen. Mustan huu-
morin ystävänä Rafael Strömin Aikamiehen 
aapisen (1923) tavutettu virke ”Anna mam-
ma Manun ampua” huvittaa minua. Olenkin 
määritellyt sen suomalaisen aapiskirjallisuu-
den mustaksi helmeksi.

Julkaisit tänä vuonna tutkimuksen Elävät 
aakkoset – Lasten ja nuorten käännös-

tietokirjallisuus 1600–1800-luvuilla. Mikä 
merkitys käännöstietokirjallisuudella on 
ollut lasten ja nuorten kirjallisuudelle ja 
kansansivistystyölle Suomessa? Merkityk-
siä on monia, mutta kannattaisi ainakin muis-
taa, että monet nykysuomen sanat, kuten 
kaasu, sähkö, lämpömittari ja maapallo, on 
kehitetty lasten käännöstietokirjallisuudessa. 
Vain vähän huomiota saava lasten käännös-
tietokirjallisuus ei ole ollut merkityksetöntä: 
Topeliuksen Maamme kirjaa on painettu lähes 
kolme miljoonaa kappaletta! Suomalaiskan-
sallisen identiteetin perusta on vahvasti kään-
nöskirjallisuudessa. Lasten käännöstietokir-
jallisuudella sivistettiin myös aikuisia.

Miten aiot jatkaa keräilyä? Keräilyä jatkan 
kuten aiemminkin eli ostan kirjoja matkoilta. 
Siten ne ovat minulle myös matkamuistoja.

Teija norvanto 
kirjastovirkailija, Työväenliikkeen kirjasto

Niklas Bengttson (oik) esittelee kokoa-
maansa Aapisia ja aakkoskirjoja -näytte-
lyä avajaisissa 5.3.2013 Työväenliikkeen 
kirjastossa. Kuva: Työväenliikkeen kirjasto.
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Minna rossi in memoriam

joulunpyhien jälkeen Työväenliikkeen 
kirjastoon kantautui surullinen ja häm-

mentävä viesti: kollegamme Minna Rossi oli 
poistunut keskuudestamme tapaninpäivänä 
26.12.2013. Joululomalle Minna oli lähtenyt 
kirjakassin kera, tavoitteenaan lukea joulun-
pyhien aikana tuoreimpia teoksia suomalai-
sesta kirjallisuuden tutkimuksesta. Ja keväällä 
suunnitelmissa oli myös jatkaa italian kielen 
opintoja – harrastus, joka oli Minnalle erityi-
sen rakas. 

Minna Rossi syntyi 24.4.1976 Salossa. Hän 
valmistui ylioppilaaksi 1995. Minna aloit-
ti kirjastossamme oppisopimusopiskelijana 
tammikuussa 2007, ja hän valmistui kirjas-
tovirkailijaksi 2008. Aikaisemmalta ammatil-
taan Minna oli artenomi, erikoisalanaan ko-
ristemaalaus. Samanaikaisesti oppisopimus-
koulutuksen kanssa Minna aloitti kotimaisen 
kirjallisuuden opiskelun Helsingin ylipistossa. 
Minnan yliopisto-opiskelu oli vuoden vaih-

teessa 2012 loppusuoralla, ja hänen työläis-
kirjailija Hilda Tihlän tuotantoa käsittelevä 
pro gradu -tutkielmansa oli saanut äskettäin 
erinomaiset arvosanat. Maisterin tutkinto jäi 
vain parin kurssisuorituksen päähän. 

Työtoverit muistavat Minnan herttaisena, 
hymyilevänä ja avuliaana kollegana. Kirjahan-
kintaryhmässä Minna oli erityisesti omassa 
elementissään: Minnan asiantuntemuksen 
mukaan kasvatimme kirjastomme kauno- ja 
runokirjakokoelmaa. Minnan artenomin tai-
dot jättivät pysyvän muiston kirjaston tiloi-
hin, sillä hän maalasi keinutuolin ja muutamia 
jakkaroita sekoittamallaan värisävyllä – Työvä-
enliikkeen kirjaston punaisella, kuten hän väri-
sävyä luonnehti. Minnan aloitteesta kirjaston 
työntekijät ovat saaneet syntymäpäivänään 
nimenomaan päivänsankarille etsityn runon, 
joka lausutaan nostettaessa malja kuohuvii-
niä.

Minna Rossi 1976–2012. 
Kuva: Anne rossi-Horto.
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olli niemi in memoriam

t yöväenliikkeen kirjastossa vuosina 2006–
2011 järjestelmäasiantuntijana sekä luot-

tamusmiehenä työskennellyt Olli Niemi kuoli 
äkillisesti sairauskohtaukseen 10.10.2012. 
Hänen työtehtäviinsä kirjastossa kuului mm. 
kirjaston sähköisen tietojärjestelmän suun-
nittelu ja toteutus. Tietoteknisesti erittäin 
lahjakas Olli, joka oli avoimen lähdekoodin ja 
Linux-käyttöjärjestelmän vankkumaton kan-
nattaja ja asiantuntija, päivitti innostuneesti 
henkilökunnan it-alan tietämystä alan uusim-
masta kehityksestä. 

Kirjaston henkilökunta muistaa Ollin pu-
heliaana ja sanavalmiina, avuliaana sekä hel-
posti lähestyttävänä työtoverina. Olli oli huu-

morin – ja myös mustan huumorin ystävä, 
usein hän riemastutti meitä työtovereita nok-
kelilla sutkauksillaan. Uusiin työntekijöihin 
Olli suhtautui erittäin ystävällisesti ja kannus-
tavasti. Energinen ja sporttinen Olli harrasti 
pyöräilyä.

Olli Niemi syntyi 17.3.1967 Helsingissä. 
Hän kirjoitti ylioppilaaksi Helsingin suoma-
laisesta yhteiskoulusta. Opinnot teknisessä 
korkeakoulussa Otaniemessä olivat jääneet 
kesken, sillä työelämä houkutti Ollia puo-
leensa jo varhain. Ollin äkillinen poismeno 
oli meille, hänen entisille työtovereilleen yllät-
tävä ja surullinen uutinen. 

Olli Niemi 1967–2012. 
Kuva: Työväenliikkeen 
kirjasto.
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kirjakahviloista tiedotetaan mm. 
Työväenliikkeen kirjaston kotisivuilla www.tyovaen-
perinne.fi sekä sanomalehdissä. Vuoden 2013 viimei-
nen kirjakahvila on 17.12.2013 klo 18, jolloin FT Elina 
Katainen kertoo tuoreesta väitöskirjastaan Vapaus, 
tasa-arvo, toverillinen rakkaus – Perheen, kotitalouden 
ja avioliiton politisointi suomalaisessa kommunistisessa 
liikkeessä ennen vuotta 1930.

Kirjakahvila-tilaisuuksista tehdyt nauhoitteet ovat 
kuunneltavissa www.tyovaenperinne.fi

 Kirjailija Heidi Köngäs vieraili kirjakahvilassa 
7.3.2013 esittelemässä kirjallista tuotantoaan sekä 
erityisesti uutuusteostaan Dora, Dora. Lena Paju ja 
Arja Pekurinen saavat signeerauksen kirjoihinsa. 
Kuva: Työväenliikkeen kirjasto.

 Sakari Kiuru, joka on toiminut mm. Yleis-
radion pääjohtajana (1980-1989)  ja Työväen 
Sivistysliiton puheenjohtajana (1967-1977), 
kertoi teoksestaan Mielikuvademokratia 
kirjakahvilassa 29.5.2013. Tilaisuus järjestet-
tiin yhteistyössä TSL:n kanssa. Kuva: Työväen-
liikkeen kirjasto.

 Professori Seppo Hentilä haastatteli 
kirjakahvilassa 24.9.2013 entistä kansanedustajaa 
ja eduskunnan puhemiestä Matti Ahdetta. Matti 
Ahde julkasi yhdessä toimittaja Timo Hakkaraisen 
kanssa muistelmakirjan Matti Ahde – Sähkömies 
syyskuussa 2013. Kuva: Työväenliikkeen kirjasto.

  Matti Halmeaho 
kirjakahvilassa 9.10.2013 
kertomassa kirjastaan Veikko 
Lavi – Laulajan testamentti  
ja laulamassa Lavin lauluja. 
Kuva: Jorma Hyvönen.
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  Kirjakahvilassa 21.2.1013 vieraana 
ollut presidentti Tarja Halonen 
signeeramassa teosta: Tarja Halonen 
- Paremman maailman puolesta. 
Teoksen on kirjoittanut Hannu Lehtilä. 
Kuten  muutkin kirjakahvilan vieraat, 
presidentti sai muistoksi vierailustaan 
Työväentutkimus-lippalakin.  
Kuva: Työväenliikkeen kirjasto.

 Toimittaja Saska Saarikoski haastatteli kirjailija, 
elokuvaohjaaja ja kansanedustaja Jörn Donneria 
kirjakahvilassa 7.5.2013 Haastattelussa käsiteltiin 
Jörn Donnerin tähänastisen elämän vaiheita 
hänen kirjoittamansa Mammutti-omaelämäkerran 
inspiroimana. Kuva: Työväenliikkeen kirjasto.

 Lastensuojelu-aiheisessa kirjakahvilassa 14.3.2013 Marko 
Paavilainen esitteli Lastensuojelun keskusliiton 75-vuotisjuhlan 
kunniaksi  kirjoittamaansa  teosta  Ristiaallokosta lapsen 
oikeuksiin – Lastensuojelun yhteistoiminnan historia. Kuvassa 
Lastensuojelun keskusliiton hallituksen puheenjohtaja 
professori Pentti Arajärvi ja FT Marko Paavilainen. Kuva: 
Työväenliikkeen kirjasto.

 FT Tauno Saarela luennoi 
Työväenliikkeen kirjaston 
henkilökunnalle lokakuussa 
2013 Internationaaleista; niiden 
vaiheista ja merkityksestä 
kansainväliselle vasemmistolaiselle 
ja sosialidemokraattiselle poliittiselle 
toiminnalle. Kuvassa kirjastonjohtaja 
Kirsti Lumiala ja Tauno Saarela 
Sosialistinen Internationaalit 
-kokoelmavitriinien äärellä. Kuva: 
Työväenliikkeen kirjasto.
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 Pentti Haanpää elämää 
ja kirjallista tuotantoa 
esittelevä Seitsemän 
Haanpäätä -näyttely esillä 
Työväenliikkeen kirjastossa 
31.10.–31.12.2013.  
Kuva: Jaana Märsynaho.

 Riihimäellä sijaitsevan valtakunnallisen 
Työväentalomuseon kokoama 
puolueosastojen pöytälippunäyttely esillä 
kirjastossa 15.10.2013–15.6.2014.  Näyttelyn 
järjesti kirjastoon Visa Tammi. Kuva: 
Työväenliikkeen kirjasto.

 Perinteinen kutsuvierastilaisuus Hetki Kalevi Sorsalle pidettiin Työväenliikkeen 
kirjastossa 21.12.2012. Tilaisuuden teemana oli ”Kalevi Sorsa ja sivistys”, ja tilaisuudessa 
alustuksensa pitivät entinen kansanedustaja ja ministeri Jermu Laine sekä opetusministeri 
Jukka Gustafsson. Kuva: Työväenliikkeen kirjasto.
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Tulin Tampereen Lenin-museon palveluk-
seen kesäkuussa 1982. Arvasin, ettei työmaa 
ole helppo. ”Suomen vastustetuin erikoismu-
seo” oli perustellusti otsikkona artikkelissa 
Lenin-museosta Työväentutkimus vuosikir-
jassa 2012.

Aluksi olin museossa museoamanuenssina 
ja tutkijana. Sitten minut valittiin 1990-luvun 
alussa museonjohtajaksi. Muita hakijoita ei 
ollut. 

Neuvostoliitto romahti ja sikäläiset Lenin-
museot lakkautettiin. Suomessakin vaadittiin 
Lenin-museon lakkauttamista venäläiseen 
malliin.

Lenin-museon historiasta selvisi, että kaik-
ki aiemmat Lenin-museon johtajat olivat is-
tuneet vankilassa ja putkassa. Tulevaisuus ei 
historian valossa näyttänyt kovin hyvältä.

Vihapostin ja törkykirjeiden mappi paisui 
vuosien mittaan pullolleen. Kommandopi-
poon sonnustautunut ”museokävijä” hyök-
käsi karate-ottein museonjohtajan kimppuun. 
Kotiin tuli puhelu, jossa uhattiin museonjoh-
tajan henkeä. Faksi suolsi museonvastaista 
roskatekstiä.

yli 30 vuotta ajojahtia

LENiN-MusEo

Pikkuhiljaa tähän tottui. Nyt museota vas-
taan alettiin hyökätä vaatimalla sen valtion-
avun lopettamista. Vuosittain eduskunnassa 
käsiteltiin tähän tähtäävää aloitetta. Museon 
onneksi aloitteen tehneet kansanedustajat 
putosivat vuorollaan eduskunnasta pois seu-
raavissa vaaleissa.

Keskustalainen kansanedustaja Sulo Ait-
toniemi puolestaan jaksoi uskollisesti esittää 
jokaisilla valtiopäivillään Lenin-museon avus-
tuksen korottamista. Tampereen kaupungin-
valtuustostakin katosivat Lenin-museota vas-
tustaneet valtuutetut. Silti tuskittelu taloudes-
ta jatkui kuitenkin loputtomiin.

Lehdissä hyökättiin vähän väliä Lenin-mu-
seota vastaan. Helsingin Sanomat otti pääkir-
joituksissaan kantaa Lenin-museota vastaan. 
Museonvastaisiin yleisönosastokirjoituksiin 
ei enää jaksanut reagoida.

Sitten 2000-luvulla alkoivat museon hen-
kilökuntaan kohdistuneet hyökkäykset. Kir-
jelmöitiin museon johtokunnalle, omistaja-
yhteisölle Suomi–Venäjä-seuralle, Työ ja elin-
keinokeskukselle, ammattiliitolle.

Lenin-museon vastainen 
mielenosoitus. Se ei 
vetänyt väkeä, vaikka 
tarjolla oli ilmaista 
hernerokkaa.  
Kuva: Leena Kakko.  
Lenin-museo.
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Stalinin Neuvostoliiton mallin mukaisesti 
museo joutui vastailemaan anonyymeihin kir-
jelmiin viranomaistahoille: kantelu Opetus ja 
kulttuuriministeriölle, selvityspyyntö Työ ja 
elinkeinoministeriölle   ja sitä rataa. Kaikki ne 
osoittautuivat aiheettomiksi.

