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Työväen cmmatiJlioc!n järjestäy tyminen kehittyy 
Suomessa rinnan poliittisen järjestäytymisen kanssa, 
joskin kiihkeä äänioikeus - ja eduskuntauudislus
kamppailu työntää sen vuosisadan alkuvaiheessa jon
kin verran taka-alalle. Ammattiyhdistystoimintaa 
esiintyy kyllä jo verrattain varhain. Viipurin satama
työläisten yhdistys lienee maamme enSimmäisiä amma
tillisia järjestöjä. Koneenhoitaja- ja Mekaaninen yh
distys perustettiin myös Viipurissa jo v. 18SO ja Hel
singissä Kirjaltajain Apuyhdistys v. 1866. Tämä yh
distys järjesti maassamme ensimmäisen työläisten 
voittoon päättyneen lakon v. 1872. Ensimmäiset am
mattiyhdistykset rakentuivat hyvin suuressa määrin 
vanhan ammattikuntalaitoksen tapaisiklOi. Niinpä esim. 
Viipurin Satamatyöläiste.n yhdistyksen jäsenet hyväk
syi kaupunginhallitus ja Leipurien Ammattiosastossa 
oli vain ammattikokeen suorittaneilla äänioikeus. Vasta 
niin myöhään kuin v. 1893 myönnettiin kaikille opin
käyneille leipureille äänioikeus. 

Varsinainen ammattiyhdistyslEke kehittyikin voimak
kaammin vaste. 1880-9Q luvuilla, mutta sekin oli sil
loisen työväenliikkeessä vallitsevan wrightiläisen hen
gen Jäpitunkemaa. Esim. Uunin tekijäin ammattiosas
ton säännöissä korostettiin osaston tarkoituksena ole
van "vaikuttaa h y v ti n s u h tee naikaansaamiseksi 
työnantajan ja työntekijän välillä, edistää työtaitoa", 
jne. Myöskin työnantajat pääsivät näihin järjestöihin. 
Vasta kun työväenliike yleensä alkoi vapautua porva
riston holhouksesta, vapautuu myöskin ammatillinen 
liike siitä sekä vanhan ammattikuntalai.suuden perin
teistä. 

Vuodesta 1887 toimivat ammatilliset järjestöt työ
väepyhdistysten alaisina ja työväenyhdistykset hyväk
syivät ammattiosastojen säännötkin. Pian kuitenk:n 
huomattiin, että erilliset, paikalliset ammattijärjestöt 
eivät riitä, jos aiotaan menestyksellisesti taistella työ
läisten oikeuksien puolesta. Niinpä jo vuonna 1889 pe
rustettiin Helsingin ammattiyhdistysten ja _osastojen 
yhdyssiteeksi Keskuskomitea, joka to;tn toimi enem
män jonkinlaisena valistusjaostooa ja sovittelijana 
kuin taistelun järjestäjänä. Mm. v. 1891 keskusteltiin 
Keskuskomiteassa siitä, '·miten voitaisiin estää työlak
koja". Samantapaisia komiteoita perustettiin useille 
muillekin paikkakUJlnille, mutta niiden käytännöllin&! 
merkitys jäi hyvin vähäiseksi. 

Vuodet 1&95--1900 muodostuivat ammatillisessa liik
keessä, kuten koko työväenliikkeessä murrosvuosiksi. 
Vanha ja uusi suunta kilpailivat johtaja-asemasta tyÖ
väenliikkeessä. Taisteltiin lO-tuntisesta työpä!väslä ja 
paremmista palkoista. Entiset "hyvät suhteet" työläis
ten ja työnantajain välillä r ikkoutuivat. Työlakot, 
jotka aikaisemmin olivat harvinaisia tulivat päiväjär
jestykseen. Hyvin huomattavaa osaa ammatillisen liik_ 

keen taistelUJl terävöitymisessä näy\teli v. 1895 perus
tettu Helsingin Ulkotyöväenyh'distys. V. 1896 raken
nustyöläiset ryhtyivät lakkoon vaatimuksenaan 10- tun_ 
tinen työpäivä. Tällä taistelulla oli Suomen työväen
liikkeen historiassa suurempi merkitys kuin monilla 
muilla sitä ennen tai sen jälkeen olleilla työlakoiUa. 
Sen heräUävä ja luokkataistelua selvootävä vaikutus 
oli niin suuri, eUä melkein kaikki maamme sanomaleh_ 
det puhuivat joko sen puolesta tai vastaan ja yksinpä 
papitkin kirkoissa saa rnasivat tätä lakkoa vastaan. 
Seurauksena tästä ol!, että luokkakäsitteet ja taistelun 
merkitys selvenivät suurille työläisjoukoi!1e ja lakko
aalto levisi ympäri maan. 

