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Tarkastelussa 1970-luku

Työväentutkimus 2006 on Kansan Arkiston 
teemanumero ja perustuu arkiston 60-vuo- 
tisjuhlaseminaariin ”1970-luku -  Myytit 
lyttyyn?”. Artikkeliosiossa lehti pureutuu 
tähän lähihistorian ehkä mielenkiintoisim
paan vuosikymmeneen, joka herättää yhä 
voimakkaita tunteita.

Pauli Kettunen luo 70-luvusta yleisku
vaa. Millainen oli tuo "kirkuvan harmaa 
vuosikymmen”, jota leimaa suomettuminen 
ja  hyvinvointivaltion kehittyminen? Taisto
laisuudesta muistetaan usein vain siniset 
paidat ja  joukkokokoukset. Heikki Mäki- 
Kulmala syventää näkökulmaa kommunisti- 
nuorisoon vamokap-teorian kautta. Pirjo 
Kaihovaara esittelee poliittisia rintamerkke

jä muoti-ilmiönä artikkelissaan "Merkit rin
taan ja bailaamaan”. Omia aikalaismuisto- 
jaan 70-luvulta esittävät Ulla-Leena Alppi, 
Joni Krekola ja Eeva Peltonen.

Toivon lehden artikkelien innostavan 
1970-luvulla toimineita muistelemaan ja tal
lentamaan aineistojaan arkistoihin ja muse
oihin. Lähelle on vaikea nähdä tarkasti. Jär- 
jestöarkistojen ohella 70-luvun tutkijat tar
vitsevat henkilöhistoriallista aineistoa.

Marita Jalkanen 
päätoimittaja

Helsingissä 13.6.2006

Viiden euron vapaaehtoinen tukimaksu ILMOITUS

Arvoisat lehtemme lukijat.
Työväentutkimus -lehti tehdään talkoovoimin. 
Lehden kustannukset pyritään kattamaan ilmoi
tustuloilla ja apurahalla. Lehden talous on erittäin 
tiukoilla. Siksi toimituskunta pyytääkin lukijoi
taan ystävällisesti maksamaan viiden euron tuki- 
maksun Työväenliikkeen kirjaston tai Työväen
perinne ry:n tilille Sampo 800015-490348 (tie
donantoon merkintä ‘Tukimaksu’).
Vuonna 2005 lehtemme tukemiseen osallistui sa
takunta tukijaa. Tukimaksulla varmistatte lehden 
ilmestymisen ensi vuonnakin.

Kiitokset yhteistyöstä!
TYÖVÄENTUTKIMUS
Toimituskunta
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Pauli Kettunen
professori

Kirkuvan harmaa vuosikymmen

On useita 1970-lukuja
Vuosikymmenet eivät ole luonnonvoimia ei
vätkä historian toimijoita. Ne ovat ihmisten 
tekoa. Muistamme Karl Marxin sanoneen, 
että ihmiset tekevät itse oman historiansa 
perinnöksi saamissaan olosuhteissa. Ajan
lasku kelloineen ja kalentereineen on ihmis
ten tekemä ja samalla myös peritty järjestys. 
Jäsennämme kokemuksiamme ja odotuksi- 
amme vuosikymmenten mukaan. ”1970- 
luku” on kokemusten tulkitsemiseksi tehty 
rakennelma. Aikanaan se oli odotusten ko
koelma: yhteiskunnallisessa suunnittelussa 
ja poliittisessa ohjelmatyössä tulevaisuutta 
ja tavoitteita määritettiin ja määritetään 
usein kalenterin aikamittojen mukaan.

1970-luku voi rakentua hyvin erilaisten 
kertomusten osana. Pituudeltaankin vuosi

kymmen voi vaihdella. Kalenterin orjuuden 
helpottamiseksi on tapana puhua pitkistä tai 
lyhyistä vuosikymmenistä tai vuosisadoista. 
1970-lukujakin voidaan luoda pitkiä ja ly
hyitä sen mukaan, mitä juonteita halutaan 
erityisesti seurata. Esimerkiksi niin sanotun 
reaalisosialismin romahduksen näkökul
masta pitkä 1970-luku voisi tarkoittaa vai
hetta Tshekkoslovakiasta 1968 Puolaan 
1980-luvun alussa. Oma mielekkyytensä 
maailmanmenon jäsentäjänä olisi myös 
ajanjaksolla, jossa alkukohtana olisi Poh
jois-Vietnamin ja Vietkongin tet-hyökkäys 
amerikkalaisia vastaan 1968 ja päätekohta- 
na Ronald Reaganin valinta Yhdysvaltain 
presidentiksi 1980 lähetystehtävänään län
nen vieminen voittoon kylmässä sodassa.

EEC.n vastainen YYA- 
sopimusta tukeva mie
lenosoitusmarssi Suolah
dessa vuonna 1973. 
Kuva: Kansan Arkisto.
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Vuosikymmenen merkitykset vaihtelevat 
sen mukaan, ajatellaanko sitä katkosten vai 
jatkuvuuksien kannalta. Maailmanlaajuis
ten ongelmien näkökulmasta 1970-luku voi 
näyttäytyä vuosikymmenenä, jolloin osoit
tautuivat todeksi 1960-luvun jälkipuolen 
varoitukset kasvun rajoista ja  näkemykset 
globaalista keskinäisriippuvuudesta. Toisen 
maailmansodan jälkeen luotu kansainväli
sen talouden järjestys, ns. Bretton Woods - 
järjestelmä, mureni 1970-luvun alussa. Sa
maan aikaan öljyntuottajamaiden toimeen
panemat öljyntuotannon rajoitukset ja öljyn- 
hinnan korotukset johtivat taloudelliseen 
kriisiin ja havahduttivat "ensimmäisen maa
ilman” rikkaatkin siihen, miten kestämättö
mälle pohjalle talouskasvu rakentui. Vuoden 
1973 öljykriisin tunnelmissa Mitä Missä 
Milloin -vuosikirja keskittyi Tiede ja tek
niikka -osastossaan maailman energiavaro
jen arviointiin ja  Liikenne -osaston artikkelit 
arvioivat puukaasua auton polttoaineena 
sekä höyryautoa. Samassa yhteydessä oli 
kuva Neuvostoliitossa suunnitellusta ydin- 
ilmalaivasta, joka kuljettaisi 1800 matkus
tajaa.

Vuonna 1974 YK:n yleiskokous hyväk
syi toiveikkaan julistuksen "uudesta kan
sainvälisen talouden järjestyksestä”. Pian se 
voitiin todeta jokseenkin voimattomaksi 
muuttamaan maailmaa, ja seuraavalla vuo
sikymmenellä kirjainyhdistelmä UKTJ vai
pui unholaan. 1970-luvun lopulla ihmisen ja 
ympäristön suhteet olivat joka tapauksessa 
aiempaa näkyvämmin poliittisessa päiväjär
jestyksessä. Vuoden 1962 Kuuban kriisistä 
lähtien ydinsodan uhka ja sitä säännellyt 
"kauhun tasapaino” olivat tuoneet vahvan 
maailmanlaajuisen ulottuvuuden tavallisten 
ihmisten arkeen ja tulevaisuuden ennakoin
teihin. Harrisburgissa Yhdysvalloissa ta
pahtui vuonna 1979 ydinvoimalaonnetto
muus. Ydinvoiman rauhanomainenkin käyt
tö tuli 1970-luvun lopulta uudella tavalla 
poliittiseksi, kiistanalaiseksi asiaksi.

Suomessakin alkoi nousta ns. uusia liik
keitä, joiden toimintatavat poikkesivat orga
nisaatiokeskeisistä, edustuksellisista, valti
oon suuntautuvista vanhoista liikkeistä. Pai

kalliset aktiot ja  julkisuuden hyväksikäyttö 
tulivat niissä etualalle. Forssan Koijärvellä 
lintujärven kuivatuksen vastustajat kahlitsi
vat itsensä vuonna 1979 kaivinkoneeseen ei
vätkä hätkähtäneet, vaikka poliisimies kysyi 
tunnetuimmalta mielenosoittajalta Ville 
Komsilta: "Tietääkö se Komsi, että tämä on 
laitonta toimintaa?”

Se 1970-luku, joka on vahvimmin iskos
tunut mieliin poliittis-kulttuurisena raken
nelmana, koostuu kuitenkin hieman toisen
laisista ilmiöistä. Helpoimmin mieleen juo
lahtavia 1970-luvun määrityksiä lienee tais
tolaisen opiskelijaliikkeen nousu ja tuho. 
Myös Kekkoseen ajatukset kääntyvät vai
vattomasti, kun 1970-luku mainitaan. Kek
kosen johtajuuden vahvistuminen ja hänen 
otteensa kirpoaminen on ilmeinen ajanjak
son määritys, esimerkiksi niin, että lähde
tään vuoden 1973 poikkeuslaista, jolla Kek
kosen kautta jatkettiin vaaleitta, ja  päädy
tään hänen eroonsa elokuussa 1981 ja Mau
no Koiviston valintaan seuraajaksi vuoden 
1982 alussa.

Ajanjaksojen, vuosikymmentenkin, mää
rittely riippuu näkökulmasta. Tällainen 
määritteleminen on osa kulloistakin nykyi
syyttä, niin kuin historiallinen tieto ylipää
tään on. 1970-luku määrittyy tätä nykyä toi
sin kuin joskus aiemmin. Se on osa vaihtele- 
via ja  muuttuvia kertomuksia. Voitaisiinko 
tunnistaa joitakin julkista keskustelua hallit
sevia Suomen kansallisen historian kerto
muksia, joista 1970-luku tätä nykyä saa 
päällimmäisen merkityksensä?

Suomettumisen ja hyvinvointi
valtion kertomukset
Julkisessa keskustelussa 1970-luku on mää
rittynyt ennen muita kahdesta suuresta ker
tomuksesta. Toisen teemana on suomettumi
nen, toisen taas hyvinvointivaltion kehitty
minen. Edellisessä 1970-luku piirtyy pysäh
tyneisyyden ja poliittisen moraalin rämetty- 
misen vuosikymmeneksi, jolloin suomalai
set päästivät Neuvostoliiton sekaantumaan 
Suomen asioihin enemmän kuin oli väittä-
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mätöntä. Jälkimmäisessä kertomuksessa 
taas 1970-luku kuvautuu hyvinvointivaltion 
rakentamisen huippukaudeksi, jolloin Suo
messakin kehkeytyi pohjoismainen malli: 
tasa-arvoperiaatteelle ja sosiaaliselle kansa
laisuudelle rakentuvat sosiaaliturvajäijes- 
telmät, kattavat julkiset koulutus-, terveys- 
jahoivajärjestelmät, liki täydelliseen järjes
täytyneisyyteen perustuvat työmarkkinoiden 
neuvottelu- ja  sopimusjärjestelmät, naisten 
kaksinainen sidonnaisuus hyvinvointivalti
oon, joka luo sosiaalipoliittiset edellytykset 
ansiotyön ja äitiyden yhdistämiselle sekä 
työpaikat naisille sukupuolen mukaan eriy
tyneillä työmarkkinoilla.

Kumpaakin kertomusta ohjaavat myö
hemmät tähystysaukot. Suomettumiskerto- 
mus kerrotaan Neuvostoliiton romahduksen 
jälkeisestä näkökulmasta. Siinä valaistuk
sessa syntyy dramaattinen kuva Suomen 
kansallisesta kehitystiestä, jolla murrosten, 
taistelujen, myönnytysten ja petosten läpi 
toteutuu suuri kansallisen historian jatku
vuus. Toiset haluavat korostaa Suomen sel
viytymistä karikkoisilla vesillä, toiset taas 
hakevat vaurioita, usein kansallisiksi trau
moiksi kutsuttuja, ja  pitävät historioitsijoi
den tehtävänä niiden tunnistamista ja  paran
tamista. Myös hyvinvointivaltion kertomus 
tarkastelee 1970-lukua päättyneen prosessin 
näkökulmasta. 1970-luku piirtyy sellaisen 
nyky-Suomen tekemisenä, jota toiset halua
vat puolustaa globalisaation uhkia vastaan 
ja jonka toiset taas väittävät tulleen tiensä 
päähän ja joutavan menneisyyteen uuden 
kilpailukykyvaltion tieltä.

Suomettumiskertomus ei ollut tapa, jolla 
pääosa suomalaisista 1970-luvulla tulkitsi 
omia kokemuksiaan ja odotuksiaan. Näin 
voidaan sanoa huolimatta siitä, että monet -  
esimerkiksi SKP:hen kuulumattomat kan
sandemokraatit -joutuivat katkerasti koke
maan sitä, mistä suomettumiskertomus ker
too.

Suomen kansainvälisen aseman vahvis
tuminen, Euroopan turvallisuus- ja yhteis
työkokous 1975 sen juhlittuna ilmentymänä, 
oli kansallisen ylpeyden aihe. Kukin taho 
saattoi ottaa saavutusten pöydästä oman 
mieliherkkunsa, kunhan muisti antaa asian

mukaisen tunnustuksen Suomen ja Neuvos
toliiton naapurisuhteiden syvenemiselle, 
minkä monet vilpittömin mielin tekivätkin. 
Vientiteollisuuden edustajilla oli syytä tyy
tyväisyyteen, kun EEC-vapaakauppasopi- 
mus vuodelta 1973 turvasi sen edut läntisen 
Euroopan integraation edetessä. Poliittisten 
idänsuhteiden lujittaminen toi liikkumatilaa 
kiinnittyä läntiseen taloudelliseen integraati
oon sekä avasi tilaisuuden tuottoisaan idän
kauppaan sellaisillekin yrityksille, jotka ei
vät olisi muuten menestyneet. Töitä tarjou
tui Kostamuksessa ja  muualla. Kahdenväli
sen kaupan periaate käänsi öljykriisinkin, 
öljyn hinnan ennennäkemättömän kohoami
sen, uusiksi vientitilaisuuksiksi.

Pohjoismaisen talousyhteistyön hanke 
Nordek tosin kariutui vuonna 1970 kansain
välispoliittisiin realiteetteihin, mutta hank
keen raunioille perustettu Pohjoismaiden 
ministerineuvosto edisti moninaista arkista 
yhteistyötä. 1950-luvun alussa parlamentti
en Pohjoismainen neuvosto oli perustettu 
hieman vastaavalla tavalla turvallisuuspo
liittisten yhteistyöhankkeiden kariuduttua. 
Arkista kansainvälisyyttä ja rajojen ylittä
misen helppoutta eivät kokeneet vain ne suo
malaiset, jotka etenkin 1960-luvun lopussa 
muuttivat sankoin joukoin Ruotsiin työnha
kuun, vaan myös yhä useammat nuoremmat 
ja vanhemmat ulkomaanmatkailijat. Inter
rail alkoi vuonna 1972. Seuramatkat etelään 
lisääntyivät. Kaikista eurooppalaisista suo
malaisten oli vaivattominta ylittää valtioi
den rajat. 1970-luvun jälkipuolella suoma
lainen saattoi matkustaa viisumitta jopa 
muutamiin itäblokin maihin.

Missä määrin 1970-luvun suomalaiset 
sitten tulkitsivat kokemuksiaan hyvinvointi
valtion kertomuksen avulla? Nykykeskuste- 
lussa hyvinvointivaltio esitetään usein yhtei
senä kansallisena projektina. Näin menette
levät sekä ne, jotka nyt puolustavat hyvin
vointivaltiota, että monet niistä, jotka sano
vat hyvinvointivaltion saavuttaneen tiensä 
pään. Jälkimmäiset perustelevat kantaansa 
mielellään kansakunnan uusilla haasteilla. 
”Me” rakensimme vahvat organisaatiot ja 
kollektiivisen ja julkisen turvasääntelyn, 
mikä oli aikanaan hyvää ja oikeaa toimin
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Urho Kekkonen ja  Yli
oppilasteatterin edusta
jia Vanhan ylioppilasta
lon kahvilassa 1970-lu- 
vun lopulla. Kuva: 
Veikko Koivusalo. Kan
san Arkisto.

taa, mutta nyt nämä aikaansaannokset ovat 
vanhentuneet ja muuttuneet rasitteiksi. Täl
lainen vetoaminen siihen, että aika on ajanut 
jonkin ohi, on tehoavampaa kuin puhuminen 
siitä, että edut ja näkemykset ovat olleet ris
tiriitaisia ja  että niiden voimasuhteet ovat 
muuttuneet. Kuva menneisyydestä harmoni
soituu samalla, kun tulevaisuus esitetään 
yhteisenä haasteena.

