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1 Työväki, kirjastot ja kirjallisuus 

 

"-- työväenliike on paitsi poliittinen, myös kulttuuriliike. Opiskelulla, sivistystyöllä 

ylipäätään sekä -- kirjallisuudella on ollut tärkeä sijansa niin liikkeen kuin lukuisien 

aktiivisten työläisten elämässä."
1
 

 

Kulttuuriin ja kirjallisuuteen kietoutuva sivistyksen käsite tuli ajankohtaiseksi 1800-

luvun Suomessa. Nationalismin vaikutuksesta syntyi käsitys kansakunnista historian 

muovaajina, mitä täydensivät 1700-luvulla yleistyneet valistuksen ja edistyksen 

ihanteet. Ajan ilmapiirissä suomalainen eliitti käsitti tehtäväkseen kansan sivistämisen. 

Sivistys ei ainoastaan yhdistänyt kansakuntaa vaan se synnytti uusia jakolinjoja 

suomalaisten keskuuteen, sillä kansanliikkeet alkoivat järjestäytyä. Liikkeet pyrkivät 

edistämään tasa-arvoa sivistyksen nimissä, mikä ei ollut kuulunut eliitin suunnitelmiin. 

Pikemminkin sen tarkoituksena oli ollut hallita sivistystä ja sen leviämistä. Tasa-arvon 

vaatimus kuitenkin levisi kansan keskuuteen.
2
    

Yhteiskunnallinen eliitti hallitsi suomalaista kulttuurielämää kuitenkin aina vuosisadan 

loppuun saakka. Vallan keskiössä olivat kirjallisuus ja sanomalehdet, joiden 

vaikutusvalta oli suurempi kuin nykyään. Yläluokan valta kirjalliseen kulttuuriin alkoi 

horjua, kun työväki ryhtyi omaehtoisesti järjestäytymään. 1890-luku muodostui 

käännekohdaksi, jolloin esimerkiksi sosialismia kannattanut Työmies-lehti perustettiin. 

Työläiset olivat järjestäytyneet aiemminkin mutta ainoastaan eliitin ehdoilla. Kyseisen 

wrightilaisen työväenliikkeen tavoitteena oli etenkin sosialismin leviämisen torjuminen. 

1890-luvulla aloite siirtyi työläisille itselleen, mikä johti vuonna 1899 puolestaan 

Suomen työväenpuolueen perustamiseen.
3
 

Tässä tutkielmassa ovat aiheena suomalaiset työläiset ja heidän lukemisharrastuksensa. 

Tarkastelujakso käsittää 1910-luvun vuoden 1918 sisällissodan loppuun saakka. 

Keskiössä on kirjallisuus, jota työväestö todellisuudessa luki esimerkiksi 

                                                           
1
Työväentutkimus : vuosikirja 2012, 6. 

2
 Kettunen 2015, 186−187. 

3
 Roininen 1993, 1−4. 
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työväenliikkeen johdon suositteleman kirjallisuuden sijaan. Työläisten lukema 

kirjallisuus selviää perehtymällä työväenkirjastojen lainaukseen. Työväenkirjastoilla 

tarkoitetaan tässä työväenyhdistyksen tai muun työväenliikkeen elimen omistamia 

kirjastoja, jotka pyrkivät toiminnallaan edistämään työväenliikkeen tavoitteita.
4
 

Aiempi työväenkirjastotutkimus on keskittynyt Suomessa etenkin kirjastojen toiminnan 

järjestämisen ja hankinnan tutkimukseen.
5
 Tutkielmassa huomio käännetään puolestaan 

työväenkirjastojen käyttöön. Tarkoituksena on kuvata yksityiskohtaisesti  

työväenkirjastojen kokoelmien lainausta. 1910-luvun Suomessa työväenkirjastoja oli 

vielä paljon. Taustalla oli vuoden 1905 suurlakko ja sitä seurannut työväenliikkeen 

joukkosuosio, jonka myötä työväenyhdistyksiä ja niiden kirjastoja perustettiin ympäri 

Suomea. Koska lainaustutkimus on työlästä, tutkielma perehtyy ainoastaan yhden 

esimerkkikirjaston kokoelmaan ja lainaukseen. Esimerkkikirjastona toimii 

helsinkiläinen Sörnäisten työväenyhdistyksen naisosaston kirjasto.    

Lainaustutkimuksen avulla selviää kirjaston suosituin kokoelmanosa, jota kuvaillaan 

kirjallisuustieteen käsitteiden avulla. Lainatuimmat nimekkeet osoittavat, millaista 

kirjallisuutta työväenkirjastojen käyttäjät varsinaisesti lukivat. On kiinnostavaa nähdä, 

oliko suosituin kirjallisuus työväenkirjastoille tyypillistä kirjallisuutta, kuten 

maailmankirjallisuuden klassikkoja tai yhteiskuntakriittistä kirjallisuutta, jotka olivat 

myös työväenliikkeen johdon mieleen. 

Työväenkirjallisuutta on tutkittu kattavasti.
6
 Sen sijaan sen suosiota työläislukijoiden 

keskuudessa ei ole juurikaan kartoitettu. Tutkimustuloksia analysoidaan tässä irrallaan 

työväenkirjallisuuden kontekstista, jotta nähdään, millainen kirjallisuus työläisiä 

todellisuudessa kiinnosti. Vaikka kirjasto on valinnut kokoelmansa, ei se ole määrännyt 

käyttäjien lainausta. On myös huomattava, että tutkittava kirjasto noudatti ilmeisesti 

edistyksellistä, amerikkalaista lainaustapaa, jossa kirjat olivat vapaasti lainaajan 

valittavissa lukollisen kaapin sijaan.
7
 Valinnanvapaus saa lainauksen heijastelemaan 

todenmukaisemmin kirjastonkäyttäjien kiinnostuksen kohteita, mikä palvelee 

tutkimuksen tarkoitusta erinomaisesti. 

                                                           
4
 Kosonen 1985, 10. 

5
 Ks. Kosonen 1985 ja Käkelä 1990. 

6
 Ks. esimerkiksi Raoul Palmgren ja Aimo Roininen. 

7
 Kosonen 1985, 37. 
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Tutkimuskirjaston lainatuinta kokoelmanosaa kuvaillaan, jotta pohdinnat 

kirjallisuudesta työläisten ajattelun ja maailmankuvan muokkaajina tulevat 

mahdollisiksi. Mielenkiintoiseksi analyysin tekee tarkastelujakson päättävä vuoden 

1918 sisällissota, jossa pääosin työläistaustaiset punaiset nousivat vallinnutta 

yhteiskuntajärjestelmää vastaan.  

Tutkielman viimeisessä luvussa Sörnäisten työväenkirjastoa verrataan yleiseen 

kirjastoon eli sen kokoelmaan, hankintaan ja lainaukseen. Verrokkikirjastona toimii 

Helsingin kaupunginkirjaston Kallion toimipiste 1900-luvun alussa.Vertailu näyttää, 

poikkesiko työväenkirjasto yleisestä kirjastosta.   

 

2 Työläisten suhde kirjallisuuteen 1910-luvun Suomessa 

 

Tutkielma rakentuu kolmesta tutkimuskysymyksestä, jotka ovat osin limittäisiä: 

     1. Kuinka työväenkirjastojen kokoelmaa lainattiin? Esimerkkinä Sörnäisten  

         työväenyhdistyksen naisosaston kirjasto. 

     2. Millaista kirjallisuutta työläiset todella lukivat? 

     3. Kuinka työläisten suosima kirjallisuus vertautuu 1910-luvulla yleisesti 

         suosittuun  kirjallisuuteen?  

Seuraavissa kappaleissa kutakin kysymystä kuvaillaan ja perustellaan 

yksityiskohtaisesti.          

 

2.1 Kuinka työväenkirjastojen kokoelmaa lainattiin? 

Ensimmäinen kysymys koskee tutkimuskirjaston kokoelman lainausta, jota Tuire 

Kosonen on käsitellyt yleisesityksessään Työväenkirjastot Suomessa yleensä.Hän 

tarkastelee pinnallisesti useaaa kirjastoa paneutumatta kunnolla lainaajiin tai lainattuun 

kirjallisuuteen. Tämä tutkielma keskittyy puolestaan yhden ainoan työväenkirjaston 

lainaukseen, jotta sen syvällinen tarkastelu on mahdollista. Sörnäisten työväenkirjaston 
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lainaus toimii esimerkkinä, josta tehtyjen havaintojen yleispätevyyttä tutkielmassa 

pohditaan.         

Kirjaston lainaajakirja on ensisijainen lähde lainauksen tutkimukseen. Kirjaston 

nimekkeet laitetaan sen perusteella suosion mukaiseen järjestykseen. Lainatun 

kirjallisuuden lisäksi tutkimuksen keskiössä ovat kirjaston lainaajat, joista on 

mahdollista selvittää etenkin sukupuoli ja työväenyhdistyksen jäsenyys. Sukupuolisen 

tarkastelun kannalta hypoteesina on, että miehet ja naiset lainasivat osittain eri 

kirjallisuutta toisistaan poikenneiden kiinnostuksenkohteidensa vuoksi. Lainaajien 

osalta selvitetään myös, että kuuluivatko he Sörnäisten työväenyhdistykseen. 

Näkökulmaa ei ole hyödynnetty aiemmissa tutkimuksissa. Sörnäisten lainaajakunta 

näyttää koostuneen sekä Sörnäisten työväenyhdistyksen jäsenistä että siihen 

kuulumattomista lähinnä naispuolisista henkilöistä, jotka ovat saattaneet kuulua 

yhdistyksen naisosastoon. Vähintään muutama Sörnäisten lainaaja on tullut täysin 

yhdistyksen ulkopuolelta. On huomattava, että lainaajien tutkimukseen liittyy 

epävarmuutta lainaajakirjan ajoittain epäselvien merkintöjen vuoksi. 

 

2.2  Millaista kirjallisuutta työläiset todella lukivat? 

Aiemmassa tutkimuksessa on korostettu monesti työväenliikkeen johdon suosittelemaa 

kirjallisuutta ja sen analysointia. Tutkielmassa keskitytään puolestaan siihen, mitä 

työläiset itse lainauksen perusteella lukivat.  

Tutkielman toinen ydinkysymys liittyykin kirjallisuuden ja työläisten maailmankuvan 

väliseen suhteeseen. Millaisia teoksia työväenkirjaston käyttäjät lainasivat mieluiten? 

Millaista maailmankuvaa teokset välittivät etenkin 1910-luvun ja sisällissodan 1918 

kontekstissa? Kysymykset liittyvät kirjastojen ja kirjojen asemaan tiedon ja asenteiden 

välittäjinä, ihmisten henkisen elämän edistäjinä ja vaikuttajina. Suurlakon 1905 jälkeen 

ilmestynyt työväenliikkeelle tärkeä kirjallisuus käsitteli toisaalta yleisesti sosialismia ja 

työväenliikettä sekä pyrki toisaalta suoraan vaikuttamaan lukijan ajatteluun.
8
 Tuire 

Kososen mukaan ei voida kuitenkaan sanoa, että työväenkirjastot olisivat ainakaan 

kokoelmansa puolesta pyrkineet juurruttamaan yhdenlaista maailmankuvaa, sillä 

                                                           
8
 Soikkanen 1961, 331. 
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kokoelmat olivat monipuolisia.
9
 On silti selvää, että sosialismin edistäminen on nähty 

kirjastoissakin positiivisena asiana, sillä työväenkirjastojen tehtävänähän oli edistää 

työväenliikkeen pyrkimyksiä. Tässä tutkielmassa testataan, millaiselle kirjallisuudelle 

työväenkirjastojen käyttäjät olivat vastaanottavaisimpia: voiko suosituimman 

kirjallisuuden katsoa pyrkineen edistämään sosialismia? 

Tutkielma vahvistaa Kososen havainnon, että kaunokirjallisuutta lainattiin 

työväenkirjastoissa huomattavasti sosialistista teoriakirjallisuutta tai muuta 

tietokirjallisuutta enemmän. Analysoitavat suosituimmat kirjat ovat siten pitkälti 

kaunokirjallisuutta. Hypoteesina on, että tavalliselle työläislukijalle sosialismin teoria 

oli kaukaista. Sen sijaan työläislukijat suosivat käytännönläheistä kaunokirjallisuutta, 

joka käsitteli yhteiskunnallisia epäkohtia tavallisen ihmisen näkökulmasta. 

Tutkielmassa pohditaan, voiko työläisten poliittista aktivoitumista selittää 

kaunokirjallisuuden vaikutuksella. Kirjallisuushan tarjoaa samaistumisen kohteita, jotka 

saattoivat vahvistaa työläisen tuntemaa tyytymättömyyttä yhteiskuntaa kohtaan. 

Työväenkirjastoissa oli tarjolla tyytymättömyyteen vastannutta sosialismia ja sen 

teoriaa, jota voitiin opiskella kollektiivisesti. On mahdollista, että työväenkirjastot 

toimivat sillanrakentajina sosialismin ja työläisten välillä. Tutkielma testaa väitettä 

luetuinta kirjallisuutta analysoimalla. 

 

2.3 Kuinka työläisten suosima kirjallisuus vertautuu 1910-luvulla yleisemmin 

suosittuun  kirjallisuuteen? 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä työväenkirjastoa verrataan aikalaiseen yleiseen 

kirjastoon. Hypoteesina on, että työväenkirjastojen käyttö poikkesi yleisten kirjastojen 

vastaavasta. Kokoelmien jonkinlainen eroaminen toisistaan on selviö, koska 

työväenkirjastoilla oli määrätty tehtävä toteutettavanaan. On kiinnostavaa selvittää, 

tarjosivatko työväenkirjastot lainaajille sellaista kirjallisuutta, jota ei muualta saanut, 

mikä selittäisi puolestaan valintaa käyttää työväenkirjastoja. 

Yleisten kirjastojen ja työväenkirjastojen vertailu suoritetaan esimerkkikirjastojen 

avulla, joista tehtyjen havaintojen yleistämistä pohditaan. Tutkittavan työväenkirjaston 

                                                           
9
 Kosonen 1985, 74.  
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lainatuinta kokoelmaa etsitään lähellä sijainneen Helsingin kaupunginkirjaston Kallion 

toimipisteen hankintaluettelosta 1900-luvun taitteesta. Kiinnostavampaa olisi ollut 

vertailla kirjastojen suosituimpia nimekkeitä keskenään, mitä ei kuitenkaan voida 

toteuttaa tarvittavan aineiston puuttuessa. Kalliosta on saatavissa ainoastaan 

yksinkertaistettu tilasto lainatusta kirjallisuudesta, joka on jaoteltu 

kirjallisuudenluokkiin. Yhdistämällä tiedot hankintaluettelosta ja eri kirjallisuudenlajien 

suosiosta saadaan aineisto, jonka avulla kirjastoja voi hieman vertailla keskenään. 

Ainakin osa Sörnäisten suosituimmasta kokoelmanosasta oli sijoitettuna myös Kallion 

kirjastoon. Kokoelmia vertaamalla pyritään vastaamaan kysymykseen, poikkesiko 

työväenkirjastojen käyttö muista kirjastoista ja miten.  

 

3 Työväenkulttuurin tutkimusta informaatiotutkimuksen ja kirjallisuustieteen 

avulla 

 

Tutkielman aihe kietoutuu kolmeen tutkimusalaan eli informaatiotutkimukseen, 

työväenkulttuurin tutkimukseen sekä kirjallisuustieteeseen. Vaikka varsinaisesti kyse on 

yhteiskuntahistoriallisesta työväentutkimuksesta, saadaan kahdelta muulta alalta 

vähintäänkin inspiraatiota ja menetelmiä aiheeseen. 

Pelkkä informaatiotutkimuksen hengessä tehtävä historiallisen kirjaston ja sen 

lainauksen tutkiminen jättäisi työn puolitiehen. Tutkimuskysymykset edellyttävät 

kirjaston kokoelman tutkimusta jotta selviää, mistä työläisten Sörnäisissä lukemassa 

kirjallisuudessa oli kyse. Kirjallisuudentutkimuksen käsittein analysoidaan teoksia, joita 

Sörnäisten työväenkirjastossa useimmiten lainattiin. Lopulliset johtopäätökset 

kirjastonkäyttäjistä ja heidän suosimastaan kirjallisuudesta jäisivät kuitenkin 

vajavaiseksi ilman niiden suhteuttamista yhteiskuntahistorian tuottamaan tietämykseen 

1910-luvun työläisistä ja heidän elinympäristöstään Helsingin Sörnäisissä. 

Seuraavassa esitellään kustakin kolmesta tieteenalasta tutkielman aiheeseen liittyviä 

tutkimuksia. Tutkimusten jaottelu eri tieteenalojen alaisuuteen on osin keinotekoinen, 
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sillä varsinkin monet työväenkulttuurin tutkimukset voitaisiin hyvin lukea myös 

informaatiotieteellisiksi tutkimuksiksi. 

 

3.1 Informaatiotutkimus 

Informaatiotutkimuksessa on kyse suhteellisen nuoresta, 1900-luvulla akateemiseksi 

kehittyneestä tieteenalasta, jonka pääasialliset kiinnostuksenkohteet ovat dokumentoitu 

tieto ja siitä johdettu ihmisen informaatiokäyttäytymisen tutkimus. Sen sijaan 

kirjastotiedettä eli kirjastoihin liittyvää tutkimusta on ollut olemassa luultavasti yhtä 

kauan kuin kirjastojakin. Oppialan nimeen "kirjasto" ei enää kuulu, koska alan 

tutkimuksen fokus on kirjastolaitoksen tarpeita laajempi.
10

 Fokuksen siirtyminen 

tapahtui 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa, jolloin tutkimuksen keskiöön nousi tietoa 

käyttävä ihminen.
11

 Käänteestä huolimatta kirjastolaitos kuuluu osaksi 

informaatiotutkimusta etenkin siinä mielessä, että alan yhtenä tehtävänä on kouluttaa 

osaajia kirjastojen palvelukseen. Informaatiotieteellinen tutkimus on monialaista, ja sillä 

on paljon yhteistä yhteiskuntatieteiden kanssa kuten yhteiskunnan ja ihmisen toiminnan 

tutkimus.  

Tutkielma on informaatiotutkimusta ensinnäkin kirjastohistorian vuoksi. Vaikka 

yleisten kirjastojen historiaa on tutkittu informaatiotutkimuksen piirissä jo paljon, ovat 

työväenkirjastot eräänlaisina erityiskirjastoina saaneet Suomessa osakseen vasta vähän 

tutkimusta.  

Tutkielman kannalta olennainen informaatiotutkimuksen piirre liittyy kirjastojen 

käyttötutkimuksiin, joita laaditaan tänäkin päivänä. Nykyisissä selvityksissä on kyse 

pitkälti kirjastopalvelujen arvioinnista ja pyrkimyksestä niiden kehittämiseen paremmin 

kansalaisten tarpeita vastaaviksi. Käyttötutkimuksista etenkin lainaustutkimus kuuluu 

tutkielman menetelmiin. Suomessa käyttötutkimukset ovat tärkeitä kattavan ja paljon 

käytetyn kirjastoverkon vuoksi. 

Käyttötutkimustakin osuvampi menetelmä tutkielman perimmäisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi olisi lukemistutkimus. Jonathan Rosea lainaten työläisten 

                                                           
10

 Mäkinen 2010, 13. 
11

Mt., 17.  
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maailmankuvan ja luetun kirjallisuuden yhteyttä tutkittaessa olisi järkevintä kuunnella 

heitä itseään. Tutkittavan työväenkirjaston historiallisuus rajaa kuitenkin pois 

esimerkiksi kirjastonkäyttäjien haastattelut. Sen sijaan kirjastonkäyttäjien 

lukupäiväkirjat olisivat saattaneet hyödyttää tutkimusta, mikäli sellaisia olisi ollut 

saatavilla. Työläiskirjoittajien muistelmissa sivutaan toisinaan kirjallisuuden 

lukukokemuksia, jotka yhteenkoottuna muodostaisivat kiinnostavan aineiston 

tutkimusaiheeseen. Tässä muistelma-aineiston koonti jätettiin kuitenkin tekemättä 

tutkimusrajauksellisista syistä johtuen. 

3.1.1 Kirjastohistoriasta 

Kirjastohistorian alku kietoutuu yhteen kirjoitustaidon synnyn kanssa. Ensimmäiset 

kirjastot muistuttivatkin kirjavarastoja, joissa säilytettiin papiston savitauluihin 

merkitsemää tietoa temppelien omaisuudesta ja uskonnollisista riiteistä.
12

 Kirjastojen 

merkitys pysyi rajallisena yhteiskunnille hyvin pitkään juuri varastoajattelun vuoksi. 

Käännekohdaksi osoittautui 1200-luvun Euroopassa tapahtunut yliopistolaitoksen synty. 

Yliopistoihin koottiin kirjastoja, joita alettiin  vähitellen tutkia. Tieteelliset tekstit 

käsittelivät muun muassa kirjastonhoitoa. Nykyaikaisten kirjastojen näkökulmasta 

tärkeämpää on silti yleisten kirjastojen synty, joka tapahtui englanninkielisen maailman 

johdolla 1800-luvulta alkaen. Siinä missä ensimmäiset ns. kansankirjastot liittyivät 

kansanopetukseen ja pyrkimykseen sivistää rahvasta, olivat kyseiset Public Library 

Movementin hengessä perustetut yleiset kirjastot tarkoitettu kaikkien kansalaisten 

käyttöön varallisuudesta riippumatta. Keskeinen oivallus uudenlaisissa kirjastoissa oli 

avointen kirjahyllyjen käyttö, mikä poisti kirjastonhoitajan kirjallisuuden ja käyttäjän 

välistä.
13

 

Kirjastot ja työväestö kietoutuivat tiiviisti yhteen 1800-luvun aikana, minkä vuoksi niitä 

on kiinnostavaa tarkastella yhdessä. Alunperin eliitti alkoi perustaa julkisia 

kansankirjastoja, koska se halusi hallita työväen vapaa-aikaa.
14

 Kuitenkin myös 
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yläluokka alkoi käyttää niitä. Esimerkiksi Englannin Leedsissä käyttäjistä neljä 

viidesosaa oli työläisiä ja yksi viidesosa keskiluokkaa kyseisellä aikakaudella.
15

  

Keskeinen suomalainen kirjastohistorian tutkija on Ilkka Mäkinen. Hänen mukaansa 

kansankirjastoja alettiin perustaa Suomeen runsaasti 1850- ja 1860-luvuilla.
16

 Vuosi 

1854 muodostui käännekohdaksi, mitä ennen kirjastoja perustettiin ainoastaan 

satunnaisesti.
17

 Kirjastot olivat maaseudun pitäjänkirjastoja, joita täydensivät niin ikään 

1860-luvulla yleistyneet kaupunkien kansankirjastot. Esimerkiksi Helsinki ja Turku 

saivat omansa vuosina 1859−1860. Kehitys käynnistyi maaseudulla, koska väestön 

enemmistö asui siellä. Vasta teollistuminen ja kaupungistuminen siirsi huomion 

kaupunkien työläisiin. Kun Public Library Movement rantautui Suomen suurimpiin 

kaupunkeihin 1900-luvun taitteessa, toimivat kaupunkien kirjastot jo esimerkkinä 

muulle maalle.
18

 Tutkielmassa analysoitava Sörnäisten työväenyhdistyksen naisosaston 

kirjasto on ilmeisesti ollut liikkeen hengessä toiminut yleinen kirjasto, jonka kokoelma 

oli sijoitettu avoimeen kirjahyllyyn, mikä tekee siitä mielenkiintoisen 

tutkimuskohteen.
19

 

Niin käsillä olevassa tutkielmassa kuin Mäkisen teoksessa Nödvändighet af 

LainaKirjasto on kyse lukuhalun tutkimuksesta kirjallisuuden kulutuksen perusteella, 

millä pyritään tavoittamaan yksilöiden ja yhteisöjen muuten vaikeasti mitattavaa 

lukemista. Ns. kirjastoaatteeseen voidaan lukea kuuluvaksi kaikkien, mukaanlukien 

yhteiskunnan alimpien kerrostumien, sisäsyntyinen tarve oppia uutta ja sivistyä, mitä 

lukemisen tutkimisella tavoitellaan.
20

 

Työväenkirjastot ovat oma kansankirjastojen alalajinsa, joka liittyy läheisesti 

työväenliikkeen historiaan. Työväenkirjastoista on julkaistu Suomessa vain vähän 

tutkimusta. Tuire Kososen pro gradu -tutkielma Työväenkirjastot Suomessa julkaistiin 

lähes sellaisenaan 1980-luvun puolivälissä, mikä on osoitus tutkimuksen ohuudesta. 

Kososen panos Suomen työväenkirjastohistorialle onkin suuri teoksen ollessa 

yleisesitys työväenkirjastotoiminnasta vuoteen 1918 saakka. Kososen mukaan Suomen 
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ensimmäiset työväestölle suunnatut kirjastot olivat wrightilaisia eli työnantajien 

tukemia lukusaleja. Sosialismin ja työväenliikkeen voimistuessa 1890-luvulla 

työnantajien merkitys kirjastoissa väheni ja toiminta jatkui siitä eteepäin työväen 

omasta aloitteesta.
21

 

Työväenyhdistystoimintaa alkoi esiintyä Suomessa 1800-luvun jälkipuoliskolla. 

Esimerkiksi Helsingin työväenyhdistys perustettiin vuonna 1883.
22

 Yhdistyksissä toimi 

myös kirjastoja, jotka oli suunnattu työväestölle. Työväenpuolueen perustamisen 

vuonna 1899 ja 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana 

työväenyhdistystoiminta ja samalla työväenkirjastotoiminta voimistui. Nousujohteinen 

kehitys päättyi 1910-luvun alkuvuosiin, jolloin uusien työväenkirjastojen perustaminen 

hiipui ja toiminnan huipputaso saavutettiin. Vuonna 1916 Suomen 1625 

työväenyhdistyksessä toimi 1017 työväenkirjastoa.
23

 

 

3.1.2 Kirjastonkäyttö tutkimuskohteena 

Kirjastonkäytön tutkimusta harjoitettiin informaatiotutkimuksen alalla etenkin 1970- ja 

1980-luvuilla, minkä jälkeen sitä on laadittu vähemmän.
24

 Suomessa kirjastonkäytön 

tutkimuksen johtohahmo on Pertti Vakkari, joka on myös ensimmäisiä 

informaatiotutkimuksesta väitelleitä henkilöitä Suomessa.
25

 Kirjastonkäytön tutkiminen 

alkaa käytön käsitteen määrittelystä. Vakkarin mukaan kirjastonkäyttöön kuuluu 

käyttäjän vierailu kirjastossa käyttämässä vähintään yhtä sen palvelua.
26

 Tässä 

tutkielmassa kirjaston muu käyttö kuin lainaaminen rajataan tutkimuksen ulkopuolelle. 

Kirjastonkäytön tutkimiseen liittyy läheisesti tiedonhankinnan tutkimus, joka yleistyi 

1900-luvun alkupuolella informaatiotutkimuksessa. Siinä missä moderni 

tiedonhankintatutkimus pyrkii selvittämään tiedonhankintaa käyttäjän näkökulmasta, 

painotti varhaisin tutkimus esimerkiksi kirjojen ja sanomalehtien käytön tutkimusta. 

Käyttöä mittaamalla pyrittiin tavoittamaan tiedonhakijoiden tarpeita ja tarkoitusperiä.
27
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Vaikka tiedonhankintatutkimus on sittemmin muuttunut, uskotaan tutkielmassa sen 

varhaismuodon mahdollisuuksiin tutkia kirjallisuuden käyttöä historiallisessa 

kirjastossa, jonka käyttäjien lukupäiväkirjoja ei ole saatavilla. 

Tutkielman kannalta keskeinen käyttötutkimuksen alalaji on lainaustutkimus, jota  on  

laadittu yleensä käyttäjähaastattelujen, kyselylomakkeiden ja tilastotiedon avulla.
28

 On 

havaittu, että yleisten kirjastojen lainauksessa on nähtävissä universaaleja piirteitä kuten 

esimerkiksi se, että kaunokirjallisuus on tietokirjallisuutta suositumpaa. Taipumus 

vahvistunee internetin aikakaudella, jolloin asiatieto on saatavissa kätevimmin 

sähköisessä muodossa. Kaunokirjallisuus on tietokirjallisuutta tärkeämpi kokoelmanosa, 

koska se houkuttelee kirjastoon enemmistön sen käyttäjistä. Kaunokirjallisuuden 

merkitys lainaajalle, oli se sitten sivistyksellinen tai viihteellinen, ei lopulta kuulu 

kirjastolle.
29

 

Käyttötutkimukset ovat kirjastoille tärkeitä, koska niiden perusteella kokoelmaa voidaan 

kehittää vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin. On ongelmallista, että asiakkaan 

kokoelmasta saaman lopullisen hyödyn mittaaminen on käytännössä mahdotonta. 

Ainoastaan kerran lainattu nimeke on voinut olla hyvin tärkeä esimerkiksi tutkijalle, 

kun taas monesti lainattu kirja on voinut osoittautua useammalle käyttäjälle 

hyödyttömäksi. Asiakkaiden mielipiteitä nimekkeistä voitaisiin selvittää 

kyselytutkimuksin, joiden laatiminen ei kuitenkaan ole helppoa. Koska asiakkaat 

käyttävät kirjastoa yleensä itsenäisesti, on kokoelman käyttöä paras mitata nimekkeiden 

saamien lainalukujen avulla. Eräs kirjastonkäytön määritelmä onkin lainamäärä, joka ei 

lopulta kuitenkaan kerro lainaajan saamaa hyödyn määrää tai laatua. Kuitenkin tiettyyn 

teokseen kohdistunut laina osoittaa siinä olleen jotakin asiakasta kiinnostanutta kuten 

aihe tai kirjallisuuden lajityyppi. Jos nimekettä ei lainata tai kirjastoa käytetä, kertoo se 

niiden hyödyttömyydestä asiakkaalle. Kaiken kaikkiaan kokoelmaa voi analysoida joko 

vertaamalla kokoelmaa jonkinlaiseen ideaaliin tai ohjeistukseen, joka kuvaa, millainen 

kirjaston kokoelman tulisi olla. Toinen vaihtoehto on tutkia kokoelman käyttöä, jota 

voidaan teoriassa verrata muihin kirjastoihin. Käytännössä ongelmana ovat kuitenkin 
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kunkin kirjaston uniikit piirteet kuten sijainti, ympäröivä väestö ja kirjaston 

mahdollinen erityistehtävä.
30

  

Tutkielman ulkopuolelle on rajattu tutkimuskirjaston kokoelman vertaaminen 

työväenliikkeen eliitin suosituksiin, sillä asiaa on tutkinut aiemmin esimerkiksi Rita 

Käkelä. Käkelän pro gradu -tutkielma selvittää, miten keravalaisen työväenkirjaston 

kokoelma heijastelee sen ideologista taustaa.
31

 Keskiössä ovat kirjahankinta ja 

kirjakokoelma kirjaston käytön ja lainauksen sijaan. Tietämystä työväenkirjastoista 

voidaan juuri jälkimmäisten kohdalla vielä lisätä, minkä vuoksi tämän tutkielman 

huomio on juurikin niissä. Tutkimuskirjastosta tehtäviä havaintoja pohditaan myös 

suhteessa Kososen tuottamaan tietämykseen työväenkirjastoista. 

Pelkkien lainamäärien perusteella on mahdotonta tavoittaa lainaajien mielipiteitä 

kirjaston kokoelmasta, joihin ainoastaan  kirjastonkäyttäjien lukupäiväkirjat toisivat 

valaistusta. Saatavan hyödyn käsite sopinee paremmin tietokirjallisuuden kuin 

kaunokirjallisuuden yhteydessä käytettäväksi. Tutkielmassa puhutaankin mieluummin 

nimekkeistä, joissa oli jotakin asiakkaita kiinnostanutta kuten viihdyke tai taiteelliset 

elämykset. Kirjoista, joita on lainattu ainoastaan muutaman kerran, on mahdoton sanoa, 

mikä niissä lainaajiin vetosi tai oli vetoamatta. Sen sijaan ahkerasti lainatut teokset ovat 

varmasti olleet jollakin tapaa tärkeitä lainaajilleen. Lukupäiväkirjojen puuttuessa 

lainatuimpien kirjojen kuvailu ja niiden suosion syiden pohdinta ovat tärkeitä 

menetelmiä tutkimuskirjaston käytön ja käyttäjien ymmärtämiseen. 

Tutkielmassa suoritettava kirjastonkäytön tutkimus kohdistetaan Sörnäisten 

työväenyhdistyksen naisosaston kirjastoon. Käytettävä tilastotieto saadaan kirjaston 

lainaajakirjasta. Tuire Kososen mukaan työväenkirjastojen lainaus ei kohdistunut 

kirjastoissa useimmin esiintyneisiin kirjoihin, jotka olivat työväenliikkeelle läheistä 

poliittista kirjallisuutta. Lainaus ja kokoelmat vaihtelivat kirjastojen välillä, minkä 

vuoksi ainoa varma lainaukselle yhteinen piirre oli kaunokirjallisuuden tietokirjoja 

suurempi suosio.
32

 Tutkielma perehtyy tutkimuskirjaston lainaukseen syvällisesti ja 

analysoi suosituimman kokoelmanosan ominaispiirteitä. Tutkimus tavoittelee työläisille 
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läheisen kaunokirjallisuuden ja sen sanoman kuvausta sekä lisätietoa työväenkirjastojen 

käytöstä.  

3.1.3 Lukemisen tutkimisesta 

Martyn Lyons on todennut, että historian jokainen yhteiskunta on ollut tietoyhteiskunta. 

Jo kauan ennen ajanlaskun alkua yhteiskuntia ovat hallinneet ne, joilla on ollut valta 

toisaalta levittää tietoa ja toisaalta rajoittaa sen kulkua. Teoksessaan A History of 

Reading and Writing in the Western World Lyons tarkastelee kirjojen, lukemisen ja 

kirjoittamisen teemoja lukijoiden näkökulmasta eri historiallisina ajanjaksoina. Hänen 

mukaansa yhteiskuntien kehitys on muuttanut lukijan ja tekstin suhdetta. Lyons 

painottaa lukemisen tutkimusta, koska se on hänen mukaansa huomattavasti 

edistyneempää kuin vasta heräämässä oleva kirjoittamisen tutkimus.
33

 

Lukemisen ja kirjoittamisen tutkimuksella on Lyonsin mukaan neljä tavoitetta. 

Ensinnäkin tutkimus selvittää kirjan itsensä tavoittelemaa yleisöä, joka on 

tunnistettavissa esimerkiksi kirjan mainoskampanjasta. Toiseksi tutkimus tavoittelee 

kirjan todellisia lukijoita ja heidän kirjalle kohdistamaansa vastaanottoa, mikä tapahtuu 

esimerkiksi lukupäiväkirjoja analysoimalla. Kolmanneksi pyrkimyksenä on 

"historiallistaa" kirjan ja lukijan kohtaaminen esimerkiksi lukijaa ympäröinyttä 

kulttuuria analysoimalla. Neljäs ja viimeinen tavoite on kirjallisen kulttuurin 

demokratisoitumisen osoittaminen. Kirjallisen kulttuurin leviäminen koko 

yhteiskuntaan on tukenut esimerkiksi naisten ja työläisten emansipaatiota 

yhteiskuntaan.
34

 

Muissa teoksissaan Lyons on korostanut erityisesti 1800-luvun merkitystä. Ajan 

poikkeuksellisuutta Lyons on osoittanut etenkin Ranskan tapauksessa. Joukkojen 

kirjallisen kulttuurin syntyä edesauttoi sanomalehdistön kehittyminen sekä toisaalta 

edullisen kaunokirjallisuuden painattaminen. Ainakin Ranskassa ja Britanniassa 

toiminnallinen lukutaito levisi jopa 95 prosenttiin väestöstä juuri 1800-luvun aikana. 

Toiminnallisella lukutaidolla tarkoitetaan lukutaidon vähimmäistä tasoa, jolla yksilö 

pärjää itsenäisesti yhteiskunnassa.
35

 Lukutaidon yleistyminen ei Lyonsin mukaan ollut 
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virallisen koulujärjestelmän ansiota. Pikemminkin epäviralliset toimijat kuten 

perheenjäsenet, naapurit, kirkonmiehet ja työnantajat opettivat koko kansan lukemaan 

aina alimpiin kansanluokkiin saakka. Muu yhteiskunta suhtautui kehitykseen 

varauksella, mikä näkyi esimerkiksi siinä, miten vuoden 1848 vallankumouksesta 

syytettiin sosialismia ja siitä lukeneita työläisiä. "Uudet lukijat" olivat uhka 

yhteiskunnalle.
36

 

Lyonsin käyttämät tutkimusmenetelmät muistuttavat tutkielman menetelmiä. Hän on 

koonnut listoja ranskalaisista menestyskirjoista vuoteen 1850 saakka ja tilastoinut 

niiden painosmääriä. Tilastotiedon avulla Lyons on nimennyt kirjailijoita ja teoksia, 

jotka ovat olleet tärkeitä 1800-luvun ranskalaisille lukijoille.
37

 Keskeinen löydös on, 

että pariisilaisten ja muiden ranskalaisten lukemistottumukset poikkesivat toisistaan. 

Pariisin ulkopuolella perinteinen uskonnollinen ja opettavainen kirjallisuus säilytti 

asemiaan pitempään, kun taas Pariisin kirjatuotantoa hallitsi uusi, kokeileva 

kaunokirjallisuus.
38

 

Samaisesta 1800-luvun lukemisen vallankumouksesta on kirjoittanut Saksan 

tapauksessa Reinhard Wittmann. Hänen mukaansa muutos oli hyppäys pienemmän 

mittakaavan lukemisesta kohti suurta. Siinä missä kansan kirjallinen elämänpiiri oli 

koostunut aiemmin lähinnä muutamasta uskonnollisesta tekstistä, alkoi se 1800-luvulla 

laajentua mitä erilaisempiin teoksiin. Uudenlaisista kirjoista haettiin yksilöllisesti sekä 

tietoa että etenkin viihdykettä. Muutos oli vähittäinen ja sen aiheuttaneet tekijät 

monimutkaisia.
39

 Etenkin Ranskan suuri vallankumous vuonna 1789 oli tärkeässä 

asemassa synnyttämässä uudenlaista ilmapiiriä ja suuria uutisia, joista kansalaiset 

halusivat saada tietoa. Tiedonsaanti oli mahdollista, jos osasi lukea. Lukutaito 

puolestaan hankittiin yleensä itsenäisesti. Toisaalta myös porvaristo alkoi arvostaa 

hiljaista itsekseen lukemista hyveenä. Wittmannin mukaan lukemisen 

vallankumouksesta 1700−1800-luvuilla todistavat etenkin nimekkeiden ja niteiden 

tuotantomäärien ennen näkemätön kasvu.
40
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3.1.4 Informaatiotutkimuksen rooli tutkielmassa: yhteenvetoa 

Tutkielma kuuluu tukevasti informaatiotutkimuksen alaan. Sen keskeinen tavoite on 

tuottaa lisätietoa Suomessa vain vähän tutkituista työväenkirjastoista, joita käytettiin 

paljon 1900-luvun alussa. Kyse on kirjastohistoriallisesta tutkimuksesta. Koska 

tutkimuskohteena on toisaalta kirjojen lainaus, ajavat asiaa parhaiten  

informaatiotutkimuksen menetelmät. 

Informaatiotutkimuksesta on luontevaa siirtyä työväenkulttuurin tutkimuksiin, jotka 

hyödyntävät informaatiotutkimuksen menetelmiä. Työläisten lukeminen ja 

kirjoittaminen ovat olleet viime vuosina suosittuja tutkimuskohteita. Suomessa 

esimerkiksi Kirsti Salmi-Niklander ja Kaisa Kauranen ovat käsittelleet 

työläiskirjoittajia. Maailmalla on painotettu  puolestaan työläislukijoita, mikä pätee 

tähänkin tutkielmaan. 

 

3.2 Työväenkulttuurin tutkimisesta 

Työväenliikkeen järjestäytymisen alkamiseen 1890-luvulla vaikutti vähitellen 

tapahtunut sosialismin laajamuotoinen leviäminen suomalaisten keskuuteen. Sekä 

maaseudun että kaupunkien työväestö koki epäoikeudenmukaisuuden kasvaneen, mihin 

työväenliikkeen ajama sosialistinen aate tuntui vastaavan. Työväenyhdistyksiä 

perustettiin etenkin Suomen suuriin kaupunkeihin kuten Helsinkiin ja Tampereelle, mitä 

seurasi vuonna 1899 varsinaisen työväenpuolueen perustaminen.
41

  

Kansan kokemusta selittää maaseudun murros, jossa siirryttiin viljanviljelystä kohti 

karjataloutta. Samalla markkinatalous vahvistui, jolloin tilanteesta kärsivät etenkin 

isännilleen alisteiset torpparit. Teollistuminen oli Suomessa puolestaan hidasta, minkä 

vuoksi "torpparikysymyksen" oheen syntyi yleisempi "tilattoman väestön kysymys". 

Tilanne oli työläisten näkökulmasta vaikein Etelä- ja Lounais-Suomessa, joissa myös 

työväenliikkeen kannatus oli vankinta.
42

 

Vuodet 1905−1906 osoittautuivat mullistaviksi työväenliikkeen historiassa, sillä 

Suomen sosialidemokraattisen puolueen jäsenmäärä kohosi tuolloin jopa 100 000 
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henkeen tehden siitä maailman suurimman sosialistisen puolueen. Taustalla oli vuoden 

1905 suurlakko ja Venäjältä levinnyt protesti, jonka myötä Suomen konservatiivinen 

säätypohjainen edustusjärjestelmä vaihtui yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen. 

Äänioikeutta tosin rajoitti Venäjän keisarin oikeus viimeiseen sanaan. Työväenliikkeen 

kehitys vuoden 1905 jälkeen oli vähemmän dramaattinen kuin vuoden 1918 

sisällissodan perusteella voisi uskoa. Liikkeellä oli läheiset yhteydet varsinkin 

raittiusliikkeeseen. Vanhassa työväenliikkeessä olikin kyse ennenkaikkea 

kulttuuriliikkeestä, jonka keskuksina toimivat työväentalot.
43

 

 Vuoden 1918 sisällissota oli pitkällisten kehityskulkujen tulos tilanteessa, jota 

sävyttivät ensimmäinen maailmansota ja Venäjän vallankumous vuonna 1917. 

Suomessa väkivaltainen vallankumousyritys oli lopulta yllätyksellinen tapahtuma, 

johon ryhdyttiin lähes valmistautumattomina.
44

 Keskeisiä syitä tilanteen kärjistymiselle 

olivat muiden muassa maailmansodan tuontirajoitusten ja katovuoden aiheuttama 

elintarvikepula sekä kesällä 1917 kasvanut työttömyys.
45

 

Jos vanhassa työväenliikkeessä oli kyse etenkin kulttuuriliikkeestä, niin mistä sitten 

työväenkulttuurin tutkimuksessa on kyse? Suomessa Kirsti Salmi-Niklander on alan 

johtavia tutkijoita tällä hetkellä. Hänen mukaansa työväenkulttuurin tutkimuksessa on 

pitkälti kyse mikrohistoriallisesta tutkimuksesta, jota suoritetaan Carlo Ginzburgin, 

Giovanni Levin ja Natalie Zemon Daviesin jalanjäljissä. Tarkoituksena on etsiä 

unohdettuja tutkimuskohteita.
46

 Suomen keskeinen mikrohistorian tuntija professori 

Matti Peltonen on kuitenkin muistuttanut, ettei mikrohistoriassa ole lopulta kyse 

tutkimuskohteiden määrittelystä kohti pieniä ja näennäisen triviaaleja kohteita. 

Pikemminkin kyse on kokoelmasta välineitä tutkijan ajattelun avuksi.
47

 Mikrohistoriaa 

työväenkulttuurin tutkimus edustaneekin täten vain näennäisesti. 

Tutkielmassa työväenkulttuurin tutkimuksella tarkoitetaan työläisten kirjallisten 

harrastusten tutkimusta. Viime vuosina on havaittu, miten lukeminen, kirjoittaminen ja 

itseopiskelu ovat olleet tärkeällä sijalla niin maalaisköyhälistön kuin varakkaiden 
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talonpoikienkin keskuudessa jo 1700−1800-lukujen Suomesssa. Tuoreissa 

tutkimuksissa on korostettu, ettei kirjallinen kulttuuri ollut eliitin yksinomaisuutta, 

kuten aiemmin on voitu ajatella. Ylipäätään alan tutkimuksissa on kyse marginaalisten 

tai alistettujen ryhmien kirjallisista kulttuuriharrastuksista ja niiden tutkimisesta.
48

 

Työväenkulttuurin tutkimisella voidaan tarkoittaa myös kirjallista kulttuuria laajempaa 

tutkimusta, sillä eri tutkijat käyttävät käsitettä eri merkityksissä. Työväenkulttuuri 

voidaan ymmärtää kokonaisvaltaisena henkisenä ilmapiirinä, joka koostui sekä 

työväenliikkeen johdon asettamista ihanteista että koostuu yhä tavallisten työläisten 

tapakulttuurista kuten kielestä ja käyttäytymisnormeista. Etenkin työläisten tapojen 

voidaan katsoa kumpuavan kaukaa menneisyyden maaseudulta. Lopullisen muotonsa ne 

saivat kuitenkin modernissa kaupunkiympäristössä, sen tarjoamissa mahdollisuuksissa 

ja rajoitteissa.
49

 Tarkemmin määriteltynä tutkielmassa onkin kyse työväenkulttuurin 

tutkimuksesta työläisten kirjallisten kulttuuriharrastusten näkökulmasta, joista 

edustettuina ovat lukeminen ja osittain myös kirjoittaminen. Seuraavassa esitellään 

näkökulmaan liittyviä tutkimuksia ulkomailta ja kotimaasta.  

