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Yhdeksän vuosikymmentä 
Suomen sisällissodasta
Yöllä tammikuun 27:ntenä 1918 syttyi punainen lyhty palamaan Helsingin uljaan graniittisen 
työväentalon katolle merkiksi työväen vallankumouksen alkamisesta. Vuoden 1917 vallan- 
kumoustapahtumien pyörteissä ja ensimmäisen maailmansodan heijastusvaikutuksista pa
hentuneesta yhteiskunnan kahtiajaosta ja vaikeasta elintarvikepulasta aiheutunut raju risti
riita työväestön ja porvarillisen Suomen välillä puhkesi avoimeksi väkivallaksi. Työväenliik
keen jyrkän siiven johtama kansanvaltuuskunta ja sitä tukeneet punakaartit aloittivat aseel
lisen taistelunsa uuden yhteiskuntajärjestyksen puolesta. Vastassa olivat kuitenkin Saksassa 
koulutusta saaneiden jääkäreiden johtamat porvarillisen Suomen valkoiset kaartit, joiden 
arvomaailma lähti perinteisen yhteiskuntajärjestelmän puolustamisesta. Ainakin aluksi val
koiset kokivat käyvänsä vapaussotaa irrottaakseen Suomen lopullisesti Venäjästä, josta maa 
oli julistautunut itsenäiseksi vain muutamaa viikkoa aiemmin. Alkoihan valkoisten sota 
maassa vielä olleiden vähäisten venäläisjoukkojen aseistariisumisella Pohjanmaalla. Pian 
kävi varmasti kaikille selväksi kuitenkin myös valkoisella puolella maan jakanutta rintama
linjaa, että vastakkain olivat suomalaiset. Meneillään oli sisällissota.

Vuonna 2009 tulee kuluneeksi kaksi vuosisataa Suomen valtion syntymisestä vuosina 
1808-1809 käydyn Ruotsin-Venäjän sodan myötä, jonka seurauksena joukosta ruotsalaisia 
maakuntia tuli suuriruhtinaskunta. Tapaus on merkittävä ja niinpä sen muistoa ja merkitystä 
on tarkoitus juhlia näyttävästi ensi vuonna. Merkittävä historian merkkipaalu oli myös kevät 
ja kesä 1918, jolloin vasta itsenäiseksi julistautunut Suomi sai toisaalta kansansieluunsa viiltä
vän ja verisen, vuosikymmeniä kirvelleen haavan ja joiden myötä se toisaalta päätti myös it
senäisenä valtiona jatkaa sen yhteiskuntajärjestelmän tietä, joka maassamme tänäkin päivä
nä vallitsee. On erikoista, että valtiovalta ei kuluneena vuonna ole noteerannut vuoden 1918 
tapahtumia juurikaan. Olettaa sopii, että suurten tilaisuuksien aika on vuosina 2017-2018, 
jolloin itsenäisyysjulistuksesta ja sisällissodasta tulee kuluneeksi täysi vuosisata.

Sisällissodat ovat sodista julmimpia, ja armoton väkivalta vallitsi myös Suomessa keväällä 
ja kesällä 1918. Sotatapahtumien aikainen punainen terrori oli julmaa kostamista niistä mo
nista vääryyksistä, joita torpparit, työläiset ja muut punaisen puolen ihmiset olivat kokeneet 
menneinä vuosina. Monen isännän ja patruunan veri virtasi punaisten kostajaryhmien is
kuissa. Mutta punaisten häviön koittaessa ja sodan päättyessä alkoi uuden koston aika.Val- 
koinen terrori pikateloituksineen, kenttäoikeuksineen ja vankileirikurjuuksineen tappoi mo
nin verroin suuremman määrän punaisia -  myös valtavan määrän punaiseen terroriin syyttö
miä. Normaalin oikeuskäytännön kanssa voittajien toimilla ei ollut mitään tekemistä.
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Osasuurennos teoksesta ”Punakaarti rintamalla. Luokkasodan muistoja”. Toim. J. Lehtosaari. 
Kirja on kustannettu Suomen Vallankumousliikkeen Tutkijakunnan avustuksella Leningradissa 
1929.

Tämän Työväentutkimus Vuosikirjan teemana ovat kevään ja kesän 1918 tapahtumat, joi
ta valotetaan lukuisien uusimpaan tutkimukseen perustuvien artikkeleiden kautta. Selvitys
tä saamme niin papiston tuolloisista asenteista tapahtumiin, naisista punakaarteissa, puna- 
orpojen kohtaloista, paikallisista olosuhteista esimerkkipitäjänä Sammatti sekä valkoisten 
voittajien toimista. Katsomme myös, miten vuosi 1918 on näyttäytynyt elokuvissa ja valoku
vien maailmassa. Kolmen artikkelin myötä tutkailemme sisällissodan muistoja sekä arvioim
me tapauksen merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle. Lisäksi tarjolla on neljä teemaamme 
liittymätöntä kiintoisaa artikkelia, jotka käsittelevät Varkauden metallityöläisten lakkoa vuon
na 1922, Karl Marxin ajatusten asemaa vajaat kaksi vuosikymmentä reaalisosialismin romah
tamisen jälkeen, historiastaan rikkaan Berliinin kaupungin merkitystä saksalaiselle työväen
liikkeelle sekä punkmusiikin kulta-aikaa muutama vuosikymmen sitten.

Artikkeleiden ja graduesittelyjen lisäksi vuosikirjassamme on jälleen myös runsas kirja-ar- 
vio-osasto, jossa on esiteltävänä ja arvosteltavana muun muassa lukuisa joukko vuoden 1918 
tapahtumiin liittyviä teoksia. Myös erinäiset vasemmiston tilaa, yhteiskuntaa ja puolue- 
kenttää koskevat puheenvuorot ja tutkimukset saavat sijansa kirja-arvioissa. Uutta tämänker
taisessa vuosikirjassamme on Keskustelua-palsta, jonka ensimmäisessä puheenvuorossa Työ
väen historian ja perinteen tutkimuksen seuran puheenjohtaja Matti Hannikainen etsii uutta 
näkökulmaa työväentutkimukselle.Tiedonkierto-osastosta löytyvät muun muassa katsauk
set eräistä vuoden mittaan järjestetyistä, vuotta 1918 koskeneista tilaisuuksista ja tapahtu
mista. Mitä vuosikirjaamme muutoin tulee, raikastimme vuosi sitten kannen ja kakkossivun 
ilmettä, painoimme punakantisemme nimen myös sen selkään sekä juhlistimme teemana
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ollutta kaksoisjuhlavuotta historiaa ja ajan patinaa ilmentävin beigenvärisin sivuin. Tänä 
vuonna sivut ovat jälleen valkoisia, mutta uudistustyö jatkuu -  jatkossa siirtynemme väri
kuvienkin mukanaoloon myös sisäsivuilla.

Tänä vuonna tuli kuluneeksi paitsi 90 vuotta Suomen sisällissodasta myös 60 vuotta siitä, 
kun Suomi sai Neuvostoliitolta allekirjoitettavakseen YYA-sopimuksen ja itäisen Keski-Euroo- 
pan ainoa tuolloinen demokratia Tsekkoslovakia sai siirtyäkseen neuvostovetoisen kansan
demokratian järjestelmään.Vuoden 1948 kumpikin tapaus oli elimellinen osa noina vuosina 
täyteen vauhtiin päässyttä kylmän sodan kautta ja Euroopan ylle yli neljäksi vuosikym
meneksi langennutta poliittista ja ideologista kahtiajakoa. Niinikään tulee kuluneeksi neljä 
vuosikymmentä ns. hullusta vuodesta 1968, joka muistetaan ns. Prahan keväästä ja sen mu
sertaneesta Varsovan liiton joukkojen suorittamasta Tsekkoslovakian miehityksestä, kahdesta 
traagisesta -  kansalaisoikeustaistelija Martin Luther Kingin ja senaattori Robert Kennedyn -  
salamurhasta Yhdysvalloissa sekä yli läntisen Euroopan pyyhkineistä ylioppilasmellakoista. 
Suomessa viimeksi mainitut näkyivät legendaarisena Vanhan ylioppilastalon valtauksena. 
Merkittävää oli lisäksi, että samaisena vuonna 1968 Suomi siirtyi tulopoliittisten kokonais
ratkaisujen aikakauteen ns. Liinamaa I -sopimuksen myötä -  aikakauteen, jolle työnantajien 
ja elinkeinoelämän keskusjärjestö antoi tämän vuoden keväällä ilmeisesti kuoliniskun. Lähi- 
ajat tulevat näyttämään, onko tupojen aikakausi työmarkkinaelämässämme neljän vuosi
kymmenen jälkeen todellakin päättynyt.

Kaikki edellä mainittu on laajasti ottaen myös työväenliikkeen, joko suomalaisen tai kan
sainvälisen, historiaa. USA:n salamurhatkin koskettivat eniten maan työtätekevää väestöä. 
Vuoden 1948 tapaukset Suomessa ja Tsekkoslovakiassa olivat osa sitä mennyttä maailmaa, 
joka sai päätöksensä 1990-luvun taitteen suuressa murroksessa. Sen esinäytös alkoi Suomen
lahden etelärannoilla vuonna 1988, ja niinpä tänä vuonna tuli kuluneeksi myös kaksi vuo
sikymmentä eteläisen naapurimaamme Viron, silloisen Neuvosto-Eestin, ns. laulavasta vallan
kumouksesta Kansanrintama-liikkeineen. Rahvarinne oli alkusoittoa vuosien 1989-1991 
mullistukselle Euroopassa -  mullistukselle, joka johti itäisen Keski-Euroopan kansandemok
raattisten valtiojärjestelmien sekä Venäjän neuvostojärjestelmän sortumiseen.

Kommunismin ja kylmän sodan tulo tiensä päähän maanosassamme merkitsi monia hei
jastusvaikutuksia myös Suomelle,joka selvittyään 1990-luvun alkuvuosien rajusta lamasta on 
jatkanut entistä päättäväisemmin markkinatalousjärjestelmänsä tiellä. Ns. reaalisosialismin 
epäonnistuminen antoi tuulta purjeisiin niin Suomessa kuin muuallakin niille, jotka kokivat 
voittaneensa kylmän sodan ideologisen taistelun. Laman ja sitä ilmentäneen jättityöttömyy
den ja sen eri heijastusvaikutusten peruja maahamme syntyi monin tavoin syrjäytyneiden 
ihmisten joukko, jonka ongelmat ovat niin taloudellisia kuin sosiaalisiakin. Heidän samoin 
kuin palkansaajien, opiskelijain, lapsiperheiden ja pieneläkeläisten etujen ajamisessa haaste 
suuntautuu ennen muuta perinteisiin työväenpuolueisiin. Niillä, nauttien tänä päivänä yh
teensä enää 30 prosentin kannatusosuudesta, onkin näytön paikka löytää uudet kirkkaat vä
risävyt, joilla vastata yhteiskunnassa oivallisesti pärjäävän kansanosan tuella menestyvien 
kokoomuksen ja keskustan harjoittamaan politiikkaan 2010-luvulle globalisaation ja kiris
tyvän talouden pyörteissä suuntaavassa Suomessa.

Historian virrat ovat moninaiset risteillen ja yhtyen ajan vuossa mitä kiintoisimmin.Työ- 
väentutkimuksen kotimainen ja kansainvälinen aihekirjoon runsas ja monipuolinen.

Erkki Vasara 
päätoimittaja
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Presidentti Martti Ahtisaarelle 
Nobelin rauhanpalkinto vuonna 2008

Presidentti Martti Ahtisaarelle myönnettiin Nobelin rauhan
palkinto vuonna 2008. Norjan Nobel-komitean perusteluis
sa viitattiin Ahtisaaren yli 30-vuotiseen työskentelyyn kan
sainvälisten konfliktien ratkaisemiseksi. Ahtisaaren meriit
tejä ovat muun muassa hänen menestyksekkäät ponniste
lunsa Namibian itsenäisyyden toteuttamiseksi, Balkanin 
kriisin, eritoten Kosovon itsenäisyyskysymyksen ratkaise
miseksi sekä Indonesian hallituksen ja  maan kapinallisen 
Acehin maakunnan sissiliikkeen välisen sodan lopettami
seksi. Palkinnon arvo on noin 1,1 miljoonaa euroa. Maam
me historian toisena sosialidemokraattistaustaisena valtion- 
päämiehenä vaikuttanut Ahtisaari toimi tasavallan presi
denttinä vuodet 1994-2000.

Työväentutkimus Vuosikirja esittää kolmantena suomalai
sena Nobelin palkinnon saaneelle presidentti Martti Ahti
saarelle lämpimät onnittelut hänelle myönnetyn kunnian
osoituksen johdosta.

ILMOITUS

Kymmenen euron vapaaehtoinen tukimaksu

Arvoisat vuosikirjan lukijat ja tukijat

Työväentutkimus Vuosikirja tehdään talkoovoimin. 
Vuosikirjan talous on tiukka. Siksi toimituskunta pyy
tää lukijoitaan ystävällisesti maksamaan kymmenen 
euron tukimaksun Työväenperinne ry:n tilille Sampo 
800015-490348 (tiedonantoon merkintä ”Tukimaksu”jv

Vuonna 2007 aikakauskirjan tukemiseen osallistui pa
risataa tukijaa.

Kiitokset yhteistyöstä!

TYÖVÄENTUTKIMUS 
toimituskunta

Työväen
tutkim us

V U O S I K IR J A  2 0 0 8
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SISÄLLISSODAN TAPAHTUMAT

Seuraavassa kuudessa artikkelissa, jotka pohjautuvat kirjoittajiansa laa
jempiin tutkimuksiin, Suomen sisällissotaa valotetaan eri näkökulmista. 
Huomionsa saavat niin kirkon papit sodan aikaisine käsityksineen punais
ten ja valkoisten toimista kuin sotatapahtumat muutoinkin. Eritoten nai
set ja lapset ovat tarkastelussa esillä. Naiskaartilaisten ja punaorpojen 
kohtalot olivat dramaattiset ja moninaiset.

Ilkka Huhta
dosentti, Joensuun yliopisto

Eva n kelis-luteri laisen kirkon 
rooli sisällissodassa

Toukokuun lopulla 1918 arkkipiispa Gustaf 
Johansson julkaisi paimenkirjeen papistolle. 
Sisällissota oli sodittuja syyllinen sotaan löy
tynyt:

Kapina on näyttänyt, millainen sosialisti
nen valtio on. Vapautta se ei ole omiin jä 
seniinkään nähden toteuttanut. Sen vel
jeys ja  tasa-arvoisuus on irvikuva oikeasta 
veljeydestä ja  tasa-arvoisuudesta. Hirmu
valta on siinä vallinnut, ja  useat sen johta
jat ovat murhatut. Syytä on haudata sosia
lismi ainaiseksi.1

Arkkipiispan mielestä sosialismi oli levinnyt 
viruksen tavoin kansakuntaan ja  sairastutta
nut kansan sielun. Sairauden edetessä osa 
kansasta oli luopunut Jumalasta, mistä oli 
seurannut anarkiaa ja  väkivaltaa. Sisällissota 
oli arkkipiispan mielestä looginen seuraus sii
tä, että Jumalan tahto oli syrjäytetty ja  kan
salaiset olivat perusteettomasti vaatineet "it
selleen oikeutta osallistua valtiolliseen toi
mintaan”. Tämä oli tapahtunut ymmärtämättä 
oleellisinta: valtiollinen toiminta oli velvolli
suutta täyttää Jumalan tahto.

Gustaf Johanssonin paimenkirjeessään esit
tämä tulkinta sodan syistä voidaan -  niin ha
lutessa -  nähdä luterilaisen kirkon kantana si
sällissotaan. Kirkon roolia sisällissodassa on
kin usein selvitytetty tutkimalla arkkipiispan, 
muiden piispojen tai johtavien pappien lau
suntoja ja  tekoja vuonna 1918. Tästä näkö
kulmasta ei ole ollut epäselvyyttä siitä, kuka 
kirkon mielestä edusti sodan aikana laillista 
esivaltaa, kuka kapinoi sitä vastaan ja  mistä 
oli sodan päätyttyä etsittävä syylliset.2 Kun 
luterilaiseen regimenttioppiin ankkuroituvas
sa ajattelussa esivalta sai oikeutuksensa viime 
kädessä Jumalalta, oli vain johdonmukaista, 
että vallankumouksellisuus tulkittiin Jumalan 
tahdonvastaiseksi toiminnaksi. Sodan aikana 
tällainen teologia kääntyi varsin helposti po
liittiseksi sotapropagandaksi: Jumala taisteli 
siis valkoisten puolella.3

Valkoisen Suomen kirkko?

Aiemman tutkimuksen pohjalta tiedetään, et
tä arkipiispan tavoin hänen virkaveljensä ja  
suuri osa papistoa antoivat joko näkyvästi tai
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Punakaartilaisen 
hautajaiset 
Viipurissa 1918. 
Kuva: Kansan 
Arkisto.

hiljaisesti tukensa valkoisen Suomen tavoit
teille. Kirkon tarjoama ideologinen selkäran
ka myös kelpasi hyvin valkoiselle armeijalle. 
Varsin pitkäaikainen seuraus sodasta oli, että 
sodan jälkeen luterilaisen kirkon yhteiskun
nallinen asema vahvistui ja  aiemmin kuultu 
kritiikki sen valtiollisyhteiskunnallista asemaa 
kohtaan vaimeni.

Kuvattu yleiskuva kirkon ja sisällissodan 
suhteesta on siis monessa mielessä oikea. 
Piispojensa ja  papistonsa näkökulmasta kirk
ko oli profiililtaan valkoinen. Punaisella puo
lella pappeja ei juuri taistellut; julkisesti val
lankumoukselle tukensa antoi ja  siihen aktii
visesti osallistui kirkon tuhannesta papista 
vain yksi, Ruotsinpyhtään apupappi Einari 
Rauhamäki.4 Sen sijaan kaikkein aktiivisim- 
millaan papiston tuki valkoisille näkyi siinä, 
että valkoisen armeijan mukana toimi useita 
sotilaspappeja ja järjestelmä organisoitiin vi
rallisestikin sodan aikana.5 Niinikään suoje
luskuntien perustajien joukossa ja  niiden esi
kunnissa näkyi papistoa tuon tuosta. Sodan 
jälkeiseen vankileiridramatiikkaan kuului pap
pien näkyvä osuus leirien kansalaiskasvatuk- 
sessa, mikä ei jälkikäteen arvioiden ollut kir
kolle "kunniaksi”.6 Suomen evankelis-luteri- 
laisen kirkon historiakuva on siis näistä näkö
kulmista piirretty valkoiseksi ihan syystä.

Mutta myös ilman syytä. On muistettava 
ensinnäkin se, että sisällissodassa taistelivat 
vastakkain saman kirkon jäsenet. Riippumat
ta siitä, mikä oli sotaan osallistuneen tavalli
sen suomalaisen suhtautuminen kirkkoon, hän 
lähes poikkeuksetta kuului luterilaisen seura
kunnan täysivaltaisiin kastettuihin jäseniin. 
Toisekseen kirkon valkoista historiakuvaa 
värittää se, että suurin osa papistosta jäi rinta
man punaisella puolella hoitamaan seurakun
naan sodan syttymisen jälkeen. Vain osa rinta
man eteläpuolisten seurakuntien papistosta pa
keni valkoiselle puolelle, mutta pääsääntöisesti 
papistolla ei ollut mitään erityistä syytä lähteä 
virkapaikaltaan.7

Tärkein "valkoisen Suomen kirkon” his
toriakuvaa kyseenalaistava seikka on kuiten
kin se, että luterilainen kirkko säilyi ns. kan
sankirkkona myös jäsenpohjansa osalta so
dan jälkeen. Mahdollisuus erota kirkoista to
teutui pian sodan jälkeen, kun uskonnonva
pauslaki viimein vuonna 1922 hyväksyttiin. 
Kirkosta eroaminen jäi kuitenkin vähäiseksi 
myös niiden osalta, joiden nauha käsivarressa 
oli keväällä 1918 ollut punainen.8 Tämä vies
ti siitä, ettei kirkko ollut paikallisseurakuntien 
tasolla sittenkään leimautunut vain valkoisen 
Suomen kirkoksi.

Toisin kuin esimerkiksi Espanjan sisällis
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sodassa kaksi vuosikymmentä myöhemmin, 
Suomen sisällissodassa kirkkoa ei voida pitää 
varsinaisena sodan osapuolena. Vallankumo
us ei kohdistunut ensisijaisesti kirkkoa tai pa
pistoa vastaan, vaikka kirkon katsottiinkin 
kuuluvan porvarillisen vanhan yhteiskunnan 
jäänteisiin. Vertailun vuoksi voi todeta, että 
Espanjan sisällissodassa surmansa sai yhteen
sä yli 6000 pappia, munkkia tai nunnaa. Myös 
aineelliset vahingot Espanjassa olivat mitta
via. Sen sijaan Suomen sisällissodassa pu
naisten väkivallan kohteeksi joutui kirkon hie
man yli tuhannesta papista vain harva: sodan 
aikana 10 pappia ja  9 muuta kirkonpalvelijaa 
sai surmansa. Papiston puolueettomuuteen 
pyrkivästä tai jopa maltillisesta roolista sodan 
aikana seurasi sekin, että papisto ei muulla
kaan tavoin ollut punaisen tenorin erityinen 
kohde.9

Sanotun vastapainoksi on todettava, ettei 
esimerkiksi surmattujen kymmenen papin mer
kitystä tietenkään pidä vähätellä. Papistoon 
kohdistuneiden surmien aiheuttama kohu ker
toi omaa kieltään siitä, miten keskeinen ja  ar
vostettu rooli papistolla oli vanhastaan suo

malaisessa yhteiskunnassa. Oli ilmeistä, että 
surmien käyttäminen sotapropagandana ja 
niiden verukkeella tapahtunut punaisten de- 
monisoiminen syvensi puolin ja  toisin juo
paa, mikä kirkon ja  työväenliikkeen välille 
piirtyi maailmansotien välisenä aikana."’ 

Papin ristiriitaista roolia seurakunnan pai
menena rintamien välissä ei olla juuri tutki
muksessa onnistuttu kuvaamaan vielä tähän 
päivään mennessä. Sen sijaan kirjallisuuden 
ja  elokuvan keinoin teemaa on lähestytty on
nistuneesti jo useamman kerran. Lähdeaineis
toa on runsaasti siitä, että moni "valkoinen” 
pappi tarttui aseeseen, vaikka papilla ei sel
laiseen lupaa olisi ollut. Mutta vielä enem
män on aineistoa siitä, miten papisto "punai
sessa Suomessa” hoiti sodan aikana tehtä
viään sielunhoitajana, järjesti jumalanpalve
luksia ja  suoritti kirkollisia toimituksia. So
dan lopputuloksesta tosin johtuu, että näistä 
sodanaikaisista punaisella puolella tapahtu
neista tilaisuuksista jälkeenpäin puhuttiin vain 
harvakseltaan. Tällaisen esimerkistä käy kui
tenkin Pohjan seurakunnan kappalainen Hjal
mar Paunu. Hän järjesti sodan aikana har

Valkoisen puolen sotilaiden hautajaiset Viipurissa 1918. Kuva: Kansan Arkisto.
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taushetkiä, joihin punakaartilaisten vaimot 
osallistuivat sankoin joukoin. Paunu siunasi 
myös hautaan punaisia sankarivainajia ja  loh
dutti heidän omaisiaan. Meni kuitenkin vuo
sikymmeniä, ennen kuin tämän saattoi muis
telmissa tunnustaa.11

Paunu ei kuitenkaan ollut mikään poik
keus rintaman punaisen puolen seurakuntapa
peista. Myös Kullaan kappalainen Johannes 
Kangasvuo rohkeni kertoa "epäisänmaallises
ta toiminnastaan” jo  elokuussa 1918. Kuopi
on pappeinkokouksen pöytäkirjaan kirjattiin 
Kangasvuon "tunnustus”:

Missä on kärsitty paljon, siellä on kirkko 
tullut rakkaammaksi. Hengellinen elämä 
on syventynyt, kun on elänyt kuoleman 
kauhujen keskellä. Omassa seurakunnas
sani sota vaikutti ilahuttavasti punakaarti- 
laisiinkin. Kävivät ahkerasti kirkossa ja  
vakavassa mielessä. Punaisten vaimot us
kollisimpia kirkossakävijöitä silloin. Eh- 
toollisvieraidenkin lukumäärä lisääntyi. 
Monet vankileireistä saapuneet kirjeet pu
huvat samaan suuntaan.12

Mainitut viitteet "punaisten seurakuntien” 
toiminnasta sodan aikana ovat tärkeitä uusia 
näkökulmia 1918 sotaa ja  kirkkoa koskevan 
tutkimuksen kannalta. Kirkon roolia sodan 
aikana rintaman punaisella puolen on tutkittu 
kovin puutteellisesti. Tästä on seurannut mo
nia virheellisiä -  edelleen ajankohtaisia -  kir
kon toimintaa koskevia käsityksiä. Esimerkistä 
käy yleinen käsitys, ettei kirkko siunannut 
lainkaan punaisia. Siunaamisia kuitenkin ta
pahtui kaikessa hiljaisuudessa, vieläpä valtio
vallan ohjeistamana. Koska tämä tapahtui 
suorastaan salaa, siitä luonnollisesti seurasi 
se, etteivät edes vainajien omaiset saaneet 
koskaan tietoa tapahtuneesta. Sittemmin kirk
koa on pyydetty siunaamaan epäilemättä sel
laisiakin hautoja, joiden siunaaminen oli teh
ty jo 1918. Tutkimuksen onkin kysyttävä jat
kossa, halusiko kirkko tässä kysymyksessä 
täyttää vain lain kirjaimen siunaamalla kirkon 
jäsenet osapuolesta riippumatta. Samalla on 
paikallaan arvioida sitä, laiminlöikö kirkko 
tehtäväänsä kansankirkkona tilanteessa, jossa

sodan hävinneiltä evättiin oikeus surra kuol
lutta omaistaan julkisesti.

Lopuksi

Suomen evankelisluterilaisen kirkon papisto 
ei sen paremmin toiminnassaan kuin asen- 
teissaankaan suhteessa punaisiin, vallanku
moukseen tai sosialismiin muodostanut mi
tään yksimielistä joukkoa, vaikka perusorien- 
taatioltaan enemmistö oli selvästi valkoisen 
Suomen tavoitteiden takana. Kaksi päälinjaa 
tutkimus on silti jo  kauan sitten todennut ol
leen. Yhtäältä oli arkkipiispa Gustaf Johans
sonin ja  hänen hengenheimolaistensa linja. 
Sodan aikana tämä linja suositti kirkon toi
mintatavaksi passiivisuutta ja  pidättäytymistä 
erossa vallankumouksesta ja  myös sen kukis
tamisesta. Sodan keskellä Johansson raapusti 
päiväkirjaansa useita merkintöjä, joissa hän 
painotti sivussa pysymisen tärkeyttä.13 Sodan 
loputtua suotuisasti, oli kaikesta pidättyvyy
destä huolimatta Johanssonillakin tarve sanoa 
sanottavansa, mikä näkyi erityisesti alussa si
teeratussa Johanssonin paimenkirjeessä. Ark
kipiispan tulkinta painoittui siihen suuntaan, 
että osa kansasta oli oli sielultaan sairastunut, 
hylännyt Jumalansa, ja  siitä seurasi rangais
tus. Mutta vain siis vain osa kansasta.

Toista linjaa edusti se nuorkirkollisuudek- 
sikin kutsuttu suuntaus, jossa yhteiskunnalli
nen osallistuminen ja  aktiivisuus oli määrää
vänä toimintatapana, ja  sodan aikana se saat
toi näyttäytyä myös aktiivisuutena, jollei suo
rastaan sotatoimissa, niin ainakin valkoisen 
armeijan henkisenä tukena toimimisena. Toi
saalta tästä toiminnallisuudesta näytti seuraa- 
van myös Johanssonin linjalle vastakkainen 
tulkinta sodan syistä. Synti, luopumus tai 
kansan sielun sairastuminen koskikin koko 
kansaa, eikä vain sodan hävinneitä.14 Tästä 
asenteesta poiki sittemmin monet kirkon sosi
aaliseen yhteiskunnalliseen toimintaan liitty
vät uudistukset, jotka eivät tosin vielä maail
mansotien välisenä aikana hallinut mitenkään 
näkyvästi kirkon tapaa toimia yhteiskunnas
sa. Kirkon vahva yhteiskunnallinen asema, 
mitä uskonnonvapauslain jälkeinen odotettua
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vähäisempi kirkostaeroaminen vielä vahvisti, 
oli omiaan vaikuttamaan siihen, ettei kovin 
suuria yhteiskunnallisia muutosvaateita aina
kaan kirkon puolelta 1920- tai 1930-luvuilla 
juuri esitetty.

Tärkein sisällisodan ja  kirkon suhteen tut
kimuksessa oleva aukko on kuitenkin edellä 
kuvattu paikallisseurakuntien ja  niiden papis
ton toiminta ja  asenteet sodan aikana. Aiem
paan historiantulkintaan sodasta ja  luterilai
sen kirkon suhteesta on niin ikään kovin har
voin mahtunut punaisten myönteiset ja  val
koisten kielteiset reaktiot tätä ns. kansankirk
koa kohtaan. Näiden ilmöiden tutkimus on 
vuorossa seuraavaksi.
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Sisällissodan naiskaartit

Vanha eurooppalainen yhteiskunta suhtautui 
torjuvasti naisten aseelliseen toimintaan. Nai
sia nähtiin ase kädessä tavallisesti vain val
lankumouksien yhteydessä, jolloin yhteiskun
nan normeja yleisesti rikottiin. Yhteiskunnan 
vallitseviin normeihin kaatuivat myös valkoi
sen Suomen naisten toiveet aseellisesta toi
minnasta kevään 1918 sisällissodan rintamil
la. Maailmansodassa naispataljooniin tutustu
nut ylipäällikkö Mannerheim antoi yksiselit
teisen torjuvan vastauksen Lapuan naisten te
kemään aloitteeseen.1 Silti yksittäisiä naisia 
nähtiin valkoistenkin riveissä ase kädessä, 
joskus jopa taisteluissa.2

Yhteiskunnalliseen muutokseen pyrkinei
den punaistenkaan riveissä aseistetut naiset 
eivät saavuttaneet varauksetonta hyväksyn
tää. Sosialidemokraattinen Naisliitto ei kan
nattanut asiaa ja  myös kansanvaltuuskunta 
yritti estää naiskaartien syntymistä, vaikka 
antoikin lopulta periksi.

Mistä sisällissodan naiskaartit oikein kum- 
pusivat? Suomessa oli vuonna 1917 luettu 
uteliaina uutisia Venäjällä perustetuista nais-

pataljoonista. Venäjän ensimmäisen naispa- 
taljoonan perusti puoliksi lukutaidoton 28- 
vuotias siperialainen talonpoikaisnainen Ma- 
rija Botskarjova. Hän oli jo  vuodesta 1915 
lähtien taistellut vapaaehtoisena Venäjän ar
meijassa jouduttuaan ensin aviopuolisonsa ja 
sitten vielä rakastamansa miehen hyväksi- 
käyttämäksi. Botskarjovan onneton elämä 
päättyi turvallisuuspalvelu Tsekan teloituk
seen toukokuussa 1920.3

Ehkä Suomen naiskaartit olisivat synty
neet ilman venäläistä mallia, mutta entisen 
emämaan esimerkki varmasti helpotti perin
teisten sukupuolirajojen rikkomista. Suomes
sa ratkaisevaa oli naisten halu toimia vallan
kumouksen hyväksi. Useiden naiskaartilaisten 
veljet ja  isätkin olivat jo  kaartin toimissa. 
Naiset halusivat tehdä osansa sodassa, eivät
kä kaikki tyytyneet sairaanhoito- tai huolto
tehtäviin. Jo helmikuussa naiskaarteja perus
tettiin ainakin Valkeakoskelle, Helsinkiin ja  
Viipuriin. Niitä syntyi kaikkiaan lähes kah- 
dellekymmenelle paikkakunnalle. Suurim
maksi keskittymäksi muodostui rintaman tär

Punakaartin huoltotehtävissä 
toimivat naiset poseeraavat 
ase kädessä Ruovedellä 
keväällä 1918. Sisällissodassa 
punakaarteihin kuului noin 
2 000 aseistettua naissotilasta. 
Kuitenkin vain osa heistä 
osallistui taisteluihin. Kuva: 
Matti Luhtala. Yksityis
omistuksessa.
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Naiskaartien kouluttajina 
toimivat usein miehet. 
Tampereella toisen 
naiskomppanian päällikkö 
oli työmies Kalle Kataja. 
Perhekuvassa toisena 
vasemmalla istuva Kataja 
kaatui Tampereen 
taistelussa -  erään 
todistuksen mukaan oman 
naiskaartilaisen ampumana. 
Kuva: Jyrki Helinin 
omistuksessa.

keä etappikeskus Tampere. Esikaupungin Pis
palan naiskaarti mukaan luettuna Tampereel
la oli yli 300 naissoturia.4 Kaartin palkkaluet- 
teloiden mukaan Helsingissä tosin olisi ollut 
enemmän naiskaartilaisia, mutta todellisuu
dessa useimmat heistä toimivat muissa kuin 
aseellisissa tehtävissä.

Jäsenensä naiskaartit saivat tavallisten työ
läisten keskuudesta. Naiskaartilaisten ammat- 
titausta oli sidoksissa heidän kotipaikkansa 
elinkeinorakenteeseen. Siinä missä Tampereen 
ja  Maarian naiskaartilaiset olivat pääosin teh
dastyöläisiä, maaseudun kaartilaisista enem
mistö oli palvelijoita. Useimmat naiset olivat 
hieman kahdenkymmenen ikävuoden molem
min puolin. Nuorimmat olivat vasta 15-vuo- 
tiaita, jopa allekin.5

Tavallisesti on esitetty, että naiskaartit olisi 
perustettu vartiointitehtäviä varten. Varmuu
della tämä ei pidä paikkaansa Tampereen nais- 
kaartin osalta, ja  laajemminkin väitettä on syy
tä epäillä.6 Joka tapauksessa naisten osallistu
minen taistelutoimintaan jäi vähäiseksi. Useat 
naiskaartit perustettiin verrattain myöhään, 
vasta maalis- ja  huhtikuun aikana. Naisten 
kouluttajina toimivat tavallisesti miehet, mutta 
päälliköt olivat pääosin naisia.7

Ensimmäisenä naiskaarteista lähti rinta
malle Maarian kaarti, joka saapui Tampereel
le 18. maaliskuuta. Tampereelta maanalaiset 
jatkoivat viisi päivää myöhemmin Suoden
niemen rintamalle, josta he joutuivat huhti
kuun puolivälissä Karkun taisteluun.8 Ensim

mäisinä naisosastoina sisällissodan taisteluihin 
joutuivat kuitenkin punaisten pohjoisrinta
man romahtamisen vuoksi Tampereen seu
dun kaartit. Pispalan naiskaarti ja  Tampereen 
naiskaartin ensimmäinen komppania olivat 
molemmat jo  26. maaliskuuta laukausten- 
vaihdossa valkoisten kanssa. Ennen kuin Tam
pere antautui 6. huhtikuuta, hieman toista
kymmentä naiskaartilaista oli joko kaatunut 
tai teloitettu välittömästi vangiksi joutumisen 
yhteydessä.9

Huhtikuun 3. päivänä saksalaiset nousivat 
maihin Hangossa ja  etenivät reilussa viikossa 
Helsinkiin. Tällöin taisteluihin joutuivat mu
kaan myös pääkaupungin naiskaartilaiset. 
Näyttää kuitenkin siltä, että naiskaartilaisten 
urheata puolustautumista Vesilinnan mäellä 
on vallankumousromantiikan hengessä vah
vasti liioiteltu. Helsingin naiskaartin tappiot 
kaupungin valtauksessa jäivät mitättömiksi, 
joten mitään ankarampaa taistelua Vesilinnan 
mäellä tuskin on käyty. Aidommaksi osoit
tautuu toinen legenda eli Valkeakosken nais
kaartilaisten aktiivinen osuus Alvettulan läpi
murtotaisteluissa 27. huhtikuuta.10

Sodan loppuvaiheessa osa naiskaartilai- 
sista teloitettiin. Paikalliset erot olivat kuiten
kin suuria. Siinä missä Tampereella ei nais
kaartilaisten teloituksia sallittu, Lahdessa am
pumisten on täytynyt tapahtua valkoisten pääl
lystön myötävaikutuksella. Laajat teloitukset 
eivät muuten olisi olleet mahdollisia. Lahdes
sa ammuttiin toukokuun alkupäivinä ainakin
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180 naista. Heistä suuri osa valittiin ammut
taviksi juuri naiskaartilaisuutensa perusteella. 
Ammutut olivat tavallisimmin Turun, Hyvin
kään tai Mäntsälän naiskaartien jäseniä. Toi
nen huomattava teloitus tapahtui Hauholla, 
jossa toukokuun 1. päivänä ammuttiin pari
kymmentä Valkeakosken naiskaartilaista.11

Eloonjääneet naiskaartilaiset kulkeutuivat 
sodan päätyttyä vähitellen Hämeenlinnan van
kileirille, jonne kesästä lähtien koottiin kaikki 
naisvangit. Läheskään kaikkia naiskaartilaisia 
ei kuitenkaan koskaan vangittu. Taisteluista 
eloon jääneistä Tampereen naiskaartilaisista 
vain hieman yli 40 prosenttia päätyi valtio- 
rikosoikeuden eteen. Loppuja suojelivat su
kulaiset ja  tuttavat. Voittajatkaan eivät katso
neet tarpeelliseksi saada kaikkia naiskaartilai
sia tuomioistuimen eteen.12

Vaitiorikosoikeudessa ankarimman tuo
mion saivat naiskaartin päälliköt. Tampere
lainen komppanian päällikkö Hilma Anders
son sai kahdeksan vuoden kuritushuonetuo
mion kuten myös Pispalan kaartin päällikkö 
Emma Oksala. Saman tuomion saattoi saada 
tavallinen kaartilainen, kuten esimerkiksi haa
voittunut Maarian kaartin jäsen Olga Lehto
nen.13 Pääosa naiskaartilaisista selvisi kuiten
kin muutaman vuoden ehdonalaisella vanki
latuomiolla. Pisimmän vankeusrangaistuksen 
saaneet naiskaartilaiset vapautuivat armahdus
ten myötä ilmeisesti vuoden 1920 alussa.
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Anu Vallinkoski
fil. maist., Artjärvi

"Ei henki mitään maksa 
kun pääsis rintamalle"
Maarian punakaartin naiskomppanialaisten perusteluja 
vapaaehtoiselle kaartilaisuudelle

Johdanto

Suomen sisällissodassa vuonna 1918 paikal
listen punakaartien palkkalistoilla oli yli kak
situhatta naissotilasta. Koko kaartin vahvuu
desta naiset muodostivat noin kolme prosent
tia. Sukupuolet haluttiin pitää erillään, joten 
sekakokoonpanoja ei ollut. Komppanioiksi ja 
jopa pataljooniksi naiset järjestäytyivät 19 
punaisella paikkakunnalla. Yksi näistä naisten 
komppanioista perustettiin maaliskuussa Tu
run kupeeseen, Maarian pitäjään Raunistulan 
esikaupunkiin, jossa aseisiin tarttui yli viisi
kymmentä naista.1

Tässä artikkelissa pohdin, miksi Maarian 
naiset ryhtyivät sotilaiksi. Kysymystä voisi 
avata monesta kulmasta, mutta nyt keskityn 
naisten omiin perusteluihin, joita he esittivät 
kuulusteluissa vangeiksi jäätyään. Erityisesti 
paneudun kuulustelupöytäkirjoihin kirjattuun 
”vapaaehtoisena” -perusteluun. Aiempi his
toriantutkimus on pitänyt tätä vastausta usein 
merkkinä vangin aatteellisuudesta.2 Syytetty 
ei ollut yrittänyt vedota taloudellisiin vai
keuksiin tai toverien painostukseen. Vapaa
ehtoisuuden lisäksi kuulusteluissa nousivat 
esiin myös taloudelliset syyt ja  painostus. 
Kahta jälkimmäistä syytä olen käsitellyt pe
rusteellisemmin toisaalla.3

Naissoturien motiivien selvittäminen ker
too omalta osaltaan, mikä vuonna 1918 sai 
suomalaiset nousemaan toisiaan vastaan. Tu
losten yleistettävyys muihin punaisiin aseel
lisiin naisjoukkioihin on oma kysymyksensä. 
Uskon, etteivät naisten liittymissyyt ole poi
kenneet eri puolilla Etelä-Suomea merkittä

västi toisistaan. Valtakunnallisessa analyysissa 
saattaisi paljastua alueellisia vivahde-eroja. 
Raunistulan erityispiirteitä olivat alueen syvä 
puna, asettuminen kaupunkimaisen ja  maalai
sen välimaastoon sekä sosiaalinen ja  taloudel
linen yhdenmukaisuus.4 Missään naisilla ei 
liene ollut vain yhtä syytä, vaan syitä liittyä. 
Paitsi alueellisesti liittymismotiivit ovat vaih
delleet myös yksilöittäin.

Alkuperäislähteet

Työni kannalta tärkeimpiä alkuperäislähteitä 
ovat Valtiorikosoikeuksien (VRO) ja  Valtio- 
rikosylioikeuksien (VRYO) aktit eli oikeuden- 
käyntipöytäkirjat liitteineen. Oikeuslaitokset 
alkoivat käsitellä punaisten syyllistymisiä val
tio- ja  maanpetoksiin liukuhihnamaiseen tyy
liin, kun kenttäoikeuksien toimintaa hillitse
mään tarkoitettu laki valtiorikosoikeuksista as
tui voimaan toukokuun lopulla.5 Pöytäkirjat 
perustuivat yhdenmukaiseen lomakkeeseen, 
jossa syytettyä kuultiin hänen osallistumises
taan punakaartin toimintaan ja  tivattiin tietoja 
johtajista sekä aikaisemmista yhteyksistä työ
väenyhdistyksiin tai ammattiosastoihin. Syyte
tyltä kysyttiin suoraan myös, miksi hän oli liit
tynyt kaartiin. Lomakkeeseen kerättiin syytet
tyjen henkilötietoja siviilisäädystä ja  lasten 
määrästä koulutukseen ja  ammattiin. Pöytäkir
joissa tulivat esiin sekä syytetyn että voittajan 
kannat, joskin edellisen näkökulma lienee mo
nissa tapauksissa oman edun nimissä siloteltu 
ja  jälkimmäisestä hehkunee tuoreessa muis
tissa olevan sodan katkeruus.

15



TYÖVÄENTUTKIMUS 2008

” Vapaaehtoisena”

Raunistulan tuomituista naiskomppanialaisis- 
ta kahdeksan oli liittynyt kaartiin vapaaehtoi
sena.6 Valtakunnan mitassa naisista vain kol
me prosenttia oli tuomioistuimen edessä ker
tonut lähteneensä kaartiin aatteen edestä.7 
Myös miehet karttoivat Tampereen kaartia tut
kineen Aimo Klemettilän mukaan väriä kuu
lusteluissa. Mitä korkeammalla punakaartin 
hierarkiassa vanki oli ollut, sitä todennäköi
semmin hän myönsi aatteellisuuden olleen 
kaartilaisuuden takana.8

Raunistulan naiskaartiin vapaaehtoisina 
liittyneiden sodanaikaisissa vaiheissa oli ha
jontaa: Naisista neljä viipyi kaartissa vain to
vin. Kolmen sotilasura loppui sairastumiseen 
tai haavoittumiseen, yksi ei perustellut lopet- 
tamispäätöstään. Loput pysyivät mukana lop
puun asti. Kaikki aatteen vuoksi liittyneistä 
eivät tunnustautuneet sotilaiksi.9 Merkillepan
tavaa on, ettei vapaaehtoisista kukaan myön
tänyt taistelleensa.

Varsin todennäköistä on, että muutkin 
kuin vapaaehtoisuuden motiivikseen ilmoitta
neet liittyivät kaartiin sosialismia edistääk
seen. Heikkoon toimeentuloonsa tai painos
tukseen vedonneet tuskin vastustivat työ
väenliikettä tai sen tavoitteita. Etenkin työt
tömyyteensä ja  alaikäisen lapsensa elättämi- 
seen vedonnutta Olga Lehtosta Maarian suo
jeluskunta luonnehti innokkaaksi aatteen nai
seksi. Rintamalle lähtiessään Olga oli lausun
non mukaan huikannut: "Ei henki mitään 
maksa kun vaanpääsis rintamalle”.10

Pertti Haapalan mukaan työläisidentiteetti 
rakentui työväestön elämäntavan ja  mahdolli
suuksien varaan, jotka erosivat selkeästi ylem
pien luokkien elämästä. Tämä yksin ei luonut 
käsitystä omasta yhteiskunnallisesta asemasta 
tai tunnetta yhteenkuuluvuudesta muiden työ
läisten kanssa. Luokkatietoisuutta synnyttivät 
vasta poliittiset tavoitteet ja  mahdollisuus osal
listua. Keskeistä oli organisoituminen omaksi 
puolueeksi. Kokemus omasta työväenluok- 
kaisuudesta ei Haapalan mukaan edellyttänyt 
jäsenkirjaa tai aktiivista osallistumista. Vuosi
na 1917 ja  1918 työväenliike oli niin mahta
va, että se saattoi puhua koko työväestön

Turun naiskomppanian punakaartilaisnaiset 
Helena Aalto ja  Elli Vuokko. Kuva: Kansan 
Arkisto.

puolesta.11 Tehtaantyöntekijättärinä ja  palve
lijoina laitakaupungin tytöt varmasti kokivat 
olevansa osa työväenluokkaa ja  ajattelivat työ
väenliikkeen edistävän heidän toiveitaan. Pu- 
nahenkisyydestä kertoivat jo  raunistulalaisten 
sosialidemokraateille osoittamat äänet eduskun
tavaaleissa.12

Naisten aatteellisuuden laadun määrittele
minen on hankalaa aktien perusteella. Jotain 
voi päätellä naisten osallistumisesta työväen
liikkeeseen ennen sotaa. Maarian kaartin 
kuulustelluista naisista noin 75 prosenttia oli 
ollut mukana työväenriennoissa. Vapaaehtois
ten joukossa työväenliikkeen aktiivien osuus 
oli hieman alhaisempi. Kaikista punaisen ar
meijan naissotilaista organiseerattuja oli kah
deksankymmentä prosenttia.13 Valtaosa työ
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väenyhdistyksiin tai ammattiosastoihin kuu
luneista oli hankkinut jäsenkirjan kuluvan tai 
edellisvuoden aikana. Naiset olivat siis liitty
neet suurina organisoitumisvuosina. Jo aika
laiset valittivat näiden ”maaliskuulaisten” 14 
heikkoa aatteellisuutta, sillä yhdistysveteraa- 
nit katsoivat työväenliikkeen perinteisten toi
mintatapojen ja  oppien olleen tulokkaille tun
temattomia.15 Tarmon sisaryhdistyksen Maa
rian ty. Valon historiikissa Jalmari Tähti ku
vailee uusien jäsenten aatteellista ohuutta:

Yhdistyksen jäseneksi liittyi henkilöitä, 
joita aikaisemmin ei ollut kiinnostanut työ
väenliike ja  sen järjestöt, mutta on myös
kin todettava, etteivät nämä henkilöt ole 
sen jälkeen enää liittyneet järjestöihin. Oli 
selvää, että moinen suunnaton jäsenmää
rän lisääntyminen oli epänormaalia ja  et
tei se voinut jatkua. Yhdistyksen jäsenten 
joukossa kun oli henkilöitä, joilla oli puh
das porvarillinen maailmankatsomus.16

Tähden arvio porvarillismielisyydestä kuu
lostaa liioittelulta, mutta joka tapauksessa hä
nen kerrontansa kuvaa vanhojen aikalaisak- 
tiivien ajatuksia. Lumipalloilmiön imussa jär
jestäytyi moni. Tosin on huomattava, että 
useimmat naiskomppanialaiset olivat kovin 
nuoria eivätkä he olleet olleet monia vuosia 
työelämässä tai oikeutettuja äänestämään. Po
litiikka ja  järjestäytyminen eivät välttämättä 
olleet heille vielä ajankohtaisia ennen vuotta 
1917.

Usein tutkimus ja  aikalaistoverit ovat syy
telleet tuoreita jäseniä herkkyydestä valita vä
kivalta. Klemettilä on todistanut, miten kaar
tin iältään vanhemmat jäsenet liittyivät aiem
min kuin nuoret ja  olivat keskeisemmässä 
asemassa kaartin perustamisessa ja  organi
saatiossa. Aatteellisten syiden sijaan nuoret ja 
myöhään kaartiin liittyneet perustelivat muita 
useammin jäsenyyttään taloudellisilla vai
keuksilla.17

Naisista kukaan ei ollut saanut kansakou
lun lisäksi muuta oppia.18 Hädin tuskin luku
ja  kirjoitustaitoiset naiset eivät todennäköi
sesti olleet perehtyneet kovin syvällisesti so
sialismin ideologiaan. Tietolähteinä olivat

lehdet, lähipiiri ja  iltamien puhujat. Lehtien ja 
agitaattoreiden sosialismi oli puettu arkipäi
väisiksi kysymyksiksi kahdeksan tunnin työ
ajasta, työttömyydestä tai elintarvikepulasta. 
Teoreettiset pohdinnat uupuivat. Vallanku
mouksellisista harva halusi Klemettilän mu
kaan muuttaa vallitsevaa perinpohjaisesti, esi
merkiksi tuotantovälineiden kollektivisointia 
ajaneet olivat marginaalissa.19 Ayan mukaan 
tavallisesti ihmisten ajatukset ihanneyhteis
kunnasta vastaavat vallitsevaa lukuun otta
matta sen ikäviksi koettuja puolia. Vain har
voin ihmiset lähtevät kumouksiin mukaan 
tarkoituksenaan vallankumouksellistaa yh
teiskuntaa.20 Tarkkaan mietityn sosialismin ja  
radikaalien vallankumouksen tavoitteiden si
jaan naisille olivat tuttuja ruokatuntien arki
nen työväenaate ja  iltamien kiihottajien isku- 
lausemainen sosialismi. Komppanialaiset oli
vat eläneet yhteiskunnallisten muutosten kes
kellä vuoden päivät. Sisällissotaa edeltäneen 
vuoden aikana Suomessa olivat kuohuttaneet 
työttömyys, elintarvikepula, inflaatio, valtala
ki ja  sosialidemokraattien häviö syksyn edus
kuntavaaleissa. Samaan aikaan työväestö oli 
saanut uusia osallistumismahdollisuuksia: 
Tsaarin kukistuminen maaliskuussa tiesi val
tion hajoamista. Työväki sai maailmansodan 
ajaksi evätyt työtaisteluoikeutensa takaisin, ja  
lakot ja  palkkataistelut ryöpsähtivät valloil
leen. Naisten arkinen ympäristö oli äärimmäi
sen politisoitunut. Yhtäkkiä politiikka ulottui 
lähes kaikkialle. Syntyi tilanne, jossa nousi 
tarve kuulua jollekin puolelle.

Paitsi päivänpolitiikka naisia saattoi in
nostaa sotiluuteen sosialismin perustaan kuu
luva tasa-arvo sukupuolten välillä. Astumi
nen armeijaan ja  sotaan oli tuon tasa-arvon 
rajojen koettelemista käytännössä. Kuuluste
luissa kukaan ei kertonut sotineensa edistääk
seen naiskysymyksen ratkaisemista. Tuntuu 
kovin oudolta, etteivät naiset olisi ymmärtä
neet valintaansa ja  sukupuoltaan merkityksel
lisiksi, sillä ympäristö taatusti reagoi heihin 
voimakkaasti. Naisten täytyi ymmärtää, ettei 
pukeutuminen miehen pukuun ja  kivääriin 
tarttuminen ollut yhdentekevää.

Usein niin sanottu luokkasotakirjallisuus 
ja  ajoittain myös historiantutkimus on koros
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tanut punaisten naisten kiihkeää aatteellisuut
ta. Naissotilaiden kokouksia Tampereella aika
laisena seurannut Arvid Luhtakanta väittää 
muistelmateoksessaan sosialististen aatteiden 
innostaneen naisia jopa enemmän kuin mie
hiä.21 Samaan tulokseen on päätynyt Ohto 
Manninen, joka väittää aatteellisuuden lähes 
yksinomaan selittävän naisten aseellisten kaar
tien syntyä.22 Väitteisiin on helppo yhtyä, kun 
miettii naisten marginaalisuutta omana aika
naan. Toisaalta tyytyminen pelkkään aatteelli
suuteen olisi helppo selitys, jolloin motiivien 
moninaisuus jäisi selvittämättä.

Lopuksi

Maarian naiskomppania yhdisti puoltasataa 
noin kaksikymmenvuotiasta työläisnaista. 
Silti naiskaartin ulkopuolelle jäi valtaosa sa
manlaisissa oloissa eläneistä saman kylän 
neidoista. Taloudellinen laskusuhdanne ja  so
tiva maailma olivat se arki, jota Suomi ja 
Maarian Raunistula elivät. Työttömyys ja 
elintarvikepula eivät olleet yksin kaartiin läh
teneiden ongelmana, vaan kotiin jääneet oli
vat joutuneet kohtaamaan samat vaikeudet. 
Naiskomppanialaisia kaartiin veti tai työnsi 
ankeiden olojen lisäksi siis vielä jokin muu.

Tuo jokin muu saattoi olla aate. Sosialis
mi pohjasi epäkohtien konkretisoitumiseen 
epäoikeudenmukaisuudentunteiksi ja  ajatuk
siksi koetusta vääryydestä, jotka olivat muu
toshalukkuuden edellytyksiä. Ideologia, ol
koon miten alkeellisesti esitetty tai sisäistetty 
tahansa, osoitti vallitsevassa olleet epäkoh
dat, joita vuonna 1918 riitti. Ongelmien jalos
tuminen mielissä epäkohdiksi oli aatteelli
suutta. Agitaattoreiden vain piti saada työläi
set huomaamaan ja  tuntemaan suuri yhteis
kunnallinen epäoikeudenmukaisuus. Jos aat
teellisuus uupui, ei tyytymättömyydellä ollut 
voimaa. Lisäpontta epäoikeudenmukaisuuden- 
tunteelle antoi työläisten muisto hetki aiem
min vallinneesta paremmasta ajasta. Maail
mansodan aikainen inflaatio ja  Venäjän mul
listusten aiheuttama notkahdus käänsivät ta
louden myönteisen kehityksen laskusuuntai
seksi.

Toisenlaisen tyytymättömyyden ilmaise
mista oli irtautuminen totutusta naisen pai
kasta. Sotaisuus ja  seikkailunhalu oli perin
teisen pidättyväisen äitiyttä korostavan nai
seuden vastaista käytöstä. Punaisten miesten 
urotöitä taistelutantereilla ylistävä ilmapiiri 
saattoi innostaa naisiakin. Todennäköisesti 
osa naisista ei tyytynyt jäämään kotiin tapah
tumien ulkopuolelle. Nämä naiset halusivat 
olla tekijöitä, eivät sivustaseuraajia. Uhrau
tuminen yhteisen asian edestä ehkä sai naiset 
tuntemaan itsensä merkittäviksi, mikä ei ehkä 
ollut aikaisemmin ollut heille mahdollista. 
Ennen komppaniaa naiset olivat olleet tavalli
sia tehtaissa ahertavia työläistyttöjä satojen 
samanmoisten joukossa.
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Kertomuksin rakennettua menneisyyttä
-  Syitä ja selityksiä vuoden 1918 tapahtumille Sammatissa

Sisällissodan ensi kuukaudet sujuivat Elias 
Lönnrotin kotipaikkakuntana tunnetussa Sam
matissa rauhallisesti ja  ilman väkivaltaisuuk
sia, mutta huhtikuussa tilanne muuttui rajusti. 
Punakaartin vangitsema varatuomari Unto 
Nevalainen surmattiin 14. huhtikuuta. Muuta
man viikon kahakoinnin jälkeen valkoiset 
vahasivat Sammatin lopullisesti 25. huhti
kuuta 1918 Itämeren Divisioonan tiedustelu
osastoon kuuluneiden saksalaissotilaiden avus
tuksella, ja  punakaarti siirtyi Nummelle. Pai
kalle saapui myös Länsi-Uudenmaan patal
joona, johon kuului saksalaisten kouluttamia 
ruotsinkielisiä suojeluskuntalaisia Mustiolta. 
Ensimmäiset teloitukset pantiin toimeen muu
tamaa päivää myöhemmin, 27. huhtikuuta, 
jolloin Sammatin Niemen kylässä ammuttiin 
kymmenkunta punakaartilaista. Seuraavana 
päivänä perustettiin Sammatin väliaikainen 
suojeluskunta, mutta teloituksia jatkettiin pit
källe toukokuuta.

Tuhannen asukkaan Sammatissa teloitet
tujen punaisten määrä muodostui paikkakun
nan miespuoliseen väestön määrään suhteu

tettuna silloisen Uudenmaan läänin korkeim
maksi ja  Suomen kolmanneksi korkeimmaksi 
(4,7 %).' Teloitettujen ja  muulla tavoin kuol
leiden määrät vaihtelevat lähteestä ja  las
kentatavasta riippuen. Jaakko Paavolaisen las
kelmissa huomioidun 26 teloitetun lisäksi 
paikkakunnalla teloitettiin kymmenkunta vie
raspaikkakuntalaista. Sammattiin ja  Nummen 
Tavolaan marraskuussa 1945 pystytettyihin 
kahteen hautamuistomerkkiin on kaiverrettu 
yhteensä 44 sisällissodassa kuolleen Sam
matin työväenyhdistyksen jäsenen nimeä.

Punaiset saivat kansallisella tasolla julkis
ta tunnustusta kokemuksilleen 1960-luvulla, 
mutta se ei ulottunut paikallistasolle. Vaikka 
Paavolainen oli jo  kiinnittänyt huomiota 
"väestömäärältään vähäisen” Sammatin huo
mattavaan teloitusmäärään, ei asian selvittä
minen herättänyt kiinnostusta laajemmin. En
simmäiset perusteelliset selvitykset tapahtu
mista julkaistiin vasta 1990-luvulla paikalli
sen tietokirjailijan Tauno Tukkisen toimesta.2 
Makrotasolla tarkasteltuna Sammatin mene
tykset saattavat vaikuttaa melko vähäisiltä ja
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Sammatin punakaartilaisia ateljeekuvassa. 
Kuva: Kansan Arkisto.

merkityksettömiltä, mutta mikrotasolla tar
kasteltuna ne ovat koskettaneet tavalla tai toi
sella jokaista paikkakuntalaista ja  vaatineet 
selityksiä.

Riippumatta siitä missä muodossa historia 
esiintyy, menneisyyden esittämisessä on aina 
kyse tulkinnasta, argumentoinnista, manipu
laatiosta ja  retoriikasta.3 Menneisyyden esit
tämisellä on aina myös seurauksia, strategi
sia, poliittisia ja  eettisiä.4 Folkloristina minua 
kiinnostaa, miten vuoden 1918 kertomuksia 
on käytetty arkipäivän selviytymisessä ja  yh
teisen menneisyyden rakentamisessa rikkinäi
sen tilalle.5 Joka esittämiskerralla kertoja te
kee valintoja eri versioiden välillä, valitsee 
näkökulman, painottaa tiettyjä asioita ja  vai
kenee toisista. Kerronta on strategia, jolla ih
miset voivat hallita omaa menneisyyttään. 
Tästä näkökulmasta tarkasteltuna ei ole mer
kitystä, onko kertomus faktuaalisesti tosi vai

ei, vaan ainoastaan itse kerronnalla, se että 
kertomus ylipäätään esitetään.6

Kertomuksissa osapuolet jaetaan selkeästi 
erottuviin rooleihin: hyviin ja  pahoihin, uh
reihin, sankareihin ja  roistoihin. Kertomuk
silla selitetään tapahtumia, mutta osapuolten 
demonisointi tai stereotypisointi ei välttämät
tä lisää ymmärrystä tai tietoutta syistä tapah
tumien taustalla vaan vahvistaa vallitsevia 
näkemyksiä entisestään.7 Tästä syystä ei yk
sittäisten vuotta 1918 koskevien kertomusten 
tarkasteleminen ole yksin riittävää, vaan ker
tomuksia on tarkasteltava suhteessa toisiinsa 
ja  laajemmassa yhteiskunnallisessa konteks
tissa.

Sammatin vuotta 1918 koskevat kertomuk
set voidaan jakaa kahteen pääteemaan, kerto
muksiin syyllisyydestä ja  syyttömyydestä sekä 
pelastumisesta ja menehtymisestä. Näistä ker
tomuksista, jotka perustuvat alun perin oma
kohtaisiin kokemuksiin ja  todellisiin tapahtu
miin, on löydettävissä sekä folklorelle ominai
sia piirteitä että vaikutteita historian julkisista 
esityksistä. Paikallisten tapahtumien ja  omien 
kokemusten tulkintoihin ovat vaikuttaneet 
muun muassa Väinö Linnan Täällä Pohjan
tähden alla -trilogian toisen osan (1960) kuva
ukset valkoisten mielivaltaisuuksista, punais
ten sodanaikaisia hirmutekoja toistava vapaus- 
sotakirjallisuus sekä sammattilaisen kirjailijan 
Eeva Joenpellon tuotanto. Sammatin tapauk
sessa ei myöskään voi ohittaa Elias Lönnrotin 
vaikutusta tulkintoihin.

Sammattilaisiin liittyy yhä käsitys Lönn
rotin vaikutuksesta syntyneestä vahvasta yh
teenkuuluvaisuudesta ja  yksituumaisuudesta. 
Haastatteluissa paikkakuntalaisia hämmensi 
erityisesti se, että Lönnrotin kotipaikkakun
nalla, ”missä kaikki oli paremmin kuin muual
la”, teloitettujen punaisten määrä saattoi nous
ta yhdeksi korkeimmista Suomessa.8 Sisällis
sotaa edeltävää harmoniaa selitettiin Lönn
rotin ohella suurten talojen ja  kartanoiden 
puuttumisella ja  sillä, että talolliset ja  työvä
estö tekivät työtä yhdessä. 1900-luvun alussa 
Sammatti oli ympäröiviä pitäjiä homogee- 
nisempi yhteiskunnalliselta rakenteeltaan; 
siellä ei sijainnut alueelle tyypillisiä kartanoi
ta, ja  torppia oli vähemmän kuin muualla.
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Puuttuvan vesivoiman ja  liikenneyhteyksien 
kannalta syrjäisen sijaintinsa vuoksi paikka
kunnalla ei myöskään ollut edellytyksiä teol
listumiselle.9

Kun vielä 1970-luvun alussa vasemmis- 
tolaistoimittaja Jenny Pajusen tekemissä haas
tatteluissa10 punaiset syyttivät paikallisia 
isäntiä teloitusten sallimisista, omissa haas
tatteluissani syyllisiä olivat pääasiassa ulko
puoliset, "saksalaiset” ja  "ruotsinkieliset”. Pai
kallisen suojeluskunnan kerrottiin olleen voi
maton ulkopuolisten armottomuuden edessä. 
Monissa paikallishistorioiden vuoden 1918 
kuvauksissa korostetaan yhdyskunnan ulko
puolelta tulleiden henkilöiden vaikutusta il
mapiirin kiristymiseen ja  väkivaltaisuuksiin. 
Sisällissodan aikaisia laittomia kenttäoikeuk- 
sia tutkinut Marko Tikka kiinnitti huomiota 
samaan ilmiöön: vastuulliset tahot olivat aina 
muualta eikä heitä henkilöity tai yksilöity.11 
Syyksi on esitetty, että ulkopuolisten on hel
pompi jakaa rangaistuksia kuin tuttujen.12 
Tämä pitänee osittain paikkansa, mutta vas
tuun siirtäminen teoista ulkopuolisille toimii 
myös yhteisön keinona paikata menneisyyt
tään.