Työväestön taloudellisten vaatimusten astuessa en
tistä t1ukemplna esille ja taistelujen kärjislyessä la
koiksi, huomattiin pian, että paikkakunnallisella jär
jesläylymisel1ä ei vielä päästä kovinkaan pitkälle, jos 
aiolaan tuloksellisesti taistella työväestön palkka- ja 
työolojen parantamiseksI. Oli saatava k u 11 eki n 
ammattialalle koko maata käsittävät 
j ä r j e s tö t. Voimakkaan alkusysäyksen tälle antoi 
Helsingin kirjaltajain lakko v. 1890. Lakon voittami
seksi olisi ollut saatava koko maata käsittävä yhtei
nen palkka tariffi (sopimus), muUa sitä varten tarvit
tiin kiinteä yhdysside kaikkien ki rjaltajajärjestöjen 
kesken. Tämän tarpeen pakoiHamana Klrjaltajainli itto 
perust~ttiinkin v. 1894 ja seuraavina vuosina perustet
tiin useita muita koko maata käsittäviä ammattiliit
toja. 

Ajan pitkään ei kuitenkaan tämäkään riittänyt, sinä 
työnantajat järjestäytyivät koko maata käsittäviksi yh
tenäisiksi järjestäiksi, tukien taistelujen aikana toi
siaan suurten pääomiensa avulla . . Työläisten oli myös 
saatava yhtenäinen koko maata käsittävä am
m a t t i j ä r j e s t ö. Ammattijärjestön välttämättö
myyden ja perustamisvaatimukseo esitti E. Salin jo 
Työväenyhd istysten edustajakokouksessa Turussa V. 
1899 ehdottaen komitean asettamista valmistamaan 
koko maata käsiUävää ammatliliittokongressia. Kokous 
hylkäsi ehdotuksen ja jätti asian hoitamisen N. R. af 
Ursinin johtamalle puoluehallinnolle. E. Salin ei hy
väksynyt tätä päätöstä ja kieltäytyi sen vuoksi puo
luehallinnon jäsenyydestäkin. Kun Ursin tuli puolueeCl 
johtoon, kävi kuten stalin oli epäillYlkin. Itsenäisen 
ammatillisen liikkeen kehiUämiseksi ei tehty mftään. 
Ursin vastusti itsenäistä, voimakasta ammatillista lii
kettä, pitäen s itä vain poliittisen liikkeen apurina, jolla 
ei saisi olla itsenäistä päätösvaltaa edes omissa asiois
saankaar.. Hänen mielestään voimakoas ammatillinen 
liike tuli välinpitämättömäksi muille työväen yhteisille 
pyrinnöiUe. Tietenkin tämä ammatillisen liikkeen ar
viointi oli väärä ja ahdas. Puoluejohto ei nähnyt, eUä 
juuri taistelussa elinehtojensa puolesta työläisten tais
telukokemus ja poliittinen kypsyncisyys kasvaa ja että 
juuri heidän menettelynsä esU taistelukykyisen työ
väenliikkeen ,'akentumista. Työläisten näkemys taiste
lun ja olojen kouluuttamana oli selvempi. He n äkivät, 
että voimakkaasti järjeslyvää porvaristoa vastaan ei 
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voida taift,eHa ba,janaisilla pikkujärjeBtölllä, vaan sitä 
varten tarvitaan voimakas emrnatilllneo llike, joka 
tukee polHttlstakln lilkettä . ...J 

Kun puoluehaUinto kehoituksista huolimatta ei kut
sunut koolle ammattIliittokongressia, joka olisi päät
tänyt itsenäisen ammatillisen liikkeen perustamisesta, 
päättivät helsinkiläiset ammattiliittojen hallinnot kut
sua ammattijärjestön perustavan kokouksen Helsinkiin 
joulukUlUl 2&--30 päivinä v. 1899. Tässä kokouksessa 
pääteltiin perustaa ammattijärjestö ja siihen liittyi 
suurin osa silloin toimivista ammatillisista järjestöistä. 
PuoluehalHnto päätti ryhtyä vastatoimiin ja kutsui puo
litoista viikkoa myöhemmin, tammikuun 8-9 p:.nä am
mattiyhdistyskangressin koolle Tampereelle. Tässäkin 
kokouksessa perustettiin ammattijärjestö, jolle hyväk
syttiin puoluehallinnon hyväksymät säännöt. Näin syn
tyi samanaikaisesti kiaksi ammattijärjestöä, joista toi
nen oli täysin itsenäinen, toinen suureksi osaksi puo
luehallinnon valvonnan alainen. Ammattijärjestökysy
myksestä kehiHyityöväenHikk'een sisällä suuri peri
aatteellinerJ riita, jonka vuoksi kumpikaan perustetuista 
järjestöistä ei jaksanut päästä toiminnan alkuun, ja näin 
raukesi itsenäisen ammattijärjestön perustaminen pit_ 
kiksi ajoiksi. 