Piste i:n päälle oli museonjohtajan saama 
käräjäoikeuden tuomio, jonka mukaan hän 
olisi luottamuksellisissa kahvipöytäkeskuste-
luissa syyllistynyt työntekijän kunnianloukka-
ukseen. Kyseisessä keskustelussa museonjoh-
taja toi esiin museon muiden työntekijöiden 
esittämän arvostelun työllistetystä, joka ei 

suostunut tekemään hänelle osoitettuja työ-
tehtäviä. Työntekijät pitivät häntä laiskana. 
Museonjohtajan mielestä hänelle täytyi vain 
löytää sopivia työtehtäviä. Näin tapahtuikin. 
Työt alkoivat sujua, mutta museonjohtajalle 
rapsahtivat sakot ”laiskaksi ja saamattomak-
si” mainitsemisesta, mikä oli siis muilta työn-
tekijöiltä saatua informaatiota. Sitä oli käsitel-
ty myös työntekijöiden kokouksissa.

Nyt riitti.

aimo minkkinen  
Lenin-museon johtaja

  www.jhl.fi/liity
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Työväen historian ja perinteen tutkimuksen 
seuran (THPTS) ensimmäinen kesäseminaari 
pidettiin Voionmaa-opistolla Ylöjärvellä rei-
lut 30 vuotta sitten toukokuussa 1983. Seu-
ra perustettiin suunnilleen puolen vuoden 
kuluttua tammikuussa 1984. THPTS:n en-
simmäinen puheenjohtaja professori Olli 
Vehviläinen Tampereen yliopistosta muis-
teli seuran 20-vuotisjuhlassa Työväenmuseo 
Werstaalla toukokuussa 2004, että Kansan 
Lehti teki ensimmäisestä kesäseminaarista 
ison jutun otsikolla ”Työväen historia parem-
min päivänvaloon”. Hän jatkoi juhlaesitel-
määnsä seuraavasti: ”Lehden mukaan luon-
nehdin silloista tilannetta sanomalla, että työ-
väen historiasta tehdään kyllä paljonkin tutki-
musta, mutta tutkijat työskentelivät toisistaan 
eristäytyneinä. Sanoin, että seminaari oli jär-
jestetty, jotta tutkijat tutustuisivat toisiinsa. 
Alustuksissa kartoitettiin työväen historian 
tutkimusta Suomessa yleensä ja suomalaisen 

työläisen arkipäivää.” Vehviläisen esitelmä 
löytyy kokonaisuudessaan seuran nettisivuilta 
osoitteesta http://www.thpts.fi/mika-thpts/
tyovaen-historian-ja-perinteen-tutkimuksen-
seura-20-vuotta/

Työväenhistoria on vuosikymmenten ku-
luessa tullut päivänvaloon, ja Voionmaal-
ta on Kiljavan kautta siirrytty Tampereelle, 
jossa on edelleen myös THPTS:n virallinen 
kotipaikka. Kesäseminaari on jo muutaman 
vuoden ajan pidetty aivan kaupungin kes-
kustassa ja Suomen teollistumisen ytimessä, 
Työväenmuseo Werstaalla. Museo ympäris-
töineen tarjoaa mainiot puitteet seminaarille, 
ja myös seuran näkökulmasta järjestelyt ovat 
huomattavasti yksinkertaistuneet. Yhteistyö 
Werstaan kanssa kuvastaa erinomaisella taval-
la myös sitä, mihin tulevaisuudessa kannattaa 
edetä: työväentutkimuksen parissa toimivien 
instituutioiden pitää edelleen ja ennakkoluu-
lottomasti kehittää uusia yhteistyömuotoja. 

kesäseminaareja 30 vuotta – Vuorossa työväestö 
ja hyvinvointi

TYöväEN HisToriAN JA PEriNTEEN TuTKiMuKsEN sEurA

THPTS:n kesäseminaarilaisia kahvilla Werstaan aulassa 26.8.2013. Kuva: Essi Mansukoski. Työväenmuseo Werstas.
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Samoin tutkijat voisivat vielä enemmän hyö-
dyntää alalla toimivien organisaatioiden ai-
neistoja ja osaamista. 

Hyvinvoinnin kasvu lienee viimeisen vuo-
sisadan suurimpia yhteiskunnallisia muutok-
sia niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. 
Se on erottamaton osa suurta kertomusta, 
nousua köyhyydestä moderniksi hyvinvoin-
tivaltioksi. Suomalainen ja pohjoismainen 
hyvinvointivaltiomalli kerää toistuvasti myös 
kansainvälistä huomiota, ja kamppailu pal-
koista ja sosiaaliturvasta ulottuu syvälle po-
liittisen ja ammatillisen järjestäytymisen 
historiaan. Taloudellinen kasvu on luonut 
resursseja koulutuksen laajentamiseen ja ta-
sa-arvoistamiseen, ja koulutuksesta on tullut 
viime vuosikymmeninä yhä tärkeämpi hyvin-
voinnin lähde. Suuri muutos näkyy niin kan-
santuotteen kasvuna, eliniän pidentymisenä 
kuin vaikkapa agraariyhteiskuntaan lähes 
väistämättömästi liittyneen vanhuusköyhyy-
den vähentymisenä.

Edellä mainitut hyvinvoinnin pitkää kaarta 
hahmottavat ajatukset aloittivat viime talve-
na lähetetyn kesäseminaaria koskevan CFP:n. 
Siihen tuli vastauksia eli abstrakteja jälleen 
runsaasti. Niistä hahmottui kolme teemaa: 
agraariyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion 
rajapinta eli murros, väestön terveys ja sitä 
edistävät instituutiot sekä varsinaisen palk-
katyön ulkopuolinen vapaa-aika. Esitykset 
käsittelivät köyhien sosiaalipolitiikkaa (Eija 
Stark), pienviljelykeynesiläisyyttä (Päivi Ul-
jas), kotitalouksien sairaanhoidon kysyntää 
sotien välisen ajan Suomessa (Sakari Saarit-
sa), 1970-luvun työsuojelu-uudistuksia (Ta-
pio Bergholm), sairastavuuden muutoksia 
1970-luvulta nykypäivään (Lauri Kokkinen, 
Pekka Varje, Aki Koskinen ja Ari Väänä-
nen), työläisurheilua hyvinvoinnin edistäjänä 
(Hannu Itkonen), Forssan tehdasyhteisön 
vapaa-ajantoimintaa 1960–1980-luvuilla sekä 

eläkkeelle siirtymisen muutoksia (Matti Han-
nikainen).

Seminaarin avausluennon piti dosentti 
Antti Häkkinen. Esitelmässään hän käsitteli 
niitä teoreettisia ja metodologisia lähtökoh-
tia, joiden avulla yhteiskunnallisia tapahtu-
mia ja suurta historiallista muutosta voidaan 
tarkastella. Häkkisen omana tavoitteena on 
esittää kymmenen sukupolvea käsittävän laa-
jan aineiston avulla eräänlainen elämänkulku-
analyysi. Näin muodostuva ”kollektiivibiog-
rafia” tarjoaa mahdollisuuden rakenteiden 
ja toimijoiden välisen vuorovaikutuksen tut-
kimiseen. Kuten hyvään esitykseen kuuluu, 
Häkkinen toi esiin myös aineiston analysoin-
nissa kohtaamiaan ongelmia.

Kesäseminaaria on luonnehtinut jo pit-
kään erilaisten tutkimusmenetelmien kirjo. 
Tänäkin vuonna esillä oli niin perinneaineis-
toja hyödyntävää analyysia, kvantitatiivisten 
aineistojen tulkintaa kuin yhteiskunnallisten 
instituutioiden syntyä ja muutosta koskevaa 
tutkimusta. Uutuus oli ensimmäisen päivän 
päätteeksi pidetty ”salamasessio”, jossa hie-
man lyhyemmin esiteltiin kahta tuoretta gra-
dua (Jussi V. Lahtinen ja Tiina Ranto) sekä 
käynnissä olevia tutkimushankkeita. Perintei-
sempään tyyliin kuului taas jokaista esitystä 
seurannut vilkas keskustelu.  

Seminaari päättyi professori Seppo 
Knuuttilan puheenvuoroon siitä, mitä on 
”tavallisen hyvä elämä”. Hyvinvoinnin ulot-
tuvuuksia luotaava seminaari ja kesäseminaa-
rien 30-vuotinen kaari huipentui työläisen (tai 
kansan) arkipäivää koskevaan ja yleisöä nau-
rattavaan pohdintaan.

matti Hannikainen 
Kirjoittaja toimi THPTS:n puheenjohtajana 
2006–2012
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Työväestön ja työväenliikkeen suhde liikun-
taan ja urheiluun on ollut aina läheinen. Jo 
1900-luvun alussa työväenyhdistyksiin perus-
tettiin urheilujaostoja, joista tai yhdistysten 
nuorisojaostojen piiristä kasvoi vähitellen 
itsenäisiä urheiluseuroja. Sellainen on muun 
muassa viime vuonna sadan vuoden ikään 
yltänyt Varkauden Tarmo, jonka historia-
teoksesta tässä vuosikirjassa on arviointi. 
Urheiluriennoista tuli osa työväenliikkeen 
kulttuuritoiminnasta. Politiikka korostui ur-
heiluliikkeessä sisällissodan jälkeen, jolloin 
porvarillinen enemmistö erotti työläisseurat 
keskusjärjestö SVUL:sta. Työväen Urheilulii-
ton myötä urheilun poliittinen jako selkiytyi. 
Työväenaate elähdytti työläisurheilua vuosi-
kymmenten ajan, mutta yhteiskunnassa ta-
pahtuneet monet murrokset ovat johtaneet 
2000-luvulle tultaessa myös työläisurheilun 
uuteen vaiheeseen, jossa voidaan kysyä, mitä 
on tämän päivän työväenurheilu, työväki ja 
työväenliike. Entäpä mikä on kansalaisten 
vapaan liikuntaharrastuksen merkitys tässä 
kehityksessä?

Työväki ja liikunta -teoksessa joukko joh-
tavia urheiluhistorian tutkijoita tarkastelee 
tapahtunutta kehitystä ja valottaa sitä niin 
valtakunnallisesti kuin paikallisten esimerk-
kien kautta. Myös työnantajien suhtautu-
minen työväen liikuntaan 1920- ja 1930-lu-
vuilla nousee esiin. Myös viimeisen neljän 
vuosikymmenen laaja muutos suomalaisessa 
liikuntakulttuurissa on tarkastelun kohteena. 
Kiintoisa esiinnosto on tarkastelu englan-
tilaisen jalkapallokulttuurin asemasta osana 
paikallista työläiselämää kirjallisuuden kautta 
esitettynä.

Työväen historian ja perinteen tutkimuk-
sen seuran jäsenet saavat kirjan maksamalla 
20 euron vuotuisen jäsenmaksun. Kirjaa voi 
ostaa ja tilata Tiedekirjasta 20 euron hintaan: 
p. (09)635 117; tiedekirja@tsv.fi; http://tie-
dekirja.fi/

Työväki ja liikunta. Erkki 
Vasara (toim.): Väki Voima-
kas 26. Työväen historian ja 
perinteen tutkimuksen seura 
2013. 205 s.

 
Kirjan lehdistökappaleet:  
Raimo Parikka;  
raimo.parikka@helsinki.fi

erkki Vasara 
dosentti, Helsingin yliopisto

työväki ja liikunta

•	Kouluttaa
•	Tukee	koulutus-	ja	kerho-	
	 toimintaa
•	Järjestää	keskustelu-	
	 tilaisuuksia
•	Julkaisee	kirjoja	ja	oppi-	
	 materiaaleja

Lue	lisää	kotisivuiltamme

 



118 työväentutkimus vuosikirja 2013

Äänet ovat aina olleet olennainen osa työtä ja 
työympäristöä. Äänillä on myös suuri merkitys 
osana erilaisten ympäristöjen tilallista koke-
mista. Äänimaisemien kerääminen ja tallenta-
minen on haasteellista, eikä niiden säilyminen 
jälkipolville tapahdu yhtä helposti tai itsestään 
selvästi kuin esimerkiksi esineiden tai valo-
kuvien. Äänet ovat hyvin monikäyttöisiä, oli 
sitten kyse opetuksellisesta, taiteellisesta tai 
kokemuksellisesta tilanteesta.

Näistä lähtökohdista käsin käynnistyi syys-
kuussa 2013 EU-hanke Work with Sounds. 
Hankkeen vetäjänä toimii Werstaan ruotsalai-
nen sisarmuseo Arbetets museum. Suomen ja 
Ruotsin lisäksi hankkeessa on mukana museoi-
ta Belgiasta, Puolasta, Saksasta ja Sloveniasta. 
Jokaisen museon on tarkoitus tallentaa omas-
sa maassaan vähintään sata ääninäytettä työn 
äänistä. Äänityksen kohteena voi olla työkalu, 
työkone tai laajempi työn tekemiseen liittyvä 
äänimaisema. Äänien säilyttämistä, esittelyä ja 
käyttöä varten luodaan kaikkien saavutettavis-
sa oleva äänipankki, jossa äänet ovat ilmaiseksi 
kaikkien halukkaiden käytössä.

Hankkeella on kaksi päätavoitetta. Toinen 
niistä on tallentaa työn ääniä ympäri Euroop-
paa ja luoda kokonaisuus, joka on omalta osal-
taan eurooppalaisen kulttuuriperinnön vaalija. 

Ympärillämme on runsaasti ääniä, jotka tule-
vaisuudessa tulevat häviämään. Siten on erit-
täin tärkeää saada niistä konkreettisia tallentei-
ta tuleville sukupolville.

Toinen tavoite on aktivoida lapsia ja nuoria 
toimimaan äänien parissa ja siten tarjota mah-
dollisuus toteuttaa heidän luovuuttaan. Jokai-
sella hankkeen museolla on kansalliset yhteis-
työtahonsa, jotka ovat erilaisia kouluja ja op-
pilaitoksia. Siten hankkeella on monipuolinen 
ja konkreettinen yhteys lapsiin ja koululaisiin. 
Muita äänipankin potentiaalisia käyttäjiä ovat 
esimerkiksi taiteilijat ja vaikkapa peliteollisuu-
den suunnittelijat. Koska äänipankki on va-
paasti kaikkien käytettävissä, on se siten avoin 
kelle tahansa työn äänistä kiinnostuneelle.

Työväenmuseo Werstas tekee hankkeessa 
yhteistyötä viestintään ja taiteeseen erikois-
tuneen kansanopiston, Voionmaan opiston 
kanssa. Werstaan työntekijät opettavat opis-
kelijoille museon nykydokumentointitoimin-
taa ja opiskelijat tallentavat yhdessä Werstaan 
työntekijöiden kanssa äänimaisemia. Tarkoi-
tuksena on myös videokuvata kohteet, jotta 
myös visuaalinen elementti saadaan kohteista 
tallennettua.

Teemu ahola 
kokoelmapäällikkö, Työväenmuseo Werstas

eu-hankkeessa tallennetaan työn ääniä

TYöväENMusEo WErsTAs

Malli museoiden valtakunnallisesta  
tallennustyönjaosta

Museot ovat jo pidemmän aikaa tuskailleet 
täyttyvien varastojensa ja potentiaalisten lah-
joitusesineiden alati kasvavan vyöryn edessä. 
Teollinen massatuotanto ja kulutusyhteiskun-
ta tuottaa vuosittain valtavat määrät esineistöä, 
jotka etsivät tietään myös museoiden kokoel-
miin.