Vieraat lähtivät rangaistuksetta ja  muiden 
syyllisyyttä ei voitu tai haluttu julkisesti 
myöntää. Kompensaatiota oli haettava muilla 
keinoin. Sen lisäksi, että valkoisiin samas
tuvat haastateltavat kertoivat punaisia ampu
masta kieltäytyneistä "urheista” suojeluskun
talaisista, rajattiin paikallisen suojeluskunnan 
vastuu teoista koskemaan lähinnä yhtä tiettyä 
isäntää, suojeluskunnan päällikköä Juho Van
nasta. Suhtautuminen muutamaa vuotta en
nen sisällissotaa paikkakunnalle muuttanee
seen ja  1920-luvun alussa pois muuttanee
seen, monien kunnallisten luottamustoimien 
haltijaan muuttui pian sodan jälkeen. Tästä 
varakkaasta muukalaisesta muodostui ajan 
mittaan eräänlainen traditiodominantti, jota 
sodan molemmat osapuolet syyttivät lukuisis
ta eriskummallisuuksista ja  vahingonteoista. 
Vannaksen vaimo Hulda Vannas kuoli paris
kunnan kotona tapahtuneessa pommiräjäh
dyksessä 28. elokuuta 1918 eikä tekijöitä 
koskaan saatu kiinni. Punaiseen puoleen sa
mastuvat syyttivät Vannasta paitsi vaimonsa

murhasta myös tunnetun valkoisen teloittajan 
Rummin Jussin kutsumisesta Sammattin ke
väällä 1918. Kaikissa kertomuksissa koroste
taan Vannaksen ulkopuolisuutta; sitä että hän 
ei ollut yksi "meistä sammattilaisista”.

Toinen punaisten ja  valkoisten jakama kä
sitys koski syytä punaisten suureen teloitus- 
määrään. Pajuselle punaiset selittivät syyksi 
"vanhat kaunat ja  vihat”. Haastatteluissani te
loitukset olivat rangaistus Sammatin sisällis
sodan aikaisen ainoan valkoisen uhrin, Unto 
Nevalaisen, surmasta. Punakaartilaiset van
gitsivat 12. huhtikuuta valkoisia huvilallaan 
majoittaneen Nevalaisen ja  veivät hänet mu
kanaan Nummelle yhden toisen henkilön 
kanssa. Miehet vapautettiin seuraavana päi
vänä ja  lähetettiin kotiin. Nevalainen surmat
tiin kotimatkalla eikä tekijöitä koskaan tavoi
tettu. Lähes kaikki haastateltavat tunsivat Ne
valaisen kohtalon. Valkoisiin samastuvien 
kertomuksissa pääpaino oli Nevalaisen "viat
tomuuden” esittelyssä ja  surman yksityiskoh
tien kuvauksessa. Nevalainen oli kuvattava 
uhrina, ei aatteensa puolesta kuolleena mart
tyyrina. Punaisiin samastuvien versiot olivat 
huomattavasti lyhyempiä, useimmiten pelk
kiä viittauksia tapaukseen. Punaisiin samas
tuville ei ollut syytä korostaa Nevalaisen viat
tomuutta eikä surmaa. Valkoisiin samastu
ville Nevalaisen kohtalo oli lisäesimerkki pu
naisten hirmutöistä. Punaisiin samastuvat taas 
painottivat tapauksen ainutkertaisuutta, sitä 
että Sammatissa tapettiin vain yksi valkoinen. 
Paikallisten punaisten kunnollisuutta koros
tettiin kuvaamalla tekijöitä vieraspaikkakun
talaisiksi. Puoleen katsomatta haastateltavat 
tuntuivat pitävän selviönä, että Nevalaisen 
murhasta seurasi ankara rangaistus eikä ran
gaistuksen kohtuuttomuutta kyseenalaistettu.

Tapahtumien mytologisointi kertomusten 
muotoon helpottaa menneisyyden vaikeiden 
ja  arkaluontoisten asioiden läpikäymistä. Ker
tomuksista on löydettävissä paikkakuntalais
ten jakamat käsitykset kevään 1918 tapahtu
mien luonteesta kiteytyneessä muodossa: 
omien syyttömyys ja  kärsimys, vieraiden 
syyllisyys ja  rangaistuksetta jääminen.
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Aapo Roselius
fil. maist., Helsingin yliopisto

"Sotahan on sotaa" 
-valkoinen terrori kevään 1919 
keskustelussa

Vuoden 1919 alussa Viron väliaikaisen halli
tuksen ministeri August Rei kommentoi viro
laisessa lehdessä Suomen edellisvuoden ta
pahtumia. Ministerin mietteet löysivät no
peasti tiensä Suomeen, missä ne julkaistiin 
Suomen Sosialidemokraatissa. Kiinnostus 
johtui Rein lausunnosta sisällissodan voittaja- 
puolen terrorista. Hän mainitsi kuinka ”ne 
jotka ovat ottaneet osaa Suomen kotimaiseen 
sotaan eivät kuitenkaan valita sitä terroria tai 
niitä tekoja, joita sodan aikana tapahtui niin 
kovin paljon, sillä sotahan on sotaa. Mutta 
mitä ei voida unohtaa eikä anteeksi antaa, on 
sodan jälkeinen aseettomain murhaaminen ja  
nälkään tappaminen kun maassa jo  oli hau
danhiljaisuus.”

Naapurivaltion ministerin lausunto, jossa 
viitattiin suoraan sodan valkoisen puolen 
joukkoteloituksiin ja  vankileirikatastrofiin, 
osui virallisen Suomen kannalta arkaan koh
taan ja  herätti suurta pahennusta oikeistossa. 
Toki valkoisen armeijan suorittamia teloituk
sia oli kritisoitu yksittäisesti ja  hajanaisesti jo 
pian sotatoimien päätyttyä, mutta vasta sotaa 
seuranneen kevään aikana nousi aihe lyhyek
si ajaksi julkisen keskustelun, tai pikemmin 
riitelyn, aiheeksi. Oikeistososiaalidemokraat- 
teihin lukeutuvan Rein kommentit olivat osa 
tätä kevään 1919 varsin yksipuolista ja  hyvin 
polarisoitunutta terrorikeskustelua.

Mitkä syyt vaikuttivat valkoisen terrorin 
hetkelliseen nousuun julkiseksi kiistanaiheek
si? Luonnollisesti asiaan vaikutti sodan hä
vinneen osapuolen inhimillinen tarve käsitel
lä tragediaa, saada tietoa kadonneista ja  tuoda 
julkisuuteen ne kollektiiviset kokemukset, jo i

den ilmaisemista voittanut osapuoli pyrki 
tukahduttamaan. Hiljaisuuden rikkoutuminen 
valkoisen terrorin suhteen oli osaltaan seu
rausta sosialidemokraattisen puolueen pää
töksestä nostaa terrori yhdeksi puolueen pää
teemoista uudelleenorganisoitumisvaiheessa. 
Puolueen nopea paluu politiikkaan oli taas si
doksissa Suomen saksalaissuuntauksen haak
sirikkoon, jota seurasi pakollinen mukautu
minen voittajavaltioiden vaatimuksiin. Val
koisen Suomen paikallistason totaalinen mo
nopoliasema murtui ensin kunnallisvaaleissa 
ja  sen jälkeen valtiollisella tasolla maaliskuun 
1919 eduskuntavaaleissa.

Ensimmäinen sodanjälkeinen sosialide
mokraattinen puoluekokous, joulukuun lo
pussa 1918, muodostui kapinavuoden pesän
selvitykseksi. Vilkkaan ja  kiihkeän keskuste
lun jälkeen puolueen enemmistö päätti tuo
mita ehdoitta väkivaltaisen vallankumouslin- 
jan ja  sanoutua irti vanhan puoluejohdon po
litiikasta. Samalla tuomittiin maan suurim
man puolueen lähihistoria. Linjavedon ehdot
tomuus sai nopeasti aikaan puolueen vasem- 
mistovähemmistön irtaantumiseen puoluees
ta, mikä entisestään pirstoi kovia kokeneen 
vasemmiston. Puolueen reaalipoliittisesti tar
peellinen julkinen pesäero kevääseen 1918 
piti kuitenkin tehdä valikoiden. Huomattava 
osa työväestöä oli joko suoraan tai epäsuo
raan ollut sidottu kapinaan ja  sen kokemuk
siin. Vallankumous, punakaartit, taistelut ja 
vankileirikokemukset herättivät osassa työvä
estöä tappiosta huolimatta yhteenkuuluvuu
den tunnetta, ylpeyttä ja  jopa romantisoituja 
sotamuistoja. Poliittisista syistä rivimiehiä ei

23



TYÖVÄENTUTKIMUS 2008

Punakaartilaisten teloitus Tammisaaressa 1918. Kuva: Kansan Arkisto.

ollut mahdollista tuomita yhtä jyrkästi kuin 
liikkeen sodanaikaista johtoa. Uudistuneen 
työväenpuolueen ratkaisu hankalaan lähihis
toriaan oli valkoisen terrorin painottaminen. 
Samalla ilmiö siirrettiin erilleen sodasta ja 
vallankumouksesta ja  uhreista tehtiin syyttö
miä marttyyreja. Terrorin uhrien kautta saa
tettiin yhdistää uudistuneen puolueen johto ja 
vanha puoluekenttä ja  laimentaa ääri vasem
miston syytöksiä työväenliikkeen pettämises
tä. Näin paradoksaalisesti puolue, jonka johto 
oli sekä halukas että pakotettu tuomitsemaan 
selkeästi edellisvuoden kehityksen, rakensi 
imagonsa vuonna 1919 suureksi osaksi so
dasta syntyneiden mielikuvien varaan.

Uudessa puolueohjelmassa vaadittiin, että 
kaikkia niitä jotka sodan aikana olivat syyl
listyneet murhiin ja  joukkosurmiin tuli ran
gaista, olivat he sitten kuuluneet valkoisiin tai 
punaisiin. Käytännössä julistus tarkoitti, että 
valkoiseen terroriin syyllistyneitä vaadittiin 
vastuuseen teoistaan. Julkilausumaa tärkeäm

pi oli puoluekokouksen tekemä päätös ryhtyä 
selvittämään hävinneen osapuolen tappioita ja 
etenkin valkoisen terrorin uhreja. Puoluetoi
mikunta asetti erityisen tilastokomitean ke
räämään systemaattisesti tilastotietoja paikal
lisjärjestöiltä. Uhrien henkilötietojen lisäksi 
haluttiin tietoa eri paikkakunnilla toimineista 
valkoisen puolen teloittajista. Uusien poliittis
ten mahdollisuuksien myötä heräsi myös toive 
asettaa voittajapuolen teloittajat syytteeseen 
ja  väläyteltiin jopa ajatusta kansainvälisestä 
tribunaalista.

Terrorikeskustelulle avautui uusi ja  näky
vä kanava ensimmäisten sodanjälkeisten edus
kuntavaalien myötä. Sosialidemokraattisen 
puolueen uskalias vaaliohjelma ”Sorron yös
tä nouskaa!” pieksi ankarasti valkoista Suo
mea. Vaalijulistus vei Väinö Tannerin raas
tupaan, jossa hän piti suurta julkisuutta saa
neen puolustuspuheensa. Puheessaan hän 
mainitsi kymmenien eri paikkakuntien teloi- 
tuslukuja, tai Tannerin sanoin murhalukuja.

24



SISÄLLISSODAN TAPAHTUMAT

Loppuluvuksi hän ilmoitti, että ainakin 15 817 
punaista olisi teloitettu, huomauttaen kuiten
kin että luku tulee vielä kasvamaan. Tanner 
myös kyseenalaistaa porvarillisessa julkisuu
dessa esitetyn väitteen, että punaiset olisivat 
teloittaneet yli tuhat valkoisiin lukeutuvaa. 
Tanner aliarvioi, kuten tehtiin myös valkoi
sella puolella, "omien” suorittamien surma- 
tekojen määrän, ja  yliarvioi "vastustajan" te
kojen määrän.

Kevään 1919 vaalityön aikana julkaisivat 
työväenlehdet ahkerasti terrorista kertovia ar
tikkeleita ja eri suuruisia uhrilukuja alkoi 
kierrellä julkisuudessa. Tämä pakotti porva
rilliset tahot vastaamaan ja  reagoimaan va
semmiston esittämiin syytöksiin. Lehdet ju 
listivat omia lukujaan eri tietolähteisiin vedo
ten ja  väittämiä sinkoili puolelta toiselle. Ar
viot olivat kaukana toisistaan; esimerkkinä 
Hufvudstadsbladetin kirjoitus, jossa vasti
neeksi ruotsalaisissa lehdissä julkaistuihin lu
kuihin (jotka perustuivat Väinö Tannerin an
tamiin tietoihin) väitettiin korkeintaan kah
den tuhannen punaisen tulleen teloitetuksi.

Tätäkin lukua lehti piti ehdottomana maksi- 
milukuna.

Maaliskuun 1919 eduskuntavaalit osoitti
vat, että valkoisen terrorin esiintuominen oli 
ollut työväenpuolueelta onnistunut veto. Puo
lue sai peräti 80 paikkaa, mikä oli suuri yllä
tys sekä puolueelle itselleen että sen vastusta
jille. Valkoisen Suomen vaalijoiden oli vai
kea uskoa, että sama puolue, joka oli ryhty
nyt kapinaan vain vuotta aiemmin, oli taas 
noussut eduskunnan suurimmaksi puolueeksi.

Uuden eduskunnan kokoontuessa oli oi
keastaan vain ajan kysymys, milloin valkois
ten tekemät väkivaltaisuudet tulisivat käsitte
lyyn. Huhtikuun puolivälissä 1919 esitti 
SDP:n kansanedustaja, asianajaja Väinö Hak
kila, poliittisten vankien kohtelua ja  vuoden 
1918 kevään ja  kesän valkoisten suorittamia 
teloituksia koskevan välikysymyksen. Hakki
la päätti puheenvuoronsa kysymykseen: "on
ko hallituksen tiedossa, että eri paikkakunnil
la sotatoimien loputtua on vangiksi otettuja 
henkilöitä ilman laillista tutkintoa ja  tuomiota 
teloitettu, sekä miten suureen summaan näin

Teloitettuja punakaartilaisia ja  venäläisiä tavara-aseman peltimakasiinien seinustalla Tampe
reella. Kuva: Kansan Arkisto.
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teloitettujen lukumäärä nousee.” Hävinnyt 
osapuoli oli Hakkilan välikysymyksen myötä 
onnistunut lopulta nostamaan valkoisen terro
rin ylimmän tason keskustelunaiheeksi ja  pa
kottanut vastapuolen reagoimaan syytöksiin.

Eduskuntakeskustelu teloituksista sisälsi 
viisikymmentä puheenvuoroa. Useat vasem
miston puheenvuoroista purkautuivat katkeri
na selontekoina, joissa vyörytyksenomaisesti 
lueteltiin kymmeniä teloitustapauksia eri 
paikkakunnilta, uhrien ja  teloittajien nimiä 
sekä kerrottiin vankileirien teloituksista ja 
jopa edustajien omakohtaisista kokemuksista 
voittajan terrorista. Lukuisilla esimerkeillä 
haluttiin estää vastapuolen pyrkimykset kui
tata tapahtumat yksittäisten mielenvikaisten 
teoilla ja  viittauksilla tietojen puutteellisuu
teen ja  vasemmiston väitteiden hataruuteen.

Huolimatta siitä, että vasemmisto onnistui 
nostamaan voittajapuolen terrorin keskuste
lunaiheeksi, jäivät käytännön tulokset saavut
tamatta. Siinä missä työväenliike nojasi omassa 
ohjelmassaan voimakkaasti sisällissodan mart- 
tyyrirooliin, haki keväällä 1919 myös porva
rillinen Suomi pohjaa toiminnalleen vuoden- 
takaisesta sodasta ja  sen herättämästä tunne
kuohusta. Päivänpoliittisten katkerien riitojen 
yläpuolelle onnistuttiin luomaan sodan voit
taneen osapuolen yhtenäisyys, jonka näky
vimmät symbolit olivat uudelleen organisoi
dut suojeluskunnat sekä näyttävän paluun 
maan johtoon tehnyt kenraali Mannerheim: 
Vapaussodan valkoinen kenraali ja  hänen ta- 
lonpoikaisarmeijansa olivat palanneet. Sa
maan aikaan kuin vasemmisto saavutti pala 
palalta takaisin julkisen ja  poliittisen toimin
takyvyn vahvistettiin voimistuneen kansallis
ta vapaussotatulkintaa kaikin keinoin. Voitta
jan vapaussodan yksivuotismuistot valjastet
tiin poliittisiksi manifestoinneiksi ja  suojelus- 
kuntatoimintaa oikeutettiin ja  propagoitiin 
muistuttamalla kevään 1918 tapahtumista eli 
kotimaisen vallankumouksen uhalla. Vuoden 
1919 alkupuoliskon poliittinen taistelu va
semmiston ja  oikeiston välillä käytiin molem
pien osapuolien toimesta sisällissodan mer
keissä. Tuloksena oli voimakkaan polarisoi
tuneet tulkinnat, jotka tekivät mahdottomaksi 
käsitellä valkoisen puolen laittomuuksia po

liittisen kontekstin ulkopuolelta. Oikeisto tul
kitsi valkoisen terrorin esiintuomisen osoi
tuksena sosialidemokraattien vallankumous- 
halusta.

Eduskuntakeskustelu erosi lehtien musta
valkoisuudesta ja porvaripuolueiden eduskun- 
tajäsenet pyrkivät kyselytunnin aikana vas
taamaan vasemmiston välikysymykseen asial
liseen sävyyn. Yleisesti myönnettiin, että yli
lyöntejä oli tapahtunut, mutta huomattavasti 
vähemmässä määrin kuin mitä vasemmisto 
esitti. Kompromissimielipiteenä voidaan näh
dä maalaisliittolaisen Juutilaisen ehdotus, jos
sa tuomittiin kaikki voittajapuolen laittomat 
teloitukset, jotka olivat tapahtuneet touko
kuun kuudennentoista eli valkoisen puolen 
määrittelemän sodan päättymispäivän jä l
keen. Kyseinen jako, jota myös Rei oli käsi
tellyt artikkelissaan, sodanaikaisiin "hyväk
syttäviin” teloituksiin ja  sodan jälkeisiin "tuo
mittaviin” teloituksiin tarjosi keinotekoisuu
destaan huolimatta keskitien, jota kuitenkaan 
ei koskaan valittu.

Huolimatta vasemmiston yrityksistä nos
taa valkoinen terrori yhteiskunnalliseksi pu
heenaiheeksi käsittelyyn olivat tulokset laiho
ja. Käytännössä virallinen voittajien Suomi ei 
tullut vastaan piiruakaan vaan ryhtyi sen si
jaan yhä enenevässä määrin sementoimaan 
vapaussotatulkintaa. Valkoiselle terrorille ei 
löytynyt osaa virallisessa sotahistoriassa en
simmäisen tasavallan aikana. Myös sosialide
mokratian kiinnostus ylläpitää aihetta poliit
tisten toimien kynnyskysymyksenä väheni 
vuoden 1919 vaalien ja  eduskuntakeskuste- 
lun jälkeen. Terrorikeskustelu oli osaltaan ol
lut nostamassa puoluetta uuteen nousuun, 
mutta sai antaa tilaa poliittisille realiteeteille.

Niin, ja  miten kävi August Rein? Vaikka 
hän pyrki selittelemään terrorilausuntoaan 
parhain päin, joutui hän pian erotetuksi mi
nisterinvirastaan Suomesta tulleen painostuk
sen seurauksena. Viron hallitus ei uskaltanut 
vaarantaa suhteitaan Suomeen tilanteessa, 
jossa pohjoinen naapuri oli tärkeä liittolainen 
sodassa Neuvosto-Venäjää vastaan. Pelkkä val
koisen terrorin maininta oli vuonna 1919 suo
ra epäluottamuslause viralliselle Suomelle.
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Mervi Kääminen
fil. tri, Tampereen yliopisto

Punaorvot

Orpojen tilastointi

Vuoden 1919 tietojen mukaan sisällissodan 
seurauksena jäi orvoksi 14 145 alle 15-vuo- 
tiasta lasta ja  nuorta, joista noin 90 prosenttia 
oli punaisten lapsia.1 Valkoisten puolelta or
voksi jäi noin tuhat lasta, ja  lisäksi orvoiksi 
jäi lapsia, joista ei tiedetä, olivatko heidän 
vanhempansa olleet punaisten vai valkoisten 
puolella. Sisällissodan orpojen tilastointi aloi
tettiin jo  toukokuussa 1918, kun sosiaalihalli
tuksen tilasto-osasto sai tehtäväksi selvittää 
orpojen määrän. Tilasto-osasto pyysi tietoja 
seurakunnista, ja  papisto sai aikaa selvitysten 
tekemiseen puolitoista kuukautta, sillä tiedot 
piti lähettää sosiaalihallitukseen heinäkuun 
1918 alkuun mennessä. Syksyllä 1918 viran
omaiset arvelivat orpoja olevan 20 000
25 000. On itsestään selvää, että papiston il
moittavat luvut eivät voineet pitää paikkaan
sa, koska orpojen määrä kohosi koko ajan 
vuoden 1918 loppuun asti. Orpoja tuli lisää 
vielä seuraavanakin vuonna, kun vankilassa 
olevia punakaartilaisia kuoli. Selvitystyön 
laatiminen oli hankalaa erityisesti kaupun
geissa ja  isoimmissa pitäjissä, joissa oli teolli
suustaajamia.

Orpojen tarkkaa lukua ei vieläkään aivan 
täsmällisesti tiedetä. Sen sijaan tiedetään nii
den lasten määrä, jotka pääsivät osalliseksi 
kunnille ja  järjestöille kohdistetusta valtion
avusta, joka oli tarkoitettu punaorpojen huol
toon. Vuonna 1921 näitä orpoja oli 11 608.2 
Sodan uhrien selvittäminen jatkui Suomen 
Sotasurmat 1914-1922 -projektissa3 2000-lu- 
vulle asti, ja  paljon selvitystyötä vaatisi myös 
täsmällisen orpotilaston laatiminen. Tässä 
vaiheessa uusilla luvuilla ei enää liene suurta
kaan merkitystä. Olipa orpoja 15 000 tai 
20 000 he olivat suuri haaste sekä paikallis
yhteisössä että koko valtakunnan tasolla si

sällissodan jälkeisessä Suomessa. Tällöin luo
tiin käytäntöjä ja  toimintamuotoja, jotka tuli
vat vaikuttaman hyvin paljon suomalaisten 
lasten elämään. Tässäkin mielessä punaorpo- 
kysymys oli merkittävä asia nuoren tasaval
lan sosiaalipolitiikkaa rakennettaessa.

Orpojen määrän selvittäminen palveli so
siaaliviranomaisia, kun piti saada tietoja avun
tarvitsijoista ja  samalla koko katastrofin laa
juudesta. Vuonna 1919 julkaistu selvitys ker
too sekä punaisten että valkoisten orpojen 
perhesuhteista ja  elinoloista. Punaisten per
heet olivat köyhiä, perheissä oli yleensä vä
hintään 3-4  alle 15-vuotiasta lasta. Perheen 
huoltajista ylivoimainen enemmistö oli kuu
lunut maaseudun työväestöön. Avuntarve oli 
suurinta punaisen Suomen alueella. Orpoja 
oli paljon isoissa kaupungeissa, mutta kuiten
kin ylivoimainen enemmistö orvoista eli maa
seudulla. Punaorpo-ongelma oli maaseutukun
tien ongelma. Vaikeaksi tilanteen teki se, että 
pienillä maaseutukunnilla oli vähiten rahaa ja  
halua punaorpojen avustamiseksi.4

Punaorvot ongelmana

Valtiovalta oli aktiivinen punaorpojen huol
lon organisoinnissa. Senaatti nimitti komitean 
toukokuun alussa suunnittelemaan avustus- 
periaatteita, mutta mietintö valmistui vasta 
keväällä 1919. Samoin senaatti myönsi en
simmäisen määrärahan, jonka avulla piti pe
rustaa vastaanottokoteja orvoiksi jääneille lap
sille. Huoltokomitea erotti aluksi punaisten ja 
valkoisten orpojen huollon. Valkoisten les
kien ja  orpojen avustaminen päätettiin järjes
tää eläkelain avulla, ja  huoltokomitean tehtä
väksi jäi vain punaorpojen huolto. Valkoisia 
orpoja kutsuttiin lainkuuliaisten kansalaisten 
lapsiksi. Sotaorpo-termi jäi käytännössä tar
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Kouvolan lastenkodin asukkaita -  joista osa punaorpoja -  vuonna 1921. Vasemmalla keskellä 
nukke sylissä Salme Vuorinen (ent. Kokkonen), hoitajan sylissä Eeva Kokkonen, takarivissä 
hoitajien keskellä Maire Kokkonen ja  vieressä Eino Kokkonen. Kuva: Kansan Arkisto.

koittamaan vain punaorpoja. Esimerkiksi so
siaalihallitus ja  sosiaaliministeriö käyttivät pel
kästään sotaorpo-termiä, vaikka käytännössä 
tarkoittivat vain punaorpoja.5

Sosiaalihallituksen köyhäinhoito-osasto ja 
kouluhallituksen lastensuojeluosasto kävivät 
keskenään vuoropuhelua, oliko punaorpojen 
huolto köyhäinhoidon vai lastensuojelun teh
tävä. Molempien keskusvirastojen aktiivisuus 
osoittaa, miten punaorpokysymyksessä tiivis
tyi heti alkuvaiheessa aineellisen avun ohella 
kasvatuksen merkitys. Punaorpoja oli ruokit
tava, mutta myös kasvatettava ja  suojeltava. 
Eri lehtien palstoilla kuten Köyhäinhoito- 
lehdessä ja  Kotimaa-lehdessä tehtiin vuonna 
1918 ylilyöntejä, kun punaisia naisia -  punai
sia äitejä syytettiin huonoiksi kasvattajiksi ja  
heidät leimattiin paitsi huonoiksi äideiksi myös 
huonoiksi ja  turmeltuneiksi naisiksi, joille ei 
voinut uskoa lasten kasvatusta.

Viranomaistoimien rinnalla yhdistykset,

järjestöt ja  yksityishenkilöt ryhtyivät avusta
maan orpoja. Eri paikkakunnilla syntyi erilai
sia pelastuspartioita ja  lehdissä julkaistiin ve
toomuksia orpojen auttamiseksi. Maassa oli 
vaikea elintarvikepula, joka kosketti erityi
sesti kaupunkeja. Ravinnon puute, vaatteiden 
puute ja  huonot asuinolot lisäsivät sairastu
misriskiä, kun espanjan tauti teki tuhoaan. 
Lehdissä kirjoitettiin paljon kerjäävistä lap
sista, joita liikkui erityisesti junissa. Lasten 
kuvattiin lähteneen liikkeelle Itä-Suomesta ja 
päätyneen esimerkiksi Pohjanmaalle. Kau
pungeissa lapset kulkivat ovelta ovelle ruo
kaa pyytämässä, osa äitien luvalla osa oma
toimisesti.

Punaorpojen huoltoja avustaminen jäsen
tyy kolmeen eri vaiheeseen, joissa myös toi
mijatahot vaihtelivat. Ensimmäisessä vaihees
sa toukokuusta 1918 vuoden 1919 alkupuo
lelle annettiin ensiapua ja  haettiin toiminta
linjoja. Toisessa vaiheessa 1919-1925 raken
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Kansan Arkisto.

nettiin valtiovallan rahoituksella huolto-orga
nisaatio ja  luotiin periaatteet. Kolmannessa 
vaiheessa vuodesta 1925 noin vuoteen 1935 
punaorpojen huolto vakiintui ja  muuttui tar
peettomaksi, mutta samalla vaikutti paljon 
Suomen lastensuojelutyön sisältöihin.6

Lasten pelastaminen

Kun huoltokomitea pohti vuoden 1919 ke
vääseen asti toimintaperiaatteita, tehtiin ken
tällä työtä. Kouluhallitus ja  sosiaalihallitus 
paikkasivat orpojen asian puolestapuhujaksi 
rouva Ester Hällströmin (vuodesta 1920 
Stählberg), joka kiersi ympäri Suomea selvit
tämässä orpojen olosuhteita. Naisyhdistykset 
ja  kristilliset järjestöt alkoivat tehdä avustus
työtä. Koko ajan oli myös muokattava maa
perää suotuisaksi orpojen asialle. Avustustyö
hön tarvittiin yksityishenkilöitä, joiden piti 
avata kukkaroidensa nyörit. Ensin oli kuiten
kin lapsille annettava anteeksi, heitä ei saanut 
syyttää isien teoista. Anteeksianto kulminoi

tui sosiaalihallituksen organisoimaan operaa
tioon, jossa Etelä- ja  Itä-Suomen orpoja läh
dettiin siirtämään Pohjanmaalle hyviin, val
koisiin koteihin. Siirto-operaatio suunniteltiin 
vuoden 1918 lopussa ja  sitä yritettiin aktiivi
sesti toteuttaa vuoden 1919 alussa. Pohjalai
set olivat valmiita antamaan lapsille anteeksi 
ja  olivat halukkaita ottamaan orpoja koteihin
sa, mutta operaatio ei onnistunut suunnitel
lussa laajuudessa. Punalesket olivat halutto
mia luopumaan lapsistaan ja  operaatio herätti 
sosialidemokraateissa ja  yleensä vasemmis
tossa jyrkkää vastustusta. Asiasta keskustel
tiin useita kertoja myös eduskunnassa. Käy
tännössä Pohjanmaalle lähetettiin täysorpoja.

Kristilliset yhdistykset kuten NNKY:n 
paikallisosastot ryhtyivät perustamaan lasten
koteja ja  vastaanottokoteja, kun sosiaalihalli
tuksesta tihkui tietoja, että perustamiskuluihin 
olisi mahdollista saada valtionavustusta. Yh
distykset erityisesti isoissa kaupungeissa pe
rustivat yhteisiä avustuskomiteoita, jotka ke
räyksillä ja  tilaisuuksien tuotoilla jakoivat en
siapua. Suomeen perustettiin yksityishenki
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löiden aloitteesta muutamia isoja laitoksia, 
joihin voitiin sijoittaa jopa satoja lapsia. Esi
merkiksi Turun Lausteelle perustettiin Oy 
Orpola Ab:n koti, jossa toimi 1920-luvulla 
lastenkodin lisäksi kansakoulu, sairaalaparan- 
tola ja  työpajoja, joissa orvoille opetettiin 
ammattioppia.7

Työväenliike avusti punaorpoja syyske
sästä 1918 lähtien. Helsinkiläiset sosialide
mokraatit perustivat elokuussa 1918 Suomen 
Työläisten Avustuskomitean, joka pääasiassa 
yritti koota varoja sodasta kärsineille perheil
le. Työläisten Avustuskomitean toiminta päät
tyi jo  helmikuussa 1920. Uusi työväenjärjes
töjen avustustoimikunta aloitti huhtikuussa 
1920 ja  siinä oli mukana 23 jäsenjärjestöä, 
muun muassa Suomen Ammattijärjestö, Suo
men Sosialidemokraattinen puolue sekä usei
ta ammattiyhdistyksiä. Vuodesta 1921 alkaen 
kommunistit ja  sosialistit viettivät punaorpo- 
päivää heinäkuussa ja  sosialidemokraatit tur
vattomien päivää syyskuussa. Turvattomien 
päivää vietettiin vuoteen 1926 asti.

Tampereella useat ammattiosastot alkoi
vat heti toimintansa uudelleen käynnistyttyä 
vuoden 1918 loppupuolella ja  vuoden 1919 
alussa koota avustuksia sodassa kuolleiden 
tai vankeina olevien jäsentensä perheille. Esi
merkiksi Tampereen metallityöntekijöiden 
ammattiosasto kirjasi sodan jälkeen tärkeim
mäksi tehtäväkseen sodassa kuolleiden ja 
vielä vankeina olevien jäsenten perheiden 
auttamisen. Osasto valitsi vuoden 1919 alus
sa avustuskomitean, jonka tehtävänä oli jär
jestää keräyksiä työpaikoilla viikoittain les
kien ja  orpojen hyväksi. Tampereen Jalkine- 
tehtaalaisten ammattiosasto n:o 16 kokosi 
neljän viikon ajan jäsentensä palkasta yhden 
prosentin vankien ja  perheiden hyväksi. Myös 
monet muut ammattiosastot perustivat toimi
kuntia ja  järjestivät iltamia leskien ja  orpojen 
hyväksi. Yleensä osastot pahoittelivat vuosi
kertomuksissaan, että kokoon saatu rahamää
rä oli pieni ja  perheiden hätä suuri.8

On itsestään selvää, että punaorvot herät
tivät keskustelua järjestäytyneiden työläis
naisten parissa. Tampereen työväenyhdistyk
sen naisosasto vastusti tamperelaisorpojen lä
hettämistä Pohjanmaalle ja  otti muutenkin

kantaa lastenkotien ja  lastenseimien puolesta. 
Tampereen naisosasto kanavoi vuodesta 1921 
orpojen avustukset Työväen Keskusjärjestö
jen avustuskomitean kautta. Tampereen yh
distys oli sitä mieltä, että punaorpojen avusta
minen kaiken kaikkiaan oli yhteiskunnan vel
vollisuus.9

Periaatteet täsmentyvät 
ja punaorpojen huolto vakiintuu

Punaorpojen valtion tukema huolto toteutet
tiin kunnallisena köyhäinhoitona kuitenkin 
valtion avustuksella. Valtio maksoi kunnille, 
yhdistyksille ja  järjestöille noin 50 prosenttia 
niistä kustannuksista, joita punaorvoille an
nettu köyhäinapu aiheutti. Kuntien piti hakea 
sosiaaliministeriöltä avustusta; samalla kun
tien piti esittää tilitykset avustamistaan or
voista ja  osoittaa, että punaorpojen huolto 
täytti valtionavun edellyttämät vaatimukset. 
Valkoisten leskien ja  orpojen eläkelaki sää
dettiin 28.4.1919. Eläkkeen suuruus riippui 
siitä, oliko perheenhuoltaja upseeri, aliupsee
ri vai miehistöön kuulunut. Punaisten perheet 
saivat avun köyhäinhoidon kautta. Valkoisel
la puolella eläke koski kaikkia, punaisten 
puolella apua saivat vain ne, jotka eivät muu
toin voineet tulla toimeen eli köyhät. Lisäksi 
valtio antoi avustuksia kunnille ja  yhdistyk
sille lastenkotien perustamis-ja ylläpitokului- 
hin, mikäli niissä hoidettiin punaorpoja. Edus
kunta myönsi vuosittain määrärahan puna- 
orpojen huollon kustannuksiin, ja  määrära
hasta päätettäessä käytiin vilkasta keskuste
lua leskien ja  orpojen olosuhteista. Vasem
miston kansanedustajat vaativat vuosittain 
myös punaleskien ottamista eläkelakien pii
riin. 10 Ylivoimainen enemmistö punaorvoista 
oli omassa kodissaan äitinsä hoidossa. Kui
tenkin sisällissodan seurauksena myös lasten 
laitoshoito yleistyi. Ennen sotaa Suomessa oli 
vain muutama kymmenen lastenkotia ja 
1920-luvun alussa niitä oli jo  189.“

1920- ja  1930-lukujen kuluessa tarvittava 
määräraha pieneni, kun orvoille karttui ikää. 
Kuitenkin punaorpojen huollossa kiinnitettiin 
huomio koulunkäyntiin ja  erityisesti ammat
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tikasvatukseen ja  samalla avustusikää koro
tettiin. Eri paikkakunnilla punaorpojen avus
tamiseen suhtauduttiin eri tavalla. Tampereel
la orvot siirtyivät lastensuojelulautakunnan 
toimialaan ja samalla avustuksen köyhäinhoi- 
dollinen luonne osittain hävisi. Pienillä paik
kakunnilla tilanne oli vaikeampi. Monet kun
nat olivat ylipäätään haluttomia hakemaan 
avustusta valtiolta, kun se merkitsi sosiaali
ministeriön suurempaa kontrollia paikkakun
nalla. Sotaorpojen huollon tarkastaja teki tar
kastusmatkoja kuntiin ja  yksityisiin perhei
siin saadakseen selville orpojen elinolosuh
teet.

luihin, punaorpolauluihin jäi surumielinen ja 
katkera sävy orvon elämästä. Sodan muista
minen vuonna 2008 toi aikaisempaa enem
män huomion myös naisten ja  lasten sotaan. 
Myös naisten ja  lasten elämässä sotaa käytiin 
useita vuosia sodan päättymisen jälkeen, kun 
punalesket lapsineen kamppailivat toimeentu
lovaikeuksissa. Pihoilla ja  kujilla kävivät pu
naiset ja  valkoiset taistelujaan sotaleikeissä. 
Seurakuntien papit kirjoittivat rippikoulua pi
täessään, että punaisten ja  valkoisten tappelu 
ulottuu joskus rippikoulun tunneille asti. 
Vuoden 1918 sisällissota oli monin tavoin 
myös lasten sota.

Lopuksi

Sisällissodan orpojen merkitystä vastaitse- 
näistyneen tasavallan yhteiskuntapolitiikassa 
kuvastaa hyvin, että vuonna 1923 ilmesty
neessä Valtiotieteiden käsikirjassa on haku
sanana Sotaorpojen huolto. Artikkelin on laa
tinut vuonna 1918 asetetun huoltokomitean 
puheenjohtaja Väinö Juusela. Hän kirjoittaa: 
Sotaorvoiksi on sanottu lapsia, jotka maail
mansodan aikuisten sotatoimien johdosta me
nettivät huoltajansa, s. o. isänsä tai äitinsä 
tai molemmat tai muun henkilön, jonka huo
lenpidossa he ovat olleet. Kun useat näistä 
lapsista ovat olleet vähävaraisia, ovat he toi
meen tullakseen tarvinneet yhteiskunnan apua. 
Juusela myös korostaa, että ainoastaan Suo
messa lasten huoltamiseksi valtiovalta ryhtyi 
erikoisiin toimenpiteisiin ja  se on tehty katso
matta siihen, ovatko heidän huoltajansa otta
neet osaa v. 1918 puhjenneeseen kapinaan 
vai eivätkö. Tosiasiassahan punaisten ja  val
koisten orpojen huolto eriytettiin ensimmäi
senä asiana huoltokomiteassa. Valtion osal
listumismuodon ratkaisi nimenomaan se, mil
lä puolella huoltaja oli ollut.

Punaorpous jäi syrjään ja  päättyi yhteis
kunnallisena ongelmana 1930-luvulla. Puna- 
orpous eli monissa työväenlauluissa (esimer
kiksi Punaorvon vala) ja  laulut palasivat elä
mään 1960-ja  1970-luvuilla juhlissa, muisto
merkkien paljastustilaisuuksissa ja  kun sisäl
lissotaa alettiin enemmän tutkia. Työväenlau-
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Elokuvatutkijat Jari Sedergren ja Onnimanni Liukkonen esittelevät artik
keleissaan sisällissodan ja sen lopputuloksen käsittelyä elokuvataiteen 
maailmassa -  niin dokumenttielokuvissa kuin näytelmäelokuvissakin. Vuosi 
1918 on saanut oman sijansa myös filmintekijöiden keskuudessa. Jukka Kuk
konen tarkastelee omassa artikkelissaan sisällissodan valokuvaperintöä.

Jari Sedergren
valt. tri, Helsingin yliopisto

Sisällissodan kuvat

Vuoden 1918 sisällissodan kuvat ovat lähes 
täysin voittajien historiaa. Edellytyksiä oli 
kyllä muullekin, sillä kuvauskalusto jäi pää
osin punaisten hallitsemille alueille, mutta 
mahdollisista filmausaktiviteeteista ei ole tietoa.

Venäläisten kuvaama uutisfdmi Krasnaja 
Finljandia (Punainen Suomi) on ainoa tun
nettu punaisten valtaamaa aluetta kuvaava 
elokuva. Se oli Kansanvalistuskomissariaatin 
elokuvakomitean tuotantoa Pietarista. Venä
läisen laivaston esittelystä Helsingissä kuva 
etenee punaisten päämajaan, nykyiseen valtio
neuvoston linnaan Senaatintorilla, ja  tarjoaa 
harvinaisen välähdyksen punaisten kansan
valtuuskuntaa johtaneesta Kullervo Manne
rista, "hänen lähimmistä apulaisistaan”, Hel
singin A-komppanian päälliköstä Aleksanteri 
Wastenista ja  vallankumoushallituksen sisä
asiain osaston toisesta johtajasta Adolf Tai
mesta.

Ennen Tampereelle siirtymistä elokuvassa 
välähtävät myös kuvat Suomen Pankin pu
naisista vartijoista ja  yhteydenpidosta kan
sanvaltuuskunnan ja  punakaartin pääesikun
nan välillä. Tampereen laitamilta siirrytään 
helmikuun tai maaliskuun taisteluiden aikoi
hin Vilppulaan ja  edelleen rintaman paikalli
selle komentopisteelle -  kysyä sopii ovatko 
kuvassa Hugo Salmela ja  Eino Rahja? -  min
kä jälkeen seurataan Mikko Kokon panssari
junaa toiminnassa. Kuviin tuodaan myös Vilp

pulassa aukealle lumiselle pellolle koottujen 
vangittujen valkoisten joukko. Lopuksi esi
tellään punaisten sairaanhoitojärjestelmää. 
"Yleinen sotilaskoulutus on lyhin työ ikuiseen 
rauhaan”, elokuva julistaa lopputeksteissä.

Sodan jälkeen useat ulkomaiset elokuva
yhtiöt, saksalaiset UFA ja  Oskar Messterin 
Messter-katsaus, Ruotsin Pathe Freres ja  ko
timaiset Lyyra ja  Bio-Filmi / Pallas tallensi
vat Mannerheimin ja  valkoisen armeijan saa
pumisen Helsinkiin. Vuoden 1918 filmitar- 
kastuksen 15:sta elokuvasta peräti kahdeksan 
liittyy sotaan.

Ensimmäisenä esityksiin ehti 26.4. tarkas
tettu Helsinki puhdistuksen jälkeen, jonka 
valmisti Hjalmar V. Pohjanheimon Lyyra Fil
mi. Ruotsalaisen David Femarderin ja  norja
laisen Rasmus Hallsethin Pohjoismaisen Bio
grafi Kompanian Kuvia pääkaupungista va
pautuspäivien jälkeen tarkastettiin seuraavana 
päivänä. Nämä kaupunkikuvat ovat hävinneet.

Ranskalaisen Pathe Freresin Ruotsissa toi
mineen sisarliikkeen yli varttitunnin mittai
nen Suomen parhaillaan käytävästä vapaus
taistelusta (Frän den pägäende frihetskam- 
pen i Finland, Ruotsi 1918) saapui tarkastuk
seen Suomeen 8.5., lähes kaksi kuukautta 
Ruotsin tarkastuksen jälkeen. Sama kuva-ai
nes tavataan elokuun lopussa 1919 doku- 
menttikoosteessa Kuvia Suomen vapaussodas
ta, maahantuojana ja  levittäjänä Erik Estlan-
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Valkoisten 
voitonparaati 
Helsingin 
Senaatintorilla 
16.5.1918. 
Kuvasssa 
P.E. Svinhufvud 
ja  C.G.E. Man
nerheim. Kuva: 
Kansan Arkisto.

derin Finlandia Film. Elokuvaa oli lyhennetty 
poistamalla siitä Ruotsissa kuvatut sankari- 
hautajaiset ja vapaaehtoisten vastaanottojuh- 
lallisuudet.

Elokuva alkaa, kun valkoisen armeijan 
ylipäällikkö, kenraali C. G. E. Mannerheim 
tarkastaa esikuntineen valkoisten päävartion 
Seinäjoen rautatieasemalla. Kuva siirtyy mars
si-ja ammuntaoppia saavaan talonpoikaisosas- 
toon ja  edelleen rintamalle ruotsalaisten va
paaehtoisten pariin. Välissä seurataan hetki 
Uudenmaan rakuunoiden koulutusta sotasaa- 
lishevosilla. Pohjoisella rintamalohkolla Ou
lussa filmatuksi tulivat tuleen ammutut venä- 
läiskasarmit ja  kaupungin 1280 punavankia 
sekä ruotsalaiset vapaaehtoiset. Matka jatkuu 
Pietarsaareen, jossa komendantti, Svea-tykis- 
törykmentin komentaja, kapteeni ja kreivi Fla- 
milton johtaa tykistökoulua: valkoisia kou
litaan sotasaalistykkien käyttöön. Isänmaalli
sen lauluesityksen jälkeen komendantti Appel
gren johtaa aseharjoituksia puistokadulla 
Zacharias Topeliuksen patsaan luona. Vaasan 
kasarmeihin suljettujen punavankien lisäksi 
kameran kohteena ovat soppaa noutavat ve
näläiset sotavangit. Vöyrin sotakoulun kuvis

sa aliupseerikokelaat harjoittelevat koneki
väärin käyttöä.

Idän rintamalta ainoa kuva on lyhyt vä
lähdys Varkauden valloituksessa tuhoutu
neista ja vahingoittuneista tehdasrakennuksis
ta. Paluu Seinäjoelle tuo esiin ratsuväen har
joitukset, joukot Seinäjoen asemalla, minkä 
jälkeen talonpoikaisosasto nähdään marssi-, 
konekivääri-ja paraatiharjoituksissa. Vangit
tujen venäläisten matruusien halonhakkaus- 
tuokion jälkeen elokuvan päättää sodassa 
kaatuneiden valkoisten surusaattue Vaasassa.

Pohjoismaisen Biografi Kompanian yh
den rullan (60 m) otos Kunniaparaadi Senaa
tintorilla leijona-lipun kohottamisen johdosta 
Suomenlinnan huipulle toukokuun 12 p:nä 
kertoo uutisfilmiä muistuttavasta elokuvante
on nopeudesta. Se ehti tarkastukseen kuudes
sa päivässä. Samana päivänä, 18.5., tarkastet
tiin myös Maximin täydellisenä säilynyt, 
ruotsalaisen Sven E. Svenssonin ohjaama ja 
kuvaama Suomen kansallinen sotajoukko (al
kuperäinen nimi Kenraali M annerheimin tu
lo Helsinkiin Suomen Kansalaisarmeijan kans
sa 16 p:vä toukokuuta 1918). Suojeluskun- 
taelokuva levitti sitä myöhemmin uusin ko
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pioin. Usein nähdyt, läheltä otetut kuvat Man
nerheimista ja  hänen lähimmistä upseereis
taan ratsun selässä sekä kadulla hattua heilut
tavasta Helsingin pormestari Haartmanista 
ovat yleensä tästä elokuvasta.

Pohjoismainen Biografi Kompania val
misti samana vuonna vielä kolme filmiä. En
simmäinen kuvasi 16.5. pidetyn paraatin Yli
päällikkö, kenraali Mannerheimin ja  nuoren 
voittoisan Suomen kansansotajoukon tulo 
Helsinkiin toukokuun 16 p:nä, jonka kuvasi 
Frans Ekebom, toinen Turun ja  Hangon nii
den valtauksen jälkeen, mihin liitettiin otok
sia saksalaisesta ”Möwe”-risteilijästä Hangon 
satamasta. Kolmas sai nimen Ruotsalainen 
prikaati. Mannerheim kiittää siinä ruotsalai
sia Helsingissä Kauppatorilla järjestetyssä ti
laisuudessa. Tapahtumiin liittyy myös paraati 
Rautatientorilla, minkä jälkeen ruotsalaiset 
saatellaan junalle rautatieasemalla. Se on toi
nen täydellisenä säilynyt sisällissotaan liitty
vä filmi. Toukokuun voitonparaatin ikuisti 
myös Lyyra kadonneessa filmissä Ylipäällik
kö, kreivi Mannerheimin ja  Suomen voittoi
san armeijan juhlallinen vastaanotto ja  pa 
raati Helsingissä 16 p. toukok. 1918. Kum
mankin Helsingin paraatia koskevan filmin 
tarkastus oli 21.5., joten elokuvat oli kehitetty 
ja  valmistettu Suomessa.

Elokuvateatteri Maxim, jolla oli hyvät yh
teydet Saksan elokuva-alaan, tarkastutti vuon
na 1918 kaksi elokuvaa: Ylipäällikkö kenraa
li Mannerheim kiittää ruotsalaista prikaatia 
ja  Saksin prinssi Henrikin käynti Suomessa. 
Saksassa säilynyt uutiskatsaus Messter Woche 
40 sisältää otokset Besuch Prinz Heinrichs 
von Saxen in Helsingfors (suom. Saksin 
prinssi Heinrichin vierailu Helsingissä) ja  An 
der Wasserfälle des Imatra (suom. Imatran 
kosken äärellä). Näin kadonneeksi luultu, Fil- 
mographica Fennicaankin mukaan laskettu 
elokuva paljastuu Suomi-aiheiseksi saksalai
seksi uutiskatsaukseksi.

Suomen sisällissotaa kuvaavista elokuvis
ta tärkeimpiin kuuluu saksalaisen Ufa-yhty- 
män Deutsche Hilfe fiir  Finnland (1918). 
Kenraali Riidiger von der Golzin johtama Itä
meren divisioona matkaa aluksi Kielistä Itä
meren yli Hankoon. Matka Helsinkiin kuva

taan taiten: rantautuminen 3.—4.4., joukkojen 
ja  materiaalin purkaminen laivasta, jalka- 
marssi varsin kuraisissa olosuhteissa halki 
kumpuilevien maastojen kohti Helsinkiä, mi
tä osalle joukosta helpotetaan resiinamat- 
kalla. Perillä odottavat taistelut.

Kaupunkisotaan kouluttautuneiden am
mattisotilaiden toteuttama Helsingin valtaus
12.-13.4 ikuistui, kun Ilmalan sääaseman 
valtaus ja  sitä seurannut Työväentalon ja  Kal
lion pommittaminen Ilmalasta kuvattiin. Hel
singin rautatieasemalla saksalaiset ohittavat 
ammusjunaa vartioidessaan laiturilla makaa
vat ammutut punaiset. Esplanadilla kuvataan 
ilmeisen lavastettua valkokaartilaisten puh- 
distusoperaatiota punaisten tarkka-ampujia 
vastaan, mitä seuraa vangiksi otetun punais
ten päämajan naistyöntekijän kuva. Mukaan 
on mahdutettu kaksi paraatia, ensin Helsingin 
suojeluskunnan marssi Pohjois-Esplanadia 
pitkin, sitten samaa reittiä kulkenut saksalais
ten sotilaiden paraati, jonka päätöstä seura
taan myös Senaatintorilla. Yleisö heiluttaa 
valkoisia nenäliinoja tervehdykseksi. Saksa
laisia johtanut kreivi van der Golz ja  isännät 
pitävät puheen. Lopussa sijan saavat yleisö 
kadulla, kun saksalaiset marssivat räntäsateen 
peittämällä Esplanadilla. Viimeinen kuva näyt
tää saksalaisen vartiosotilaan ratsun selässä.

Saksan armeijan valmistamo Bufa toi 
markkinoille myös kauniisti väritetyn eloku
van Wiederherstellung der Ordnung in Finn
land durch finnische Weisse garden und 
deutsche Truppen (Järjestyksen palauttami
nen Suomessa, 1918). Se kuvaa valkoisen 
Suomen ja  Saksan ystävyyttä, esittelee valko
kaartilaisten leirin, jossa mukana on myös 
naisia. Venäläisten aiemmin kuvaaman Kras- 
naja Finljandian tapaan keskeinen osa eloku
vasta kuvaa panssarijunan toimintaa sekä tar
joaa kuvastoa saadusta sotasaaliista Lahdes
sa. Kuva näyttää myös sammutustöitä "pu
naisten tuleen tuikkaamasta kasarmista” Rii
himäellä. Tuorein löytö Valkokaartilaisten 
koulutusta 1918 on väritetty, katkelmanomai- 
nen otos saksalaisten joukkojen harjoituksista 
Kaisaniemen puistossa Helsingissä ennen pa- 
raatikuvia.

Muuta vuoden 1918 sisällissotakuvastoa
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ei ole löytynyt. Muiston vaaliminen kuitenkin 
jatkui. Vaikka sisällissota oli ohi, elokuva piti 
yllä sen muistoa. Voittoisa valkoinen armeija 
säilyi tärkeimpänä dokumentaarisena kuvaus
kohteena.

Jatkossa sisällissodan muistojuhlat ja  eri
laiset sotilasparaatit tallennettiin tarkoin: suu
rella rahalla perustettu Suomen Biografi 
aloitti kuvaustoimintansa elokuvalla Suoje- 
luskuntaparaadi Helsingissä, joka ilmestyi 
tarkastukseen 17.3., vain vuorokausi paraatin 
jälkeen. Huhtikuussa yhtiö jatkoi nimikkeillä 
Tampereen valloituksen muistojuhla ja  Vuo- 
sijuhlallisuudet Helsingissä vapautuksen joh 
dosta, toukokuussa vuorossa olivat Suuri pa 
raati Helsingissä toukokuun 16 p:nä kenraali 
Mannerheimin johtaman armeijan pääkau
punkiin marssimisen vuosipäivän johdosta ja 
Suojeluskunnan kevätjuhlasta Helsingissä 
17/5 1919 sekä elokuussa Kenraali Manner
heimin vastaanotto H:gissä 16.8. Sen sijaan 
Lyyra Filmin dokumentoiva filmaustoiminta 
oli huvennut olemattomiin, lukuun ottamatta 
huhtikuussa 1919 valmistunutta elokuvaa Suo
men vapausmarssi, Jääkärien marssi.

Pallakseksi joulukuussa 1918 muuttunut 
Bio-Film valmisti 1919 yhden Mannerheim- 
elokuvan: Valtionhoitaja Mannerheimin pa 
luu Helsinkiin 22/2. Pallas-nimellä valmistui 
1919 kaikkiaan kuusi elokuvaa. Filmille tal
lentui maaliskuinen Suojeluskunnan paraati 
Helsingissä, missä kuvattiin myös Huhtikuun
13. päivän paraati, Tampereen paraati ja  
kahdessa osassa tarkastettu Helsingin touko
kuun paraati. Elokuvat olivat suomalaista te
koa, sillä kaikkien näiden markkinoille saat
tamiseen kului aikaa enimmillään kaksi päi
vää. Paraatielokuvista tuli 1920-luvulla vuo
sittainen vakiokuvauskohde.

1930-luvulta lähtien sisällissodan viit
taukset dokumenttielokuvassa eriytyvät kol
meen päälinjaan, ensiksi vuosijuhlaparaatei- 
hin, toiseksi jääkäreiden muiston vaalimiseen, 
jossa 1930-luvun puolivälistä jatkosotaan rau- 
taristin rinnalle nousee korostetusti hakaristi 
ja  kolmanneksi niihin Mannerheim-eloku- 
viin, jossa hänet esitetään valkoisen armeijan 
johtajana ja  vapaussodan sankarina. Hävin
neen osapuolen näkemyksiä ei elokuvista en
nen toisen maailmansodan loppua löydy.

Onnimanni Liukkonen
fil.maist., Helsinki

Vuosi 1918 suomalaisessa 
fiktioelokuvassa
Elokuvallinen historia on Suomessa ollut 
kansallisvaltion ideologista rakennustyötä. 
Suurin osa suomalaisista historiallisista elo
kuvista on valmistettu studiokaudella 1930- 
luvulta 1950-luvun lopulle. Elokuvien välit
tämä kuva maamme historiasta on siis suurel
ta osin sotaa edeltävän, sodanaikaisen ja 
jälleenrakennusajan tuotetta.

Aiheiltaan nämä elokuvat ovat liikkuneet 
hyvin pitkälti perinteisen historiankäsityksen 
korostamissa taitekohdissa. Sotien ja  muiden 
kansakunnan kohtaamien konfliktien kuvaa
minen on katsottu keskeiseksi. Viimeinen 
suomalaisen elokuvan käsittelemä taitekohta 
on ollut sota-aika jälkimaininkeineen. Talvi- 
ja  jatkosodan kuvauksia on enemmän kuin
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Täällä Pohjantähden alla -elokuvaan kuvataan punaisten antautumista Fellmanin pelloilla. 
Keskellä ohjaaja Edvin Laine. Kuva: Työväen Arkisto.

esityksiä mistään muusta konfliktista. Vuo
den 1918 tapahtumiin on kuitenkin kajottu 
vain harvoin ja  silloinkin yleensä kaukaa 
kiertäen. Syykin on selkeä.

Kansallinen sotaelokuva on tyypillisesti 
tietyn voittamaan kykenevän -  ja  sen myötä 
elinkykyisen -  kansakunnan sankarillisuuden 
glorifiointia tai edistämistä. Samalla nämä 
elokuvat tarjoavat ratkaisumalleja eri ryhmien 
ja  erilaisten asenteiden välisiin kulttuurinsi- 
säisiin jännitteisiin vähättelemällä, lieventä
mällä tai suoranaisesti häivyttämällä sisäisiä 
ristiriitoja ja suuntaamalla ne ulkopuoliseen 
viholliseen. Näin on voitu korostaa kansakun
nan yhtenäisyyttä.

Vuoden 1918 tapahtumien mahduttami
nen tähän kontekstiin tuntuu jo lähtökohtai
sesti mahdottomalta. Kansalaissota herättää

aina ajatuksen maan epäyhtenäisyydestä ja 
luokkien erilaisista eduista. Tuotantoyhtiöiden 
kannatti välttää loukkaamasta mitään kansan
osaa jo  puhtaasti taloudellisista syistä.

Sisällissodan pysäyttämä elokuvatuotanto 
käynnistyi uudelleen 1920-luvun taitteessa. 
Kirjailijana paremmin tunnettu Teuvo Pakka
la kuvasi kansalaissotaa tuoreeltaan vuonna 
1921 elokuvassa Sotapolulla. Pakkalan filmi 
juhli räikeästi voittajien arvomaailmaa. Pian 
vastakkainasettelua kuitenkin lievennettiin. 
Kalle Kaarnan Miekan terällä (1928) pyrki ot
tamaan huomioon myös hävinneen osapuolen. 
1920- ja 1930-lukujen elokuvat käsittelivätkin 
sisällissotaa pääsääntöisesti jonkinlaisella pie- 
teetillä, ja samalla niissä onnistuttiin mielen
kiintoisesti tukahduttamaan kansalliset ristirii
dat paikantamalla vihollinen muualle.

37



TYÖVÄENTUTKIMUS 2008

Esimerkiksi Risto Orkon Jääkärin mor- 
siamessa (1938) jääkäripataljoona seikkaili 
lähinnä Saksassa ja  Baltiassa romanttisen 
juonen siivittämänä. Lopussa on kuitenkin 
jakso, joka esittää ratsujääkärit suomalaisella 
taistelutantereella. Kuvista ei kuitenkaan elo
kuvan sankareita erotu. Jääkärimarssi ja  risti- 
kuvassa näkyvä jääkärilippu kuitenkin kerto
vat, mistä on kysymys. Vihollistakaan ei ku
vissa näy. Suomea vapautetaan, mutta kenel
tä? Spektaakkeli lähinnä pyrkii unohtamaan 
kansalliset ristiriidat. Vaikka voittajien arvo
maailman puolesta liputetaankin, se esitetään 
ongelmattomana koko Suomen kansan arvo
maailmana.

Myöhemmät sisällissotakuvaukset voidaan 
nähdä kommentteina kaksi- ja  kolmikymmen
lukujen elokuvalliselle historiankirjoitukselle. 
Esimerkiksi elokuvat Silja -  nuorena nukku
nut (1956), 1918 -  mies ja  hänen omatunton
sa (1957), Mommilan veriteot (1973), Tuli- 
pää (1980) ja  Lunastus (1997) kuvaavat vä- 
liinputoajayksilöitä, jotka eivät oikein kuulu 
mihinkään yhteiskuntaluokkaan. Tällaisen mi
litarismin vastadiskurssin avulla on voitu esit
tää pasifistis-moralistisia näkemyksiä, joissa 
on korostettu sodan mielettömyyttä ja  sitä, et
tei ongelmia voida ratkaista väkivallalla. Sa
malla on voitu tavallaan olla puolueettomia, 
kun sota kokonaisuutena on nähty yksilöiden 
vaikutusmahdollisuuksien yläpuolella oleva
na kohtalonomaisena hirviönä. Astetta rävä- 
kämpään yksilökokemukseen törmätään Tero 
Jartin Aapossa (1994), jossa yksinkertainen 
renki humaltuu asetelman päälaelleen käänty
misestä. Aapo ei jää sivustakatsojaksi, vaan 
on väkivallan keskiössä tylyyn loppuun asti.

Vuoden 1918 taisteluita ei ole juurikaan 
suomalaisessa elokuvassa esitetty. Edvin Lai
neen Täällä Pohjantähden alla (1968) lienee 
ainoa elokuva, joka hakee kansalaissotaan 
laajempaa perspektiiviä ja  yhteiskunnallista 
taustaa. Väinö Linnan alkuperäisteos pyrkii 
ymmärtämään henkilöitään esittelemällä sekä 
torppareiden että talonpoikien ja  kirkkoher
ran motiiveja. Kertoja on hyvin kaikkitietävä, 
ja  painottaa välillä lähes holhoavasti, että 
henkilöt eivät pysty ajatuksissaan irtautumaan 
luokkataustastaan, eivätkä ymmärtämään ta

pahtumien kokonaisuuksia. Elokuvan henki
löitä holhotaan ehkä vähemmän, mutta tapah
tumia sitäkin enemmän. Matti Kassilan kerto
jan ääni selittää yhteiskuntaluokkien motiive
ja  ja  esittää tekojen moraaliarvioita ehdotto
maan, isälliseen tasapuolisuuteen tähdäten. 
Elokuva on uranuurtava pyrkiessään syntee
siin, eli näkemään sekä eri yhteiskuntaluokki
en väliset ristiriidat, että yksilöiden kokemus
ten ja  poliittisen kokonaisuuden välisen yh
teensopimattomuuden .

Vuonna 2008 on ilmestynyt kaksi vuoden 
1918 tapahtumista ammentavaa elokuvaa. 
Lauri Törhösen ohjaama Raja 1918 keskittyy 
taisteluiden jälkeiseen aikaan, kun nuoren 
kansakunnan hallintoa ryhdytään rakenta
maan. Pienen rajakylän yhteisössä vastak
kainasettelu elää niin perheiden sisällä, kuin 
Rajajoen molemmin puolin. Nuoren, ruotsin
kielisen upseerin tehtävä rajanvetäjänä alkaa 
vaikuttaa yhä absurdimmalta. Aku Louhimie- 
hen Käskyssä taas valkoinen rivisotilas lähtee 
saattamaan punaista naissotilasta kenttäoi- 
keuden eteen. Yksilökokemus tuntuisi siis yhä 
olevan se tapa jolla vaikeaa kansallista aihet
ta lähestytään.

Lähteet:

Laine, Kimmo: Kenen sota? Suomalainen elokuva 
konfliktien kuvaajana. Filmihullu 3/1990.

Salmi, Hannu: Tanssi yli historian. Tutkielmia suo
malaisesta elokuvasta. Turku 1999.

Sedergren, Jari: Elokuva, sota ja  etnisyys. -  Kriisi, 
kritiikki, konsensus. Elokuva ja  suomalainen yh
teiskunta. Hannu Salmi (toim.) Turku 1999.