Tärkeä edistysaskel ammattiliittokysymyksessä otet
tiin Forssan puoluekokouksessa. Puolueen 
suhteessa ammattijärjestöön oli tapahtunut täydellinen 
kannan muutos, mikä luonnollisesti johtui puoluejoh
dossa tapahtuneista muutoksista ja luokkataistelukan
lIan yoltlamisestQ työväenliikkeessä. Päätös, että pe
rustettavaan ammattijärjestöön saa kuulua työväen
puolueen ulkopuolellakin olevia osastoja, yhdistyksiä 
ja liittoja osoitti, että puolueen johto nyt käsitti itse
näisen, laajalle pohjalle perustuvan ammatillisen liik
keen merkityksen luokkataistelussa. Ammattijärjestön 
perustamiskysymys sai kuitenkin levätä vielä. kolme 
vuotta ennenkuin siitä tuli sen valmiimpaa. 

Vuodet 19Q4--Q7 olivat Suomen ammattiyhdistysliik
keessä, samoin kuin koko työväenliikkeessä voimak
kaan kasvun aikaa. Tätä osoittaa parhaiten seuraava 
lakkotilasto: . 

V. 1900 . ..... ....... 13 lakkoa 

" 1904 ................. 36 " 
" 1905 ................................. 93 

" 1906 17. ., 1907 ................................. 172 " 
Näistä lakoista päättyi yli puolet työläisten, voittoon 

ja varsinkin suurlakko v. 1905 antoi ammattiyhdistys
liikkeelle voimakkaan sysäyksen. 

Kun suurlakon aikana ja jälkeen myöskin sosdem.
puolue kasvoi nopeasti, ei sen johto voinut enää hoi
taa voimakkaasti kasvanutta ammatillista liikettä. Näin 
ollen oli puoluetoimiKunnan tavallaan pakko alkaa puu,. 
hata koko maata käsiUävää anunattijärjestöä. Tässä 
tarkoituksessa kutsui silloinen puoluesihteeri Y r j ö 
Sir 0 l a ammattiliittojen halli.nnot kokoukseen, jossa 
valittiin komitea laatimaan ehdotusta koko maata kä
sittävälle ammatilliselle järjestölle. Kesäkuussa 19()6 

hyväksyttiin komitean laatima sääntöehdotu9 yhteiselle 
ammattijärjestölIe, jonka nimeksi hyväksyttiin "S u 0-

men Ammattiliitiojen Väliaikainen 
Keskus~Qimikunta", ja saman kuun 22 päi
vänä perustettiin Ammatillinen Liittovalio_ 
kunta.. 

Tämän keskuskomitoon toimesta' vihdoinkin huhti
kuun 15-17 p:nä 1907 pidettiin Suo m e n A m m a t
tijårjestön perustava kokous Tampereella. 
Edustajia oli kaikkiaan 365. Nämä edustivat 27Q am
mattiyhdistystä, 21 liittoa ja 3 paikallisjärjestöä. Edus
tettuina oli noin 18.000 järjestynyttä työläistä. Ammat-
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Ujärjes1ö perustettiin yksJmiellsastl ja sen ensimmäi
seksi puheenjohtajaksi valittiin Eero Haapalainen. 

Tässä kokouksessa käsiteltiin myöskin suhdetta sos
dem.-puolueeseen ja siitä päätettiin seuraavaa: 

1) Kokous tunnustaa työväen valtiollisen ja amma
tillisen järjestäytymisen yhtä tärkeiksi työväen
luokan kQhottamisessa henkisestä ja taloudelli~ 

sesta alennustilastaan. 

2) Näillä järjestysmuodoilla on kyllä kummallakin 
oma taistelu_ ja toimintatapansa, mutta kumpikin 
pyrkivät samaan päämäärään, vaikka kutkevatkin 
eri teitä. 

