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Merkkivuodet ja perinne
Suomi-neito täyttää 80 vuotta. Juhlahetkeä luonnehtii hassu kaksijakoisuus: toisaalta Suo-
mea puuhataan innokkaasti Euroopan unionin keskeisten valtioiden joukkoon ja todistellaan
maan eurooppalaisuutta ja eurokelpoisuutta, toisaalta maa näyttää - ainakin historiantulkintojen
tasolla - palaavan ensimmäisen tasavallan sisäänlämpiäviin arvoihin ja tulkintoihin.

Juhlien henki ei näytä oikein suosivan työväestöä, sen liikettä tai niiden historiaa. Arki-
sessa elämässä ainakin viime mainittu voi ihan tyydyttävästi - työväestön ja työväenliikkeen
historian tutkimus kerää edelleen kiinostuneita, vaikka valokuvaajien salamavalot eivät välky
sen ympärillä samalla lailla kuin itäisiä suhteita koskevien “paljastusten” kimpussa. Myös
kiinnostus työväenperinteeseen on säilynyt. Silti historian harrastamisen rooli on muuttunut.

Työväenliikkeen menneisyys on yhdessä mielessä ollut jatkuvaa yritystä muotoilla omaa
identiteettiä ja pitää sen avulla työväestöä omassa vaikutuspiirissä. Sitä edistääkseen työ-
väenliike on luvannut onnenmaan toteutuvan lähi- tai kaukaisessa tulevaisuudessa, todistel-
lut ainoana ryhmittymänä ajavansa työväestön etuja,  yrittänyt suojata sitä “virheellisiltä”
ajatuksilta, jne. Historian harrastamisella on ainakin 1970-luvulle asti ollut tärkeä asema
tämänkaltaisten ajatusten, laajemmin liikkeen identiteetin, ylläpitämisessä.

Nykypäivänä työväen historian tutkimisen ja harrastamisen ja työväenliikkeen aatteellis-
ten tai päivänpoliittisten toimien välillä ei liene tällaisia yhteyksiä. On myös vaikea nähdä,
että sillä olisi samanlaista yhteyttä yhteiskunnallisiin muutoksiin kuin 1960- ja 1970-luvulla.
Onko työväenperinne siis kuihtunut pelkäksi kansanperinteeksi? Onko se vain tuohivirsu-
kulttuuria?

Merkkivuosien vietto on usein kovin teennäinen tapa muuttaa historiaa nykypäiväksi tai
päinvastoin. Sitä on silti usein yritetty myös työväenliikkeessä: on järjestetty omia juhlia, kun
ei ole kelvattu toisten juhliin tai kelpuutettu niitä kunnollisiksi. Siihen olisi mahdollisuus tule-
vaisuudessakin. Parin vuoden päästä tulee kuluneeksi sata vuotta siitä, kun Suomeen pe-
rustettiin työväenpuolue. Merkkivuosi tarjoaisi kaikille kiinnostuneille hyvän tilaisuuden tar-
kastella työväenliikkeen ihanteita, tekoja, saavutuksia ja kadotettuja mahdollisuuksia sekä
samalla myös menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden monimutkaista suhdetta.

Tauno Saarela
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Maailma on viime vuosikymmenen aika-
na muuttunut nopeasti. Miten historian-
tutkimus on Suomessa reagoinut näihin
muutoksiin? Miten ajan henki näkyy his-
toriantutkimuksessa? Mikä on yhteiskun-
nallisten muutosten, politiikan ja
historiantulkintojen yhteys nyky-Suomes-
sa? Mikä merkitys työväestön ja työväen-
liikkeen historian tutkimuksella ja harras-
tamisella on 80-vuotta täyttävässä Suo-
messa? Kaikkea tätä Työväentutkimus ky-
seli  Seppo Hentilältä, Helsingin yliopis-
ton poliittisen historian professorilta.

Kirjassasi Jaettu Saksa, jaettu historia pu-
hut historiapolitiikasta ja historiakulttuurista.
Mitä nämä käsitteet tarkoittavat? Voisiko nii-
den avulla tarkastella historiantutkimuksen
aseman muutosta Suomessa?

-Historiapolitiikalla tarkoitetaan historian tie-
toista käyttämistä jonkin nykyhetkenä tärke-
än asian legitimoimiseksi tai kumoamiseksi.
Historiakulttuuri puolestaan viittaa kaikkiin
niihin foorumeihin, jotka yhteiskunnassa ja
arkiajattelussa heijastavat menneisyyttä ja
sitovat nykyihmistä menneeseen ja joiden
kautta ihminen voi ottaa yhteyttä siihen.

-1960-luvulla käynnistyi prosessi, jossa
ns. ensimmäisen tasavallan historiankuva
murtui ja vasemmiston historiankuva sai ja-
lansijaa esimerkiksi vuoden 1918 punaisen
Suomen tulkinnoissa. 1990-luvulla puoles-
taan on vain yksi historiankuva: me voitim-
me sittenkin, Venäjä/Neuvostoliitto oli/on
paha, kommunismi oli/on paha, työväenliike
on paha. Historiapolitiikka näkyy juuri suh-
tautumistapojen muutoksena.

-Muutos puolestaan liittyy siihen, että ny-
kypäivänä tiedotusvälineet muokkaavat his-

toria-kuvaa julkisuudessa paljon enemmän
kuin tutkimus tai kouluopetus. Ne  hallitsevat
kuvaa historiasta . Kärjistän ja väitän, että
joukkoviestimille historia on eräänlaista sen-
saation metsästystä.

Työväenliike ja työväenliikkeen
historian tutkimus

Miten työväenliikkeen ja työväestön histori-
an tutkimuksen asema tai suhde työväenliik-
keeseen on muuttunut kolmekymmenen vii-
me vuoden aikana?

-Kaksikymmentä vuotta sitten työväenliike
vielä otti aktiivisesti yhteyttä vasemmis-
tolaisiin historiantutkijoihin. Työväen-
puolueissa uskottiin, että muutosta jonkin-
tyyppiseen sosialismiin tapahtuu. Tässä mie-
lessä tutkimukseen ja tutkijoihin yhdistyi po-
liittinen intressi.

-Tänä päivänä tällaista kahden intressin
tavoitetta ei ole. Eroa on myös siinä, että työ-
väenliikkeellä - jos sellaisesta enää voidaan
puhua liikkeenä - ei ole elävää yhteyttä his-
toriaansa, se ei itse ajattele aktiivisesti men-
neisyyttä. Sillä ei ole tarvetta eikä ehkä
kykyäkään ottaa kantaa historiaan. Tällä het-
kellä ei esimerkiksi ole käynnissä tutkimus-
työtä tai mitään historiaan liittyviä projekteja
työväenpuolueen lähestyvän 100-vuotisjuh-
lan nimissä.

-Työväenliikkeen ja työväestön historian
tutkimus ei nykyään liity samalla lailla poliitti-
siin muutoksiin tai muutoksen haluun kuin
1960- ja 1970-luvulla vaan tässä mielessä
sen harrastaminen on kuin minkä tahansa
katoavan kansanperinteen harrastamista.

Historiapolitiikkaa
Suomessa
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Työväenhistoria on kuin “tuohivirsu”, joka kiin-
nostaa “puolueetonta” akateemista tutkijaa!
Vähän positiivisemmin ajatellen myös
työväenhistoria on  maan kulttuuripääoman
kasvattamista, osallistumista keskusteluun
tiedotusvälineissä, opetusta ja oppikirjojen
laatimista.

1918

Suomen merkkivuosiin liittyy väistämättä tul-
kinta syntyhetkistä. Millaisia muutoksia synty-
hetkiin liittyvässä historiakuvassa on tapah-
tunut?

-30 vuotta sitten - esim. Väinö Linnan ja Jaak-
ko Paavolaisen kirjoissa - oli kyse siitä, että
valkoisen totuuden rinalle nousi sellainen
vastatulkinta, joka voitiin hyväksyä laajasti
myös porvarillisella puolella. Sitä ilmaisi
neutraaliksi tulkittu kansalaissota-käsite.

-Työväenliikkeessä oli tuolloin aktiivisesti
tahtoa ja halua tuoda omaa historiaansa oi-
keutetuksi. Liikkeessä oli mukana vielä mo-
nia henkilöitä, jotka olivat henkilökohtaisesti
kokeneet dramaattiset tapahtumat. Uuteen
tulkintaan liittyi myös monia työväenliikkeen
jäseniä koskettavaa konkreettista “hyvitystä”:
punaisten haudoille oli hyväksyttyä pystyttää
muistomerkkejä, papit siunasivat näissä hau-
doissa makaavia, vakaumuksena puolesta
kaatuneita.

-Uusi tulkinta ei kuitenkaan ulottunut kaik-
kialle, vaan ns. ensimmäisen tasavallan ar-
vot elivät vielä 1960-luvulla esimerkiksi koulu-
opetuksessa.

-1990-luvulla esitetyt näkemykset eivät ol-
leet yhteiskunnallisesti yhtä merkittävinä.
Heikki Ylikankaan Tie Tampereelle -teoksen
ja muutamien muiden kirjojen painotus, että
valkoiset saivat ilman oikeudellista tai mo-
raalista rangaistusta tappaa  aseettomia pu-
nakaartilaisia, oli toki uutta mutta ei liittynyt
yhtä selvästi yhteiskunnallisiin muutoksiin
kuin 1960-luvulla.

-Aikalaissukupolvien väistymisen muuttaa
kuitekin tilannetta. Selvemmin uutta voi odot-
taa nykysukupolvelta, joka ei sido tarkastelu-

kulmaansa aiempaan tapaan valkoisiin tai
punaisiin. Se on jo pilkahtanut esiin kauno-
kirjallisuudessa ja elokuvissa, joissa kuvataan
ennen muuta sodan raadollisuutta ja satun-
naisuutta, ihmismielen julmuutta ja pimeää
puolta.

-Työväenliikkeen näkökulma on viime
vuosina kadonnut yleisten suoraviivaisten tul-
kintojen alle. Esimerkiksi joissakin oppikirjois-
sa väitetään tänä päivänä, että työväenliike
halusi vuosina 1917-18 liittää Suomen Neu-
vosto-Venäjään, vaikka itse asiassa Suomen
poliittisista ryhmittymistä juuri se ajoi innok-
kaimmin maan itsenäisyyttä. Samaa kuvaa
myös se, että punaisen Suomen motiivit on
jälleen yhdistetty Neuvosto-Venäjään
alkamalla puhua vapaussodasta vuoden
1918 sisällissodan ainoana oikeana nimenä.

Itäsuhde

Näyttää siltä, että historian tulkinnat ovat ai-
nakin joissain asioissa yksinkertaistuneet ja
siinä mielessä on tapahtunut paluuta van-
haan. On esimerkiksi taipumusta nähdä yh-
teydet Neuvostoliittoon vain vahingollisina.
Eikö nykytilanteelle - esimerkiksi toiminnalle
yhdentyvässä Euroopassa - olisi tavallaan
eduksi, että esimerkiksi yhteyksiä Neuvos-
toliittoon ei tuomittaisi kokonaan vaan tarkas-
teltaisiin, miten “lobbaaminen” sillä suunnal-
la onnistui?

-Suhdetta itään hallitsee paljon fundamen-
taalisempi tarve - kansallista olemassaoloa
on legitimoitu sitä vasten. Itänaapurin katso-
taan pakottaneen Suomen kaikkeen, myös
yhteistyöhön. Nyt koetaan, että ollaan ensim-
mäistä kertaa omasta vapaasta tahdosta
hakemassa paikkaa ja yhteistyökumppanei-
ta kansainvälisessä yhteisössä. Tämä näkyi
selvästi myös EU-äänestyksessä. Monet niis-
tä, jotka kannattivat liittymistä Euroopan
unioniin, pitivät irtiottoa idästä tärkeänä asi-
ana. Se oli toki paljon miedompi kuin Baltian
maissa tai Puolassa, mutta sillä haluttiin kui-
tenkin osoittaa lännelle, että kuulumme tei-
hin.
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-Lisäksi Suomessa podetaan jonkinlaista
suomettumisen ajan krapulaa. Heiluri on täl-
lä hetkellä ääriasennossa, ja tiedotusvälineet
ilmeisesti haluaisivat pitää sen siellä kirjoit-
tamalla ennen muuta paljastuksia salaisista
yhteyksistä ja suunnitelmista. Ne saavat po-
rukat liikkeelle.

-On toki mahdollista kirjoittaa itäsuhteista
tieteellisesti kestävämpää tulkintaa, mutta
sellaiset kirjoitukset eivät kiinnosta tiedotus-
välineitä.

-Neuvostoliiton hajoamisen jälkeistä aikaa
heijastelevat myös viime aikojen kirjoitukset
ja puheet, joissa talvi- ja jatkosota on nähty
yhtä “pyhinä”. Tulkinta unohtaa sotien erot,
joihin varsinkin ulkomaiset tutkijat ovat aiem-
min kiinnittäneet huomiota. Siinä ei haluta
nähdä, että kyse oli Suur-Suomen luomises-
ta, Suomeen kuulumattomien alueiden valloit-
tamisesta, ei haluta muistaa yhteyksiä Hitle-
rin sotasuunnitelmiin. Samaa ajattelua ilmen-
tää myös tuohtumus, jota suomalaisten kes-
kitysleirit Karjalassa nykypäivänä herättävät.

-”Me voitimme sittenkin”-kuva sotavuosis-
ta ja yritykset hakea hyvitystä suojeluskun-
nille, lotille, AKS:lle, IKL:lle ja ties mille, yri-
tykset perustaa näitä liikeitä uudelleen, jne.
heijastavat myös Neuvostoliiton hajoamisen
jälkikrapulaa. Rintamamiehetkin ovat pääs-
seet sanomaan, että heidät on unohdettu,
vaikka tuskin missään sotaveteraaneja on
kunioitettu yhtä paljon kuin meillä.

On siis palattu joko-tai-vaihtoehtoihin ja sa-
malla siihen, että nähdään vain yksi vaihto-
ehto. Maailma on kuitenkin samaan aikaan
tullut entistä monimutkaisemmaksi, ja taval-
laan historiantutkimukseltakin odottaisi mo-
nia vaihtoehtoja näkeviä tulkintoja. Tässä
mielessä yhteys päivän polittisiin kysymyk-
siin ei ilmeisesti ole kovin suora?

-Suomi on niin pieni maa, että tänne mahtuu
vain yksi totuus kerrallaan. Se liittyy myös
suomalaisille tyypilliseen erimielisyyksien
pelkoon: erimielisyyksiä ei osata sietää, vaan
pelätään raivokkaasti pienen kansan kahtia-
jakautumista. Se näkyy myös suhtautumises-
sa EU-kansanäänestykseen tai EMU:un.
Erimielisyyksien pelko on aina ollut diktatuu-
rin alku.

Työväenliikkeen historia ja kan-
sainvälisyys

Työväenliike asetti ainakin alkuvaiheessaan
kyseenalaiseksi kansakuntaan perustuvan
jaon ja puhui internationalismista. Eivätkö
historialliset tutkimukset työväenliikkeen tästä
puolesta voisi liittyä myös ajankohtaiseen po-
litiikkaan, kun maailma tai suppeammin Eu-
rooppa nyt yhdentyy?

-Nykyisten sosiaalidemokraattisten puoluei-
den EU-politiikan ja vanhan internationalismin
välillä ei ole havaittavissa yhteyttä. Puolus-
taessaan Euroopan yhdentymistä työväen-
puolueet eivät ole viitanneet siihen. Yhden-
tymistä hallitsee markkinoiden näkökulma,
työvoiman rooli siinä on toissijainen pääoman
rooliin verrattuna.

-Käytännössä on ollut vaikea hahmottaa,
mitä yhteiset edut olisivat. On vaikea nähdä,
mitä esimerkiksi utsjokelaisen ja palermo-
laisen työläisen yhteiset konkreettiset tavoit-
teet olisivat ja miten he löytäisivät ne.

-Nyt  on muutenkin tapahtumassa se, mitä
Marx piti pahimpana - työläisten keskinäinen
kilpailu toisiaan vastaan kiihtyy. Suomessa-
kin aiemmin yhdeksi kokonaisuudeksi koet-
tu työväenluokka on hajonnut sirpaleiksi,
erinäisiksi ryhmiksi.

  TYÖVÄENTUTKIMUS 1997
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Joensuulaisen 12-vuotiaan tytön kom-
mentti Punaiset esiliinat -dokumentti-
elokuvasta: Se pani ajattelemaan.

Turkulainen keski-ikäinen nainen soit-
ti ystävättärelleen itkunsekaisella äänel-
lä: Kyllä kai Sinä katsot tätä parhaillaan
tulevaa elokuvaa punakaartin naisista.

Ohimennen kuultu erään professorin
repliikki toiselle: Näitkö sen elokuvan
naisista sisällissodassa? Ei sellaisia
saisi tehdä.

Elokuvan tekemisen tapahtumakulun voisi
kuvata lyhyesti näin: on olemassa ideoita,
faktoja ja fiktiopohjaisia, joista kirjoitetaan
käsikirjoitus. Se sitten konkretisoituu, hah-
mottuu visuaalisesti, tapauksesta riippuen
osittain äänen kanssa, kuvauksessa. Leik-
kausvaiheessa kuvattu materiaali kootaan,
muokataan kokonaisuudeksi. Äänimaailmaa
rakennetaan leikkausvaiheessa ja osittain
sen jälkeen. Nämä kolme vaihetta ovat eril-
lisiä työrupeamia, mutta niissä on jatkumo,
oma dynamiikkansa.

Maailmankuulu dokumentaristi Leo Hur-
witz on sanonut, että “dokumenttielokuvassa
ollaan tekemisessä todellisuuden palasten
kanssa. Ei koko todellisuuden virran kanssa.
Ongelmana on se, miten rakentaa nuo

palaset merkityksen virraksi, dramaattisen
kokemuksen taiteeksi.”

Tosiasioiden kertominen, niiden yhdistä-
minen ohjaajan näkemyksen mukaisesti,
antaa mahdollisuuden kertoa syvemmin
todellisuudesta, paljastaa näennäisyyksien
takaa ilmiöiden olennaisuuksia, sellaista,
mitä muut vain aavistelevat.

Onko olemassa totuudellista dokumentti-
elokuvaa? Ranskalainen sosiologi, filosofi ja
esseisti Edgar Morin teki yhdessä Jean
Rouchin kanssa totuuselokuvan klassikon
Ranskalainen päiväkirja. Jo sitä ennen Morin
oli esitellyt cinéma verité -elokuvan ideaa.
Tässä suorassa elokuvassa ihmiset puhuvat
kameralle välittömästi. Ohjaaja ei mitenkään
pyri manipuloimaan kuvattaviaan. Tällöin
filmikuva on ennen kaikkea realistinen, va-
rustettu kaikilla - tai melkein kaikilla -
todellisuuden tunnusmerkeillä.

Peter von Baghin mukaan “jokaisessa
dokumentissa on idullaan kertomusaines,
fiktio. Jokaisessa fiktiossa taas vastaavasti
on edustettuna dokumentaarinen aines.”
Jarmo Jääskeläinen on esittänyt, että
“monet fiktioiden ohjaajat löytävät elokuvista
enemmän todellisuuden aineksia kuin doku-
menteista”. Esteetikko Rolf Ekmanin mu-
kaan fiktio perustuu siihen, että se ei ole

Seppo Rustanius
Helsinki

Tutkimattomia teitä
sisällissotaan 1918
Mietteitä dokumenttielokuvan tekemisestä
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totta, mutta me asennoidumme siihen ikään
kuin se olisi totta.

Tuntematon sotilas on fiktiivinen elokuva.
Kuitenkin monet sodan kokeneet ovat käy-
neet sen kautta läpi sodan traumaattiset
kokemukset. Taide voi vaikuttaa myös te-
rapeuttisesti. Silloin kuvitteellinen on ankku-
roitunut todellisuuteen. Eino Krohnin mu-
kaan esteettiselle ilmiölle onkin “ominaista
tavallista voimakkaammin ja intensiivi-
semmin tajuttu todellisuuden tuntu”.

Dokumenttielokuvassa fiktio ja
fakta

Dokumenttielokuvan lajeja on monia. Yksi
niistä on kokoomaelokuva. Elokuvaani
Punaiset esiliinat on luonnehdittu sellaiseksi.
Yhtenä elementtinä kokoomaelokuvissa on
vanhojen ihmisten haastattelu.

Pyrinkö rekonstruoimaan historiaa? Ta-
vallaan. Tarkoitus oli päästä niin lähelle sitä
autenttista historiallista ajankohtaa, josta
elokuvani kertoivat. Olin koko ajan lähde-
kriittinen. Mietin sitä “todellisuutta”, joka
keväällä 1918 vallitsi: punaiset olivat
hävinneet sodan, kapina kukistettu, valkoi-
sen terrorin julmuus, vankileirikurjuus.

Marja Piiroinen-Honkasen punakaartin
aseellisia naiskomppanioita koskevan tutki-
muksen mukaan noin 3 % tytöistä ilmoitti
valtiorikosoikeuksien kuulusteluissa liitty-
neensä kaartiin aatteellisista syistä. Lähes
40 % ilmoitti kuuluneensa ammattiosastoon,
työväenyhdistykseen tai nuoriso-osastoon.
Monissa punaisten muistelmissa mainitaan
naisten olleen “aatteellisen innostuksen
vallassa”.

Nuoret 15-18-vuotiaat tytöt joutuivat
valtiorikosoikeuden tuomareiden kuulustel-
taviksi. Löysin paljon valokuvia tuomioistuin-
ten jäsenistä. Sotilaspukuisia vakavan-
näköisiä tuomareita. Haastateltavat kertoi-
vat ankarista kuulusteluista.

Kuvittelin tilannetta: nuoret tytöt pelonse-
kaisin tuntein; mahdollinen kuolemantuomio
odottamassa;  kaikki riippuu siitä, mitä vas-
taa kuulustelijalle. Jo tuossa vaiheessa oli

tie-dossa se, miten armotta valkoiset olivat
teloittaneet aseelliseen naiskaartiin osallis-
tuneita naisia.

Miten “rekonstruoida” tilannetta? Miten
lähelle todellisuutta pääsen? Luonko
dokumenttielokuvassa todellisuuden illu-
sioita? Kaikki elokuvan elementit täytyy
yhdistää, ja se tapahtuu ohjaajan näkemyk-
sen mukaisesti. Ja lopullisesti katsojan
mielikuvassa hahmottuu se “todellisuus”.
Katsojan emotionaalinen reaktio on hänen
näkökulmastaan totta.

Minusta tärkeää on ohjaajan eettisyys,
moraali. Käytettävissä on autenttista materi-
aalia, mutta se ei yksistään kerro, kuvaa
kokonaisuutta. Kysymys ei ole niinkään
rekonstruktiosta vaan pyrkimyksestä päästä
alkuperäisaineiston pohjalta niin lähelle kuin
mahdollista ohjaajan kuvittelemaa todelli-
suutta. Se on dokumenttia, se on fiktiota.
Yhtä kaikki se on yritys kertoa yhdellä tapaa
todellisuudesta. Se ei ole pelkästään his-
toriallisten tapahtumien kuvaamista.

Suhde kuvattavaan

Mitä tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin
jotain ajankohtaa kuvataan, sitä enemmän,
voimakkaammin nousee esille yleisiä tee-
moja: kysymys ihmisten pahuudesta, hyvyy-
destä, vihasta, rakkaudesta, väkivallasta;
Punaiset esiliinat -dokumenttielokuvassa
kysymys miehen ja naisen tasa-arvosta,
naisen ja miehen suhteesta, naisen asemas-
ta yhteiskunnassa.

Tampereen elokuvajuhlilla oli kaksi
elokuvaa Bosniasta - Mustat leijat ja Mennei-
syyden haamut. Jälkimmäinen kertoi naisten
taistelusta, jokapäiväisestä selviämisestä,
joka muuttuu laajemmaksi taisteluksi oikeu-
desta. Elokuvalehtien uutislehdessä Virpi
Ekholm niputti nämä ja Punaiset esiliinat
otsikon “Nainen sodassa. Uhri ja taistelija”
alle.

Punakaartin naisista hehkui päättäväi-
syys, määrätietoisuus, rohkeus, oikeuden-
mukaisuus, itsekuri, epäitsekkyys, herk-
kyys, huumorintaju, kiinnostus kulttuuriin
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(teloitetut valkeakoskelaiset tytöt olivat
harrastaneet teatteria, laulua, soittoa ja
voimistelua). Ja sen totesin itse, kun tutus-
tuin neljään yli 90-vuotiaaseen naiskaar-
tilaiseen.

Tutkimaton teema

Valkoisessa terrorissa Jaakko Paavolainen
otti esille kysymyksen, missä määrin naisiin
kohdistuvaan vihaan liittyi seksuaalisia
jännitteitä:

“On tavallaan odotettavaakin, että valkoi-
sen terrorin kaltainen rangaistusperiodi
suuntautui myös naisiin. Naisten osuutta
juuri poliittisen opinionin muodostumises-
sa ei tietenkään voinut hyväksyä. ...
Toisaalta seksuaalisväritteiset käsitykset
sukupuolten rooleista, kenties suoras-
taan nietzscheläiset tunnelmat nais-
sukupuolen viheliäisestä luonnosta ovat
olleet ruokkimassa säälimättömyyttä,
joka purkautui teloituksina.”

Missä määrin punakaartin naisiin kohdis-
tui seksuaalista väkivaltaa? Punaisten
muistitiedoissa mainitaan vankileireillä “nai-
sia kovakouraisesti raiskatun”. Eräs henkilö
mainitsi enonsa kertoneen hänelle, miten

valkoiset raiskasivat naiset ennen teloitusta.
Jukka Rislakki mainitsee kirjassaan Kauhun
aika usean miehen raiskanneen erään
jämsäläisen naisen juuri ennen ampumista.
Kirjeessään vankileirin johdolle Santahami-
nan naisvankileirin apulaisjohtaja valitti sak-
salaisten häiritsevän naisvankeja ja vaati
kiireellisiä toimenpiteitä.

Valkoisten kertomuksissa punakaarti-
laisnaiset kuvattiin lähes poikkeuksetta
prostituoiduiksi. Naisten raiskaamisia sotien
aikana tutkineen Veronika Pimenoffin mu-
kaan voittajat ovat yleensä nöyryyttäneet
vihollisen miehiä raiskaamalla näiden naiset.
Olisivatko saksalaiset ja suomalaiset valkoi-
set tehneet tästä poikkeuksen?

Jätin aiheen kokonaan käsittelemättä.
Miksi? Ei ollut näyttöä. Ehkä se ei olisi ollut
elokuvan kokonaisuudessa uskottavaa, vaik-
ka loogisesti kyllä mahdollista. Monelle
katsojalle on kuitenkin herännyt epäilys
asiasta.

Tutkimustyötä elokuvaan

Historiallisissa dokumenttielokuvissani olen
pyrkinyt pääsemään lähelle sitä kokemus-
todellisuutta, jossa ihmiset elivät 1918.
Haastattelut, ihmisten omat kertomukset
ovat olleet tärkeä lähde. Sisällissota on ollut

Punakaartilaisnaisia
Vihdin kunnanta-
lolla 12.4.1918.
Ryhmän komen-
taja Maiju Petters-
son kuvassa ää-
rimmäisenä oike-
alla.
Kuva: Kansan
Arkisto.

        TYÖVÄENTUTKIMUS 1997
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erittäin traumaattinen kokemus hävinneille,
punaisille. Eikä myöhempi aika, 1920- ja
1930-luku, tuonut siihen paljoakaan lohdu-
tusta. Päinvastoin.

Voittajien virallinen historiankirjoitus ei
antanut sijaa työväestön kertomuksille.
Punaisten kertomukset elivät, kuten Ulla-
Maija Peltonen on väitöskirjassaan Puna-
kapinan muistot esittänyt, vastakulttuurina
työläisten keskuudessa. Tällöin muodostui
erilaisia tarinoita, joita Peltonen on kattavasti
analysoinut folkloren näkökulmasta

Ihmisen muisti on valikoivaa. Usein se on
epäluotettavaa. Peltonen ei esittänyt, mitkä
kertomukset ovat totta ja mitkä vain tarinoita.
Se ei ollut tarkoituskaan. Mutta hän on
selkiyttänyt ja täsmentänyt punaisten
muistelma-aineistoa. Kaikki ei ole folklorea.
Tarinoilla on todellisuustaustaakin.

Punaisten perheissä on vallinnut erään-
lainen vaikenemiskulttuuri. Sisällissodan
kokemukset ovat olleet niin rankkoja, ettei
niistä ole haluttu puhua. Kun kertoja eläytyy
psyykeä koetelluihin tapahtumiin, kipeisiin
muistoihin, niin se on saattanut olla tuhoisaa
kertojan mielen koossapysymiselle. Ehkä
samaa, mitä on todettu juutalaisten keskitys-
leirikokemuksista: “uupuu Auschwitz-sairau-
teen, muistojen tuomaan tuskaan”.

Jos ihminen ei muista tarkkoja päivämää-
riä eikä paikkojen nimiä vuodelta 1918, se ei
tee kertomuksesta epäluotettavaa. Hän on
itse kokenut, nähnyt, kuullut, haistanut,
tuntenut. Hänen emotionaalinen muistinsa
on pettämätön. Tutkija Raija-Leena Puna-
mäki on tutkinut ihmisen muistikuvien synty-
mistä, ja hänen mukaansa juuri trau-
maattiset kokemukset, etenkin sotamuistot
piirtyvät voimakkaasti ihmisten mieliin, Ja
ovat siis uskottavia.

Miten 95-vuotias voi muistaa 80 vuoden
takaisia tapahtumia? En epäillyt, mutta olin
hyvin “lähdekriittinen” kertomuksen autentti-
suudesta. Usein erilaiset asiakirjat pitivät
yhtä kertojan muistin kanssa. Lisäksi olen
aina perehtynyt arkistomateriaaliin, asiakir-
joihin, lehtikirjoituksiin, kirjalliseen ja puhut-
tuun aineistoon ja tutkimuksiin. Tosin häm-
mästyin sitä, miten vähän tutkimuksia on

tehty naisista punakaarteissa. Siinä olisi
sarkaa tutkimukselle.

Kuvia etsimässä

Argentiinalainen elokuvaohjaaja Fernando
Barri on todennut: “Dokumentti on tärkeä
todellisuuden hahmottaja. Usein todellisuut-
ta ei muuten joko voida tai haluta nähdä.”

Punakaartilaiset kuvauttivat itseään ke-
väällä 1918 ahkeraan monissa valokuva-
studioissa. Naiskaartilaisistakin löytyy lukui-
sa määrä valokuvia eri valokuva-arkistoista.
Löysin Kansallisarkistosta sattumalta noin
kolmesataa lasinegatiivia punakaartilaisista.
Joukossa oli kolmattakymmentä kuvaa
naisista.

Elokuvatutkija Siegfried Kracauer on
tutkinut yhteiskunnan ja elokuvan suhteita ja
puhunut elokuvista vallitsevan yhteiskunnan
peilinä: “Kansakunnan elokuvat heijastavat
sen mielenlaatua suoranaisemmin kuin
muut taiteet. ... Elokuvat eivät niinkään
heijastele suoranaisia uskonkappaleita kuin
psyykkisiä asenteita, niitä kollektiivisen
mielenlaadun syviä kerroksia, jotka jäävät -
enemmän tai vähemmän - tietoisuuden
ulottumattomiin.”

Suomen sisällissodasta on olemassa
harvinaisen vähän filmiä. Saksalaisten
joukkojen mukana tuli 3.4. myös heidän
filmiryhmänsä. Se kuvasi pääasiassa omia
joukkoja. Elokuvaryhmän kuvat on saatu
sittemmin Suomeen Die deutsche Hilfe für
Finnland -nimisenä lyhytelokuvana. Sen
lisäksi Suomen kansallisfilmografia mainit-
see Pathén kuvaajan Philipin liikkuneen
kameransa kanssa joukkojen mukana.

Muutama vuosi sitten sain tietää, että on
olemassa filmiä punakaartilaisista. Tässä
lyhyessä filminpätkässä esiintyy punakaartin
sairaanhoitajia. Ainutlaatuiset kuvat puna-
kaartin naisista.

Kari Uusitalo mainitsee, että keväällä
1918 kamerat ja muu kuvauskalusto jäivät
punaisten puolelle Helsinkiin. Kuvaus-
toiminta tyrehtyi Uusitalon mukaan tällöin
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kokonaan. Sodan jälkeen filmattiin valkois-
ten voitonparaati Helsingissä 16.5. Ennen
sitä Lyyra-Filmi kuvasi huhtikuussa doku-
mentin Helsinki puhdistuksen jälkeen ja
Pohjoismaiden Biografia Komppania Kuvia
pääkaupungista vapautuspäivän jälkeen.
Seuraavana vuonna esitettiin elokuvateatte-
ri Eldoradossa kooste Kuvia Suomen
vapaussodasta. Valkoisten järjestämiä pa-
raateja ja suojeluskunnan esiintymisiä
filmattiin seuraavina vuosina ahkeraan.

Suomalaisessa kulttuurimaisemassa suu-
rin osa kirjailijoista tuki valkoisten rintamaa.

Muutamat olivat jopa mukana taistelussa, ja
V.A. Koskenniemi istui Suomenlinnan vanki-
leirin teloitustoimikunnassa. Poikkeuksen
teki F.E. Sillanpää. Hänen sisällissota-
kuvauksensa Hurskas kurjuus ilmestyi
helmikuussa 1919. Samaan aikaan suoma-
laisen elokuvan voimahahmo Erkki Karu on
tuottamassa lyhytelokuvaa Vapaussodan
päättymisen muistopäivä. Suomalaiset elo-
kuvantekijät suuntautuivat kuvaamaan ja
dokumentoimaan valloittajien voitonhuumaa.
Valkoisten kollektiivinen syyllisyys peitettiin
dokumenttien valtaisalla kuvatulvalla.