Tavarapaljouden taustalla on toisenlaisia-
kin ongelmia, jotka ovat ajaneet museot tähän 
haasteelliseen tilanteeseen. Museoiden omat 
tallennusprofiilit eivät ole olleet riittävän sel-
viä, vaan materiaalia on tallennettu liiankin 
löysin perustein. Laajempi ongelma on koske-
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nut museoiden välistä tiedonvaihtoa. Museot 
eivät ole olleet kovinkaan tietoisia toistensa 
tallennusperiaatteista ja tämä on johtanut ti-
lanteeseen, jossa museot tallentavat kokoel-
miinsa tismalleen samoja objekteja. Päällek-
käiskartunta lisää ahdinkoa museoiden koko-
elmasäilytystiloissa ja laskee valtakunnallisesti 
kokoelmien laatua.

Asia on tiedostettu museokentällä. Museoi-
den yhteinen tallennus- ja kokoelmayhteistyö-
verkosto TAKO on ottanut asian aktiivisesti 
esiin viime vuosina. Suomen museoliitto käyn-
nisti syksyllä 2012 hankkeen, jossa tilanteeseen 
haettiin muutosta. Museoliitto nimesi Työvä-
enmuseo Werstaan kokoelmapäällikön Teemu 
Aholan selvitysmieheksi hankkeeseen, jonka 
tarkoituksena oli luoda päällekkäiskartuntaa 
vähentävä valtakunnallinen tallennustyönja-
ko museoille. Selvitys valmistui vuoden 2012 
lopussa ja se julkistettiin vuoden 2013 alussa. 
Tallennustyönjaossa on tällä hetkellä mukana 
yhteensä 114 ammatillisesti hoidettua kulttuu-
rihistoriallista museota. Selvitysmies keskusteli 
jokaisen museon kanssa niiden mahdollisista 
tallennustehtävistä. Keskustelujen pohjalta 
selvitysmies laati kokonaisuuden, johon kukin 
museo on merkitty tehtävineen.

Tallennustehtävän myötä museo ottaa tie-
tyn teeman tallentamisen vastuulleen ja siten 
muiden museoiden on mahdollista jättää ky-
seinen teema oman tallennuksensa ulkopuo-

Werstaan Teemu 
Ahola (keskel-
lä) museoiden 
tallennustyönja-
koseminaarissa 
tammikuussa 
2013. Kuva: risto 
Hakomäki. 

lelle. Tällä tavalla päällekkäiskartunta vähenee 
ja kokoelmien monimuotoisuus kasvaa. Tal-
lennustyönjaossa jokainen museo noudattaa 
omaa rooliaan. Siten alueellisesti toimiva mu-
seo tallentaa kyseistä ilmiötä alueellisesti, eikä 
museota velvoiteta laajentamaan omaa toimin-
takenttäänsä. Massatuotetussa tuotteessa pai-
kallisuudella ei enää ole muutenkaan sellaista 
merkitystä kuin vanhemmissa käsityönä teh-
dyissä objekteissa.

Tallennustyönjako on jaettu TAKO:n nyky-
dokumentointityöstä tutun seitsemän poolin 
mukaan. Poolien otsikot muodostavat loogi-
sen ja toimivan kokonaisuuden, joka jakaa yh-
teiskunnan ja kulttuurin ilmiöt seitsemän pää-
teeman mukaan. Aihealueen sisällä yksittäiset 
tallennustehtävät muodostavat omat osakoko-
naisuutensa.

Museot sitoutuvat toimintaan tekemällä so-
pimukset Museoviraston kanssa, joka ylläpitää 
kokonaisuutta. Valtakunnallista tallennustyön-
jakoa päivitetään vuosittain ja se on siten elävä 
ja muuttuva kokonaisuus. Tallennustyönjako 
saa oman sähköisen työkalunsa vuoden 2014 
alussa. Työkalu on verkkosivu, joka sisältää 
tallennustyönjakomallin ja josta löytyvät myös 
museoiden vuotuiset raportit tallennustyön 
myötä tallennetusta materiaalista.

Teemu ahola 
kokoelmapäällikkö, Työväenmuseo Werstas
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Kaikki tietävät Armin ja olympiakisat, tupee-
ratut kampaukset ja amerikanraudat. Mutta 
minkälaista todella oli elämä pitkällä 50-luvul-
la, sotien jälkeisessä Suomessa? Maat, metsät, 
tehtaat -kiertonäyttely (Werstaalla 20.9.2013–
23.3.2014) pyrkii tarkastelemaan pitkää 50-lu-
kua – ajanjaksoa toisen maailmansodan päät-
tymisestä 1960-luvun alkuun – ihannekuvista 
riisuttuna. Näyttelyn kivijalkana onkin tieto: 
se on toteutettu yhteistyössä Suomen Akate-
mian Happy days? -tutkimushankkeen kans-
sa.

Maat, metsät, tehtaat -näyttelyn nimen ta-
kana ovat ne kolme museota, joiden asiantun-
temuksella museonäyttely on saanut muoton-
sa: Suomen Maatalousmuseo Sarka, Suomen 
Metsämuseo Lusto ja Työväenmuseo Wers-
tas. Nimi tavoittaa myös jotakin olennaista 
pitkän 50-luvun Suomen elinkeinorakentees-
ta. Ajanjakson alussa enemmistö suomalaisis-
ta asui vielä maaseudulla. Maatalouden lisäk-
si metsäteollisuus oli tärkeässä osassa – sen 
tuotteet kattoivat enimmillään 90 prosenttia 
Suomen viennistä. Lisäksi pitkä 50-luku oli 

uusien tehtaiden aikaa, sillä sotien jälkeisessä 
tilanteessa maa teollistui nopeasti.

Vaikka aikaa leimasivat jälleenrakenta-
minen ja talouskasvu, olivat kääntöpuolena 
raadanta ja niukkuus. Ajan yhteiskunnallinen 
tilanne ja arvot olivatkin ristiriitaiset. Kan-
sakuntaa pyrittiin yhdistämään, esimerkiksi 
sotakorvausten maksamisesta tuli kansallinen 
voimainponnistus. Samanaikaisesti sosiaa-
liluokat olivat eriarvoisia, mikä ilmeni kulu-
tuskäyttäytymisessäkin – vain varakkaimmat 
kykenivät hankkimaan aikakauden uutuuksia, 
kuten jääkaapin tai pesukoneen. Tulevaisuu-
teen suuntautuneen ideologian rinnalla kai-
vattiin perinteisiä arvoja. Naisihanteena oli 
kotirouva, vaikka käytännössä naisten työssä-
käynti lisääntyi. Pitkän 50-luvun arvopohjan 
jännitteiden valossakin on ymmärrettävää, 
että myös jälkipolvien käsitykset ajasta ovat 
pirstaleisia tai idealisoituja. ”Maat, metsät, 
tehtaat” antaakin monimuotoisemman kuvan 
ajanjaksosta ristiriitoja unohtamatta.

pinja Haukkavaara 
museoassistentti, Työväenmuseo Werstas

Maat, metsät, tehtaat: täydempi kuva pitkästä 
1950-luvusta

Modernin ajan metsäpäällikkö ja 
perinteistä keksiä pitelevä uitto-
mies. Pitkällä 50-luvulla ihmisten 
eriarvoisuus oli edelleen ilmeistä. 
Ylemmässä yhteiskunnallisessa 
asemassa olivat usein ne, jotka 
kykenivät omaksumaan uudenlaisen 
koneiden ja tehokkuuden arvomaa-
ilman. Kuva: Kuvaaja ei ole tiedossa. 
Werstaan kuva-arkisto.
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Feminismi on Työväenmuseo Werstaalla nä-
kyvä teema vuonna 2014. Syyskuussa muse-
ossa avataan näyttely Feminismi, jota edeltää 
valtakunnallinen aineistokeruu. Lisäksi me-
neillään on Feminismin muistot -kirjoituskil-
pailu. 

Vuonna 2014 tulee kuluneeksi 150 vuotta 
siitä, kun naimattomat naiset Suomessa tuli-
vat täysivaltaisiksi. Vuoden 1864 laki salli 25 
vuotta täyttäneen naisen päättää itsenäisesti 
asioistaan, mikä oli tärkeä ensiaskel naisten 
ihmisoikeuksien vahvistumisessa. Naisasia-
liikkeen esiäitinä pidetyn Minna Canthin syn-
tymästä tulee myös vuoden aikana kuluneeksi 
170 vuotta.

Naisliikkeen ensimmäiset isot pyrkimyk-
set ja saavutukset liittyivät naisten poliittisiin, 
juridisiin ja taloudellisiin oikeuksiin. Varsi-
nainen feministinen liike syntyi 1960-luvulla, 
jolloin feministit omaksuivat räväkän retorii-
kan ja pyrkivät irrottautumaan kahlitsevasta, 
konservatiivisesta naiskuvasta. Feminismin 
sisällä on ollut paljon erilaisia näkemyksiä 
ja suuntauksia, joiden moninaisuus tuodaan 
tulevassa näyttelyssä esiin. Syksyllä avattava 
näyttely käsittelee myös monipuolisesti niitä 
yhteiskunnallisia teemoja, jotka tekevät femi-
nismistä edelleen niin ajankohtaisen.

Näyttelyyn liittyvässä kokoelmakeruussa 
Werstas pyrkii täydentämään kokoelmiaan 
erityisesti sitoutumattoman feministisen nais-
liikkeen osalta, mutta museo on kiinnostunut 
laajasti kaikesta feminismiin liittyvästä aineis-
tosta. Museoon lahjoitettavien esineiden ja 
valokuvien iällä ei ole merkitystä, mutta tär-
keitä ovat niihin liittyvät tarinat feminismistä 
ja feministeistä.

Kun feminismin historiaa tallennetaan 
jälkipolville, omakohtaisiin kokemuksiin pe-
rustuvat muistelut ovat tärkeitä. Näin saa-
daan taustatietoa siitä, miten feminismiä on 
Suomessa toteutettu ja miten se on koettu. 
Werstas kerää muisteluita talteen Feminismin 
muistot -kirjoituskilpailussa, johon muisteli-
jat voivat vapaamuotoisesti kirjoittaa feminis-
mistä heidän elämässään ja kokemuksissaan. 
Muistelutekstejä otetaan vastaan Werstaalle 
tammikuun 2015 loppuun asti. Kilpailuun 
osallistuneiden kesken arvotaan matkalahja-
kortti helmikuussa 2015. Muistelutekstit tal-
lennetaan Työväen Arkistoon.

Keruuseen ja kirjoituskilpailuun liittyvissä asioissa 
voi ottaa yhteyttä museon tutkijaan, Marita 
Viinamäki, p. 050 440 1159, marita.viinamaki@
tyovaenmuseo.fi

Feminismi: näyttely, kokoelmakeruu ja 
kirjoituskilpailu

Töissä tehtaalla on Teollisuusalojen ammat-
tiliitto TEAM:in kanssa yhteistyössä tehtävä 
näyttely, joka juhlistaa Suomen vanhimman 
ammattiliiton 120-vuotista toimintaa. Näyt-
tely kertoo teollisuustyöstä ja työntekijöistä, 
ammatillisesta järjestäytymisestä ja samalla 
koko työväenliikkeen historiasta. 

teAM juhlii 120 vuottaan Werstaan näyttelyssä

TEAM:in juuret ulottuvat pitkälle työvä-
enliikkeen syntyaikoihin. TEAM:in historian 
voidaan katsoa alkaneen kirjapainoalasta ja 
Helsingissä vuonna 1894 perustetusta Suo-
men Kirjaltajaliitosta. Suomen ensimmäinen 
ammattiyhdistys, Helsingin kirjatyöntekijäin 
yhdistys, oli perustettu jo vuonna 1869.
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Ammattiyhdistysliikkeen järjestömurrok-
sessa synnytetyllä TEAM:illa voi laskea ol-
leen kolmisenkymmentä edeltäjää eri teolli-
suudenaloilta. Näyttelyssä voidaankin kertoa 
kenkä-, nahka- ja kumiteollisuudesta, lasi-
keraamisesta teollisuudesta, tekstiili- ja vaa-
tetusteollisuudesta, kemianteollisuudesta ja 
kirjapainoteollisuudesta. Eri teollisuudenalo-

Mukavaa Museosakissa

Työväenmuseo Werstas käynnisti keväällä 
2013 vapaaehtoistyön ohjelman nimeltään 
Museosakki. Mukaan lähti ensivaiheessa pa-
rikymmentä eri-ikäistä ihmistä, jotka osallis-
tuvat museotyöhön omien kiinnostustensa ja 
lähtökohtiensa pohjalta. 

Toiminnan käynnistämisen taustalla vai-
kuttivat ESR-rahoitteisessa Avara museo-
hankkeessa saadut kokemukset aikuispedago-
giikasta sekä tarve kehittää Werstaan yleisö-
työtä. Useat toimivat vapaaehtoistyön mallit 
varsinkin ulkomaisissa museoissa kannusti-
vat kokeilemaan.  Museosakki on yksi tapa 
muuttaa museon toimintaa yhteisölliseksi ja 
madaltaa osallistumisen kynnystä. Museosa-
kin toiminnan on tarkoitus olla koordinoitua, 
merkityksellistä ja mielekästä kaikille. 

Museosakin ensimmäinen tutustumis- ja 
perehdytyspäivä järjestettiin maaliskuussa. 
Perehdytyksen jälkeen ihmiset jakaantuivat 
erilaisiin ryhmiin kiinnostuksensa mukaan. 
Vapaaehtoiset osallistuvat Werstaan museo-
toiminnan ydinprosesseihin. Esimerkiksi 
kokoelmien luettelointi ja esinevalokuvaus, 
nykydokumentointi, näyttelyiden käsikirjoi-

tus, rakentaminen ja tapahtumien suunnittelu 
ovat esimerkkejä töistä, joihin museosakki-
laisia on jo nyt sitoutettu. Syksyllä 2013 yksi 
museosakkilaisista myös toteutti oman näyt-
telyn museon Komuutti-näyttelytilaan.

Monelle Museosakkiin ilmoittautuneelle 
ajatus työväenperinteen säilyttämisestä oli tär-
keä. Museon vapaa sisäänpääsy ja Finlaysonin 
vanha tehdasalue, jolla museo sijaitsee, olivat 
myös keskeisiä syitä lähteä mukaan. Useam-
pikin museosakkilaisista oli hiljattain eläköi-
tynyt ja kaipasi mielekästä tekemistä. Mukana 
oli myös nuorempaa väkeä, joka vielä hakee 
paikkaansa työelämässä. Museosakille teh-
tiin säännöt, joihin kukin allekirjoituksellaan 
sitoutui.  Museosakkia koordinoi museoleh-
tori Ulla Rohunen. Werstaan päälliköt puo-
lestaan vastaavat kukin omasta sektoristaan 
ja sen töiden organisoinnista. Vapaaehtoiset 
nähdään Werstaalla kanta-asiakkaina, joille 
tarjotaan mahdollisuuksia osallistua enem-
män. Museosakki on prosessi, joka jatkuvasti 
muuntuu ja hakee muotoaan. 

ulla rohunen 
museolehtori, Työväenmuseo Werstas

jen taitajat, heidän työnsä ja heidän yhteinen 
toimintansa antavat aiheen monipuoliselle ja 
elämykselliselle näyttelylle.  