Sedergren, Jari: ”Sotateema suomalaisessa elokuvas
sa.” Ennen ja  Nyt, Historian tietosanomat, 3/2002, 
<http://www.ennenjanyt.net/3-02/sotaelokuva.htm>. 
6.9.2007.
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Jukka Kukkonen
tait. maist., Helsinki

Punakaartilaiskuvaamot 
sisällissodan valokuvaperinteessä

Sisällissodan lyhyeltä puolen vuoden ajalta 
on säilynyt yllättävän paljon valokuva-aineis
toa. Valtaosa siitä on otettu valokuvaamoissa 
välittömästi rintamien takana tai kauempana 
joukkojen järjestäytymis- ja  tukialueilla. Sen 
sijaan dokumentaarista itse sodankäynnin ku
vaamista harjoitettiin satunnaisemmin ja  yleen
sä vain valkoisten puolella. Suomalaisten jou
koissa ei toiminut varsinaisia sotakuvaajia ku
ten saksalaisen Itämeren divisioonan BUFA- 
organisaatiossa. Meillä lehtikuvaajien ensim
mäinen polvi oli vasta eriytymässä ateljeeku- 
vaajien ja  kameraseurojen herrasmiesten jou
kosta.

Vuoden 1918 henkilökuvista

Sekä punaisten että valkoisten arkistoissa val
litseva kuvatyyppi esittää yksittäisiä miehiä 
ja  pieniä 2-A hengen ryhmiä valokuva-atel- 
jeissa taustoinaan, ns. fondina, usein eksootti
selta vaikuttavia keskieurooppalaisia luonto- 
näkymiä. Useimpien ennen kevättalvea 1918 
kuvattujen ulkonäöstä yhtä vähän kuin ve
dosten ulkoisista ominaisuuksista on vaikea 
tehdä päätelmiä, kummallako puolella rinta
maa valokuvaaja on toiminut. Epävarmuutta 
lisäävät aikakauden valokuvatekniikan ja  käy
tössä olevien materiaalien puutteet.

Monet tunnetuista kuvaajista eivät vali
koineet asiakkaitaan: samalla tuolilla istuivat 
niin punaiset kuin valkoiset. Porissa luotettiin 
John Englundiin, Tumssa ja  Tampereella Aug. 
Schuffertin ateljeihin, Lahdessa V. A. Rautel- 
lin Lootukseen, Helsingissä Tyyne Böökiin.

Hämeenlinnan Uusi Valokuvaamo kuvasi en
sin venäläisvaruskunnan sotilaita, sitten pu
nakaartilaisia ja  lopulta valkokaartia kaikki 
saman yliromanttisen puutarhafondin edessä. 
Toki valokuvaajien oma orientoituminen, 
maine ja  hinnoittelu ohjasi ja  rajasi asiakas
kuntaa niin, ettei punaisin tunnuksin astuttu 
Helsingissä Esplanadien ja  Kluuvin yläluok
kaisiin ateljeihin. Kuopiossa Barsokevitschin 
laajasta negatiivikokoelmasta ei löydy ainut
takaan punakaartin aseenkantajaa.

Vuosikymmenet kuvaamoiden pääartik
keleina myydyt ns. käyntikorttikuvat alkoivat 
vaihtua 1910-luvulla hiukan suurempiin ne- 
gatiiveihin perustuviin postikorttikoon tuot
teisiin. Näitä kuvia ei yleensä pohjustettu kar
tongeille eikä niihin siten painettu valmiiksi 
tietoa valokuvaajasta osoitteineen. Siksi val
taosa sota-ajan kuvista on jäänyt vaille ku
vaaja- ja  paikkatietoja, mahdollistaen samalla 
tarkoitushakuiset virhetulkinnat ja  spekulaa
tiot.

Käyntikorttikuvia myytiin kuvatuille yleen
sä puolen tusinan erissä. Uudet kuvakortit 
voitiin jättää vaivattomasti suoraan postin toi
mitettaviksi, siten ne vastasivat uuden liikku
van sukupolven ja  poikkeusolojen yhteyden
pidon tarpeisiin. Postikorttikuvat toimivat 
omalla tavallaan visiittikorttikuvien tapaan 
sosiaalisten suhteiden ylläpitäjinä ja  siltoina 
"täältä jostakin”. Koteihin kaartilaiskuvia jäi 
yleensä yksittäiskappaleina, joiden kautta säi
lytettiin ja  uusinnettiin perheen ja  suvun yh
teisiä kokemuksia. Valtiollisen poliisin teke
mät kotietsinnät verottivat kuvamuistoista jo 
heti alkuun osansa.
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Sisällissodan aikana valokuvaamoissa esiinnyttiin aseiden kanssa. Poliisin toimesta kuvaan on 
lisätty teksti ”Punikki ” vihollisen tunnistamiseksi. Kuva: Kansan Arkisto.

”Punikkikuvaamoita”

Valokuvaamoiden omien osin vaillinaisten 
arkistokokonaisuuksien avulla voidaan tule
vaisuudessa lähestyä sisällissotaa uusin tutki
muskysymyksin. Huomattavin aineisto vuo
den 1918 valokuvien tutkimukseen on, tässä 
paradoksien maassa, syntynyt poliittista kont
rollia harjoittavien viranomaisten toimesta ja  
rippeet niistä ovat edelleen hajallaan vailla 
luetteloita. Tämä tulee asettamaan tutkijoille 
omat lähdekritiikkiin liittyvät ongelmansa.

Suurimmat punakaartilaiskuvien kokoel
mat perustuvat pääosin sotilaiden ja  poliisien 
tekemiin kuvaamoiden ratsioihin. Valkoisen 
armeijan yleisesikunnan III osaston etsivien 
toimista on jäänyt tuloksia mm. Kansallisar
kistossa säilytettävään Vapaussota-arkistoon 
(VapSa XII 821, 824, 825; XIV 844) ja  Sota

museon säilyttämään alunperin Sota-arkistos
ta siirrettyyn punakaartilaiskokoelmaan. Säi
lyneiltä kotietsinnän korteilta käy ilmi, mihin 
etsivien tuli työssään keskittyä: ensimmäisek
si haetaan aseet ja  ampumatarpeet, toiseksi 
asiakirjat ja  kolmanneksi valokuvat. Poliisille 
valokuvat olivat käytännöllisiä tunnistuksen 
ja  kontrollin välineitä, joista 1919 perustettu 
Etsivä keskuspoliisi perusti kymmenosaisen 
lähes 8000 valokuvan albumisarjan "Suoma
laiset” (Kansallisarkisto, EK-Valpo I). Albu
mien pohjakuvastona on käytetty yksityisten 
kotietsintöjen lisäksi mm. Lappeenrannan ja 
Nummen-Lohjan tienoilla toimineiden edel
leen tuntemattomien kuvaamoiden tuotantoa. 
Pääosan muodostavat kuitenkin EK:n oman 
valokuvaustyön tulokset. Myöhemmin punai
nen Valpo irrotti EK:n kokoelmasta vielä 
tuntemattomin perustein vuoden 1918 henki -
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lökuvastoa SKP:n luokkasodan tutkijakunnan 
käyttöön. Tästä muodostui näkyvä osa Kan
san Arkiston punakaartilaiskokoelmaa.

Huomattava osa III osaston kokoamasta 
kuvastosta näyttää jääneen Sota-arkiston hal
tuun ja  edelleen Sotamuseoon, osin se on 
myös sekoittunut yksityisiin ja  muihin pie
nempiin kokoelmiin. Tampereelta on nou
dettu nippuja Valokuvaamo Tähden ottamia 
punakaartilaiskuvia, Lahdesta ovat peräisin 
ilmeisesti ateljee Lootuksessa kuvatut Lovii
san ratavarren pyssymiehet, Viipurista Valo
kuvaamo Kalevassa usein väritetyt naiskaar
tilaiset ja  Stromerin romanttiset rantafondit. 
Useimmat kuvaamoiden haltijat näyttävät ja t
kaneen sodan jälkeen työtään ilman sen kum
mempia seurauksia. Viipurin juutalainen Si
mon Stromer lienee ainoa tähän mennessä 
tiedetty valokuvaaja, joka joutui vangituksi 
kaartilaisten kuvaustyön takia ja  sai odottaa 
poliittisesti epäluotettavaksi leimattuna Suo
men kansalaisuutta vuosikymmenet.

Helsingin Siltasaaressa 1917-1918 toimi
neen kokonaisen valokuvaamoiden ryppään 
kohtaloita kannattaa seurata lähempää. Peili- 
valokuvaamon ja  Martikaisen kuvaamon toi
minta Työväentalon ja  Työmiehen toimituk
sen naapurissa ovat selvittämättä. Kahden 
muun ateljeen vaiheet peilaavat niitä kahta 
peruslinjaa, joiden kohteeksi valokuvaajat 
punaisilla paikkakunnilla viranomaisten ta
holta joutuivat. Valkoiseksi tiedetty Tyyne 
Böök ei välttänyt hänkään kuvien takavarik
koa, vaikka saikin jatkaa toimintaansa Silta
saarenkadulla. Böökin ikkunasta kuvattiin 
Siltasaaren antautuminen saksalaisille. Böö
kin ateljeen vastapäätä Siltasaarenkatu 5:ssä 
toimi Valokuvausliike Ideal, jonka omistaja 
Stepan Nikandroff joutui myymään liikkeen
sä keväällä 1918 ja  poistumaan maasta sama
na syksynä. Teille tietymättömille hukkuivat 
kuvaamon kuvalliset asiakasrekisterit. Martti 
Ahdin 1975 tekemä kellarilöytö roihuvuore- 
laisesta kerrostalosta toi vihkot uudelleen 
esiin. Idealin tapaukseen tiivistyy vuoden 
1918 valokuvien kohtalot: miten kuvia kerät
tiin ja  kätkettiin, miten ne unohdettiin ja  mi
ten ne alkavat uudelleen puhutella.

Punaisten keskisen rintaman päällikkö Väinö 
Pohjankoski suksilla kesäisessä ateljeemaise- 
massa, johon lumi on luotu peitevärillä. Si
säistynyt haaveellinen katse lienee tarkoitettu 
kotiväelle. Kuva: Kansan Arkisto.

Tekstin aineistona ovat punakaartilaisku- 
vien kokoelmat Kansallisarkistossa, Sotamu
seossa, Kansan Arkistossa, Työväen Arkis
tossa, Otavan kuva-arkistossa ja  eri maakun
tamuseoissa. Tarkemmat viitteet ja  lähteet si
sältyvät kirjoittajan artikkeliin ja  kuvaessee- 
seen julkaisussa Punamustavalkea, 1918 ku
vat (toim. Jukka Kukkonen ja  Elina Heikka). 
Avain ja  Suomen valokuvataiteen museo 2008.

Näyttely Punamustavalkea 1918 Suomen 
valokuvataiteen museossa 5.9.2008-6.1.2009 
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G, 00180 
Helsinki.
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Sisällissodalla oli omat syynsä ja seurauksensa. Kolme tutkijaa esittää 
seuraavassa omat tulkintansa. Folkloristikko Andreas McKeough hahmot
taa muistelmalähteisiin nojaten muun muassa sodan osapuolten yhteis- 
kuntakokemuksia niiden kevään 1918 aikaisia valintoja selittävinä tekijöi
nä. Historiantutkijat dosentti Martti Häikiö ja professori Pauli Kettunen 
tarkastelevat sodan yhteiskunnallisia merkityksiä. Häikiö esittää oman 
kantansa sodan lopputuloksen vaikutuksista ja kirjoittaa: "Vasta kun ka
pina oli kukistettu, varmistui kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestyksen ja 
uudistustyön jatkuminen Suomessa." Hän ilmentää omaa näkemystään 
myös lyhyillä arvioilla tutkijoiden uusimmista sisällissotateoksista. Eri
tyistä huomiota Häikiö kiinnittää sosialidemokraattien piirissä esille tuo
tuihin tulkintoihin. Kettunen puolestaan tarkastelee syvällisesti sisällisso
taa kansallisena traumana ja sen suhdetta historiantutkimukseen. Hän 
kirjoittaa: "On kyseenalaista arvottaa sisällissodan osapuolia ja tulosta 
kontrafaktuaalisella päättelyllä, jossa punaisten voiton seurauksia arvioi
taessa pidetään samalla selvänä, että valkoisten voittaessa kaikki muukin 
oli tapahtuva niin kuin tapahtui." Lisäksi Kettunen laajentaa näkökulmaa 
ylipäänsä yhteiskunnan kipupisteiden merkitykseen menneisyyden hah
mottamisessa.

Andreas McKeough
fil. maist., Helsinki

"Kumpain valtakunnassa 
on parempi elää"
Tämä artikkeli pohjautuu Helsingin yliopis
ton folkloristiikan oppiaineeseen kirjoitta
maani pro gradu -tutkielmaan Kaksi valtakun
taa -  vuoden 1918 sodan kulttuurisen taustan 
tarkastelua muistitiedon valossa (2008). Hah- 
mottelin siinä Suomessa vuonna 1918 sodi
tun sisällisotaluonteisen sodan kontekstissa 
sosiaalisten olosuhteiden, kulttuuristen ja  kol
lektiivisten diskurssien sekä yksilöiden ajat
telun ja  toiminnan välisiä suhteita. Aineistoni 
koostui sodan molempien osapuolten toimi
joiden sodanaikaisista päiväkirjoista, pian so

dan jälkeen laadituista muistelmista sekä kir
jeistä.

Luokkayhteiskuntakokemus 
ja kansallinen yhteiskuntakokemus

Tutkielmani punaisena lankana toimivassa 
viitekehyksessä lähdin liikkeelle siitä oletuk
sesta, että eriävät sosiaaliset olot ovat synnyt
täneet yhteiskunnan sosiaalisille kerrostumil
le erilaisia kokemuksia yhteiskunnasta, sen
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rakenteesta ja  funktionaalisista piirteistä. Tä
mä korostui 1900-luvun alun hierarkkisessa, 
poliittisesti ja  diskursiivisesti dynaamisessa 
yhteiskuntatilanteessa. Osin tutkimuskirjalli
suuteen ja  empiriaan pohjaten sekä osin hy- 
poteettisesti esitin, että sodan punaista osa
puolta yhdisti kollektiivisen köyhyyskoke- 
muksen ja  sosialismin diskursseihin pohjau
tuva luokkayhteiskuntakokemus. Sodan val
koista osapuolta puolestaan yhdisti sääty-yh- 
teiskunta-ajatteluun ja  fennomaniaan liitty
viin diskursseihin pohjautuva kansallinen yh- 
teiskuntakokemus. Keskeisin tutkimuskysy- 
mykseni oli se, missä määrin nämä kaksi eri
ävää yhteiskuntakokemusta vaikuttivat niiden 
diskurssien muotoon ja  sisältöön, jotka ovat 
nähtävissä sodan kulttuurisina taustatekijöinä.

Luokkayhteiskuntakokemuksen keskeinen 
sisältö oli köyhälistön ja  paremmin toimeen
tulevien välinen dikotomia. Omaa ryhmää 
yhdistävä tekijä oli köyhyyden ja  raskaan 
työn kokeminen. Tämän ajattelumallin kol
lektiivinen luonne ja  merkitys korostuivat 
1900-luvun alussa; aikana, jolloin yhteiskun
nan alarakenteiden parissa tapahtui laaja siir
tymä köyhyyden ja  huono-osaisuuden hyväk
syvästä ajattelutavasta näitä tekijöitä kyseen
alaistavaan ajattelutapaan.1 Esimerkkinä nuo
ren porilaisen naiskertojan päiväkiijamerkintä:

Oi miten ikäviä kuuluu, vaan jos se on 
totta ja  tapahtuu, niin silloin on työväellä 
sanoin kuvaamaton kauhia elämä edessä. 
En kiroa luojaa, en kiroa en, vaan mä ki
roan kohtaloa, minä kiroan valtoja tyran
nien. Oi elämä, sinä olet pelkkä helvetti, 
jos vain tuonela on köyhällä kansalla kur
jempi olo kuin maanpäällä, niin minä ki
roan luojaakin. Mitä tarvitsee luoja toisel
le ihmiselle suuria kalleuksia antaa, toinen 
raukka ei saa leipäpalaakaan suuhunsa, 
onko tuo luojan tahto.2

Valkoista osapuolta näytti yhdistävän kansal
lisen kulttuurin merkityksen korostaminen ja 
siihen liittyvä nationalistinen sekä uskonnol
linen retoriikka. Yhteiskunnan rakennetta ja  
sen muutoksia tarkasteltiin kulttuurin ja  kan
sakunnan merkityksien korostamisen kautta.

Punaisen hallinnon asiamies Helsin
gistä. Kuva: Työväen Arkisto.

Tällaisessa nationalismissa kansakuntaan kuu
luminen nähtiin kohtalona, joka edeltää muita 
etu- ja  hyötypohdintoja.3 Hyvä esimerkki on 
nähtävissä nuorille valkoisille rintamamiehil
le lähetetyssä kirjeessä:

Toivon, ettette ole lähteneet taisteluun 
ajattelemattomuudesta tai seikkailunhalus
ta, vaan vakaassa pyrkimyksessä palvella 
isänmaatamme vaaran hetkenä. Jumala siu
natkoon teitä siinä aikomuksessa ja  anta
koon ne ruumin ja  sielun voimat, mitä sii
nä taistelussa tarvitaan! Älkää lähtekö 
taisteluun kostomielessä, sillä se mieli kos
taa takaisin, vaan taistelkaa ainoastaan oi
keuden, totuuden ja  tosivapauden puoles
ta, sillä silloin taistelette samalla Jumalan 
ja  Hänen valtakuntansa puolesta.4

Nämä yhteiskuntakokemukset edustivat toi
siinsa nähden monilta osin ääripäitä. Ajan ko
keneet olivat vaihtelevassa määrin niihin si
toutuneita sekä saattoivat sisällyttää ajatte
luunsa elementtejä molemmista. Sosiaalisten
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Nuori valkoinen rintamamies. Kuva ar
tikkelin kirjoittajan hallussa.

verkostojen merkitys on huomattava. Esimer
kiksi sortavalalaisen kertojan on aluksi vai
keata päättää kumman sotaosapuolen valita, 
ennen kuin kihlattunsa ja  ilmeisesti kouluto
vereidensa vaikutuksesta päätyy valkoisiin:

Olen minäkin ajatellut monesti sotilaaksi 
rupeamista, mutta en ole tullut selvyyteen. 
Se on näet hyvin vaikea asia. Tämä on 
kansallissota. Veli tulee veljeä vastaan. Jos 
olisi ulkonaista vihollista vastaan men
tävä, niin menisin palavalla innolla. Mutta 
kun tämä sota tulkitaan niin monella ta
valla. -  Olen täydellisesti Suojeluskunnan 
kannalla ulkonaisen vihollisen ajamisen 
nähden. Mutta esim. setä on aivan Suo- 
jelusk. vastaan. Meillä on ollut monta ker
taa ankaria väittelyjä kummankin oikeute
tusta olemassaolosta, mutta hän on aivan 
vastakohta. Olen sen takia saanut taistella 
itseni kanssa monta taistelua. Ehkäpä tä
mäkin kaikki vielä selviää meille kaikil
le .-5

Maailmankatsomus ja mentaliteetti, 
ajattelua ohjaavat voimat

Selvittääkseni sen, missä määrin esitelty vii
tekehys liittyi osapuolille ominaisten kulttuu
risten ja  kollektiivisten diskurssien sisältöön, 
erittelin aineistoista kertojien maailmankatso
muksista ja  mentaliteeteista kieliviä ilmaisuja 
ja  analysoin niitä. Hahmottelin niitä kulttuuri
sia muotoja ja  prosesseja, joiden avulla kerto
jat ilmaisivat itseään subjektiivisesti histori
assa.6 Oletin, että nämä ilmaukset antavat ku
van kertojien mentaalisten syvärakenteiden 
orientaatioista, ja  että niiden kautta voin re
konstruoida niihin vaikuttaneiden diskurssien 
piirteitä. Pyrin siis abstrahoimaan muistitie
dosta mentaalisia, kulttuurisia malleja.7 Siksi 
mallensin ja  teoretisoin gradussani näitä kah
ta tutkielmani kannalta keskeistä käsitettä eli 
'maailmankatsomusta’ ja  'mentaliteettia’.

Näen nämä keskenään vuorovaikutuksel
liset mentaaliset syvärakenteet ajattelua ja  
toimintaa ohjaavina ajatusmallivarantoina. 
Ne muodostuvat ja  täydentyvät yksilön altis
tuessa arkisille ja  ideologis-normatiivisille 
diskursseille. Juha Mannisen mukaan jokai
sella ihmisellä on maailmankuva, eräänlainen 
automaattinen, joskin yksilöllinen käsitys ym
päröivästä maailmasta, sen rakenteesta ja  syn
nystä.8 Maailmankatsomus taasen vaati halti
jaltaan aktiivista pohdintaa.9 Mentaliteetti on 
tieteellisissä diskursseissa yleisimmin tulkittu 
eri ihmisryhmien henkiseksi kapasiteetiksi, 
kollektiiviseksi mielenlaaduksi ja  ajattelun 
suhteeksi olemiseen.10

Näen maailmankatsomuksen mentaalise
na syvärakenteena, joka on kytköksissä ide
ologisiin järjestelmiin. Mentaliteettia määrit
televät diskurssit ovat puolestaan arkisempia: 
ne liittyvät esimerkiksi paikallisiin ja  työym- 
päristöllisiin ajattelu- ja  puhetapoihin. Mo
lempia syvärakenteita orientoivat myös yksi
lölliset mentaaliset erityispiirteet sekä elä
mänkulut. Suuri vaikutus on aikuistumisiän 
kokemuksilla, jolloin ympärillä oleva painuu 
vahvasti m ieleen.'1
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Joitakin valkoisia, joitakin punaisia

Kuten viitekehyksessä oletin aineistoni val
koisia kertojia yhdisti, yhtä poikkeusta lu
kuun ottamatta, isänmaallisuus ja  uskonnolli
suus. Valkoisten kertojien maailmankatso
mus mukailee Veikko Anttosen kuvailua us
konnon ja  etnisiteetin yhteydestä: "Etnisyy
teen kuuluva uskonnollinen ulottuvuus tulee 
ilmi arvoissa, ihanteissa ja  päämäärissä, joilla 
elämänmenon 'pyhä järjestys’ ilmaistaan ja 
joiden varaan kuva menneisyydestä ja  tule
vaisuudesta rakennetaan."12 Keskeisenä näyt
täytyy myös runebergiläis-topeliaaninen maa
ilmankuva, jossa keskeisenä elementtinä ovat 
uskonnollisuus ja  luonnon sekä elinolojen 
kunnioitus; arvoja, jotka valkoisesta perspek
tiivistä katsoen punaiset olivat hyljänneet. 
Tämä näkyy esimerkiksi pohjalaisen kertojan 
kuvailussa:

Katselimme nyt sen päivän kirkonkylän 
seutuja. Näimme miten törkeästi kaunis 
kirkko oli liattu ja häväisty oli raasittu mi
tä oli irti saatu näytti siltä kun sitä oli käy
tetty hevosten suojapaikkana. Kirkonkylä 
oli pahasti hävitetty, asukkaat oli pakosal- 
la. Isäntiä oli hirveällä tavalla murhattu, 
mitä oli vain kiinni saatu. Mutta lähteä 
täytyi pahantekiäin sieltäkin, vaikka on 
ollut vahvatkin asemat.13

"Valkoinen mentaliteetti” hahmottuu aineis
tosta vaivoin, vaikka on läsnä koko ajan. Se 
on maailmankatsomuksellisiin ajatusmallei
hin kytkeytyvä ajatus siitä, että vallitsevia 
oloja ei ole tarkoitus muuttaa radikaalisti, 
vaan on keskityttävä isänmaan henkiseen ja  
materiaaliseen kehittämiseen. Tästä näkökul
masta punaisten toimet näyttäytyvät petoksen 
lisäksi jonkinlaisena asioiden vallitsevan -  
traditionaalisen -  tilan syöksemisenä kaaok
seen.

Aineiston punaisten kertojien maailman
katsomukselliset ilmaukset kytkeytyivät, ku
ten oletettua, kollektiivisen köyhyyskoke- 
muksen ja  sitä teoretisoivan sosialismin aat
teen diskursseihin. Sivujuonteina ovat joillain 
kertojilla isänmaalliset ja  uskonnolliset maa

ilmankatsomukselliset viittaukset, jotka ovat 
jaettuja piirteitä valkoisten kertojien kanssa. 
Köyhyyden kokemiseen liittyvät diskurssit 
olivat olemassa jo  ennen sosialismin aatteen 
ja  työväenliikkeen leviämistä, mutta saivat 
niiden kautta teoreettista pohjaa, selkeyttä 
sekä aivan uudenlaista, toimintaa ohjaavaa 
voimaa. Tästä huolimatta tähän kokemukseen 
ja  sen selitysmalliin -  sosialismiin -  liittyvä 
retoriikka on kertojilla, yhtä lukuun ottamat
ta, käsitteellisesti hyvin epäteoreettista: ker
tojat viittaavat yhä dikotomiaan köyhälistö 
(me) ja  rikkaat, herrasväki tai riistäjät (ne). 
Omaksi ryhmäksi mielletyn ryhmän epäoikeu
denmukainen kohtelu on kaikilla kertojilla, 
yhtä pasifistia lukuun ottamatta, se mentaali
nen kehys, jonka kautta sota oikeutetaan ja  
oma toiminta sen tiimellyksessä perustellaan. 
Se yhdistää työväestön kulttuurista, kirjavaa 
ryhmää ja  sen kautta työväestöllä on oikeus 
ja  velvollisuus joukkojärjestäytymiseen. Ku
ten varkautelainen kertoja asian ilmaisee:

Tämähän on joukkoliikettä. Jos meitä yk
silöinä tuomitaan jostakin sellaisesta van
hasta vihasta, joka näyttää asiaan vaikutta
van ja  myöskin yksityiskostona tällaista 
tilannetta käytetään, niin minkäs me sille 
mahdamme? Jos minutkin löydätte jostain 
ruumiskasasta, niin ymmärtäkää minua, 
etten ole tehnyt yksityisiä rikoksia vaan 
olen kaatunut joukkoliikkeen aiheuttaman 
asian takia.14

Kaksi valtakuntaa

Aineiston analyysi vastasi tutkimuskysymyk
seen osittaisesti ja  antoi viitteitä esitetyn vii
tekehyksen sisältämien yhteiskuntakokemus- 
mallien vaikutuksesta osapuolten ajattelu- ja 
toimintamallien valikoitumiseen. Viitekehys
tä ei tukenut se, että punaisista kertojista suu
rin osa ei viitannut suoraan kokemukseen yh
teiskunnan luokkarakenteisuudesta eikä val
koisten kertojien teksteistä löytynyt suoria 
viittauksia sääty-yhteiskunta-ajatteluun. Silti 
aineiston kautta hahmottui selvästi kaksi, toki 
ääripäiden väliin paljon tilaa jättävää, diskur-
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siivistä "valtakuntaa”. Tarkastelin gradussani 
vuoden 1918 sodan kulttuurista taustaa ja  jä 
tin sodan sosiaaliset ja  poliittiset syyt vähem
mälle huomiolle. Mielestäni voidaan sanoa, 
että sodassa oli loppujen lopuksi kyse kahden 
erilaisen valtakunnan taistelusta hallita kan
sallista valtakuntaamme.15 Kuten porilainen 
kertoja toteaa: ”18.4. Huomaan, että on ta
pahtunut vahdinvaihto. Pakolaisraukatkin saa
vat tulla takaisin koteihinsa. Saa nähdä kum- 
pain valtakunnassa on parempi elää.16”

Viitteet

' Stark 2006: 219.
2 Työväen muistitietotoimikunta (TMT) 675
3 Jokinen & Saaristo 2002: 28.
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Martti Häikiö
dosentti, Helsingin yliopisto

Miksi Suomessa käytiin 
sisällissota vuonna 1918?

Sisällissota vuonna 1918 on kansakunnan his
toriassa niin syvä haava, että sen muisto elää 
sukupolvesta toiseen. Vuonna 2008 tapahtu
mista tuli kuluneeksi 90 vuotta. Tarkastelen 
seuraavassa, miten tapahtumien alkua kuvat
tiin ja  muistettiin ja  miten sen syitä selitettiin.

Ensiksi on syytä kysyä, mitä vuosien 
1917-1918 muistamisen ja  tutkimisen arvo
lähtökohdat. Ylin arvo meille suomalaisille 
on edelleen valtiollinen itsenäisyys ja  vapaus. 
Kun Suomi 6. joulukuuta 1917 julistettiin it
senäiseksi, maan vapaus varmistui 16. touko
kuuta 1918. Vasta kun entisen emämaan Ve
näjän sotaväki oli karkotettu maasta ja  sen 
uhka torjuttu, oli Suomi aidosti vapaa nuori 
valtio.

Entä millaisten arvojen varaan rakentui se 
itsenäinen kansakunta, joka tuolloin syntyi? 
Sen tärkein ominaispiirre ja  perusarvo on oi
keusvaltio. Oikeusvaltio tarkoittaa vallankäy
tön lakisidonnaisuutta, vallanjaon tasapainoa, 
ihmis- ja  perusoikeuksien kunnioittamista ja 
järjestelmän toimivuutta. Oikeusvaltion tuke
na on kansalaisyhteiskunnan sosiaalinen pää
oma.

Suomen nuori oikeusvaltio lepäsi vuosisa
taisen laillisuusperinteen ja  etenkin vuonna 
1907 toimintansa aloittaneen yleisillä ja  yh
täläisillä vaaleilla valitun eduskunnan ja  sii
hen nojaavan kansanvaltaisen valtiojärjestyk
sen varassa. Mutta tammikuussa 1918 puna
kaartit ja  niiden hallitsema SDP tekivät maas
sa kapinan -  tai vallankumouksen, jota voi 
kutsua myös sotilasvallankaappaukseksi. Se 
merkitsi eduskunnan ja  oikeusvaltion viralta
panoa. Vasta kun kapina oli kukistettu, var
mistui kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestyk
sen ja  uudistustyön jatkuvuus Suomessa.

Samalla kun olemme ylpeitä vapaudesta, 
kansanvallasta ja  oikeusvaltiosta, meidän on 
syytä myös nöyränä muistaa kapinan ja  sen 
kukistamisen hirvittävää hintaa. Kapinan ku
kistaminen ja  venäläisten joukkojen karkotta
minen maksoivat yli 35 000 tuhatta kuollutta. 
Se on kaamean suuri luku, jokainen uhri oli 
liikaa. Ketään syyttelemättä on tehtävä kaikki 
mahdollinen historiallisen totuuden kaikin
puoliseksi valaisemiseksi tuosta kansallisesta 
murhenäytelmästä, kuten vast’ikään edes
mennyt professori Jaakko Paavolainen tapah
tumia luonnehti. Tarkastelen seuraavassa eräi
tä tuoreita tutkimuksia ja  yleisesityksiä.

Tutkimuksia

Tutkimuskirjallisuudessa näyttää päällimmäi
senä olevan uhrinäkökulma ja  vaikeneminen 
sodan syttymisestä ja  sen syistä sekä keskit
tyminen voittajaosapuolen julmuuksiin. Aapo 
Roselius on teoksessaan Teloittajien jäljillä. 
Valkoisten väkivalta Suomen sisällissodassa 
(Tammi 2006) lähtenyt siitä, että "valkoisen 
terrorin kieltäminen tai ainakin siitä vaike
neminen oli merkittävä syy sisällissodan ai
heuttaman katkeruuden ja  vihan pitkäkestoi
suuteen” (9). Roselius sivuuttaa kokonaan so
dan taustat eikä teoksessa edes mainita kapi
naa ja  vallankumousta. Tekstissä puhutaan 
"valkoisesta osapuolesta” ja  ”voittajapuoles- 
ta” tai lyhyesti "valkoisista”. Teoksen yleise
nä asetelmana ja  johtopäätöksenä on moraali
nen syytös siitä, että valkoiset teloittajat eivät 
joutuneet riittävästi oikeuden eteen.

Tuulikki Pekkalainen ja  Seppo Rustanius 
tarkastelevat teoksessaan Punavankileirit 1918.
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Vappuairueet Kemistä vuodelta 1923. Lippujen kantaminen kulkueessa oli kiellettyä, joten 
kannettavana ovat pelkät salot. Kuva: Kansan Arkisto.

Suomalainen murhenäytelmä (Tammi 2007) 
sodan jälkeisten vankileirien arkea, työtä ja 
vankien kohtelua. Erityisenä näkökulmana on 
leireillä järjestetty kasvatustyö. Teos keskit
tyy aiheensa mukaisesti vankien ottamiseen, 
vankileirien muodostumiseen, niiden hallin
nointiin ja  ennen kaikkea vankien kohteluun 
ja  kokemuksiin. Teoksen johdantoluvussa 
'T ie  sisällissotaan” kuvataan maailmansodan 
aiheuttaneen työläisille kärsimyksiä elintar
vikkeiden hinnannousuna. Vuoden 1917 le
vottomuuksien kärjistyminen kuvataan asial
lisesti. "Varsinaiset taistelut puhkesivat Sai
nion asemalla, Viipurin-Pietarin radan var
rella 26.1.1918.” (19) Sen jälkeen mennään 
jo "valkoisten" saamaan saksalaiseen taiste- 
lutukeen. Sodan alkaminen kuvataan lyhyes
ti: "Punaiset antoivat määräyksen 27.1. suu
rimpien Etelä-Suomen kaupunkien miehittä- 
misestä. ja  valkoiset ryhtyivät Mannerheimin 
johdolla riisumaan Pohjanmaan venäläisiä 
varuskuntia aseista.”(20)

Vuoden 1918 kenttäoikeuksista vuonna

2004 väitellyt Marko Tikka on problemati
soinut sisällissodan päivämääriä teoksessaan 
Terrorin aika. Suomen levottomat vuodet 
1917-1921 (Ajatus 2006). "Tammikuun 27. 
päivää on tavattu pitää Suomen sisällissodan 
syttymishetkenä, koska punakaartit miehitti
vät tuolloin Helsingin ottamalla hallintaansa 
hallintorakennukset sekä liikenne- ja  viesti- 
yhteydet."(9) Hän mainitsee myös viikkoa ai
kaisemmin 19.1. Luumäen Taavetin kahakan, 
jossa suomalaiset punakaartilaiset ja  suoje
luskuntalaiset ottivat yhteen. Tikka tuo esiin 
myös tulkintoja, joiden mukaan "Suomi oli 
sisällissodan tilassa jo marraskuussa 1917, 
jolloin sosialidemokraattisen puolueen julis
taman yleislakon seurauksena punakaartit 
aktivoituivat”. Tikka viittaa Mommilan ka
hakkaan, jossa maanviljelysneuvos Alfred 
Kordelin ammuttiin. "Olisi siis perusteltua 
tulkita marraskuun 1917 tapahtumat jo  osana 
sisäistä valtataistelua, sisällissotaa.”(10) Tik
ka antaa tiukan määritelmän sodan alusta: 
"Sisällissodassa suomalaiset vallankumouk
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selliset nousivat kapinaan hallitusta ja  sen ar
meijaa, vapaaehtoisia suojeluskuntajoukkoja 
vastaan. Syttynyt sota oli siis taistelu valtiol
lisesta vallasta Suomessani20)

Sen jälkeen Tikka kuvailee, miten vallan
kumous ja  kapina tehtiin ja  mitä sillä tavoitel
tiin. Tikka näkee vallankumouksen "työväes
tön eri poliittisia ryhmiä yhdistäneenä jouk
koliikkeenä” ja  liittää sen "osaksi eurooppa
laista, maailmansodan jälkeistä yhteiskunnal
lista tilannetta”. Tikka kuvaa myös vastapuo
len. "Vallankumouksellisia vastassa oli val
koinen armeija, Vaasaan Helsingistä vallan
kumousta paenneen senaatin, maan virallisen 
hallituksen sotajoukko. Sen tehtävänä oli ku
kistaa kapina, turvata uhattu hallitusvalta.”(21) 

Tikka pitää "Venäjän imperiumin hajoa
mista ratkaisevana tekijänä valtataistelun 
syntymiselle” ja  korostaa siihen liittyvää nel
jää tekijää: "valtakoneistojen hajoaminen, ta
loudellinen kriisi, elintarvikepula ja  poliitti
sen eliitin kykenemättömyys hallita tilannet- 
ta”.(41) Ratkaisevimpana yksittäisenä tausta
tekijänä Tikka pitää "Venäjän romahtamista”, 
joka "laukaisi liikkeelle poliittisen kehityk
sen, joka muuttui valtataisteluksi”.(45) Tikka 
kuvaa myös punaisten vallankumouksellisten 
vallanoton tekniikan.

Varsin laajasti sodan syttymistä käsittelee 
Esko Salminen teoksessaan Päättymätön sota 
1918. Sisällissota julkisessa sanassa 1917
2007 (Edita 2007). Hän kuvaa miten "puna
kaarti valtasi lähes ilman vastarintaa Helsin
gin ja  koko Etelä-Suomen” ja  miten "Suomen 
hallitus oli julistanut suojeluskunnat hallituk
sen joukoiksi, jotka Mannerheimin johdolla 
riisuivat 28.1. 5 000 venäläistä aseista” ja  mi
ten "Karjalassa taistelut alkoivat 27.1., pai
koin jo  muutamaa päivää aikaisemmin, val
koisten ja  punaisten välisenä sisällissotana 
sekä venäläisten aseriisunnalla".(22) Kapi
naan ”SDP:tä rohkaisi kuuluminen kansain
väliseen työväenliikkeeseen ja  se että Suomi 
oli 1910-luvulla Euroopan sosialistisimpia 
maita”.(23) Salminen tuo esiin myös Leninin 
kuriirin kehotuksen tammikuun alussa: 
"Nouskaa, nouskaa välittömästi ja  ottakaa 
valta järjestäytyneiden työläisten käsiin.”(25) 
Salmisen koko teos käsittelee näkökulmansa

mukaisesti sodan synnystä ja  syistä annettua 
kuvaa lehdistössä ja  kirjallisuudessa.

Mikko Uola ei halua puhua vallanku
mouksesta, vaan ainoastaan kapinasta teok
sessaan Katastrofin laskut. Kapinavahinko- 
jen, patteritöiden ja  Venäjälle jääneen omai
suuden korvauskysymys 1918-1939 (Oma
kustanne 2007). Perusteluksi hän esittää sen, 
että vallankumousyritys epäonnistui.(295) 
Uola käyttää termiä "kansanvallan kaatamis- 
yritys” ja  puhuu "kapinallisista” ja  "hallituk
sen joukoista” : "Maan eri puolille erityisesti 
syksystä 1917 lähtien perustetut aseelliset pu
nakaartit yhdistettiin 25.1.1918 yhtenäiseksi 
vallankumousarmeijaksi Suomen punakaar
tiksi, joka alkoi toimia 27.1. sosiaalidemok
raattisen puolueen toimeenpanevan komitean 
käskystä ja  ohjeiden mukaan. Punakaarti oli 
tavoitteeksi otetun vallankaappauksen soti
laallinen toteuttaja, ja  se toimi yhteistyössä 
vallankumoushallitukseksi 28.1. perustetun 
kansanvaltuuskunnan kanssa.”(9)

"Venäläisten tuella kapinaan eduskunnan 
enemmistön luottamusta nauttinutta hallitusta 
vastaan nousseet olivat mielestään oikealla 
asialla, kun heidän poliittista valtaa maassa 
tavoitelleet johtajansa sanoivat, että parempi 
tulevaisuus oli saavutettavissa vain omistava 
luokka kukistamalla ja  nostamalla proletari
aatti valtaan.”(14)

Yleisesityksistä mainitsen vielä Jukka I. 
Mattilan ja  Jarkko Kempin teoksen Suomen 
vapaussota 1918 (Nimox 2007). Siinä kapi
nan alkamisesta annetaan ratkaiseva merkitys 
ns. suurelle asejunalle, joka toi 15 000 kivää
riä Pietarista.(40-41) Lisäksi kuvataan yksi
tyiskohtaisesti paikallisia kahakoita Karjalas
sa ennen vallankumouksen alkua Helsingissä. 
Sotamuseoissa ja  internetissä nähtävissä ole
va multimedia Vapaussota 1918. Kapina, si
sällissota, kansalaissota (Vapaussodan Inva
lidien Muistosäätiö ja  Vapaussoturien Huol
tosäätiö, WSOYPro 2008; www.vapaussota.fi) 
kuvaa tapahtumia: "Vallankumous merkitsi 
kapinaa laillista hallitusta vastaan. Kansa ja  
koko maa oli nyt jakautunut kahtia. Kapina ja  
sen kukistaminen merkitsivät suomalaisten 
sisällissotaa.”
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Saksalaisia sotilaita kuljettamassa resiinalla sisällissotaa pakoon lähtenyttä äitiä lapsineen. 
Paikkakunta on tuntematon. Kuva: Kansan Arkisto.

Tapahtumia eri paikkakunnilla

Kapinan kukistamisen suurin taistelu käytiin 
Tampereella maalis-huhtikuun vaihteessa 1918. 
Tampereen museon laaja näyttelyjulkaisu 
Tampere 1918 (Vapriikki 2008) alkaa tote
amuksella: "Suomen sisällissota 28.1.1918
15.5.1918 oli osa Eurooppaa 1900-luvun 
alussa koetellutta sotien ja  konfliktien sar- 
jaa."(4) Filosofian tohtori Tuomas Hopun 
kirjoittamissa taustaluvuissa kuvataan Tam
peretta vuoden 1905 suurlakkokaupunkina ja 
maailmansodan aikaisena venäläisenä varus- 
kuntakaupunkina sekä "valtataistelua veljes
sodan esinäytöksenä”. Teoksessa kuvataan, 
miten marraskuussa 1917 "bolsevikkien val
lanoton rohkaisemat sosialidemokraatit vaati

vat yleislakolla uhkaamalla heinäkuisen val
talain voimaan saattamista ja  edellisen edus
kunnan hyväksymien lakien vahvistamista”. 
Uhkausta seurasi yleislakkoja punakaarti pai
nosti Tampereen kaupunginvaltuuston pal
kankorotuksiin. (46—47)

Itse sodan syttymisestä Hoppu kirjoittaa: 
"Vuoden 1917 lopussa punakaartit radikali
soituivat ja  pyrkivät irrottautumaan sosialide
mokraattisen puolueen kontrollista.” (50), 
"Punakaartissa ja sosialidemokraattisessa puo
lueessa olivat radikaalit ainekset saaneet hal
litsevan aseman ... paikalliset yhteenotot laa- 
jenivatkin vähitellen avoimeksi sisällisso
daksi" (56). Hoppu kuvaa yksityiskohtaisesti, 
miten punakaarti otti Tampereen hallintaansa 
28.1. ja  miten suojeluskuntien vastatoimet
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käynnistyivät. Hyvin samaan tapaan sodan 
alkuvaiheet kuvaa Seppo Myllyniemi teok
sessaan Sodan monet kasvot. Sisällissota Hä
meessä 1918 (SKS 2007).

Teoksessaan Tampere tulessa 1918 (Ate- 
na 2008) Timo Malmi ja  Ari Järvelä aloitta
vat tapahtumien kuvauksen vasta 20.3.1918. 
Lyhyessä johdannossa he sanovat ”Suomen 
sisällissodan 1918 juurien ulottuvan 1800-lu- 
vun sääty-yhteiskunnan rakenteisiin ja  talou
delliseen eriarvoisuuteen” ja  olleen ”osa 
suurta eurooppalaista 1900-luvun alun veristä 
näytelmää”.( l l )  ”Suomessa keisariajan päät
tyminen oli synnyttänyt valtatyhjiön, ja  por
varilliset ryhmät ja  työväestö taistelivat val
tion johtamisesta”. Sisällissota alkoi, kun pu
naiset tekivät vallankumouksen ja  vahasivat 
Etelä-Suomen. Tampereella taustatekijöinä 
olivat "vanhan luokkayhteiskunnan ääri-il
miöt: kartano- ja  torppariyhteisöjen väestöjen 
vastakkaisuus”. (12)

Helsingin sotatapahtumia kuvataan Laura 
Kolben ja  Samu Nyströmin teoksessa Helsin
ki 1918. Pääkaupunki ja  sota. Valokuvat 
Gunnar Lönnqvist (Minerva 2008). Sen joh
dannossa kerrotaan "yhteiskunnallisesti seka
vasta tilanteesta” vuonna 1917 ja  siitä, miten 
"tammikuun 28. päivänä sosialistit ja  puna
kaartit ottivat Helsingissä vallan ja  perustivat 
Suomen kansantasavallan [sic!]”(18). Sodan 
ajan Helsingin ja  Lemin tapahtumia kuvataan 
Antero Karttusen sukuarkiston aineistoon pe
rustuvassa teoksessa Valkoiset perheet pu 
naisten puristuksessa 1918 (Minerva 2007): 
"Maa oli sisäisesti jo  niin rikki, että törmäys 
vastakkaisten voimien, porvarillisiksi ja  oi
keistolaisiksi lähinnä luokiteltavien valkois
ten ja  vasemmistolaisia näkemyksiä kannatta
vien, nopeita yhteiskunnallisia uudistuksia 
vaativien punaisten välillä oli lähes väistämä
tön. Tammikuun lopulla maa joutui sotati
laan, jonka taustalla vaikuttivat myös keske
nään taistelevat Venäjä ja  Saksa”(9-10)

SDPrn rooli

Kiinnostava kysymys kuuluu, miten kevään 
1918 tapahtumiin suhtautuu Suomen Sosiali

demokraattinen puolue, jonka nimissä kapina 
tehtiin. Sitä on puolueen sisältä tarkasteltu 
kahdella eri tavalla.

SDP:n entinen puoluesihteeri ja  entinen 
europarlamentaarikko Ulpu Iivari on kuvan
nut tapahtumia teoksessaan Kansanvallan 
puolustajat. Sosialidemokraattinen eduskun
taryhmä 100 vuotta (Otava 2007). Teoksessa 
käsitellään perusteellisemmin kuin missään 
edellä mainituista teoksista sitä, miten SDP 
päätyi kapinan tekijäksi. Selitys etsii syitä 
puolueen varhaisvaiheista: "Ryhmä jakautui 
kahtia menettelytapakysymyksissä jokaisilla 
autonomian aikaisilla valtiopäivillä.”(15) Ja
ko kulki yhteistyömielisten "kansallisten” ja 
luokkataistelua korostaneiden "siltasaarelais- 
ten” välillä.

Ratkaiseva repeämä tapahtui marraskuun 
1917 yleislakon aikana, jolloin punakaartilai
set vahasivat kertaalleen Säätytalon eikä edus
kunta voinut kokoontua. Vallankumous väl
tettiin täpärästi SDP:n ylimääräisessä puolue
kokouksessa 25.-27.11. Ratkaiseva siirtymä 
tapahtui 19.1.1918 pidetyssä puolueneuvos
ton kokouksessa, jossa puoluetoimikuntaan 
valittiin vallankumouksellisia lisäjäseniä. 
"Kun sitten puoluetoimikunta valitsi keskuu
destaan työväen toimeenpanevan komitean ja  
sen johtoon juuri lisäjäseninä tulleet puna
kaartilaiset, oli vaha siirtynyt pois puolueko
kouksen valitsemilta päättäjiltä ... Yrjö Sirola 
aloitti puoluetoimikunnassa tilannekatsauk
sen toteamalla, että maassa oli alkanut sisäl
lissota.” Toimeenpaneva komitea teki käytän
nön päätökset vallankumouksen aloittamises
ta tammikuun 26.-27. päivinä. Tammikuun 
28. päivänä kokouksen pitänyt kansanval
tuuskunta lähti vallankumoukseen vaaleilla 
valitun eduskunnan asettamaa hallitusta vas- 
taan.”(38-39)

SDP:n roolin sivuuttaa kokonaan puo
lueen entinen puheenjohtaja, entinen päämi
nisteri ja  entinen eduskunnan puhemies Paa
vo Lipponen pamfletissaan Järki voittaa (Ota
va 2008). "Huoltotilanteen heikentyminen 
edisti yhteiskunnallisten vastakohtaisuuksien 
kärjistymistä. Suomi ajautui sisällissotaan tam
mikuun lopulla 1918. Maassa ei ollut suoma
laista, kansallista järjestysvaltaa, joten mo
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lemmin puolin oli perustettu puolisotilaallisia 
järjestyskaarteja. Yhteenotto niiden välillä kä
vi väistämättömäksi, kun Svinhufvudin syys- 
senaatti sai eduskunnalta valtuudet ryhtyä luo
maan lujaa järjestysvaltaa ja  julkisti [sic!] suo
jeluskunnat hallituksen joukoiksi. Työväen
liikkeessä suoraa toimintaa kannattanut vä
hemmistö määräsi tahdin. Keskeisessä ase
massa vallankäytön kannalta olivat punakaar
tit ja  kun ne lähtivät liikkeelle, työväenliike 
seurasi varsin solidaarisena punaisten toimin- 
taan.”(97-98) Sodan syiden osalta Lipponen 
tyytyy pohtimaan, olisiko toimiva kunnalli
nen demokratia voinut estää radikalisoitumi
sen.

Lipponen haukkuu Salmisen tutkimuksen 
Päättymätön sota 1918 ja  toteaa: "Nykyisin

kin lienee sallittua tuntea sympatiaa kaikkia 
sodan uhreja kohtaan ja  paheksua voittajien 
barbaarista menettelyä keskitysleireineen se
kä punaisten, täysin viattomien ihmisten ku
ten punaorpojen sodan jälkeistä kohtelua val
koisessa Suomessa”. Lipponen toteaa, että 
"suomalaiset tuskin enää haluavat jatkaa he
delmätöntä kiistelyä kansalaissodasta”. Sen 
jälkeen hän toteaa, että "kysymyksessä oli si
sällissota, vieläpä voittajien käyttäytymisestä 
johtuen yksi vuosisadan julmimpia” .(98-99) 

Käsitellessään eri maiden menneisyyden 
hallintaa Lipponen moittii Itävaltaa "uhri- 
myytin itsesuggestiosta”.(165) Luonnehdinta 
sopii hyvin hänen omaan näkökulmaansa 
SDP:n roolista kapinan tekijänä ja  kansanval
lan kaatajana.

Pauli Kettunen
professori, Helsingin yliopisto

Vuosi 1918 ja kansakunnan traumat

I

"Meidän on lopulta päästävä siihen, ettei näi
hin muistoihin enää tarvitse kajota ja  ettei toi
vottavasti koko vuotta 1918 eduskunnassa 
tarvitse edes mainita.” Näin vaati sosiaalide
mokraattisen vähemmistöhallituksen päämi
nisteri Väinö Tanner eduskunnassa huhti
kuussa 1927. Itsenäisyysjulistuksen 10-vuo- 
tispäivänä järjestetyssä eduskunnan juhla- 
istunnossa saman vuoden joulukuussa hän ar
vioi, että yhteiskunnallisten uudistusten ja  as
teittaisten armahdusten tietä vuoden 1918 
muisto, "kiusallinen, kansamme eri ryhmiä 
eroittanut riitakysymys”, oli "saatettu pois 
päiväjärjestyksestä”.

Kesällä 1938 Tanner puhui samasta ai
heesta sosiaalidemokraattien maakuntajuh
lassa Naantalissa. Punamultahallituksen val
tiovarainministeri paheksui valkoisen voiton 
20-vuotisjuhlia ja  asetti niitä vastaan työväen 
"ihanteellisen tyynen ja  rauhallisen” suhtau
tumisen vuoden 1918 tapahtumiin. "Se on 
halunnut unohtaa. Se on oppinut muistamaan 
niitä murhenäytelmänä, jollaisia niin hyvin 
luonnossa kuin historiassakin hyvin usein ta
pahtuu.” Hänen mukaansa "maamme työvä
ki” oli tehnyt "suuren erehdyksen ryhtyes
sään kansalaissotaan”, mutta Suomen tapah
tumat eivät olleet ainutlaatuisia: "Historia on 
täynnä vallankumouksia, kapinoita ja  kansa
laissotia.” Puhuja päätteli edelleen, että jos
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Lahden punavankimuistomerkki ja  veteraani kuvattuna vuonna 1982. 
Lahden muistomerkki on vuodelta 1978, ja  sen on suunnitellut kuvan
veistäjä Erkki Kannosto. Kuva: Pekka Pajuvirta. Kansan Arkisto.

"ottaa vakavasti” vuoden 1918 alun tilanteen, 
”ei voi ymmärtää miten kansalaissodan puh
keamista yleensä olisi ollut mahdollisuus 
välttää.”1

Tannerin näkemys vuodesta 1918 niin 
luonnolle kuin historiallekin ominaisena mur
henäytelmänä on huomionarvoinen. Voidaan 
sanoa, että sen mukaan vuoden 1918 sotaa ja

sen jälkiselvittelyjä piti tarkastella pikemmin
kin tapahtumina kuin tekoina. Teot voivat 
vaatia tuomitsemista, sovittamista, anteeksi- 
pyytämistä ja  anteeksiantamista. Tapahtumat 
menettävät ajankohtaisuutensa, kun ne unoh
detaan. Tanner luotti sosiaaliseen uudistuspo
litiikkaan, joka auttaisi unohtamaan.

Vuosien 1917-1918 kokemus ja  tulos py-
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syivät 1920- ja  1930-luvun politiikan erotta
mattomana osana. Poliittiset olot ja  käytännöt 
voitiin tulkita vapaussodan saavutukseksi, 
vapaussodan perinnön pettämiseksi, luokka
sodan porvarillisen voiton seuraukseksi tai 
kansalaissodan -  eli sisällissodan -  haavojen 
umpeuttamiseksi. Tulkinnat tuottivat tuek
seen myös historiankirjoitusta. Historiantutki
jat sijoittivat vuoden 1918 omiin kansallisiin 
tehtävänasetteluihinsa, ja  niin he ovat tehneet 
myöhemminkin, tavat vain ovat muuttuneet. 
Luonnostelen näitä muutoksia siten, että pu
naisena lankana on Tannerin puheista nouse
va muistin, unohduksen ja  historian teema.

II

Historiantutkimus kehittyi 1800-luvulla osa
na kansakunnan rakentamista ja  historia käsi
tettiin kansakunnan muistiksi. Vuoden 1918 
jälkeen suomalaishistorioitsijat suuntautuivat 
rakentamaan 'Vapaussodalla” itsenäisyytensä 
lunastaneen kansakunnan muistia. Vapausso
dan käsite edellytti, että sodan oli voittanut 
Suomen kansa. Eheän kansan etsintä jatkui 
toisen maailmansodan jälkeen. Historiantut
kijat asettuivat henkisen jälleenrakennuksen 
rintamaan vastustamaan uhkaa, jonka muo
dostivat Neuvostoliitto, kommunismi ja  mo
dernisoituvan ja  teollistuvan yhteiskunnan 
eturistiriidat.

Kansallisen lähimenneisyyden kuvat, joita 
hallitsi kulttuurikonservatiivinen jatkuvuus 
toista maailmansotaa edeltäneeltä ajalta, ky
seenalaistettiin ensiksi historiantutkimuksen 
ulkopuolelta. Niitä vastaan suuntautuivat työ
väenliikkeen omat historian tulkinnat, moder
nistinen kirjallisuus sekä Väinö Linnan his
torialliset romaanit. Yhdenmukaisuuden pai
netta purkaneet 1960-luvun sosiologit olivat 
taipuvaisia sulauttamaan uuteen kansalliseen 
eheytykseen eri poliittisten ryhmien, jopa 
kommunistien, omat menneisyyskuvat. Kaik
ki tämä loi haastetta, joka sai historioitsijat 
tarttumaan lähihistorian ristiriitoihin. Tätä tu
ki arvio, jonka mukaan aika oli jo  purkanut 
vuoden 1918 poliittisen latauksen.

Haasteeseen vastaajat eivät hylänneet vaan

uudistivat nationalistista historiantutkimustra- 
ditiota. Vuoden 1918 sota tulkittiin sisällisso
tanakin yhteiseksi kansalliseksi kokemuksek
si, "Suomen kansalliseksi murhenäytelmäk
si”, kuten Jaakko Paavolainen otsikoi terrori- 
ja  vankileiritutkimustensa yhteenvetokirjan 
(1974). Jos menneisyydestä oli aiemmin haet
tu yhtenäistä Suomen kansaa, 1960-luvulla 
tuli hyväksytyksi tutkia sellaisia menneisyy
den ristiriitoja, joiden voitiin katsoa sittem
min ratkenneen ja  siten osoittavan kansallista 
integraatiokykyä.

Suhtautuminen muistiin muuttui. Muisti 
ei näyttänyt enää vain voimavaralta, vaan 
myös painolastilta. Historiantutkijat ottivat 
tehtäväkseen osallistua prosessiin, jossa muis
toiksi ja  myyteiksi muovautunut menneisyys 
menettäisi poliittisen merkityksensä. Mennei
syyttä siirrettiin muistista historiaksi.

Neuvostoliiton romahdus antoi kuitenkin 
uutta voimaa vanhalle näkemykselle histori
asta kansakunnan muistina. Suomi näyttäytyi 
uudessa dramaattisessa valaistuksessa histori
an toimijana, joka oli selviytynyt myrskyjen 
ja  karien keskeltä huolimatta väärinarvioin- 
neista, petoksista ja  kapinoista. Selviytymistä 
oli selitettävä ja  vaurioita tutkittava. Vaurioi
den tarkastelussa huomio kohdistui kansa
kunnan muistiin. Historioitsijan tuli laatia 
diagnoosi kansakunnan traumoista, saattaa 
potilas tietoiseksi sairaudestaan ja  parantaa se 
kipeitäkään keinoja kaihtamatta. Globaali ta
louskilpailu on osaltaan tarjonnut tukea kan
sakunnan suorituskykyä kohentavalle tehtä
vänasettelulle.

Kansakunnan traumoista on vaihtelevia 
käsityksiä. Tie Tampereelle -teoksensa (1993) 
loppusanoissa Heikki Ylikangas luotti siihen, 
että kun voittajien surmatöiden salailulla yllä
pidetty "valkoisen miehen taakka” riisuttai
siin, "vuoden 1918 yli voitaisiin vihdoinkin 
vetää viiva”. Samalla vapautuisi "suunnaton 
määrä vuoden 1918 tekojen peittelyyn käy
tettyä yhteiskunnallista energiaa”. Useat his
torioitsijat ovatkin viime vuosina selvittäneet 
voittajien väkivaltaa.

Moni historioitsija on kuitenkin elvyttänyt 
vanhaa vapaussotatulkintaa, jonka mukaan 
venäläisten bolshevikkien ja  suomalaisten
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punakapinallisten tavoitteet yhtyivät ja  vaa
ransivat Suomen vapauden. Näiltä pohjin 
vuoden 1918 muistossa näyttäytyy traumaat
tisena se, että lopputuloksen arvo on him
mentynyt. Vuoden 1918 tulkintoja tutkinut 
Esko Salminen (Päättymätön sota, 2007) va
littaa, etteivät valkoiset voittajat ole saaneet 
ansaitsemaansa tunnustusta Suomen itsenäi
syyden pelastamisesta. Linnan torpparitrilo- 
gia nosti hänen mukaansa punaisen totuuden 
kansalliseksi historiankuvaksi ja  suomettumi
sen aikainen Neuvostoliiton myötäily peitti 
näkyvistä, että punaisten voitto olisi tuhonnut 
Suomen itsenäisyyden.

On kyseenalaista arvottaa sisällissodan 
osapuolia ja  tulosta kontrafaktuaalisella päät
telyllä, jossa punaisten voiton seurauksia ar
vioitaessa pidetään samalla selvänä, että val
koisten voittaessa kaikki muukin oli tapahtu
va niin kuin tapahtui: Saksan keisarikunta hä
visi maailmansodan ja  sortui, ja  bolshevikit 
voittivat ja  vakiinnuttivat vallan Venäjällä 
huolimatta siitä, ettei proletaarinen vallanku
mous heidän oletuksensa mukaisesti laajentu
nutkaan länteen. Tässä yhteydessä Salmisen 
argumentaatiossa on kuitenkin kiinnostavaa 
se, miten kansallinen trauma tulee historialli
sen tiedon perusteluksi. Hänen edustamansa 
näkemyksen mukaan vuoden 1918 sota on 
tallennettu kansakunnan muistiin suomettu
misen saastuttamalla ohjelmalla. Tuon sodan 
vääristyneet kuvat kuuluvat niiden moninais
ten vammojen joukkoon, jotka kansakunta 
sai toisen maailmansodan jälkeen ja  varsin
kin Kekkosen aikana.

III

Historiallisten vääryyksien tunnistamisesta, 
tunnustamisesta, sovittamisesta ja  oikaisemi
sesta on tullut 1980-luvulta lähtien yhä yli- 
kansallisempi kansallisvaltiollinen ilmiö. Sak
sassa Vergangenheitsbewältigung, ”mennei- 
syydenhallinta”, avautui kansallissosialismia 
ja  holokaustia käsittelevänä keskusteluna, jo 
hon sitten liittyi kylmän sodan aikaisen kah
tiajaon ja  DDR:n käsittely. Apartheid-hallinto 
Etelä-Afrikassa, Pinochetin diktatuuri Chiles

sä, toisen maailmansodan aikainen yhteistyö 
natsi-Saksan kanssa ja  Algerian sota Rans
kassa samoin kuin pakkosterilisaatiot Ruot
sissa ovat esimerkkejä vaihtelevin valtiollisin 
muodoin toteutetun menneisyydenkäsittelyn 
kohteista.

Totuuskomissiot, anteeksipyynnöt ja  oi
keudenkäynnit ovat menneisyydenkäsittelyn 
helpoimmin tunnistettavia muotoja. Niiden 
lähtökohdat ovat paradoksaalisia. Yhtäältä 
tässä toiminnassa kuvastuu ihmisoikeuksien 
nousu politiikan arvioinnin universaaliksi pe
rusteeksi. Toisaalta siinä korostuu kansallis
valtiollinen jatkuvuus. Yksilöiden ja  ryhmien 
kärsimykset määritetään kansakunnan koke
muksiksi ja  sen toimintakykyä jäytäviksi on
gelmiksi, ja  nykyhallinnolla katsotaan olevan 
valtuus ja  vastuu niiden ratkaisemiseen. An
teeksipyynnöt ovat erityisen huomionarvoisia 
tuottaessaan jatkuvuutta katkoksen avulla. Ir- 
tisanoutuakseen menneestä toiminnasta halli
tus ilmoittautuu siitä tilivelvolliseksi.

Muistin arvostuksen nousua ovat osaltaan 
edistäneet arjen historian lähestymistavat, joi
den kritiikin kohteena on ollut valtio- ja  
dokumenttikeskeinen poliittinen historia. Ko
kemisen ja  muistamisen tavat ovat tulleet tär
keäksi tutkimusteemaksi, ja  muistitiedon mer
kitys on korostunut jo  siksi, että huomio on 
kohdistettu ihmisryhmiin, joiden toiminnasta 
kirjallista lähdeaineistoa on muodostunut ja  
säilynyt vain vähän. Arjen historiaan liittyvä 
ajatus historioiden moninaisuudesta on saa
nut voimaa historian demokratisoinnin tavoit
teesta. Tämä esitetään usein oikeuksien kie
lellä, vaatimuksena siitä, että myös tavallisil
la ihmisillä tai alistetuilla ryhmillä on ”oikeus 
omaan historiaan”. Muistin perspektivistinen 
näkökulma ja  oikeuksien universalistinen nä
kökulma on näin yhdistetty.