3.2.1 Kansainvälisiä työväenkulttuurin tutkimuksia 

Heterogeenistä työväenluokkaa on yhdistänyt menneisyydessä halu lukea ja kirjoittaa. 

Ilmiötä on alettu tutkia viime vuosina ahkerasti ulkomailla mutta myös Suomessa.
50

 

Informaatiotutkimukseen ja kirjastonkäytön tutkimukseen liittyvät lukemistutkimukset, 

joita on laadittu pitkälti haastattelututkimusten avulla.
51

 Kiinnostavaa kyllä 

lukemistutkimuksia on laadittu myös historiantutkimuksen alalla ja kohdistettu myös 

työväkeen 1900-luvun taitteessa ja aiemminkin.  

Keskeinen tutkija on brittiläinen Jonathan Rose, jonka mukaan myös historiallisissa 

lukemisen tutkimuksissa tulisi keskittyä lukijoiden kirjoille antamaan vastaanottoon 

pelkän tekstin analysoimisen sijaan.
52

 Rose on tutkinut teoksessaan The intellectual life 

of the British working classes brittiläisten työläisten lukemista muistelmien ja 

päiväkirjojen avulla. Tässä tutkielmassa kirjastonkäyttäjiä ei voida haastatella eikä 
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saatavilla ole myöskään päiväkirjoja, joten kirjaston käyttäjien lukemistottumuksia 

mitataan tilastotiedon avulla. Toisin kuin Rose neuvoo tekemään, painottaa tutkielma 

kirjallisuuden analyysia, jota suoritetaan kirjallisuustieteen käsitteiden avulla. 

Jonathan Rose mainitsee saaneensa vaikutteita Richard D. Altickilta. Alunperin vuonna 

1957 ilmestyneessä teoksessa The English common reader Altick pitää kansan 

lukemisen tutkimusta osana demokratian historian tutkimusta. Teoksessa on kyse 

ensimmäisestä sosiaalihistoriallisesta tutkimuksesta, joka pyrkii selittämään, miksi 

joukot alkoivat lukea 1800-luvun Englannissa. Siinä missä kirjallisuus oli aiemmin 

suunnattu eliitille, havaittiin 1800-luvulla suuri "tuntemattomien lukijoiden" joukko, 

joka oli valmis ostamaan halpaa kaunokirjallisuutta.
53

 Englannissa Altick näkee 

joukkojen lukemisen käynnistäjiksi työläisten vapaa-ajan ja tulojen lisääntymisen, 

halvan kirjallisuuden laajan tarjonnan sekä kirjastoverkon laajentumisen, jotka kaikki 

olivat hitaita, aiemmin alkaneita kehityskulkuja.
54

 Niin Englannissa kuin seuraavaksi 

käsiteltävässä Ranskassakin yhteiskunnan eliitti suhtautui varauksella työläisten 

lukemiseen.   

Jo informaatiotutkimuksen yhteydessä esiintullut Martyn Lyons on tutkinut lukemisen 

historiaa myös työläisten näkökulmasta. Teoksen Readers and society in nineteenth-

century France keskiössä ovat Ranskan työläisten, naisten ja maaseudun köyhälistön 

lukemistottumukset 1800-luvun murroskaudella. Tutkimuksen lähteinä on käytetty 

esimerkiksi lukijoiden kirjoituksia lukemiskokemuksistaan, kirjakustantamoiden 

mainoksia sekä itse kirjoja, jotka Lyonsin mukaan usein määrittelevät itse oman 

yleisönsä.
55

 

Lyons kiinnittää huomiota erityisesti yhteiskunnan eliitin kokemaan epäluuloon 

työläislukijoita kohtaan. Ranskalaiset uskoivat lukemisen levittävän haitallisia ajatuksia 

ja aiheuttavan yhteiskunnallisia ongelmia kuten vuoden 1848 vallankumouksen, 

moraalista rappiota ja hallitsematonta kaupungistumista. Työläisten lukemista haluttiin 

valvoa, minkä vuoksi ranskalaisia kirjastoja ohjeistettiin uudistumaan. Työväestön 

kirjastonkäyttöä haittasi pitkään kirjastonhoitajien epäluulo työläisiä kohtaan, mikä 

näkyi esimerkiksi lyhyissä aukioloajoissa ja haluttomuudessa lainata kirjoja heille. 
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Uudistusten myötä kirjastoille suositeltiin hankittavaksi juuri työläisille sopivaa 

kirjallisuutta, jollaista oli etenkin teknistä tietämystä lisännyt käytännöllinen 

tietokirjallisuus. Samanlainen ajattelu ohjasi kirjahankintaa myös 1860-luvulta alkaen 

yleistyneissä kansankirjastoissa. Suhtautuminen kaunokirjallisuuteen oli varauksellista, 

koska sen ajateltiin johdattavan työläisiä harhaan aidosti tärkeistä asioista eli työnteosta 

ja korkeasta moraalista.
56

 

Kuinka ranskalaiset 1800-luvun työläiset sitten itse kokivat lukemisen? Lyons pyrkii 

Rosen kehotuksen mukaisesti tutkimaan työläisten suhtautumista kirjallisuuteen heitä 

itseään kuulemalla. Työläiset eivät Lyonsin mukaan ainoastaan sopeutuneet eliitin 

ohjailuun, vaan pyrkivät aktiivisella toiminnallaan luomaan omaa lukemisen 

kulttuuriaan jo 1800-luvun Ranskassa. Lyonsin analysoimat työläislukijat, jotka ovat 

pitäneet lukemisestaan päiväkirjaa, ovat olleet itseoppineita. Tutkittavat työläislukijat 

korostavat omaa luokkataustaansa ja erottautuvat oma-aloitteisesti porvarillisesta 

lukemisen kulttuurista synnyttäen suoranaista vastakulttuuria. On kuitenkin muistettava, 

etteivät kyseiset henkilöt edusta työläislukijoiden enemmistöä. Enemmistö oli 

sulautumassa osaksi kansallista lukevaa väestöä, joka luki lähinnä myydyintä 

kaunokirjallisuutta kuten Alexander Dumas'ta tai Jules Verneä.
57

  

Työläiset alkoivat perustaa omia työväenkirjastojaan Ranskassa 1800-luvun 

jälkipuoliskolla, mikä todistaa Lyonsin mukaan osaltaan työläisten aktiivisuudesta luoda 

omaa lukemisen kulttuuriaan. Kyseisissä kirjastoissa suosittiin tietokirjallisuutta 

huolimatta siitä, että tavalliset työläiset itse kaipailivat pikemminkin kaunokirjallisuutta. 

Esimerkiksi pariisilaisessa Boursen kirjastossa kaunokirjallisuutta tai "yleistä 

kirjallisuutta" oli ainoastaan viidesosa kokoelmasta.
58

 Lyonsin mukaan tavallisten 

työläisten ja tutkittujen työläislukijoiden välillä vallitsi vastakkainasettelua aina 

käytetystä puhekielestä alkaen. Tutkitut työläislukijat eivät kuitenkaan pyrkineet 

eristäytymään muusta työväenluokasta, vaan olivat osa sitä. Heidän tehtävänään oli 

toimia suodattajina kirjallisuuden ja tavallisten työläisten välillä. Lyonsin tutkimat 

työläislukijat saivat osakseen syytöksiä keskiluokkaistumisesta.
59

 On hyvä pohtia, pitikö 
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osa Sörnäisten työväenkirjaston käyttäjistäkin itseään jotenkin tavallisista työläisistä 

poikenneena ryhmänä, joka oli kuitenkin ylpeä omasta taustastaan. 

Kysymys työväenkulttuurin ja keskiluokkaisen porvariskulttuurin välisestä suhteesta on 

kiinnostava. Neuvostoliitossa bolševikit joutuivat määrittelemään vallankumouksen 

1917 jälkeen, millaista oli hyväksyttävä työväenkirjallisuus. Marxilaisen teorian 

mukaan kulttuuri ei ole koskaan yhteiskuntaluokkien ulkopuolella, vaan luokat 

synnyttävät oman kulttuurinsa. Hallitsevan luokan kulttuuri on yhteiskuntaa määrittävä 

kulttuuri. Bolševikkien tarkoituksena oli synnyttää oma työläiskulttuuri, joka päihittäisi 

edeltäneen porvarillisen kulttuurin. Työväenluokan omilla mieltymyksillä ei ollut 

merkitystä, sillä sille alunperin ominaiset taipumukset esimerkiksi uskonnollisuuteen 

tuomittiin sittemmin porvarillisina vaikutteina.
60

  

Neuvostoliiton esimerkki saa pohtimaan, miten Sörnäisten työväenkirjaston käyttäjät 

suhtautuivat teoksiin, joista osan voi katsoa syntyneen porvarillisessa kulttuurissa. On 

mielenkiintoista analysoida tarkemmin kirjaston suosituimpia kirjoja ja pohtia, onko 

niistä löydettävissä porvarillisia ihanteita. Vaikka Neuvostoliiton kulttuurikeskustelu 

ajoittuu myöhempään aikaan on luultavaa, että työväenliikkeen eliitti olisi saattanut jo 

1910-luvulla ajatella samansuuntaisesti ainakin osasta kirjallisuutta. Tuire Kososen 

mukaan Suomessa työväenkirjastojen kokoelmat kuitenkin pyrkivät monipuolisuuteen 

yhden totuuden sijaan ja  nimenomaan kaunokirjallisuuden tapauksessa.
61

 

Yhdysvalloissa Sylvia Jenkins Cook on tutkinut työläisnaisten astumista 

työmarkkinoille ja osaksi kirjallista kulttuuria 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. 

Cookin mukaan työläisnaisten osallistuminen kirjalliseen kulttuuriin oli näkyvämpää 

Yhdysvalloissa kuin Jonathan Rosen tutkimassa 1800-luvun Iso-Britanniassa. Suurempi 

näkyvyys Yhdysvalloissa ilmenee sekä romaanien henkilögallerioissa että kirjailijoiden 

sukupuolisessa jakaumassa. Teoksessa Working women, literary ladies Cook pyrkii 

valottamaan naisten kirjoittamien kirjojen ja päiväkirjamerkintöjen tutkimuksen avulla 

muiden muassa amerikkalaisten työläisnaisten taloudellista itsenäistymistä, 

itseymmärrystä, ulkoisia odotuksia sekä kirjallista kulttuuria ja sen saatavuutta 
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naisille.
62

 Keskeistä oli kirjallisten harrastusten palkitsevuus naisille, joiden elämää 

muuten määritti työ. Myös amerikkalaiset kirjallisuutta harrastaneet työläisnaiset saivat 

kuitenkin osakseen syytöksiä porvarillisuudesta.
63

 

Saksankielisessä Euroopassa Dieter Langewiesche on tutkinut aihetta Itävallan 

kontekstissa esimerkiksi teoksessa Zur Freizeit des Arbeiters. Langewieschellä on ollut 

käytössään myös paikallisten työväenkirjastojen lainaustilastoja, jotka osuvat osittain 

yksiin tutkielman aikarajauksen kanssa.
64

 Lähimmäksi tutkielman aikarajausta ajoittuvat 

tilastot Wienin alueen työväenkirjastojen luetuimmasta tietokirjallisuudesta vuonna 

1908 sekä listaukset Wienin alueen ja Villachin kaupungin työväenkirjastojen 

luetuimmista kirjailijoista vuosina 1898−1913.  

Langewieschen työtä on jatkanut Helmut Gruber, jonka mukaan Itävallan 

työväenkirjastot olivat kehityksessään pitkällä jo 1910-luvulla. Niiden keskeinen 

tehtävä oli edistää hyvän kirjallisuuden lukemista roskakirjallisuuden välttämiseksi.
65

 

Gruber sivuaa myös työläisten lukemaa kirjallisuutta nojautuen pitkälti Langewieschen 

laatimiin tilastoihin. Hänen mukaansa työläiset eivät lukeneet aivan sitä kirjallisuutta, 

mitä esimerkiksi paikallisen sosialistisen puolueen johto olisi toivonut. Sosialismin 

klassikoiden sijaan kirjastojen käyttäjiä kiinnostivat Gruberin mukaan kansainväliset ja 

yhteiskunnalliset romaanit. Kaunokirjallisuutta luettiin huomattavasti muuta 

kirjallisuutta enemmän.
66

  

Esimerkki pohjoismaisesta tutkimuksesta on puolestaan ruotsalaisen Marion Lefflerin 

Böcker, bildning, makt, jossa on hyödynnetty niin ikään työväenkirjaston tilastoja tosin 

suosituimpien kirjailijoiden näkökulmasta tarkasteltuina.
67

 Sörnäisten työväenkirjaston 

kokoelma ja lainaus näyttää osuneen paremmin yksiin Langewieschen tutkimien 

wieniläisten työväenkirjastojen kanssa. Selittävänä tekijänä voi olla, Lefflerin 

tutkimusajanjakso on lähempänä 1900-luvun vaihdetta kuin 1910-lukua. 
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3.2.2 Työväenkulttuurin tutkimus kotimaassa 

Suomessa työväenkulttuurin tutkimus kulminoituu Työväen historian ja perinteen 

tutkimuksen seuran vuonna 2010 julkaisemaan artikkelikokoelmaan Lukeva ja 

kirjoittava työläinen. Sen ensimmäinen osa käsittelee työläiskirjoittajia. Työläisten 

luku- ja kirjoitusharrastukset ovat kaksi yhteensopivaa palasta, jotka muodostavat 

yhdessä työväen kirjalliset kulttuuriharrastukset. Osassa korostuvat tutkimukset, joissa 

hyödynnetään yksilöperspektiiviä eli yksittäisten työläiskirjoittajien tuntemuksia omasta 

kirjoittamisestaan. Artikkelit tulevat johtopäätökseen, että työläiset joutuivat 

hyväksymään paikkansa kirjallisuuden julkaisukentän marginaalissa ja kirjoittamaan 

lähinnä omaksi ilokseen.
68

 On silti mielenkiintoista, että eräs artikkeleissa esiin tuleva 

työläiskirjoittaja Matilda Roslin-Kalliola esiintyy tutkimuskirjaston kokoelmassa 

teoksellaan Inkeri. Työväenkirjastot ovat voineet toimia työläiskirjoittajille väylänä 

saada teoksilleen lukijoita.  

Kun tutkitaan työläisiä, jotka harrastivat lukemista ja kirjoittamista, on muistettava 

kiinnittää huomiota työläisälymystöön. Lukevan ja kirjoittavan työläisen toinen osa 

käsittelee työläisälymystöä, jolla viitataan työväentaustaisiin henkilöihin, jotka 

saattoivat elättää itsensä kirjoittamalla ja osallistumalla yhteiskunnalliseen 

keskusteluun. Lukeminen, kirjoittaminen ja opiskelu toivat kyseiset henkilöt lähemmäs 

yhteiskunnan eliittiä kuin tavallisia työläisiä.
69

 Myös kotimainen tutkimus on havainnut, 

miten ristiriitainen ja ongelmallinen työläisälymystön identiteetti on ollut kahden 

yhteiskuntaluokan välissä. 

Kirsti Salmi-Niklander on keskittynyt tutkimuksissaan etenkin työläisten  

kirjoitusharrastukseen. Teoksessa Itsekasvatusta ja kapinaa Salmi-Niklander tarkastelee 

nuorten karkkilalaisten työläiskirjoittajien koostamaa Valistaja-lehteä artikkeleineen 

1910−1920-luvuilla. Tarkoituksena on perehtyä ensinnäkin kirjoittamisen historiaan ja 

toiseksi paikallisten nuorten tapaan omaksua sosialistinen ideologia. Keskiössä ovat 

myös nuorten lukemat tekstit, joiden avulla Salmi-Niklander pohtii ylipäätään suullisen 

ja kirjallisen kulttuurin murrosvaihetta kyseisellä aikakaudella.
70

 Salmi-Niklander tulee 

johtopäätökseen, että nuorten kirjoittamat kirjalliset tekstit ovat syntyneet lukuisien eri 
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medioiden vaikutuksesta. Kaunokirjallisuuden Salmi-Niklander luokittelee julkiseksi, 

painetuksi tekstiksi yhdessä sanoma- ja aikakauslehtien kanssa. Muita nuoriin 

vaikuttaneita medioiden ryhmiä olivat suullinen viestintä, käsikirjoituskulttuuri, muut 

painetut tekstit sekä orastanut sähköinen ja televiestintä.
71

  

Onkin hyvä huomata, etteivät työläislukijat ole eläneet tiedollisessa tyhjiössä, jota 

ainoastaan kirjat ovat valaisseet. Jo 1900-luvun alussa käsitys maailmasta on omaksuttu 

kaikkialta ympäristöstä olettaen, että työläinen osasi lukea. Lukutaidoton henkilö on 

saanut vaikutteita ennen kaikkea suullisen viestinnän välityksellä. Kirjallisuus ja 

työväenkirjastot ovat olleet vain pieni pala pelissä, josta kumpusi työläisen 

kokonaisvaltainen ajattelutapa. 

Ennen kuin siirrytään käsittelemään työväenkirjallisuutta on syytä todeta, että työväki 

on hakenut sivistystä ja huvia muualtakin kuin ainoastaan lukemisesta ja 

kirjoittamisesta. Anne Seppänen on tutkinut väitöskirjassaan tamperelaisten työläisten 

huveja ajanjaksolla 1860−1917. Hänen mukaansa populaarikulttuurin harrastaminen 

auttoi työväestöä integroitumaan osaksi yhteiskuntaa. Siinä missä 1800-luvun 

puolivälissä pääsy osaksi yhteiskuntaa tapahtui eliitin johtamalla kasvatuksella, alkoi 

1800-luvun lopulla itsekasvatus voimistaa asemiaan väylänä yhteiskuntaelämään. 

Suuntaus ilmeni etenkin aktiivisena kirjastojen käyttönä, työväenopiston perustamisena 

ja oppikoulujen perustamisen vaatimuksena. Ajanjaksolla 1906−1917 työläiset 

saattoivat jo pitää viihdettä väylänä yhteiskuntaan, sillä tuolloisten työväeniltamien 

laulu-, soitto-, näytelmä-, voimistelu- ja tanssiesityksiä voi luonnehtia paitsi 

yhteisöllisiksi myös kaupallisiksi ja viihteellisiksi tapahtumiksi.
72

 Muiden 

työväenkulttuurimuotojen keskeisyydestä huolimatta tutkielma keskittyy työväen 

lukemisharrastukseen ja kirjastonkäyttöön, joista etenkin jälkimmäistä on tutkittu vasta 

vähän. Lisäksi Seppäsen tutkimus keskittyy julkisiin huveihin kun taas tutkielman 

lukuharrastuksessa on kyse pikemminkin yksityisestä huvista. 

Työväenkirjallisuutta on tutkinut Suomessa Raoul Palmgren. Palmgren oli keskeinen 

1900-luvun vasemmistoaktiivi, joka päätyi lopulta kirjallisuustieteen professoriksi 
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Oulun yliopistoon.
73

 Esimerkiksi Palmgrenin kaksiosainen teos Joukkosydän käsittelee 

vanhan työväenliikkeen kirjallisuutta kirjailijoidensa kautta. Palmgrenin mukaan 1900-

luvun ensimmäiseen vuosikymmeneen saakka työväestön lukemistottumuksista 

tiedetään tuskin mitään. Joka tapauksessa tavallisten työläisten lukeminen oli 

Palmgrenin mukaan vaatimatonta vuosisadan taitteeseen asti, jolloin lukutaito alkoi 

yleistyä kansakoulun vaikutuksesta. Luettua kirjallisuutta olivat Palmgrenin mukaan 

sanomalehdet, uskonnollinen kirjallisuus, tiedolliset alkeiskirjaset sekä 

kaunokirjallisuus kuten "arkkiveisut", "lehtiföljetongit" ja vihkosarjoina ilmestyneet 

romanttiset "kolportööriromaanit". Työläiskirjailijoiden kirjalliset mieltymykset voidaan 

Palmgrenin mukaan lukea varauksella työväestön yleiseksi kirjalliseksi kokemukseksi. 

Työläiskirjailijat seurasivat kirjallisuuden ajankohtaisia virtauksia kuten 

kansallisromantiikkaa, 1880-luvun realismia, uusromantiikkaa, uusrealismia, sosiaalis-

melodramaattista jälkiromantiikkaa sekä myöhemmin impressionismia ja 

ekspressionismia. Vaikutteita saatiin myös teatterimaailmasta sekä ulkomaisesta 

kirjallisuudesta alkukielellä tai käännöskirjallisuutena, joka alkoi yleistyä 1880-luvun 

jälkeen.
74

 

Palmgrenin työtä on sittemmin jatkanut esimerkiksi Aimo Roininen, joka niin ikään 

erittelee kirjallisen kulttuurin ja vanhan työväenliikkeen suhdetta toisiinsa teoksessa 

Kirja liikkeessä. Tarkemmin määriteltynä tutkimuksessa on kyse ruumiillista työtä 

tehneen työväestön institutionaalisen kulttuuritoiminnan tutkimisesta nimenomaan 

kirjallisuuden saralla. Aineistona on käytetty lähinnä työväenliikkeelle läheisiä 

lehtijulkaisuja. Roininen kutsuu työväenliikkeen kirjallista kulttuuria toiseksi 

suomalaiseksi julkisuudeksi, jonka syntyä 1900-luvun taitteessa teos esittelee. 

Aiemmasta työläisten kulttuuritoiminnasta toinen julkisuus poikkesi Roinisen mukaan 

vuonna 1895 perustetun Työmies-lehden vuoksi. Roinisen mukaan siinä missä Aleksis 

Kiven ja Minna Canthin teokset toivat työläisten äänen esiin ensi kertaa 

kirjallisuudessa, tapahtui sama lehdistössä juuri Työmiehen avulla.
75

 

Tutkielman kannalta Roinisen työn keskeisin anti koskee työläisiä lukijoina. 

Työväenkirjallisuutta eli työläiskirjailijoiden kirjoittamaa kirjallisuutta oli sangen 
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vähän, ja se oli useimmiten kehnoa verrattuna muuhun kotimaiseen kirjallisuuteen tai 

käännöskirjallisuuteen. Työväenkirjallisuus olisi voinut kehittyä laadukkaammaksi, 

mikäli sisällissota ei olisi pysäyttänyt sen kehitystä. Työläisten luku- ja kirjoitustaidon 

opetus nojautui 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa kotiopetukseen, alkukouluihin 

ja kansakouluun. Tilanne muuttui vasta yleisen oppivelvollisuuslain myötä vuonna 

1921. Vaikka oppivelvollisuus saatiin vasta sisällissodan jälkeen, alkoivat esimerkiksi 

työnantajat arvostaa kansakoulua käynyttä työvoimaa jo 1800-luvun loppupuolella. 

Puutteellisista lähdeaineistoista huolimatta näyttää siltä, että lukutaito levisi 1900-luvun 

taitteessa työläisten keskuuteen laajemmin kuin kirjoitustaito. Leviäminen tapahtui 

ensin kaupungeissa ja vasta myöhemmin maaseudulla. Suurlakon vuosi 1905 muodostui 

käännekohdaksi, jonka jälkeen työväki alkoi toden teolla lukea sanomalehtiä ja käyttää 

kansankirjastoja.
76

 

Roininen jaottelee työläislukijat neljään eri ryhmään. Työväenliikkeen neljä 

lukijakuntaa olivat hänen mukaansa "kirjallinen eliitti", "aktiiviset vastaanottajat ja 

välittäjät", "laaja yleisö" sekä "alaluokan alaluokka". Kirjallinen eliitti muodostui 

Roinisen mukaan aktiivisesta, parhaat mahdollisuudet kirjalliseen kulttuuriin saaneesta, 

pitkälti kaupunkilaisesta joukosta työväen koulutettua yläluokkaa kuten 

kansanedustajat, toimittajat ja ylioppilaat. Eliitti tunsi kirjallisuutta ja käytti aktiivisesti 

kirjastoja sekä vaikutti työväen kirjallisen kulttuurin muotoutumiseen. Vastaanottajien 

ja välittäjien ryhmä koostui puolestaan etenkin työväenyhdistysten aktiiveista, jotka 

työnsä tai harrastustensa puolesta harrastivat kirjallisuutta paljon. Esimerkiksi 

työväenkirjastojen pitäjät kuuluivat kyseiseen ryhmään. Ryhmä myös käytti ehkä 

edellistäkin ryhmää aktiivisemmin työväenkirjastoja, mutta sen roolina oli pikemminkin 

seurata eliitin näyttämää esimerkkiä. Laajassa yleisössä oli kyse tavallisista, eliittiin 

kuulumattomista työläisistä ja puolueen rivijäsenistä, jotka lukivat ja harrastivat 

kulttuuria enemmän tai vähemmän satunnaisesti. Ryhmä luki sekä laatukirjallisuutta 

että viihteellisempiä kirjasia käyttäen myös ilmeisesti työväenkirjastoja taajaan. 

Kulttuurin ideologinen sitoutuminen ei ollut ryhmälle kuitenkaan yhtä lailla tärkeää 

kuin kahdelle edelliselle ryhmälle. Viimeinen ryhmä, alaluokka, koostui työttömistä ja 

muusta yhteiskunnasta syrjäytyneestä väestöstä, jolle työväenliikkeen sanoma olisi 

saattanut olla hyödyksi mutta jonka osallistuminen poliittiseen kulttuuritoimintaan saati 
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työväenkirjastojen käyttöön oli satunnaista tai jopa olematonta poikkeuksellisia 

yksilöitä lukuunottamatta.
77

  

Tällaista taustaa vasten tarkasteltuna yksittäisen työväenkirjaston käytön tutkimus 

monimutkaistuu. Mahdollisissa jatkotutkimuksissa käyttäjien taustojen syvällinen 

analyysi kannattaisi tehdä esimerkiksi väestötiedon avulla. Tällöin olisi mahdollista 

verrata Roinisen hahmotelmaa empiiriseen näyttöön eri työväenryhmien todellisista 

osuuksista työväenkirjastojen käyttäjissä. 

Roininen käsittelee myös lyhyesti työväenkirjastoja. Lähteenä on käytetty 

aikalaislähteiden ohella Tuire Kososen tutkimusta. Suurlakon vuoden 1905 jälkeen 

työväenlehdistö patisti yhdistyksiä kehittämään lainakirjastojaan. Artikkelien kirjoittajat 

edustivat kulttuurieliittiä, joka painotti poliittisen tietokirjallisuuden sekä laadukkaan 

kaunokirjallisuuden merkitystä. Yleiset kirjastot eivät ottaneet kokoelmiinsa 

työväenkirjastoissa ja työväenkustantamoissa suosittuja kirjailijoita kuten Jack 

Londonia, minkä vuoksi ne poikkesivat kokoelmiltaan työväenkirjastoista. 

Työväenkalenterissa 1913 K. H. Wiik kirjoittaa artikkelissaan Työväenkirjastoista 

ihanteesta, jonka mukaan työväenkirjastoissa tulisi olla ainoastaan hyvää, ahkerasti 

käytettävää kirjallisuutta. Koska tavoitteesta jäätiin Wiikin mukaan kirjastoissa pahasti, 

oli mukauduttava kirjastojen käyttäjien tarpeisiin. Kompromissiin taipumisen vuoksi 

sekä suomalaisissa että esimerkiksi saksalaisissa työväenkirjastoissa oli lopulta niin, että 

ihanteellista sosialistista tietokirjallisuutta luettiin toivottua ja tarjontaa vähemmän 

tosiasiallisen ahkeran kirjallisuuden käytön kohdistuessa kaunokirjallisuuteen, joka oli 

toisinaan laadukasta mutta usein myös suorastaan "luokattoman laadutonta 

salapoliisikirjallisuutta".
78

 

Erkki Sevänen on tutkinut Roinisen lailla kirjallisuutta instituutiona. Toisin kuin 

Roinisella Seväsellä näkökulmana on kirjallisuuden sääntely. Teoksessaan Vapauden 

rajat Sevänen käsittelee vuosien 1918−1939 kirjallisuuden tuotannon ja välityksen 

sääntelyä. Tutkimuskohteet ovat suomenkielinen porvarillinen kirjallisuus, 

ruotsinkielinen kirjallisuus sekä työväenkirjallisuus, jotka eritytyivät toisistaan 1900-
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luvun taitteessa. Kahta ensin mainittua tuki porvarillinen kulttuurieliitti, kun taas 

työväenkirjallisuus käsitti oman alakulttuurinsa, joka jäi vaille valtiollista tukea.
79

  

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että työväenkirjallisuus oli tarkastelujakson aikana 

tiukassa pannassa. Taustalla oli toisaalta teosten radikaali yhteiskuntakriittisyys sekä 

toisaalta työväenkirjalijoiden kykenemättömyys täyttää suurten kustantajien kirjallis-

taiteellisia standardeja edes vasemmiston omissa kustantamoissa. Kuitenkin tietyt 

vasemmistoa sympatisoineet kirjailijat kuten Helvi Hämäläinen ja F. E. Sillanpää olivat 

tunnustettuja ja palkittuja. Vastaavasti varsinaiset työväenkirjailijat kuten Pentti 

Haanpää, Katri Vala ja Hella Wuolijoki jätettiin vaille arvostusta. Torjunta tuli 

kansanvalistusta kannattaneelta eliitiltä, joka ei halunnut työväenliikkeen arvomaailmaa 

sotkemaan kansalaisuskonnon ja kansalaisihanteiden muodostamaa järjestelmää.
80

 

Vaikka Sevänen tutkii sisällissodan jälkeistä aikaa, on tutkimus merkittävä 

tutkielmankin kontekstissa. Se osoittaa, kuinka suomalainen kirjallisuusinsituutio on 

ollut 1900-luvulla jakautunut ja eliitin hallitsema.  

Koska tutkielmassa on kyse juuri Sörnäisten työväenyhdistyksen alaisen naisosaston 

kirjaston tutkimuksesta, on myös Maria Lähteenmäen tutkimuksen esitteleminen 

paikallaan. Vuosissadan naisliike -teos perehtyy suomalaisen naisliikkeen historiaan eli 

vuonna 1900 perustettuun sosialidemokraattiseen naisliittoon. Erillisen naisliiton 

perustaminen Suomeen oli poikkeuksellista, sillä maailmalla työväenliike pyrki yleensä 

sukupuolettomuuteen. Suomalaiset työläisnaiset järjestäytyivät aluksi pikemminkin 

ammatillisesti kuin poliittisesti. Esimerkiksi Helsingin työväenyhdistyksen naisosastolle 

tärkein kysymys oli 1900-luvun alussa toimeentulo ja vasta toissijaisena sivistys. 

Kirjallisuuden tapauksessa naisosasto vaati naisiin vetoavaa, "valaisevaa" 

kaunokirjallisuutta. Työväenpuolueen johto kannusti naisia jäjestäytymään poliittisesti 

esimerkiksi äänioikeuskysymyksen edistämiseksi. Vuoteen 1909 mennessä naisliiton 

ammatillisten osastojen määrä romahti, kun taas naisosastojen määrä kasvoi.
81

 

Lähteenmäki tuo esiin naisliikkeen varhaisten aktiivien opillisen taustan. Valtaosa 

naisista ei ollut käynyt koulua lukuunottamatta muutamaa lukukautta kansakoulussa tai 

kiertokoulussa. Tietoa sosialismin teoriasta naiset omaksuivat esimerkiksi 
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tutkimuskirjastostakin löytyneistä teoksista August Bebelin Nainen ja sosialismi, Karl 

Kautskyn Erfurtin ohjelma ja Sosialismin historia sekä N. R. af Ursinin 

Työväenkysymyksiä I-II, joiden suomennokset yleistyivät 1900-luvun alussa. Lisäksi 

teoreettista tietoa ja tärkeitä kysymyksiä omaksuttiin sieltä täältä työväenyhdistysten 

puhuja- ja keskusteluseuroista aina porvarillisiin naistenlehtiin saakka. Työläisnaisten 

omista lehdistä ensimmäinen oli vuonna 1902 ilmestynyt Yhteistyöhön. 

Kaunokirjallisuuden lisäksi tärkeä tietolähde naisaktiiveille muodostui 1800-luvulla 

yleistyneistä seksuaalivalistus- ja terveysoppaista. Toisin kuin naisen yksilönvapautta ja 

kodin ulkopuolisuutta korostaneissa "uuden aallon" romaaneissa kyseisissä oppaissa 

naiset määrättiin suvunjatkajiksi, äideiksi ja kasvattajiksi.
82

 

Tutkielmassa on osaltaan kyse tavallisten työläisten ja sosialistisen opin välisestä 

suhteesta kirjallisuuden kautta tarkasteltuna. Tarkoituksena on selvittää, millaisiin 

teoksiin työläislukijat todella tarttuivat ja millaisia vaikutteita kyseisistä, lähinnä 

kaunokirjallisista teoksista oli otettavissa. Jari Ernroothin Sanan vallassa, vihan 

voimalla −teoksessa on kyse samantapaisesta, vaikutushistoriallisesta tutkimuksesta, 

joka kuvaa sosialististen vallankumousoppien ja työläisten välistä suhdetta ajanjaksolla 

1905−1914. Keskiössä ovat opilliset virtaukset sekä niiden hierarkiat, jotka joutuivat 

sopeutumaan tavallisten työläisten kykyihin omaksua tietoa. Ehrnroothin mukaan 

vanhan työväenliikkeen tutkimuksessa on perinteisesti annettu liian vähän painoarvoa 

jäsenten tuntemalle vihalle ja kostonhimolle, jotka saattoivat edustaa 

vallankumouksellisuutta muuten sivistykseen ja rakentavuuteen pyrkineessä 

kautskylaisuudessa. Opit levisivät kirjallisuudessa ja lehtiartikkeleissa sekä kaupallisesti 

että työväenkirjastojen lainaamana kuin myös puheina. Ehrnrooth tarkastelee 

paikallisella tasolla sitä, miten aatteesta puhuttiin tavalliselle kansalle esimerkiksi 

yhdistyslehdissä.
83

  

Vihan välittyminen tutkimuskirjaston luetuimmassa kirjallisuudessa on kiinnostava 

kysymyksensä. Mikäli lainatuimmasta kirjallisuudesta ei ole löydettävissä 

vihanlietsontaa, voitaneen tutkielma nähdä vastalauseena Ehrnroothin näkemykselle. 
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Ehrnrooth käsittelee tutkimuksessaan vallankumousopillista käännöskirjallisuutta. 

Tärkeiksi teoksiksi Ehrnrooth nostaa jo ennen vuotta 1905 ilmestyneet Kautskyn 

Erfurtin ohjelma (1899) ja Sosialismin historia osa I (1900), Sombartin Sosialismi ja 

sosiaalinen liike 19. vuosisadalla (1898-1899), Blatchfordin Iloinen Englanti (1898) 

sekä Morrisin Ihannemaa (1900). Ehrnrooth viittaa Hannu Soikkaseen todetessaan, että 

suurlakkoa seurasi varsinainen käännöskirjallisuuden tulva. Se koostui toisaalta 

teoriakirjallisuudesta sekä toisaalta aatteen levittämiseen tarkoitetuista lentokirjasista. 

Soikkasen mukaan keskeinen teos kyseiseltä ajalta on Kautskyn Yhteiskunnallinen 

vallankumous (1906). Käännetyistä marxismin klassikoista Ehrnrooth toteaa, että niitä 

luettiin Kautskyn opasteosten  avulla kuten esimerkiksi Karl Marxin taloudelliset opit 

(1906) tai Sosialismin historia (1906).
84

 Kaikki esiintuodut Ehrnroothin mainitsemat 

teokset kuuluivat tutkimuskirjaston tietokirjallisuuden luokkaan. Lainauksen perusteella 

teokset eivät kiinnostaneet käyttäjiä juurikaan, sillä tietokirjallisuuden lainaus oli 

minimaalista suhteessa massiiviseen kaunokirjallisuuden suosioon. On huomattava, että 

kirjasto sijaitsi Suomen ja työväenliikkeen ytimessä, Helsingin Pitkänsillan 

pohjoispuolella. Jos vihaopillinen kirjallisuus ei mennyt lainaan edes siellä, voi vain 

kuvitella, kuinka epäsuosittua vihaoppi on ollut maaseudun työväenkirjastoissa.  

Ehrnrooth pohtii myös työväenkirjastojen roolia opin leviämisessä. Kirjastojen opillinen 

pääoma oli epätasaisesti jakautunutta, sillä esimerkiksi Oulun työväenkirjastot olivat 

keskimääräistä suurempia kun taas Kuopion keskimääräistä pienempiä. Kuitenkin 

Oulun seutu tunnettiin oppisuuntaukseltaan maltillisempana Kuopion tullessa tunnetuksi 

jopa radikaalivallankumouksellisena suurlaakon jälkeen. Esimerkin Ehrnrooth on 

ottanut Soikkaselta.
85

 Ehrnrooth nojautuu pitkälti Kososen esittämiin arvioihin ja 

yleisesitykseen työväenkirjastojen kokoelmista. Vaikka Ehrnrooth myöntää Kososen 

lailla kaunokirjallisuuden ylivoiman lainauksessa, näyttää hän silti korostavan 

pikemminkin kirjastoissa yleisimmin esiintyneitä kirjoja, joiden "diskursiivinen 

vaikutus" on kiinnostavin. Kaunokirjallisuuden vallankumouskäsitykset ja -kuvaukset 

Ehrnrooth on tietoisesti rajannut tutkimuksensa ulkopuolelle. Lisäksi Ehrnrooth 
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korostaa, ettei kenttäväen lukuharrastuksista, lukemisen tavoista tai keskeisistä 

sisällöistä ole jäänyt "vähäisimpiäkään tietoja".
86

  

Ehrnroothin menettelytapa on ristiriitainen työväenkirjastojen tapauksessa. Ei ole 

perusteltua jättää kaunokirjallisuuden analyysia tekemättä, sillä juuri se muodosti 

kirjastojen lainatuimman ja siten käyttäjien kannalta tärkeimmän kokoelmanosan. 

Tavallisen työläisen näkökulmasta teoriakirjallisuuden merkityksen ylikorostaminen 

vailla lainauksen antamaa taustatukea tuntuu väärältä etenkin, jos väitettyä vihaopin 

olemassaoloa perustellaan juuri tietokirjallisuuden vaikutuksella. Esimerkiksi Kautskyn 

Yhteiskunnallista vallankumousta lainasi Sörnäisissä 1910-luvulla ainoastaan yksi 

naispuolinen henkilö, joka ei tiettävästi edes kuulunut Sörnäisten  työväenyhdistykseen. 

Kaiken kaikkiaan Ehrnroothin käsityksen mukaan 1910-luvun taitteen työväenliike ja 

sen lähiympäristö oli jakautunut kahtia. Toisaalta oli sisäinen "valistuspuhunta" eli 

aktiiviseen järjestöväkeen suunnattu kasvatus- ja sivistystyö. Heidän joukostaan 

nousivat agitaattorit, jotka kohdistivat "ulkoista kiihotusta" järjestäytymättömään 

työväkeen.
87

 Kuten muutamassa muussakin tutkimuksessa työväenliike jaetaan tässäkin 

eliittiin ja rahvaaseen, joiden suhde kirjalliseen kulttuuriin oli kummallakin erilainen. 

3.2.3 Yhteenvetoa työväenkulttuurin tutkimuksesta 

Katsaus työväenkulttuuria käsitteleviin tutkimuksiin osoittaa, miten monisyinen 

tutkimusaihe on kyseessä. Sekä työväki että sen kulttuuri ovat monimutkaisia käsitteitä, 

joiden tarkempi määrittely on paikallaan. Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia 

tutkimuskirjaston käyttäjien lukemisharrastusta 1910-luvun Helsingissä, Pitkänsillan 

pohjoispuolella. Tutkielmassa tunnustetaan, että tutkittavan kirjaston käyttäjäkunta ei 

ole muodostunut pelkästään tavallisista työläisistä, vaan mukana on ollut erittäin 

todennäköisesti työväenliikkeen kulttuurieliittiin kuuluneita vaikuttajia. Saatavat 

tulokset ovat kiinnostavia etenkin Aimo Roinisen tutkimuksen valossa. 

Tutkimuskirjaston lainatuimman  kokoelmanosan laatu osoittaa, lainattiinko kirjastosta 

niiden tapauksessa enemmän viihteellistä vai laadukasta kaunokirjallisuutta. Saadut 

tulokset voivat puolestaan antaa viitteitä käyttäjäkunnan lopullisesta koostumuksesta, 

eliitin tai tavallisten työläisten hegemoniasta käyttäjäkunnassa. Yksittäisen 
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työväenkirjaston kohdalla on uskoakseni mahdollista nähdä, painottuuko sen käytössä 

aatteellinen toiminta vai viihdehakuisuus, joita molempia joka tapauksessa havaitaan. 

 

3.3 Kirjallisuustiede 

Koska tutkielman aiheena on työläisten lukemisharrastus 1910-luvun Suomessa, on 

luonnollista, että kirjallisuudella on työssä tärkeä rooli. Oma tutkimusaiheensa on 

työläisten sanomalehtien lukeminen, mitä ovat tutkineet esimerkiksi Aimo Roininen ja 

Jari Ehrnrooth. Tutkielman kiinnostuksenkohde on kuitenkin kirjallisuus, josta 

tutkimuskirjaston kokoelma pääasiassa koostui. Siihen verrattuna ruotsinkielinen Allers-

lehti sekä muutama mahdollisesti lehdeksi laskettavissa oleva työväenliikkeen julkaisu 

jäävät lainamääriltään mitättömiksi. Mahdollista paikanpäällä tapahtunutta lukemista ei 

voida tutkielman tapauksessa mitata, mikä on voinut tulla kyseeseen esimerkiksi juuri 

lehtien tapauksessa. 

Tässä luvussa esitellään kirjallisuustieteellisiä tutkimuksia kahdesta näkökulmasta. 

Ensinnäkin niissä on kyse tutkimuksista, jotka käsittelevät tutkimusajan kirjallisuutta 

yleisesti. Etenkin niistä etsitään tulkintoja tutkimuskirjaston kokoelmaan kuuluneista 

romaaneista, jolloin osa tutkimuskirjaston kokoelmasta tulee samalla esitellyksi. 

Lisäksi luvussa käsitellään tutkimuksia, jotka esittelevät työväenkirjallisuuden 

ominaispiirteitä. Erityisesti painotetaan tutkimuksia, joissa on tietoa tutkimuskirjaston 

naispuolisista työväenkirjailijoista ja -teoksista. Koko luvun painopiste on 

suomalaisessa kirjallisuudessa, sillä se muodosti merkittävän osan tutkimuskirjaston 

lainatuimmasta kokoelmanosasta.  

 

3.3.1 Kaunokirjallisuutta esitteleviä tutkimuksia 

Teollistumisen myötä kirjojen saatavuus parani huomattavasti. 1900-luvun taitteessa 

suomalainen kirjallisuus koostui jo lukemattomista nimekkeistä, joista vain  murto-osa 

päätyi osaksi tutkimuskirjaston kokoelmaa. Niistäkin vain osan voi katsoa kuuluvaksi 

merkkiteoksina suomalaisen kirjallisuuden kaanoniin etenkin, kun arviolta puolet 

kirjaston kokoelmasta oli käännöskirjallisuutta. Vaikka työväen kustantamot julkaisivat 



32 
 

työväenliikkeen kirjallisuutta, lainattiin työväenkirjastoista innokkaasti teoksia, jotka 

kuuluivat esimerkiksi myös yleisten kirjastojen kokoelmiin. Erityispiirteistään 

huolimatta työväenkulttuuri ja työväenkirjastot olivat osa suomalaista yhteiskuntaa ja 

sen kirjallista kulttuuria. 

Eino Karhu on tutkinut Suomen kirjallisuuden eri aikakausia marxilaisesta 

näkökulmasta. Tutkielman kannalta relevanteimmat teokset ovat Suomen kirjallisuus 

runonlaulajista 1800-luvun loppuun sekä Suomen 1900-luvun alun kirjallisuus, joiden 

esittelemää kirjallisuutta luetaan etenkin tutkimuskirjaston kokoelmaa silmällä pitäen.  

Sörnäisten työväenkirjaston kokoelma näyttää julkaistun lähinnä 1900-luvun 

alkupuolella. Kuitenkin usea kirjaston kirjailija on vaikuttanut jo 1880−1890-luvuilla, 

jolloin Suomen kirjallisuuden pääsuunnaksi vakiintui kriittinen realismi. Muiden 

muassa Juhani Aho, Minna Canth ja Arvid Järnefelt edustivat suuntausta. Sille oli 

ominaista yhteiskuntakriittisyys, joka kohdistui kapitalismin varjopuoliin ja kansan 

kokemaan oikeudettomuuteen perinteisten elämänmuotojen väistyessä. Muuttoliike 

kokosi sekä maaseudulle että kaupunkeihin työväenluokkaa ja uutta sivistyneistöä, joka 

kirjoitti kansan ongelmista kirjallisuudessa.
88

 

Suomalainen 1800-luvun kirjallisuus sai vaikutteita useammasta suunnasta. Norjalainen 

kirjallisuus ja etenkin Henrik Ibsenin tuotanto sekä ranskalainen Emile Zolan edustama 

naturalismi yhdistyivät laaja-alaiseen venäläiseen realismiin. Suomalaisen kirjallisuuden 

realistinen suuntaus vahvistui sen taistellessa romanttista, J. L. Runebergia ja Z. 