Töissä tehtaalla on esillä Werstaan Mestari-salissa 
24.4.–26.10.2014.

marita Viinamäki 
tutkija, Työväenmuseo Werstas
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työväenkirjallisuuden 
päivässä tutkittiin työtä 
ja työttömyyttä

oppien nopeasta unohtumisesta uuden kas-
vukauden koittaessa.  

Päivän tähtivieras oli kirjailija Heikki Tu-
runen, joka tunnetaan erityisesti maaseudun 
työväestön kuvaajana. Suosittuja ohjelmanu-
meroita olivat myös näytelmäkirjailija Sirkku 
Peltolan haastattelu sekä Hannu Taanilan ja 
Matti Salmisen keskustelu Pentti Haanpään 
elämästä ja tuotannosta. 

Työväenkirjallisuuden päivässä oli asiapi-
toisten paneelien ja haastattelujen lisäksi 
elämyksellistä ohjelmaa, kuten Robert Me-
riruohon ja Heli Slungan performatiiviset 
runoesitykset sekä Yhden Joukon Yhtyeen 
hyväntuulinen konsertti. Tapahtuman eri oh-
jelmanumeroita seurasi kaikkiaan liki 900 kir-
jallisuuden ystävää.

anna elina isoaro 
Työväenkirjallisuuden päivän 2013 
koordinaattori

Kuvassa vasemmalta oikealle Työ ja työttö-
myys -kirjoituskilpailussa kunniamaininnan 
saaneet Jasper Kaarna, Tuukka Pääkkönen, 
Minna Finstad ja Sari Salminen sekä kilpailun 
voittaja Marja Uimonen. Kuva: Essi Mansukoski. 
Kuva: Työväenmuseo Werstas. 

Tampereella Työväenmuseo Werstaalla järjes-
tettävä Työväenkirjallisuuden päivä on vakiin-
tunut vuosittaiseksi tapahtumaksi. Vuonna 
2013 yhteiskunnallinen kirjallisuustapahtuma 
järjestettiin lauantaina 24.8. ajankohtaisella 
teemalla ”Työ ja työttömyys”. 

Tapahtuman avasi asunto- ja viestintämi-
nisteri Pia Viitanen (SDP). Avajaisseremo-
niassa jaettiin myös keväällä järjestetyn Työ 
ja työttömyys -kirjoituskilpailun palkinnot. 
Kaikkiaan 205 kirjoituksen joukosta tuo-
maristo valitsi voittajaksi turkulaisen Marja 
Uimosen novellin “Päätön”. Voittajanovelli 
kuvaa absurdilla tavalla virkamiesten toimia 
byrokraattisen virkakoneiston osasina. Li-
säksi kilpailussa jaettiin neljä kunniamainin-
taa. Kunniamaininnan saivat Jasper Kaarna, 
Tuukka Pääkkönen, nimimerkki Kulkuri sekä 
Minna Finstad ja Sari Salminen yhdessä kir-
joittamallaan tekstillä. 

Päivän aihetta, työtä ja työttömyyttä, kä-
siteltiin niin kauno- kuin tietokirjallisuuden 
näkökulmasta. Pätkärunoilijoita ja media-
huoria -keskustelupaneelissa ääneen pääsivät 
nykypäivän työelämää terävästi kuvanneet 
esikoiskirjailijat Venla Hiidensalo ja Sami 
Rajakylä sekä jo useamman teoksen julkais-
seet Miina Supinen ja Raimo Pesonen. Työ 
ja talouselämän kriisit -paneelissa tutkijat Ta-
pio Bergholm, Eeva Jokinen ja Jarmo Peltola 
keskustelivat kriittiseen sävyyn mm. työn ja 
toimeentulon kysymyksistä sekä lama-ajan 
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TiEDoNKiErTo

Pohjoismaisten työväenarkistojen ja -kir-
jastojen välisten kokousten 100-vuotisjuh-
lakonferenssi pidettiin Kööpenhaminassa 
24.–25.10.2013. Konferenssi alkoi juhlase-
minaarilla, joka pidettiin paikallisen työväen-
museon tiloissa. Seminaarin alustukset käsit-
telivät pohjoismaista hyvinvointivaltiota, ja se 
oli avoin kaikille. Marjaliisa Hentilä Työväen 
Arkistosta piti alustuksen taistelusta 8 tunnin 
työpäivästä liittäen sen Matti Paasivuoren po-
liittiseen toimintaan. Seminaarin jälkeen alkoi 
varsinainen juhlakonferenssi. Alkupuheiden 
jälkeen tutustuttiin työväenmuseon kokoel-
miin ja lomanäyttelyyn. Tämän jälkeen oli 
vuorossa juhlaillallinen. 

Varsinainen konferenssipäivä oli 25.10., 
jolloin osallistujat kuljetettiin Tanskan työväen-
arkiston ja -kirjaston tiloihin Taastrupiin, noin 
parinkymmenen kilometrin päähän Köö-
penhaminan keskustasta. Päivä aloitettiin 
tutustumalla uusiin tiloihin. Tämän jälkeen 
seurasivat eri laitosten esittelyt omasta viime-
aikaisesta toiminnastaan. Työryhmissä käsi-
teltiin eri laitoksissa käynnissä olevia projek-
teja. Loppukeskustelussa konferenssin anti 
vedettiin yhteen. Konferenssia pidettiin on-
nistuneena, ennen muuta seminaarin yhdis-
täminen tapaamiseen koettiin hyvänä ideana. 
Esille nousi myös idea mahdollisen yhteisen 
pohjoismaisen digitointiprojektin aikaansaa-
misesta.

Suomesta konferenssiin osallistuivat Petri 
Tanskanen, Marjaliisa Hentilä ja Mikko Ko-
sunen Työväen Arkistosta, Marita Jalkanen, 
Pia Pursiainen ja Reetta Laitinen Kansan ar-
kistosta sekä Alpo Väkevä ja Jimi Reittu Työ-
väenliikkeen kirjastosta.

mikko kosunen 
erkoistutkija, Työväen Arkisto

sata vuotta pohjoismaisten työväenarkistojen 
ja -kirjastojen välistä yhteistyötä
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kuusikymmenluvun lopun poliittinen 
aktiivisuus toi Helsinkiin uusia tuoreita 

voimia. Kallion demareissa vaikutti käsityön 
ammattilainen, mikä ei siinä ympäristössä ol-
lut kovin yleistä. Poliittinen keskustelu laajeni 
kansainvälisyyteen, tasa-arvoon ja muillekin 
uusille politiikan osa-alueille. Tässä ympäris-
tössä puuseppä Juhani Pekkola oli kuin kala 
vedessä. Hän kykeni luovaan ajatteluun ja sa-
navalmiina myös keskusteluun. Tämän lisäksi 
hänellä oli taito tarttua työkaluihin sanan kir-
jaimellisessa muodossa. 

Kun Mäntymäellä tarvittiin telineet va-
pun lippumarssiin tai työväentalon eteen 
puhujille areena, paikalle astui työkalut asia-
kirjasalkkuunsa pakannut Pekkola. Valmista 
syntyi. Oli ainoastaan varottava menemästä 
työmaalle neuvomaan. Sitä ei ammattimies 
sietänyt. Moni ammattiliitto, työväenjärjestö 
ja työväenliikkeen vaikuttaja sai remonttinsa 
tehdyksi Pekkolan toimesta. Kun Pekkola 
työskenteli Fennada-filmillä 1970-luvulla la-
vastepuuseppänä, hän sai myös työtarjouk-
sen amerikkalaisilta elokuvantekijöiltä, jotka 
halusivat lavastaa Helsingin Leningradiksi. 
Viimeisin vaativa puusepäntyö oli Helsingin 
Tuomiokirkon penkkien korjaus. Työn ohes-
sa Pekkola kävi filosofisia keskusteluja kirkon 
väen kanssa vieden heille jopa luettavaksi 
Jussi Pikkusaaren väitöskirjan Vaikea vapaus 
– Sosialidemokratian häviö kirkolle Suomen kult-
tuuritaistelussa.

Matkustelusta tuli Pekkolalle rakas harras-
tus etenkin eläkkeelle jäämisen jälkeen. Kiin-
nostus matkusteluun oli kuitenkin herännyt 
jo nuorena poikana: Pekkola oli voittanut 
pioneerien Terä-lehden levikkikilpailussa 
matkan 1950-luvun Puolaan. Budapest, Bra-

tislava, Praha, Wien, Amsterdam, Lontoo, 
Pariisi ja Kööpenhamina olivat mieluisia koh-
teita uteliaalle Euroopan matkaajalle. Pekkola 
harrasti myös musiikkia ja kuorolaulua.

Tietäessään elämänliekkinsä sammuvan 
pian Pekkola piti huolen siitä, että hänen 
kirjansa päätyvät Työväenliikkeen kirjastoon 
ja työväenliikkeen rintamerkkien kokoelma 
Työväenmuseo Werstaalle.

Kun Juhani Pekkola täytti 60 vuotta, hä-
nelle myönnettiin Rafael Paasio -mitali, joka 
on korkein huomionosoitus pitkäaikaisesta 
uurastuksesta Sosialidemokraattisessa puolu-
eessa.

jaakko kuusela 
Juhani Pekkolan pitkäaikainen ystävä, 
järjestöneuvos

Puutaiteilija juhani Pekkola 
1941–2013

Juhani Pekkola 1941–2013. Kuva: Kirsti Lumiala.
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työväenmusiikin veteraanit reijo Frank ja  
reino Bäckström haastattelussa

t yöväen laulaja Reijo Frank ja muusik-
ko Reino Bäckström ovat tutustuttaneet 

tuhannet ihmiset työväenlauluihin, joilla on 
vahva perinne ja sanoma kantautuu yhä uusille 
sukupolville. 

Reijo Frank syntyi työläisperheeseen 
8.7.1931 Helsingissä. ”Olen imenyt työväen-
laulut jo äidinmaidossa”, Frank sanoo. Niitä 
laulettiin kotona mandoliinin säestämänä, ja 
moni hyräilty sävelmä tarttui jo silloin hänen 
muistiinsa. Musiikillista osaamista on ollut 
kummankin vanhemman suvussa. 

Reijo Frank työskenteli yli 40 vuotta ko-
neasentajana Helsingin kaupungin konepa-
jalla Toukolassa. Hänestä tuli Pleunan kundi 
vuonna 1948. Nimi Pleuna juontaa alkunsa 
bulgarialaisesta Plevnan kaupungista, jossa 
suomalaisia taisteli Venäjän armeijassa vuo-
sina 1877–78 Bulgarian vapauttamiseksi Tur-
kin alaisuudesta. Jo 8-vuotiaana Reijo touhusi 
kuorma-auton apupoikana, ja ylitöitä hänelle 
kertyi Pleunan aikoina niin, että työuraan voisi 
lisätä useita vuosia.

Reijo Frank ei ryhtynyt päätoimiseksi lau-
lajaksi, vaan esiintyi lomillaan tai työnantajan 
antamilla keikkavapailla. Vaikka laulajan töitä 
olisi riittänyt, Frank asetti etusijalle Pleunan 
ja sieltä saatavan varman toimeentulon. Hän 
osallistui Helsingin rakentamiseen huoltamal-
la siihen tarvittavia koneita. Työväenliikkees-
sä hän toimi laulamalla ja vetämällä erilaisia 
ammattiosastojen ja muiden järjestöjen tilai-
suuksia joko yksinään kitaralla säestämällä 
tai yhdessä muiden kanssa riippumatta siitä, 
millainen punaisen värin aate milloinkin oli 
pyytänyt häntä esiintymään. Koska verottaja ei 
uskonut, että työmies voisi olla taiteilija, Frank 

ei saanut laulamalla ansaituista tuloista vähen-
nyksiä. Laulaja sopi verottajan kanssa, että hän 
esiintyy vain kahvipalkalla, kunhan matkakulut 
korvataan.

”Reijo Frank ei laula enää”, työväen laulaja 
itse toteaa. Hän sanoo pitkälti yli 60 vuoden 
uran riittävän yhdelle ihmiselle. Onneksi hä-
nen esityksiään on taltioitu radio- ja tv-nauhoi-
tusten lisäksi noin 90:lle äänitteelle, viimeisim-
piä on Työväen laulaja -CD-levy, joka julkaistiin 
hänen muistelmakirjansa liitteenä. CD:n laulut 
on sovittanut Reino Bäckström.

Reino ”Reiska” Bäckström on alun pe-
rin Helsingin Kalliosta. Hän syntyi 8.2.1949. 
Ammattimuusikoksi hän ryhtyi vuonna 1974 
oltuaan sitä ennen postinkantajana.  Kemin 
kaupunginorkesterin johtajana hän toimi vuo-
sina 1975–77. Haitarin soittamisen hän aloit-
ti jo 9-vuotiaana pioneeriosaston tarvitessa 
säestäjää. Kansandemokraattisella liikkeellä oli 
Helsingissä 1950–60-luvun vaihteessa yli 30 
kisälliryhmää, joten haitaristia tarvittiin aina. 
Reino Bäckström aloitti eläkeiän kynnyksellä 
laulutunnit musikaalisten poikiensa innosta-
mana.

Työväenlaulut kokivat uuden tulemisensa 
1960-luvun puolivälin tienoilla. Läpimurron 
taustalla olivat Väinö Linnan Täällä pohjan-
tähden alla -trilogia, erityisesti sen toinen osa 
(1960) – sehän kertoi vuoden 1918 taustoista, 
tapahtumista ja seurauksista, sekä Jaakko Paa-
volaisen tutkimukset Poliittiset väkivaltaisuudet 
Suomessa 1918. 1: Punainen terrori (1966) ja 2: 
Valkoinen terrori (1967). Työväen järjestöjen 
välillä lähes hukattu perinne löydettiin uudes-
taan. Uudet sukupolvet opettelivat vanhoja 
työväenlauluja sekä kirjoittivat ja sävelsivät 
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uusia. Bäckström kertoo, että uusia työväen-
lauluja kirjoitetaan vieläkin. Suurin osa niistä 
kirjoitetaan kuitenkin pöytälaatikoihin, sillä 
niille ei löydy kustantajia. Reijo Frank toteaa, 
että syitä työväenlaulujen kirjoittamiselle tar-
joavat nykyiset yhteiskuntaolot.