"Hyvinvointivaltio” ei kuitenkaan ollut 
1970-luvulla mikään konsensuskäsite. Hy
vinvointivaltiota ja etenkään suomalaista 
hyvinvointivaltiota ei rakennettu suuren yh
teisen suunnitelman pohjalta. Se rakentui 
konflikteista ja  kompromisseista, joiden tu
lokset eivät vastanneet kenenkään osapuolen 
alkuperäisiä tavoitteita. Hyvinvointivaltion 
kehittyminen ei ollut projekti vaan prosessi, 
jossa kietoutuivat yhteen monenlaiset risti
riitaiset edut sekä suunnitteleva, ongelmia 
määrittelevä ja ratkaisuja etsivä tieto. Suun
nittelun ja kompromissien yhteensovituksis
sa virkamiehillä on ollut Suomessa tärkeä 
sija.

Ristiriitainen konsensus

Suomen kansakunnan rakentamisen vai
heessa 1800-luvun jälkipuolella poliittiset

ristiriidat muodostuivat kamppailuiksi siitä, 
kuka on oikeutettu puhumaan kansan nimis
sä ja siten määritellä kansa. Vuoden 1918 si
sällissotakin juontui konfliktista, jonka teki 
sääntelemättömäksi se, että kumpikin osa
puoli vaati itselleen oikeutta puhua koko 
kansan nimissä. Tällainen ei tee mahdolli
seksi kompromisseja, jotka edellyttävät, että 
kumpikin osapuoli vastavuoroisesti tunnus
taa toistensa edut ja omat etunsa vain eri
tyiseduiksi ja  juuri sellaisina oikeutetuiksi. 
Toisin kuin kompromissi, konsensus on ajat
telutapa, jossa lähdetään ennalta määritel
lystä yleisestä edustaja sen jälkeen otetaan 
eri erityiseduista huomioon vain ne osat, jot
ka mahtuvat tämän ennalta määritellyn ylei
sen edun piiriin. Kun yleinen etu kuitenkin 
usein ymmärretään eri tavoilla, tuloksena 
voi olla rajuja konflikteja. Suomen historial
le on ollut ominaista juuri vahvan konsen
suksen ja syvien konfliktien yhdistelmä.

Sosiologi Erik Allardt erotteli 1960-lu- 
vulla neljä suomalaisen yhteiskunnan perus- 
vastakohtaisuutta. Vastakkain olivat maa
laiset ja kaupunkilaiset, työväenluokka ja 
porvaristo sekä kommunistit ja  kaikki muut. 
Neljäs vastakohta oli suomen-ja ruotsinkie
listen välinen. Voidaan sanoa, että näiden 
vastakohtaisuuksien poliittinen lataus tuli 
osaksi juuri siitä, että historiallisilta taus-
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Mielenosoittaja vaatii hintoja ja  tulopoliitikkoja 
kisto.

töiltään niiden osapuolet edustivat erilaisia 
käsityksiä siitä, mikä oli kansallinen yleisetu 
ja kenellä oli oikeus puhua kansan nimissä.

Allardtin ja muiden sosiologien myötä
vaikutuksella vahvistui kuitenkin 1960-lu- 
vulla näkemys, että tunnustettuina ja sään
neltyinä ristiriidat olisivat hyödyllisiä yh
teiskunnan toimintakyvylle ja kiinteydelle. 
Vasemmiston vuoden 1966 vaalivoiton jäl
keinen kansanrintamahallitus, jossa kom
munistit osallistuivat hallitusvastuuseen 
kahdeksantoista vuoden tauon jälkeen, vas
tasi tätä Kekkosen tukemaa näkemystä.

Myös tulopolitiikaksi kutsutut toiminta
tavat sopivat tähän kansalliseen eheytyk
seen. Ensimmäinen ns. tulopoliittinen koko
naisratkaisu, Liinamaa I, tehtiin 1968. Tulo
poliittiseen järjestelmään kuuluivat työ
markkinoiden keskusjärjestöjen sopimukset, 
joiden osapuoliksi tulivat SAK:n ja työnan- 
tajajärjestöjen lisäksi pian myös toimihenki- 
löjärjestöt sekä valtion ja kuntien työnanta- 
jaorganisaatiot. Järjestelmässä olivat osalli
sina myös maataloustuottajien järjestöt.

kuriin 1970-luvulla. Kuva: Kansan Ar-

Valtion osallistuminen ja sitoutuminen oli 
tulopoliittisten ratkaisujen ominaispiirre.

Tulopoliittisiin ratkaisuihin sisältyneiden 
ns. sosiaalipakettien tietä rakennettiin hy
vinvointivaltiota. Samalla kehittyi palkka
työn yhteiskunta, jonka instituutiot perustui
vat palkkatyöllä elämiseen ja tukivat sitä. 
Tällaisia instituutioita olivat ansiosidonnai
seksi painottunut sosiaaliturva, laajentuneet 
julkiset palvelut sekä vahvistunut työehtoso
pimusjärjestelmä. Tulopolitiikan yhteydessä 
lujitettiin merkittävästi myös työpaikkata
soista edunvalvonta- ja osallistumisjärjes
telmää luottamusmiehineen ja työsuojelu- 
valtuutettuineen. Ammattiyhdistysliike oli 
entistä vahvemmin läsnä paitsi kansallisessa 
talous- ja sosiaalipolitiikassa myös työpai
koilla. Ay-järjestäytyneisyys oli lähtenyt 
jyrkkään nousuun sen jälkeen kun SAK oli 
eheytynyt 1960-luvun lopussa ja kun am
mattiliiton jäsenmaksusta ensimmäisen tulo
poliittisen sopimuksen yhteydessä oli tehty 
veron kaltainen suoritus, jonka työnantaja 
suoraan pidätti palkasta.
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Työväenliikkeen muutos

Näkijöiden ja tekijöiden oli mahdollista ar
vioida muutosten luonnetta monin tavoin, 
mikä ilmeni ristiriitoina työväenliikkeessä. 
Ensimmäinen ongelmaulottuvuus koski suh
detta kapitalismiin, toinen taas sosiaalide
mokraattien ja kommunistien suhteita. 
Kumpikin ulottuvuus sai suuren merkityk
sen SKP:n osapuolijaossa. Talouden välttä
mättömyyksistä määrittyvän yleisedun voi
ma näkyi jo vuoden 1967 devalvaatiossa. 
Tulopolitiikka merkitsi aiempaa syvällisem
pää sitoutumista kansantalouden logiik
kaan, jota ohjasi kapitalismin ongelmien rat
kominen ja kapitalismin saavutusten hyväk
sikäyttäminen ja joka edellytti tätä palvele
van tiedon hyväksymistä. 1950-luvun tulon- 
jakotaistelun periaate, indeksisidonnaisuus, 
korvattiin kansantalouden tuottavuuden las
kelmilla, joilla määriteltiin tulojen korotus- 
vara. SKP:n enemmistö ja SAK:n kommu
nistit sitoutuivat jos kohta monin varauksin 
ja  vaikeuksin siihen, mitä Suomen Akatemi
an rahoittama Tandem-projekti kutsui ra
portissaan 1977 "tulopoliittiseksi hallitse
mistavaksi”. SKP:n vähemmistö omaksui 
sen sijaan iskusanakseen "Irti tulopolitiikas
ta”. Monissa 1970-luvun suurten teollisuus
työpaikkojen työtaisteluissa näkyivät sekä 
keskitetyn tulopolitiikan sisäiset ristiriidat 
että perustavampi tulopolitiikan kritiikki.

Myöskään sosiaalidemokraattien ja 
kommunistien suhde ei saanut sellaista sosi
alistisen tavoitteen ajankohtaistavaa sisäl
töä kuin SKP:ssä ja NKPrssä oli 1960-lu- 
vulla odotettu. Suuri takaisku oli tapahtu
ma, joka aloitti 1970-luvun: kansanrintama 
ja sen sisällä erityisesti SKDL ja keskusta
puolue kärsivät pahan vaalitappion kevään 
1970 eduskuntavaaleissa. Veikko Vennamo 
nosti "unohdetun kansan” kansanrintamaa 
vastaan. Vasemmistoenemmistön kausi 
päättyi.

SAK:n ja sen ammattiliittojen sisällä
kään asiat eivät sujuneet tavalla, joka olisi 
mahdollistanut marxilais-leniniläisen etu- 
joukkoteorian menestyksellisen toteuttami
sen.

Siitä asti kun kansainvälinen työväenlii
ke oli Venäjän vallankumouksen jälkeen ja
kautunut sosiaalidemokraatteihin ja kom
munisteihin, kumpikin suunta oli katsonut 
olevansa työväenluokan ainoa oikea edusta
ja. Taistelua kehysti kummankin suunnan 
pitkälti jakama käsitys työväenliikkeestä lei
rinä porvarillisessa yhteiskunnassa ja  por
variston leiriä vastassa. Yhteinen kehys teki 
taistelusta katkeran: toinen osapuoli näyt
täytyi petturina.

SAK:n eheytys perustui kuitenkin suh
teellisuusperiaatteen omaksumiseen. Tähän 
sisältyi se uutuus, että sosiaalidemokraatit 
ja kommunistit tunnustivat toisensa työvä
enluokan edustajiksi. Viitekehyksenä oli 
edelleen ajatus yhdestä työväenliikkeestä, 
jossa kuitenkin vallitsi puoluetoiminnan ja 
ammattiyhdistystoiminnan työnjako. Ajatus 
ilmeni eheytyksen paradoksissa: sosiaalide
mokraattien ja kommunistien ryhmätoimin
ta ammattiyhdistysliikkeessä tunnustettiin ja 
vakiinnutettiin, mutta samalla myös sovit
tiin siitä, että puoluetoiminta ja ammattiyh
distystoiminta pidetään erillään. Proletaari
sen internationalismin ja marxilais-leniniläi
sen etujoukkoteorian näkökulmasta tällai
nen suhteellisuus -  silloin kun siirrettiin ly
hytaikaisen taktiikan piiristä pysyväksi peri
aatteeksi -  tarkoitti sietämätöntä tunnustus
ta sosiaalidemokratialle. SKP:n osapuolija
ossa suhde sosiaalidemokraatteihin, kuten 
suhde tulopolitiikkaan, oli keskeisiä kysy
myksiä.

1970-luku oli myös sosiaalidemokratian 
muutoksen aikaa. On muistettava, että kai- 
kensävyiset sosiaalidemokraatitkin olivat 
1970-luvulla sosialisteja. Niin eduskunta- 
kuin kunnallisvaaleissakin ennusteet ja  tu
lokset laskettiin aina siten, että puolueiden 
jaon lisäksi ilmoitettiin ei-sosialistien ja so
sialistien voimasuhde. Kun Mauno Koivisto 
oli presidenttiehdokkaana vuoden 1982 vaa
leissa, häneltä kysyttiin ilman muuta, minkä 
sortin sosialisti hän oli. Kun Koivisto ilmoit
ti olevansa bemsteinilainen, Eduard Bem- 
steinin vuonna 1910 suomeksi ilmestyneestä 
kirjasta Sosialismin edellytykset ja  sosiali
demokratian tehtävät otettiin kiireen vilkkaa 
uusi näköispainos.
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1970-luvun alun sosiaalidemokraatit ta- 
voittelivat, erilaiset sosiaalidemokraatit eri 
tavoin, valtion ja yhteiskunnan yhdistämis
tä. Kutakin yhteiskunnan lohkoa ohjattaisiin 
tarkoituksenmukaisella, rationaalisella poli
tiikalla, ja  kullekin sektorille -  työelämään, 
kouluihin, yliopistoihin ja  niin edelleen -  
luotaisiin demokraattisen osallistumisen 
edustuksellisia järjestelmiä. Näin hahmottui 
eräänlainen lohkoteknokratian ja sektoride- 
mokratian yhdistelmä. Sen avulla pyrittiin 
ratkomaan kapitalistisen talouden ongelmia 
kansantaloudellisen ohjailun tietä. Painopis
te muuttui kuitenkin 1970-luvun puolivälin 
jälkeen. Tämä ilmeni Kalevi Sorsan toisen 
hallituksen kaudella 1977-1979 ja varsinkin 
vuoden 1977 Korpilammen konferenssissa, 
jossa eri eturyhmien edustajat yhdessä halli
tuksen kanssa puhalsivat politiikkaan kon
sensuksen henkeä. Sosiaalidemokraattien 
suhtautuminen yritystalouteen muuttui. 
1970-luvun alkupuolella periaatteena oli 
kansantalouden ohjailu, 1970-luvun jälki-

Vihreä liike sai alkunsa Forssan Koijärven 
lintualueen kuivatuskiistasta 1970-luvun 
lopulla. Kuva: Kansan Arkisto.

puolella yritystalouden edellytysten paran
taminen valtiollisten elvytystoimien avulla.

Kolme kertomusta sosiaalisesta 
sääntelystä
Hyvinvointivaltio ei ollut 1970-luvulla yh
den ja yhteisen kansallisen kertomuksen osa. 
Voidaan erottaa kolme pääkertomusta, joi
den avulla erilaiset 1970-lukulaiset tulkitsi
vat sosiaalista sääntelyä.

Nämä eivät olleet vain suomalaisia vaan 
laajemmin länsieurooppalaisia kertomuksia. 
Ensimmäinen oli reformistinen kertomus 
työntekijäin turvallisuuden ja vaikutusmah
dollisuuksien kasvusta. Vahvistuvien työn
tekijäjärjestöjen ja demokraattisen valtion 
voimin asetettiin rajat kapitalistiselle mark
kinataloudelle. Näin aikaansaatiin demokra
tisoitumisen, sosiaalipoliittisen edistyksen 
ja kansantaloudellisen kasvun kehä. Toinen 
oli vasemmistoradikaalinen kertomus työ
läisten vaikutusmahdollisuuksien kutistumi
sesta, heihin kohdistuvan kontrollin vahvis
tumisesta ja työn sisältöjen surkastumisesta, 
valtion, monopolipääoman ja reformististen 
ammattijärjestöjen liittoutumisesta sekä tie
teen alistamisesta tämän liittokunnan palve
lukseen. Kolmas oli oikeistolainen, liberalis
tinen tai konservatiivinen kertomus siitä, 
miten etujärjestövallan ja etenkin ammatti
yhdistysliikkeen vahvistuminen yhdessä val
tion taloudellisen intervention kanssa kaven
si yksilönvapautta ja demokratiaa, kahlitsi 
yritteliäisyyttä ja  madalsi moraalia.

Voidaan yksinkertaistaa, että 1980-lu- 
vulla viimeksi mainittu näkökulma nousi 
hallitsevaksi ensiksi mainitun sijalla. Toinen 
kertomus, kapitalismin fundamentaalikri- 
tiikki, jota Suomessa edustivat näkyvimmin 
mutta eivät yksinomaan taistolaiset, hajaan
tui puolestaan 1980-luvulla useisiin eri 
suuntiin. Tämä fundamentaalikritiikki 
muuttui postmodernismiksi, jolleivät sen
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edustajat sitten kääntyneet hyvinvointivalti
on puolustajiksi, kuten esimerkiksi monet 
tutkijat tekivät, tai elleivät he muuntaneet 
aiempaa kapitalismikriittistä hyvinvointi
valtion arvosteluaan uusliberalistiseksi hy
vinvointivaltion arvosteluksi, kuten kävi 
joissakin tapauksissa.

Joka tapauksessa hyvinvointivaltiosta on 
kaikilta näiltä pohjin jälkikäteen tehty yhtei
nen kansallinen projekti. Unohduksiin on 
painettu se, että hyvinvointivaltion kriisistä 
alettiin puhua Suomessakin paljon ennen 
sen suurta laajenemisvaihetta ja että hyvin- 
valtiota ja "hyvinvointivaltioideologiaa” ar
vostelivat sekä kapitalismin kaatajat että ka
pitalismin kannattajat.

Kirkuva harmaus

Marimekon paitojen ja  raitojen, taistolais- 
tyttöjen kukkahuivien sekä puna- ja sinipai
tojen lisäksi monia harmaan sävyjä esiintyi 
1970-luvun Suomessa. 1970-luku oli kirku
van harmaa vuosikymmen. Itä- ja  Pohjois
Suomen pienviljelijä-metsätyömiehet ja hei
dän perheensä muuttivat 1960- ja  1970-lu- 
vun taitteessa suurin joukoin Ruotsiin ja  ko
timaan asutuskeskuksiin ja laudat jäivät 
harmaantumaan ovien ja ikkunoiden päälle. 
Moderni Suomi esittäytyi uusina uljaina, 
h a rm a in a betonilähiöinä. Öljykriisi 1973 loi 
yllättävää hämärää harmautta, sähkövaloa 
piti säästää, ainakin nimeksi, ainakin jonkin 
aikaa. Mustavalkoiseen TV-ruutuun ilmes
tyi säännöllisin väliajoin Tarmo Ropponen, 
joka seisoi Eteläranta kympin neuvottelu
huoneen oven takana odottamassa harmai
siin pukeutuneiden miesten ilmaantumista 
kertomaan tulopoliittisen kokonaisratkaisun 
synnystä. Korpilammen kokouksesta 1977 
Suomen ylle lankesi konsensuksen henki. 
Hengen loivat juuri nuo harmaapukuiset 
herrat, etujärjestöjen ja valtiovallan edusta
jat. Konferenssijulkaisun "Elvytyksen lin
jat” kansikuvassa istuu auditoriollinen mie
hiä, vain sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja 
Toini Nousiainen rikkoo rintamaa.