Historiantutkijat ovat eri maissa esittäneet 
osuvia epäilyjä tuomioistuinten soveltuvuu
desta vuosikymmenten takaisen menneisyy
den käsittelyyn. Kun oikeudellinen käsittely 
ja  historiallinen käsittely liudentuvat toisiinsa 
ja  historiantutkijat toimivat oikeuden todista
jina ja  oikeusistuimet historian tulkitsijoina, 
syntyy ongelmia kummallakin taholla. Suo
messakin historiantutkijoita on toisinaan kuu
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Nakkilan punakaartin vartiopalveluksessa olevia kaartilaisia ryhmäkuvassa. Sisarukset Aina 
ja  Hilja Nordlund kutoivat koneella kaartilaisten villamyssyt, joissa on punainen raita. Aina 
menehtyi myöhemmin sairastuttuaan pilkkukuumeeseen, jonka oli saanut vierailtuaan vanki
leirillä. Kuva: K.E. Klint. Kansan Arkisto.

lutettu, erityisesti suomettumiskeskustelussa, 
rikostutkijan, syyttäjän ja  tuomarin tehtäviin, 
mutta moni historioitsija haluaa toim ia Kek
kosen opetusten mukaisesti mieluummin lää
kärinä kuin tuomarina. Viileä ammattitaito 
näyttää näin olevan saatettavissa kansakun
nan m uistia vaalivan kansallisen tehtävän 
palvelukseen.

Historiantutkimuksen ominaislaadun ja  
merkityksellisyyden pelastavaksi ratkaisuksi 
on laajalti omaksuttu näkemys historiantut
kim uksesta kansallisena terapiana. Osoitta
malla, miten asiat olivat, historiantutkimus 
toimisi vapauttavan tilinteon tieteenä. Kan
sallisten traumojen tutkijat vaivaavat harvoin 
itseään pohtimalla tällaisen tehtävänasettelun 
sangen rohkeita teoreettisia piilo-oletuksia. 
Näin on helposti elvytetty nationalistinen nä
kemys kansakuntatoim ijasta ja  sen muistista. 
Kansakunnan rakentamisen ydintä oli tradi
tioiden etsiminen ja  keksiminen, the inven-

tion o f traditions, kuten Eric Hobsbawm on 
opettanut. Nyt kansakunnan toimijuuden vaa
limisessa näyttää olevan tärkeätä the inven- 
tion oftraumas, traumojen etsiminen ja  kek
siminen.

Olisi väärin ja  vastuutonta kieltää, että 
historiallinen tutkimustieto voi olla m erkityk
sellistä kipeiden kokemusten yksilölliselle ja  
kollektiiviselle työstämiselle. Kollektiivisten 
muistojen ja  traumojen käsitteleminen on pe
rustellusti tunnustettu tärkeäksi useissa m ais
sa, joissa on hiljattain vapauduttu väkivaltai
sesta ja  sortavasta poliittisesta järjestelm ästä. 
Terapeuttisen tehtävän yleistäminen histo
riantutkijoiden professionaaliseksi strategiak
si -  ammattiryhmän toiminnan perusteluiksi 
-  on kuitenkin ongelmallista.

Historian läsnäolo on haasteellisempi on
gelma kuin myyttien rikkomisen ja  traumojen 
parantamisen ohjelmat olettavat. Jos rajoitu
taan osoittamaan, miten vuoden 1918 koke
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mukset ovat kantautuneet nyky-Suomeen 
m uistoina ja  traumoina, näkökentän ulkopuo
lelle jää  sodan seurausten tärkeitä puolia. Si
sällissota ja  vallankumouksen ja  vastavallan
kumouksen konflikti ei jättänyt jälkiään vain 
ihmisten yksilölliseen ja  kollektiiviseen m uis
tiin. Se rakentui myös yhteiskunnallisiin in
stituutioihin, politiikkaan, oikeuteen, tietee
seen, taiteeseen, koulutukseen, työelämän 
suhteisiin. Toimintatavoiksi jähm ettyneinä 
nuo jäljet ovat voineet olla kätkeytyneempiä 
mutta myös pysyväm piä kuin muistot ja  ker
tomukset.

Vuoden 1918 sisällissota syineen ja  seura
uksineen on tutkimuksellisesti ajankohtainen

myös siksi, että se rinnastuu moniin vastaa
vanlaisiin tapahtumiin. Kansalaissodan ka
peata kansallista tarkastelua arvostelleen Väi
nö Tannerin toteamus vuodelta 1938 on saa
nut tuekseen yhä uusia todisteita: "Historia 
on täynnä vallankumouksia, kapinoita ja  
kansalaissotia.”

Viitteet

1 P u h e id en  la inaukse t  ko k o e lm as ta  V ä in ö  Tanner:  
Itsenäisen S u o m en  arkea .  V a l iko im a  puheita. 
T a m m i ,  Hels inki  1956. I 17, 125, 2 7 1 -2 7 2 .

Työntekijäin 
edunvalvontaa jo 
yli sata vuotta!

WWW.PAPERILIITTO.FI
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Varsinaista pääteemaamme käsittelevien artikkeleiden lisäksi vuosikirjas
samme on jälleen myös joukko muita artikkeleita. Dosentti Arto Nevala 
valottaa kirjoituksessaan Varkaudessa neljä vuotta sisällissodan jälkeen 
vuonna 1922 käytyä metallityöläisten lakkotaistelua. Professori Seppo 
Hentilä tarkastelee Saksan pääkaupungin Berliinin vaiheita Saksan työvä
enliikkeen näkökulmasta ja professori Vesa Oittinen Karl Marxin ajatusten 
merkitystä suuren finanssikriisin vuonna 2008, jolloin on kulunut 190 
vuotta hänen syntymästään ja noin kaksi vuosikymmentä reaalisosialis
min kaatumisesta. Matti Kauppi puolestaan johdattaa meidät punkmusii- 
kin kultaisiin vuosiin 1970-luvulle.

Arto Nevala
dosentti, Joensuun yliopisto

Varkauden lakko 1922 
-  kansalaissodan jälkinäytös

Tausta

Ahlström Oy:n Varkauden laitoksilla puhkesi 
toukokuussa 1922 pitkä työtaistelu, jossa oli 
mukana yli 1 400 työntekijää. Laaja lakko 
herätti suurta huomiota kansalaissodan seu
rauksena jakaantuneessa Suomessa. Ammat
tiyhdistysliike oli työtaistelun aikaan varsin 
heikko ja  sitä jäyti sisäinen valtakamppailu. 
Työmarkkinat olivatkin 1920-luvun alussa 
vankasti työnantajien hallussa ja  he pystyivät 
torjumaan useat työntekijöiden vaatimukset.

Varkauden työtaistelua on käsitelty am
mattijärjestö- ja  paikallishistorioissa. Tavalli
sesti se on tulkittu tapahtumaksi, jossa am
mattiyhdistysliike testasi metsäteollisuuden 
työnantajien ylivaltaa. Työtaistelu oli siis pe
riaatteellinen voimainkoetus, vaikka muodol
linen syy olikin työntekijöiden esittämä kor
kea palkankorotusvaatimus. Työtaistelulla oli 
kuitenkin toinen, varkautelaisen paikallisyh
teisön valtasuhteisiin kytkeytynyt, ulottuvuu

tensa. Koetan tässä artikkelissa tulkita lakkoa 
tästä näkökulmasta.

Taustaksi on muistettava, että Varkaus oli 
1920-luvun alussa yhden työnantajan hallit
sema paikkakunta. Ahlström-yhtiön vaikutus 
ulottui kunnallisen itsehallinnon puuttuessa 
monille elämänalueille. Toiseksi kansalaisso
ta oli Varkauden seudulla poikkeuksellisen 
verinen. Punaisten valtakautena toistakym
mentä henkilöä sai surmansa ja  valkoisten 
vallattua paikkakunnan yli 200 ihmistä sur
mattiin joko välittömästi tai kenttäoikeuden 
tuomitsemina. Varkaus olikin väestömäärään 
suhteutettuna valkoisen terrorin synkimpiä 
paikkoja. Kansalaissota muutti Hannu Itkosen 
mukaan perusteellisesti myös paikkakunnan 
valta-asetelmaa: "Aikaisemmin vahva työ
väenliike oli lyöty ja  sen toiminta lopetettu. 
Huomattava osa järjestöjen johtajista oli me
nettänyt henkensä tai joutunut vankileirille. 
Vuoden 1918 tapahtumat vaikuttivat vielä su
kupolvien ajan ihmisten välisiin suhteisiin.”
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Varkauden metalliammattiosaston johtokunta vuodelta 1920. Edessä vasemmalla oleva Viktor 
Kiiskinen joutui keväällä 1922 poliisin kuulusteltavaksi vuoden 1918 punaisille uhreille pysty
tetyn muistomerkin hävittämisjupakassa. Kuva: Varkauden metallityöväen ammattiosaston ar
kisto.

Tapahtumat

Ilmapiiri Varkaudessa kiristyi jo  ennen lak
koa huhtikuussa 1922. Tuolloin työväenjär
jestöjen kansalaissodan punaisten uhrien muis
toksi hankkim a patsas varastettiin ja  upo
tettiin järveen. Työväen muistitiedon mukaan 
"V apunaattoa vasten yöllä kokosi valkoiset 
pyövelit joukkonsa, miehiä ja  hevosia, jo ita  
on täytynyt olla iso joukko, sillä patsashan oli 
valtava kooltaankin. Nämä sankarit raahasi
vat patsaan vajaan kilometrin lähellä hautaus
m aalta sijaitsevaan järvenlahteen ja  upottivat 
patsaan sinne.” M uistom erkin hävittäminen 
koettiin työväestössä iskuna vasten kasvoja. 
R ikoksesta järjestettiin toki poliisitutkinta, 
m utta syyllisiä ei saatu kiinni. Työväestön 
keskuudessa pidettiin selvänä, että viranomai

set tiesivät tekijät, m utta eivät halunneet saat
taa heitä oikeuden eteen. M uistomerkin hä
vittämisen seurauksena tilanne Varkaudessa 
oli jo  valmiiksi jännittynyt työtaistelun al
kaessa toukokuussa 1922.

Ammattiosastojen keskusneuvosto esitti 
huhtikuussa 1922 Ahlströmin johdolle palk
kojen, jo ita  oli jatkuvasti alennettu, nostam is
ta jopa kolmanneksella. Yhtiön myönteistä 
vastausta odotettiin toukokuun 12. päivään 
mennessä, muutoin työntekijät aloittaisivat 
lakon. Tapahtumat lähtivät kuitenkin liikkeel
le nopeammin. Ahlström sanoi työläiset irti 
omistamistaan asunnoista. Toisaalta sahan 
taaplaajat irrottautuivat työntekijöiden rinta
masta lopettam alla työt ennen keskusneuvos- 
ton asettamaa takarajaa. Rintaman hajoam i
nen antoi huonon startin työtaistelulle, eikä
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jatkokaan sujunut paremmin. Työnantajapuo
li noudatti sekä paikallisesti että valtakunnal
lisesti tiukkaa linjaa. Se ei suostunut min
käänlaisiin myönnytyksiin, neuvotteluihin ei
kä välitysyrityksiin. Lisäksi Varkauteen tuli 
yli 800 lakonmurtajaa eli niin sanottua Pihka
lan kaartilaista.

Työnantajapuolen tavoite oli pistää työläi
set polvilleen, eikä näillä ollut oikein keinoja 
vastata. Lakkolaisten rivitkin alkoivat rakoil
la kesäkuussa Pihkalan kaartilaisten saapues
sa. Niinpä työntekijöiden oli heinäkuun alus
sa pakko ryhtyä neuvottelemaan lakon lopet
tamisesta. Varsinaisista neuvotteluista ei to
sin voinut puhua, sillä työnantajapuoli pystyi 
sanelemaan selkkauksen lopettamisen ehdot. 
Työntekijöiden yleisen kokouksen niukka 
enemmistö kannatti lakon lopettamisesta ja 
selkkaus päättyi 8. heinäkuuta. Lopettamis- 
sopimuksessa palkkaus ei kohentunut, työ
paikkojen saamista takaisin ei taattu, eikä esi
merkiksi rikkureita rangaistu millään tavoin. 
Lakkotoimikunnan arvio lopputuloksesta oli 
tyhjentävä: "Varkauden työtaistelu päättyi 
työläisten täydelliseen häviöön.”

Tulkinnat

Lakon lopputulos merkitsi, että kansalaisso
dan jälkeen muotoutunut paikallinen valta- 
asetelma kesti työväenliikkeen haasteen. Työ
väenjärjestöjen voimavarat eivät riittäneet

sen horjuttamiseen, eivätkä edes oikeuden
mukaiseen kohteluun, kuten hautamuisto
merkin tuhoaminen osoittaa. Ahlströmin käyt
tämä taktiikka ja  työväestön suoranainen 
nöyryyttäminen jätti katkeruuden kytemään, 
etenkin kun työväestö koki lakon oikeutetuk
si huonontuneiden toimeentuloedellytysten 
takia. Lakkotaistelu vaikutti osaltaan kommu
nistien kannatuksen kasvuun samana vuonna 
pidetyissä eduskuntavaaleissa. Esimerkiksi 
Leppävirran puoleisella äänestysalueella hei
dän kannatuksensa kohosi 28 prosenttiin.

Toisaalta lakko jälkiseurauksineen osoitti, 
miten iso ongelma kunnallisen itsehallinnon 
puuttuminen oli työväestön kannalta. Var
kauden teollisuusyhteisöhän kuului kahteen 
pitäjään, Leppävirtaan ja  Joroisiin. Kummas
sakaan pitäjässä ei varkautelaisilla ollut juuri 
vaikutusvaltaa, mikä hankaloitti merkittävästi 
paikallisten asioiden hoitoa jo  kansalaissodan 
aikana. Vasemmistopuolueiden eduskuntavaa- 
likannatus ei siis tarkoittanut työväestön pai
kallisen vaikutusvallan lisääntymistä. Niinpä 
työväestön integroiminen osaksi kunnallista 
päätöksentekoa, joka monilla paikkakunnilla 
tasoitti tunteita ja  eheytti yhteisöä, jäi Var
kaudessa tapahtumatta. Tilanne muuttui vasta 
1920-luvun lopussa oman kauppalan perusta
misen jälkeen. Tuolloin työväestö otti demo
kratian keinoin sen aseman, jota se tavoitteli 
aseellisesti vuosina 1917-1918 ja  lakkoile
malla 1922.
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Seppo Hentilä
vieraileva professori, Humboldt Universität, Berliini

Jäljillä työväen Berliinissä

Historia on ollut Berliinille armoton. Vaikean 
menneisyyden jäljet näkyvät kaupungin kas
voissa rosoina ja  uurteina. Poliittinen järjes
telmä vaihtui 1900-luvulla Saksassa neljästi: 
1918, 1933, 1945 ja  1989. Preussin, keisari
kunnan, Weimarin tasavallan, kolmannen val
takunnan, DDR:n sekä jaetun ja  yhdistyneen 
Berliinin jäljet näkyvät kaupunkikuvassa omi
na kerrostuminaan.

Keisarikunnan perustamisen 1871 jälkeen 
Berliinin kasvu oli huikeaa. 1900-luvun vaih
teessa Suur-Berliinissä oli kaksi miljoonaa 
asukasta, ja  vuonna 1920 jo  3.8 miljoonaa. 
Kasvun moottori oli suurteollisuus. Berliinis
tä tuli työläisten kaupunki ja  Saksan työväen
liikkeen merkittävin keskus.

1920-luvun vaaleissa työväenpuolueet sai
vat kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. So
siaalidemokraatit (SPD) menettivät asemiaan 
kommunisteille (KPD), ja  1930-luvun alussa 
Berliini oli läpeensä punainen. 1932 pidetyis
sä vaaleissa KPD oli jopa kaupungin suurin 
puolue 31 prosenttiyksikön kannatuksella; toi
sena oli kansallissosialistinen puolue NSDAP 
26:n ja  kolmantena SPD 23 prosenttiyksikön 
kannatuksella.

Natsit tuhosivat Berliiniin kukoistavan 
työväenkulttuurin täydellisesti vuoden 1933 
jälkeen. He hävittivät tai takavarikoivat työ
väenliikkeen omaisuuden, ja  tuhansia työväen
liikkeen merkkihenkilöitä sai surmansa kes
kitysleireissä.

Kulttuuripanimo 
ja muuta uusiokäyttöä

Suurteollisuus on nyttemmin Berliinistä mil
tei hävinnyt, mutta työväen Berliinin jälkiä, 
teollisuusrakennuksia, työväen asuinkortteleita 
ja  työväenliikkeen merkkihenkilöiden muis

tomerkkejä sekä heille nimettyjä paikkoja 
Berliinistä löytyy vielä yllin kyllin.

DDR:n jäljiltä Berliinissä on runsaasti 
tyhjiä 1800-luvun teollisuusrakennuksia. Jou
kossa on todellisia arkkitehtuurin helmiä. Niitä 
on saneerattu uusiokäyttöön lähinnä kulttuu
ritiloiksi. Huomattavin kulttuurikeskus on en
tinen Schultheissin panimo ”Kulturbrauerei” 
Prenzlauer Bergissä. Panimossa on elokuva
teattereita, konserttisaleja, gallerioita, kahvi
loita ja  ravintoloita.

Käsite ”vuokrakasarmi” syntyi 1900-lu- 
vun vaihteen Berliinissä. Se tarkoitti urbaanin 
asumisen helvettiä. DDR:n asuntorakentami
sen tunnus oli ”Plattenbau”, raaka laatikko- 
arkkitehtuuri. Sen tieltä oli tarkoitus purkaa 
ydinkeskustan pohjoispuolisten kaupungin
osien upeat jugendkorttelit. Onneksi aika ja 
rahat loppuivat kesken.

Mutta Berliinin kaupunki oli 1920-luvulla 
myös modernien työväenasuntojen rakennut
tajana edelläkävijä. Tuolloin valmistui 12 000 
Bruno Tautin suunnittelemaa vuokra-asuntoa. 
Niistä jokaisessa oli vihreälle sisäpihalle 
avautuva parveke. Kaikki Tautin korttelit on 
2000-luvun alussa perusteellisesti saneerattu. 
Heinäkuussa 2008 kaikkiaan seitsemän työ- 
väenkorttelia liitettiin UNESCO:n maailman
perintökohteisiin. Niihin voi tutustua esimer
kiksi Neuköllnissä, jossa on valtava hevosen
kengän muotoinen Hufeisensiedlung, tai 
Prenzlauer Bergissä Erich-Weinert-Strassen 
varrella, jossa on ammattiyhdistysjohtaja Carl 
Legienin mukaan nimetty kortteli.

Berliinin-asuntomme on sattumoisin Erich- 
Weinert-Strassella. Weinert oli huomattava 
työläisrunoilija, jonka kynästä on lähtöisin 
myös lukuisia Stalinia ylistäviä säkeitä, esi
merkiksi runoelma ”Kremlissä palaa vielä 
valo”. Weinert siirtyi ajasta ikuisuuteen 1953 
vain kuusi viikkoa Stalinin jälkeen. Nimik
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Berliiniin -  Retkiä lähihistoriaan
Helsinginyliopiston poliittisen historian professori,Berliinin Humboldt-yliopis- 
tossa tällä hetkellä vierailevana professorina työskentelevä Seppo Hentilä ja hä
nen vaimonsa, Berliinissä toimivan Suomen Saksan-instituutin johtaja, dosentti 
Marjaliisa Hentilä julkaisivat maaliskuussa 2008 kiehtovan ja kiintoisan teoksen 
Berliiniin, Retkiä lähihistoriaan (Kirjapaja, Helsinki 2008,262 s.).Teos on yhtä ai
kaa erinomainen matkaopas ja raportti tämän päivän Berliinistä, mutta samalla 
myös oivallinen väline tehdä nojatuolimatkoja Saksan pääkaupungin dramaat
tisiin vaiheisiin. Hentilöiden kirjan artikkeleiden parissa Berliiniä tunteva lukija 
voi aloittaa kiintoisan matkan menneisyyteen lukuisien tämän päivän raken
nusten, monumenttien, katujen ja aukioiden ääreltä ja siirtää berliiniläismuis- 
tumansa menneisyyden aikajanalle. Berliiniä tuntemattomalle historian ystäväl
le teos tarjoaa kimmokkeen lähteä tutustumaan Saksan pääkaupunkiin, Keski
Euroopan kiihkeästi sykkivään metropoliin. E.V.

kokatunsa hän sai kuitenkin pitää, toisin kuin 
Stalin. Hrustsev määräsi 1961, että Itä-Berlii- 
nin sosialistisen mallikadun Stalinalleen nimi 
on muutettava Kari-Marx-Alleeksi ja  kaadatti 
kadun varrelta myös valtavankokoisen Stali
nin patsaan.

Muurin jakamaa työväenperinnettä

Toisen maailmansodan jälkeen Saksa ja  Ber
liini jaettiin. DDR aikoi tehdä koko Berliinis
tä sosialistisen valtionsa pääkaupungin, mutta 
elokuussa 1961 se joutui jakamaan kaupun
gin kahtia muurilla estääkseen kansalaistensa 
joukkopaon länteen. Länsi-Berliini jäi DDR:n 
omituiseksi saarekkeeksi, jota länsi sinnik
käästi puolusti, 1948-49 yksitoista kuukautta 
jopa ilmasiltaa pitkin.

SPD:stä tuli Länsi-Berliinissä merkittävä 
poliittinen voima. Se kilpaili johtavan puo
lueen asemasta kristillisdemokraattisen CDU:n 
kanssa. Ylipormestarit Ernst Reuter 1948-53 
ja  Willy Brandt 1957-66 sekä Saksan ensim
mäinen liittopresidentti Theodor Heuss 1949
54 saivat omat muistopaikkansa. SPD:n uusi 
päämaja on Willy-Brandt-Haus, ja  hänen ni
meään on esitetty myös rakenteilla olevalle 
Berliinin-Brandenburgin kansainväliselle len
tokentälle.

DDR määritteli perustuslaissaan itsensä

työläisten ja  talonpoikien valtioksi. Sen hal
litseva puolue, vuonna 1946 perustettu SED 
(Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) 
oli perustaltaan työväenpuolue, vaikka se oli 
syntynyt yhdistämällä väkivalloin itävyöhyk- 
keen sosiaalidemokraatit kommunisteihin. 
SED:n jäsenistö oli joka tapauksessa pääosin 
työväestöä. Mutta pitääkö koko DDR: n pe
rintö lukea työväen perintöön? Kuuluvatko 
siihen Stasin kidutuskammiot ja  kuoleman- 
laukaukset Berliinin muurilla? Inhorealisti voi
si vastata kysymykseen myöntävästi, mutta 
sivuutamme määritelmäongelman tällä kertaa.

Työväenhistoriaan kuuluu kuitenkin eh
dottomasti 17.6.1953 Itä-Berliinissä Stalinal
leen rakennustyömaalta alkanut kansannou
su, jota kutsuttiin lännessä työväenkapinaksi. 
Neuvostopanssarit kukistivat kapinan jo  sa
mana päivänä. Viisi päivää myöhemmin Län- 
si-Berliinin senaatti muutti Charlottenburger 
Chausseen "Kesäkuun 17. päivän kaduksi”. 
Upea bulevardi alkaa Brandenburgin portilta, 
kulkee halki Tiergartenin, ohittaa Siegessäu- 
len ja  päättyy Emst-Reuter-Platzille Länsi- 
Berliinin sydämeen.

Kadunnimiä kuin syksyn lehtiä

Itä-Berliinin nimistöä on saneerattu Saksan 
yhdistymisen jälkeen. Se on halpaa mutta te
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Kommunistijohtaja Ernst Thälmannin patsas Prenzlauer Bergissä vuodelta 1986 on 
suojeltu ja  jätetty muistuttamaan DDR.n ajan poliittisesta paatoksesta. Muistomer
kin pintaan yhä uudelleen ilmestyvät graffitit kertovat nykynuorison suhteesta DDR.n 
idoleihin. Kuva: Seppo Hentilä.

hokasta historiapolitiikkaa. Työväenliikkeen 
suurista nimistä vain Karl Marx, Friedrich 
Engels, Buchenwaldissa 1944 teloitettu Sak
san kom m unistijohtaja Ernst Thälmann sekä 
tammikuun 15. päivänä 1918 murhatut Rosa 
Luxemburg ja  Karl Liebknecht säilyivät ni
mistössä, sillä he ovat koko Saksan historian 
merkkihenkilöitä. M utta DDR:n puoluepamp
pujen nimien oli ehdottomasti väistyttävä. 
N iinpä esimerkiksi maineikas hallintokatu 
W ilhelmstrasse, joka oli nimetty DDR:n en
simmäisen pääministerin Otto Grothevvohlin 
mukaan, sai entisen nimensä jo  1990.

Karl-M arx-katuja on Saksassa 433 mutta 
Em st-Thälm ann-katuja on hieman yllättäen 
vieläkin enemmän, 485. Rosa-Luxemburg- 
katuja on 248 ja  Karl-Liebknecht-katuja 282. 
Niistä poikkeuksetta lähes kaikki ovat entisen 
DDR:n alueella. Ylivoimainen ykkönen Sak
san kadunnim ipörssissä on kuitenkin vanha

salaneuvos Johann W olfgang von Goethe; 
hänelle nimettyjä katuja on 2132. Uskonpuh
distaja Lutherkin häviää kirkkaasti 642 ni
mikkokadullaan.

Vanhan työväenliikkeen merkkimies Au
gust Bebel (1840-1913) kelpasi myös DDRdle, 
koska hän ei ollut luonnollisista syistä voinut 
joulukuussa 1914 äänestää Saksan valtiopäi
villä sotilasmäärärahojen puolesta. Ainoana 
sosiaalidemokraattina niitä oli vastustanut 
Karl Liebknecht. Berliinin ensimmäinen mo- 
numentaalikeskus, jonka Fredrik II (Suuri) 
rakennutti 1700-luvun puolivälissä Berliinin 
paraatikadun Unter den Lindenin varrelle, on 
ollut vuodesta 1947 nimeltään Bebelplatz. 
Sen reunalla ovat muun m uassa Saksan val
tionooppera ja  Humboldt-yliopisto. Touko
kuussa 1933 silloisella Ooppera-aukiolla roi
husivat natsien kirjaroviot.
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Patsaita ja niiden jalustoja

Berliinin ydinkeskustassa Spreen pohjoisran
nalla on aukio nimeltä Marx-Engels-Forum. 
Sen laidalla oleva sosialismin klassikoiden 
pronssinen muistomerkki on vuodelta 1986. 
Marx istuu ja  Engels seisoo. Aika on ajanut 
kaksikon ohi, mutta patsas on saanut jäädä. 
Berliiniläisillä on tarjolla kaksikin lempini- 
meä puistoon jätetylle parivaljakolle, "Asun
nottomat” tai "Kulkurit”. Berliinin suoma- 
laisopiskelijoilla on tapana lakittaa Marx ja  
Engels vapunaattona.

V. I. Leninin satavuotissyntymäpäivänä

1970 vihitty valtava graniittipatsas sen sijaan 
hävitettiin 1991. Se sijaitsi ydinkeskustan poh
joispuolella Leninplatzilla, Leninalleen länti
sessä päässä. Katu on saanut takaisin entisen 
nimensä Landsberger Allee ja  tori on nyky
ään Yhdistyneiden kansakuntien aukio. Hel
posti Leninistä ei kuitenkaan eroon päästy. 
Patsas oli niin lujaa tekoa, että purkamiseen 
varatulla summalla saatiin irti vain Leninin 
pää. 129 kappaleeksi hajotettu muistomerkki 
on kaivettu hiekkamaahan Köpenickin kau
punginosaan. Pienenä vinkkinä Leninin pat
sasta Helsinkiin ehdottaneille: sieltä sen saisi, 
ja  varmasti kohtuuhintaan.

Vesa Oittinen
professori, Helsingin yliopisto

Karl Marx -  eilen -  tänään

Harvoin ovat mitkään ennustukset yhtä no
peasti osoittautuneet perättömiksi kuin reaa
lisosialismin romahduksen jälkeen 1990-lu- 
vun alussa esitetyt väitteet siitä, että Marxin 
ja  marxilaisuuden taru olisi päättynyt. Voi- 
tonvarmimmat Marx-kriitikothan riensivät 
tuolloin jopa julistamaan, että historia oli nyt 
vihdoinkin saapunut lopulliseen päätepistee
seensä, liberaaliin demokratiaan ja  voisi 
unohtaa kaikki marxilaiset tai sosialistiset ko
keilut (näin Francis Fukuyama).

Hiemankin pidemmällä perspektiivillä tu
lee aivan ilmeiseksi, että 1990-luvun alun vä
hentynyt kiinnostus Marxiin oli väliaikainen 
sukellus. Nekin neuvostokansalaiset, jotka 
olivat tervehtineet riemulla kommunistipuo
lueen komennon lakkaamista, saivat pian uut
ta ajateltavaa Jeltsinin kauden häikäilemättö
män ja  korruptoituneen kapitalismin puris
tuksissa. Myös kaikkialla muualla maailmas
sa kritiikki uusliberalismin eri muotoja vas

taan on vain jatkuvasti voimistunut. Marxin 
teoriat kaivettiin nopeasti uudelleen esille, 
kun alkoi tulla ilmeiseksi, että kapitalismi toi
mii edelleen noudattaen täysin samoja lain
mukaisuuksia, joita Marx oli puolitoista vuo
sisataa sitten analysoinut. Itse asiassa voitai
siin väittää, että vain mittakaava on muuttu
nut sitten Marxin päivien: kun silloin kapita
lismi rajoittui lähinnä Länsi-Eurooppaan ja 
USA:han ja  koski korkeintaan kahta-, kol- 
measataa miljoonaa ihmistä, nyt koko ihmis
kunta, kuusi miljardia, elää kapitalististen 
tuotantosuhteiden alaisina. Ja englantilaisten 
olot pahimman "Manchester-kapitalismin” 
aikana ovat nyt projisoituneet ihmiskuntaan 
kokonaisuudessaan: tilastojen mukaan jopa 
puolet ihmiskunnasta elää absoluuttisessa 
köyhyydessä ja  joutuu tulemaan toimeen dol
larilla parilla päivässä.

Tästä huolimatta voidaan sanoa, että 
1990-luvun alku merkitsi syvällistä murrosta
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Marxin teorioiden reseptiohistoriassa. Tuo 
murros on vielä niin lähellä, että sen tosiasial
lisia historiallisia ulottuvuuksia on vaikea 
määritellä. Silti tuskin olen väärässä, jos tote
an marxilaisuuden astuneen nyt, laskutavasta 
riippuen, kolmanteen tai neljänteen vaihee
seensa. Tähänastinen tutkimus on jo  varsin 
tarkkaan selvittänyt aikaisempia kausia. Jos 
jätämme ”muotoutumisvaiheen” (noin vuo
teen 1870 eli Pariisin kommuuniin asti) pois 
laskuista, niin ensimmäisen periodin muo
dostaa niin sanottu 'Toisen internationaalin 
marxismi”, jonka aikana Euroopan työväen
liike omaksui Marxin taloudelliset teoriat. 
Tämän kauden keskeinen Marx-tulkitsija oli 
Karl Kautsky. Hänelle Marx oli ennen kaik
kea taloustieteilijä, joka oli osoittanut yhteis
kunnan kehityslakien toimivan samalla "luon
nontieteellisellä välttämättömyydellä” kuin 
mitä Darwin oli osoittanut elollisen luonnon 
suhteen. Kapitalismi tulisi omien sisäisien 
mekanismiensa lainmukaisesta pakosta en
nemmin tai myöhemmin korvautumaan kor
keammalla talousmuodolla, sosialismilla.

Tämä varsin mekanistinen Marx-tulkinta 
joutui kriisiin viimeistään 1900-luvun ensim
mäisellä vuosikymmenellä, kun työväenliik
keen vasemmistosiipi eri maissa, ennen kaik
kea Venäjällä, orientoitui kohti suurempaa 
poliittista aktivismia "vallankumouksen ajan
kohtaisuuden” merkeissä. Leninin ja  bolshe
vikkien uutta marxismikäsitystä luonnehtikin 
aktiivisuuden, "subjektiivisen tekijän” voi
makkaampi painottaminen. Vaikka se melko 
pian neuvostovallan vakiinnuttua Venäjällä 
jähmettyikin "marxismi-leninismin” nimellä 
tunnetuksi opiksi, saavutti se kuitenkin yleis
maailmallisesti siinä määrin hegemonisen 
aseman, että painoi lähes viidenkymmenen 
vuoden ajan leimansa siihen tapaan, miten 
Marxin teorioita tulkittiin. Lännessä toki 
esiintyi erilaisia epäortodoksisen ja  kriittisen 
marxismin muotoja, mutta niidenkin posi- 
tionmäärittelyyn kuului olennaisesti kannan
otto marxismi-leninismiin.

Viime vuosikymmenen alun notkahdusta 
onkin parempi kutsua neuvostoliittolaisen 
"marxismi-leninismin” eikä suinkaan marxis
min romahdukseksi. Eikä edes neuvostomar-

Marxin ja  Engelsin suomeksi käännettyjen 
teosten näyttely Työväenliikkeen kirjastossa 
on avoinna 28.10.2008-]6.1.2009. Karl Mar
xin kuva: Kansan Arkisto.

xismista, joka kaikesta huolimatta oli varsin 
monipuolinen ja  monitahoinen ilmiö, suin
kaan kaikki jouda historian roskatynnyriin. 
Eräs neuvostomarxismin pesänselvittelyn yl- 
lättävimmistä ilmiöistä on ollut jo  1970-lu- 
vulta lähtien tunnetun filosofin ja  Marx-tutki
jan (jonka teoksia on käännetty myös suo
meksi) Teodor Oizermanin kehitys. Vielä 90- 
vuotiaanakin hän on pystynyt tekemään älyl
lisesti teräviä, ratkaisevia uudelleenarviointe
ja  sekä neuvostofilosofiasta yleensä että omas
ta aiemmasta tuotannostaan. Vuonna 2003 il
mestyneessä teoksessaan Marksizm i utopizm 
(Marxilaisuus ja  utopismi) Oizerman käy ar
motta läpi Neuvostoliitossa vakiintuneen Marx- 
kuvan dogmeja ja  osoittaa yksi toisensa jäl
keen niiden pätemättömyyden. Hän arvoste
lee voimakkaasti neuvostomarxismin ylen
määräistä ideologisoitumista ja  toteaa, että 
jos marxismi tosiaan tahtoo käydä tieteestä,
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ei siinä voida puhua ”revisionismista” -  on
han itsekritiikki kaiken tieteen olennainen 
tunnusmerkki. Mutta samalla Oizerman to
teaa, että Marxin (ja Engelsin) teorioista jää 
vielä paljon käyttökelpoista jäljelle. Itse hän 
-  hieman yllättävästi -  ilmoittaa edelleenkin 
sitoutuvansa "materialistisen dialektiikan” 
ohjelmaan. Kiinnostavinta silti on, että hän 
korostaa kirjansa päätteeksi voimakkaasti 
Marxin ajattelun humanistista ydintä, sitä 
Marxin Grundrissessä alleviivaamaa ajatusta, 
että yhteiskunnan tehtävänä on taata kaikkien 
jäsentensä kaikinpuolinen kehitys ja  sivisty
minen.

Jos siis Neuvostoliiton ja  reaalisosialismin 
myötä meni mailleen yksi marxismin omak
sumisen vaihe, niin millainen on seuraavan 
vaiheen "uusi Marx”? Kysymys on helppo 
esittää, mutta ajallisen perspektiivin vielä 
puuttuessa siihen ei voi vastata kuin aivan 
ylimalkaisesti.

Ensinnäkin, näyttää siltä että uusi marxi
laisuus ei enää tule olemaan "puoluemarxis- 
mia” sanan vanhassa merkityksessä -  että siis 
jollakin tietyllä puolueella (esimerkiksi 
NKP:lla) olisi yksinoikeus sen tulkintaan. 
Mutta vaikka edeltäneen reseptioperiodin 
monoliittisuusvaatimukset haudataankin, tu
lee uuden aikakauden marxismikaan tuskin 
olemaan mielivaltaisen pluralistista. Tiettyjä 
"kovia ytimiä” tulee säilymään -  ennen kaik
kea Marxin poliittisen taloustieteen kritiikki, 
jota marxilaisuuden porvarilliset vastustajat 
ovat, alkaen Böhm-Bawerkistä jo  1890-lu- 
vulla, turhaan yrittäneet kumota, ja  joka on 
edelleen näyttänyt voimansa nykykapitalis- 
min ilmiöiden kohdalla. Toisena "kovana yti
menä” tulee tietysti pysymään materialistinen 
historiankäsitys, vaikka sen kohdalla on ehkä 
sanottava, että "aineellisten tekijöiden” pe
rustavaa vaikutusta historiassa eivät nykyään 
juuri muidenkaan yhteiskuntatieteellisten suun
tausten edustajat kiistä.

Toisekseen, itse se tekstipohja, jolta mar
xismia nykyisin täytyy lähteä omaksumaan ja 
arvioimaan, on radikaalisti muuttunut. Toisen 
internationaalin marxistit, Kautsky etunenäs
sä, tunsivat Marxin tuotannosta vain hänen 
elinaikanaan julkaistut teokset, ja  niissäkin he

keskittyivät Pääomaan (Engelsin kohdalla 
taas Anti-Duhringiin). Marxin filosofiset 
teokset, kuten vasta 1930-luvulla julkaistut 
Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset 1844 
tai nimikkeellä Saksalainen ideologia samoin 
vasta 1930-luvulla ilmestyneet tekstit, olivat 
vielä tuolloin tuntemattomia. Ennen kaikkea 
Pääoman esityöstä, 1857-1858 laaditusta 
Grundrissestä, ei II internationaalin aikana 
tiedetty vielä mitään. Tämä olemassaolevan 
tekstipohjan vaillinaisuus omalta osaltaan 
mahdollisti Marxin lukemisen pelkkänä ta- 
lousteoreetikkona, joka olisi esittänyt kapita
lismin muka "luonnonhistorialliset” kehitys- 
lait. Näin Marx yhteiskuntateoreetikkona mil- 
teipä kutistui tyypilliseksi 1800-luvun evo- 
lutionääriseksi positivistiksi.

Marxin ja  Engelsin koottujen teosten ju l
kaisuhankkeet ovat 1930-luvulta lähtien tuo
neet päivänvaloon aiemmin tuntematonta ai
neistoa. Jo 1920-luvun lopulla käynnistetty 
ensimmäinen Marx-Engels Gesamtausgabe 
(MEGA) toi päivänvaloon 1844-käsikirjoi- 
tukset, Saksalaisen ideologian ja  (tosin eril- 
lisniteenä) Grundrissen. Mutta ensimmäisen 
MEGA:n tarina loppui lyhyeen, kun sen ju l
kaisija David Rjazanov joutui Stalinin terro
rin uhriksi. Vasta 1970-luvulla käynnistetty 
toinen MEGA, jonka julkaisijakuntaa on 
reaalisosialismin romahduksen jälkeen vah
vistettu eräillä länsimaisilla tutkimuslaitok
silla, on viemässä hankkeen loppuun asti. Jo 
tähän mennessä julkaistu aineisto Marxin ja 
Engelsin käsikirjoitusjäämistöstä pakottaa 
tarkentamaan aiemmin vallalla olleita näke
myksiä Marxista, joskus jopa varsin yllättä
västi. Peruskuva Marxista radikaalina kapita- 
lismikriitikkona ei tietenkään ole muuttunut, 
mutta aiempaa selvemmäksi käy, että Marx ei 
ollut "yhden idean mies”, vaan hänen tuotan
tonsa koostuu selvästi joukosta toisistaan 
suhteellisen riippumattomia interventioita -  
siinä, missä esimerkiksi poliittisen taloustie
teen kritiikki muodostaa yhden selvän koko
naisuuden, on hänen toimintansa I Internatio
naalissa toinen vastaava suhteellisen omaeh
toinen alue. Voidaan sanoa, että uusi MEGA 
antaa meille dogmikokoelman sijasta kuvan 
kriittisen intellektuellin työpajasta.
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Matti Kauppi
fil. maist., Helsinki

Love Records, Koitto 
ja punk 1978-79

Punk oli tyylimurros ja  sukupolvenvaihdos rockia. Pelle Miljoona & N.U.S. oli jo  saanut
rockissa. Ensikaiut kuultiin maailmalta vuosi- julkisuutta yhteiskunnallisella musiikillaan,
na 1976-77. Suomessa tyyli vakiintui vuoden Sehr Schnell tutki monotonisuuden ja  hyp-
1978 aikana. Love Recordsin Pohjalla-ko- noottisuuden rajaa. Se-yhtyeen musiikissa
koelmalevy ja  sen tiimoilta tehty kiertue kohtasivat underground, progesävyinen rock
määrittivät, mitä punk on. Love tallensi po- ja  punk. Problems? soitti katurokkia stadilai-
liittisen laululiikkeen koko kaaren ja  kotimai- sella klangilla. Pelle Miljoona tahditti helsin-
sen rockin synnyn. Punkeille se oli Pokon kiläistä ali stars bändiä 1978 (sittemmin Pelle
ohella ainoa oikea levy-yhtiö ja  uskottava Miljoona & 1980). Kiertueella olivat mukana
rockin uuden aallon julkaisija vaikka sen po- kaikki levyn bändit paitsi hajonnut N.U.S.
liittisuus koettiin etäiseksi. Loven punkit Yleisöä oli enemmälti isommissa kaupun-
keikkailivat muun muassa vasemmistotilai- geissa -  kuten Helsingissä Koiton talolla, pie-
suuksissa ennen kuin ohjelmatoimistot kiin- nillä paikkakunnilla vain kourallinen. Lovella
nostuivat punkin bisnespotentiaalista. Love oli yhteistyösopimus äänitejätti EMIn kanssa,
teki konkurssin vuonna 1979. Sen jatkaja Jo- joka maksoi kiertueen kulut. Tuloja keikoista
hanna oli selkeämmin rockbisnestä. ei tullut. Blomin myymistä suosituista rinta-

Lokakuussa 1978 ilmestynyt Pohjalla oli napeista saatiin ruokarahat. Majoitus oli ret-
Atte Blomin ideoima kattaus Loven uutta keilymajatasoa.

Syksyllä 2008 Love Records julkaisee Pohjalla-levyn uutena laitoksena ja  Sehr Schnellin 
CD:n, jolla kuullaan myös keikkaa Koitolla 1978. Kuva: Kansan Arkisto.
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Helsingissä raittiusyhdistys Koiton talolla 
järjestettiin legendaansim m at punkkeikat Yr
jönkadulla. Joukko vaihtoehtoväkeä, laulu
liikkeen aktiiveja ja  m uusikkoja perusti E lä
vän musiikin yhdistys Elmun Helsinkiin tou
kokuussa 1978 ja  Vanhalla Polilla alkoi klu
bitoiminta. Äänekkäät punkbändit olivat on
gelmallisia ravintolaympäristössä ja  fanit nuo
ria. Lokakuussa aloitettiin ikärajattomat, juuri 
alaikäisille suunnatut Perjantaigeimit Koi
tolla. välillä remontin takia Casa Academi- 
calla. Geimit loppuivat kevätkauden jälkeen 
1979. Elokuussa vallattiin L epakkoja  toim in
ta siirtyi sinne.

Elm ulla oli yhteytensä vähemmistökom- 
m unisteihin, joiden hallinnassa Koitto oli. El
mun ohjelma musiikin vapauttamisesta bis- 
nesmeiningistä ja  punkin yhteiskunnallisuus 
puhuttelivat vasem m istolaista kulttuuriväkeä. 
Geimit järjestettiin talkoohengessä. M ukana 
oli etenkin uutta musiikintekijä- ja  harrastaja- 
polvea -  monet aktivoituneet punkin ja  sille

olennaisen Kallion Kili City -klubin kautta. 
Yleisöä oli vähän, tosin sanan levitessä suo
sio kasvoi. Geim it tuottivat tappiota, mutta 
nuorten aktiivisuus oli tärkeää yhdistyksen 
tulevaisuuden kannalta. Keikoilla oli hyvä ja  
tiivis tunnelma. Koittoon tultiin musiikin ta
kia, ei vain aikaa viettämään. Geimit m uiste
taan punkkeikkoina, mutta niissä soi muukin, 
kuten blues, kantrirock ja  jopa diinarirock. 
Diskon ohella 1950-luvun rock&roll oli val
litseva muotitrendi. Helsingissä oli jengi- 
väkivaltaa. Erityisesti retrorockarit (diinarit) 
ja  punkit ottivat yhteen. Koiton keikat olivat 
diinarien silmätikkuna. Yrjönkadulle saattoi 
kokoontua iso joukko odottelemaan poistuvia 
punkkeja.

Uuden aallon rock löysi yleisönsä 1979
80. Eppu Normaali, Pelle M iljoona ja  m uuta
mat muut olivat matkalla koko kansan suosi
keiksi. Nyky-ymmärryksen mukainen Suomi
rock syntyi.



MUUT ARTIKKELIT

Riihi säätiö r.s.
Pakka huoneen katu 30 A 
90100 Oulu 
p. (08) 5626 900 
fax (08) 5626 910

• Vuokra-asuntoja Oulussa
• Apurahoja haettavana

Katso www.riihi.fi

69

http://www.riihi.fi


TYÖVÄENTUTKIMUS 2008

"Sävel syntynyt on sahain /au/usta 
rytmi paukkeesta vasa ra in. 

Soinnut työn ja  koneiden pauhusta. 
Se on marssi rakentajain. "

(Raili Bäckström, Rakentajain marssi)

SUOMALAISEN RAKENTAMISEN
JA

RAKENTAJIEN EDUNVALVOJA

Tietää paljon 
rakentamisesta ja sen perinteestä.

Katso tiedot internetistä: 
www.rakennusliitto.fi

®  Rakennusliitto
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Saisinko historiaa numeroina

Yli vuosikymmenen ajan Työväen historian 
ja  perinteen tutkimuksen seuran gradusemi
naareissa istuneena olen nähnyt monenlaista 
aihetta ja  tekijää. Sen voi ainakin sanoa, että 
puheet työväentutkimuksen elinvoimaisuuden 
ehtymisestä ovat -  ehkä joidenkin harmiksi -  
ennenaikaisia. Aiheet sen kuin monipuolistu
vat, ja  taso kelpaa näihin kansallisiin karke
loihin.

Jonkinlaista vääristymää opiskelijoiden 
aiheissa on kuitenkin havaittavissa. Kvantita
tiivisia aineistoja käyttäviä opiskelijoita on 
graduseminaarissa ollut vuosien mittaan huo
mattavan vähän. Nekin tulevat yleensä Hel
singin yliopiston talous- ja  sosiaalihistorian 
oppiaineesta tai joltain yhteiskuntatieteen, 
yleisimmin kai sosiaalipolitiikan laitokselta.

Sama ilmiö koskee myös väitöskirjojen 
aiheita. Professori Marjatta Hietalan mukaan 
historian tutkijakouluun vuonna 2003 pyr
kineistä "tutkimusaiheen määrittelyn perus
teella 129 aiheen joukosta löytyi vain kaksi, 
joiden voi olettaa askartelevan tilastollisen ai
neiston parissa”. Myös selvästi nähtävissä ole
va historiantutkijoiden vieraantuneisuus or
ganisaatioiden ja  järjestelmien tutkimuksesta 
liittyy menetelmien hallintaan. (Marjatta Hie
tala, Minne menet historiantutkimus?, HAik 
2003/1, 106-108).

On vaikea uskoa, ettei kiinnostuneita opis
kelijoita löytyisi. Katse suuntautuukin oh
jaukseen. Tulee mieleen, ettei useimmilla lai
toksilla juuri kannusteta esimerkiksi palkka- 
ja  elintasotutkimukseen, pidemmän aikavälin

sosiaalihistorialliseen rakennetutkimukseen ja 
ylipäänsä kvantitatiiviseen historiantutkimuk
seen.

Löytyykö kohta edes osaamista? Toivot
tavasti olen väärässä väittäessäni, että histori
antutkijoiden kiinnostus esimerkiksi kuvioi
den ja  taulukoiden työstämiseen ja  prosentti
laskuun on vähentynyt samaa tahtia tietotek
niikan kehittymisen myötä. Työn ohjaaminen 
on hankalaa, jos ei ole lainkaan omaa koke
musta vaikkapa aikasarjojen tai laajojen hen- 
kilödatojen käytöstä.

Tilanteelle pitäisi pikaisesti tehdä jotain. 
Jo yksinomaan siksi, että edellä kaipaamalla
ni tutkimuksella on Suomessa hienoja perin
teitä; mainittakoon vaikkapa Suomen Pankin 
aikoinaan rahoittamat kasvututkimukset ja  
monet sosiaalihistorialliset tutkimukset. Suo
malainen tutkimus on myös saanut kansain
välistä tunnustusta, josta yhtenä osoituksena 
on Helsingissä vuonna 2006 järjestetty talo
ushistorian maailmankongressi.

Miksi tässä esiin nostamani kvantitatiivi
nen tutkimus on tärkeää työväenhistorian nä
kökulmasta? Siksi, että se tuo eväitä arvioida, 
mihin suuntaan työväestön elinolosuhteet ja  
elintaso ovat kehittyneet. Numerot kuvaavat 
pienempien tai suurempien joukkojen elämää 
ja  arkea, eroja ja  muutoksia. Jos niiden tutki
minen ei ole historiantutkimuksen keskeinen 
tehtävä, niin mikä sitten?

Matti Hannikainen
valt. tri, Helsinki
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Teatterikritiikki 
kansannostattajana
Vuonna 1917 Tam pereella toimi kaksi suurta 
teatteria, porvarillinen Tampereen Teatteri ja  
amatööripohjalle perustettu Tampereen Työ
väen Teatteri.

Suurin osa teollisuuskaupungin asukkaista 
oli tehdastyöläisiä, ja  tilatuin sanomalehti oli 
Kansan Lehti. M uut m erkittävät lehdet olivat 
nuorsuomalainen Tampereen Sanomat ja  van
hasuomalainen Aamulehti.

Lehdet olivat vahvasti taustajoukkoihinsa 
sidottuja, ja  täm ä näkyy myös teatterikritii- 
keissä.

Kaikki lehdet alleviivaavat erityisesti Työ
väen Teatterin esitysten sosialistisia tendens
sejä. Kansan Lehti nostattaa työläisten tais
telutahtoa välillä varsin suorasanaisestikin. 
Jyrkimmin oikeistolainen Tam pereen Sano
mat puolestaan analysoi "välttämättömiä” hir
mutekoja.

Venäjän ja  Suomen yhteinen sisäpolitiik
ka, työväestön nouseva kapinahenki ja  porva- 
rispuolueiden isänmaalliset tunnot m uodosta
vat mielenkiintoisen sabloonan kritiikkien ylle.

Arvostelut on kirjoitettu poliittisesti aktii
visessa kaupungissa, jälkikäteen katsottuna 
parhaaseen politikointiaikaan. N iissä on het
kittäin helppo nähdä tulevan sodan enteet ja  
jopa suoranaisia kehotuksia sotatoimiin.

Toisaalta polttavin uho puuttuu, ja  juuri se 
määrää pitkälti tutkimuksen suunnan. A i
heessa -  teatterissa -  pysyminen näyttää ny
kyisen historiatiedon valossa oudommalta 
kuin aiheen vierestä politikoiminen.

Vuonna 1917 suuri tragedia oli kuitenkin 
vasta edessä päin.

Anna Siren

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan "Suo
sionosoitukset vvilkkaat." Tamperelainen teatteri- 
kritiikki vuoden 1917 alusta sotatoimien alkuun 
vuonna 1918. Tampereen yliopisto, taideaineiden 
laitos, teatterin ja draaman tutkimus, 2007.

Sisällissodan
uhreja
Tampereen
Teatterin
käytävällä
huhtikuussa
1918.
Kuva: Aug. 
Schujfert. 
Kansan 
Arkisto.
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Punaisten 
vallankumousoikeudet 
vuonna 1918

Vallankumousoikeudet olivat punaisten vuon
na 1918 perustamia tuomioistuimia. Ne kor
vasivat toimintansa lopettaneet vanhat tuo
mioistuimet ja  käsittelivät lisäksi poliittisia 
asioita. Niiden perustamisella pyrittiin oikeu
denkäytön siirtämiseen punakaartilta siviili
hallinnolle. Oikeuksia ohjeistettiin käyttämään 
maalaisjärkeä: tuomiot piti antaa "omantun
non, ei kaavojen mukaan”. Menettely ei silti 
juuri eronnut siitä, millainen se oli ollut en
nen kumousta, mutta siinä näkyivät monet 
esitetyt muutosvaatimukset.

Helsingin vallankumousoikeus käsitteli 450 
asiaa. Puolet oli kumoustilanteeseen liittynei
tä juttuja: poliittisia rikoksia ja  asioita, joissa 
työntekijät vaativat työnantajiltaan lakon ja 
työsulun aikaisia palkkoja. Edellisissä annet
tiin hyvin lieviä tuomioita ja  sallittiin syyte

tyille laajat oikeudet. Jälkimmäisissä linja oli 
ankara, eivätkä työnantajat nauttineet lain suo
mista oikeuksista. Ero selittyy sillä, että pa
himmat poliittiset vastustajat eivät tulleet val- 
lankumousoikeuden tuomittaviksi ja  työtais- 
teluasioissa kannattajien taloudelliset edut 
vaativat langettavia tuomioita.

Toinen puoli Helsingissä ratkaistuista asi
oista oli tavallisia rikosasioita. Eniten oli juo
pumuksia yleisellä paikalla, mutta myös elin- 
tarvikesääntelyn rikkominen oli yleistä. Tuo
mioistuin käsitteli myös riita-asioita. Se kun
nioitti omistusoikeutta eikä tuominnut ohjel
mallisesti köyhän kansanosan edun mukaan. 
Tuomiot olivat kovimmat omaisuusrikoksis
sa; muista teoista annettiin lähinnä sakkoja.

Jukka Siro

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan "Oman
tunnon, ei kaavojen mukaan". Helsingin vallanku
mousoikeus ja  punaisen Suomen vallankumous- 
järjestelmä. Helsingin yliopisto, Rikos- ja prosessi
oikeuden sekä oikeuden yleistieteiden laitos, 2006.

Pukkilan vallankumousoikeuden istunto Pukkilan nuorisoseuran talolla 20.3.1918. Vasemmal
ta pöytien ääressä yleinen syyttäjä, räätälinkisälli Nestori Helin, työmies Joeli Koskinen, työ
väenyhdistyksen puheenjohtaja Pertti Kavenius, pöydän päässä ent. teollisuudenharjoittaja ja  
liikemies Pekka Kuivalainen, tuntematon sekä mylläri Huuko Salin, pienen pöydän ääressä oi
keuden sihteeri ja  vuokramiehen poika Sulo Lindroos. Kuva: Heikki Seppälä. Kansan Arkisto.
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Rangaistava kapinallisten 
sairaanhoitajana
Suomen sisällissodan alkupäivinä perustettu 
Ambulanssiosasto vastasi punakaartin lääkin
tähuollon järjestämisestä ja  sodanaikaisesta 
ylläpidosta. Sen alaisuudessa työskenteli suo
malaisia ja  venäläisiä vapaaehtoisia, joista 
suurin osa oli vailla lääkinnällistä koulutusta. 
Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen valtio- 
rikosoikeuden asiakirjojen välittämää kuvaa 
sanitääreinä työskennelleistä suomalaisista työ
läisnaisista ja  kartoitan sitä, millaisia naiset 
olivat ja  miten heihin valtiorikosoikeudessa 
suhtauduttiin. Tutkimusaineistoni koostuu 273 
valtiorikosoikeudessa tuomitusta sanitääristä.

Valtiorikosoikeuden asiakirjojen mukaan 
tyypillinen sanitääri oli 18-23-vuotias naima
ton ja  lapseton nuori nainen. Hän oli käynyt 
kansakoulun, mennyt sen jälkeen tehtaaseen 
töihin ja  liittynyt poliittiseen tai ammatilli
seen työväenliikkeeseen. Sisällissotaan hän 
osallistui taloudellisten syiden pakottamana 
ja sai toiminnastaan valtiorikosoikeudessa kah
den vuoden ehdollisen tuomion.

Valtiorikosoikeudessa sanitäärien toimin
taa ja  siihen liittyvää syyllisyyttä arvioitiin 
porvarillisen sairaanhoitajuuden ja  sosialisti
sen vallankumouksellisuuden muodostaman 
jännitteen kautta. Valtiorikosoikeuden asia
kirjoista on havaittavissa, että käytetyt ar
viointikriteerit olivat ongelmallisia siksi, että 
niiden kautta ei pystytty yksiselitteisesti mää
rittelemään sanitäärien sodanaikaisen toimin
nan luonnetta ja  merkitystä. Tämän vuoksi 
asiakirjojen välittämä kuva sanitääreistä jää 
pohjimmiltaan ambivalentiksi. Sanitäärien syyl
lisyyttä arvioidessaan valtiorikosoikeus pää
tyi suhteellisen lieviin tuomioihin, jotka vas
tasivat ankaruudeltaan punakaartin ”rivimies- 
ten” saamia rangaistuksia.

Anna Lehtiaho

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Ran
gaistava kapinallisten sairaanhoitajana. Punakaar
tin naissanitäärit valtiorikosoikeudessa vuonna 
1918. Helsingin yliopisto, historian laitos, Suomen ja  
Pohjoismaiden historia, 2007.

Punakaartin päällikkö Heikki Kaljunen vierailulla venäläisessä sotilassairaalassa Viipurin Myl
lymäen koululla maaliskuussa 1918. Takimmaisessa sängyssä Jukka Rahja Pravda kainalossa, 
oven suussa takana suomalainen potilas Uuno Kuosmanen. Siviilipukuiset miehet ovat kansan
valtuuskunnan tai lennätinlaitoksen miehiä, ensimmäisenä oikealla Jussi Hyvönen. Punaisen ris
tin merkeillä varustetut hoitajat ovat venäläisiä, muut suomalaisia. Kuva: Kansan Arkisto.
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Harhaanjohdettuja
a •  • •  •työläisiä vai 
punakapinallisia?

Pro gradu -tutkielmani käsittelee ruotsinkie
listen ruukkityöläisten sopeutumista sisällis
sodan jälkeiseen arkeen. Tutkimuskohteena 
on ryhmä Länsi-Uudenmaan ruukin Billnä- 
sin ruotsinkielisen työväenyhdistyksen jäse
niä. Sisällissodan jälkeisessä suomalaisessa 
yhteiskunnassa ruotsinkieliset työläiset olivat 
ongelma; miten sijoittaa punakaartiin osallis
tuneet työläiset uuteen, valkoiseen yhteiskun
tajärjestelmään ja  miten ruotsinkielisten työ
läisten osallistumista punakapinaan tulisi kä
sitellä? Viimeinen kysymyksenasettelu on ol
lut aina vuodesta 1918 ongelmallinen ruot
sinkielisten kansallismielisten politiikkojen ja 
historiankirjoittajien keskuudessa. Myös suo
menkielisessä tutkimuksessa vuoden 1918 tut
kimuksessa on ollut helposti yleistävä tulkin
ta se, että ruotsinkieliset ryhmänä liitettiin 
valkoiseen herrasväkeen. Syntyi käsitys "har
vasta harhaanjohdetusta torpparista ja  isän
maallisesta opiskelijasta” kun jatkossa käsi
teltiin yleisellä tasolla ruotsinkielisten osallis
tumisesta sisällissotaan.

Luomalla paikallinen terroritilasto sekä 
listaamalla eri arkistolähteiden ja  aiemman 
tutkimuksen avulla yhdistysjäsenten osallis
tuminen punakapinaan syntyi kuva laajasta ja 
määrätietoisesta tuesta vallankumoukselle 
Billnäsin ruotsinkielisen työväestön keskuu
dessa. Paikallisen työväestön sosiaalinen toi

puminen sodan jälkeiseen yhteiskuntaan ta
pahtui pitkälti työnantajan eli paikallisen ruuk- 
kiyhtiön patemalismilla, jossa yhtiö laati peli
säännöt. Uusi ruukkiyhteisö muokattiin ka
pinan jälkeen paikallisessa valtiorikostuomio- 
istuimessa, jossa paikalliset työnantajat olivat 
keskeisessä asemassa. Työntekijät jaettiin ”har- 
haanjohdettuihin” ja  "kapinamielisiin”, jossa 
aiemmat olivat patemalistiseen järjestykseen 
sopivia. Työnantajien uudelleenjärjestämises
sä ruukkiyhteisössä oli selkeästi kyse työ- 
paikkarauhan takaamisesta ja  siten tuotannon 
tehostamisessa karsimalla "(pois)pilaantuneet 
omenat sadosta”. Poliittinen ja  ammattiyhdis
tystoiminta muuttui siten, että suomenkieli
nen työväenyhdistys lakkasi toimimasta sisäl
lissodan jälkeen suomenkielisen väestön vä
hetessä. Syy suomenkielisen väestön vähene
miseen oli pitkälti siinä, että suomenkieliset 
uudisasukkaat olivat liikkuvaa työväkeä, jota 
oltiin palkattu ja  värvätty sisämaasta ensim
mäisen maailmansodan korkeasuhdanteen ai
kana. Ruotsinkieliset työntekijät taas olivat 
usein vakiintuneita osaavia työntekijöitä ja  
esimiespaikalla tehtaan lattialla. Aloitettaessa 
tuotantoa uudelleen sodan jälkeen työnantaja 
oli riippuvainen jälkimmäisistä.

Matias Kaihovirta

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Bland 
rödbanditer, vilseledda arbetare och goda med- 
borgare i Billnäs bruksamhälle. En mikrohistorisk 
studie över äterhämtnings- och anpassnings- 
processen efter inbördeskriget 1918. Abo Akademi, 
Nordisk historia, 2007.

SÄH KÖ ALO JEN  
' AMMATTILIITTO RY
Energia • Tietoliikenne • Talotekniikka • Teollisuus
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Den brutna vita fronten

Inbördeskriget i Finland lämnade djupa spär i 
samhället. Den försoningspolitik som fördes 
med Agrarförbundet i spetsen sägs inte med 
blida ögon inom högerpartiema Finska par- 
tiet och Svenska folkpartiet. Fängproblemet 
var en akut fräga sommaren 1918 och inom 
centerpartiema insäg man att problemet mäste 
lösas. Man förespräkade amnesti för de röda 
fängama. Detta var en mycket känslig fräga 
för bäde Finska partiet och för Svenska folk
partiet som ansäg att amnestiförslagen var 
förkastliga och farliga för samhället. Under 
Finlands första är beviljades amnesti etappvis 
och varje ny amnesti medförde svära för- 
handlingar och debatter. För centerpartiema 
blev amnestiförslagen efterhand allt svärare 
da de kvarvarande fängarna bestod av allt 
värre förbrytare.

I min pro gradu -avhandling undersökte 
jag Svenska folkpartiets ställning i amnesti- 
frägan i förhällande tili de övriga borgerliga 
partiema under ären 1918-1921. Fokus lag 
pä hur partiets ständpunkt förändrades över 
tid. Jag utgick ifrän hypotesen att Svenska 
folkpartiet var det mest amnestikritiska partiet. 
Partiet motsatte sig amnesti mycket strängt 
genom hela tidsperioden och de svenska 
politikema var tili största delen, med nägra 
undantag eniga. Jag kunde dra slutsatsen att 
hypotesen stämde men att Svenska folk
partiet i sitt motständ tätt följdes av Finska 
partiet, senare Samlingspartiet.

Andrea Hagström

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Den 
brutna vita fronten. Svenska folkpartiet och de 
borgerliga partiema i amnestifrägan 1918-1921. 
Äbo Akademi, Nordisk historia, 2007.

"Kumpaa se Vuojalainen 
tahtoo, kunkkua 
vai risitenttiä?"

Käsittelen pro gradu -tutkielmassani poliittis
ta pilalehdistöä ja  sen reagointia Suomen val- 
tiomuotokysymykseen vuosina 1918-1919.

Pilalehtien toimintakenttä oli tuolloin räis
kyvä ja  vilkas: valtiollinen itsenäisyys avasi 
niille entistä avoimemman mielipidefoorumin, 
jota käyttämään perustettiin lukuisa joukko 
julkaisuja. Pilakuvien maailma oli yleisil
meeltään kevään 1918 jälkeen monarkistinen, 
ja  pilalehtien mukaan Suomesta olisi voinut 
tulla tasavalta, monarkia, pakotettu tasavalta 
ja  jälleen monarkia Mannerheimin johdolla. 
Olosuhteiden muuttuessa myös pilalehtien 
mielipiteet vaihtuivat nopeasti.