3) Ammattikunnallisla järjestymistä on edelleenkin 
ajet1a.va noudattaen luokkataistelun periaatteita ja 
kulkien käsikädessä sosdem.-puQlueen kanssa. 

4) Ammattijärjestöön on kuitenkin sallittava liittyä 
sellaisiakin ammatillisesti järjestäytyneitä yksityi
siä" ja ryhmiä, jotka syystä tai toisesta eivät tahdo 
kuulua sosdem.-puolueeseen. 

Näin tuli myös periaatteessa ratkaistua kysymys sos~ 
dem.-puolueese€l1., ja ammatilliset järjestöt tunnustet
tiin omalla alallaan i~näisiksi viemään työtätekevien 
·taistelua yhteiseen päämäärään. 

KYSYMYKSIÄ KIRJALLISIA VASTAUKSIA 

VARTEN: 

1. Minkälaista oli Suomen ammatillinen liike sen 
alkuaikoina? 

2. Minkälainen oli ammatillisen - ja poliittisen työ
väenliikkeen keskinäinen suhde viime vuosisadan 
lopulla? 

3. Mistä oli perusristiriita sosdem._puolueen sisällä 
ammatillisen liikkeen kysymyksissä, ja kumpi 
puoli oli oikeassa? 

4. Milloin Suomen Ammattijärjestö (SAJ) perustet
tiin ja mitkä suuret tapahtumat voimistivat am
matillista liikettä? 

TYOLÄISNAISTEN JÄRJESTÄYTYMISEN 

ALKUVAIHEITA. 

Teollisuuden kehittyessä myöskin naiset alkoivat jou
itua entistä enemmän tuotallnon piiriin ja yhteisten 
luokkakysymysten lisäksi heillä olivat lukemattomat 
omat erikoiskysymyksensä ja vaatimuksensa. Tämän 
vuoksi alkoi yleisen työväenIHkkeen rinnalla kehittyä 
myöskin erikoista naisten järjestäytymistä ja liikehti
mistä oi.keuksiensa puolesta. Vaatimukset kohdistuivat 
lähilUlä työläisnaisten työ_ ja sosiaalisten olojen pa
rantamiseen sekä naisten äänioikeuteen. Hajanaiset 
naisjärjestöt eivät kuitenkaan ajan pitkään olleet riit
tävän voimakkaita viemään naisten vaatimuksia voLi
toon ja niinpä alettiin puuhata näitä järjestöjä yhdis
tävää keskusjärjestöä. 

Tässä mielessä kokoontuikin 1yöläisnaisten ensim
mäinen edustajakokous heinäkuun 4-6 p:nä 1900 Hel
singissä. Kokouksessa käsiteltiLn naisten järjestäyty
mistä, keskusjärjestön perustamista, työpäivän lyhen
tämistä, työpaIkkaa, amma-ttientarkastusta, sana- ja yh
distymisvapautla sekä äänioikeuskysymystä ynnä muita 
naisia läheisesti koskevia kysymyksiä. Huomattava on, 
että jo tällöin hyväksyttiin 8 tunnin työaika periaat
teelliseksi tavoitteeksi, jOSkip. lähitavoitteeksi otettiin 
vain 10 tunnin työpäivä, joka sekin si.nä aikana olisi 
ollut suuri saavutus. 

Tässä kokouksessa perustettiin Työläisnaisten liitto 
Suomessa toimivien ·työläisnaisyhdistysten ja osastojen 



yhdyssiteeksi. Liiton kolmas edustajakokous pidettiin 
v. 1905 Tampereella. Peruskysymykseksi luonnollisesti 
muodostui äällioikeusuudistus." Valtiopäivlltä päätettiin 
vaatia yleistä, yhtäläistä äänioikeutta sekä vaalikelpoi
suutta, ja sellaisten lakien poistamista, jotka asettavat 
naimisissa olevan naisen miehen holhouksen alaiseksi. 
Huomattava on, että jo tässä kokouksessa vaadittiin 
naiselle samaa palkkaa samasta työstä ja 12 viikon äi
tiyslomaa keskimääräisellä palkalla. 

Viipurin edustajakokouksessa 1906 oli Työläisnais
liitto jo kasvanut niin, että kokouksessa oli jo 13() edus
tajaa 63 eri osastosta. Äänioikeuskysymys oli jo rat
kaistu suurlakon ja kansan joukkollikke€n painostuk
sella ja niinpä käy.lävä keskustelu koski eduskunta
työtä, jonka pohjalla Oulun puoluekokouksessa hyväk
sytty vaaliohjelma hyväksyttiin myöskin .naisliiton 
vaaliohjelmaksi. 