Valikoituja otteita tv-kriitikoiden teksteistä

Tieto lisää tuskaa, mutta sanon silti nöyrästi: Kiitos ohjelmasta. ... Se palauttaa
tutkivalla tarkkuudella mieliimme Suomen lähihistorian synkän luvun. ...
Unohdetun sielun yksityistä terapiaa mutta lopulta se kasvaa yleispätevään
voimaan. ... Kunnianteko punaisille naissotilaille. ... Sisällissodan armottomuus,
taistelujen raadollisuus, pikatuomiot, murhat ja jälkiselvittelyt vankileireineen ja
nälkäkuolemineen muistuttavat jälleen kerran kansakunnan syntytuskista. ...
Tämä dokumentti antaa vihdoin äänen ja kasvot aikojen saatossa myyttiset
piirteet saaneelle naiskaartille ja kuolemanpataljoonien jäsenille. Ylpein katsein
naiset katsovat meitä vanhoista valokuvista kahdeksankymmenen vuoden
takaa. ... Kiihkoton dokumentti enemmän historioitseva kuin politikoiva, mutta
se ei merkitse, etteikö se saisi aivojen tunnekeskukseen värinää. ... Puhuu
korutonta kieltään ihmisen julmuudesta, ehdottomuudesta kuin idealismistakin.

Punaiset esiliinat on dokumenttina hyvällä tavalla järkyttävä. Taas kerran
nähdään millaisiin julmuuksiin jakaantunut yhteiskunta voi kansalaisensa
johtaa. Opetus on selvä, jopa nykyajan ihmiselle. ... Peräänantamattomia
rohkeita naisia. ... Tärkeä lisä pyrkimykseemme vihdoinkin ymmärtää
historiamme julminta valhetta. ... Punainen nainen oli valkoisille kauhistus. ...
Hoitoa kansan sielun haavaan. Nyt alkaa olla korkea aika hoitaa yhteisten
muistojemme ja torjuntojemme taakka kansan sielusta. Voittajat eivät ole
loputtomasti oikeassa. Heidänkin vääryytensä tulee asettaa totuuden eteen,
Totuus tekee vapaiksi vasta kohdattuna ja kannettuna. ... Punaiset esiliinat on
ylistyslaulu punakaartin naisille.

Eräs henkilö oli katsellut elokuvaa naisen silmin: “Naisen pahuus” on
yhteiskuntaa vaivannut asia. Nainen vihollisena on enemmän kuin vihollinen,
hänet on tuhottava viimeiseen naiseen. Miksi jotkut teot naisen tekeminä ovat
inhottavia, mutta miehen tekeminä sankarillisia?
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Jaalan ja Valkealan kuntien rajamailla,
Verlankosken rannalla sijaitsee UPM-
Kymmene Oy:n omistama ja ylläpitämä
Verlan pahvitehtaan ympärille rakentunut
museoalue. Ympäristöministeriön vuonna
1993 julkaisemassa mietinnössä se jo
luokiteltiin valtakunnallisesti merkittäväksi
perinnemaisemaksi. Samana vuonna se
määriteltiin myös museoviraston ja ympäris-
töministeriön laatimassa inventoinnissa val-
takunnallisesti arvokkaaksi historialliseksi
ympäristöksi. Huippunsa tämä kehitys
saavutti 5.12.1996, kun Verlan puuhiomo ja

pahvitehdas hyväksyttiin UNESCO:n ylläpi-
tämään maailmanperintöluetteloon.

Verlan tehdasmiljöön historial-
linen kehitys

Verlan historiallinen tausta liittyy olennaises-
ti Kymijokilaakson 1870-luvulla alkaneeseen
teollistumiseen. Tällöin hyvin lyhyen ajan
kuluessa Kymijoen ja sen useiden haarojen
varrelle syntyi lukuisia höyrysahoja, puu-

Pontus Blomster
Tampere

Verlan tehdasmiljöö -
maailmanperintökohde

Kuva: Heikki Pyykkö.
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hiomoja ja pahvitehtaita. Niiden perustajat
olivat usein ulkomaisia yrittäjiä. Vastaavan-
laisia puunjalostusteollisuuden keskittymiä
syntyi myös muualle Skandinaviaan suurten
jokien varsille. Tälle puunjalostusteollisuu-
den pioneeriajalle oli tyypillistä lukuisat
ennakkoluulottomat yritykset ja onnistumiset
yhtä hyvin kuin pettymykset ja konkurssit.
Kymenlaaksoon syntyneen “uudenaikaisen”
puunjalostusteollisuuden myötä alueelle
muodostui tällöin myös merkittävä uusi
yhteiskuntaluokka, teollinen työväestö.

Verlassa puunjalostus alkoi vuonna
1872, kun nuori Sveitsissä opiskellut, oulu-
laissyntyinen insinööri Hugo Neuman perusti
Verlankosken länsirannalle puuhiomon.
Opiskelujensa yhteydessä hän oli tutustunut
Saksassa 1840-luvulla kehitettyyn uuteen
keksintöön, hiomakoneeseen, joka mullisti
koko aikaisemman paperinvalmistusteknii-
kan. Neumanin kohtaloksi muodostui puu-
hiomon tulipalo vuonna 1876. Hänen jäl-
keensä Verlan puunjalostustuotantoa ryhtyi
uudestaan käynnistämään itävaltalaissyntyi-
nen paperimestari Gottlieb Kreidl. Verlan
uutta pahvitehdasta oli perustamassa useita
alan asiantuntijoita, mutta Gottlieb Kreidl
säilytti asemansa “Verlan patruunana” lähes
kolme vuosikymmentä.  Puuhiomo raken-
nettiin uudestaan vuonna 1882, ja sen
yhteyteen rakennettiin nyt myös pahvi-
tehdas.

Verlan pahvitehdas kehittyi voimakkaasti
1880- ja 1890-luvuilla niin toiminnallisesti
kuin miljöönsäkin osalta, mikä on nykyisellä
museoalueella edelleen todettavissa. Tällöin
alueelle rakennettiin myös “Patruunan pytin-
ki” sekä 17-huoneinen työväenkasarmi. To-
sin valtaosa Verlan noin 80-90:stä työn-
tekijästä asui omissa mökeissään kosken
molemmilla rannoilla. Myös sähkö tuli Ver-
laan  jo 1890-luvulla, valtakunnallisesti heti
Tampereen ja Forssan jälkeen! Verlassa ei
koskaan puhjennut ns. sisäsyntyistä lak-
koa, mikä osaltaan kertoo tässä tehdas-
yhdyskunnassa vallinneesta hyvinvoinnista
ja ilmapiiristä. Sen henkilöstö kohosi par-
haimmillaan noin 160 työntekijään, joilla oli
mm. oikeus saada tuotantoprosessissa

käytettyä huopaa veloituksetta vaate-
materiaalikseen. Myöskään vuoden 1918
sisällissota ei koetellut tätä teollisuus-
yhteisöä siten kuin monissa muissa vastaa-
vissa yhdyskunnissa tapahtui. Rintamalinjan
läheisyys tai Kymenlaakson tapahtumat
eivät juurikaan rikkoneet Verrassa vallitse-
vaa rauhaa.

 Kuljetusyhteydet muodostivat Verlan
tuotannon laajentamiselle kuitenkin ylitse-
pääsemättömän  ongelman. Raaka-aineena
käytetyt kuusipuut voitiin  tosin uittaa hel-
posti Mäntyharjun reittiä pitkin Verlankosken
yläpuolelle ja sieltä siirtää hiomoon lyhyttä
rautatietä hyväksikäyttäen. Sen sijaan
valmiita tuotteita jouduttiin kuljettamaan teh-
taan alkuaikoina kymmenien kilometrien
päässä sijaitseville Kausalan tai Utin rauta-
tieasemille. Vuonna 1889 maantiekuljetus
lyheni seitsemäksi kilometriksi, kun uusi rau-
tatie ja Selänpään rautatieasema avattiin.
Tästä tilanteen parantumisesta huolimatta
pahvikollien kuljettaminen hevosilla mäki-
sessä maastossa aiheutti suuria vaikeuksia.

Verlan tehtaan omistussuhteissa tapah-
tui vuonna 1906 merkittävä muutos, kun
Handelsbolaget Werla Träsliperi och Papp-
fabrik -nimisen yhtiön pääomistaja konsuli
Wilhelm Dippell kuoli. Samana vuonna yh-
tiöstä muodostettiin osakeyhtiö A.B. Werla
Träsliperi och Pappfabrik, joka vuonna 1920
myytiin Oy Kissakoski Ab:lle. Kaksi vuotta
tämän jälkeen sen osakkeet siirtyivät Kymin
Osakeyhtiölle, joka ei tehnyt Verlassa
kuitenkaan merkittäviä investointeja. Tämän
johdosta tehtaan tuotanto pysyi vuodesta
toiseen lähes samalla tasolla. Suurimmillaan
Verlan pahvituotanto oli vuosina 1950-51,
jolloin tuotettiin 2600 tonnia puupahvia
vuodessa.

Lopullisesti Verlan tehtaan toiminta päät-
tyi 18.7.1964, vaikka teollinen toiminta jat-
kuu alueella edelleen koskesta saatavan
vesivoiman hyödyntämisenä. Verla oli jo
tällöin todellinen kansallinen aarre, mikä
ymmärrettiin tuolloin tehtaan omistavan
Kymin Osakeyhtiön piirissä. Yhtiö teki tällöin
kauaskantoisen kulttuuriteon päättäessään
säilyttää entisen puuhiomo- ja pahvitehtaan
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kokonaisuudessaan  ja kunnostaa sen teolli-
suushistorialliseksi museoksi. Museo-
hankkeen alullepanijana oli tunnettu kymen-
laaksolainen historioitsija ja kotiseutumies,
FM Veikko Talvi, joka siihen aikaan vastasi
yhtiön tiedotus- ja suhdetoiminnasta.

Verlan tehdasmiljöö säilyi mittakaaval-
taan pienenä ja idyllisenä samalla, kun sen
tekninen laitteisto, työtavat ja käsipahvin
valmistus pysyivät lähes muuttumattomina.
Vaikka tehtaan kaksi hiomakonetta uusittiin
vuonna 1903 Karhulan Konepajan valmis-
tamilla koneilla, niiden tekniset ratkaisut
olivat aikaisempien koneiden kaltaisia.
Vuonna 1922 tehtaaseen hankittiin kolmas,
Tampellan valmistama hiomakone, joka oli
teknisesti kehittyneempää mallia. Nämä
kaikki kolme konetta olivat toiminnassa aina
tehtaan vuonna 1964 tapahtuneeseen
sulkemiseen saakka. Verlan tehtaan tuotan-
nollinen toiminta säilyi aina sikäli saas-
teettomana, että sen tuotantoprosessissa ei
käytetty kemikaaleja. Se ei myöskään
tuhlannut raaka-ainetta, sillä tuotannon
yhteydessä syntynyt puujäte hyödynnettiin
polttopuuna. Verlan tuotantoa vietiin ennen
vuotta 1917 pääasiassa Venäjälle ja myö-
hemmin Länsi-Eurooppaan sekä Amerik-
kaan. Verlan hyvätasoista puupahvia käytti-
vät etupäässä kirjansitomot sekä koteloiden
ja laatikoiden valmistajat.

Verlan rakennukset

Verlan puuhiomo ja pahvitehdas on tyypilli-
nen 1800-luvun jälkipuolella rakennettu
suomalainen puunjalostustehdas. Samalla
Verla on kuitenkin myös yleisesti Ruotsin
Fröviforsin paperitehtaan ja Norjan Klevfosin
selluloosa- ja paperitehtaan kanssa pohjois-
maisten puunjalostusteollisuuden merkittä-
vin teollisuushistoriallinen muistomerkki.
Asemakaavallisesti Verla noudattelee var-
haisempien pohjoismaisen rautaruukkien
tiivistä perusmuotoa, jossa “patruunan
pytinki” on hallitsevalla paikalla kosken
rannalle sijoitettuihin tuotantolaitoksiin näh-

den. Kansanomaista rakennustapaa nou-
dattelevat työväenasunnot puolestaan on
sijoitettu säännölliseen riviin toiselle puolelle
koskea kuin tuotantolaitokset. Rakennettu-
na ympäristönä Verla kertoo edelleen teh-
taan ja ympäröivän maaseudun keskinäises-
tä vuorovaikutuksesta sekä teollisuus-
taajaman sosiaalisesta rakenteesta ja erilai-
sissa tehtävissä työskennelleiden ihmisten
asumistasosta vuosisadanvaihteen Suo-
messa.

Merkittävimmät Verlan Jaalan puoleisella
alueella sijaitsevista rakennuksista on suo-
jeltu rakennussuojelulailla, ja ne edustavat
Verlan alkuaikojen rakennuskantaa. Näihin
kuuluvat  alueen muotoutumiseen keskei-
sesti vaikuttaneen viipurilaisen arkkitehti
Carl Eduard Dippellin  suunnittelemat puu-
hiomo ja pahvitehdas, pahvikuivaamo,
“Patruunan pytinki”, keilaradan paviljonki,
palokalustovaja sekä makasiini. Saksalaista
syntyperää ollut Dippell valmistui Hannove-
rin Polyteknisestä koulusta vuonna 1876, ja
hänen ensimmäinen työnsä Verlassa oli
vuonna 1885 rakennetun “Patruunan pytingin”
vanhin osa. Nykyisin rakennus on UPM-
Kymmenen yksityiskäytössä ja toimii kon-
sernin henkilöstölle tarkoitetun lomakylän
ravintolana ja yhtiön edustustilana. Puuhiomo
ja pahvitehdas edusti valmistumisaikanaan
vuonna 1895 vanhahtavasta ulkoasustaan
huolimatta aikansa moderneinta rakennus-
tekniikkaa. Kolmas erityisen mielenkiintoi-
nen ja samalla nuorin Dippellin suunnittele-
ma rakennus on tehtaan makasiini, johon
1950-luvulla sijoitettiin tehtaan omistama
mylly. Myllyn toiminta loppui vuonna 1985,
mutta sen koneistot ovat edelleen paikoil-
laan. Kuluvan vuoden alkupuolella mylly-
makasiinin toiseen päätyyn rakennettiin
museon uusi kahvila, infopiste ja
perusnäyttely. Vuonna 1902 valmistuneen
rakennuksen seinämateriaalina on käytetty
harvinaista Rakkolanjoen kaakelitehtaan
valmistamaa vaaleaa maasälpätiiltä. Myös
tehtaan vanhempi vesimylly Verlankosken
tuntumassa on säilynyt.

Edellä mainittujen rakennusten lisäksi
Verlan tehdasmiljöö käsittää lukuisia muita
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rakennuksia ja rakennelmia, jotka yhdessä
muodostavat havainnollisen kuvan alueen
kehityksestä. Alueella on jäljellä mm.
nippuvetolaitoksen osittain säilynyt kone-
huone ja kiskotus, jotka liittyvät suomalaisen
tukinuiton historiaan. Nippuvetolaitoksen
avulla tukit siirrettiin 1960-luvulla Mäntyhar-
jun reitiltä kannaksen yli toimitettavaksi
edelleen Voikkaan ja Kuusankosken tehtail-
le. Vesistön hyödyntämiseen ja vaikutuksiin
liittyvät myös 1920-luvulla rakennetut vesi-
voimalaitos, patolaitteet ja silta sekä vuosina
1954 ja 1995 rakennetut uudemmat voima-
laitokset.

Verlan tehdas on rakennettu aikanaan
täydelliseen erämaaympäristöön, jossa tuo-
tantolaitosten ympärille syntyi tiivis kylä- ja
tehdasyhdyskunta. Tehdas vaikutti merkittä-
västi myös Jaalan kylän muodostumiseen,
jonka alueella sijaitsee osa tehtaan entisten
työntekijöiden asuinrakennuksista. Valkea-
lan puolella olevat työväenasunnot ostettiin
jo varhain Kymin Osakeyhtiölle, ja ne ovat
nykyisin UPM-Kymmene Oy:n henkilökun-
nan lomakäytössä. Vanha viime vuosisadal-

ta peräisin oleva työläisten asuinympäristö
on säilynyt hyvin, ja se muodostaa edelleen
harmonisen kokonaisuuden omenapuineen
ja marjapensaineen. Verlan alueen hoidosta
vastuun on kantanut pääasiassa UPM-
Kymmene Oy sekä uusien voimalaitos-
rakennusten ja -rakennelmien osalta Kouvo-
lan Seudun Sähkö Oy. Museovirasto valvoo
alueen hoitoa, osallistuu aktiivisesti alueen
säilymistä edistävään suunnitteluun, ja se on
jo vuodesta 1987 lähtien myöntänyt Verlan
tehdasrakennuksiin kohdennettuja konser-
vointiavustuksia. Tulevaisuudessa alueen
maisemointiin tullaan kiinnittämään yhä
enemmän huomiota mm. uusia kaavoitus- ja
metsänhoitoratkaisuja hyödyntämällä. Myös
alueen yleisöpalvelutoimintoja ja -tiloja
tullaan kehittämään.

Verla museona

Ajatus Verlan museoinnista lienee noussut
ensi kertaa esille jo vuonna 1953, mutta
vasta ajan kuluessa eri tekijöiden yhteisvai-

Verlan pahvitehdas. Lanssisalissa pahviarkit kiilloitettiin kalanterin telojen välissä.
Kuva: Verlan tehdasmuseo.
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kutus vahvisti tämän kehityksen. Niin Veikko
Talven toiminta kuin UPM-Kymmene Oy:n
henkilöstön lomakylän perustaminen Verlaan
mahdollistivat eräiden muiden seikkojen
kanssa sen, että Verlan tehdasmiljöö pää-
tettiin säilyttää. Verlan historia tehdas-
museona alkaa varsinaisesti vuodesta 1972,
jolloin sen toiminta nykyisessä muodossaan
käynnistyi. Tosin museaalinen toiminta oli
alkanut jo ennen kuin tehdas ehti lopettaa
tuotannollisen toimintansa, sillä Verlan
toiminnan viimeisinä päivinä Veikko Talven
aloitteesta tehtaan työstä kuvattiin doku-
menttifilmi “Näin tehtiin Verlassa käsi-
pahvia”. Sittemmin filmituotanto on jatkunut,
kun vuonna 1995 kuvattiin filminovelli “Ver-
lan Maria”, jossa nähdään välähdyksiä Maria
Mattsonin työskentelystä tehtaan pahvin-
lajittelijana vuosina 1884-1936. Marian työ-
ympäristöön voi konkreettisesti tutustua
lajittelusalissa, jonka jykevään puulattiaan
hänen jalanjälkensä ovat pysyvästi painuneet.

Tehdasmuseona Verla esitetään museo-
vieraalle siinä muodossa kun se oli töiden
päättyessä vuonna 1964. Koska tehtaan
käsipahvin valmistuksessa käytettiin samoja
menetelmiä ja koneita kuin vuosisadan
alussa, tehdasinteriööri alkuperäisillä pai-
koillaan olevine koneineen ja tarvikkeineen
antaa museovieraalle kokonaisvaltaisen
aistimuksen vanhasta pahvitehtaasta. Työ-
ympäristö siinä kunnossa kuin se oli vuonna
1964 on edelleen alkuperäisessä asussaan,
ja haluttaessa tehdas on saatettavissa
uudelleen toimintakuntoon.

Verlan tehdasmuseossa on käynyt
vuosittain keskimäärin 10 000 vierailijaa,
joista noin 10 prosenttia on ulkomaisia.
Museon päästyä UNESCO:n maailman-
perintöluetteloon kävijämäärät ovat kasva-

neet tuntuvasti. Tähän oli varauduttu etu-
käteen ottamalla Verlan uudet kahvilatilat
käyttöön keväällä 1997. Samoissa tiloissa
on myös museon infopiste ja museo-
myymälä. Rakennuksen yläkertaan on
pystytetty museon perusnäyttely, jollainen
museoalueelta on aikaisemmin puuttunut.
Uudistusten yhteydessä museo sai lisäksi
omat toimistotilat, jotka palvelevat myös alan
tutkijoita ja muita asiantuntijavieraita.

Tulevina vuosina Verlan tehdasmuseo
pyrkii palvelemaan museovieraitaan mah-
dollisimman monipuolisesti. Opasvoimia
lisäämällä on mahdollisuus antaa mm.
ulkomaisille vieraille aikaisempaa parempi
selvitys Verlan luonteesta ja merkityksestä.
Yhteistyössä Jaalan ja Valkealan kuntien
kanssa tehdasmuseo aikoo laajentaa
ohjelmatarjontaa siten, että vierailla on
mahdollisuus tutustua tehdasmuseon lisäksi
Verlan kylämiljöössä sijaitseviin kallio-
maalauksiin ja hiidenkirnuihin sekä 1700-
luvulta peräisin olevaan venäläiseen
rajavartiotorppaan ja 1900-luvun alun tyypil-
liseen työläisasuntoon.

 Verlan tehdasmuseo on avoinna 15.5.-
31.8. tiistaista sunnuntaihin kello 10.00-
18.00. Museon opastuskierrokset alkavat
tasatunnein, viimeinen kello 17.00.  Ryhmien
on syytä sopia kierroksestaan erikseen
varaamalla aika numerosta 020415 2170
(Kymin viestintäosasto, Kuusankoski). Mu-
seota koskeviin muihin tiedusteluihin vastaa
tehdasmuseon intendentti, johtaja Eero
Niinikoski numerossa 020415 2100. Verlan
pääsylippujen hinnat kesällä 1997 olivat 20,-
aikuisilta, 10,- lapsilta ja opiskelijoita sekä
100,- koululaisryhmiltä. Hinnat sisältävät
opastuksen, sillä varsinaisiin tehdassaleihin
tutustuminen tapahtuu ryhminä.
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Vanhoja valokuvia selailemalla voimme pa-
lauttaa mieleen entisajan kaupan “atmosfää-
rin”, jossa myyjät seisoivat asiallisesti pu-
keutuneina suuren tiskin ja kassakoneen
takana, valmiina palvelemaan asiakkaitaan.
Myyjät, kauppa-apulaisiksi kutsutut, olivat
1800-luvulla valtaosin miehiä. He olivat
arvostettuja herroja aikana, jolloin tehdas-
valmisteiset tavarat olivat vielä harvinaisia,
eikä kaupantekoon kuulunutta laskutaitoa-
kaan ollut jokapojalla.

Otsikko kertoo lukijalle artikkelin keskei-
sen aiheen: naiset kaupan työssä. Milloin
naiset tulivat tiskin taakse ja miten heidän
asemansa erosi miespuolisten työtoverei-
den asemasta? Jo otsikon puhuttelusta “nei-
ti” paljastuu se, että asiakkaat pitivät kaupan
työntekijää, myös naista suuressa arvossa.
Rouvaksi, herraksi tai neidiksi puhuttelemi-
nen oli ylä- ja keskiluokkainen tapa, jota
tavallinen työväestö ei käyttänyt oman luok-
kansa jäsenistä. Kun työläisperheen tytär
pääsi kauppaan työhön, hänestä tuli het-
kessä “neiti”, keskiluokan jäsen. Tällaista
identiteettiä ja eroa työväestöstä lisäsivät
siisti sisätyö, siveä käyttäytyminen, arvokas
pukeutuminen ja mahdollisuus olla tekemi-
sissä myös yläluokkaisten ja varakkaiden
asiakkaiden kanssa.

Myyjän ammatti naisvaltaistuu

Myyjät kuuluivat vielä 1800-luvulla porvaris-
toon ja Suomen varakkaaseen väestön-
osaan. Myyjä oli nuori mies, joka harjoiteltu-
aan ammattia noin kymmenkunta vuotta oli
pätevä kauppiaaksi. Hän oli kauppiaskoke-
las, ja jos onni suosi, hän sai kootuksi
pääomia omaa liikettä varten. Vuonna 1879
kauppa vapautui Suomessa kaikista sitä
säätelevistä kahleista. Tuolloin myös kaup-
piaan ammatilliset pätevyysvaatimukset
poistettiin. Kaupankäynnistä tuli joka miehen
ja joka naisen oikeus, naineita naisia lukuun
ottamatta. Kun kauppaliikkeiden määrä alkoi
lisääntyä, myös naiset tulivat yhä näkyväm-
min asiakaspalveluun.

Naisten työ kaupassa ei kuitenkaan
alkanut vasta vuoden 1879 elinkeinovapau-
tuksesta, vaan se juonsi juurensa paljon
kauemmaksi. Niin kauan kuin Suomessa
kauppaa perheyrityksien muodossa oli
harjoitettu, vaimot ja tyttäret toimivat avus-
tavina perheenjäseninä kaupan työssä. He
mittasivat ja punnitsivat tavaroita ja huolehti-
vat puodista, kun kauppias itse oli markkina-
tai ostosmatkoilla. Naiset tulivat myös asia-
kaspalveluun silloin, kun kysyttiin talouden-
hoitoon tai muotiin liittyviä tavaroita. Kaup-

Marjaliisa Hentilä
Espoo

“Neiti, saisinko litran
maitoa!”
Kaupan työ ja vaikea palkkatyöläisyys
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piaat valikoivat ja kouluttivat sukulaisistaan
tai palveluskunnastaan sopivimmat piiat tai
palvelijattaret myyntityöhön.

Oli tavallista, että kauppiaan palvelus-
kunta ja myymälähenkilökunta asuivat aina
tälle vuosisadalle asti ylöspidossa kauppi-
aan perheessä, esimerkiksi Stockmannilla
erillisessä “täysihoitolassa” vuoteen 1907
asti. 1800-luvun lopulla parhaimmin palkatut
konttoristit pystyivät jo muuttamaan pois
kauppiaan perhetaloudesta. Naispuolisen
myymälähenkilökunnan työ kaupassa kui-
tenkin peittyi virallisten tilastojen varjoon,
sillä heidät luettiin väestölaskennassa taval-
liseksi palvelusväeksi. Se ei ollut ihme, sillä
suurin osa naismyyjistä oli entisiä piikoja tai
palvelijattaria, jotka tekivät pienkauppiasper-
heissä päivällä myyntityötä ja illalla kotita-
loustyötä. Miespuoliset kauppa-apulaiset

tulivat kaupan työn historiassa vahvasti
esiin, koska heidät tilastoitiin itsenäisiksi
ammatinharjoittajiksi. Naisten työ kaupassa
oli kuitenkin huomattavasti laajempaa kuin
viralliset tilastot osoittivat. 1900-luvun alussa
viimein myös tilastot vahvistivat sen, että
naiset olivat todellisuudessa kaupan työnte-
kijöiden enemmistönä.

Naismyyjät ja feminiininen päte-
vyys

Miten naiset, työläis- ja maalaistytöt kyke-
nivät “kaappaamaan” myyjän arvostetun
ammatin itselleen? Naisia palkattiin elintar-
vikkeiden, kankaiden, lankojen ja vaatteiden
myyntiin. Naiset tulivat myymään elintarvik-

Osuusliike Vaasanseudun päämyymälän leipäosaston myyjättäret  vuonna 1922.
Kuva: Työväen Arkisto.
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keita ja kodin tavaroita eli aloille, joihin
naisilla oli ns. luonnollista taipumusta eli
naissukupuolen kasvatukseen liittyvää asi-
antuntemusta. Miesmyyjät myönsivätkin,
että käytännön kaupan työssä he eivät “pär-
jänneet” naisille sorminäppäryydessä tai
nopeudessa, kun oli kysymys jauhojen pun-
nitsemisesta paperipusseihin ja niiden sul-
kemisesta narulla kestävästi. Nuorilla myy-
jättärillä oli myös tunnustettu mainosarvon-
sa liike-elämässä ja esimerkiksi tupakkakau-
pat, joissa pääasiassa asioivat vain miehet,
ottivat palvelukseensa yksinomaan naisia.
Miesenemmistöinen myyjäkunta toimi pisim-
pään rauta-, liha- ja alkoholimyymälöissä.
Tärkeä syy naisten käyttämiseen kaupan
asiakaspalvelussa oli se, että naisten palk-
katyön yleistyessä naisista tuli myös asia-
kaskunnan enemmistö. Kaupan työntekijäin
naisistuminen oli väistämätöntä, kun lisäksi
naistyöntekijät olivat halvempaa työvoimaa
kuin miehet.

Kaupan ammattien piirissä myyntityö oli
jo tämän vuosisadan alussa huonommin
palkattua työtä kuin kaupan miesvaltaiset
työalat, ajomiehen tai varastomiehen työ.
Myyjien enemmistö oli naimattomia naisia,
jotka asuivat kauppiaan perheessä tai
kotonaan - molemmissa tapauksissa perin-
teisen patriarkaalisissa oloissa - kunnes
menivät naimisiin ja jäivät pois työelämästä.
Kaupan työntekijät saivat ns. sekapalkkaa
eli luontaisetuja (asunnon, ruuan ja muun
ylöspidon) sekä rahaa.

Rahapalkka jäi näissä oloissa hyvin
pieneksi, eikä sitä ollut tarkoitettukaan per-
heen elättämiseen vaan henkilökohtaisiin
menoihin. Naismyyjät ansaitsivat kuitenkin
enemmän kuin palkkatyötä tekevien naisten
enemmistö, palvelijattaret tai teollisuustyön-
tekijät.

 Oliko palkkatyöläisyystietoisuuden ke-
hittymisellä mahdollisuuksia tässä ilmapiiris-
sä? Naismyyjät olivat kohonneet sosiaali-
sesti ja taloudellisestikin työläisnaisten ja
työväenluokan yläpuolelle. Siksi heidän
samaistumisensa palkkatyöläisyyteen ei
ollut ollenkaan itsestään selvää, ei edes
työväen omistamissa osuuskaupoissa. Asi-

aa ei tehnyt yhtään helpommaksi se, että
liikealalla oli useita ammatillisia liittoja ja ne
olivat työväenliikkeen periaatteiden vastai-
sia.

Kaupan väki ja porvarillinen
maailmankatsomus

Vanhin kauppa-apulaisten yhdistys, Jyväs-
kylän kauppalaisseura, perustettiin vuonna
1875. Se oli kauppiaiden ja heidän apulais-
tensa yhteinen sivistysseura. Miesvaltaiset
ja -johtoiset kauppa-apulaisyhdistykset al-
koivat pitää vuonna 1897 valtakunnallisia
kokouksiaan, ja niiden yhdyselimeksi perus-
tettiin vuonna 1899 keskusvaliokunta. Varsi-
nainen liitto, Suomen kauppa-apulaisyhdis-
tysten liitto perustettiin vuonna 1906. Se oli
myöhemmin nimeltään Liikeapulaisten liitto,
Liikealalla toimivien liitto ja vuodesta 1940
Suomen Liikeväen liitto.

Se otti aluksi etäisyyttä osuustoimintaan
ja vuoden 1905 suurlakon aikaan koko työ-
väenliikkeeseen. Kauppiaiden vaikutus oli
liitossa suuri, ja sen toimintamallina oli
työnantajan kanssa neuvottelemisen periaa-
te, eivät vaatimukset, mielenosoitukset tai
lakkoilu, kuten työväenliikkeellä. “Porvarilli-
sen” Liikeapulaisten liiton panos liiketyönte-
kijäin sivistyksellisen ja lainsäädännöllisen
aseman edistämisessä oli kuitenkin suuri.
Liiton johto oli lähestulkoon akateemisesti
koulutettua. Juuri siksi, että liitto toimi hyväs-
sä yhteistyössä Suomen vaikutusvaltaisim-
pien kauppiaiden ja virkamiesten kanssa,
sillä oli mm. suuri vaikutus siihen, millaiseksi
kaupan alan ensimmäinen laki, liikeapulais-
laki, vuonna 1919 muotoutui.  Lakiin saatiin
virkamiehille kuuluvia oikeuksia, mm. työ-
väestöä huomattavasti paremmat kesälo-
maedut.

“Porvarilliselle” Liikeapulaisten liitolle oli
johdonmukaista, että se halusi vaikuttaa
liiketyöntekijäin palkkojen kohottamiseen
lainsäädännön avulla eikä toiminut työehto-
sopimusten puolesta ennen toista maail-
mansotaa. Liikeapulaisten liitto jatkoi van-
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han kauppa-apulaisperinteen ylläpitämistä
siinä mielessä, että se katsoi liike-apulaisten
olevan sivistynyttä keskiluokkaista väkeä ja
henkisen työn tekijöitä. Ainoastaan varastot-
yöntekijät ja ajomiehet liitto luki työväestöön
kuuluviksi. Liikeapulaisten liiton jäsenet
työskentelivät yksityiskauppiaiden palveluk-
sessa. Vapaa yrittäjyyden henki ja isänmaal-
lisuuden korostaminen olivat sekä kauppiail-
le että Liikeapualaisten liitolle yhteisiä
periaatteita.

Aina 1930-luvun puoliväliin asti Liikeapu-
laisten liitto oli suurin kaupan ammattiliitto.
Sen rinnalla toimi liikealalla seitsemän muuta
porvarillista suomen- ja ruotsinkielistä liittoa.
Porvarillisten ammattiliittojen hegemonia
kaupan alalla oli ylivoimainen ja ne vastus-
tivat “sosialistista ja poliittista”, SAK-laista
Suomen Liiketyöntekijäin liittoa, joka oli
perustettu vuonna 1917. Suomen Liiketyön-
tekijäin liitto (SAK) kasvoi kuitenkin 1930-
luvun puolivälissä suurimmaksi kaupan
ammattiliitoksi, eikä se enää sen jälkeen
menettänyt tätä asemaansa. Mitä 1930-
luvulla tapahtui? Kohottiko lama työläistietoi-
suutta naisissa? Porvarillisen Liikeapulais-
ten liiton heikkous näytti olevan se, että sitä
ei vielä tuolloin johdettu ammattimaisesti.
Liiton ensimmäinen päätoiminen sihteerikin
palkattiin vasta vuonna 1942.