Suuria valtiomuotokysymykseen liittynei
tä teemoja pilalehdistössä olivat hallitsijaky- 
symyksen sitominen järjestysvaltakysymyk- 
seen sekä kysymyksen etäisyys tavallisten kan
salaisten arjesta. Monarkian nähtiin tuovan

ratkaisun myös moneen sisäpoliittiseen on
gelmaan.

Aluksi lehdet seurailivat asevoimien mie
lipidettä ja  vasta yhteiskunnallisen tilanteen 
vakiinnuttua niissä näkyi merkkejä kuningas- 
kuumeesta. Kuninkaan kannatus kasvoi kohti 
varsinaista kuninkaanvaalia ja  pilalehtien olikin 
vaikea hyväksyä maailmantilanteen kääntymi
sestä johtuvaa kuningashankkeen kariutumis
ta.

Kuningashankkeen kadotessa asialistalta 
presidentillinen vakiomuoto ilmestyi nopeasti 
piirroskuvastoon, vaikka vielä äsken oli es
toitta naureskeltu tasavaltalaisuudelle. Pila
lehtien muisti oli lyhyt ja  siirtyminen tasaval
lan kannattajaksi kävi nopeasti monarkian 
edellytysten romahdettua.

Liisa Kosonen

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan "Kum
paa se Vuojalainen tahtoo, kunkkua vai risitenttiä?" 
Suomen valtiomuotokysymys poliittisissa pilaku
vissa 1918-1919. Helsingin yliopisto, yhteiskunta
historian laitos, poliittinen historia, 2008.
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Sisällissodan kriisistä 
"rauhankriisiin"
M iten yksityiset ihmiset ja  yhteisöt selviävät 
väkivaltaisista yhteiskunnallisista konflikteis
ta? Rauhaan palaamisen ongelmia on luotu 
kuvaamaan termi "rauhankriisi". Gradussani 
tarkastelen, miten modernisoituva suomalai
nen paikallisyhteisö toipui sisällissodan ai
heuttam asta väkivaltaisesta konfliktista. Tut- 
kim uspaikkakuntana on Koillis-Hämeessä si
jaitseva, yhden paperitehtaan ympärille ra
kentunut työläistaajama Mänttä, jonka väestö 
oli jakautunut valkoiseen tehtaan johtoon ja  
virkamiehistöön sekä punaisiksi koettuihin 
työläisiin. M änttää koskettivat myös sisällis
sodan aikaiset terroriteot. Keskeisellä sijalla 
tarkastelussa ovat yhteiskunnalliset ja  men
taaliset hierarkiat, yhteisön kahtiajako voitta
jiin ja  häviäjiin, m urtuva patriarkaalisuus ja

yhteisössä vallitsevat aa te -ja  arvomaailmat.
Sisällissodan jälkeen kodin, uskonnon ja  

isänmaan kunnioittaminen nostettiin kunnon 
kansalaisen ihanteeksi. M äntässä tehdasyhtiö 
G. A. Serlachius Oy:n hallitsevan aseman kaut
ta purkautui voittaneen puolen katkeruus tiuk
kana kontrollipolitiikkana. Työväestö passi
voitui, ja  työväenjärjestöt kamppailivat jäsen- 
pulan kanssa. Järjestäytynyt työläinen kantoi 
harteillaan hävinneen puolen kollektiivisen 
häpeän taakkaa. Työväenliike pysyi hengissä 
keskittymällä kunnallispolitiikkaan ja  työvä
en sivistyskasvatukseen.

H enna Ketonen

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Sisällis
sodan kriisistä "rauhankriisiin" Mänttäläisen pai
kallisyhteisön selviytymiskeinot sisällissodan jä l
keen 1918-1934. Jyväskylän yliopisto, historian ja  
etnologian laitos, Suomen historia, 2007.

Tule mukaan, Sinua tarvitaan!
M aailman nopea m uuttum inen on tuonut uusia haasteita.
Uudet haasteet tarvitsevat uusia ratkaisuja. Sosialidem okratia on 
aina m uuttanu t m aailm aa. Sen voima on kansanliikkeessä. Siinä on 
myös sen tulevaisuus. Se tarjoaa rakentavan vaihtoehdon.

Peruspilarim m e ovat vapaus, oikeudem ukaisuus, 
tasa-arvo ja solidaarisuus.
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"Niin kuin koiran pennut, 
yksi sinne ja toinen tänne"
Suomessa jäi sisällissodan seurauksena or
voksi tai puoliorvoksi noin 25 000 lasta. Suu
rin osa orvoiksi jääneistä oli niin sanottuja 
punaorpoja eli punaisten puolella taistellei
den lapsia. Erityisen paljon heitä oli Etelä
Suomen suurilla paikkakunnilla kuten Hel
singissä, Tampereella ja  Turussa.

Orpojen suuri määrä edellytti yhteiskun
nalta välittömiä toimenpiteitä sodan jälkeen. 
Sisällissotaan johtanut yhteiskunnallinen eri
arvoisuus jatkui myös sodan jälkeen, mikä 
vaikutti myös sotaorpoihin kohdistettuihin 
toimenpiteisiin, sillä heissä nähtiin kasvavan 
uuden kumouksen siemen. Niinpä orpoja py
rittiin sijoittamaan siten, että heidät saatiin 
kasvatetuiksi suhtautumaan yhteiskuntaan 
myönteisesti. Sotaorpohuollon myötä valtio 
puuttui aiempaa laajemmin lastensuojeluun.

Yhteiskunnan eheyttämiseksi tehdyt toi
menpiteet vaihtelivat eri puolella maata. Pro 
gradu -työssäni tutkin punaorpojen integroin
tia Turussa. Tutkimuksessa tarkastellaan, mi
ten Turun lastensuojelusta vastaavat tahot 
reagoivat tähän taloudellisesti ja  ideologisesti 
haastavaan tehtävään eli miten punaorpojen 
huolto järjestettiin, mihin ja  millaisiin olosuh
teisiin orvot sijoitettiin. Lisäksi tutkitaan 
muuttuivatko huollolliset käytännöt tuona ai
kana ja  miten aika muutti kaupungin köy
häinhoitoa. Tutkimuksessa tehdään ymmär
rettäviksi Turun punaorpoihin liittyneet las
tensuojelun eri vaiheet ajan yhteiskuntaolojen 
ja  aatteiden taustaa vasten.

Meija Peltonen

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan "Niin 
kuin koiran pennut, yksi sinne ja  toinen tänne". Tu
run punaorpojen huolto vuosina 1918-1936. Turun 
yliopisto, historian laitos, Suomen historia, 2007.

"Ei kai ole syyni vuoden 
1918 tapahtumat..."
Tutkin pro gradu -työssäni punaleskiä ja  hei
dän avustamistaan. Pian sisällissodan jälkeen 
käynnistettiin toimet virallisen avun saami
seksi invalideille, leskille ja  orvoille. Valkois
ten invalideille ja  kaatuneiden omaisille talo
udellisesta tuesta säädettiin vuonna 1919 lail
la. Punaorpojen huolto järjestettiin kontrol
loivan köyhäinhoidon kautta, erillään val
koisten orpojen huollosta.

Aloitteita punaisen puolen leskien, orpo
jen ja  invalidien puolesta tehtiin eduskunnas
sa useita 1920-luvulla, mutta ne eivät tuotta
neet tulosta. Vihdoin vuonna 1941 tehdyn 
aloitteen jälkeen perustettiin komitea selvittä
mään avun tarpeessa olevien leskien määrä. 
Vuoden 1942 kesäkuuhun mennessä komitea 
sai noin 5 500 hakemusta.

Eläkehakemukset sisältävät paljon tietoa 
punaleskistä. Tekemäni otannan perusteella

yli kolmasosa punaleskistä asui Uudenmaan 
läänissä. Noin kaksi kolmasosaa punaleskistä 
oli iältään 30-44-vuotiaita. 92 % leskistä jäi 
yhden tai useamman lapsen yksinhuoltajaksi. 
Tavallisimmin leskellä oli kolme lasta. Hake
mus antoi leskille myös tilaisuuden kertoa 
oman näkökulmansa sotaan ja  sen seurauk
siin.

Jotkut näkivät valtioneuvoston vuoden 1943 
päätöksen eläkkeistä enemmän sota-ajan pro
pagandana kuin todellisena sosiaalisena huol
tona, ja  vaatimukset punaleskien aseman ko
hentamisesta jatkuivat eläkkeiden myöntämi
sen jälkeen. Lopulta vuoden 1948 sotilasvam
malaki toi sisällissodan molemmat osapuolet 
saman lain piiriin.

Kaisa Suoranta

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan "Ei kai 
ole syyni Vuoden 1918 tapah tumat..." Punaleskien 
avustaminen 1918-1948. Joensuun yliopisto, histo
rian laitos, Suomen historia, 2006.
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Kouvolalainen punaleski, 30-vuotias Selma Kokkonen lapsineen. Sylissä Eeva, va
semmalla Salme ja  Maire, oikealla Eino. Kuva: Kansan Arkisto.
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Sotaa ei ole -  miten 
vuoden 1918 tapahtumia 
on kuvattu suomalaisissa 
historiallisissa elokuvissa
Historiallinen elokuva on yksi suurimpia po
pulaarin historiantajun muokkaajia. Viimeksi 
kuluneen vuosisadan aikana on ihmiskunnal
le kehittynyt historiallisen muistin lisäksi 
elokuvallinenkin muisti.

Tampereen yliopistossa lokakuussa 2006 
julkaisemassani pro gradu -työssä tutkin sitä, 
miten Suomen vuoden 1918 tapahtumia on 
esitetty suomalaisissa historiallisissa eloku
vissa. ”Vuoden 1918 tapahtumilla” tarkoitan 
tässä sinä samaisena vuonna Suomessa käy
tyä sisällissotaa, sekä siihen liittyviä ilmiöitä, 
kuten terroria ja  vankileirejä, sekä minkälais
ta kuvaa elokuvat antavat sodan punaisesta 
puolesta.

Pro gradu -työhöni valitsin tutkittavaksi 
kaikki suomalaiset historialliset äänielokuvat, 
jotka olivat ilmestyneet viimeistään vuonna 
2006. Tämän kaltaisen seulonnan seuraukse

na seuraavat elokuvat valikoituivat osaksi tut
kimustyötäni: Eteenpäin -  elämään (1939), 
Helmikuun manifesti (1939), Niskavuoren 
Heta (1953), Silja -  nuorena nukkunut (1956), 
1918 -  mies ja  hänen omatuntonsa (1956), 
Täällä pohjantähden alla (1968), Aapo (1994), 
Lunastus (1997) ja  Sibelius (2003).

Kaikki edellä mainitut elokuvat voidaan 
jakaa neljään eri pääkategoriaan: suuret ker
tomukset, Suomen historian diskurssissa, 
yksilötarinat maaseudulta ja  Kristus-allego- 
riat. Tämän tutkimuksen jälkeen aiheesta ker
tovia elokuvia on tullut liuta lisää, mutta silti 
voidaan surutta todeta, että suomalaiset histo
rialliset elokuvat ovat jättäneet vuoden 1918 
tapahtumien kohdalle suuren aukon. Mielen
kiintoista olisi tutkia niitä keinoja miten sisäl
lissodasta kertomista on väistelty.

Petri Uusitalo

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Sotaa ei 
ole. Miten vuoden 1918 tapahtumat on kuvattu 
suomalaisissa historiallisissa elokuvissa. Tampereen 
yliopisto, historiatieteen laitos, Suomen historia, 
2006.
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Menneisyyden 
tavoittamisen ja vallan 
ongelmia
Leena Landerin romaani Käsky (2003) kuvaa 
vuoden 1918 tapahtumia. Opinnäytetyössäni 
tarkastelen sen keinoja esittää m ennyttä sekä 
analysoin sitä Simone W eilin valta- ja  yhteis
kuntakritiikin pohjalta.

M enneisyydestä rakennetaan kertom uk
sia, jo tka muokkaavat identiteettiämme. H is
toriankirjoituksessa on kyse vallasta -  kenel
le annetaan ääni, kenet vaiennetaan. K irjalli
suuden avulla on m ahdollista nostaa esiin 
historiankirjoituksen marginalisoimia ryhmiä, 
paljastaa vaiettuja asioita, esittää uusia tulkin
toja menneestä.

Käskyssä ääneen pääseviä ryhmiä ovat 
punaiset naissotilaat ja  punaorvot, molemmat 
aikansa mitättömimpiä ja  vaiennetuimpia. Teos 
tuo esiin eri luokkiin kuuluvien syvän epä
luulon toisiaan kohtaan. Käsky muodostaa 
vastaväitteen ajan sivistyneistön armottomuu
delle hävinneitä kohtaan: alkuun on liitetty 
katkelma Ilmari Kiannon 1918 julkaistusta 
kirjoituksesta, jossa esitettyjä näkemyksiä 
vastaan Käskyn tarina taistelee.

Käskyssä tapahtum ia tarkastellaan punai
sen naisvangin, sotatuomarin ja  jääkärin nä
kökulmista. Asetelm a heijastelee sodan osa
puolten suhteita sodan jälkeen. Valtasuhteet

näyttävät selviltä: tuom arilla on kaikki valta 
vankiin nähden, myös valta tappaa. Kuiten
kin vanki on lopulta ainoa, joka jää  henkiin: 
tuomari riistää itseltään hengen, jääkäri kuo
lee auttaessaan vankia pakenemaan. Weil pai
nottaa ihmisen velvollisuuksia oikeuksien si
jaan. Velvollisuudet koskevat ihmisyyden kun
nioittamista, ja  täm ä näkemys löytää ilmai
sunsa Käskyssä.

Katja Rantasalmi

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Mennei
syyden tavoittamisen ja  vallan ongelmia. Vuoden 
1918 tapahtumien esittäminen Leena Landerin ro
maanissa Käsky. Tampereen yliopisto, taideainei
den laitos, Suomen kirjallisuus, 2008.

'  -  . W
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Juuret vanhassa yhtenäisessä työväenliikkeessä

Sami Suodenjoki -  Jarmo Pel
tola: Köyhä Suomen kansa kat
koo kahleitansa. Luokka, liike 
ja yhteiskunta 1880-1918. Va
semmistolainen työväenliike Pir
kanmaalla I.Tampere Universi
ty Press,Tampere 2007.354 s.

Punakaartilaismarssin tunnetuis
ta säkeistä lainatut kirjojen nimet 
osuvat enemmän kuin kohdal
leen kirjoitettaessa historiateosta 
maamme vasemmistolaisesta työ
väenliikkeestä, jolle vuoden 1918 
punakaartien arvoperintö on ol
lut vähintäänkin yhtä läheinen 
kuin sisällissotamme raunioista 
nousseelle sosialidemokraattisel
le liikkeelle. Tamperelaisten yli
opistotutkijoiden toteuttaman kol
miosaisen historiasarjan, jonka 
kakkososa arvioidaan tässä vuo
sikirjassa hieman tuonnempana, 
kohteena on siis vuoden 1918 ja
kautumisen jälkeen syntyneen,

SDP:n vasemmalle puolelle muo
dostuneen työväenliikkeen his
toria ja nimenomaan juuri Tam
pereella ja sen ympäristössä, Pir
kanmaalla. Teossarja kartoittaa 
kuitenkin myös vanhan työväen
liikkeen vaiheet liikkeen varhais
historiana ja täysin legitiimein 
perustein. Kuten teossarjan pää
toimittaja Jarmo Peltola kirjoit
taa: "Niin sanotun vanhan työ
väenliikkeen historia ja vaiheet 
ovat myös vasemmistolaisen työ
väenliikkeen historiaa siinä kuin 
vuonna 1918 uudelta perustalta 
toimintaa jatkamaan lähteneen 
sosialidemokraattisenkin puo
lueen historiaa."

Tässä kirjoituksessa huomion 
kohteena oleva teossarjan ykkös
osa on Jarmo Peltolan laatimaa 
johdantolukua lukuun ottamatta 
tutkija Sami Suodenjoen käsi
alaapa sen alaotsikko Luokka, lii
ke ja yhteiskunta kertoo tiiviste
tysti teoksen lähtökohdat ja kä
sittelytavan. Liikkeelle lähdetään 
työväenluokan moninaisesta muo
toutumisesta maatalouselinkei
non murroksen ja teollistumisen 
nousun aikana Tampereen ym
päristössä ja seutukunnan dy
naamisella keskuspaikkakunnalla 
1880-luvulta lähtien. Sen jälkeen 
päästään käsiksi työväenliikkeen 
muodostumiseen kiintoisine var- 
haisvaiheineen osana suomalai
sen kansalaisyhteiskunnan ja kan
sanliikkeiden kehittymistä. Toissa- 
vuosisadan kahden viimeisen 
vuosikymmenen aikainen yhteis
kunta on tekstissä kaiken aikaa 
tarkastelun taustana, niin myös

jatkossa. VVrightiläisyyden asema 
työväenliikkeen alkutaipaleella ja 
muun muassa raittiusliikkeestä 
saatujen arvostusten merkitys 
nousevat esiin. Suodenjoki pai
nottaa myös tamperelaisen Yrjö 
Mäkelinin jo vuonna 1903 pon
nella esiin tuomaa säätyvaltio- 
päivien legitiimisyyden kyseen
alaistanutta ja yksikamarista edus
kuntaa vaatinutta linjaa, joka ei 
saanut tuolloisessa puoluekoko
uksessa varauksetonta kannatus
ta, mutta nosti Mäkelinin työvä
enliikkeen johtavien vaikuttajien 
joukkoon. Hänen myötään van
haan työväenpuolueeseen muo
dostuikin 1900-luvun alkuvuosi
na, kuten Suodenjoki asian muo
toilee, erityinen "kansallismieli
nen, tamperelainen linja", jolle 
"oli ominaista perustuslaillisuus 
ja yhteistyö nuorsuomalaisten 
kanssa".

Sosialistisen ohjelman omak
sunut ja neljän vuoden iässä 
vuonna 1903 sosialidemokraatti
sen puolueen nimen ottanut 
työväenpuolue voimisti kannat
taja-ja jäsenkuntaansa kiertävien 
agitaattoreiden kiertäessä maata, 
mikä vaikutti lukuisien työväen
yhdistysten ja ammattiosastojen 
perustamiseen. Näin tapahtui 
myös Pirkanmaalla. Suuri merki
tys vanhalle työväenliikkeelle oli 
vuoden 1905 suurlakkotapahtu- 
milla, joiden myötä kävivät myös 
esiin yhteiskunnan kaksi poliittis- 
aatteellista perusvirtaa, porvaril
linen ja työväenliikkeen omaksu
ma. Kaarteja alkoi muodostua 
kahteen lähtöön, vaikka yhteis-
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kunnan suuri kansallinen ja traa
ginen jakautuma olikin vielä run
saan vuosikymmenen päässä. 
Pirkanmaallakin suurlakkotapah- 
tumat olivat dramaattisia ja yksi 
merkittävimmistä oli marraskuun 
alussa annettu Tampereen pu
nainen julistus, jossa vaadittiin 
Yrjö Mäkelinin selkein sanoin de
mokraattisia poliittisia uudistuk
sia ja ennen muuta kansanval
taista yksikamarista eduskuntaa. 
Suodenjoki tuo painokkaasti esiin 
myös torppareiden vaikean ase
man ja sen kirvoittamat torppari- 
kokoukset, joissa vuokraviljelijöi
den oloihin vaadittiin parannuk
sia. Dramaattisimpina ilmentymi
nä torppareiden kohtaloista oli
vat Vesilahden ja Tottijärven pitä
jiin sijoittuneet, luvattomista torp- 
parilakoista aiheutuneet ns. Lau
kon torpparihäädöt, jotka olivat 
omiaan katkeroittamaan niiden 
kohteeksi joutuneita perheitä ras
kaalla kädellä.

Vuoden 1907 ensimmäisissä 
eduskuntavaaleissa vanha sosia
lidemokraattinen puolue nousi 
80 paikallaan kertaheitolla maan 
suurimmaksi poliittiseksi ryh
mäksi ja sai Pirkanmaalla runsaat 
55 prosenttia äänistä. Tottijärvel- 
lä ääniosuus oli jopa ennätyksel
liset noin 78 prosenttia, mihin 
vaikutti eittämättä torpparihää- 
töjen työväessä aiheuttama kiih
tymys ja sen myötä ennätykselli
sen korkeaksi -  87,3 -  kohonnut 
äänestysprosentti. Sami Suoden
joki kirjoittaa osuvasti: "Maalais- 
rahvaan äänestysinto voidaankin 
nähdä ilmaukseksi muutoksesta, 
joka suurlakon jälkeen tapahtui 
rahvaan kollektiivisen toiminnan 
ja vastarinnan repertuaarissa. 
'Hulluuden hetken' aikaansaa
man murroksen vuoksi piilotettu 
vastarinta voitiin nyt tuoda esiin 
osoittamalla joukolla mieltä, lak
koilemalla, perustamalla aseelli
sia kaarteja -  ja äänestämällä." 
Hän jatkaa: "Äänestämisen voi 
kytkeä myös osaksi kansanomais

ta tasajakoajattelua, joka yhä eli 
maalaisrahvaan piirissä monin 
paikoin. Kenties maalaisrahvas 
koki yleisen ja yhtäläisen äänioi
keuden muistuttavan maan tasa- 
jakovaatimusta, koska kummas
sakaan ei pelkästään vaadittu li
sää valtaa niille, joilla sitä ei ollut, 
vaan myös otettiin valtaa herras
väeltä pois."

Toisella sortokaudella työväen
liikkeen paikallinen järjestötoi
minta joutui monissa yhteyksissä 
vaikeuksiin, mikä käy esiin myös 
Suodenjoen tekstissä. Hän kirjoit
taa myös tamperelaisen, "kansal
lisen" linjan ja Helsingistä käsin 
vaikuttaneiden "siltasaarelaisten" 
linjaeroista esimerkiksi suhteessa 
porvarilliseen puoluekenttään, 
jonka kanssa tehtävää yhteistyö
tä sortokauden vaikeissa oloissa 
tamperelaiset kannattivat. Suo
denjoki kirjoittaa, miten kysymys 
revisionismista työväenliikkeen 
menettelytapana nousi esiin juu
ri tämän linjaeron yhteydessä: 
"Revisionismi, jonka vaikutukset 
alkoivat ulottua Suomeen vuo
den 1910 tietämillä, oli käsittee
nä saanut voimakkaan kielteisen 
varauksen. Puolueen kärkiryh
mässä revisionismiksi leimattiin 
helposti muun muassa juuri yh- 
teistyölinjan kannattaminen tai 
voimakas luottamus eduskun
taan." Tamperelaiset olivat silta- 
saarelaisiin verrattuna huomatta
vasti maltillisempia ja taipuvai
sempia yhteistyöhön porvarillis
ten kanssa, "koska työväenliike 
oli kaupungissa vanhastaan ollut 
paikkakuntalaisten itseoppinei
den työmiesten, ei radikaalin ja 
koulutetun sivistyneistön käsis
sä." Suodenjoki mainitsee esi
merkkinä Tampereen työväen
yhdistystä vuosina 1903-1915 joh
taneen, kouluja käymättömän 
puuseppä Emil Virtasen, joka "so
sialismin teorian ja poliittisen val
lankäytön sijasta keskittyi käy
tännön työhön työväestön elin
olojen kohentamiseksi" Teoksen

yhtenä jännitteenä oleva paikal
lisen ja valtakunnallisen/keskuk
sen suhde näyttäytyy muun muas
sa näissä yhteyksissä kiintoisasti.

Sami Suodenjoki luotaa myös 
vanhan työväenliikkeen kulttuu
ritoimintaa ja kertoo työväenta
lojen usein taloudellisesti tai 
muutoin eri tavoin hankalissakin 
olosuhteissa tapahtuneesta to
teuttamisesta ja niiden talkoora- 
kentamisesta. Vuosina 1904
1916 Pirkanmaan työväentalojen 
määrä kohosi tasaisesti kahdek
sasta 104:ään.Työväentalot, kun
kin työväenyhdistyksen ikioma 
tukikohta, antoivat itsenäisyyden 
tunnetta ja olivat omiaan paitsi 
kannustamaan henkisesti myös 
helpottamaan käytännön toi
mintaa. Ja sitäkin oli vaihtelevasti 
monensorttista. Suodenjoki tuo 
esiin työväen iltamat, näyttämö
jä urheiluharrastukset,joihin kaik
kiin työväentalot tarjosivat puit
teet tai tukikohdan.

Lähes puolet teoksesta käsitte
lee tässä vuosikirjassa Tampe
reen seudunkin osalta eri yhteyk
sissä muutoinkin, niin artikkeleis
sa kuin muissa kirja-arvioissakin, 
esillä olevia vuosien 1917-1918 
dramaattisia tapahtumia. Ne il
menivät maaliskuun vallanku
mouksen jälkeen myös Pirkan
maalla niin taisteluna kahdeksan 
tunnin työpäivän puolesta, lak- 
koliikkeinä teollisuusyrityksissä 
ja maataloudenkin piirissä, elin
tarviketilanteen kärjistymisenä 
kuin työttömyydenkin pahene
misena sekä kaiken päälle näissä 
oloissa nousseena yhteiskunnal
lisen tilanteen rajuna kärjistymi
senä. Porvarillisten ja työväen
kaartien muodostuminen, valta- 
lakihanke ja eduskunnan hajotus 
seurauksineen, marraskuun Me 
vaadimme -julistus ja väkivaltai
seksi äitynyt yleislakko olivat 
tienviittoja tammikuussa 1918 
puhjenneeseen vallankumous
yritykseen, joka vei Suomen sisäl
lissotaan. Punainen Suomi oli ly
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hyen olemassaolonsa ajan myös 
yritys harjoittaa jokapäiväistä val
tion- ja kunnallishallintoa, mikä 
käy tekstistä esiin samoin kuin 
punaisen terrorin ongelmallisuus 
hallinnolle. Punainen johto ei vä
kivallantekoja hyväksynyt, mutta 
valvonta ei toiminut useinkaan. 
Suodenjoki kuvaa sisällissodan 
dramaattiset piirteet Pirkanmaal
la ja kuljettaa lukijan lopulta pit
kälti aiempaan tutkimukseen no

jaten tielle kohti Tamperetta ja 
kaupungin valtaukseen,joka mer
kitsi vanhan työväenliikkeen lop
pua kaupungissa ja sitä ympä
röineellä maaseudulla.

Arvioitu teos toimii kaikin puo
lin mainiosti.Tutkijan ote on yhtä 
aikaa analyyttinen, mutta myös 
miellyttävän empaattinen. Läh
de- ja tutkimuskirjallisuusaineis- 
toa on runsaasti ja sitä on käytet
ty taiten. Lukukokemusta piristä

vät ja syventävät paitsi kuvat 
myös lukuisat tietoiskulaatikot, 
jotka nostavat esiin eri yksityis
kohtia tekstin käsittelemistä asia
kokonaisuuksista. Vasemmistolai
nen työväenliike Pirkanmaalla 
-trilogian ykkösosa on yhteiskun
tahistoriaa parhaimmillaan.

Erkki Vasara
dosentti, Helsingin yliopisto

Kolme näkökulmaa vuoden 1918 Helsinkiin

Laura Kolbe -  Samu Nyström: 
Helsinki 1918. Pääkaupunki ja 
sota. Minerva, Helsinki 2008. 
177 s.

Professori Laura Kolbe ja tutkija 
Samu Nyström ovat koonneet 
tutkimuksistaan sisällissodan 1918 
Helsinkiä käsittelevän teoksen. 
Nyström kuvaa helsinkiläisten ar
kea elintarvikepulan, yhteiskun
nallisten jännitteiden ja sodan 
paineessa. Kolben aiheena on se, 
miten Helsingin valtausta on 
muisteltu. Erityisesti hän tarkas
telee sitä, miten valkoisen puo
len symbolit kudottiin osaksi kan
sakunnan muistia. Läpi kirjan kul
kee autenttinen kuvakertomus, 
jonka kaikki kuvat ovat Nyblinin 
työntekijän Gunnar Lönnqvistin 
ottamia.

Kuvakertomuksen tavoin myös 
kirjan artikkelit ovat omia itsenäi
siä näkökulmiaan vuoden 1918 
Helsinkiin. Kaikkia kolmea kerto
musta yhdistää muisti: mitä ja 
miten on muistettu ja mitä on 
haluttu jättää perinnöksi jälkipol
ville -  ei vain kertomuksina vaan 
myös autenttisina valokuvina.

Nyström ottaa tarkasteluunsa 
vauhtia maailmansodan vaiku
tuksista pääkaupungin elintarvi
ke- ja energiahuoltoon. Helsinki
hän oli molempien suhteen tuon
nista riippuvainen, ja kun se kat
kesi, normaali elämä suistui rai
teiltaan. Helsinkiläiset olivat Suo
messa kriisin keskipisteessä -  
kriisin, joka vielä kärjistyi entises
tään, kun Venäjällä puhkesi val
lankumous.

Kansalaissodan syiksi Nyström 
näkee ensimmäisen maailman
sodan aiheuttaman elintarvike
pulan, asutuskeskusten kriisin 
sekä Venäjän vallankumouksen 
siirtymisen Suomeen.Tällöin osa 
työväen järjestyskaarteista irtau
tui radikaaliksi punakaartiksi, jo
ka ei ollut enää kenenkään oh
jailtavissa. Kun sota sitten alkoi, 
se oli punaisten puolella suurta 
improvisointia.

Nyströmin kirjoituksessa kiin

nostavinta on kuvaus helsinki
läisten selviytymisestä punaisten 
hallitsemassa kaupungissa. Väes
tön huolto oli vaikein ongelma 
myös punaisille. Tilannetta pa
hensivat tehtaiden seisokit ja vir
kamieslakko punaisten hallintoa 
vastaan.

Helsingin valtaus, jonka saksa
laiset suorittivat kreivi Riidiger 
von der Goltzin johdollapa Man
nerheimin johtamien valkoisten 
16. toukokuuta pitämä voiton- 
paraati saavat kirjassa suuren huo
mion. Vankileirien kauhuja artik
kelit eivät liiemmin problema
tisoi. Enimmillään vankeja oli ke
säkuussa 1918, peräti 13 000, 
joista 4000 yksinomaan Suomen
linnassa.

Kaipasin tässä yhteydessä myös 
kysymystä sotarikoksista, joihin 
molemmat puolet syyllistyivät. 
Missä vaiheessa ne katosivat val
koisten muistista? Nyström tote
aa vain, että kapina oli valkoisille 
järkytys, ja siksi vastatoimet oli
vat rajuja. Väkivallanteot unoh
dettiin, kun valkoiset alkoivat 
luoda Kolben kuvaamaa sankari- 
kertomusta läntisen kulttuurival
tion rakentamisesta idän uhkaa 
vastaan.

Laura Kolben artikkeli tuo ha
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Turun kasarmi Helsingissä heti palon jälkeen 1918: ihmiset etsivät jotakin hyödyllistä vielä 
savuavista raunioista. Kuva: Gunnar Lönnqvist. Kansan Arkisto.

vainnollisesti esiin sen, miten tiu
kasti Suomi oli 1918 Saksan ta
lutusnuorassa. Saksalaismielisyys 
näkyi kaikkialla, hallinnossa, seu- 
rapiirielämässä, saksalaisten kaa
tuneiden juhlallisena muistami
sena Vanhan kirkon puistossa. 
Myös Lönnqvistin kuvat suoras
taan tihkuvat tuota henkeä.

Kolbe käsittelee artikkelissaan 
kiinnostavasti kansakunnan muis
tin välittäjiä kuten muistomerk
kejä ja seppeleen laskemisen ri
tuaaleja. Punaisten omaiset vaali
vat hiljaisesti omia syrjäisiä hau-

tapaikkojaan. Heidän kulttuurin
sa eristäminen olikin valkoisten 
perimmäinen tarkoitus. Kolbe 
mainitsee kuitenkin, että Helsin
gin kaupunki kohteli lempeästi 
työntekijöitään, jotka olivat ereh
tyneet punaisten puolelle ja otti 
heidät suhteellisen pian takaisin 
töihin. Kirjassa ei käsitellä niitä 
lukuisia punaorpoja, jotka kau
punki otti pois äideiltään ja antoi 
kasvatettavaksi poliittisesti oi
keaoppisiin perheisiin lähinnä 
Pohjanmaalle.

Mieleen tulee vielä kysymys

valokuvaaja Gunnar Lönnqvistis- 
tä. Hänhän asui keskellä työläis- 
miljöötä Pengerkadulla. Ovatko 
nämä kuvat kaikki, mitä hän 
vuonna 1918 kuvasi vai ovatko 
kuvat tekijöiden valitsema otos? 
Kirjan perusteella Lönnqvist ku
vasi keväällä 1918 enemmän 
kaikkea muuta kuin omaa asuin- 
ympäristöään. Mitä valokuvaaja 
halusi muistaa ja mitä unohtaa?

Marjaliisa Hentilä
johtaja, Suomen 
Saksan-instituutti, Berliini
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Tampere 1918 polttopisteessä

J  N  TAMPERE
r-, 1 f f !8
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Tuomas Hoppu ja julkaisutyö
ryhmä (toim.): Tampere 1918. 
Vapriikki,Tampere 2008. 286 s.

Timo Malmi -  Ari Järvelä: Tam
pere tulessa 1918. Atena, Jy
väskylä 2008.251 s.

Tampere 1918 -teos on hieno 
osoitus Tampereen yliopiston 
historiatieteen ja filosofian laitok
sen ja Tampereen kaupunginmu
seon yhteistyöstä. Kirja on varsi
naisesti Vapriikin näyttelykirja, 
mutta toimii erinomaisesti itse
näisenä teoksena.

Kirja on vuosien mittaisen tut
kimustyön tulos. Suurimman osan 
teksteistä on kirjoittanut filoso
fian tohtori Tuomas Hoppu. Hän 
on valottanut taustaa ennen so
taa, tehtaiden kaupunkia Tampe
retta venäläisenä varuskuntakau- 
punkina sekä valtataistelua vel
jessodan esinäytöksenä. Teksti 
on asiantuntevaa ja hyvin kirjoi
tettua. Suomen itsenäistymisestä 
puhuttaessa olisi voinut mainita, 
että Venäjällä valtaan päässyt Le
ninin johtama bolshevikkihalli- 
tus tunnusti Suomen eroamisen 
Venäjästä vuoden 1917 lopussa. 
Sen jälkeen myös muut maat al
koivat tunnustaa Suomen itse
näiseksi. Lenin oli luvannut työ
läisten edustajille juuri Tampe
reella reilut kymmenen vuotta 
aikaisemmin toimia Suomen ky
symyksessä suomalaisten tah
don mukaisesti. Lisäksi asiakirjat

todistavat, että bolshevikkihalli- 
tus pyrki vetämään venäläiset 
joukot pois Suomesta niin pian 
kuin suinkin kerkesivät.

Saksan valtakunnankansleri 
pyysi jo 6.8.1914Tukholman suur
lähetystöltä selontekoa mahdol
lisuuksista tehdä Suomesta pus
kurivaltio. Pääesikunnalle 9.9. 
1914 lähettämässään muistiossa 
hän suositteli rajamaiden kanso
jen irrottamista Venäjästä ja nii
den ottamista Saksan suojeluk
seen.

Svinhufvud evästi marraskuus
sa 1917 Saksaan lähettämäänsä 
senaattori Hjeltiä: "Järjestä asia 
niin, että saksalaiset tulevat tän
ne, muuten emme pärjää." Equa- 
lity-laiva toi aselastin suojelus
kuntalaisille Saksasta. Suomalai
sia jääkäreitä koulutettiin Saksas
sa. Se oli Venäjän kannalta luon
nollisesti maanpetoksellista toi
mintaa.

"Taistelu Tampereesta" -jaksossa 
Tuomas Hoppu etenee punais
ten asejunasta rintamataistelui- 
hin ja Tampereen katkeraan tais
teluun. Oman osion saavat pu
naiset naissotilaat. Suinulan veri
löylyn takia punaisten valtakausi

Tampereella alkoi synkissä mer
keissä. "Koko sisällissodan aikaa 
tarkasteltaessa on kuitenkin yleen
sä päädytty siihen, että punais
ten toiminta kaupungissa oli 
sangen maltillista ja väkivallan
teot verrattain vähäisiä." (s. 60).

Hoppu toteaa valkoisten Tam- 
pereen-operaation suunnittelun 
käynnistyneen Mannerheimin 
päämajassa olleiden ruotsalais
ten yleisesikuntaupseerein joh
dolla. Senaatin pyydettyä Saksaa 
lähettämään avustusretkikunnan 
Suomeen katsoi Mannerheim 
välttämättömäksi saavuttaa suuri 
sotilaallinen voitto ennen saksa
laisten saapumista. Mutta tuota 
voittoa ei ehditty punaisten sin
nikkään puolustustaistelun takia 
saavuttaa ja Tampereen valtaus- 
suunnitelman suunnitteli sitten 
saksalainen eversti Ausfeld. Sak
salaisten kouluttamilla jääkäreillä 
sekä ruotsalaisilla vapaaehtoisilla 
oli tuossa taistelussa tärkeä rooli.

"Sodan pitkä varjo" -luvussa 
Hoppu kirjoittaa Tampereen van
kileiristä, venäläisten upseerien 
kohtalosta ja sodan muistamises
ta. Marko Tikka käsittelee Tampe
reen kenttäoikeuksia ja toteaa 
niiden taustalla olleen ylipäälli
kön "ammutaan paikalla" -oh
jeen. Lisäksi Tikka on tutkinut 
"Pirkkalaa ja Akaata puhdistanei
den Tampereen poikien toimia'.'

Mervi Kääminen kirjoittaa asian
tuntevasti tamperelaisista sota
orvoista. Sami Suodenjoki esitte
lee valtauksen jälkiä kaupungis
sa, joka oli keväällä 1918 muuttu
nut uudenaikaisen kaupunkiso- 
dan näyttämöksi. Yhteenvetoar
tikkelin "Monta totuutta" on kir
joittanut professori Pertti Haapa
la. Kirjassa on upea kuvitus ja 
taitto.

Kirjailija Timo Malmin ja tutkija 
Ari Järvelän kirjasta "Tampere tu
lessa 1918" on syystä otettu jo
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useita painoksia. Se tuo taisteli
joiden ja sodan jaloissa olevien 
siviilien aidon näkökulman ta
pahtumiin. Kirja tempaa mu
kaansa taistelujen tuoksinaan sy
västi inhimillisellä tasolla. Lukuis
ten arkistojen antia on käytetty 
taitavasti. Erityisesti ruotsalaisten 
vapaaehtoisten merkittävä osuus 
Tampereen tapahtumissa on ol
lut esiin nostamisen arvoista. 
Teos on klassikko jo syntyessään.

Aimo Minkkinen
johtaja, Lenin-museo,Tampere

Pieni suuri kirja Suomen sisällissodasta

Seppo Myllyniemi: Sodan mo
net kasvot. Sisällissota Hämees
sä 1918. SKS, Helsinki 2007. 
190 s.

Hämeenlinnan maakunta-arkis
ton johtajana pitkän uran teh
neen Seppo Myllyniemen artik
kelikokoelma Sodan monet kas
vot, Sisällissota Hämeessä 1918 
on pieni suuri kirja. Fyysisesti se 
on pieni, ohut alle 200-sivuinen 
aavitonen, mutta sisällöllisesti si
täkin suurempi. Kahdellatoista

viittein varustetulla tutkimusar- 
tikkelillaan mitä erikoisimmista 
ihmiskohtaloista kevään 1918 
Hämeessä Myllyniemi ottaa hal
tuun sisällissotamme koko mie
lettömän tapahtumakirjon. Yksi
lötason draaman myötä hän va
lottaa sodan ilmiöitä laajemmis
sakin puitteissa, löytää yksityises
tä yleisen ja tuo vakuuttavasti 
esiin sisällissodan tragiikan aihe
uttaman inhimillisen kärsimyk
sen kaikessa raadollisuudessaan. 
Jokaisen artikkelin päähenkilöitä 
yhdistää se, että he menettivät 
henkensä sodan melskeissä joko 
rintamalla tai punaisen tai valkoi
sen terrorin uhreina. Kirjasta käy 
myös esiin se mieletön sattu
manvaraisuus,jolla kuolema usein
kin valitsi uhrejaan kevään 1918 
sodassa ja sen jälkiselvittelyissä.

Kirjan mielenkiintoisimpia hen
kilöitä ovat muun muassa maltil
linen sosialidemokraatti, Työ- 
mies-lehteen keväällä 1918 kir
joittanut punaisen hallinnon ai
kainen kansakouluntarkastaja 
Kaarle Vihtori Vaulo sekä Hä
meenlinnassa punaisen hallin
non aikana poliisipäällikkönä toi

minut Siimes Kanervio, kummat
kin punakaartilaisten teloittamia. 
Mielettömän vihan kohteeksi 
joutuivat myös Suomen Pankin 
Hämeenlinnan konttoria punai
sen vallan aikana punakaartin 
painostuksesta hoitaneet maltil
liset sosialistit Oskar Siren ja Pau
li Jokinen. Heidän elämänsä päät
tyi toukokuun alussa valkoisten 
suorittamaan teloitukseen ilmei
seksi kostoksi eräistä alkuvuonna 
sattuneista, punakaartilaisten suo
rittamista murhista, joihin kak
sikolla ei ollut mitään osuutta.

Myllyniemen teoksesta käyvät 
esiin punaisen hallinnon pyrki
mykset välttää rikollinen väkival
ta -  pyrkimykset, jotka jäivät vali
tettavan usein vailla merkitystä 
moniin punakaarteihin pesiyty
neiden väkivaltaisten, jopa rikol
listen ainesten harjoittaessa tap
pavaa terroriaan. Esiin nousee 
myös se usein pelkkänä kostami
sena ja lähes umpimähkäisinä te- 
loitustuomioina ilmennyt, sodan 
päätyttyä esiintynyt valkoinen 
terrori, jonka uhrit olivat monesti 
täysin syyttömiä heidän kontol
leen pantuihin rikoksiin. Mylly

Raunioitunutta Tamperetta Pellavatehtaan
kadulla Tammelassa. Kuva: Kansan Arkisto.
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niemi valottaa niinikään saksa
laisten etenemistä Hämeen mai
semissa ja sitä myötä varsinaisia 
rintamatapahtumia. Myös ruot
salaisten osuus käy esiin. Yksi 
Myllyniemen henkilöistä on Ruot
sin vuonna 1986 murhatun pää
ministerin Olof Paimen saman
niminen setä.

ti*r

Tuulikki Pekkalainen, Seppo 
Rustanius: Punavankileirit 1918. 
Suomalainen murhenäytelmä. 
Tammi, Helsinki 2008.415 s.

Aapo Roselius: Teloittajien jäl
jillä. Valkoisten väkivalta Suo
men sisällissodassa. Tammi, Hel
sinki 2008, 335 sivua

Lukevalle ja ajattelevalle suoma
laiselle ei ole vuonna 2008 ollut 
lainkaan ihmeellistä, että 90 vuo
den takaisiin asioihin on paneu
duttu monen tutkimuksen ja 
muistojulkaisun muodossa. Se, 
mitä suomalaiset kokivat kevään 
1918 sisällissodan yhteydessä, oli 
ja on yhä väkivaltaisuudessaan 
vertaansa vailla. Ajallista etäisyyt
tä alkaa jo olla niin paljon, että

Sodan monet kasvot on erin
omainen, synkästä aihepiiristään 
huolimatta kiehtova teos -  oival
linen läpivalaisu maamme sisäl
lissodasta Hämeessä,joka oli yksi 
raskaimmin kevään ja kesän 1918 
tragedian kantaakseen saanut 
maakuntamme. Kritiikkiä voi esit
tää vain teoksen kieliasusta, en

sodan tapahtumia, syitä ja seu
rauksia voidaan käsitellä jo kiih
kottomammin.

Tuulikki Pekkalainen ja Seppo 
Rustanius ovat koonneet moni
puolisen teoksen punavankilei- 
reistä. Johdanto aiheeseen on 
suppea ja yksinkertaistettu. Sosi
alidemokraattien suuri vaalivoit
to vuoden 1916 vaaleissa on lip
sahtanut tekstissä vuoteen 1917.

Teoksen ensimmäinen koko
naisuus kertoo vankileirien arjes
ta, toinen lähinnä pappien to
teuttamasta vankien kasvatus
työstä, ja kolmantena on laajalti 
tilastoja. Numeroita on erityisesti 
punaisista naisuhreista, vankilei
rien lapsista ja nuorista sekä muo
nituksesta ja sairaanhoitohenki
löstöstä. Kasvatustyön tekijöistä

nen muuta sanajärjestysomitui- 
suuksista. Lähes joka sivulla on 
lauseita, joissa verbi on väärässä 
paikassa. Myös pilkun käyttö on 
ajoittain hieman erikoista.

Erkki Vasara
dosentti, Helsingin yliopisto

on nimiluettelolta. Lähdemate
riaalina on ollut perustutkimuk
sen lisäksi käyttöön saatua muis
telma-ja muuta aineistoa, vanki
la-ajan päiväkirjoja, kirjeenvaih
toa jne.

Teos havainnollistaa ja kuvai
lee ansiokkaalla tavalla, runsaasti 
aikalaiskuvauksia hyödyntäen, niin 
leirien perustamista, vankien koh
telua, vartijoiden toimintaa, nais- 
ja lapsivankien erityisiä ongel
mia, ruuan puutetta ja sairauksia 
sekä niiden hoitoyrityksiä. Monet 
kuvaukset ja esimerkit ovat kar
meita. Jo varhaisessa vaiheessa 
oli nähtävissä, millaiseen inhimil
liseen kärsimykseen vankileirien 
tilanne johtaisi, mutta omaksut
tua suuntaa ei muutettu.

Vankileireissä on vähemmälle 
huomiolle jäänyt se kasvatustyö, 
mitä niissä yritettiin asenteiden 
muokkaamiseksi. Siinä olivat kes
keisessä asemassa erityisesti pa
pit. Kokonaiskuva ei ole yksioi
koinen, vaan työmuotoja ja pap
pejakin oli monenlaisia, kuten 
esimerkit kuvaavat.

Aapo Roseliuksen tutkimus liit
tyy sotasurma-projektin aihepii
riin. Hän tarkastelee erityisesti si
sällissodan valkoisia teloittajia ja 
sitä kuinka avoimesti heidän ni
miään tuotiin julkisuuteen ja mil
laisissa yhteyksissä.

Kirjassa luetellaan runsaasti 
teloittajiksi mainittujen tai arvioi
tujen henkilöiden nimiä, joita on

Vankileirien ja teloittajien kohtaloita

u u lik k i Peu ka lo in en  Se p p o  R u s ia m u s

PUNAVANKILEIRIT
Suomalainen murhenäytelmä I  ■  I  I I I  I  IJÄLJILLÄ
* * i
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Vankeja Helsingin Santahaminan vankileirin pihalla piikkilanka- ja  puuaitojen takana. Kuva: 
Kansan Arkisto.

noussut esiin lehtikirjoituksissa, 
oikeudenkäynneissä sekä erilai
sissa muistitiedon keräyksissä. 
Teloittajien elämäkertakuvaukset 
ovat aika hyytävää luettavaa.

Teloittajien ja muihin väkival
taisuuksiin syyllistyneiden nimiä 
tuotiin esille jo ensimmäisissä 
julkaistuissa sosialidemokraatti
sissa lehdissä loppukeväällä ja 
varsinkin syksyllä 1918. Eduskun
nassa käytiin keväällä 1919 laaja 
keskustelu sosialidemokraattien 
aiheesta tekemästä välikysymyk
sestä.

SDP kokosi pian sodan jälkeen 
tilastoja eri pitäjistä ja siinä yhte

ydessä myös väkivaltaisuuksiin 
syyllistyneiden nimiä. Valkoisen 
terrorin tuomitsemisella puolue 
myös yhdisti omia joukkojaan, 
kuten Roselius kiintoisasti kuvaa.

Mitään yhtä selkeää teloituk
siin syyllistyneiden luetteloa ei 
ole mahdollista tehdä pelkästään 
asian laajuuden takia. Kysymys ei 
ollut vain yksittäisistä ja mielen
vikaisista intoilijoista. Tällaisiakin 
oli, kuten kirjan esimerkit osoit
tavat. Kosto, viha, aatteelliset tai 
yleiset vaikuttimet, tilanteen ai
heuttama kiihko ja omaksuttu 
käytäntö sanelivat toimintaa. Jot
kut väkivallanteot olivat niin rank

koja, että valkoisetkin ne tuomit
sivat.

Roselius viittaa myös siihen, 
että punaisia on merkitty taiste
luissa kaatuneiksi huomattavasti 
runsaammin kuin valkoisia. Seli
tystä löytyy ainakin 1930-luvulla 
kootuista valkoisten rintama
miesten haastatteluista. Niissä 
moni kertoi avoimesti kuinka 
vangiksi saadut muitta mutkitta 
tapettiin:"Mitä me vangeilla teh
dään?"

Tero Tuomisto
tutkija, Helsinki
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Punaisten taistelujen henkilötappioita

Tauno Tukki» e n

Helsingin punaisten 

taistelu tappiot 

1918

T T
Karjalohja

2007

Tauno Tukkinen: Helsingin pu
naisten taistelutappiot 1918. 
Omakustanne, Karjalohja 2007. 
88 s.

Tauno Tukkinen: Naiskapinal- 
listen henkilötappiot 1918. 
Omakustanne, Karjalohja 2008. 
80 s.

Vuoden 1918 traumaattiset ta
pahtumat ovat kiinnostaneet tut
kijoita kuluneiden 90 vuoden 
ajan, ja varsinkin viime vuosina 
aiheeseen liittyviä julkaisuja on 
ilmestynyt runsaasti. Yksi tee
masta kiinnostunut on matema-

1a»M lukki M a

N a isk a p in a llisU n
henkilötappiot

1918

karjala»)*

tiikan maisteri, tietokirjailija Tau
no Tukkinen, joka on kymmenen 
vuoden ajan julkaissut eritoten 
punaisen puolen ihmiskohtaloita 
valottavia kirjoja. Julkaisuja on il
mestynyt toistakymmentä. Vuon
na 2007 Tukkinen julkaisi teok
sen Helsingin punaisten taistelu- 
tappioista. Teos sisältää tuhan
nen kaatuneen, haavoihinsa kuol
leen tai rintamalla kadonneen 
punaisen henkilötiedot. Niiden 
lisäksi Tukkinen on pyrkinyt sel
vittämään, mihin joukko-osas
toon kukin henkilö kuului. Luet
telo on jaoteltu kaatuneisiin ja 
rintamilla kadonneisiin, joista vii

meiset julistettiin kuolleeksi vas
ta 1990-luvulla. Lisäksi teoksessa 
luetellaan 55 Helsingin pitäjän 
kuolleen punaisen tiedot. Tuk
kinen vertaa omia tutkimustu
loksiaan Suomen sotasurmat 
-projektin tietoihin, jonka tulok
set kuolleiden punaisten helsin
kiläisten osalta ovat lähes puolta 
pienemmät.

Tukkinen ei teoksessaan muu
tamia esimerkkejä lukuun otta
matta puutu itse tapahtumiin, 
joissa punaisia sai surmansa. Sen 
sijaan hän esittelee niitä lähteitä, 
joista hän tiedot löysi. Tavan
omaisten lähteiden lisäksi Tuk
kinen on käyttänyt Helsingin po
liisilaitoksen osoitekortteja sekä 
sairaaloiden potilasasiakirjoja pu
nakaartilaisten kohtaloiden sel
vittämiseksi. Osoitekorteista sel- 
visi, asuiko henkilö Helsingissä 
vuoden 1918 jälkeen. Mikäli hen
kilöstä ei ole merkintöjä vuonna 
1919, on mahdollista, että hän 
kuoli tai katosi vuonna 1918. Sai
raaloiden potilasasiakirjoihin puo
lestaan oli merkitty useita punai
sia ja valkoisia haavoihinsa kuol
leita, joita ei löytynyt Suomen so
tasurmat -projektin tiedostoista.

Tauno Tukkisen sisällissotaan 
liittyvistä kirjoista 13. on vuonna

Teloitettuja naisia 
Lahden hautausmaan 
lähellä. Kuva: Hilja 
Immelin. Kansan Arkisto.
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2008 ilmestynyt teos punaisten 
riveihin liittyneiden naisten koh
taloista. Teos Naiskapinallisten 
henkilötappiot 1918 sisältää 720 
naisen henkilötiedot sekä tiedot 
heidän viimeisistä vaiheistaan. 
Tässäkin teoksessa Tukkinen va
lottaa tapahtumia ja naisten koh
taloita esimerkkien avulla. Lisäksi 
hän käy läpi lähteitä, joista tietoja 
löytyy. Suomen sotasurmat -pro
jektin tietoihin verrattuna Tukki- 
sen teos sisältää 180 surmansa 
saanutta naista enemmän. Naiset 
on jaoteltu ammuttuihin, kaatu
neisiin ja vankileirillä kuolleisiin.

Terrorin aika

Marko Tikka: Terrorin aika. 
Suomen levottomat vuoden
1917-1921. Ajatus Kirjat, Hel
sinki 2006.239 s.

Marko Tikka on 2000-luvulla no
peasti noussut yhdeksi merkittä
vimmistä Suomen sisällissodan 
tutkijoista. Hänen kenttäoikeuk- 
sien toimintaa käsittelevä väitös
kirjansa (2004) oli erityisesti uu
sien lähteiden käytön ja näkö
kulmien avaajana uraa uurtava.

Lisäksi 32 naista on sijoitettu 
Muita tapauksia -ryhmään. He 
ovat joko kadonneita ja kuolleiksi 
julistettuja tai muilla tavoin sur
mansa saaneita.

On ymmärrettävää, että yksit
täisten kaartilaisten kohtaloita ei 
voida tarkemmin esitellä, koska 
molemmissa teoksissa kohde
ryhmä on varsin laaja. Jokaisen 
henkilön kohdalta löytyvät tie
dot niin syntymä- kuin kuolin- 
ajasta ja -paikasta sillä tarkkuu
della kuin lähteistä on mahdollis
ta löytää. Lisäksi Tukkinen on pyr
kinyt selvittämään kuolintavan.

Mutta niin kuin hän itse on to
dennut, näissäkin luetteloissa on 
puutteita ja virheellisyyksiä. Tuk
kinen on kuitenkin käyttänyt 
runsaasti aikaa ja vaivaa päästäk
seen mahdollisimman kattaviin 
tuloksiin. Molemmat kirjat toimi
vatkin oivina lähteinä selvitel
täessä niin kuolleiden punaisten 
helsinkiläisten kuin punaisten 
puolella toimineiden naistenkin 
kohtaloita.

Mikko Kosunen
tutkija,Työväen Arkisto

Terrorin aika -teoksessa Tikka ki
teyttää ja osin edelleen kehittää 
väitöskirjassaan käsittelemiään 
näkemyksiään ja jatkaa itsenäi
sen Suomen väkivallan leimaa
mien alkuvuosien problematii
kan kuvaamista. Hyvin kirjoitettu, 
tiivis esitys.

Tässä arviossa otan esille kaksi 
Tikan teoksesta hahmottuvaa 
ajattelumallia, joita pidän ongel
mallisina. Ensimmäinen niistä liit
tyy konfliktin osapuolten harjoit
tamaan väkivaltaan ja muuhun 
repressioon sekä valkoisten oi
keudenkäytön oikeudelliseen pe
rustaan, legitimaatioon ja toinen 
Tikan tapaan hahmottaa vuoden 
1918 sisällissodan tutkimuksen 
historiografiaa.

Tikan teoksen keskeisiä teese
jä on se, että molempien sodan 
osapuolten toimia saneli sodan 
voittamisen lähtökohta, joka yh
tä lailla taustoittaa myös valittuja 
oikeudenkäytön muotoja. Var
maan näin onkin tiettyyn rajaan 
saakka. Kuitenkin oikeudenkäy
tön ja poliittisen väkivallan (ter
rorin) muodot valkoisten ja kapi
nallisten valta-alueilla olivat luon

teeltaan hyvin erilaisia eikä niitä 
voida liittää vain sodan voittami
sen tavoitteeseen. Erityisesti val
koisen terrorin ja muun repres
sion kovuus, laajuus ja "monin
kertaisuus" ovat ilmiöitä, joiden 
selitykset löytyvät suomalaisen 
yhteiskunnan valta-asetelmista, 
valtasuhteiden turvaamisesta ja 
jopa kansainvälisestä poliittises
ta arkkitehtuurista. Valkoisten har
joittamalle kontrollille ja repres
siolle voidaankin vertailevan tut
kimuksen kautta hakea kansain
välisiä paralleeleja mm. Espanjan 
sisällissodan vastaavista ilmiöis
tä.

Tikka hakee jonkinasteista le
gitimaatiota valkoisten sodanai
kaiselle oikeudenkäytölle venä
läisistä malleista. Mahdollinen ve
näläisten esimerkkien tai mallien 
seuraaminen (joista lähteet eivät 
puhu) ei kuitenkaan selitä tai saati 
tee oikeudellisesti kestäväksi kent- 
täoikeuksien tai vastaavien elin
ten oikeudenkäyttöä. Se oli kiis
tatta juridisesti kestämättömällä 
pohjalla ja sen myös aikalaiset 
tiesivät.

Toinen suuri periaatteellisen
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tason kysymys liittyy Suomen si
sällissodan historiografiaan. Täs
säkin) Tikka näyttäisi hiukan yl
lättäen liittyvän niihin, joiden 
mukaan vapaussotatulkinnat ja
1960-luvulta lähtien kehitellyt 
punaisia "ymmärtävät" tulkinnat 
asetetaan ikään kuin samaan ka
tegoriaan. Tässä Tikka ei ole kau
kana Esko Salmisen ajatuksista, 
joissa Väinö Linna ja Jaakko Paa
volaisen viitoittama tutkimuk
sellinen traditio jokseenkin suo
raviivaisesti ja sumeilematta rin
nastetaan toisiinsa.

Perusvirhe tässä ajattelussa liit

tyy siihen, että äärimmäisen ideo
logisesti virittynyt vapausssota- 
kirjallisuus rinnastetaan korkeat 
tutkimukselliset vaatimukset täyt
tävään akateemiseen historian
tutkimukseen, jota ovat edusta
neet mm. Jaakko Paavolainen, 
Hannu Soikkanen, Anthony Up
ton ja Heikki Ylikangas. Omasta 
mielestäni vuoden 1918 tutki
mus edistyi -  jos ilmaisu sallitaan 
-  noina vuosikymmeninä laadul
lisesti -  tutkimuksellisten kritee
rien mukaan arvioituna. Eteen
päin on menty sen jälkeenkin -  
joskin näen jonkin verran "yli

määräistä ideologisuutta" muun 
muassa Tikan teksteissä.

Lopulta en malta olla ottamat
ta esille yhtä "pikkuvirhettä", jo
ta oikeushistorian tutkija ei voi 
kuitenkaan sivuuttaa. Tikka pu
huu 1900-luvun alun käräjäoi
keuksista, vaikka sellaiset saatiin 
Suomeen vasta vuoden 1993 
suuren prosessiuudistuksen myö
tä. Maaseudun alioikeus oli tuo
hon asti nimeltään kihlakunnan
oikeus.

Jukka Kekkonen
professori, Helsingin yliopisto

Kun Karjalan Kannas kuihtui

Max Engman: Raja. Karjalan
kannas 1918-1920. WSOY, Hel
sinki 2007.797 s.

Max Engmanin Raja on hienolla 
tavalla sitä, mitä se ei otsikossaan 
ilmoita olevansa. Kirja kertoo ot
sikkonsa mukaan Suomen ja 
Neuvosto-Venäjän rajasta Karja
lan Kannaksella 1918-1920. Teos 
on kuitenkin paljon enemmän, 
pikemminkin tehokas johdatus 
suomalaisen pakolaispolitiikan

historiaan. Se edustaa myös kuin 
vahingossa sellaista Karjala-his
toriaa, joka saattaa loukata niitä, 
joille pakkoluovutettu Karjala on 
pyhä asia.

Suomen sisällissodan päätty
misestä Tarton rauhaan Karjalan 
Kannaksen rajaseutu eli epämää
räisessä sodan ja rauhan väli
maastossa. Suomen ja Neuvosto- 
Venäjän raja toimi porvarillisen 
maailman henkireikänä ulos si
sällissodan sekasortoon vajon
neelta Venäjältä. Rajajoen ylitti
vät Venäjän uutta järjestystä pa
kenevat valkoiset venäläiset, tu
hannet Venäjällä tsaarin aikana 
asuneet ulkomaiden kansalaiset, 
sotavangit, panttivangit, puna- 
pakolaiset ja jopa Yhdysvalloista 
Venäjälle karkotetut amerikkalai
set anarkistit. Kuka kulki rajan yli 
torvisoittokunnan saattelemana, 
kuka pakoon kiväärinluoteja.Suo
men virallinen suhtautuminen 
tähän liikenteeseen aaltoili ystä
vyydestä avunantoon ja inhosta 
vihaan.

Engmanin massiivinen Raja 
käsittelee siis monia teemoja: pa

kolaispolitiikkaa, Suomen hapa
roivia ulkosuhteita, ryssävihaa ja 
Karjalan Kannaksen sosiaalista ja 
taloudellista historiaa. Keskeisim
mäksi teemaksi nousee kuitenkin 
pakolaispolitiikka. Suomen, keisa
rillisen Saksan ja ympärysvalto
jen oli vuoron perään ratkaistava 
suhteensa Neuvosto-Venäjään. 
Pakolaispolitiikka peilautui käyn
nissä olleeseen maailmansotaan 
ja sitä seuranneeseen eurooppa
laisen epävarmuuden aikaan, jos
sa vallankumous tuntui siellä 
täällä nousevan vakavasti otetta
vaksi vaihtoehdoksi. Sotavankien, 
panttivankien, karkotettujen ja 
pakolaisten kohtaloon vaikutti 
neuvostohallituksen kanssa käy
ty kissa-hiiri-leikki, joka muuttui 
vähitellen bolsevikkivallan sortu
misen hartaasta odotuksesta to
siasioiden tunnustamiseksi. Kirja 
osoittaa hyvin sen, miten Suomi 
oli tuossa(kin) tilanteessa osa 
suurvaltapolitiikkaa.

Paikka paikoin -  esimerkiksi 
käsitellessään Ahvenanmaan ko
mendanttia tai Tanskan punaisen 
ristin toimia Venäjällä -  Engma
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Moskovassa 29.8.1918 perustetun Suomen kommunistisen puolueen SKP. n keskuskomitean jä 
seniä tutkimassa Suomen karttaa. Vas. Kustaa Mikko Evä, Jukka Rahja, Jalo Kohonen, Kullervo 
Manner, Eino Rahja, Yrjö Sirola ja  Mandi Sirola. Kuva: Kansan Arkisto.

nin massiivinen tutkimus on ka
rata historian sivupoluille. Lukija 
jää myös jossain määrin kaipaa
maan kaikki langat yhteen vetä
vää lopullista synteesiä, ellei lue 
johdantolukua osin sellaisena.

Raja on eräällä tavalla Max 
Engmanin tuotannossa kronolo
ginen päätepiste Pietarin suo
malaista puolta valottaneelle ja 
monta loisteliasta teosta ja artik
kelia tuottaneelle tutkimusura- 
kalle. Engman korostaa sitä, mi
ten vuodet 1918-1920 tuhosivat 
kaksisataa vuotta kestäneen Itä
Suomen, ennen kaikkea Karjalan 
Kannaksen ja Pietarin välisen 
symbioosin. Engmanin sanoin 
"Huvila-alueen tuhon, rajan sul
kemisen ja mitättömän idänkau
pan seurauksena Kannas polki

taloudellisesti paikallaan, eristet
tynä metropolista.Tarjolla oli pa
luu maanviljelykseen, jonka Kan
naksen asukkaat olivat hyljän
neet sukupolvia aikaisemmin pa
remmin kannattavien elinkeino
jen hyväksi. Köyhyys ja hiljaisuus 
laskeutuivat Kannaksen ylle."Voi- 
ko sitä selvemmin sanoa!