Liiton nimi muutettiin nyt Suomen Sosialide
mokraattiseksi Naisliitoksi ja pääteltiin 
perustaa oma, kerran viikossa ilmestyvä naisten lehti. 

KYSYMYKSIÄ KIRJALLISIA VASTAUKSIA 

VARTEN: 

4.. Mitkä olivat tämän kauden naisIlikke€n tärkeim
mät vaatimukset? 

NUORISOLIIKE. 

Kapitalistisen kehityksen aiheuttaman kansallisen 
nousun innoittamana kehittyi porvarillinen (alkiolai
nen) nuorisoseuraUike Suomessa verrattain aikaiseen. 
Ensimmä-:nen nuorisoseura perustettiin jo v. 1881. Nä
mä järjestöt toimivat porvarillisen ja varakkaan talon
poikaisnuorison yhdistäjänä ja harrastusten ohjaajina. 
Työläisnuorisolla, joka tänä kautena eli tavattoman 
raskaissa taloudellisissa oloissa, ei ollut minkäänlaisia 
omia järjestöjä, sillä koko työväenliIkehän oli silloin 
vielä lapsen kengissä. Nuoria työläisiä oli kyllä mu
kana työväenyhdistyksissä ja lakkoliikkeissä jo lSOO
luvullakin, mutta itsenäisen järjestäytymisen tarpeelli
suutta ei tällöin vielä edes ymmärretty. Vuosisad'un 
vaihteessa tehHin ensimmäisiä yrityksiä työläisnuoriso_ 
järjestöjen perustamiseksi. Ensimmäinen tällainen oli 
Helsingin Nuorisoseura, joka perustettiin v. 1898. Tämä 
oli tosin pikkuporvarillisen fluorison aloitteesta perus
tettu, mutta siihen kuului myös työläisnuorisoa eikä 
se koskaan liittynyt porvarilliseen Suomen Nuorisoliit
toon. Seuraavina vuosina perustettiin eräitä muitakin 
.työläisnuoriso.osastoja, mutta niiden tOiminta oli hy
vin hapuilev!Ul, eivätkä luokkakäsitteet nuorisojou
koissa olleet vielä läheskään selviä. 

Vasta vuosien 1905--06 tapahtumat antoivat voimak,
kaamman sysäyksen työläisnuorisoliikkeelle, kuten 
muullekin työväenliikkeelle. Näinä vuosina voidaan
kin katsoa järjestetyn .työtäisnuorlsoliikke€n alkane€n, 
sHlä vasta tällöin syntyivät ensimmäiset varsinaiset 
työläislluorisojärjestöt. Tämä nuorison jär
jestäytyminen alkoi luonnollisesti ensin teollisuusseu
tujen nuorison aloitteesta ja niinpä ensimmäinen työ
lälsnuoriso-osasto perustettiin Tampereella v. 1905. Sen 
puheenjohtajana toimi Yr j ö Sir 0 l a. Samana vuonna 
perustettiin eri puolilla maata lukuisia muita työläis
nuorisojärjestöjä. Tämä nuorison järjestäytyminen ta
pahtui heräävän luokkatletoisuuden merkeissä. Pyrki
myksenä oli laajan nuorisoliikkeen avulla saada yh
teiskunnalliseen ja luokkataistelutoimintaan nekin nuo
risojoukot, joita muu järjestötoiminta ei kyennyt .kiin
nostamaan. Joillakin paikkakunnilla perustettiin nuo
riso-osastoja myös vastapainoks: porvarillisille nuoriso-

seuroille. Siitä, miten nämä nuorisojärjestöt kasvatti
vat jäsenistöään poliittiseen toimintaankin kertoo mm. 
Yrjö Sirola selostaessaan Tampereen nuorisotoimintaa: 
"Toimivat henkilöt saivat itseluottamusta, alkoivut 
rohkeammin esiintyä yhdistyksen ju ummuttiosastojen 
kokouksissa, jopa kerran - kesällä 1905 - päätettiin 
yhdistyksen kokouksessa Iluorison aloitteesta ja pää
asiassa nuorison äänillä suuren mielenosoituksen toi
meenpano. Ja kun siitä tuli kerrassaan onnistunut, 
rohkaisi se kovin." Myöskin suurIakkotoimintaan otti
vat nuorisojärjestöjen jäsenet osaa useilla paikkakun
nilla. 