Naismyyjät, osuustoiminta ja
palkkatyöläisyysidentiteetti koh-
taavat

Liiketyöntekijäin järjestäytyminen työväen-
liikkeeseen sai alkunsa kauppiaiden mies-
palvelijoiden keskuudessa eli varasto- ja
ajomiesten piirissä, puhtaasti ruumiillisen
työn alalla. Kuljetusalaa tutkinut Tapio Berg-
holm on selvittänyt, että ensimmäinen työ-
väenliikkeeseen kuulunut liiketyöntekijäin
ammattiosasto oli vuonna 1899 perustettu
Wiipurin työväenyhdistyksen Miespalvelija-
ammattiosasto.

Osuustoiminta oli uusi, vuodesta 1900
suosion saanut kuluttajien yhteisomistuk-
seen perustava yhtiömuoto, joka laajeni
nopeasti koko valtakuntaan. Johtajia lukuun
ottamatta osuusliikkeiden työntekijät olivat
palkkatyöntekijäin asemassa. He olivat
suuressa määrin naisia ja ennen kaikkea
myös “neitejä”. Aloite naismyyjien ammatilli-
seen järjestäytymiseen tulikin aluksi ulko-
puolisilta osuuskunnan jäseniltä. Osuustoi-
minta oli lähellä työväenliikkeen periaatteita
ja usein työväenyhdistyksiä johtivat osuus-
kaupan myymälänhoitajat. He tai jopa
osuuskunnan jäsenet, kuten esimerkiksi
Turussa, vaativat, että myymälähenkilökun-

Osuusliike Vaasanseudun
myymälä n:o 4 vuonna 1922.
Myymälänhoitajana toimi
Saimi Vainio (kuvassa oikeal-
la). Kuva: Työväen Arkisto.
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nan tuli järjestäytyä ammatillisesti työväen-
liikkeeseen.

Liiketyöntekijäin järjestäytyminen työvä-
enliikkeeseen oli hidasta, vuoteen 1910
mennessä liiketyöntekijäin ammattiosastoja
oli ainoastaan neljä, Viipurissa, Turussa,
Tampereella ja Helsingissä. Vuonna 1917,
kun Suomen Kauppa- ja liiketyöntekijäin
liittoa (SAJ) perustettiin, jäsenyhdistyksiä oli
kahdeksan. Kansalaissodan jälkeen yksi-
tyisten kauppiaiden työntekijät jäivät ammat-
tiosastoista pois ja aina toiseen maailmanso-
taan asti Liiketyöntekijäin liittoon kuului
ainoastaan työväen osuuskauppojen henki-
lökuntaa. Palkkatyöläisyysidentiteetin he-
rääminen liiketyöntekijöissä ja erityisesti
naismyyjissä liittyi aina toiseen maailmanso-
taan asti kiinteästi työväen osuuskauppain
ilmapiiriin.

Mikä oli sitten itse liiketyöntekijäin asema
kahden ammatillisen liikkeen ja kahden
maailmankatsomuksen kilpakentässä 1930-
luvulla?

Vuosien 1930-1933 välinen lamakausi toi
ensimmäistä kertaa työttömyyden myös
liikealalle. Työttömät laskettiin jo useissa
tuhansissa. Laman aikana naimisissa olevat
naiset joutuivat väistymään kaupan työstä ja
antamaan paikkansa miehille, perheen
pääasiallisille elättäjille. Lama osoitti konk-
reettisesti sen, että keskiluokka saattoi
joutua samaan asemaan kuin tavallinen
työväestö, työttömäksi. Tätä oli Liiketyönte-
kijäin ammattiliitto (SAK) koko historiansa
ajan korostanut. Esimerkiksi valtionapuun
perustuvat työttömyysavustukset, vaikkakin
vaatimattomat, ja työttömille jäsenille anne-
tut matka-avustukset työnhakuun toiselle
paikkakunnalle olivat Liiketyöntekijäin liiton
(SAK) jäsenten luontaisetuja, joita ei
porvarillisella puolella tunnettu. Työehtoso-
pimuksilla liitto saavutti palkankorotuksia,
työntekijän oikeuden ikälisäkorotuksiin, sai-
rasajan palkkaan ja kesälomaan. Työehto-
sopimuksissa naisten palkat olivat vain noin

15 % pienemmät kuin miesten. Sukupuolten
palkkaero oli yksityisten palveluksessa huo-
mattavasti suurempi.

Työttömyyden kokemus tai sen uhka
sekä Liiketyöntekijäin liiton (SAK) uudet
agitaatiomuodot kaksinkertaistivat liiton jä-
senmäärän jo 1930-luvun lopulla 5000:een
jäseneen. Liiton toimitsija Janne Hakulinen
kiersi koko vuosikymmenen aluksi gramofo-
ni ja sittemmin elokuvakone kainalossaan
ympäri Suomea ja teki liiton edunvalvontaa,
työehtosopimuksia ja ammattiliiton tuomaa
työttömyysturvaa tunnetuksi. Hakulisen pa-
nos liiton ammattimaisessa mainostamises-
sa oli suuri, ja varsinkin elokuvaesitysten
avulla tavoitettiin ennätyssuuret yleisömää-
rät. Liitto alkoi sijoittaa 1930-luvun loppua
kohden huomattavan suuren osan budjetis-
taan nimenomaan naisiin kohdistettuun
valistustyöhön.

Vuonna 1939 vajaa kymmenen prosent-
tia kaupan työntekijöistä kuului Liiketyönteki-
jäin liittoon, samaistui palkkatyöntekijöiksi ja
halusi liitolta aktiivista edunvalvontaa. Se oli
huomattava saavutus naisvaltaisella alalla,
jonka työntekijät eivät kuuluneet varsinai-
seen työväestöön. Palkkatyöläisyystietoi-
suuden juurruttaminen työväen omien liike-
yritysten keskuudessa oli alkanut. Yksityiset
työnantajathan kielsivät tuolloin vielä täysin
työntekijöidensä liittymisen “sosialistijärjes-
töihin”. Yksityisen liike-elämän muuri murtui
talvisodan myötä, ns. tammikuun kihlauksen
1940 jälkeen, jolloin työnantajapuoli julistus-
luontoisesti hyväksyi työväenjärjestöt neu-
votteluosapuoleksi. Yksityisen sektorin työn-
tekijät saivat työnantajien luvan järjestäytyä
ja kuten aiemminkin, ensimmäisinä ammatil-
liseen työväenliikkeeseen tulivat varasto-
miehet.

Artikkeli perustuu Liikealan ammattiliiton  ja
Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimuk-
seen kaupan työn ja työntekijöiden aseman
muutoksesta.
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Työväen järjestynyt toiminta lähti Pietarsaa-
ren säätyvaltaisessa 3.071 asukkaan pikku-
kaupungissa liikkeelle väestörakenteen ja
muuttoliikkeen takia erittäin vauhdikkaasti.
Tehtaissa, sahoilla ja käsityöverstaissa työs-
kenteli jo vuonna 1901 1.403 henkeä, joista
enemmistö eli 819 oli naisia. Varsinkin tu-
pakkatehtaalle, konepajalle ja sahoille oli
saapunut paljon suomenkielisiä, mutta kau-
pungin kirjoilla heitä oli vasta 316. Kymme-
nen vuoden kuluttua luku oli 2.729, jolloin
suomenkieliset jo muodostivat työläisten
enemmistön.

Ahtaista kodeista ja kortteeripaikoista
lähdettiin yhteisille veneretkille Storsandiin
tai joihinkin Westersundinkylän tilaviin maa-
laistaloihin piiritansseihin ja ohjelmanpitoon.
Suomenkieliset torjuivat kuitenkin säätyläis-
ten marraskuussa 1900 valmisteleman kak-
sikielisen Hyödyksi ja huviksi -yhdistyksen ja
suuntautuivat oman Pietarsaaren työväen-
yhdistyksen perustamiseen, mikä tapahtui
31.3.1901.

Työväen järjestäytymisen kanssa yhtä
jalkaa kasvoivat myös ruotsinkielisten teh-
taanisäntien, virkamiesten, kauppiaiden ja
muiden säätyläisten pelot. Etenkään kunnal-
lista äänivaltaa he eivät Pietarsaaren työ-
läisille sallineet.

Monin käytännöllisin painostuskeinoin
työväki toteutti kunnallisiakin uudistuksia,
mutta herrojen “kukkarovaaleihin” suomen-
kielinen työväenyhdistys ei osallistunut.
Raatihuoneen edustalla oli mm. 14.11.1911
suuri mielenosoitus, koska vain “porvareilla
kuolinpesineen on tilaisuus ottaa osaa
paraillaan toimitettavaan valtuusmiesvaa-
liin”. Hanna Malm ja Kalle Suosalo puhuivat
osanottajille sekä vaalikanslian ikkunoista
kurkisteleville kukkaroherroille, joille osoitet-
tiin yhteislaulu “Varat kansan hankkimat ovat
menneet kaikki konnain kukkaroon”.

Yhtä monipuolista ja kansanläheistä työ-
väen toiminta oli ammattiyhdistys-, valtiolli-
sissa ym. asioissa. Järjestöissä ei kuiten-
kaan koskaan suuntauduttu asioiden väki-
valtaiseen ratkaisuun.

Tukikeräykset

Työläisten asema vuosisadan alun Pietar-
saaressa oli suojaton. Yhdistyminen amma-
teissa ja sitä myöten yhteisissä järjestöissä
synnytti nopeasti syvän sosiaalisen yhteis-
tunteen. Myös järjestöt ja niiden toimipaikat
oli rakennettava aivan alusta, joten työväen
taloudellinen vastuu ja taito yhteisten asioi-

Risto Koskinen
Pietarsaari

Tukikeräyksiä, näytel-
miä, torvisoittoa
Pietarsaaren työläiskulttuurin synty
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den hoidossa kypsyi nopeasti. Yhteisillä
huvitilaisuuksilla ja työmaakeräyksillä oli
myös suuri sosiaalinen ja aatteellinen mer-
kitys työväen yhdistymiselle.

Jäseniä kuohutti esimerkiksi 22.9.1901
kokouksessa kovin, kun Pinjaisten ja
Fiskarsin tehtaiden johto oli kieltänyt työ-
läisiltä yhdistystoiminnan ja työväenlehtien
tilaamisen. Vähän myöhemmin luettiin leh-
distä Juvan tehtaiden työläisten karkotuk-
sesta. Seitsemällä työpaikalla suoritettiin
heti keräys, jonka tuotto 165,50 mk lähe-
tettiin Länsi-Suomen Työmiehen kautta
Juvan hädänalaisille.

Tukikeräykset ja lahjoitukset kuuluivat
kautta vuosikymmenten Pietarsaaren työ-
läisten toimenkuvaan. Ne suuntautuivat yhtä
lailla Voikkaan paperityöläisten tueksi helmi-
kuussa 1905, Laukon torppareilla kesäkuus-
sa 1907 kuin Ruotsin lakkolaisille vuonna
1909, jolloin jokainen työssäkäyvä jäsen
maksoi kolmen viikon ajan lakko- ja sulku-
tukea, miehet 50 penniä ja naiset 25 penniä
viikossa.

Avunpyyntöjä tuli usein myös paikallisten
taistelutilanteiden, vakavien loukkaantumis-
ten tai perheenhuoltajan sairastumisen
takia. Vuosina 1906-08 eniten apua pyydet-
tiin työväentalojen rakentamiseen. Yhdessä
kokouksessa saattoi olla 4-5 anomusta, ja
usein ilmaantui vapaaehtoinen, joka halusi
kerätä omalta työmaaltaan varoja entisen
kotiseutunsa työväentalon rakentamiseksi.

Äänioikeusasia herätteli työläisten toi-
mintavalmiutta jo varhaisessa vaiheessa.
1.6.1903 oli vapaapäivä, jolloin höyrypaatti
Iiriksellä tehtiin yhteinen retki Gräcköhön.
Ohjelmassa oli uimisen ja seurustelun ohella
ääni-oikeusesitelmä ja sadan äänioikeus-
merkin myynti. Sama asia oli esillä myös
juhannuksena Vaasan työväenyhdistyksen
vieraillessa Pietarsaaressa.

Varsinainen vauhditus äänioikeuskamp-
pailun rahoitukselle annettiin kuitenkin vasta
vuonna 1905 vapputilaisuudessa, jolloin
päätettiin yhteisen “herätysvaliokunnan” toi-
mista. Jo kesäkuussa oli 10 pennin ääni-
oikeuskirjoja myyty 300 kappaletta. Metalli-

Pietarsaaren työväenyhdistyksen talo. Kuva: Työväen Arkisto.
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nen äänioikeusmerkki (10 p) oli sadan ja
pahvinen (5 p) 421 ihmisen rintapielessä.
Jokaisen työssäkäyvän tuli antaa äänioike-
usrahastoon päivän palkka. Sen luovutus-
päiväksi julistettiin 20.7.1905, jolloin työvä-
entalolla pidettiin Ruotsinkielisen työväenlii-
ton agitaattorin Anders Käcklundin johdolla
kamppailutilaisuus.

Vaikka valtiollisen äänioikeuden toteutu-
minen näytti jo sarastavan, vuoden 1906
keväästä tuli vielä kiihkeä. Työpaikoilla leijui
työläisten lakon ja työnantajien sulun uhka.
Pietarsaaren porvarit yllyttivät alueen maan-
viljelijöitä elintarvikkeiden myyntikieltoon, jos
lakko puhkeaisi. Työväenyhdistyksen maa-
seudulle lähettämät   Heikki Halme ja Wille
Wenäläinen toivat maaseudulta mieluisaa
tietoa: torpparit ja maatyöläiset ovat ääni-
oikeuden kannalla - myös ruokatarvikkeita
riittää.

“Pohjaton kuin papin säkki”

Oman talon hankinta kangasteli Pietarsaa-
ren työläisten mielissä yhdistyksen perusta-
misesta lähtien. Vuokrahuoneistoissa toimi-
minen osoittautui epävarmaksi. Sitä paitsi
haluttiin saada keskeiselle paikalle oma
juhlasali, johon mahtui 700 henkeä. Tonttia
anottiin kaupungilta, mutta se tarjosi vuonna
1904 paikkaa syrjäiseltä Gjutellin suolta, joka
ei kelvannut yhdistykselle.

1.6.1905 syntyi sen sijaan kauppa
kauppias Nymanin talosta, joka oli verrattain
keskustassa ja laajennuskelpoinen. Jo
11.9.1905 sen nurkkaukseen hankittiin “Kylt-
ti rautapellistä, punaisella pohjavärillä ja
valkoisilla kirjaimilla TYÖVÄENYHDISTYS”.

Se oli työväen toimitilojen hankinnan
vankka ja onnistunut aloitus, jolle kymmenen
seuraavan vuoden kuluessa tuli alati jatkoa.
Ostoa varten saatiin kaupungin rahastosta
laina, mutta kunnostustöiden rahoituksen
ratkaisi satamaosasto 4.000 mk:n lainalla,
joka oli suoritettava takaisin kuukauden
varoitusajalla.

Vihdoin avautuivat tilat iltamille, näyttä-
möille, urheilijoille, ammattiosastoille ja

muille. Samalla kehittyi myös taloudellisesti
kannattava toiminta. Tosin se vaati myös
hyvin nopeasti uusia lisätiloja. Laajennuksia
tehtiinkin vuosina 1907 ja 1909.

Rahankeräysten ja velkojen keskellä
toimiville jäsenille laajennuspäätökset tuotti-
vat vaikeuksia. Sanottiin yhdistyksen olevan
pohjattoman kuin papin säkin. Jos kuinka
tiloja laajennettaisiin, niin ahtaus sittenkin
olisi vallalla. Innokkaimmat vaativat puoles-
taan koko talon purkamista ja kivitalon
rakentamista paikalle.

Luonnon ihanin paikka

Kaupungin perinteinen merielämä nostatti
haaveita myös ikiomasta kesäpaikasta,
jollainen ensi kertaa vuokrattiin vuonna 1911
Gräcköstä. Varsinainen täysosumapaikka
löytyi kuitenkin vasta 1914 Sandöstä, josta
ostettiin  20.000 tynnyrinalaa 10.000 markal-
la 100 vuodeksi. Jo samana vuonna sinne
nousi suuri tanssilava lisätiloineen, myö-
hemmin myös soitto- ja laululava, jolla
kesäteatterikin viihtyi.

Huvisaareksi puhutellusta saaresta tuli-
kin seuraavaksi 15 vuodeksi seudun suurin
kesätapahtumapaikka. Työväenyhdistys ja
Woima rakensivat sinne jo 1915 500 metrin
juoksuradan sekä hyppy- ja heittopaikat.
Kuljetus hoidettiin ensin vuokra-aluksilla,
mutta jo kesäksi 1916 teetettiin Öjassa 11-
metrinen 80 henkeä kantava alus ja sille
erillisellä kaupalla kahdeksan hevosvoiman
hinaajapaatti.

Vuonna 1915 Huvisaaressa käynnistyi
työläislasten jokavuotinen viiden päivän
kesäleiri, jolle vuonna 1916 osallistui jo yli
500 5-14-vuotiasta lasta. Leirin takana olivat
yhdistyksen naiset ja kunnallisjärjestö.
Lasten ylläpito maksoi 2.030 markkaa, josta
Strengbergin ja Holmin tupakkatehtaat
maksoivat 1500 ja 150 mk, osuuskauppa
200 mk ja ammattiosastot loput.

Saaritoiminta jatkui myös koko 1920-
luvun. Se oli hyvin järjestäytynyttä kansanlii-
kettä työväen yhteisen omaisuuden ja toi-
minnan hoitamiseksi. Yhtenä viikonloppuna
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eri tehtäviin tarvittiin noin 90 henkeä, jotka
suorittivat ne lähes korvauksetta. Hoitovuo-
rot vaihtuivat viikottain. Siinä kehittyi ih-
misten kesken tiivis yhteisvastuu ja solidaa-
risuus.

Oma lehti vaaleihin

Ensimmäiset eduskuntavaalit pidettiin 1907.
Wille Wenäläinen, PTY:n ensimmäinen
puheenjohtaja, ennätti jo tapansa mukaan
tiukkaan äänensävyyn vaatia yhdistyksen
oman paikallislehden perustamista näin
tärkeän tapahtuman edellä. Vaasasta tuli
kuitenkin odotettu tieto läänin yhteisestä
lehtihankkeesta. Vapaan Sanan ilmestymi-
nen lujitti suuresti seudun yhteiskunnallista
työtä. Kalle Suosalo välitti leipurintyönsä
ohessa juttuja lehteen ja talon vahtimestari
Pekka Tiihonen hankki ilmoituksia ja
tilauksia.

Työväenyhdistys merkitsi lehden osak-
keita, myönsi pieniä lainoja, lahjoitti iltamatu-
loja, jne. Niillä heiveröistä lehteä matkaan
punnattiin. Ilman omia painokoneita ei
lehden ilmestymistä kuitenkaan saatu var-
mistetuksi. Niinpä Pietarsaarellekin esitettiin
1.12.1910 uusi jäsenmäärään perustunut
6.000 mk:n rahoitusosuus. Se tietenkin täy-
tettiin, ja vuoden 1911 aikana kerättiin jokai-
selta yhdistyksen 800 jäseneltä 7,50 markan
kirjapainomaksu.

Lehti ei ollut tiedonlevityksen kannalta
huono sijoitus. Vuosina 1916-17 Vapaan
Sanan levikki oli Pietarsaaressa 1.100, ja
työväen sanoma löysi tiensä kolme kertaa
viikossa lähes jokaiseen suomenkieliseen
perheeseen.

Työväenkulttuurin alku

Työväenyhdistyksen ensimmäiset yhteis-
kunnalliset tehtävät olivat sivistys- ja
kulttuuripitoisia. Kaupunginvaltuuston puo-
leen käännyttiin suomenkielisen kansakou-
lun ja hetken päästä myös käsityökoulun
sekä oman oppikurssitoiminnan aloittami-

seksi. Jo pari kuuta perustamisensa jälkeen
- 8.6.1901 - työväenyhdistys esittäytyi
näyttävästi järjestämällä Vanhan Haminan
juhlakentällä ensimmäisen työväen ja suo-
menkielisen juhlan.

Sunnuntaisin työväenyhdistyksen puhu-
ja- ja keskusteluseurassa harjoiteltiin pu-
heen, esitelmän tai alustusten pitoa, mutta
joka tilaisuuteen kuului myös runon, kerto-
muksen sekä sadun esitys ja arvostelu.
Työväen senhetkiset yhteiskunnalliset ta-
voitteet antoivat harrastus- ja kulttuuritoimin-
nallekin tavattoman vauhdin.

Vuoden 1902 alusta tilaisuuksien pitoon
saatu raatihuoneen huutokauppakamari an-
toi mahdollisuuden iltamille, joita kevättalven
aikana pidettiin 18. Useimpiin harjoiteltiin
piennäytelmä, kuten Vapauden sorto, Tor-
pan tyttö, Passaripoika, Yökausi lahdella.
Vakio-ohjelmistoon kuului myös ryhmälau-
lua ja -tanssia, monologi, kupletti, satu,
soittoesityksiä ja esitelmä äänioikeudesta,
raittiudesta tms. Tilaisuuksia omistettiin
myös perhe-, puku- tai tanssi-iltamiksi. Puh-
das voitto niistä oli yhteensä 747 mk 68 p,
mikä ei ollut toisarvoinen asia.

Näyttämö

Samana vuonna esitettiin myös työväenyh-
distyksen ensimmäisenä varsinaisena näy-
telmänä pidetty Saimaan rannalla, ja
syksyllä aloitettiin Minna Canthin Murtovar-
kaan harjoitukset. Canthin työläisten ja
naisten oikeuksia puolustava sanoma meni
perille tupakkakaupungissa, ja 20 hengen
voimin esitettiin 13.12.1903 300 katsojalle
myös Työmiehen vaimo ja seuraavana
vuonna vielä Roinilan talossa sekä Kovan
onnen lapsia.

Tilanne parani ratkaisevasti oman työvä-
entalon ja näyttämötilojen rakentamisen
myötä. Mutta ajan tavan mukaan näyttämö-
läisten oli itse kustannettava omat tilansa.
Näyttämötoimikunnan puheenjohtaja Heikki
Halme lähetettiin perehtymään Oulun tulite-
rään teatteriin, minkä jälkeen tehtiin ehdo-
tukset näyttämön muodosta, rakenteista ja
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kulisseista. Tampereen työväenteatterin
kulissimaalarin Toivo Aron kanssa tehtiin
sitten maalausurakka.

Varojen hankkimiseksi esitettiin huuto-
kauppakamarilla Nummisuutarit sekä Hal-
meen ohjaamat Tuukkalan tappelu ja Tuu-
kan pojat, joihin asusteet saatiin lainaksi
Tampereelta. Rahoitustalkoisiin kuuluivat
myös virolaisen orkesterin soittamat tanssit,
juhannuksen kansanhuvit, arpajaiset ja
työmaakeräykset. Mutta näytelmät Taistoa
ja epätoivoa sekä Korvenkylän nuoriso
esitettiinkin sitten työväentalon vihkiäisjuh-
lissa 20.-21.10.1906 upeammassa ympäris-
tössä kuin koskaan ennen Pietarsaaressa.

Näytelmäseura perustettiin 30.9.1906
Turun teatterin mallisääntöjen mukaan.
Vuoden 1907 alussa sen johtajaksi valittiin
25 markan kuukausipalkkiolla parturi Kössi
Paatero. Työn alle otettiin mm. Eino Leinon

Lyydian kuningas ja Pentti Pääkkönen,
Aleksis Kiven Yö ja päivä sekä näytelmät
Väinämöisen kosinta ja Äiti.

“Sekaköörit” ja soittokunnat

Yhteislaulu ja soitto kuuluivat alusta alkaen
työläisten saari- ja tupatilaisuuksiin, mutta
niissä alkoi nopeasti heijastua myös
kamppailuhenki. Vuoden 1905 alkuun men-
nessä kirjallisuustoimikunta oli myynyt jo 300
kappaletta 10-30 pennin lauluvihkoja, ja
äänioikeustaistelun vuosina joka kokouskin
aloitettiin Internationaalilla, Työväenmarssil-
la tai Marseljeesilla.

“Sekaäänisen laulukunnan lähempi har-
kinta oli keskustelun alaisena” jo lokakuussa
1902. Johtajastakin sovittiin, mutta yritys
kaatui harmonin ja tilojen puutteeseen. Sen
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Kuva: Kansan Arkisto.



25

sijaan ne työläisten soitinyhtyeet, jotka
saivat harjoitella tehtaiden tiloissa, käynnis-
tyivät sokeri- ja tupakkatehtaalla jo 1904.
Svenska arbetarförening, Tupakkatehtaan
työväenyhdistys ja raittiusseura perustivat
yhteisen ruotsinkielisen lauluseuran vuonna
1905.

Oman talon osto avasi uudet mahdolli-
suudet. Sinne hankittiin heti harmoni ja
vuonna 1908 aivan uusi “pianiino”. Kone-,
rauta- ja metalliammattiosasto osti oman
torviseitsikon ja aloitti harjoitukset “talolla”
1905. Tupakkatehtaan ja kutomotyöntekijöi-
den ammattiosastojen naisten “lauluköörit”
syntyivät 1907 ja 1908.

Näyttämö-, musiikki- ja urheilutoiminnan
vakiinnuttua laajenivat myös vierailuretket
lähipaikkakunnille. 6.8.1910 tehtiin esimer-
kiksi Tärna-höyrypaatilla retki Kokkolaan.
Pitkien työpäivien takia matka Pietarsaares-
ta alkoi vasta lauantai-iltana klo 10. Täkki-
paikat maksoivat 2,75 ja hytit 3,75 mk.
Ykspihlajan työväentalossa näytelmäseurue
esitti kolmiosaisen Charleyn tädin, yhdistyk-
sen soittokunta piti huolen musiikista sekä
laivalla että Kokkolan puistojuhlassa. Sun-
nuntai-illan esitysten jälkeen oli vielä yö-
matka kotiin. Aikaisesta työhön lähdöstä
huolimatta väkeä riitti matkalle, ja kun kaikki
menot oli poistettu, matkan voitoksi jäi
274,24 mk.

Toiminta henki työläisten tavoitteellista ja
osallistuvaa elämäntapaa sekä laajensi sitä
uusille kulttuurialueille. Esiintyjien lisäksi
siihen eläytyi myös laaja avustajakunta,
työläisperheet lapsia myöten. Työväenkult-
tuuri eli rikasta syntymävaihettaan.

Ammattijohtajien kauteen

Näyttämötaiteen kiihkeys patisti ammattioh-
jaajan hakuun, ja yhdistys päätti 21.7.1908
julistaa “paikan haettavaksi taatulla 150
markan kuukausipalkalla. Edellytyksellä että
johtaja toimii näytelmäseuran johtajana,
kirjoittaa roolit, soittaa pianoa, johtaa laulu-
ja soittokuntaa.”

Viidestä hakijasta valittiin Juho Siren,
jolla riitti meriittiä myös musiikkipuolelle.
Tuloksia ei tarvinnut pitkään odotella.
Lauluseura ja menestyksekäs laulukuoro
aloittivat toimintansa, ja laulunäytelmät
tulivat osaksi Pietarsaaren teatteria. Sirenin
johtajuus kesti vain yhden kauden, mutta
toimintakertomus totesi sen toteutetun
“ajanmukaisella tavalla”.

Vuonna 1914 johtajaksi valittiin 14 haki-
jan joukosta Vaasan teatteriakin ohjannut
Aarre Linnala. Hän oli voimakasotteinen
mutta ymmärtäväinen 10-tuntista työpäivää
tekeviä näyttelijöitä kohtaan. Harjoitukset
olivat joka ilta 8.15-11 ja sunnuntaisin klo 10.
Mukaan tuli 46 henkilöä, joista vakinaisiksi
näyttelijöiksi valittiin 20 ja saman verran
harjoittelijoiksi. Palkkiot vakinaisille olivat 10-
25 markkaa kuussa. Lisäksi näyttelijöille
jaettiin näyttämöiltojen nettotuloista 20 %.

Näyttämön toimintakertomus ylistää joh-
tajaa mutta myös saavutuksia:

“Näiden ilahduttavien tulosten saavutta-
miseksi saamme merkitä, miten suuresti
näyttelijät ovat käsittäneet tehtävänsä yh-
teiskunnallisen merkityksen etupäässä juuri
työväenluokan näytelmätaiteen kohottami-
sessa.”

Vuonna 1915 johtajaksi valittiin Lahden
teatterin Sakeus Juurioja, joka hallitsi hyvin
myös musiikkipuolen. Ennen tuloaan hän
kyseli Pietarsaaren teatterisuuntausta, jo-
hon yhdistyksen johtokunta antoi vastauk-
sensa:

“Ensinnäkin, mitä tulee kysymykseen,
joka koskee näyttämön tarkoitusperiä ohjel-
mallisessa suhteessa, niin päätettiin mainita,
että olosuhteiden pakosta ei näyttämömme
toimintaa ole voitu kohdistaa yksinomaan
köyhälistön taiteenpalvelukseen. Aatteelli-
set seikat on täytynyt pitää toisarvoisina ja
siis pysytellä yleisissä teatteripuitteissa.
Todennäköistä on, että edelleenkin täytyy
näyttämön toimia samansuuntaisesti kassa-
puolta silmälläpitäen ja sikäli kuin olosuhteet
sallivat pyrittävä asettamaan näyttämötoi-
minnalle korkeammat, siis aatteelliset tarkoi-
tusperät.”
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Teatteritoiminta sujuikin hyvin. Syksyllä
1916 se alkoi kuitenkin takkuuntua, kun
Juurioja oli viehättynyt juopotteluun poliisien
kanssa. Yhdistyksen mielestä kaupungin
poliisijohto, erityisesti etsiväosasto ja santar-
misto, oli Venäjän sortovallan edustajia,
joihin työläisten oli pidettävä etäisyyttä.

Ammattiohjaajat kohottivat merkittävästi
Pietarsaaren teatterin tasoa, mutta oman
työnsä ohella johtaja- ja ohjaustyötä tehnei-
den Emil Mannerheimon, Kössi Paateron,
Heikki Halmen, Helge Hyrkstedtin ja Erkki
Vireniuksen uhrautuvaisuus piti yllä jatku-
vuutta.  Näyttämötoimintaan haettiin avus-
tusta kaupungin sivistysmäärärahoista, mut-
ta tuloksetta.

Musiikkiharrastukset kehittyivät samalla
lailla. Oman torvisoittokunnan Pietarsaaren
työväenyhdistys sai vähän yllättäen. Kone-,
rauta- ja metalliosasto kaatui vuoden 1908

lakko- ja sulkutaistelussa ja sen omaisuus,
mm. torviseitsikko, siirtyi työväenyhdistyk-
selle. Uusi torvisoittokunta käynnistettiin no-
peasti, ostettiinpa vielä uusi ensi luokan
torviseitsikkokin ja entiset pantiin remonttiin.

Työväenyhdistyksen 1910 perustaman
sekakuoron johtajaksi oli ilmaantunut Pietar-
saaren rautatieaseman palvelukseen astu-
nut Manne Alkio. Hänellä oli takanaan 18
vuoden sotilasmuusikon ura hiljan lakkaute-
tussa Turun pataljoonan soittokunnassa.
Vuonna 1912 hänet valittiin yhdistyksen
soittokunnankin johtoon. Samana vuonna
käynnistyi myös 12-14 -vuotiaiden poikien
soittokunta, joka antoi 26.3.1913 ylistystä
saaneen konsertin suomen- ja ruotsinkielisil-
le koululaisille.

Pietarsaaren säätyvallan toimintaan ei
kuulunut työväestön eikä varsinkaan suo-
menkielisen kulttuuritoiminnan tukeminen.
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Musikaliska sällskap sen sijaan sai joka
vuosi kaupungilta soitonjohtajan palkkaan ja
soittajien palkkioihin vähintäin 3000 mk. Noin
karkea ja näkyvä syrjintä nostatti ilmeisesti
ennen kaikkea uhmaa ja toisaalta kannus-
tusta työväenkulttuurin puolesta.

Työväen soittotaiteen olemassaolo koet-
tiin kuitenkin esimerkiksi kaupungin uuden-
vuoden vastaanotossa 1913. Kaupungin
rahoittama Musikaliska sällskap ei saanut
soittokuntaansa kokoon, ja työväen soitto-
kunta kutsuttiin hätiin. Vapaa Sana -lehden
mielestä kaikki meni kauppatorin 2.000
kuulijan edessä upeasti, Boreniuksen Muis-
to, Maamme ja uskonnollinen kappalekin.
Turha kauhistelu nostettiin siitä, ettei lopuksi
soitettukaan totuttua Jumala ompi linnamme
- vaan Marseljeesi.

Omat soittokunnat ja kuorot olivatkin
oleellinen osa Pietarsaaren työväen silloista
elämäntapaa. Ne kuuluivat iltamiin, tanssei-
hin, näytelmiin, urheilutapahtumiin ja mielen-
osoituksiin. Talon vuosittaiset joulupäivän
“hartaushetketkin” rakentuivat aina pääosin
musiikista, kuten ohjelma vuodelta 1912
kertoo. Tilaisuuden aloitti torvisoittokunta
aamulla kello 9, joulusaarnan piti Kalle
Suosalo, sen jälkeen tupakkatehtaalaiset
esittivät köörilaulun. PTY:n puheenjohtajan
Albin Wikmanin “sosialistisen saarnan”
jälkeen esiintyivät yhdistyksen sekakööri ja
soittokunta. Lopuksi oli vielä yhteislaulua.