Topeliusta ihailevaa suuntausta vastaan. Siinä missä romantiikan kannattajat syyttivät 

realismin kannattajia epäautenttisuudesta ja ulkoa omaksutuista vaikutteista, vastasi 

realistinen suuntaus vetoamalla romantiikan loppuunkulumiseen ja sen vieroittumiseen 

kansan todellisesta kokemuksesta.
89

  

1880−1890-luvuilla realistinen romaani ohitti jo Kivelle ominaisen kansanelämän 

kuvauksen keskittyen yhteiskunnallisiin ongelmiin sekä ihmisen ja ympäristön välisen 

suhteen kuvaukseen. Mukana oli myös yksilön kapinaa ympäristöään vastaan. Tällaisia 
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teoksia olivat esimerkiksi Juhani Ahon Juha, Minna Canthin Agnes ja Arvid Järnefeltin 

Helena.
90

 Kyseiset teokset olivat tutkimuskirjastossa ja etenkin Juhaa lainattiin paljon. 

1900-luvun kahta ensimmäistä vuosikymmentä Karhu kuvaa "poikkeuksellisen 

intensiivisen kirjallisen kehityksen" ajaksi. Intensiivisyys johtui Karhun mukaan 

aikakaudesta, jona yhteiskunnalliset luokat muuttuivat. Politiikkaan astuivat 

nuorsuomalaiset ja aktivistit sekä toisaalta työväenluokka, joka itsenäistyi myös 

kulttuurin saralla. Politiikka heijastui kirjallisuuteen, mistä ei kuitenkaan ole tutkijoiden 

keskuudessa yksimielisyyttä. Toiset ovat pitäneet kautta kirjallisuuden 

yhteiskunnallisuuden haipumisen aikana. Kausi ei ollut selkeä, sillä sille oli ominaista 

peräti kolme eri virtausta eli uusromanttinen, realistinen sekä proletaarikirjallinen 

suuntaus.
91

 

Uusromanttista kirjallisuutta edustavat Karhun mukaan kirjailijat Joel Lehtonen, Maiju 

Lassila ja Ilmari Kianto, jotka siirtyivät myöhemmin realistisen suuntauksen leiriin, 

sekä proletaarikirjailijat Kössi Kaatra ja Kössi Ahmala. Keskeisiä kirjailijoita olivat 

myös Eino Leino, Johannes Linnankoski, L. Onerva, Larin-Kyösti ja Volter Kilpi. 

Erikseen mainitaan vaikutusvaltainen Maria Jotunin Arkielämää, joka oli 

tutkimuskirjastossa. Vaikkei uusromantiikka ollut järjestäytynyt suuntaus, yhdisti sen 

kirjailijoita usea piirre. Niitä olivat lyriikan asema, kiinnostus yksilön sisäistä maailmaa 

kohtaan, kansanrunouden ja mytologian aiheet, poikkeuksellisuuden korostaminen 

tavanomaisen sijaan sekä elämän filosofiaa kiteyttäneiden monumentaalihahmojen 

käyttö. Aiemmasta realismista poiketen uusromantiikassa oli kyse esteettisestä 

suuntauksesta eettisyyden sijaan.
92

  

Uusromantiikan kirjailijoista Sörnäisissä luetuin oli L. Onerva, jonka Mirdja oli yksi 

kirjaston lainatuimmista. Myös Ilmari Kiannon teoksia Punainen viiva ja Pikku syntejä 

sekä Johannes Linnankosken Pakolaisia ja Taistelua Heikkilän talosta lainattiin taajaan. 

Sen sijaan muut Sörnäisten uusromantiikan kirjailijat kuten Larin-Kyösti ja Maria 

Jotuni eivät keränneet juurikaan lainoja. 
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Uusromanttiselle kirjallisuudelle oli tyypillistä eräänlainen kulkurihahmo, joka kulki 

teoksen porvarillisessa maailmassa sitä ulkoa ja yläpuolelta havainnoiden. Piirre 

vaikutti myös 1900-luvun alun uuteen realismiin sekä työväenkirjallisuuteen. Syntyi 

uusi talonpoikaiselämän kuvaustapa, joka korosti sen pikkuporvarillisuutta 

negatiivisessa valossa. Varhaisessa realismissa suhtautuminen oli ollut myönteinen. 

1900-luvun alussa kirjallisuus hyökkäsi kaupallisuutta ja kapitalismia vastaan. 

Esimerkiksi Hella Wuolijoen varhaisessa näytelmässä Talon lapset 

talonpoikaistaustaisia henkilöitä on kahdenlaisia. Toiset korostavat omaisuutta ja sen 

periytymistä, kun taas toiset kaiken ylittävää solidaarisuutta toisia kohtaan. Samanlaisia 

asetelmia on löydettävissä Johannes Linnankoskelta, jonka teos Laulu tulipunaisesta 

kukasta on ollut monen työväenkirjaston lainatuin teos.
93

 Linnankosken toinen teos 

samalta ajalta on Pakolaiset, jota Karhu nimittää psykologis-uusromanttiseksi 

romaaniksi. Sille vastakohtainen on Ilmari Kiannon Punainen viiva, joka toisin kuin 

Pakolaiset on puhtaan vallankumouksellinen.
94

 Molempia lainattiin tutkimuskirjastosta 

kohtalaisesti. Työväenkirjastot näyttävät olleet kokoelmiltaan ajan hermolla ja lukevat 

työläiset mukana juonessa. 

Liisi Huhtalan Kuu torpparin aurinko esittelee suomalaista kirjallisuutta vuosilta 

1809−1918. Keskiössä on kaunokirjallisuus, jossa käsitellään torppareita. Etenkin 

tarkastelujakson loppuvaiheen kirjallisuus ymmärrettiin ilmestymisaikaan kannanotoiksi 

torpparikysymykseen. Huhtalan mielestä kaunokirjallisuus on vain harvoin ensisijainen 

ongelmien esiintuoja tai aktiivinen käytännön vaikuttaja. Pikemminkin "--se toimii jo 

olemassa olevan vaikutuksen vahvistajana".
95

 Huhtala kuvaa tutkimustaan 

erikoislaatuiseksi, "sanataiteen ja historiallis-yhteiskunnallisen todellisuuden 

ongelmakompleksissa liikkuvaksi tutkimukseksi".
96

 Kuvaus tiivistää olennaisen myös 

käsillä olevan tutkielman problematiikasta. Kyse on siitä, kuinka fiktiivinen 

kaunokirjallisuus on vaikuttanut 1910-luvun työläisiin ja kuinka prosessia voi tulkita 

2010-luvulla.  
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Huhtalakin käsittelee 1800-luvun lopun merkittäviä kirjailijoita Juhani Ahoa ja Minna 

Canthia.  Jo Aholla näkyy tietoisuus torpparikysymyksen politisoitumisesta ja 

sympatioiden kääntymisestä. Kansan keskuudessa huhuttiin uudesta maanjaosta, jossa 

omistusta jaettaisiin rikkailta köyhille. Huhujen perättömyydestä huolimatta aina 

Venäjällä saakka tultiin tietoisiksi suomalaisten torpparien tyytymättömyydestä. Huoli 

kansallisesta vaarasta syntyi. Useiden kirjailijoiden kuten Johannes Linnankosken ja 

Maila Talvion pyrkimyksenä olikin valistaa kansaa todellisesta 

maanomistusjärjestelmästä sopivassa muodossa. Eliitiltä vaadittiin vastaavasti 

vastuunkantoa torpparien tilanteesta. Vaatimus esitettiin kuvaamalla torpparien elämää 

ja vaikeuksia kirjallisuudessa.
97

 

Johannes Linnankoski käytti 1890-luvulla nimimerkkiä Vihtori Peltonen. Tuolloin 

Linnankosken teoksissa otettiin kärkkäästi kantaa torpparikysymykseen. Sen sijaan 

1900-luvun alussa Linnankoski-nimellä kirjoitetut Pakolaiset ja Taistelu Heikkilän 

talosta ovat jo neutraalimpaa talonpoikaiselämän kuvausta. Jälkimmäiset teokset 

kuuluivat tutkimuskirjaston kokoelmaan. Maila Talvio käsitteli torppariaihetta 

teoksissaan vuosina 1890−1906. Vuoden 1906 tienoilla Talvio alkoi 

vanhasuomalaisuuden vaikutuksesta ihailla talonpoikaisuutta tuotannossaan. 

Tutkimuskirjaston Juha Joutsiassa talonpoikaiseen elämään yhdistetään pysyvyys, 

ahkeruus, kunnioitus ja lukemisharrastuksen tuoma valveutuneisuus. Huhtala tulkitsee 

Talvion tuotantoa niin, että vuoden 1906 jälkeen torpparius oli yleismaailmallinen 

ongelma, jota kohti tunnettiin kiinnostusta oman poliittisen suuntautumisen antamissa 

rajoissa.
98

  

Torppariaihetta on käsitellyt myös tolstoilainen Arvid Järnefelt. Järnefelt myös tapasi 

Leo Tolstoin, joka oli kiinnostunut myös Suomen maanjakokysymyksestä. Tolstoi 

kannatti Henry Georgen tapaan yksityisestä maanomistuksesta luopumista. Järnefeltin 

suomentama ja Sörnäisissäkin ollut Tolstoin teos Ylösnousemus kuvaa tällaista 

järjestelyä. Järnefeltillä oppi näkyy erityisesti vuoden 1902 teoksessa Helena, jonka 

päähenkilö on maaseudulle siirtyvä, omaisuudestaan muiden hyväksi luopuva henkilö. 

Toinen Sörnäisissä ollut Järnefeltin teos Veneh'ojalaiset vuodelta 1909 käsittelee sekin 

maakysymystä. Teos kuvaa Helsingin työläisalueiden kehitystä vuosina 1870−1906. 
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Teoksen alkujakson mukaan universaalin raivausvapauden päättänyt isojako on syynä 

työläisten ongelmiin ja epätasa-arvoon. Isojakoa edelsi sovun aika, yhdessäviljely.
99

 

Huhtala niputtaa yhteen Sörnäisten kirjailijat Ilmari Kiannon ja Väinö Katajan, jotka 

kuvaavat teoksissaan "pohjoisia kruunun torppareita". 1910-luvulla 

torpparikysymyksestä oli tullut politiikassa sosialidemokraattien ja kirjallisuudessa 

työväenkirjailijoiden yksityisomaisuutta. Kaunokirjallisuus kuvasi kansanelämää 

yksilöiden kautta, minkä vuoksi Kiannon ja Katajankin teoksia määrittää paikallisuus. 

Kiannon Punaisessa viivassa kuvataan sosialismin vaikutusta eristyksissä eläneeseen 

kansanjoukkoon. Teoksen fiktiivinen agitaattori Puntarpää muokkaa sosialismista 

paikallisille ymmärrettävän sanoman, joka mukautuu yksilöllisiin tarpeisiin. Teos 

välittää kansan tuntemaa herravihaa ja kärsimystä viitaten samalla 

torpparikysymykseen. Kianto kävi kirjeenvaihtoa Väinö Katajan kanssa, jonka teos 

Kruununtorppari kuului Sörnäisten kokoelmiin. Keskiössä on pohjoisen köyhälistön 

syvenevä kurjuus, jota täydentää Kiannollakin esiintyvä virkavallan vastaisuus.
100

  

On mielenkiintoista, miten usean Sörnäisten kirjailijan ja teoksen Huhtala esittelee. 

Sörnäisten pitkälti maaltamuuttanut ja vähintäänkin maaseudun työläisiä sympatisoinut 

lukijakunta on kohdannut torppariaiheen ja maanjakokysymyksen kirjaston 

kokoelmassa taajaan. Suositun Leo Tolstoin ajattelu on inspiroinut useaa kirjaston 

teosta. On silti huomattavaa, ettei Juhani Ahoa lukuunottamatta yksikään 

torppariaiheinen kirja ole ollut tutkimuskirjaston suosituimman kirjallisuuden joukossa. 

Juha on poikkeus, jota Huhtala ei nosta erityisesti torppari- ja maanjakokysymyksen 

yhteydessä esiin. 

Eija Eskolan tutkimus Rukousnauha ja muita romaaneja käsittelee puolestaan 

suomennetun kaunokirjallisuuden valintaa yleisissä kirjastoissa vuosina 1880−1939. Se 

tuo esiin ulkomaista kirjallisuutta, jota sitäkin lainattiin tutkimuskirjastossa paljon. 

Eskolalla ei ole erityistä työläisnäkökulmaa aiheeseen, vaan kyse on yleisten kirjastojen 

kokoelmista 1900-luvun taitteessa. Koska tutkielman tavoitteena on valottaa 

työväenkirjastojen merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle ja kirjastokentälle yleensä 

1900-luvun alussa, on Eskolan tutkimus hyödyllinen. Eskolan tutkimus auttaa 
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hahmottamaan, millaisia yleisten kirjastojen kokoelmat olivat suhteessa 

työväenkirjastojen kokoelmiin. Se tiedetään, että motivaatio työväenkirjastojen 

perustamiselle niin 1700−1800-lukujen Ranskassa kuin 1900-luvun taitteen Suomessa 

oli yleensä se, etteivät yleiset kirjastot vastanneet työläislukijoiden saati työväen 

kulttuurieliitin tarpeisiin.
101

 

Eskolan tutkimus keskittyy suomennetun kaunokirjallisuuden leviämiseen tavallisten 

suomalaisten lukijoiden saataville. Keskeinen kysymys on, miten eri maiden kirjallisuus 

sekä eri kirjallisuudenlajit näkyivät hankinnoissa. Mitä kirjallisuutta yleiset kirjastot 

suosivat ja hyljeksivät? Kuten Tuire Kososella myös Eija Eskolalla kyse on 

yleiskartoituksesta, joka suoritetaan aiemman tutkimuksen puuttuesssa. Eskolasta 

kirjastojen kirjavalinta on päätöksentekoa, jota säätelevät viralliset ja epäviralliset 

normit. Lopullinen kokoelma on pienen piirin luoma suppea kaanon. Vielä 1900-luvun 

taitteen maaseudulla lukija oli kaukolainauksen puuttuessa täysin kirjanvalitsijoiden 

armoilla.
102

 

Eskolan keskeinen tutkimusaineisto on Arvosteleva kirjaluettelo, jota kirjanvalitsijat 

käyttivät hankinnoista päättäessään. Julkaisussa arvosteltiin 1800-luvun lopulla alle 

puolet kaikesta käännöskirjallisuudesta ja 1900-luvun alussa enää viidesosa. Tutkielman 

ajalta tieto yleisten kirjastojen hankinnasta on suhteellisen epävarmaa. Kirjaluetteloon ja 

sitä kautta yleisiin kirjastoihin päätyi useimmin suurten kustantajien teoksia ja 

harvimmin pienten. Eskolan eri puolilla Suomea sijainneita esimerkkikirjastoja on niin 

vähän, etteivät ne edusta kattavasti ajan yleisiä kirjastoja. Täydentävinä aineistoina 

Eskola on käyttänyt kirjastojen kokoelmaluetteloita. Keskiössä ovat 

esimerkkikirjastoille yhteiset kirjat, joiden voi katsoa olleen yleisesti hankinnan 

suosiossa.
103

 

1800-luvun lopun yleisten kirjastojen kirjahankintaa leimasi sen painottuminen 

historiallisiin romaaneihin, jotka antoivat tietoa paitsi naapurimaista myös esimerkiksi 

Yhdysvalloista. Sen sijaan nuortenkirjallisuudessa seikkailukertomukset olivat tärkeitä. 

Hankinta painotti myös humoristisia kyläkuvauksia etenkin saksalaisilta alueilta sekä 

näytelmiä. Yleiset kirjastot karsastivat puolestaan yhteiskunnallisia romaaneja ja 
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talonpoikaiskuvauksia. Myöskään naturalistista kirjallisuuden lajityyppiä ei suosittu. 

Kolmatta syrjittyä lajityyppiä, uskonnollista ja kasvatuksellista kirjallisuutta, pidettiin 

kirja-arvostelijoiden joukossa tärkeänä, mutta sen hankinta jäi vähiin sen kustantajien 

satunnaisuuden vuoksi.
104

  

Suhteessa tietoon tutkimuskirjaston kokoelmasta näyttää työväenkirjastojen ja yleisten 

kirjastojen kokoelmien välillä vallinneen selkeitä eroavaisuuksia, joita ei kuitenkaan  

tule ylikorostaa. Sörnäistenkin kokoelmaan on kuulunut historiallisia ja seikkailullisia 

romaaneja, jotka ovat kuluneet lukijoidensa käsissä. 

1900-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle oli ominaista suomalaisen kirjatuotannon 

määrällinen kasvu ja monipuolistuminen sekä työväenliikkeen kustantajien  nousu. 

Arvosteleva kirjaluettelo arvosteli ainoastaan joitakin työväenliikkeelle läheisiä teoksia. 

Yleisten kirjastojen hankinta painotti korkeaa moraalia korostaneita melodramaattisia ja 

romanttisia teoksia. Arvostelijoiden suosimat "kirjastokirjailijat" eivät olleet 

maailmankirjallisuuden suuria nimiä. Esimerkiksi Jules Verneä tai Leo Tolstoita ei 

juurikaan hankittu. Syynä oli teosten korkeakirjallinen luonne sekä niiden moraalinen 

arvelluttavuus. Kyseisenä aikana historiallisten romaanien osuus hankinnassa putosi.
105

 

Koska työväenkirjastoille oli ominaista maailmankirjallisuuden suosiminen, erottuivat 

ne yleisistä kirjastoista. 

Viimeinen Eskolan käsittelemä tutkielman kannalta relevantti vuosikymmen on 1910-

luku, jolloin useita  maailmankirjallisuuden merkkiteoksia ja runoutta saatiin ensi kertaa 

suomeksi. Vaikka Arvosteleva kirjaluettelo kannusti niiden hankintaan, ei niin 

tapahtunut käytännössä. Viihdekirjallisuutta ei suosittu 1900−1910-lukujen 

arvosteluissa, mikä viittaa kielteiseen suhtautumiseen. Keskiössä pysyivät yhä 

melodramaattiset, siveelliset lukuromaanit, joita arvostelijat eivät kuitenkaan erityisesti 

suositelleet niiden kehnon laadun vuoksi. Keskeistä oli "suosikkiteollisuuden" synty, 

jossa valmiiksi suosittujen kirjailijoiden teoksia sekä kustannettiin että hankittiin 

kirjastoihin kattavasti. Nuortenkirjallisuudessa painottuivat puolestaan klassikot sekä 

                                                           
104

 Eskola E. 1991, 32−33.  
105

 Mt., 50−51. 



39 
 

orastava, 1920-luvulla puhjennut tyttökirjabuumi. Vastaavasti fantasia-aiheita 

karsastettiin.
106

 

Taiteellisilta ansioiltaan kehno kirjallisuus muodostaa kiinnostavan tutkimusaspektin 

tutkielman aiheeseen. Vaikka sentimentaalista, kehnoa kirjallisuutta näyttää 

Sörnäisistäkin löytyneen ja lainatun, oli siellä tilaa myös kokeilevalle, taiteellisilta 

ansioiltaan suurelle kirjallisuudelle. Esimerkiksi vertauskuvallinen L. Onervan Mirdja 

kiinnostaa kirjallisuudentutkijoita vielä tänäkin päivänä. Siinä missä 1900-luvun alun 

yleiset kirjastot näyttävät olleen hankinnoissaan varovaisia, on työväenkirjastoissa 

uskallettu tarjota kokeilevaakin kirjallisuutta. Vaikka tilanne on työväenliikkeen 

kulttuuriaktiivien ansiota, on kiinnostavaa, että samainen kirjallisuus on ollut myös 

tavallisten työläislukijoiden saatavilla. Kaiken kaikkiaan on pohtimisen arvoista, 

lukivatko tavalliset työläiset mieluummin realistista suomalaista kaunokirjallisuutta kun 

taas työväenliikkeen kulttuurieliittiin kuuluneet henkilöt kokeilevaa, uusromanttista 

kirjallisuutta. On mahdollista, että työväenkirjastot ovat etenkin suurissa kaupungeissa 

palvelleet samanaikaisesti kahta toisistaan poikennutta lukijakuntaa.    

 

3.3.2 Tutkimuksia työväenkirjallisuuden ominaispiirteistä 

Työväenkirjailijat eivät olleet ensimmäisiä, jotka kuvasivat kansaa ja korostivat 

yhteiskunnan jakautumista luokkiin. J. L. Runeberg, Aleksis Kivi, Juhani Aho ja Minna 

Canth sekä Pietari Päivärinta ja muut kansankirjailijat ovat esimerkkejä kirjailijoista, 

jotka kirjoittivat tavallisesta kansasta jo ennen heitä. Työväenkirjallisuus poikkesi 

kuitenkin aiemmasta siinä, että se oli tietoisen poliittista. Luokan käsite oli tärkeä, sillä 

se sijoitti henkilöhahmon porvaristoon tai työläisiin. 1900-luvun taitteessa yhteiskunta 

kehittyi sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskunnaksi, joka oli luokkayhteiskunta. 

Työväenluokka syntyi osittain siksi, että se määritteli itsensä kulttuuriteoksin. 

Työväenkirjallisuuden keskeisiä teemoja olivat muiden muassa kurjuus, raataminen tai 

työttömyys, alkoholismi, ankeat asuinolot, sairaus sekä prostituutio. Vastapainona olivat 

kuvaukset ihannetyöläisistä ja utopistisesta sosialististisesta yhteiskunnasta.
107
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Tutkielman kontekstissa on kiinnitettävä huomiota naistyöväenkirjailijoihin. Vaikka 

työväenliike pyrki sukupuolten tasa-arvoon, oli vanhan työväenliikkeen kirjallisuus 

hyvin miehistä. Kati Launis on laskenut, että Raoul Palmgrenin Joukkosydämen 

käsittelemästä 167 teoksesta ainoastaan yhdeksän on naisten kirjoittamia. Heistä puolet 

ei ole syntyperältään työväenluokkaa. Naistyöläisten kirjallisen aktiivisuuden tiellä oli 

sekä luokkatausta että sukupuoli, mikä teki lähes mahdottomaksi julkaista kirjallisuutta 

1900-luvun alun Suomessa.
108

 

Millaista työväenkirjallisuus käytännössä oli? Konventioon kuului, että teoksen 

päähenkilö saa vastaansa porvaristoon kuuluvan roiston, jonka edesottamuksia 

kuvaillaan värikkäästi. Koettelemuksien kautta ihanteellinen työläinen, teoksen sankari, 

kulkee kohti onnellista loppua eli sosialismia taistellen samalla roistoa ja kapitalistisen 

yhteiskunnan heittämää haastetta vastaan. Tutkimuskirjaston Rudolf Björnssonin 

Työwäenwerta ja herraswäenwerta sopii kuvaukseen erinomaisesti.  Toinen 

vaihtoehtoinen juonikulku kuvaa vaikeuksien lannistamaa, yleensä naispuolista 

päähenkilöä, joka kuolee. Tutkimuskirjastossa suositun Maila Talvion teokset 

noudaativat usein kyseistä juonta. Launiksen mukaan tällaista sosialistista retoriikkaa 

voi verrata Raamatun kristilliseen retoriikkaan siinä, miten se suostuttelee lukijaa 

puolelleen. Työväenkirjallisuuden konventiot osoittavat, että se oli tarkoitettu 

fiktiiviseksi sosialistiseksi yllytykseksi. Työväenkirjailijat paransivat maailmaa 

kuvaamalla työläisten kurjuutta tai vaikeuksia.
109

  

Launis viittaa artikkelissaan Jari Ehrnroothiin todetessaan, että työväenkirjallisuutta 

kuvaa pyrkimys sosialistiseen yllytykseen ja aggressioon. Kiinnostavan ristiriidan 

aiheuttaa kuitenkin se, mitä työläislukijat todellisuudessa mieluiten lukivat. 

Työväenkirjallisuuden sijaan ainakin tutkimuskirjastossa lainattiin useammin muita 

teoksia. Tutkielma osoittaa, että kirjaston suosituimmassa kaunokirjallisuudessa 

ajanviete oli agitaatiota tärkeämpää. 

Naistyöväenkirjallisuus ansaitsee tarkempaa kuvausta. Kukku Melkas on analysoinut 

tutkimuskirjaston Maila Talvion teosta Muuan äiti, joka noudattaa 

työväenkirjallisuuden konventioita. Teos on tutkielman kannalta kiinnostava, koska 
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tutkimuskirjastoa käytti naisenemmistö. Kirjassa porvarisäiti antaa poikansa käyttää 

seksuaalisesti hyväksi talon palvelustyttöä, jotta poika ei sekaantuisi prostituutioon. 

Raskaaksi tullut palvelustyttö lähetetään takaisin maalle. Teos kuvaa, miten 

porvariskodin puhtaus saavutetaan palvelusväen riistolla. Kritiikki oli osuvaa, sillä 

porvarillinen naisliike ohitti teoksen tyystin, eikä sitä arvosteltu suurimmissa 

sanomalehdissä. Sen sijaan Työmies suitsutti sitä. Samantapainen asetelma on 

tutkimuskirjaston Hilda Tihlän Leenissä, jossa maalaistyttö muuttaa kaupunkiin töihin 

ja ajautuu turmioon. Hetkellinen säätyläisnaisen asema tuntuu Leenistä vieraalta, ja hän 

ajautuu onnettomuuksien kautta lopulta prostituutioon. Molemmissa teoksissa kuvataan 

yläluokkaa alaluokan alistajina.
110

  

On tärkeää havaita, että naisten kirjoittama työväenkirjallisuus poikkeaa muusta 

työväenkirjallisuudesta. Seksuaalisuus on siinä erityisen tärkeässä asemassa.  

Tutkimuskirjaston lainatuimpia kirjailijoita oli Helmi Krohn, joka tunnetaan myös 

nimellä Helmi Setälä. Kirjaston kokoelmaan kuulunut Surun lapsi korostaa 

seksuaalisuutta poikkeuksellisen paljon. Teoksessa kuvataan vanhemman miehen ja 

nuoren naisen avioliittoa, joka päättyy kolmen lapsen ja vaimon kuolemaan. Mies ja 

nainen käyvät vuoropuhelua, jossa nainen korostaa fyysisen rakkauden aiheuttamaa 

henkistä tuskaa. Kritiikki kohdistuu tyttöjen puutteelliseen valistukseen, joka 

mahdollistaa lapsivaimon hankalan aseman.
111

  

On hyvä pohtia, kuinka paljon mahdollinen tirkistelynhalu on vaikuttanut eri kirjojen 

lainausmääriin. Naiskirjailijoiden teoksissa toistunut seksuaalisuuden teema on voinut 

kiinnostaa lainaajia itsessään pelkän kurjuuden kuvauksen sijaan. 

3.3.3 Yhteenvetoa kirjallisuustieteen roolista tutkielmassa 

Kirjallisuutta käsittelevät tutkimukset osoittavat, miten työväenkirjallisuus ja 

työväenkirjastojen kokoelmat ovat muodostaneet 1900-luvun taitteessa suomalaisen 

kirjallisuuden valtavirrasta poikenneen ilmiön. Toisaalta osa valtavirran kirjailijoista on 

hyväksytty työväenliikkeen piirissä, mikä näkyy työväenkirjastojen kokoelmissa. 

Vähintään kyse on taipumisesta työläislukijoiden toiveisiin ja tarpeisiin.  
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Kirjallisuustiede kiinnittyy tutkielmassa informaatiotutkimuksen lailla etenkin 

käsitteisiin ja menetelmiin. Lisää kirjallisuustieteellisiä tutkimuksia on mukana 

seuraavassa luvussa, joka esittelee tutkielman teoreettiset lähtökohdat, keskeiset 

käsitteet sekä tutkimusmenetelmät.  

 

4 Tutkimuksen toteutus: tapaustutkimus yleisesityksen täydentäjänä 

 

Tutkimuksessa tutkija kerää aineiston ja analysoi sen. Analyysin tekemiseksi tarvitaan 

tutkimusmenetelmiä, jotka ovat systemaattisia tapoja käsitellä aineistoa. Menetelmien 

huolellinen valinta on tärkeää, koska menetelmät määrittävät tutkimuksen tulokset. 

Tutkimusmenetelmien käsitettä käytetään kahtalaisessa merkityksessä. Toisaalta 

menetelmillä viitataan tiettyyn tutkimustraditioon kuten esimerkiksi narratiiviseen 

tutkimukseen. Toisaalta menetelmillä tarkoitetaan myös konkreettisia aineiston 

hankinta- ja analyysikeinoja, joita ovat esimerkiksi havainnointi tai tekstianalyysi.
112

 

Tutkielmassa on kyse kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät yhdistävästä 

tutkimuksesta, joka suoritetaan kahden erilaisen aineiston avulla. Tutkimuksen 

ensimmäisessä osassa tutkitaan työväenkirjastojen historiaa tapaustutkimuksen avulla. 

Tapaustutkimuksen kohteena on yksi työväenkirjasto eli Sörnäisissä sijainnut, 

paikallisen työväenyhdistyksen naisosaston kirjasto, jota tutkitaan etenkin lainauksen 

näkökulmasta ja lähinnä määrällisesti. Tutkimuskirjastosta tehtäviä havaintoja verrataan 

aiempaan teoreettiseen tietämykseen työväenkirjastoista. Lainauksen kvantitatiivisen 

tutkimuksen perusteella tutkielman kvalitatiiviseen osuuteen valittiin kymmenen 

lainauksen perusteella kiinnostavinta kirjaa, joihin kohdistetaan kirjallisuustieteen 

menetelmistä ja käsitteistä ammentavaa romaanien sisällönanalyysia.  

4.1 Teorioista 

Tutkimuksen teoreettinen lähestymistapa valittiin Tuire Kososen Työväenkirjastot 

Suomessa -teosta silmällä pitäen, sillä se on kattavin Suomessa julkaistu tutkimus 

aiheesta. Kosonen laati vuonna 1985 yleisesityksen suomalaisesta 
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työväenkirjastotoiminnasta vuoteen 1918 saakka, koska aiempaa tutkimusta ei 

oikeastaan ollut. Koska tutkielma pyrkii lisäämään tietämystä työväenkirjastoista, 

käyttää se vastakohtaista menetelmää suhteessa Kososeen. Usean työvänkirjaston 

pinnallisen tutkimuksen ja keskinäisen vertailun sijaan tutkielmassa on kyse yhden 

kirjaston lainauksen syvällisestä tutkimisesta. Havainnot suhteutetaan toiseen 

Sörnäisissä samaan aikaan sijainneesen kirjastoon. Kyse on Helsingin 

kaupunginkirjaston Kallion toimipisteestä. Vaikka kyse on yleisestä kirjastosta, 

muodostui senkin käyttäjäenemmistö työväestä.  

Kososen tutkiessa työväenkirjastoja omana, erillisenä ilmiönään ymmärretään ne 

tutkielmassa erääksi  kansankirjastojen ilmenemismuodoksi. Tutkimuksen 

kohdentuminen Helsinkiin ja Sörnäisiin on perusteltavissa puolestaan alueen 

historiallisella merkityksellä. Sörnäinen on yksi Suomen tunnetuimpia, perinteisiä 

työläiskaupunginosia, josta on kirjoittanut esimerkiksi talous- ja sosiaalihistorian 

suomalainen klassikko Heikki Waris. Kiinnostava aiheensa on myös vuoden 1918 

sisällissota ja siihen johtaneet kehityskulut, joiden kontekstissa Helsinki on Tampereen 

ohella kiinnostavimpia suomalaisia kaupunkeja. Tutkimuksen kohdentuminen 

kaupungissa sijainneeseen työväenkirjastoon selittyy puolestaan sillä, että maaseudulla 

työväenkirjasto saattoi olla ainoa kansalle suunnattu kirjasto, jota käytettiin vain, koska 

muuta ei ollut tarjolla. Sörnäisissä sijaitsi tutkimuskirjaston lisäksi ainakin kolme 

kirjastoa eli Kallion ja Hermannin kapunginkirjaston toimipisteet sekä Sörnäisten 

työväenyhdistyksen emokirjasto. Emokirjasto ei ollut ajanmukainen, minkä vuoksi 

moni käyttäjä on ilmeisesti valinnut käyttää juuri tutkimuskirjastoa. Lisäksi maaseudun 

työväenkirjastoilla oli usein suppea kokoelma, jonka lainauksen analyysi ei olisi 

todennäköisesti tuottanut mainittavia tuloksia. Tutkimuskirjasto oli kokoelmaltaan 

keskisuuri ja ajankohtainen, minkä vuoksi siitä tehtävät tulkinnat voivat kertoa jotakin 

yleistä ainakin kaupungeissa sijainneiden työväenkirjastojen käytöstä.  

Lainauksen lisäksi tutkielma paneutuu tutkimuskirjaston käyttäjien mieluiten lukemaan 

kirjallisuuteen, joka selviää lainauksen tutkimuksella. Sisällöllisesti kiinnostavin 

kysymys on, kallistuuko suosituin kirjallisuus viihteellisen, korkeakulttuurisen vai 

yhteiskuntakriittisen kirjallisuuden puoleen. Jos teoksissa on enimmäkseen kysymys 

viimeksi mainitusta, voisiko Jari Ehrnroothin mukaisesti ajatella, että kirjallisuusta 
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myös romaanit olivat yllyttämässä työläisiä vallankumoukseen vuonna 1918? Mikäli 

viihdekirjallisuus on puolestaan vahvoilla, antaa se työväenkirjaston käytöstä erilaisen 

kuvan: kirjasto on toiminut pakopaikkana arjen ongelmista, joita vaikealla 1910-luvulla 

riitti. Sen sijaan korkeakulttuurisen kirjallisuuden korostuminen saattaisi viitata siihen, 

että tutkimuskirjaston käyttäjäkunta kuului vahvasti työväenliikkeen kulttuurieliittiin, 

joka haki kirjastosta taide-elämyksiä.  

Työväenkirjastojen kirjallisuus on ollut kotimassa ja ulkomailla yleensä 

yhteiskunnallista, uskonnonvastaista tai sosialistista kirjallisuutta.
113

 Vaikka kirjaston 

kokoelma olisikin koostunut kyseisenlaisesta kirjallisuudesta, on epäselvää, lainasivatko 

käyttäjät kirjoja mieluiten juuri kyseisistä aiheista. Tutkielmassa selvitetään osaltaan, 

käytettiinkö työväenkirjastojen kokoelmaa työväenliikkeen pyrkimysten mukaisesti vai 

vastaisesti. Esimerkiksi yläluokan elämää ihailevan kirjallisuuden lainaus voisi viitata 

siihen, että työväenkirjastot epäonnistuivat tehtävässään edistää työväenliikkeen 

pyrkimyksiä ja sosialismia. Tutkimuksen keskeinen teoreettinen lähtökohta on, että 

käyttäjien kirjastosta lainaamat kirjat heijastelevat heitä yleisemmin kiinnostaneita 

aiheita.
114

 Jos sosialismia edistänyttä kirjallisuutta ei juurikaan lainattu, voisi se viitata 

kiinnostuksen tai vähintään ymmärryksen puutteeseen aatetta kohtaan. 

Tutkielman tarkoituksena on lisätä tietämystä työväenkirjastoista. Koska kirjojen 

lainaaminen on perinteisesti muodostanut kirjastotoiminnan kivijalan, analysoidaan 

tutkielmassa sitä. Lainaamisen tutkimuksella tavoitellaan lisätietoa työväenkirjastojen 

käyttäjien eli työläisten lukemisharrastuksesta. Tutkimusajankohtana tärkeimpiä 

tietolähteitä maailman tapahtumista olivat kirjat ja sanomalehdet, joiden voi ajatella 

vaikuttaneen lukijoiden maailmankuvaan. Työläisten maailmankuvan tutkiminen onkin 

yksi työn tekemiseen innoittanut ulottuvuus, vaikkakin sen kokonaisvaltainen 

havainnollistaminen tutkielman puitteissa on käytännössä mahdotonta. 

4.2 Keskeisiä käsitteitä 

Työväenkirjastoilla viitataan tutkielmassa työväenyhdistyksen tai muun työväenliikkeen 

elimen ylläpitämiin kirjastoihin, jotka edistivät työväenliikkeen pyrkimyksiä.
115

 Niiden 
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käyttäjät olivat yleensä työväenyhdistyksen jäseniä.
116

 Sörnäisten työväenyhdistyksen 

emokirjaston käyttösäännöissä on kohta, jossa kirjaston käyttö sallitaan rajatusti myös 

yhdistyksen ulkopuolisille henkilöille. Kohta on vedetty jälkeenpäin yli.
117

 

Tutkielmassa kuitenkin havaitaan, että ainakin naisosaston kirjaston lainaajissa oli 

yhdistyksen jäsenluettelosta puuttuvia henkilöitä.  

Työväenkirjastojen käyttäjäkunta muodostui ainakin osittain työläisistä, joilla 

tarkoitetaan ruumiillista työtä tehneitä työväestöön kuuluneita henkilöitä.
118

 Aimo 

Roinisen jaottelua silmällä pitäen käyttäjäkunnan koostumus on voinut olla moninainen. 

Työväenliikkeen neljä lukijakuntaa olivat hänen mukaansa "kirjallinen eliitti", 

"aktiiviset vastaanottajat ja välittäjät", "laaja yleisö" sekä "alaluokan alaluokka", joista 

toisen ja kolmannen ryhmän edustajia on ollut todennäköisesti eniten käyttäjien 

joukossa.
119

 

Tutkielmassa otetaan kantaa keskusteluun vuoden 1918 sodan nimityksestä. 

Sisällissota-termiä käytetään, koska se ymmärretään neutraalina, konfliktin eri osapuolia 

osoittelemattomana nimityksenä tapahtumille. Tutkielma suhtautuu työläisiin ja 

punaisten puolella taistelleisiin henkilöihin ymmärtämään pyrkivästi.  

Lisää keskeisiä käsitteitä esitellään myöhemmin tässä luvussa. Kirjallisuustieteen 

käsitteiden avulla suoritetaan sisällönanalyysia, joka kohdistetaan tutkimuskirjaston 

lainaukseltaan kiinnostavimpaan kokoelmanosaan, minkä vuoksi käsitteitä esitellään  

kvalitatiivisten kirjallisuustieteen menetelmien yhteydessä lisää. 

4.3 Aineistot 

Tutkielmassa on kyse aineistolähtöisestä tutkimuksesta, joka suhteuttaa aineistosta 

tehdyt havainnot aiempaan teoreettiseen tietämykseen työläisistä ja työväenkirjastoista. 

Aineistoja on kaksi, joista toiseen kohdistetaan määrällistä sisällön erittelyä ja toiseen 

laadullista sisällönanalyysia. Sisällön erittelyllä viitataan dokumenttien analysointiin 

määrällisin menetelmin, joita on tässä sovellettu etenkin tutkimuskirjaston 

kokoelmaluetteloihin ja lainaajakirjaan. Sen sijaan sisällönanalyysilla tarkoitetaan 
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tekstien sisällön kuvailua, joka kohdistetaan tutkielmassa työväenkirjaston lainatuksen 

perusteella kiinnostavimpaan kokoelmanosaan, joka käsittää kymmenen kirjaa. Teosten 

kuvaukset perustuvat kertomuksien analysointiin kirjallisuustieteen käsittein.
120

 

Tutkielman aineisto valittiin Työväen Arkiston työväenyhdistyksiä koskevien 

aineistojen joukosta. Valintakriteerinä oli, että tutkittavan työväenyhdistyksen 

kirjastosta oli säilynyt riittävän kattava aineisto, jossa oli tietoa kokoelmasta, 

lainauksesta ja lainaajista. Tutkielman perimmäisten tavoitteiden liittyessä sisällissotaan 

1918 oli keskeistä, että käytettävä aineisto ajoittui 1910-luvulle. Aineiston 

valintakriteerinä oli myös sen alkuperä Helsingissä tai Tampereella, jotka olivat 

sisällissodan keskeisiä tapahtumapaikkoja ja ajan suuria kaupunkeja. Pienellä 

paikkakunnalla työväenkirjasto saattoi olla ainoa mahdollisuus päästä käsiksi 

kirjallisuuteen, millä on oletettavasti ollut vaikutusta sekä kokoelman hankintaan että 

sen käyttöön.
121

 

Tutkimuskysymyksen kannalta Sörnäisten työväenyhdistystä ja sen kirjastoa koskevat 

aineistot olivat sopivimpia. Tutkimusaineisto koostuu ensinnäkin yhdistyksen kirjaston 

Lainaajakirjasta 1912−1922, joka alkaa todellisuudessa jo syksystä 1911 ja päättyy 

vasta vuoteen 1923. Esimerkiksi Helsingin työväenyhdistyksen kirjaston valtava 

lainaajakirja ajoittuu 1890-luvulle, minkä vuoksi aineisto ei ollut tutkimukseen sopiva. 

Lainaajakirjan koko oli myös ongelma, sillä sen analysoiminen olisi ollut liian työlästä 

pro gradu -tutkielman laajuudessa. Sörnäisten aineiston valintaa puolsi vastaavasti 

lainaajakirjan sopiva koko ja poikkeuksellinen selkeys, jonka varmistaa säilynyt 

kirjaston kokoelmaluettelo. Yleensä työväenkirjastoista säilyneet lainaajaluettelot ovat 

epäselviä, millä Tuire Kosonen perustelee tutkimuksessaan lainauksen syvällisen 

erittelyn ohittamista.  

Sörnäisiä koskevan aineiston valintaa puoltaa myös se, että Sörnäisten 

työväenyhdistyksen jäsenistä 1910-luvulla on saatavissa tietoa yhdistyksen 

jäsenluettelon ja jäsenmaksujen kantoluettelon osalta. Luettelot kattavat yhdessä koko 

1910-luvun aina 1920-luvun alkuvuosiin saaakka. Syvällinen perehtyminen Sörnäisten 

työväenkirjaston aineistoon osoitti, että aineistossa on kyse lopulta Sörnäisten 
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työväenyhdistyksen naisosaston kirjaston lainaajakirjasta ja kokoelmaluetteloista, joiden 

todellisesta luonteesta arkistoijakaan ei ollut ollut tietoinen. Sörnäisten 

työväenyhdistyksen jäsenluettelot sopivat lähdeaineistoksi lainaajien tutkimukseen 

ainoastaan osittain, sillä naisosaston jäsenluetteloa ei ollut saatavilla. Kuitenkin arviolta 

puolet tutkimuskirjaston lainaajista oli löydettävissä myös yhdistyksen jäsenluetteloista, 

jolloin kirjaston käyttäjien kuvaus tuli osittain mahdolliseksi.  

Lainauksen ja lainaajien erittelyn jälkeen tutkimuksessa siirrytään suositun 

kirjallisuuden analyysiin. Analyysin kohteena on kymmenen kirjaa. Niistä valtaosan sai 

tilattua kotilainaan Kuopion Varastokirjastosta 1900-luvun  alun painoksina. Mikäli se 

ei ollut mahdollista, tarkistettiin käytetyn painoksen yhteneväisyys 1900-luvun alun 

painokseen Kansalliskirjastossa, jossa kaikki tutkittavat kirjat ovat lukusalikäytössä. 

Joissakin tapauksissa myös aiemmasta tutkimuksesta oli apua romaanien tulkinnassa. 

Tutkimuskirjaston lainausta ja kokoelmaa verrataan lopuksi lyhyesti samalla alueella 

sijainneeseen Helsingin kaupunginkirjaston Kallion toimipisteeseen 1910-luvulla. 

Apuna käytetään Helsingin kaupunginarkiston aineistoa koskien kaupunginkirjastoa. 

Sopiva, joskaan ei täydellinen, aineisto tarkoitukseen saatiin ensinnäkin Kallion 

kirjaston ja lasten lukusalin hankintaluetteloista vuosilta 1897−1940, joissa oli 

tutkielman kannalta sopivaa aineistoa lähinnä vuosilta 1895−1905. Kallion hankinnan ja 

lainauksen volyymi on ollut jo 1910-luvulla niin suuri, ettei yksityiskohtainen 

nimeketason vertailu tutkimuskirjaston kanssa ole mahdollista. Toinen Kallion kirjastoa 

koskeva aineisto koostuu sitä koskevista ylimalkaisista tilastoista kaupungin 

tilastollisessa vuosikirjassa vuodelta 1920, joka käsittää koko 1910-luvun. Tilastot 

kuvaavat esimerkiksi sitä, miten eri sukupuolet lainasivat eri kirjallisuudenlajeja 

Kalliossa 1910-luvulla.  

 

4.4 Menetelmistä 

Työ alkaa tilastollisella tutkimuksella, jossa selvitetään Sörnäisten työväenyhdistyksen 

naisosaston kirjaston lainausta vuosina 1911−1918. Kirjaston lainauksesta laadittiin 

tilastot, joihin merkittiin tietoa jokaisesta lainaajasta. Lainaajan nimen perusteella oli 

useissa tapauksissa mahdollista selvittää etenkin hänen sukupuolensa sekä kuuluminen 
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työväenyhdistykseen. Sukupuoli selvisi usein etunimestä lainaajakirjassa. Mikäli se 

puuttui, saattoi lainaajan koko nimi ja mahdollinen yhdistyksen jäsenyys selvitä 

jäsenmaksujen kantoluettelosta tai työväenyhdistyksen jäsenluettelosta. Lainaajat, 

joiden henkilöllisyyttä ei voitu varmentaa, tilastoitiin erikseen. Lainaajien jaotteleminen 

sukupuolen ja työväenyhdistyksen jäsenyyden perusteella antoi konkreeettista tietoa 

kirjaston lainaajakunnasta. Lainaajakirjan ajoittaisten epäselvien merkintöjen vuoksi 

aineisto jäi lopulta valitettavan aukkoiseksi. Tutkimus osoitti, että lainaajien joukossa 

oli kokonaisia perheitä, jolloin sukunimi lainaajakirjassa ei riitä osoittamaan, kuka 

lainaaja todellisuudessa oli. On myös mahdollista, ettei kirja tullut lainaajan omaan 

käyttöön vaan esimerkiksi perheenjäsenelle. Tutkielma voi kuitenkin eritellä ainoastaan 

tilannetta, joka vallitsee lainaajakirjassa. 