Vuoden 1906 lopussa oli koko maassa työläisnuoriso
järjestöjä noin parikymmentä. Näin oli rakennettu 
pohja työläis.nuorisoliikke€lle ja koko maata käsillä
välle Sosdem. Nuorisoliltolle. Tämän keskusjärjestön 
perustamisesta lankeaa kunnia "Tampereen Sosialisti
selle NuorisolIitolle, sillä sen toimesta kutsuttiin koolle 
koko maata käsittävä nuoriso-osastojen edustajako
kous joulukuun 9--Hl p:nä Tampereelle. Tässä ko
kouk&essa perustettiin Suomen Sosialidemo
kraattinen Nuorisoliitto, jonka päämää
räksi asetettiin kasvattaa kunnollisia taistelijoita yh
teiskWltauudistajain riveihin." 

KYSYMYKSIÄ KIRJALLISIA VASTAUKSIA 
VARTEN: 

5. Mitkä syyt pakoittivat nuorison järjestäytymään 
itsenäisesti. 

6. Milloin perustettiin Suomen Sosialidemokraatti
nen Nuorisoliitto, ja mikä oli liiton tarkoitus? 

TALONPOIKAIS- JA TORPPARIKYSYMYS. 

Kapitalismin kehittyessä ja tunkeutuessa maaseu
dulle tapahtui Suomenkin maatalousoloissa huomatta
via muutoksia. Puolireoda~linen kartano- ja suurta
lonpoikaistalous alkoi vähitellen muuttua kapitalisti
seksi ja pienempienkin talouksien oli kehityksen pa
kosta siirryttävä entisestä luontaistaloudesta kapitalis
tiseen tavarataloute€n. Suurelta osalta pientalouksia 
puuttui kuitenkin taloudellinen pohja tällaiseen. muu
tokseen ja niinpä kymmenet tuhanllet pientalonpojal 
ja torpparit sortuivat pois tlloiitaan. Virallistenkin ti-
lastojen mukaan joutui vuo!iien 18S1- 1901 välisenä ai
kana ainakin noin 20,000 itsenäistä pientalonpoikaa jät_ 
tämään kotinsa ja kontunsa. Näiden lisäksi oli vielä 
monikymmentuhuntinen torpparijoukko, joiden valta
valta osalta puuttu~ myöskin kapitalistiseen tuotanto
tapaan siirtymisen taloudellinen pohja: maapalstat oli
vat llian pieniä, puuttui työvoimaa ja työvälineitä, ei 
ollut lailla turvattua maan halllnto·olkeuUa eikä pää
omia tuotannon laajentamiseen ja parantamiseen. 
Näinä vuosina muodostuikin maaseudulle niin suuret 
"irtolaisjoukot" ja torpparikysymys sekä maaseudun 
työtätekevien taistelukysymykset muodostivat erään 
hyvin oleellisen osan Suomen työväenIiikke€stä. Teol
lisuus ja maatalous eivät voineet käyttää kuin osan, 
tai osan vuodesta näistä maasta irtautuneista ja usein 
vielä osittain maassa kiinni olevista työläisistä. Sata
tuhantiset joukot elivät vuodesta toiseen nälkärajan 
vaiheilla . Eslm. v. 1893 laskettiin vaivaishoidon va.
rassa elävän 110.294 henkilöä ja kuitenkin vaivais
apua annettiin vain "tosi-puutle€ssa" oleville. 