Reijo Frank teki osaltaan suuren työn koo-
tessaan työväenliikkeen lauluperinnettä.  Hä-
nen yhdeksi tunnuslaulukseen on muodostu-
nut Elsa Rauteen venäläiseen sävelmään kir-
joittama Veli sisko. Kun 1960-luvulla kerättiin 
talteen työväen lauluperinnettä, laulun alkupe-
räiset sanat löytyivät. Sävel oli Frankille tuttu 

ja Elsa Rauteen kisällittärille kirjoittama ”ke-
vyempi” versio. Frankin kautta alkuperäiset 
sanat ja sävelmä löysivät toisensa uudestaan.

jorma Hyvönen 
toimittaja, Helsinki

kirjoituksen lähteinä on käytetty keskustelua Reijo 
Frankin ja Reino Bäckströmin kanssa, Bäckströmin haas-
tattelua (Juha Drufva) Kansan Uutisten verkkolehdessä 
9.2.2009 ja Reijo Frankin muistelmia; Reijo Frank Työväen 
laulaja, toim. Pentti Peltoniemi, Tammi, 2009, 240 s.

Työväenliikkeen kirjastossa on myynnissä Reijo 
Frankin muistelmakirjaa, joka sisältää Työväen 
laulaja -CD-levyn (5 €). Lisäksi myynnissä on 
Reijo Frank: Nostalgiaa -CD-levyä (2009).

Reino Bäckström ja Reijo 
Frank esiintymässä kir-
jakahvilassa 22.11.2012 
Työväenliikkeen 
kirjastossa. Kuva: Jorma 
Hyvönen
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•	 Tiloja	vuokrattavissa	kokouksiin	ja	muihin	
tilaisuuksiin yksityisille ja järjestöille. Lisä-
tiedot Kirsti Lumiala: kirsti.lumiala@tyova-
enperinne.fi tai 050-4360178.

•	 Sesongin	mukaan	myynnissä	joulukortteja	
tai kevät- ja vappukortteja. 

•	 Uusia	kirjoja	ja	kokoelmista	poistettuja	
kirjoja myynnissä edullisesti. Lista kirjoista 
ja hinnoista www.tyovaenperinne.fi

•	 Työväenkirjaston	ystävien	ideoima	Studia	
Generalia -luentosarja alkaa 23.1.2014 
Työväenliikkeen kirjastossa. Ensimmäisen 
luennon teemana Työväki ja kestävä kehi-
tys. Puhujana presidentti Tarja Halonen.

•	 Matti	Kuusi	100	vuotta	-seminaari	
7.3.2014.

•	 Myös	tavanomaista	kirjastotoimintaa:	 
tervetuloa lainaamaan kirjoja!

elämäkerta matti paasivuoresta 

Matti Paasivuori oli ensim-
mäinen työläistaustainen 
ammattipoliitikko, joka tuli 
köyhistä oloista Ilmajoelta 
ja nousi ilman minkään-
laista koulutusta Suomen 
työväenliikkeen johtoon ja 
poliittiseen eliittiin, kansan-
edustajaksi ja ministeriksi. 

Teoksen sovittelija. matti paasivuori 1866-
1937on kirjoittanut VT, dosentti ja Työväen 
Arkiston erikoistutkija Marjaliisa Hentilä. Kir-
jaa, joka ilmestyy joulukuussa 2013,  myydään 
Työväen Arkistossa tai sen voi tilata osoittees-
ta raimo.parikka@helsinki.fi tai Raimo Parik-
ka, PL 54, 00014 Helsingin yliopisto. Kirjan 
hinta 20€ (+ tilattaessa postikulut).
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Tilausmaksuilla, vapaaehtoisilla kannatusmaksuilla, Työväenperinne ry:n jäsenyhteisöjen 
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Kiitokset kaikille julkaisumme tukijoille!
Työväenperinne - Arbetartradition ry:n hallitus
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Muista osoitteenmuutokset!
Kirsti Lumiala Raija Kangas
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Työväentutkimus 2013, verkkoversio

Heikki Hellman

YTT, dosentti, johtaja, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö (CMT), Tampereen yliopisto

Vapauden  tuulia  viestintäpolitiikassa.  SDP  ja  sähköisen  viestinnän  vapautuminen  1980-

luvulla

Kahdeksankymmenluku  oli  vapautumisen  aikaa  suomalaisessa  yhteiskunnassa.  Sisä-,  ulko-  ja

talouspolitiikka  ”lännettyivät”  ja  vapautuivat  Kekkosen  kauden  vahvasta  keskusohjauksesta.

Tietotekniikasta alkoi kehittyä suomalaisen teollisuuden uusi veturi. Nousukauden huuma synnytti

ns.  kasinotalouden.  Kulttuurielämä  kaupunkilaistui,  ja  Suomi  siirtyi  kaapelitelevision,

Kolmoskanavan,  City-lehden ja Radio Cityn aikakauteen.  Maan hallituspohja oli  vuodesta  1966

alkaen nojannut keskustan ja sosiaalidemokraattien muodostamaan koalitioon, mutta 1980-luku oli

porvarienemmistöisestä  eduskunnasta  huolimatta  nimenomaan  sosiaalidemokraattien  valtakautta.

SPD  nousi  vaaleissa  säännöllisesti  suurimmaksi  puolueeksi,  ja  sen  valtaa  pönkittivät  Mauno

Koiviston tulo presidentiksi ja Kalevi Sorsan kaksi peräkkäistä hallitusta.

Suomessa  vasemmisto  oli  puolustanut  uskollisesti  Yleisradion  monopolia  radio-  ja

televisiotoiminnassa. Sosiaalidemokraattien ja kansandemokraattien tukena rintamassa oli pitkään

myös  maalaisliitto/keskusta,  kun  taas  oikeisto,  näkyvimmin  kokoomus,  ajoi  kilpailua

yleisradiotoimintaan.1 Vähitellen kuitenkin myös  Suomen sosialidemokraattisen  puolueen (SDP)

viestintäpoliittiset  näkemykset  liberalisoituivat  sen  luovuttua  ”Korpilammen  hengessä”

sosialisointihaaveista ja käännyttyä tukemaan markkinatalouden ja elinkeinoelämän tarpeita.2 Tässä

artikkelissa  tarkastelen  sosiaalidemokraattien  suhtautumista  sähköisen  viestinnän  rakenteiden

vapauttamiseen 1980-luvulla, jolloin median nykyinen markkinoitumistrendi alkoi. 

Toisin  kuin  esimerkiksi  Ruotsissa  Suomessa  yleisradiotoiminnan  monopoli  ei  koskaan

perustunut lakiin, vaan tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Yksinoikeutta vahvistamaan oli vuonna

1948  ns.  Lex  Jahvetilla3 rakennettu  Yleisradion  parlamentaarinen  valvontajärjestelmä

hallintoneuvostoineen.  Katkon  monopoliin  muodosti  lyhyt  poikkeusjakso  vuosina  1956–1964,

jolloin myös Tekniikan Edistämissäätiöllä (TES) oli lupa televisiolähetyksiin.4 
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Monopolia perusteltiin 1950–60-luvulla sillä, että kaupallisuus rapauttaisi ohjelmatarjonnan

sivistyksellisen  sisällön  sekä  johtaisi  laajojen  kuuntelija-  ja  katsojamassojen  tavoitteluun.5

Sittemmin,  1970-luvulla,  vasemmisto  ja  keskusta  katsoivat,  että  paitsi  ohjelmiston  laatu  myös

sananvapaus  voitiin  parhaiten  taata,  kun  niukat  radioaallot  olivat  yksinomaan  yhteiskunnan

hallinnassa.6  1980-luvulla sääntelyn vapauttaminen alkoi kuitenkin näyttää tarkoituksenmukaiselta,

kun  sekä  yleisön  että  viestintäalan  yritysten  suunnalta  ilmeni  paineita  sallia  paikallisradio  ja

käynnistää kolmas valtakunnallinen tv-kanava. 

Suhtautuminen  yleisradiomonopoliin  ilmentää  yhteiskunnassa  vallinneen  sosiaalisen

mielikuvituksen tilaa. Sosiologi Pertti Alasuutari on jakanut sodanjälkeisen historiamme kolmeen

kauteen: moraalitalouden,  suunnittelutalouden ja kilpailutalouden vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe

kesti 1960-luvulle asti, ja sen yhteiskunnallisille keskusteluille oli ominaista vetoaminen aatteellis-

moraalisiin  periaatteisiin.  Siirtymä  suunnittelutalouteen  tapahtui  1960-luvulla,  jolloin  sääntely

perusteltiin  kansalaisten  hyvinvointivaltiollisilla  tarpeilla.  Kilpailutalouteen  siirtymän  merkit

Alasuutari näkee 1980-luvun keskusteluissa, joissa alkoivat korostua valinnan ja kilpailuttamisen

periaatteet.7 Tämä  kehityskulku  toteutui  myös  viestintäpolitiikassa,  jossa  Kolmoskanavan  ja

paikallisradioiden myötä siirryttiin monopolikeskeisestä kilpailuhakuiseen ajatteluun.8

Tässä  artikkelissa  yritän  osoittaa,  kuinka  sosiaalidemokraatit  ajanmukaistivat  tuolloin

viestintäpoliittista  ajatteluaan  kahdella  päätöksentekotasolla:  1)  julkilausumien  ja  poliittisen

ohjelman  tasolla  sekä  2)  Yleisradion  hallintoneuvoston,  eduskunnan  ja  valtioneuvoston

ratkaisuissa.9  SDP:n kääntyminen paikallisradioiden, kaapelikanavien ja Kolmoskanavan kannalle

oli ratkaisevaa liberalisoitumiskehitykselle.

Periaatteita tarkistetaan

Useimmat puolueet olivat päivittäneet viestintäpoliittiset ohjelmansa viimeksi 1970-luvulla, jolloin

perinteiset  rintamalinjat  olivat  vielä  selvästi  näkyvillä.  SDP:n  viestintäpoliittinen  ohjelma  oli

hyväksytty puolueneuvostossa maaliskuussa 1975. Sen perusteella puolue oli vankasti Yleisradion

monopolin kannalla, halusi lopettaa tv-mainonnan ja kavahti säätelemätöntä kaapelitelevisiota:

Yleisradiotoiminnan on oltava eduskunnan valvonnassa. Sitä harjoittavalla laitoksella,
Yleisradiolla, on oltava laissa säädetty julkinen yksinoikeus tehtäväänsä. Sen toiminta
on  rahoitettava  julkisista  varoista,  ja  sen  hallintoelinten  on  oltava  vastuussa
eduskunnalle.10
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Periaatteellisesta  monopolikannastaan  huolimatta  sosiaalidemokraatit  olivat  jo  tuolloin

kommunisteja  joustavampia  viestintämaiseman  muutoksen  edessä.  Asenteiden  orastavasta

muutoksesta  kertoo  esimerkiksi  se,  että  kaapelitelevisiota  koskeva  kohta  oli  tavoiteohjelmassa

tietoisesti  muotoiltu  yksiselitteisen  torjunnan  sijasta  ”kauniimmin  ja  varovaisemmin”,  kuten

ohjelman  puolueneuvostolle  esitellyt  viestintäpoliittisen  jaoston  puheenjohtaja  Risto  Tuominen

asian ilmaisi.11

Kesän 1981 puoluekokous totesi  ohjelman vanhentuneen teknisen kehityksen johdosta ja

velvoitti  puoluetoimikunnan  valmistelemaan  uutta  ohjelmaa.  Sellaista  ei  kuitenkaan  saatu

aikaiseksi;  sen  sijaan  puolueneuvostolle  esiteltiin  kevättalvella  ajankohtaisiin  kysymyksiin

pureutuva  viestintäpoliittinen  kannanotto.  Siinä  uusia  teemoja  olivat  paitsi  paikallisradio-  ja

lähitelevisiotoiminta  myös  sananvapauden  ja  kansalaisten  viestinnällisten  oikeuksien  korostus.

Välitön syy kannanottoon oli samanaikaisesti (1979–1984) työskennellyt radio- ja televisiokomitea

(ns.  Perttusen  komitea),  jossa  istuneet  sosiaalidemokraattien  edustajat  tarvitsivat  puolueelta

ohjaavia näkemyksiä.12

Kannanotossa  olikin  paljon  uutta.  Sen  tekstiä  puolueneuvostolle  esitellyt  2.

valtiovarainministeri  Mauno  Forsman  huomautti,  että  ”aikaisemmille  kannanotoille  oli

tunnusomaista kenties liiankin voimakas pyrkimys kauaskantoisten – – tavoitteiden asettamiseen”,

joiden  ”toteuttaminen  on  osoittautunut  mahdottomaksi”.  Kannanottoluonnoksen  Forsman  sanoi

kytkeytyvän  pikemminkin  ”ajankohtaiseen  tilanteeseen”  ja  sisältävän  aikaisempaa  ”vähemmän

isoveliasennetta”. Siksi hän pitikin sitä poliittisesti toteuttamiskelpoisena toimintaohjelmana.13 

Kannanottoluonnos  heijasti  edelleen  myönteistä  asennetta  parlamentaarisesti  valvottua

Yleisradiota kohtaan:

Sähköisen  viestinnän  vapautta  on  edistettävä  kehittämällä  Yleisradiota
yhteiskunnallisena palvelulaitoksena ja kansallisen kulttuurin foorumina. – – Mikäli
tiedotusvälineet kehittyvät vain kaupallisista lähtökohdista, niin nähtävän, kuultavan
ja  luettavan  tiedonvälityksen  sisältö  samankaltaistuu  ja  tiedotusvälineiden  omistus
siirtyy yhä enemmän yksiin käsiin.

Yleisradion  rahoituksessa  parhaaksi  kannanotto  katsoi  lupamaksun  –  toisin  kuin  vuoden  1975

ohjelma, joka puhui budjettirahoituksen puolesta. Sen mielestä yleisradiolainsäädännön uudistuksen

yhteydessä ”Yleisradion parlamentaarista asemaa on vahvistettava ja sen riippuvuus hallituksesta

katkaistava”. Samoin yhtiön rahoitusta oli vahvistettava ”lisääntyvän kansainvälisen ja kaupallisen

kilpailun  synnyttämien  haasteiden  vastaanottamiseksi”  siten,  että  ”kansainväliselle  tarjonnalle

muodostuu vahvistuva kotimainen vastapaino”.14

3



4

Puolueen  kanta  kaupalliseen  radio-  ja  tv-toimintaan  oli  yhä  varauksellinen.