Harmaalta 1970-luku näyttää myös siinä 
mielessä, että sitä voidaan pitää epäpoliti-

soinnin vuosikymmenenä. Kaivoin tätä esi
tystä laatiessani esiin vanhoja kirjoituksiani 
ja huomasin väittäneeni vuonna 1981 sosi
aalidemokraattisten opiskelija- ja  nuoriso
järjestöjen Sosialistinen politiikka -lehdes
sä: ”Ei voi välttää sitä mielikuvaa, että ny
kyisessä yhteiskuntapoliittisessa konsensus
ajattelussa ylipäätään poliittinen ratkaisun
teko nähdään niin vakavana asiana, ettei po
liittisilla liikkeillä ja  aatteilla ole siinä si
jaa.” Samaisessa kirjoituksessa julistin 
myös, että ”[r]akenteellisemmaksi ja pysy- 
vämmäksi asiaksi kuin porvarien kauhiste- 
lema hallinnon politisoituminen onkin muo
dostunut politiikan hallinnollistuminen” ja 
että "valtion interventio talouteen on selväs
tikin kääntynyt talouden interventioksi valti
oon -  talouden valtiollisen ohjailun ja sään
telyn pyrkimyksestä on käännytty talouden 
valtiolle asettamien vaatimusten, ‘välttä
mättömyyksien’, toteuttamiseen.”

Kovin konkreettisia nämä nuoren tutki
jan päätelmät eivät olleet. Ne viittaavat kui
tenkin osaltaan siihen, että 1970-luvun 
muutosten tarkastelu voi auttaa tunnista
maan nykyisen konsensus-Suomen histori
allisia edellytyksiä ja kerrostumia. Suomes
sa ja Ruotsissa 1970-luvun muutokset kävi
vät tästä näkökulmasta aivan vastakkaisiin 
suuntiin. Ruotsissa 1930-luvun lopulla luo
tu ns. Saltsjöbadenin henki eli ammattiyh
distysliikkeen ja työnantajien välinen perus- 
kompromissi murtui 1970-luvulla. Talou
dellista demokratiaa ja yritysdemokratiaa 
koskevat taistelut -  kamppailut palkansaa
jarahastoista ja myötämääräämisestä -  mer
kitsivät työmarkkinasuhteiden uudelleenpo- 
litisoitumista. Suomessa sitä vastoin muu
toksen suunnaksi tuli sosiaalisten ristiriito
jen epäpolitisointi ja kansallista kilpailuky
kyä vaaliva konsensus.

Artikkeli perustuu Kansan Arkiston 
”1970-luku myytit lyttyyn?” 60-vuotisse- 
minaarissa 21.5.2005 pidettyyn alustuk
seen.
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Heikki Mäki-Kulmala
lehtori

Vamokap

Jos seitsemänkymmentäluvun vasemmisto- 
nuorten puuhista halutaan hahmotella koko
naiskuvaa, niin näkyvälle paikalle on silloin 
piirrettävä kirjainyhdistelmä VAMOKAP, 
joka on lyhennelmä sanaparista valtiomono
polistinen kapitalismi. Ei nimittäin ollut 
Hiontaakaan sini- tai punapaitojen esitel
mää, julkilausumaa, toimintasuunnitelmaa 
tai periaateohjelmaa, missä ei tuo termi olisi 
esiintynyt.

Suomeen teoria valtiomonopolistisesta 
kapitalismista rantautui kuusikymmentälu
vun kuluessa, mutta jo sitä ennen se oli ko
kenut monia merkillisiä seikkailuja: Valtion 
ja monopolien yhteen kietoutumista ja  sen 
seuraamuksia oli pohdiskellut moni 1900- 
luvun alun näkyvä marxilainen, esimerkiksi 
Nikolai Buharin, Rudolf Hilferding, Karl 
Kautsky, V.I. Lenin ja Rosa Luxemburg. 
Stalinin vakiinnutettua valtansa nuo keskus
telut tukahdutettiin niin Neuvostoliitossa 
kuin Kominterninkin piirissä. Riitti kun 
”muisti” Leninin olleen aina oikeassa ja jou
tuneen alinomaa kamppailemaan milloin 
minkin luopion tai petturin kanssa. Mutta 
Leninin ajatuksista ei ollut helppo saada 
tolkkua, sillä hänen teoksiaan ei luettu koko
naisina, vaan niistä nostettiin esiin milloin 
tämä, milloin tuo katkelma.

Kun Neuvostoliitossa keskusteltiin "val
tion jättiläis voiman ja monopolien jättiläis- 
voiman kietoutumisesta yhdeksi koneistok
si”, opillinen barometri huojahteli kahden 
ääriarvon välillä: joskus painotettiin sitä,

kuinka tällainen kapitalismi oli "sosialismin 
mitä täydellisintä aineellista valmistelua”, 
joskus taas sitä, kuinka tuon yhteen kietou
tumisen seurauksena syntyi vääjäämättä 
monsteri, joka tiesi työväenluokalle äärim
mäisen katkeria aikoja; toisinaan fasistisen 
ja demokraattis-liberaalisen valtion välille 
piirrettiin paksu rajaviiva, toisinaan ne su
lautuvat miltei yhdeksi ja samaksi porvaris
ton diktatuuriksi. Esimerkiksi elokuusta 
1935 elokuuhun 1939, eli Kommunistisen 
internationaalin VII konferenssista Moloto- 
vin-Ribbentropin -sopimukseen, baromet
rin osoitin ehti kulkea koko ääriarvojen vä
lin. Vuonna 1935 demokraattisen ja fasisti
sen valtion välillä nähtiin valtaisa ero, joka 
elokuuhun 1939 mennessä oli kutistunut 
olemattomiin. (Eikä liitossa Natsi-Saksan 
kanssa ollutkaan enää mitään tuomittavaa.) 
Leniniltä tai Stalinilta löytyi sopivia sitaat
teja tukemaan molempia äärimmäisyyskan- 
toja ja  kaikkea mahdollista niiden väliltä.

Unkarilaissyntyinen Jevgeni Varga 
(1879-1964) oli yksi Kommunistisen inter
nationaalin etevimpiä taloustieteilijöitä. 
Hän suhtautui suurin toivein ajatukseen 
kansanrintamasta kuten myös siihen, että 
demokraattis-liberaalissa valtiossa oli mah
dollista tehdä merkittäviä reformeja, jotka 
rajoittivat monopolien valtaaja hyödyttivät 
työtätekeviä luokkia. Monissa toisen maail
mansodan aikana kirjoittamissaan tutkiel
missa hän pohdiskeli optimistiseen sävyyn 
tällaisten reformien mahdollisuuksia Neu
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Sosialistisen opintoneuvonta- ja  tutkimuskeskuksen seminaari Kansallisen ja  kansain
välisen dialektiikka kapitalismin kriisikehityksessä” vuonna 1975. Puhumassa Pekka Ko
sonen. Kuva: Kansan Arkisto

vostoliiton silloisissa liittolaismaissa, 
USA:ssa, Englannissa tai Ranskassa. Varga 
yritti myös -  mahdollisuuksiensa rajoissa -  
kritikoida uskomuksia, joiden mukaan länsi
maat ajautuisivat pian rauhan tultua saman
tyyppiseen lamaan kuin vuonna 1929, mikä 
tulisi merkitsemään uusien diktatuurien, so
tien ja  vallankumousten aikakautta. Hän us
koi talouden valtiollisen sääntelyn tulleen 
jäädäkseen ja  että se tiettyyn määrään saak
ka myös onnistuisi tehtävissään.

Näitä Vargan pohdintoja pidetään ylei
sesti vamokap -teorian alkumuotoina. Mitä 
lujempi Hitlerin vastainen liittoutuma oli, 
sitä korkeammalla oli Vargan tähti Neuvos
toliitossa. Kun entiset liittolaiset muuttuivat 
sitten toistensa katkeriksi vastustajiksi, me
netti Varga vaikutusvaltaisen asemansa ja 
aika ajoin hän sai pelätä jopa henkensä puo
lesta.

Mutta suojasään ja Hrustsevin valtaan
nousun myötä barometrin neula alkoi jälleen

kääntyä -  ja  Vargan arvostus kasvaa. Muu
an Otto-Wille Kuusinen (Hrustsevin kauden 
nousijoita hänkin!) otti Vargan tiimiinsä, 
jonka tehtävänä oli kirjoittaa Virallisen opin 
uusi Virallinen esitys. Kirjan nimeksi tuli 
Marxismin-leninismin perusteet, ja  sen mo
dernia kapitalismia käsittelevät jaksot ovat 
suurelta osin Vargan kynästä lähtöisin. 
Kaikki eivät olleet tulokseen tyytyväisiä, 
esimerkiksi Mihail Suslovin kerrotaan 
luonnehtineen Perusteita ”tuon ulkomaalai
sen sosialidemokraatin kirjaksi” . Mutta uusi 
teos oli kuitenkin paraatiovi, josta termi 
"valtiomonopolistinen kapitalismi” astui 
kommunistisen liikkeen teorian ja retoriikan 
keskiöön -  eikä sen vaikutuksia käytäntöön
kään ole syytä väheksyä.

Mutta barometri kävi taas levottomaksi 
ja  vuonna 1964 tapahtui paljon dramaattis
ta: Kuusinen ja  Varga kuolivat ja  päälle 
päätteeksi Hrustsev syrjäytettiin vallasta. 
Oli selvää, että vamokap -teoriaan kohdistui
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tiettyjä epäilyjä. Ne pyyhkiytyivät kuitenkin 
pois vuonna 1969, kun termi pääsi kunnia
paikalle Kommunististen ja työväenpuoluei
den kansainvälisen neuvottelukokouksen 
asiakirjoissa ja kun paria vuotta myöhem
min ilmestyi vielä kaksiosainen teos Politit- 
seskaja ekonomija sovremennogo monopo- 
listitsesgogo kapitalisma.

Valtiomonopolistisesta kapitalismista 
puhuminen ja sen ottaminen yhteiskunta- 
analyysin lähtökohdaksi oli siitä pitäen jo
kaisen kunnon kommunistin velvollisuus. 
Kommunistisen liikkeen tapana ei kuiten
kaan ollut muistella teorioittensa tai keskeis
ten käsitteittensä historiaa tai alkuperää. Ne 
tipahtelivat vain jostain korkeuksista kuin 
desantit aikoinaan. Tämän vuoksi katsoin 
tarpeelliseksi käyttää hieman enemmän tilaa 
kertoakseni vamokapin varhaisemmasta his
toriasta.

Toisin kuin useimmat vastustajansa, Jev
geni Varga ja  hänen koulukuntansa olivat 
lähteneet siitä, etteivät Leninin tai Stalinin 
lausahdukset olleet tyhjentäviä tai lopullisia 
totuuksia 1900 -luvun länsimaiden talous
järjestelmistä. Ehdottoman myönteistä ja 
älyllisesti eteenpäin vievää vamokapissa oli 
se, että kommunistinen liike pyrki vihdoin 
muodostamaan ajantasaisempaa kuvaa mo
dernista kapitalismista. SKP:n piirissä tuo 
teoria syrjäyttikin aikansa eläneen dogmin 
"työväenluokan absoluuttisesta kurjistumi
sesta” tai opin "kahdenkymmenen perheen” 
vallasta, joka oli noussut suomalaisten kom
munistien yhteiskunta-analyysin ja  retorii
kan kulmakiveksi joskus 1950-luvun loppu
puoliskolla. Kristiina Haikolan tunnetuksi 
tekemää Laulua kahdestakymmenestä per
heestä voitaneen pitää tuon opin loistavana 
loppuhenkosena.

Ensimmäisiä vamokap -teorian tunne
tuksi tekijöitä Suomessa olivat Matti Antero 
Peltonen, Erkki Salomaa ja Erkki Tuomi
nen. Pian vetovuoro kuitenkin siirtyi nuo
remmille kyvyille, joiden työmaa ei sijainnut 
Sirola -opistossa tai SKP:n puoluetoimis
tossa vaan yliopistolla.

Erityisen suosituksi vamokap-teoria tuli 
kommunistisessa nuoriso- ja opiskelijaliik
keessä. Ja toisin päin: teoria oli nuoriso- ja

opiskelijaliikkeen suuren, joskin lyhytaikai
seksi jääneen, suosion yksi selittäjä. Tuohon 
aikaanhan esimerkiksi koulujen yhteiskun
taopin oppikirjat todistelivat vielä kirkkain 
silmin, kuinka liikepankit tai puunjalostus
teollisuuden raskassarjalaiset olisivat olleet 
vain yrityksiä siinä missä muutkin ja kilpail
leet yhtä lailla vapailla markkinoilla kuten 
esimerkiksi suutari Tuppuraisen jalkine- tai 
asentaja Tappuraisen autokoijaamo. Ne ker
toivat myös, kuinka valta oli Suomen kaltai
sissa demokratioissa jaettu kaikkien kansa
laisten kesken tasan -  toisin kuin nimeltä 
mainitsemattomissa diktatuureissa.

Näiden tarinoiden rinnalla vamokap- 
teorian ajatukset, joiden mukaan valtiovalta 
joutui yhä enemmän ja enemmän sääntele
mään talouselämää erityisesti suuryritysten 
tai vientiteollisuuden etuja ja ainaisia vaike
uksia silmällä pitäen, tuntuivat vastaavan 
paljon paremmin todellisuutta. Eivätkä nuo 
ajatukset tunnu tämänkään päivän näkökul
masta vallan vääriltä: eikö taloutta muka 
tuolloin säädelty -  ja eikö kantavana ajatuk
sena ollut, että se mikä oli edullista suurille 
vientiyrityksille, oli edullista koko maalle!

Vamokap-teoria oli kuitenkin syntynyt 
tukahdutetun tai erikoislaatuisella salakie
lellä käydyn keskustelun ilmapiirissä, minkä 
vuoksi sen useat esitykset olivat moniselit
teisiä ja sisäisesti ristiriitaisia. Rivikommu
nistin, jolle ei siis teorian taustalla olevia 
jännitteitä mitenkään avattu, oli vaikea saa
da vastauksia kaikkein yksinkertaisimpiin 
kysymyksiin, esimerkiksi mitä tarkoitti puhe 
"valtion suhteellisesta itsenäisyydestä”. 
Väillä minullekin selitettiin sen merkitsevän 
sitä, ettei valtio voinut asettua minkään yk
sittäisen monopolin etujen kannalle, vaan 
sen tuli edustaa kyseisen luokan koko
naisetua; toisinaan tulkinta oli, että valtiolla 
oli mahdollisuuksia asettua ainakin pikkui
sen poikkiteloin jopa monopolistisluokan 
pyrkimyksiin nähden. Sinipaitana minä tie
tenkin tunsin suurempaa sympatiaa ensim
mäistä tulkintavaihtoehtoa kohtaan -  puna- 
paitaisen toverin puheessa saattoi kuulla 
taas enemmän päinvastaisia painotuksia.

Yhtä oraakkelimaisia olivat kyseisen teo
rian vastaukset siihen, milloin kommunis-
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Suomalaisen kapitalismin kokovartaloku
vaa hahmotteleva ”Suomalainen kapitalis
mi” -tutkimus julkaistiin vuonna 1979. SUOMALAINEN .

Kapitalismi

LOVE • KIRJAT

tien oli viisasta pyrkiä osallistumaan kapita
lististen maiden hallituksiin, tai minkälaisin 
ehdoin tuli harjoittaa yhteistyötä sosialide
mokraattien kanssa esimerkiksi ammattiyh
distysliikkeessä. SKP:n puolueriidassa, esi
merkiksi väännössä tulopolitiikan olemuk
sesta, kumpikin osapuoli saattoi sujuvasti 
vedota vamokap-teoriaan. Sopivia sitaatteja 
löytyi kumpaankin lähtöön, mutta tärkein jäi 
kuitenkin puuttumaan: avaimet kiistojen rat
kaisemiseen. Moniselitteisyys kun oli valet
tu teorian perustuksiin.