Puutteistaan huolimatta lainaajien lähempi tarkastelu oli tärkeää, koska tietämystä 

työväenkirjastojen käyttäjistä eli työläisistä haluttiin täydentää. Tutkielma osoittaa 

muun muassa, että eri sukupuolet ovat lainanneet tutkimuskirjastosta eri teoksia. 

Teoksen selvä miesvoittoinen lainaajakunta on vahva signaali etenkin, kun 

tutkimuskirjaston käyttäjien enemmistö oli naisia. Esimerkiksi Juhani Ahon Juhassa oli 

jotakin erityisesti miehiä kiinnostanutta − oli se sitten aihe tai teoksen lajityyppi. 

Koottua tilastotietoa voidaan tarkastella myös suhteessa Kallion kirjaston tilastoihin 

lainaajistaan, joista pieni enemmistö oli miehiä. Kovin pitkälle ei vertailussa kuitenkaan 

päästä, koska tilastoissa ei mainita yksittäisten nimekkeiden kuten Juhan lainamäärää 

Kalliossa 1910-luvulla. Toisaalta tieto tutkimuskirjaston lainaajien kuulumisesta tai 

kuulumattomuudesta työväenyhdistykseen kannatti selvittää, sillä Tuire Kososen työstä 

selvitys puuttuu.  

Tutkielman toisessa vaiheessa perehdytään tutkimuskirjaston lainatuimpaan 

kirjallisuuteen laadullisen sisällönanalyysin avulla. Näkökulmaan haettiin inspiraatiota 

kirjallisuustieteen teorioista ja menetelmistä. Tutkittavista kirjoista selvitettiin 

esimerkiksi kerronnan teknisiä yksityiskohtia ja niiden käsittelemiä teemoja ja 

aihepiirejä. Keskeisiä kirjallisuustieteestä lainattuja käsitteitä olivat kirjallisuudenlaji, 

teema, juoni, henkilöhahmo, kertomusmaailma, tekijä, kertoja ja ihannelukija. 

Kymmenestä kirjasta kaikki paitsi yksi ovat kaunokirjallisuutta. Sisällissodan 

kontekstissa lainaukseltaan kiinnostavan Yrjö Sirolan Vapautuksen tiellä kuvailussa 
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käytetään kirjallisuustieteen käsitteitä ainoastaan soveltuvin osin.  Analyysin painopiste 

on kuitenkin absoluuttisesti lainatuimmissa kirjoissa. Lopuksi laaditaan yhteenveto 

Sörnäisten työväenkirjaston suosituimman kokoelmanosan ominaispiirteistä, jota 

verrataan yhdessä muun kokoelman kanssa pinnallisesti tietoon Kallion kirjaston 

kokoelmasta ja lainauksesta 1910-luvulla. 

Kuten edellisen luvun kirjallisuuskatsauksesta selviää, on työväenkirjastoja tutkittu 

kansainvälisesti Suomea enemmän. Vaikka kyseiset tutkimukset ovat toimineet 

tutkielman inspiraationa, ei niiden menetelmien suora noudattaminen ole mahdollista. 

Monissa kansainvälisissä tutkimuksissa työväenkirjastojen lainausta tarkastellaan 

kirjailijoiden kautta tai käyttäjien suoran kuulemisen avulla. Tutkielman painopiste on 

lopulta tilastotiedossa lainaajista ja lainoista sekä romaanien analyysissa 

tutkimusrajauksellisista syistä johtuen. Tuire Kososen tavoin tutkielma tarkastelee 

tutkimuskirjaston kokoelmaa joukkona itsenäisiä teoksia, joista toisille lainaajat ovat 

lainauksensa perusteella antaneet enemmän painoarvoa kuin toisille. 

Tarkemmin muotoiltuna tutkielma pitää esikuvanaan fenomenologista 

kirjallisuudentutkimusta, johon kuuluu kirjallisuuden vastaanoton eli reseption 

tutkimus. Vastaanoton tutkimus voidaan nähdä ensinnäkin kirjallisuuden kulutuksen 

tutkimuksena, jossa mitataan esimerkiksi kirjojen ostomääriä. Toisaalta 

reseptiotutkimuksissa voi olla kyse kirjallisuuden käytön tutkimisesta, jolloin kirjoja ja 

niiden lukemista tutkitaan osana ihmisten arkielämää. Kolmas vastaanottotutkimuksen 

muoto keskittyy itse reseptioon eli tekstin ja lukijan suhteeseen sekä siihen liittyvään 

merkitysten muodostukseen syntytekijöineen. Kaikkia mainittuja 

vastaanottotutkimuksia voidaan laatia joko kvantitatiivisesti, kvalitatiivisesti tai 

molempia menetelmiä yhdistellen. Tutkielma edustaa kulutustutkimusta siinä, miten se 

mittaa kvantitatiivisesti kirjallisuuden kulutusta tutkimuskirjaston lainalukujen 

perusteella. Sen sijaan käyttötutkimukset nojautuvat yleensä haastatteluaineistoihin, 

joista saadaan sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tietoa kirjojen käytöstä. Aineiston 

puuttumisen vuoksi tutkielmaa ei voida pitää varsinaisena käyttötutkimuksena.   

Reseptiotutkimukset yhdistävät laadulliset ja määrälliset menetelmät. Reseption 

ensimmäisellä tasolla on usein kyse ns. listatutkimuksista, joissa eri kriteerein valittuja 

kirjoja tutkitaan määrällisesti ja laadullisesti tietyssä paikassa tiettyyn aikaan sekä 
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jaotellaan karkeasti eri luokkiin. Toisen asteen reseptiotutkimuksissa tutkitaan 

puolestaan teosten saamaa vastaanottoa, rakennetta ja lukijoiden luonnehdintoja 

niistä.
122

 Reseption ensimmäinen aste kiteyttää tutkielman menetelmän: siinä on kyse 

kirjallisuuden vastaanottoa tutkivasta ensimmäisen asteen reseptiotutkimuksesta, joka ei 

yllä resption toiseen asteeseen sopivan aineiston puuttumisen vuoksi. Aineiston saattaisi 

voida koota esimerkiksi  työläisten päiväkirjoja analysoimalla, mikä jätetään kuitenkin 

tekemättä tutkimusrajauksellisista syistä johtuen.  

Jari Ehrnrooth on kirjoittanut reseptiotutkimuksen ongelmista. Hänen mukaansa 

tutkimuksia on kolmenlaisia eli narratologisia teosanalyyseja, varsinaisia 

reseptiotutkimuksia sekä luentatutkimuksia. Ensimmäisissä on kyse teosten tulkinnasta 

joko kertomuksentutkimuksen tai kielentutkimuksen käsitteiden avulla. Tutkija esittää 

teoksesta tulkintansa, joka ei välttämättä ole ainoa oikea. Kuitenkin todennäköisten 

tulkintojen määrä on rajallinen ja niihin tutkija voi pyrkiä. Ehrnroothista mikään ei 

kuitenkaan varmista, että tutkija tulkitsisi teosta paremmin kuin kukaan muukaan. 

Varsinaisia reseptiotutkimuksia on niitäkin kahdenlaisia eli teoreettisia ja empiirisiä. 

Teoreettisissa tutkimuksissa teoksia tutkitaan oletetun eli teoreettisen lukijan 

näkökulmasta. Sen sijaan empiirisissä reseptiotutkimuksissa keskitytään ainoastaan 

tekstin herättämiin lukijoiden reaktioihin. Alkuperäinen teksti sivuutetaan kokonaan. 

Etenkin empiirisen lähestymistavan Ehrnrooth näkee ongelmallisena, sillä alkuperäisen 

tekstin ohittaminen on hänestä epäviisasta ja lukijoiden reaktiot epäluotettavia. 

Esimerkiksi lukupäiväkirja voi olla kirjoittajan tietoisesti tai tiedostamatta tietynlaiseksi 

muokkaama. Ehrnroothista reseptiotutkimuksen ongelmat ratkaisee luentatutkimus, joka 

yhdistää reseptiotutkimusten parhaat puolet. Siinä tutkija tutkii sekä alkuperäistä tekstiä 

että tekstin aiheuttamia lukijoiden reaktioita tiukan analyyttisesti. Kyse on 

tutkijaluennan ja yleisöluennan keskinäisestä vertailusta.
123

  

Ehrnroothin kannattama luentatutkimus vaikuttaa rationaaliselta lähestymistavalta, joka 

sopisi tutkimusaiheeseen, mikäli yleisöluennan tutkimukseen sopiva aineisto olisi 

saatavilla. Mahdollisissa jatkotutkimuksissa voitaisiin vertailla tutkimuskirjaston 

kokoelman analyysia eli tutkijaluentaa yleisöluentaan, joka voitaisiin tavoittaa 
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esimerkiksi työläispäiväkirjojen kuvauksilla luetuista kirjoista. Käsillä oleva tutkielma 

jää teoreettisen reseptiotutkimuksen tasolle.  

Käytän tutkielmassani sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Määrällisten 

ja laadullisten menetelmien yhdistämistä kutsutaan triangulaatioksi, joka voi tarkoittaa 

joko aineistojen tai analyysimenetelmien yhdistelyä tai monimenetelmällisyyttä yleensä. 

Triangulaation tavoitteena ovat monipuoliset  tutkimustulokset.
124

 Tutkielma analysoi 

kahta erityyppistä aineistoa, joista lainaustilastot ovat määrällisiä ja romaanit laadullisia. 

Triangulaation käyttöä perustellaan tutkielman kahtalaisella luonteella, johon kuuluu 

sekä tutkimuskirjaston käytön että työläisten lukeman kirjallisuuden tutkiminen.  

Luvun alussa työtä nimitetään tutkimusasetelmaltaan tapaustutkimukseksi, jossa 

tutkimuskirjastosta kerätään mahdollisimman paljon tietoa ja joka suhteutetaan 

aiemman tutkimuksen tietoon työväenkirjastoista. Tapaustutkimuksessa ei ole suoraan 

kyse tutkimusmenetelmästä vaan strategiasta. Siinä tutkimuskysymyksiin vastataan 

esimerkiksi tietyn tutkimuskohteen kokonaisvaltaisen tuntemisen kautta. Tapaus 

edustaa itsensä ohella jotakin yleistä, jolloin yhden tapauksen kautta kuvataan asioiden 

yleistä tilaa.
125

 

Loppuluku esittelee tarkemmin tutkielman kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä. 

4.4.1 Kvantitatiiviset menetelmät: kuinka lainaustutkimus tehtiin? 

Tutkielman kvantitatiivisista menetelmistä osa on yksinkertaisia kuten esimerkiksi 

lainaajakirjan lainojen laskeminen tukkimiehen kirjanpidon avulla. Osassa on 

puolestaan  kyse tilastollisista laskelmista SPSS-ohjelman avulla. Laskelmien 

tarkoituksena on synnyttää kuvaajia ja tunnuslukuja, jotka kuvaavat tutkimuskirjaston 

käyttäjiä, lainoja ja niiden kohdentumista eri teoksiin. Tilastotieteeseen kuuluu 

laskettujen arvojen edustavuuden arviointi, jota suoritetaan erilaisilla testeillä kuten 

Levenen testi. Varsinkin käyttäjistä laaditut laskelmat ovat hyvin yksinkertaisia 

tutkimusaineiston aukkoisuuden vuoksi. Tutkielman tulosten uskottavuuden kannalta 

tämä ei ole kuitenkaan ongelmallista, sillä työn perimmäisenä tarkoituksena ei ole 

perehtyä kirjaston käyttäjiin henkilöinä. Keskiössä ovat kirjoihin kohdistuneet lainat. 
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Käyttäjistä koottiin ainoastaan sellaista taustatietoa, joka oli helposti Työväen 

Arkistosta saatavissa.  

Mahdollisissa jatkotutkimuksissa voisi perehtyä tarkemmin lainaajakunnan 

koostumukseen esimerkiksi kokoamalla henkilö- ja osoitetietoja Helsingin 

väestötiedoista. Tällöin olisi mahdollista selvittää esimerkiksi kirjastonkäyttäjien tarkka 

jakautuminen Roinisen mukaisiin kulttuuria harrastaneisiin työläisryhmiin. 

Tutkielmassa selvitykseen ei kuitenkaan ryhdytä tutkimusrajauksellisten syiden vuoksi. 

Käyttäjien pintapuolinen kuvaaminen riittää palvelemaan aiottua tarkoitusta.   

Lainaajakuntaa tarkastellaan edellä kuvattujen olosuhteiden vallitessa kuitenkin 

mahdollisimman systemaattisesti. Kyse on pienehköstä joukosta ihmisiä, joista moni on 

ollut osoitetiedoista päätellen likellä asunutta helsinkiläistä työväkeä. Lähellä 

sijainneista Kallion ja Hermannin kirjastoista huolimatta käyttäjät ovat lainanneet juuri 

Sörnäisten työväenyhdistyksen naisosaston kirjastosta. 

Suomalaisia työväenkirjastoja tutkineen Tuire Kososen mukaan yksittäisen 

työväenkirjaston tutkiminen vaarantaa tutkimustulosten edustavuuden.
126

 Tutkielmassa 

haastetaan Kososen näkemys ja perehdytään syvällisesti yhden työväenkirjaston 

lainaukseen, koska se kyetään tutkielman laajuudessa tekemään. Kirjaston käyttäjien 

tutkiminen on kiinnostavaa, koska Kosonen ei kiinnitä heihin tutkimuksessaan juuri 

huomiota.  Hänen mukaansa käyttäjät olivat yleensä työväenyhdistyksen jäseniä, mutta 

todellista lainaajien jakaumaa yhdistyksen jäseniin ja ulkopuolisiin henkilöihin hän ei 

selvittänyt yhdenkään kirjaston kohdalla.
127

 Tutkimuskirjaston kohdalla asia selvitetään 

niin tarkkaan kuin mahdollista. Epävarmuutta aiheuttaa kuitenkin se, että 

tutkimuskirjasto on kuulunut työväenyhdistyksen naisosastolle, jonka jäsenluetteloa ei 

ollut saatavilla.  Tutkielma antaa periaatteessa yksiselitteiset osuudet Sörnäisten 

työväenyhdistyksen jäsenistä ja sen ulkopuolisista henkilöistä lainaajien joukossa, mutta 

yhdistyksen naisosaston jäseniä se ei kykene tarkalleen nimeämään. Vähintään 

muutama lainaaja on joka tapauksessa tullut täysin yhdistyksen ulkopuolelta, sillä he 

ovat yhdistyksen jäsenluetteloista puuttuvia miehiä.  
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Kvantitatiiviseen tutkimukseen liittyy omia tutkimuskysymyksiään, joihin vastataan 

Työväen Arkiston Sörnäisten työväenyhdistystä ja sen naisosastoa koskevan aineiston 

perusteella. Aineiston sisältöä on eritelty. Tarkastelujakso alkaa lainaajakirjan tavoin 

syyskuusta 1911 ja päättyy huhtikuuhun vuonna 1918. Sisällissodan jälkeen 

tutkimuskirjaston toiminnassa oli yli puolen vuoden katkos, jota seurannut poliittisen 

ilmapiirin muutos rajaa tarkastelujakson päättymään. Keskeisiä kvantitatiivisten 

menetelmien avulla vastattavia kysymyksiä ovat:  

1. Kuinka paljon lainoja tutkimuskirjaston kokoelmaan kohdistui tarkastelujakson 

1911−1918 aikana? Kuinka lainamäärät kohdentuivat eri kirjallisuudenluokkiin? 

Esiintyykö lainamäärissä vuosittaista vaihtelua? 

2. Millainen oli kirjaston lainaajakunta? Millaiset olivat kirjastonkäyttäjien jakaumat 

sukupuolen, jäsenyyden työväenyhdistyksessä, asuinpaikan, iän ja ammatin osalta? 

3. Kuinka eri lainaajaryhmät lainasivat kirjaston kokoelmaa tarkastelujakson aikana? 

Muuttuivatko ryhmien suhteelliset osuudet ajan kuluessa? 

Kokoelman luokittelussa eri kirjallisuudenluokkiin ollaan nojauduttu Sörnäisten 

kirjastonhoitajien näkemyksiin. Kirjaston kokoelmaluetteloissa kirjat on ryhmitelty 

lähinnä kaunokirjallisuuteen ja tietokirjallisuuteen. Jakoa on täydennetty 

tutkimusvaiheessa satujen ja nuortenkirjallisuuden luokalla, johon kuuluu esimerkiksi 

H. E. Beecher-Stowen Tuomo Sedän tupa -teos, jonka alaotsikko kuuluu "Nuorisolle 

mukaili Maikki Friberg". Lisäksi kokoelmaluetteloihin kuulumattomat mutta lainoja 

keränneet teokset on käsitelty erikseen, koska niiden saatavuudesta lainaajille koko 

tarkastelujakson aikana ei ole takeita. 

Lainaajakunnan tutkimuksessa kullekin lainalle on nimetty lainaaja, josta etsittiin tietoja 

yhdistyksen jäsenluetteloista. Lähinnä kootuissa tiedoissa on kyse lainaajan 

sukupuolesta ja jäsenyydestä työväenyhdistyksessä sekä mahdollisuuksien mukaan 

myös syntymäajasta, -paikasta ja ammatista. Tarkastelun ensimmäisenä 

ongelmakohtana ovat yhdistyksen jäsenluetteloista puuttuvat lainaajat, joista ei ollut 

saatavilla taustatietoja lainkaan. Siinä missä useimpien lainaajien sukupuoli ja jäsenyys 

työväenyhdistyksessä voitiin yleensä joka tapauksessa päätellä, ovat tiedot ammatista, 

iästä ja kotipaikasta saatavissa ainoastaan jäsenluetteloista löytyneistä lainaajista. 
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Toisena ongelmana oli jäsenluetteloiden puutteellisuus, sillä edes jokaisesta yhdistyksen 

jäsenestä ei ole merkitty kaikkia taustatietoja. Lisäksi tilannetta vaikeuttivat vielä 

lainaajakirjan ajoittaiset epäselvyydet kuten lainaajan merkitseminen pelkällä 

sukunimellä, jonka kantajia saattoi luetteloissa esiintyä useampia. Koottu tieto 

lainaajista on lopulta valitettavan aukkoista. Vähäinenkin uusi tieto työväenkirjastojen 

käyttäjistä on silti tärkeää aiemman tietämyksen täydentämiseksi. 

Viimeisessä tutkimuskysymyksessä selvitetään, kuka tutkimuskirjaston kokoelmaa 

lopulta lainasi. Kirjaston lainaajakunta jaoteltiin yhdeksään eri ryhmään. Tärkeimmät 

ryhmät ovat miespuoliset yhdistyksen jäsenet, naispuoliset yhdistyksen jäsenet, jäsenet, 

joiden sukupuolta ei voitu varmentaa, yhdistyksen ulkopuoliset naislainaajat, 

yhdistyksen ulkopuoliset mieslainaajat sekä yhdistyksen ulkopuoliset lainaajat, joiden 

sukupuoli ei selvinnyt. Seitsemäs ryhmä sijoittuu oikeastaan osaksi yhdistyksen 

ulkopuolisia naislainaajia, joilla on kuitenkin sama sukunimi kuin yhdistyksen 

tunnistetuilla jäsenillä. Ryhmä on otettu mukaan tarkasteluun, koska kirjasto on 

kuulunut nimenomaan työväenyhdistyksen naisosastolle, johon on todennäköisesti 

kuulunut ainakin tunnistettujen miesjäsenten naispuolisia sukulaisia. Vähintään osa 

naispuolisista lainaajista, jotka eivät ole mainittuna työväenyhdistyksen 

jäsenluetteloissa, on myös erittäin todennäköisesti kuulunut yhdistyksen naisosastoon. 

Paremman tiedon puuttuessa lainaajien lopullinen kuulumisaste naisosastoon jää 

kuitenkin arvoitukseksi. Lisäksi lainaajaryhmiä täydentävät vielä kaksi epävarmuuksia 

havainnollistavaa ryhmää. Niihin kuuluvat pelkällä sukunimellä merkityt oletettavasti 

naispuoliset lainaajat sekä lainaajat, joiden sukupuoli ei selviä lähdeaineistosta varmasti. 

Kyseisten lainaajien sukunimi on niin yleinen, ettei heidän kuulumista tai 

kuulumattomuutta yhdistykseen voida tietää.         

Puutteistaan huolimatta Sörnäisten työväenyhdistyksen naisosaston kirjastossa on useita 

lähempää tutkimusta puoltavia tekijöitä. Ensinnäkin pääkaupungin tunnetuimmassa 

työläiskaupunginosassa sijainnut kirjasto noudatti ilmeisesti ns. Public Library 

Movementin mukaista edistyksellistä amerikkalaista lainaustapaa, jossa kirjaston 

kokoelma oli suoraan lainaajien saatavilla lukollisen kaapin sijaan.
128

 Hypoteesina on, 

että käyttäjät lainasivat tällöin rohkeammin juuri oman mielensä mukaan. Toisaalta 
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kirjaston lainaajakirja on poikkeuksellisen selkeä. Kutakin lainattua nidettä on merkitty 

yleensä kirjan nimellä ja toisinaan myös numerolla. Tällöin kyse on kirjan numerosta 

kirjaston tuoreemmassa kokoelmaluettelossa, joka on laadittu arviolta vuonna 1915. 

Kirjastosta on säilynyt peräti kaksi kokoelmaluetteloa, joiden ansiosta kirjaston 

kokoelma on hahmotettavissa hyvin luotettavasti. Tutkimusaineistoa täydentävät vielä 

luettelot Sörnäisten työväenyhdistyksen jäsenistä vuosilta 1910−1915 sekä 1916−1921. 

Varhaisempi luetteloista on tiedoiltaan vajavaisempi, sillä siinä yhdistyksen jäsenistä on 

merkitty ainoastaan jäsenen nimi ja tieto suoritetuista jäsenmaksuista. Sen sijaan 

uudempi luetteloista sisältää tarkempaa tietoa osasta jäseniä eli tietoa jäsenten 

kotipaikasta, ammatista ja syntymäajasta.  

Kvantitatiivinen analyysi kohdistetaan excel-taulukkoon tukkimiehen kirjanpidolla itse 

koottuun aineistoon. On laskettu, kuinka monta lainaa kuhunkin nimekkeeseen 

kohdistui vuosittain. Lisäksi jokainen laina on yhdistetty lainaajaan. Ne henkilöt, joita ei 

jäsenluetteloista löytynyt, voidaan periaatteessa tulkita yhdistyksen ulkopuolisiksi 

lainaajiksi, joskin naisosaston olemassaolo on pidettävä mielessä. Lainaajista tehtiin 

oma excel-taulukko, joka siirrettiin viimeisessä vaiheessa SPSS-ohjelmaan. Populaation 

kooksi osoittautui 195 henkilöä.  

SPSS-ohjelmassa aineiston keskeinen selitettävä muuttuja oli lainojen määrä. Lainojen 

määrää selittävät muuttujat olivat puolestaan lainaajan jäsenyys työväenyhdistyksessä ja 

sukupuoli. Muita lainojen määrää mahdollisesti selittäviä muuttujia eli lainaajien ikää, 

ammattia ja kotipaikkakuntaa ei voitu havaintojen pienen määrän vuoksi oikeastaan 

hyödyntää. 

SPSS-ohjelman käytöllä pyrittiin kuvailemaan lainausta havainnollisesti tilastollisten 

tunnuslukujen ja piirrettyjen kuvaajien avulla. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen 

yhteydessä laadittiin taulukoita ja aikasarja-analyysi, jotta voitiin piirtää vuosien 

1911−1918 kokonaislainausta kuvaava viivadiagrammi. Toiseen tutkimuskysymykseen 

vastattaessa laskettiin tunnuslukuja lainaajien ammateista, kotipaikkakunnista ja i'istä. 

Tarkin tieto koski lainaajien jäsenyyttä työväenyhdistyksessä ja sukupuolta, mikä 

mahdollisti ristiintaulukoinnin käytön. Ristiintaulukoinnilla tarkastellaan muuttujien 
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jakaumaa ja niiden keskinäistä riippuvuutta.
129

 Lainaajien sukupuolen ja jäsenyyden 

työväenyhdistyksessä välillä vallitsee yhteys, jota testattiin tilastollista merkitsevyyttä 

arvioivalla Pearsonin khiin neliö-testillä.              

Kolmannen tutkimuskysymyksen kohdalla esitellään eri lainaajaryhmien kuten 

esimerkiksi yhdistykseen kuuluneiden miesjäsenten keskiarvoisia lainamääriä. Samalla 

on mahdollista kuvailla kirjaston kokonaislainausta lainaajia koskevan taustatiedon 

valossa. Tällöin nähdään, miten eri luokitteluryhmien lainaajat lainasivat kirjaston 

kokoelmaa tarkastelujakson eri vaiheissa. Kaksisuuntaisella varianssianalyysilla 

tutkitaan useamman selittävän muuttujan vaikutusta selitettävän muuttujan arvoihin.
130

 

Tutkielman tapauksessa kyse on siis lainaajan sukupuolen ja jäsenyyden 

työväenyhdistyksessä -muuttujien vaikutuksesta lainausaktiivisuuteen. Analyysin 

tilastollista merkitsevyyttä testattiin puolestaan tarkoitukseen sopivalla Levenen testillä. 

 

4.4.2 Kvalitatiiviset menetelmät: kuinka romaaneja tulkittiin? 

Tutkielman kvalitatiivisia menetelmiä voidaan nimittää kertomuksen 

sisällönanalyysiksi, jonka perimmäisenä tehtävänä on selvittää, millainen kirjallisuus 

kiinnosti työläisiä eniten ja miksi. Kertovien tekstien analyysilla voidaan tavoitella 

ensinnäkin erilaisia suoraan tekstistä välittyviä asioita kuten kertomuksen 

kehityshistoriaa, kertomuslajien konventioita tai kerronnallisia ongelmia. 

Vaihtoehtoisesti analyysi voi etsiä tekstistä suoraan ilmenemättömiä asioita kuten sen 

välittämää maailmankuvaa.
131

 Tutkielmassa sisällönanalyysi kohdistetaan kymmeneen 

romaaniin, joita kuvaillaan ja tulkitaan tutkielman kontekstissa. Tulkintaa inspiroivat 

kirjallisuustieteen teoriat kuten fenomenologinen reseptiotutkimus sekä feminismistä ja 

kulttuurintutkimuksesta ammentavat kirjallisuustieteen traditiot. Analyysi laaditaan 

kertomuksen tutkimuksen käsittein, joiden ilmenemistä romaaneissa tarkastellaan. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen teoreettisena tarkoituksena on synnyttää tutkimuskohteesta 

tarkka kuvaus eli ns. käsitteellinen jäsennys. Ennen kuin kuvaus on mahdollinen, on 
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tutkijan määriteltävä tutkimuskohde tarkkaan.
132

 Tutkimuskohteena on Helsingin 

Pitkänsillan pohjoispuolella 1910-luvulla sijainnut työväenkirjasto ja sen lainaus. 

Millaista kirjallisuutta paikalliset työläiset lainasivat mieluiten kyseisessä paikassa 

kyseisenä aikana? Tutkielman laadullisten menetelmien tarkoituksena on synnyttää 

tarkka kuvaus kirjaston lainauksen perusteella kiinnostavimmasta kokoelmanosasta, 

joka on rajattu kymmeneen nimekkeeseen.  

Onnistunut tutkimus on toistettavissa. Tutkijan on kuvattava analyysiprosessinsa niin 

yksityiskohtaisesti, että analyysin voi tarvittaessa toistaa samoin lopputuloksin. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa toistettavuus saavutetaan havaintojen rationaalisella 

luokittelulla. Analyysin kohteet jaotellaan määrättyihin luokkiin, missä valittujen 

ominaisuuksien tunnistaminen ohjaa luokittelua. On kompleksista, että luokittelu on silti 

aina tutkijan omaa tulkintaa.
133

 Tässä alaluvussa kuvaillaan, miten romaanianalyysi 

tehtiin. Apuna käytettiin luokittelutaulukkoa, joka muodostui valituista kahdeksasta 

kirjallisuustieteen käsitteestä. Analyysissa auttoivat myös kolme kirjallisuustieteen 

teoriaa sekä tutkielman liitteissä oleva kysymyspatteristo, joka laadittiin lähinnä 

aiemman tutkimuksen esittämien kysymysten perusteella. Aluksi esitellään romaanien 

tulkintaan vaikuttaneet kirjallisuustieteen teoriat. 

Reseptiotutkimus on osa Saksassa kehitettyä fenomenologiaa hyödyntävää 

kirjallisuudentutkimusta, jossa huomio kiinnitetään kirjallisuuden vastaanottoon ja 

lukijoihin. Fenomenologinen kirjallisuustiede tähdentää lukemisen subjektiivisuutta, 

jossa teoksen yksilöllinen merkitys syntyy lukiessa. Kukin teos sisältää silti myös 

implisiittisen lukijan eli oletuksen, millainen teoksen lukija on ja kuinka hän sitä 

tulkitsee. Wolfgang Iserin mukaankukin lukija "luo" sekä teosta että itseään sitä 

lukiessaan. Samalla hänen käsityksensä maailmasta ja itsestään voivat muuttua. Hans-

Georg Gadamer on puolestaan korostanut teoksen merkityksen kiinnittyvän lukijaa 

ympäröivään historialliseen ja kulttuuriseen tilanteeseen, minkä vuoksi merkitys on 

häilyväinen. Vanhaa kirjallisuutta lukiessamme voimme kuitenkin käydä dialogia 

menneisyyden kanssa. Hans Robert Jauss on todennut, että  kirjallisuushistoria on 
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tulkintojen historiaa. Suhteessa tekijään ja teokseen lukijakunta ei ole passiivinen vaan 

aktiivinen historiaa luova käyttövoima.
134

  

Kirjallisuustieteessä alettiin tuntea tyytymättömyyttä  tekstilähtöisiä analyyseja kohtaan 

1900-luvun lopussa. Tilanteeseen vastasi reseptiotutkimus, jonka mukaan teosten 

vastaanoton tutkimatta jättäminen on ongelma. Kirjallisuushan ilmenee ensisijassa 

lukijan elämyksenä ja tulkintana, jotka syntyvät teosta lukiessa. Koska jokainen lukija 

elää tiettyä historiallista hetkeä tietyssä paikassa, ovat tulkinnat relativistisia eli 

muuttuvaisia ajassa.
135

 Fenomenologinen kirjallisuudentutkimus toimii ensisijaisena 

inspiraationa tutkielmalle, jossa uskotaan kirjallisuuden muokanneen 1910-luvun 

työläislukijoiden ajattelua ja saaneen heidät tekemään aktiivisia tekoja yhteiskunnassa. 

Koska teosten merkitys ja tulkinta kuitenkin muuttuvat ajassa, voimme ainoastaan 

keskustella menneisyyden kanssa kirjoja analysoimalla. Todellista eläytymistä 

työläislukijoiden kokemuksiin on vaikea saavuttaa paitsi mahdollisia lukupäiväkirjoja 

analysoimalla. Tämän tutkielman laadinnassa ei kuitenkaan ollut käytettävissä sopivaa 

aineistoa. 

Toinen tutkielman kannalta relevantti kirjallisuudentutkimuksen teoria on feministinen, 

sillä tutkittavan työväenkirjaston lainaajien enemmistö muodostui naisista. Alkuun 

feministisen kirjallisuudentutkimuksen keskiössä oli miesten teoksista koostuneen 

kirjallisuuden kaanonin kyseenalaistaminen. Seuraavassa vaiheessaan se keskittyi 

naiskirjailijoiden teosten analysointiin ja naiskirjallisuuden perinteen synnyttämiseen. 

Viimeisimmässä vaiheessaan feministinen kirjallisuudentutkimus keskittyy 

kysymykseen, poikkeaako naisen suhde kieleen ja kirjoittamiseen miehen vastaavasta. 

Muita painotuksia ovat naisten välisten eroavuuksien korostaminen sekä erilaisten 

lukutapojen ja kirjallisuuden antamien lukijapaikkojen analysointi. Lukijapaikka on 

mahdollinen tekstin ilmaisema suhtautuminen lukijaan esimerkiksi tapauksessa, jossa 

teksti neuvoo lukijaa tulkitsemaan tapahtumia tietyllä tapaa.
136

 Feminististä 

kirjallisuudentutkimusta tutkielmassa edustaa se, että romaanianalyysissa huomioidaan 

eri sukupuolten osin eri teoksiin kohdistamat lainat sekä pohditaan teosten mahdollisesti 

ilmaisemaa "lukijapaikkaa" etenkin naislukijan näkökulmasta. 
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Kulttuurintutkimuksessa huomio suunnataan korkeakulttuurista kaunokirjallisuutta 

laajemmalle alueelle koko ihmisen elämäntapaa koskevaksi tutkimukseksi, minkä 

vuoksi esimerkiksi iltapäivälehdet ansaitsevat tutkimusta osakseen. Vaikka 

kulttuurintutkimuksen kohteet ja menetelmät ovat monipuolisia, on niille kaikille 

yhteistä pyrkimys selvittää, millaisia merkityksiä lukijat antavat teksteille tiettyinä 

historiallisina hetkinä. Tekstien tulkinnassa korostetaan lukijan, tekstin ja kontekstin 

kohtaamista sekä tekstille annetun merkityksen väliaikaisuutta.
137

 Kulttuurintutkimusta 

tutkielmassa edustaa se, miten huomio käännetään työläislukijoihin ja heidän 

suhtautumiseensa kaunokirjallisuutta kohtaan. Teorian mukaisesti romaanianalyysissa 

kannattaa pohtia kirjojen sanomaa suhteessa lainaajien oloihin 1910-luvun Helsingin 

Sörnäisissä.  

Tutkielmassa on osaltaan kyse kirjallisuussosiologiasta, jossa tutkijat analysoivat 

kirjallisuutta suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan ja kulttuuriin, joiden kanssa kirjat 

ovat vuorovaikutuksessa.
138

 Alan tutkimus on jaettu perinteisesti kahteen koulukuntaan 

eli dialektiseen traditioon ja positivismiin eli empiiriseen traditioon. Dialektisen 

tradition tutkimuskohteena ovat kirjalliset tekstit. Se pohjautuu saksalaiseen filosofiaan, 

estetiikkaan ja yhteiskuntateoriaan kuten Karl Marxin ajatuksiin. Tradition edustajia 

kiinnostaa, millaisen kuvan maailmasta ja yhteiskunnasta tekstit välittivät. Tutkimusta 

on laadittu yhteiskunnallis-filosofisten käsitteiden avulla ja sen tarkoituksena on ollut 

paljastaa tekstien piilevät ideologiat sekä kritisoida niitä marxilaisessa hengessä.
139

 

Kritiikkiä lukuunottamatta dialektikot ovat painiskelleet tutkielman kanssa samanlaisten 

kysymysten parissa. Tutkielma pyrkii tavoittamaan juurikin analysoitavien romaanien 

1910-luvun työläisille välittämää maailmankuvaa. Marxilaisesta 

kirjallisuudentutkimuksesta ei tutkielmassa kuitenkaan ole kyse. 

Positivistisessa kirjallisuussosiologiassa tekstit nähdään liian irrationaalisina 

luomuksina, jotta niihin voitaisiin kohdistaa tieteellistä tutkimusta. Sen sijaan 

sosiologista ihmisten käyttäytymisen havainnointia voidaan kohdistaa kirjalliseen 

elämään kuten kirjallisuuden vastaanottoon, välitykseen ja tuotantoon. Esimerkiksi 

vastaanoton objektiivinen tutkimus on mahdollista, mikäli se kohdistetaan lukijoiden 
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eleisiin, ilmeisiin tai vaikkapa kirjoituksiin lukemastaan. Tutkimuskohdetta kutsutaan 

kirjallisuusinstituutioksi.
140

 Empiirinen traditiokin olisi ollut erinomainen 

lähestymistapa tutkielman aiheeseen, mikäli sopiva aineisto olisi löytynyt.  

Kirjallisuussosiologia kuvaa tutkielmaa hyvin siinä, miten alassa on kyse 

kontekstualisoivasta tutkimustavasta. "Yhteiskunnalliseen kontekstiin" on perinteisesti 

kuulunut esimerkiksi tekstin kirjoittamisen aikainen poliittis-yhteiskunnallinen 

tilanne.
141

 Poikkeavaa tutkielman lähestymistavassa on, että se lähestyy teoksia 

päinvastaisesta suunnasta eli 1910-luvun lukijakunnasta käsin. Teoksen syntykontekstia 

ei analysoida, koska osa tutkittavasta kirjallisuudesta on syntynyt tutkimusajankohtaa 

varhaisempana aikana tai eri yhteiskunnallisessa tilanteessa, sillä osa teoksista on 

kirjoitettu Suomen ulkopuolella. Paneutuminen teosten kirjoitusprosessiin ohitetaan 

tutkimusrajauksellisiin syihin vedoten. 

Kirjallisuustieteen teorioiden yhteydessä on lopuksi hyvä määritellä tutkielman suhde 

kertomuksen tutkimukseen eli narratologiaan, joka on jakautunut klassiseen ja 

jälkiklassiseen suuntaukseen. Klassisen narratologian on katsottu keskittyvän kerronnan 

yleisten keinojen ja rakenteiden tarkkaan määrittelyyn. Sen sijaan jälkiklassinen 

suuntaus on laajentanut tutkimuskohteeksi kertomuksen tavan kuvata maailmaa sekä 

sen mahdolliset muut tarkoitusperät. Klassinen suuntaus on ollut teoria- ja 

käsitekeskeistä tutkimusta, jossa teksti on nähty itsenäisenä todellisuutena. 

Jälkiklassisessa suuntauksessa puolestaan myönnetään käytettävien käsitteiden 

riippuvan tutkittavasta tekstistä. Lisäksi tunnustetaan, että teksti on syntynyt 

vuorovaikutuksessa ympäröivän todellisuuden kanssa, mikä on huomioitava tekstiä 

analysoitaessa.
142

 

Tutkielman romaanianalyysi ottaa vaikutteita narratologisesta tutkimuksesta. Se käyttää 

narratologian keskeisiä käsitteitä kuten teema ja juoni. Perimmäisenä tarkoituksena on 

ymmärtää romaanien kiinnostavuutta tutkimuskirjaston käyttäjille Pitkänsillan 

pohjoispuolella 1910-luvulla. Vaikka romaanit ymmärretään niitä ympäröineen 

yhteiskunnan tuotteina, keskittyy tutkielma pohtimaan ainoastaan niiden merkitystä 

kirjaston lainaajille. Tehtävän suorittamiseksi kirjoissa tarkastellaan jälkiklassisen 
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narratologian mukaisesti silti hieman myös niiden välittämää sanomaa ja käsitystä 

maailmasta. Analysoitavien romaanien vastaanotto on lainauksen perusteella ollut 

innostunutta. Seuraavaksi esiteltävien narratologian käsitteiden avulla pohditaan miksi.          

Kirjallisuudentutkimuksen kohteena on yleensä kaunokirjallisuus.
143

 Pitkään 

viihteellisenä halveksuttu romaani sai tasa-arvoisen asemansa suhteessa runouteen ja 

näytelmiin vasta 1700-luvun aikana. 1800-luvulla kirjallisuus tarkoitti jo lähestulkoon 

sitä, mitä sillä nykyään ymmärrämme. Sen harrastaminen ymmärrettiin kansakunnan 

sivistyksen mittariksi. Kuitenkin samalla kirjallisuuden ja kulttuurin ylipäätään nähtiin 

jakautuvan kahdeksi eri joukoksi teoksia. Kahtiajaossa olivat vastakkain arvostetut 

sivistysteokset sekä turmeleva ajanviete eli kirjallisuuden tapauksessa korkeakirjallisuus 

ja viihdekirjallisuus. Jako on olemassa ja vaikuttaa yhä tänäkin päivänä.
144

 Myös 

tutkielma kiinnittää huomiota romaanianalyysissa kirjojen korkeakulttuuriseen tai 

viihteelliseen luonteeseen.   

Kirjallisuuden tutkimisessa on kyse lähestymistapojen kokonaisuudesta, jonka 

kutsuminen metodeiksi ei ole yksinkertaista. Ei ole selkeää menetelmää, jonka avulla 

kirjallisuutta tulkitaan. Jokainen kirjallisuustieteellinen tutkimus on omanlaisensa 

painottaen vaihtelevissa määrin teoriaa tai tekstiä. Useimmiten kyse on kuitenkin 

tutkijan, tekstin ja teoreettisen kontekstin vuorovaikutuksesta.
145

 Romaanianalyysin on 

kummuttava tutkijasta itsestään hänen lukiessa tekstejä. Tässä tutkielmassa käytetään 

apuna kirjallisuustieteen keskeisiä käsitteitä ja tietoa 1910-luvun työläisistä. 

Kirjallisuudentutkimuksessa on kyse myös kirjallisen kommunikaation perustilanteen 

tarkastelusta, jossa huomio kiinnittyy tekijään, teokseen ja lukijaan ympäristöineen. 

Tekijä kirjoittaa teoksen, jonka lukijat vastaanottavat. Prosessi tapahtuu kirjallisuuden 

kontekstissa, jossa sijaitsevat muut kirjalliset tekstit ja kirjallisuuden traditiot. 

Kontekstin voi ajatella laajenevan kehittäin kirjailijan ajattelumaailmasta aina 

yhteiskunnan rakenteisiin ja toimintapoihin asti, jotka puolestaan muuttuvat ajassa.
146

  

Hermeneutiikka on tulkinnan teoriaa, joka tarkastelee merkityksen välittymistä eli sitä, 

millaisin ehdoin tekstiä voi tulkita. Teoria kehitettiin Saksassa 1800-luvulla 
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helpottamaan erilaisten inhimillisten tuotteiden ymmärtämistä. Sen mukaan tulkinta 

syntyy tulkitsijan, tekstin ja kontekstin vuorovaikutuksessa. Yksi tulkitsija on osa 

kommentoijien ketjua, jonka jäsenten tekemät tulkinnat vaikuttavat toisiinsa. 

Kirjallisuuden tulkitsijat tavallaan luovat teosta aina uudelleen ja erilaiseksi. Tulkinnan 

tehtävä on aina kahtalainen. Tulkinta etsii sekä tekstin rakenteen synnyttävää sisäistä 

dynamiikkaa että tekijöitä, jotka yhdistävät teoksen ulkomaailmaan. Ulkoiseen 

todellisuuteen teoksen yhdistää intertekstuaalisuus eli teoksen viittaukset muihin 

teksteihin.
147

 

Intertekstuaalisuus ilmenee teoksessa esimerkiksi sitaatteina, joita on usein teoksen 

alkusivuille sijoitetussa teoksen motossa tai teoksen nimessä. Toisaalta ilmiö voi näkyä 

toisesta teoksesta lainatussa tapahtumassa tai hahmossa ja niiden asetelmissa. Kolmas 

vaihtoehto on koko teoksen olemus vastateoksena aiemmalle tekstille.
148

 Mikäli 

tutkittavissa teoksissa ilmenee selkeitä viittauksia muihin teoksiin, saattaisi se selkeyttää 

tulkintaa. Intertekstuaalisuus vaatii huomattavaa asiantuntijuutta, minkä vuoksi se 

huomioidaan ainoastaan tarpeen mukaan. 

Tekstien tulkinta on moniulotteista ja se vaatii usein huomattavaa perehtymistä alan 

konventioihin etenkin juuri intertekstuaalisten viittausten tunnistamisessa. Koska 

jonkinlainen yleisluontoinen tulkinta kustakin romaanista on paikallaan, käytetään 

tulkinnan käsitettä tutkielmassa pintapuoleisesti. Kai Mikkosen mukaan "kirjallisuuden 

tulkinnassa on pitkälti kyse tekstienvälisten suhteiden arvioimisesta tai tiettyihin 

kategorioihin, kuten lajiin, sijoittamisesta".
149

 Analyysin ensimmäinen huomioitava 

piirre kustakin romaanista on tulkinta teoksen kirjallisuudenlajista, joita ovat 

esimerkiksi jännityskirjallisuus tai romantiikka. Kirjallisuudenlajilla viitataan 

yksinkertaisimmillaan ryhmään teoksia, jotka liittyvät toisiinsa niiden tietyn yhteisen 

piirteen vuoksi.
150

 Teos voi jo alaotsikossaan luonnehtia itseään esimerkiksi tragediaksi, 

mikä helpottaa tulkintaa. Mikäli laji ei ilmene teoksen otsikosta, voi sen paljastaa 

esimerkiksi kirjan esittelyteksti tai esipuhe.
151
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Teeman käsitteellä viitataan siihen, mistä teksti pohjimmiltaan kertoo. Sen 

sukulaiskäsitteitä ovat esimerkiksi aihe ja teesi. Toisin kuin teoksen aiheen teeman voi 

ilmaista jopa yhdellä sanalla. Teema myös edellyttää lukijalta teoksen tulkintaa, kun 

taas aihetta voi kuvailla käytännöllisesti. Teesi on puolestaan eräänlainen teoksesta 

välittyvä sanoma.
152

 Toisen määritelmän mukaan aihetta voi pitää ylimalkaisena 

kuvaukselta siitä, mistä teoksessa on kyse. Sen määritteleminen auttaa kiinnittämään 

huomion siihen, mikä teoksessa on keskeistä. Sen sijaan teemalla tarkoitetaan sitä, mitä 

tekijä haluaa teoksellaan asioiden tilasta sanoa.
153

 Analyysi paikantaa kustakin teoksesta 

teeman, teesin ja aiheen käsitteitä. Etenkin teesin käsite on kiinnostava tutkimusaiheen 

yhteydessä. 