Mainosrahoituksesta oli kansallisessa yleisradiotoiminnassa luovuttava, mutta ainoastaan ”pitkällä

aikavälillä”.  Kuten  vuoden  1975  ohjelmassa,  SDP vaati  kannanotossaan,  että  tv-mainonta  olisi

otettava  ”siirtymäkauden  ajaksi”  Yleisradion  haltuun,  jolloin  myös  mainostulot  tulisivat

lyhentämättöminä sen käyttöön. Edelleen mainokset tulisi sijoittaa ohjelmiin ”esitystä ja sisältöä

häiritsemättä”, ts. ei ohjelmien keskelle vaan ainoastaan niiden väliin.15

Satelliitti- ja kaapelitelevision SDP hyväksyi nyt realiteettina, jota kuitenkin tulisi kehittää

”julkisesti säännellyn järjestelmän puitteissa” ja ”yhteiskunnan hallussa olevissa verkoissa”. Osana

puolueen  pyrkimystä  vahvistaa  kansalaisyhteiskuntaa  kannanotto  omaksui  suopean  kannan

paikalliseen radio- ja televisiotoimintaan, joiden avulla voitaisiin toteuttaa paikallisten asukkaiden

tiedonvälitys-, kulttuuri- ja viihdetarpeita. Mainoksia ei paikallisradioihin tulisi kuitenkaan tuoda

lainkaan, ja kaapelitelevisiossakin ne tulisi hyväksyä vain tiukasti rajattuina kokonaisuuksina. Myös

”paikallisten tiedotusmonopolien” syntyminen tuli puolueen mielestä estää.16 

Kun eduskunta alkoi käsitellä kaapelitelevisiota ja videoita koskevia lakiesityksiä,  SDP:n

piti  jälleen  kerran  tarkistaa  kurssiaan.  Käsittelyn  tueksi  tarkoitetussa  viestintäpoliittisessa

kannanotossa syksyllä 1986 kansallisen kulttuurin ”itsepuolustus” sai näkyvän roolin ja kokonaan

uutena teemana esiin nostettiin ”kansallisten elinkeino- ja työllisyyspoliittisten etujen ajaminen”.

Puolue nosti esiin myös videokulttuurin lieveilmiöt vaatimalla, että ”raaistavat väkivaltavideot on

karsittava markkinoilta”. Kaapelitelevisioon puolue vaati edellytyksiä ”kotimaiselle, alueelliselle ja

paikalliselle  ohjelmatoiminnalle”,  mikä  tarkoitti  sitä,  että  kotimaisen  ohjelmiston  osuudelle  tuli

asettaa  vähimmäisvaatimus.  Ajatus  kaapelitelevision  tuomisesta  lähemmäs  kansalaisia  ilmeni

vaatimuksena, jonka mukaan jokaiseen kaapeliyhtiöön tuli saada vapaa kansalaiskanava. SDP ajoi

siten edelleen sähköisen viestinnän rakenteiden liberalisointia – mutta vain ei-kaupalliselta pohjalta.

Yleisradion  tärkeyttä  sosiaalidemokraatit  perustelivat  juuri  huolellaan  kaupallistumisesta.

Vaikka  kannanotossa  ei  suoraan  lausuta  mitään  samaan  aikaan  käynnistymässä  olleesta

Kolmoskanavasta,  se  on  mahdollista  tulkita  epäsuoraksi  tueksi  hankkeelle:  ”Yleisradiolle  on

annettava  mahdollisuus  laajentaa  ja  monipuolistaa  toimintaansa.  Uusia  rahoitusmuotoja  on

ennakkoluulottomasti selvitettävä ja voitava ottaa käyttöön.”17

Vaikka molemmissa kannanotoissa yhä oli  vahva Yleisradio-keskeinen perusnäkemys, ne

eivät enää nojanneet yksiselitteisesti Yleisradion monopoliin, vaan olivat valmiita tuomaan uusia ei-

kaupallisia  toimijoita  viestinnän kentälle.  Samalla  kuitenkin  viestinnän keskittyminen tuli  estää.

Vaikka suhtautuminen mainontaan oli edelleen periaatteellisen torjuva,  kaupallisuus hyväksyttiin
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pragmaattisena välttämättömyytenä – paitsi paikallis- ja kaapelikanavilla, joita puolue halusi ohjata

kansalaiskanavien  suuntaan.  Kahdella  1980-luvun  viestintäpoliittisella  kannanotollaan

sosiaalidemokraatit  olivat  avaamassa  sähköisessä  viestinnässä  tietä  rakenteiden  hallitulle

vapauttamiselle.  Videon,  kaapeli-  ja  satelliittikanavien  yhdessä  muovaamalle  ”uustelevisiolle”18

puolue halusi kuitenkin asettaa selvät rajat.

Paikallisradion huumassa

On jonkinlainen paradoksi, että vaikka 1980-luvusta kehkeytyi sähköisen viestinnän liberalisoinnin

läpimurtovuosikymmen,  vapauttamispyrkimykset  eivät  juuri  näkyneet  aikakauden

hallitusohjelmissa. Niissä viestintäpolitiikalla oli vain vähäinen rooli. Kalevi Sorsan neljäs hallitus

(1983–1987) ilmoitti  ainoastaan jatkavansa  ruotsinkieliselle  väestölle  tarkoitetun televisioverkon

suunnittelua,19 Harri  Holkerin  hallitus  (1987–1991)  puolestaan  parantavansa  Yleisradion

toimintaedellytyksiä  ajanmukaistamalla  radiolainsäädäntöä.  Myös  paikallisradiotoimintaa

sinipunahallitus  lupasi  kehittää.20 Käytännössä  nimenomaan  Sorsan  hallitus  otti  aimo  askeleita

viestinnän  vapauttamisessa:  tammikuussa  1985  se  myönsi  ensimmäiset  paikallisradiotoimiluvat,

syyskuussa 1985 se antoi eduskunnalle esityksen kaapelitelevisiolaiksi ja elokuussa 1986 esityksen

videolaiksi. Saman vuoden kesäkuussa se oli ehtinyt myöntää Yleisradiolle luvan Kolmoskanavan

käynnistämiseen.  Radiolainsäädännön  ajanmukaistaminen  ei  Holkerin  sinipunahallitukselta  vielä

onnistunut, vaan se jäi Esko Ahon hallituksen ansioksi.

Sorsa IV:n vahvoja miehiä olivat pääministerin lisäksi ulkoministerinä toiminut keskustan

puheenjohtaja  Paavo  Väyrynen,  ruotsalaisen  kansanpuolueen  puheenjohtaja,  oikeusministeri

Christoffer Taxell ja ensimmäistä kertaa hallitusvastuuseen päässeen Suomen maaseudun puolueen

Pekka  Vennamo,  joka  kantoi  2.  valtiovarainministerin  salkkua.  Viestintäasioita  valmistelivat

sosialidemokraatit,  aluksi  liikenneministeri  Matti  Puhakka  ja  vuodesta  1984  Matti  Luttinen.

Nimenomaan Luttinen edisti merkittävästi viestinnän hallittua vapauttamista.

Pitkään  istuneen  Perttusen  komitean  enemmistö,  johon  sosiaalidemokraatit  keskeisissä

asiakysymyksissä lukeutuivat, oli esittänyt, että valtakunnallisen yleisradiotoiminnan rinnalle tulisi

myöntää toimilupia alueellisille ja paikallisille toimijoille, jotka käyttäisivät Yleisradion lähettimiä.

Yleisradion  asema  sen  sijaan  perustuisi  erikseen  säädettävään  yleisradiolakiin.  Uusien

valtakunnallisten  toimilupien  myöntämiseen ei  komitean  mielestä  ollut  tarvetta,  minkä johdosta

MTV pysyisi  Yleisradion  apuyhtiönä  ja  näin  välttäisi  kilpailemasta  isäntänsä  kanssa.21 MTV:n
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uutisille  komitea  näytti  vihreää  valoa22 –  myös  sosiaalidemokraatit  olivat  pitkään  jatkuneen

poliittisen kiistelyn jälkeen antaneet asiassa periksi.23 Kolmannen valtakunnallisen televisiokanavan

komitea kuitenkin oli  torjunut,  koska katsoi  sen ohjelmien tuottamisen tulevan liian kalliiksi  ja

koska se ei komitean mielestä laajentaisi sananvapautta.24

Vaikka paikallisradio toteutui kaupallisempana, kuin sosiaalidemokraatit olisivat halunneet,

valtioneuvosto  myönsi  ensimmäiset  toimiluvat  22  paikallisradiolle  liikenneministeri  Luttisen

esittelystä.  Päätökseen  heijastuivat  paitsi  viestintäyritysten  myös  keskeisten  hallituspuolueiden

viestintäpoliittiset  intressit.  Sanoma-  ja  paikallislehtien  1983  perustamaa  Suomen

Paikallisradioliitto ry:tä johti opetusministeriön keskustalainen kansliapäällikkö Jaakko Numminen,

ja  liiton  tärkeinä  taustavaikuttajina  toimivat  Taloudellinen  Tiedotustoimisto  ja  Elinkeinoelämän

Valtuuskunta,  mutta  myös  sosiaalidemokraattiset  lehdet  näkivät  paikallisradioissa

liiketoimintamahdollisuuksia,  mikä  osaltaan  vaikutti  myös  puolueen  näkökantoihin.  Vaikka

kokeilukaudella  pyrittiin  välttämään  lupien  myöntämistä  suurille  lehdille,  Helsingissä  toiminut

Radio Ykkönen muodosti merkittävän poikkeuksen. Sen omistajiin kuuluivat Helsingin Sanomien,

Uuden  Suomen  ja  Hufvudstadsbladetin  rinnalla  myös  kolme  puoluelehteä,  Suomen

Sosialidemokraatti,  Kansan  Uutiset ja  Suomenmaa.  Sosiaalidemokraattien  viestintälinjausten

mukaisia aatteellisia ja ei-kaupallisia hankkeita oli pioneerien joukossa vain muutama, kuten Elävän

musiikin yhdistys ELMU ry:n Radio City Helsingissä ja lapualaisen kotiseutuyhdistyksen Radio

Lakeus.25 

Paikallisradiota ajettiin Suomeen viestinnän demokratisoimisen nimissä. Paikallisen yleisön

paikallisten  etujen  ajaminen  paikallisen  ohjelmiston  avulla  vastasi  myös  sosiaalidemokraattien

käsitystä  demokratiasta,  ja  siksi  paikallisradiotoimintaa  ei  puolueessa  vastustettu,  koska  siinä

nähtiin mahdollisuus ”kansalaisyhteiskunnan spontaaniin organisoitumiseen”, kuten Taisto Hujanen

on analysoinut.26 Tuomalla uusia ääniä ja uusia kanavia perinteisen Yleisradion rinnalle viestinnän

uskottiin moniarvoistuvan ja demokratisoituvan.

Kuten useat tutkimukset ovat osoittaneet, paikallista yleisöä palveleva lähi- tai kansalaisradion malli

hävisi  nopeasti  taloudelliseen  voittoon  tähtäävälle  kaupalliselle  paikallisradiomallille.

Ohjelmistollisesti se tarkoitti musiikin kasvavaa osuutta ja koko ajan kutistuvaa paikallista sisältöä,

vaikka  ensimmäisten  toimilupien  perusteella  radioiden  tuli  nimenomaan  tarjota  tietoa

kuuluvuusalueen asioista sekä edistää paikallista kulttuuria ja kansalaisten avointa keskustelua.27

Hujasen  tulkinta  on,  että  viestinnän  demokratisointiin  tähtääviä  argumentteja  käytettiin
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paikallisradiohankkeen  oikeuttamiseksi  poliitikkojen  ja  yleisön  silmissä,  vaikka  päämääränä  oli

radiomonopolin murtaminen ikään kuin viestintäpoliittisena välttämättömyytenä.28

Ristivetoa Kolmoskanavasta

Jos  paikallisradioratkaisu  näyttää  syntyneen  enemmän  oikeiston  ja  keskustan  kuin

sosiaalidemokraattien  piirustuksilla,  toisin  kävi  Kolmoskanavan.  Sen  muotoutumisessa

sosiaalidemokraateilla  ja  etenkin  puoluetta  edustavalla  liikenneministerillä  oli  ratkaiseva  osuus.

Vaikka  kanavaidea  syntyi  Yleisradion,  MTV:n  ja  Nokian  yhteisenä  hankkeena  vuoden  1985

kuluessa,  Luttinen toimi sen tärkeänä puolestapuhujana niin hallituksessa kuin puolueen sisällä.

Toinen  keskeinen  poliittinen  toimija  hankkeen  edistämisessä  oli  kansanedustaja  Lauri  Sivonen,

Yleisradion  hallintoneuvoston  varapuheenjohtaja.  Sosiaalidemokraattien  tuki  hankkeelle  ei

kuitenkaan ollut kitkaton.

SDP:n puoluetoimikunta käsitteli kolmostelevisiota ensimmäisen kerran kesäkuussa 1985 –

hallintoneuvoston  jo  julkistettua  suunnitelmansa.  Kun  Sivonen  selosti  hanketta

puoluetoimikunnalle, hän aloitti pyytämällä anteeksi sitä, ”että tätä periaatteessa aika tärkeätä ja

käytännössäkin tärkeätä viestintäpoliittista asiaa ei ole ennen täällä pohdittu”. Selitys oli valmiina:

valmistelussa oli ”edellytetty vaitioloa”.29

Sivonen  selosti  puolueen  johdolle  suunnitelman  peruspilarit:  Kanava  rahoitettaisiin

alueellisilla  mainoksilla  ja  katsojilta  perittäviltä  maksuilla.  Sen  olisi  oltava  liiketaloudellisesti

kannattava,  joskin  menestystä  saavutettaisiin  varsinaisesti  vasta  7–8  vuoden  kuluessa.  Aluksi

kanava  kattaisi  suuret  asutuskeskukset  mutta  laajenisi  kannattavuuden  myötä.  Mitenkään

kaunistelemaan hallintoneuvoston varapuheenjohtaja  ei  hanketta  pyrkinyt,  päinvastoin hän antoi

hankkeesta  varsin  raadollisen  kuvan.  Sivonen  tyrmäsi  ”täysin  epärealistisena”  Yleisradiolle

ominaisen vakavan ohjelmiston, sillä uuden kanavan tuli olla ”houkutteleva ja kiinnostava”. Hän

myös  tunnusti,  että  ”ideologisesti  katsoen  ei  superkanava  ole  nätin  näköinen”:  ”Se  rajoittuu

vauraaseen  Suomeen,  on  maksullinen  ja  tulee  lähettämään  ohjelmaa,  joka  ei  kenties  vastaa

kansansivistystavoitteitamme.”30

Hanke näytti tulleen puoluetoimikunnalle sen verran suurena yllätyksenä, ettei keskustelua

juuri  herännyt.  Valmistelusta  tiennyt  puoluesihteeri  Erkki  Liikanen  sanoi  puheenvuorossaan

suhtautuvansa Kolmoskanavaan myönteisesti kahdesta syystä: Ensimmäinen oli se, että ”ellei nyt

Yleisradio lähde vastaliikkeeseen, niin viiden vuoden perästä sitä ei enää tarvita, koska Sanoma Oy
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on kaapeliverkon hankkinut käsiinsä”. Toinen peruste oli tarve vastata videomarkkinoiden kehnoon

laatuun tarjoamalla yleisölle parempaa nauhoitettavaa.31

SDP:n ryhmä Yleisradion hallintoneuvostossa kannatti  hanketta,  koska uusi kanava voisi

pysäyttää yleisön paon kaapelikanaville ja videoiden ääreen. Sosiaalidemokraattien tässä vaiheessa

myönteistä  asennetta  Kolmoskanavaa  kohtaan  selittikin  lähinnä  ”Erkon,  Ketosen  ja  Laatusen

pelko”.32 Yleisradion, MTV:n ja Nokian yhteistä hanketta oli tuettava, ettei Sanoma-konsernin ja

suurten ykköslehtien valta viestintäkentällä pääsisi kasvamaan liian suureksi. 