“Vihan aikakausi”

Vuoden 1917 ajankin näyttämö toimi
korkeapainella, vaikka johto lankesi sivutoi-
miselle parivaljakolle, Helge Hyrkstedtille ja
Erkki Vireniukselle. Vielä 27.1.1918, jolloin
koko seudun suojeluskunnat olivat jo ryhty-
neet kaupungin ja työväentalon piiritykseen,
talolla esitettiin täydelle salille Aleksis Kiven
Nummisuutareita. Jo seuraavina päivinä
vangittiin joukko näyttämöväkeäkin. Innok-
kaat näyttämöläiset, Kössi Paatero ja Vikki
Ahoniemi surmattiin. Samoin kävi tarmok-
kaasti näyttämötoimikunnan työhön osallis-
tuneille Emil Lindille, Pekka Tiihoselle ja

Kalle Suosalolle. Näytelmäseuran työ kes-
keytyi tyystin vuoden ajaksi. Kun työväentalo
oli saatu takavarikosta, pidettiin jo 22.2.1919
iltamat, joissa nuorten teatteriryhmä esitti
näytelmän.

Tuo vihan aikakausi ei voinut olla
kuvastumatta myös näytelmien sisällössä.
Siitä puhuvat esimerkiksi vuosina 1920-23
esitetyt Veljesvihaa, Vallankumouksen vyö-
ryssä, Työlakko, jne. Tuo vuosikymmen oli
kuitenkin näyttämön kukoistuksen aikaa.
Erityinen ansio siinä oli Tyko Virtasella,
vuosina 1921-23 ja 1926-27 johtajana toimi-
neella luovalla ohjaajalla. Vuonna 1923
esitettiin mm. näyttämön ensimmäinen var-
sinainen operettikappale, Henri Meilhacin
Pikku pyhimys.

Kulttuuritoiminnalla oli erityisen vaikutta-
va osa työväestön silloiseen elämäntapaan.
Siitä antavat käsityksen vaikkapa näyttämön
toimet vuoden 1928-29 joulun ja uuden
vuoden tienoilla. Yhdistyksen jäsenten joulu-
juhlaan oli varattu näytelmä Kaunis mylläri ja
lastenjuhlaan lasten omia ja harjoittelijoiden
kappaleita. Tapanina esitettiin Iloinen leski,
aatonaattona Se hienous, uuden vuoden
aatonaattona Työläisen tytär, uudenvuoden
päivänä Seitsemän veljestä ja loppiaisena
Se hienous. Sen lisäksi olivat valaistustans-
sit 29.12. ja uudenvuoden valvojaiset, joissa
oman torvisoittokunnan ja muun soiton
välissä esitettiin runsaasti yllätysohjelmaa.

Toimintaan kuuluivat itsestään selvyyte-
nä myös tukitilaisuudet. Laman jo ahdistaes-
sa esitettiin mm. 20.1.1929 näytelmä Se
hienous työttömien ja 2.3. uuden vangitse-
misaallon takia Hirsipuumies valtiollisten
vankien huoltoyhdistyksen hyväksi.

Myös musiikkitoiminta laajentui entises-
tään. Torvisoittokunnassa oli kolme koko-
naista seitsikkoa, ja 1929 muodostettiin
jouhiorkesteri, johon hyväksyttiin 13 oppilas-
ta. Viimeisenä ehjänä toimintavuotena 1929
orkesterit soittivat yksistään yhdistyksen
tilaisuuksissa 109 kertaa, yhteensä 561,5
tuntia. Samana vuonna aloittanut 80 laulajan
sekakuoro ehti laulaa mm. vappuna ja
Vaasan musiikkijuhlilla.
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Veneillä pois kaupungin pölystä

Sunnuntaisin sata vuotta sitten Pitkänsillan
pohjoispuolen työväenyhdistykset  järjesti-
vät erilaisia retkiä. Kävelyretket olivat taval-
lisia, kesäisin myös veneillä vesille meno.
Näistä retkistä kirjoitettiin omiin käsinkirjoi-
tettuihin lehtiin värikkäitä kuvauksia, erään-
laisia arvosteluja.

Vapaita rantoja ja leiriytymispaikkoja oli
vuosisadan alussa vähän väen määrään

nähden. Julkiset kansanpuistot, kuten
Korkeasaari ja Seurasaari, olivat hyvin
kansoitettuja. Alkoholin käyttö oli niissä sal-
littua, elämä monien mielestä liian hälisevää.
Vanhankaupunginlahdelta löytyi vapautta,
monta paikkaa, joista muodostui erilaisten
työväen ryhmien kesäpaikkoja.  Suuri osa
lahdesta oli vuosisadan alkupuolen työväen
vapaa-ajan aluetta. Muistelmatietojen mu-
kaan lahdelle oli työväki tehnyt souturetkiä
omilla veneillään jo 1800-luvun lopussa.  Jo

Eero Haapanen
Helsinki

“Mitä on sörkkalainen
ilman  Kivinokkaa?”
Vanhankaupunginlahti työväen kesäpaikkana

Sörnäisten Sos.dem.
Nuoriso-osaston sou-
tuvene “Komeetta”
vuonna 1916.
Kuva: Kansan Arkisto.

    TYÖVÄENTUTKIMUS 1997



29

silloin myös Kyläsaari oli yhteisten kokoontu-
misten ja juhlien paikka.

Sörnäisten työväenyhdistyksen ihmiset
keksivät Mölylän jo 1901. Se saatiin ilmai-
seksi käyttöön valtion omistamalta Viikin
latokartanolta.  Raittiusyhdistys Koitto vuok-
rasi Lammassaaren 1904 Viikin latokartanon
sotilaspuustellilta.  Postiljoonien ammattiyh-
distys vuokrasi Kuusisaaren 1907 Helsingin
kaupungilta.  Sörnäisten työväenyhdistyk-
sen nuoriso alkoi leiriytyä Kivinokan kärkeen
1916, jota vuokrattiin vuosittain uusitulla
sopimuksella  Brändö-yhtiöltä. Kaikkia näitä
paikkoja käytettiin leiriytymiseen, yöpymi-
seen.  Viikonloppu luonnon helmassa saatiin
näin venymään lauantai-illasta jopa maa-

nantaiaamuun.  Sörnäisten nuorten mielipi-
teenä oli, ettei sunnuntain vastaisena yönä
tarvitsekaan nukkua.

Lammassaaren ja Kuusisaaren vuokra-
sopimukset olivat pitkiä ja näihin paikkoihin
nousi 1905 ja 1908 suuret kokoontumistalot.
Mölylässä ja Kivinokassa oli telttoja, 1920-
luvulta alkaen kevytrakenteisia purettavia
mökkejä, jotka kasattiin syksyllä pinoon
odottamaan kevättä.

Kivinokassa nuoret yöpyivät aluksi “mur-
juissa”, erilaisissa havumajoissa ja laavuky-
häelmissä.  Tanssilava rakennettiin jo 1919.
Kuplettilaulaja Matti Jäppilän ja muiden
esiintymisistä syntyi Kivinokassa 1920-luvun
puolimaissa Dallapé-orkesteri.  Myös urhei-

         Kartta: Petri Tanskanen
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luseura Ponnistus kokoontui Kivinokassa.
Kesänviettoon kuuluivat keskeisesti erilaiset
urheilukilpailut.

Kirkkoveneet

Lahdelle saavuttiin suurilla kirkkoveneen
tapaisilla moniairoisilla soutuveneillä.  Airo-
pareja oli neljä-viisi, ja suurimpiin veneisiin
mahtui yli puolensataa henkeä.  Yhteissoutu,
kilpasoutu muiden veneiden ja kellon kanssa
sekä yhteislaulu soutaessa kuuluivat me-
noon.  Veneet lähtivät Hakaniemen työväen-
talon rannasta; alitettaessa Pitkääsiltaa ka-
jautettiin Marseljeesi tai Kansainvälinen.
Taistelulaulu ja Pitkäsilta sointuivat hyvin
yhteen, kaiku kantoi kauas, kirjoittaa muiden
muassa Rafael Paasio muistelmissaan.
Kesästä nauttimisen mahdollisuutta pidettiin
suorana luokkakysymyksenä, ja ehkä siksi-
kin veneretkistä ja laulun kajauttamisesta
Pitkälläsillalla tuli niin tärkeä asia.

Veneissä käyttäytymisestä, yhteissoudus-
ta, oli tarkat kirjoitetut säännöt, perämiehen
käskyillä oli ehdoton auktoriteetti.  Veneiden
huolto talkoilla keväin syksyin oli yhdistysten
kokousten keskeisiä teemoja.  Moottoreita
hankittiin useisiin veneisiin jo 1910-luvulla.
Pula-aika ja 1918 palautti soutamisen.  Kun
moottoriveneet ja venekuljetusten siirtymi-
nen yksittäisten jäsenten liiketoimeksi yleis-
tyi 1920-luvulla jälleen, monet puolustivat
soutuveneitä. Yhteissoudussa syntyy yh-
teishenkeä, pilapuheet sinkoilevat, laulu
kiirii, voidaan kilpailla nopeudessa, yhteinen
venematka lähentää ihmisiä niin, ettei esiin-
tymiskuume vaivaa suoritettaessa ohjelmaa
Lammassaaressa, kirjoitettiin joissain Koiton
käsinkirjoitetuissa lehdissä.

Yhteishenki

Viikonlopun vietto oli ohjelmallista ja
yhteisöllistä. Moitteettomasti suoritettu oh-

Helsingin järjestäytyneet työläisnuoret järjestivät juhlat Pohjolan Pirtillä Lammasaaressa
syyskuussa 1917. Juhlassa puhui Yrjö Oksanen. Kuva: Kansan Arkisto.
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jelma piti korkealla mielialan, luokkataistelu-
hengen.  Eristäytyminen kurtiseeraamaan
veti vahvasti ihmisiä puoleensa, mutta se
myös synnytti paheksuntaa.  Aluksi Lam-
massaaressa nukuttiin riippumatoissa, jois-
sa parien yhdessä nukkuminen koetettiin
kieltää. Kieltoa kierrettiin. Muutenkin raittius-
yhdistyksen uimista, pukeutumista ja tanssia
koskevia sääntöjä nuoret pitivät liian
vanhoillisina.

Lammassaaressa alettiin rakentaa pysy-
västi paikallaan olevia mökkejä viime sotien
jälkeen.  Myös paksuseinäisiä mökkejä
pidettiin pahana yhteishengen murentajana.
Ohutseinäisten mökkien asukkien täytyi tulla
toimeen naapurien kanssa, jolloin heistä
tiedettiin kaikki ja yhteishenki säilyi parem-
min.  Näin vaurastuminen oli privatisoitumis-
ta, uhka yhteishengelle.

Lammassaaren mökeille oli säädetty
tarkat enimmäismitat, joiden noudattamista
valvottiin armotta.  Tavanomaista hienom-
man mökin rakentaminen johti aina tarkem-
piin ulkoseinien mittauksiin, ettei myös niissä
olisi ollut isottelua.

“Kahvikulta”, yhteiset kahvitteluhetket
olivat sunnuntain kohokohtia, joista kirjoitet-
tiin paljon.  Kaikissa näissä kesäpaikoissa oli
alkoholinkäyttö kiellettyä.  Sörnäisten nuor-
ten yöllisiä menoja Kivinokan metsissä
hämmensi pirtu, päivisin kokouksissa jaeltiin
varoituksia, porttikieltojakin. Dallapé-yhty-
een Manu Johansson löi aluksi pirtukaniste-
rilla rytmiä Kivinokassa, kun rumpuja ei ollut.
1922 jotkut sörnäisläiset jopa  kaavailivat
“köyhälistön saaridiktatuuria” Kivinokkaan,
tiukkoja sääntöjä ja järjestettyä ohjelmaa.
Hanke ei onnistunut.

Kesästä huumaannuttiin myös tanssilla.
Lammassaaressa Pohjolan pirtissä järjestet-
tiin suuria tansseja 1928-1969. Hyvin tanssi-
lavaksi soveltuvassa paikassa ei kuitenkaan
tanssittu vuosisadan alussa yli kahteen
vuosikymmeneen.  Silloin kiisteltiin siitä,
oliko tanssi sopivaa vai ei.  Kiista oli saman-
tapainen sukupolvikonflikti kuin se, jossa
Lammassaaren järjestyksenpitäjät koettivat

estää nuorten öisen kuhertelun ja “yhdessä
nukkumisen”.

Vanhankaupunginlahti  nyt

Käsinkirjoitetut lehdet lakkasivat ilmesty-
mästä 1930-luvulla.  Lammassaaren juhan-
nusjuhlien kävijämäärät olivat vielä 1960-
luvulla toista tuhatta, mutta hupenivat 1970-
luvulla kymmenesosaan siitä. Lahden veden
saastumisella oli osuutensa asiaan, mutta
otaksun että yleensä vaurastuminen ja
viikonlopun pidentyminen vei uudet sukupol-
vet omilla autoillaan omille mökeilleen.

Kivinokan ja Lammassaaren kesäpaikat
vakiintuivat “itsesuunnittelua ja rakentamis-
ta” edustaviksi mökkikyliksi.  Lammassaaren
valtava Pohjolan pirtti seisoo miltei käyttä-
mättömänä.  Kuusiluodon postiljoonien talo
paloi parikymmentä vuotta sitten.  Mölylästä
jäi vain nimi, joka tuli mölyköörien öisistä
menoista.  Rakkaussaaressa (Klobben) ja
Lemmenlehdossa (Ruohokarinniemi) kujer-
tavat nyt vain metsän uuttukyyhkyt, kun
paikat ovat tulleet osaksi luonnonsuojelu-
aluetta.

Viikkiä ja Vanhankaupunginlahtea raken-
netaan nyt lähivirkistysalueena, jossa veto-
naulana on rikas linnusto ja luonto.  Miten
voisikaan hyödyntää alueen vanhaa työväen
taustaa ?  Eikö jonkin vanhan Lammassaa-
ren mökin voisi entistää 1940-luvun asuun-
sa, mökkimuseoksi ?

Vanhat käsinkirjoitetut lehdet kertovat
kiinnostavasti menneestä maailmasta, suu-
resta yhteisöllisyyden arvostamisesta va-
paa-ajan vietossakin.  “Repäisevää meinin-
kiä” oli saareen yhdessä soutaminen,
laulaen ja kilpaa.

Päälähteet:  Kansan Arkistossa ja Työväen
Arkistossa olevat em. yhdistysten käsinkir-
joitetut lehdet (Nuorten toivo, Myrskykello,
Sininauha jne. vuosilta 1900-1928)
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Suomalaiset olivat vielä vuosisadan vaih-
teessa uusia tulokkaita Yhdysvalloissa. He
kuuluivat yhtenä ryhmänä niihin, joita
amerikkalaiset luokittelivat uusiksi siirtolai-
siksi. Heillä oli  läheinen suhde entiseen koti-
maahan ja sen kulttuuriin. Kontaktit sinne
olivat moninaiset. Yhteinen sosiaalinen toi-
minta pidettiin enimmäkseen oman siirtolais-
ryhmän sisällä. Ulkopuolisiin ryhmiin oltiin
yhteydessä työn ja välttämättömän asioinnin
kautta.  Amerikkalainen valtakulttuuri  jäi  kui-
tenkin muutoin etäiseksi. Sama toistui mui-
denkin siirtolaisryhmien  kohdalla.  Ensim-
mäiseen maailmansotaan mennessä olivat

uudemmat siirtolaisryhmät saaneet perus-
tettua ja käynnistettyä sekä viralliset että
epäviralliset järjestönsä ja ryhmittymänsä
ainakin  suurimmissa kaupungeissa. Italia-
laisilla oli kahvilansa, juutalaisilla teatterinsa,
saksalaisilla ja tsekeillä oli oluttupansa,
suomalaisilla työläisillä oli haalinsa.

Haalit

Amerikansuomalaiset haalit olivat monenlai-
sen hyörinnän kohde, paikka missä  ystävyy-
det syntyivät, mielipiteitä lausuttiin ja taiteel-

Juha Niemelä
Turku

Pontevasti kaikuivat
laulut
Amerikansuomalaisten työläisten laulut 1900 -
1930 -luvuilla Yhdysvalloissa

Fitchburgin kaupungista
Massachusettsin osaval-
tiossa muodostui yksi
amerikansuomalaisten
keskuksista ja aktiivinen
työläisten kaupunki.
Siellä toimi soittokunta
“Saima”.
Kuva: Siirtolaisuus-
instituutti.
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liset kyvyt saivat  tilaa. Parhaimmillaan oli
yksin Massachusettsin valtiossa kymmen-
kunta työväen soittokuntaa ja yhtä monta
laulukuoroa, mies-, nais- ja sekakuoroja,
enimmäkseen kumminkin viimeksimainittu-
ja.  Ei ollut  niin vaatimatonta aloittelijaa, jota
ei olisi suvaittu tai otettu vastaan, vaan
joukkoon tullut suorastaan työnnettiin “laval-
le”  esiintyäkseen  joukon edessä.

Amerikansuomalaisten oleminen eri  ryh-
missä ei jäänyt vain kirkkokuntiin, raittius-
seuroihin ja  sosialistiosastoihin. Myöhem-
min kamppailu amerikansuomalaisen työvä-
enliikkeen sisällä johti vielä uusiin jakoihin, oli
sosialidemokraatit, kommunistit  ja syndika-
listit eli IWW:läiset. Kaikilla näillä olivat omat
kokoontumispaikkansa ja haalinsa. Kaikille
oli  kuitenkin  yhteistä, että laulut kaikuivat ja
pontevasti.

Laulut olivat yleisesti tunnettuja  mutta
saattoivat  pohjautua myös  henkilökohtaisiin
kokemuksiin ja elämänvaiheisiin. Tilannetta
luonnehti sanonta,  jonka  mukaan  vanhassa
koto-Suomessa torpparilla saattoi olla  kirk-
kovaatteet erikseen, mäkitupalaisella sen-
tään puhdas paita pyhäksi, mutta loismiehel-
lä vain työvaatteet.

Kaarle Krusberg on toiminut kuten usea
häntä ennen ja moni hänen jälkeensä,  eli
ajatellut  ja  palannut  ajassa taaksepäin. Hän
“piirsi” talteen vihkoonsa laulun “Hyvästi
jättö”:

Se ryyppy kun ryypättiin ko
suomenmaasta lähdettiin
se teki pojat ilosiksi näin
eikä auta nuoren pojan
sitä suremaan
vaikka oma kulta
suomenmaahan jäi

Rikkautta ja perintöä
jota ei ole mulla
rakkautta jota en mä
nähdäkkään saa
kuin tuolu olen
kruunua palvelemaan
ja outo olen vierahalla maall.

Kodittomaan kiertolaisen, kulkurin, otti
edelleen moni lauluntekijä ja muistiinkirjoitta-
ja aiheekseen  Amerikassa.  Suomalainen
Emil Skinner, joka on nimennyt itsensä
yhdeksi kulkijaksi, kirjoittaessaan laulunsa
“Lapsuten muistot” totesi seuraavasti:

tällä laululla minä tahton totistan
Se joka joutu poijes kotistan
lapsena mieron tietä kulkeman
ja orvon osan itse kokeman

lapsuten muistot ne on nin
monella on kynelet ja fruuta
katkera  kuin isät äitit ja
pienet siskoset joista Erota
täyty on muisto Suruinen

Suomen  asioita  seurattiin  myös  tarkasti ja
Amerikassa niistä tehtiin ajankohtaisia kup-
letteja. Laulajapojan sepittämänä “Laukon
häädöt” laulun aloitussäkeistö on hyvä
esimerkki:

On Laukossa laumoja häädetty
Vilun valtahan, pakkasen selkään.
Mitäs tuosta, niin laissa on säädetty,
Ja ma lakia tottelen, pelkään.

Työväenaate sai yhä enemmän kannatusta.
Työläisten yhteistoiminta oli innokasta myös
Amerikan  mantereella suomalaisten ja mui-
den  siirtolaisten  keskuudessa.  Osalle siir-
tolaisia  kaikuivat haaleilla jo Suomessa
tutuiksi tulleet aatteelliset laulut. Työmies
Kustannusyhtiö julkaisikin Hancockissa,
Michiganissa useita painoksia työväen laulu-
kirjoista. Yhteenkuuluvaisuuden tunnetta
loivat myös Amerikassa sellaiset laulut kuten
“Internationale”.

Luokkaerot säilyivät

Asenteista ja tunteista, jotka vallitsivat
työläisten keskuudessa Suomessa ja
USA:ssa tähän aikaan, antavat muutkin
laulut joitakin vastauksia. Herrojen ja
työläisten vastakohtaisuudet on kuvattu
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omaisuutta, käytöstä, tapoja ja ulkonäköä
myöten. Erot ovat  selkeät. Todellisuuspoh-
jaa laululle on olemassa. Tuntemattomaksi
jäänyt sanoittelija riimitteli seuraavan  “Hu-
moreskissa” olevan “Oikean rekilaulun”, joka
kuvaa karrikoiden yhteiskunnallisia luokka-
eroja:

Herrat ne ajavat kuomireellä,
ja kaksi on orhitta eessä.
Minä ajan rahtiruunalla
ja istun pajulla reessä.

Herrat ne kulkevat keppi käessä
ja hanskat on kätösissä.
Minulla on käessäni kirvesvarsi
ja känsät kämmenissä.

“Tiskarien kiitospäivä”-laulussa Henry Joki-
nen on  sivunnut suomalaisten siirtolaisnais-
ten asemaa ja työtä USA:ssa. Sävy on kevyt
mutta laulu perustuu palvelijoiden elämään:

Oi! sinua sinä siunattu torstai!
Sillä silloin tiskarit lomaa sai.
Se torstai on kiitospäivä tiskarien,
lautasten, kuppien siivoojien.
Kun tulee se torstai päivä,
niin tiskarilta poistuu ikävän häivä.
He korsetin pingoittaa vyötäröilleen -
ja silkkitanttunsa pukevat ylleen.

Toinen ryhmä joka saa sijaa  lauluissa  on
papit. Vanhastaan oli Suomessa rekilauluis-
sa ollut ylempisäätyisiin kohdistuvia pilkka-
lauluja. Eräänä tällaisena vallanpitäjinä
pidettiin pappissäätyä. USA:ssa eri suoma-
laisten ryhmien välinen kuilu oli edelleen
myös olemassa. Työväenliike  näki   aatteel-
lisesti vastakkaisena ryhmänä “kirkoihmiset”
ja työläiset. Aatteelliset, kirkkoon ja uskon-
toon kielteisesti ja torjuvasti suhtautuvat
kirjoitukset levisivät nopeasti  suomalaisten-
kin  keskuuteen  ja  vahvistivat nähdäkseni
entisestään tunnettua asennetta. “Paimen ja

Ebenin suomalaisia viettämässä musiikillista tuokiota. Kuvattu Ishpemingissä vuoden 1920
tienoilla. Mrs. A. Gagnonin kotikokoelmasta. Kuva: Siirtolaisuusinstituutti.
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lampaat” laulun alkusäkeistöt näyttävät sen
mistä on puhe:

Maailmas’ on pappia paljonkin,
mutt’ lampaita on viljemmin.
Vaikk’ ei villoja teidän selässä näy,
mutt’ teiltä ne pappien aittoihin käy.
Villat teiltä leikataan -
ett’ette huomaa laisinkaan,
kun pappi on tehtäväns’ toiminut
ja villat selästänne leikannut.
Hän hengellään vaan käypi kiinn’
villatukkoja jääden hyppösiin!

Kun Ullavan Kaija mailmaan
on synnyttänyt tenavan,
joll’ ei ainakaan villoja selässä oo,
sieltäkin pappi vaan omans kokoo.
Hän rientää lapsen isän luo:
“sä mulle kaksi taalaa tuo!
Niin kastan lapses’ pyhään veteen -
taaten sieluns autuuten!”
Hän hengellä kävi fiksusti kiinn’-
kaksi taalaa jäi hälle hyppösiin.

Haalien työläistähdet

On  selvää,  etteivät 1920-  ja 1930-luvun
haalien laulajat ja soittajat tulleet kuin
tyhjästä. Monilla oli takanaan esiintymisiä jo
Suomessa ja Amerikan suomalaishaalit
olivat kuin jatkoa tälle. Heitä olivat esimer-
kiksi laulajat Valfrid Lehto eli Volpi Leuto,
Siimi Mustonen, Hiski Salomaa ja Leo
Kauppi. Toisille olivat alkusysäyksen  anta-
neet  amerikansuomalaiset  soittokunnat,
joissa he olivat olleet soittamassa. Heitä
olivat muiden muassa soittajat Antti Syrjä-
niemi, Antti Kosola, William Syrjälä ja
Sylvester Ahola. Kolmannen ryhmän muo-
dostavat ne esiintyjät joiden  pohjana oli sekä
kotona opitut sävelmät että kouluissa,
opistoissa ja konservatorioissa USA:ssa
opettajan johdolla hankitut taidot. Heitä
olivat  esimerkiksi soittajat Sylvia Polso,
Paula Salin, Lyyli ja Aili Vainikainen, Leo Hill,
Hannes Laine, Oliver Silfvast, Walter Toppila
ja Viola Turpeinen.

Aikansa tunnetuimmiksi työläistaustan
omaavista laulajista kohosivat Leo
Kauppi(nen), Jukka Ahti,  Katri Lammi(nen),
Arthur Arkadius Kylander ja Hiski  Salomaa.
Kaikkia yhdisti se, että he olivat tulleet
vanhasta maasta. He kuuluivat ei-ammatti-
laisten ryhmään, vaikka he sävelsivät
myöskin kokonaan tai osan omaa ohjelmis-
toansa ottaen  vapaasti  lainoja suomalaises-
ta kansanmusiikista tai amerikkalaisesta
populaarimusiikista. Amerikansuomalaiset
oppivat  tuntemaan heidät haalien lavoilla
ohjelmansuorittajina ja levytähtinä.

Viola Turpeinen trio vuonna 1930, vasemmal-
ta Viola Turpeinen, John Rosendahl ja Sylvia
Polso. Naisilla on nimikoidut harmonikat.
Kuva: Siirtolaisuusinstituutti.
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Lumber Jäkkien turkulainen
tulkki

Arthur Arkadius Kylander  syntyi  Liedossa
16.02.1892 renkivouti Kustaa Kylanderin ja
Sofia  Annantyttären  poikana.  Hän  muutti
Turkuun 18-vuotiaana  ja  oli  palokunnassa
työssä kunnes lähti Amerikkaan 22-vuo-
tiaana. Uudessa maassaan  hän  työskenteli
usean osavaltion alueella  metsätöissä  ja
kirvesmiehenä.

Kylanderin sanailuun antoi lisäsäväyksen
finliskan ja Turun murteen käyttö, joka
kuuluu lauluissa. Huumorissa pilkistelee
suomalainen irvileuka,  joka  saa  yhteiskun-
nallisen sanomansa läpi satiirin tai ironian
keinoin. Hampaita ei  kiristellä, ei uhota, vaan
ääni on lempeän hymyilevä. Mutta viesti
menee perille. Monien ammattien koulimana
hän myös tiesi mistä  lauloi. Eräs varsinainen
huumorin kukka Nylanderin lauluista on
Amerikan metsätyöläisistä kertova “Lumber-
Jäkki”, jossa aatteellinen  aines on sulassa
sovussa muun kanssa. Aihe ei ole uusi mutta
kuvaus on varsin hersyvä:

Terveisiä korvesta, sydän maalta
villin luonnon laitumilta metsän povesta.
Missä riemut kaupungin poissa on ja
muutenkin
pojat siellä elää saa kuin munkit
luostarin.
Niinpä kärsivällisyys se ylös kuohahti.
Lumber-Jäkki kämpän jätti sekä
päätteli:
Yksi elo elettävä meillä ompi vaan
siis nyt pojat kaupungissa hiukan
uhlitaan.

Tunnelmasta korpien, Herrat laulaa
ihaillen,
Kuinka kaikk’ on runollista alla honkien
“Lumber-Jäkki” eikös vaan, Onnen
poika tosiaan,
Kuin saa siellä honkain alla elää eloaan.
Ruokana,- no tietysti, on tuore liha ain’,
säilytetty Chigago’ssa vuosikymmen
vain.

Siellä marjat makiat on eessä mansikat;
“Binssiksi” tok’ kaupungissa niitä
haukkuvat.

Siellä ilta myöhällä, Pojat kuin on petillä,
Silloin tällöin kajahtaapi kumma
sävelmä.
Äänen sen jos kuulisi Herrat, varmaan
luulisi,
Että pojill’ kämpässä on iltakonsertti
Mutta unen helmoissa jo pojat uinahtaa
Ja iltaseksi syödyt “binssit” ne ne
soinahtaa.
Hongat säestää huminallaan, paistaa
täysi kuu.
Runollista, tottamaar se onkin, eikös
juu?
Kyllä on siell’ korvessa Niin runollinen
tunnelma
Että kaupunkiinkin vielä sieltä tultua
Silmissä on neitonen, Herranjee, niin
suloinen!
Olkoon ijältänsä vaikka kuudenkymme-
nen.
Oikeimpa se mieli oisi suukko suikata.
Halata ja kiikutella hiukan polvella.
Kuin on täynnä runollista korven
tunnelmaa,
Voihan siinä muutenkin viel’ hiukan
hairahtaa.

Meillä metsän pojilla Ei oo toki hienoja
Vaatteita ja muitakaan ei herras tapoja.
Myös ei sanahelinää Käytä metsän
pojat nää,
“No perkele” on tervehdys kuin tuttu
yllättää.
Kumarrukset, hienot vaatteet, helske
sanojen,
Peittona vain voipi olla häijyn
sydämmen.
Ne ne sopii ruhtinaalle, diplomaatille.
Vaan ei meille, lokareille, korven pojille.

Viime värssys’ laulussa, Lauletaan nyt
ajasta
Kuin Lumber-Jäkit astuvat taas kohti
korpea.
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Ei Jäkki niin kuin nykyinen Se ero näät
on sellainen
Ett’ joka miehen taskussa on kortti
punainen.
He silloin työnsä tuloista saa osan
suuremman
Ja herroille he antavat sen korven
tunnelman.
Kämpän seinät tutisee ja korpi kumajaa,
Kuin kumoukselliset laulut illoin
kajahtaa.

Räätälin politiikkariimittelyt

Hiskias Möttö eli Hiski Salomaa syntyi
17.05.1891 Kangasniemellä kyläräätäliäitin-
sä aviottomana poikana. Nuorena Hiski
sepitteli jonkin verran lauluja. Äidin  kuoltua
Hiski lähti vuonna 1909 Amerikkaan ja
ilmeisesti jo tuolloin käytti nimeä Salomaa,
koska laivaluettelot  näin osoittavat. USA:ssa
hän asettui Kuparisaarelle Michiganiin.
Siellä hän  elätti  itsensä  räätälinä ja oli myös
mukana amerikansuomalaisten poliittisissa
toiminnoissa, joka tuolloin oli kovasti
vasemmistolaista. Ensimmäisen  maailman-
sodan aikana  Hiski  joutui  joksikin aikaa
Calumetin vankilaan, koska hän oli vakau-
muksellinen aseistakieltäytyjä.

Tuon ajan jälkeen Hiski Salomaa, tuli
tunnetuksi  humorististen laulujen esittäjänä
ja sepittäjänä. Amerikansuomalaisten yhdis-
tystoiminta oli vilkasta ja esiintyjiä tarvittiin.
Suomalaisten haaleilla järjestettiin juhlia ja
iltamia, joissa musiikilla ja lauluilla oli
kysyntää.  Pikkuhiljaa Hiski Salomaa sai laa-
jemmaltikin mainetta amerikansuomalaisten
keskuudessa.  Helmikuussa 1927 Columbia-
yhtiö kutsui hänet New Yorkiin levyttämään.
Lauluja levytettiin vuoteen 1931 mennessä
kahdeksantoista kappaletta. Laulujen säes-
tyksestä vastasivat muun muassa Hännisen
Orkesteri,  Wäinö Kuupin yhtye ja Antti Koso-
lan yhtye.

Levyillä Hiski Salomaa  tunnusti  henki-
sen  velkansa esikuvalleen Tatu Pekkarisel-
le, jota hän arvosti korkealle hyvänä
lauluntekijänä. Mutta huonommaksi ei jäänyt

mies  itsekään. Hiski oli amerikansuomalais-
ten joukossa varsin omaperäinen riimittelijä,
joka totesi nasevasti yhtä ja toista
maanmiestensä elämästä ja olosuhteista
Amerikassa. Useimmilla lauluilla oli tausta-
naan amerikansuomalainen todellisuus. Seu-
raavassa muutama esimerkki. “Lännen
lokari” on karrikoitu ja samalla osuva kuva
aikansa  amerikansuomalaisesta metsätyö-
läisestä,  loggerista. Dahlmannin talo, jossa
vietettiin ne kuuluisat nimipäiväjuhlat, on
paikallaan South Rangessa, Michiganissa.
Värssyjä sieltä ja täältä pureutuu terävästi
suuren lamakauden amerikkalaiseen politiik-
kaan.

Nyt työtä minä olen taas katsellut
pieksun pohjatki hajalle astellut
ja kannatki menny on lintalle.
Käret silmihin katsoo jo tarkalleen
et missähän mahtaa taas vika olla
kun uusia ei ala jalkoihin tulla.
Kurjalta näyttää aika jo tää
ja harmaaksi käy monen pojan pää.

Wall Striitti se nauraa partaansa
kun kaikki se on saanu alle valtansa.
Paavikin huutaa ny herrassaan
että kirkotkin postaa jo kerrassaan.
Bolseviikit museoita niistä nyt laittaa
se pappien unta hieman kai haittaa
kun niiltäkin alkaa jo loppua työ
kaik synkältä näyttää ku syksyinen yö.