Käsitteet tarina ja juoni ovat yhteydessä toisiinsa. Siinä missä tarinassa on kyse 

kuvailtavasta tapahtumasarjasta, on juoni sitä järjestävä kokonaisuus. Periaatteessa 

tarina kertoo mitä tapahtui ja juoni miksi niin tapahtui. Tarina yksinään on 

järjestäytynyt kokonaisuus esimerkiksi ajallisesti. Lopullisen muotonsa tarina saa vasta 

lukijan mielessä.
154

 Juoni on tarinaa vaikeammin määriteltävä käsite. Keskeistä on, että 

juoni on teleologinen eli tapahtumien merkitys määräytyy lopputuleman mukaan. 

Juonityyppejä on erilaisia kuten tragedia ja komedia. Lisäksi juonia voi jaotella sen 

mukaan, ovatko tapahtumat sisäisiä vai ulkoisia tai sisältävätkö ne käänteen 

huonompaan vai parempaan.
155

 Kustakin tutkittavasta kirjasta kuvaillaan tarinaa 

ohjaava juoni. On kiinnostavaa nähdä, olivatko tutkimuskirjaston lainatuimmat 

romaanit useimmin tragedioita vai komedioita, mikä antaa viitteitä lainaajien 

tarkoitusperistä. Kiinnostiko eniten viihde, taide vai kritiikki?   

Kirjallisuudessa esiintyvät ja kuvattavat ihmiset ovat henkilöhahmoja. Ongelmalliseksi 

tilanne muuttuu, jos teoksen henkilöhahmo ei olekaan ihminen. Lukija tulkitsee hahmon 

tällöin joko ihmiseksi valepuvussa tai poikkeamaksi konventiossa. Toinen 

ongelmallinen henkilöhahmon ulottuuvuus on, ettei kirjallisuudessa kuvattava 

ihmishahmokaan ole koskaan oikea ihminen vaan ainoastaan sellaista esittävä hahmo. 

Hahmo tekee ihmisille ominaisia asioita, jotka muuttuvat ajassa.
156

 Eräs kirjallisuuden 
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tapa määritellä henkilöhahmoja on tyypittely. Siinä kutakin hahmoa kuvataan osana 

jotakin yleistä ihmisten luokkaa, mikä ei ole yksinkertaista moniulotteisten hahmojen 

kohdalla. Tällöin kyseeseen tulee yksilöity hahmotyyppi. Henkilöhahmoista on kuvailtu 

eri asioita eri aikoina. Tyypillisimpiä ominaisuuksia ovat ikä, sukupuoli, sivilisääty, 

luokkatausta, varallisuus, luonne, käytös ja ulkonäkö. Myös mahdollinen merkittävä 

henkilöasetelma kuten kolmiodraama voi olla tärkeä tulkinnalle.
157

 Tutkittavien kirjojen 

henkilöhahmot ovat ihmisiä, sillä kirjojen joukossa ei ole esimerkiksi 

fantasiakirjallisuutta. Romaanien päähenkilöt esitellään ja samalla pohditaan, ovatko he 

voineet toimia esikuvina tutkimuskirjaston käyttäjille. 

Tekijä liittyy tekstiin ja lukijaan monella tapaa ja jopa siinä, miten kirjallisuutta 

tulkitaan. I. A. Richards on osoittanut, että ihmiset tulkitsevat tekstejä eri tavalla sen 

mukaan, mitä he tietävät niiden tekijästä.
158

 Yksi analyysissa huomattava romaanien 

ulottuvuus on niiden tekijä, sillä lukijat ovat voineet tietää hänestä jotakin. Tieto on 

voinut vaikuttaa lainaajien kiinnostukseen romaania kohtaan sekä sen tulkintaan. 

Tekijästä selvitettäviä taustatietoja ovat sukupuoli ja kotimaisuus tai ulkomaisuus.  

Kirjailija on muuttunut kirjallisuuden mukana. 1800-luvulle saakka kirjailija oli 

arvostettu ja tekstissä näkyvä kertojaan samaistettu toimija. Tuolloin huomio 

käännettiiin pois tekijästä, sillä ainoastaan teoksella oli merkitystä. 1900−2000-luvun 

vaihteessa kirjailijasta tuli jälleen tärkeä. Kirjailija on tekstin synnyttäjä, joka toimii 

osana ympäröivää yhteiskuntaa.
159

 Kirjailijoiden syvällisempi analyysi olisi 

kiinnostavaa, mutta se jätetään tekemättä tutkimusrajauksellisista syistä johtuen. Ajatus 

kirjailijasta osana aikansa yhteiskuntaa on silti sen verran mielenkiintoinen, että 

analyysissa huomioidaan tekijän elinaika, tarkka kotimaa sekä tulkittavan romaanin 

ilmestymisvuosi. 

Kirjallisuus on puhutellut lukijaa joko ohjeistamalla tai ivaamalla tätä. 

Lukijatutkimuksen ala kehittyi 1960- ja 1970-luvuilla. Se pyrkii tavoittamaan lukijan 

kokemuksen. Lukija on nähty joko tekstin "ihannelukijana" tai täysin ulkopuolisena 

toimijana.
160

 Mikäli tutkittavista teoksista on löydettävissä lukijaan kohdistuvaa 
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puhuttelua tai oletuksia, on ihannelukijaa kiinnostavaa verrata tutkimuskirjaston 

todelliseen yleisöön. 

Kertomuksen tuottaja on kertoja. Perinteisesti kertoja on saattanut pysäyttää tarinan 

tapahtumia kommentoidakseen, jolloin kyse on kommentoivasta kertojasta. 1800-luvulla 

ihanteeksi tuli kerronnan häivyttäminen, jotta syntyisi mahdollisimman todenmukaiselta 

tuntunut fiktiivinen maailma. Kyse on reaalisuusilluusiosta. Sen sijaan 1900-luvulla 

haluttiin jälleen korostaa, että teos on kirjailijan luoma konstruktio. Kertojan 

taantuminen taka-alalle on johtanut kirjallisuustieteessä siihen, että tutkimus on 

keskittynyt pikemminkin kerrontatilanteeseen ja kerronnan keinoihin. 

Henkilökeskeisellä kerronnalla viitataan nykyään henkilöhahmojen kautta tapahtuvaan 

kerrontaan. Kerrontaa voi tutkia esimerkiksi kerronnan ajallisen jäsennyksen tai sen 

näkökulman kautta.
161

 Tutkielma tekee pinnallisia huomioita romaanien kerronnasta tai 

kertojasta. 

Tekstiin liittyy kontekstin käsite, joka on moninainen ja tilanteesta riippuvainen. Eri 

määritelmiä yhdistää ajatus merkityksen muodostumisesta suhteessa johonkin eli 

jossakin kontekstissa. Kirjallisuudentutkimuksessa tulkinta riippuu kontekstista eli siitä, 

mihin tekstin ymmärretään kiinnittyvän. Riippuvuus on yhteydessä tutkijan teoreettisiin 

taustaolettamuksiin.
162

 Kontekstin valinta vaikuttaa tulkintaan. Konteksti kannattaa 

valita tekstin ehdoilla, sillä etukäteen päätetty luentatapa ei anna oikeutta yksilölliselle 

tekstille vaan johtaa mekaanisiin tulkintoihin.
163

 Kontekstin käsitte huomioidaan 

romaanianalyysissa. Vaikkei etukäteistä tulkintakontekstin valintaa suositellakaan, 

tehdään tutkielmassa niin tulkinnan helpottamiseksi. Tutkielmassa on lopulta kyse siitä, 

mitä tutkimuskirjaston kirjat merkitsivät lainaajilleen Pitkänsillan pohjoispuolella 1910-

luvulla. Onko teoksista haettu todellisuuspakoa vai samaistuttavaa ainesta? 

Kertomus ilmenee tekstinä, jota analysoitaessa huomiota tulee kiinnittää sen 

osatekijöihin. Niitä ovat tapahtumarakennetta kehystävä aines eli kertomusmaailma, 

joka koostuu tapahtumista, toimijoista, ajasta ja paikasta.
164

 Romaanianalyysissa 

kannattaakin kiinnittää huomiota niihin. Tapahtumaympäristöön kuuluu 
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tapahtumapaikka, joka määritellään yleensä teoksen alussa joko epämääräisesti tai 

tarkasti. Paikka voi olla joko todellinen tai epätodellinen. Sen merkitys voi olla 

vähäinen tai tärkeä kertomuksen tapahtumille. Paikan välittämä tunnelma voi sävyttää 

kerrontaa. Miljööllä viitataan sosiaaliseen toimintaympäristöön, johon henkilöhahmot 

kuuluvat. Tapahtuma-aika voi niinikään olla tarkasti tai epämääräisesti kuvailtu. Jos 

määritelmä puuttuu, on kyse yleensä kirjailijan tai lukijan nykyhetkestä.
165

                 

Kaiken kaikkiaan romaanianalyysi tapahtuu kuvailemalla kustakin kirjasta sen laji, 

teema, juoni, henkilöhahmot, kertomusmaailma, tekijä, kertoja ja ihannelukija. 

Tulkinnassa huomioidaann myös tutkielman aiheen mukaisesti 1910-luvun Sörnäisten 

konteksti ja tutkimuskirjaston lainaajat. Analyysissa vastaan myös soveltuvin osin 

liitteissä olevan kysymyspatteriston eri kohtiin, jotka laadittiin aiemman tutkimuksen 

avulla. 

 

5 Sörnäisten TY:n naisosaston kirjaston käyttäjät ja lainaus 

 

Tässä luvussa analysoidaan tutkimuskirjastoa eli sen kokoelmaa ja lainausta. Ennen 

siirtymistä varsinaiseen tutkimukseen on sananen Sörnäisistä paikallaan.  

5.1 Sörnäisten väestö ja elinolot 1900-luvun taitteessa 

Heikki Wariksen Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsillan 

pohjoispuolelle vuodelta 1932 on klassikko, joka kuvaa Sörnäisten kehitystä ja 

luonnetta työläisten asuinalueena 1900-luvun vaihteessa. Sörnäisistä tuli 

työläiskaupunginosa, kun siellä sijainnut satamayhteiskunta yhdistyi Pitkänsillan 

pohjoispuolelle kohonneeseen tehdas- ja työväenkaupunkiin 1890-lukuun mennessä.
166

 

Sörnäisiä voi kutsua perinteiseksi helsinkiläiseksi työläiskaupunginosaksi. Helsingin 

pääkaupunkiajan alussa työläiset ja vähävarainen väestö yleensä asuttivat nykyisiä 

Kampin, Ruoholahden, Hietalahden, Punavuoren, Ullanlinnan ja Katajanokan alueita. 

Vuoden 1875 jälkeen tilanne muuttui, sillä kyseiset alueet liitettiin osaksi Helsingin 
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asemakaavaa.
167

 Vähävarainen väestö siirtyi uudelle keskustaa kiertäneelle 

vyöhykkeelle, joka käsitti alueen Siltasaaresta Vanhaankaupunkiin. Vuoteen 1900 

mennessä Siltasaaren, Kallion, Sörnäisten, Vallilan ja Hermannin esikaupungeissa ns. 

Pitkänsillan pohjoispuolella asui jo yli 20 000 ihmistä, joista useimmat olivat työläisiä. 

Kasvanut teollisuus tarvitsi työntekijöitä, joita saatiin myös maaseudulta muuttaneen 

väestön keskuudesta. Kalliossa asumistiheys oli jopa Euroopan korkeimpia ja asunnot 

keskimäärin kaupungin pienimpiä. Sörnäisten sataman alue synnytti alueelle huonon 

maineen, joka levisi aikaa myöten koskemaan koko aluetta aina nykyiselle Hämeentielle 

saakka.
168

 

Pitkänsillan pohjoispuolelle muutettiin usein maaseudulta, useimmiten Uudeltamaalta. 

Muuttajien toiseksi yleisin synnyinseutu oli ns. Etelä-Päijänteen alue, johon kuuluvat 

esimerkiksi Asikkala ja Hollola. Suhteellisen merkittäviä muuttoalueita olivat myös 

Keski-Suomi ja Keski-Pohjanmaa, joista muuttaneita henkilöitä asui Sörnäisissä yli 500 

vuonna 1900. Sörnäisiin verrattuna koko Helsingin väestö oli kotoisin tasaisemmin eri 

puolilta maata.
169

 

Vuonna 1900 noin kaksi kolmasosaa Pitkänsillan pohjoispuolen asukkaista oli muualla 

kuin Helsingissä syntyneitä. Kaupungissa syntyneistä neljä viidesosaa oli alle 20-

vuotiaita. Vaikka vuosien 1900   1910 välillä kaupunginosan väestö lähes 

kaksinkertaistui 20 000 sta 40 000 een henkeen, pysyi väestön ikärakenne lähes 

muuttumattomana. Vuosina 1911   1915 Pitkänsillan pohjoispuolella syntyi enemmän 

lapsia kuin muualla kapungissa.
170

 Erityisen suurta väestönkasvu oli sekatyöläisten 

joukossa, joiden keskuudessa toimeentulo oli epävarminta. Joukkoon kuului suuri osa 

maalta muuttaneesta väestöstä, joka oli usein ammattitaidotonta. Lasten hankkimisella 

paikattiin toimeentulon ongelmia. Wariksen mukaan Pitkänsillan pohjoispuolen 

työläisyhteiskunta jakautui kahtia kaupunkilaisköyhälistöön eli proletariaattiin sekä 

muuhun väestöön.
171

 1900-luvun vaihteessa myös kuolleisuus oli kaksinkertainen 

verrattuna muihin Helsingin kaupunginosiin. Vaikka kuolleisuus väheni 1900-luvun 

alkuvuosikymmeninä, pysyi se silti muuta kaupunkia suurempana. Siinä missä 
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kuolleisuus oli vuosina 1911   1915 ainoastaan 12,5 prosenttia, nousi se sisällissodan 

vuoden 1918 vaikutuksesta jälleen 17,3 prosenttiin ajanjaksolla 1916   1920.
172

 

Tutkielma rajautuu käsittelemään ajanjaksoa 1911−1918, jota värittivät etenkin 

ensimmäinen maailmansota ja Suomen sisällissota vuonna 1918. Vaikka maailmansotaa 

ei Helsingissä sodittukaan, vaikeutti se alueen asukkaiden elämää sota-ajan rajoitusten 

vuoksi. Yleinen levoton ilmapiiri, järjestötoiminnan vaikeutuminen, työläisten määrän 

kasvu työpaikkaa kohden, vuokrien ja hintojen nousu sekä muuttoliikkeen aiheuttama 

asuntopula pitivät tyytymättömyyden kytemässä. Jo vuonna 1910 yli puolet Sörnäisten 

väestöstä asui huoneissa, joissa oli yli neljä henkeä. Maailmansodan puhjettua vuonna 

1914 asuntorakentaminen tyrehtyi täysin, vaikka kaupungin väkimäärä oli samalla 

noussut 140 000 hengestä lähes 170 000 henkeen. Muuttovirta jatkui, vaikka sota lisäsi 

työttömyyttä. Vuoteen 1916 mennessä tilanne kuitenkin helpotti ja työttömyysaste laski 

vuosikymmenen alimmalle tasolle, sillä maailmansotaan liittyneet Helsingin 

linnoitustyöt ja emämaa Venäjän sotatarviketilaukset työllistivät väestöä. Naisten 

työttömyys pysyi kuitenkin yhä vakavana ongelmana.
173

 

Keskeinen sisällissodan syttymiseen vaikuttanut tekijä oli elintarvikepulan aiheuttama 

nälkä. Vuoteen 1915 Helsingin elintarvikehuolto toimi kohtuullisesti. Vuosi 1916 

muodostui käännekohdaksi, jonka aikana toimitukset alkoivat viivästellä. Etenkin viljan 

tuonti Venäjältä estyi ja muutkin tarvikkeet olivat vähissä.Vuoden 1916 lokakuussa 

sekä sokerin että voin myyntiä alettiin säädöstellä. Samalla elintarvikkeiden hinnat 

nousivat, mikä oli uutta helsinkiläisille, jotka olivat tottuneet vakaisiin hintoihin. 

Ulkomaankaupan vaikeutumisen myötä myös tuonti vaikeutui. Tilanne paheni 

seuraavina vuosina.
174

 

Sisällissota syttyi tammikuun lopussa 1918. Vuodesta 1905 lähtien aseelliset 

välikohtaukset olivat tulleet osaksi helsinkiläisten arkea, minkä vuoksi punaisten 

vallankaappaus otettiin rauhallisesti vastaan. Työttömyyden vuoksi liittyminen 

punakaartiin oli järkevää, sillä sen jäsenille kyettiin maksamaan palkkaa. Vaikka aseista 

ja koulutuksesta oli pulaa, saatiin Helsinkiin useita komppanioita, yksi myös naisille. 

Työttömyys ja elintarvikepula pahenivat sodan myötä, minkä vuoksi helsinkiläiset 
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pyrkivät hankkimaan ruokaa suoraan maaseudun tuottajilta. Väkivaltaa esiintyi 

Helsingissä suhteellisen vähän sen keskittyessä pikemminkin Helsingin maalaiskuntaan. 

Sodan kuukausista helmikuu oli väkivaltaisin, jolloin henkensä menetti 48 henkilöä. 

Helsingissä surmattiin sotakuukausien aikana yhteensä 79 henkeä, joiden katsottiin 

joutuneen "punaisen terrorin" uhreiksi. Työväenlehdet pitivät yhtenäisyyttä yllä ja 

kannustivat työläisiä vallankumoukselliseen toimintaan.
175

 

Varsinaiset sotatapahtumat pääkaupungissa ajoittuivat aikavälille 11.−13. huhtikuuta 

vuonna 1918, jolloin saksalaiset kukistivat punaiset Helsingissä. Saksalaiset pyrkivät 

välttämään kaupungin tuhoamista tykkitulella, koska asukkaat olivat piilossa 

kodeissaan. Työläiskaupunginosa Siltasaarta joukot kuitenkin tulittivat tykein. 

Viimeiset punaisten hallitsemat kaupunginosat olivat itäinen Kruununhaka, Siltasaari, 

Kallio, Sörnäinen ja Hermanni. Taistelu päättyi lyhyeen, koska punaiset olivat hajallaan 

ja alivoimaisia lähinnä saksalaisen tulivoiman edessä. Taisteluissa kaatui 300 punaista, 

50 saksalaista ja 20 valkoista. Vangiksi jäi 6200 henkilöä, joista valtaosa oli aseettomia. 

Vangit kuljetettiin useimmissa tapauksissa Viaporin linnoituksen vankileireille. 

Helsingissä "valkoinen terrori" surmasi sodassa arviolta 50−60 henkilöä. Helsingin 

kohdalla tarkkoja lukuja on vaikea antaa kiivaan muuttoliikkeen vuoksi.
176

 

Koska tutkielman tarkoituksena on perehtyä työväen kulttuuriharrastuksista lukemiseen, 

on vielä muutama sana Sörnäisten ja sen lähialueiden väestön koulutuksesta paikallaan. 

Helsingin ensimmäiset kansakoulut perustettiin 1860-luvulla. 1870-luvulla kasvatusopin 

professori Z. J. Cleve julkaisi ohjesäännön, jossa Helsingin kaupunki sitoutui 

perustamaan tarpeeksi ylä- ja alakouluja kaikille 8−14 vuotiaille pyrkijöille. Siinä missä 

alakoulumaksu oli 10 penniä, maksoi yläkoulun käynti 15 penniä viikossa. Varattomien 

henkilöiden oli mahdollista saada maksusta vapautus, mikä on osaltaan lisännyt 

työläislasten mahdollisuuksia koulunkäyntiin ja lukutaidon hankkimiseen. Ohjesääntö 

määritti helsinkiläistä koulunkäyntiä 1900-luvun taitteeseen saakka. Viimeistään 

oppivelvollisuuslaki vuodelta 1921 sinetöi kaikkien lasten pääsyn kouluun.
177

 

Kulttuuriharrastuksiin ja lukemiseen liittyvät olennaisesti Sörnäisissä ja sen lähialueilla 

sijainneet kirjastot. Alueen kirjastoista tarkastellaan tässä Sörnäisten 
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työväenyhdistyksen naisosaston kirjaston kokoelmaa, lainausta ja lainaajia. 

Kokonaisuutena naisten määrä työväenpuolueessa ja ay-liikkeessä oli miehiin verrattuna 

vähäinen. Sen sijaan naisjärjestöt olivat elinvoimaisia ottaen mallia etenkin Saksan 

sosialistisesta naisliikkeestä sanomalehtien, opintomatkojen ja kirjallisuuden kautta. 

Työväenpuolueen johto tuki naisten järjestäytymistä, koska puoluetoimintaan uskottiin 

saatavan siten muuten tavoittamattomissa olleita henkilöitä. Naisjärjestöissä saattoi 

harjoitella järjestötoimintaa äänioikeusuudistuksen jälkeistä aikaa varten. 

Yhteisjärjestöissä naiset kokivat jäävänsä miesten varjoon.
178

 Tutkimuskirjaston 

kuuluminen naisoastolle antaa analyysille omat mausteensa. 

5.2 Sörnäisten työväenyhdistyksen naisosaston kirjasto 

Alunperin vuonna 1895 perustetun Sörnäisten työväenyhdistyksen oli tarkoitus olla 

Helsingin työväenyhdistyksen alaosasto. Koska Sörnäisten yhdistyksen säännöt olivat 

ristiriidassa emojärjestön kanssa, jäi yhdistys lopulta itsenäiseksi toimien lähinnä 

silloisen Pohjois-Helsingin työläisalueilla. Yhdistyksen taloksi vakiintui Vuorelan 

huvila Suruttomain kallioilla Sörnäisissä nykyisessä osoitteessa Hämeentie 38.
179

  

Sörnäisten työväenyhdistyksen kirjastoa moitittiin yhdistyksen puhuja- ja 

keskusteluseuran lehdessä Väittäjässä vuodelta 1916. Sen mukaan kirjaston harjoittama 

"kirjallisuuden viljely" oli kehittymätöntä ja kirjastoa pidettiin enemmänkin näön kuin 

todellisen tiedonhalun vuoksi. Kirjastomme-artikkeli myös moittii kirjastoa 

epäajanmukaiseksi, minkä vuoksi yhdistysläisten lukuhalukaan ei ollut toivotulla 

tasolla. Oma vaikutuksensa oli myös kirjaston huonolla sijainnilla sekä 

kosteusongelmalla, jonka vuoksi kirjat pilaantuivat. Kirjaston vähäistä käyttöä selitti 

myös se, että yhdistyksen naisosasto piti omaa erillistä kirjastoaan, mitä artikkeli 

paheksuu.
180

 

Tämä erillinen naisosaston kirjasto on siitä harvinainen esimerkkityöväenkirjasto, että 

sen lainaustoiminnasta on jäänyt selkeä tutkimusaineisto jälkipolville. Työväen 

Arkistossa säilytetään kansiota, joka sisältää erilaisia kirjaston dokumentteja. 

Tutkielman kannalta tärkeimmät ovat nimeltään Luettelo S.T.Y. naisosaston kirjastosta 
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löytyvistä kirjoista ja Lainaajakirja, johon on merkitty kirjaston lainat vuosilta 

1911−1923.  

Tutkittava työväenkirjasto on erikoislaatuinen myös siinä, että se näyttää olleen 

ensisijaisesti naisille suunnattu. Kirjaston kuuluminen Sörnäisten työväenyhdistyksen 

naisosastolle selviää toisaalta kirjaston kokoelmaluettelon otsikosta sekä toisaalta 

tarkastelemalla lainaajia lähemmin. Lainaajien joukossa  on kuitenkin ollut varsinkin 

tarkastelujakson alkupuolella paljon myös työväenyhdistykseen kuuluneita miehiä. 

Mikäli "Kirjastomme"-artikkelin näkemykset jaettiin yleisesti, voi mieslainaajien suuri 

osuus selittyä yhdistyksen pääkirjaston epäajanmukaisuudella, huonolla hoidolla sekä 

kosteusvauriolla. Sörnäisten työväenyhdistyksen sisällä paras kirjallisuus oli nähtävästi 

lainattavissa naisosaston puolelta. 

1900-luvun alussa ilmestyneet sanomalehdet sisältävät joitakin mainintoja  

Sörnäisten työväenyhdistyksestä ja sen naisosastosta. 11. huhtikuuta vuonna 1903 

ilmestynyt Kansan lehti kertoo, että Sörnäisten työväenyhdistyksellä on pienin kirjasto, 

johon kuuluu ainoastaan 18 nimekettä.
181

Alunperin Sörnäisten työväelle suunnattu 

lukusali on sijainnut Kansankodissa.
182

 Kansankoti-setlementin perusti vuonna 1890 

Alli Trygg-Helenius. Sen oli tarkoitus toimia "työväestön henkisen, hengellisen ja 

sosiaalisen elämän" keskuksena, jonka toiminta kuitenkin loppui 1910-luvun alussa 

rahoituksen ehtymiseen.
183

 Sittemmin yhdistyksen työväentalo oli nimeltään Vuorela ja 

se sijaitsi Sörnäisissä, nykyisellä Hämeentiellä silloisessa osoitteessa Itäinen Viertotie 

38.
184

  

Suoraan naisosastoon viitataan sanomalehdissä muutaman kerran. Sen erillisyyttä 

osoittaa maininta Työmiehessä toukokuun 30. päivänä vuonna 1903, jonka mukaan 

Sörnäisten työväenyhdistyksen naisosasto marssii tulevassa mielenosoituksessa erillään 

Sörnäisten työväenyhdistyksestä ja sillä on jopa oma lippu.
185

 Tutkielman kannalta 

kiinnostavin artikkeli on julkaistu Työmiehessä 10. tammikuuta 1907. Se kertoo 

Sörnäisten työväenyhdistyksen naisosaston kuukausikokouksesta, joka päätti käyttää 
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500 markkaa kirjastonsa kartuttamiseen. Naisosaston johtokunta tulee myös esitellyksi. 

Siihen kuuluivat rouvat Ilander, Lumivaara, Kajander ja Kärki sekä neidit Filppula, 

Lumivaara ja Fagerholm. Tilintarkastajina toimivat Edith Lumivaara sekä Anni 

Filppula.
186

 Kaikki mainitut henkilöt myös lainasivat kirjastosta. Helmikuun 8. päivänä 

vuonna 1909 ilmestynyt Työmies puolestaan kertoo naisosaston toiminnasta vuonna 

1908. Lehden mukaan naisosaston kirjastoa on lisätty vuoden aikana 55 nidoksella. 

Kirjastonhoitajana on toiminut Eliisa Ilander.
187

 Varhaisin maininta naisosastosta tai 

pikemminkin Sörnäisten naisseurasta on heinäkuun 12. päivän Työmiehestä vuodelta 

1902. Seura on pitänyt Turun suurkokouksessa esityksen, joka on ollut nimeltään 

"Miten saataisiin naiset viljelemään enemmän kirjallisuutta?".
188

 Kirjasto näyttää olleen 

tärkeässä roolissa osana naisosaston toimintaa. 

Kirjaston kokoelma vaikuttaa sangen tyypilliseltä työväenkirjaston kokoelmalta, jota ei 

ole suunnattu ainoastaan naisille. Kirjastonkäytön tutkimus kuitenkin osoitti, että 

lainaajien enemmistö on muodostunut naisista. Huolimatta kokoelman 

työväenkirjastoille tyypillisestä luonteesta, kuuluu sen lainatuimpaan osaan etenkin 

kotimaista naisten kirjoittamaa kaunokirjallisuutta. Muissa työväenkirjastoissa niin 

Suomessa kuin esimerkiksi Itävallassa suositut kirjailijat kuten Leo Deutsch eivät 

yltäneet Sörnäisissä lainaustilastojen kärkeen.
189

  

Kirjastohallinnon kassakirja antaa viitteitä kirjaston toimintaedellytyksistä. Kirjasto on 

järjestänyt aktiivisesti näytelmä- ja iltamatoimintaa, jonka avulla lainaustoimintaa 

näytetään rahoitettaneen. Sen sijaan myöhästymismaksuilla on ollut hyvin vähäistä 

merkitystä kirjaston tuloille.  

5.3 Kirjaston lainaus ja lainaajat: kvantitatiivinen analyysi 

Tässä kvantitatiivisessa tutkielman osassa tarkastellaan Sörnäisten työväenkirjaston 

lainausta ja lainaajia määrällisesti. Luku koostuu kolmesta osasta, joissa vastataan 

lainaukseen liittyviin tutkimuskysymyksiin yksi kerrallaan. Ensimmäisessä kappaleessa 

kuvaillaan kirjaston kokoelmaa ja kokonaislainausta tarkastelujakson aikana. Toisessa 
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kappaleessa perehdytään kirjaston lainaajakuntaan. Viimeinen kappale yhdistää tiedon 

lainauksesta ja lainaajista, minkä perusteella tehdään loppupäätelmät kirjaston käytöstä.   

 

5.3.1 Kirjaston kokoelma ja sen kokonaislainaus 1911−1918 

Ensimmäiseksi haettiin vastausta kysymykseen Sörnäisten työväenkirjaston 

kokonaislainamäärästä tarkastelujakson aikana. Kokoelmaluetteloiden avulla laadittiin 

kirjaston kokoelmaa kuvaava taulukko. 

Taulukko 1. Sörnäisten työväenyhdistyksen naisosaston kirjaston kokoelma 

kirjallisuudenluokittain 1910-luvulla. 

 
 Nimekkeitä           Niteitä  

Kaunokirjallisuus 96 103 

Tietokirjallisuus 53 63 

Sadut ja nuortenkirjallisuus 13 13 

Varmentamattomat nimekkeet 10 10 

Yhteensä 171 189 

 
Lähde: Laskelmat S.T.Y naisosaston kirjastosta löytyvät kirjat -luettelon perusteella täydennettynä vain 

Lainaajakirjasta löytyneillä nimekkeillä. 

 

Suurin osa kokoelmasta on ollut kaunokirjallisuutta. On huomattava, että tekijättömät 

tai kokoelmaluetteloista puuttuneet varmentamattomat teokset sekä nuortenkirjallisuus 

ovat niinikään kaunokirjallisuutta. Toisaalta tietokirjallisuuttakin on ollut kirjastossa 

huomattava määrä. Kirjaston kokoelma onkin ollut suhteellisen suuri verrattuna muihin 

työväenkirjastoihin. Esimerkiksi vuonna 1916 lähes puolessa Suomen työväenkirjastoja 

on ollut niteitä ainoastaan 11−50 kappaletta. Sörnäisten kirjaston kokoluokkaa eli 

101−200 niteen kirjastoja on ollut ainoastaan 16 prosenttia työväenkirjastoista.
190

 

 

Seuraavaksi muodostettiin taulukko, johon on merkitty kuhunkin 

kirjallisuudenluokkaan kohdistuneet lainat tarkastelujakson aikana. Lainamäärät 

laskettiin kirjaston lainaajakirjan perusteella. Luvut eivät välttämättä ole absoluuttisen 

oikeita, sillä virheelliset tulkinnat ovat mahdollisia.  
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Taulukko 2. Sörnäisten työväenkirjaston kokonaislainaus kirjallisuudenluokittain 

1911−1918 

Kaunokirjallisuus 673 

Tietokirjallisuus 68 

Sadut ja nuortenkirjallisuus 35 

Varmentamattomat nimekkeet 55 

Yhteensä 831 

 
Lähde: Lainaajakirjasta suoritetut laskelmat S.T.Y naisosaston kirjastosta löytyvät kirjat -luettelon 

perusteella. 

 

Taulukosta havaitaan, että kaunokirjallisuutta on lainattu muita kirjallisuudenluokkia 

huomattavasti enemmän. Tietokirjallisuuden lainaus on puolestaan ollut huomattavan 

vähäistä suhteessa tietokirjojen määrään. Kappaleen viimeisessä osassa vastataan 

kysymykseen, esiintyikö kirjaston kokonaislainauksessa vuosittaista vaihtelua. 

Lainauksesta muodostettiin viivadiagrammi, joka osoittaa lainamäärissä tapahtuneet 

vuosittaiset muutokset.  

 

Kuvio 1. Sörnäisten työväenkirjaston kokonaislainamäärän ja 

kirjallisuudenluokittaisen lainauksen muutos 1911−1918. 

Lähde: Lainaajakirjasta suoritetut laskelmat S.T.Y naisosaston kirjastosta löytyvät kirjat -luettelon 

perusteella.  
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Kuviosta havaitaan, että kirjaston kokonaislainaus on noudatellut hyvin tarkasti 

kaunokirjallisuuden lainauksen muutosta. Tarkastelujakson kaksi ensimmäistä vuotta, 

joista vuosi 1911 alkaa vasta syyskuusta, ovat olleet lainauksen huippuvuodet, minkä 

jälkeen lainaus on ollut huomattavasti vähäisempää. Vuorovuosina lainaus on 

lisääntynyt ja vähentynyt, mikä on johtunut kirjaston vaihtelevista aukioloajoista. 

Tarkastelujakso päättyy lainaukseltaan nousujohteiseen mutta vajaaseen vuoteen 1918. 

Muiden luokkien kuin kaunokirjallisuuden lainaus on ollut hyvin vähäistä ja tasaista 

tarkastelujakson aikana. Kokonaislainaus on vähentynyt tarkastelujakson edetessä, mikä 

saattaa viitata kokoelman vanhentumiseen ajan kuluessa.
191

 

5.3.2 Kirjaston lainaajakunnasta 1911−1918 

Kirjaston lainaajakirjaa tutkimalla lainaajapopulattion kooksi saatiin 195 henkilöä 

tarkastelujakson aikana. Lainaajakunta on voinut olla tätä hieman suurempikin, sillä 

lainaajakirjassa merkitään lainaajia ajoittain pelkällä sukunimellä, jonka kantajia saattaa 

olla pelkästään yhdistyksen jäsenkirjoissa useampia. Joissakin tapauksissa 

lainaajakirjassa esiintyy henkilöitä, joilla on sama sukunimi kuin työväenyhdistyksen 

jäsenluetteloiden henkilöillä mutta jotka eivät etunimen perusteella ole kuuluneet 

työväenyhdistykseen. Lainaajien osalta selvitettiin näiden mahdollinen jäsenyys 

työväenyhdistyksessä sekä sukupuoli. 

Kukin lainaaja luokiteltiin SPSS-ohjelmassa neljään vaihtoehtoiseen kategoriaan 

työväenyhdistyksen jäsenyyden perusteella. Tilanteesta laadittiin kuvio.  
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Kuvio 2. Kirjastosta 1911−1918 lainanneiden henkilöiden kuuluminen Sörnäisten 

työväenyhdistykseen. 

 

Lähde: Laskelmat Lainaajakirjan ja Sörnäisten työväenyhdistyksen jäsenluetteloiden perusteella. 

Laskelmien pohjana käytetty henkilötietoja sisältävä aineisto saatavissa tutkielman tekijältä. 

Kuviosta havaitaan, että enemmistö kirjastosta lainanneista henkilöistä todella kuului 

työväenyhdistykseen. Jäsenlainaajien enemmistö kasvaa entisestään, mikäli siihen 

lisätään pelkällä sukunimellä lainaajakirjaan merkityt mahdolliset jäsenet. Merkittävä 

on myös yhdistykseen kuulumattomiksi tulkittujen lainaajien lähes 

kuusikymmenhenkinen joukko, jota on voinut olla vieläkin enemmän mutta josta osa on 

siirretty mahdollisten naisosastolaisten joukkoon. Naisosastolaisten ryhmä on 

muodostettu henkilöistä, joilla on sama sukunimi kuin yhdistyksen tunnistetuilla 

jäsenillä. On kuitenkin mahdotonta sanoa esimerkiksi tiettyjen yleisten sukunimien 

kohdalla, onko yhdistyksen ulkopuolisella naisosaston jäsenellä ainoastaan sattumalta 
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sama sukunimi kuin jollakulla työväenyhdistyksen jäsenellä. Ryhmä merkittiin 

kuitenkin kuvioon, jotta kirjastonkäyttäjien ryhmät tulevat havainnollisesti esiin. Sen 

koko on voinut olla jäsenlainaajien kanssa yhtä suuri, mihin ei kuitenkaan saada 

varmennusta naisosaston jäsenluettelon puuttumisen vuoksi. 

Toinen koko lainaajapopulaatioon ulotettavissa ollut kysymys koski lainaajien 

sukupuolista jakaumaa. Jälleen 195 henkilön populaatio käytiin läpi ja kullekin 

lainaajalle määritettiin sukupuoli. Kaikissa tapauksissa määrittely ei ollut mahdollista, 

jolloin käytettiin luokitusta "tuntematon". 

Kuvio 3. Sörnäisten työväenkirjastosta 1911−1918 lainanneiden henkilöiden 

sukupuolet. 

 

Lähde: Laskelmat Lainaajakirjan ja Sörnäisten työväenyhdistyksen jäsenluetteloiden perusteella. 

Laskelmien pohjana käytetty henkilötietoja sisältävä aineisto saatavissa tutkielman tekijältä. 
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Kuviosta havaitaan, että varmasti sukupuolen osalta tunnistettujen lainaajien enemmistö 

on ollut naisia. Jos kaikki henkilöt, joiden sukupuolta ei voitu varmentaa, olisivat olleet 

miehiä, olisivat naisten ja miesten osuudet olleet käytännössä yhtä suuret. Kuitenkin 

todennäköisempää on, että pelkällä sukunimellä merkityt lainaajat noudattavat 

samansuuntaista jakaumaa, koska kyseessä on ollut työväenyhdistyksen naisosaston 

kirjasto.   

Lopuksi tutkittiin, oliko kirjastosta lainanneiden naisten ja miesten työväenyhdistykseen 

kuulumisessa eroa. Ristiintaulukointi osoitti, että yli 90 prosenttia mieslainaajista oli 

myös työväenyhdistyksen jäseniä. Sen sijaan naisilla vastaava luku oli ainoastaan reilut 

40 prosenttia, mikä viittaa yhdistyksen ulkopuolisten lainaajien mahdolliseen 

naisenemmistöön. On kuitenkin huomattava, että sukupuoleltaan varmentamattomista 

henkilöistä yhtä suuret osuudet eli noin kolmasosat populaatiosta olivat ja eivät olleet 

työväenyhdistyksen jäseniä, mikä vaikeuttaa lopullisten päätelmien tekoa. 

Ristiintaulukoinnin tilastollista merkitsevyyttä testattiin vielä Pearsonin Khiin neliö-

testillä, jonka perusteella jäsenyydellä työväenyhdistyksessä ja sukupuolella todella oli 

riippuvuutta lainaajien kohdalla p-arvon ollessa nolla. 

Lainaajakunnan tutkimusta päätettiin täydentää vielä analysoimalla lainaajista koottuja 

taustatietoja, joita oli kuitenkin saatavissa vain pienestä osasta populaatiota eli osasta 

kirjastosta lainanneita työväenyhdistyksen jäseniä. Vähäinenkin taustatieto antaa joka 

tapauksessa lisätietoa työväenkirjastojen käyttäjäkunnasta. 

Ensimmäinen yhdistykseen kuuluneita lainaajia kuvaava taustatieto koskee heidän 

jäsenyytensä pituutta. Jäsenyyden kestoa mitattiin tutkimalla kunkin kirjastosta 

lainanneen jäsenen esiintymistä yhdistyksen jäsenluetteloissa. Toiset heistä esiintyivät 

molemmissa luetteloissa vuosilta 1910−1915 ja 1916−1921 kun taas toiset vain 

jommassakummassa. Osa kirjastosta lainanneista henkilöistä oli puolestaan vapautettu 

jäsenmaksuista kokonaan, mikä viitannee erityiseen aktiivisuuteen työväenyhdistyksen 

toiminnassa. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät luonnollisesti yhdistyksen ulkopuoliset 

henkilöt sekä lainaajat, joiden henkilöllisyyttä ei kyetty aukottomasti varmentamaan.  
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Kuvio 4. Sörnäisten työväenkirjastosta lainanneiden työväenyhdistyksen jäsenten 

jäsenyyden kestot. 

 

Lähde: Sörnäisten työväenyhdistyksen jäsenluettelot vuosilta 1910−1915 ja 1916−1921.  Laskelmien 

pohjana käytetty henkilötietoja sisältävä aineisto saatavissa tutkielman tekijältä. 

Kuviosta havaitaan, että kirjastosta lainanneet yhdistyksen jäsenet olivat useimmiten 

pitkäaikaisia tai ainoastaan varhaisemmassa jäsenluettelossa esiintyneitä henkilöitä. 

Verrattuna kirjaston kokonaislainauksen kehitykseen tulos on järkeenkäypä. Kirjastosta 

lainattiin kirjoja suhteellisesti eniten tarkastelujakson alkupäässä eli vuosina 

1911−1912. Pitkäaikaisten jäsenten suuri osuus saattaisi viitata siihen, että sitoutuminen 

yhdistystoimintaan ylipäätään voisi olla yhteydessä työväenkirjaston ahkeraan käyttöön.  

Muita taustatietoja saatiin vieläkin pienemmästä joukosta 195 henkilön 

kokonaispopulaatiota eli alle 30 henkilöstä yhdistyksen jäsenluetteloissa. Tällaisten 
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lainaajien kotipaikkakuntana esiintyi yleisimmin Helsinki, joka mainittiin kuudella 

henkilöllä. Toiseksi yleisin kotipaikkakunta oli Turku kahden henkilön perusteella. 

Myös Hankasalmesta oli kotoisin kaksi henkilöä, jotka tosin lienevät olleen toisilleen 

sukua. Muita kotipaikkakuntia olivat Artjärvi, Asikkala, Elimäki, Helsingin pitäjä, 

Jääski, Kalvola, Nastola, Perniö, Rautalampi, Uudenkaupungin Pyhäjärvi, Valkeala, 

Vihti, Ylistarossa Vaasan ja Pelmaan kylä, Ylivieska sekä mahdolliset Forssa, 

Lapinlahden pitäjä, Tampere ja Hauho. Etelä-Suomi näyttää painottuvan lainaajien 

kotiseuduissa. Mielenkiintoinen mutta odotettavissa ollut havainto on, että niinkin moni 

yhdistyksen jäsen on muuttanut Helsinkiin muualta Suomesta. On kuitenkin muistettava 

loput noin 170 henkilöä, joiden taustasta ei ole saatavilla lisätietoa.  

Yksittäisiä esiintulleita miesten ammatteja alle 30 lainaajan joukossa olivat työmies, 

viilari, tehdastyöläinen, sekatyömies, kirvesmies, metallityömies, asiapoika, 

kivityömies, jalkinetyöntekijä, kirjuri sekä mahdollinen leipurin oppipoika. Sen sijaan 

naispuolisten jäsenlainaajien havaittuja ammatteja olivat vaimo tai rouva, hieroja, 

liiketyöntekijä, käsityöläinen tai ompelija, tehtaalainen ja parturi. Yleisin ammatti 

lainanneiden miesjäsenten keskuudessa oli neljällä henkilöllä esiintynyt viilaaja. 

Naisilla yleisin ammatti tai pikemminkin asema oli vaimo, joka esiintyi viiden lainaajan 

taustatietona. Naisten taustatiedoissa ammatti oli miehiä useammin mainitsematta. 

Kuten muissakin taustatiedoissa myös ammateissa on muistettava noin 170 henkilön 

joukko, jonka ammatteja ei kyetty selvittämään. 

Verrattuna Heikki Wariksen selvitykseen havaitaan, että kirjaston lainaajien taustatiedot 

osuvat sen kanssa yksiin vain osittain. Wariksen mukaan miesten yleisimmät ammatit 

Pitkänsillan pohjoispuolella vuonna 1900 olivat sekatyöläinen, tehtaalainen ja 

rakennustyöläinen. Esimerkiksi kauppiaita ja virkamiehiä asui alueella vain vähän eli 

yhteensä väestön kymmenesosa. Naisten yleisimmät ammatit olivat käsityöläinen ja 

palvelija. Erikseen mainitaan myös leskien ryhmä, johon kuului kuusi prosenttia 

Pitkänsillan pohjoispuolen naisista.
192

 Kirjastonkäyttäjien ammattitiedot ovat 

enimmäkseen vuodelta 1916 tai sen jälkeiseltä ajalta. Keskeinen havainto on, ettei 

sekatyömiehen ammatti erotu yleisimpien ammattien joukossa erityisesti. Pikemminkin 

rakennustyöläiset näyttävät olleen aktiivisimpia tutkimuskirjaston käyttäjiä. Naisten 
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osalta palvelijoiden puuttuminen on myös mielenkiintoinen yksityiskohta. Kirjaston 

käyttäjäkunta ei kenties ole muodostunut kaikkein köyhimmästä väestönosasta. Etenkin 

yhdistyksen pitkäaikaiset, jäsenmaksuista vapautetut jäsenet ovat voineet olla 

lähempänä työväen kulttuurieliittiä kuin sen alaluokkaa.  