Sekä  Sivonen että  Liikanen ennakoivat  varsin  osuvasti  myös  lehtitalojen  vastaiskun.  Se

kulminoitui  kilpailevaan  kanavahankkeeseen,  Kanava  Kolmeen,  jonka  Sanomalehtien  Liitto

organisoi  syksyllä  1985  onnistuen  houkuttelemaan  mukaan  kaikkiaan  37  viestintäalan  yhtiötä.

Kiinnostavaa  kyllä,  kilpailevan  hankkeen  ulkopuolelle  jäivät  muun  muassa  Uusi  Suomi,

Kauppalehti,  ja  Helsingin Sanomat.  Suomen Sosialidemokraatti ei  ryhmään myöskään kuulunut,

mutta  kolme  sosiaalidemokraattista  maakuntalehteä  –  Tampereella  ilmestynyt  Kansan  Lehti,

Kotkassa ilmestynyt Eteenpäin ja Porissa ilmestynyt Uusi Aika – kuului. Lisäksi yhtiön hallituksen

puheenjohtajaksi  valittiin  Eteenpäin  -lehden  toimitusjohtaja  Antero  Anttila.  Lehtihaastattelussa

Anttila muistutti, että ”puolue tekee omat viestintäpoliittiset ratkaisunsa” ja sosiaalidemokraattiset

sanomalehdet omansa, sillä ne ”toimivat itsenäisinä liikeyrityksinä omilla ehdoillaan”.33

Tämä  oli  omiaan  sekoittamaan  puolueen  rivejä.  Lehtitalojen  tiedossa  oli  myös,  etteivät

Yleisradion ja  SDP:n suhteet  olleet  lämpimimmillään,  vaikka sekä pääjohtaja  Sakari  Kiuru että

TV1:n  johtaja  Arne  Wessberg  olivat  tunnettuja  sosiaalidemokraatteja.  Ilmapiiriä  oli  kiristänyt

tasavallan presidentin Mauno Koiviston ja Yleisradion välinen ns. sitaattikiista, jonka seurauksen

Koivisto antoi pitkän aikaa lausuntoja vain MTV:n uutisille. Myös puheenjohtaja Kalevi Sorsan ns.

infokratiapuhe ja sisäministeri Kaisa Raatikaisen arvostelu Tšernobylin ydinturman tiedotustoimista

pitivät välit jäisinä.34 

Ihan helposti SDP:n johto ei Kolmoskanavan taakse kallistunutkaan. Kun liikenneministeri

Luttinen  toukokuussa  1986,  vähän  ennen  hallituksen  toimilupapäätöstä,  kävi  perustelemassa

eduskuntaryhmälle,  miksi  sosiaalidemokraattien  tulisi  seisoa  hankkeen  takana,  ilmassa  oli  yhä

kanavan  kaupallista  ilmettä  paheksuvia  ääniä.35 Ja  kun  valtioneuvosto  kesäkuun  alussa  myönsi

Kolmoskanavan toimiluvan äänin 8–6 Yleisradiolle, SDP:n ministereistä sekä pääministeri Sorsa

että sisäministeri Raatikainen jättivät pöytäkirjaan – puoltavasta äänestään huolimatta – epäilevät

lausumansa. Erityisen kiinnostava oli pääministerin kannanotto:
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En ole saamani informaation ja nyt tehtyä päätöstä edeltäneen keskustelun perusteella
tullut vakuuttuneeksi siitä, että Kolmostelevisio lisäisi mahdollisuuksia toimiluvassa
asetettujen  tärkeiden  päämäärien  ja  ehtojen  saavuttamiseen.  Hanke  on  kuitenkin
saanut tukea siinä määrin, että en halua olla estämässä sen toteuttamista.36

Sorsan lausuma oli syvästi henkilökohtainen ja ilmaisi paitsi hänen omaa Yleisradio-asennettaan

myös  vastenmielisyyttään  uutta  kaupallisin  perustein  toimivaa  tv-kanavaa  kohtaan.  Pääministeri

äänesti puolesta mutta tunsi vastaan.

Viime  kädessä  hallituksen  sosiaalidemokraattisia  ministereitä  velvoitti  puolueen

eduskuntaryhmän jo marraskuussa 1985 kirjaama kanta,  jonka mukaan ”SDP:n eduskuntaryhmä

tukee  parlamentaarisesti  hallitun  Yleisradion  johdolla  toteutettavaa  kolmoskanavahanketta”.

Eduskuntaryhmän käännyttämisestä oli vastannut Kiurun ja Wessbergin ohella Lauri Sivonen, joka

oli  kuvannut  Kolmoskanavaa  ”elinkysymykseksi”  Yleisradion  ja  MTV:n  kannalta.  Hän  oli

korostanut myös sitä, että Yleisradion kautta myös SDP:llä olisi uuteen kanavaan parlamentaarista

vaikutusvaltaa.37 Puolueen  kannan  ratkaisi  halu  saada  kolmas  kanava  yhteiskunnan  käsiin

ykköslehtien  sijasta.  Kolmoskanava  oli  sosiaalidemokraateille  ikään  kuin  pienempi  paha  kuin

lehdistön Kanava Kolme – vaikka jälkimmäinen olisi  tarjonnut  suoran,  omistukseen perustuvan

vaikutusmahdollisuuden  siinä  mukana  oleville  sosiaalidemokraattisille  lehdille.  Kiinnostava

yksityiskohta on, että siinä vaiheessa kun eduskuntaryhmä lopulta päätti kannastaan, pääministeri

Sorsa oli jo poistunut kokouksesta. 

SDP:n ristiriitaisissa reaktioissa näkyivät puolueen ja Yleisradion tulehtuneet suhteet, mutta

niissä  heijastui  myös  pettymys  siihen,  että  paikallisradio  oli  tuotu  Suomeen  kaupallisen  mallin

mukaisena.  Siitä,  että  myös  Kolmoskanavasta  jäi  yhtä  ja  toista  hampaankoloon,  kertoo

sosiaalidemokraattisten  kansanedustajien  takertuminen  kannaltaan  tärkeisiin  periaatteisiin,  kun

kaapeli-tv-lakia  säädettiin  hieman  myöhemmin.38 Kokoomuksen  ajaessa  mahdollisimman

sääntelemätöntä  kaapelilähetystoimintaa  sosiaalidemokraatit  vaativat  toimilupiin  perustuvaa

järjestelmää,  joka  toteutuikin.  Kun  SDP:n  alkuperäinen  näkemys  mainoksettomista

kaapelilähetyksistä ei osoittautunut realistiseksi, puolue piti koko eduskuntakäsittelyn ajan tiukasti

kiinni mainosten määrää ja ohjelmiston kotimaisuusastetta koskevista määräyksistä. Kolmas tärkeä

vaatimus  oli,  että  kaapelioperaattorien  piti  varata  yksi  kanava  paikallisen  ohjelmatoiminnan

käyttöön,  jolloin  lähetystoiminta  ei  voisi  kutistua  pelkkien  ulkomaisten  satelliittikanavien

välittämiseksi.39 

Lopullisessa laissa mainosten määrä kaapelilähetyksissä rajattiin 11 prosenttiin ja kotimaisen

ohjelmiston vähimmäisosuudeksi määrättiin 15–50 prosenttia kanavan koosta riippuen.40 Se tuntui
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tyydyttävän  sosiaalidemokraatteja  puolueena,41 jos  kohta  yksittäisten  edustajien  lain  toisessa

käsittelyssä  käyttämissä  puheenvuoroissa  muistettiin  haukkua  sekä  paikallisradion  että

Kolmoskanavan ohjelmatoimintaa onnettomaksi.42 

Hallittu liberalisointi?

Sosiaalidemokraateilla oli jokerin asema 1980-luvun viestintäpoliittisessa pelissä, sillä käytännössä

se  pääsi  määräämään  viestinnän  liberalisoinnin  vauhdin  ja  suunnan.  SDP  kääntyi  sähköisen

viestinnän  rakenteiden  hallitun  vapauttamisen  kannalle  useista  eri  syistä.  Ensinnäkin  itsepäinen

pitäytyminen Yleisradion monopolissa ei  ollut  teknologisen kehityksen vuoksi  mahdollista.  Kun

paikallisia kaapelikanavia oli pystytetty eri puolille maata ja kansainväliset satelliittikanavat olivat

yhä  useampien  saatavilla,  Yleisradion  etuja  oli  järkevämpää  puolustaa  löysäämällä  hieman

kilpailijakandidaattien  kireää  liekaa.  Toiseksi  yhteiskunnan yleinen ilmapiiri  oli  muuttumassa ja

yleisö  kiinnostunut  uusista  vaihtoehdoista.  Joustamattomuus  viestintäpolitiikassa  olisi  voinut

heijastua  puolueen  suosioon.  Kolmanneksi  rakenteiden  liberalisointi  ja  ”demokratisointi”  sopi

luontevasti myös puolueen uudistuvaan, markkinataloutta ja yritysten välistä kilpailua ymmärtävään

ideologiaan – kunhan uusiin viestintäväyliin sisältyi  ”kansallisen kulttuurin”, ”kansalaiskanavan”

tai ”lähiviestinnän” ulottuvuus. 

Kilpailua varovasti  edistävät  linjaukset  muotoutuivat  paljolti  Perttusen komiteassa,  jonka

keskeisistä ehdotuksista sosiaalidemokraatit ja keskusta olivat yksimielisiä. Huomionarvoista on,

että  komitean  tärkeimmät  ehdotukset  myös  toteutuivat:  MTV  sai  uutisensa,  kaapelitelevisiot

lainsäädäntönsä,  samoin  lopulta  myös  Yleisradio,  joka  sai  rinnalleen  toimiluvilla  säädeltyjä

kilpailijoita.  Lopputulos  tosin  on  kaupallisempi,  markkinahenkisempi,  kuin  SDP  1980-luvun

viestintäpoliittisissa  mittelöissä  koskaan  aavisti.  Se  herättää  kysymyksen,  kuinka  hallittua

suomalaisen viestintäpolitiikan liberalisointi lopulta oli. 

Vaikka SDP:n ja Yleisradion suhteissa ilmeni ajoittaista kipuilua, se ei suoraan vaikuttanut

puolueen  viestintäpoliittisiin  linjauksiin.  Sen  enempää  periaatteellisissa  kannanotoissaan  kuin

päätöksiä  tehdessään  sosiaalidemokraatit  eivät  unohtaneet  korostaa  Yleisradion  merkitystä.

Yleisradion  toimintaedellytyksiä  uudet  kilpailijatkaan  eivät  saaneet  uhata.  Niin  kovia  eivät

vapauden tuulet SDP:ssä sentään olleet.
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Työväentutkimus vuosikirja 2013, verkkoversio

Kirja-arvio:

Kokovartalokuva faktoreista

Markku  Kuusela:  Faktorianalyysi.  Helsingin  Faktoriklubin  historia.  Helsingin  Faktoriklubi,

Helsinki 2012. 637 s.

Teoksen rajauksia

Teoksen esipuheesta käy selkeästi ilmi kirjoittajan keskeisimmät tavoitteet ja rajaukset: ”Kun otin

tehdäkseni  kirjoittaa  Helsingin  Faktoriklubin  historian,  halusin  tehdä  siitä  laajan  analyysin

pääkaupunkiseudun järjestäytyneistä faktoreista, heidän työstään ja järjestötoiminnastaan”. Teos on

poikkeuksellisessa  määrin  yksittäisten  faktorien  historiaa:  ”Olen  sisällyttänyt  kirjaan  tietoja

mahdollisimman monesta pääkaupunkiseudulla vaikuttaneesta faktorista. Halusin aktiivien rinnalle

nostaa  myös  klubin  rivijäseniä”.  Henkilöiden  kautta  ”muodostuu  kuva  faktorikunnan

monisäikeisestä verkostosta”.

Kirjoittaja valittaa sitä että ”Faktoriklubin työ jäsenistön virkistystoiminnan hyväksi olisi

ansainnut laajemman käsittelyn”.  Voi lohduttaa: Käsittely on ollut  sangen kattavaa.  Varmaan on

kuitenkin totta, että Snacknäsin lomakylästä olisi voinut kirjoittaa kokonaisen kirjan!

Valistustyöstä  on  myös  jouduttu  supistamaan.  Sellaisia  asioita  on  jätetty  vähemmälle

huomiolle,  mistä  on  äskettäin  julkaistu  kirjallisuutta.  Vähemmälle  huomiolle  on  jätetty  muun

muassa kirjapainotekniikan historia,  jota  käsitteli  vuonna 2011 ilmestynyt  Lars-Erik Gardbergin

kattava yleisteos. Jorma Honkalan Faktoriliiton ja Mediaunionin 100-vuotishistoriateos puolestaan

ilmestyi vuonna 2009. Tämän vuoksi liittotason kysymyksiin on kirjoittajan mukaan puututtu ”vain

satunnaisesti”.  Tähän  voi  todeta,  että  kaikki  oleelliset  liiton  muutosvaiheet  on  kirjattu  varsin

tarkasti. Muu ei ehkä olisikaan mahdollista, koska klubin ja liiton taival on ollut ainakin 1960–70-

luvuille asti läheistä ja jopa yhteen kietoutunutta. Faktorien ja kirjaliittolaisten taival oin ollut sillä

tavoin  paralleelista,  että  Helsingin  yhdistys  on  vaikuttanut  poikkeuksellisen  paljon  kummankin

liiton  toimintaan.  Näyttäisi  siltä  että  klubin  merkitys  oman  liiton  toiminnassa  on  ollut  vielä

suurempaa  kuin  Helsingin  Kirjatyöntekijäin  yhdistyksen  vaikutus  Suomen  Kirjatyöntekijäin

liittoon. 



2

Kuka on faktori eilen ja tänään?

Faktori oli ja on kirjapainossa toimiva työnjohtaja. Faktoreissa on perinteisesti ollut sekä omistajia

että puhtaita työnjohtajia.  Keskeistä on se että faktori  on aina ollut  omistajien ja työntekijöiden

välissä. Faktorit  on yleensä mielletty työnantajien, isäntien,  edustajiksi.  Kirjapainon omistajat ja

myös kirjapainotyöntekijät ovat useimmiten ymmärtäneet faktorien aseman tällä tavalla. Faktorien

oma itseymmärrys joutui koetteelle erityisesti konfliktitilanteissa, joissa kirjatyöntekijät uhkasivat

työtaistelulla  tai  ryhtyivät  siihen.  Näistä  rajankäynneistä  Faktoriklubin  historiassa  on  hienoja

kuvauksia.