Jos enklannin työläiset lakkoontuu
Yrjö yskähän aina silloin sairastuu
ja prinssin horssikin kompastuu
ja nenä hältä joka kerta loukkaantuu.
Sotakorvaukset saksalla purree jo
vatsaa
Espanja kuninkaansa laittoi nyt
matkaan.
Ei Ranskassa työttömyys kai haitanne
tuo
kun maailman rikkaat siellä mässää ja
juo.
Setä Sami se on myös viisas mies
se bisneksen kyllä hyvin tarkoin ties.
Meillä puhuvat kuvatkin on vallassa

  TYÖVÄENTUTKIMUS 1997



38

moni taiteilija on ollu pannassa
masina se heidänkin paikkansa otti
ja työttömäks kadulle ne tuhansia johti.
Moni soittaja halvalla pillinsä möi
ja lunssina viimeiset tinansa söi.

Meitä finnoja on täällä setä samin maas
noin viitisensataa tuhatta
täällä me elämme kuin taivahas
vaikka moni on tullu tänne luvatta.
Meillä puoluehommat on suuria
on haalit kuin baabelin muuria,
mones paikassa niitä on meillä jo kuus
ja riita kun syntyy niin tehdään uus.

Vaikka republiikki meitä nyt hallitsee
silti demokratia aika se vallitsee
ja kaikki on postuun partaalla
yhä odotamme mielellä hartaalla.
Moni poika lyöny on jo rukkaset tiskiin
ja juonunna nykyajan huonoa viskii
että töppöset ylös aina keikahtaa
jo viimeisen kerran veisataa.

Työttömien jonot kasvoivat ja samaan
aikaan teollisuuden koneistuminen ja  auto-
maatio  eteni lisäten työttömien määrää. Kun
kansalaisten ostovoima  romahti,  kysyntä
putosi rajusti ja yhä useampi laitos, tehdas ja
kaivos joutui lyhennetylle työviikolle tai sulki
ovensa kokonaan. Amerikansuomalaisiin
vaikutti työttömyys samalla lailla kuin väes-
tön muihinkin ryhmiin. Pelastuksena monella
työläisellä oli vanhempien tai oma farmi,
jossa saattoi tehdä aina jotakin henkensä
pitimiksi ja elää pahimman ajan yli.

Hiski Salomaa ei koskaan unohtanut
vanhaa maata. Hänen lauluistaan esimerkik-
si “Talvella maa oli valkoinen” ja “Puulajär-
ven valssi” (ei ole tiettävästi levytetty)
osoittavat toisaalta hyvää kansanlaulujen
tuntemusta ja tunnettua koti-ikävää, jota
monet amerikansuomalaiset Hiskin lailla
tunsivat.

Musiikki ei ollut Hiski Salomaan pääelin-
keino. Räätälityönsä lisäksi hän oli mukana
esimerkiksi ravintolatoiminnassa New Yor-
kissa asuessaan.

Suomessa Hiski Salomaa tuli varsin tun-

netuksi mutta vasta toisen maailmansodan
jälkeen. Tuolloin Pekka Tiilikainen innostui
soittamaan “Lännen lokaria” muun muassa
suositun “Metsäradion” tunnusmusiikkina.
Hiski Salomaa vieraili muutaman kerran
entisessä kotimaassaan ja oli aikeissa pala-
ta takaisin mutta kuolema katkaisi miehen
suunnitelmat vuonna 1957.

Meren, vapauden ja Uralin
tenho

Arthur Kylander  ja  Hiski  Salomaa suorittivat
viihdyttäjän työsarkansa USA:n amerikan-
suomalaisten parissa.  Leo Kauppi, Jukka
Ahti ja Katri Lammi puolestaan tulivat
tunnetuiksi taiteilijoina ja laulajina sekä
USA:ssa  että Neuvosto-Venäjän Karjalas-
sa.

Leo  Kaupin  kohtalossa  kiteytyy  niiden
tarina, jotka löysivät kyllä paikkansa, mutta
joutuivat myöhemmin poliittisen mielivallan
murskaamaksi.

Leo Kauppi oli syntynyt 4. helmikuuta
1900 Kotkassa. Ensin hän oli innokas
urheilija, jonka sydäntä lähellä oli paini.
Pikkuhiljaa hän alkoi kiinnostua  laulamises-
ta  ja  esiintyi Kotkan alueen juhlissa. Ennen
tuloaan Yhdysvaltoihin hän teki erilaisia
töitä. Ollessaan merimiehenä hän päätti
jättää laivansa sen ollessa Kanadan  sata-
massa 1920-luvun alussa. Hän jatkoi
painimista myös Kanadassa ja voitti  keski-
sarjan mestaruuden vuonna 1923. Pian
tämän jälkeen hän siirtyi USA:n puolelle,
asettuen ensin Detroitiin, josta hän muutti
Bronxiin,  New Yorkiin, jossa asui vuodet
1924-1931. New Yorkissa hänellä oli enem-
män mahdollisuuksia laulajana ja siksi hän
päätti siirtyä kuplettilaulajaksi. Hänen vaki-
tuinen esiintymispaikkansa oli “Työn Temp-
pelin haali”, jonka lisäksi hän oli aktiivisesti
laulamassa myös muillakin työväen haaleil-
la.

New Yorkissa asuessaan hän levytti
Columbialle 40 laulua. Kaupallisesti paras
esitys oli valssi  melodia “Meren  aallot”, joka

   TYÖVÄENTUTKIMUS 1997



39

oli Kaupin oma sanoitus ja johon sävelen oli
tehnyt toinen amerikansuomalainen soittaja-
kuuluisuus Antti “Andrew” Kosola. Valssia
myytiin yli 30.000 kappaletta, joka on
etniseksi levyksi hyvä tulos.

Muiden laulujen lisäksi Leo Kauppi  esitti
paljon Tannerin ja Pekkarisen kupletteja.
Näyttää siltä,  että  kupletit olivat säilyttäneet
sitä suosiota, jota ne olivat saaneet jo 1910-
luvulla. Kauppi ei jäljitellyt Tannerin tai
Pekkarisen tyyliä vaan esitti laulunsa per-
soonallisella  tavallaan antaen oman äänen-
sä kuulua. Häntä voidaan luonnehtia hyvin
tyypilliseksi haalien esiintyjäksi.

Aatteellista innostusta  jakoi  myös Jukka
Ahti, joka laulussaan “Vapauden aamu”
toteaa:

Rusko aamun sarastaa, uusi päivä
kajastaa,
aika uusi kutsuu, rientäkää, nyt veljet
rynnistäin, eespäin.
Kumma kaiho rinnassain, vapauslaulut
huulillaan,

joukko sankka käy jo rintamaan he
rientää rynnistäin, eespäin.
Viha, vaino, pois, rauhan tuoda voi,
sopusointuun, yhteistyöhön liittykää.
Yhteistoimintaan, orjat kautta maan,
vapautta vaatimaan nyt astukaan.

Ajan toisenlaista henkeä edustivat suositut
populaarikappaleet,  joista Katri Lammi lauloi
muun muassa “Uraliin”. Suosittuja teemoja
olivatkin 1920-luvulla  kuvitteellisen ihannoi-
dusti esitetyt mustalaisromanssit ja toisena
ryhmänä Venäjään tavalla tai toisella liittyvät
laulut.

Uralin neitonen, tumma, kaunis,
sinisilmäinen
suudelmin tulisin lämmittää hän jäisen
rinnankin
Opas kohta tytöltä suudelman saa
ja se tuskat rinnastaan poies karkoittaa.
Aroilla öisinkin lepää suojassa neito
Uralin.

Vaikka ajat olivat kovat, niin moni amerikan-
suomalainen esiintyjä saattoi jatkaa laula-
mista ja soittamista omiensa parissa eri
tilaisuuksissa haaleilla ja vuotuisissa juhlis-
sa. Lauluja ilmestyi eri julkaisujen yhteydes-
sä ja sanomalehdissä, kuten oli  ollut tapana
aikaisemminkin. Ja  edelleen  esimerkiksi
Leo Kaupin, Katri Lammin, Jukka Ahdin,
Kuuro Sevanderin, Julius Siikin, Hilja Vilo-
sen, Esteri Hukarin, Antti Kosolan ja Viola
Turpeisen sekä monen muun viihdyttäjän
taidot olivat kuultavissa levyiltä.

Mäki Trio vuonna 1928. Signe Mäki (kuvassa
vasemmalla) soitti tenorisaksofonia, Arvo
Mäki (oikealla) harmonikkaa. Sulo Mäen
(keskellä) rumpusetti käsitti basso- ja vir-
velirummun lisäksi kiinansymbaalin, neljä
lehmänkelloa ja ns. penaalin.
Kuva: Siirtolaisuusinstituutti.
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Amerikansuomalaisia levytyksiä ei tehty
enää levy-yhtiöiden toimesta vuoden 1935
jälkeen. Lamakausi pakotti supistamaan
tuotantoa ja keskittymään tärkeämpinä
pidettäville alueille. Korvaavina tuotiin Suo-
mesta levytyksiä amerikansuomalaisille
markkinoille. Suomeen palannut Matti  Jurva
lauloi   amerikansuomalaisten iloksi esimer-
kiksi  kappaleen “Anjuska”:

Ilta Leningradin peittää, katulamput
valon heittää,
Anjuska kun tanssiin rientää uokse
 nuoren komisaarin.
Virtaa kuuma, vodka, tsaikka, hurmaten
soi  balalaikka.

Hehkuu posket Anjuskalla tanssihin kun
käy.
Hei, Anjuska, mua kiehtoo tanssis hurja
Anjuska aamuun asti sä tanssi noin.
Sua hyväillessäin on taivas eessäin,
mä sulle annan koko omaisuuden,
yhden yön vain nautinnosta.
Anjuska, ei toinen bolseviikki, sua
rakastaa voi koskaan,
kuin minä nyt.
Sun tanssis mielen hurmaa, sun katsees
sielun surmaa.
Anjuska, aamuun asti, sä tanssi vain.

Ajat olivat muuttumassa ja lopullisen iskun
aattelliselle laulamiselle toi mukanaan  toi-
nen  maailmansota.
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Suomalainen kommunismi, vasemmistoradi-
kalismi ja kansandemokratia ovat
luonnehdintoja, joilla on viitattu suomalaiseen
työväenliikkeeseen eri aikakausina. Sen
lisäksi, että kyseisiä käsitteitä on käytetty
puhuttaessa sosialidemokraattisen puolu-
een ulkopuolisesta työväenliikkeestä, yh-
teistä on myös niiden alueellinen painottumi-
nen. Suomalaisessa työväenliikkeessä maan
pohjoinen osa on ollut kommunistisen liik-
keen valta-aluetta. Etenkin Lapissa työväen-
liikkeen järjestäytyminen ja vasemmiston
poliittinen toiminta on toteutunut vasemmis-
tososialistisen ja myöhemmin sotien jälkeen
kansandemokraattisen suuntauksen kautta.

Tutkielmassa tarkastellaan vasemmisto-
sosialistisen työväenliikkeen alkuvaiheita
yhden pohjoissuomalaisen kyläyhteisön
näkökulmasta 1920 -luvun puolivälistä 1940
-luvun loppuun saakka. Työssä kysytään,
miten periferinen pienviljelystä ja metsä- ja
uittotöistä elantonsa saanut paikallisyhteisö
järjestäytyy osaksi työväenliikettä ja mistä
organisoitumisessa on kysymys, kun sitä
tarkastellaan yhteiskunnallisen liikkeen nä-
kökulmasta käsin. Tutkimuksen kohteena on

Luoteis-Lapissa sijaitseva Venejärven kylä,
joka on ollut Kolarin kunnan vahvimpia
vasemmistolaisia paikallisyhteisöjä 1920-
luvun lopulta lähtien. Aineistona ovat olleet
pääosin arkistolähteet. Niiden täydentämi-
seksi on käyty lävitse tutkimusajanjaksona
ilmestyneitä vasemmistolaisia sanomaleh-
tiä. Lisäksi yhtenä aineistokokonaisuutena
olivat yhdeksän teemahaastattelua, jotka
toteutettiin keväällä 1995.

Kyläläisten järjestäytyminen voidaan ja-
kaa kolmeen kronologiseen vaiheeseen.
Ensimmäinen jakso, eli vuosien 1925 ja 1930
välinen aika, sisälsi vasemmiston julkisen
toiminnan käynnistymisen, aluksi työväen-
yhdistyksen ja myöhemmin Suomen puuteolli-
suustyöväenliittoon kuuluneen ammatti-
osaston puitteissa. Samalla myös muuttunut
äänestyskäyttäytyminen osoitti vasemmis-
to-sosialistisen työväenliikkeen saavutta-
neen pysyvän jalansijan pitäjässä. Vuosi-
kymmen lopun eduskuntavaaleissa vasem-
mistolle annettiin yli 60 prosenttia pitäjässä
annetuista äänistä. Vaalikäyttäytymisen ja
järjestötoiminnan vilkastumisen ohella yksi
selkeä osoitus “uudesta” poliittisesta tietoi-

Jorma Puuronen
Rovaniemi

Työväenliike Vene-
järvellä 1925-1950
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suudesta oli laajahko uittolakko Naamijoella,
jonka takana olivat Venejärven kyläläiset
yhdessä lähiseudun järvikylien asukkaiden
kanssa.

Organisoitumisen toinen jakso käynnistyi
1930-luvun alusta ja sitä kesti vuoteen 1945
saakka. Tämän “maanalaisen” vaiheen aika-
na kylän poliittinen järjestäytyminen oli lähes
pysähdyksissä lukuun ottamatta maanalais-
ta järjestötoimintaa pääasiassa Suomen
Kommunistisen Puolueen maanalaisen orga-
nisaation puitteissa ja kansanrintama-
hengen mukaista sosialidemokraattista jär-
jestäytymistä 1930-luvun lopulla.

Organisoitumisen kolmannessa vaihees-
sa, vuosien 1945-1950 välisenä aikana, työ-
väenliikkeen julkinen toiminta lähti liikkeelle
uudelleen ja kylässä perustettiin kansan-
demokraattisia ja kommunistisia järjestöjä.
Nämä organisaatiot alkoivat myöskin toimia
aktiivisesti sekä politiikassa että vapaa-ajan
eri alueilla ja niiden toimintaan osallistui
suurin osa kyläläisistä. Työväenliike oli
ottanut paikallisyhteisössä oman muotonsa,
jollaisena se tuli pysymään useiden seuraa-
vien vuosikymmenten ajan. Pitäjässäkin

vasemmiston saama tuki eri vaaleissa ylitti
50 prosentin rajan.

Mistä venejärveläisten organisoitumi-
sessa oli kysymys? Yleensähän yhteiskun-
nalliset liikkeet on määritelty kollektiivisiksi
toimijoiksi, jotka suuntautuvat vallitsevia yh-
teiskunnallisia oloja ja valtaa pitäviä vastaan.
Liikkeiden synty on liitetty yhteiskunnalliseen
muutokseen. Esimerkiksi työväenliikettä on
pidetty juuri modernille yhteiskunnalle ominai-
sena yhteiskunnallisena liikkeenä. Sosiologi
Erik Allardtin mukaan Pohjois- ja Itä-Suo-
messa vaikuttaneelle kansandemokraatti-
selle liikkeelle eli “korpikommunismille” sy-
säyksen antoi periferia-alueiden nopea
modernisoituminen, joka katkoi perinteiset
yhteisölliset siteet ja aiheutti vieraantumista
tarjoten massaliikkeille otollisen kasvualus-
tan.

Ajatus liikkeistä yhteiskunnallisen muu-
toksen seurauksena pitää ainakin osaksi
paikkansa myös Venejärvellä. Pohjoissuo-
malaisena syrjäkylänä se eli yhteiskunnalli-
sen muutoksen kynnyksellä 1900-luvun
ensimmäisten vuosikymmenten aikana. Ky-
läläiset saivat elantonsa osin luontais-

Naamijoen lakkolaisia kesällä 1929. Kuva: Kansan Arkisto.
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taloudesta, mutta myös rahapalkkaan pe-
rustuvista metsätöistä.

Tarkasteltaessa kollektiivista toimintaa
yksittäisessä paikallisyhteisössä on sen
selittäminen pelkästään yhteiskunnallisella
muutoksella vaikeaa. Yleisyydessään se
häivyttää alleen paikallisten kysymysten
erityispiirteet ja ajalliset vaihtelut työvä-
enliikkeen järjestäytymisessä.

Myös yhteiskunnallisten liikkeiden
nykyteoretisoinneissa on todettu, että pel-
kästään yhteiskunnallisella muutoksella ei
voida selittää liikkeiden mobilisoitumista.
Yhteiskunnan poliittinen mahdollisuusra-
kenne, olemassaolevat sosiaaliset verkostot
ja käytettävissä olevat resurssit ovat mo-
nesti välttämättömiä edellytyksiä liikkeen
mobilisoitumiselle.

Sosiaalisesta konstruktivismista vaikut-
teita saaneet yhteiskunnallisten liikkeiden
tutkijat ovat käsitelleet yhteiskunnallisia
liikkeitä myös tiedollisina toimijoina. Tällä
tarkoitetaan liikkeiden kykyä muokata ja
tuottaa tiedollisia käytäntöjä ja tilapäisiä
julkisia tiloja, minkä tuloksena yhteiskuntaan
syntyy ja leviää uusia ideoita, identiteettejä ja
ihanteita. Liikkeet siis siirtävät arkielämän
kokemusta lähteeksi “tieteellisen” tiedon
tekijöille, mutta ne myös luovat tilaa tämän
tiedon uudelleen tulkinnalle. Työväenliik-
keen kognitiivisen elementin välittämisessä
liikkeen intellektuaalien rooli on ratkaiseva
etenkin liikkeiden organisoitumisvaiheessa.
Heidän tehtävänään on formuloida ja tuoda
esille yhteiskunnallisten liikkeiden tiedollisia
intressejä ja kollektiivista identiteettiä.

Miten nämä näkemykset voitaisiin suh-
teuttaa tutkittaessa paikallisyhteisössä ta-
pahtuvaa järjestäytymistä, eli miten kan-
sainvälinen työväenliike ja sen edustama
ideologia ja ideat yhteiskunnasta välittyvät
periferia-alueella olevaan lappilaiseen paikal-
lisyhteisöön? Sielläkin työväenliikkeen opilli-
sen perustan, eli sosialistisen yhteiskunta-
teorian suodattamana yhteiskunnallisten
asioiden väliset yhteydet pystyttiin hahmot-

tamaan aiemmasta poikkeavalla tavalla.
Kyläläiset alkoivat uskoa siihen, että ihmis-
ten arkielämässään kokemat epäkohdat
eivät ole seurausta sattumasta, luonnonolosta
tai jonkin korkeamman voiman toimista vaan
yhteiskunta jossa eletään, on “luokkatais-
teluyhteiskunta”, jossa vaikuttavat omat
mekanismit. Samalla uusi omaksuttu liik-
keen yhteiskuntateoria antoi myös välineet
asioiden ratkaisemiselle, sen mukaanhan
vain kollektiivisella toiminnalla voidaan
vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin.

Kyläläisten järjestäytymisessä esille nou-
see yllättävän selvästi yhden kyläläisen
vahva panos. Kruununtorpparin poika Ee-
meli Lakkala (1900-1974) toimi aktiivisesti
kylässä perustetuissa vasemmiston järjes-
töissä jo 1920-luvun lopulta lähtien. Lakkala
vastasi myös SKP:n maanalaisesta toi-
minnasta pitäjässä 1930-luvulla. Toisen
maailmansodan jälkeen Lakkalan hen-
kilökohtainen poliittinen ura koki lähes yhtä
suurten muutoksen kun kommunistinen liike-
kin. Sotien jälkeen Lakkala valittiin kunnallis-
lautakunnan johtajaksi eli kunnan “esi-
mieheksi” ja myöhemmin kansanedusta-
jaksi. Vaikka Lakkala ei ollut kansainvälisen,
saati edes kansallisen työväenliikkeen
merkkihenkilöitä, häntä voidaan pitää työvä-
enliikkeen paikallisena intellektuaalina. Omas-
sa yhteisössään Lakkala edusti työväenlii-
kettä ja tulkitsi vasemmistososialistisen
työväenliikkeen opilliset ainekset siten, että
niihin voitiin yleensä uskoa kyläläisten oman
elämismaailman antamilla kokemuksilla.
Lakkalalla oli ratkaiseva rooli kyläläisten
yhteiskunnallisessa liikehdinnässä ja työväen-
liikkeen kollektiivisen identiteetin rakentumi-
sessa kyläyhteisön identiteetin rinnalle.

Artikkeli perustuu tekijän pro gradu -
tutkielmaan “Liike kylässä: työväenliikkeen
järjestäyminen Kolarin Venejärvellä vuosina
1925-1950”. Lapin yliopisto. Sosiologia
1996.
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Työmies Mooses Luode (1870-1951) aloitti
Elämäkerrallisten muistiinpanojensa kirjoit-
tamisen joulukuussa vuonna 1929. Hän oli
tuolloin jo lähes kuusikymmentävuotias.
Motivaationa oli henkilökohtainen halu
käydä läpi oman elämän kulkua. Mutta
tarkoitus oli myös kertoa elämästä, jotta
“jälkeen jääneet...sais käsitystä niistä taiste-
luista joissa on tullu oltua mukana”, kirjoittaa
Luode. Elämäkerran marginaaleissa juokse-
vista kirjoituspäivämääristä voi päätellä, että
kirjoitustyö on ollut varsin systemaattista.
Elämäkerta alkaa suvun ja omien lapsuus-
vaiheiden esittelyllä ja päättyy kansa-
laissodan jälkeiseen aikaan, 1920-luvun
alkuun.

Ajallisesti Luoteen omaelämäkerta on
varsin monitasoinen. Kirjoittaessaan Luode
katsoo elämäänsä taaksepäin, mutta intou-
tuu välillä myös kommentoimaan kirjoi-
tusajankohtansakin tapahtumia 1930-lu-
vulla. Kaiken kaikkiaan teksti on varsin
arvioivaa ja arvottavaa. Katse menneisyy-
teen ei ole millään tavoin “viaton”, vaan se
sisältää varsin runsaasti sosiaalisten, yhteis-
kunnallisten ja aatteellisten olojen tulkintaa
ja kommentointia.

Uskovaisesta puoluemieheksi

Millainen oli sitten tämän työmiehen tarina?
Elämäkerran alkulehdiltä käy ilmi, että

Mooses Luode syntyi Etelä-Hämeessä
Lopen Metsäkylän Syrjälän torpassa vuonna
1870. Luoteen äiti, Maria Lindroos, oli kanku-
ri ja isä Heikki Lindroos suutari. Mooses oli
perheen lapsista toiseksi vanhin. Kaikkiaan
perheeseen kuului kolme lasta, kaksi poikaa
ja tytär. Perheen elämä oli varsinkin Luoteen
lapsuudessa köyhää. Vanhemmat elättivät
perhettään tehden ammattinsa lisäksi kai-
kenlaisia tilapäisiä töitä. Myös lukuisat
muutot kuuluivat perheen arkeen.

Vartuttuaan toiselle kymmenelle Mooses
Luode alkoi ottaa yhä enemmän vastuuta
omasta elatuksestaan. Tilapäiset työpaikat
vaihtuivat varsin tiheään. Työsuhteet kariu-
tuivat usein myös konflikteihin. Ennen avioi-
tumistaan Uudenpellon Miinan kanssa
Luode työskenteli muun muassa muona-
miehenä, ajomiehenä, voutina ja postin-
kantajana. Töitä löytyi joskus myös sahoilta
ja tiiliruukilta.

Perheen perustamisen jälkeen, 1900-
luvun alussa, Luode ryhtyi torppariksi.
Maanviljelystä hän harjoitti ensin Lopella ja
sittemmin Mäntsälän Kellokoskella, valtion
vuokratilalla.

Vaikka Luoteelle työ onkin keskeinen
elämänkulun jäsentäjä, nousevat myös ajan
aatteelliset kysymykset Luoteen elämässä
varsin merkityksellisiksi.

Luoteen lapsuudenkodissa uskonnolli-
suus, erityisesti äidin evankelinen herätys,
näkyi ja tuntui voimakkaasti. Pääasiassa

Johanna Sumiala-Seppänen
Säynätsalo

Työmies elämäkerran
kirjoittajana
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evankelisuus vaikutti kodissa siten, että
perheessä seurusteltiin toisten uskovaisten
kanssa, luettiin ahkerasti hengellistä kir-
jallisuutta ja osallistuttiin sen levittämiseen ja
myyntiin. Uskonnolliset kysymykset aiheut-
tivat myös ristiriitoja, sillä isän äiti kuului
rukoilevaisiin ja tämä aiheutti kitkaa etenkin
anopin ja miniän suhteissa.

Nuoruudessaan Luode osallistui itsekin
jonkin verran uskonnolliseen toimintaan
pitämällä muun muassa pyhäkoulua. Myö-
hemmin uskonnollinen toiminta väistyi kui-
tenkin taka-alalle nousevan työväenliikkeen
täyttäessä Luoteen elämän.

Yhdistyksessä voi vaikuttaa!

Luoteen matka työväenliikkeeseen kulki
raittiusliikkeen kautta. Luode liittyi vuosisa-
dan lopulla paikalliseen Lopen raittiusyh-
distykseen ja toimi siinä myös kirjanmyyjänä.
Vaikka aktiivinen raittiusliikeaika jäikin Luo-
teen elämässä lyhyeksi, oli hän kuitenkin
uskollinen raittiusaatteen kannattaja myös
työväenliikkeessä toimiessaankin.

Työväenliikkeeseen Luode tutustui lä-
hinnä Työmies-lehden kautta.  Lehden ti-
lauksen hän aloitti jo varhain, vuonna 1899,
ja jatkoi sitä koko lehden ilmestymisen ajan.
Tutustuttuaan aatteeseen paremmin hän
ryhtyi myös levittämään sitä paikkakunnal-
laan. Luode oli muun muassa perustamassa
paikkakunnalle työväenyhdistystä vuonna
1905. Hän toimi myös yhdistyksen sihteerinä
ja rahastonhoitajana.

Työväenliike tarjosi Luoteelle siis mah-
dollisuuden osallistua ja vaikuttaa “yhteis-
kunnallisissa kysymyksissä”. Luode toimi
muun muassa erilaisissa kunnallisissa ja
poliittisissa luottamustehtävissä. Hän oli
jäsenenä esimerkiksi vaalilautakunnassa,
maanvuokra-asioiden selvitys- ja sovittelu-
tehtävissä ja verotuslautakunnassa. Mänt-
sälässä asuessaan Luode toimi myös jonkin
verran osuustoimintaliikkeessä, ja Kello-
kosken Pienviljelijäin osuuskassan hallituk-
sessa.

“Ei koskaan ase mitään pysy-
vää hyvää aikaan saada voi”

Radikaali käänne työväenliikkeen miehen
elämässä tapahtui vuonna 1918. Luode itse
ei osallistunut sotaan, koska ei kannattanut
aseellista toimintaa. Tästä huolimatta hän
kuitenkin joutui Suomenlinnan vankileirille
punaisena vankina. Pidätys tapahtui Luo-
teen kotona toukokuun kahdeksantena päi-
vänä. Pidätystä seurasivat kuulustelut
Järvenpäässä. Sieltä matka jatkui Helsinkiin,
Kruunuhaan koulun kautta Suomenlinnaan.
Luoteen tuomioksi määrättiin kuusi vuotta
kuritushuonetta.

Vankileirillä nälkä, sairaudet ja kurjuus
koettelivat. Vaikeat olosuhteet ja jatkuva
pelko rasittivat Luodetta myös henkisesti.
Seurauksena oli vaipuminen sekavuuteen,
jonka vuoksi hänet siirrettiin vankileirin
sairaalaan. Levon ja ravinnon myötä Luo-
teen voimat palautuivat, ja hän pääsi jopa
töihin, joista ansaitsi ylimääräistä ruokaa.

Lopulta vapautus koitti kuukausien
vankilassaolon jälkeen. Seurasi paluu kotiin
ja arkeen. On mahdotonta sanoa, miten
vankilakokemukset Luoteen sisimmässä
vaikuttivat. Elämäkerran sivuilla hän ei
ainakaan paljasta katkeruuttaan, vaan
toteaa vapauduttuaan pikemminkin: “kaikki
kosto sais minusta loppua tähän, ruvettas
vaan taas miehissä uutta Suomea luomaan”.
Usko työväenliikkeeseen ja rauhanomaiseen
yhteistyöhön ei ollut horjunut.

Työmiehen viha ja vastuun-
tunto

Aatteellisesti Luoteen elämään voimakkaim-
min vaikutti ilman muuta työväenliike. Se
tarjosi hänelle identiteetin, mahdollisuuden
vaikuttaa ja puitteet jäsentää ympäröivää
elämää. Luoteen suhde työväenliikkeeseen
oli kuitenkin monitasoinen. Hän ei ollut
liikkeen eliitin sokeassa talutusnuorassa,
vaan omaksui liikkeestä erilaisia aineksia,
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omaan taustaansa sovittaen.
Luoteen edustamassa työväenliikkeessä

keskeiseksi nousivatkin sellaiset ihanteet,
kuin raittius, rehellisyys, ahkeruus, oikeu-
denmukaisuus, vastuuntuntoisuus ja valis-
tuneisuus. Hän ei esimerkiksi omaksunut
yksiselitteisesti liikkeen kirkonvastaisia
opetuksia, vaikka suhtautuikin kirkkoon var-
sin kriittisesti  joissain elämänsä vaiheissa.
Myös Luoteen suhde luokkavihaan oli risti-
riitainen. Toisaalta hän kyllä “haukkui napsi
herroja”, mutta toisaalta hän antoi myös

arvoa oikeudenmukaisesti toimiville herroil-
le. Merkittävää oli juuri se, että niin herrat
kuin työmiehetkin olivat hänelle yksilöitä,
joiden toimintaa Mooses Luode arvioi omista
moraalisista lähtökohdistaan käsin.

Artikkeli perustuu tekijän pro gradu -
tutkielmaan “Mooses Luoteen Elämä-
kerrallisten muistiinpanojen  tarkastelua
vuosilta 1870-1921”. Oulun yliopisto aate- ja
oppihistoria 1996.
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Sakari Heikkinen, Labour and the Market.
Workers, Wages and Living Standards in
Finland, 1850-1913. Commentationes
Scientiarum Socialium 51. Helsinki 1997,
269 s.

Hieman anteeksi pyydellen Sakari Heikkinen
nimeää tutkimuksensa “ohueksi kuvauksek-
si” palkkatyöläistymisprosessista.  Tutkimus
edustaa selkeästi makrotasoiseen, teoria-
lähtöiseen ja tilastolliseen analyysiin nojaavaa
taloushistoriallista traditiota, jonka vahvuuk-

sista ja heikkouksista Heikkinen laveasti
sivistyneenä tutkijana on hyvin perillä.

Heikkisen tutkimuksen polttopisteessä
ovat palkkatyöyhteiskunnan syntyjuuret:
työvoiman tarjonnan ja kysynnän mekanis-
mit, palkkatyöväestön sisäinen koostumus,
sekä eri ryhmien paikat työmarkkinoiden
muotoutumisprosessissa. Edelleen Heikki-
nen analysoi palkkakehitystä sekä eri ryhmiä
keskenään vertaillen, niiden sisäisiä proses-
seja analysoiden ja kehitystä kansainväli-
sestä näkökulmasta tutkaillen.

Suomalaista taloushistoriallista tutkimus-
ta seuranneelle Heikkisen tutkimusaineistot
ovat suhteellisen tuttuja, hän nojaa paljolti
Talous- ja sosiaalihistorian laitoksella ja
Suomen Pankin kasvututkimus-hankkeessa
tehtyihin analyyseihin, joita on moninaisissa
sarjoissa ja yhteyksissä aiemminkin julkais-
tu. Tutkimuksen merkittävin uutuus on näi-
den aineistojen yhteen sitominen ja syste-
maattinen tilastollinen analysointi. Tavallaan
kaikki tämä oli jo tiedossa, mutta nyt se on
vielä laskettu ja tilastollisesti todistettu.

Heikkisen väitöskirja antaa työväen
tutkimuksesta kiinnostuneille paljon aineis-
toa: eri työläisryhmien ominaispiirteet, palk-
katasojen ja niihin vaikuttaneiden tekijöiden
analyysit eri tuotannon aloilla, palkkaerojen
ja reaalipalkkakehityslaskelmat sekä kulu-
tusanalyysit tulevat varmasti muodosta-
maan lujan perustan tuleville tutkimuksille.
Erityisen hyödyllisenä pidän laajaa liiteosaa,
jolle tulee olemaan varmasti monenlaista
käyttöä sosiaali- ja taloushistoriallisessa
tutkimuksessa.

Taloushistorian teoriamuodostuksen nä-
kökulmasta Heikkisen tulokset ovat taval-
laan odotetut: Suomen kehitys ei vahvista
tiukkoja teorioita, vaan  - kuten suomalainen
historiantutkimus - kerää eklektikon lailla
itseensä erilaisia heikompia ja vahvempia
piirteitä useammastakin teoriasta. Heikkisen

Palkkatyöyhteiskun-
nan synty -
tilastollinen esitys
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kontribuutio “Suomi ja mallit” keskusteluun
lienee tarkoitettu lähinnä kansainvälisen
taloushistorioitsijayhteisön  käyttöön, mistä
kyseinen yhteisö varmastikin tulee olemaan
kiitollinen ja onnellinen. Oikein komeasti
Heikkinen ampuu alas teorian Suomessa
1800-luvulla vallinneesta työvoiman rajatto-
masta tarjonnasta. Yleensä Heikkinen on
polemiikeissaan kiitettävän samaa mieltä
Talous- ja sosiaalihistorian laitoksella työs-
kentelevien kollegojensa kanssa, mikä
varmastikin kertoo heidän olevan (kaikki
yhdessä ja kukin erikseen?) oikeassa.
Minulle ei kuitenkaan oikein selvinnyt kuka
on eri mieltä. Tässä suhteessa Heikkisen
polemiikki muistuttaa hänen kollegansa
Matti Peltosen “ristiretkeä” ns. metsäsektori-
selitystä vastaan.