Kiinnostava taustatieto on lainaajien ikä, joka on mahdollista laskea noin 25 henkilön 

kohdalla. Tällä tavoin lainaajien iän keskiarvo on ollut vuonna 1916 27,08 vuotta. Iän 

mediaani on puolestaan ollut 24,5 vuotta. Pienen ja satunnaisen lainaajajoukon yleisin 

ikä oli puolestaan 18 vuotta vuonna 1916 ja toiseksi yleisin 25 vuotta. Ryhmän nuorin 

lainaaja oli 17-vuotias vuonna 1916, kun taas vanhin 59-vuotias. Suurin osa lainaajista 

oli 20−30-vuotiaita tai alle 20-vuotiaita vuonna 1916. Vähiten ryhmän keskuudessa oli 

yli 30-vuotiaita. Vinoutunutta tilastoa vääristää entisestään arvelu, että nuoremmilta, 

todennäköisemmin yhdistyksen uusilta jäseniltä on saatettu merkitä taustatietoja 

pitkäaikaisia jäseniä tarkemmin. 

5.3.3 Lainaajakunnan lainat 

Kvantitatiivisen analyysin päättää tarkastelu, jossa yhdistetään  tieto lainauksen 

kokonaismuutoksesta tarkastelujakson aikana sekä lainaajakunnan koostumuksesta.  

Tutkimuskirjastosta lainasi arviolta 195 henkilöä tarkastelujakson aikana. Keskimäärin 

lainaaja lainasi vuosien 1911−1918 aikana neljä kertaa, sillä lainojen keskiarvoksi 

laskettiin 4,24. Lainaajien väliset erot lainojen määrässä ovat kuitenkin suuret. Siinä 

missä ainoastaan yhden teoksen lainanneita henkilöitä oli peräti 61, lainasi eräs lainaaja 

jopa 28 teosta vuosina 1911−1918. Koska useimmiten lainaaja lainasi kirjastosta 

tarkastelujakson aikana ainoastaan yhdestä neljään teosta, on lainojen mediaani 2,00.  

Tarkastelujakson kokonaislainausta tarkasteltiin sukupuolittain, mitä varten piirrettiin 

kuvaaja. 
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Kuvio 5. Sörnäisten työväenyhdistyksen naisosaston kirjaston kokonaislainaus ja 

muutos vuosina 1911−1918 sukupuolittain tarkasteltuna. 

 

Lähde: Lainaajakirja ja Sörnäisten työväenyhdistyksen jäsenluettelot 1910−1915 ja 1916−1921. 

Laskelmien pohjana käytetty henkilötietoja sisältävä aineisto saatavissa tutkielman tekijältä. 

Kuviosta on havaittavissa, että kirjaston lainaus on muuttunut huomattavasti tutkittavan 

ajanjakson aikana. Siinä missä vuonna 1911 mies- ja naislainaajia on ollut lähes yhtä 

paljon, ovat miehet kadonneet kirjaston käyttäjäkunnasta lähes tyystin vuoteen 1918 

mennessä. Tulkintaa lainauksen kehityksestä heikentää kuitenkin sukupuoleltaan 

tuntemattomien lainaajien suuri osuus lainaajista etenkin tarkastelujakson alkupäässä. 

Vuonna 1918 tutkimuskirjastoa käytti joka tapauksessa huomattava naisenemmistö. 

Seuraavaksi tutkittiin eri lainaajaryhmien lainamääriä. Poikkesivatko ne toisistaan? 

Lainaajat jaettiin yhdeksään ryhmään toisaalta mahdollisimman tarkan kuvan 

saamiseksi heistä ja toisaalta epävarmuuksien havainnollistamiseksi. Tilanteesta 

piirrettiin kuvaaja. 
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Kuvio 6. Sörnäisten työväenyhdistyksen naisosaston kirjaston lainaus 

lainaajaryhmittäin 1911−1918. 

 

Lähde: Laskelmat Lainaajakirjan ja Sörnäisten työväenyhdistyksen jäsenluetteloiden vuosilta 1911−1915 

ja 1916−1921 perusteella. Laskelmien pohjana käytetty henkilötietoja sisältävä aineisto saatavissa 

tutkielman tekijältä. 

Monimutkaisesta kuviosta havaitaan, ettei lainaus ole juurikaan poikennut useimpien 

lainaajaryhmien välillä. Kuitenkin miespuolisten yhdistyksen jäsenten lainaus on 

suorastaan romahtanut tarkastelujakson aikana. Sen sijaan naispuolisten 

jäsenluetteloista löytymättömien henkilöiden lainaus on ollut vilkasta sekä 

tarkastelujakson alussa että lopussa. Välissä on kuitenkin ollut aika, jolloin ryhmän 

lainaus on ollut vähäisempää. Toisaalta naispuolisten yhdistyksen jäsenten lainaus on 

pysytellyt suhteellisen tasaisena koko tarkastelujakson ajan.  

Numeerisesti kuvailtuina suurimmat lainamäärät saavutettiin naispuolisten yhdistykseen 

kuulumattomien lainaajien keskuudessa ryhmän lainakeskiarvon ollessa 6,27 lainaa. 

Toisaalta vain varauksella työväenyhdistykseen kuuluneet mutta sukupuoleltaan 

tuntemattomat henkilöt ovat lainanneet niinikään vilkkaasti keskiarvon ollessa 6,25 

lainaa. Sen sijaan varmennettujen jäsenten kohdalla miespuoliset lainaajat lainasivat 

keskimäärin eniten teoksia keskiarvon ollessa 4,69 lainaa tarkastelujakson aikana. 

Vastaavasti miespuolisten yhdistykseen kuulumattomien lainaajien kohdalla lainojen 
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keskiarvo oli pienin eli 1,67 lainaa tarkastelujakson aikana. Tulosten perusteella 

voitaneen sanoa, etteivät työväenyhdistyksen jäsenet olleet muita kirjaston käyttäjiä 

ahkerampia lainaajia vaan pikemminkin päinvastoin. Tilannetta selittää kirjaston 

kuuluminen erilliselle naisosastolle, josta yhdistyksen jäsenet kävivät ajoittain 

lainaamassa. Kenties osa yhdistyksen naisjäsenistä on kuulunut myös erilliseen 

naisosastoon. 

Oli myös kiinnostavaa selvittää, voidaanko henkilön sukupuolella tai jäsenyydellä 

työväenyhdistyksessä sanoa olleen vaikutusta lainaajan lainamäärään tarkastelujakson 

aikana. Analyysimenetelmänä käytettiin kaksisuuntaista varianssianalyysia, jossa 

selitettävänä muuttujana oli lainojen määrä. Selittäviä muuttujia olivat puolestaan 

lainaajien sukupuoli ja jäsenyys työväenyhdistyksessä. Koska Levenen testin p-arvo 

ylitti 0,05 raja-arvon, ei sukupuolella tai jäsenyydellä työväenyhdistyksessä voida sanoa 

olleen vaikutusta henkilön lainamäärään.  

5.3.4 Kvantitatiivisen analyysin tulokset 

Sörnäisten työväenyhdistyksen naisosaston kirjaston määrällinen tutkimus osoitti, että 

työväenkirjaston lainaajista ja lainauksesta on mahdollista laatia monenlaisia testejä ja 

kuvaajia. Tarkoituksena oli selvittää lainaajakunnan koostumusta ja mahdollista 

muuttumista tutkimusjakson aikana, missä voidaan katsoa onnistutun. Siinä missä 1910-

luvun alkupäässä kirjaston lainaajat olivat usein Sörnäisten työväenyhdistyksen jäseniä, 

lainasivat yhdistyksen ulkopuoliset henkilöt eli oletettavasti naisosastolaiset 

huomattavana enemmistönä sisällissodan kynnyksellä. Tilannetta selittää osaltaan 

miespuolisten lainaajien määrän väheneminen tarkastelujakson edetessä. Mieslainaajat 

olivat lähes aina yhdistyksen jäseniä. Vaikka kirjaston lainauksesta voidaankin tehdä 

yleisiä, suuntaa-antavia johtopäätöksiä, on muistettava myös epävarmuudet esimerkiksi 

sukupuoleltaan tuntemattomien ja jäsenyydeltään epävarmojen lainaajien kohdalla. 

Nimien perusteella tehdyt päätelmät ovat haavoittuvaisia, sillä samaa sukunimeä 

kantaneita, eritaustaisia lainaajia on kirjastossa riittänyt.  

Tulokset ovat yleistettävissä ja verrattavissa muiden työväenkirjastojen lainaustietoihin 

erityisesti tarkastelujakson alkupuolella, jolloin miespuolisia lainaajia on ollut paljolti. 

Sörnäisten kirjastohan poikkeaa naisosastolle kuulumisensa vuoksi esimerkiksi Tuire 
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Kososen analysoimista suomenkielisistä esimerkkikirjastoista, joita olivat Palosaaren, 

Leppäkorven, Syskyjärven, Himangan, Hyvinkäänkylän ja Inhan työväenyhdistysten 

kirjastot.
193

 Vaikka Kosonen ei kirjastojen lainaajia käsittelekään, ovat kyseiset kirjastot 

olleet ainakin lainauksen perusteella "tavallisia" työväenkirjastoja, joissa on ollut 

oletettavasti tasaisemmin sekä miehiä että naisia lainaajien joukossa. Tutkittu 

kokonaislainaus on ollut muiden työväenkirjastojen kaltaista, sillä huomattava 

enemmistö siitä kohdistui kaunokirjallisuuteen, mikä oli tilanne muissakin 

työväenkirjastoissa.
194

  

Tulevaisuudessa kyseisten kirjastojen lainaajista kannattaisi laatia saatavilla olevien 

lähdeaineistojen mahdollisuuksien rajoissa samantapainen tutkimus kuin tässä, jotta 

työväenkirjastojen lainauksesta yleensä voitaisiin tehdä perustellumpia johtopäätöksiä. 

Joka tapauksessa tämän tutkimuksen valossa näyttäisi siltä, että työväenkirjastoilla on 

ollut käyttäjäkuntaa ja kysyntää myös työväenyhdistysten ulkopuolella, mikä havaitaan 

vähintään muutaman jäsenluetteloista puuttuvan miespuolisen lainaajan kohdalla.   

 

5.4 Kirjaston kokoelman lainaus genreittäin tarkasteltuna 

Kvantitatiivista lainauksen tarkastelua jatkettiin vielä nimekkeiden näkökulmasta. 

Nimekkeiden lainausta tarkastellaan kirjallisuudenluokittain. On huomattava, että 

lainauksen kuvaus on ainoastaan suuntaa antavaa, sillä oikeastaan yhdenkään teoksen 

kohdalla jokaista lainaajaa ei kyetty yksityiskohtaisesti luokittelemaan lainaajakirjan 

epäselvien merkintöjen vuoksi. 

5.4.1 Kaunokirjallisuus 

Kirjaston suurin kokoelmanosa koostui kaunokirjallisuudesta, jota myös lainattiin 

huomattavasti muuta kokoelmaa enemmän. Vuosina 1911−1918 lainattiin kirjaston 96 

romaanista 87:aa, mikä on osoitus lainojen suhteellisen tasaisesta jakaumasta 

kaunokirjallisuuden sisällä. 
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 Kosonen 1985, 78−88. 
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 Mt., 88. 
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Kirjaston kolmea lainatuinta teosta lainattiin kutakin 22 kertaa tarkastelujakson aikana, 

joten yksiselitteistä kirjaston suosituinta nimekettä ei voida nimetä.
195

 Kyseiset teokset 

olivat Maurice Leblancin 813, Helmi Setälän Vanhan kartanon tarina sekä L. Onervan 

Mirdja. Neljäs eniten tarkastelujakson aikana lainattu kirja oli Mathilda Roosin 

Kevätkukka 21 lainallaan. Suosituimmista teoksista puolet on kotimaista tuotantoa eli 

Setälän ja Onervan romaanit. Ryhmän neljästä teoksesta ainoastaan yksi on 

mieskirjailijan kirjoittama eli 813.  

24 kaunokirjallista teosta lainattiin 18−10 kertaa tarkastelujakson aikana. 18 kertaa 

lainattiin Maila Talvion romaania Tähtien alla sekä Hilja Haahtin Israelin tyttäriä. 

Myös Juhani Ahon  Juhaa lainattiin paljon eli 17 kertaa. Ryhmän teoksista 11 on 

ulkomaista tuotantoa. Naisten kirjoittamia teoksia on vähemmän kuin miesten. 

Kolmas kaunokirjallisuuden lainausta havainnollistava ryhmä muodostuu teoksista, 

joita on lainattu kohtalaisesti eli yhdeksästä viiteen kertaa tarkastelujakson 

aikana.Teoksia on 27 ja niiden joukkoon kuuluu kotimaisten kirjailijoiden kuten Ilmari 

Kiannon lisäksi myös maailmankirjallisuuden suuria nimiä kuten Charles Dickens, 

Maksim Gorki ja Arthur Conan Doyle. Enemmistö ryhmän teoksista on kotimaisia, sillä 

käännöksiä on ainoastaan kahdeksan. Kaksi kolmasosaa ryhmän teoksista on miesten 

kirjoittamia.  

Neljäs kaunokirjallisuuden ryhmä koostuu teoksista, joita on lainattu harvakseltaan eli 

neljästä kahteen kertaan vuosina 1911−1918. Teoksia on 21 ja niiden joukossa ovat 

esimerkiksi August Strindbergin Vaiheita ja Jack Londonin Ennen Aatamia. Ryhmän 

teokset ovat lähes yhtä lailla kotimaista ja ulkomaista tuotantoa. Kuten aiemmissakin 

ryhmissä tässäkin kirjat ovat olleet useimmin  miesten kirjoittamia, sillä naisten 

kirjoittamia teoksia on vain neljä. 

Viimeinen kaunokirjallisuuden ryhmä on vähän tai täysin lainaamatta jääneet teokset, 

joita lainattiin kerran tai ei ollenkaan. Teoksia on 19, joista seitsemän on kotimaisia. 
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 On tosin huomattava, että lainalukuja on käsitelty. Esimerkiksi Maurice Leblancin teosta 813 lainattiin 

nimellisesti 22:ta kertaa enemmän, koska kyse on moniniteisestä teoksesta. Koska tarkoituksena oli 

kuitenkin arvioida itse teosten suosiota niteiden suosion sijaan, saman lainaajan saman teoksen eri osiin 

kohdistuneita lainoja saman vuoden aikana laskettiin yhteen. Toisaalta uusimiset, joiksi tulkittiin saman 

lainaajan samaan teokseen saman vuoden aikana kohdistuneet useat lainat, jätettiin myös lainatilastojen 

ulkopuolelle.   
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Ryhmään kuuluu teoksia etenkin Maksim Gorkilta, Leo Tolstoilta ja Emil Lassiselta. 

Osaa Gorkin ja Tolstoin teoksista on kuitenkin lainattu enemmän. Yksikään ryhmän 

kirjailijoista ei ole nainen. 

Kokonaisvaikutelma on lainalukujen perusteella se, että naiskirjailijoiden tuotanto on 

ollut suosittua tutkimuskirjastossa. Naiskirjailijoita on ollut miehiä vähemmän, mikä 

korostaa tulosta. Kaunokirjallisuuden lainatuinta osaa hallitsevat kotimaiset tekijät, kun 

taas ulkomaiset kirjailijat sijoittuvat hieman vahvemmin lainauksen häntäpäähän. 

Kotimaista kirjallisuutta on ollut kirjastossa hieman ulkomaista enemmän, mikä selittää 

tilannetta. Mainittakoon vielä, että kaikki kirjaston kirjat ovat suomenkielisiä kahta 

tietokirjaksi luettua ruotsinkielistä nimekettä lukuunottamatta. 

Seuraavaksi kokoelman lainausta tarkastellaan kirjojen lainaajien kannalta. Neljää 

suosituinta teosta lainattiin yhteensä 87 kertaa tarkastelujakson aikana. Teoksia 813, 

Mirdja ja Kevätkukka lainasi yhdistyksen jäsenten enemmistö. Sen sijaan Vanhan 

kartanon tarinaa lainasivat useimmin työväenyhdistyksen jäsenluetteloista puuttuvat 

henkilöt, joihin on voinut kuulua etenkin naisosastolaisia. Lainaajien luokittelu oli 

vaikeinta juuri Setälän teoksen kohdalla. Sukupuolittain tarkasteltuna lainaukseltaan 

poikkeavin on 813.  Muita teoksia näyttävät naiset lainanneen selvästi useimmin, kun 

taas Leblancin teosta molemmat sukupuolet ovat lainanneet arviolta yhtä paljon. 

Lopullisissa päätelmissä on kuitenkin tässä ja muissakin tapauksissa muistettava 

tunnistamattomien lainaajien joukko. Ryhmän teoksista miehet lainasivat harvimmin 

Vanhan kartanon tarinaa, johon on kohdistunut tarkastelujakson aikana ainoastaan 

kaksi varmaa miesten lainaa. 

Toiseksi eniten lainattuja teoksia lainattiin 313 kertaa. Kyseistä 24 teosta lainasi yhtä 

usein työväenyhdistyksen jäsenten ja työväenyhdistyksen jäsenluetteloihin 

kuulumattomien henkilöiden enemmistö. Suurimmat työväenyhdistyksen jäsenten 

lainaajaenemmistöt saivat teokset Juhani Ahon Juha, Hall Cainen Ikuinen kaupunki 

sekä Henryk Sienkiewiczin Kunnian kentällä. Vastaavasti suurimmat jäsenluetteloihin 

kuulumattomien lainaajien enemmistöt kohdistuivat Chr. Jansonin Tehtailijan 

rakastajattareen, Arvid Järnefeltin Helenaan sekä Hilja Haahtin Israelin tyttäriin. 

Lainaajaryhmien vähiten lainaamat teokset ovat toisilleen käänteiset. Miehet ovat 

lainanneet enemmistönä ainoastaan teoksia Juha ja Kunnian kentällä, kun taas  vähiten 
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mieslainaajia oli Ludwig Anzengruberin Sternsteinin kartanolla. Naiset lainasivat 

ehdottomimpina enemmistöinä Helenaa sekä Annikki Kosteinlahden Rakkautensa 

uhreja. Vähiten naiset lainasivat teosta Kunnian kentällä, jonka yksikään lainaaja ei 

ollut tiettävästi nainen. Kiinnostava lukuunsa on K. A. Tannerin teos Valkeat orjat, 

jonka naisten ja miesten lainaosuudet ovat tismalleen samankokoiset. 

Kohtalaisesti lainattuja teoksia lainattiin 196 kertaa. Useimmiten teosten 

lainaajaenemmistö muodostui työväenyhdistyksen jäsenistä. Maksim Gorkin Kolme 

ystävystä oli yhtä suosittu molemmissa ryhmissä. Työväenyhdistyksen jäsenet suosivat 

selkeimmin teoksia Charles Dickensin Kaksi kaupunkia, Ilmari Kiannon Sieluja 

kevätyössä sekä Gustave Flaubertin Salambo. Jäsenluetteloista puuttuvat henkilöt 

lainasivat suurimmilla enemmistöillä teoksia Lauritz Petersenin Sigrid ja Selma Anttilan 

Kaupungin lapsi. Ryhmien karsastamat teokset ovat puolestaan käänteiset. Miehet 

lainasivat enemmistönä teoksia Pierre Lotin Islannin kalastajat, Maila Talvion Juha 

Joutsia sekä Arthur Conan Doylen Kullan voima. Teoksia Hanna-Helena Kunnaksen 

Maailman-Hetu sekä Anttilan Kaupungin lapsi miehet eivät lainanneet todistettavasti 

kertaakaan. Naiset lainasivat puolestaan selkeimmin teoksia Matilde Seraon 

Tanssijatar, Kunnaksen Maailman-Hetu sekä Anttilan Kaupungin lapsi. Harvimmin 

naiset lainasivat teoksia Islannin kalastajat ja Kaarlo Atran Valhetta. 

Harvakseltaan ja vähän lainattuja romaaneja sivutaan lyhyesti. Harvakseltaan lainattuja 

romaaneja lainattiin ainoastaan 67 kertaa. Työväenyhdistykseen kuulumattomat 

henkilöt lainasivat kyseisiä teoksia useimmiten enemmistönä. Miehet suosivat ryhmän 

teoksista selkeimmin teoksia Väinö Katajan Maalaiskuvia sekä Ilmari Kiannon Pikku 

syntejä. Naiset puolestaan lainasivat suhteessa eniten N.P. Madsenin Rantavoudin 

tytärtä. Vähiten lainattua 19 romaania lainattiin puolestaan vain kymmenen kertaa. 

Lainaaja oli useimmiten työväenyhdistyksen jäsen. Sen sijaan sukupuoleltaan lainaajat 

olivat lähes yhtä usein miehiä ja naisia.  

Kaiken kaikkiaan kirjaston romaanien lainauksen analyysiin kannattaa suhtautua 

varauksella. Saatujen tuloksien luotettavuutta heikentää tunnistamattomien lainaajien 

vaihtelevan suuri määrä eri teosten kohdalla. Olosuhteet huomioon ottaen näyttäisi 

kuitenkin siltä, että työväenyhdistyksen jäsenet lainasivat laajemmassa mittakaavassa 

erilaisia teoksia muiden keskittyessä etenkin suosituimpien teosten lainaukseen.  
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Lainauksen erittelyn keskeisenä tarkoituksena on valita kymmenen romaania, joihin 

kohdistetaan sisällönanalyysia. Suurin osa romaaneista valitaan kaunokirjallisuuden 

joukosta ja etenkin niistä, joita on lainattu eniten. Maurice Leblancin salapoliisiromaani 

813 on ollut suosittu yhdistysten jäsenten keskuudessa ja heistä varmuudella puolet on 

teoksen kohdalla miehiä. Muihin teoksiin verrattuna 813 näyttää olleen erityisen 

kiinnostava teos miesten keskuudessa. Koska naisten osuus lainoista on toisaalta yhtä 

suuri, näyttää kirja kiinnostaneen koko lainaajakuntaa. Helmi Setälän Vanhan kartanon 

tarinan lainauksessa huomio kiinnittyy naislainaajien suureen määrään. L. Onervan 

Mirdja ja Mathilda Roosin Kevätkukka näyttävät niin ikään olleen naislainaajien 

suosiossa. Jälkimmäinen on ollut etenkin yhdistyksen jäsenten suosikki. 

Hilja Haahtin teos Israelin tyttäret näyttää olleen erityisen suosittu yhdistyksen 

ulkopuolisten henkilöiden keskuudessa. Juhani Ahon Juha on puolestaan saavuttanut 

suosiota miesten keskuudessa. Ylipäätään yhdistysten jäsenten osuus lainaajista on 

teoksen kohdalla suuri. Vähemmän lainatuista romaaneista Charles Dickensin teos 

Kaksi kaupunkia on kiinnostava, sillä se on ensimmäinen kirjaston kirja, jota kukaan 

yhdistyksen ulkopuolinen henkilö ei varmasti ole lainannut tarkastelujakson aikana. 

Analyysin perusteella saattaisi olla mahdollista nähdä ylipäätään viitteitä yhdistyksen 

jäsenten taipumuksesta suosia maailmankirjallisuuden klassikoita. Jäsenet suosivat 

erityisellä tavalla myös kirjailija Gustave Flaubertia. Samaa on havaittavissa muissa 

työväenkirjastoissa tai työväenliikkeessä yleisemmin keskeisten kirjailijoiden kohdalla 

kuten esimerkiksi Ilmari Kianto, Johannes Linnankoski, A. B. Mäkelä ja Väinö Kataja. 

On kuitenkin huomattava, että kyseisten kirjailijoiden lainaus on ollut monia muita 

huomattavasti vähäisempää, mikä saattaa todistaa Sörnäisten lainauksen valtavirran 

taipumuksesta noudattaa yhdistyksen ulkopuolisten naispuolisten lainaajien eli 

todennäköisesti naisosastolaisten mieltymyksiä. Verrattuna muihin työväenkirjastoihin 

on tutkimuskirjasto voinut olla lainaukseltaan hieman poikkeava.    

5.4.2 Tietokirjallisuus 

Kirjaston toiseksi suurimpaan kokoelmanosaan eli tietokirjallisuuteen kuului 53 

nimekettä. Suhteessa nimekkeiden määrään lainattiin sitä vain vähän. Tietokirjoista 

lainattiin ainoastaan 29 teosta vuosina 1911−1918.  
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Kirjaston lainatuin tietokirja oli Werner Sombartin Sosialismi ja sosiaalinen liike 19 

vuosisadalla, jota lainattiin yhdeksän kertaa. Toiseksi lainatuimmaksi teokseksi sijoittuu 

Robert Ingersollin Valitut teokset, jota lainattiin tarkastelujakson aikana kuusi kertaa. 

Kolmanneksi lainatuin teos oli puolestaan Yrjö Sirolan Vapautuksen tiellä viidellä 

lainallaan. Muita usein lainattuja teoksia lainattiin neljästä kahteen kertaa.  Yhteensä 16 

teoksesta ainoastaan kolme oli varmasti kotimaisia ja ne olivat kaikki miesten 

kirjoittamia. Teoksia lainattiin yhteensä 55 kertaa.  

Ryhmän teoksista työväenyhdistyksen jäsenet lainasivat enemmistönä Karl Kautskyn 

Erfurtin ohjelmaa, Cesare Lombroson Käsialaa ja luonnetta, Leo Tolstoin 

Evankeliumia sekä Matti Kurikan Rahaa. Suosittuja olivat myös Friedrich Nietzschen 

Näin puhui Zarathustra, August Bebelin Nainen ja sosialismi sekä Richard 

Ungewitterin Alastomuus. Vastaavasti työväenyhdistyksen jäsenluetteloista 

löytymättömät henkilöt suosivat lainauksen perusteella erityisesti teoksia Karl Kautskyn 

Sosialismin historia, Robert Blatchfordin Iloinen Englanti sekä Asa Jalaksen Venäjän 

valta tositapausten valossa. Lisäksi ryhmä lainasi usein Robert Ingersollin Valittuja 

teoksia.  

Miehet lainasivat useammin teoksia Erfurtin ohjelma sekä Alastomuus. Naiset suosivat 

teoksia Kautskyn Sosialismin historia, Asa Jalaksen Venäjän valta tositapausten 

valossa ja Hallitsijat Jumalan armosta sekä Matti Kurikan Raha, joka on saattanut olla 

käännös. Miehet eivät tiettävästi lainanneet teoksia Yrjö Sirolan Vapautuksen tiellä, 

Nietzschen Näin puhui Zarathustra, Kautskyn Sosialismin historia, Blatchfordin Iloinen 

Englanti, Jalaksen Venäjän valta tositapausten valossa ja Hallitsijat Jumalan armosta 

sekä Kurikan Raha. Naisilla tilanne oli sama teoksissa Tietosanakirja, Karl Marxin 

taloudelliset opit sekä Käsiala ja luonne. Analyysi osoittaa, ettei ainakaan tietokirjoissa 

lainaajan yhdistyksen jäsenyydellä ole vaikutusta lainauksen laatuun. Etenkin 

sosialismia koskevat kirjat ovat kiinnostaneet sekä ovat olleet kiinnostamatta 

molemmissa ryhmissä, yhdistyksen jäsenissä ja muissa, mahdollisesti naisosastoon 

kuuluneissa henkilöissä.  

Vähän eli kerran tai ei lainkaan lainattuja tietokirjoja lainattiin yhteensä 13 kertaa. 

Lainaus on niin vähäistä, että todettakoon ainoastaan, että lähes kaikki tunnistetut 
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lainaajat olivat naisia. Jäsenyys ei näytä tässäkään vaikuttaneen lainauksen laatuun vaan 

sosialismin teoriaa on lainattu molemmissa ryhmissä.  

Tietokirjoista tarkastellaan tarkemmin ainoastaan yhtä lainojen vähyyden vuoksi. 

Kiinnostava lukunsa on Yrjö Sirolan teos Vapautuksen tiellä, jota lainattiin ainoastaan 

sisällissodan kynnyksellä vuosina 1917−1918. Alkuvuonna tammikuusta huhtikuuhun 

teos oli neljä kertaa lainassa, mikä osoittaa poikkeuksellista kiinnostusta 

poikkeuksellisena hetkenä. Kaikki teoksen lainaajat olivat naisia. 

5.4.3 Nuortenkirjallisuus ja sadut 

Kolmas lainattu kokoelmanosa eli nuortenkirjallisuus ja sadut on keinotekoinen luomus, 

sillä kirjaston kokoelmaluetteloissa ei sitä sellaisenaan esiinny. Vaikka sadut luetellaan 

niissä enimmäkseen yhtenä ryhmänä, on nuortenkirjallisuudeksi luokiteltu 

tutkimusvaiheessa muutama teos. Näin ollen kokoelmanosaan kuuluu 13 nimekettä, 

joista 11 teosta lainattiin tarkastelujakson aikana. 

Ryhmän lainatuin teos oli Venäläisiä kansansatuja niminen kokoelmateos, jota 

lainattiin kuusi kertaa. Suosittu oli myös Kansanvalistusseuran Suomalaisia satuja, jota 

lainattiin viisi kertaa. Neljä ja kolme kertaa lainattiin kuutta teosta, joissa on kyse 

nimekkeiden perusteella lähinnä saduista ja tarinoista. Kirjailijoiden joukossa on sekä 

kotimaisia että ulkomaisia tekijöitä. Mukana on myös suomalainen klassikko Anni 

Swan. Kiinnostavinta satujen ja nuortenkirjallisuuden ryhmässä ovat sen vähän tai ei 

lainkaan lainatut teokset. Niitä on neljä, joista kaksi on suuren suomalaisen Zacharias 

Topeliuksen teoksia. Teokset eivät ole kiinnostaneet lainaajia. Saman kohtalon on 

kokenut kuitenkin esimerkiksi H. Beecher-Stowen kuuluisa teos Tuomo sedän tupa.  

Topeliuksen epäsuosiota lukuunottamatta ryhmän lainauksesta ei voida paljoa päätellä. 

Kiinnostavaa on tosin se, miten sadut ovat tavoittaneet lukijoita lähes yhtä paljon kuin 

koko tietokirjallisuuden ryhmä. Todellisuuspako näyttää kiinnostaneen tässä mielessä 

sosialismin teoriaa enemmän. Samalla tulos vahvistanee lainauksen naisellisuutta, sillä 

naiset lienevät todennäköisemmin lainanneen luettavaa myös lapsilleen. Ryhmän 

teosten lainaajia ei esitellä tarkemmin lainauksen vähyyden vuoksi. Yhtäkään teosta ei 

myöskään analysoida kvalitatiivisesti, koska ryhmän lainaus on ollut yhtä kaikki 

vähäistä.  
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5.4.4 Varmentamattomat nimekkeet 

Viimeinen käsiteltävä teosryhmä on niin ikään keinotekoinen sen koostuessa 

varmentamattomista teoksista. Kirjaston kokoelmaluetteloon kuuluu nimekkeitä, joiden 

tunnistaminen ei onnistunut edes Suomen kansallisbibliografia Fennican avulla. Syynä 

saattavat olla kirjastonhoitajien epäselvät merkinnät teoksista kokoelmaluetteloissa tai 

teosten puuttuminen niistä kokonaan. Varmentamattomia nimekkeitä on kymmenen, 

joista jokaista lainattiin. Teokset ovat lainamääriltään hyvin erilaisia.  

Ryhmän lainatuimmat teokset ovat todennäköisesti Hall Cainen kirjoittamia, mutta 

täydellistä varmuutta asiaan ei saada kokoelmaluettelon epäselvien merkintöjen vuoksi. 

Tuhlaajapoika ja Kostaja nimisiä teoksia on ilmestynyt 1900-luvun alussa Fennican 

mukaan useampia. Teoksia on lainattu usein vuosina 1911−1918. Siinä missä Kostaja 

lainattiin 12 kertaa, saavutti Tuhlaajapoika peräti 18 lainakertaa tehden siitä yhden 

kirjaston suosituimmista nimekkeistä. Kvalitatiiviseen analyysiin otetaan vähintään yksi 

Hall Cainen teos, sillä kirjailija näyttää olleen hyvin suosittu tutkimuskirjaston 

käyttäjien keskuudessa ylipäätään. 

Myös ilmeisesti Rudolf Björnssonin Työwäenwerta ja herraswäenwerta sekä M. E. 

Braddonin Stella ovat kiinnostavia teoksia, joita lainattiin kumpaakin seitsemän kertaa 

tarkastelujakson aikana. Björnssonin teos vaikuttaa analysoinnin arvoiselta jo yksin 

nimensä puolesta. Se olisi myös saattanut kiertää useammin lainassa mutta on 

kokoelmaluettelon perusteella ilmeisesti poistettu jo vuonna 1913. Ryhmän lainaajia ei 

esitellä tarkemmin, koska ryhmä on keinotekoinen luomus. 

5.4.5 Lopuksi: Lainattu kirjallisuus suhteessa muihin työväenkirjastoihin 

Tutkimuskirjasto poikkeaa työväenyhdistyksen naisosastolle kuulumisensa vuoksi Tuire 

Kososen tutkimista esimerkkityöväenkirjastoista eli Palosaaren, Leppäkorven, 

Syskyjärven, Himangan, Hyvinkäänkylän ja Inhan työväenyhdistysten kirjastoista. 

Vaikka Kosonen ei kirjastojen lainaajia esittelekään, näyttävät kyseiset kirjastot olleen 

ainakin lainauksensa perusteella "tavallisia" työväenkirjastoja, joissa lainatuimmissa 

kirjoissa on enemmän miesten kuin naisten kirjoittamaa kirjallisuutta. Kosonen esittelee 

ainoastaan kirjastojen lainatuimmat nimekkeet. Verrattaessa niitä tutkimuskirjastoon 

havaitaan, että jokaisessa kirjastossa oli vähintään yksi Sörnäisten kanssa yhteinen kirja. 
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Yhteisiä kirjoja olivat esimerkiksi Rudolf Björnssonin Työwäenwerta ja 

herraswäenwerta, Aarne Orjatsalon Viettelijä, Maksim Gorkin Kolme ystävystä, Jack 

Londonin Ennen Aatamia, Väinö Huplin Työmiehen tyttäret, K. N. Jansonin Kulissien 

takana, Else Jerusalemin Pyhä Sontiainen ja Ilmari Kiannon Pikkusyntejä. Tietokirjoista 

ainoastaan Robert Ingersollin Valitut teokset toistuu työväenkirjastojen lainatuimpien 

teosten joukossa.
196

 Teos oli tietokirjaksi hyvin suosittu myös tutkimuskirjastossa. 

Naisen kirjoittama Pyhä Sontiainen oli mainituista kaunokirjoista lainatuin 

tutkimuskirjastossa, jossa siihen kohdistui 13 lainaa. Muita yhteisiä kirjoja lainattiin 

tutkimuskirjastossa ainoastaan kohtalaisesti tai vain vähän. Kirjasto näyttää eronneen 

muista työväenkirjastoista naisten enemmistön mieluiten lainaaman naisten kirjoittaman 

kirjallisuuden vuoksi. 

 

6 Radikaaleja vaikutteita? Romaanien sisällöllisistä piirteistä 

 

Työväen kulttuuriharrastuksista iltamat kuvaavat hyvin harrastusten kahtalaista 

luonnetta. Toisaalta iltamat olivat tärkeitä sivistyksen ja valistuksen levittämispaikkoja, 

joita työväenliikkeen johto piti tärkeänä. Toisaalta taas iltamien yleisö työväki janosi 

pikemminkin yhdessäoloa ja huvituksia. Vesa Kurkela on kutsunut iltamayleisön 

pyrkimyksiä suoranaiseksi karnevalisoinniksi.
197

  

Mielestäni kahtiajako valistukseen ja huviin on nähtävissä myös Sörnäisten 

työväenyhdistyksen naisosaston kirjaston lainauksessa. Siinä missä osa kokoelmasta ja 

sen lainauksesta huokuu korkeakulttuuria ja sivitystä, on sille vastapainona viihteellisen 

ajanvietekirjallisuuden suuri suosio. Lainauksen kahtalaisuus voi kertoa myös 

lainaajakunnan jakautumisesta toisaalta suosituksia seuranneeseen työväen 

kulttuurieliittiin ja toisaalta todellisuuspakoa hakeneisiin tavallisiin työläisiin. Koska 

jokaista kokoelman teosta ei ole mielekästä analysoida, kertoo seuraava kappale 

analysoitavat romaanit ja niiden valintaperusteet. Analyysin tarkoituksena on osoittaa, 

oliko luetuimmassa kokoelmanosassa kyse enemmän sivistyksestä vai viihteestä. 
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6.1 Analysoitavan kirjallisuuden valinta 

Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteella romaanianalyysin kohteeksi valittiin lopulta 

kymmenen nimekettä. Seitsemän ensimmäistä ovat tutkimuskirjaston seitsemän 

lainatuinta romaania, joita on lainattu poikkeuksellisen paljon tarkastelujakson aikana. 

Teokset ja niiden lainamäärät vuosilta 1911−1918 ovat: 

 

Maurice Leblanc: 813 (22) 

Helmi Setälä: Vanhan kartanon tarina (22) 

L. Onerva: Mirdja (22) 

Mathilda Roos: Kevätkukka (21) 

Hilja Haahti: Israelin tyttäret (18) 

Maila Talvio: Tähtien alla (18) 

Juhani Aho: Juha (17
198

) 

 

Loput kolme analysoitavaa nimekettä valittiin edellisistä poikkeavin kriteerein. 

Ensinnäkin oletettavasti Hall Cainen kirjoittama Tuhlaajapoika olisi 18 lainallaan 

kuulunut kirjaston lainatuimpaan kokoelmanosaan. Koska kirjaston kokoelmaluettelo ei 

kuitenkaan anna lopullista varmuutta teoksen kuulumisesta kokoelmaan, otetaan 

analyysin kohteeksi sen sijaan Cainen toiseksi lainatuin teos Ikuinen kaupunki. Teosta 

lainattiin 12 kertaa tarkastelujakson aikana. Cainen tapauksessa analyysin painopiste on 

kirjailijassa yksittäisen nimekkeen sijaan. Kokoelmaan on voinut kuulua kirjailijalta 

peräti viisi romaania, joista jokaista on lainattu verrattaen paljon. Caine on ollut 

tutkimuskirjaston käyttäjille tärkeä auktoriteetti.  

Kahden viimeisen kirjan tapauksessa on kyse teoksista, joita ei lainattu niin aktiivisesti 

kuin etukäteen olisi voinut odottaa. Niitä ovat työväenkirjastoille tyypilliset teokset, 

joita lainattiin ainoastaan kohtalaisesti mutta enemmän kuin useaa muuta 

työväenkirjastoille ominaista tutkimuskirjaston kirjaa. Ensinnäkin analyysin kohteeksi 

haluttiin ottaa yksi sosialismin teoriaa käsittelevä tietokirja. Työväenliikkeen johtohan 

piti sosialistista teoriakirjallisuutta laadukkaan kaunokirjallisuuden ohella 

työväenkirjastojen tärkeimpänä kokoelmanosana, minkä vuoksi osasta teoksia olikin 
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lainattavissa useita kappaleita samaan aikaan. Kaunokirjallisuudessa kutakin nimekettä 

vastasi käytännössä aina yksi nide. Analyysin kohteeksi valittiin kotimainen Yrjö 

Sirolan kirjoittama Vapautuksen tiellä -artikkelikokoelma, joka on kiinnostava etenkin 

sisällissodan 1918 kontekstissa. Teos oli lainassa neljällä eri henkilöllä sisällissodan 

aikana tammikuusta huhtikuuhun 1918 ja kerran vuonna 1917. Siinä on täytynyt olla 

jotakin tärkeää asiaa, joka on kiinnostanut juuri sisällissodan vuoksi. Narratologista 

siällönanalyysia sovellettiin teokseen ainoastaan soveltuvin osin, sillä teoksessa ei ole 

kyse yhtenäisestä, fiktiivisestä kertomuksesta.  

Viimeinen analysoitava teos on Rudolf Björnssonin Työwäenwerta ja herraswäenwerta, 

jonka alaotsikko kuuluu: "rakkausromaani nykyisestä yhteiskunnallisesta ja poliittisesta 

taistelusta otettuine aiheineen". Yksin teoksen nimi kiteyttää tutkielman perimmäiset 

oletukset ja hengen. Toisaalta kyse on työläisten emansipaation tutkimisesta osaksi 

suomalaista yhteiskuntaelämää sekä toisaalta työläisten viljelemästä käsityksestä kansan 

jakautumisesta kahteen erilaiseen luokkaan, työväkeen ja herrasväkeen. Lisäksi 

tutkielma antaa viitteitä, että kirjastonkäyttäjätkin ovat jakautuneet kahteen luokkaan eli 

kulttuurieliittiin ja tavallisiin työläisiin, mihin jako työväenvereen ja herrasväenvereen 

myös osuvasti viittaa. Kaiken lisäksi teoksessa on kyse rakkausromaanista, jonka 

lajityyppi oli erityisen suosittu naisosastolle kuuluneessa tutkimuskirjastossa. Teosta 

lainattiin seitsemän kertaa vuosina 1911−1913. Teosta ei ole merkitty kirjaston 

kokoelmaluetteloihin. Teoksen katoaminen kokoelmasta kesken tarkastelukauden estää 

lopulliset päätelmät sen merkityksestä, mutta vallitsevassa tilanteessa näyttää siltä, ettei 

sosialistinen agitaatio kuitenkaan ollut osa luetuinta kaunokirjallisuutta Sörnäisissä. 

Yksikään seitsemästä tutkimuskirjaston lainatuimmasta kirjasta ei tule esiin aiemmin 

tutkittujen työväenkirjastojen lainatuimpien teosten joukossa. Kuitenkin kirjailijoista 

Maila Talvio, Hall Caine ja Helmi Setälä tulevat listauksissa esiin muilla teoksilla. 

Heitä voitaneen pitää työväenkirjastojen käyttäjille yleisesti tärkeinä auktoriteetteina. 

Sen sijaan alysoitavista kirjoista useimmin lainatilastojen huipulla on nähtävissä 

Björnssonin Työwäenwerta ja herraswäenwerta, mikä on osaltaan hyvä syy tutkia 

teosta lähemmin.
199
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6.2 Romaanien kvalitatiivinen analyysi 

Analysoitavan kokoelmanosan kooksi rajattiin kymmenen nimekettä. Kukin teos luettiin 

ja analysoitiin menetelmä-luvussa kuvatulla tavalla. Analyysi on tutkijan omaa 

tulkintaa, jossa käytetään apuna narratologian käsitteitä sekä aiempaa tutkimusta 

työläisistä ja työväenkirjastoista. Tarkempaa kuvausta analyysin laatimisesta on 

tutkielman liitteissä. 

Lukukokemukset tiivistettiin tutkielman liitteiden luokittelutaulukkoon. Taulukossa on 

mukana kahdeksan narratologian käsitettä, joista jokainen pyrittiin tavoittamaan 

teoksista. Lisäksi teoksia kuvailtiin soveltuvin osin fenomenologisesta, feministisestä ja 

kulttuurintutkimuksellisesta näkökulmasta. Kokonaistilanteesta voidaan sanoa, että 

analysoidut romaanit käsittelivät etenkin rakkautta, uskontoa ja luokkaeroja. Juoniltaan 

ne olivat useimmiten tragedioita. Seuraavassa kutakin teosta kuvaillaan lyhyesti 

vuorotellen. 

Maurice Leblancin 813 on salapoliisiromaani, joka kuvaa yläluokan valtataistelua 

Euroopan politiikassa. Päähenkilö on mestarivaras Arséne Lupin, joka tavoittelee 

viekkaudellan osaansa vallasta. Kertojan kuvaa Lupinia näin:"-- tässä hän taas 

kookkaana kohosi yleisön näkyviin, jälleen ryhtyen hellittämättömään taisteluunsa 

yhteiskuntaa vastaan!"
200

 Lupinin yhteiskuntavastaisuudessa on kyse pikemminkin 

virkavallanvastaisuudesta, mikä näkyy siinä, miten Ranskan poliisi jahtaa häntä. Lupin 

on varas, jota epäillään tällä kertaa jopa murhasta, jota hän ei ole kuitenkaan tehnyt. 

Lupinia voisi kuvata eräänlaiseksi Robin Hoodiksi, jota kansa ihailee mutta virkavalta 

vainoaa. Romaani on osa Arséne Lupinin seikkailuista kertovaa, vetävästi kirjoitettua 

sarjaa, jonka muihin osiin teoksessa viitataan.
201

  

Lainaajien voi olettaa lukeneen Lupinista aiemmin, mikä selittää kirjan suosiota. 

Intertekstuaalisuutta ilmentää Lupinin hahmo, jossa on samanlaisia piirteitä kuin Arthur 

Conan Doylen Sherlock Holmesissa. Holmesiin viitataan teoksessa myös suoraan. 

Teoksen tärkeimmät henkilöhahmot ovat murhaajaa lukuunottamatta kaikki miehiä. 

Kirjaa ovat lainanneet kuitenkin molemmat sukupuolet, minkä tulkitsen johtuvan 

teoksen vetävästä kirjoitustyylistä ja sarjan aiemmasta suosiosta. Työväenkirjaston 

                                                           
200

 Leblanc 1990, 59. 
201

 Ks. esimerkiksi mt., 59. 