Sosialistisen Opiskelijaliiton piirissä tai 
liepeillä alkoi jo talvella 1971-1972 kehkey
tyä suurisuuntainen hanke erityisestä vamo
kap -projektista. Sen lähin esikuva oli Rans
kan Kommunistisen Puolueen yhteiskunta
tieteellisessä tutkimuskeskuksessa toteutu
nut laaja tutkimushanke, jonka tuloksena il
mestyi vuonna 1971 kaksiosainen teos Trai- 
te marxiste d’economie politique: le capita- 
lisme monopoliste d ’etet I—II. Tämän ohella 
projektin varhaisiin tärkeisiin esikuviin on

laskettava jo edellä mainittu neuvostoliitto
lainen teos sekä myös Imperialismus der 
BRD, joka oli DDR:ssä vuonna 1972 ilmes
tynyt kokonaisesitys Saksan Liittotasaval
lan yhteiskuntarakenteesta. Hieman para
doksaalista tilanteessa on, että varsinkin 
ranskalaista teosta voidaan pitää yhtenä eu
rokommunismin teoreettisena kulmakivenä, 
kun taas vamokap -projekti oli meillä aina
kin ensi vuosinaan tiukkojen taistolaisten 
maineessa olevien tutkijanalkujen hanke.

Rimaa ei asetettu ainakaan turhan mata
lalle, sillä esikuviksi otetut teokset olivat vii
den- tai kahdeksansadan sivun paksuisia tii- 
liskiviä ja  niiden kirjoittajakollektiivit saat
toivat käsittää kymmeniä henkilöitä, joilla 
oli jo takanaan pitkähkö tutkijan ura. Suo
men vamokap-projektin käynnistäjien jou
kossa ei tainnut olla yhtäkään yli kolme- 
kymmentävuotiasta, ja  maisterin tutkinnon 
suorittaneetkin saattoi ilmeisesti laskea yh
den käden sormilla. Hankkeella ei myöskään 
ollut minkäänlaista julkista rahoitusta, vaan
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työn oli määrä edetä perus- ja jatkotutkinto
jen sekä niiden vaatimien opinnäytetöiden 
puitteissa -  olihan muutamalle projektin ak
tivistille järjestynyt assistentin tai apuraha
tutkijan toimi ja  pro gradu -tutkielmia teh
tiin tietenkin opintolainan turvin. Tavoittee
na oli kuitenkin laatia suomalaisesta kapita
lismista sellainen kokovartalokuva, jonka 
saattoi häpeilemättä asettaa esimerkiksi 
ranskalaisten aikaansaannoksen rinnalle. Ja 
mikä tärkeintä: ennen kuin vuosikymmen oli 
kulunut loppuun, tuollainen kiija, Suoma
lainen kapitalismi, oli todella olemassa. 
Eikä se suinkaan ollut tuon projektin ainoa 
tuotos. Kirjassa esitetyistä näkemyksistä 
voidaan toki olla montaa mieltä, mutta olo
suhteisiin nähden saavutus on monessa suh
teessa hämmästyttävä:

1) Marxilaista tutkimusperinnettä ei en
nen vamokap-projektia Suomessa ol
lut, ei ainakaan yliopistoissa. SKP:n 
talouspoliittisen osaston työntekijöi
den tutkimukset olivat luonteeltaan 
lähinnä päivänpolitiikan välittömiin

tarpeisiin laadittuja selvityksiä tai sit
ten lähinnä neuvostoliittolaisten tut
kielmien pikaista referointia. Varsin 
paljon resursseja oli myös kulutettu 
"kahdenkymmenen perheen” sukulai
suus- ynnä muiden suhteiden setvimi
seen, mikä ei lopulta kovin paljoa 
edistänyt modernin markkinatalouden 
mekanismien ymmärtämistä.

2) Projektilaiset, jotka olivat siis varsin 
nuoria ja  vähän tutkijakokemusta 
omaavia, joutuivat toimimaan käy
tännössä vailla ohjausta. Varttuneem
masta tutkijakunnasta ei sellaista 
osannut kukaan antaa vaikka olisi ha
lunnutkin. Usein tilanne kääntyi ylös
alaisin niin, että nuoret assistentit tai 
jopa opiskelijat asettuivat oppimesta
rin rooliin ja professoreitten tyytyessä 
kuuntelijan osaan.

3) Nuorten tutkijoiden kansainväliset 
kontaktit järjestyvät alkuun usein oh
jaajien kautta tai välityksellä. Tässä
kin suhteessa projektilaiset saivat lu
van selvitä omin voimin. Ongelmia 
kärjisti vielä se, että vamokap- tai 
yleisemminkin marxilaista tutkimusta 
oli runsaammin saatavissa venäjän, 
saksan ja ranskan kielillä, jotka olivat 
monille 1970-luvun opiskelijalle al
kuun varsin outoja. Sen sijaan tarjon
ta esimerkiksi englannin kielellä oli 
vielä melko vähäistä.

4) Mikä tärkeintä: kirja ei ole esikuvien
sa tai lähteittensä referointia. Hank
keen eri vaiheessa syntyneitä tuotok
sia ja  viimein loppuraporttia lukiessa 
voi nähdä joukon kehityksen itsenäi
siksi tutkijoiksi. Selvimmin havaitta
va kehityssuunta on irtautuminen 
moniselitteisen ja ristiriitaisen neu- 
vostomarxismin vaikutuspiiristä ja 
läheneminen, esimerkiksi Saksan liit
totasavallassa vaikuttaneen Projekt 
Klassenanalysen ("Prokla”) ajattelu
tapoja.

Tällä hetkellä useimmat vamokap -pro
jektissa kiinteästi mukana olleet henkilöt
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ovat alansa professoreita, dosentteja, tutki
musjohtajia ynnä muita. Kun olen muuta
mia haastatellut, olen ollut kuulevinani hei
dän äänenpainoistaan samanlaista kaihoa ja 
ylpeyttä kuin Kiven seitsemällä veljeksellä, 
kun he romaanin loppusivuilla istuivat 
muistellen nuoruutensa seikkailuja. Näin 
myös siinä tapauksessa, että haastateltava 
on etääntynyt hyvinkin kauas nuoruutensa 
katsomuksista tai tieteellisistä ihanteista. 
Muuan tällainen muistelija sanoi pitävänsä 
vamokap-projektia "todellisena yliopiston
aan”. Kyseiseen teoriaan tai pikemminkin 
teorioihin perehtyminen ja myös vähittäinen 
irtaantuminen niistä olivat siis intensiivises
ti koettuja oppimisprosesseja.

Seitsemänkymmentäluvun taistolaisuu
desta muistetaan vieläkin kovin usein vain

siniset paidat, suuret joukkokokoukset, lau
lut ja lentolehtiset. Tietenkin ne olivat osa 
totuutta kuten myös jonkin aikaa Neuvosto
liiton ihailu ynnä muu vastaava. Vamokap - 
projektin historia on mielestäni kuitenkin 
vakuuttava osoitus siitä, että tuolloisessa 
kommunistinuorisossa oli myös toinen puo
li, joka pyrki vakavasti ja  rehellisesti ym
märtämään omaa aikaansa. Eikä tämä koske 
vain niitä kymmentä tai viittätoista nuorta 
tutkijaa, jotka Suomalainen kapitalismi -kir
jan lopulta kirjoittivat.

P.S. Todettakoon Suomalainen kapitalis
mi -kirjasta vielä se, ettei tähän mennessä 
ole yksikään toinen taho, ei edes suuri ja 
mahtava Elinkeinoelämän valtuuskunta, ole 
tohtinut vastaavaan projektiin ryhtyä.

Suomalaisen rakentamisen 
ja rakentajien edunvalvoja
Tietää paljon rakentamisesta 
ja sen perinteestä 

Katso tiedot internetistä: 
www.rakennusliitto.fi

tS> Rakennusliitto
- 1 7 -

http://www.rakennusliitto.fi
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Eeva Peltonen
kirjastonhoitaja

Takkeja, taistoja ja lauluja

Kimmo Rentolan keväällä 2005 ilmesty
neessä kirjassa Vallankumouksen aave on 
muutamia valokuvia vuoden 1971 metallin 
lakkoon liittyvästä mielenosoituksesta. 
Useimmissa kuvissa on lakossa olevia työ
läisiä, yhdessä kuitenkin lakkolaisille soli
daarisuutta osoittavia opiskelijoita ja tässä 
joukossa myös minä. Kuviin on liitetty teks
ti: "Metallin lakossa kulttuurit kohtasivat: 
iäkäs työmies ja nuorempi rasvis tapasivat 
opiskelijoiden popparilookin ja kukkasomis- 
teet.”

Tilanteen "kukkasomisteisena” kokijana 
voin kertoa, ettei kuvatekstin mainitsema 
kulttuurien kohtaaminen ollut ihan kitkaton
ta. Eräs lakkolaiseksi esittäytynyt keski- 
ikäinen työläismies kommentoi minulle när
kästyneeseen sävyyn: "Laittaisitte ensin 
edes kunnon vaatteet päällenne.” Tämän vä
likohtauksen jälkeen hyväksyin isotätini An
nan minulle jo pidemmän aikaa tyrkyttämän 
takkistipendin. Sen motiivina oli isotätini 
kokema häpeä siitä, että olin "kummitellut” 
kyseisessä kukkatakissa hänen veljensä, iso
isäni hautajaisissa. Kenties takki ei vastan
nut muutenkaan isotätini käsityksiä soveli
aasta hautajais vaatteesta, mutta pahin häpe
än aiheuttaja lienee ollut hänen ounastelunsa 
siitä, että hautajaisvieraat olivat varmaan
kin tunnistaneet takkikankaan. Kyseessä 
olivat mummolan olohuoneen verkaiset ovi- 
verhot, jotka suvun naisväki oli yhteisvoi
min kirjonut joskus sotien välisenä aikana. 
1960-luvun jälkipuoliskolla nuo verhot oli 
sitten täysin palvelleina ja  kauhtuneina na

kattu matonkudekoriin, josta minä ne olin 
pelastanut takkikankaakseni. Ostin Anna- 
tädin stipendin turvin mustan tyköistuvan 
puolipitkän takin, jossa oli hopeanväriset 
napit ja  isot kauluskäänteet. Kukkatakki 
joutui vuosikausiksi vintille vaatepussiin.

Ihan kitkatonta ei muistikuvieni mukaan 
aina ollut myöskään opiskelijoiden ja  työ
läisten keskustelu- ja  puhekulttuurien koh
taaminen SKDL:n jäsenjärjestöjen osastois
sa. 1970-luvun alussa, pian taistolaiseen 
opiskelijaliikkeeseen, tarkemmin sanoen 
ASS:aan, liittymiseni jälkeen annoin liittää 
itseni jäseneksi myös nuorisoliittoon ja nais
liittoon sekä pistää paperit vetämään myös 
kommunistiseen puolueeseen. SKDL:n ja 
SKP:n toimintaa leimasi tuolloin jo osapuo
lijako. En voi väittää ymmärtäneeni kovin
kaan syvällisesti jaon taustoja. Olin kuiten
kin yllättävän helposti mobilisoitavissa mu
kaan toimintaan, jonka tarkoitus oli kasvat
taa "luokkakantaisen vähemmistön” vaiku
tusvaltaa kommunistisessa ja  kansandemo
kraattisessa liikkeessä.

Osassa niistä järjestöosastoista, joiden 
kokouksissa kävin, minulle opiskelijaliike- 
kuvioista tutut sanavalmiit, vakosamettitak- 
kiset miestoverit jo hallitsivat keskustelua. 
Minun ei siis tarvinnut kuin nyökytellä hy- 
väsyvästi. Ehkä enemmistöläismieliset jä
senet olivat jo alkaneet vetäytyä näiden 
osastojen toiminnasta tai pysyä vaiti luopu
neina toivosta mahtaa näille sanasepoille 
mitään, sillä muistan esimerkiksi puolue
osaston kokouksista hämärästi vain muuta
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Metallin lakkoon liittyvä mielenosoitus Hakaniemessä vuonna 1971. Mukana Eeva Peltonen 
kukkasomisteisessa takissaan. Kuva: Matti Koivumäki. Suomen valokuvataiteen museo.

mia ankarampia kiistatilanteita. Naisosas
tossa osapuolijako tuli harvemmin esiin. Jos 
kiistoja oli, nokkapokkaa harrastivat muis
taakseni vähän nuoremmat, koulutetut nai
set, eivät vanhat työläisnaiset.

Jälkeenpäin arvioiden 1970-luvun alku
vuodet taisivat olla elämässäni yhtä komen
nuksilla oloa ja järjestövelvoitteiden täyttä
mistä. Kokouksia ja joukkotilaisuuksia riit
ti, kun oli taistelu yliopistollakin ja  vähän 
muitakin junttauksia ja järjestövaltauksia 
kuin SKDL:n osapuolitaisteluun liittyviä. 
Oli monisteiden kokoamistalkoita, oli Tie
donantajan jakoa tehtaanportilla ja lehden
myynti vuoroja, oli opintopiirejä ja  tieteen- 
kritiikkiryhmiä. Näistä vuosista minulla ei 
ole kovinkaan paljon eläviä mielikuvia. 
Muistikuvat yksittäisistä tilanteista, jopa 
voittoisista valtaustilanteista, juhlista, bi
leistä ja paikalla kulloinkin olleista ihmisistä 
sulautuvat toisiinsa. Taustalla raikuvat lau

lut, joista monien sanojakin muistan yllättä
vän hyvin ainakin ajatellen moniin muihin 
70-luvulla törmäämiini asioihin liittyvää 
muistamattomuuttani.

Liittymistäni edeltävät vuodet samoin 
kuin liittymiseni motiivit tunnun muistavan 
vähän paremmin kuin jäijestöaktiivivuoteni. 
Liityin ASS:aan, pitkän harkinnan jälkeen, 
päästäkseni toden teolla mukaan sukupolve
ni liikehdintään, joka oli minulle vain lehdis
tä ja tv:stä tuttua, ja oikeastaan jonkinlai
seen sukupolviyhteisöönkin, jossa voisin 
paitsi keskustella maailman asioita ja muut
taa maailmaa myös elää täysin toisenlaista 
elämää kuin vanhemmat ja suku. Enempää 
lukiotovereistani kuin sisaruksistanikaan en 
kokenut löytäväni todellisia hengenheimo
laisia, joiden kanssa keskustella 60-luvun 
radikaaleista aatteista, joten odotin hartaasti 
pääsyä opiskelemaan Helsinkiin.

Kun sitten Helsinkiin pääsin, kävin muu-
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tamanakin vuonna ahkerasti katsastamassa 
erilaisia radikaaliporukoita maolaisista in- 
dividuaalianarkisteihin. Vuoden 1970 hal- 
linnonuudistustaisteluun liittyvistä joukko
kokouksista sitten vaikutuin ja  vakuutuin 
joistain argumentoijista, joista monet olivat 
sosiologian opiskelijoita. Sosiologiaa minä
kin sitten siirryin opiskelemaan, vaikka mi
nulla oli jo takanani koko joukko opintoja 
matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekun
nassa. Mukaan moninaisiin toimintoihin ja 
varsinkin kokouksiin pääsin kyllä ASS:n so
siologian osastoon liittymällä, mutta en oi
kein sisään porukoihin, kun en tuntenut ke
tään ja kun minulla ei ollut enempää keskus
teluissa hankittuja argumentointitaitoja kuin 
järjestötoiminnassa saavutettuja organisoin- 
tivalmiuksia. En ensimmäisinä jäijestökaa- 
derivuosinani tutustunut kunnolla oikein ke
henkään kaikista niistä sadoista ihmisistä, 
joiden kanssa jouduin tekemisiin. Osasyyn
sä tähän lienee ollut sillä, että pyrkiessäni

Eeva Peltonen siskoineen ja  mummolan 
oviverhot vuonna 1958. Kuva: Eeva Pelto
sen arkisto.

käymään kunnon tietoisesta toverista en 
rohjennut kertoa kellekään paljoakaan itses
täni pelosta, että tällöin olisin saattanut lip- 
sautella vanhaan "pikkuporvarilliseen” 
taustaani ja  tietoisuuteeni perustuvia mieli
piteitä -  tuosta taustamme "pikkuporvarilli- 
suudestahan” meitä taistolaisen opiskelija
liikkeen rivikaadereita liikkeen taustaltaan 
useimmiten vähintään yhtä "pikkuporvaril
liset” johtajat puheissaan ja  kirjoituksissaan 
alinomaa muistuttivat.