Engmanin luoma aikalaisto- 
dellisuuteen sukeltava kuva Kar
jalan Kannaksesta on samalla lu
kijan omia ennakkokäsityksiä 
haastava. Itsenäisyyden alkuvuo
sien Kannas ei ole Unto Seppä
sen romanttinen iloisten ukkojen 
kylä, vaan umpivenäläistynyt ra
jaseutu, jossa kulkija luulee jatku
vasti olevansa sisä-Venäjällä pi
kemminkin kuin Suomessa. Raja
komendanttien ja virallisen Suo

men asiakirjat antavat Kannak
sesta kuvan likaisena, levottoma
na ja täysin epäluotettavan, ve- 
näläistyneen suomalaisen kan
sanosan asuinpaikkana.Tämä on 
tietenkin aikansa herrakansaa 
edustaneen suomenruotsalaisen 
ja aktivistisen upseeriston näkö
kulma, mutta jossain määrin siinä 
näyttää olevan myös perää. Niille, 
joille maailmansotien välisen ajan 
Kannas on mielikuvissa rotupuh- 
dasta ja talonpoikaista Suomea, 
Engmanin antama kuva on kovin 
toisenlainen.

Kirjan massiivisella kuvituksel
la kustantaja on ilmeisesti pyrki
nyt saamaan "ikävään"ja "raskaa
seen" tutkimustekstiin keveyttä. 
Nyt tuntuu, että se on päinvas
toin lisännyt teokseen turhaa il
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maa ja rikkonaisuutta. Sinänsä ei 
ole pahitteeksi, että tämänkaltai
sissa teoksissa käytetään moni
puolista kuvitusta -  etenkin kari
katyyrit, sanomalehti-ilmoitukset 
ja ihastuttavan hyvälaatuiset, en
nennäkemättömät valokuvat oli
vat teoksen visuaalisia herkku
paloja.

Valitettavan usein on viime vuo
sina tarttunut kaupallisen kus

Mahdoton tehtävä

Esko Salminen: Päättymätön 
sota 1918. Sisällissota julkises
sa sanassa 1917-2007. Edita, 
Helsinki 2007. 245 s.

Epäselväksi jää, mihin lajityyp
piin Esko Salminen on kirjansa 
tarkoittanut. "Sisällissota julkises
sa sanassa 1917-2007" näyttää 
tutkimuksen otsikolta ja muu
tenkin kirjan muodossa on tutki
mukseen viittaavia piirteitä, ku
ten lähdeluettelo ja harvakseen 
lähdeviitteitä. Alkusanoissa Sal
minen kertoo tavoitteensa näin: 
"Teos pyrkii kuvaamaan, mistä si-

tantajan kauniisti taitettuun his- 
toria-aiheiseen tiiliskiveen, josta 
on jäänyt vain joko epämääräi
nen tai peräti paha maku suu
hun. Jo kirjaa selailtuaan on saa
nut itsensä vakuutetuksi siitä, 
että taas on hyvä tutkimusaihe 
sössitty hätäisellä kokoonkyhää- 
misellä ja vähäisellä omalla ajat
telulla. Max Engmanin teosten 
suhteen tällaista ei ole päässyt

tapahtumaan, eikä tapahdu nyt
kään. Perusteellinen lähdetyö, 
avara katse, kirjoittajan draaman 
taju ja yhtä lailla vankka poliitti
nen, taloudellinen, kulttuurinen 
kuin inhimillinenkin katse ovat 
tuottaneet nautinnollisen histo
riateoksen.

Marko Tikka
fil. tri,Tampereen yliopisto

-  eikä onnistunut
sällissodassa lopulta oli kyse ja 
kuinka sota vaikutti Suomen po
litiikkaan ja kansalaisten mieliin 
eri aikoina."

Siis: sisällissota julkisessa sa
nassa 90 vuoden aikana, mistä 
sodassa oli kysymys, kuinka sota 
vaikutti politiikkaan ja ihmisten 
mieliin -  ja kaikki alle 250 sivus
sa, runsain kuvin. Vaikka julkisen 
sanan rajaisi Salmisen tavoin leh
distöön ja kirjallisuuteen, aineis
to on ylettömän laaja. Tutkimuk
sen ja tietokirjallisuuden sisällis
sodasta saisi yhden kirjan, kau
nokirjallisuudesta toisen, lehdis
töstä montakin, ja kaikissa tapa
uksissa tarvittaisiin jonkin syste
matiikan mukaan koottu mate
riaali ja jonkin menetelmän mu
kainen analyysi. Poiminnot sieltä 
täältä eivät tee tutkimusta.

Poimintojensa rungoksi Salmi
nen on tehnyt kronologisen ra
kenteen, jossa jaksojen perusteet 
ovat vaihtelevia. Runkoon hän on 
ripustanut teemoittaisia tai ta
pauskohtaisia alalukuja,joiden si
sältö saattaa välillä loitota etäälle 
kirjan ilmoitetusta aiheesta. Sal
minen haluaa ottaa kantaa liian 
moneen asiaan -  ainakin jos tar
koituksena todella on ollut kir
joittaa tutkimus tai edes tutki

muksellinen kuvaus. Systemaatti
sin jakso on se, missä tutkimus
apulainen on käynyt läpi lehtien 
itsenäisyyspäiväkirjoituksia -  sel
laista olisi kaivannut enemmän.

Salmisen poimintoja tuntuu 
johdattavan pyrkimys osoittaa, 
että vuodesta 1918 vallitsee jul
kisuudessa "punainen totuus". 
Suurimmat syylliset Salminen löy
tää kaunokirjailijoista, Väinö Lin
na Pohjantähtineen kärjessä ja 
Kjell VVestö uusimpana seurai
lijana. Salmisen lähtökohtana vai
kuttaa olevan, että sisällissodasta 
voi olla vain "valkoinen" tai "pu
nainen" "totuus", ja että joillakin 
vippaskonsteilla jälkimmäinen 
on päässyt niskan päälle.Tutkija- 
yhteisöä "totuuden" väri tuskin 
enää kiinnostaa.

Palatakseni kysymykseen laji
tyypistä: ehkä teos lähinnä on 
tietokirjanomainen pamfletti. Kir
joittajalla on ollut näkemys, jota 
tukemaan hän on tehnyt moni
aalle polveilevan kertomuksen. 
Julkisuutta ainakin tuli enem
män kuin lopputuloksen laatu 
edellyttäisi.

Raimo Salokangas
professori, Jyväskylän yliopisto
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Perusteellista paikallista ammattiyhdistyshistoriaa
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Sata vuotta metallin 
ammattiyhdistystoimintaa 

Varkaudessa

Arto Nevala: Sata vuotta me
tallin ammattiyhdistystoimintaa 
Varkaudessa. Metalli on kuumaa 
ja mielet kiehuvat. Varkauden 
metallityöväen ammattiosasto 
24, Varkaus 2007.384 s.

Arto Nevalan komea kirja Metal
liliiton Varkauden osastosta on 
tavallaan jatkoa hänen vuonna 
2003 ilmestyneelle teokselleen 
Vuosisata varkautelaista työ- 
väenjärjestötoimintaa. Nyt näkö
kulma on kaventunut ja tarken
tunut. Viime vuosina onkin il
mestynyt useita koko paikallisen 
työväenjärjestötoiminnan, työ
väenyhdistysten ja liittojen pai
kallisosastojen historioita. Se on 
historiankirjoituksen luontaista 
kehitystä siten, että uudet alat ja 
organisaatiot tulevat asemaan, 
jossa niiden merkitys nähdään ja 
ne myös pystyvät tilaamaan his
torian. Varkaudessa on paikallis
historian kirjoitus ollut vireää; on 
kirjoitettu kaksi paikkakunnan 
historiaa ja työväen järjestötoi
minnan ja nyt Metalliliiton Varkau
den osaston lähes 400 sivua kä
sittävä, ulkonaisestikin upea his
toria. Se osoittaa myös sen, että 
teollinen yhteisö on jo tullut sii

hen ikään, että on syntynyt inno
kas historianharrastus ja samalla 
kotiseutuharrastusta. Varsin pit
kään molemmat elivät vain van
hoissa kaupungeissa ja maata
lousyhteisöissä eikä teollista men
neisyyttä pidetty kiinnostavana 
tai arvokkaana.

Ammattiyhdistysliikkeen his
toriassa on kuten monilla muilla
kin aloilla haastavana ja vaikeasti 
ratkaistavana ongelmana, kuinka 
laajasta näkökulmasta lähtee il
miöitä selittämään, kuinka paljon 
ottaa mukaan vastapuoleen 
työnantajaan vaikuttavia tekijöi
tä ja missä määrin ottaa mukaan 
koko tuotannonalan tilanteen. 
On selvää,että historiantutkimuk
sessa ja -kirjoituksessa on pakko 
lähteä tutkimuskohteen näkökul
masta. Emme voi kuljettaa mu
kana useita näkökulmia emmekä 
laajentaa selitysperustetta ohi 
työn ekonomian ja aiheen hallit
tavuuden. Myös tilaajan toiveet 
vaikuttavat arjessa. Itseäni on 
ammattiyhdistysliikkeen histo
riassa vaivannut näkökulman ko
rostuminen siten, että edunval- 
vontamenestystä on arvioitu liik
keen yhtenäisyydellä ja asemalla, 
kun taustalla on alan menestys 
tai työnantajan mahdollisuus 
siirtää kohoavat kustannukset 
hintoihin esimerkiksi puute- 
talouden aikana.

Nevala laajentaa näkökul
maansa siten, että hän kuvaa Var
kauden metallialan rakenteen ja 
toimintaympäristön muutosta 
taustaksi ammattiosaston jäsen
määrän vaihteluille ja varsinkin 
myöhemmin myös edunvalvon
nalle, kun siirryttiin yksinkertai
sista tuotteista vaativampiin.Toi
nen vielä merkittävämpi muutos 
tapahtui, kun Ahlström irrottau
tui Varkaudesta, jota tekijä on 
taustaksi kuvannut.Tilalle on tul
lut usea työnantaja, joista osa on

monissa maissa toimivia kansain
välisiä yrityksiä. Varkaudessa on 
niiden paikallisia tuotantolaitok
sia tai tytäryhtiöitä. Ero entiseen 
on todella suuri, entisessä paikal- 
lisjohtajajärjestelmässä työanta- 
jalla ja vallalla oli kasvot ja Ahl
strömin luonne sukuyhtiönä vie
lä korosti sitä. Tilalle ovat tulleet 
kauaksi karkaava kansainvälisen 
yrityksen johto ja kotimaisissakin 
kasvottomat institutionaaliset si
joittajat.

Nevala kuvaa kiinnostavasti 
edunvalvonnan uutta luonnetta, 
kun Varkauden osasto pyrki vai
kuttamaan seulalevytehtaan si
joittumiseen vetoamalla Ahlströ
min, Varkauden kaupungin ja Me
talliliiton johtoon. Saipa se jopa 
Metalliliiton puheenjohtajan Per- 
Erik Lundhin mukaan lähetys
töön Ahlströmin johdon luokse, 
ettei seulalevytehdasta siirrettäsi 
Varkaudesta. Välillisesti Varkau
den metallityöntekijöihin ja sitä 
kautta myös osastoon oli monin 
tavoin vaikuttanut se tosiasia, 
että yhtymässä oli rinnakkain sa
malla paikkakunnalla sekä metal
liteollisuutta, mekaanista että 
myös kemiallista puunjalostuste
ollisuutta. Ne kilpailivat tuot
tavuudessa ja ennen kaikkea in
vestoinneista, minkä lisäksi me
tallissa oli vielä kilpailu yhtymän 
kahden paikkakunnan Varkau
den ja Karhulan välillä. Nevala voi 
osoittaa jännitteitä Metallin ja 
Paperin paikallisten osastojen 
välillä.

Arto Nevalan työ on hallittu 
esitys paikallisten tapahtumien 
kytkemisestä yleiseen poliittisiin 
ja työmarkkinasuhteiden tapah
tumien kulkuun. Se on vaatinut 
sivuja, mutta sitä kautta käyvät 
Varkauden osaston toimet muun 
muassa vuoden 1971 pitkässä la
kossa ja vuoden 1976 poikkeuk
sellisen lukuisissa laittomissa la
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koissa oivallisesti esiin. Nevalalla 
on ollut hyvä tausta Eino Ketolan 
erinomaisessa tutkimuksessa 
Suomen Metallityöväen Liitto
1961-1983, jonka esipuheen Ke
tola on päivännyt runsaat puoli 
vuotta aikaisemmaksi kuin Neva
la omansa. Kaikissa tapauksissa 
Ketolasta on ollut hyvä tausta 
esimerkiksi vuoden 1971 pitkälle 
lakolle, jonka Nevala on doku
mentoinut paikallisena ilmiönä 
hyvin samoin kuin myös vuoden 
1976 laittomien lakkojen rallin. 
Molemmista käy selville, kuinka 
palkkakysymykset ja muu edun
valvonta olivat paikallisella tasol
la keskeisiä. Kiinnostavaa on tuo 
näkökulman erilaisuus, kun valta

kunnan tasolta niiden ytimenä 
on nähty kamppailu vallasta Me
talliliitossa, lisämausteena Belja- 
kovin tulo suurlähettilääksi ja 
kansainvälisistä kommunistien 
kokouksista Supon ja Veikko Pus
kalan raporteissa kantautuvat 
tiedot uudesta siirtymistavasta 
sosialismiin, jossa Suomi olisi 
laboratoriona. Näiden kahden 
tapahtumaketjun liittymisestä 
toisiinsa olisin toivonut tekijän 
kommenttia. Onko vastaus Tapio 
Bergholmin viljelemässä työeh- 
tosopimuslogiikassa, jonka mu
kaan kaikki muu oli ylimääräistä 
rekvisiittaa, vai Ketolan korosta
massa Metalliliitosta tasapaino- 
liittona käydyssä kovassa valta

taistelussa, jonka valtasuhteissa 
on viime kädessä kysymys talou
dellisesta ja poliittisesta järjestel
mästä ja jopa valtakunnan kohta
losta. Sitä voimme itsekin aistia 
muun muassa Kekkosen päivä
kirjoista.

Nevalan tutkimuksesta saa ku
ten hyvästä pa ikä II istutki m ukses
ta myös valtakunnan tasolle lisä
tietoa. Se kertoo elävästi varkau
telaisesta ammattiyhdistysliik
keestä ja täydentää Varkauden 
historiaan kohdistuvaa tutkimus
ta ja kirjoitusta.

Hannu Soikkanen
professori emeritus,
Helsingin yliopisto

Syvä tutkimus Pirkanmaan laitavasemmistosta

Hirmuvallan huolena 
vankilat ja tuonela

Ulla Aatsinki -  Mika Lampi -  
Jarmo Peltola: Hirmuvallan 
huolena vankilat ja tuonela. 
Luokka, liike ja yhteiskunta
1918-1944. Vasemmistolainen 
työväenliike Pirkanmaalla II. 
Tampere University Press, Tam
pere 2007.388 s.

Teoksen pääkirjoittaja Ulla Aat
sinki on tehnyt hienon tutkimus

työn vuoden 1918 jälkeen sosiali
demokraateista vasemmalle aset
tuneesta työväenliikkeestä Tam
pereen seudulla. Tutkimushank
keen taustalla on vaikuttanut 
tamperelainen Marxilaisen yh
teiskuntatieteen seura, ja Aat
sinki sekä muut kirjoittajat ovat 
Tampereen yliopiston historia
tieteen ja filosofian laitoksen tut
kijoita.Teos on täysipainoista tie
teellistä tekstiä, jonka toimitta
misessa on noudatettu referee- 
menettelyä. Korkeasta historia- 
tieteellisestä tasosta tinkimättä 
Aatsingin teksti yltää dramatii
kassa vauhdikkaan elokuvakä
sikirjoituksen tasolle. Kommunis
tien ja vasemmistososialistien 
maanalainen salainen toiminta, 
opintomatkat neuvosto-Venäjäl
le, pakoilu, pidätykset, kuuluste
lut ja kuritushuonetuomiot ta
kaavat tekstin lennokkuuden.

Asioiden salaaminen on luon
nollisesti asettanut tutkijan mie
lenkiintoisen, mutta työtä ja 
päättelykykyä vaativan tehtävän

eteen. Niitä on joutunut paljasta
maan "salapoliisityöllä" muistel
mien ja Etsivän Keskuspoliisin ra
porttien rivienkin välistä. Ulla 
Aatsingin johtopäätökset ovat 
vakuuttavia ja perustuvat vank
kaan lähdeapparaattiin.

Aatsinki kertoo piiriorgani
saation Gunnar Keltamäen puo- 
luekoulutuksessa saamien ohjei
den noudattamisesta EK:n kuu
lusteluissa: "... puhu matalalla 
äänellä, puhu harvakseen, katso 
aina silmiin ja vaikka kuinka 
kiljutaan ja lyödään nyrkkiä pöy
tään ja revolveri on pöydällä ja 
uhataan, ole rauhallinen, älä me
netä malttiasi." Tuloksettomia 
kuulusteluja johtanut tuomari 
Rydman totesikin lopulta: "Suo
men kansalle on tapahtunut suu
ri vahinko. Se on menettänyt 
erinomaisen näyttelijän." (s.121). 
Keltamäki yllättyi aikalailla, kun 
hänet pidätyssellistään äkkiar
vaamatta kutsuttiin omiin häi- 
hinsä puoluetovereiden salaa or
ganisoimana. Keltamäen mu
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kaan vihkiseremonia oli lyhyt ja 
koruton, mutta virkistävä. Morsian 
Martta Koivunen myös miellytti.

Aatsinki ei niele muistelmia ja 
asiakirjoja sellaisenaan. Hän osoit
taa muun muassa, että laitava- 
semmiston poliittisen toiminnan 
painopisteen siirto 1920-luvun 
loppupuolella työpaikoille ja työ- 
paikkasolujen muodostaminen 
ei ollut suinkaan niin menestyk
sellistä kuin puolueraporteissa 
annetaan ymmärtää. Niiden mu
kaan solutustyö Tampereella oli 
onnistunut erinomaisesti ja le
vinnyt kulovalkean tavoin kau

pungin tärkeimpiin tehtaisiin ja 
työpaikkoihin.Tutkija toteaa, että 
niiden merkitys työpaikoilla ei 
ollut suuri. "Viime kädessä toi
minta oli paitsi kommunistisen 
liikkeen itsesuggestiota, myös 
itsepetosta" (s.134).

Aatsingin tutkimuksessa on in
himillinen ote. Kerronta kulkee 
elävien ja taistelevien ihmisten 
kautta. Usein on kysymys suvuis
ta ja sukupolvista. Poliittisesti ak
tiivisten Laakson veljesten isä 
Kaarlo Laakso joutui sisällissodan 
loputtua Raahen vankileirille, 
missä hän kuoli nälkään touko

kuussa 1918. Yksi pojista, Arvi 
Laakso, oli myöhemmin legen
daarinen Lenin-museon johtaja. 
Nykyisen Lenin-museon johtajan 
isoisä oli Raahen vankileirillä van
ginvartijana, mistä asiasta hän ei 
koskaan puhunut sanaakaan, 
vaikka oli paikkakunnalla kuulu 
suullisen muistitiedon kertoja. 
Vaikenemista on ollut puolin ja 
toisin. Sitä muuria tutkimus on 
murtamassa ja onnistuu hyvin 
tässä teoksessa.

Aimo Minkkinen
johtaja, Lenin-museo,Tampere

Leipää ja luottoa

Sakari Saaritsa: Beneath Moral 
Economy. Informal Assistance 
in Early 20th Century Finland. 
European University Institute, 
Department of History and 
Civilization, Firenze 2008.350 s.

Toisen maailmansodan jälkeistä 
hyvinvointivaltio-projektia pön
kitetään usein menneisyyskuvil- 
la, joiden todellisuuspohja on vä
hintäänkin yksipuolinen. Entisai

kojen kunnallista köyhäinapua 
pidetään helposti vain hakijaa 
nöyryyttävänä, kun kyse oli myös 
konkreettisesti elintärkeästä avus
ta. Epävirallista apua kohtaan 
tunnetaan taas nostalgista in
nostusta ja se esitetään vaihto
ehtona nykyajan sosiaaliturvan 
todellisille tai kuvitelluille ongel
mille.

Sakari Saaritsan väitöskirja pa
neutuu ennakkoluulottomasti epä
virallisen avun muotoihin 1900- 
luvun alkupuolen Suomessa. Epä
viralliseen apuun kuuluvat esi
merkiksi kansalaisten toisilleen 
antamaa ruoka, vaatteet, raha- 
avustukset ja lainat. Saaritsa tun
tee aihetta koskevan koti- ja ul
komaisen kirjallisuuden läpiko
taisin. Oikeastaan työn alaot
sikossa oleva "Finland"antaa hie
man harhaanjohtavan kuvan tut
kimuksesta.Väitöskirja on paljolti 
myös aikaisemman, etenkin ul
komaisen, tutkimuksen tutki
musta ja asiantuntevaa tulkintaa.

Saaritsa käyttää tutkimukses
saan oivaltavasti erilaisia lähteitä: 
muistitietoa, kirkonkirjoja, köy-

häinhoitoaineistoja, veroluette
lolta sekä kotitalousbudjetteja. 
Varsinkin vuoden 1928 elinkus- 
tannustutkimukseen liittyvien ko- 
titalousbudjettien kohdalla hän 
tekee uraauurtavaa työtä. Niin 
kvalitatiivinen kuin kvantitatiivi
nen analyysi vaikuttavat huolelli
sesti tehdyiltä. Luettavuutta tosin 
vähentää, että rakennustelineitä 
-  analyysin apuvälineitä ja päät
telyketjuja -  kuvataan tuloksia 
esitellessä ehkä liiankin perus
teellisesti.

Työ ei jää vain aineiston ke
ruuksi ja menetelmänikkaroin- 
niksi, vaan tulokset tuntuvat tuo
reilta. Tekijän suomenkielistä tii
vistelmää lainaten "epäviralli
seen apuun liittynyt kansanomai
nen ajattelu oli ulkopuolisia syrji
vää, jaettua köyhyyttä ihannoi
vaa, tuttuuteen ja vastavuoroi
suuteen nojautuvaa sekä aineel
liseen pakkoon vetoavaa...Avun 
antajat käyttivät asemaansa oman 
sosiaalisen identiteettinsä vah
vistamiseen ja rakentamiseen". 
Tulevan tutkimuksen soisi otta
van tähän kantaa.
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Epävirallisen avun kirjolla oli 
tulojen menetystä kompensoi
vaa, toisinaan huomattavaakin 
merkitystä. Näin oli esimerkiksi 
silloin kun vuodenajoista johtuva 
kausivaihtelu vähensi palkkatu
loja. Koska tutkimuksen vero- ja 
kotitalousaineistot kuvaavat kor
keasuhdanteen vuotta 1928, avoi
meksi jää se, mihin suuntaan 
epävirallinen apu kehittyi lama
vuosina.

Saaritsan esittämät luvut viit- 
taavat kuitenkin kaiken kaikkiaan 
varsin pieniin avustusmääriin. Ai
nakaan toisilta työläisiltä ei suu
ria summia riittänyt jaettavaksi. 
Lukijan ajatukset siirtyvätkin näin 
"viralliseen apuun'.' Epävirallises
sa avussa ei ollut kyse ihan nap
pikaupasta, mutta vakavien riski
en aiheuttamat tulonmenetykset 
olivat aivan eri mittaluokassa. Pit
käaikainen työttömyys ja sairaus,

työkyvyttömyys, vanhuuden myö
tä tullut työkyvyn ehtyminen ja 
perheenhuoltajan kuolema ai
kaansaivat laajamittaista köy
hyyttä, joita julkisen sosiaalitur
van parantuminen ja pakollinen 
sosiaalivakuutus ovat myöhem
min vähentäneet.

Matti Hannikainen
valt.tri, Helsinki

Lama, pula ja työttömyys

Jarmo Peltola: Lama, pula ja 
työttömyys. Tamperelaisperhei
den toimeentulo 1928-1938. 
Tampere University Press, Tam
pere 2008.371 s.

Tampereen yliopiston tutkija Jar
mo Peltola on urakoinut varsinai
sen tiiliskiven, yli 1000-sivuisen 
tutkimuksen "1930-luvun lama 
teollisuuskaupungissa'.' Lukuko
kemusta hieman helpottaa se 
että tutkimus jakautuu kolmeen 
osaan, joista toinen on otsikon 
mukainen ja samalla Peltolan 
väitöskirja.

Kirjan keskiössä on tampere

laisten työläisperheiden toimeen
tulo pitkään jatkuneen työn puut
teen vaivaamassa kaupungissa. 
Keskittyminen perheisiin edus
taa uudenlaista tutkimusotetta 
Suomessa ja tuo paljon lisävalais
tusta laman kohtaamiseen, kes
toon ja seurauksiin. Pidän tätä 
väitöskirjan tärkeimpänä uutena 
asiana.

Tutkimuksen vahvuutena on -  
perusteellisuuden lisäksi -  laman 
pitkäaikaisuuden, eriaikaisuuden 
ja erilaisen kohdentumisen väes
tön eri osiin hyvä käsittely. La
man kesto Tampereellakin oli hy
vin erilaista vientiin suuntautu
neen paperiteollisuuden ja koti
markkinoista eläneen jalkine- ja 
tekstiiliteollisuuden osalta, ra
kentamisesta puhumattakaan. La
ma taloudellisena ilmiönä oli ly
hyempi kuin pula työstä ja koh
tuullisista palkoista. Laman ja pu
lan sosiaaliset seuraukset ylitti
vät ajallisesti monin verroin (kan
santalouden vaikeuksien ja työt
tömyyden keston. Ongelmat oli
vat hyvin erilaisia työläisperheis
säkin riippuen perheen koostu
muksesta (paljon tai vähän ala
ikäisiä lapsia), perheen elättäjien 
ammattialasta, -taidosta (ydin- 
vai sekatyövoimaa), sukupuoles
ta tai iästä. Niinkin harvinainen

aihe kuin laman vaikutukset per
hesuunnitteluun ja syntyvyyteen 
on saanut oman lukunsa. Myös 
toimeentulon harmaa vyöhyke 
(rikollisuus, viinan myynti, irto- 
laisuus, kerjääminen) on käsitelty 
laajasti.

Voi hyvin yhtyä kirjoittajan nä
kemykseen, jonka mukaan "1930- 
luvun lama oli vaikutuksiltaan ja 
seurauksiltaan merkittävämpi kuin 
aikaisemmin on uskottu" Pitkään 
jonkinlaisessa tutkimuksellisessa 
katveessa ollut kaupunkityöväes- 
tö saa nyt ansaitsemansa huomi
on, joka selkeästi muuttaa vallit
sevaa tutkimuskuvaa. Aiemmasta 
tutkimuksestahan oikeastaan 
vain Matti Hannikaisen väitöskir
ja "Rakentajat suhdanteissa. Pal
kat, työttömyys ja työmarkkina- 
käytännöt Helsingin rakennus
toiminnassa 1930-luvun laman 
aikana" (2004) keskittyi laman ja 
kaupunkityöväestön käsittelyyn. 
Toki joitakin lyhyempiä artikkele
ja aiheesta on myös julkaistu vii
meisten vuosien aikana.

Tutkimuksen liitteenä julkais
tut perhetarinat (71 sivua, 19 per
hettä) antavat kiintoisan "kurkis
tusaukon" lähes tutkijan käyttä
miin alkuperäisiin lähteisiin asti. 
Ne tuovat näkyville aineiston 
muokkauksen, joka tavallisesti
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jää varsinaisen tekstin peittoon. 
Tarinat ovat myös sinällään tär
keitä dokumentteja ja antavat 
lukijallekin mahdollisuuden ke
hitellä omia tulkintojaan esitetty
jen tietojen pohjalta.

Kuvitus ansaitsee erityismai
ninnan kaikissa kolmessa osassa. 
Kuvien etsimisessä ja tekstityk
sessä on nähty vaivaa, niitä on 
paljon ja ne valottavat, vaikka 
ovatkin kirjapainoteknisistä syis
tä paikka paikoin hieman tuhrui
sia, arkista elämänmenoa, työn
tekoa ja vapaa-aikaa.

On vaikea kuvitella että Jarmo 
Peltola olisi jättänyt yhtään "ki
veä kääntämättä" kaivautuessaan 
tamperelaisen / tamperelaisten 
pula-ajan syövereihin. Hieno suo
ritus, mainio kokonaisuus, joka 
antaa paljon uutta ja tärkeää tie
toa siitä miten työväestö, työläis
perheet, kohtasivat laman teolli
suuskaupungissa.

Raimo Parikka
valt. lis., Helsingin yliopisto

Tukea opintoihin ja elämään

Työväenliikkeen taloudellisesta 
pohjasta ja toiminnasta on laa
dittu oikeastaan liiankin vähän 
tutkimuksia. Jukka Hako täyttää 
tätä aukkoa perusteellisella tutki
muksella Työväen Opintorahas
ton vaiheista.

Suurikokoisen, näyttävästi tai
tetun teoksen sivuilla ei ole kysy
mys vain yhden rahaston toimis
ta, apurahojen ja lainojen myön
tämisestä opiskeleville työläis
perheiden nuorille. Hako liittää 
Opintorahaston synnyn, toimin
nan, yhteistyösuhteet ja vaiku
tukset kiinnostavalla tavalla laa
jempiin yhteyksiin, jotka avaavat 
uusia näkymiä työväenliikkeen ja

osin koko maamme historiaan.
Opintorahaston synty oli kirjan 

mukaan monen tekijän yhteis
vaikutuksen tulos. Työväenliik
keen tavoite yhtenäiskoulusta ei 
edennyt, ja vähävaraisen työläis
perheen lapsen oli käytännössä 
vaikeaa päästä kansakoulua pi- 
temmälle.Toisaalta Helsingin Työ
väen Säästöpankin mahdollisuu
det myöntää yksittäisille opis
kelijoille lainoja olivat olematto
mat lainsäädännön takia. Lisäksi 
vaikutti liikkeen perinteinen luon
ne sivistysliikkeenä.

Työväen Opintorahasto jakoi 
ensimmäiset apurahansa ja myön
si ensimmäiset lainansa syksyllä

Miehiä Nokialla hätäaputyömaalla työttömyystöissä. 
Kuva: Kansan Arkisto.

Jukka Hako: Opintomatka. Työ
väen Opintorahasto 1937-2007. 
Kellastupa, Vantaa 2007.222 s.
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1937 muutamille Yhteiskunnalli
sessa korkeakoulussa ja Työväen 
Akatemiassa opiskeleville. Pian 
apurahoja laajennettiin myös eräi
den oppikoulujen oppilaisiin.

Rahasto sai yllättäen lisätukea, 
kun lakkautetun Ammattijärjes
tön pesänselvitysmiehet päätti
vät siirtää hallussaan olleet pe
sän varat Opintorahastolle. Ra
hasto sijoitti varoja ostamalla 
kiinteistön Pitkänsillanrannasta 
ja rakentamattoman tontin Paa
sivuorenkadun puolelta; sille nou
si kerrostalo 1950-luvulla.

Sotien jälkeen lisääntyi työvä
enliikkeen kansanopistojen mää
rä, ja myös apurahojen myöntä

minen laajeni niiden opiskelijoi
hin. Myöhemmin rahasto alkoi 
jakaa apurahoja myös sivistysjär
jestöille. Peruskoulu-uudistuksen 
toteutumisen jälkeenkin oli tar
vetta tukea apurahoin vähävarai
sia, lahjakkaita nuoria.

Teoksen lopussa ovat tiiviinä 
luettelona apurahojen ja opinto
lainojen lukumäärät ja yhteis
summat, myös euroiksi muun
nettuina. Opintolainoja myön
nettiin 1970-luvulle saakka.

Hako kuvaa koko ajan myös 
laajempaa kokonaisuutta: miten 
HTS kasvoi ja kehittyi aikanaan 
STS-pankiksi, miten pankin kas- 
vusuunnitelmat sekä kiinteistö-

hankkeet vaikuttivat vuosien var
rella myös Opintorahastoon. Ra
hasto oli 1990-luvulle saakka tii
vis osa pankkia.

Suuri 1990-luvun lama aiheutti 
omat seurauksensa. Apurahojen 
myöntäminen jouduttiin kes
keyttämään seitsemäksi vuodek
si. Ajat sentään paranivat uudel
leen, ja joulukuussa 2007 Opinto
rahasto saattoi viettää vanhalla 
kunnon Byggalla myönteisissä 
tunnelmissa 70-vuotisjuhliaan, 
joiden yhteydessä teos julkistet
tiin.

Tero Tuomisto
tutkija, Helsinki

Kun Suomi punastui

Päivi Uljas: Kun Suomi punas
tui. Talonpoikaisesta yhteis
kunnasta hyvinvointivaltioksi. 
KSL, Helsinki 2008.215 s.

Tuottelias Päivi Uljas on palannut 
tässä kirjassa vuonna 2005 julkais
tun kirjansa Taistelu sosiaaliturvas
ta. Ammattiyhdistysväen toiminta 
sosiaaliturvan puolesta 1957-1963 
(Like) teemoihin. Kirjan vahvuu
det ja ongelmat ovat paljolti sa
mat kuin tuossa teoksessa. Päivi 
Uljas on suurten kokonaistulkin
tojen esittäjä. Hän löytää sekä ra
kenteen (maaltamuutto/sukutur- 
van rapautuminen), ideologian- 
politiikan (oikeiston halun supis

taa valtionmenoja) että toimin
nan (ammattiosastojen organi
soiman joukkoliikkeen), kun hän 
selittää talonpoikaisen Suomen 
muuttumista hyvinvointivaltiok
si. Uljas ei kuitenkaan pohdi eri
laisten selitysmallien ja tapojen 
keskinäistä suhdetta ja niiden 
välisiä jännitteitä.

Itse asiassa Uljas tuo tässä kir
jassa vielä neljännen selittävän 
näkökulman, joka on legitimaa- 
tiokriisi. Päivi Uljas kytkee sosiaa
lipolitiikan suunnanmuutoksen 
sisäpoliittiseen epävakauteen, jo
ta leimasivat puoluehajaannuk
set ja usean poliittisen eliitin jä
senen joutuminen taloudellisista 
väärinkäytöksistä syytetyksi. Te
kijä on Gramscinsa lukenut ja 
väittää, että vuosina 1957-1963 
yhteiskunnallisessa hegemonias
sa tapahtui olennainen murros. 
Tämä on rohkea, mutta myös 
kiistanalainen tulkinta. Esimer
kiksi Suomen työeläkelait syntyi
vät ainakin Ruotsiin verrattuna

hyvin sopuisasti ja rauhallisesti, 
joten vanhan hegemonian jatku
vuuden puolesta löytyy peruste
luja.

Uljas siis esittelee mielenkiin
toisia tulkintoja ja väitteitä, mut
ta keskustelu esimerkiksi Jari Hei
nosen, Katri Hellstenin, Olli Kan
kaan, Markku Mansnerin, Heikki 
Niemelän, Jyrki Smolanderin, Jus
si Vauhkosen tai tämän arvoste
lun laatijan olennaisesti toisen
laisten tulkintojen kanssa jää te
kemättä. Tekijä kyllä tuntee ai
emmat tutkimukset suomalaisen 
hyvinvointivaltion muotoutumi
sesta ja haastaa ne rohkeasti, 
mutta viittaa niihin vain silloin, 
kun nämä esitykset tukevat omaa 
tulkintaa. Näin kokemattomampi 
lukija voi saada käsityksen, ettei 
olennaista erimielisyyttä merkit
tävien uudistusten syntyhisto
riasta vallitse.

Tutkimustilanne on kuitenkin 
se, että aiemmin SKP:n ja Suo
men Naisten Demokraattisen Lii-
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Mielenosoitus Senaatintorilla 24.11.1959. Banderolleissa vaaditaan 
mm. ”Sama palkka samasta työstä ” sekä ”Puute ei pyytäen poistu -  se 
hävitetään yhteisvoimin”. Kuva: Yrjö Lintunen. Kansan Arkisto.

ton kampanja lapsilisien lykkää
mistä vastaan, vasemmistoenem- 
mistöisen eduskunnan vaikutus 
ja kommunistien johtamien am
mattiosastojen käynnistämien 
mielenosoitusten merkitys ovat 
saaneet pienemmän painoarvon 
kuin Uljaan tulkinnassa. Hän nos
taa keskikentälle helsinkiläiset 
ammattiosastot ja niiden jäsenis
tä maalta muuttaneet nuoret. 
SAK:n ja STK:n kompromissit tai 
SDP:n ja kokoomuksen kabinetti- 
yhteistyö ovat jääneet sivummal
le. Pekka Kuusen ohjaava käsi ei 
näy Uljaan esityksessä. Hyvä niin, 
koska lomalaki, työttömyyskassa
lain muutos sekä työeläkelaki oli 
hyväksytty eduskunnassa jo en
nen Kuusen kirjan ilmestymistä.

Kirjan kuvitus on mainio ja tu
kee tekijän näkemyksiä. Kuvat 
mielenosoituksista ovat eläviä ja 
jopa nostalgisesti innostavia. Ul

jaan esittämä tulkinta onkin vah
vasti joukkoliikeromanttinen. Hän 
korostaa naisten ja ammattiosas
tojen liikehdinnän spontaani
suutta ja siten häivyttää SKP:n 
puoluejohdon suunnitelmat ja 
toimenpiteet taustalle. SKP:n pyr
kimykset tulevat vain välillisesti 
esiin, kun tekijä lainaa Hertta Kuu
sisen kirjeitä isälleen Otto Wille 
Kuusiselle. Päivi Uljas vyöryttää 
haastattelumuistoja, eduskunta- 
keskusteluja ja lehtitietoja run
saasti. Siksi on valitettavaa, ettei 
SKDL:n kansanedustajien sen ai
kainen katkeruus tehtyjen uudis
tusten puolinaisuutta tai epäon
nistumista kohtaan tule riittäväs
ti esiin.

Tämä kirja on tuore ilmentymä 
siitä, että historialliset tapahtu
mat sisältävät monta kerrosta. 
Tapahtumaketjujen kuvaus ja se
littäminen ovat avoimia useille

kilpaileville tulkinnoille.Tässä on 
kyse Päivi Uljaan laajemman tut
kimushankkeen yhdestä välira
portista. Tekijän tavoitteena on 
akateeminen opinnäyte, jossa 
esitettäisiin uusi kokonaistulkin
ta Suomen hyvinvointivaltion syn
nystä. Tutkimuksen perusteiden 
vankentamiseksi kannattaisi tu
tustua vielä perusteellisemmin 
SKDL:n, sosialidemokraattisen, so
sialidemokraattisen opposition, 
kokoomuksen ja maalaisliiton 
eduskuntaryhmien aineistoon, 
SKP:n pöytäkirjoihin sekä työn
antaja-aineistoon. Tämä antaisi 
myös vankemmat perusteet käy
dä keskustelua aiempien tulkin
tojen kanssa.

Tapio Bergholm
dosentti, Helsingin yliopisto
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Miltä luokkaerot tuntuvat?

Luokkaretkellä
hyvinvointiyhteiskunnassa
NVky*aÄM/Wicii kuinuMlMM M u

Katriina Järvinen -  Laura Kol
be: Luokkaretkellä hyvinvoin
tiyhteiskunnassa. Nykysukupol
ven kokemuksia tasa-arvosta. 
Kirjapaja, Helsinki 2007.221 s.

Tieteenfilosofi Karl Popper on 
verrannut tieteellistä teoriaa va
lonheittäjään: sen paljastama koh
de on riippuvainen muun muas
sa valonheittäjän asennosta, ta
vastamme suunnata sitä sekä va
lon voimakkuudesta ja väristä 
jne. Samalla tavoin tieteelliseen 
kuvaukseen vaikuttaa se, minkä 
näkökulman ja mielenkiinnon 
kohteen tieteellisen työn tekijä 
on tutkimuksessaan valinnut.Tä- 
mä ajatus tuli ensimmäiseksi 
mieleen tutustuessani Katriina 
Järvisen ja Laura Kolben teok

seen Luokkaretkellä hyvinvointi
yhteiskunnassa. Huomio kohdis
tetaan sosiaalisiin luokkiin ja nii
den tuottamiin kulttuurisiin eroi
hin tavalla, jonka sävyt tuntuvat 
paikoitellen liioitelluilta -  mutta 
silti aivan uskottavilta.

Kirja ei ole tutkimus vaan en
nen kaikkea tietokirja,jonka poh
jana ovat sekä kirjoittajien omat 
että kuudentoista suomalaisen 
kokemukset ja havainnot sosiaa
lisista eroista Suomessa. Ja koska 
kirja ei ole tutkimus, siinä ei 
myöskään ole viitteitä ja aihee
seen liittyvä tutkimuskirjallisuus
kin jää valitettavasti vain muuta
maan nimimainintaan.

Vaikka kirjan alaotsikkona on 
"Nykysukupolven kokemuksia ta
sa-arvosta',' pohditaan siinä myös 
koko 1900-luvulla tapahtunutta 
säätykiertoa ja yleistä vaurastu
mista. Kirjaan haastatellut 1960- 
ja 1970-luvuilla lapsuuttaan viet
täneet kertovat itsestään, sisa
ruksistaan ja vanhemmistaan ta
valla, joka paljastaa elintaso- ja 
elämäntapaeron lasten ja heidän 
vanhempiensa sekä isovanhem
piensa välillä.

Kirjan "suuri löytö" on se, min
kä etenkin alemmat sosiaaliryh
mät ovat aina tienneet olleen 
olemassa: perhetaustalla on ollut 
ja on yhä väliä! Kuten yksi haasta
telluista, suomenruotsalaiseen ylä
luokkaan kuulunut henkilö sa
noo: "Meidän ei tarvinnut näyt
tää mitään, koska olimme selväs

ti vahvoilla." Teokseen haastatel
lut ihmiset pohtivat ja erittelevät 
omaa taustaansa, jolloin suoma
laisuus näyttäytyy mosaiikkina: 
ristiriitoina ja päinvastaisuuksina.

Järvisen ja Kolben kirja on 
helppolukuinen, hauska ja aja
tuksia herättävä. Helppolukui- 
suudella saa varmasti enemmän 
yleisöä ja hauskuus syntyy kirjas
sa kuvatuissa tapahtumissa ja 
hetkissä, joissa on paikoitellen 
havaittavissa draaman keinoja 
hyödyntävää liioittelua. Kirja he
rättää ajatuksia siinä, miten luok
kaerot tulevat esiin elämän pie
nissä valinnoissa ja niille anne
tuissa arvolatauksissa.

Teoksen esimerkit tekevät var
sin selväksi sen, että sosiaaliset 
rajat ovat usein negatiivisia, olipa 
kyseessä ylemmän tai alemman 
havainto toisesta. Erityisen mie
lenkiintoista on se, miten stereo
tyyppisesti vastapuoli aina koe
taan: virkamiehet ja eliitti ovat 
leuhkia ja ulkokultaisen käytök
sen mestareita, työläiset huono- 
tapaisia rääväsuita. Vaikuttaakin 
siltä, että traditio ohjaa ajatte
luamme ja lisäksi stereotypioissa 
on sen verran häivähdys todelli
suutta, että traditionaalinen ajat
telu kestää aikaa. Yhtä kaikki: hie
noa, että luokista jälleen keskus
tellaan!

Eija Stark
valt. maist., Helsingin yliopisto
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Horjui työ ennenkin

P ä r j ä ä m i s e n  aj at  -  h o r j u v a t  t yöt

Anu-Hanna Anttila -  Anu Suo
ranta (toim.). Pärjäämisen ajat 
-  horjuvat työt. Väki voimakas
20. Työväen historian ja perin
teen tutkimuksen seura, Hel
sinki 2007.235 s.

Haastattelussaan Kansan Uutisis
sa Anu Suoranta toi esiin, että 
nykyinen työelämä viimeistelee 
taylorisoinnin.Taylorisoinnista kir
jassa ei kuitenkaan puhuta. Vii
tekohtana toimii Juha Siltalan 
Työelämän huonontumisen ly
hyt historia (2004; 2007). Johdan
nossa kyllä todetaan, että "toisen 
maailmansodan jälkeinen tilan
ne oli Suomessa monella tavalla 
karu"ja "työelämän huonontami
sen historian juonteita on pi
demmältä ajalta kuin viimeisiltä 
kvartaalitalouden vuosikymme
niltä'.' Silti toimittajat asettuvat 
pikemmin tukemaan Siltalaa 
kuin haastamaan häntä.

Kirjan artikkeleita ei kriittisen 
otteen ohella yhdistä muu kuin 
se, että suurin osa niistä nojaa 
Työväen historian ja perinteen 
tutkimuksen seuran kesäsemi- 
naarissa (2006) pidettyihin esitel
miin. Mia Hemming arvostelee 
Euroopan Unionin tavoitteen
asettelusta löytyvää sosiaalista

markkinataloutta eettisin käsit
tein ja argumentoi, ettei se to
teuta aristotelista hyvää elämää. 
Anu-Hanna Anttila analysoi palk
katyötä vapaa(-aja)n edellytykse
nä. Jari Heinonen raportoi työ- 
läismiesten kolmen sukupolven 
kokemuksista. Liisa Lähteenmäki 
lähestyy pätkä- ja vuokratyötä 
foucaultlaisen moraalisäätelyn 
kautta. Katri Kaunisto piirtää ku
van metsätyön lähihistoriasta ja 
ennen kaikkea yrittäjyyden tarjo
amasta työllistymismahdollisuu
desta. Kimmo Kevätsalo kyselee 
ammattiyhdistysliikkeen toimin
tamahdollisuuksia työvoiman yli
tarjonnan maailmassa. Siirtotyö- 
maita tutkinut Marko Nenonen 
ennakoi "lapiolinjan" paluuta ja 
toivoo sen pehmeää versiota.

Anttila ja Suoranta kehystävät 
artikkeleita prologissa ja epilo

gissa. Prologi tarjoaa pikakat- 
sauksen suomalaisen työn lähi
historiaan. Epilogi keskustelee lä
hinnä joustoturvan eli flexicuri- 
tyn mahdollisuuksista. Jos koko
elma on jo muutenkin kirjava 
cocktail, toimittajien osuudet ei
vät oikeastaan paranna asiaa. 
Epilogista löytyy kyllä pari kiin
nostavaa, taylorismin viimeiste
lyn kehyksessä tulkittavaa ideaa 
eli ammattitaidon lyhentäminen 
ja työn satunnaistaminen -  tosin 
lainoja Richard Sennettiltä.

Kirjoittajat ovat demonstroi
neet työn horjuvuutta kuvaamal
la omia pätkätyöuriaan. Esimer
kiksi Liisa Lähteenmäen työuraan 
on kuulunut työttömyyden ja äi
tiysloman lisäksi pätkä-, osa-aika- 
ja vuokratöitä muun muassa lä
hettinä vakuutusyhtiössä, nissa- 
tyttönä ja rantasiivoojana ruot

Nainen pesee käsin pyykkiä helsinkiläisessä pyykkituvassa 
vuonna 1952. Kuva: Yrjö Lintunen. Kansan Arkisto.
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sinlaivoilla, annostelijana kasvis
ravintolassa, tarjoilijana kahvi
loissa ja yökerhoissa, laskuttajana 
huolintayhtiöissä ja tallentajana 
teleoperaattorilla, joulukorttien 
lajittelijana postissa sekä apura
hatutkijana.

Kuvaukset herättävät sekä luok
ka- että työmarkkinateoreettisia

kysymyksiä. Mikä on tämä luok
ka, joka siksakkaa työläis- ja toi- 
mihenkilötöissä ja välillä onnis
tuu hankkimaan rahaa väitöskir
jan kirjoittamiseen. Keski- ja työ
väenluokkaa? Akateemista pro
letariaattia? Prekariaattia? Ja ett
eikö muka tänään olisi jokamie
hen ja jokanaisen työtä! Tämän

päivän jokanaiselta ja jokamie- 
heltä vain vaaditaan aika paljon 
tietotyö-, affektiivisia ja itsekurin- 
pidon kykyjä. Täten ne eivät ne 
ole kenen tahansa töitä.

Raija Julkunen
dosentti, Jyväskylän yliopisto

Uuden työn paradoksit

v»H«m....

.  j  f  i .* 
# , 1 *

I -

Raija Ju lk u n e n

UUDEN TYÖN 
PA R A D O K SIT

Raija Julkunen: Uuden työn pa
radoksit: keskusteluja 2000-lu- 
vun työprosesseista. Vasta
paino, Tampere 2008.334 s.

Jälkiteollisen tietotyön piti va
pauttaa työntekijä tayloristisesta 
rationalisoinnista, jonka jo ILO:n 
arviointiraportti vuodelta 1931 
katsoi riisuneen työn "älyllisistä 
puolistaan, rajoittavan yksilön 
aloitteellisuutta ja omaperäisyyt
tä sekä kehitysmahdollisuuksia" 
Uuden jälkifordistisen keskiluok
kaistuneen tieto- ja palvelutyön 
paradoksi onkin siinä, että oma
peräisyydestä, itsensä kehittämi
sestä ja aloitteellisuudesta on tul
lut eräänlainen pakko nopeasti

muuttuvassa työelämässä.Vaikka 
esimerkiksi monet palvelualan 
työt ovat yksitoikkoisia ja rutii
ninomaisia, niissä on Raija Julku
sen mukaan "teollista työtä pai
navampi subjektiivinen, henki
löllinen ja kulttuurinen element
ti" Uusissa tietotyön asiantuntija- 
ammateissa on vaikeaa vetää ra
jaa työn ja vapaa-ajan välille. Var
sinkin keskiluokan työ seuraa ko
tiin ja lomalle. Palkkatyön kont
rolli ei ole vähentynyt, eikä uus- 
managerialistisilta ideologioilta 
tehokkuusvaatimuksineen ja -mit- 
tauksineen ei ole säästynyt edes 
entinen korkeakulttuurin linnake 
yliopisto. Uutta työtä kontrolloi
daan taylorismin hengessä. Jälki
teollisessa työelämässä ikäkään 
ei sinänsä tuo kunnioitusta, vaan 
oikeus työhön on koko ajan uu
delleen arvioinnin kohteena. Uu
den työn kulttuurit ja johtamis
opit pyrkivät näkemään työpai
kalla ilmenevät protestit irratio
naalisina ja psykologisoimaan ne 
yksilön ongelmiksi.

Suomalaisen työelämän julki
nen kuva on 1990-luvun lamasta 
lähtien ollut Julkusen mukaan 
kielteinen. Diskurssia työelämäs
tä ovat leimanneet työpaine ja 
-uupumus, työpahoinvointi, pre- 
kaarit työsuhteet, työaikojen ve
nyminen, henkinen kuormitus, 
palkattomat ylityöt, loppuun pa

laminen, työyhteisöjen ristiriidat 
sekä tietysti globalisaation mah
dollistamat pääoman exit-optiot. 
Eli siis ne teemat, jotka huipen
tuivat Juha Siltalan Työelämän 
huonontumisen lyhyeen histori
aan vuonna 2004. Julkunen ha
luaa kuitenkin välttää maalaa
masta ehdotonta kuvaa työelä
män huonontumisesta Siltalan 
tyyliin. Hän korostaa, että "yhä 
useamman työssä on noita vuo
sikymmeniä kaivattuja älyllisiä 
puolia, aloitteellisuutta, omape
räisyyttä ja kehitysmahdollisuuk
sia" Julkunen kyseenalaistaa mo
net Siltalan väitteet, kuten palk
katyöhön liittyvien turhautu
mien epäpolitisoitumisen, sekä 
kysyy, voiko paljon puhuttua 
työn huonontumista ylipäätään 
osoittaa empiirisesti.

Julkunen perustaa kirjansa niin 
sanottuun työprosessiteoriaan, 
jonka ympärille jo hänen väitös- 
kirjansakin 1980-luvulla rakentui. 
Marxilaisesti orientoinut työpro- 
sessiteoria analysoi kriittisesti palk
katyön johtamista, työnjaon ja 
työprosessien suunnittelua sekä 
työn kontrollistrategioita ja sii
hen liittyviä vastarinnan muoto
ja.

Työprosessiteoria -  jonka kes
keinen teos oli Harry Braverma- 
nin Labour and Monopoly Capi
tal. The Degradation of Work in

10-4



KIRJA-ARVIOT

the Tvventieth Century (1974) -  
hallitsi kriittistä työn sosiologiaa 
1970-luvulla, ja se on pysynyt 
hengissä 2000-luvulle asti. Julku
nen esittelee kattavasti työpro- 
sessidebatin trendit ja painotuk
set 1970-luvun strukturalismista 
lähtien aina 2000-luvun kulttuu
rin, sukupuolen ja subjektivitee
tin aiempaa vahvemmin huo

mioivaan työprosessidebattiin. 
Huomiotta eivät jää myöskään 
uudet prekaariaatti-liikkeen vaa
timukset perustulosta, tai kes
kustelut jälkiteollisen työn mah
dollistamista vastarinnan muo
doista. Raija Julkusen Uuden 
työn paradoksit on ansiokas ja 
perusteellinen läpivalaisu viimei
sen kolmen vuosikymmenen työ-

prosessidebatista ja -teoriasta. 
Suosittelen teosta kaikille, jotka 
ovat kiinnostuneita työn sosiolo
gian isoista linjoista. Julkusen 
selkeä tyyli mahdollistaa myös 
kirjan käyttämisen opetuksessa.

Rolle Alho
valt. maist., Helsingin yliopisto

Muistelmia demarien taipaleelta

Jorma Cantell

T Y H J Ä N T O I M I T T A J A A
T U N N U S T U K S I A

Jorma Cantell: Tyhjäntoimitta
jan tunnustuksia. Viestintäka
navat Oy, Kauniainen 2008. 
288 s.

Maunu Ihalainen: Punaisella 
viivalla. Renkinä työväenliik
keessä II. Kellastupa Oy, Van
taa 2007.320 s.

Kaksi pitkän linjan työväenliik
keen puurtajaa on tehnyt muis
telmansa. Hyvä niin. Hyvä, että 
toverit panevat kokemaansa ja 
näkemäänsä paperille. Huonom
minkin eläkepäiviään voisi viet
tää. On meille nuoremmille opik
si ja ojennukseksi.

P U N A I S E L L A
V I I V A L L A

Rmklua iv m a m ln l lm u  II

Jorma Cantell on ollut pitkän 
linjan lehtimies, jonka yli 40-vuo- 
tiseen toimittajanuraan kuuluu 
mm. Ylioppilaslehden, Metalli
työväen liiton Ahjo-lehden ja 
Suomen Sosialidemokraatin pää- 
toimittajuudet. Hänen tekstinsä 
on värikästä aikalaiskuvausta 
1960-luvulta 1990-luvulle.

Maunu Ihalainen on tehnyt 
elämänuransa SDP:n toimitsija
na. Hän oli lähes kolmekymmen
tä vuotta vuodesta 1973 SDP:n 
hallintopäällikkönä työpaikka
naan puoluetoimisto. Hän pys
tyykin tarkkailemaan ja teke
mään teräviä huomioita puo
lueen ja sen toimijoiden taipa

leesta vuosikymmenten varrelta.
Cantellin kirjoitustyyli on ruti

noituneelle lehtimiehelle omi- 
naisesti elävää. Ehkä kuitenkin 
tarve luetella kovin monia elä
män varrella kohdattuja ihmisiä 
hieman puuduttaa. Olisi kaivan
nut rikkaan henkilögallerian li
säksi jonkinlaista yhteiskunta- 
analyysiä. Siihen Cantell olisi pys
tynyt taustansa huomioiden.

Ihalainen käy systemaattisesti 
lävitse SDP:n toiminnan puolue- 
kokouskausittain rytmittyvää kier
tokulkua. Hän nojautuu pöytäkir
joihin, joskus hieman uuvutta- 
vastikin. Tyylillisesti parhaimmil
laan hän on kuvatessaan harras- 
tuksiaan: mökkeilyä ja golfia.

Molemmat kirjoittajat piirtävät 
myös henkilökuvia eräistä kes
keisimmistä demarivaikuttajista. 
Molempiin kirjoittajiin erityisesti 
edesmenneet Kalevi Sorsa ja Ai
mo Kairamo ovat tehneet lähte
mättömän vaikutuksen.

Kirjoittajat ovat myös sekä it
selleen että lukijoille rehellisiä il
maisten myös ne, joista eivät eri
tyisesti ole pitäneet. Cantellin 
elämän murjoma lista on pidem
pi alkaen eräistä lähisukulaisista 
ja päätyen poliitikkoihin. Erityi
sesti ex-kansanedustaja Seppo 
Tikka saa kuulla kunniansa.

Ihalainen ei selvästikään pitä
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nyt SDP:n puheenjohtaja Pertti 
Paasiosta. Hänestä ei montaa sa
naa muistelmissa ole ja nekin 
mitkä ovat toteavat hieman nal- 
jaten Paasion olleen liian "kes
kustelevan" puheenjohtajan.

Puolueen ohjelmatyöstä Iha
lainen toteaa nasevasti, että se 
on ollut kautta vuosikymmenten

laadukasta. Ongelma on kuiten
kin siinä, että ohjelmien laadin
nasta on tullut itseisarvo eikä 
niinkään niiden toteuttamisesta. 
Poliittisen päätöksenteon realis
mi jättää liian usein alleen hyvät
kin ohjelmalliset tavoitteet.

On upeata, että VVanhat toverit 
muistelevat. Cantellin ja Ihalais

ten teosten arvoa ei vähennä se, 
että suuret kaupalliset kustanta
jat eivät ole ottaneet niitä julkais- 
tavakseen. Hyvä, että omakustan- 
teisetkin kirjat löytävät lukijansa.

Kimmo Kiljunen
kansanedustaja, Vantaa

Maakunnallista ja kunnallista sos.dem. historiaa

VUOSISATA 
LIPUNKANTAJANA

TAMMRfeBN
“ »MATf&IM

Jukka Partanen: Tovereissam
me meissä on voima. Pohjois- 
Karjalan sos.dem. piirijärjestö 
1906-2006. Pohjois-Karjalan 
sos.dem. piiri ry.. Joensuu 
2006.256 s.

Tero Tuomisto: Vuosisata li
punkantajana. Uudenmaan so
sialidemokraatit 1906-2006. 
Uudenmaan sosialidemokraa
tit ry., Helsinki 2006.295 s.

Seppo Patrikainen -  Miikka Jo
ensuu: Se olkoon vapauden 
työ. Vaasan läänin itäisen vaa
lipiirin sosialidemokraattinen 
piirijärjestö ja SDP:n Keski-

Suomen piiri 1906-2006. SDP:n 
Keski-Suomen piiri ry., Jyväs
kylä 2007.455 s.

Pertti Rajala: Punaista on aate. 
Satakunnan Sosialidemokraa
tit ry 100 vuotta. Elämää ja 
tuokiokuvia "Salinin ja Tanne
rin piirin" 100-vuotistaipaleel- 
ta. Satakunnan Sosialidemok
raatit ry., Pori 2005.288 s.

Pekka Kääminen: Tampereen 
voimatekijä. Tampereen sosia
lidemokraattisen kunnallisjär
jestön historia 1906-2006. 
VVerstas, Tampere 2006.236 s.

Kuluvalla 2000-luvun ensimmäi
sellä vuosikymmenellä suomalai
nen työväenliike viettää kautta 
maan lukuisien järjestöjensä, niin 
paikallisten, kunnallisten kuin 
maakunnallistenkin, satavuotis
juhlia. Viime vuosisadan ensim
mäisten vuosien "agitatsiooni" 
jota taipaleelleen lähtenyt ja so
sialismin aatteen elähdyttämänä 
toimintaansa vauhdittanut sosia
lidemokraattinen puolue tarjosi 
kautta maata kiertäneiden valis- 
tusneuvojiensa kautta, kantoi no
peasti hedelmää. Niin poliittisen 
kuin ammatillisenkin järjestäyty
misen osalta tuo ajanjakso, erito
ten vuodet 1905-1907, oli lukui
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sien työväenyhdistysten ja am
mattiosastojen perustamiskaut- 
ta. Vuoden 1905 suurlakkotapah- 
tumat samoin kuin eduskunta
vaalit 1907 olivat lisäkannusti- 
mena työväestön järjestäytymi
selle. Työväenyhdistysten ver
koston kasvu vaikutti myös sii
hen, että oli kunnallis- ja maa
kunnallisella tasollakin luotava 
puitteet toiminnalle. Asiaan vai
kutti myös eduskuntavaalien vaa
lipiirijaon synty, mikä loi ponti- 
met vaalityölle järjestäytynein 
muodoin. Noista kiivaista ajoista 
on kulunut vuosisata, mikä on 
luonnollisesti ollut vankkana pe
rusteena lukuisille historiateok
sille.

Tässä yhteydessä ovat huomion 
kohteena sos.dem. puolueen Poh- 
jois-Karjalan, Uudenmaan, Keski
Suomen ja Satakunnan piirien 
sekä Tampereen kunnallisjärjes
tön satavuotisteokset, jotka kaik
ki ovat Satakunnan piirin histo
riikkia lukuun ottamatta varsinai
sia historiantutkimuksia. Sata
kuntalaisten valintana on ollut 
teos, joka alaotsikkonsa mukai
sesti ennen muuta tarjoilee "elä
mää ja tuokiokuvia" piirin vai
heista.

Suomalaisen työväenliikkeen 
runsaan sadan vuoden taipaleel
la ovat sen merkittäviä poliittisen 
historian etappeja olleet toimin
nan vauhdittumisen vuodet, dra
maattiset vuosien 1917-1918 ta
pahtumat, sisällissodan jälkeinen 
uusi alku ja kommunistisen toi
minnan myötä tapahtunut kah
tiajako, lapualais- ja lamavuodet 
jälkiseurauksineen, sotavuodet ja 
niitä seurannut täysin uusi poliit
tinen asetelma SKDL:n ja julki
suuteen nousseen SKP:n myötä, 
sosialidemokraattisen liikkeen 
hajaannus, kansanrintama-ja pu
namultahallitusten kausi sekä 
nykyinen, viimeiset kaksi vuosi
kymmentä vallinnut ja euroop
palaisen kommunismin sortumi
sen myötä vakiintunut ajanjakso,

jota olennoivat kaikkien edus
kuntapuolueiden -  siis myös va
semmistopuolueiden -  asettu
minen markkinatalousjärjestel
män kannalle, 1990-luvun alun 
lama jälkiseurauksineen ja kol
men nykyisen suurpuolueen hal
lituskuvio kaksi sisällä, yksi ulko
na -periaatteella. Näihin kaikkiin 
tapahtumakokonaisuuksiin on 
luonnollisesti jouduttu ottamaan 
kantaa ja elämään niiden läpi 
myös maakunnissa, ja niinpä ne 
ovat myös rytmittämässä esillä 
olevien teosten sisältöä.

Piirijärjestöt puolueiden "väli
portaan hallintona" joutuvat toi
mimaan niin paikallistason suun
taan kuin puolueen keskusappa- 
raattiinkin päin, mikä edellyttää 
piirihistorian kirjoittajalta tark
kuutta painotuksissa. Kumpikin 
suunta on huomioitava sopivas
sa balanssissa ja tuotava kumpi
kin vuorovaikutussuhde toimi
vasti esiin. Samalla on huomioi
tava maakunnallisten olosuhtei
den merkitys, taloudelliset, so
siaaliset ja maantieteelliset teki
jät, sekä konsanaan valtakunnan- 
poliittiset tapahtumat,joihin myös 
piiritasolla on otettu ja otetaan 
vastakin kantaa. Näissä suhteissa 
kolme varsinaista piirihistoriatut- 
kimusta ovat onnistuneet oivalli
sesti, joskin jokainen teos on 
luonnollisesti tekijänsä näköinen 
siten, että tarkastelutavat yksi
tyiskohdittain vaihtelevat suures
tikin. Mikä kirjoista on missäkin 
kohden onnistunut parhaiten, on 
makuasia ja riippuu lukijan näke
myksistä.