97 
 

näkökulmasta kirjassa esiintyy kiinnostavasti vallitsevan yhteiskunnan virkamiehien 

vastaisuutta, mikä on mielestäni silti alisteinen piirre verrattuna teoksen viihteelliseen ja 

jännittävään puoleen. Teoksen teesi on, että vallantavoittelu turmelee. Lupinin toimintaa 

ohjaa hänen vallanhimonsa, jonka vaikutuksesta hän pyrkii manipuloimaan Saksan 

vallanperimystä eräitä tärkeitä asiakirjoja tavoitellessaan. Teos sivuaa kirjoitusaikaista 

Euroopan politiikkaa Ranskan, Saksan ja Englannin tapauksissa. Lupinin suhtautuminen 

on nationalistinen, sillä teoksen lopuksi hän äityy ylistämään kotimaataan Ranskaa. 

Lupin on voinut toimia tietynlaisena esikuvana tutkimuskirjaston lainaajille, sillä hän on 

yksilöllinen nero mutta yhteiskunnan hylkiö. On kuitenkin ristiriitaista, miten teos 

käsittelee yläluokkaa ja työläisten näkökulmasta kaukaisia asioita. Loppujen lopuksi 

teos voidaan tulkita ajanvietekirjallisuudeksi, joka on ollut lainauksen perusteella 

todellisuuspakoa parhaimmillaan. Kyse on traagisia aineksia yhdistelevästä viihteestä, 

joka näyttää suunnatun ainakin hahmojensa perusteella etenkin mieslukijoille.  

Helmi Setälän Vanhan kartanon tarina kuuluu kartanoromaanien lajityyppiin, jossa 

kartano on yksi henkilöhahmoista. Kartanoromaaneissa kuvataan kartanon 

yläluokkaisten asukkaiden elämää ja ihmissuhteita. Kirjan päähenkilö on 

työläistaustainen sairaanhoitaja Eva, joka on yläluokkaisen kartanon perijän toinen 

vaimo. Evan on vaikea sopeutua perheeseen, jonka mielestä Eva on ensimmäistä 

vaimoa huonompi. Erityisen kielteisesti Evaan suhtautuu aviomiehen vanhin tytär, joka 

ei hyväksy uutta äitiään. Eva hakee lohtua kartanoa ympäröivistä köyhälistön mökeistä, 

joiden työläisasukkaat pitävät Evasta.  

Tarinan taustalla kulkee kertomus menneisyyteen jämähtäneen yläluokan haipumisesta. 

Kirja on ajanvietekirjallisuutta, jonka työväkeen liittyvä sanoma ei lopulta nouse 

keskiöön. Teoksen lainaajat ovat olleet lähinnä naisia ja mahdollisia naisosastolaisia. 

Vaikka teoksessa on traagisia elementtejä kuten ulkopuolisuuden tunne ja aviomiehen 

kuolema, on teoksen loppu toiveikas Evan tehdessä rauhan miehensä suvun kanssa. Eva 

on esikuvallinen päähenkilö, joka kestää vaikeuksia sitkeästi ylimielisen yläluokan 

keskellä. Evan työläistausta jää lopulta sivujuonteeksi yläluokkaisen elämän 

kuvauksessa, jossa keskeistä on pysähtyneisyys. Työväenluokan raadannasta mainitaan 

vain ohimennen yläluokan pysyessä siitä erillään. Työläisiä kuvataan sairastavina, 

haisevina ja valittavina. Tarinassa on aistittavissa silti myötätuntoa työväkeä kohtaan. 
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Teoksessa on kyse ajanvietekirjallisuudesta, joka vie työläisen eksoottiseen yläluokan 

maailmaan. Kirjan suosio ei varmaankaan olisi ollut työväenliikkeen johdon mieleen. 

L. Onervan Mirdja on romaaneista vertauskuvallisin, henkilöiden sisäistä maailmaa 

käsittelevä korkeakulttuurinen ja lyyrinen teos. Se kertoo naiseudesta, rakkaudesta ja 

taiteesta. Yläluokkainen, miehiä viettelevä Mirdja etsii itseään ja pohtii rakkauden 

olemusta.  Useampi teoksen mieshahmo korostaa, ettei Mirdja ole kuten muut naiset. 

Lopulta yksi miehistä kuitenkin kesyttää Mirdjan, joka tulee hulluksi ja surmaa itsensä 

tämän kuoltua. Romaanin voi tulkita pohtivan naiseutta miesten kautta heijastettuna. 

Myös pohdinnat rakkaudesta ja taiteellisesta luomistyöstä ovat tärkeitä. Teoksen 

mukaan on vaikeaa olla taiteilijasielu, kun ympäröivä yhteiskunta ei sellaisia ymmärrä. 

Teoksen juoni on lopulta toissijainen verrattuna kielikuviin ja pohdintoihin ihmisen 

sisäisestä maailmasta. Kyse on uusromanttisesta teoksesta.  

Lainaajien enemmistö on muodostunut naisista, mitä selittää todennäköisesti teoksen 

naispuolinen henkilöhahmo ja rakkausaihe. Mirdja on voinut toimia esikuvana naisille 

hänen ollessa poikkeuksellinen, miesten kanssa tasavertainen  vapaamielinen nainen. 

Samalla hän on paheellinen, yläluokkaisten naisten halveksima ulkopuolinen, jonka 

perimmäistä olemusta ainoastaan muut taiteilijasielut ymmärtävät: "--mitä te 

ymmärrätte taiteen sielusta, te poroporvarit!"
202

 Teos ei aseta vastakkain rikkaita ja 

köyhiä vaan pikemminkin taiteilijat ja yhteiskunnan. Teoksesta on löydettävissä 

kritiikkiä naisia kohtaan, jotka pidättelevät yhteiskunnan muutosta tukeutuessaan 

perinnäisiin tapoihin: "Pois pitäisi kasvatustoimi otettaman naiselta, joka paitsi 

typeryyttään ei voi lapselle antaa mitään muuta kuin -- petollisen 

maailmankatsomuksen."
203

 Mirdja olisi voinut olla työväenliikkeen johdon mieleen 

yhteiskuntakriittisyydessään. Mirdja kohtaa teoksessa myös työläisjoukon, johon hän 

suhtautuu ristiriitaisesti. Ensin hän ihailee sen rohkeutta, mutta pakenee lopulta sitä sen 

tasa-arvon vaatimuksen vuoksi. Kohtausta on tulkittu ilmaukseksi yläluokan 

pettymyksestä työläisiä kohtaan, jotka eivät enää vastanneetkaan romanttista kuvaa 

uljaista talonpojista.
204

 Teoksen skandaalinkäryisyys olisi puolestaan voinut vähentää 

sen arvoa työväenliikkeen johdon silmissä. Koska teoksen kuvaama maailma on ollut 
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etäinen tavalliselle työläiselle, on mahdollista, että taiteellisten ansioiden sekä naiseuden 

pohdintojen lisäksi teos on voinut kiinnostaa silkasta tirkistelynhalusta. Mirdja 

muistuttaa kirjailijaansa L. Onervaa, joka oli Mirdjan lailla Helsingin seurapiireissä 

1900-luvun alussa vaikuttanut tumma taiteilijakaunotar.
205

 Lainaajat ovat voineet haluta 

yksinkertaisesti lukea taiteilijoiden paheellisesta elämästä.  

Mathilda Roosin Kevätkukka kertoo kahdesta yläluokkaisesta suvusta, joista toinen on 

ylhäinen ja toinen taiteellinen. Suvut kietoo yhteen avioliitto. Taiteilijaperhe Hjort 

muistuttaa Jane Austenin Bennettin perhettä, jonka jäsenet ovat iloluontoista ja lähes 

rahvaanomaista yläluokkaa. Romaanissa on pääasiassa kyse miehen ja naisen rooleista 

avioliitossa. Sympatiat ovat naisen puolella, sillä teoksen sanomana on vaatimus miehen 

ja naisen tasa-arvoisesta asemasta avioliitossa, joka on onneton, jos mies ei mukaudu 

lainkaan vaimon toiveisiin.  Avioeron partaalta teoksen pääparin pelastaa esikoisen 

kuolema. Taustatarinana kulkee ristiriita itsekeskeisen ja myötätuntoisen yläluokan 

välillä. Köyhien auttaminen on kuitenkin teoksessa vain sivujuonne. Analysoitavista 

romaaneista Kevätkukka on selkeimmin feministinen, naisten oikeuksia puolustava 

kirja. Silti teoksen naispäähenkilöä Doraa ei esitetä esikuvallisena naisena vaan 

inhimillisenä ja huolettomana. 

Kevätkukka on sanomastaan huolimatta ensisijassa ajanvietekirjallisuutta, jossa 

kuvaillaan yläluokkaisten hahmojen rakastumista ja tanssiaisia. Suhteellisen moni 

lainaaja on ollut myös mies, mikä kertonee sukupuolten tasa-arvon kiinnostaneen 

tutkimuskirjastossa. Osaltaan on voinut vaikuttaa myös miespäähenkilö Eugenin 

keskeisyys tarinassa. Perheriidoista ja lapsen kuolemasta huolimatta teos on sävyltään 

jopa iloisen toiveikas. Kirjassa kiusoitellaan vakavan Eugenin ja Doran teennäisen äidin 

kustannuksella, missä Austenin henkilöhahmoista saadut vaikutteet näkyvät 

selkeimmin. Vaikka avioliittoon liittyvä teema on ollut varmasti useaa lainaajaa lähellä, 

on kirjassa toisaalta kyse yläluokan pinnallisista ongelmista, joissa ei ole kyse 

todellisesta kurjuudesta. 

Hilja Haahtin Israelin tyttäret on uskonnollinen romaani, jossa kaksi juutalaista sisarta 

löytää kristinuskon tai vähintäänkin Jeesuksen. Kummankin avioliiton esteenä on 

uskonto, sillä sulhaset ovat kristitty ja uskontoaan epäilevä juutalainen.  Usko 
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Jeesukseen on ratkaisu lopulta molemmille, toiselle avioliitossa ja toiselle kuolemassa. 

Teos on melodramaattista, todennäköisesti työväenliikkeen johdon karsastamaa 

kaunokirjallisuutta, jonka uskonnollinen sanoma ei ollut työväenliikkeelle läheistä. 

Teos on kiinnostanut tutkimuskirjastossa kovasti ja etenkin ilmeisesti naisosastolaisia. 

Kristinusko näyttää sen perusteella olleen tärkeässä asemassa lainaajien 

maailmankatsomuksessa. Teos on naiskirjallisuutta ainakin henkilöhahmoista päätellen. 

Sen sijaan juoni on tragedia, jossa petetty toinen sisar ottaa kuolinvuoteellaan kasteen 

kristinuskoon. Toisen sisaren tragediana on joutuminen juutalaisyhteisön ulkopuolelle 

uskontonsa vuoksi. Kirjasta voisi lukea myös antisemitistisia sananpainoja, joskin 

olennaisempaa tuntuu kuitenkin olevan ymmärtävä ja käännyttämään pyrkivä 

suhtautuminen juutalaisiin. Sisaret ovat siinä mielessä samaistuttavia hahmoja, että muu 

väestö syrjii heitä. Kristitty ylioppilas kohtelee kaltoin juutalaistyttöä, joka viittaa 

asetelmaan kristityt yläluokkana ja juutalaiset alaluokkana. Kirjassa ovat voineet 

kiinnostaa juutalaisten kokemien vääryyksien lisäksi heidän tarkkaan kuvaillut, 

eksoottiset tapansa. Teoksen keskiöön nousee silti kristinuskon sanoma ja sen 

paremmuus juutalaisuuteen nähden syntien anteeksiannon vuoksi. Romaani lasketaan 

kuuluvaksi ennemmin ajanvietekirjallisuuteen kuin yhteiskuntakriittiseen tai 

taiteelliseen kirjallisuuteen. 

Maila Talvion Tähtien alla on kompleksinen romaani. Yläluokkainen, kihloissa oleva 

papin tytär saa olosuhteiden pakosta hoitaakseen mielisairaan työläistaustaisen 

ylioppilaan. Nuoret keikkuvat rakastumisen partaalla, mikä ei ole kuitenkaan 

mahdollista luokkaerojen ja tytön kihlauksen vuoksi. Yläluokka auttaa alaluokkaa, 

mutta samalla uskonto mutkistaa asioita. Miehestä on tulossa pappi, mutta hän epäilee 

uskoaan, jonka hyveellisenä pysyvä tyttö lopulta palauttaa. Yläluokan edustajana Hilja 

ymmärtää, että myös työläinen on ihminen, johon hän nyt olosuhteiden pakosta 

ensikertaa joutuu kiinnittämään huomiota.
206

 Hiljan suulla teos sympatisoi 

työväenluokkaa, jonka kärsimyksiä ei yläluokka ymmärrä.
207

 Uskonnon ja työväen 

sympatisoimisen lisäksi teoksessa on kyse kritiikistä liiallista seksuaalisuutta kohtaan, 

sillä Hiljan sisar kuolee traagisesti liian monen synnytyksen vuoksi. Teos on 
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yleissävyltään synkkä, mutta päättyy lopulta toiveikkuuteen. Mielisairas paranee ja 

ryhtyy papiksi, kun taas Hiljan sulhanen palaa tämän luokse.  

Yläluokkainen mutta hyvä ja vilpitön Hilja on voinut toimia esikuvana 

tutkimuskirjaston lainaajille. Lisäksi uskonnon teema on tärkeä. Teoksen kuvatessa 

Hiljan lapsuutta ja pappi-isää, kohdistuu kritiikki suomalaisiin kristittyihin, jotka 

haluavat harjoittaa uskontoa ilon sijaan hartaalla vakavuudella. Erityisen tärkeä teos on 

ollut lainauksen perusteella työväenyhdistykseen kuuluneille naisille. Uskonto on 

heitäkin kiinnostanut. Teoksessa on kyse samalla muistakin teemoista ja etenkin 

yläluokan ja työläisten eroavuudesta. Loppujen lopuksi teoksen yläluokkainen 

päähenkilö ei alistu rakastumaan työläismieheen, vaan porvarillinen piiri pysyy 

suljettuna.  

Juhani Ahon Juha on suomalaisen kirjallisuuden merkkiteoksia. Kyse on klassisesta 

kolmiodraamasta, missä ovat keskiössä myös suomalaisuuden ja venäläisyyden erot. 

Venäläistaustainen petollinen vaimo pakenee venäläisen rikkaan kauppiaan kanssa, ja 

pyyteetön aviomies Juha jää. Vaimon tekoa selittää ikäero ja tyytymättömyys 

mieheensä. Lopulta komea kauppias Shemeikka osoittautuu monen naisen mieheksi, 

mikä saa mustasukkaisen vaimon palaamaan Juhan luo. Juha kuvataan hiljaiseksi 

suomalaiseksi, joka on esikuvallisen pyytetön ja valmis tekemään kaikkensa vaimon 

eteen. Kokemistaan vääryyksistä huolimatta Juha ei kosta vaimolleen. 

Juha on ollut analysoitavista romaaneista selkeimmin miesten suosikki. Kyse on 

tragediasta, josta Juha yrittää selvitä loppuun saakka siinä onnistumatta paitsi oman 

käden kautta. Muut suomalaiset kuten Juhan äiti vierastavat Marja-vaimoa, joka on 

olosuhteista kärsinyt köyhä orpo. Suomalaisen miehen jalouden kuvaamisen lisäksi 

teoksessa voi nähdä kritiikkiä epäsuhtaisia avioliittoja vastaan. Kirjailija Juhani Ahon 

lisäksi teos on voinut kiinnostaa sen perinteisen suomalaisen miehen kuvauksen vuoksi. 

Teoksen kieli on murteenomaista. Juhaa on vaikea määritellä pelkästään 

ajanvietekirjallisuudeksi, yhteiskuntakritiikiksi tai korkeakulttuuriksi, sillä se on osittain 

niitä kaikkia. Ehkä määrittävin piirre on sen kirjoittaja Juhani Aho, joka on suomalainen 

klassikko. Sen lainaus voi viitata miesten taipumukseen lainata naisia mieluummin 

kirjallisuuden klassikkoja. Sörnäisten työläiselle teoksen maailma on periaattessa 

kaukainen. Kuitenkin suomalaisuuden kuvaus ja  työväenkirjastoissa suosittu 
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torppariaihe tuovat sitä lähemmäs tutkimuskirjaston lainaajaa. Teoksen asetelma on 

konventiosta poikkeava siinä, miten alaluokka käyttää yläluokkaa hyväkseen tai ainakin 

pyrkii haastamaan perinteiset luokkaroolit. Olosuhteista kärsinyt vaimo kostaa lopulta 

sekä isälliselle hyväntekijälleen että petolliselle Shemeikalle, jotka ovat molemmat 

hänen yläpuolellaan. Teoksen kolmiodraama on myös itsessään voinut kiinnostaa 

lainaajia.  

Hall Cainen kolmiosainen Ikuinen kaupunki on kertomus Roomasta, Italiasta. 

Kuninkaan, paavin ja tasavallan kamppailu Rooman ja Italian herruudesta käy kuumana. 

Tasavaltaa ajava anarkisti Rossi rakastuu oikeistolaisen paronin suojattiin, oman 

kasvattiperheensä tyttäreen. Päähenkilöiden rakkauden tiellä on politiikka, jonka vuoksi 

nainen lopulta pettää ja ilmiantaa Rossin. Rakkaus kuitenkin voittaa ja Rossi vapautuu 

vaimonsa uhrauksen vuoksi. Shakespearen Romeoon ja Juliaan viittaava teos 

osoittautuu lopulta tragediaksi, jossa pari saa toisensa mutta nainen kuolee. Italian 

poliittinen tilanne on rakkauden ohella keskeinen aihe, minkä lisäksi katolisella kirkolla 

ja paavilla on tarinassa roolinsa.  

Politiikan, rakkauden ja uskonnon yhdistelmä näyttää kiinnostaneen 

tutkimuskirjastossa. Kirjan sympatiat näyttävät olevan tasavaltaa kannattaneiden 

vasemmistolaisten puolella, joiden pyrkimykset etenevät tarinassa vaikeuksista 

huolimatta. Teos näyttää kannustavan poliittiseen taisteluun. Päähenkilö Rossi on 

poliittisesti anarkisti mutta samalla kristitty, joka on valmis uhraamaan henkensä 

vihollisensa puolesta. Teoksen lainaajakunnan sukupuolisesta koostumuksesta ei ole 

varmuutta. Poliittisesta aiheestaan huolimatta teos tulkitaan tässä enemmän osaksi 

ajanviete- kuin yhteiskunnallista kirjallisuutta. Yhteiskunnallisuus on kuitenkin myös 

tärkeää, sillä teos kuvaa työläisten aateveljen taistelua kaukaisessa Roomassa. 

Enemmän sivuja teoksessa käytetään kuitenkin suuren rakkauden kuvaamiseen. 

Teoksesta on tulkittavissa lisäksi myötätuntoa alaluokkaista orpoa Rossia kohtaan, 

jonka pettää kaunis ja yläluokkainen vaimo. Samalla he kuitenkin rakastavat toisiaan 

molemminpuoleisesti. 

Rudolf Björnssonin Työwäenwerta ja herraswäenwerta on romaani, jollaisia 

työväenliikkeen eliitti olisi todennäköisesti suonut lainattavan enemmänkin. Teos on 

todellista työväenkirjallisuutta, jossa sankari kamppailee työläisten puolesta 
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kapitalisteja vastaan puhuen samalla kauniisti sosialismista. Samalla teoksessa on kyse 

suuresta rakkaustarinasta, joka ylittää yhteiskuntaluokkien rajat. Sankarin rakastettu on 

muutosvastaisen tehtailijan hyvä tytär. Sankari on ajoittain valmis uhraamaan jopa 

aatteensa rakkautensa vuoksi, mikä himmentää teoksen sosialistista sanomaa. Teos 

puhuu rauhanomaisen vastarinnan puolesta, sillä päähenkilö Birger Sten pitäytyy 

väkivallasta loppuun saakka. Hän jopa hillitsee itse innostamaansa työväkeä, joka uhkaa 

käyttää väkivaltaa yläluokkaa vastaan.  

Teosta lainattiin vilkkaasti tutkielman tarkastelujakson alkupuolella vuoteen 1913 

saakka, minkä jälkeen teos on kadonnut tai poistettu. Kokoelmaluettelot eivät mainitse 

teosta, minkä vuoksi teoksen kohtalosta ei saada lopullista varmuutta. Teos kannatti 

analysoida, sillä se tuntuu olevan ihanteellista työväenliikkeen pyrkimyksiä ajavaa 

kirjallisuutta. Koska lainakertoja on kokonaisuudessaan kuitenkin vain seitsemän, 

osoittaa tilanne kirjastonkäyttäjien lainanneen ainakin tutkimuskirjastosta mieluiten 

aivan toisenlaista kirjallisuutta. Teoksen putoaminen kirjaston kokoelmasta jo 1910-

luvun alkupuolella on harmillista, sillä lainauksen kokonaismäärä tarkastelujakson 

aikana olisi kertonut vielä enemmän lainaajien mieltymyksistä. Etenkin vuonna 1918 

teos olisi ollut ajankohtainen. Teos kuvaa työväen kapinaa ja veriuhria, jonka se antaa 

oikeuksiensa puolesta. Kuitenkin palavasieluinen työväensankari Birger Sten on ollut 

muissa työväenkirjastoissa esimerkillinen sankari, johon ei tutkimuskirjastossa voitu tai 

haluttu tarttua.  

Yrjö Sirolan Vapautuksen tiellä on niinikään sosialistista agitaatiota, jota 

työväenliikkeen johto olisi toivonut työväenkirjastoista lainattavan. Artikkelikokoelma 

esittää suomalaisen yhteiskunnan negatiivisessa valossa sen eri aloilla uskonnosta aina 

oikeusjärjestelmään ja työelämään saakka. Ratkaisun kaikkeen tarjoaa sosialismi, joka 

poistaa kapitalistisen yhteiskunnan ja etenkin yläluokan oikeuden omistaa. Teoksen 

arvioiminen kertomusten analyysiin tarkoitetuilla käsitteillä ja menetelmillä ei ole 

järkevää, koska kyse ei ole fiktiivisestä romaanista. Sen sijaan suhteessa Sörnäisten 

kontekstiin teosta on mielekästä pohtia. Tarkoituksena on juurruttaa tietynlaista 

maailmankuvaa, mikä sanotaan suoraan. Teos on voinut provosoida aggressioon, joskin 

väkivaltaa vastustetaan Sirolan korostaessa rauhanomaisia mielenosoituksia ja 

yhteistoimintaa. Kuitenkin epäkohtien kuvaukset ja vastapuolen  mustavalkoinen 
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esittäminen ovat voineet kiihdyttää lukijaa myös aggressiivisuuteen. Vallankumoukseen 

teos ei kuitenkaan suoraan kehota vaan puhe on epämääräisestä, kapitalistisen maailman 

vääjäämättömästä väistymisestä. Sirola kannustaa työehtojen parantamiseen muttei 

lopulta määrittele, kuinka se lopulta tapahtuu. Tehtaiden omistajia ei siis kehoteta 

tappamaan, vaikka puhutaankin tuotantovälineiden ottamisesta työväelle. Sirola viittaa 

artikkeleissaan lukuisiin auktoriteetteihin aina Mooseksesta Henry Georgeen, jotka ovat 

hänen mukaansa enemmän vaikuttajia kuin oppi-isiä.
208

  

Teoksen lainaajat ovat olleet kaikki naisia, mikä ei ole yllättävää, kun tiedetään miesten 

vähäinen osuus lainaajien joukossa tarkastelujakson lopussa. Teoksen lainaus on 

ajoittunut lähinnä sisällissodan aikaan, joten on kiinnostavaa verrata tapahtunutta 

teoksen sanomaan. Vapautuksen tiellä on todennäköisesti antanut rohkaisua 

sekasortoisessa tilanteessa. Poikkeusoloissa kirjaston käyttäjät ovat halunneet erilaista 

luettavaa kuin rauhan aikana. Teoksen lainaus kuvastaa hyvin koko tutkimuskirjaston 

lainausta: sosialismi näyttää olleen käyttäjille suhteellisen kaukaista niin kauan, kunnes 

vallankumousyritys todella kävi toteen. Muuten kirjastosta haettiin lähinnä ajanvietettä 

sellaisessa muodossa, joka toi esiin luokkaeroja ja elämän varjopuolia mutta myös iloa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimuskirjaston lainatuimmat seitsemän romaania 

oli suunnattu pääasiassa naislukijoille niissä esiintyvistä naispuolisista 

henkilöhahmoista ja rakkauteen keskittyvistä teemoista päätellen. 813 ja Juha ovat 

poikkevia, sillä miehet ovat lainanneet niitä muita teoksia ahkerammin. Tilannetta 

selittänee se, että 813 on ainoa romaani, jossa rakkaus ei ole tärkein teema. Juha 

puolestaan käsittelee rakkautta, minkä vuoksi miesten kiinnostus sitä kohtaan on 

mielenkiintoinen havainto. Osittain tilannetta selittää teoksen lainauksen ajoittuminen 

tarkastelujakson alkupäähän, jolloin myös miehet lainasivat kirjastosta aktiivisesti. 

Rakkaus-teeman lisäksi kokoelmanosaa määrittää teoksista huokuva luokkatietoisuus. 

Vaikka lainatuimpaan kokoelmanosaan ei kuulunut yhtäkään puhtaasti 

työvänkirjallisuudeksi luettavaa kirjaa, voidaan niistä jokaisesta lukea tragedian sävyistä 

kerrontaa siitä, miten yhteiskunta jakautuu toisistaan poikkeaviin luokkiin, rikkaisiin ja 

köyhiin. Mielenkiintoinen havainto on myös kristinuskon keskeisyys esimerkiksi 

Haahtin ja Talvion kirjoissa. Toisin kuin työväenliikkeen piirissä usein, ainakaan 
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naisenemmistön käyttämässä tutkimuskirjastossa ei näytetä suhtaudutun kielteisesti 

uskontoon.  

Kaiken kaikkiaan tutkimuskirjastosta lainattiin mieluiten rakkaudesta, luokkaeroista ja 

uskonnosta kertovaa traagista kaunokirjallisuutta, jonka rinnalla esimerkiksi 

maailmankirjallisuuden klassikot ja taidekirjallisuus kalpenivat. Lainatuimmassa 

kokoelmanosassa on pääasiassa kyse aikalaisten karsastamasta viihdekirjallisuudesta, 

joka on kuitenkin voinut osaltaan vahvistaa luokkatietoisuutta.  Aiempi tutkimus antaa 

erilaisen kuvan työväenkirjastojen lainauksesta, sillä siinä on nostettu esiin 

mieskirjailijoiden keskeinen asema ja suosituimpien teosten yhteiskunnalliset teemat. 

Lainatuin kokoelmanosa poikkeaa aiemman tutkimuksen tietoon työväenkirjastojen 

lainauksesta, jossa suosituimmat kirjailijat olivat useimmiten miehiä ja kirjojen teemat 

suoranaisen yhteiskunnallisia.
209

 Tutkimuskirjaston kirjojen analyysi kertoneekin 

lähinnä siitä, millaisia vaikutteita naiset kirjallisuudesta mieluiten hakivat tai saivat.  

Romaanianalyysin voi nähdä siinä mielessä onnistuneena, että kutakin teosta saatiin 

kuvailtua ja pohdittua suhteessa tutkimuskirjaston Sörnäisten työläiskaupunginosan 

kontekstiin. On kuitenkin huomattava, että analyysissa on kyse tutkielmanlaatijan 

omista pinnallisista tulkinnoista koskien pientä mutta kiinnostavaa osaa 

tutkimuskirjaston kokoelmasta. Analyysin kirjallisuustieteellinen anti on suppeahko, 

mutta alan käsitteiden ja teorioiden avulla romaanien kuvailu onnistui työn kannalta 

riittävän hyvin.  

 

7 Työväenkirjasto ja kaupunginkirjasto vertailussa 

 

Public Library Movement syntyi Bostonissa, Yhdysvalloissa 1800-luvun puolivälissä. 

Ns. kirjastoliike oli kasvatusoptimistinen uskoessaan ihmisten kykyyn kehittyä 

itseopiskelun avulla. Liikeen ihanteiden mukaisesti yleisten kirjastojen tuli palvella 

koko väestöä ketään syrjimättä. Niiden tuli olla ilmaisia ja yhteisesti kustannettuja. 

Koska ne toimivat verovaroin, oli käyttäjillä oikeus vaikuttaa kokoelmaan, jonka 
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haluttiin olevan silti tasokas. Vaikka Suomessa oli ollut kirjastoja jo kauan, toi liike 

Suomeen kaikille säädyille yhteiset kirjastot.
210

 

Helsingin kansansankirjasto perustettiin vuonna 1860. Aloitteen teki Helsingin 

Rouvasväenyhdistys, joka halusi Helsinkiin lainakirjaston palvelemaan etenkin köyhää 

väestöä. Kansankirjaston toimintaedellytykset pysyivät epävarmoina vuoteen 1876 asti, 

jolloin kaupunki alkoi vastata kirjaston toiminnasta. Helsingin kaupunginkirjastoksi sitä 

alettiin kutsua vuonna 1910. Ensimmäinen ainoastaan kirjastokäyttöön suunniteltu 

rakennus aloitti toimintansa Rikhardinkadulla vuonna 1881. Kirjastojen kysyntä oli 

kasvussa, minkä vuoksi haarakirjastot aloittivat toimintansa. Alunperin yksityisestä 

aloitteesta perustettu Sörnäisten kansankodin kirjasto siirtyi kansankirjaston alaisuuteen 

vuonna 1900. Kaupungin kustantaman kirjastorakennuksen kapunginosa sai vuonna 

1912, jolloin Kallion kirjasto aloitti toimintansa. Pitkänsillan pohjoispuolella toimi 

vuodesta 1908 alkaen toinenkin kirjasto eli Hermannin haarakirjasto, joka tunnetaan 

nykyään Vallilan kirjastona. Vuoteen 1900 mennessä kansankirjasto oli kehittynyt 

merkittäväksi kulttuurilaitokseksi, jonka käyttö lisääntyi tasaisesti vuosikymmenten 

ajan.
211

 

Kirjastoliike alkoi vaikuttaa suomalaisiin kaupunginkirjastoihin 1910-luvun alussa, 

jolloin kirjastojen kehitys oli vielä kesken. Aikalaiset pitivät kehittymättömyyden 

merkkinä sitä, miten lähes kaikki lainaus kohdistui kaunokirjallisuuteen. "Parhaat" 

kirjastot sijaitsivat Helsingissä, Turussa ja Oulussa. Helsingissä kirjastoliikkeen 

vaikutus ei ollut näkyvää vielä 1900-luvun alkuvuosina, sillä keskustelussa nousi yhä 

esiin yläluokan tarve omaan kirjastoon. Vuonna 1912 avattiin Kallion kirjasto, jonka 

kirjastonhoidolliset esikuvat tulivat Yhdysvalloista. Avohyllyille oli varaus, mutta niitä 

ei otettu heti käyttöön. Kirjaston käytetyin osa oli lasten lukusali, jossa "hyllyt olivat 

täynnä lastenkirjoja, joita lapset itse saivat valita ja lukea kirjastossa". Aikuisia varten 

kirjastossa oli opintosali, jossa säilytettiin tietokirjoja ja korttimuotoisia asialuetteloita. 

Sanomalehtiosasto oli erillinen tila omalla sisäänkäynnillään. Tila oli tarkoitettu 
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lyhytaikaiseen lukemiseen. Uusi kirjastorakennus kaksinkertaisti Kallion kirjaston 

lainauksen.
212

 

Tässä luvussa esitellään lyhyesti Kallion kirjaston käyttöä ja lainausta vuosina 

1912−1918. Vuotta 1911 ei käsitellä, koska tilastot työväenkirjastosta alkavat vasta 

syyskuusta 1911 ja koska Kallion kirjasto toimi silloin vielä vanhoissa tiloissaan. 

Lähteenä on käytetty Helsingin kaupungin tilastollista vuosikirjaa vuodelta 1920. 

Kallion lainausta on mielenkiintoista verrata lähellä sijainneeseen Sörnäisten 

työväenyhdistyksen naisosaston kirjastoon, jota tämän vertailun yhteydessä kutsutaan 

tutkimuskirjastoksi. Tarkoituksena on etsiä eroja kirjastojen käytössä ja siten 

työväenkirjastojen omaleimaisia piirteitä.  

Kallion kirjasto oli vuosina 1912−1918 auki noin 300 päivää vuodessa. Eniten 

aukiolopäiviä oli vuosina 1916 ja 1917, jolloin kirjasto palveli 347 ja 346 päivänä 

vuodessa. Suppeimmat aukioloajat kirjastolla oli puolestaan vuonna 1913 ja 

sisällissodan vuonna 1918, jolloin kirjastolla oli 298 ja 262 aukiolopäivää.
213

 Sen sijaan 

tutkimuskirjaston lainapäivämääriä tarkastelemalla voidaan muodostaa seuraavanlainen 

kuvaaja: 

Kuvio 7. Sörnäisten työväenyhdistyksen naisosaston kirjaston lainapäivämäärien 

lukumäärät vuosittain 1911−1918. 

 

Lähde: Kirjaston lainaajakirja. 
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Kallion kirjastolla on ollut 1910-luvulla huomattavasti tutkimuskirjastoa laajemmat 

aukioloajat, sillä kirjasto on ollut kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä. 

Tutkimuskirjasto on todennäköisesti ollut auki ainoastaan tarpeen mukaan kun taas 

Kallion kirjasto poikkeuksia lukuunottamatta kaiken aikaa. 

Helsingin kaupungin tilastollisessa vuosikirjassa Kallion kirjaston lainoja on tilastoitu 

sen perusteella, miten ne kohdentuivat eri kielisiin kokoelmanosiin. Ryhmät ovat 

ruotsinkieliset, suomenkieliset ja ranskan-, saksan- ja englanninkieliset tietokirjat, runot 

ja näytelmät sekä romaanit ja kertomukset. Koska tutkimuskirjaston nimekkeet olivat 

kahta poikkeusta lukuunottamatta suomenkielisiä, tarkastellaan tässä ainoastaan 

suomalaisia niteitä. Tilastointitavasta johtuen kuitenkin romaaneihin sisältyvät myös 

ruotsinkielisten teosten lainamäärät. Kallion kirjastosta lainattiin tarkastelujakson 

aikana 210 487 suomenkielistä tietokirjaa, runoa ja näytelmää. Romaaneja ja 

kertomuksia lainattiin puolestaan 493 921 suomenkielistä nidettä. Molempia ryhmiä 

lainattiin eniten vuonna 1917 ja vähiten vuonna 1912, jolloin Kallion kirjasto aloitti 

toimintansa uusissa tiloissa. Vuonna 1917 suomenkielisiä tietokirjoja, runoja ja 

näytelmiä lainattiin 39 769 nidettä kun taas romaaneja 97 236 nidettä. Vuonna 1912 

vastaavat luvut olivat 22 077 ja 44 953.
214

 Tutkimuskirjaston lainaus on ollut mitätöntä 

Kallioon verrattuna. Kiinnostavaa on tietokirjallisuuden, runojen ja näytelmien 

huomattavasti suurempi suosio Kalliossa kuin tutkimuskirjastossa. Työväenkirjaston 

lainauksesta neljä viidesosaa kohdistui romaaneihin ja ainoastaan viidesosa muuhun, 

kun kaunokirjallisuutta lainattiin tarkastelujakson aikana 673 nidettä ja muuta 

kirjallisuutta 158 nidettä. Viidesosaan muuta kirjallisuutta kuuluu toisaalta 

varmentamattomia nimekkeitä, jotka ovat hyvin todennäköisesti olleet niinikään 

kaunokirjallisuutta. Pelkkä tietokirjallisuus muodostikin ainoastaan kahdeksan 

prosenttia tutkimuskirjaston lainauksesta. Kalliossa sen sijaan kolmasosa lainauksesta 

oli muuta kuin kaunokirjallisuutta. Tietokirjallisuuden tarkkaa osuutta ei ole 

määriteltävissä ryhmään kuuluvien runojen ja näytelmien vuoksi. Vaikka 

kaunokirjallisuus on hallinnut lainausta kummassakin kirjastossa, näyttäisi 

kaupunginkirjastoa käytetyn silti useammin asiatiedon lähteenä. Tutkimuskirjaston 

tietokirjallisuuden on täytynyt olla riittämätöntä käyttäjien tarpeisiin, minkä vuoksi 

lainaus on kohdistunut heille paremmin sopineeseen kaunokirjallisuuden luokkaan. 

                                                           
214

 Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1920, taulukko 183. 



109 
 

Kalliosta lainattuja kirjoja on luokiteltu myös tarkemmin niiden käsittelemän aiheen 

mukaan. Kuitenkaan yksittäisiä suosituimpia nimekkeitä ei mainita. Lisäksi on 

huomattava, että osuuksissa on mukana sekä suomenkieliset että ruotsinkieliset niteet. 

Esimerkkivuonna 1917 Kallion kokoelmasta neljä viidesosaa oli suomalaista ja yksi 

viidesosa ruotsalaista kirjallisuutta.
215

 Lainauksesta 72 prosenttia kohdistui 

romaaneihin, kertomuksiin ja satuihin. Toiseksi suosituimmat kokoelmanosat olivat 

nimiltään historiaa ja elämäkertoja sekä runot, näytelmät, kirjallisuusoppi ja 

taidehistoria, joiden lainaus muodosti kahdeksan prosenttia lainauksesta kumpikin. 

Maantietoa ja matkakertomuksia oli arviolta viisi prosenttia lainauksesta. Terveysoppia, 

lääketiedettä, luonnontiedettä, matematiikkaa ja teknologiaa sekä filosofiaa, 

siveysoppia, kasvatusta ja urheilua ynnä muuta sekalaista kirjallisuutta oli puolestaan 

arviolta kolme prosenttia lainauksesta kumpaakin. Niitä hieman vähemmän lainattiin 

oikeus- ja valtio-oppia sekä yhteiskunta- ja taloustieteitä. Vähiten Kalliossa lainattiin 

toisaalta uskonnollista ja toisaalta kieliä käsittelevää kirjallisuutta, jotka muodostivat 

yhdessä arviolta prosentin kokonaislainauksesta.
216

 Lukuja on vaikea verrata 

tutkimuskirjaston vastaaviin, koska tarkempi jaottelu on tehty tietokirjallisuuden eikä 

kaunokirjallisuuden sisällä. Kallion suosituimman kokoelmanosan eli 

kaunokirjallisuuden ja samalla kokonaislainauksen todelliset ominaispiirteet jäävätkin 

piiloon. Vaikka uskonnollista kirjallisuutta lainattiin Kalliossa vähiten, ei ole tiedossa, 

kuinka suuri osa kaunokirjallisuudesta käsitteli uskontoa. Tutkimuskirjaston 

suosituimmassa kokoelmanosassa uskonnolliset aiheet olivat keskeisiä, joten näin on 

voinut olla myös kaupunginkirjastossa. Yhteiskunnallinen tietokirjallisuus oli 

suositumpaa tutkimuskirjastossa mutta suosio oli silti väheisempää kuin 

työväenliikkeen johto olisi todennäköisesti suonut.   

Kallion lainaajia on myös eritelty. Esimerkkivuonna 1917 Kallion kirjastosta lainasi 

1235 miestä, joista neljä viidesosaa oli ruumiillisen työn tekijöitä. Naislainaajia oli 

puolestaan 1019. Heistä kaksi kolmasosaa oli ruumiillisen työn tekijöitä. Alaikäisiä 

lainaajia oli 2428, joista hieman suurempi osa oli poikia. Kaiken kaikkiaan Kallion 

lainaajista 54 prosenttia oli miehiä ja 46 prosenttia naisia. Lainaajista aikuisia oli 48 
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prosenttia, kun taas alaikäisiä oli 52 prosenttia.
217

 Tutkimuskirjaston omisti naisosasto, 

minkä vuoksi myös lainaajien enemmistö oli naisia. Jakaumaa ruumiillisen työn 

tekijöihin ja muihin ei voida puutteellisen aineiston vuoksi esittää. Kuitenkin 

käytännössä kaikki lainaajat, joista ammattitieto saatiin, olivat ruumiillisen työn 

tekijöitä. Tiettävästi tutkimuskirjaston lainaajien joukossa ei ollut lapsia, vaikka 

muutama nuortenkirja kirjaston kokoelmaan kuuluikin. Aikuiset lainaajat ovat voineet 

toimittaa kyseisiä teoksia perheenjäsenilleen. 

Kallion kirjaston hankintaluettelot vuosilta 1897−1940 nimeävät valtavasti yksittäisiä 

kirjaston teoksia. Luettelot ovat siitä ongelmallinen lähde, etteivät ne kerro hankittujen 

kirjojen lainalukuja. Kuitenkin tiettyjen teosten toistuminen hankinnassa osoittanee, että 

niillä on ollut kysyntää, jonka vuoksi lisäkappaleita on hankittu. Syvällistä analyysia ei 

kuitenkaan kannattanut luetteloihin kohdistaa. Tarkoituksena oli ainoastaan tehdä 

yleisen tason havaintoja kirjaston hankinnasta suhteessa tutkimuskirjastoon. Lisäksi 

muutama yhteinen kirjailija voidaan myös havaita, mikä kertonee näiden olleen laajasti 

tunnettuja ja suosittuja tutkimusalueen lukijoiden keskuudessa.  

1900-luvun taitteessa Kallioon hankitut teokset ovat oletettavasti ainakin osittain 

kuuluneet kirjaston kokoelmaan vielä 1910-luvulla. Tuolloin esimerkiksi uskonnollisia, 

historiallisia ja maantieteellisiä teosryhmiä on täydennetty muutamalla sadalla niteellä 

kutakin. Sen sijaan kaunokirjallisuutta ja satuja täydennettiin jopa puolellatoista 

tuhannella niteellä arviolta ajalla 1895−1905. Hankintamäärät näyttävät noudattaneen 

eri teosryhmien kysyntää. Toistuvia, ainoastaan Kallion kirjastolle ominaisia ulkomaisia 

kirjailijoita ja teoksia ovat hankinnan perusteella olleet esimerkiksi Augustinuksen 

Tunnustukset, R. Herzbergin Läpi neekerien maan, Jules Vernen eri teokset, Walter 

Scottin eri teokset, Nikolai Gogolin Kuolleet sielut, F. M. Dostojevskin Rikos ja 

rangaistus, Tuhannen ja yhden yön tarinat, Aleksander Dumas'n eri teokset, Mark 

Twainin Tom Sawyer, William Shakespearen näytelmät ja Henrik Ibsenin tuotanto. 

Kallion kirjasto on ollut niin iso, että se on ilmeisesti pyrkinyt kaikenkattavuuteen. On 

mielenkiintoista, että tutkimuskirjastosta puuttuu kyseisiä, aikansa keskeisiä 

maailmankirjallisuuden klassikoita, joita työväenkirjastoissa yleensä suosittiin. Kenties 
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kirjaston kuuluminen naisosastolle ja kirjanvalitsijoiden naisellisuus on rajannut 

kyseisiä kirjailijoita ulos kokoelmasta. 

Kotimaisesta kirjallisuudesta Kallion 1900-luvun taitteen hankintaluettelossa korostuvat 

esimerkiksi kirjailijat Aleksis Kivi, K. J. Gummerus, Yrjö Koskinen, Konni Zilliacus, 

Anni Swan ja Eino Leino. Myös kansankirjailijoita kuten Pietari Päivärintaa on hankittu 

taajaan. Yksittäisistä suomalaisista teoksista etenkin Kalevalaa on hankittu toistuvasti 

lisää. Aleksis Kiven ja kansankirjailijoiden ohittaminen tutkimuskirjastossa on 

mielenkiintoinen havainto. Myön jonkinlaista kansallisromantiikan hyljeksintää on 

havaittavissa esimerkiksi siinä, miten tutkimuskirjastoon ei ole kuulunut esimerkiksi 

kansalliseepos Kalevalaa. 

Kalliolle ja tutkimuskirjastolle yhteisiä, hankintaluettelossa toistuvia ulkomaisia 

kirjailijoita tai teoksia ovat esimerkiksi F. W. Farrar, Pierre Lotin Islannin kalastajat, H. 

Beecher-Stowen Tuomosedän tupa, Mathilda Roos, Arthur Conan-Doyle,  Leo Tolstoi, 

Charles Dickens, Kr. Janson, Aleks Pushkin, Hall Caine, Birger Widt ja A. C. Günter. 

Hall Caine ja Mathilda Roos olivat tutkimuskirjaston luetuimpia kirjailijoita, joten 

yhteneväisyyksiäkin kirjastoilla riittää. Enemmistö yhteisistä kirjailijoista oli 

tutkimuskirjastossa kuitenkin ainoastaan keskinkertaisesti tai harvakseltaan lainattuja. 

Kotimaisista kirjailijoista tai teoksista kirjastoille olivat yhteisiä  Suomen historia 

nuorisolle, satukirjat yleensä kuten Suomalaisia kansansatuja, ilmeisesti Jalmari Finnen 

Sysmäläinen, Z. Topelius, Juhani Aho, Minna Canth, Arvid Järnefelt, Maila Talvio, 

Matti Kurikka, K. A. Järvi, Hilja Haahti, Annikki Kosteinlahden Rakkautensa uhreja, J. 

L. Runeberg ja Helmi Setälä. Talvio, Haahti ja Setälä olivat tutkimuskirjaston 

keskeisimpiä kirjailijoita. Kallioon on lisäksi hankittu joitakin sosialistiseksi 

tietokirjallisuudeksi luokiteltavia teoksia kuten N. R. af Ursinin Työväenkysymyksiä.   