Agitaatioihmistä tai järjestöjyrää minus
ta ei, ankarasta järjestöopiskelusta huoli
matta, koskaan kehittynyt. Vähitellen mi
nulle kuitenkin löytyi kirjatoukalle sopivia, 
vähän vaativampiakin tehtäviä: marxismi- 
leninismin opintopiirin ja tieteenkritiikki- 
ryhmien vetäjyyttä, ASS:n edustajuutta so
siologian laitosneuvostossa, täyte-ehdok
kuutta ylioppilaskunnan vaaleissa. Viimeksi 
mainittuun tehtävään minut värvättiin aja
tellen, että voisin kenties kerätä liikkeen 
sympparien hajaääniä. Minuthan tunsivat 
miltei kaikki, kiitos sen, että toimin kirjasto
apulaisena sosiaalitieteiden laitoksen kirjas
tossa. Tässä vaiheessa osallistumiseni mui
den SKDL:n jäsenjärjestöjen kuin ASS:n 
kokouksiin oli jo alkanut harveta. Opinnot 
ja  ansiotyö olivat riittävä syy irrottautua 
pari vuotta kestäneestä naisosaston sihteeri- 
ydestä. Vuonna 1974 tapahtunut muutto Pu
navuoresta Puotinharjuun katkaisi siteet 
nuorisoliittoon, jotka olivat heikohkot, oli
han liittyminenkin ollut ulkoa ohjattua. Puo
lueeseenhan minua ei ollut huolittu, kun 
enemmistöläiset puoluepiirissä olivat jo mi
nun jäsenkaavakkeeni saadessaan osanneet 
vainuta kaltaisteni opiskelija-jäsenkandi-
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daattien todennäköisen vähemmistöläisyy- 
den.

Jo vuosina 1972-1974 sosiologian ASS- 
osaston kantavina voimina pitämieni vako- 
samettitakkisten herrojen keskuudessa alkoi 
olla havaittavissa tiettyä hajaannusta ihan 
teoreettisestikin. Itse liu’uin, paljolti henki
lökohtaisten suhteideni vaikutuksesta, ns. 
akateemisten marxistien porukkaan, jossa 
oltiin kiinnostuneempia yliopisto- ja tieteen- 
kritiikistä kuin leninismistä ja puolueteori- 
asta ja  pikemminkin muiden länsimaiden 
opiskelija-ja äly kkö vasemmiston liikkeistä 
ja virtauksista kuin SKDL:n osapuolitaiste
lusta ja  Neuvostoliiton ja NKP:n maailman
historiallisesta roolista.

Muiden maiden vasemmistoliikkeistä lu
kiessani törmäsin siihen, että monissa mais
sa huomattava osa vasemmistonaisista oli 
jättänyt liikkeen koettuaan liikkeen tavoit
teet ja  toimintatavat sellaisiksi, ettei naisten 
keskeisiksi kokemille asioille ollut siellä ti
laa. Vaikka täkäläisen vasemmiston kuviot 
olivat varsin erilaiset, jotain tuttua ilmeisesti 
koin. Tarvittiin kuitenkin vuosia ja erinäisiä 
keskusteluja muiden kaltaisteni ASS:sta ja 
SOL:sta etääntyvien naisten kanssa, ennen 
kuin rohkenin ajatella, että kyllähän nuo 
junttaukset ja valtaukset, miltei kaiken toi
minnan mieltäminen sotaisin taistelutermein 
ja erilaiset vallankumousfantasioinnit enem
män poikien leikkien jatkoilta vaikuttivat 
kuin tyttöjen, vaikka kyllähän me naiset tu
kijoukkoina ja jotkut vähän muutenkin näi
hin taistoihin olimme osallistuneetkin. Sa
moin vuosia ja pitkällisiä keskusteluja koh- 
talosisarten kanssa tarvittiin, ennen kuin 
huomasin, kuinka naiset ASSissa ja 
SOL:ssa olivat loistaneet poissaolollaan 
lehtien ja ohjelmien kirjoittajista, vaikka 
muuten aika näkyvillä paikoilla olivat saat
taneet toimiakin. Varsinkin 1970-luvun 
alussa sukupuolten välinen työnjako taisto
laisessa opiskelijaliikkeessä vastasi, näin 
jälkikäteen ajatellen, järkyttävän hyvin 
Kimmo Rentolan yhdessä artikkelissaan 
muutama vuosi sitten esittämää luonnehdin
taa: "ajattelu ja  johtaminen kuului miehille,

naiset taas panivat toimeen ja huolehtivat 
arjesta”.

1970- ja 1980-luvun taitteessa löysin it
seni useammistakin naisryhmistä, joissa kä
vimme läpi paitsi feministisiä ja  naistutki- 
muksellisia tekstejä myös omia havainto
jamme ja kokemuksiamme siitä, millaisia 
olivat olleet liikkeen miesten ja naisten suh
teet ja kuinka kaukana ne olivat niistä utopi
oista ja vähän odotuksistakin, joita me olim
me liikkeeseen tullessamme elätelleet. Liik
keessä vallinnut sukupuolirooli- ja seksuaa- 
likulttuuri ei vaikuta näin jälkikäteen arvioi
den kovinkaan tasa-arvoiselta ja  vapautu
neelta, ei ainakaan missään utopistisessa 
mielessä. Yhtä ja toista liikkeen seksuaali- 
kulttuurista on kenties pääteltävissä esimer
kiksi tätä aluetta koskevasta rikkaasta folk
loresta, johon sisältyy muun muassa veikei
tä juttuja pöksylähetystä harjoittavista mies- 
johtajista ja  puolihumoristisia juoruja liik
keen herrojen kaatolistoista, joihin oli kirjat
tu liikkeen tavoitelluimmat naiset ja piirretty 
ruudut pokausmerkintöjä varten.

Jotain lukemistani teksteistä ja naisryh
missäni keskustelemistamme asioista toin jo 
1970-luvun lopulla esiin myös vähän julki
semmissa tilanteissa, tosin aluksi lähinnä 
muiden maiden vasemmistonaisten koke
muksia esitellen. Tässä yhteydessä tulin pu
huneeksi myös radikaalifeminismiin liitty
västä potentiaalista, vaikken itseäni min
kään sortin feministiksi tuolloin mieltänyt
kään. Tässä sitten jouduin napit vastakkain 
erinäisten naistoverieni kanssa, jotka edel
leen olivat niillä linjoilla, että naiskysymys 
ratkeaa vasta koko yhteiskunnan muuttami
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sen myötä ja  jotka tuntuivat pitävän feminis
miä jonain sellaisena, jota vastaan on käytä
vä ideologisin asein. Tässä vaiheessa liik
keen miehissäkin alkoi kuitenkin olla sellai
sia, jotka katsoivat, että keskustelua olisi 
avarrettava. Olihan tilanne sellainen, että 
ASS ja  SOL eivät enää niinkään vetäneet, 
vaan enemmänkin niin sanotut uudet liik
keet, joihin feministinen liikekin niputettiin. 
Aloin saada kutsuja puheenvuoron käyttä
jäksi ja  kirjoittajaksi. Kävin 1970-ja  1980- 
lukujen taitteessa esitelmöimässä muun mu
assa SOL:n Soihtu-lehden ja  marxilaisten 
tutkijoiden perustaman Tutkijaliiton semi
naareissa ja  alustamassa muutamissakin va
paissa keskusteluryhmissä, joita liikkeestä 
etääntymässä olevat toverit olivat panneet 
pystyyn.

Näistä alustus-, esitelmöinti- ja  kirjoitta- 
mispyynnöistä se sitten alkoi tämä oman 
1970-luvun taistolaisuuden julkinen ihmette
ly, jota suostun näköjään ihan vapaaehtoi
sesti harrastamaan silloin tällöin edelleenkin. 
Olen pitänyt tärkeämpänä miettiä omaa 
osallisuuttani kuin esimerkiksi tuomita tai 
pilkata liikkeen johtajia, joiden osallisuudes
ta ja  vaikutuksesta on jäänyt dokumenttito- 
disteita -  luinhan monia heistä aikoinaan 
kuivamustekynällä painokkaasti alleviiva
ten! Kutsun osallisuuttani koskevia pohdin
tojani pikemminkin ihmettelyksi kuin katu
mukseksi, vaikka toki niihin jonkinasteista 
vastuullisuuden tunnustelua ja  tunnustamis
ta sisältyykin. Olen toki taipuvainen ajattele
maan, etteivät opiskelijataistolaisuuden vai
kutukset niin maailmoja mullistavia olleet. 
Miltä kaikelta tulinkaan liikkeen riveissä toi
miessani ummistaneeksi silmäni ja  mihin 
kaikkeen näin tavallaan osallistuneeksi -  
päädyn vähän kauhistellenkin kyselemään 
aina välillä.

Iän myötä lisääntynyt armollisuus omaa 
mennyttä itseä kohtaan on sallinut mennä it- 
seihmettelyssä aina vain pidemmälle ja  ehkä 
saanut minut muistamaankin yhtä ja  toista 
sellaista, jota ei ole aiemmin halunnut muis
taa. Olin liikkeeseen tullessani suorastaan 
liikuttavan tunnontarkka ja  tottelevainen 
kaaderi kaikessa innossani päästä mukaan.

Otin erilaiset velvoitteet ja  iskulauseet ehkä 
turhankin kirjaimellisesti. Alussa kertomani 
takkijuttu on itse asiassa hyvin kuvaava. So
lidaarisuuden velvoittamana olin valmis 
vaihtamaan takkia, häpeämään esteettistä 
mieltymystäni hippityyliin, jota tuo takki 
mielestäni pikemminkin edustaa kuin pop- 
parityyliä. Tuo köyhäilevä hippityyli oli kai 
alkujaan ollut jonkinasteista kapinaa opetta
ja- ja  virkamiessukuni sovinnaista pikku- 
porvarillisuutta vastaan. Liikkeeseen tultua
ni taisin alkaa mieltää tuon tyylin, jotka yksi 
työläistoverikin oli paheksunut, ilmenty
mäksi sivistyneistön taipumuksesta "pikku- 
porvarillisuuteen”, johon samaan taipumuk
seen liitettiin liikkeen piirissä usein monet 
muutkin 1960-luvun kulttuuriradikalismin 
ilmentymät.

Hippitakkini myöhemmistä kohtaloista 
lopuksi vielä muutama sana. Se pääsi vaate
pussista 1970-luvun lopulla ja  se taisi olla 
jonkin kerran vappumarssillakin. Sitten se 
sai taas olla vaatepussissa vintillä pari vuo
sikymmentä, nyt kuitenkin pikemminkin 
tyyliin kuin poliittisiin sitoumuksiini liitty
vistä syistä. Sen Kansan Arkiston juhlase
minaarin jälkeen, jossa pidettyyn puheen
vuoroon tämä kirjoitus pohjautui, kävin ha
kemassa takin vintiltä. Yllättävän hyvin 
vanha verka oli pitänyt pintansa, huomatta
vasti paremmin kuin sen tilalle isotätini sti
pendin turvin ostamani takin villasekoite- 
kangas, joka jo  parissa vuodessa rispaantui 
hihan- ja  taskunsuista. (Tuo stipendillä os
tettu takki oli, sivumennen sanoen, paljon 
lähempänä popparitakkia kuin hippitakki
ni.) Harkitsen parhaillaan "pikkuporvarilli
sen” takkini luovuttamista johonkin työvä
enliikkeen museoon, mihin minua mainitun 
seminaarin jälkeen vahvasti kehotettiin. 
Näin se pääsisi historiaan muullakin tavoin 
kuin Kimmo Rentolan kirjan kuvassa.

Artikkeli perustuu Kansan Arkiston 
”1970-luku myytit lyttyyn?” 60-vuotisse- 
minaarissa 21.5.2005 pidettyyn puheen
vuoroon.
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Vasemmistolaisuus lasten 
tautina
Otetaan espoolainen 1970-luvun laatikkolä- 
hiö, jonka nimistössä on paljon henkilöni- 
miä. Sinne muuttaa tavallinen ydinperhe, 
jonka vanhemmat ovat pohjoisesta. He osal
listuvat aikakauden poliittisiin rientoihin, 
toinen demarien ja toinen kommunistien ri
veissä. Puhelimessa kuuluu sanoa: ”Isi ei ole 
nyt kotona, se on SN-seuran kokouksessa.” 
Poika pannaan pioneerikerhoon.

Ei sittenkään, vaan demokraattisiin pio- 
neereihin. Jostain syystä poika ymmärtää 
SKP:n osapuolijaon alempiarvoisuutena: 
saman lähiön oikeat Pioneerit ovat puhdas- 
oppisempia, proletaarisempia ja lähempänä 
Neuvostoliittoa. Tästä kumpuaa häpeä 
omaa luokkataustaa kohtaan. Akateemisesti 
koulutettujen kakara on lähtökohtaisesti 
riistäjien puolella, joten omassa toiminnassa 
on pyrittävä tiedostavuuteen ja  askeettisuu
teen.

Tapa hahmottaa maailmaa omaksutaan 
kotoa, mutta poika ymmärtää kyllä, että pio- 
neerikerho on leimaava valinta. Pihan kave
rit menevät partioon. Kun poika mainitsee 
kerran ääneen harrastuksestaan, reaktion il
kikurinen sävy syöpyy lähtemättömästi mie
leen. Salaisuus on julkinen, mutta lähtö ker
rostalon pihalta pioneerikerhoon tapahtuu 
aina vaivihkaa. Vanhemmat päästäisivät 
kyllä partioonkin, mutta poika ei halua kan
nattaa taantumusta; kotia, uskontoa ja isän
maata.

Pioneerikerhossa puuhataan, askarrel
laan, lauletaan ja harjoitellaan näytelmää 
talvitapahtumaan. Toiminnan poliittisuus on 
rivien välissä. Saman lähiön oikeissa Pio
neereissa vastakkainasettelut ovat näkyvillä 
ja lapset pääsevät leikkimään Vietnamin so
taa puukiväärien kanssa. Kesällä mennään

leirille, mikä on vähän pelottavaa. Mieleen 
jää kuristava makuupussi ja  yhden ohjaajan 
itsekeskeisyys: hän ei voinut olla oikea kom
munisti.

Pioneereissa korostetaan myönteisiä ar
voja, solidaarisuutta, suvaitsevaisuutta, 
rauhan ja ystävyyden asiaa. Ainoastaan 
kommunistit kamppailevat vakavissaan 
tasa-arvon puolesta Suomen kapitalistisessa 
yhteiskunnassa, jossa menestyminen perus
tuu näköalattomaan itsekkyyteen. Pieni pää 
tekee ehdottomia johtopäätöksiä: perheen 
keskiluokkaisuus ja länsimainen hyvinvointi 
tuntuvat ansaitsemattomilta etuoikeuksilta. 
Auto, kesäpaikka ja oma optimistijolla aihe
uttavat syyllisyyttä.

Kommunistisen liikkeen lisäksi myös 
maailma on jakautunut kahteen leiriin, joi
den vastakkainasettelun pioneerit tiedosta
vat ympäristöään paremmin. Maailmanjär
jestelmien tasolla poika valitsee sosialismin. 
Tietyssä vaiheessa hän huomaa ihmettele
vänsä, mikseivät kaikki maailman hyvät ih
miset muuta Neuvostoliittoon. Vastapuolel
la vehkeilee ja lietsoo sotaa USA, jonka kau
pallista kulttuuria poika oppii halveksi
maan. Kotiin ei tilata sen sanansaattajaa,
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Pioneerit lehtinäyttelyssä Helsingissä 1970-luvulla. Kuva: Suomen Demokratian Pionee
rien Liitto. Kansan Arkisto.

Aku Ankkaa, jonka poika käy lukemassa 
koulumatkalla naapurissa. Itsepetos velvoit
taa: aina kun enemmistöpioneerien lehti Ra
ketti ilmestyy, poika pitää kunnia-asianaan 
sen lukemista kannesta kanteen.

Poika on ylpeä vasenkätisyydestään. 
Aina kun pitää valita, hän ottaa vasemman
puoleisen. Urheilukilpailuissa hän kannat
taa ensisijassa Suomea, sitten Neuvostoliit
toa ja  muita kansandemokratioita. Sosialis
tisten maiden voittokulku tuntuu hyvältä: 
punakone jyllää ja DDR:n karvaiset naiset 
kahmivat mitaleita. Mishka-karhu kyynel
ehtii, kun Moskovan aurinkoiset olympialai
set päättyvät.

TUL:n urheiluseuraan kuuluvat myös 
partiossa käyvät kaverit, paitsi ne, joita ei 
kotoa päästetä. Isä valmentaa, vaikka ei ole 
koskaan harrastanut lajia.