Vaikka sos.dem. puolueen his
torian suuri linja on tietenkin yksi 
ja yhteinen, on maakuntien välil
lä kuitenkin ollut matkan varrella 
omat eronsa. Pohjois-Karjalassa 
esimerkiksi on elinkeinojakauman 
pitkä linja ollut maatalouspainot- 
teisempi kuin esimerkiksi Uudel
lamaalla ja Keski-Suomessa, mikä 
on ollut omiaan vaikuttamaan 
myös sos.dem toiminnan vaihei

siin eritoten 1900-luvun alku
puoliskolla. Piirihistorioista käy 
myös esiin, että neljäkymmen- 
luvun jälkipuoliskon kamppailu 
työväenliikkeen ykköspuolueen 
asemasta kommunisteja vastaan 
oli totista totta myös maakunnis
sa eri puolilla maata. Sos.dem. 
puolueen dramaattisen hajaan- 
nusvaiheen kuvaukset piirihisto- 
rioissa osoittavat lisäksi sen, että 
painotuksissa suhteessa TPSL:n 
syntyyn ja jälkimmäisen saamas
sa kannatuksessa oli maakunnal
lisia eroja. Näyttäytyy myös, mi
ten sosialidemokraattinen liike 
on maakunnissakin tehnyt vuosi
kymmenten saatossa paljon työ
tä omien alueidensa taloudelli
sen, sosiaalisen ja kulttuurisen 
kehityksen hyväksi.

Piirihistorioissa kiinnitetään 
huomiota myös jäsenkehityk- 
seen sekä valistus- ja muuhun 
kulttuuritoimintaan. Esiin kädet
tä viime vuosikymmenten ongel
mana on laskeva jäsenmäärä ja 
kasvava jäsenistön keski-ikä. Poli
tiikan epäpolitisoituminen ja toi
saalta esimerkiksi nuoremman 
polven etääntyminen politiikas
ta, nuo kaksi seikkaa, joissa poli
tiikan tutkijoilla riittää työsarkaa 
ja puolueilla sisäisen tutkiskelun 
aihetta, ovat purreet piiristä pii
riin.

Edellä mainittu pätee paikalli
sissa puitteissaan myös Tampe
reen kunnallisjärjestön historiaan. 
Satakuntaan terveisiksi, että pii
rin historiikki on sinänsä kiehto
vaa luettavaa, mutta varsinaisen 
tutkimuksen kirjoituttaminen oli
si palvellut varmasti niitäkin tar
peita, joita nyt julkaistulla teok
sella on tavoiteltu, mutta luonut 
lisäksi yhtenäisen ja toimivan, to
teutettua analyyttisemmän ku
van piirin vuosisadan mittaiselle 
taipaleelle.

Erkki Vasara
dosentti, Helsingin yliopisto
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Ammattiosastohistorioiden kulta-aikaa

Raimo Heikkilä: Muutoksissa 
mukana. 1915-2005 postilais- 
ten työtä ja edunvalvontaa Kou
volan seudulla. Raimo Heikkilä, 
Kouvola 2007.285 s.

Tuomo Koivisto: Kokkotulista 
kotiinkantoon. PAU:n Pirkan
maan osasto 1906-2006. PAU:n 
Pirkanmaan osasto, Tampere 
2006.393 s.

JHL 274 historiikki. Helsingin 
nuorisoasiainkeskuksen henki
lökunta JHL 274 ry, Helsinki 
2007.144 s.

Jaakko Tiainen: Vuosisata am
mattiosastojen yhteistyötä. SAK 
100 vuotta. SAK:n Hämeenlin
nan paikallisjärjestön juhlakir
ja. SAK:n Hämeenlinnan paikal
lisjärjestö, Hämeenlinna 2007. 
251 s.

Timo Sandberg: Raudankan- 
saa. Sorsakosken metallityövä
en ammattiosasto ry 100 vuot
ta. Sorsakosken metallityöväen 
ammattiosasto nro 18, Sorsa
koski 2007.287 s.

Reijo Virta: Työväen taistelua, 
edunvalvontaa ja yhdessäoloa.

Paperiliiton Voikkaan osaston 
100 toiminnan vuotta. Paperi
liiton osasto 85, Voikkaan teh
taan työhuonekunta , Voikkaa 
2008.252 s.

Näinä aikoina monet ammatti
osastot täyttävät pyöreitä vuosia, 
esimerkiksi sata. Kun on talou
dellisia resursseja, kulttuuritah- 
toa sekä halua kertoa miten hy
vinvointiyhteiskunta on raken
nettu ja työntekijöiden oikeudet 
saavutettu, tehdään historian
kirjoja, jopa laajoja sellaisia. Hyvä 
näin. Todistamme meneillään 
olevaa ammattiosastohistorioi
den kulta-aikaa. Monien ammat
tiosastojen piiristä itsestään löy
tyy kyvykästä tekijävoimaa, ku
ten allaolevista kuudesta laajaksi 
luonnehdittavasta kirjasta neljäs
sä.

Omin voimin

Raimo Heikkilä, pääluottamus
mies vuosikymmenien ajan, on 
kirjoittanut Kouvolan seudun pos- 
tilaisten ammattiyhdistystoimin
nan historian. Kirja kuvaa hyvin 
edunvalvonnan arkipäivää ja am
mattiosastojen toimintaa sekä si
sältä käsin että toimijana paikal

lisyhteisönä ja liiton osana. Kirja 
on kuvattava kohteensa näköi
nen ja oloinen, sisältä päin nähty 
ja koettu.

Myös toinen Postiliitto PAU:n 
suuri ammattiosasto, PAU:n Pir
kanmaan osasto on löytänyt myös 
puitteeiltaan komean historian
kirjan tekijän omista riveistään. 
Tuomo Koivistolle tämä kirja ei 
ole ainoa laatuaan, vaan tampe
relaista ay-toimintaa on kuvattu 
myös muista näkökulmista. Kun 
kirja on isoja aineisto runsas, löy
tää moni jäsen itselleen läheisen 
toimintapiirin.

Helsingin nuorisoasiainkes
kuksen ammattiosasto on tehnyt 
itsestään 20-vuotishistoriikin, jos
sa kuvataan ammattiosaston toi
mintaa kokonaisuutena, mutta 
vahvasti edunvalvontaan ja työ
yhteisöihin vaikuttamisen kan
nalta. Kirja on syntynyt historia
toimikunnan voimin ja on ilmai
suiltaan ja ulkoasultaan hyvin lu- 
kijaystävällinen. Kun osasto ei ole 
kovin suuri, päästään tarkkaan
kin tapahtumakuvaukseen, joka 
tuo toimintaa lukijan lähelle.

Hämeenlinnan ammatillinen 
paikallisjärjestö on täyttänyt sata 
vuotta,ja sen toiminnassa aktiivi
sesti mukana ollut toimittaja
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Jaakko Tiainen on kirjoittanut si
sällöltään painokkaan historian/ 
juhlakirjan. Tiainen on aikaisem
minkin kunnostautunut alueen
sa ammattiosastohistorioiden kir
joittajanapa faktojen hallinta se
kä kirjoittajakokemus näkyvät. 
Lähteet ovat monipuoliset ja 
esitystapa ammattimaisen suju
vaa.

...ja kirjoittajakokemukseen 
tukeutuen

Timo Sandberg on kirjailija, jolla 
on vahvat juuret metallityöläis
ten järjestötoiminnan kaikilla ta

soilla. Niinpä häneltä on syntynyt 
myös tasokkaita ammattiosasto- 
historioita, tällä kertaa Savosta, 
Sorsakosken metallityöläisten 
maailmasta. Taoksen faktat ovat 
kohdallaan, ja myös sorsakoske- 
laisten aktiivien ääni kuuluu 
omintakeisena haastatteluosuuk
sissa. Teos on paitsi huolellista ja 
viitteistettyä faktaa, myös luku
kokemus. Ulkoasukin on moit
teeton.

Voikkaan ammattiosastosta on 
kirjoitettu sekä sisällöltään että 
ulkoiselta olemukseltaan näyttä
vä kirja. Kirjoittajana on viestintä- 
asiantuntija Reijo Virta. Surullista

on, että kirja alkaa ammattiosas
ton perustamisesta ja päättyy 
tehtaan ja osaston lakkauttami
seen sadan toiminnan vuoden 
jälkeen. Kirjan loppupuolta sä
vyttää alasajon tunnelmat ja 
pohdinta siitä, mitä kaikkea ay- 
liike äärimmäisen vaikeassa tilan
teessa teki, mutta myös mitä jäi 
tekemättä. Näiltäkin osin kirja on 
historiallinen ja sillä on merkitys
tä ja opiksi otettavaa koko ay-liik- 
keelle.

Jyrki Helin
fil.lis., Helsinki

Uuden globaalipuolueen momentteja?

PUOLUEIDEN
K R IIS I f

toim . Hanna Kuusela ja  Mika Rönkkö

Hanna Kuusela -  Mika Rönkkö 
(toim.): Puolueiden kriisi. Puo
lueet ja uusliberalismi. Mitä on 
tehtävä? Like, Helsinki 2008. 
139 s.

Yöpöydällä on puna-vihreiden 
puolueiden sivistysseurojen spon
soroima kokoelma puolueosal- 
listumisen kriisistä. Seitkytluvun 
vasemmiston kriisin jo 1980-lu- 
vun taitteessa uloskirjoittaneen 
tutkijan takaraivoa alkaa kuu
mentaa fraktiokipeä tunne -  
"Mitä minä jo silloin Bahro-gra- 
dussa sanoin..."

Mutta aikalaisdokumentoinnin 
lisäksi esseet myös pysäyttävät 
miettimään. Kahdestatoista kir
joittajasta valtaosa palauttaa 
puolueongelmat uusliberaaliin 
talouspolitiikkaan -  eikä siis edes 
globaaliin kapitalismin talouden 
valtapeliin. Oman politiikan 
mahdollisuus tai arvosteltujen 
puna-vihreiden puolueiden poli
tiikka selitetään pois hieman sa
maan tapaan kuin nousuaikojen 
"alas tulopolitiikka" -tunnuksella 
1970-luvulla. Ei-moralismi su
mentaa riskivastuita ja politiikan 
erilaisia pelitiloja ja visioita. Yksi 
mahdollisuus tehdä politiikan te- 
kovälejä ja vastustajia uudelleen

peilaava puoluepamfletti voisi
kin olla kasvusuperideologioi- 
den, tulopolitiikan, hyvinvoin- 
tivaltiolaitosten ja kilpailuvaltion 
suunta- ja kehittämisvaihtoehto
jen perkaaminen. Tällainen "mah
dollisen historia" ja jo kylmän so
dan aikana noussut sivilisaatio- 
(eko)kritiikki voisivat opettaa vi
siointia enemmän, moni lämpi
män kasvupesuveden myötä 
huuhdottu sosiaalinen innovaa
tio voisi kiehtoa meitä nyt. Va
semmiston kriisiä puoluefrak- 
tioiden asetelmista tarkastelevat 
esseistit (Anna Kontula, Lauri Ho
lappa ja Ruurik Holm) menettä
vät monia oivallisia reformika- 
lujaan juuri tässä jälkiviisaassa 
osapuolipeilailussaan.

Thomas VVallgren ei petä nyt
kään. Kahdeksankymmenluvun 
alussa meillä oli rankka keskuste
lu Uudistuva Ihmiskunta -lehdes
sä, missä Tomppa oli individualis
tinen eko-haastaja ja minä yh- 
teistoimintapolitiikan kehittäjä. 
Nyt Tomppakin on vaihtanut
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roolia; kuvaa kansalaisyhteiskun
nasta käsin poliittista mobilisaa
tiota, puhuu markkinafundamen- 
talismista uusliberalismin sijaan, 
uskaltaa kiteyttää vallan laatuun 
ja jakoon vaikuttamisen ydin
kysymyksen määrällisen vallan 
pallottelun sijaan. Ajatus muis
tuttaa monen ranskalaisen 60- 
lukumuistelijan otetta. Tuomas 
Rantanen voivottelee uuslibera
lismilla, mutta kuvaa riskiyhteis- 
kunnallisen (Beck) opin henges
sä sosiaalisesti innovatiivisia pu- 
na-vihreitä vastakonehankkeita, 
jotka hyödyntävät aktiivisesti sys
teemin omaa rakennetta mutta 
luovat sen sisään omia päämää
riään (yliopistojen laatutehok- 
kuus, ay-liikkeen demokratisoin
ti).

Heikki Patomäki -  joka pitkään 
on palauttanut härmänkin puo
lueet, asiantuntijat ja arviointi- 
puheet uusliberalismin toimeen
panijoiksi -  on nyt poliittisesti 
avoimempi ja virittelee ohjelma

keskustelua, joissa "toisuus" 
(Arendt) ja globaali "moneus" 
(Hardt -  Negri) luovat perustaa 
käytännön globaalille puolueelle 
ja sen ongelmat tunnistavalle 
moniarvoisuudelle. Tästä kirjoit- 
tajakolmikon politisointitavasta 
ei olekaan enää pitkä matka sii
hen, että globaalin ja riski(eko)- 
vastuullisen puolueen moment
teja ja hahmoja haettaisiin vaali- 
kansanvaltaisen nostalgian lisäk
si myös uusista markkinavastuis- 
ta ja -sanktioista, yksilöllisistä va
linnoista ja ammattietiikoista, 
2000-luvun uusien osallisten ja 
innovaatiokumppanien kompro
misseista ja kasvun rajat tunnis
tavista nuorten rauhoittavista 
kulttuureista tai elämän-ja työn
teon tavoista.Tällaisista haasteis
ta Karina Jutilan politiikan so
siaalisuus, asiantuntijuus ja viih
teellisyys voisivat saada puna- 
vihreätä leimua. Tällaisen politii
kan jälkeen Eetu VVirenin anarko- 
sympaattiset palkkatyötä Tienaa

vat visiot voisivat tulla lähemmäs 
arkikokemusta.

Outi Alanko-Kahiluoto kehitte
lee 1900-luvun Paasikiven-Kek- 
kosen ulkopolitiikan kaltaista eko
logisen äärellisyyspolitiikan vält- 
tämättömyysretoriikkaa. Vapaus 
loppuu -  nyt on viisas pakko...! 
Vaikka toisessa potenssissa kehi
tettyä imperatiivia pehmenne- 
täänkin blanchotilaisella eksis
tentialismilla ja ei-koulua-käy- 
mättömien yleisöillä, se jää koko
elman kirjalliseksi linkolalaisnoo- 
tiksi. Samanlaiseen politiikan "py
häpäivän" loppuun päätyy myös 
Arja A lho-joka paradoksaalises
ti on aina eri poliitikon vaiheis
saan säilyttänyt marxilaisen eet
tisen paatoksensa. Mutta juuri 
politiikassa riski ja kriisi voivat ol
la vapauden alku, uuden oppimi
sen ja toiminnan mahdollisuus.

Kari Paakkunainen
valt. lis., Helsingin yliopisto

Tutkijat vasemmiston ja työn jäljillä

Työryhmä General Intellect: Va
semmisto etsii työtä. Vasem
mistofoorumi ry., Tutkijaliitto, 
Like, Helsinki 2008.292 s.

Yhteiskuntatutkimuksen suuri 
teema on jo kauan ollut keskus
telu jälkimodernista yhteiskun
nasta ja työn muutoksista.Tällöin 
on pohdittu työn riittävyyttä, si
joittumista ja sisältöjä sekä työn 
ja vapaa-ajan välisiä suhteita. Juu
ri näihin ja lukuisiin muihin kysy
myksiin pureutuu General Intel
lect -tietotyön osuuskunta teok
sessaan Vasemmisto etsii työtä. 
Toimialakseen osuuskunta il
moittaa yhteiskunnallisen tie
don, konfliktin ja organisaation 
itsenäisen tuotannon.

Teoksen kirjoittajat esittävät 
vasemmistolta puuttuvan uskot
tavan näkemyksen siitä, millai
nen olisi nykyiseen verrattuna pa
rempi maailma. Tarvittaisiin ana
lyysiä nykytilanteesta, järjestel
mästä nimeltä kapitalismi. Teok

sessa pureudutaan vasemmiston 
identiteettiin työn käsitteen kaut
ta. Kirja on tulosta tutkimuspro
sessista, joka kehiteltiin Vasem
mistofoorumi ry:n tutkijayhtei
sön keskusteluissa keväällä 2007. 
Seitsemässä luvussa tarkastel
laan vasemmiston suhdetta 1) 
uuteen työväkeen, 2) työhön, 3) 
uusiin työväenliikkeisiin, 4) glo
baaliin liikkeeseen, 5) uuslibera
lismin kritiikkiin, 6) sukupuoleen 
ja 7) sosiaaliturvaan.

Teemojen runsaus ei tee tar
kasteluista pinnallisia, joskin tiet
ty epätasaisuus teksteihin sisäl
tyy. Tämä johtunee teoksen tuo
tantotavasta. Opuksen ansioksi 
voi sanoa merkittävien ajankoh
taisten kysymysten epätavan
omaisen pohtimisen. Kirjallisuus
viitteet osoittavat laajaa lukenei
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suutta. On synnytetty aikalais- 
diagnoosia, jossa työelämän muu
tokset on kytketty vasemmisto
laiseen kehykseen. Kirjassa tulki
taan vasemmiston jämähtäneen 
puolustamaan yhteiskuntaa, jota 
toki on kamppailulla oltu luo
massa, mutta joka on väistymäs
sä.

Kirjoittajien mukaan kapitalis
mi on tullut 1980-luvulta lähtien 
uuteen vaiheeseen. Nykyisessä 
postfordistisessa tietokykykapi- 
talismissa rahan tuotanto toteu
tuu tiedon avulla ja jossa on uusi 
työnjaon järjestelmä. Yhä ylei
semmin työn ja tuotannon tila ei 
ole enää määrätty työpaikka ja 
työaika.

Kirjassa hahmotellaan vasem
mistolle poliittista ohjelmaa. Va
semmiston kamppailutavoitteek- 
si tulisi ottaa taattu ja riittävä 
yhteiskuntatulo, perustulo. Tällai
sen tulon varassa työntekijöillä

olisi mahdollisuuksia kieltäyty
miseen, tottelemattomuuteen ja 
pakoon, jotka puolestaan raken
taisivat itsenäisyyttä ja autono
miaa. Vapaa yhteiskuntatulo yh
distettynä vapaaseen liikkumi
seen ja tiedon jakamiseen eivät 
näyttäytyisi oikeuksina, vaan ne 
olisivat kykyjä. Ihmisillä tulisi olla 
voimaa lähteä sietämättömistä 
olosuhteista.

Teoksen seuraava manifestin- 
omainen lopetus käy esimerkiksi 
tekijöiden linjauksista ja esitys- 
tyylistä: "Vasemmiston politiikan 
lähteenä ei voi olla menneisyy
den liikkeen muistoja nostalgia, 
sentimentaalisuus, joka kumpu
aa menetetystä itsenäisyydestä 
ja ylpeydestä. Sen on uskalletta
va avautua uudelle ja tuntemat
tomalle tulevaisuudelle ja pääs
tettävä elämän virta kuljetta
maan politiikka uudelle kentälle: 
vain yhteiskunnallisen liikkeen ja

konfliktin tulva voi murtaa saat
tohoitoon jumittuneen poliitti
sen kulttuurin, jolla ei ole enää 
pitkään aikaan ollut mitään an
nettavaa ihmisten haluille ja toi
veille. Vasemmiston on voimis
tettava käyttäjiä, luotava tilaa va
paalle käytölle ja estettävä hy
väksikäyttöä."

Vasemmisto etsii työtä -teok
sen kaltaisia avauksia kaivataan 
lisää. Yhteiskunnallinen keskus
telu on Suomessa varsin pinnal
lista sopeutuen markkinatalou
den välttämättömyyksiin. Tyydy
tyksellä voi tervehtiä myös teki
jöiden uudentyyppistä tapaa tuot
taa yhteiskunnallista keskustelua. 
Toivottavaa olisi, että keskustelu 
jatkuisi. Kokonaan eri asia on, 
kuinka keskustellut jalkautetaan 
kansan syvien rivien keskuuteen.

Hannu Itkonen
professori, Jyväskylän yliopisto

Ay-liike globalisaation kourissa

G oing Glo bal

Mika Helander (toim.) Going 
Global. Ay-liikkeen menestys- 
resepti globaalissa ajassa? Mi
nerva, Helsinki 2008.379 s.

Mika Helanderin vetämä tutki
mushanke on tuottanut kirjan 
(suomalaisen) ay-liikkeen tilasta 
globalisoituvassa ajassa ja maail
massa. Kirja on moniaineksinen, 
kuten sen kuvaama ilmiökin. Pe
riaatteessa kirja jakautuu kah
teen päälukuun: me siellä ja 
muut täällä.

Me siellä -jaksossa luodaan ku
vaa SAK:laisen ammattiyhdistys
liikkeen solidaarisuustoiminnas- 
ta menneinä vuosikymmeninä. 
Jo ennen nykymuotoisen Suo
men ammattiliittojen solidaari
suuskeskus SASKin perustamista 
oli SAK:n rauhanvaliokunnalla 
laajaa solidaarisuustoimintaa mm. 
pakolaisina olevien namibialais
ten tukemiseksi. Myös prosentti
liike oli vahva SAK:n liittojen ay-

aktiivien keskuudessa. Kun va
paaehtoistoiminnan rajat tulivat 
koeteltua, käynnistettiin profes
sionaalisella otteella toimiva SASK 
syksyllä 1986. Sen menestyksen 
keskeinen tekijä oli vapaaehtois
toiminnan innostus ja jo olemas
sa olevat verkostot.

Me siellä -jaksossa saa kuvauk
sensa myös Etelä-Afrikka -boikot
ti, ammattiliittojen moninaiset 
yhteistyösuhteet sekä rajoja ylit
tävien edunvalvonnan ja yritys- 
neuvostojen kehitys. Kirjoittajina 
on paitsi yliopistotutkijoita, myös 
ammattiyhdistysliikkeen palkolli
sia, kuten Peter J. Boldt ja Tapio 
Bergholm. Kirja tuo esiin ja yhdis
tää näin tutkijoiden ja toimijoi
den näkemyksiä ja kokemuksia.

Toisessa osassa "Muut täällä"

A y -u i k k e e n  m l :n p s  h y s r e s e p t i

GLOHAAl IS.SA AJASSA?
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tarkastellaan ay-liikkeen suhtau
tumista rajojen avautumiseen ja 
ulkomaisen työvoiman lisäänty
miseen suomalaisille työpaikoilla. 
Ensi vaiheen uhkakuvat mahdol
lisesta virolaisten suurryntäyk- 
sestä saavat kuvauksensa, sa
moin kuin SAK:n Tallinnan toi
misto esimerkkinä globalisaatio- 
strategian yhtenä ulokkeena. Kir
joittajana jaksossa on Eve Kyn
täjä ay-liikkeen puolelta, joten 
myös tässä jaksossa tutkijanäke- 
mykset täydentyvät ay-kokemuk- 
sella. Huomaamatta on tosin jää
nyt se, että ulkomaisen työvoi
man laatu ja määrä on ollut aina
kin SAK:laisen ammattiyhdistys
liikkeen kiinnostuksen ja tutki

muksen kohteena jo 1980-luvul- 
ta alkaen.

Kirjan loppuluku on Helande
rin käsialaa, ja siinä vastakkain
asettelun kautta etsitään ay-glo- 
balisaatiostrategian -  jota julki
lausutusti ei ole olemassa -  pai
nopisteitä. Näistä kiintoisin on 
kilpailukyky versus sosiaalinen 
kehitys; lisäksi esillä on järjestäy
tymisen kehitys sekä marxilai
nen perintö, jota ay-liikkeen soli- 
daarisuusajattelu kantaa sisäl
lään. Ay-liikkeen arkipäiväinen 
edunvalvontatoiminta, jossa prag
matismi on päällimmäisenä, on 
korostunut pohjoismaissa ennen 
muuta siksi, että jäseninä on 
palkkatyöväestön valtaenemmis-

tö,joka ei marssi vallankumouk
sellisten tunnusten alla, mutta 
hyväksyy arkipäivän edunvalvon
nan.Tämän pragmatismin osa on 
mm. ulkomaisten työntekijöiden 
työehtojen valvonta suomalaisil
la työmailla. Toisaalta taas perin
tö antaa mahdollisuuden aktiivi
en toimia solidaarisuustyön tun
nusten alla, ja tällä puolestaan on 
mobilisoivaa vaikutusta ainakin 
osaan nuoria ay-jäseniä. Ehkäpä 
heille ay-liike ei ole pysähtynei
syyden ajan jähmeä linnake, vaan 
mahdollisuus.

Jyrki Helin
fil. lis., Helsinki

Työväki lähtee -  kuka sammuttaa valot?

T y ö v ä k i l ä h te e  -  m ih in  s u u n ta a  tu tk im u s ?

Matti Hannikainen -  Pia Lohi
koski (toim.): Työväki lähtee -  
mihin suuntaa tutkimus? Väki 
Voimakas 21, Työväen histo
rian ja perinteen tutkimuksen 
seura, Helsinki 2008.228 s.

Aika ajoin syntyy tarve katsoa 
peiliin ja pohtia, mitä itse kukin 
on tekemässä.Työväentutkimuk

sen itsereflektio on kiteytetty kä
sillä olevan vuosikirjan otsikkoon, 
jossa työväki lähtee ja alan tutki
mus pyrkii ymmärtämään muu
tosta. Vastaako artikkelikokoelma 
huutoonsa: lähteekö työväki, ja 
mitä lähteminen tutkimukselle 
merkitsee?

Kokoelman artikkelit perustu
vat syyskesän 2007 samannimi
seen seminaariin, jonka antia on 
täydennetty pyydetyillä puheen
vuoroilla sekä tekeillä olevien 
väitöstutkimusten esittelyillä.Työ
väentutkimuksen luonteen muu
tosta jäsennetään kokoavilla ar
tikkeleilla, joissa käydään läpi tut
kimuskenttää historiantutkimuk
sen, kansatieteen, folkloristiikan 
ja sosiologian näkökulmista.

Artikkelikokoelma on sekä kor
keatasoinen että lukukelpoinen 
läpileikkaus työväentutkimukses
ta vuonna 2008. Kuten esipu
heessa todetaan, kyseenalaista
vasta tutkimussuuntauksesta on 
kypsynyt instituutio, joka asettaa

rimansa korkealle. Kirjoittajia yh
distää ainakin osittainen samas
tuminen työväentutkimuksen pe
rinteeseen, jonka osa pyrkii myös 
haastamaan. Joillekin työväen
tutkimus ilmiselvästi merkitsee 
puuttumista oman ajan epäoi
keudenmukaisuuksiin tutkimuk
sen keinoin. Artikkelien aihepii
reissä painottuvat työelämän tut
kimus, ay-liike, tulonjakokysy
mykset ja eläkejärjestelmien ke
hitys. Kulttuuristen aiheiden puo
lella käydään 1860-luvun työväen 
varhaisissa sivistysseuroissa ja sy
vennytään tarkemmin työväen- 
kirjailijan/runoilijan taakkaan it
senäisessä Suomessa.

Työväen lähtemistä ei kokoel
man otsikossa kaiketi pidä ym
märtää kirjaimellisesti, sillä Suo
men kansallisessa kehyksessä,jo
hon artikkelit lähes poikkeukset
ta sijoittuvat, työväki pysyy kiroi
lemassa työn globaalia liikettä. 
Marjatta Rahikainen ja Erkki Va
sara kehottavat tutkimaan sitä
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ulkomaalaista vierastyövoimaa, 
jolle Suomen heikoimmin palka
tut tehtävät yhä tarjoavat mah
dollisuuden elintason kohotta
miseen. Suomalaisen työväen vau
rastumisen suuri kertomus on ai
heellista kyseenalaistaa huomioi
malla globaalit eriarvoistavat ra
kenteet köyhän etelän ja rikkaan 
pohjoisen välillä.

Työväen lähteminen on yhtä 
lailla tulkittavissa ilmaukseksi pe
rinteisen työväenluokan sekä sen 
luokkaidentiteetin rapautumises
ta elintason kohoamisen myötä. 
Mari Käyhkö osoittaa kokoelman 
kiinnostavimmassa puheenvuo
rossa, että hienovireiselle luokka- 
analyysille on tarvetta nyky-Suo- 
messa, vaikka sosiologiassa ovat 
muodissa muut termit. Hänen 
työnsä ja muutamien muiden 
merkkien perusteella luokalle voi 
povata paluuta, ei marxilaisena 
systemaattisena yhteiskunta-ana
lyysinä vaan pikemminkin pieni
muotoisena välineenä, joka huo
mioi sukupuolen ja etnisyyden

kaltaiset alajaot. Tunteilla on si
jansa luokkakokemuksessa, ku
ten Käyhkö omakohtaisesti osoit
taa.

Kolmanneksi työväen lähtemi
nen viittaa Suomen perinteisille 
teollisuuspaikkakunnille. Tämän 
arvion kirjoitusajankohtaan osui 
uutinen yli tuhannen metsäteol
lisuuden työntekijän irtisanomi
sesta. Sellutehtaan lakkautus pa
kottaa siirtymään työn perässä 
kasvukeskuksiin tai etsimään uu
sia paikallisia elinkeinoja. Kriisi 
palauttaa hetkellisesti arvoonsa 
hyvinvoinnin hautaaman luokka- 
solidaarisuuden ja ammattiyh- 
distysaktiivisuuden, mutta unoh- 
tuvatko ne puolustustaistelun 
tauottua? Päivi Uljas erittelee ar
tikkelissaan vakuuttavasti, miten 
funktionaalinen tulonjako eli 
palkkojen ja yritysvoittojen osuus 
kansantulosta on kääntynyt palk
katyöväelle epäsuotuisaksi vii
meisen 15 vuoden aikana. Pal
kansaajien edunvalvojat ovat ol
leet yhtä voimattomia muutok

sen edessä kuin työväentutkijat 
tutkimuskohteensa muodonmuu
toksessa.

Perinteinen työväentutkimus 
on keskittynyt järjestäytyneen työ
väen joukkovoimaan, sen saavu
tuksiin ja taisteluihin, joita joissa
kin kokoelman artikkeleissa hai
kaillaan. Mikäs siinä, kunhan jär
jestäytyneisyydestä ei tule työ
väentutkimuksen sisäistä nor
mia. Työtä se on pimeäkin työ ja 
sen tekijät työläisiä. Hämärä
hommia saattaa tosin olla vaike
ampi tutkia.

Globalisaation nykyhetken haas
teisiin suhteutettuna Työväki läh
tee -  mihin suuntaa tutkimus? -kir
jan artikkelit ja niiden tutkimuk
selle tarjoamat suunnatkin ovat 
yllättävän kansallisia.Työ saattaa 
lähteä Suomesta, mutta ehkä 
työväentutkimus jää sammutta
maan valot?

Joni Krekola
valt. tri., Helsingin yliopisto

Järki pelaa ja toivottavasti myös voittaa

PAAVO 
LIPPONEN

J ä r k i  v o i t t a a

Paavo Lipponen: Järki voittaa. 
Suomalainen identiteetti glo
balisaation aikakaudella. Ota
va, Helsinki 2008.240 s.

Kuinka historiaa voisi tutkia niin, 
että tulokset olisivat tieteellisesti 
tosia mutta vahvistaisivat samal
la kansallista identiteettiä? Kuta 
etäämmällä toisistaan nämä kak
si tarvetta ovat, sitä kovempi on 
ristiveto. Ei siinä ikkunoiden sul
keminen auta, on tartuttava men
neisyyttä sarvista kiinni.Tätä Paa
vo Lipponen tarkoittaa puhues
saan uudessa kirjassaan "men

neisyyden hallinnasta" Hän on 
sitä mieltä, että sillä saralla Suo
messa on vielä kovasti niitettä
vää. Erityisen huolissaan Lippo
nen on siitä, että julkisessa histo- 
riakeskustelussamme esiintyy jat
kuvasti käsityksiä, jotka ovat omi
aan murentamaan kansallista 
identiteettiämme.

Olen nähnyt Lipposen luon
nehtivan kirjaansa ajankohtaisia 
sivistysteemoja käsitteleväksi 
pamfletti-esseekokoelmaksi.Tätä 
arvostelijankin on kunnioitetta
va. Mielestäni Lipposen kirja on 
kahdesta syystä tärkeä. Ensinnä-
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kin sen kirjoittaja on toiminut 
kaksitoista vuotta SDP:n puheen
johtajana, kahdeksan vuotta Suo
men pääministerinä ja neljä vuot
ta eduskunnan puhemiehenä. 
Toiseksi Lipposella järki pelaa ja 
kynä pysyy kädessä. Hän on sivis
tynyt ja älykäs mies, ja kuuluisi 
varmasti kirjassa määriteltyjen 
kriteerien nojalla itsekin intellek- 
tuelleihin, ellei olisi jäävi sitä sa
nomaan. Jokaiselle asioista kiin
nostuneelle Lipposen kirja on 
lukunautinto parhaasta päästä.

Lipposen sivistyksen määritte
ly-yritys on hauska. Siinä hänellä 
näkyy välillä häivähdys, ei pu
naista, vaan savolaista, mutta 
väärässä olijoiden, tai toista miel
tä olevien ryöpytys on paikoin 
aika ryppyotsaista. Eikö yksi sivis
tyksen ja älykkyyden mitta ole 
myös hyvä huumorintaju? Men
neisyyden hallitsemiseen tarvi
taan vakaata historiankäsitystä, 
tai ainakin lujaa uskoa siihen, mi
ten asiat ovat tapahtuneet. Mutta 
tarvitaan myös väärässä olijoita,

Eduskunnan 
entinen puhemies 
Paavo Lipponen 
muotokuvansa 
paljastustilaisuu
dessa eduskun
nassa 9.9.2008. 
Muotokuvan on 
maalannut 
taiteilija Jaakko 
Sievänen. Kuva: 
Kari Hulkko. 
Demari.

joita arvostelemalla omaa vakau
musta lujitetaan. Intellektuellien 
listaamisen sillä perusteella, kuka 
on samaa mieltä ja oikeassa ja 
siksi kuuluu älymystöön, Lippo
nen lienee tarkoittanut syötiksi 
"kaunamedialle" joka tuntuukin 
listoista kovasti innostuneen.

Mutta vakavasti puhuen: Lip
posen kirja on ehdottomasti mer
kittävin suomalaispoliitikon his- 
toriapoliittinen itseanalyysi. Kun
nioitettavaa on, että hän perus- 
telee historiapoliittiset tavoit
teensa avoimesti. Menneisyyttä 
pitää hallita paremmin, jotta kan
sallinen identiteetti lujittuisi.

Lipposen pikakelaus Suomen 
historian käännekohdista Ruot
sin vallan ajoilta nykypäivään on 
kaikin puolin pätevä. Suomen 
historian esittäminen peräkkäis
ten onnenpotkujen sarjaksi on 
tietenkin vain kirjallinen teho
keino. Toisinaan Suomen kohta
loiden ennaltamääräytymisoppi 
toteutuu kuitenkin niin sutjak
kaasti, että tekee melkein mieli

kysyä, olisiko Raamatun histo
riassa kenties toinenkin valittu 
kansa.

Jatkosodan kriittinen käsittely 
leimataan meillä helposti sotiem
me veteraanien pilkkaamiseksi. 
Lipposellakin on taipumusta is
keä toista mieltä olevia tällä ve
rukkeella. Erityisen ärtynyt hän 
on parin vuoden takaisesta Arn- 
stad-kohusta, jossa arvosteltiin 
Suomen asettumista jatkosodas
sa Hitlerin puolelle. Lipponen neu
voo ruotsalaisia katsomaan ensin 
peiliin, ennen kuin tulevat meitä 
syyttelemään. Sillä malka ei kui
tenkaan silmästämme lähde.

Meillä ei ole mitään syytä hä
vetä menneisyyttämme, sanoo 
Lipponen, ja olen samaa mieltä. 
Sen tiedon perusteella, mikä so
tiemme ajan päättäjillä oli, he te
kivät täysin oikeita ratkaisuja, ku
ten Mauno Koivisto on kiteyttä
nyt. Joukkomme saivat kesällä 
1944 Karjalan Kannaksella tor
juntavoiton, joka turvasi itsenäi
syytemme ja demokratiamme säi
lymisen. Mutta kansallisen itse
tuntomme pitää olla niin luja, 
että kestämme ilman syytöstä 
oman pesän likaamisesta myös 
sota-ajan varjopuolten kiihkot
toman käsittelyn. Yhtä lailla kuin 
oppikirjojemme on kerrottava 
Tali-lhantalasta, niiden tulee ker
toa myös suomalaisten miehittä
män rajantakaisen Karjalan kes
kitysleireistä tai neuvostoliitto
laisten sotavankien joukkokuole
masta epäinhimillisissä oloissa 
talvella 1941-1942 -  ja suureksi 
osaksi sen takia, että valtiomme 
johto uskoi tuolloin vuorenvar
masti Saksan voittoon.

Seppo Hentilä
vieraileva professori 
Humboldt Universität 
Berliini
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Paha maisema

Pekka Elomaa -  Jouni J. Kemp
painen: Paha maisema. Helsin
gin Sanomat, Helsinki 2007. 
143 s.

Yhdeksänkymmentä vuotta Suo
men sisällissodan jälkeen kiin
nostus vuoden 1918 tapahtumia 
kohtaan on suurempaa ja moni
puolisempaa kuin vuosikymme
niin. Tämä on nähtävissä niin 
näyttelyiden, seminaarien ja muis
totilaisuuksien kuin julkaistujen 
kirjojen määrässä. Muistovuoden 
aikana julkaistuista sisällissota- 
aiheisista kirjoista ensimmäisten 
joukossa oli valokuvaaja Pekka 
Elomaan ja toimittaja Jouni K. 
Kemppaisen teos Paha maisema. 
Tekijät ovat kiertäneet Suomea ja 
kuvanneet lähinnä sisällissodan 
teloituspaikkoja, haastatelleet paik
kakunnan ihmisiä ja tutkineet 
arkistolähteitä. Kirjaan on kel
puutettu 27 valokuvaa ja niihin 
liittyvää tarinaa. Tapaukset on si
joitettu aikajärjestykseen ja kuva
tut paikat esitetään kirjan loppu
osassa tarkoin koordinaatein ja 
kartoin. Tekijät ovat pyrkineet 
tasapuolisuuteen esittämällä 
myös muutamia punaisen terro
rin uhrien tarinoita ja tapahtu
mapaikkoja ja korostamalla kuin
ka molemmat osapuolet tappoi
vat samanlaisissa maisemissa eli 
syrjäisissä sorakuopissa ja metsä

teillä. Toisaalta kirjassa olisi voitu 
esittää selkeämmin se, kuinka 
osapuolien muiston maisemat 
erosivat radikaalisti toisistaan: sii
nä missä valkoisen puolen muis
to siirtyi julkisille paikoille kuten 
hautausmaille ja toreille, jäi hä
vinneiden muisto pitkäksi aikaa 
syrjäisille teloituspaikoille ja epä
virallisille joukkohaudoille.

Sisällissodan terrorin määrälli
sen epätasaisen jakautuman myö
tä kirja on lähinnä kuvaus hävin
neeseen osapuoleen kohdistu
neesta väkivallasta ja sen jättä
mästä jäljestä maisemaan. Muka
na ovat sekä yksittäisten henki
löiden unohdetut teloituspaikat 
että yleisesti tunnetut joukko
teloitusten näyttämöt, kuten Vih
din Lapikkaannummi ja Nurmi
järven Ketunnummi. Nämä hä
vinneen osapuolen uhrikeskei- 
sen muiston pyhäköt osoittavat 
muistomerkkeineen ja aidattui- 
ne alueineen, ettei kyse ole ollut 
niin vaietuista ja unohdetuista 
muistoista kuin usein annetaan 
ymmärtää.Samalla kuvat rapistu
neista toisen maailmansodan jäl
keen pystytetyistä muistomerkeis
tä ja sammaloituneista muisto- 
kivistä osoittavat, kuinka katoa
vaista myös kiveen hakattu muis
to saattaa olla. Tekijöiltä on on
nistunut teko sisällyttää kirjaan 
Viipurin laitamilla sijaitseva pu

naisten joukkohauta niin sano
tulla Koirien hautausmaalla. Kar
jalan Kannaksella oli keskeinen 
osa sekä sisällissodan tapahtu
missa että sodanjälkeisessä muis- 
tokulttuurissa. Valokuvassa on 
näkyvissä Neuvostoliiton toimes
ta pystytetty punaisten muisto
merkki, mikä osoittaa hyvin pu
naisen muiston poliittisen kon
tekstin toisen maailmansodan 
jälkeen.

Kirjan hyvin aistikkaat ja rau
hallisuutta huokuvat maisema
kuvat luovat kiinnostavan vasta
kohdan julmille tarinoille paikko
jen väkivaltaisesta menneisyy
destä. Kuvien autiot tiet, hiekka- 
maastot ja tiheät metsät luovat 
sisällissodan maiseman, joka il
mentää myös nykypäivän kiin
nostuksen painotusta. Perintei
sen poliittisen historian sijaan 
korostuvat yksittäisten henkilöi
den tragediat, sodan moraalihis- 
toria ja inhimillinen kärsimys. Se, 
että tämä tarkastelutapa leima
taan usein "punaiseksi", on lä
hinnä todiste siitä, kuinka hitaas
ti sisällissodan historian poliitti
suus haalenee.

Paha maisema ei ole tietokirja 
eikä se tuo uutta tietoa tai näkö
kulmia sisällissodan historiaan, lu
kuun ottamatta muutamien te- 
loituspaikkojen tarkkoja sijain
teja, joilla tietenkin saattaa olla 
paikallistason merkitystä. Tästä 
huolimatta tekevät Elomaan laa
dukkaat valokuvat ja Kemppai
sen erinomainen teksti kirjasta 
mieleenpainuvan lukuelämyksen. 
Paha maisema on ehdottomasti 
yksi vuoden erikoisimpia sisällis- 
sotateoksia, jonka minimalistisen 
ulkokuoren alla on monisävyi- 
nen tarina vuoden 1918 trage
diasta.

Aapo Roselius
fil. maist., Helsingin yliopisto
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Eloni kirja

Salme Vuorinen: Eloni kirja. 
Like, Helsinki 2008.166 s.

Toukokuussa 2008 Työväenliik
keen kirjaston puhujaseuraan saa
pui eloisa ja hyvin elegantti vie
ras: Salme Vuorinen. Olin juuri lu
kenut hänen muistelmateoksen
sa, Eloni kirjan, ja oli vaikuttavaa 
kohdata muistelmien sankaritar 
henkilökohtaisesti. Salmen tari
nankertojan taidot syvensivät 
Eloni kirjan muistoja entisestään

ja yleisö sai haltioitua myös Sal
men runoilijan ja lausujan tai
doista illan päätteeksi.

Salme muistelee vaikeaa elä
mää kansalaissodan runtelemas
sa Suomessa, köyhyyttä, nälkää ja 
puutetta mutta myös iloa, toi
veikkuutta sekä pelotonta aktii
vista toimintaa. Näiden toimien 
seurauksena myös Salme vie
dään 16-vuotiaana Viipuriin eris- 
tysselliin. Osin näyttelijänlahjo- 
jensa ja viehättävän ulkomuoton
sa takia hän onnistuu täpärästi 
välttämään vankeuden toisin kuin 
monet aatetoverinsa kuten Harry 
Vuorinen, joka joutuu vuosiksi 
pakkotyölaitokseen. Salme ja 
Harry ajautuvat erilleen lähes 20 
vuodeksi, mutta he ovat aikoi
naan luvanneet toisilleen, että 
jos toinen on kuolemaisillaan, 
toinen tulee.Tämä lupaus toteu
tuu vuonna 1956, kun Salmeen 
otetaan sairaalasta yhteyttä; on
nettomuudessa loukkaantunut 
Harry Vuorinen toistelee sairaala- 
vuoteessa Salmen nimeä. Salme 
muuttaa pysyvästi pyörätuoli- 
potilaaksi jääneen Harry Vernerin

luokse sekä ryhtyy hoitamaan 
Harryn taksiyritystä. Harryn kuo
leman jälkeen vuonna 1995 Sal
me löytää miehensä päiväkirjat, 
joista paljastuu tuntematon, vaiet
tu osa Suomen historiaa. Harry 
Verner Vuorinen vietti karmeat 
vuodet 1941-1944 Koveron kes
kitysleirillä, jonne suomalaiset 
vangitsivat toisen maailmanso
dan aikana suomalaisia kommu
nisteja. Harryn päiväkirja Myrs
kyn silmässä: poliittisen vangin päi
väkirjat vuosilta 1941-1944, on 
julkaistu vuonna 2006 Salme 
Vuorisen toimittamana.

Eloni kirjan polveilevilla muis
tolla on aivan oma persoonalli
nen äänensä. Kertoja tarkastelee 
ihmeellisen ja dramaattisen elä
mänsä tapahtumia lämpimästi ja 
huumorintajuisesti. Tuo samai
nen sydämellisyys säteili "punai
sesta ladystä" toukokuisena ilta
na Työväenliikkeen kirjastossa.

Minna Rossi
fil.yo., Helsingin yliopisto

Salme Vuorinen 
esittelee teostaan 
Työväenliikkeen 
kirjastossa 
toukokuussa 
2008. Kuva:
Alpo Väkevä.
Työväenliikkeen
kirjasto.
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Sotatarinoita

Antti Tuuri: Kylmien kyytimies. 
Otava, Helsinki 2007.278 s. 

Antti Tuuri: Suuri asejuna Pie
tarista. Kustannus HD, Loimaa 
2006.203 s.

Jussi Ketola on hevosmies, joka 
halusi pysytellä erossa punaisten 
ja valkoisten kahinoista, mutta 
joutui tahtomattaan mukaan vuo
den 1918 Tampereen kevään ta
pahtumiin Antti Tuurin Kylmien 
kyytimies -romaanin sankarina. 
Tuurin Taivaanraapijat-teoksesta 
tuttu Jussi Ketola oli ennen sotaa 
käynyt Amerikassa ja tutustunut 
siellä Matti Kurikan ajatuksiin, 
osallistunut työväentalon katto- 
talkoisiin, muttei halunnut olla 
sodassa sen paremmin punais
ten kuin valkoistenkaan puolella. 
Yksi oli kuitenkin varmaa: ihmis
ten tappamista hän vastusti. Jus
si joutui Tampereelle, kun val
koisten varavääpeliksi itsensä ni
mittänyt Rantanen pakotti hänet 
hevosineen Seinäjoen asemalla 
Orivedelle menevään junaan. Siel
tä Jussin matka jatkui Tampereel
le, missä hän joutui kuljettamaan 
taisteluissa haavoittuneita ja kaa
tuneita. Aina tilaisuuden tullen

hän myös auttoi itsensä tavoin 
sodan jalkoihin jääneitä siviilejä.

Tuurin kerronta on karua ja yk
sinkertaista. Kirjan henkilöhah
mot ovat karkeita ja yksiulottei
sia: hyvät olivat viisaita ja viatto
mia ja pahat julmia ja armotto
mia. Hyviä ja pahoja ihmisiä löy
tyi molemmin puolin rintamaa. 
Jussi Ketola on päähenkilöjä san
kari ja siten myös muita hahmoja 
nokkelampi ja moraaliltaan kor
keampi. Hänen ajatuksiinsa lukija 
tutustuu vähitellen, mutta muut 
henkilöhahmot jäävät vain en
nalta arvaamattomasti toimiviksi 
ohikulkijoiksi. Tarina etenee Jus
sin näkökulmaa ja kokemuksia 
seuraten ja havainnot muista ih
misistä ovat Jussin ajatuksia, 
mutta hän ei oikeastaan pohdi 
asioita vaan enimmäkseen vain 
havainnoi ympärillään tapahtu
vaa. Tuurin valitseman kerronta
tavan vuoksi yksilöt näyttävät 
toimivan sodassa vain omien yk
sityisten tarpeiden ja tavoittei
den saavuttamiseksi ja matkan 
varrella vastaan tulleet ovat joko 
näiden tavoitteiden esteitä tai 
edistäjiä. Ainoastaan päähenki
löllä tuntuu olevan selkeä syy toi
minnalleen, mutta hänen koh
taamiensa ihmisten toiminnan
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taustat jäävät liian usein vaille se
lityksiä.

Myös Antti Tuurin kirja Suuri 
asejuna Pietarista sijoittuu vuo
teen 1918. Kirjan päähenkilöinä 
ovat Rahjan veljekset, jotka las- 
taavat Pietarissa junaan puna
kaarteille Venäjältä hankittuja 
aseita ja lähtevät kuljettamaan 
niitä kohti Suomea ja Tamperetta 
tammikuussa 1918.Todellisiin ta
pahtumiin perustuva kertomus 
on yllätyksetön seikkailu, jossa 
toisiaan seuraavat vastoinkäymi
set ja vihollisen väijytykset voite
taan veljesten päättäväisyydellä 
ja neuvokkuudella. Päähenkilöt 
eivät kuitenkaan kehity tarinan 
myötä, kuten Kylmien kyytimies 
-kirjassa, vaan jäävät luonnos
maisiksi ja sävyttömiksi. Kirjan 
sankareiden toiminta ei vaikuta 
erityisen sankarilliselta vaan pa
konomaiselta tehtävän toteutta
miselta.Tuurin kirjoissa ei ole so
tasankareita, vaan enemmän ja 
vähemmän itsekkäitä yksilöitä. 
Vaikka sota raaistaakin ihmisten 
käyttäytymistä, eivät Tuurin luo
mat henkilöhahmot ole kovin us
kottavia, tai ainakin toivoisin löy
täväni kertomuksesta enemmän 
aineksia heidän toimintansa ym
märtämiseksi.

Katri Kaunisto
fil. maist., Helsingin yliopisto
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TIEDONKIERTO

Kirsti Salmi-Niklander
dosentti, Helsingin yliopisto

Vakaata ja luovaa työväenhistoriaa
Työväentutkimus-palkinnon raati aloitti tänä 
vuonna työnsä lähes kokonaan uusiutunein 
voimin. Tarkasteltavana oli useita kymmeniä 
laadukkaita ja  vankalla ammattitaidolla tehty
jä  tutkimuksia, jotka olivat ilmestyneet vuosi
na 2006-2007 ja  jotka käsittelevät työväestön 
elämää, työväenkulttuuria ja  työväenliikkeen 
historiaa. Raati päätyi jakamaan kaksi pää
palkintoa, sillä teosten joukosta nousi esille 
kaksi lähtökohdiltaan ja  toteutukseltaan hy
vin erilaista tutkimusta, emmekä halunneet 
asettaa niitä arvojärjestykseen.

Tämänvuotisilla palkinnoilla halusimme 
herättää keskustelua työelämän, työväestön ja  
työväenkulttuurin muuttuvista merkityksistä. 
Viime kuukausien uutiset Suomesta ja  maail
malta muistuttavat meitä siitä, miten polttavia 
kysymyksiä työ, työelämä ja  työhön liittyvä 
edunvalvonta ovat ja  miten pitkälle ollaan 
valmiita menemään taisteltaessa työpaikoista 
ja  toimeentulosta. Työelämään liittyvät kysy
mykset kytkeytyvät vahvasti luokkaan, suku
puoleen ja  yhä suuremmassa määrin myös 
etnisyyteen ja  kansallisuuteen. Monet kirjaili
jat, tutkijat ja  poliittiset vaikuttajat ovat muis
tuttaneet, että työväenluokka ei ole kadonnut, 
vaikka se on muuttanut muotoaan. Miten työ
väenliike ja  ammattiyhdistysliike suhteutuvat 
tähän prosessiin? Mitä annettavaa niillä on 
uudelle työväenluokalle? Palkitut tutkimuk
set tarkastelevat työhön kouluttamista ja  työ
markkinoiden sopimushistorian muutoksia 
tuoreista näkökulmista ja  antavat näin poh
jaa ajankohtaisille keskusteluille.

Työväentutkimus-palkinto on painottunut

työväenhistoriaan. Tänä vuonna raadille tar
joutui kuitenkin tilaisuus palkita tutkimus, jo 
ka tuo työväentutkimuksen raikkaasti ja  roh
keasti tähän päivään. Toinen vuoden 2008 työ- 
väentutkimuspalkinnoista annettiin yhteiskun
tatieteiden tohtori Mari Käyhkölle väitöskir
jasta Siivoojaksi oppimassa. Etnografinen tut
kimus työläistytöistä puhdistuspalvelualan kou
lutuksessa. Tutkimus antaa äänen monella ta
paa marginaalissa olevalle ryhmälle: pohjois
karjalaisille työläistytöille, joiden siivoojaksi 
opiskelua ja  työelämän alkuvaiheita tekijä on 
tutkinut 1990-luvun lopulta lähtien. Luokka 
ja  sukupuoli virittävät tutkimukseen kutkutta
via jännitteitä ja  kysymyksiä: Miten työväen- 
luokkainen puhekulttuuri ja  naisen ruumiil
lisuus jalostetaan hiljaiseksi näkymättömyy
deksi? Miten ja  niiksi työväenluokkaiset tytöt 
yhä hakeutuvat aliarvostettuun ammattiin ja 
työhön, jonka antama takuu toimeentulosta 
on yksi epävarmimmista?

Mari Käyhkö hyödyntää tutkimuksessaan 
monipuolisia aineistoja, joita hän analysoi tar
kasti ja  oivaltavasti. Havaintopäiväkirjat, haas
tattelut, oppimateriaalit ja  viralliset dokumen
tit rakentavat moniulotteisen kuvan nuorten 
naisten toiminnasta ja  ajatuksista sekä heidän 
siivooja-ammattilaisuuteensa liitetyistä odo
tuksista. Tämä tutkimuksessa hahmoteltu ko
konaiskuva siivousalan ammattilaisten koulu
tuksesta ja  työstä on myös arvokas lähihisto- 
riallinen dokumentti.

Tekijä käsittelee tutkimuskohteitaan kun
nioittavasti ja  esittää heidät aktiivisina toimi
joina, jotka kyseenalaistavat koulutusyhteis-
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Kirsti Salmi-Niklander julistaa Työväentutkimus-palkinnon voittajat 3.3.2008. Palkinnon sai
vat yhteiskuntatieteiden tohtori Mari Käyhkö väitöskirjatutkimuksesta Siivoojaksi oppimassa, 
Etnografinen tutkimus työläistvtöistä puhdistuspalvelualan koulutuksessa sekä dosentti Tapio 
Bergholm tutkimuksesta Sopimusyhteiskunnan synty II, Hajaannuksesta tulopolitiikkaan. Suo
men Ammattiyhdistysten Keskusliitto 1956-1969. Kuva: Alpo Väkevä. Työväenliikkeen kirjasto.

kunnan itsestään selviä perusperiaatteita. N ä
mä nuoret naiset eivät sopeudu länsimaiseen 
ja  keskiluokkaiseen ”itsen projektiin” , johon 
liittyy luokitteleva puhe voittajista ja  häviä
jistä. Elämä on heille projektien ketjun sijasta 
paremminkin arjen kiertokulkua.

Aineisto kytketään ansiokkaasti sosiologi
sen tutkimuksen traditioon, erityisesti britti
läiseen työväenkulttuurin tutkimukseen ja  
moraalisäätelyn teoriaan sekä Michel Fou
cault’n teorioihin vallankäytöstä ja  itsekurin 
tekniikoista. Aineiston analyysin, tutkim us
kysymysten ja  teorian vuoropuhelu tuottaa 
hedelm ällisiä tulkintoja. Kaikkiaan väitöstut
kimus osoittaa vankkaa tutkijan ammattitai
toa. Eloisa, ytimekäs tyyli ja  taitavasti käyte
tyt aineistoesimerkit haastavat lukijan eläyty
mään työläistyttöjen ajatuksiin. Teos saa 
myös pohtimaan laajempia työelämän m uu
toksia koskevia kysymyksiä, jo ista  vakavim 
mat liittyvä alhaisen statuksen leimaamien

alojen naisammattilaisten tulevaisuuteen.
Toinen työväentutkim uspalkinnon saaja 

oli dosentti Tapio Bergholm tutkimuksesta 
Sopimusyhteiskunnan synty II. Hajaannuk
sesta tulopolitiikkaan. Suomen Ammattiyhdis
tysten Keskusliitto 1956-1969. Kysym ykses
sä on suomalaisen työm arkkinahistorian vah
va ja  kaivattu perusteos, joka käsittelee m ur
roksen vuosia 1950-60-luvulla. Aikakauteen 
liittyy suomalaisen yhteiskunnan poikkeuk
sellisen nopea rakennemuutos teollistuvasta 
m aatalousyhteiskunnasta kohti teollistunutta 
palveluyhteiskuntaa. Samoina vuosina työ
väenliikkeen poliittiset pääsuunnat jakautui
vat ja  am m attiyhdistysliike hajosi sekä m yö
hemmin eheytyi.

Palkkatyö- ja  sopimusyhteiskunnan m uo
toutumiseen kytkeytyy myös hyvinvointival
tion keskeisten instituutioiden rakentaminen 
ja  modernisointi: noina vuosina luotiin työt
tömyysturva, eläkejärjestelmät, sairausvakuu
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tus, tavoite samapalkkaisuudesta ja  työajan 
lyhentäminen pidentyneine vuosilomineen.

Tekijä kaivaa taitavasti esiin olennaisen 
tästä mielenkiintoisesta ja  vaikeasta tutkimus- 
ajanjaksosta. Hänen tulkinnassaan sosiaalipo
liittiset uudistukset, työehtosopimusjärjestel
män kehitys ja  tulopolitiikan ensi askeleet 
loivat yhdessä "Suomen mallin”. Sen neljä 
jalkaa (työnantajat, valtio, maataloustuottajat 
ja  työntekijät) alkoivat muodostua kolmeksi, 
kun pienimuotoinen maanviljelys ajettiin ah
taalle ja  junat kuljettivat hiljaiset miehet ja  
naiset teollisuuspaikkakunnille Suomessa ja  
Ruotsissa.

Naiset tulivat palkkatyömarkkinoille 1960- 
luvulla sankkenevin joukoin. Tasa-arvon juur
ruttaminen on ollut hidasta, vaikka ammatti
yhdistysliikkeen omin voimin naisten palk- 
kauksellista asemaa on yritetty parantaa koko 
sodanjälkeisen ajan. Tutkimusajanjakson ai
kana naisten työmarkkina-asema parani ja  
ammattiyhdistysaktiivisuus nousi.

Tutkimuksessa nousee esiin kaksi erityistä 
vahvuutta. Ensinnäkin Tapio Bergholm käsit
telee sosiaalipoliittisia uudistuksia, työehto
sopimusneuvotteluja sekä järjestöjen sisäistä 
kehitystä yhtenä kokonaisuutena. Näin hän 
pystyy perustellusti ja  hienojakoisesti erittele
mällä kyseenalaistamaan ja  kumoamaan ai
kaisemman, usein yhteen osa-alueeseen kes
kittyvän tutkimuksen selitykset.

keskellä Helsinkiä, Siltasaaressa 30 kokoustilaa 8-800 hengelle 
nykyaikainen kokoustekniikka korkeatasoiset ravintolapalvelut 

keskustan palvelut kävelymatkan etäisyydellä

Paasivuorenkatu 5 A  F IN  -  005 3 0  Helsinki 

p. 0 9 -1 0 8 9  611 Fax 09 -1 0 8 9  658  m yynti.paasitom i.fi m nr.paasitorn i.fi

Toiseksi tekijä perustaa tulkintansa pää
osin aineistoihin, jotka ovat olleet vuosikym
menet kaikkien saatavilla. Hän vyöryttää esiin 
tarinan, jonka keskeisiä rakennuspuita ovat 
järjestöjen viralliset asiakirjat, sopimukset ja 
lainsäädäntöön liittyvät aineistot.

Työväentutkimus- 
palkitut Mari Käyhkö 
ja  Tapio Bergholm. 
Kuva: Alpo Väkevä. 
Työväenliikkeen 
kirjasto.
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TYÖVÄEN ARKISTO

Yhdistysten arkistot kuntoon 
yhteisillä talkoilla
Työväen Arkisto pyrkii parantamaan yhdis
tysten asiakirjahallintaa järjestämällä arkis- 
tonhoidon peruskursseja. Kurssit ovat tilaus- 
kursseja ja  niiden kesto on tilaajan tarpeista 
riippuen 2-6  tuntia, onpa joskus pidetty muu
taman päivän mittainen kurssi. Opetus voi
daan toteuttaa tilaavan yhdistyksen tai järjes
tön omalla paikkakunnalla joko ilta- tai päi
väkurssina. Kurssin kustannukset on karsittu 
minimiin. Tilaaja joutuu maksamaan vain kou
luttajan mahdollisen päivärahan sekä matka- 
ja  majoituskulut, itse opetus on ilmaista. Kou
luttajina toimivat Työväen Arkiston tutkijat.

Kursseilla käsitellään arkistonhoidon pe
rusteita. Opetukseen sisältyy sekä vanhan ar
kiston järjestäminen että toimivan käsi-/lähi- 
arkiston ylläpito. Tärkeitä aihealueita ovat niin 
ikään seulonta sekä hyvien asiakirjojen laa
dinta. Tällä pyritään siirtymään valitettavan 
yleisestä päätearkistossa tehtävästä taannehti
vasta seulonnasta ennakkoseulontaan, joka ta
pahtuisi jo  yhdistystasolla. Hyvin hoidettu ar
kisto asianmukaisine asiakirjoineen lisää olen
naisesti sen käytettävyyttä ja  hallintaa. Yhdis
tysten arkistojen saaminen hyvään kuntoon 
on sekä yhdistysten että päätearkistojen etu.

Koulutuksen toinen keskeinen tavoite on 
saada yhdistysten arkistot kokonaisuudessaan 
Työväen Arkiston suojiin. Arkistoomme tu
lee jatkuvasti yhdistysten hajanaisia arkistoja 
ja  asiakirjoja yksityisten henkilöiden kautta. 
Tämä koskee luonnollisesti ennen kaikkea 
toimintansa lopettaneita yhdistyksiä, minkä 
takia asiaan on vaikea saada muutosta. Lo
pettavien yhdistysten toimihenkilöt pitäisi he
rättää ymmärtämään arkistonsa merkitys his
toriantutkimuksen kannalta. On toki ymmär
rettävää, että motivaatio arkiston järjestämi
seen toimintansa lopettavassa yhdistyksessä 
ei ole suuri. Jo arkiston toimittaminen pääte- 
arkistoon on kulttuuriteko.

Parhaimmillaan arkistokurssi luo selkeän 
kuvan arkistonhoidon perusteista ja  antaa al
kusysäyksen yhdistyksille pitää arkistonsa pa
remmassa kunnossa. Kurssi kertoo myös 
Työväen Arkiston toiminnasta yleisesti, ei 
vain arkistoja säilyttävänä päätearkistona, vaan 
paikkana, johon voi vapaasti tulla tutkimaan 
ja  tutustumaan; paikkana, joka neuvoo mie
lellään arkistoja koskevissa kysymyksissä. 
On erityisen tärkeää, että arkistot mielletään 
koko kansan käyttövaraksi, ei vain tutkijoi
den keskinäiseksi pelikentäksi.

Henrik Lyra
tutkija, Työväen Arkisto

121



TYÖVÄENTUTKIMUS 2008

Hugo L. Mäkinen 100 vuotta!