Heikkisen aineistojen valossa näyttää
selvältä, että palkkatyöläistymiskehityksessä
on ollut erilaisia vaiheita, tie moderniin
kaupallis-teolliseen yhteiskuntaan ei ollut
mikään Nevski Prospekt. Moderni palkka-
työläinen syntyi varsinaisesti 1880-luvulla,
mutta nimenomaan 1890-luku näyttäytyy
murroskautena, jonka jälkeen elintaso
selkeästi nousee ja eri työläisryhmien väliset
palkkaerot kutistuvat. Työmarkkinat ikään
kuin modernisoituvat mm. suhdannetyöttö-
myyskriisin sekä toisaalta siirtolaisuuden
aiheuttaman työvoiman tarjonnan supistumi-
sen myötä. Myös alueelliset erot ja maa-
seudun ja kaupunkien työväestön erot alka-
vat kaventua, millä Heikkinen näkee olevan
yhteytensä kansantalouden kokonaiskehi-
tykseen, ennen kaikkea tuotannon pääoma-
valtaistumiseen ja maatalouden kapitali-
soitumiseen.  Yhtenäinen kansantalous al-
kaa muovautua.

Sakari Heikkisen väitöskirja täsmentää,
tarkentaa ja jäsentää sitä tietoa mikä aiem-
min on ollut hajallaan. Tarjolla on tuhti fakta-
paketti täynnään käyttökelpoiseen tilastolli-
seen muotoon puserrettua tietoa. Kirja on
siis tutkimuksen kannalta erinomaisen hyö-
dyllinen ja kiitoksen arvoinen. Olen samaa
mieltä kuin Heikkinen, makrotason “ohuita”
kuvauksia tarvitaan siinä missä mikrotason
“tiheää kirjaustakin”. Eikä Heikkisen tutki-

mus suinkaan “ohutta” ole, ainakaan
tasoltaan.

Panu Pulma
Helsinki

Teräs Kari: Paikallisten työmarkkina-
suhteiden kausi. Ammattiyhdistykset ja
työsuhteiden säätely Turussa 1880-
luvulta 1950-luvulle. Turun työväenliik-
keen historia I osa. Turun maakuntamu-
seo. Turku 1995, 574 s.

Loppusyksystä 1996 jakeluun tullut Kari
Teräksen lähes 600-sivuinen järkäle Turun
työmarkkinasuhteista 1880-luvulta 1950-lu-
vulle avaa uutta näkökulmaa myös kansal-
lisen tason työmarkkinasuhteiden histori-

Turun työmarkkina-
suhteet
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aan. Keskeinen tutkimusongelma teoksessa
on miten työmarkkinajärjestelmä toimi en-
nen valtakunnallisten työehtosopimusten
läpimurtoa ja läpimurron aikana. Työsuhteen
ehtojen paikallisen määräytymisen vaihees-
ta pyritään myös selvittämään “kuinka paljon
ja millä tavalla kansallinen oli läsnä näissä
suhteissa”. Työmarkkinasuhteita tarkastel-
laan työntekijöiden kollektiivisen toiminnan
ja ammatillisen organisoitumisen kautta.
Ammatillisista järjestöistä tutkimus on koh-
distettu pääasiassa työväenliikkeen yhtey-
dessä toimineisiin järjestöihin.

Tutkimus on vankasti dokumentoitu ja
lähdeviitteet sisältävät myös runsaasti
lisäinformaatiota. Kirjan kuvitus on runsas ja
kuvatekstit ovat informatiivisia. Tekijä on
myös laatinut keskeisistä kysymyksistä
havainnollisia tiivistelmiä talukoiden muo-
toon. Tutkimuksessa on käytetty myös työn-
antajajärjestöjen aineistoa, jota Turun tapa-
uksessa on monista paikallisista työnantaji-
en yhdistyksistä. Tutkimuskauden loppua
kohden tarkastelu ohenee, ja vanhan työ-
väenliikkeen aika kattaa itse tekstiosasta
noin kuusikymmentä prosenttia. Siitä huoli-
matta esimerkiksi 1940-luvun jälkimmäisen
puolen siirtymäkaudesta kirjassa on antoi-
saa paikallistason toiminnan tarkastelua.

Paikallisten työmarkkinasuhteiden kan-
nalta merkittävä on tutkijan havainto, että
ammattiosastojen paikallinen yhteistoiminta
ei missään vaiheessa saavuttanut työ-
markkinapoliittisesti merkittävää iskuvoimaa.
Osastot tukeutuivat jo 1890-luvun lopulta
lähtien valtakunnallisiin omien alojensa liit-
toihin, sikäli kuin tukeutuivat. Työväenyhdis-
tys kuitenkin kokosi piiriinsä lähes kaikki
kaupungin ammattiyhdistykset, vaikka se
pitikin ammattiyhdistysliikettä toisarvoisena.
Käytännössä Turun työväenyhdistys muut-
tui 1890-luvulla ammattiosastojen katto-
organisaatioksi; ammattiosastojen jäsenten
osuus yhdistyksen jäsenistä nousi vuodesta
1895 vuoteen 1905 70 prosentista 94 pro-
senttiin. Tutkija toteaa, että osastojen ko-
koontuminen työväenyhdistyksen tiloissa
vahvisti myös työväen yhteisöllisyyttä.
Varsinkin heikon järjestäytymisen oloissa

työväenyhteisön toiminta olikin ensiarvoisen
tärkeä tekijä palkkaliikkeitten aikana.

Vuoden 1906 sosialidemokraattisen puo-
lueen puoluekokouksen jälkeen työväenyh-
distys muuttui lähinnä työväentaloa hoi-
tavaksi taloudelliseksi yhdistykseksi, joka
koostui edelleen pääosin ammattiosastoista.
Osastot olivat myös puolueen kunnallisjär-
jestön perusorganisaationa, mutta niiden
kokouksissa käsiteltiin vain vähän poliittisia
kysymyksiä.

Työnantajien paikallinen järjestäytymi-
nen lähti liikkeelle 1898 konfliktien kautta
räätälin, maalarin ja puusepän työaloilla.
Käsityö- ja rakennusalalla työmarkkina-
intressit organisoituivat paikallisesti melko
laajasti, mutta kiistattomasti kumpikaan
osapuoli ei kenttäänsä kyennyt edustamaan.
Teräs toteaa, että ammattiyhdistystoimintaa
Turussa hallitsivat suurehkojen käsityö-
verstaiden työntekijät poikkeuksellisen pit-
kään. Kaupunki olikin merkittävä käsityö-
keskus. Tehdastuotannon uhatessa useim-
pien käsityöalojen kannattavuutta ammatti-
taitoisten käsityöläisten ammattiyhdistystoi-
minta oli suurelta osin protektionistista ja
puolustavaa.

Vuoden 1905 suurlakon jälkeen tehdas-
työläiset perustivat useita ammattiosastoja,
mutta heidän järjestäytymisensä oli hapa-
roivampaa kuin käsityöläisten, joiden am-
mattiyhdistystoiminnan mukaan myös teolli-
suuden työntekijät järjestäytyivät. Työehto-
sopimukset yleistyivät suurlakon jälkeen
uusille aloille, mutta varsinaisessa tehdas-
teollisuudessa ne jäivät kapungissa harvinai-
siksi. Tehtaat eivät allekirjoittaneet edes
koko kaupungissa voimassa olleita ammatti-
taitoisten sopimuksia.

Metallityönantajien kääntyminen sopimus-
periaatetta vastaan tammikuussa 1909
näyttää saaneen merkittävän impulssin alan
valtakunnallisen työnantajaliiton kanssa yh-
teistoiminnassa olleelta Turun työnantajain
yhdistykseltä, joka vastusti ehdottomasti
pariteettisia neuvottelu- ja sopimussuhteita.
Varsinkin suurissa turkulaisissa metalli-
yrityksissä oli pääasiassa suomenkielisiä
työntekijöitä vastassa kovaa työsuhdelinjaa
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edustanut paikallisesti järjestäytynyt ruotsin-
kielinen työnantaja. Sopimuksiin pohjau-
tuneen työmarkkinapolitiikan katkeaminen
vuoden 1909 metallin työtaistelun aikoihin oli
Turussa jyrkkä ja ulottui käsityö- ja raken-
nusaloillekin.

Jyrkkä oli sitten myös vuoden 1917
käänne. Ammattiyhdistysliike esiintyi ensim-
mäisen kerran yhtenäisenä voimatekijänä.
Aputyöntekijöiden osuus tehdasammatti-
osastoissa kasvoi ja osastojen toiminta-
malliksi muodostui omatoiminen, syndi-
kalistishenkinen aktiivisuus alhaalta työpai-
koilta käsin. Palkkaliikkeissä työväen tilapäi-
set organisaatiot ja ammattiosastot toimivat
rinta rinnan ja lomittain. Vanha työpaikkojen
ei-järjestäytyneen toiminnan perinne muuttui
eräänlaiseksi oppositioasenteeksi ammatti-
yhdistysliikkeen  sisällä. Oppositioasenne
liittojohtoa kohtaan ja paikallisuuden koros-
taminen tuli yhdeksi turkulaisen ay-liikkeen
ominaispiirteeksi etenkin suurilla metalliteol-
lisuuden työpaikoilla.

Kansalaissodassa Turun metalliammatti-
osastojen menetykset  olivat suurimmat kuin
millään muulla metalliteollisuuspaikkakun-
nalla. Kansalaissodan jälkeen vasemmisto-
sosialistit kytkeytyivät vuoden 1917 vasem-
mistolaiseen aktionistiseen linjaan. Turun
ay-liikkeessä oli jo 1920-luvun vaihteesta
selvä vasemmistohegemonia; ammattiyh-
distysliike puolestaan koettiin vanhan yhte-
näisen työväenliikkeen tradition jatkajaksi.
Vaikka turkulaiseen ay-liikkeeseen siirtyi
kansalaissotaa edeltäneeltä ajalta syndi-
kalistishenkistä perinnettä, se ei ideologises-
ti kuitenkaan ollut syndikalistista, vaan tu-
keutui keskitetyn ammattiyhdistysliikkeen
toimintamalleihin. Metallityöväen ammatti-
osaston aloitteesta jo 1920 perustettu
ammattiosastojen keskusneuvosto oli aina
lakkauttamiseensa saakka kommunistien
johtama. Vaikka se ei saanutkaan otetta
perusjärjestöjen käsissä olevasta palkkapo-
litiikasta, keskusneuvoston kautta voitiin
vedota suoraan ay-kenttään ohi osastojen.

Turussa SAJ:n organisaatiouudistuksen
mukaiset teollisuusneuvostot olivat 1920 -
luvulla osa vasemmistolaista ay-politiikkaa.

Uudistus merkitsi vajavaisestikin toteutettu-
na toiminnallisen painopisteen siirtymistä
työpaikoille ja paikallisen ay-liikkeen osittais-
ta yhtenäistymistä teollisuusliittoperiaatteen
mukaan.

Turussa työehtosopimus oli 1920-luvun
lopulla tehdasteollisuutta lukuunottamatta
vallitseva työmarkkinasuhteiden muoto. Tu-
run palkkaliikkeistä alkunsa saaneen vuoden
1927 suuren metallisulun jälkeen paikalliset
metallityönantajatkin kuitenkin tunnustivat
teollisuusneuvoston alaiset työpaikkajärjestöt
työntekijöiden edustajiksi ja myöntyivät
kollektiivisiin palkankorotuksiin torjuen kui-
tenkin edelleen sopimukset ja solidaarisen
palkkalinjan.

Vasemmistolaisten tulo sak:laiseen ay-
liikkeeseen tapahtui 1930-luvulla Turussa
tunnetusti hitaasti. Vanhempi kommunisti-
nen puolueväki suhtautui nuorisoliittolaisia
kankeammin uusiin järjestöihin liittymiseen.
Suuntaa näyttävällä Crichton-Vulcanilla uusi
ammattiosasto kokosi vasemmistolaisia
hitaasti riveihinsä. Vuosikymmenen lopulla
suurimmat ammattiosastot olivat kaupungis-
sa kuitenkin siirtyneet tai siirtymässä vasem-
mistolaisten käsiin. Sosialidemokraatit hallit-
sivat kuitenkin ammatillista paikallisjärjestöä
pienten ammattiosastojen avulla. Vasem-
mistolainen ay-oppositio suuntautui varsin-
kin SAK:n ja liittojen sosialidemokraattista
johtoa vastaan; turkulaiset olivat opposition
linjanvetäjinä SAK:n vuosien 1937 ja 1940
edustajakokouksissa.

Kommunistien johtamat vasemmistolai-
set mittauttivat välirauhan aikana ammatilli-
sessa paikallisjärjestössä kannatuksensa
tavoitellen johtoasemaa. Voimasuhteet oli-
vat melko tasaiset, mutta johto säilyi sosiali-
demokraateilla. Kommunistit  ajautuivat jäl-
leen tavallaan järjestöjen ulkopuoliseen
oppositioon.

Kaupungin vahvojen kutoma- ja elintarvi-
keteollisuuden työpaikkojen työväki vakiin-
nutti ay-toimintansa vasta 1930-luvun lopul-
la. Kommunisteilla ja muilla vasemmistolai-
silla oli hyvät yhteydet naisvaltaisiin teolli-
suuden työpaikkoihin mm. paikallisjärjestön
naisjaoston kautta.
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Talouslama nollasi paikalliset sopimus-
suhteet niin, että lamavuosien yli jatkui joten
kuten vain neljän alan sopimussuhteet.
1930-luvun puolivälistä lisääntyneiden palkka-
liikkeiden keskeinen vaatimus olikin jälleen
työehtosopimuksen solmiminen. Sopimus-
suhteita saatiinkin, mutta tehdasteollisuu-
dessa sopimuksia oli turha edes esittääkään.
Työnantajapuoli käytti palkkalupausta työ-
ehtosopimuslain ulkopuolelle asettuvana
palkkojen kollektiivisen järjestämisen muo-
tona. Palkkasopimusten avulla työnantaja
tavoitteli ainakin säännösten soveltamispiirin
kaventamista työehtosopimuksiin verrattu-
na, mutta 1930-luvun lopulla sopimusten
säännöstämispiiri alkoi laajeta. Turun maala-
rien vuoden 1938 lakossa riidan keskeisenä
aiheena oli sopimuksen nimi; sovintolauta-
kunta ratkaisi riidan kirjaamalla sisällöllisesti
laajentuneen sopimuksen nimeksi palkkaso-
pimus.

Ammattiosastot toimivat palkkaliikkeissä
keskitetymmin ja maltillisemmin ja osapuolet
osoittivat kykyä ja halua ratkaista sovinnolli-
sesti työehtokysymyksiä. Metalli-, rakennus-
ja puutyöaloille keskittyneet työtaistelut kos-
kettivat vain osaa työntekijöistä. 1930-luvun
suuret työtaistelut jättivät kuitenkin lujan
jäljen työväenyhteisön kollektiiviseen muis-
tiin. SAK:ta kohtaan tunnettu luottamus li-
sääntyi järjestön tukiessa vuoden 1937
metallilakkoa, joka oli sen historian ensim-
mäinen suuri työtaistelu. Lakkoon osallistu-
neiden viiden suuren helsinkiläisen ja turku-
laisen  metallitehtaan kevään 1938 palkka-
liike ratkaistiin liittojen välisissä neuvotteluis-
sa. Työmarkkinoilla ilmeni pyrkimystä työ-
ehtojen valtakunnallisen tason sääntelyyn,
koska varsinkaan suurilla tehtailla ei päästy
eteenpäin pelkästään paikallisin neuvotte-
luin. Koska tehdasteollisuudessa ei ollut
mahdollisuuksia sopimussuhteisiin, aloite
pysyi suurilla työpaikoilla. Liitot selvittelivät
paikallisen tason palkkaliikkeitä ja pyrkivät
korostamaan kontrolliaan. Ay-liikkeen joh-
don toisaalta ja toisaalta Crichton-Vulcanin
vasemmistolais-johtoisen työhuonekunnan
ja turkulaisen metalliammattiosaston väliset
suhteet ajautuivatkin vuoden 1939 pitkässä

lakossa ja välirauhanajan palkkaliikkeessä
jyrkkään vastakkainasetteluun. Varsinaises-
ti uutta kirjoittaja ei pysty esittämään siitä
oliko metalliliiton oheen muodostumassa
kommunistijohtoinen rinnakkaisorganisaatio.
Sotasäännöstelyn aikainen keskitetty palk-
kapolitiikan hoito vahvisti edelleen paikallis-
tason tyytymättömyyden suuntautumista
ammattiliiton johtoon.

Sodan jälkeen “ammattiyhdistykset tuli-
vat lopulta paraatimarssia tehtaiden porttien
sisäpuolelle”, ja valtakunnalliset työehtoso-
pimukset tuntuivat työnantajista “suorastaan
pelastukselta”. Kommunistit miehittivät Tu-
russa heti suurimpien työpaikkojen pääluot-
tamusmiesten tehtävät. Suurimmilla tehtailla
pääluottamusmiehet alkoivat vuodesta 1946
lähtien olla kokonaan omasta työstään
vapautettuja, joiden ansionmenetyksen työn-
antaja korvasi ja osoitti toimitilat. Ammatillis-
ten järjestöjen palveluksessa oli 1948 kau-
pungissa kaikkiaan kaksitoista toimitsijaa,
joista metalliliiton Turun piirissä kaksi ja
ammattiosasto 41:llä samoin kaksi.

Valtakunnallisten työehtosopimusten
läpimurrossa sodan jälkeen paikallisia sopi-
muksia käytettiin aineistona sopimustekstien
laatimisessa ja sopimusneuvotteluihin kut-
suttiin myös tärkempien ammattiosastojen
edustajia. Työmarkkinasuhteissa oli 1940-
luvun jälkimmäisellä puoliskolla valtava
julkistamisen ja virallistamisen prosessi, joka
toi päivänvaloon monia paikallisia ja työ-
paikkakohtaisia saavutuksia ja hiljaisesti
hyväksyttyjä käytäntöjä. Varsinkin tehdas-
teollisuudessa tuotettiin paljon eritasoisia
sopimuksiksi luokiteltavia asiakirjoja. Aikai-
semmin sopimisen vastaista politiikkaa aja-
neen Crichton-Vulcanin johto vuorineuvos
Allan Staffansin johdolla neuvotteli 67
luottamusmiehen kanssa suuressa neuvot-
telussa sovellutuspöytäkirjan, jolla selvästi
ylitettiin liittojen välisen sopimuksen puitteet.

Turun ay-liikkeessä kommunistit ja kan-
sandemokraatit saavuttivat heti sodan jäl-
keen selkeästi hegemonistisen aseman.
Luokkataisteluperinteen jatkajina esiintyneet
kommunistit saivat 1945 kannattajikseen
turkulaisilla työpaikoilla sotien välisenä
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aikana runsaasti esiintyneen vasemmistolai-
sen potentiaalin, johon kumpikaan poliittinen
suunta ei silloin ollut saanut täysin pitävää
otetta. Sosialidemokraattien keskusjärjes-
tössä ja monissa liitoissa säilyttämä johto-
asema alkoi tuntua 1940-luvun lopulta jo
turkulaisissakin työpaikoissa ja silloin mm.
satamassa kommunistit syrjäytettiin.

SKP:n paikallinen johto asettui alkusyk-
systä 1947 laajan paikallisen korpilakko-
liikehdinnän johtoon; lakkoja Turussa oli sil-
loin 59 ja niihin osallistui yli 15.000 työn-
tekijää kun edeltävät vuodet paikallisilla
työmarkkinoilla olivat itse asiassa olleet
varsin rauhalliset. Lokalistisen toiminnan
perinne joutui Turussa 1940 -luvun taittees-
sa puoluepoliittisiin asetelmiin ja ristiriitaan
keskitetyn ay-toiminnan kanssa.

Aarne Mattila
Helsinki

Työmarkkinasuhteiden murroksen
periodisoinnin ja luonteen uudelleen arvioi-
minen on ollut yhtenä keskeisenä tutkimus-
kohteena. Toisena tutkimuksen painopiste-
alueena ovat työehtosopimustoiminnan läpi-
murron seuraukset, jotka eivät taanneetkaan
työmarkkinarauhaa vaan päivastoin lisäsivät
työmarkkinalevottomuutta. Työmarkkina-
suhteiden toimintatavat ja sopimuskäytännöt
olivat vasta muotoutumassa. Työntekijän
kannalta myös luottamusmiesjärjestelmä oli
mullistava: heillä oli ensimmäistä kertaa
oma, valittu edustaja työpaikoilla. Myös
valtiovallan merkitys työmarkkinoilla kasvoi.

Bergholm muodostaa elävän kuvan
kuljetusalan monitasoisista ja sekavista
työmarkkinasuhteista, joissa ammattiyhdis-
tyksen oma dynamiikka - ammattiliittojen ja
jäsenten suhteet, suhteet muihin liittoihin ja
valtiovaltaan - korostuu puoluepolitiikkaa
korostavan tulkinnan sijaan. Puoluepolitiikka
ei ollut niin keskeinen vaikuttaja ammattiliit-
tojen ratkaisuihin ja linjanvetoihin kun aikai-
semmassa suomalaisen poliittisen historian
tutkimuksessa on annettu ymmärtää. Suo-

Työmarkkinasuh-
teiden sumeaa
logiikkaa

Tapio Bergholm: Ammattiliiton nousu ja
tuho. Kuljetusalan ammattiyhdistystoi-
minta ja työmarkkinasuhteiden murros
1944-1949.  Bibliotheca Historica 19.
Työpoliittinen tutkimus 166. Suomen
Historiallinen Seura ja Työministeriö.
Helsinki 1977, 420 s.

Tapio Bergholm on kalunnut perusteellisesti
palasen suomalaista työmarkkinahistoriaa
väitöskirjallaan Suomen Kuljetustyöntekijäin
Liiton (SKL) jatkosodan jälkeisen murros-
kauden toiminnasta. Tutkimuksessa tarkas-
tellaan yleisemmin myös ammatillisen järjes-
tötoiminnan suhdetta työehtosopimus-
toimintaan, palkkaliikkeisiin ja lakkoihin.
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men Kommunistinen Puoluekin näyttäytyy
tutkimuksessa enemmänkin perävaununa
kuin majakkana. Tulkinnassaan työmarkkina-
suhteista Bergholm kallistuu angloamerikka-
laisen tradition kannalle: ammattiyhdistyk-
sen omien ratkaisujen merkitysten korosta-
miseen, johon perustuu kirjassa  esitetty uusi
tulkinta mm. SKP:n roolista ammattiyhdis-
tysliikkeessä. Tapio Bergholmin väitöskirja
asettuu siihen ammattiliittotutkimuksen pe-
rinteeseen, joka painottaa erityisesti ammat-
tiliittojen taloudellista merkitystä ja näkee
ammattiliittojen toiminnan riippuvaisena ta-
loudellisista ja poliittisista edellytyksistä,
jotka puolestaan säätelevät työntekijän ja
työnantajan välisiä suhteita.

Vuodet 1944-1947 olivat suotuisia SKL:n
ja ammattiyhdistysliikkeen toiminnalle yleen-
sä. Liitolla oli vetovoimaa: jäsenmäärä kas-
voi vuoden 1943 1.444:stä 24.000:n vuoteen
1947 mennessä, joka osaksi johtui sen
suorastaan hyökkäävästä suhtautumisesta
jäsenhankintaan.

SKL:n jäsenistö koostui pääasiassa
satamatyöläisistä, automiehistä ja ajureista.
Taloudelliset suhteet Suomessakin, siis
muutokset vähittäiskauppahinnoissa, palkois-
sa sekä työllisyydessä vaikuttavat ammatti-
yhdistystoiminnan tehokkuuteen ja aktiivi-
suuteen. Sen sijaan työläisten ideologinen
sitoutuminen ja kuuluminen ammattiyhdis-
tysliikkeeseen luokkataistelun vuoksi on
talouden merkitystä korostavissa teorioissa
todettu heikoksi. Myös Bergholm osoittaa,
että työläiset eivät olleet järjestöissä tahdot-
tomia pelinappuloita, vaan etsivät aktiivisesti
ammattiliittoa, joka kykeni tehokkaimpaan
edunvalvontaan (=parhaisiin työehto-
sopimuksiin). Säännöstelytalous kytki hinnat
ja palkat yhteen; siksi kirjoittaja näkee  pula-
kauden ja erityisesti palkkasäännöstelyn
merkityksen työmarkkinoiden muotoutumi-
sessa tärkeinä. Pula-aika ja säännöstely-
talous vaikuttivat ammattiyhdistystoimintaan
monin tavoin. Kun elintarvike- ja vaate-
annokset olivat usein kytkettyinä ammattei-
hin, muodostui ammattiliitoista työläisten
hankintakiintiöitä kasvattamaan pyrkiviä
elimiä. Säännöstelyn oloissa työnantajat

olivat jopa lakkojen kannalla, jos niiden
avulla pystyttiin nostamaan hintoja.

Kirjoittaja antaa suuren merkityksen
suomalaisen palkkanormiston synnylle vuon-
na 1945. Päätös on tutkijan mukaan sivuu-
tettu aikaisemmassa historiantutkimukses-
sa liian kevyesti. Vuoden 1945 palkkapäätös
määritteli nyt ensimmäisen kerran Suomes-
sa normaalipalkat eli ohjetuntipalkat, koska
hallinnollisella päätöksellä yritettiin luoda
perusteet “eriarvoisista töistä” maksettavista
tuntipalkoista. Lisäksi palkkasäännöstely ja
syntyneet sopimukset tekivät palkat julki-
siksi. Siten se kytki eri alojen palkkakehi-
tyksen yhteen. Mielenkiintoista tässä palk-
kanormistossa on mm. se että naisille
määriteltiin alemmat ohjetuntipalkat - nyt
valtion päätöksellä! Palkkapäätös velvoitti
nyt työmarkkinaosapuolet ryhtymään palk-
kaneuvotteluihin.

Puoluepoliittinen valtataistelu SKL:n kom-
munistien ja SDP:n kannattajien välillä kiihtyi
vuoteen 1946 mennessä. Sosialidemokraa-
tit tunsivat olonsa syrjityksi kommunisti-
johtoisessa liitossa. Ristiriidan siemen piili jo
tarkastelujakson alussa SKL:n järjestö-
rakenteessa siinä, että satamatyöläiset oli-
vat kommunisteja ja automiehet sosiali-
demokraatteja.Vaikka automiehiä oli enem-
män kuin satamatyöläisiä, oli SKL kommu-
nistien hallussa. Lisäksi oman erityispiirteensä
automiesten järjestäytymiseen toi se, että
yrittäjyyden ja palkkatyöläisyyden välinen
raja oli epäselvä. Lisäksi autoalalla oli työt-
tömyyttä, jonka seurauksena palkat laskivat,
kun taas ahtausalalla oli sodan jälkeen työ-
voimapula. Tämä toi jännitteitä SKL:n sisäl-
le.

Bergholmin tutkimusta ei todellakaan voi
pitää opaskirjana siihen, miten hankitaan
ystäviä, rahaa ja vaikutusvaltaa, ennemmin-
kin miten hankitaan katteetonta itsevarmuut-
ta, vaikeuksia ja vihollisia. Näillä sanoilla
kirjoittaja osuvasti kuvaa ratkaisevaa kään-
nettä SKL:n kehityksessä vuonna 1947. Kun
linnarauha läheni loppuaan, työntekijä-
ryhmät alkoivat vaatia palkankorotuksia.
Palkansaajat olivat jakautuneet urakka-
palkollisiin ja aikapalkkaisiin. Aikapalkkaiset
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autoalan työntekijät olivat tyytymättömiä
palkkoihinsa ja aloittivat voimakkaat palkan-
korotusvaatimukset. Automiehet olivat tyyty-
mättömiä myös SKL:n edunvalvontaan sekä
puolue- että palkkapoliittisista syistä. Sosia-
lidemokraattinen suuntaus ja erillisen auto-
alan ammattiliiton kannatus yhdistyi useissa
osastoissa. Erityisesti jo pitkään piillyt ris-
tiriita, poliittisen vähemmistön ja ammatti-
kuntaisen eriytymisen päällekkäisyys oli
SKL:n yhtenäisyyden kannalta uhkaavaa.
Myös satamatyöläisten keskuudessa oltiin
tyytymättömiä palkkoihin. Palkkasäännöstely
repesi ja hajautetut neuvottelut satamissa
johtivat palkkakiistoihin ja korpilakkoihin.

SKL:n ongelmat palkkaneuvotteluissa
olivat periaatekysymyksiä. He myös mielel-
lään korostivat joustamattomuutta ja itsenäi-
syyttä työehtosopimusasioissa, jonka seu-
rauksena  sen suhteet tulehtuivat sekä työn-
antajiin, SDP:hen, SAK:hon että omiin jäse-
niin. SKP:n rooli autoliikenteen palkka-
liikehdinnässä osoitti työmarkkinakehityksen
vaikuttamisen puolueeseen eikä päinvas-
toin.  Bergholmin mukaan kuljetusalan vuo-
den 1947 palkkaliikkeestä on vaikea löytää
keskitettyä ohjailua SKP:n tai SKL:n taholta.
Hän korostaa työmarkkinoiden olleen itsenäi-
sempiä ja samalla kehitykseltään sekavampia
kuin aikaisempi tutkimus on antanut ymmär-
tää. Erityisesti SKP:n suhtautuminen lakkoi-
hin oli epäselvää ja sen suhde ammattiyhdis-
tysliikkeeseen ongelmallinen.

Lyhyesti, SKP:n strategian perusongel-
mana oli vuosina 1944-1948 jäsenistön
toiveiden ja hallitustyöskentelyn arjen yhdis-
täminen. Työmarkkinasuhteiden “sumeaa
logiikkaa” kuvasti  se, että kommunistit olivat
välillä yhteistyössä työnantajien kanssa ja
työnantajat puolestaan saattoivat sään-
nöstelytalouden vuoksi jopa lietsoa lakkoja.
Satamissa SKP oli tukenut työläisten
lakkoja, mutta ei autoalalla. Työväenpuoluei-
den välinen jännite kasvoi ja vasemmisto-
puolueiden väliset kiistat olivat ammattiyh-
distyksen selvin piirre tarkastelujakson lop-
puun saakka.

Suhteiden heikkeneminen muihin liittoihin,
järjestöllinen hajaannus ja SKP:n oppositi-

oon joutuminen heikensivät SKL:n asemia.
Vuoden 1949 lakkoaalto oli viimeinen pisara
SAK:n  sosialidemokraateille.  SAK:n työ-
valiokunta ei ollut antanut lakkolupaa, mutta
SKL päätti itse työtaisteluun ryhtymisestä.
Sosialidemokraatit halusivat lyödä kommu-
nistit ja hallitus, SAK ja työnantajat olivat
heidän tukenaan. Vuoden 1948 eduskunta-
vaaleissa sosialidemokraatit olivat lähes
liittoutuneet  porvarillisten puolueiden kans-
sa lyödäkseen kommunistit. SKP:n käynnis-
tämä lakkoliikehdintä, johon SKL lähti
mukaan, koitui sen tuhoksi.

Tapio Bergholmin mukaan SKL ei
suinkaan tuhoutunut työnantajapuolen ky-
vykkyyden vuoksi, vaan oman heikkoutensa
vuoksi, mikä johtui jäsenpohjan epä-
vakaudesta ja edunvalvonnan aiheuttamista
ristiriidoista palkkasäännöstelyn oloissa.

Seuratessa SKL:n nousua ja (t)uhoa on
pakko käyttää kulunutta vertausta Rooman
valtakunnan samaan kohtaloon. Liitto laajeni
liian suureksi; se hankki riveihinsä liikaa
keskenään erilaisia ryhmiä joiden etu-
tavoitteita oli vaikea yhdistää. SKL laajeni
todelliseksi konglomeraatiksi ohi ammatti-
kunta- ja teollisuusliittoperiaatteen, mikä
närkästytti sekä työnantajia että muita
ammattiliittoja. Laaja edunvalvontatyö rasitti
SKL:n johtoa ja liittorajakiistat johtivat sen
selkkauksiin muiden ammattiliittojen kanssa.
Erityisesti autoalan  työt ja satamatyöt olivat
luonteeltaan erilaisia ja lisäksi työntekijät
olivat puolueuskollisuudessaan vastakkain:
satamamiehet- ja naiset olivat pääasiassa
kommunisteja, kun taas automiesten
ammattiosastot oli miehitetty sosialidemo-
kraateilla. Automiehet olivat tyytymättömiä
kommunistisen SKL:n toimintaan ja herät-
telivät erohaluja.  Puolue- ja työmarkkinapo-
liittinen tyytymättömyys olivat syynä auto-
miesten eroamiseen SKL:sta ja oman
ammattiliiton perustamiseen vuonna 1948.

Epäyhtenäiset sopimusmääräykset loi-
vat SKL:n sisälle jännitteitä ja työllistivät
kohtuuttomasti sen työntekijöitä. Lisäksi
ammattiyhdistystoiminnan kannalta heikko
lenkki piili itse jäsenistössä: kuljetusalan
työntekijöiden perinteinen riippumattomuut-
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ta korostava kulttuuri ei juuri suosinut
järjestöuskollisuutta eikä asioiden ajamista
neuvottelupöydissä. Erityisesti satamamiehet
pitivät parempana asioiden sopimista
rehellisellä tappelulla. Kyllä voima aina järjen
voittaa- meiningillä oli totuttu hoitamaan
asiat “satamien poikamiesten” keskuudes-
sa. Poikamieskulttuuria, ammatin tilapäistä
luonnetta ja siitä johtuvaa jäsenvuotoa on
pidetty vakaiden järjestöjen muodostumisen
esteenä. Kuitenkin esimerkiksi Suomen
Merimies-Unioni on Wällärin ajoista lähtien
ollut järjestönä suhteellisen vahva merten
poikamieskulttuurista huolimatta. Miesten
yhteenkuuluvaisuutta ja (keskinäistä) soli-
daarisuutta voidaankin pitää vahvana valtti-
na esim. lakkotilanteissa.