Poika ei ylistä Neuvostoliittoa tai kom
munisteja, mutta hän ihmettelee suomalais
ten enemmistön välinpitämättömyyttä ja 
kyynisyyttä. Kommunistit ovat hyviä ihmi
siä, jotka näkevät amerikkalaisuuden val
heen läpi ja toimivat pyyteettömästi ihmis

kunnan parhaaksi. Poika tietää, että on ole
massa neuvostovastaista kirjallisuutta. Se 
on tympeää uskonnollista kiihkoilua tai ää
rioikeiston propagandaa. Isä tilaa kotiin 
Neuvosto-Karjala-lehteä, joka on kääritty 
harmaaseen ja karkeasyiseen paperiin. Ku
vat SNS:n Maailma ja me -lehdessä ovat 
kauniita ja kiiltäviä. Kukaan ei osta seuran 
arpoja. Lapset saavat lopulta avata ne koto
na ja voittaa hyödyllisiä esineitä.

Poika pääsee isän kanssa kaksin Tallin
naan. Vapaana kadulla vilistänyt rotta sekä 
ahtaaseen eläintarhaan vangitut eläimet jää
vät mieleen. Vessa on kostea sementtinen 
luola, jonka reikien yllä äijät kyykkivät pala 
Pravdaa kädessään. Mahorkka palaa. Poika 
ei ymmärrä, miksi Neuvosto-Eestin pitäisi 
olla itsenäinen -  moisen esittäminen on 
taantumuksellista kansalliskiihkoilua. Poika 
pääsee koko perheen matkassa myös ranta
lomalle Sotshiin mutta ei koskaan oikeaan 
Neuvostoliittoon tai Leninin kaupunkiin.

Kotoa ja  pioneereista omaksuttu yhteis
kunnallinen hahmottaminen ilmenee pikku
vanhana paremmin tietämisenä ja auktori-
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teettiuskona. Hyvän puolella taistelevien 
mielipiteet eivät yksinkertaisesti ole kyseen
alaistettavissa. Toisaalta kotitaustan keski
luokkaisuus ja kuvitteellinen vallankumouk
sellisen elämäntapa eivät ole sovitettavissa 
yhteen. Kun tulee aika siirtyä pioneereista 
muihin järjestöihin, poika harkitsee ainoas
taan Rauhanpuolustajia. Nuorisoliitto edel
lyttäisi luokkapuhtauden lisäksi todellista 
kutsumusta ja  vahvuutta haastaa ympäris
tön yksimielistä materialismia. Poikkeava 
poliittinen lapsuus rokottaa suhtautumaan 
varauksellisesti kaikkeen järjestötoimin
taan.

Jälkikäteen arvioiden kokemus pioneeri- 
lapsuudesta 1970-luvulla on ristiriitainen 
sekoitus ylpeyttä ja häpeää. Vaihtoehtoinen 
vasemmistolaisuus ei espoolaisessa lähiössä 
muodostunut niin kantavaksi vastakulttuu
riksi, että oikeassa oleminen olisi tuottanut 
tyydytystä. Joukkovoiman julistamisen 
huippuhetkillä, kuten vappumarsseilla Hel
singissä, poika jännitti öykkäröivien oikeis- 
tohuligaanien kohtaamisen ohella lähinnä

sitä, tunnistaako kukaan tuttu rivistöstä. 
Nykyään nostalginen silta menneeseen ra
kentuu korkeintaan työväenlaulujen varaan. 
Mutta sitä vakavaa pikkupoikaa toveri Vil
jasen kurkkuun lyödyt hampaat ja  katkotut 
sormet eivät naurattaneet.

Vaikka elämä partiolaisena olisi ollut on
gelmattomampaa, pioneerilapsuus ei varsi
naisesti kaduta. Pyrkimyksen solidaarisuu
teen ja ”paskajengin” puolustamiseen voi 
yhä allekirjoittaa. On tehnyt hyvää huomata 
olleensa monessa asiassa yksisilmäinen, 
väärässä ja hakoteillä. Yhteiskunnallisuus 
vahvistui pioneereissa osaksi elämää ehkä 
turhan varhain. Vaikka aika on toinen ja jär
jestön luonne muuttunut, omaa poikaani en 
taida pioneereihin laittaa.

”Joni Krekola”

Työväentutkimus julkaisee kirjoituksen 
poikkeuksellisesti nimimerkillä.
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Ulla-Leena Alppi
kouluttaja

Solidaarisuuden paloa

Minulle 70-luku tuo ensimmäiseksi mieleeni 
sanan solidaarisuus. Se on yksi maailman 
kauneimmista sanoista. Tänään myös yksi 
kaivatuimmista. Kolmenkymmenen vuoden 
takaa mieleeni palaavat intohimoiset, uteli
aat, joskus mustavalkoiset, mutta ehdotto
man vilpittömät tamperelaisten nuorisoliit
tolaisten keskustelut ja väittelyt, joista olin 
innoissani, mutta aluksi myös ihan pyörryk
sissä. Mitä ihmettä tarkoittaa empiriokriti-

sismi, revisionismi tai opportunismi. Mitä 
proletariaatin diktatuuri. Vasemmistolai
suus lastentautina kommunismissa. Entä li
säarvo, pysyvä pääoma ja vaihteleva -  jo
tenkin ne liittyvät taloudelliseen oikeuden
mukaisuuteen, mutta miten. Marx, Engels ja 
Lenin ovat tuttuja nimiä jo lapsuudenkodis
ta, kuten myös Luxemburg ja Kollontai. 
Mutta kuka on Plehanov, Lunatsarski, tai 
Feuerbach. Heihin tutustuttiin opintoker
hoissa, ja  myöhemmin Sirola-opistossa. 
Kiinnostavaa. Kiehtovaa.

70-luvulla ei ainoastaan keskusteltu. Ke
räsimme nimiä, keräsimme rahaa, järjestim
me mielenosoituksia metallin lakkolaisten 
tukemiseksi, Chilen pakolaisten tukemisek
si, ANC:n taistelun tukemiseksi. Maailma 
tuli lähemmäksi ja  kosketti, eikä ainoastaan 
maailman nuorison festivaaleilla, vaan 
myös täällä kotona. Istuimmepa kokouksis
sa tai seminaareissa, marssimmepa kaduilla 
tai hankimme työväenlehtitilauksia. Muis
tan vahvan yhteisyyden tunteen. Se syntyi 
siitä, että pyrimme hyvään, mikä on mieles
täni yksi merkittävimmistä ihmistä kasvat-

Rauhanmarssilla osoitettiin mieltä mm. 
chileläisten puolesta Helsingissä 
13.10.1974. Kuva: Yrjö Lintunen. Kansan 
Arkisto.
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Suomen Demokraattisen 
Nuorisoliiton kesäkisat 
Porissa vuonna 1975. 
Kuva: Kansan Arkisto.

tavista kokemuksista. Me asetimme toiveita 
koko kansandemokraattiseen liikkeeseen, 
halusimme, että nuorilla olisi enemmän sa
nottavaa politiikassa. Halusimme maail
masta paremman, solidaarisemman. Nuori
na ihmisinä toimimme, uskon että valtaosa 
toimi, vilpittömästi ihanteidemme puolesta.

Henkilökohtaisesti 70-luku oli minulle 
alusta loppuun poliittista työtä, ja  uskoakse
ni käytännönläheisemmin kuin monelle 
muulle ikäiselleni. Kaksikymmentäkaksi- 
vuotiaana sadan työntekijän pääluottamus- 
naisena Valiolla olin tietoinen siitä, että 
vaikka solidaarisuusmarssirivistömme oli
vat pitkiä, ei niihin suinkaan osallistunut 
työläisnuorten enemmistö. Kyllä me aina 
olimme vähemmistössä koko ikäluokkaam
me nähden. Toisaalta olin lievästi hämmen
tynyt siitä miten itseään luokkakantaisem- 
pana pitänyt nuorisoliittolaisväki nosti työ
läisiä korokkeelle. En nähnyt omilla työpai
koillani sankarityöläisiä. Näin tavallisia, 
ristiriitaisia, enimmäkseen epäpoliittisia ih
misiä, jotka pitivät selvänä kuulumista am
mattiliittoon, mutta siihen heidän poliitti
suutensa päättyi. Useimmat olivat kiinnos
tuneempia televisiosarja Peyton Placesta 
kuin Vietnamin sodasta. Se ei tehnyt heistä 
yhtään huonompia ihmisiä, ja  luultavasti 
heidän ansiostaan omat jalat eivät irronneet 
maasta. Tiesin omakohtaisesti, miten vaike

aa on työnantajan kanssa neuvotella vaikka
pa vähäisestä työsuojelu-uudistuksesta. 
"Vallankumous tänään -  huomenna on jo 
myöhäistä”- iskulauseet kuulostivat runolli
selta.

En tunnistakaan itseäni enkä toimin
taympäristöäni siitä puheesta, joka viime 
vuosina on mystifioinut, ja mielestäni sa
malla typistänyt 70-luvun todellisuudenta- 
juttomaksi taistolaisuudeksi. Törmäykset ja 
toisaalta sovitteluyritykset taistolaisuuden 
ja  taistolaisten kanssa olivat tietysti osa mi
nunkin 70-lukuani, mutta nuorisoliike, 
muusta poliittisesta liikkeestä puhumatta
kaan, oli paljon muutakin. Vähiten viime 
vuosien myyttisestä 70-lukukuvasta tunnis
tan kun ajattelen omaa työpaikan arkeani. 
Minun täytyi oikeasti päntätä päähäni työ
ehtosopimuksia, selvittää niitä työtovereille
ni, patistella heitä ammattiosaston kokouk
siin, kantaa vastuuta työpaikkani kehittämi
sestä.

Sirola-opiston jälkeen 70-luvun puolivä
lissä katselin maailmaa jonkin aikaa Tampe
reen nuorisopiirisihteerin paikalta. Osapuo- 
liriitelyt niin omassa piirijäijestössä kuin 
SDNL:n keskushallituksissa saivat kasva
vasti tilaa ja  turmelivat jotakin, mikä siihen 
asti oli nuoressa mielessäni ollut vain hyvää. 
SDNL:n keskushallituksissa me kiistelimme 
myös liiton päälinjan sisällä oikeasta suun
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nasta. Ne keskustelut sivusivat ja  jäljitteli- 
vätkin väittelyjä puolueen suunnasta.

70-luvun kallistuessa lopuilleen katosi li
sää tuon vuosikymmenen viattomuudesta. 
Tuskin meistä kehenkään saattoi olla jättä
mättä jonkinlaisia jälkiä se, että politiikassa 
oli niin paljon keskinäistä kilpailua ja pelaa
mista, ja että toiminta tapahtui jopa vihan 
ilmapiirissä. Eduskunnassa voimavaroja 
haaskaantui moninkertaisiin ryhmäkokouk
siin ja todisteluun oman politiikan oikeutuk
sesta. Silloinkaan useimmat meistä eivät 
vielä tienneet miten kohtalokkaaksi sisäinen 
taistelu lopulta koko liikkeelle kävisi. Sitä 
ehkä osattiin pelätä, mutta ihmisen on usein 
vaikea uskoa sitä mitä ei toivo. Kaikesta täs
tä huolimatta muistan poliittisen työn edus
kunnassakin intensiivisenä ja tavoitteellise
na.

Joskus myöhemmin olen ajatellut, että 
vanhempien ja kokeneempien olisi jo 70-lu- 
vun puolivälissä pitänyt tehdä ratkaisuja, 
jotka olisivat selkiyttäneet puolueen tilan
netta. Me nuoret 70-lukulaiset olisimme 
varmaankin sellaisia ratkaisuja kavahta
neet, sillä uskoa yhtenäisempään puoluee

seen oli vielä jäljellä. Eikä nuorisoliittolais
ten keskuudessa pidetty aina omienkaan joh
tajien edesottamuksista. Syyllisten osoitta
minen tuskin olisi hedelmällistä, eikä var
masti yksinkertaista; syyllisyys jakautuu 
laajalle ja ikään kuin katoaa horisonttiin. 
Syitä hajaannuksen pitkittämiselle olisi kui
tenkin hyvä pohtia jo pelkästään historian
kirjoitusta varten. Myös tätä aikaa ja Va
semmistoliittoa ajatellen kunnollisen ana
lyysin tekeminen noista vaiheista olisi tar
peellinen. Onhan pinnallista ajatella, että 
Vasemmistoliitto voisi elää ja kehittyä irti 
edeltäjiensä historiasta. Tuossa ajattelussa 
ei ymmärretä sitä, että puolue on yhtä kuin 
jäsenensä. He kantavat mukanaan historiaa, 
se on heidän elämäänsä. Kun vaaditaan Va
semmistoliittoa aloittamaan ikään kuin puh
taalta pöydältä, vaaditaan ihmisiä kuoletta
maan osa itseään. Inhimillisesti mahdotonta, 
ja  myös mieletöntä, kun historiassa on niin 
paljon hyvää ja kantavaa.

Kuten sanoin oli 70-luvun tärkeä sana 
solidaarisuus. Siitä syntyi yhteisvastuuta. 
Joissakin tämän ajan puheenvuoroissa tosi
aankin on unohdettu se perusasia, että vaik
ka vasemmistossa oltiin eripuraisia, saatiin 
yhteiskunnassa aikaan paljon. Oma suku
polveni ja minua vanhemmat voivat hyvällä 
syyllä sanoa olevansa hyvinvointivaltion ra
kentajia. Sen ituja alkoi syntyä sotien jäl
keen, mutta varsinaisesti työ alkoi 60-luvul- 
la, ja oli dynaamisimmillaan 70-luvulla. 60- 
luvulla luotiin pohja sosiaalivakuutukselle, 
mm. eläkepolitiikalle. 70-luvulla keskiössä 
oli kansanterveysjärjestelmä ja peruskoulu, 
molemmat valtavia uudistuksia, jotka tun
tuivat ihmisten arjessa. Niiden jälkeen vuo
rossa olivat lapsiperheiden toimeentuloa tu-

Suomen Demokraattisen Nuorisoliiton 
uusi puheenjohtajisto vuonna 1976. Kuva: 
Kansan Arkisto.
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kevät uudistukset, sekä sosiaalihuolto. Hy
vinvointivaltiossakin on aina ollut vähäosai
sia ja väliinputoavia, mutta kehitystyötä 
joka tapauksessa tehtiin systemaattisesti ja 
siitä taisteltiin. Liikkeemme politiikassa oli 
myös ns. kynnyskysymyksiä, jotka synnytti
vät liikkeen profiilin ja itsetunnon. Uskotta
vuutta valitettavasti alkoi vuosikymmenen 
loppupuolella nakertaa sisäinen kiista ja 
keskinäinen syyttely.

Nyt kun hyvinvointivaltiota ollaan pur
kamassa se tehdään syyllistämällä meidät 
kaikki liian kalliista järjestelmistä. Tässä ei 
ole mahdollisuutta eikä tarkoituskaan men
nä syvemmälle asiaan, viittaan vain uusim- 
piinkin tutkimuksiin, joiden mukaan niin ei 
eurooppalaisessa vertailussa ole. Niiden, 
jotka ymmärtävät ja  kuulevat vain markki
noiden kieltä, kannattaisi huomata millainen 
kilpailukykyvaltti hyvinvointivaltio voi olla. 
Lisäksi pitäisi tietysti pohtia sitä miksi vaik
kapa toimeentulotuen tarve vauraassa Suo
messa on niin rajusti kasvanut. Eihän ku
kaan v a l i t s e  kohtalokseen huono-osai- 
suutta, sille ovat aina syynsä. Millaista yh- 
teiskuntavastuuta megavoittoja tekevät yri
tykset ovat kantaneet työllisyydestä ja siitä, 
etteivät pitkäaikaistyöttömät ihmiset ajaudu 
umpikujiin elämässään! Eivät minkäänlais
ta. Pääomat virtaavat ulos Suomesta, mark
kinat tekevät mitä haluavat.