Hugo L. Mäkinen 100-vuotis- 
syntymäpäivänään 9.7.2008. 
Kuva: Ulla Tapiovaara-Harpf. 
Työväen Arkisto.

Hugo L. Mäkisen 100-vuotissyntymäpäiviä juh
littiin Puotilan Kartanossa 9. heinäkuuta. Pai
kalla oli lomakaudesta huolimatta runsaasti 
väkeä.

Hugo L. Mäkinen piti juhlassa mielenkiin
toisen ja  hauskan puheen,jossa kertoi elämän
sä vaiheista. Kuten hyvämuistiselle ja  tottu
neelle puhujalle sopii, Hugo L. puhui ilman 
papereita.

Yllätyksenä päivänsankarille lapset Raine, 
Helinä ja  Sinikka olivat painattaneet kirjan 
Hugo L.:n vuonna 1975 tekemän maailman- 
ympärimatkan käsikirjoituksesta. Valokuvia 
kirjassa ei ole, koska kuvien penkominen Hu
go L.:n suuresta valokuva-arkistosta olisi jo 
herättänyt lahjansaajan epäilykset. Kirja jaet
tiin myös juhlijoille, ja  päivänsankari kirjoitti 
omistuskirjoituksen kaikille halukkaille.

Hugo L. Mäkinen syntyi Suomesta muut
taneiden vanhempien lapsena Yhdysvallois
sa, Mainen osavaltion Rocklandin kaupungis
sa vuonna 1908. Perhe muutti Suomeen 
vuonna 1921. Hugo L. asettui Tampereelle ja  
meni aluksi töihin Tampereen kassakaappi- 
tehtaalle. Jo tuolloin hän aloitti päiväkirjan 
kirjoittamisen, aluksi englannin kielellä. Kir
joittaminen on jatkunut 2000-luvulle asti.

Työväen Akatemian Hugo L. kävi vuosi

na 1926-1927. Sen jälkeen alkoi hänen uran
sa toimittajana sos.dem. lehdissä ja  Työväen 
Sanomalehtien Tietotoimistossa. Työ kuljetti 
hänet myös monelle ulkomaanmatkalle.

Talvisodan aikana Hugo L. toimi kielitai
toisena miehenä ulkomaisten sotakirjeenvaih
tajien rintamaoppaana. Jatkosodan aikana syk
syllä 1941 hän haavoittui. Siitä toivuttuaan 
hän työskenteli Viipurissa ilmestyneen Kan
san Työn päätoimittajana.

Hugo L. Mäkinen kutsuttiin Helsinkiin 
OTK:n kirjalliseksi sihteeriksi vuonna 1943. 
Tuolloin hänen oli kirjauduttava myös Val
tion tiedotuslaitoksen henkilökuntaan. Aika 
kului tarkkaan töissä, päivisin OTK:ssa, iltai
sin VTL:ssa. OTK:n vuosinaan hän kirjoitti 
myös monen osuusliikkeen historiikin. OTK:sta 
hän jäi eläkkeelle vuonna 1972.

Hugo L. on edelleen virkeä ja  laajasti asi
oista kiinnostunut ihminen. Kirjoittamisen 
ohella häntä kiinnostaa mm. historia, erityi
sesti työväenliikkeen historia, amerikansuo
malaiset, sukuperinteiden vaaliminen, urheilu 
ja  matkailu.

Ulla Tapiovaara-Harpf
tutkija, Työväen Arkisto
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Tie Tammisaareen

Tammisaaren vankileirin perustamisen 90-vuotismuistojuhlaa vietettiin 13.6. Dragsvikissa sijait
sevan punavankien hautamuistomerkin yhteydessä. Hauta-alueen yhteyteen rakennettiin ennen 
muistojuhlaa pysyvä näyttelyrakennus, jonne pystytettiin sisällissodan taustoja, syitä ja  tapah
tumia sekä Tammisaaren vankileiriä käsittelevä näyttely "Tie Tammisaareen”. Näyttelyn suun- 
nitteli työryhmä Bengt Lindholm Tammisaaresta, Kauko Viitala Espoosta ja  Petri Tanskanen 
Työväen Arkistosta Helsingistä. Tanskanen vastasi näyttelyn käsikirjoituksesta ja  visuaalisesta 
ilmeestä. Kuva: Bengt Lindholm. Työväen Arkisto.

M uista  KSR 
kun  m uis ta t  m u ita

Adressit ja kirjekukat

www.sivistysrahasto.com K A N S A N  

(09) 586 8530 SIV IST Y SR A H A ST O
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KANSAN ARKISTO

Punavangin viulu
Kansan Arkistossa on esillä maaliskuussa 
2008 avattu pienoisnäyttely ” 1918 Otteita Kan
san Arkiston kokoelmista” . Arkiston vuoden 
1918 sodan asiakirja-, valokuva-, muistelma- 
ja  esinekokoelmat esitellään näyttelyssä ih- 
miskohtaloiden kautta. Esille pääsevät niin 
ensiapukursseilta sotaan lähteneet nuoret nai
set kuin myös kaartissa palvelleet ja  vankilei
reille päätyneet miehet.

Oman lisänsä kansalaissodan kokemuk
siin tuo Oma Vuorisen arkistoluovutus. Ar
kisto sai merkittävän kansalaissotaan liittyvän 
esineluovutuksen heinäkuussa 2008, kun Oma 
Vuorinen luovutti 32 vankeudessa tehtyä esi
nettä arkistoon. Esineet ovat osa Willehard 
Vuorisen (1874—1940) arkistoa, johon on 
kuuluu muun muassa Willehardin ja  tämän 
puolison Sandran välinen laaja vankilakir-

jeenvaihto (150 kirjettä) vuosilta 1918-1922.
Oma Vuorisen isä, Nakkilan punakaartin 

jäsen, valtiorikosoikeudessa 1918 tuomittu Wil- 
lehard Vuorinen toimitti valmistamiaan esi
neitä ja  viestejä salateitse perheelleen. Tari
nan mukaan kesällä 1919 rautatien varresta 
kotinsa edustalta poimi Sandra Vuorinen 
pomppaan käärityn viulun.

Viulun sisään on kirjoitettu: "Tämän tekiä 
on Kaarlo Frans Osku Lahtikivi tuomittu 10 
vuoteksi ilman syyttä Mänttästä Vilppulasta 
olen kotosin On rakas kultu ja  kaksi lasta 
joitten nimet on Martta puoliso ja  lapset Mat
ti ja  Liisa Kärsiä saamme vaan aatteestamme 
emme luovu Paljon kaipaan puolisoani ja  lap
sia Onni seuratkoon tämän omistajaa sekä 
hyvä usko Tämä on tehty Turussa vankina ol
lessa kapinan jälkeen vuonna 1919 6/6. On

Nakkilalaiset Sandra ja  Willehard Vuorinen lapsineen vuonna 1922. Willehard Vuorinen va
pautui vankileiriltä maaliskuussa 1922. Kuva: K.E. Klint. Kansan Arkisto.
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nähty paljon’ kurjuutta täälläkin. Soi soi kau
niisti kanteleesi, laula lauluja enkelten. Rai- 
kaa selvästi anna äänesi puhtaasti tätä toivoo 
tekijäs. Turun vankikasarmissa on tuhannen 
miestä nyt ja  ototamme manifestia.”

Viulu oli isän lahja 9-vuotiaalle pojalleen 
Esalle. Samaa reittiä tuli eri vankileireiltä mm. 
rintaneuloja, sormuksia ja  pieniä puukkoja. 
Valmistusaineina olivat puu, sarvi, luu sekä 
hylsyistä ja  rahoista otettu metalli. Willehard 
Vuorinen vietti vankileireillä ja  vankiloissa 
yhteensä yhdeksässä paikassa ajan keväästä 
1918 kevääseen 1922, jolloin hänet armahdet
tiin ehdonalaiseen.

Willehard Vuorisen ja  viulun tarina täy
dentää nyt Kansan Arkiston näyttelyä, joka 
on avoinna 30.6.2009 asti ti-pe klo 9-16. 
Vapaa pääsy.

Katso myös Kansan Arkiston kotisivuilla 
vuonna 1999 avattu verkkonäyttely 1918 kan
salaissodan kuvia
http://www.kansanarkisto.fi/kanssota/

Reetta Riihimäki
tutkija, Kansan Arkisto

PUULIITTO
- M O N T A  H Y V Ä Ä  S Y Y T Ä -

Punavanki Kaarlo Frans Oskar Lahtikiven 
vankeudessa vuonna 1919 valmistama viulu. 
Kuva: Kansan Arkisto.
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TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO

Sisällissotaa käsittelevä kirjallisuus 
Työväenliikkeen kirjastossa
Vuonna 2008 tuli kuluneeksi 90 vuotta Suo
men sisällissodasta. Erilaiset tahot ovat muis
taneet vuotta 1918 monissa tilaisuuksissa ja  
näyttelyissä. Työväenliikkeen kirjaston koko
elman tärkeimpiä osia on sisällissotaa käsitte
levä kirjallisuus.

Helka-tietokantaan on luetteloitu 540 so
taa käsittelevää nidettä. Niistä 1917-1920 kir
joitettuja dokumentteja on 150 nidettä. Vuosien 
2000-2008 välisenä aikana ilmestyneestä kir
jallisuudesta kokoelma pitää sisällään 77 ni
dettä. Loput 320 nidettä ovat ilmestyneet vuo
sina 1921-1999. Aineistoa on saatavilla sekä 
suomen- että ruotsinkielisenä.

Suurin osa kokoelmasta on muodostunut 
Työväen Arkiston ja  Kansan Arkiston kirja
kokoelman yhdistyessä Työväenliikkeen kir
jastoksi. Kokoelma on sijoitettu kirjastossa 
kahteen osaan, kirjastoon ja  välivarastoon. 
Tutkijan kannattaa tulla kirjastoon selaile
maan aineistoa, koska osaa pienpainatteista ei 
ole luetteloitu. Helka-tietokantahaussa koko 
aineiston saa näkyville sijaintihaulla kirjoitta
malla sijaintitiedoiksi joko TYL Kirjasto 
323.2 (480)? tai TYL Välivarasto 323.2 (480)?. 
Sanahaussa kysymysmerkillä katkaistuilla asia
sanoilla, sisällisso? kansalaisso? saa myös nä
kyviin melko laajan tuloksen ja  hakua voi ra
joittaa muilla asiasanoilla, esimerkiksi puna- 
kaar?

Vuosien 1917-1920 kirjallisuus käsittelee 
sodan tapahtumia kuten erilaisia sodan aikai
sia sääntöjä, määräyksiä, tulevaisuuden suun
nitelmia, propagandaa ja  muuta joukkojen 
kannustamiseen käytettyä aineistoa.

Tärkeitä tiedonlähteitä ovat myös pienpai- 
natteet, joissa sisällissotaa käsittelevää aineis
toa löytyy 23 kansiollista. Kansioiden sisältä

mä harvinainen materiaali on tutkijoille erin
omainen tiedonlähde. Myös lehtikokoelmasta 
löytyy aihetta käsitteleviä artikkeleita; tosin 
27. tammikuuta -  16. toukokuuta 1918 jäivät 
monen lehden numerot ilmestymättä.

Sisällissotaan osallistuneita ei nykyään 
enää juurikaan ole joukossamme. Tämän vuo
situhannen kirjallisuus on uusien sukupolvien 
tuottamaa, joten sen voisi olettaa olevan myös 
objektiivista. Sodan taisteluita ja  kokemuksia 
tutkitaan saatavilla olevan arkistomateriaalin 
pohjalta. Myös naisten ja  lasten, punaorpo
jen, kohtaloita tutkitaan nykyisin, esimerkki
nä mainittakoon Anu Hakalan ja  Marja Pii- 
roinen-Honkasen tutkimukset "housukaartilai- 
sista” ja punakaartin aseellisista naiskomppa
nioista. Punaorpoja käsittelevä uusin kirjalli
suus on vielä vähäistä; esimerkkinä mainitta
koon Salme Vuorisen "Eloni kirja” -muistel
mateos.

Sisällissotakokoelmassa on myös oma
kustanteita ja  pienkustantamojen julkaisuja. 
Muistot on haluttu tallentaa, ja  keino saada 
ne muidenkin tietoisuuteen on kustantaa ne 
itse. Pienkustanteissa kerrotaan paikallisista 
tapahtumista ja  historiasta mm. Keijo Yrjölän 
toimittamassa Yrjö Nurmisen muistiinpa
noista kootussa "Kotkan kohotessa” -teokses
sa, Unto Kiiskisen ”Äitiä en jätä” sekä Hannu 
Myllymäen ”50 päivää punavaltaa” -teoksis
sa. Toivo Jalli kuvaa Padasjoen tapahtumia 
kirjassaan ”Kalma koukkaa kahtia”. Pien
kustantamojen tuotteita ovat Tauno Tukkisen 
kirjat kuten "Teloittajien edessä” sekä Arvo 
Santosen "Syvien rivien tasalta”. Kirjastoon 
pyritään hankkimaan kaikki henkilöstön tie
toon tuleva omakustanne- ja  pienkustanta- 
moiden aineisto.

126



TIEDONKIERTO

Odotettavissa lienee tutkimusten määrän 
kasvu. Sodan aiheuttamat haavat ovat umpeu
tumassa ja  tutkimukset ovat entistä yksityis
kohtaisempia. Työväenliikkeen kirjasto ottaa 
kiitollisena vastaan sisällissotaa käsitteleviä 
tutkim uksia ja  muuta kirjallisuutta, jotta tästä 
kokoelman osasta tulisi mahdollisimman kat
tava.

Raija Kangas
kirjastonhoitaja. Työväenliikkeen kirjasto

SDP.n puheenjohtaja Jutta Urpilainen ja  
hallintopäällikkö Risto Salonen laskevat kuk
kalaitteen Mika Waltarin syntymäpaikalla, 
Saariniemenkatu 6, sijaitsevalle reliefille. M i
ka Waltarin syntymästä on kulunut 100 vuot
ta 19.9.2008. Kuva: Petri Tanskanen. Tvö- 
väen Arkisto.

Työväenliikkeen kirjaston 
”Vapun avauksessa” 30.4.2008 
esiintyi lauluyhtye Uusi Kukka, 
jonka esitystä yleisö seurasi 
kiinnostuneena. Kuva: Kirsti 
Lumiala. Työväenliikkeen 
kirjasto.

Valt. Us. Katriina Järvinen ja  
fil. tri Laura Kolbe Työväenliik
keen kirjaston puhujaseurassa
10.4.2008. Oikealla Minna 
Rossi Työväenliikkeen kirjastos
ta. Kuva: Alpo Väkevä. 
Työväenliikkeen kirjasto.
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Kalevi Sorsan syntymäpäivänä vietetään Hetki Kalevi Sorsalle -tilaisuutta: 21.12.2007 järjeste
tyn tilaisuuden teemana oli Sorsien Pariisin-aika. Kuva: Alpo Väkevä. Työväenliikkeen kirjasto.

T ila isuu teen  osa l l is tu iva t  m u id en  m u a ssa  T u ll iha l l i tuksen  en tinen  p ä ä jo h ta ja  J e rm u  Laine,  
toh tor i  Pentt i  A ra jä r v i  sekä rouva  Irene  Sorsa , k u v a :  A lp o  Kätkevä. T yö vä en li ik keen  kir jasto .
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Työväenliikkeen kirjaston ja  Työväentutkimus-vuosikirjan 20-vuotisjuhlaseminaari 16.11.2007 
Helsingin työväentalolla. Kuva: Olli Niemi. Työväenliikkeen kirjasto.

Työväenliikkeen kirjaston 20-vuotisjuhlavastaanotto seminaarin jälkeen kirjaston tiloissa. 
Kuva: Olli Niemi. Työväenliikkeen kirjasto.
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TYÖVÄEN HISTORIAN JA PERINTEEN TUTKIMUKSEN SEURA

Työväen historian ja  perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaari järjestettiin
18.—19.8.2008 Kiljavalla. Aiheena oli Työväki ja  kokemus. Kuvassa seisomas
sa Pia Lohikoski ja  Matti Hannikainen, istumassa Sami Suodenjoki ja  Tapio 
Bergholm. Kuva: Kimmo Kestinen. Työväenmuseo Werstas.

Teetkö tai suunnitteletko gradua työväestöstä, 
työväenliikkeestä, työstä tai työelämästä?
Tule mukaan Työväen historian ja  perinteen 
tutkimuksen seuran järjestämään gradunteki
jöiden tapaamiseen perjantaina 6. helmikuu
ta 2009 klo 10-18 Helsinkiin Tieteiden talol
le (Kirkkokatu 6). Ohjelman runkona ovat gra
duntekijöiden vapaamuotoiset työpaperit, jo i
ta kommentoivat yliopisto-opettajat ja  tutki
jat. Gradut voivat olla esimerkiksi politiikan, 
kulttuurintutkimuksen, sosiologian, kansatie
teen, folkloristiikan, uskontotieteen, historian 
tai muun aineen tutkielmia, joiden tutkimus
kohteena on tavalla tai toisella työväestö, työ
väenliike tai työelämä.

Ilmoittaudu viimeistään perjantaina 19. 
joulukuuta 2008. Liitä ilmoittautumiseesi yh

teystietosi sekä noin sivun pituinen luonneh
dinta tutkimuksestasi (aihe, keskeinen tutki
muskysymys ja  aikakausi sekä nykyinen vai
he). Kerro myös yliopistosi, oppiaineesi ja 
gradusi ohjaajan nimi. Ilmoittautumisia ottaa 
vastaan Päivi Uljas, paivi.uljas@helsinki.fi, 
puh. 044-2901389. Häneltä voit myös kysyä 
lisätietoja seminaarista.

Varsinaiset seminaaripaperit lähetetään jär
jestäjille tammikuun alussa. Paperit julkais
taan verkossa, josta ne ovat tulostettavissa 
graduseminaarin osallistujille.

Tervetuloa esittelemään graduasi, keskus
telemaan tutkimuksen teosta ja  tutustumaan 
muihin graduntekijöihin ja  tutkijoihin!
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Työväki lähtee -  
mihin suuntaa tutkimus?
Matti Hannikainen & Pia Lohikoski (toim.) 

Väki Voimakas 21
Työväen historian ja  perinteen tutkimuksen 
seura 2008 
228 s.

Teoksessa tarkastellaan työväentutkimuksen 
nykytilaa ja  tulevaisuuden haasteita. Perin
teisten työväentutkimuksen näkökulmien ohel
la käännetään katsetta työväenliikettä edeltä
viin sivistysseuroihin, kansakoulunopettajiin 
ja  eläkehistoriaan. Yhteistä useille kirjan ar
tikkeleille on perusteellinen tutkimuslähtö- 
kohtien pohdinta, olipa tarkastelussa kansa
tieteellinen tutkimus, köyhyyden kulttuuri, 
kirjailijat tai hyvinvointivaltion historia. Kir
jassa myös kysytään, miksi yhteiskuntaluo
kista arkaillaan puhua nykytutkimuksessa.

Puolueiden ohella työmarkkinajärjestöillä 
on ollut keskeinen rooli suomalaisessa yh

teiskunnassa. Hyvinvointivaltion rakentamis
ta ei kuitenkaan luonnehdi kansallinen yksi
tuumaisuus, vaan jopa puolueet ovat jakaantu
neet kiisteltäessä politiikan suunnasta. Tutki
muksen yhdeksi haasteeksi nostetaan kehi
tyksen pitkän kaaren tavoittamisen lisäksi glo- 
balisoituvassa Suomessa ja  maailmassa var
joon jääneiden historian tutkiminen.

Kirjoittajat: Tapio Bergholm, Matti Han
nikainen, Oona Ilmolahti, Mari Käyhkö, Kati 
Launis, Pia Lohikoski, Marjatta Rahikainen, 
Pekka Rehumäki, Hanna Snellman, Eija 
Stark, Irma Tapaninen, Päivi Uljas, Erkki Va
sara, Jussi Vauhkonen, Mirja Österberg

Kirjan hinta on 20 euroa. Työväen historian 
ja  perinteen tutkimuksen seuran jäsenet saa
vat kirjan maksamalla 20 euron jäsenmaksun. 
Kirjaa voi ostaa ja  tilata Tiedekirjasta, puh. 
(09) 635 017, tiedekirja@tsv.fi

HYVÄ& PALVELUA
El SAA SATTUMALTA.

SITÄ s a a  ih m is e l t ä .

Palvelualojen am m a ttiliitto  PAM ry 
Paasivuorenkatu 4 - 6  A, PL 54,00531 H elsinki 

puh. 0 2 0  774 0 0 2, faksi 0 2 0  774 2039  
pam @ pam .fi, w w w .pam .fi
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MUSEOKESKUS W ERSTAS

Päivä Tampereella
Tasan yhdeksänkymmentä vuotta Tampereen 
antautumisen jälkeen, 6.4.2008, järjestettiin 
kaupungissa Finlaysonin alueella Päivä Tam
pereella 1918 -tapahtuma, joka kertoi Tampe
reen taistelun viimeisistä päivistä. Tapahtu
man tarkoituksena oli auttaa tamperelaisia löy
tämään historian kautta kosketus vuosikym
meniä vanhan vastakkainasettelun yli ja  ohit
se, sekä yrittää ymmärtää sisällissodan aika
laisia puolin ja  toisin.

Päivän aikana monet tunnetut tamperelai
set pukeutuivat sisällissodan hahmoiksi ja 
osallistuivat Haavoittunut enkeli -saattoon, 
jonka reitti kulki Tuomiokirkolta Finlaysonin 
alueelle. Kulkueessa oli myös mahdollista 
rikkoa vanhoja raja-aitoja pukeutumalla roo
liin, jonka edustaja kuului omasta näkökul
masta katsoen "väärälle” puolelle.

Itäisellä kadulla, sekä Väinö Linnan auki
olla ja  sen läheisyydessä ympäri Finlaysonin 
aluetta esitettiin Teatteri Siperian ohjaamana 
pysähtyneitä kuvaelmia yhdeksänkymmenen 
vuoden takaa Tampereen valtauksen ajalta.

1918
Sovinnon päiväksikin kutsuttu, tuhansia ih
misiä liikkeelle saanut tapahtuma huipentui 
Maamme-lauluun Väinö Linnan aukiolla.

Työväenmuseo Werstaalla oli tärkeä rooli 
tapahtuman toteutumisessa. Tampereen val
tausta esittävät kuvaelmat näyteltiin osittain 
Väinö Linnan aukiolla, sekä Werstaan aulas
sa ja  rappukäytävässä, jonne oli lavastettu 
muun muassa Johanneksen koululla toiminut 
Punaisen ristin sairaala, valkoisten kenttäoi- 
keus, sekä naispunakaartilaisten viimeiseen 
asti puolustama Raatihuone. Werstaalla kävi 
sovinnon päivän aikana lähes 3500 ihmistä.

Myös Werstaan museonjohtaja Kalle Kal
lio pääsi eläytymään sisällissodan aikaisiin tun
nelmiin esittäessään Haavoittunut enkeli -kul
kueessa silloista Tampereen työväenteatterin 
johtajaa ja  näyttelijää Aarne Orjatsaloa.

Varpu Anttonen
Museologian harjoittelija,
Työväenmuseo Werstas

Sovinnon päivä 
6.4.2008 keräsi 
Väinö Linnan 
aukion täyteen 
ihmisiä. Kuva: 
Kalle Kallio. 
Työväenmuseo 
Werstas.
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1918 muistot talteen -teemakeräys
Vuoden 2008 aikana Työväenmuseo Werstas 
on teemakeräyksellään pyrkinyt herättele- 
mään ihmisiä vuoden 1918 muistojen säilyt
tämiseen ja  saattamiseen jälkipolvien tietoi
suuteen. Sisällissodan henkilökohtaisesti ko
keneita ei enää juuri keskuudessamme ole, 
mutta heidän lapsilleen, lapsenlapsilleen ja 
muille sukulaisilleen on jäänyt perinnöksi van
hoja valokuvia, esineitä ja  asiakirjoja. Näiden 
osalta museo on toivonut yhteydenottoja.

Museo sai yhteydenottoja etenkin kevääl
lä, jolloin 90 vuoden takaiset asiat olivat laa
jasti esillä tiedotusvälineissä. Tuolloin Wers- 
taalle vastaanotettiin muun muassa parta
veitsi, jolla eräs punainen tappoi itsensä van
giksi joutumisen pelossa Tammelan kaupun
ginosassa Tampereella. Werstas sai kartutet
tua myös vankileiriesineistöään kahdella kau

niilla, Hennalan vankileirillä tehdyllä valoku- 
vakehyksellä.

Monet Werstaalle saadut muistot ovat pa
perisessa muodossa, kuten yksittäiset kirjeet 
sekä sodan jälkeen tai vielä pidemmällä vii
veellä kirjoitetut muistelut.

Lahjoitetun materiaalin suhteen on ongel
mana varsin usein ollut se, että lahjoittajalla 
on ollut melko niukat tiedot materiaalista. Ai
kanaan kuultuja asioita ei ole kirjoitettu muis
tiin ja  ne ovat unohtuneet tai sitten on lah
joitettu muun kuin aivan lähisukulaisen ai
neistoa.

Työväenmuseo Werstas ottaa edelleen vas
taan vuoden 1918 tapahtumiin liittyvää mate
riaalia. Yhteydenotot: kokoelmapäällikkö Tee
mu Ahola, puh. (03) 253 8864 (v. 2008 lop
puun asti Marita Viinamäki)

Veturimiehiä ja puutyöväkeä 
We rstaalla
Työväenmuseo Werstaan erikoisnäyttelyissä 
vuoden 2008 lopulla ja  vuoden 2009 aikana 
tutuiksi tulevat muun muassa veturimiehet, 
puualan ammattilaiset sekä urheileva työväki. 
Suomen rautatiemuseon kanssa yhteistyössä 
suunniteltu Veturimiesten matkassa -näyttely 
esittelee värikkäästi veturimiesten työtä. 
Näyttely tarjoaa junien ystäville katsottavaa, 
sillä esillä on veturien pienoismalleja ja  pie
noisrautatie. Näyttely on Werstaalla 13.9.2008
11.1.2009.

Helmikuussa 2009 Werstaalla avautuu 
puolestaan puutyöväen ammattikunnasta, työstä

ja  Puuliiton vaiheista kertova näyttely. Se to
teutetaan yhteistyössä Puuliiton ja  Suomen 
Metsämuseo Luston kanssa. Samanaikaisesti 
näyttelyprojektin kanssa on kokoelmapuolel- 
la käynnissä Puuliiton lippujen konservointi 
liiton tukemana. Näyttely on esillä 17.2.
21.11.2009.

Tampereella kesäkuun alussa ensi vuonna 
pidettävä TUL:n 11. liittojuhla näkyy myös 
Werstaalla. Kesä-elokuun aikana esillä on 
Työväen Urheiluliiton 90-vuotista taivalta juh
listava näyttely, joka laittaa myös museokä- 
vijät liikkumaan.
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Museo rähmällään
Työväenmuseo Werstas on rähmällään aina 
ensi vuoden syyskuulle saakka, kun museos
sa on esillä näyttely suomettuneesta Suomes
ta. Huhtikuussa avautunut näyttely kertoo 
Suomen kylmän sodan aikaisista idänsuhteis
ta tavallisen ihmisen näkökulmasta. Näytte
lyssä voi vierailla suomettuneessa kodissa ja 
suomettuneella huoltoasemalla. Saunakin näyt
telyssä on, mutta löylyt on varattu presidentti 
Urho Kekkoselle ja  Neuvostoliiton pääminis
teri Aleksei Kosyginille.

Suomettuminen kiertyi Ystävyys-, Yhteis
työ- ja  Avunantosopimuksen ympärille. Sen 
solmimisesta tuli keväällä kuluneeksi 60 vuot
ta. Suomettumisesta alettiin puhua 1960-lu- 
vulla Länsi-Saksassa, jossa Suomen alisteista 
suhdetta mahtavaan Neuvostoliittoon kritisoi

tiin. Maailma on muuttunut, mutta suomettu
misen ajan suhteet ja  tekemiset ovat edelleen 
suuren mielenkiinnon kohteina.

Näyttelyn katsomisen jälkeen kävijöille 
on annettu mahdollisuus tuoda esiin näytte
lyn herättämiä ajatuksia. Muun muassa tällai
sia ajatuksia kommenttitaululle on kirjoitettu:

Suomettuminen oli silmien sulkemista to
talitarismilta lähiympäristössä. Siitä on aika 
puhua.

Kannatti suomettua, kun vertaa elintasoa 
nykyään ja  ennen suomettumista.

Miten tämä päivä tuomitaan 30 vuoden 
kuluttua?

Näyttely Suomettunut Suomi Werstaalla 
29.4.2008-6.9.2009

Werstaan Suomettunut Suomi -näyttelyn avasi 28.4.2008 kansanedustaja Heidi Hautala. 
Kuva: Emilia Heikkilä. Työväenmuseo Werstas.
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LENIN-MUSEO

Lenin-museossa tutkittua:

Venäjän vallankumous 
ja Suomen sisällissota
Ensimmäisen maailmansodan eurooppalai
sessa palapelissä Suomen kohtaloon vaikutti
vat välittömästi Venäjän tapahtumat. Venäjän 
keisarivallan suojeleva käsi oli tukenut Suo
men porvarillista yhteiskuntaa. Suomen kapi
talistit hyötyivät Venäjän markkinoista ja  ve
näläisten läsnäolosta Suomessa.

Ensimmäisen maailmansodan katastrofi 
suisti Suomen raiteiltaan. Suomi julistettiin 
sotatilaan. Sen varjolla Venäjä lisäsi merkit
tävästi määräysvaltaansa Suomessa. Kansa
laisten poliittisia oikeuksia kavennettiin. Ve
näjän vallankumoukselliset tapahtumat tuotti
vat valtaoikeudellisia ongelmia. Sosialide- 
mokraattisenemmistöisen eduskunnan hajot
taminen ja  myöhemmän eduskuntatyön saa
mattomuus vei työväeltä luottamuksen parla
mentaariseen toimintaan.

Amerikkalainen lehtimies John Reed ky
seli lokakuun vallankumouksen aattona Trots
kilta bolshevikkien päämääriä. Trotski vastasi 
tarkoituksena olevan eteneminen kohti Eu
roopan liittotasavaltaa. "Eurooppa uudelleen 
muovattuna, ei suinkaan diplomaattien toi
mesta, vaan proletariaatin... Euroopan liitto
tasavalta -  Euroopan Yhdysvallat -  siinä 
meillä on päämäärä.. .Talouselämän kehitys 
vaatii kansallisten rajojen poistamista.” (John 
Reed: Kymmenen päivää jotka järisyttivät 
maailmaa, s. 67).

Lenin ja bolshevikit elättivät vuodenvaih
teessa 1917-1918 toiveita pikaisesta maail
manvallankumouksesta. Silloin maailman so
sialistisen neuvostotasavallan johtoon asettui
sivat edistyneimmät maat: Saksa, Britannia, 
Ranska... Venäjä jäisi sosialistisessa mieles

sä jälkijoukoksi. Tällainen oli maailmankat
somus bolshevikeilla, kun Leninin johtama 
bolshevikkihallitus tunnusti Suomen itsenäi
syyden joulukuun viimeisenä päivänä vuonna 
1917. Neuvostoliittoa ei vielä tuolloin ollut. 
Saksasta kaavailtiin sosialistisen maailman
järjestelmän veturia.

Lenin totesi, että olisi virheellistä olla ot
tamatta huomioon sitä, että proletaarisen val
lankumouksen voitettua vaikkapa yhdessäkin 
kehittyneimmistä maista todennäköisesti ta
pahtuu jyrkkä käänne, nimittäin Venäjä muut
tuu kohta sen jälkeen mallimaasta taas jäl
keenjääneeksi ("neuvostollisessa” ja  sosialis
tisessa mielessä jälkeenjääneeksi) maaksi. 
(Lenin: Teokset osa 31, s.5).

Vallankumoukselliselle Pietarille ja  Venä
jälle oli luonnollisesti ensiarvoisen tärkeää, 
ettei sitä uhattaisi Suomen taholta.

Bolshevikit pyrkivät auttamaan Suomen 
vallankumousta mahdollisuuksiensa mukaan. 
Helmikuun 18. päivänä 1918 Lenin totesi: 
"Olemme tehneet voitavamme, auttaneet Suo
men vallankumousta, mutta nyt emme voi.” 
(Lenin, 26, 509).

Leo Trotski kirjoitti "Siluety: Polititsheskie 
portrety” -kirjassaan (s. 76-77):

"En muista, minä hetkenä saatiin tieto 
saksalaisten joukkojen maihinnoususta Suo
meen ja  alkaneesta suomalaisten työläisten 
murskaamisesta. Muistan, kuinka törmäsin 
Vladimir Iljitshiin käytävällä hänen työhuo
neensa lähellä. Hän oli poikkeuksellisen kiih
tynyt. En ollut nähnyt häntä sellaisena kos
kaan, en aiemmin enkä myöhemmin.

-  Kyllä, -  hän sanoi, -  ilmeisesti täytyy
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taistella, vaikka ei olekaan mitään millä tais
tella. Mutta muuta ei tällä kertaa ilmeisesti 
voi tehdä...

Tällainen oli Leninin ensireaktio sähkee
seen Suomen vallankumouksen kukistami
sesta. Mutta jo  10-15 minuutin päästä, kun 
menin hänen luokseen, hän sanoi:

-  Ei, ei saa muuttaa politiikkaa. Meidän 
väliintulomme ei pelastaisi vallankumouksel
lista Suomea, vaan luultavimmin tuhoaisi mei

dät. Kaikella millä voimme autamme suoma
laisia työläisiä, mutta emme luovu rauhan lin
jasta. En tiedä, auttaako se meidät nyt. Mutta 
se on joka tapauksessa ainoa tie, jota kautta 
pelastus on vielä mahdollinen.

Ja pelastus todellakin tuli tätä tietä.”

Aimo Minkkinen
johtaja, Lenin-museo

www.turva.fi

Turvan
mekin

ansaitsemme.

Kysy lisää 
numerosta 
01019 5110

Eläm ä voi tuoda ihm isen 
eteen pieniä, suuria tai 
keskikokoisia asioita.
Yhtä kaikki, kun vakuutus 
on oikean kokoinen, sitä 
tietää olevansa Turvassa.

turva
V a ku u tu ks ia  m itto je n  m u kaa n .

p a u

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry 
John Stenbergin ranta 6,00530 Helsinki 
Puh: (09) 613 116, Fax (09) 6131 1750 
www.pau.fi
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TAPAHTUMIA

Bygga 100
Suomalaisen työväenliikkeen maamerkki, Hel
singin työväentalo, Paasitorni eli Bygga on 
satavuotias. Arkkitehti Karl Lindahlin (1874— 
1930) suunnitteleman graniittilinnan raken
nutti ja  omistaa Helsingin työväenyhdistys, 
jonka toiminta alkoi 1884. Oikeastaan sata
vuotias on talon ensimmäinen, Säästöpankin- 
rannan puoleinen osa, joka valmistui 1908. 
Siihen suoraan liittyvä toinen osa valmistui 
1925 ja  kolmas osa vasta 1955.

Seinäpintojen karhea luonnonkivi antaa 
talon vanhemmille osille aivan erityisen il
meen. Graniittiharkot on louhittu tontilla ol
leesta kalliosta. Graniitin ohella työväentalon 
ulkoiseen ilmeeseen kuuluu niukahko, kan
sallisromanttista myöhäisjugendia edustava 
koristelu.

Työväentalon rakennushanke oli niin mit
tava, ettei sitä voitu toteuttaa talkootyönä. 
Työssä oli eri alojen ammattimiehiä ja  -naisia 
sekä erityisen vaativissa yksityiskohdissa tek
niset ratkaisut tuntevia rakennusalan yrityksiä.

Taikoi takin oli paljon esimerkiksi erilai
sissa huveissa varojen hankkimiseksi. Lainaa 
tarvittiin kuitenkin paljon.

Arkkitehdin kynänjälkeä näkyy ulko-ovel- 
ta alkaen. Aulasta avautuu monumentaalinen 
näkymä ylös avaraan portaikkoon. Porraskai
teet, pilarien yläosat, osin kattorakenteet ja 
varsinkin juhlasalin valtavat holvikaaret ja  sei- 
näpalkkien koristeet heijastavat jugend-tyy
liä. Erityinen yksityiskohta on porraskäytä
vän seiniä kiertävä kuuden kerroksen korkui
nen friisi, joka koostuu työkaluaiheisista piir
roksista.

Työväentalo alkoi valmistua loppukesällä 
1908. Ammattiliitot ja  -osastot ryhtyivät elo
kuussa muuttamaan huoneisiinsa. Alakerran 
ravintola Juttutupa avasi ovensa syyskuussa, 
ja  talon vihkiäisjuhlia vietettiin lokakuussa.

Tero Tuomisto
tutkija, Helsinki

Helsingin työväentalo juhlavalaistuksessa. Kuva: Juha Nenonen.
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Tutkimustietoa ja muistoja 
Santahaminan vankileiristä
Päivälleen 90 vuotta Santahaminan vankilei
rin perustamisesta järjestettiin saarella huhti
kuun 13. päivänä 2008 leiriä ja  laajemminkin 
sisällissodan helsinkiläisiä loppuvaiheita kos
kenut seminaari ja muistotapahtuma.

Santahaminan yli 12 000 hengen suurui
nen punavankileiri oli niitä sisällissodan jäl
keisiä pahoja paikkoja, joista on paljon synk
kiä kertomuksia. Siellä menetti henkensä ai
nakin 1500 vangittua punaista. Maanpuolus

tuskorkeakoulun auditoriossa pidetyn semi
naarin esitelmistä kävi ilmi, että paljon on 
edelleenkin jäänyt hämärän peittoon, ja  tutki
muksen jatkaminen on tarpeen.

Seminaarin avasi Helsingin kaupungin
valtuuston puheenjohtaja Rakel Hiltunen. Tut
kija Jouni Eerola kertoi Helsingin valtausta 
seuranneista tapahtumista ja  vankileirien muo
dostamisesta huhtikuun loppupuolelta 1918 al
kaen. Jo tähän mennessä kertyneet uudet tie

Vuoden 1918 Punavankileirien muistot -tapahtuman järjestäjät laskivat 13.4.2008 seppeleen 
Santahaminan punakaartilaisten muistomerkille. Vas. Leo Partanen (Demokraattinen Sivistys
liitto), Esa Lahtinen (Työväen Arkisto), Pirjo Kaihovaara (Kansan Arkisto) sekä Jarmo Niemi
nen (Santahaminaseura). Kuva: Kirsti Lumiala. Työväenliikkeen kirjasto.
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dot ovat tarkentaneet tapahtumien kulkua, 
vankileirien hallinnon yksityiskohtia sekä uh
rien määriä ja  nimiä. Vanhaa Helsinkiä esitte
levät karttapiirrokset havainnollistivat ku
vausta.

Tutkija Aapo Roseliuksen aiheena olivat 
vuoteen 1918 liittyvät muistot ja  muistomerkit 
Helsingissä; aihepiiriä ei ole juuri tutkittu. So
dan voittaneelle osapuolelle tarjoutui pitkään 
melkeinpä yksinoikeus julkisiin muisteluihin 
ja  muistomerkkeihin. Hävinneille punaisille 
tuli tähän enemmän mahdollisuuksia talviso
dan ja  varsinaisesti vasta jatkosodan jälkeen.

Tietokirjailija Tuulikki Pekkalaisen esitys 
pohjautui hänen ja  dokumentaristi Seppo Rus- 
taniuksen kokoamaan kirjaan vuoden 1918 
punavankileireistä. Esitelmässä korostuivat 
vankileirien inhimillisesti järkyttävät piirteet, 
erityisesti lasten, nuorten ja  naisten kohtalot.

Seminaarin puheenjohtajana toimi Santa- 
haminaseuran puheenjohtaja, everstiluutnant
ti Jarmo Nieminen. Hän kuvasi havainnolli
sesti sotatoimia, joiden tuloksena saksalainen 
Itämeren divisioona valtasi huhtikuussa 1918 
Helsingin. Pitkälti yli 200 kuulijaa seurasi esi
telmiä erittäin tiiviisti. Alustajille esitettiin mo
nia kysymyksiä ja  kommentteja ennen kahvi
taukoa ja  maastoon siirtymistä.

Sää oli karu ja  kolea, kuten yhdeksän vuo
sikymmentä sitten. Tuulenpuuskat repivät ka
sarmialuetta kierrettäessä päällysvaatteita ja  
sateenvarjoja. Sään ankaruus yhdistettynä se
minaarin sisältöön veti mielet vakaviksi.

Ryhmien opastetut kierrokset päätyivät 
kaikki samaan aikaan punaisten uhrien hauta
muistomerkille. Järjestäjien puolesta jätetyn 
yhteisen kukkalaitteen lisäksi laskivat kukka- 
tervehdyksensä eräät muutkin järjestöt sekä 
yksityishenkilöt.

Seminaarin järjestivät Santahaminaseura, 
Työväen Arkisto, Kansan Arkisto ja  Demok
raattinen Sivistysliitto. Seminaaritapahtumaa 
tukivat lisäksi osaltaan järjestelyjen, tilojen ja  
kuljetusten muodossa puolustusvoimat sekä 
Helsingin kaupunki, joka kustansi osallistujille 
sotilaskotisisarten tarjoilemat munkkikahvit.

Tero Tuomisto
tutkija, Helsinki

Uskottava se on.
Uutispäivä Demari
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Suomenlinnassa hiljennyttiin 
90-vuotismuistotilaisuudessa

Sveaborgin linnoitussaarelle eli Suomenlin
naan avattiin vankileiri pian Helsingin pu
naisten antauduttua loppukeväällä 1918. Siitä 
muodostui 10 000 vangillaan kolmanneksi suu
rin leiri Tammisaaren ja  Hämeenlinnan jäl
keen. Henkensä menettäneiden määräkin oli 
valtava, yli 1500.

Suomenlinnan hoitokunta järjesti saarella 
vankileirin muistotapahtuman syyskuun alus
sa. Seppeleenlaskutilaisuus pidettiin taiteilija 
Marja Kanervon suunnitteleman muistomer
kin, luontoa hyödyntävän ympäristötaideteok
sen äärellä.

Oli lämmin kesäsää, ja  kevyt tuuli suhisi 
lehvistössä. Mereltä kuului alusten moottori- 
ääniä. Leppeät suvitunnelmat olivat ristirii
dassa saareen liittyvien ja  tapahtuman pu

heissa esiin nousseiden synkän väkivaltaisten 
muistojen ja  myös Kaartin soittokunnan pu
hallinkvartetin surumielisten sävelten kanssa.

Arkkipiispa Jukka Paarman mukaan yh
deksän vuosikymmentä sitten "ihmisten hy
vän elämän perusaineksiin kuuluvat hyvät 
voimat, pyrkimys vapauteen ja  halu oikeu
denmukaisuuteen, tarkoitus päästä sorron ja  
painostuksen alta vapaaksi ja  pyrkimys pääs
tä kokemaan osallisuutta oman yhteiskunnan 
asioissa ja  elämässä, kääntyivät tuhoaviksi ja 
runteleviksi voimiksi”. Hänestä on ollut hy
väksi, että sisällissotaan johtaneita tekijöitä ja  
sodan kauheuksia on viime aikoina käsitelty, 
sillä siten voidaan puhdistaa ilmaa, hoitaa ki
peitä haavoja ja  selvittää välejä menneisyy
den kanssa.

Suomenlinnan sotavankileirin 90-vuotismuistotilaisuuspidettiin 5.9.2008 Suomenlin
nassa. Puhumassa Erkki Tuomioja. Kuva: Kirsti Lumiala. Työväenliikkeen kirjasto.
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Paarma piti myös tärkeänä sitä, että havai
taan ja  tunnustetaan virheet, joita tehtiin so
taan johtaneissa vaiheissa, sodan kuluessa ja 
sen jälkeen. Niistä on syytä ottaa oppia. 'T ä 
mänkin päivän maailmassa sosiaalinen, po
liittinen ja  taloudellinen epäoikeudenmukai
suus muodostaa sen maaperän, jossa tyyty
mättömyys kasvaa katkeruudeksi, vihaksi ja  
joskus sodaksi ja  terrorismiksi asti”, arkki
piispa kiteytti.

Oikeusministeri Tuija Brax sanoi sisällis
sodan muiston vetävän mielen mustaksi. Suo
menlinnassa pahaa tekivät valkoiset voittajat, 
mutta muualla pahaa olivat tehneet punaiset. 
Hänen mukaansa 90 vuotta sitten myös oike
usvaltio romahti: "Vankeja tapettiin ilman 
oikeudenkäyntejä. Oikeudenkäynnit olivat usein 
kyseenalaisia, vankien kohtelu ala-arvoista ja 
vankileirin todellisuudesta vaiettiin tai suora
naisesti valehdeltiin, jopa eduskunnalle.” Brax 
totesi Suomen tänään puolustavan oikeus
valtiota siltäkin varalta, että “vastakkainasette
lu, erileirisyys, muukalais- tai muu viha nos
taisi päätään”. Hän painotti Suomen toimivan

myös kansainvälisesti ihmisoikeuksien puolesta.
Omaisten puheenvuoron käytti kansanedus

taja Erkki Tuomioja. Hän sanoi, että vanki
leirille joutui hyvin erilaista väkeä: jotkut oli
vat tehneet rikoksia, jotkut uskoivat uuden 
yhteiskunnan rakentamisen edellyttävän van
han alas lyömistä, monet kulkivat joukon mu
kana, vaikka eivät itsekään uskoneet aseel
liseen vallanottoyritykseen tai sen oikeutuk
seen. Leirille päätyi niitäkin, jotka olivat 
aseellista yritystä vastustaneet.

Hänen mukaansa Suomessa ei ole "aihetta 
syyllisten etsimiseen tai tuomitsemiseen, ei 
liioin keinotekoisiin anteeksipyyntöihin ja  
anteeksiantoihin”. Tarvitsemme "oikeata tie
toa tapahtumista ja  tämän tiedon tunnetuksi 
tekemistä”. Tuomiojakin viittasi ihmisoi
keuksien vaalimisen kansainvälisiin ulottu
vuuksiin. Hänen mukaansa meidän on sitou
duttava toimimaan niin, etteivät vastaavanlai
set tapahtumat toistu missään päin maailmaa.

Tero Tuomisto
tutkija

T e *  .  .  i i  |  e  • e • • e

aytta elamaa 
-  hyvässä seurassa
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Myynnissä olevat perinnelaitosten julkaisut

Työväenliikkeen kirjasto:

-Työväen historian ja  perinteen tutkimuk
sen seuran julkaisut
-  Lenin-museon t-paitoja: Lenin, Che Gue
vara, Marx ja  CCCP.
Yhteistyötahojen julkaisuja, mm.
-  Taistojen tiellä -karaoke DVD. Työväen 
Musiikkitapahtuma ry 2006. 25 €
-  Jäähyväiset aseille -karaoke DVD. Työ
väen musiikkitapahtuma ry 2007. 25 €
-  Ilmaiseksi: Työväen bibliografiat 1-4 ja  
Osuustoiminta-kokoelmaluettelo

Kirjastossa on divarihylly!

Työväenmuseo Werstas:

-  Elämää arkistossa. Kansan Arkisto 60 
vuotta. Yhteiskunnallinen arkistosäätiö 
2005, 160 s. 10 €
-  Kääminen, Pekka: Tampereen voimateki
jä: Tampereen sosialidemokraattisen kun
nallisjärjestön historia 1906-2006. Wers- 
tas 2006, 236 s. 20 €
-  Muistoja Finlaysonilta. Toim. Kristiina 
Kestinen. Työväenmuseo Werstaan julkai
suja 2008:1. Tampere 2008.
-  Suomi, sisu ja  sosiaaliturva. Toim. Kalle 
Kallio, Tuuli Kataja, Juha Pantzar ja  Riitta 
Särkelä. -  Työväenmuseo Werstaan julkai
suja 2007:1, 33 s. 3 €
-  Työväen laulukirja. 18 €
-  Työväen historian ja  perinteen tutkimuk
sen seuran julkaisuja
-  Ilmaiseksi jaossa: Vauhtipyörä 2009. Työ
väenmuseo Werstaan asiakaslehti. Työväen
museo Werstaan julkaisuja 2008:2.

Työväenmuseo Werstaalla myynnissä lisäk
si mm. 1918-aiheista kirjallisuutta, Väinö 
Linnan teoksia sekä Veturimiesten matkas
sa -näyttelyyn liittyen junista ja  veturimie- 
histä kertovaa kirjallisuutta.

Muistitietokirj at:

-A atteet ja  vaatteet. Toim. M. Hako, H.

Huhtanen, M. Nieminen, 1964, 255 s. 10 
euroa.
-  Jako Kahteen. Työmiehen 20-luku.
Toim. M. Hako, H. Huhtanen, M. Niemi
nen, 1975, 353 s. 60 euroa.
-  Kotirintaman kahdet kasvot: sota-ajan 
muistelmia. Toim. M. Hako, H. Huhta
nen, 1985, 255 s. 10 euroa.
-  Lapuan laki vai kansanvalta? Toim. M. 
Hako, H. Huhtanen, 1981, 322 s. 10 euroa.

Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö:

-  Elämää arkistossa. 2005, 160 s. 5 euroa.
-  60-luku seminaarien aineistot 20.3.1993 
ja  17.4.1993 pidetyistä seminaareista Kir
jan talolla Helsingissä. 1994, 60 s. 5 eu
roa.

Työväen historian ja perinteen tut
kimuksen seura:

Väki voimakas -sarja (vuosikirjat 1-6 on 
myyty loppuun)

7. Työ ja  työttömyys. Toim. Raimo Parik
ka. Helsinki 1994, 368 s. 8,40 euroa.
8. Äänekäs kansa. Toim. Pauli Kettunen, 
Raimo Parikka ja  Anu Suoranta. Helsinki 
1996, 152 s. 8,45 euroa.
9. Talonpoikainen sosialisti. Santeri Mäke
lä poliittisena toimijana ja  kirjailijana. 
Toim. Tauno Saarela. Helsinki 1997, 139 
s. 8,40 euroa.
10. Työväestöjä kansakunta. Toim. Rai
mo Parikka. Helsinki 1997, 281 s. 8,40 eu
roa.
11. Aave vai haave. Toim. Tauno Saarela, 
Joni Krekola, Raimo Parikka ja  Anu Suo
ranta. Saarijärvi 1998, 364 s. 13,45 euroa.
12. Koti kaupungin laidalla. Työväestön 
asumisen pitkä linja. Toim. Elina Katai
nen, Anu Suoranta, Kari Teräs ja  Johanna 
Valenius. Saarijärvi 1999, 204 s. 13,45 eu
roa.
13. Naurava työläinen -  naurettava työläi
nen. Näkökulmia työväen huumoriin. 
Toim. Joni Krekola, Kirsti Salmi-Niklan
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der ja  Johanna Valenius. Saarijärvi 2000, 
220 s. 13,45 euroa.
14. Ammattia oppimassa. Toim. Anu-Han- 
na Anttila ja  Anu Suoranta. Vantaa 2001, 
289 s. 15 euroa.
15. Työväki ja  tunteet. Toim. Elina Katai
nen ja  Pirkko Kotila. Saarijärvi 2002, 294 
s. 20 euroa.
16. Työväen verkostot. Toim. Sakari Saarit
sa & Kari Teräs. Vaasa 2003, 265 s. 20 eu
roa.
17. Ruumiita ja  mustelmia. Näkökulmia vä
kivallan historiaan. Toim. Ulla Aatsinki ja  
Johanna Valenius. Saarijärvi 2005. 217 s.
20 euroa.
18. Työväestön rajat. Toim. Matti Hannikai
nen. Saarijärvi 2005, 216 s. 20 euroa.
19. Kansalaisvaikuttaminen ajassa. Toim. 
Inkeri Ahvenisto ja  Kirsi Mäki. Helsinki 
2006, 300 s. 20 euroa.
20. Pärjäämisen ajat -  horjuvat työt. Toim. 
Anu-Hanna Anttila ja  Anu Suoranta. Hel
sinki 2007, 235 s. 20 euroa.
21. Työväki lähtee -  mihin suuntaa tutki
mus? Toim. Matti Hannikainen ja  Pia Lohi
koski. Helsinki 2008, 228 s.

Papers on Labour History

-  Arbetarklassen i samhällets vardag. Tred- 
je  nordiska arbetarkulturseminariet i Tam
merfors, Finland 4.-6. september 1989, 
red. Katia Bäsk, Antti Metsänkylä och Ka
tarina Koskiranta. Jyväskylä 1991, 405 s. 
2,52 euroa.
-  Arbete och nordisk samhällsmodell. Tex- 
ter frdn den fjärde nordiska konferensen 
för historiska arbetslivsforskning, Helsing
fors och Kiljava den 16-19 september 
1993, red. Pauli Kettunen och Tapio Rissa
nen. Tammerfors 1995, 405 s. 13,46 euroa.
-  Meeting Local Challenges. Mapping In
dustrial Identities. Eds. Sakari Hänninen, 
Kirsti Salmi-Niklander and Tiina Valpola. 
Helsinki 1999, 143 p. 13,46 euroa.
-  Lokalt och intemationellt. Dimensioner
i den nordiska arbetarrörelsen och arbetar- 
kulturen. Red. Pauli Kettunen. Saarijärvi 
2002, 393 s. 20 euroa.

Julkaisuja myynnissä Tiedekirjassa, Kirk
kokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635

177 Faksi: (09) 635 017, s-posti: tiedekir
ja®  tsv.fi
Lisätietoja seuran julkaisuista myös: 
www.helsinki.fi/jarj/thpts

Lenin-museo:

-  Kiuru, Sakari: Aatteen mies V.O. Veilah- 
ti arjen maailmassa
Helsinki 1998. 205 s. Sidottu 11 €
-  Hyvönen, Antti: Kokemuksia maanalai
suuden tieltä.
Tampere 1973. 160 s. Sid. 3 €
-  Kivi, Jaakko: Yössä maan alla.
Tampere 1975. 158 s. Sid. 3 €
-  SKP:n asiakirjoja vuosilta 1944—48.
Pori 1974. 206 s. Nid. 2,50€
-  Gramsci, Antonio: Työväenluokan yhte
näisyys.
Moskova 1976. 343 s. Nid.3 €
-  Dutt, R. Palme: Internationaali.
Tampere 1973. Sid. 454 s. 3 €
-  Henri, Ernst: Pikapiirtoja aikamme his
toriasta. Moskova 1979. 456 s. Sid. 3 €
-  Kinnunen, Kaisa ja  Minkkinen, Aimo: 
Suomi-Neuvostoliitto-Seuran historia. Jy
väskylä 1998. 509 s. Sid. 10 €
-  Kan, Aleksandr: Skandinavian maiden 
historia. Moskova 1983. 408 s. Sid. 3 €
-  Kuusinen, O.W.: Asian periaatteellinen 
puoli. Helsinki 1981. 503 s. Sid. 5 €
-  Oittinen, Vesa (toim.): Marx ja  Venäjä. 
Vaajakoski 2006. 208 s. Nid. 17 €
-  Seppovaara, Juhani: Amurin työläis
museokortteli. Saarijärvi 2000. Sid. 25 €
-  Suuri valikoima Marxin, Engelsin ja  Le
ninin sekä neuvostotutkijoiden teoksia 
edullisilla hinnoilla.

143

http://www.helsinki.fi/jarj/thpts


TYÖVÄENTUTKIMUS 2008

Työväen Arkisto, Ammattiyhdistys- 
arkisto ja Työväenliikkeen kirjasto 
muuttavat uusiin tiloihin 
syksyllä 2009

Helsingin Työväenyhdistys piti kesällä 2005 sä, mutta tarkempi selvitys osoitti, ettei se ol- 
tiedotustilaisuuden, jossa se ilmoitti että Paa- lut mahdollista. Seuraavaksi etsittiin tiloja 
sivuorenkadulle rakennetaan hotelli. Raken- Helsingin Työväenyhdistyksen tiloista Stu- 
nus, jossa sekä Työväen Arkisto että Työvä- renkadulta, mutta varsin pian kävi ilmi, ettei 
enliikkeen kirjasto sijaitsevat, tullaan osittain siellä olevia tiloja voitu muuttaa arkistoti- 
purkamaan tulevan hotellin alta. Aluksi oli loiksi.
tarkoitus, että arkisto ja  kirjasto voisivat si- Tästä alkoi lähes kaksi ja  puoli vuotta 
joittua toisiin tiloihin nykyisessä kiinteistös- kestänyt prosessi uusien tilojen löytämiseksi.

Työryhmä hymyilee vihdoin helpottuneena, koska uusi tila on löytynyt Sörnäisten rantatieltä. 
Vasemmalta: Tero Tuomisto, Työväenperinne ry, Tuire Kujala, ISS Proko Oy, Liisa Munster- 
hjelm, OPM, Marja Pohjola, Kansallisarkisto, Anne Luoto-Halvari, OPM sekä Esa Lahtinen, 
Työväen Arkisto. Kuva: Kirsti Lumiala. Työväenliikkeen kirjasto.
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Tänä aikana käytiin läpi kaksikymmentä eri 
kohdetta, jotka kaatuivat yksi toisensa jäl
keen. Valtiovalta asetti uusille tiloille tiukat 
kriteerit. Piti saada arkistokelpoista tilaa mah
dollisimman halvalla eikä uudisrakennus voi
nut tulla kyseeseen. Helsingin keskustasta on 
aika vaikeata löytää tilaa em. kriteereillä. 
Suurimmaksi ongelmaksi nousi ennen muuta 
se, ettei löytynyt sellaisia tiloja joiden lattiat 
olisivat olleet riittävän kantavat kestämään 
painavia siirtohyllyjä. Arkistotilaohjeiden mu
kaisesti lattioiden täytyy kestää 1200 kilon 
kuorma neliötä kohden. Normaalissa toimis
torakennuksessa kantavuus on yleensä 200
300 kilon luokkaa. Myös paloluokitukselle ja 
ilmastoinnille on asetettu kovat vaatimukset.

Kun uusia tiloja ei sitkeästä työstä huoli
matta löydetty, niin opetusministeriöltä saa
tiin määräraha konsultin palkkaamista varten. 
Asiantuntijoiden perusteellisen työn tulokse

na uudet tilat vihdoin löydettiin. Tiukalle se 
otti, sillä käteen ei jäänyt kuin yksi toteutta
miskelpoinen vaihtoehto Sörnäisten ranta
tieltä. Kaikki kivet tulivat käännetyiksi.

Työväen Arkistolla on nykyisissä tilois
saan yhteinen varasto Ammattiyhdistysarkis- 
ton kanssa. Varsin varhaisessa vaiheessa to
dettiin, että olisi järkevää fuusioida nämä 
kaksi arkistoa yhdeksi laitokseksi muuton jäl
keen. Tämä fuusio toteutetaan vuoden 2009 
lopussa kun muutto on ohi.

Sörnäisten rantatien kiinteistö tullaan sa
neeraamaan täydellisesti ennen muuttoa. Uu
det tilat ovat neliömetrimäärältään hieman pie
nemmät kuin nykyiset tilat, mutta siellä pysy
tään käyttämään lattiapinta-alaa huomattavas
ti tehokkaammin hyväksi. Kirjasto tulee si
joittumaan katutasoon ja  arkisto toiseen ja 
kolmanteen kerrokseen. Uusissa tiloissa lo
gistiikka toimii paljon paremmin kuin nykyi-

Kirsti Lumiala Työväenliikkeen kirjastosta ja  Esa Lahtinen Työväen Arkistosta tutkivat raken
nuspiirustuksia Sörnäisten rantatie 25:ssä. Kuva: Petri Tanskanen. Työväen Arkisto.
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sissä sokkeloisissa tiloissa. Koska lattiat ovat mutta siitä hyötyvät ennen muuta käyttäjät eli
vahvat ja  huoneet korkeita, niin hyllykapa- tutkijat.
siteettia pystytään lisäämään runsaalla koi- Muuton ajankohta on vielä avoin, mutta
manneksella nykyisestä. Arkisto saa tarvitse- todennäköinen muuttoajankohta on syksyllä
mansa kasvuvaran ja  lisäksi voidaan tarjota 2009. Jos kaikki osatekijät loksahtavat koh-
hyllytilaa myös muille arkistoille. dalleen, niin uusien tilojen vihkiäiset ja  Työ-

On myös erittäin todennäköistä, että sa- väen Arkiston 100-vuotisjuhlat voidaan pitää
maan rakennukseen tulee sijoittumaan Kan- samanaikaisesti ensi syksynä,
sallinen audiovisuaalinen arkisto KAVA.
Koska talo täyttyy arkistoista ja  kirjastosta, Esa Lahtinen
niin sen myötä voidaan löytää runsaasti johtaja, Työväen Arkisto
synergiaetuja. Etua saadaan laitosten kesken,

Työväen Arkiston ja  Työväenliikkeen kirjaston henkilökunnat tutustumassa uusiin toimitiloihin 
Sörnäisten rantatie 25:ssä. Kuva: Kirsti Lumiala. Työväenliikkeen kirjasto.
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Julkaisijatahojen yhteystiedot
Am m attiyhdistysarkisto
Hakaniemenranta 1,3. krs, 00530 Helsinki 
PL 157,00531 Helsinki 
Puh.020 774 0174,020 774 0173 
E-mail: pekka.kalliokoski@sak.fi 
http://www.sa k.fi/ay-a rkisto/
Avoinna talvi ti-pe 9.00-15.30 
kesä ti-pe 8.30-15.00

Kansan Arkisto
Vetehisenkuja 1,00530 Helsinki 
Puh. (09) 753 6972 tutkijapalvelu 
Puh. (09) 731 86010 kuva-arkisto 
E-mail: info@kansanarkisto.fi 
http://www.kansanarkisto.fi 
Avoinna ti-pe 9.00-16.00

Lenin-m useo
Hämeenpuisto 28,33200Tampere 
Puh. (03) 2768 100 
E-mail: Lenin@sci.fi 
http://www.lenin.fi/
Avoinna ma-pe 9.00-18.00 
la-su 11.00-16.00

Työväenliikkeen kirjasto
Paasivuorenkatu 5 B,2. krs,00530 Helsinki 
Puh. (09) 766 429 (päivystys), 765 428,
750 429,7011 255
E-mail: perinne@tyovaenperinne.fi
http://www.tyovaenperinne.fi/
Avoinna ti-pe 11.00-17.00 
kesällä 10.00-15.00

Työväen Arkisto
Paasivuorenkatu 5 B, 00530 Helsinki
Puh. (09) 7743 110
E-mail: info@tyark.fi
http://www.tyark.fi
Avoinna ma, ke, pe 10.00-16.00
ti, to 10.00-19.00

Työväen historian ja 
perinteen tutkim uksen seura ry
c/o Raimo Parikka 
PL 54 (Unioninkatu 37)
00014 Helsingin yliopisto
Puh. (09) 191 24590
E-mail: raimo.parikka@helsinki.fi

Työväen m uistitietotoim ikunta
Paasivuorenkatu 5 B, 00530 Helsinki 
Puh. (09) 7743 1170 
E-mail: risto.reuna@tyark.fi 
avoinna: ma-pe 10.00-16.00

Työväenm useo VVerstas
Väinö Linnan aukio8,33210Tampere 
Puh. (03) 2538 800 
E-mail: info.tyovaenmuseo.fi 
http://www.tyovaenmuseo.fi 
Avoinna toimisto ma-pe 8.30-15.45 
näyttelytilat ti-su 11.00-18.00

Työväenperinne ry
Paasivuorenkatu 5 B, 00530 Helsinki 
Puh. (09) 750 429
E-mail: kirsti.lumiala@tyovaenperinne.fi 
http://www.tyovaenperinne.fi/

Lähettäjä:
Työväenliikkeen kirjasto, Paasivuorenkatu 5 B, 00530 Helsinki

ISSN 0784-1272
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