• Suuren tilattomien joukon syntyminen, suurmaan-
omistajain ja kapitalistien pyrkimys anus1.aa itsenäis
ten talonpoikien ja torppareiden maat sekä muu omai
suus, maanomistajain pyrkimys painaa torpparinsa 
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nälkävuokrae.jan asemaan ja yleensä maaseudun vähä
varaisen työtätekevän kansan elämän epävakaistumi
nen ja kurjistuminen herätti maaseudUn laajat joukot 
valvomaan oikeuksiaan. Tässä tarkoituksessa kävi jo 
1880-luvun alkupuolella talonpoikaislähetystöt Helsin
gissä hallItusherrojen puheilla ja maaseudulla pidet
tiin torppal"ien ja pientalonpoikain kyläkokouksia. Tä
män liikehtImisen ansiosta olivat säädyt jo vuoden 1385 
valtiopäivillä pakoitetut anomaan hallituksella esitystä 
uudesta maan vuokralaista ja jonkinlainen uudistus tu
likin v. 1002, mutta se ei tilannetta sanottavasti pa.
rentanut. Sataluvun vaihteessa ja varsinkin v. 1905-
vallankumoustapahtumien vaikutuksesta tämä torp
parien ja maaseudun vähävaraisen väestÖC1 Jiikehtimi
nen sai jopa vallankumouksellisen luonteen, joka suun
tautui suurmaanomistajill ja suurmaanomistusta vas
taan. Jo vuoden 1905 suurlakon aikana olivat maaseu
dun laajat työlätekevät joukot työläisten rinnalla tais
telemassa tserismin sortoa ja kotimaista virkavallaa 
vastaan, multa vasta vuoden 1006 keväällä ja kesällä 
tämä torpparien ja tilaUoman väestön liikehtiminen 
voimistui omine erikoisvaatimuksineen. Huhtikuussa 
1906 kokoontui Tampereella ensimmäinen 
koko maata käsittävä torpparien ja ti
lattoman väestön edustajakokou s, jossa 
oli edustettuna yli 50,000 maaseudun vähäväkistä. Ai
kaisemmin pidettyjen kyläkokousten sekä myös tämän 
edustajakokouksen perusvaatimuksena oli osakeyhtiöi
den maiden, kirkoUisvirkatalojen ja. suurtilojen kan
sallistaminen ja ottaminen kuntien valvontaan, vilje
lyspakko ja torpparivapautus perinnö!Jisen vuokraoi
keuden pohjalla. (Tämä viimemainittu tarkoitti sitä, 
että torpat siirtyvät viljelijäinsä omaisuudeksi sen 
jälkeen, kun niiden hinta on tullut vuokramaksuna 
maksetuksi.) Osavaatimuksena oli sekä kokouksissa 
että lakkoliikkeissä: häätöjen lakkauttaminen; uudet, 
paremmat vuokrasopimukset; 50 vuoden vuokra-aika; 
työpäivän lyhentäminen; lisäpäivien poistaminen; y.m. 
(Lisäpäivät olivat vuokrasopimuksessa määrältyjen ve
ropäivien lisäksi vaadittuja työpäiviä.) 

Vaatimuksiaan ajoivat torpparit lakoilla, joita ke
vään ja kesän aikana puhkesi eri puolilla maata. En
simmäisenä alkoi lakko Vuojoen kartanossa, j()(\ka seu
rauksena joukko torppareita tuomittiin vankilaan. Suu
ria torpparllakkoja oli myös Mäntsälässä, Sälinkäällä, 
Vanhassakartanossa, Jokioisissa, Multialla ym. Erit. 
täi n räikeäksl kehittyi Laukon torpparien lakko. Hää
töm:eslen ja ratsupoliisien avulla häädettiin yli 80 per
heitä, noin 500 henkilöä, jo vuosikymmeniä viljelemis
tään torpista taivasalle talvipakkaseen. Asunnoista sä_ 
rettUn uunit, ovet ja ikkunat säälimättä edes pieniä 
lapsia, sairaita tai vanhuksia. Vieläpä nostet tiin oi
keusjuttu torppareita vastaan. 

Miten sitten sosdem.-puolue suhtautui näihin maa
seudun epäkohtiin. Jo vuoden HIOI puoluekokouksessa 
oli todettu maaseudun torppari_ ja muun tIlaUoman 
väestön vaikea asema, pientlllonpoikaiston sortuminen 
maan puutteeseen ja vero_ sekä velkataakan aUe, tilat · 
toman väestön jatkuva lisääntyminen ym. maaseudun 
vähävaraisten vaikeudet sekä yhä päättäväisemmät 
vaatimukset saada maakysymys järjestetyksi toisella 
tavalla. Forssan puoluekokouksessa v. 19M olikin talon
poikaiskysymys verrattain perusteellisesti käsiteltä
vänä, multa tässäkään kokouksessa ei otelIu kysy
mystä siltä pohjalta. että olisi vaadittu yleistä torppari
vapautusta. Ohjelma maan kansallistamis, pienvilje
lyksen ja osuustoiminnan avustamisvaatimukslneen oli 
siinä vaiheessa ja siihen hätään nähden liiaksi utopis
tinen (kaukana käytännöstä.) Puuttui elävä kyky nähdä 