Kaiken kaikkiaan tutkimuskirjasto poikkeaa toisesta alueella sijainneesta kirjastosta 

lähinnä kokonsa ja käyttäjäkuntansa puolesta. Kallio oli suuri, koko väestöä ahkerasti 

palvellut kirjasto. Sen sijaan tutkimuskirjasto oli pieni, työväenkirjastoksi keskisuuri 

kirjasto, joka oli avoinna silloin tällöin. Naisenemmistöinen lainaajakunta poikkesi 

Kallion kirjastosta, jossa molempien sukupuolten edustajia oli suurin piirtein saman 

verran. Kummankin kirjaston lainaajat suosivat kaunokirjallisuutta, joskin 
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tutkimuskirjaston käyttäjät vieläkin enemmän. Vaikka sen kokoelma oli koottu 

työväenliikkeen kulttuurieliitin ihanteita silmällä pitäen, oli sen joukossa myös 

esimerkiksi uskonnollista, perinteistä kirjallisuutta, jonka lainaus sallittiin. Lainaajat 

ottivat esimerkiksi Israelin tyttäret kiitollisina vastaan. Toisaalta kirjastoa oli 

käyttämässä varsinkin tarkastelujakson alussa myös miespuolisia lainaajia, jotka 

suosivat etenkin mielikuvitusta kutkuttanutta salapoliisikirjaa 813, joka saattoi olla 

tutkimuskirjastosta Kalliota kätevämmin saatavilla. Tarkastelujakson edetessä miesten 

lukumäärä lainaajien joukossa väheni tasaisesti, jolloin he ehkä turvautuivat juuri 

Kallion kirjastoon Sörnäisten työväenyhdistyksen pääasiallisen kirjaston kehnojen 

olosuhteiden ja huonon pidon vuoksi. Työväenkirjaston lainaus ei näytä poikenneen 

erityisesti kaupunginkirjaston vastaavasta. Enemmistö Kallion lainaajistahan oli 

niinikään työväkeä, joten tulos oli odotettavissa. On kuitenkin huomattava, että Kallio 

erittäin suurena kirjastona pyrki todennäköisesti kaikenkattavuuteen, minkä vuoksi sen 

kokoelmassa on ollut paljon yhteisiä kirjoja tutkimuskirjastonkin kanssa. Pienemmän 

paikkakunnan työväenkirjaston ja yleisen kirjaston vertailu olisi todennäköisesti 

tuottanut paremmin tietoa kirjastotyyppien välisistä eroista, joiden olemassaolosta 

esimerkiksi Eija Eskolan tutkimus antaa viitteitä.   

 

8 Neutraali työväenkirjasto, radikaali yksilö − tai pikemminkin toisin päin 

 

Perehtyminen yhteen työväenkirjastoon osoitti, että käyttäjien mieluiten lainaama 

kaunokirjallisuus oli moninaista. Kuitenkin lainatuimmat kirjat oli suunnattu etenkin 

naislukijoille niiden päähenkilöistä ja rakkautta käsittelevistä teemoista päätellen.  

Tilanne on ymmärrettävä, sillä kirjasto kuului työväenyhdistyksen naisosastolle. 

Käyttäjissäkin vallitsi naisten enemmistö. On kuitenkin kiinnostavaa, että nidelainat 

huomioitaessa kirjaston lainatuin kirja oli salapoliisiromaani 813, jota sekä miehet että 

naiset lainasivat innokkaasti. Salapoliisikirjallisuus oli juurikin sitä roskakirjallisuutta, 

josta työväenliikkeen johto eri maiden työväenkirjastoja varoitti. Vaikkei kirjaston 

suosituimpaan kokoelmanosaan oikeastaan kuulunut puhtaaksi työvänkirjallisuudeksi 

luettavia kirjoja, voidaan niistä jokaisesta lukea tragedian sävyistä kerrontaa siitä, miten 
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yhteiskunta jakautuu toisistaan poikkeaviin luokkiin, rikkaisiin ja köyhiin. Jopa 

salapoliisiromaanin päähenkilö Arsѐne Lupin on virkavallan vihollinen, 

mestaririkollinen, jota yläluokkainen rakastettu puijaa. Kirjaston kokoelma edisti 

sosialismia ainoastaan siinä mielessä, että kirjat muistuttivat luokkayhteiskunnan 

olemassaolosta.  Mielenkiintoinen havainto on kristinuskon keskeisyys kirjaston 

suosituimmassa kokoelmanosassa. Hilja Haahtin Israelin tyttäret on suorastaan 

propagandistista puhetta kristinuskon puolesta juutalaisuutta vastaan. Uskonnon 

keskeisyydestä huolimatta siinäkin on kyse köyhän ja uskontonsa takia syrjityn 

juutalaistytön ja yläluokan pojan rakkaudesta, joka päättyy traagisesti eroon ja tytön 

kuolemaan.  

Tutkimuskirjastosta haettiin siten rakkaudesta, uskonnosta ja luokkaeroista kertovaa, 

traagista kaunokirjallisuutta, jonka rinnalla maailmankirjallisuuden klassikot ja 

taidekirjallisuus kalpenivat. Poikkeuksen sääntöön muodostaa L. Onervan Mirdja, joka 

on vertauskuvien täyttämää, naiseuden syvintä olemusta sisältävää pohdintaa, joka 

uusromantiikan oppien mukaisesti keskittyy ihmisen sisimpään ulkoisen maailman 

sijaan. Kokeellinen ja rohkea kirja on kuitenkin voinut olla myös silkan tirkistelynhalun 

kohde, sillä se kuvaa miehiä nielevää vapaata naista, joka ei ole helposti taltutettavissa. 

On ironista, että teos on ollut työläislukijoiden saatavilla ja loppujen lopuksi 

yhdentekevää, lainattiinko sitä skandaalin vai taiteellisten ansioiden vuoksi.  

Suomalaisten työväenkirjastojen tutkimusta on jatkettava, sillä niin alkutekijöissään se 

on. Kirjastojen keskeisin anti työväelle vuoteen 1918 saakka ja varmasti sen jälkeenkin 

olivat niiden kaunokirjallisuuskokoelmat, jotka ovat poikenneet toisistaan eri 

kirjastoissa. Kyseinen lainatuin kokoelmanosa on toistaiseksi jätetty vaille tarkempaa 

tutkimusta. Esimerkiksi Jari Ehrnrooth on kiinnittänyt huomiota ainoastaan 

sosialistiseen tietokirjallisuuteen, jota ei kirjastoista juurikaan lainattu. On tehtävä 

useampia ja koko työväenkirjastojen kokoelmaan kohdistuvia lainaustutkimuksia ja 

kirjallisuuden analyyseja jotta selviää, millainen kaunokirjallisuus todella kului työväen 

käsissä ennen vuotta 1918. Luetuimpien kirjojen avulla on mahdollista päästä lähelle 

myös työläisten maailmankuvaa ja sitä, millaisia virikkeitä punaisten joukkoihin 

hakeutuneet henkilöt saivat lukemastaan kirjallisuudesta.  



114 
 

Tutkielman kohteena oli naisosaston kirjasto, jonka lainatuin kirjallisuus poikkesi 

muista työväenkirjastoista etenkin siinä, että se sisälsi runsaasti naiskirjailijoiden  

teoksia. Todennäköisesti myös lainatuimpien kirjojen teemat ovat poikenneet 

tutkimuskirjaston ja muiden työväenkirjastojen välillä. Muissa työväenkirjastoissa 

lainatuimpien kirjojen joukossa oli useammin miesten kirjoittamia, suoran 

yhteiskunnallisia romaaneja. Sen sijaan tutkimuskirjasto poikkesi valtavirrasta etenkin 

uskontoa ja rakkautta käsittelevällä lainatuimmalla kirjallisuudellaan, jonka 

ominaislaatu viitannee naisia ensisijaisesti kiinnostaneisiin aihepiireihin. Havainto on 

mielenkiintoinen, sillä esimerkiksi uskonnonvastaisuus kuului työväenliikkeen 

luonteeseen, minkä kanssa naisten kiinnostuksenkohteet näyttävät olevan ristiriidassa.   

Jatkotutkimusten olisi hyvä perehtyä tarkemmin ja useamman työväenkirjaston 

käyttäjäkuntaan, jotta niiden todellinen koostumus selviäisi. Muiden muassa Aimo 

Roinisen mukaan työväki ei ollut homogeeninen vaan pikemminkin heterogeeninen 

ryhmä, joka jakautui niinikään luokkiin. Olisi kiinnostavaa tutkia lainaajien taustoja 

lisää ja selvittää, suosiko esimerkiksi työväen kulttuurieliitti Mirdjaa kun taas 

varsinainen työväki Israelin tyttäriä. Samalla kokonaiskäsitys työväenkirjastojen 

käytöstä tarkentuisi ja selviäisi, kuka työväenkirjaston käyttäjä useimmiten oli, 

tavallinen työläinen vai kulttuuriaktiivi. 

Kaiken kaikkiaan työväenkirjastojen käyttäjät ovat olleet luokkatietoisia mutta 

viihteennälkäisiä henkilöitä. Tutkimukseni osoittaa, että työväenveri ja herrasväenveri 

nähtiin erillisinä, mikä haluttiin kuulla ajanvietekirjallisuuden kertomana. Vaikka 

aikalaiset viihdettä karsastaneet työväenliikkeen johtohahmot eivät sitä ehkä 

nähneetkään, on myös viihdekirjallisuus kyennyt vahvistamaan lukijoiden 

luokkatietoisuutta ja työväenkirjaston käyttö täten liikkeen asiaa.  
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10 Liitteet 

LIITE 1 

Kvantitatiivisen aineiston koonnista 

Aineiston analyysi aloitettiin laadullisella työvaiheella. Luettelon  S.T.Y. naisosaston kirjastosta 

löytyvistä kirjoista kaksi eri-ikäistä kokoelmaluetteloa yhdistettiin. Alkuperäisissä luetteloissa 

esiintyi pieniä puutteita kuten esimerkiksi tietyn teoksen kirjoittajan puuttuminen. Puutteet 

paikattiin Suomen kansallisbibliografian Fennican avulla. Teoshaku rajattiin ennen vuotta 1920 

ilmestyneisiin kirjoihin ja siinä hyödynnettiin myös kokoelmaluettelon antamat mahdolliset muut 

vihjeet. Poikkeustapauksissa käytettiin myös lähdekirjallisuuden apua tietyn kirjailijan tai teoksen 

tunnistamisessa. Lopputuloksena syntynyt listaus kirjaston todellisesta kirjakokoelmasta on sangen 

luotettava. Varmentamattomat teokset käsitellään työssä erikseen. 

Kun kirjaston kokoelma oli selvillä, luokiteltiin se eri kirjallisuudenlajeiksi. Luokittelussa 

nojauduttiin alkuperäisten kokoelmaluetteloiden vastaavaan, jonka kirjastonhoitajat olivat itse 

laatineet. Pääperiaate kirjaston alkuperäisessä luokittelussa oli se, että kaunokirjallisten teosten 

nidenumerot alkoivat kymmenluvulla kun taas tietokirjallisuuden ja satujen sataluvulla. 

Poikkeuksen muodostivat luetteloiden viimeiset niteet, jotka olivat sekalaista, mahdollisesti 

inventoinnin aikaan lainassa olleita teoksia. Tarkoituksena oli pitää mielessä aikalaisten käsitykset 

kirjakokoelmansa luonteesta sekä toisaalta säästää aikaa ja vaivaa. Omaa luokittelua harjoitettiin 

ainoastaan poikkeustapauksissa, esimerkiksi silloin, kun teos oli luokiteltu alkuperäisissä kahdessa 

kokoelmaluettelossa eri tavoin. Tällöin tukeuduttiin Fennican tietoihin teoksen koko nimestä ja 

teos luokiteltiin saatujen tietojen valossa yhteensopivimman luettelon mukaan.  Oma lukunsa ovat 

myös kaksi näytelmää, Aapo Pärnäsen Kuvaelmia 1 ja Leo Tolstoin Pimeyden valta, jotka toisessa 

luettelossa oltiin ryhmitelty otsakkeen Näytelmiä ja satuja alle. Koska kaunokirjallisuuden 

joukossa oli muitakin näytelmiä, päätettiin ne siirtää. Sadut jäivät omaksi luokakseen, johon 

yhdistettiin puolestaan kaunokirjallisuuden joukosta paikannetut nimen perusteella nuorille 

suunnatut teokset. Poikkeuksen muodostaa Hilda Käkikosken Suomen historia nuorisolle, jonka 

kohdalla sen asema tietokirjana oli luokittelua määräävä tekijä. 

Viimeisessä työvaiheessa tilastoitiin jokaisen kokoelmaluettelon nimekkeen lainamäärät vuosilta 

1911−1918. Tilastointi suoritettiin samanaikaisesti kahden eri kokoelmaluettelon perusteella, 

jolloin syntyi kaksi erillistä tilastoa. Lopuksi tilastoja verrattiin keskenään. Saadut lainaluvut 

osoittautuivat yllättävän johdonmukaisiksi keskenään, mikä viitannee tulosten riittävään 

luotettavuuteen.  



 

 

LIITE 2 

Sörnäisten työväenyhdistyksen naisosaston kirjaston kokoelma ja lainaus 

1911−1918 

Kirjaston kokoelma on seuraavassa esitetty eri genreihin jaoteltuna. Kaunokirjallisuuden ja 

tietokirjallisuuden kohdalla on kuvattuna myös tietoa nimekkeiden lainaajista heidän jäsenyytensä 

työväenyhdistyksessä ja sukupuolensa osalta. 

Kaunokirjallisuus 

Nimeke Laina-
määrä 

Jäsen-
lainaajia (%) 

Muut 
lainaajat
(%) 

Miehiä 
(%) 

Naisia 
(%) 

Tuntematon (%) 

Maurice 
Leblanc: 813 

22 63,64 36,36 31,82 31,82 36,36 

Helmi Setälä: 
Vanhan 
kartanon 
tarina 

22 31,82 68,18 9,09 54,55 36,36 

L. Onerva: 
Mirdja 

22 63,64 36,36 18,18 54,55 27,27 

Mathilda 
Roos: 
Kevätkukka 

21 66,67 33,33 23,81 57,14 19,05 

Hilja Haahti: 
Israelin 
tyttäret 

18 22,22 77,78 11,11 38,89 50 

Maila Talvio: 
Tähtien alla 

18 55,56 44,44 16,67 55,56 27,77 

Juhani Aho: 
Juha 

17 76,47 23,53 41,18 23,53 35,29 

Katri 
Kortesuo: 
Sirkka 

16 25 75 12,5 50 37,5 

Alvilde Prydz: 
Herön 
kartanon 
lapset 

16 62,5 37,5 31,25 43,75 25 

Ludwig 
Anzengruber: 
Sternsteinin 
kartano 

16 43,75 56,25 6,25 56,25 37,5 

Chr. Janson: 
Tehtailijan 
rakastajatar 

14 21,43 78,57 7,14 42,86 50 

Arvid 
Järnefelt: 
Helena 

14 21,43 78,57 7,14 71,43 21,43 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

Else 
Jerusalem: 
Pyhä 
Sontiainen 

13 53,85 46,15 15,38 46,15 38,47 

K. O. Tanner: 
Valkeat orjat 

13 38,46 61,54 30,77 30,77 38,46 

W. W. Jacobs: 
Laivuri on 
rakastunut 

13 38,46 61,54 15,38 53,85 30,77 

Hall Caine: 
Ikuinen 
kaupunki 

12 66,67 33,33 8,33 50 41,67 

Kerttu 
Kärkkäinen: 
Kosken uusi 
tohtori 

12 58,33 41,67 25 41,67 33,33 

Annie Zuiding: 
Pisara 
meressä 

12 33,33 66,67 8,33 66,67 25 

Ilmari Kianto: 
Pyhä rakkaus 

12 33,33 66,67 16,67 16,67 66,66 

Hall Caine: 
Kristitty 

11 36,36 63,64 9,09 54,55 36,36 

Hall Caine: 
Valkoinen 
profeetta 

11 36,36 63,64 9,09 36,36 54,55 

Kaapro 
Jääskeläinen: 
Iloisia juttuja 

11 54,55 45,45 27,27 36,36 36,37 

Henryk 
Sienkiewicz: 
Kunnian 
kentällä 

11 63,64 36,36 45,45 0 54,55 

Aarne 
Orjatsalo: 
Viettelijä 

11 54,55 45,45 18,18 63,64 18,18 

Väinö Kataja: 
Portaankorvan 
emäntä 

11 54,55 45,45 27,27 54,55 18,18 

Leo Tolstoi: 
Ylös-
nousemus 

11 54,55 45,45 27,27 45,45 27,28 

Anni Kaste: 
Vastarannalla 

10 40 60 20 40 40 

Annikki 
Kosteinlahti: 
Rakkautensa 
uhreja 

10 60 40 10 90 0 

Kaarlo Atra: 
Laura 

9 44,44 55,56 11,11 66,67 22,22 

Arvid 
Järnefelt: 
Veneh'-
ojalaiset 

9 22,22 77,78 11,11 22,22 66,67 

Jalmari Finne: 
Sysmäläinen 

9 55,56 44,44 33,33 55,56 11,11 

       



 

Osmo Lajula: 
Valkaman 
perhe 

 9 44,44 55,56 11,11 66,67 22,22 

Maila Talvio: 
Juha Joutsia 

9 66,67 33,33 44,44 33,33 22,23 

Johannes 
Linnankoski: 
Pakolaiset 

9 33,33 66,67 11,11 44,44 44,45 

Hanna-Helena 
Kunnas: 
Maailman-
Hetu 

90 55,56 44,44 0 77,78 22,22 

Jalmari Finne: 
Ylioppilaita 

8 75 25 37,5 25 37,5 

Maksim Gorki: 
Kolme 
ystävystä 

8 50 50 12,5 62,5 25 

Selma Anttila: 
Kaupungin 
lapsi 

8 25 75 0 75 25 

Hilda Tihlä: 
Leeni 

8 75 25 25 50 25 

Helmi Setälä: 
Surun lapsi 

8 37,5 62,5 12,5 62,5 25 

Selma 
Lagerlöf: 
Suotorpan 
tyttö 

8 75 25 12,5 50 37,5 

A. Conan 
Doyle: Kullan 
voima 

7 57,14 42,86 42,86 28,57 28,57 

Ain'Elisabet 
Pennanen: 
Voimaihmisiä 

7 57,14 42,86 28,57 28,57 42,86 

Matilde Serao: 
Tanssijatar 

7 28,57 71,43 14,29 85,71 0 

Ilmari Kianto: 
Punainen viiva 

7 42,86 57,14 14,29 42,86 42,85 

Charles 
Dickens: 
Kaksi 
kaupunkia 

6 100 0 33,33 16,67 50 

Minna Canth: 
Agnes 

6 66,67 33,33 16,67 66,67 16,66 

Pierre Loti: 
Islannin 
kalastajat 

5 40 60 60 20 20 

Kaarlo Atra: 
Valhetta 

5 40 60 40 20 40 

Väinö Hupli: 
Työmiehen 
tyttäret 

5 60 40 20 40 40 

Väinö Kataja: 
Lain varjolla 

5 60 40 20 60 20 

Väinö Kataja: 
Kruunun-
torppari 

5 60 40 40 40 20 



 

Ilmari Kianto: 
Nirvana 

5 80 20 40 40 20 

Ilmari Kianto: 
Sieluja kevät-
yössä 

5 100 0 20 60 20 

Gustave 
Flaubert: 
Salambo 

5 100 0 40 40 20 

Lauritz 
Petersen: 
Sigrid 

 
5 

 
20 

 
80 

 
20 

 
60 

 
20 

Jack London: 
Ennen 
Aatamia 

4 25 75 25 0 75 

Bernt Lie: 
Myrskypääsky 

4 50 50 50 25 25 

Kristofer 
Nagel Janson: 
Kulissien 
takana 

4 50 50 25 25 50 

Ingeborg 
Maria Sick: 
Else neito 

4 100 0 25 50 25 

Matilda 
Roslin-
Kalliola: Inkeri 

4 50 50 0 25 75 

Hall Caine: 
Himo 

4 25 75 25 25 50 

Upton Sinclair: 
Chikago 

4 50 50 25 50 25 

Volmar 
Lindman: 
Turun 
linnassa 

4 50 50 50 25 25 

Ilmari Kianto: 
Pikku syntejä 

4 75 25 75 0 25 

August 
Strindberg: 
Vaiheita 

4 50 50 50 25 25 

Max Halbe: 
Rouva 
Meseck 

4 75 25 0 50 50 

K. A. Järvi: 
Työmiehiä 

3 33,33 66,67 33,33 33,33 33,34 

Väinö Kataja: 
Tuskaa 

3 33,33 66,67 0 66,67 33,33 

Johannes 
Linnankoski: 
Taistelu 
Heikkilän 
talosta 

3 100 0 33,33 0 66,67 

Maila Talvio: 
Muuan äiti 

2 0 100 0 50 50 

N. P. Madsen: 
Rantavoudin 
tytär 

2 50 50 0 100 0 

       



 

A. B. Mäkelä: 
Ruukin 
jaloissa 

2 100 0 0 50 50 

Elisabeth 
Dauthendey: 
Uusi rakkaus 

2 50 50 0 50 50 

Robert 
Heymann: 
Golgatalta 
Roomaan 

2 50 50 50 0 50 

Ernest 
Thompson 
Seton: Villejä 
eläimiä 

2 50 50 0 0 100 

Väinö Kataja: 
Maalaiskuvia 

2 100 0 100 0 0 

Birger Widt: 
Togon urhea 
muukalainen 

1 100 0 100 0 0 

Aleksander 
Pushkin: 
Laukaus 

1 100 0 0 100 0 

Larin Kyösti: 
Aarteenkai-
vajat 

1 100 0 0 0 100 

Eduard Wilde: 
Päivän 
koittaessa 

1 0 100 0 0 100 

Archibald 
Clavering 
Gunter: 
Naisen mahti 

1 100 0 100 0 0 

Maksim 
Gorjki: 
Kertomuksia I 

1 100 0 0 100 0 

Osmo Lajula: 
Rovastin 
runtelema 

1 100 0 0 0 100 

Kaapro 
Jääskeläinen: 
Muistoja 
"Malko-
saarelta” 

1 0 100 100 0 0 

Emil Lassinen: 
Joel 
Sormensuo 

1 0 100 0 100 0 

Leo Deutsch: 
Neljästi 
karannut 

1 100 0 0 100 0 

Emil Lassinen: 
Poikia 

0 0 0 0 0 0 

Hjalmar 
Söderberg: 
Valittuja sivuja 

0 0 0 0 0 0 

Maksim Gorki: 
Vankila 

0 0 0 0 0 0 

       



 

Leo Tolstoi: 
Perheonni 

0 0 0 0 0 0 

Aapo 
Pärnänen: 
Kuvaelmia 1 

0 0 0 0 0 0 

Leonid 
Andrejew: 
Pimeyttä 

0 0 0 0 0 0 

Maksim 
Gorjki: 
Tunnustus 

0 0 0 0 0 0 

Leo Tolstoi: 
Pimeyden 
valta 

0 0 0 0 0 0 

Johan Henrik 
Erkko: 
Pohjolan häät 

0 0 0 0 0 0 

 

Tietokirjallisuus 

Nimeke Laina-
määrä 

Jäsen-
lainaajia 

Muut 
lainaajat 

Miehiä Naisia Tuntemat-
tomat 

Werner Sombart: 
Sosialismi ja 
sosiaalinen liike 
19 vuosisadalla 

9 33,33 66,66 22,22 44,44 33,33 

Robert Ingersoll: 
Valitut teokset 

6 16,67 83,33 16,67 50 33,33 

Yrjö Sirola: 
Vapautuksen 
tiellä 

5 40 60 0 80 20 

Friedrich 
Nietzsche: Näin 
puhui Zarathustra 

4 75 25 0 50 50 

August Bebel: 
Nainen ja 
sosialismi 

4 75 25 25 25 50 

Tietosanakirja 4 50 50 50 0 50 

Karl Kautsky: 
Erfurtin ohjelma 

3 100 0 66,67 33,33 0 

Richard 
Ungewitter: 
Alastomuus 

3 66,67 33,33 66,67 33,33 0 

Karl Kautsky: Karl 
Marxin 
taloudelliset opit 

3 33,33 66,67 33,33 0 66,67 

Karl Kautsky: 
Sosialismin 
historia 

2 0 100 0 100 0 

Cesare 
Lombroso: 
Käsiala ja luonne 

2 100 0 50 0 50 

Leo Tolstoi: 
Evankeliumi 

2 100 0 50 50 0 



 

Robert 
Blatchford: Iloinen 
Englanti 

2 0 100 0 50 50 

Asa Jalas: 
Venäjän valta 
tositapausten 
valossa 

2 0 100 0 100 0 

Asa Jalas: 
Hallitsijat 
Jumalan armosta 

2 50 50 0 100 0 

Matti Kurikka: 
Raha 

2 100 0 0 100 0 

Emma F. Angell 
Drake: Mitä 
avioliitossa 
olevan naisen 
tulee tietää 

1 0 100 0 0 100 

Allers Familj-
journal 

1 0 100 0 100 0 

Ellen Key: 
Tulevaisuuden 
kasvatus 

1 0 100 0 100 0 

Wilhelm Bölsche: 
Ihmisen 
polveutuminen 

1 100 0 0 100 0 

William Morris: 
Ihannemaa 

1 0 100 0 0 100 

Karl Kautsky: 
Yhteiskunnallinen 
vallankumous 

1 0 100 0 100 0 

C. S. = Carl 
Sederholm: 
Omantunnon 
uskonto 

1 0 100 0 100 0 

Uuden ajan 
kynnyksellä : 
Suomen työväen 
joulualpumi 1906 

1 100 0 0 0 100 

F. O. Rapola: 
Häme 

1 0 100 0 0 100 

Karl Emil Litzell: 
Kristus se hyvä 
paimen 

1 100 0 0 100 0 

Hilda Käkikoski: 
Suomen historia 
nuorisolle 

1 100 0 100 0 0 

M. Wilh. Meyer: 
Maailman loppu 

1 100 0 100 0 0 

Matti Kurikka: 
Moses vai Jesus 

1 0 100 0 0 100 

Otto Tiuppa: 
Ensitaistelujen 
ajoilta  

0 0 0 0 0 0 

Matti Kurikka: 
Elämä (lehti)  

0 0 0 0 0 0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Seth Heikkilä: 
Murrosajan 
ilmiöitä 

0 0 0 0 0 0 

Alex Halonen: 
Omaisuuden 
kehitys 

0 0 0 0 0 0 

M. Wilh. Meyer: 
Maailman 
luominen 

0 0 0 0 0 0 

Arvid Järnefelt: 
Maa kuuluu 
kaikille! 

0 0 0 0 0 0 

A. W. Ricker: 
Jesuksen 
taloudellinen 
politiikka  

0 0 0 0 0 0 

Arvid Järnefelt: 
Evankeliumin 
alku 

0 0 0 0 0 0 

Benjamin Vetter: 
Kehitysoppi ja 
ihminen 

0 0 0 0 0 0 

Mihkel Jürisson: 
Punaset vuodet 
Virossa  

0 0 0 0 0 0 

Yves Guyot: 
Kristinuskon 
todellinen luonne 

0 0 0 0 0 0 

Edward Bellamy: 
Yhdenvertaisuus  

0 0 0 0 0 0 

M. Hindhede: 
Ravintomme 
uudistus 

0 0 0 0 0 0 

Frederick William 
Farrar: Piplia 

0 0 0 0 0 0 

Eetu Salin: 
Esitelmiä 

0 0 0 0 0 0 

Nils Robert af 
Ursin: Työväen 
kysymyksiä  

0 0 0 0 0 0 

Heikki Wirtanen/ 
Tuplawee: 
Miljoona 
erehdyksiä  

0 0 0 0 0 0 

Mihin pyritään?: 
silmäyksiä 
Suomen työväen-
liikkeeseen  

0 0 0 0 0 0 

Wilhelm Bracke: 
Alas 
sosialidemokratit!  

0 0 0 0 0 0 

Richert Gerhard 
Halfred von Koch: 
Työmiesten 
kulutusyhdistyk-
sistä Englannissa  

0 0 0 0 0 0 

       



 

Yrjö Sirola: 
Suomen 
sosialidemokra-
tisen puolueen 
ohjelma 

0 0 0 0 0 0 

Rådgivare för hus 
och hem  

0 0 0 0 0 0 

Robert Ingersoll: 
Ajatuksen vapaus  

0 0 0 0 0 0 

 

Sadut ja nuortenkirjallisuus 

Nimeke Lainamäärä 

Venäläisiä kansansatuja 6 

Suomalaisia satuja 5 

Arvid Lydecken: Suuri, kaunis maailma 4 

P. Chr. Asbjörnsen ja Jörgen Moe: Satukirja lapsille 4 

Väinö Voionmaa: Erämiehet 3 

Anni Swan: Unkarilaisia kansansatuja 3 

Suomen kansan satuja ja tarinoita 3 

Tarinoita lapsille 3 

Lukemista lapsille 2 

Harriet Elizabeth Beecher-Stowe: Tuomo sedän tupa 1 

Zacharias Topelius: Topeliuksen satuja 1 

Zacharias Topelius: Satuja ja runoja 0 

Pikku Tiina 0 

 

Varmentamattomat nimekkeet 

Nimeke Lainamäärä 

Hall Caine: Tuhlaajapoika 18 

Hall Caine: Kostaja 12 

Rudolf Björnsson: Työväenverta ja herrasväenverta 7 

M. E. Braddon: Stella 7 

Maria Jotuni: Arkielämää 3 

Johan August Strindberg: Uudistalo 2 

Friedrich Nietzsche: Antikristus 2 

Rikhard Newton: Jättiläiset 2 

Kodin kirja 1 

K. A. Järvi: Loinen 1 

 

 

 



 

LIITE 3 

Lomake romaanianalyysiin 

Romaanien analyysissa huomattava, käytettävissä tarpeen eli teoksen mukaan: 

1. Mitä kirjallisuudenlajia teos edustaa (apua teoksen alaotsikosta, takakannesta, esipuheesta, 

irtokannen sivupalstasta?  

2. Mikä on teoksen teema/aihe/teesi (mistä teos kertoo yhdellä sanalla, tulkintaa, mitä tekijä haluaa 

sanoa asioiden tilasta; mistä teos kertoo: useamman sanan kuvaus, käytännöllistä, ylimalkainen 

kuvaus mistä teoksessa on kyse, auttaa näkemään mikä teoksessa keskeistä; teoksesta välittyvä 

sanoma)? 

3. Millainen on teoksen tarina/juoni (kuvailtava tapahtumasarja, mitä tapahtui; tapahtumasarjaa 

jäsentävä kokonaisuus, miksi tapahtui, teleologinen - tapahtumat määräytyvät lopputuleman 

mukaan, tyyppejä esim. tragedia ja komedia - tapahtumat sisäisiä vai ulkoisia - käänne 

huonompaan vai parempaan? (=Oliko suosituin kokoelmanosa optimistista vai pessimististä, 

haettiinko kirjastosta iloa vai aggressiota?) 

4. Millainen/sia on/ovat teoksen päähenkilöhahmo(t)? Onko kyse ihmistyypistä (hahmo 

mahdollista luokitella yleiseen ihmistyyppiin) vai moniulotteinen, uniikki yksilö? Hahmon ikä, 

sukupuoli, sivilisääty, luokkatausta, varallisuus, luonne, ulkonäkö, käytös? Onko merkittävää 

henkilöasetelmaa esim. kolmiodraamaa? Onko hahmo voinut toimia esikuvana tutkimuskirjaston 

käyttäjälle eli lukijalle? 

5. Millainen on teoksen sisältämä kertomusmaailma (koostuu tapahtumista, toimijoista, ajasta, 

paikasta)? Missä (paikka määritetään yleensä teoksen alussa, tarkka vs. epämääräinen, todellinen 

vs. epätodellinen, tuttu vs. vieras, merkittävä vs. yhdentekevä tapahtumille, millainen tunnelma 

paikassa)? Millainen on teoksen miljöö (sosiaalinen tapahtumaympäristö, hahmot osa sitä ja se 

määrittää heitä)? Milloin (ajanmääritys tarkka vs epätarkka, summittainen historiallinen aika vai 

jätetään mainitsematta = kirjoitushetken/ lukijan nykyhetki tai lähimenneisyys)? 

6. Kuka on teoksen tekijä? (lukijan tulkintaan vaikuttaa se, mitä hän tietää sen tekijästä) Tekijän 

sukupuoli ja kotimaa? Kirjailijan elinikä ja a.o. teoksen ilmestymisvuosi? 

7. Millainen on teoksen kertoja? Onko hän kommentoiva kertoja (pysäyttää tarinan 

kommentoidakseen sitä)? Miten kommentoi tarinaa? Onko kertojaa häivytetty tahallaan 

reaalisuusilluusion luomiseksi kuten 1800-luvulla oli tapana? Korostaako kertoja, että teos on 

kirjailijan luoma keinotekoinen konstruktio? Onko teoksessa henkilökeskeistä kerrontaa eli 

puhuuko kertoja henkilöhahmon suulla? 

8. Millainen on teoksen ihannelukija (=oletus siitä, millainen lukija on tai miten hän teosta 

tulkitsee)? Fenomenologia, Iser Millainen ihannelukija on suhteessa tietoon tutkimuskirjaston 

naisenemmistöisestä lainaajakunnasta, poikkeaako? Kehotetaanko lukijaa aktiiviseen toimintaan? 

Ohjeistetaanko lukijaa lukemisessa ja tulkinnassa vai pilkataanko häntä? Vai jätetäänkö lukija 

oman onnensa nojaan, jätetäänkö tekstin ulkopuolelle? Onko lukijan osa ottaa passiivisesti teoksen 

sanomaa vastaan ja vaikkapa huvittua vai vaaditaanko häneltä ymmärrystä ja tulkintaa? 

-Millaista maailmankuvaa, maailmankatsomusta tai jopa ideologiaa teos edustaa? (Käsitys 

maailmasta; käsitys ihannemaailmasta ja keinoista sen saavuttamiseen; -II- mutta kollektiivinen) 

Dialektinen traditio Onko teoksella erityisiä tarkoitusperiä? Jälkiklassinen narratologia 

-Paljonko teoksella oli mies- ja naislainaajia? Onko teos nais- tai mieskirjallisuutta (onko edes 

mieltä nimittää jommaksikummaksi?)? Antavatko teokset lukijapaikan? Millainen se on etenkin 

naisenemmistöisen lainaajakunnan kannalta? Feministinen traditio 

- Millainen teos on suhteessa tutkimuskirjaston muodostamaan kontekstiin (kontekstista käsin 

pieni yksityiskohta voi olla merkittävä)? Miltä teos tuntunut työläislukijasta? Miksi lainattu paljon 

eli miksi kiinnostanut Sörnäisten työväenkirjastossa? Onko teoksessa jotakin, johon on voinut 



 

samaistua ahtaassa ja nälän riivaamassa työläiskaupunginosassa 1910-luvulla (historiallinen hetki: 

maailmansota, elintarvikepulan aiheuttama nälkä, muuttoliikkeen Helsinkiin synnyttämä 

asuntopula ja työväen keskuudessa kalvanut yleinen tyytymättömyys yhdistettynä sosialistiseen 

aatteeseen ja työväenliikkeen pyrkimyksiin ovat synnyttäneet ajalleen ominaista ilmapiiriä)? 

Fenomenologia, kulttuurintutkimus 

-Onko teos lähimpänä viihdettä vai yhteiskuntakritiikkiä vai korkeakulttuurisia elämyksiä? Onko 

teos ajanvietekirjallisuutta vai sivistysteos? Kirjallisuuden historia 1800-luku Onko teos 

todellisuuspakoa vai samaistuttavaa ainesta? 

-Millaisen merkityksen teos on yrittänyt välittää alkuperäisille lukijoilleen? Eksegetiikka 

-Sisältääkö teos intertekstuaalisuutta eli viittauksia muihin teoksiin (sitaatteja, alkusivujen motto, 

teoksen nimessä, muualta lainattu hahmo/tapahtuma/asetelma, koko teos vastausteksti)? 

-Onko teoksessa erityisiä kielikuvia tai (kirjailijalla/ kirjallisuudessa yleensä) toistuvia aiheita eli 

symboleita? 

-Millaista työläisten todellisuudessa lukema kirjallisuus oli suhteessa työväenkirjastoille 

tyypilliseen kirjallisuuteen eli maailmankirjallisuuden klassikoihin tai yhteiskuntakriittiseen 

työväenkirjallisuuteen, jotka olivat työväenliikkeen johdon mieleen? 

-Ovatko/miten kyseiset kirjat vaikuttaneet työläisten maailmankuvaan ja vuoden 1918 

vallankumousyritykseen = millaista maailmankuvaa välittävät suhteessa kontekstiin? 

-Voiko teoksen katsoa pyrkineen edistämään sosialismia? 

-Onko teos yhteiskuntakritiikkiä helposti nieltävässä muodossa (tavallisille työläisille sosialismin 

teoria kaukaista)? 

-Onko teoksesta löydettävissä porvarillisia ihanteita? 

-Onko teos roskakirjallisuutta = työväenliikkeen eliitin vierastamaa viihdettä tai sentimentaalista, 

melodramaattista kirjallisuutta (vs. hyvää poliittinen tietokirjallisuus, laadukas kaunokirjallisuus)? 

-Välittääkö teos vihaa? (vrt. Ehrnrooth) 

-Käyttääkö teoksessa yläluokka alaluokkaa hyväkseen (kuten työväenkirjallisuudessa usein)? 

-Viittaako teos torpparikysymykseen tai torppareihin ylipäätään? 

-Onko kirjaa voitu lukea silkasta tirkistelynhalusta, onko aihe seksuaalisuus? 

-Kuvaako teos yhteiskunnallisia epäkohtia? 

-Lainaajien työväenyhdistyksen jäsenyyden laatu? 

-Romaanin kuvaama yhteiskunta, syntyhistoria ja miljöö, tekijän kerronnalliset valinnat ja 

piilotajunta, romaanin saamat vaikutteet eli intertekstuaalisuus, romaanin tyyli ja kieli sekä 

vaikkapa tekijän tietoiset tai tiedostamattomat arvot, aiheet ja ideologiat?  

 

LIITE 4 



Romaanianalyysin luokittelutaulukko 
 

 Kirjallisuudenlaji Teema, aihe, 

teesi 
Tarina ja juoni Päähenkilö(t) Tapahtuma-

ympäristö 
 Tekijä Kertoja Ihannelukija 

Maurice 

Leblanc: 813 

(1910) 

Jännitys-

kirjallisuus 
Vallan 

tavoittelu 

turmelee 

Tragedia: Lupin 

etsii kadonneita 

asiakirjoja, jotka 

paljastavat Saksan 

todellisen 

hallitsijan, Lupin 

pyrkii asettamaan 

nukkehallitsijan, 

kolme viatonta 

kuolee, Lupin 

perääntyy 

 

Herrasmiesvaras Kirjoitusajan 

ranskalainen 

kaupunki, 

Eurooppa 

Ranskalainen 

mies 

(1864−1941) 

Puhuttelee 

lukijoita 

Lupinin 

muiden 

seikkailujen 

yhteydessä 

Lupinin 

seikkailuja 

aiemmin lukenut, 

halukas 

pähkäilemään 

arvoituksia 

Helmi Setälä: 

Vanhan 

kartanon tarina 

(1907) 

Kartano-romaani Rakkaus, 

sopeutumatto-

muus ja 

anteeksianto 

Tragedia, toiveikas 

loppu: 

Kartanonpojan 

toisen vaimon 

vaikea sopeutua 

yläluokan elämään, 

miehen 

traaginenkuolema 

yhdistää 

tytärpuoleen 

Työväenluok-

kainen 

sairaanhoitajatar 

kartanonpojan 

toisena vaimona 

Suomi: 

kaupunki ja 

maaseudun 

kartano, 

1800-luku 

Helmi Krohn, 

suomalainen 

nainen 

(1871−1967) 

Etäinen  Ulkopuolinen, 

passiivinen 

vastaanottaja, 

toivottavaa 

työläisten 

sympatisoiminen 

L. Onerva: 

Mirdja (1908) 
Taideromaani Naiseus, 

rakkaus ja 

taide 

Tragedia: Mirdja 

etsii itseään 

rakastajiensa 

kautta, löytää 

vertaisensa, tulee 

hulluksi kun hän 

kuolee 

Viettelijä nainen, 

taiteilijasielu 
Suomalainen 

kaupunki ja 

eristynyt 

saari; 

kirjoitusajan 

Eurooppa 

Suomalainen, 

nainen 

(1882−1972) 

Etäinen Ulkopuolinen, 

vaatii lukijan 

tulkintaa mm. 

vertauskuvista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mathilda 

Roos: 

Kevätkukka 

(1907) 

Perheromaani Avioliitton 

tasa-arvo, 

lapset ja 

kuolema 

Tragedia, toiveikas 

loppu: Ylhäinen 

mies ja nuori, 

taiteilijasieluinen 

tyttö avioituvat ja 

riitelevät, lapsen 

kuolema yhdistää. 

Pikkumainen ja 

herkkä aviomies, 

hyvä ja 

ilkikurinen vaimo 

Tukholma ja 

maaseutu, 

kirjoitusaika 

Ruotsalainen 

nainen 

(1852−1908) 

Etäinen Passiivinen, 

kiinnostunut 

naisen ja miehen 

suhteesta 

Hilja Haahti: 

Israelin tyttäret 

(1903) 

Uskonnollinen 

romaani 
Kristinusko Tragedia: Kaksi 

juutalaista tyttöä 

kääntyvät 

kristinuskoon 

rakkautta 

tavoitellessaan, 

toinen kuolee ja 

toinen eristetään 

yhteisöstä 

Juutalaiset 

siskokset 
Helsinki ja 

Leipzig, 

maaseutu 

Suomessa, 

kirjoitusaika 

Suomalainen 

nainen 

(1874−1966) 

Etäinen, 

näennäisen 

ulkopuolinen 

tarkkailija 

Kristinuskosta 

kiinnostunut, 

passiivinen 

vastaanottaja, 

myötäelijä 

Maila Talvio: 

Tähtien alla 

(1910) 

Romaani Uskonto, 

mielisairaus ja 

lähimmäi-

senrakkaus 

Tragedia, 

onnellinnen loppu: 

Yläluokan tyttö 

auttaa työläispoikaa 

löytämään uskonsa 

ja parantumaan 

mielisairaudesta 

Yläluokkainen 

papin tytär ja 

työläis-

taustainen, 

mielisairas 

ylioppilas  

Helsinki ja 

maaseutu; 

Pariisi 

kirjoitusaika 

Suomalainen 

nainen (1871-

1951) 

Etäinen  Ulkopuolinen, 

ehkä uskon 

asioiden kanssa 

kamppaileva 

Juhani Aho: 

Juha (1911) 
Romaani Petturuus ja 

pyyteettö-

myys 

Tragedia, 

kolmiodraama: 

Kiertävä kauppias 

viettelee torpparin 

vaimon, joka palaa. 

Petollinen vaimo 

saa torpparin 

tekemään 

itsemurhan.    

Vilpitön ja hyvä 

suomalainen 

torppari, 

huutolainen orpo 

nuori vaimo ja 

venäläinen 

maailmanmies 

Suomen ja 

Venäjän 

rajaseutu, 

korpi, 

Ruotsin 

vallan aika 

Suomalainen 

mies 

(1861−1921) 

Etäinen Suomen kieltä ja 

suomalaisia 

ihaileva 

         



 

 

 

Hall Caine: 

Ikuinen 

kaupunki 

(1901) 

Poliittinen 

rakkausromaani 
Rakkaus, 

politiikka ja 

uskonto 

Tragedia: Anarkisti 

ja yläluokkainen 

nainen rakastuvat, 

politiikka mutkistaa 

asioita, uhraus ja 

kuolema. 

Demokratia etenee.  

Kristitty anarkisti 

komea nuori 

mies, kaunis ja 

turhamainen 

mutta 

sankarillinen 

nuori nainen, 

paha paroni. 

Rooma, Italia 

ja Lontoo 
Englantilainen 

mies 

(1853−1931) 

Etäinen Passiivinen, 

poliittista 

vasemmistoa 

sympatisoiva 

Rudolf 

Björnsson: 

Työwäenwerta 

ja herraswäen-

werta (1900) 

Rakkaus-romaani Rakkaus yli 

luokka-rajojen 
Vaikeuksien kautta 

voittoon: 

tehtaantyöläinen ja 

tehtailijan tytär 

rakastuvat, 

yläluokka 

vastustaa, työläinen 

agitoi sosialismia.  

Agitaattoriksi 

syntynyt, työväen 

ihailema 

kapinallinen ja 

paronin 

hyväsydäminen 

tytär 

Tehdas-

ympäristö 

Keski-

Ruotsissa ja 

Tukholma, 

1800-luku 

Ruotsalainen 

Hjalmar 

Wernberg 

(1867−1924) 

Erottuva, ei 

puhuttele 

kuitenkaan 

suoraan 

lukijaa, 

käyttää 

takaumia 

Sosialismin 

kannattaja 

Yrjö Sirola: 

Vapautuksen 

tiellä (1908) 

Sosialistinen 

artikkeliko-

koelma 

Sosialismi Utopia: Sosialismi 

korjaa epäkohdat  

 

Useita, eri 

artikkelit, eri 

tyylilajit 

Useita, 

suomalainen 

yhteiskunta 

Suomalainen 

mies 

(1876−1936) 

Puhuttelu 

me-muodossa 
Sosialismin 

kannattaja, 

yhteiskunta-

kriittinen henkilö 