Paatuneimmankin feministin sydäntä
varmasti lämmittää sukupuolirakenteiden
ottaminen osaksi tutkimuskenttää, koska ne
valitettavan usein sivuutetaan tämäntyyp-
pisessä tutkimuksessa. Bergholm pyrkii
myös selittämään työmarkkinakehityksen
kytkeytymistä sukupuolijärjestelmään. Mas-
kuliinisuuden kritiikki järjestötoiminnan selit-
täjänä jää kuitenkin valitettavan ohueksi.
Kirjan sosiaalihistoriallinen osuus selvittää
kuljetustyöntekijöiden elinoloja ja alan am-
mattiryhmien erityispiirteitä. Bergholmin tul-
kinta satamayhteisöstä kovaa miehisyyttä
korostavana työkulttuurina oli erittäin mie-
lenkiintoinen ja kestäisi varmasti syvem-
mänkin analyysin. Satamajätkien ja rekka-
miesten työkulttuuri avautuu lukijalle aivan
uudella tavalla. Tekijä ei kuitenkaan juuri
kritisoi ammattiliittojen naissyrjintää eikä
ammattiliittoja nimenomaan miesten etujen
ajajina, vaikka tilaisuus siihen olisi ollut.
Bergholm ei myöskään kerro SKL:n kantaa
ns. suojelulakeihin. Vaikka naisia oli SKL:n
riveissä enimmillään 21 prosenttia, sukupuoli-
sidonnaisiin palkkoihin SKL:n sisällä ei juuri
puututtu, vaikka niiden välistä eroa yritettiin
markkamääräisesti pienentää. Siinä mieles-
sä SKL oli nimenomaan miesten palkkaliike.
Hän väittää miesten johtaman SKL:n olleen
jopa innokkaan sukupuolten välisen tasa-
arvon kannattajan ja sivuuttaa feministisen
tutkimuksen varsin toisenlaiset arviot yhdellä

lähdeviitteellä. Ammattiyhdistystoiminnan ja
sukupuolijärjestelmän suhteet jäävät tässä
tutkimuksessa lupauksista huolimatta arme-
liaasti peittoon. Ammattiliittoja voisi myös
tarkastella sukupuolijärjestelmää (=patri-
arkaattia) ja epätasa-arvoisuutta ylläpitävinä
instituutioina. Pääsy vallan lähteille ei ole
vain luokka- vaan myös sukupuolikysymys.

Tapio Bergholmin tutkimus on ensisijai-
sesti työväenliikkeen organisaatioiden ja
politiikan historiaa- mutta myös työväestön
talous -ja sosiaalihistoriaa: hän tutkii myös
satamatyöläisten ja automiesten arkipäivää
suhteessa elämisen yhteiskunnallisiin
ehtoihin. Arkipäivä ja organisaatiot eivät
tutkimuksessa kuitenkaan kohtaa, niin kuin
eivät kohdanneet satamajätkän arki-
elämässäkään. Yksi tutkimuksen keskeisis-
tä ongelmista on ollut esittää “selkeästi
sekavuutta”. Yksityiskohtaisia kuvauksia
erilaisten sopimusten sisällöistä, henkilö-
ristiriidoista ja muista poliittisista koukeroista
kirjassa esiintyy uupumukseen asti. Moni-
mutkaisia ja sekavia työmarkkinasuhteita
tuntuu olevan kerta kaikkiaan liikaa. Tar-
kasteluaika on lyhyt, siksi tutkimus on erittäin
yksityiskohtainen poikkileikkaus yhden liiton
toiminnasta. Ainakin maallikkolukija joutuu
pinnistämään oman työtehonsa äärimmil-
leen ymmärtääkseen työmarkkinasuhteiden
murrosajan kiemuroita ja kytkykauppoja.

Esityksen rakenteessa kronologinen ja
teemojen mukainen lähestymistapa vuorot-
televat, mikä vaikeuttaa sekavien asia-
kokonaisuuksien yhdistämistä ja ymmärtä-
mistä. Myös tässä tutkimuksessa ammatti-
yhdistysliike näyttäytyy alttiina ulkoisille
vaikutuksille. Väite puoluepoliittisten ristirii-
tojen vähäisestä roolista ammattiyhdistys-
toiminnasta joutuu kriittiseen tarkasteluun
ainakin vuoden 1946 jälkeistä aikaa kuvatus-
sa osassa, jolloin myös SKL:n voimavarat
tuhlaantuivat suorastaan naurettavaan, oman
edun tavoitteluun pohjautuvaan valta-
taisteluun ja mustamaalaamiseen sosialide-
mokraattien ja kommunistien välillä.

Sari Mäenpää
Helsinki
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Ulla-Maija Peltonen, Punakapinan muis-
tot. Tutkimus työväen muistelukerronnan
muotoutumisesta vuoden 1918 jälkeen.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Hel-
sinki 1996. 443 s.

Ulla-Maija Peltosen väitöskirja käsittelee
historiantutkijan kannalta sekä kohteensa
että metodinsa puolesta haastavaa aihetta.
Onhan vuotta 1918 tutkittu paljon ja on ole-
massa ainutlaatuinen Jaakko Paavolaisen
kirjasarja kansalaissodan väkivaltaisuuksista.
Lisäksi kansanrunoudentutkimus tarjoaa
menetelmiensä puolesta kiinnostavan ver-
tailukohdan. Sehän ei lähde siitä, miten luo-
tettavasti kertojat kuvaavat tai heillä on mah-

dollisuus kuvata kerran tapahtunutta, vaan
tutkii lähinnä sitä, miten tarinat ja muistot
kytkeytyvät yleisimpiin rakenteisiin ja perin-
teisiin ja miten muokkautuvat ja muuttuvat
aikojen kuluessa. Niitä ei sidota niin kiinteästi
aikaan liittyvään systematiikkaan kuin histo-
riantutkija tekee. Niitä luokitellaan huhu-
kertomuksiksi, kauhutarinoiksi ja uskomus-
tarinoiksi. Historiantutkijaa vähän hämmen-
tää se, ettei keskeisenä kysymyksen-
asetteluna olekaan: miten luotettavasti ne
kertovat tapahtuneesta. Toki historiassakin
on viime aikoina irtaannuttu siitä ajatukses-
ta, että olisi mahdollista täysin rekonstruoida
menneisyys. Niinpä onkin ruvettu pohtimaan
sitä, mitkä tekijät vaikuttavat menneisyyden
konstruointiin.

Ulla-Maija Peltonen erittelee laajasti ja
kiinnostavasti kolmessa arkistossa - Kan-
sanrunousarkistossa, Työväen Muistitieto-
toimikunnan kokoelmissa Työväen Arkistossa
ja Kansan Arkistossa -  olevia vuotta 1918
koskevia aineistoja, niiden syntytapaa ja
kattavuutta. Jännittävää on tekijän vertailu
kertomusten kesken, joita sama muistelija
on lähettänyt kaikkiin kolmeen. Selvästi
näkyy, että arkistoilla on ollut erilainen leima
ja että muistelijat ovat jonkin verran muunta-
neet, ei niinkään kertomuksen sisältöä, kuin
retoriikkaa saadakseen kertomuksensa us-
kottavammaksi ja samalla vaikuttavammaksi
nimenomaan Kansanrunous-arkistossa. Työ-
väenliikkeen arkistot on koettu omaksi.
Arkistojen erilainen luonne näkyy myös
siinä, että Kansan Arkiston kokoelmat edus-
tavat työväenliikettä ja nimenomaan kom-
munistista työväenliikettä. Tekijä on kuiten-
kin sitä mieltä, että hänen otsikkonsa työ-
väen muistelukerronnan muotoutuminen on
sikälikin oikeutettu, että Työväen Muistitieto-
toimikunta on tavoittanut myös sellaisia työ-
läisiä, jotka ovat olleet liikkeen ulkopuolella.
Näin muisteluperinne ei edusta vain liikkeen
vaan myös varsin laajalti luokan piirissä
levinnyttä perinnettä. On todennäköistä, että
kansalaissotaan liittyvät kokemukset ovat
vaikuttaneet poliittisiin valintoihin, mutta on
ehkä myös niin, että kokemukset ovat vai-
kuttaneet joko aktivoitumiseen, korjaamaan
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vääryyden kokemusta tai passivoitumiseen.
Itse olen haastattelussa kohdannut jonkun
kerran hyvin voimakkaan rauhanomaisuuden
ja sovinnon korostamisen työväenliikkeen
ulkopuolella olevan reaktiona.

Huolimatta karmeudestaan kauhutarinat
ovat sikäli kiinnostavia, että tekijä johtaa
niiden alkiot ja prototyypit aina 1200-luvulle.
Suomalaisessa historiankirjoituksessa niitä
on käytetty Ison vihan yhteydessä, ja samat
tarinat tulevat nyt esille, eivätkä ne tekijän
mukaan koskaan hävinneetkään. Nehän
sopivat sillä tavoin valkoisten käyttöön, että
niissä oli kysymys venäläisten julmuudesta
ja venäläiset voitiin liittää punaisiin. Ison
vihan kauhutarinoita oli edeltänyt ylhäältä
tuleva propaganda. 1600-luvulla oli tehty
paljon propagandaa siitä, millaisia venäläiset
ovat, kuten Kari Tarkiainen on tutkimukses-
saan “Se vanha vainooja” osoittanut.
Kuvaan venäläisistä vaikutti ulkopoliittinen
propaganda, toisenlainen uskonto ja Venä-
jän outous. Kyllähän Ison vihan aikana
tapahtui myös julmuuksia. Näin nuo kauhu-
tarinat vaativat ainakin jonkinlaisen pohjan.
Sen sijaan on yllättävän vähän tietoja jul-
muuksista Hattujen sodan ja Kustaan sodan
ajalta, vaikka tekijä toteaa venäläisvastaista
propagandaa olleen silloin, tällaisia tietoja ei
ole myöskään Suomen sodasta. Mutta
näistä sodista eivät kauhutarinat juurikaan
ammentaneet lisäaineistoa.

Vuonna 1918 kauhutarinat nousivat
propagandan käyttöön ja niiden pohja oli,
kuten tekijä toteaa, huhujen luonteisissa
tiedoissa, mutta ne saivat varmasti puolin ja
toisin lisäaineistoa 1918 itse tapahtumista ja
teoista. Nimittäin eivät ne kovin vahvana
eläneet siellä, missä ei kummaltakaan
puolelta harjoitettu laajempaa terroria, kuten
esim. Sulkavalla, jonka osalta olen yrittänyt
selvittää vuoteen 1918 liittyviä kokemuksia.
Niiden perusteella ja vertaamalla Ulla-Maija
Peltosen sivulla 189 julkaisemaa karttaa
kauhutarinoiden kertojien alueellisesta ja-
kautumisesta voi todeta, että ne elivät pää-
osin punaiseen Suomeen kuuluneella alu-
eella. Valkoisten kauhukertomuksia on toki
siltäkin alueelta, mikä alunpitäen joutui

heidän haltuunsa, mutta kuitenkin harvak-
seltaan. Näin näyttäisi siltä, että kauhu-
kertomus elääkseen vaatisi lähempänä
olevan teon tai ettei huhu siitä kiirinyt kauem-
mas eikä sanomalehtiä sittenkään uskottu,
jos siihen ei väkivallan antamaa aihetta tai
poliittisen vastakohtaisuuden pohjalta synty-
vää tarvetta.  Valkoisten hallitsemalla alueel-
la ilmestyneissä lehdissä oli paljon kuvauk-
sia punaisten julmuuksista. Valkoisen Suo-
men alueella eläneet kauhutarinat olivatkin
todennäköisesti syntyneet lehtien kuvausten
pohjalta. Mutta niillä valkoisten hallitsemilla
alueilla, missä ei ollut hengenriistoon johta-
nutta terroria, kauhutarinat eivät eläneet tai
niitä ei syntynyt tai ei tarvittu. Sekä terrori
että jyrkät poliittiset, sosiaaliset ja taloudelli-
set vastakohdat eskaloituivat ja syntyi vahva
toisiaan ruokkiva perinne.

Erittäin mielenkiintoinen on tekijän erittely
muisteluperinteestä työväenliikkeen toimin-
taa vahvistavana, toisenlaisena historiana,
mitä opetettiin koulussa ja vastarinnan kult-
tuurina. Tekijä osoittaa, kuinka tärkeä tämä
oli kommunistisen liikkeen identiteetin luomi-
sessa ja elinvoiman ylläpitämisessä. On
kiinnostavaa, että samaan aikaan, kun 1960-
luvulla tämä perinne pääsi julkisuuteen ja sai
hyväksymistä, kommunistinen fundamenta-
lismi heikkeni. Se selittyy myös yhteiskun-
nan muutoksesta, mutta trauman purkami-
sella ja eräänlaisella hyvityksellä oli varmasti
osuutta. Historiankirjoittajaa kiinnostaa kerto-
musperinteen vaikutus työväenliikkeen eri
suunnan valintaa. Tekijä viittaakin tähän
tutkimusta kaipaavana aiheena. Mielenkiin-
toista on, että niin kotimaakunnassani
Kymenlaaksossa kuin Vuoksenlaaksossakin
sosialidemokraatit olivat ylivoimaisia kom-
munisteihin verrattuna. Toiko kunnallinen
valta työväenliikkeen aktiiveille aseman,
johon vastarinnan kulttuuri ei enää sopinut.

Ulla-Maija Peltosen väitöskirja edustaa
mielestäni sitä vaihetta, jossa ei enää raken-
neta integraatiota suomalaiseen yhteiskun-
taan tai tehdä oikeutta jollekin, vaikka ehkä
lopputulos viittaa siihen. Se kuuluu samaan
vaiheeseen kuin Heikki Ylikankaan, Pertti
Haapalan ja Jari Ehrnroothin tutkimukset.
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Kysymyksenasettelu on mielestäni ylittänyt
vaiheen, jossa olisi punainen tai valkoinen
totuus ja myös seuraavan, johon Ehrnrooth
on viitannut, jossa on ikään kuin siloteltu
menneisyyttä. Itse olen jälkeenpäin kokenut
selvästi olevani integraatiovaihetta.

Ulla-Maija Peltosen työ on tärkeä ja
kiinnostava omana itsenään, mutta se on
myös historiantutkimusta uusiin kysymyk-
senasetteluihin yllyttävä. Kun 1700-luvun
loppupuoli ja koko 1800-luku oli vähenevän
väkivallan ja julmuuden kautta, niin miten
suurien aatteiden, kansallisuusaatteen ja
sosialismin ja poliittisesti aktiivisten ihmisten
syntymisen ja lukutaidon vuosikymmenistä
tuli julmuuden vuosisata. Vaikuttiko siihen
Suomessa se, että vuosisadan vaihteesta
lähtien oli jonkinlainen valtion legitimiteetin
kriisi ja sitten tuli päälle ensimmäinen
maailmansota ja taloudellinen ja sosiaalinen
eriarvoistuminen vähän uudesta paikkaa.
Pohjaa loi teollistumisen nopeassa laajen-
tumisvaiheessa oleva yhteiskunta ja var-
masti Venäjän vallankumous toisia innostaen
ja toisia pelottaen. Kaikissa tapauksissa
Ulla-Maija Peltosen tutkimus avaa tärkeän
näkökulman ymmärtää työväenliikkeen ja
koko Suomenkin historiaa. Se antaa uusia
virikkeitä myös lähteiden käsittelyyn ja
muistelijoiden kuunteluun. Kannattaa seura-
ta, mitä lähitieteissä tapahtuu ja ottaa sieltä
myös oppia.

Hannu Soikkanen
Helsinki

Rillumarei ja valistus. Kulttuurikahakoita
1950-luvun Suomessa. Toim. Matti Pelto-
nen. Historiallinen  Arkisto 108. Suomen
Historiallinen Seura. Helsinki 1996, 343 s.

Artikkelikokoelma Rillumarei ja valistus
tarkastelee 1950-lukua, muistin katvealuetta,
aikaa kahden suuren vuosikymmenen
välissä. Artikkeleissa pohditaan kulttuurisen
eliitin ja alhaisten taiteiden välistä kamppai-
lua kansalaisten vapaa-ajasta ja mielistä.
Alhaisia taiteita edusti 1950-luvulla ns. rillu-
marei, jolla tarkoitetaan muutamaa Reino
Helismaan käsikirjoituksen pohjalta tehtyä
1950-luvun alun suosittua elokuvaa. Tär-
keimpiä  näistä ovat Rovaniemen mark-
kinoilla, Lentävä kalakukko ja Hei, rillumarei.
Rillumarei-käsite sulkee sisäänsä myös elo-
kuvien myötä syntyneen iskelmätuotannon,
jonka tekijöinä olivat Helismaan lisäksi Esa
Pakarinen ja Toivo Kärki, samat henkilöt,
jotka osallistuivat elokuvienkin tekoon.

Kulttuurieliitti ei suhtautunut Helismaan ja
kumppaneiden tuotoksiin suopeasti ja puhui
halveksivasti “helismatisoinneista”. Kansan
suosimien elokuvien ja iskelmien uskottiin
levittävän moraalittomuutta ja huonoja tapo-
ja kansan keskuuteen sekä turmelevan
katsojien maun. ”Törky on törkyä” tuomitsi

Huoli kansan henki-
sestä tilasta
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kriitikko Eugen Terttula arvioidessaan Rova-
niemen markkinoilla-elokuvaa.

Kriitikot katsoivat tehtäväkseen valistaa
kansaa siirtymään paremman  ja kehittä-
vämmän kulttuurin kuluttajiksi. Valistaminen
tapahtui ylhäältä alaspäin. Arvostelijat
halusivat erottautua tavallisista katsojista ja
suhtautuivat rillumarein yleisöön suoranai-
sen halveksivasti kuten Merja Haakana
artikkelissaan rillumarein aikalaiskritiikistä
tuo esille. Mielenkiintoista on, että jako kult-
tuurieliitin ja valistettavan rahvaan välillä ei
seurannut poliittista oikeisto-vasemmisto-
asetelmaa, vaan sekä porvarien että vasem-
mistolaisten kulttuurihenkilöiden piirissä
omaksuttiin kielteinen asenne rillumareihin.
Jako matalan ja korkean välillä oli selvä.

Kokoelma on jaettu kolmeen osaan,
joista ensimmäinen tarkastelee rillumarein
maailmaa, toinen ajanvietettä ja huvielämää
ja kolmas kansanvalistuksen keinoja. Koko-
elman lopussa on Sakari Heikkisen kokoava
artikkeli, jossa hän analysoi rillumareita laa-
jempana kulttuurisena ilmiönä ja etsii vas-
tauksia kysymykseen, mistä massojen suo-
siman rillumarein ja kulttuurisen eliitin väli-
sessä konfliktissa oli oikein kysymys.

Artikkelit lähestyvät aihetta monesta eri
näkökulmasta, vaikka väistämätöntä
päällekäisyyttä  joidenkin tekstien välillä on.
Rillumarei-elokuvia ja iskelmiä käsittelevien
artikkelien lisäksi kirja sisältää kirjoituksia
mm. Tuntemattomasta sotilaasta, jätkän pu-
heesta,  Pekka Puupäästä ja uutisfilmeistä.

Vaikka pääpaino on 1950-luvussa, muu-
tamat artikkelit venyttävät aikarajausta.Tämä
antaa kokoelmalle syvyyttä ja tuo esille
kehityslinjoja. Tuomas Olkkosen artikkeli
”Rekiviisuista rillumareihin” luo käsiteltävälle
ilmiölle historiallisen taustan mm. kupletti-
perinteestä. Antti Seppäsen ja Matti Kaupin
artikkeli lättähatuista puolestaan osoittaa,
että ainakin osalla nuorisosta oli oma
tyylinsä ja musiikkinsa jo ennen 1950-lukua.

Kansan valistukseen ja kontrolliin keskit-
tyvät ovat Sakari Pesolan tanssikieltoja, Jari
Sedergrenin elokuvasensuuria, Visa Heino-
sen, Minna Lammin ja Esko Varhon kulut-
tajavalistuksellisia lyhytelokuvia ja Matti

Peltosen olympiavuoden käytösopasta kä-
sittelevät artikkelit. Näistä jokainen osoittaa
kuinka kulttuurieliitin mielestä kansaa piti
toisaalta varjella omalta itseltään kielloin ja
käskyin ja toisaalta ohjata parempiin kulu-
tustottumuksiin, taiteisiin ja käytöstapoihin.
Toisin sanoen rahvasta pyrittiin muokkaa-
maan paremmiksi kansalaisiksi.

Kirjaa lukiessa ei voi välttyä tekemästä
rinnastuksia nykypäivään. Millaisia ovat
1990-luvun kulttuurikahakat, jos niitä on?
Kytkennät tähän päivään tulivat mieleen
erityisesti lukiessa Matti Peltosen artikkelia
vuoden 1952 käytösoppaan valmistumis-
prosessista ja ryhtikampanjoista. Eräät
oppaan kirjoittajista eivät suostuneet näke-
mään suomalaisia vasta äskettäin sivistyk-
sen piiriin vedettynä metsäläiskansana
kuten oppaan toimistuskunta vaati.  Pään-
vaivaa aiheutti myös ”oikea suomalainen
mies”, joka määriteltiin epämääräisesti ”kan-
sanmies-gentlemanniksi”. Onko mikään
muuttunut 40 vuodessa? Muutaman viime
vuoden aikana kirjakauppoihin on tulvinut
erilaisia käytösoppaita korvesta sivistynee-
seen Eurooppaan siirtyville metsäsuoma-
laisille, tavallinen suomalainen virtanen kun
ei ole tarpeeksi hyvä. Vieläkään.

Johanna Valenius
Turku
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Röd lärdom. Folkets Bildningsförbund
1946-Framtiden. En historia skriven av
Gunnar Asplund, Birgitta Boucht, Mikael
Böök, Lars D. Eriksson, Solveig Levomäki,
Svante Lundgren, Carita Nyström, Tho-
mas Rosenberg, Anna-Liisa Sahlström.
Red: Anna-Liisa Sahlström. Helsingfors
1997, 209 s.

Lärdom on kätevä sana kuvaamaan Folkets
Bildningsförbundin 50-vuotistaivalta - opetuk-

Punaista opetusta
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sesta, opista ja oppineisuudestahan siinä on
kyse. Periaatteet kaikelle kansalle tarjot-
tavista opiskelumahdollisuuksista ja aiempaa
nationalistisuutta kumoavasta kasvatukses-
ta kuulostivat 50 vuotta sitten varmaan ko-
vinkin punaisilta - ja sanan käyttö kirjan otsi-
kossa on siksi ilmeisen paikallaan.

FBF oli tuomassa Suomeen Gräv där du
står -ideaa. Se on myös tukenut voimakkaasti
paikallista omaehtoista historiankirjoitusta.
Siksi ei ole sattumaa, että liiton 50-vuotis-
kirjassa sovelletaan samaa menetelmää - lii-
ton menneisyyttä kaivavat ennen muuta kes-
keiset toimihenkilöt ja työntekijät. Pohjan luo
Anna-Liisa Sahlströmin artikkeli, jossa muis-

telmat ja arkistomateriaali on osin muutettu
fiktiiviseksi kertomukseksi, osin kuvattu
historiakirjoittajan tunnelmia ja kysymyksiä.
Sitä täydentävät lyhyemmät artikkelit FBF:n
vaiheista 1970-luvulta nykypäivään.

Kirja osoittaa sattuvasti niitä useita perin-
teitä, joista Suomen ruotsinkielisen työväen-
liikkeen sivistystoiminta ammensi voimiaan.
Vaikka FBF oli lähellä kansandemokraattis-
ta liikettä, yhteys siihen ja sen koulutus-
tavoitteisiin saattoi ajoittain olla aika satun-
naista. Paljon tärkeämpää oli työväenliikkeen
vanha humanismi. Sitä FBF:ssa ilmensi mm.
kiinteä yhteys ruotsinkieliseen työläis- ja ylei-
semmin kaunokirjallisuuteen. Tämä yhteys
osoittanee myös sitä, että työväenliikkeen ja
liberaalin perinteen raja ei ruotsinkielisessä
osassa maata ole ollut niin selkeä kuin suo-
menkielisellä puolella. Mahdollisesti myös
FBF:n ennakkoluuloton suhtautuminen vi-
deoihin, tietokoneisiin ja verkkoihin nousi
tästä maaperästä.

FBF:n suhde kansandemokraattisen liik-
keen ja koko työväenliikkeen sivistys-
toimintaan jää kirjassa hieman hämäräksi,
vaikka siihen on viittauksia eri artikkeleissa.
Myös joidenkin rakenteellisten muutosten vai-
kutusta, esimerkiksi FBF:n pääsemistä
valtionapulain piiriin 1970-luvulla, olisi voinut
tarkastella laajemmin.

Kirja herättää haasteen työväenliikkeen
suomen- ja ruotsinkielisen sivistystoiminnan
vertailuun. Se osoittaa myös sattuvasti, että
1970-lukukin on jo historiaa, jota on syytä tal-
lentaa ja tulkita. Röd lärdom -kirja ilmentää
sitä arvonantoa, jota FBF:ssa on 50 vuoden
ajan annettu työväenhistorialle.

Tauno Saarela
Helsinki
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Työväenliikkeen arkistojen ja kirjastojen poh-
joismainen kokous Helsingissä 9. - 11.6.1997

Työväenliikkeen arkistojen ja kirjastojen pohjoismainen kokous pidettiin 9. - 11.6.1997
Helsingissä ja sen isäntinä toimivat Ammattiyhdistysarkisto, Kansan Arkisto, Työväen
Arkisto ja Työväenliikkeen kirjasto. Kokoukseen osallistui 31 henkilöä Tanskasta, Norjasta,
Ruotsista ja Suomesta. Ohjelmaan sisältyi vierailu Kiljavan Ammattiyhdistysopistolla, missä
syötiin, saunottiin ja nautittiin kauniista kesäillasta SAK:n vieraina. Kuva: Työväen Arkisto.
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Vuoden 1996 paras
työväentutkimus
Pietarsaaresta

Työväenperinne ry palkitsi Työväenperinne-
päivänä 5.3. vuoden 1996 parhaana
työväentutkimuksena pietarsaarelaisen Ris-
to Koskisen kirjoittaman ja kannuslaisen
Koivu ja tähti Oy:n julkaiseman kirjan
Kukkaroherrojen pelot - Pietarsaaren työväki
1901-1918. Palkinnosta kilpailivat tällä
kertaa työväenhistorian harrastajakirjoittajat.

Alaotsikkonsa mukaisesti kirja kertoo
työväen järjestäytymisestä ja työväen-
yhteisön synnystä Pietarsaaressa. Sen
ansioihin kuuluu tapa lähteä liikkeelle
paikallisen työväen konkreettisista ongel-
mista ja näiden ongelmien ratkaisuyritysten
kautta kuvata elävästi varhaisen työväenliik-
keen monipuolisuutta ja omatoimisuutta.
Kirja tarkastelee ansiokkaasti myös koko

kaupungin ja sen väestöryhmien ristiriitoja
sekä kansallisten tapahtumien - ennen
muuta suurlakon ja itsenäistymis- ja kansa-
laissotavuosien - ilmenemistä paikallisesti.

Työväen Muistitieto-
toimikunnan
palkinnot

Työväen Muistitietotoimikunta palkitsi touko-
kuussa Tiedon lähteillä -muistitietokeruun
ensi antia. Keruu koskee työväen oppilaitok-
sissa opiskelleiden muistoja.

Palkittuja olivat: Työväen Akatemiasta
Kalevi Pihanurmi (Varkautelaisesta paperi-
työntekijästä aikuiskouluttajaksi) ja Ilpo Ros-
si (Opintieni “järjestöelämän sosiaalipsyko-
logiksi”), Kiljavan opistosta Ossi Kähmi
(Työläisradikalismi kuohui Kiljavalla) ja Onni
Kuutsa (Kiljava oli yliopistoni) ja Sirola-opis-
tosta Eeva Hakala (Kun tulipalo oli tuhonnut
asuntonani olleen Kemin työväentalon).

Kirjoittajista Kiljavan vuosien 1969-1970
radikaalikurssilainen Ossi Kähmi välitti tun-
temuksiaan seuraavasti:

“... Uskontoa ei täällä tietenkään opiskel-
tu eikä sitä pidetty edes mainitsemisen
arvoisena muissakaan yhteyksissä. Eni-
ten minua kiehtoi lukujärjestyksessä so-
siaalipolitiikka. Todellinen oppiminen,
luennoilla saadun aineksen sisäistäminen
ja samalla toveripiiriin tutustuminen tapah-
tui parhaiten keskikerroksen seurustelu-
huoneessa. Takan ääressä väiteltiin ja
maailmaa parannettiin yökaudet. Ja tie-
tysti laulettiin mahtipontisia työväen-
marsseja.

Varsin yksimielisiä oltiin siitä, että työ-
väenliikkeen tavoite on sosialismi. Sen to-
teutumisesta oltiinkin sitten varsin erimie-
lisiä. Yksi oli vankasti sitä mieltä, että so-
sialismissa oltiin jo. Pahimmat anarkistit
veikkailivat, ettei sinne koskaan pääs-
täisikään, mutta hyvää kannatti tavoitella
kuin lohisaalista.

Parhaasta työväentutkimuksesta palkittiin
pietarsaarelainen Risto Koskinen. Kuva: Ulla
Tapiovaara-Harpf, Työväen Arkisto.
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Sinä talvena menetettiin eduskunta-
vaaleissa vasemmistoenemmistö. Epä-
sovinnaisista tempauksistaan tunnettu
lihanleikkaaja nosti silloin lipputankoon pu-
naisen huopansa - puolitankoon tietysti.
Siellä sai filtti liehua puolille päiviin, kun-
nes nimismiehen pitkin taskulampuin va-
rustettu hiihtopartio saapui jonkin ilmi-
annon perusteella vaatimaan lipun laske-
mista.”

Työväenkulttuurin
neuvottelupäivät

Työväenperinne ry:n isännöimä ensimmäi-
nen Työväenkulttuurin neuvottelupäivä jär-
jestettiin 21.10.1996 Kansallismuseossa.
Neuvottelupäivän teemana oli “Mistä tietoa
työväenkulttuurista”. Päivän alustuksissa ja
keskusteluissa kartoitettiin työväen perinne-
laitosten tiedonhakujärjestelmiä ja mahdolli-
suuksia kehittää yhteistä tietopalvelu-
toimintaa. Osallistujia oli nelisenkymmentä.

Neuvottelupäivän tuloksena asetettiin
Työväenkulttuurin neuvottelukunta, johon
kuuluvat Esa Lahtinen ja Anna-Maija

Nirhamo Työväenperinteestä, Vesa Karvi-
nen ja Pontus Blomster Työväen keskus-
museoyhdistyksestä, Helinä Koskinen ja
Antti Metsänkylä Museovirastosta sekä
Seppo Hentilä ja Raimo Parikka Työväen
historian ja perinteen tutkimuksen seurasta.
Neuvottelukunnan tehtäväksi määriteltiin
työväen perinnelaitosten yhteistyön koordi-
nointi, työnjaon selventäminen, mahdollisten
päällekkäisyyksien karsiminen sekä yhteis-
ten projektien suunnittelu ja toteuttaminen.
Neuvottelukunta järjestää jatkossa vuosit-
tain työväenkulttuurin neuvottelupäivät.

Kuvasta kiinni - kuva,
sen asema ja merkitys
työväenkulttuurissa

Työväenkulttuurin neuvottelukunta järjestää
maanantaina 13.10.1997 klo 11-18 Kongres-
sikeskus Paasitornin auditoriossa, Helsingin
Työväentalo, Paasivuorenkatu 5 A työväen-
kulttuurin II neuvottelupäivät - seminaarin
otsikolla Kuvasta kiinni.

Alustava ohjelma:
11.00  seminaarin avaus, professori Seppo
Hentilä
11.20  Valokuvien tallennus ja kuva-arkisto-
toiminta Suomessa,   tutkija Jukka Kukkonen
11.50  Kuviako liikaa - kenen tallennus-
vastuu. Kuvatallennus museoviraston näkö-
kulmasta, osastonjohtaja Sirkku Dölle
12.20  Keskustelu
13.00  Lounastauko
14.00  Kuvan tekijänoikeuksista, lakimies
Tuula Hämäläinen
14.30  Kuvien digitointi ja kuva-arkistojen
luominen, tutkijat Kimmo Kestien ja Panu
Rissanen
15.00  Keskustelu
15.30  kahvitauko Työväenliikkeen kirjaston
uusissa tiloissa
16.00  Demonstraatio kuvien digitoimiseen
käytettävästä MOPSI-järjestelmästä, tutkija
Petri Tanskanen
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Työväen Muistitiedon opistokeruun ensi
vaiheessa palkitut muistelijat.  Kuva: Petri
Tanskanen, Työväen Arkisto.
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16.20  Demonstraatio Työväen keskus-
museossa käytössä olevista järjestelmistä,
tutkijat Kimmo Kestinen ja Panu Rissanen
16.50  Keskustelu
17.15  Päätöskeskustelu

Vuosi 1917 näyttelynä
Työväen keskus-
museossa

Työväen keskusmuseon talvikauden näytte-
lynä on “1917:  Tavoitteena kansan valta”.
Näyttely avataan 28.10.1997 ja on avoinna
maaliskuun 1998 loppuun. Näyttely esittelee
Suomen itsenäistymiseen johtaneita tapah-
tumia ja tunnelmia tsaarin kukistumisesta
kansalaissotaan saakka.

Museon keinoin pohditaan, mitä työväes-
tö ymmärsi käsitteillä “isänmaa”, “itsenäi-
syys”, “vapaus” ja “Suomi”, joiden merkitys
tuolloin oli vasta muotoutumassa. Esillä ovat
niin yhteiskunnalliset olot, Venäjän sekä
maailmansodan vaikutus kuin kansalliset
sisäiset liikehdinnät tapahtumien vyöryessä
Suomen yli.