asiat oikeassa, marxilaisessa valossa. Ei myöskään ym
märretty oikealla tavalla työläisten ja talonpoikien lii. 
ton merkitystä eikä niitä kysymyksiä, joiden pohjalle 
tuollaisen liiton voisi rakentaa. Että näin oli, se ei 
ollut millään tavoin ihmeellistä. Marxia ja marxilai
suutta tunnettiin vielä kov:n heikosti, puolueohjelma! 
oli laadittu länsimaisen sosialidemokratian pohjalta, 
eikä ollut riittävää yhteyttä Venäjän bolshevikkeihin, 
jotka kyllä näkivät oikean tien myöskin maaseudun 
luokkarisliriilojen ratkaisuun. Oulun puoluekokouk
seen (1006) mennessä oli torpparikysymys saanut erit
läin kireän luonteen. Häikäilemättömät torpparien 
joukkohäädöt, tOl'pparien oikeuksien riisUimiset ja uu
sien rasitteiden asettamiset heidän k:mnettavikseen, 
nostattivat torpparit ja tilattomat taisteluun o:keuk
siensa puolesta, mikä taistelu purkautui y!lämain:ttuina 
suurina torpparilakkoina. Tämä maaseudun voimakas 
liikehtiminen miltei valJankumoukseHisine vaalimuk
sineen sai sos(.lem.-puolueenkin tarkistamaan maata
lousohjelmaansa ja ottamaan sen vaaHmukset Oulun 
puoluekokouksessa hyväksyttyyn vaaliohjelmaam.a. 
Nämä maa talousohjelman vaatimukset olivat seuraa
vat: 

1. On säädettävä uusi maanvuokralaki Tampereen 
torpparikokouks{m esittämäin vaatimusten mukaisesti. 

2. On määrättävä sellainen yleinen viljelyspaklw, 
että kaikki valtion om:stamien metsämaiden, kruunun
puistojen virkatalojen, sekä kaikkien seurakuntien, yh_ 
tiöiden sekä yksityisten hallussa oleva viljelyske\poi
nen maa on uuden maanvuokralq.in ehdoilla anneUava 
halullisten, etupäässä tUattoman väestön viljeltäväksi, 
jollei omistaja itse sitä viljele. Ei kuitenkaan suu
remmissa kuLn 25 ha suuruisissa tiloissa viljelyskel
poisUi maata. 

3. Valtion on ryhdyttävä Iilaltoman väestön maan 
tarpeen tyydyttämiseksi pakkoluovuluksen kautta pa
lauttamaan yksityistä maaomaisuutla vallion haltuun 
ja antamaan sitä täysin viljelys- ja naulintaoikeudel!a 
tilattomille viljeltäviksi. 

4. Valtion avustetlava köyhimpiä tilatlomia uuUs
viljelysten perustamisessa kuivaamalla ja raivaamalla 
soita sekä myöntämällä apurahoja ja rakennustarpeila 
kar tanoiden rakentamiseksi. 

Tässä ohjelmassa on tietenkin paljonkin ristiriitai
suuksia. Esim. siinä vaaditaan ;yksityisten omistuksessa 
olevan maan valtiolle ottamista, mutta toisaalta vaa-
ditaan vain torpparilaitoksen paranlelua ajanmukai
semmaksi, ym. On kuitenkin huomioitava silloin val
lin.nut tilanne. Suomi oli tsarismin alainen, ja maa
reformin ratkaiseminen vallankumouksellista tietä 
olisi edellyttänyt, että samanlainen ratka isu topahlu:sl 
myöskin emämaassa, Venäjällä, ja tämä ratkaisuhan ei 
voinut tulla kysymykseenkään ennen kuin vasta sosia
listinen vallankumous suoritti sen. Kuitenkin jo täl
löin pyrittiin ottamaan myöskin maaseudun työtäleke
vän väestön taistelu puolueen ohjaukseen ja yhdistä
mään siellä olevat voimat työläisten voimiin ja siten 
yhteisesti ajamaan kaikkien työtätekevien taloudellisia 
ja polii ttisia vaatimuksia. 

KYSYMYKSIÄ KIRJALLISIA VASTAUKSIA 
VARTEN: 

7. Mikä aiht'utti torpparien ja suurmaanomistajain 
välisen ristiriidan kärjistymisen? 

8. MillOin oli ensimmäinen koko maata käsittävä 
torpparikokous ja mitkä olivat sen tärkeimmät 
vaatimukset? 

TYÖVÄENLII KKEEN KIRJASTO 

Hels~nk i 1947, Kirjapaino 'l'.\PO Oy. 
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