70-luvun kritiikissä yksi kärki on ollut 
siinä, että Suomessa ei oltu itsenäisiä suh
teessa Neuvostoliittoon. Erityisesti presi
dentti Kekkonen on yksiviivaisesti tuomittu 
kumartelusta itään. Voihan hänet tuomita, 
mutta jokin suhteellisuus ja ennen muuta ai- 
kalaistuntemus pitäisi tässäkin olla. Tekee 
mieli yhden ystäväni tavoin sarkastisesti sa
noa, että tuo kumartelu toi ainakin suoma
laisille leipää. Neuvostoliiton-kauppa oli 
suuri työllistäjä. Muitakin kuin työllisyysar- 
voja tietysti on, sitä en ollenkaan kiistä, 
päinvastoin. Poliittisen kulttuurin tärkeim
piä arvoja ovat avoimuus, rehellisyys ja it
senäisyys. Sinänsä aiheellisen kritiikin esit
tämisessä oltaisiin kuitenkin uskottavampia, 
jos n y t toimittaisiin toisin, jos poliittinen 
kulttuuri olisi oikeasti muuttunut pintaa sy

vemmältä. On syytä kysyä, ollaanko tässä 
ajassa jotenkin itsenäisempiä valtiona. Mi
ten syviä kumarruksia nyt tehdään markki
navoimien edessä? Ja mitä ne kumarrukset 
tuottavat suomalaisille? Suomi on rikkaam
pi kuin koskaan, ja kansalaisten keskuudes
sa pahoinvointia on enemmän kuin koskaan 
sodanjälkeisenä aikana. Uskon, että puolu
eiden politiikka on tänä päivänä avoimem
paa ja läpinäkyvämpää kuin 70-luvulla, 
mutta läpinäkyvyys ja avoimuus ohenee ja 
katoaa mitä lähemmäksi todellisia vallan 
ytimiä mennään. Kun 1900-ja2000-lukujen 
vaihdetta aikanaan tutkitaan ja katsotaan 
kriittisesti, ollaan varmasti kauhuissaan tä
män ajan kabinettipolitiikasta, joka on ko
konaan vieraantunut ihmisten arjesta, jossa 
ei ole minkäänlaista kosketuskohtaa pitkäai
kaistyöttömän, pienellä eläkkeellä kitkutte- 
levan vanhuksen tai lastensuojelulapsen 
kärsimykseen.

Itsessäni on jäljellä paljon 70-lukulai- 
suutta enkä todellakaan häpeä sitä. Saimme 
aikaan paljon hyvää. Olisimme saaneet 
enemmänkin ilman liikkeemme sisäisiä kiis
toja. Etenkin niiden suhteen varmasti teim
me virheitä. Mutta voisin kysyä Anja Vam
melvuon runoa mukaillen, että minkä val
lankumouksen kaskesta voisi täysin virhee
töntä viljaa kasvaa.

Koen yhtenä elämäni onnenkantamoise- 
na sen että oma nuoruuteni osui 70-luvulle. 
Sodista selviytyneissä vanhemmissa suku
polvissa eli vahva tahto rauhaan ja yhteis
kunnan rakentamiseen. Ainakin vasemmis
tolaisen kodin kasvattina oli luonnollista ja 
innoittavaa kasvaa samaan pyrkimykseen ja 
löytää ikäisiään tovereita. Oli ihanaa saada 
olla nuori juuri toivorikkaalla, solidaari
suutta arvostavalla, kiihkeitä tunteita herät
täneellä 70-luvulla. En enää haluaisi olla 
nuori, mutta haluaisin tähän aikaan omalta 
70-luvultani tutun solidaarisuuden palon.

Artikkeli perustuu Kansan Arkiston 
”1970-luku myytit lyttyyn?” 60-vuotisse- 
minaarissa 21.5.2005 pidettyyn puheen
vuoroon.
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Pirjo Kaihovaara
arkistonjohtaja

MERKIT RINTAAN JA Q f f i  
BAILAAMAAN 
Poliittiset rintamerkit 1970-luvun 
muoti-ilmiönä

Rintamerkkien käyttö on vanha perinne jär
jestötoiminnassa, ja  se on levinnyt kansain
välisiä teitä. Suomen työväenliikkeessä 
merkkejä alettiin harrastaa 1800-luvun lo
pulla noudattaen osakuntien ja raittius- ja 
urheiluseurojen esimerkkiä. Merkit olivat 
tuolloin useimmiten jäsenmerkkejä, joiden 
kantajilla oli jäsenyyden takaamia oikeuk
sia. Merkki rinnassa toimi esimerkiksi pää
sylippuna tilaisuuksiin ja antoi oikeuden 
käyttää puheenvuoroja. Ensimmäiset merkit 
olivat usein rusetteja tai pahvimerkkejä.

Rintamerkin käyttö ei välttämättä edelly
tä järjestöjäsenyyttä. Silti merkki on useim
miten johonkin (kenties rajoiltaan häily
vään) ryhmään kuulumisen tunnus, ja  sen 
kantaminen onkin aina kertonut kollektiivi
sista tunteista. Merkin kantaja haluaa osoit
taa muille, minkä asian tai aatteen kannatta
ja hän on. Australialainen ammattiyhdistys- 
merkkien keräilijä Gregory J. Smith puhuu 
merkeistä jäsenyysylpeyden osoituksena. 
Tuota sanaa voi hyvin käyttää, kun puhu
taan rintamerkkien käytöstä 1970-luvulla.

Rajoitun tässä artikkelissa kuvailemaan 
rintamerkkien asemaa työväenliikkeen ja 
opiskelijaliikkeen eri suuntausten riennoissa 
ja  toiminnassa 1970-luvun alkupuolella. 
Kirjoitus perustuu paljolti omakohtaiseen

havainnointiin. Merkeistä kun ei ole juuri 
koottu tietoa. Toivottavasti joku innostuu 
tutkimaan asiaa tarkemmin. Poliittiset rinta
merkit tulivat Suomessa muotiin joi960-lu- 
vun lopulla. Seuraava vuosikymmen oli kui
tenkin niiden kulta-aikaa.

Rintamerkin ostaminen saattaa olla en
simmäinen poliittinen kannanotto. Tämän 
nuoret ja innokkaat seitsenkymmenlukulai- 
set tiedostivat varhain. Rintamerkkejä tupu
tettiin tutuille ja tuntemattomille erilaisissa 
tapahtumissa, mielenosoituksissa, oppilai
toksissa ja  kaduilla. Rintamerkkejä oppi 
myös nopeasti tulkitsemaan. Vaikka ”yleis- 
demokraattinen rintama” oli opiskelijaliik
keessä laaja, oli vallalla myös tiukka karsi
nointi. Rajojen ylittäjiä ei katsottu hyvällä. 
Niinpä rintamerkit olivat käyttökelpoinen 
tunnistusvälineistö. Jo kaukaa erotti, kuka 
oli demari, revari, maolainen tai taistolainen 
saatikka sitten suorastaan porvari. Nuorison 
keskuudessa merkeillä oli merkitystä jopa 
seurustelukumppanin haeskelussa. Poliittis
ta kantaa osoittavia rintamerkkejä pidettiin 
tansseissa ja  illanvietoissakin -  ainakin sil
loin, kun järjestäjänä oli jokin poliittinen tai 
muuten kantaaottava kansalaisjärjestö.

Merkkejä yhdistelemällä viestittiin mo
nenlaisia asioita ja ihmisiä pystyi luokittele
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maan entistä tarkemmin. Peace -merkki, 
varsinkin perinteinen sadankomitealainen, 
kertoi kuusikymmenlukulaisuudesta. Itse- 
tehtynä tinamerkkinä sama kuvio viittasi 
hippitaustaan. Tiedonantaja-merkki Marxin 
ja Leninin hahmolla varustettuna oli pari 
vuotta varhaisemmalta ajalta kuin Engelsil- 
lä täydennetty ja siksi alkuperäisenä harvi
naisempi ja "hienompi”. SKDL:n ja Tie
donantajan merkin yhtaikainen kantaminen 
oli kohtalaisen harvinaista. Oliko henkilö 
tietämätön vai muuten vain outo? Vielä har
vinaisempaa lienee ollut sosialidemokraat
tisten ja kansandemokraattisten merkkien 
yhdistäminen. "Pulumerkki”, Suomen Rau
hanpuolustajien sininen kyyhkyskuvioinen 
neula, oli suosittu opiskelijaliikkeessä. Mo
net kuitenkin luokittivat sen kantajan suoraa 
päätä taistolaiseksi. Ainakin Helsingissä tul
kittiin jossain vaiheessa, että FNL-merkkiä 
kantoivat maolaiset. Muut tukivat Vietna
min sodan vastaista liikettä pitämällä Suo- 
mi-Vietnam-Seuran merkkiä.

Puolue- ja  ammattiliittojen merkit olivat 
yleensä jäsenmerkkejä ja  niitä käyttivät 
useimmiten varttuneemmat mieshenkilöt. 
Opiskelijajärjestöjen merkkejä kaupiteltiin 
jäsenmerkkeinä, vaikkei jäsenyys ollutkaan 
ehtona merkkien käyttämiselle. Jäsenmerkit 
ja järjestöjen tavalliset merkit olivat usein 
kooltaan pieniä ja paremmasta materiaalista 
valmistettuja kuin erilaiset kampanjamerkit. 
Jäsenmerkit olivat tavallisimmin metallisia 
ja emaljoituja. Tärkeiden kampanjoiden 
merkit valmistettiin samalla menetelmällä. 
Esimerkiksi kielletty ajosuunta -liikenne
merkkiä muistuttava punainen Ei EEC - 
merkki (1972) oli tällainen.

Metalliset pintakalvolla päällystetyt rin
tanapit yleistyivät Suomessa 1970-luvun al
kupuolella. Tämä muoti levisi ulkomailta, 
lähinnä lännestä. Poliittisilla rintanapeilla 
oli Yhdysvalloissa pitkä historia. Kampan- 
janappeja oli käytetty jo 1800-luvun lopulta 
lähtien, kun selluloidi keksittiin. Amerikassa 
rintanapit olivat kiinteä osa vaalikampanjoi
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ta henkilökuvilleen. Menetelmä jossa sano
ma voitiin painaa paperille ja kiinnittää kal
von alle monipuolisti merkkivalikoimaa. 
Kuvan painaminen suoraan peltinappiin 
yleistyi tehden entistä suuremmat tekstit ja 
kuvat mahdollisiksi. Nappi näkyi kauas. 
Suomessa nappeja ei juuri ollut harrastettu 
ennen kuin 1960-luvun lopun I’m a hippie - 
merkit vaihtuivat poliittisemman sisällön 
nappeihin. Tällaisia olivat esimerkiksi Free 
Angela Davis (1971), Maailman nuorison 
ja ylioppilaiden X festivaali (1973), ja  Alle
kirjoita rauhanadressi (1974) -rintanapit. 
Rahapulassa ja kiireessä vanhojen metalli- 
nappien päälle saatettiin lätkiä uuden kam
panjan tarra, ja  näin saatiin uudet merkit no
peasti myyntiin.

Rintamerkkien käyttö levisi 1970-luvulla 
Suomeen myös idästä. Neuvostoliitossa ja 
muissa sosialistisissa maissa merkkien käyt
tö oli ollut runsasta jo pitkään. Kunnia- ja 
ansiomerkkejä jaettiin paljon. Järjestömer- 
keissä oli oma hierarkiansa. Merkit toimivat 
halpoina yhteisöllisinä muistoesineinä. Neu- 
vostomerkkejä oli joka lähtöön: erilaiset Le- 
nin-merkit Järjestöjen, kaupunkien ja tehtai
den omat merkit, juhlavuosien ja tapahtumi
en merkit... Ystävyystapaamisissa merkkien 
lahjoittaminen ja vaihto oli tärkeä seremonia 
-  varsinkin kun yhteistä kieltä ei useinkaan 
ollut tai sanavarasto ei riittänyt syvälliseen 
ajatustenvaihtoon.

Vanhaa perinnettä, pahvimerkkejä, har
rastettiin jonkin verran vielä 1970-luvulla 
erilaisten tapahtumien yhteydessä. Ne olivat 
halpoja tuotteita, mutta niiden kiinnittämi
nen oli ongelma. Tarrat yleistyivätkin kam- 
panjatuotteina ja itseäänkunnioittava opis
kelija-aktivisti päällysti niillä kalenterinsa ja 
salkkunsa.

Rintamerkkejä käytettiin päällystakeis- 
sa, jotkut kiinnittivät niitä kangaskasseihin- 
sa ja armeijan ylijäämävaraston kankaisiin 
olkalaukkuihin. Maihinnousutakki ja  rinta
merkkejä -yhdistelmä kertoi jo kauas, mihin 
ryhmään niiden kantaja identifioitui. Mies
ten samettitakit olivat myös sopiva "alusta” 
merkkikokoonpanolle. Järjestöpaidat, nuo 
kuuluisat punainen ja sininen, otettiin Suo

men Demokraattisessa Nuorisoliitossa ja 
Sosialistisessa Opiskelijaliitossa käyttöön 
1974. Paitoihin ommeltiin tietenkin hiha- 
merkit. Punaisiin paitoihin SDNL:n merkki 
ja  sinisiin paitoihin SOL:n merkki. Yllättäen 
Uudenmaan Sosialistinen Nuorisoliitto tilasi 
myös sinipaitoja, joissa oli SDNLrn hiha- 
merkit. Paitojen ja hihamerkkien taisto oli 
alkanut. Oikeaoppinen rintamerkki kuului 
järjestöpaitaan. Saattoipa joku intoileva 
"komissaarinalku” tulla puolileikillään huo
mauttamaankin puuttuvasta merkistä -  ai
nakin jos hänellä oli merkkejä myynnissä. 
Merkit liittyivät nuoriso- ja opiskelijaliik
keessä vallinneeseen uhoamis-ja näyttämis- 
kulttuuriin. Toisaalta ne olivat osa erilaisia 
kampanjoita ja  myös rahankeruuvälineitä. 
Ja kampanjoitahan 1970-luvun alkupuolella 
oli paljon. Vuosikymmenen loppupuolella 
merkkien käyttö väheni muun toiminnan 
laantumisen myötä.

Rintamerkkien käyttö oli luonteeltaan ju
listavaa: minä kannatan tätä asiaa. Kaikissa 
tilanteissa, esimerkiksi kouluissa tai työpai
koilla, merkkejä ei kuitenkaan tohdittu tai 
haluttu käyttää näkyvästi. Jotkut keksivät jo 
kommunistien 1930-luvulla lanseeraaman 
tavan laittaa merkki takinkauluksen kääntö
puolelle. Sieltä sitä voitiin vilauttaa sopivas
sa tilanteessa, jolloin merkinkantajan ja 
viestin vastaanottajan välille tuntui synty
vän näkymätön liittolaisuus -  jos merkki oli 
oikeanlaatuinen.

Merkkien kieli ei ollut tuntematonta 
myöskään viranomaisille. Nuorisojärjestön 
matkalta Moskovaan vuonna 1975 muistuu 
mieleen seuraavaa. Kun bussillinen rinta
merkeillä hyvin varustettuja nuorisoliittolai
sia kohtasi Neuvostoliiton tullivirkamiehet, 
nämä vilkaisivat merkkejä ja huitaisivat kä
dellään eteenpäin. Matkatavaroita ei tarkas
tettu. Toisin kävi Suomen tullin puolella. 
Vilkaisu merkkeihin -  ja kassit pengottiin 
pohjiaan myöten.
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Hymy oli ”unohdetun 
kan$an” tulkki
Sensaatiojoumalismilla revitelleen Hymy- 
lehden suuri suosio rakennemuutoksen ajan 
Suomessa on merkittävä ilmiö aikakausleh
distön historiassa. Työ tarkastelee poliittisen 
ja journalistisen populismin ilmenemistä 
Hymy-lehdessä 1960-1970-lukujen vaih
teessa. Keskeisiksi nousevat populismin 
avainkäsitteet valta, kansa ja eliitit.

Kultakauden Hymy hahmottaa maail
maa populismille tyypilliseen tapaan: lehti 
luottaa vastakkainasettelujen ja yksinker
taistuksien voimaan. Hymy rakentaa kuvaa 
”kaltoinkohdellusta kansasta” ja suhtautuu 
eliitteihin vihamielisesti. Toisaalta lehti luo 
kuvaa kansasta passiivisena kärsijänä, toi
saalta taas vahvistaa sen sankarimyyttiä. 
Lehti pyrkii paljastuksillaan romuttamaan 
eliittien arvovallan.

Populismin viitekehys johdattaa pohti
maan protestilinjan poliittista potentiaalia. 
Hymy tuo näkyviksi rakennemuutoksen he
rättämät tyytymättömyyden tunteet. Lehti 
vahvistaa "unohdetun kansan” identiteettiä, 
mutta näkee yksittäisen ihmisen vaikutus
mahdollisuudet kuitenkin olemattomina. 
Yhteiskuntakriittisyys jääkin usein räksy- 
tyksen tasolle.
Laura Kosonen

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
”Haistakaa paska koko valtiovalta ” - 
Hymy-lehti poliittisen ja  journalistisen po
pulismin leikkauspisteessä 1960-1970-lu- 
kujen taitteessa. Jyväskylän yliopisto, hu
manistinen tiedekunta. Viestintätieteiden 
laitos, journalistiikka, 2005.