Ajan saatossa faktorin toimenkuva on monipuolistunut niin että vuonna 1988 Faktoriliiton

jäsenillä oli yli sata ammattinimikettä. Työnjohtaja oli eniten käytetty ammattinimike, toiseksi tuli

myyntifaktori,  kolmanneksi  faktori  ja  neljänneksi  tuotantopäällikkö.  Vuonna  1996  liiton

jäsenkunnan keskeisin perustyö oli edelleenkin tuotannon johtaminen. Tässä suhteessa mikään ei

ole muuttunut ajan saatossa.

Helsingin faktoriklubin perustaminen

Helsingin  Faktoriklubin  perustamista  edelsivät  moninaiset  vaiheet.  Tässä  yhteydessä  riittänee

todeta, että helsinkiläiset faktorit toimivat aktiivisesti mm. wrightiläisen työväenliikkeen piirissä.

Vähitellen 1890-luvulla faktorit jättäytyivät pois Helsingin Työväenyhdistyksen toiminnasta.

Helsinkiläisillä  faktoreilla  oli  oma  yhteysverkkonsa  viimeistään  vuodesta  1885  lähtien.

Helsingin  Faktoriklubi  perustettiin  kuitenkin  vasta  parikymmentä  vuotta  myöhemmin.  Matti

Nieminen  arvelee,  että  varsinaisen  epävirallisen  klubin  perustaminen  tapahtui  vuonna  1889.

Kirjatyöntekijät  järjestäytyivät  omaksi  valtakunnalliseksi  liitokseen  vuonna  1894.  Vuonna  1897

kirjaltajaliitolla oli 561 jäsentä, joista 24 oli faktoreita. Pidemmän päälle jäsenyys työntekijäliitossa

kävi faktoreille kuitenkin ahdistavaksi. Tämä johtui muun muassa siitä, että heidän keskuudessaan

oli  myös  yrittäjiä.  Radikaalit  voimat  vahvistuivat  Kirjaltajaliitossa,  ja  lopullinen  ero  tuli,  kun

Kirjaltajaliiton  liittokokous  vuonna  1905  teki  päätöksen  liittymisestä  Sosialidemokraattiseen

puolueen jäsenjärjestöksi.

Helsingin Faktoriklubin syntysanat lausuttiin 22.10.1905 Alppilan ravintolassa. Tilaisuus oli

kutsuttu koolle keskustelemaan tariffeista ja kirjapainomuseohankkeesta. Kun varsinaiset asiat oli

käsitelty,  K.J.  Mandelin  ehdotti,  että  ”Helsinkiin  perustettaisiin  paikkakunnan  faktorien  kesken

yhdistys”,  jonka  Mandelinin  mukaan  ”tulisi  olla  yhtälailla  ammatti-  kuin  muissakin  asioissa

yhdysside paikkakunnan kirjapinoissa työskentelevien faktorien välillä”.  Ehdotus sai myönteisen
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vastaanoton,  jonka vuoksi  valittiin  toimikunta valmistelemaan yhdistykselle  sääntöjä.  Seuraavan

kerran  kokoonnuttiin  helmikuussa  1906  hotelli  Fenniaan,  missä  toimikunnan  sääntöehdotus

hyväksyttiin. Suljetun lippuäänestyksen perusteella johtokuntaan tulivat valituiksi A. Finander, L.

Lyytikäinen, G. Elfgren, A. Kosk ja K.F. Bäckman (Puromies). Varajäseniksi tulivat K.J. Mandelin

a E. Holländer.

Klubista ammattijärjestöksi

Työntekijöiden  järjestäytyminen  ja  vaatimusten  koveneminen  johti  ennen  pitkää  graafisen

teollisuuden  työnantajien  järjestäytymiseen.  Kirjaltajaliitto  oli  jo  1899  esittänyt  koko  maata

kattavan  työehtosopimuksen  solmimista.  Tästä  seurasi  prosessi,  jonka  seurauksena  Suomen

kirjapainonomistajien  yleinen  kokous  perusti  Suomen  Kirjanpainajayhdistyksen

(Boktryckarförening  i  Finland)  helmikuussa  1900.  Tässä  vaiheessa  Kirjanpainajayhdistyksen

jäseniksi kelpuutettiin myös faktorit. 1900-luvun alussa vain graafisessa teollisuudessa oli voimassa

valtakunnallinen työehtosopimus.

Nykyisen  EK:n  edeltäjä,  Suomen  Yleinen  Työnantajaliitto  (SYT),  kehotti

Kirjanpainajayhdistystä  liittymään  jäsenekseen.  Tässä  yhteydessä  Kirjanpainajayhdistys

lakkautettiin ja tilalle perustettiin Graafisen Teollisuuden Harjoittajain Liitto. Tämä vuonna 1907

toimintansa  aloittanut  liitto  otti  jäsenikseen  vain  ”Suomessa  sijaitsevan  graafisen  laitoksen

omistajat”.  Työnantajajäsenyys  ei  ollut  enää  faktorien  ongelma,  he  eivät  työntekoasemansa

perusteella kuuluneet siihen joukkoon.

Työntekijöillä  ja  -antajilla  oli  nyt  omat  valtakunnalliset  järjestönsä,  kun  taas  faktoreilta

sellainen puuttui.  Klubin  aloitteesta  pidettiin  lopulta  faktorien ensimmäinen yleinen kokous.  Se

järjestettiin 5.6.1909 laulukuoro MM:n huoneistossa Aleksanterinkatu 12:sta. Suurin osa paikalla

olleista  oli  helsinkiläisiä.  Kaksipäiväisen  tapaamisen  syntysanat  lausui  Helsingin  Faktoriklubin

puheenjohtaja  Albert  Kosk  kertoen  kolmivuotiaan  klubin  hyödyllisyydestä  ja  toivoen

valtakunnallisen yhdistyksen perustamista, johon kaikki graafisen alan työnjohtajat voisivat ottaa

osaa.

Perustettu  Suomen  Faktoriliitto  oli  käytännössä  vuosikymmenien  ajan  hyvin

helsinkiläisvetoinen organisaatio. Muun muassa kaikki hallituksen jäsenet oli valittu helsinkiläisten

faktorien  keskuudesta.  Liiton  ensimmäiseksi  puheenjohtajaksi  valittiin  HFK:n  puheenjohtaja  A.

Kosk. Klubin ja liiton yhteys pysyi pitkään todella läheisenä, jonka vuoksi ne saattoivat pitää jopa

yhteistä toimistoa.
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Kirjapainotyönantajat eivät tunteneet tarvetta antaa faktoreille itsenäisiä sopimusoikeuksia,

jonka vuoksi faktoreiden palkat hoidettiin suosituksin. Graafisen teollisuuden Työnantajaliiton ja

Suomen  Faktoriliiton  välille  solmittiin  vasta  heinäkuun  alussa  1967  yleissopimus.  Tätäkään  ei

voinut pitää vielä varsinaisena työehtosopimuksena. Kenttä ei ollut kuitenkaan tyytyväinen, vaan

esitti  Faktoriliiton kesällä  1968 Espoon Otaniemessä pidetyssä liittokokouksessa kritiikkiä  uutta

yleissopimusta kohtaan. Kenttä halusi ”oikean” työehtosopimuksen.

Faktoriliitossa  otettiin  määrätietoinen  linja  kohti  jäsenistön  etuja  valvovaa  modernia

ammattiliitoa, kun Ahti Åvallista tuli vuonna 1968 liiton puheenjohtaja. Tämän seurauksena GTT:n

ja Suomen Faktoriliiton kesken allekirjoitettiin 3.6.1971 työehtosopimus.  Ympyrä sulkeutui vuoden

lopussa  kun  jäsenäänestyksen  perusteella  –  noin  40  % jäsenistä  äänesti,  68,8  % äänestäneistä

puolesta – Suomen Faktoriliitto liittyi  Suomen Teknisten Toimihenkilöiden Keskusliiton (STTK)

jäseneksi.  Teoksen  kirjoittajan  Markku  Kuuselan  mukaan  ”Faktoriliiton  muuttuminen

herraskerhosta  ammattiliitoksi  tapahtui  kuin  huomaamatta”.  Ehkä  niin  mutta  kyllä  prosessi

kokonaisuudessaan oli historiallisen pitkä!

Oppia haettiin aikanaan ulkomailta – ennen oppilaitoksia

Kirjapainotyöntekijät ovat hankkineet ammattitaitoa maan rajojen ulkopuolelta. Tämä ulkomainen

opinkäynti koski erityisesti faktoreita. Opinkäynti oli käytännönläheistä ulkomaisissa kirjapainoissa

työskentelyä: Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Baltiassa, Pietarissa jne. Ulkomailla oltiin kuukausia,

joskus  monia  vuosiakin.  Opinkäyntiä  helpotti  se,  että  ala  Suomessa,  erityisesti

pääkaupunkiseudulla,  oli  hyvin  ruotsinkielistä.   Matkustelua  ei  nykyisenkaltainen  byrokratia

vaivannut.  Suomeen tuli myös ulkomaisia faktoreita, joista monet myös jäivät maahan.

1920-luvulta  lähtien  faktorit  alkoivat  enenevästi  kurssittaa  itseään  erilaisilla

koulutuspäivillä. Graafisen alan työvoimakoulutus oleellisesti parani, kun vuonna 1919 Helsingin

kaupunki perusti kunnallisen Kirjapainokoulun, jolloin tuleville kirjapainotyöntekijöille ryhdyttiin

antamaan  myös  teoreettista  koulutusta.  Koulutuksen  käytännön  opetuksen  antamisessa

Faktoriklubin  jäsenet  olivat  avainasemassa.  Näin  teoria  ja  käytäntö  kulkivat  käsi  kädessä.

Myöhemmin koulutus eri tasoilla laajeni niin, että tänä päivänä annetaan myös alan insinööritason

koulutusta.

Helsinki oli kirjapainokaupunki ”kirjapainokatuineen”
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Helsinki  oli  vielä  muutama  vuosikymmen  sitten  poikkeuksellisen  voimakas  graafisen  alan  ja

tuotannon  keskittymä,  jossa  oli  suurimmat  kustantamot,  lehtitalot  ja  kirjapainot  sekä  runsaasti

pieniä painoja ja alan erityispalvelulaitoksia. Markku Kuuselan mukaan Hietalahden satamaradan

valmistuminen  vuonna  1894  mahdollisti  Kampin  alueen  muuttamisen  kirjapainoteollisuuden

kohteeksi. Lönnrotin kadusta tuli erityisen suosittu. Siitä tuli Maarit Niiniluodon sanoin ”painavin

katu”. Vuonna 1965 Lönnrotinkadun varrella toimi kaikkiaan 16 kirjapainoa. Annankadulla toimi

seitsemän painoa, Kalevankadulla kuusi ja Uudenmaankadulla kolme kirjapainoa. Vielä 1970-luvun

alussa Lönnrotinkadun varrella työskenteli yli tuhat kirjatyöntekijää!

Myöhemmin  suuret  painotalot  lähes  järjestään  siirtyivät  kantakaupungin  ulkopuolelle  –

logistisista  syistä,  tai  kun  kaupunki  ei  tullut  niiden  laajentumistarpeita  vastaa  esimerkiksi

kaavoituksellisin  keinoin.  Oleellisinta  oli  kuitenkin se,  että  keskustan ulkopuolella  tonttimaa oli

halvempaa, ja siellä oli mahdollista rakentaa väljästi.

Ennen ja jälkeen saturaatiopisteen

Suomalainen  graafinen  teollisuus  on  1970-luvun  ensimmäiseltä  puoliskolta  lähtien  pyrkinyt

ennakoimaan  tulevaisuutta  teettämällä  tutkimuksia  tulevaisuutensa  näköaloista.  Leksikaalinen

painaminen  ja  paperin  käyttöön perustuva  viestintä  jo  vuosikymmeniä  sitten  tunnisti  sähköisen

viestinnän  kasvavan  voiman:  ensin  tuli  elokuva  ja  radio,  sitten  televisio,  mitä  toisi  tullessaan

kehittyvä  tietokonetekniikka?  Edessä  arveltiin  olevan  jossakin  vaiheessa  painetun  viestinnän

saturaatio,  eli  kyllästymispiste,  jonkinlainen  tuotannollinen  lakipiste,  jonka  jälkeen  painettu

viestintä saattaisi  kääntyä absoluuttisestikin laskuun. Kyse oli  siis tuotantovoimien kehityksestä,

joka johtaisi pysyviin tuotannollisiin muutoksiin.

1990-luvun  lama  ei  vielä  tuonut  mukanaan  pysyvää  muutosta.  Sen  toi  kuitenkin

henkilökohtaisten tietokoneiden jatkuva tehon kasvu ja maailmanlaajuinen verkostoituminen, jonka

me tunnemme internetin nimellä. 2000-luvulle tultaessa lopullisesti selvisi että saturaatiopiste oli

saavutettu.  Teoksen loppusivuilla  (s.  617)  todetaan:  ”painotuotteiden kysyntä  ei  enää  kasva”  ja

”sanomalehtien  levikit  ovat  kääntyneet  pysyvästi  laskuun”.  Vuonna  2000  Suomen

kirjapainoteollisuus työllisti 27 000 henkeä ja vuonna 2009 enää vain runsaat 10 000. Pudotus on

absoluuttista ja dramaattista!

Laatuteos monitaitoisesta ammattikunnasta
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Markku Kuuselan Faktorianalyysi on kokovartalokuva monitaitoisesta ammattikunnasta, jonka työn

jälki  on  ollut  näkyvää,  mutta  itse  tekeminen  saati  vapaa-aika  näkymätöntä.  Kuusela  on  tehnyt

näkyväksi kuvan helsinkiläisistä faktoreista, heidän työpaikoistaan, työstään ongelmineen ja myös

vapaa-ajasta  esimerkiksi  Snäcknäsin lomakeskuksessa.   Kirja  kertoo,  millaista  on ollut  toiminta

kansalais-, talvi- ja jatkosodan aikana, kun kaikkea piti säännöstellä ja kuitenkin tuotteet piti saada

valmiiksi.  Suurin  vääntö  lienee  kuitenkin  tapahtunut  viime vuosikymmenen aikana  tapahtuneen

voimakkaan teknisen muutoksen keskellä. 

Suurin  työ  kirjan  teossa  lienee  ollut  niissä  ainakin  sadoissa  yksittäisten  faktorien

kirjapainokohtaisissa  mikroelämäkerroissa,  joilla  teoksen  etenemistä  on  ryyditetty.  Ehkä  vähän

kasvoton  ala  on  näin  saanut  monet  kasvot  ja  Helsingin  Faktoriklubi  jäsenistöstään  ilmeikkään

läpileikkauksen. Ei voi muuta kuin onnitella klubia tavaraesteettisestikin upeasta teoksesta!

Simo Laaksovirta

historiantutkija, Helsinki