Työväenkulttuurin
keskusrekisteri
toteutusvaiheessa

Työväen keskusmuseo toteuttaa osana
Suomi tietoyhteiskunnaksi -projektia Työvä-
enkulttuurin keskusrekisterin. Alalla työs-
kentelevät laitokset keräävät, tallentavat ja
rekisteröivät erilaista materiaalia, joka kui-
tenkin tavalla tai toisella voi liittyä yhteen.
Tietojen välittäminen tästä materiaalista on
hyödyllistä kaikille osapuolille. Työväen-
kulttuurin keskusrekisteri on erilaisen
työväenkulttuuriin liittyvän tiedon verkko-
kokonaisuus, jonka ensisijaisena tavoittee-
na on välittää tietoa työväenkulttuuria kos-

kevista tutkimuksista ja muista hankkeista
sekä tallennetuista tutkimuksen kannalta
tärkeistä materiaaleista.

Osa keskusrekisteristä on jo käytettävis-
sä. Ensimmäisenä toteutettiin tutkimusaihe-
rekisteri, joka on avoin kaikille työväen-
kulttuuriin liittyville tutkimusaiheille. Aiheistaan
saavat kertoa niin yliopistojen tutkijat kuin
museoiden, arkistojen, kirjastojen parissa
työskentelevät sekä itsenäiset työväen-
kulttuurin harrastajat. Ilmoitetut tutkimukset
järjestetään tutkimusaiheen sekä tutkimus-
laitoksen mukaiseen järjestykseen. Myö-
hemmässä vaiheessa rekisteri järjestellään
mahdollisesti myös tutkimuksen aihepiirin ja
paikkakunnan mukaan.

Keskusrekisterissä on myös eräitä muita
rekistereitä, mm. Työväen keskusmuseon
ylläpitämä esine- ja kuvarekisteri, jotka ovat
ensimmäiset suomalaiset museoaineksen
rekisterit, jotka on avattu yleisölle selailtavaksi
internetin välityksellä. Keskusrekisterin www-
osoite on: http://www.tkm.fi/keskusrekis-
teri.html

Palautetta voi lähettää ja lisätietoja
rekisteristä saa joko sähköpostitse
info@tkm.fi  tai puhelimitse museon nume-
rosta 03-211 0404.

Tule harrastaja-
tutkijoiden
tapaamiseen!

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen
seura järjestää yhteistyössä alan arkistojen
ja muiden laitosten kanssa seminaarin
harrastajatutkijoille Helsingissä Työväen
Arkiston tiloissa (Paasivuorenkatu 5 B)
lauantaina 13.12.1997 alkaen klo 10.00.

Tämänkertaisessa seminaarissa keskity-
tään ammattiosastojen ja paikallisen
ammattiyhdistystoiminnan historian on-
gelmiin .

Merkkivuosiksi kirjoitetut järjestöhistoriat
ovat Suomessa vahva perinne. On myös
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koottu näyttelyjä ja organisoitu opintokerhoja.
Historiallisen tiedon ja tietoisuuden tuottami-
nen ei ole vain yliopistotutkijoiden asia.
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen
seura pyrkii edistämään ammatti- ja
harrastajatutkijoiden yhteistyötä . Seuran
edellinen harrastajatutkijaseminaari mar-
raskuussa 1995 osoitti, että harrastus-
tutkimus on nykyisinkin laajaa ja monimuo-
toista. Samalla saatiin hyviä kokemuksia
harrastajien, tutkijoiden ja laitosten yhteyksi-
en ja tiedonkulun edistämisestä.

Seminaarin työmuotoina ovat yleisluen-
not ja työryhmätyöskentely. Osanottajilta
toivotaan ennalta valmisteltuja, mieluim-
min ennalta kirjallisesti jaettavia esittelyjä
tekeillä tai suunnitteilla olevista tutkimus-
töistään . Hankkeita käsitellään työryhmissä,
joihin pyydetään alan asiantuntijoita
keskustelijoiksi ja kommentaattoreiksi. Yleis-
luennot käsittelevät erityisesti sitä, miten
paikallisen ammattiyhdistystoiminnan his-
toriassa otetaan huomioon työelämän
suhteiden sopimus- ja neuvottelumenet-
telyjen kehitys . Teema kattaa työntekijäin
ja toimihenkilöiden, yksityisen ja julkisen
sektorin, miesvaltaisten ja naisvaltaisten
toimialojen ammattiyhdistystoiminnan.

Ilmoittautuminen 24.11. mennessä:
Raimo Parikka, Yhteiskuntahistorian laitos/
Taso, PL 54, 00014 Helsingin yliopisto,
puh. 09-191 8956, e-mail: Raimo.Parik-
ka@helsinki.fi  tai Anu Suoranta Kansan
Arkisto, Vetehisenkuja 1, 00530 Helsinki,
puh. 09-753 6917, e-mail: anusuo@utu.fi .
Lisätietoja antavat myös Pauli Kettunen,
puh. 09-191 23294, e-mail: Pauli.Kettu-
nen@helsinki.fi  ja Kari Teräs puh.  02-
333 6237, e-mail: Kari.Teras@utu.fi .

Jotta hankkeiden kirjalliset esittelyt voi-
taisiin ennalta jakaa osanottajille, niiden olisi
oltava järjestäjillä viimeistään 3.12 . Tar-
kemmat tiedot seminaarin ohjelmasta toimi-
tetaan ilmoittautuneille hyvissä ajoin. Matka-
kustannuksissa pyritään tukemaan niitä
pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevia,
joilla ei ole mahdollisuutta saada tukea
ammattiosastoltaan tai liitoltaan.

Teetkö tai  suunnit-
teletko  GRADUA
työväestön,  työväen-
liikkeen tai työelämän
historiaan tai kult-
tuuriin liittyvästä ai-
heesta?

Työväen historian ja perinteen tukimuksen
seura ry kutsuu sinut tutkielmantekijöiden
tapaamiseen Helsingin yliopiston Renvall-
instituuttiin (Unioninkatu 38 E, 3 krs) lauan-
taina tammikuun 24. päivänä 1998 klo 10.00.

Tilaisuudessa voit keskustella tutkijoiden,
arkistojen edustajien ja toisten gradun-
tekijöiden kanssa kysymyksenasettelun,
aiheen rajauksen ja lähdeaineiston ongel-
mista.

Ohjelman runkona ovat graduntekijöiden
vapaamuotoiset työpaperit. Papereiden tar-
koituksena on mahdollistaa valmisteltu kom-
mentointi ja rakentava keskustelu. Jotta
paperit voitaisiin ennalta toimittaa osanotta-
jille, on niiden oltava järjestäjillä viimeistään
12.1.1998.

Ilmoittaudu kuitenkin jo 15.12.1997
mennessä .

Kerro ilmoittautuessasi osoitteesi,
tutkielmasi aihe ja oppiaine, johon olet sitä
tekemässä. Kerro myös, oletko halukas
esittelemään työtäsi kirjallisesti edellä maini-
tulla tavalla vai ainoastaan suullisesti. Mat-
kakustannukset korvataan kirjallisen esityk-
sen laatijoille.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Kari Teräs,
Turun yliopisto/Suomen historia, 20500
Turku, puh. 02-333 6237, e-mail: Kari.Te-
ras@utu.fi , Pauli Kettunen, Renvall-insti-
tuutti, PL 59, 00014 Helsingin yliopisto,
puh. 09-191 23294, e-mail: Pauli.Kettu-
nen@helsinki.fi  tai Anu Suoranta, Kansan
Arkisto, Vetehisenkuja 1, 00530 Helsinki,
puh. 09-753 6917, e-mail: anusuo@utu.fi  .
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Näyttely 1940-luvun
sosialidemokratiasta
Työväen Arkistossa

Työväenperinnepäivänä 5.3.1997 avattiin
Työväen Arkistossa kaksikielinen näyttely
“När bröder ej förlikas - Veljet vastakkain”.
Näyttely esittelee 1940-luvun tapahtumia ni-
menomaan Suomen ruotsinkielisen sosiali-
demokraattisen liikkeen näkökulmasta. Ns.
asevelisosialistien toiminta 1940-luvulla on
hyvin tunnettua, sen sijaan sosialidemokraat-
tisen puolueen sisällä toimineen ns. Fager-
holmin lojaaliopposition toiminta ei niinkään.
Ruotsalainen työväenliitto (FSA) muodosti
1940-luvulla SDP:n opposition ytimen. Näyt-
telyn keskeiset henkilöt ovat K-A. Fagerholm,
Atos Wirtanen ja K.H. Wiik. Näyttely on avoin-
na vuoden 1997 loppuun.

Työväenhistoriaa
verkossa

Suomen osalta ehkä kiinnostavin meneillään
oleva hanke on Tampereen yliopiston
historiatieteen laitoksen “Suomi 80 - Itse-
näistymisen vuodet 1917-1918” -niminen
verkkojulkaisu. Sivun osoite on http://www.
uta.fi/suomi80/ . Julkaisun toimitusperiaat-
teena on tarjota lukijoille ja katselijoille tietoa
siitä mitä samaisella viikolla tapahtui 80
vuotta sitten. Sarjan toimitus aloitettiin
maaliskuussa tänä vuonna. Kaikki edeltävät
viikot ovat myös selattavissa. Viikottaisen
tapahtumauutisoinnin lisäksi julkaistaan koko
ajan laajempia tausta-artikkeleita eri aiheis-
ta. Mukana on myös kuvia ja alkuperäis-
tekstejä sekä linkkejä muihin (ulkomaisiin)
web-sivuihin.

Kansan Sivistystyön Liitto on aloittamas-
sa uutta sähköistä julkaisusarjaa, jossa
keskitytään vasemmistolaisen työväenliik-
keen maanalaisuuden kauteen paikallisesta
näkökulmasta. Sarjan ensimmäinen julkaisu

tulee olemaan Sakari Selinin tutkimus Kun
valtiopetos oli isänmaallinen teko - Punainen
Pohjois-Häme 1935-1944. Sivu löytyy KSL:n
sivulta http://www.kaapeli.fi/~kslvid/ .  Ky-
seessä lienee ensimmäinen suomenkielinen
työväenhistoriaa käsittelevä verkkokirja,
lähes 200 sivuinen arkistoaineistoon ja muis-
titietoon (myös kirjoittajan omaan) perustuva
teos, jota ei voi lukea muualta. Mukana on
myös runsaasti valokuvia. Kirjaan on linki-
tetty Betty Peltosen lyhyt henkilöhistoria ja
hänen Kansan Arkistossa säilytettävän
henkilöarkistonsa arkistoluettelo sekä luette-
lo Pohjois-Hämeessä 1930-luvun alussa lak-
kautetuista vasemmistolaisista järjestöistä.
Tavoitteena onkin että Sakari Selinin tutki-
mus muodostaisi alkusolun, jonka ympärille
vähitellen kertyisi lisää verkossa julkaistavaa
materiaalia Punaisesta Pohjois-Hämeestä:
järjestö- ja henkilöhistorioita, kuvauksia
tapahtumista tai työväentaloista, dokument-
teja. Projekti ei rajoitu vain Pohjois-Hämee-
seen, vaikka onkin sieltä alkanut. Jo Betty
Peltosen henkilöhistoria tuo mukaan esimer-
kiksi Helsingin seudun. Kyse ei siis ole
mistään perinteisestä tavasta tutkia, kirjoit-
taa ja julkaista historiaa, vaan projekti tarjoaa
periaatteessa mahdollisuuden vaikkapa vain
yhden kuvan ja kuvatekstin julkaisemiseen.
Tällainen pienikin panos voi olla alku
suuremmalle ja jatkuvasti karttuvalle paikalli-
sen historiallisen tiedon (Sähköisen kansalais-
muistin) kokoelmalle. Eikä rajoitteena tarvit-
se olla punaisuuskaan (maanalainen kom-
munismi tai vasemmistolaisuus), työväen-
historiaa voi tarkastella juuri niin monelta
kantilta kuin mille “itse elävä elämä” antaa
mahdollisuuden.

Osoitteesta http://www.vip.fi/Mekka/
löytyy kahden Jarin, Korkin ja Niemelän alati
laajeneva verkkoteos Tampereen historiasta
“Melkoinen kaupunki nääs - rahvaan-
omainen tutkimusmatka Tampereen, maail-
man ainoan paikan historiaan.” Älkää antako
hienoisen mahtipontisuuden karkottaa itse-
änne. Sivuilta löytyy kaikenlaista kiinnosta-
vaa, myös tamperelaisen rahvaan arkipäi-
vän historiasta.

Reijo Valta Jyväskylästä on julkaissut
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verkossa oman tutkimuksensa kirjatyön-
tekijöiden ammattikuvan muutoksesta 1960
luvulta 1990, otsikolla  “Mihin katosivat
rusetit ja pikkutakit?”. Osoite on http://
event.jyu.fi/ajantieto/jky/rusetti.htm  . Rai-
mo Parikan artikkeli “Rahvas, vastarinta,
politiikka” etsiskelee vastausta mm kysy-
mykseen miksi suomalainen rahvas (maa-
laisköyhälistö ja kaupunkien sekä teollisuus-
kylien työväestö) valitsi sosialismin vuosisa-
dan alussa. Se on luettavissa osoitteessa
http://www.valt.helsinki.fi/staff/parikka/
kansi.htm .

Varsinaisen historian tutkimuksen alueel-
ta Suomessa puuttuu ainakin toistaiseksi
oma sähköinen aikakausjulkaisu. Sitä odo-
teltaessa voi tutustua Suomen Kansan-
tietouden Tutkijain Seuran ja Joensuun
yliopiston yhdessä julkaisemaan Elektro-
loristiin ja erityisesti sen tämän vuoden
ensimmäiseen numeroon “Amor, Genus &
Familia - Kirjoituksia suullisen perinteen ja
kansankulttuurin alueelta”. Osoite on http://
cc.joensuu.fi/~loristi/1_97/sis197.html  .

Espanjan sisällissodan alkamisesta tuli
viime vuonna kuluneeksi 60-vuotta. Espan-
jassa se oli suuri tapaus, joka innosti myös
verkkojulkaisijoita. Myös eräät anarkistis-
sävytteiset  amerikkalaiset  ovat espanjalais-
ten perässä julkaiseet omia sivujaan.

Manuel Sanroma  on tehnyt valtavan työn
ja koonnut verkkoon sisällissodan krono-
logian, tärkeimmät taistelut, jälkipyykin,
uhrien luettelot ja paljon muuta. Valitettavissa
toistaiseksi suurin osa avautuu vain espanjan-
kielen taitoisille osoitteessa http://
www.fut.es/~msanroma/GUERRACIVIL/
guerracivil.html  . Englanninkielinen versio
on tekeillä ja osa teksteistä myös luettevissa
osoitteessa: http://www.fut.es/~msanroma/
GUERRACIVIL/civilwar.html  .

Eugene Plawiuk pitää Yhdysvalloissa
yllä sivuja, joilta löytyy paljonkin Pohjois-
Amerikan työväenliikkeen historiasta ja
nykyisyydestä. Sivun osoite on http://www.
geocities.com/CapitolHill/5202/  . Espan-
jan sisällissodan tiimoilta hän on laatinut
erityisen upean koosteen, jossa on artikke-
leita, dokumentteja, julisteita, valokuvia,

postimerkkejä, musiikkia (niille joilla on
kaiuttimet koneessaan), kirjallisuus ja filmi-
luetteloita, taideteoksia  ja linkkejä muille
Espanjan tapahtumia kuvaileville ja
kommentoiville sivuille. Espanjan sivu “The
Spanish Revolution and Civil War” löytyy
osoitteesta http://www.geocities.com/
CapitolHill/9820/  .

Toinen amerikkalainen,  joka kannattaa
tässä yhteydessä nostaa esiin on Brian
Peterlinz. Hänen Espanjan sisällissodan
kansainvälisiä prikaateja käsittelevät sivunsa
löytyvät osoitteesta: http://www.tezcat.com/
~juanyen/ablinbrig.html . Lähinnä tietoja
on amerikkalaisten ja englantilaisten vapaa-
ehtoisten toiminnasta.

Ja lopuksi Työväen Historian ja Perinteen
Tutkimuksen Seuran kotisivulta on laatikko
Labour-links. Sitä näpäyttämällä löytyvät
kaikki edellämainitut osoitteet ja paljon mui-
ta osoitteita koti- ja ulkomaisiin työväen-
historian web-sivuihin. Osoite on http://
www.helsinki.fi/jarj/thpts/ . Seura pyrkii yl-
läpitämään mahdollisimman kattavaa linkki-
kokoelmaa. Jos tiedät  kiinnostavia osoitteita
lähetä sähköpostia osoitteella raimo.
parikka@helsinki.fi .

Festivaalimuistot
talteen

Vuodesta 1947 järjestetyt maailman nuori-
son ja ylioppilaiden festivaalit olivat kansain-
välisiä joukkotapahtumia, joilla monet suo-
malaiset työläisnuoretkin saivat ensikoske-
tuksensa muihin maihin ja kulttuureihin.

Kansan Arkiston Ystävät ry on nyt ryhty-
nyt kokoamaan muistoja noista kosketuk-
sista ja pannut alulle keräyksen, jossa
festivaaleilla mukana olleet voivat kirjoittaa
tai puhua nauhalle muistojaan tapahtumista.
Kirjoitukset tai nauhat voivat kertoa koko
matkasta tai kuvata yksittäisiä tapahtumia,
tilanteita, päällimmäisiä muistoja. Lisätietoja
saa Typy Tapiovaaralta, p. 09 - 873 4149.
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Tiedon lähteillä -
muistitieto-keräys

Työväen muistitietotoimikunta käynnisti vuon-
na 1996 Työväen Akatemian (perustettu
1924) ja Ammattiyhdistysopiston (per. 1950)
kanssa keruun työväen oppilaitoksissa
opiskelleiden vuosikurssimuistoista. Muut
viisi oppilaitosta, joita keruu koskee, ovat Si-
rola-opisto (1946-1994), Pohjolan opisto
(1956-1996) ja Voionmaan opisto (1951-),
jonka yhteiskunnallinen linja on lakkautettu.

Keruun tarkoituksena on luodata työvä-
en jatko-opiskelua ja sivistyskuvaa ennen
peruskoulua ja massayliopistoa. Keruussa
haetaan tietoa mm. siitä, mikä oli oppinut tai
sivistynyt, miten oppilaitos palveli liikkeen
luottamushenkilöiden tiedontarpeita, mitä
opistoa käyneistä tuli.

 Keruu jatkuu, ja siihen toivotaan lisää kir-
joituksia.  Henkilöitä on tavoiteltu eri opisto-
jen toveriliittojen kautta. Siitä huolimatta ky-
selyssä on ollut vaikea tavoittaa edes lähi-
main ne opistojen vuosikurssin käyneet, joil-
la on mahdollisuus vastata siihen.

Jos siis olet vuosikurssilainen tai tiedät
jonkun lähimmäisesi olevan, ota yhteys ke-
ruun vastuuhenkilöön Risto Reunaan, Työ-
väen Muistitietotoimikunta Paasivuorenkatu
5 B 00 530 Helsinki, puh. 09 - 736322, niin
kyselyesite tulee paluupostissa.

Talonpoikainen sosia-
listi  Santeri Mäkelä

Talonpoikainen sosialisti - Santeri Mäke-
lä poliittisena  toimijana ja kirjailijana.
Toim. Tauno Saarela. Työväen historian
ja perinteen tutkimuksen seura. Väki
voimakas 9. Helsinki 1997, 137 s. 50 mk.

Santeri Mäkelän syntymästä tai kuolemasta
ei ole kulunut pyöreitä vuosia, mutta hänestä
on silti ilmestynyt kirja. Työväen historian ja
perinteen tutkimuksen seuran Väki voima-

kas -sarjassa julkaistu Talonpoikainen
sosialisti - Santeri Mäkelä poliittisena toimi-
jana ja kirjailijana koostuu kesällä 1996
Vimpelissä pidetyn symposiumin alustuksista.
Näissä artikkeleissa kuvataan Santeri Mäke-
län taustamaailmaa, kerrotaan hänen poliitti-
sesta ja kirjallisesta toiminnastaan Suomes-
sa, Amerikassa ja Neuvostoliitossa. Lisäksi
niistä saadaan henkilökohtainen muistikuva
hänestä. Kirjasta kuuluu myös Santeri Mä-
kelän oma poleeminen ääni - siihen sisältyy
hänen talonpoikana talonpojille kirjoittami-
aan artikkeleita ja arvio nuijasodasta.

Kirjaa voi tiedustella Työväenliikkeen
kirjastosta.

Työväen arjesta
juhlaan

Työväen  arjesta  juhlaan - Kansan Eloku-
van ja  Allotria  Filmin tuotanto 1945 - 1962
Työväenperinne - Arbetartradition ry, Van-
taa 1996, 311 s. 100 mk.

Tammikuun viimeisenä päivänä kuluvaa vuot-
ta julkaistiin vt. tutkija Petri Tanskasen teke-
mä Kansan Elokuvan ja Allotria Filmin fil-
mografia. Julkistamistilaisuuden Helsingin
työväentalolla avasi Työväenperinne ry:n
puheenjohtaja, dosentti Seppo Hentilä.

Kansan Elokuva r.y (1946 - 1948), Kan-
san Elokuva Oy (1948 - 1955) ja Allotria Fil-
mi Oy (1955 - 1962) olivat eri nimistä huoli-
matta käytännössä sama yritys. Se oli osa
työväenliikkeen vaikuttajan, Liiketyöntekijäin
Liiton entisen toimitsijan ja puheenjohtajan,
toimitusjohtaja Johan Henrik (Janne) Haku-
lisen useasta eri firmasta koostuvaa yhtymää,
“Jannen putiikkia”.

Hakulisen laajojen suhteiden ansiosta
Kansan Elokuva loi alusta lähtien kiinteät
suhteet eri työväenliikkeen järjestöihin ja laa-
jensi tilaajakantaansa työväenliikkeen ulko-
puolellekin. Hyvän alun ja vakaiden tuotanto-
vuosien jälkeen elokuvayhtiö kuitenkin vuon-
na 1962 kaatui emoyhtymän mukana rahoi-
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tusongelmiin, jotka osin juonsivat juurensa
SDP:n hajaannukseen. Kaiken kaikkiaan
Kansan Elokuva ja Allotria Filmi tuottivat toi-
mintansa aikana 267 elokuvaa, jotka muo-
dostavat hienon ja arvokkaan kulttuuri-
historiallisen kokonaisuuden. Monipuolinen
materiaali sisältää eräitä tyylikkäimpiä ja par-
haimpia 1940- ja 1950-luvulla Suomessa tuo-
tettuja elokuvia.

Filmografian ensimmäinen osa muodos-
tuu lyhyestä katsauksesta Kansan Elokuvan
ja Allotria Filmin historiaan - erityisesti niiden
poliittisiin taustoihin ja kytkentöihin - sekä
muistitieto-osuudesta, jossa yhtiöiden palve-
luksessa olleet henkilöt muistelevat elokuvan-
teon arkea. Toisen osan muodostaa varsi-
nainen luettelo-osuus, jossa elokuvat ovat
kronologisessa järjestyksessä. Luettelossa
on elokuvien keskeiset tekniset, tekijä- ja

sisältötiedot. Filmografian kolmannen osan
muodostavat aakkoselliset tekijä-, esiintyjä-
ja paikkakuntahakemistot.

Kirja on myynnissä Työväenliikkeen kir-
jastossa ja Työväen Arkistossa.

Työjärjestystä  ja
Marxia Tutkijaliitosta

Pauli Kettunen, Työjärjestys. Tutkijaliitto
1997. 213 sivua, 130 mk.

“Työelämässä tarvitaan vihdoin enemmän
joustavuutta.”
“Vasta nyt on oivallettu ihminen yrityksen
voimavarana.”

Filmografian julkistamistilaisuuteen oli saapunut runsaasti kutsuvieraita, mm. Suomen
elokuva-arkiston henkilökuntaa elokuvaneuvos Kari Uusitalon johdolla,  Tiina Eerikäinen
Opetusministeriöstä ja Jaakko Kuusela Kansan Sivistysrahastosta. Erittäin ilahduttavaa oli
se, että Kansan Elokuvan ja Allotria Filmin elokuvatuotannossa mukana olleet Heimo Palan-
der, Osmo Lampinen, Ossi Skurnik, Jukka Virtanen ja Aarre Elo olivat vastanneet kutsuun ja
saapuneet paikalle. Kuva: Veikko Rytkönen, Työväen Arkisto.
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Tukkilaiset tuloo!

Hanna Snellman, Tukkilaisen tulo ja
lähtö. Kansatieteellinen tutkimus Kemijo-
en metsä- ja uittotyöstä. Scripta Historica
25. Oulun Historiaseuran julkaisuja.
Pohjoinen Oulu 1996. 333 s.

Tukkilaisen tulo ja lähtö on esitys Kemijoen
metsä- ja uittotöistä. Metsätöitä ja uittoa
tarkastellaan höyrysahojen myötä inten-
siivistyneestä alkuvaiheesta 1800-luvun lop-
pupuolelta aina uiton muutaman vuoden
takaiseen päättymiseen asti.

Tekijä kuvaa savotan töitä, tiloja,
työtekijöitä, arjen ja luppoajan rytmiä sekä
savottatöiden loppumisen merkitystä. Kirjas-
sa selvitetään, mitä oli savotan arki miten
siinä toimittiin ja menestyttiin. Myös ammatin
arvostuksen muuttuminen tuodaan esille.
Metsä- ja uittokulttuuria ja sen parissa
leipänsä hankkivia ihmisiä alettiin ajan myötä
hyväksyä, arvostaa, jopa ihannoida. Lopuksi
näkökulma siirtyy vielä nykykulttuuriin kuulu-
vaan matkailuun ja tukkilaisuuden asemaan
sen elementtinä.

Jyrki Pöysä, Jätkän synty. Tutkimus
sosiaalisen kategorian muotoutumisesta
suomalaisessa kulttuurissa ja itä-
suomalaisessa metsätyöperinteessä. SKS
Helsinki 1997. 463 s.

Milloin jätkä syntyi? Keitä jätkät olivat?
Hävisikö jätkäkulttuuri moottorisahan tieltä
vai jatkoiko pokasahamies elämäänsä
uusissa vaatteissa, ministerinä, urheilu-
sankarina ja elinkeinoelämän johtopaikoilla
istuvana “hyvänä jätkänä”?

1960-luvun lopulla SKS ja Posti-
säästöpankki järjestivät suuren jätkäperinteen

Tällaiset iskulauseet ovat johtamiskon-
sulttien, työpoliitikkojen ja henkilöstöjohtajien
huulilla. Työelämän syvällinen muuttaminen
esitetään edistyksenä, uutena haasteena,
joka on epäilyjen yläpuolella. Monella
uudella haasteella on kuitenkin pitkä historia.

Ihminen on julistettu työelämän uudeksi
haasteeksi yhä uudelleen 1900-luvun aika-
na. Tämä nyt uutena ja yhteisenä esitettävä
haaste on aiemmin nostettu esiin myös
sellaisissa yhteiskunnallisissa ja poliittisissa
yhteyksissä, joita pidetään ohitettuina tai
peräti historian tuomitsemina. Historiallises-
sa valaistuksessa nykyinen työelämän suuri
uudistusprojekti saa aivan uutta väriä.

Työjärjestys kertoo suomalaisesta
modernisaatiosta ja sen kansainvälisistä
konteksteista. Näkökulmana on työn ja
tiedon problematiikka. Kirja käsittelee mm.
amerikkalaisten management-oppien maa-
hantuontia, Kansainvälisen työjärjestön mer-
kitystä, työpsykologian kehittymistä, työn
merkitystä pohjoismaisen kansanvallan
konseptiossa, natsi-Saksan työpolitiikkaa
sekä moder-nisaation ongelmia ratkoneen
amerikkalais-peräisen yhteiskuntatieteen ja
kansallista jatkuvuutta vaalineen historian-
tutkimuksen jännitettä sotienjälkeisessä Suo-
messa.

Hans-Jürgen Schanz, Karl Marxin teoria
muurin murtumisen jälkeen. Tutkijaliitto
1996.  200 sivua. 120,-

Professori Schanz yllätti Århusissa
opiskelijansa keväällä 1994 pitämällä luento-
sarjan Marxista.  Eikä Schanz, 1970-luvun
huomattavin Marx-teoreetikko Pohjoismais-
sa, ollut juuri itsekään kymmeneen vuoteen
puuhaillut Marxin teorian parissa.

Nyt suomennetusta luentosarjasta eteem-
me piirtyy kuva Marxin koko ajattelusta: nuo-
ren Marxin filosofinen antropologia; hänen
keskituotantonsa materialistinen historian-
käsitys ja lopuksi ekonomiakriittinen kapita-
listisen tuotantotavan teoreettinen esitys.
Tämä kolmijako on luentojen punainen lanka
ja samalla osoitus Schanzin edustaman ns.
pääomaloogisen Marx-tulkinnan voimasta.

Teoksen suomalaiset saatesanat ovat
dosentti Arto Noron.

Tilaukset ja tiedustelut: Tutkijaliitto,
Vuorikatu 8 A 3, 00100 Helsinki, p. 09 - 633
239, Tutkijaliitto@Helsinki.Fi.
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kilpakeruun. Jätkän synty analysoi keruun
tuotoksia modernin folkloristiikan käsittein.

Aikanaan jätkän ympärillä kukoisti
moniulotteinen kertomusperinne. Työmiehen
tai kulkurin hahmossa kuvattu jätkä oli
veijari, joka huijasi ahnetta, ylpeää tai
tyhmää talollista, poliisia, pappia tai muita
herrasväen edustajia.  Metsätyömiehen,
todellisen jätkän, elämä ei kuitenkaan aina
ollut tarinoiden veroista.  Muistot elämästä
pilkan ja vitsailun kohteena syventävätkin
tässä tutkimuksessa perinneaineiston jätkä-
kuvaa ja antavat mahdollisuuden luoda
kuvan elämästä Itä-Suomessa ennen ja
jälkeen sotien.

50-luku seminaari

Kansan Arkisto ja  KSL järjestävät 50-luku
seminaarin Kirjan talolla, Kirjatyöntekijänk.
10, lauantaina 11.10. klo 10.00 alkaen.

Ohjelma:
10.00 Kimmo Rentola: Kommunistit, Kek-
konen ja Kreml
10.45 Mikko Majander: 1949 - lakkoliikkeen
pitkä perintö
12.45 Mikko Laitamo: “Tiet auki lipuil-
lemme”. Elokuva SKDL:n vaalityössä
1950-luvulla.
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Vasen ajan tasalla
ARTOssa

Työväenliikkeen kirjasto on tallentanut Va-
sen-tietokannan artikkelit suoraan tieteellis-
ten kirjastojen artikkelitietokantaan ARTOon.
Tietokannasta ovat haettavissa ilmestymi-
sestään kuukauden sisällä Ahjon, Kansain-
välisen solidaarisuussäätiön apuraportin ,
Palkansaajien tutkimuslaitoksen Talous &
yhteiskunta -lehden, Palkkatyöläisen, Pippu-
rin ja Työväentutkimuksen artikkelit.

Uusimmat työväestöä ja työväenliikettä
käsittelevät opinnäytteet ovat haettavissa
Työväenliikkeen kirjaston Vasen-tieto-
kannasta ja korkeakoulukirjastojen Linda-
tietokannasta.

Työväenliikkeen kir-
jastolle lisätilat

Työväenliikkeen kirjasto on saanut run-
saasti lisätilaa entisen, tutun toimipisteensä
yhteydestä. Kirjaston lehtien lukutila on
entistä suurempi ja asiakkaat ovat saaneet
avaran lukusalin.
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Siltasaarenkatu 6, 7 krs., 00530 Helsinki
puh. 09-774 741
e-mail: vasemmistoliitto@vas.vasemmistoliitto.fi
kotisivu: http://www.vasemmistoliitto.fi
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            Työmies -
            Suomen
   Sosia-

          Tilaa ja lue!
  Olet mukana luomassa
        uutta perinnettä
        tuleville polville!
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ELÄKELÄISET r.y.  on maan van-
hin eläkeläisjärjestö. Se on perusta-
misestaan saakka vaikuttanut myön-
teisesti eläke- ja sosiaaliturvan kehit-
tymiseen sekä vaalinut toiminnassaan
suomalaisen perinnekulttuurin par-
haimpia puolia. Tänä päivänä eläke-
läinen on osallistuva ja toimiva yh-
teiskunnan jäsen. Yhdistyksemme tar-
joavat ympäri maan monipuoliset
harrastusmahdollisuudet kaikille elä-
keläisille, jotka haluavat toimia yh-
dessä ja saada toisiltaan virikkeitä.

ELÄKELÄISET r.y.
Mechelininkatu 20 A 1
00100 Helsinki
puh. 09-348 691
fax   09-440 675
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   KSR:n
kirjekukka -

kaunis tapa onnitella
       tai ottaa osaa
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Ei sääliä. Vain apua. Etulinjaan.
                  Etulinjalla-suurkeräys
                       keräystili: 9263
                    http://www.rmvl.fi

         Tule auttamisen etulinjalle. Kiitos.

         Rautatieläisten Liitto r.y.

                                Pidä kiinni
                        kotimaisesta leivästä -
                   se pitää sinut kiinni työssä

                       Kotimainen elintarvike
                    kasvattaa työtä Suomessa

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto r.y.
                   Siltasaarenkatu 6, PL 213,
                            00531 Helsinki
                            puh. 09-393881
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   Varattu Tammerpainolle
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SANAN
   VOIMALLA

   Viestintäalan
      ammattiliitto ry

           Siltasaarenkatu 4, PL 303
                   00530 Helsinki
                 puh. 09-616 581
              faksi 09-616 58 333
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