Sankareita ja sarsikansaa
Tarkastelin pro gradussani punakaartilaisen 
esittämistä 1960-luvulla ilmestyneissä ro
maaneissa Täällä Pohjantähden alla 2 (Väi
nö Linna), Vuoden 1918 tapahtumat (Veijo 
Meri), Mummoni ja Mannerheim 1-2 (Paa
vo Rintala) ja Arktinen hysteria 1 (Marko 
Tapio).

Teosten kerronnan kautta tarkastelin so
dan kuvauksessa käytettyjä keinoja sekä so
dan yleisesitystä ja punaisen hahmon kuvaa
mista.

Punaisen henkilön kuva vaihtelee sanka
rista opportunistiin ja aatteettomaan ajeleh
tijaan. Vastapuolen eli valkoisten kuvaus 
vaikuttaa oleellisesti punaisista välittyvään 
vaikutelmaan. Yleiskuvassa sodasta on ais

tittavissa sitä vahvempi kannanotto mitä nä
kyvämpi kertoja on. Kansalaissodan jälkei
seen hurmahenkiseen kiijallisuuteen verrat
tuna merkittävä ero näissä 1960-luvun esi
tyksissä on, että yksilön päällimmäiseksi ta
voitteeksi muodostuu hengissä säilyminen 
eikä aatteen puolesta viimeiseen asti taiste
leminen.
Ville Miettinen

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Sankareita ja  sarsikansaa. Kansalaissota- 
kuvaus ja  punaiset hahmot eräissä 1960- 
luvulla ilmestyneissä teoksissa. Helsingin 
yliopisto, Kotimainen kirjallisuuus, 2005.
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Kisaile työläisnainen!
Pro gradu -työni aiheena on Työläisnaisten 
urheilulehti (TNUL), joka alkoi ilmestyä 
1921. Se oli Työväen Urheiluliiton (TUL) 
naistoimikunnan toimittama, ja sen tarkoi
tuksena oli opastaa työläisnaisia erilaisissa 
ruumiilliseen kasvatukseen liittyvissä asi
oissa. Analysoin diskurssianalyysin avulla 
lehden välittämiä arvoja ja  asenteita.

Urheilijattaren joulu, TNUL:n joulunume
ro vuodelta 1925. Työväen keskusmuseon 
kokoelmat.

TNUL:n tehtävänä oli saada passiivisina pi
detyt työläisnaiset mukaan työväenliikkeen 
toimintaan. Sukupuolidiskurssissa korostet
tiin naisten perinteistä äiti-ja perheenemän- 
täroolia, toisaalta naiset nähtiin miesten ta
saveroisina kumppaneina. Terveysdiskurs- 
sissa huoli kohdistui työväestön terveydelli
siin ja sosiaalisiin oloihin. Kauneusdiskurs- 
sissa korostui sisäinen kauneus ja siveel
lisyys. TNUL:n kasvatuksen muodot, ta
voitteet ja  ihanteet olivat melko yhteneväisiä 
porvarillisen naisvoimisteluliikkeen kanssa. 
TNUL:n piirissä kasvatuksen katsottiin pal
velevan työväenluokan etuja, kun taas por
varillisella puolella kyse oli koko kansakun
nan edusta.
Jaana Tominoja-Latola

Artikkeli perustuu Pro gradu -tutkielmaan: 
Kisaile työläisnainen! Työläisnaisten Ur
heilulehti naisten ruumiillisen kasvatuksen 
määrittäjänä 1920- ja  1930-luvulla. Turun 
yliopisto, Suomen historian laitos, 2004.

Urheiluseura Maarian 
Pyrkivän aatteellisuus
Pro gradu -tutkielmani käsittelee urheilu
seura Maarian Pyrkivän aatteellista suun
tautumista ja sen vastaanottoa Maarian pi
täjän alueella vuosina 1906-1920. Pyrkivän 
suhteita ympäristön muihin toimijoihin on 
tässä käytetty kuvaamaan laajempaa tapah- 
tumasaijaa: työläisten ja  porvariston kärjis
tyviä suhteita, jotka lopulta johtivat kansa
laissotaan.

Tarkastelen tutkimuskohdettani Pyrki
vää urheiluseurana ja  toisaalta sosiaalisena 
organisaationa, ja  edelleen tarkemmin joko 
yhdistyksenä tai yhteisönä. Näiden määritel
mien kautta tutkin tapaa, jolla seura tuotti

oman aatteellisuutensa: tuotettiinko aatteel
lisuus kollektiivisesti vai yksittäisten henki
löiden toimesta?

Työläisvaltaisessa ympäristössä aatteel
liset erimielisyydet muokkasivat sekä Pyrki
vää että ympäristön mielipiteitä siitä. Kun 
työläisten ja porvariston välit alkoivat kiris
tyä valtakunnallisesti, myös Maarian alueel
la Pyrkivän puolueettomuutta alettiin epäil
lä.
Lauri Keskinen

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Työväen ja  porvariston kiristyvät suhteet 
ennen kansalaissotaa -  tutkimus urheilu
seura Maarian Pyrkivän aatteellisuudesta 
vuosina 1906-1920. Turun yliopisto, his
torian laitos, kulttuurihistoria, 2005.
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Leipäjonon arki
Tutkimukseni tarkoituksena oli tutustua Pe
lastusarmeijan leipäjonoon ja selvittää min
kälaisia ihmisiä jonosta löytyy. Halusin sel
vittää, millä tavoin leipää jonottamaan jou
tuneet ihmiset jäsentävät omaa elämäänsä. 
Tuntevatko he olevansa yhteiskunnan uhreja 
vai omatoimisia toimijoita? Halusin lisäksi 
selvittää, mistä syistä ihmiset ovat leipäjo
noon tulleet. Tutkimuksen lähtökohtana pi
din, että lama-ajalla ja sen taloudellisilla 
vaikutuksilla on vaikutusta kansalaisten elä
mään ja hyvinvointiin vielä nykypäivän 
Suomessa.

Tein tutkimuksen Pelastusarmeijan avus
tustoimisten tiloissa puolistrukturoidulla 
haastattelumenetelmällä ja havainnoiden. 
Tutkimusaineisto koostuu 15: stä avustustoi
misten asiakkaan haastattelusta ja tutkijan 
havaintomateriaalista. Aineiston analyysi
menetelmänä käytin teemoittelun ja tyypitte
lyn yhdistämistä. Teemoittelun avulla ai
neistosta saadaan esiin yleisiä linjoja, joiden 
välille voidaan löytää yhdistäviä ja erottavia 
tekijöitä. Tyypittelyssä teemoja muokataan

ja viedään hieman pidemmälle, ja  aineistos
ta muodostetaan sitä hyvin kuvaavia tyyp
pejä.

Ensimmäinen selkeä löydös tutkimukses
sani oli kaikkien haastattelemieni leipäjonon 
asiakkaiden taloudellisen tilanteen huonous. 
Tämän toteamisen jälkeen syvennyin selvit
tämään asiakkaiden eroavaisuuksia ja  moni
naisuutta, koska ne olivat selkeästi näkyvil
lä. Halusin selvittää, miksi samanlaisessa 
huonossa taloudellisessa tilanteessa olevat 
ihmiset pystyvät suhtautumaan elämäänsä 
kuitenkin niin eri tavoilla. Teemoittelun 
avulla löysin kolme tekijää, joiden takia lei
päjonoon on tultu: työttömyys, velkaantumi
nen ja sairastelu. Näiden tekijöiden tarkem
man tarkastelun avulla löysin aineistostani 
kolme erilaista leivänhakijaryhmää. Nime- 
sin ne selviytyjät, sopeutujat ja pohjalla - 
ryhmiksi. Ryhmien muodostamisessa oli 
apuna myös muita haastatteluissa esiin tul
leita tekijöitä. Sosiaalisen verkoston ole
massaolo, suhde työhön ja rahaan, elämän
asenne ja tulevaisuuden näkymät ja  niiden 
eritasoinen näkyminen leipää jonottavien 
elämässä antoivat selkeitä viitteitä leipää jo
nottavien eroavaisuuksista.

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, 
että leipäjonot eivät tule häviämään pois ka
tukuvasta vielä pitkään aikaan. Monet lei
päjonon asiakkaat ovat tottuneet elämään 
niukasti osaten säädellä niukkuutta avustus
ten ja pienen kuukausittaisen tukirahasum- 
man avulla. Töihin monesta ei enää ole. Toi
saalta leipäjonossa oli paljon ihmisiä, joilla 
on toivoa paremmasta. Osa haluaisi koulut
tautua ja päästä takaisin työelämään. Tutki
mukseni merkittävin anti onkin tuoda esiin 
leipää jonottavien ihmisten moninaisuus ja 
erilaiset mahdollisuudet vastata nyky-yh- 
teiskunnan haasteisiin. Yleistämistä olisi 
vältettävä.
Sari Mäki, Vantaa

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Leipäjonon arki. Helsingin yliopisto, Ta
loustieteen laitos, 2005.
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Eetu Salinin hetken 
kokemus ja kokemuksen 
kestävyys
Suurlakko muutti monin tavoin SDP:tä. 
Uusi puoluejohto omaksui puhdasoppisen 
sosialistisen linjan. Puolueveteraani Eetu 
Salmille muutos oli vaikea. Gradussa tar
kastellaan Salinin myöhäisvuosien maltillis- 
tuvaa linjaa.

Suurlakon aikana Salin toimi vielä radi
kaalisti, mutta jo 1906 hän vastusti uutta 
menettelytapapolitiikkaa. Salinin suhteessa 
uuteen johtoon oli sukupolvien välistä vas
takkainasettelua. Eduskuntauudistus oli 
nuorille marraskuun sosialisteille avainko- 
kemus politiikkaan. Veteraaneille se oli väli- 
maali. Porilaisen suutarin eroavuus puolu
een helsinkiläisestä älymystöjohdosta oli 
muutenkin suuri.

Salin syrjäytyi johtopaikoilta pian. Kiin
nostus politiikkaan väheni. Vuosi 1917 
muutti kaiken. Aluksi Salin vaati puolueen 
mukana eduskunnalta nopeita reformeja, 
mutta loppuvuodesta maltillinen pragmatis
mi sai otteen. Hänestä tuli parlamentaarisen 
linjan näkyvä kannattaja. "Vastuuntunnos
ta” hän kuitenkin toimi Kansanvaltuuskun
nan lehden päätoimittajana. Salin kuoli van
keudessa 1919 kahden työväenliikkeen 
suunnan "omana miehenä”.
Jani Mäkivalli

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Hetken kokemus, kokemuksen kestävyys. 
Eetu Salinin radikaali ja  maltillinen poliit
tinen linja 1905-1919. Tampereen yliopis
to, historiatieteen laitos, 2005.

Yhteiskuntakriitikko sadan 
vuoden takaa
Tutkielma käsittelee kirjailija Algot Untolan 
(1868 -  1918) yhteiskunnallista ajattelua ja 
maailmankuvaa. Paremmin hänet tunnetaan 
Irmari Rantamalan ja Maiju Lassilan nimil
lä. Untola kirjoitti aikana, jolloin säätyjär- 
jestelmään perustunut vallankäyttö oli de
mokratisoitumassa. Kirjailija arvosteli teok
sissaan niitä asenteita ja  toimintatapoja, jot
ka estivät kansalaisyhteiskunnan kehitty
mistä.

Osoitan kahta Untolan teosta analysoi
malla hänen liittyvän karnevalistisen kirjal
lisuuden traditioon. Käytän venäläisen kir
jallisuus-ja kieliteoreetikon Mihail Bahtinin

(1895 -  1975) teoriaa. Tämä epäkohtia kri
tisoiva taidemuoto pohjautuu kansainväli
seen kansan naurukulttuuriin. Tradition ai
kaisempia edustajia ovat muun muassa Ra- 
belais, Cervantes ja  Dostojevski. Untolan il- 
maisutyyli ei ole verrattavissa edeltäjiin, 
vaikka vaikutteet ovatkin selvästi tunnistet
tavissa. Parodian ja "viisaan hullun” avulla 
toteutettu kirjailijan itsekriittisyys on mo
lempien teosten keskeinen idea.
Irma Tapaninen

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Maailmankuvien murroksessa -  Algot Un
tola yhteiskuntakriittisenä kirjailijana. 
Helsingin yliopisto, historian laitos, Suo
men ja  Pohjoismaiden historia, 2005.
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Naiset 
kunnallispolitiikassa
Pro gradu -tutkielmani käsittelee naisten toi
mintaa Porin kaupunginvaltuustossa vuosi
na 1934-1942. Tutkimuksessani selvitän, 
mihin asioihin naiset vaikuttivat ja millaista 
naisten vaikuttaminen oli kaupunginval
tuuston kokouksissa. Esimerkkihenkilöinä 
käytin sosiaalidemokraatti Fanny Ahlforsia, 
jonka toimintaa vertasin lähinnä oikeisto- 
valtuutettu Tyyne Söderströmiin sekä sosia
lidemokraatti Hilma Laineeseen. Kaikki 
nämä naiset olivat valtuutettuina yli kym
menen vuotta, Hilma Laine jopa yli 30 vuot
ta. Lisäksi he toimivat monissa yhdistyksis
sä, ja  Fanny Ahlfors oli myös kansanedusta
jana. Historiankirjoittajat eivät ole juuri
kaan olleet kiinnostuneita naisten toiminnas
ta kunnallispolitiikassa. Syynä on ollut ehkä 
naisvaltuutettujen vähäinen määrä. Porissa 
naisvaltuutettuja oli enemmän kuin maassa 
keskimäärin, ja poliittinen toiminta vilkasta.

Tutkimuksessa käytin vertailevaa meto
dia. Vastakohta-asettelulla selvitin eri puo
luetaustan omaavien naisvaltuutettujen mie
lipiteitä valtuustossa käsitellyistä asioista 
sekä sitä, miten naisvaltuutettujen vaikutta
mistavat erosivat. Pohtiessani naisvaltuutet
tujen aktiivisuutta ja aktiivisuuden syitä 
käytin John Stuart Millin Poikkeavuuden 
metodia.

Tutkimuskirjallisuuden antama kuva 
naisvaltuutettujen toiminnasta naisten ja 
lasten hyväksi vahvistui jonkin verran tässä 
tutkimuksessa. Esimerkkihenkilöt käyttivät 
puheenvuoroja muun muassa naistyöttö
myydestä, naisten ammattikoulutuksesta ja 
lasten hoidon järjestämisestä. Porilaiset 
naisvaltuutetut ottivat määrällisesti enem
män kantaa muun muassa suojeluskunta-,

väestönsuojelu- ja raittiusmäärärahojen ja
koon, alkoholin anniskeluoikeuksien myön
tämiseen sekä kiinteistötoimen asioihin. 
Tyyne Söderströmin toiminta painottui kou
lutus- ja  sivistystoimen asioihin sekä kau
pungin viranhaltijoiden etujen ajamiseen. 
Fanny Ahlforsille oli tärkeää raittius ja  nais
ten työllistyminen.

Porilaiset naisvaltuutetut eivät ajaneet 
asioita yhdessä yli puoluerajojen, mutta 
heillä oli yhteneväisiä mielipiteitä muun mu
assa naistyöttömyyden ehkäisystä ja naisten 
ammattikoulutuksen tärkeydestä. Vastak
kaisten mielipiteiden taustalla oli puoluei
den erilaiset näkemykset monista kunnallis
elämän asioista sekä osittain naisten omat 
kokemukset sisällissodasta. Söderström ja 
Ahlfors vaikuttivat valtuustossa yhteistyös
sä oman valtuustoryhmänsä, lähinnä sen 
miesvaltuutettujen kanssa.

Fanny Ahlforsin ja Tyyne Söderströmin 
muita naisvaltuutettuja aktiivisempaan toi
mintaan vaikutti heidän asemansa kunnallis
hallinnon lauta-ja johtokuntien puheenjoh
tajina sekä heidän asiantuntemuksensa ja 
kokemuksensa ammatissa ja  kansanedusta
jana. Aktiivisuuteen vaikutti myös henkilöi
den luonteenpiirteet sekä aviomiesten kiin
nostus ja osallistuminen myös kunnallispoli
tiikkaan.
Susanna Sainio

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Naiset kunnallispolitiikassa. Porin kau
punginvaltuustossa 1934-1942 vaikutta
neiden Fanny Ahlforsin ja  Tyyne Söder
strömin toiminnan vertailu. Turun yliopis
to, Suomen historia, 2005.
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Inkeri Lehtinen ja 
stalinismi SKP:ssa
Inkeri Lehtinen (1908-1997) oli yli 30 vuo
den ajan SKP:n johtohenkilöihin kuulunut 
kommunisti, mm. Terijoen hallituksen mi
nisteri ja Kommunisti-lehden päätoimittaja. 
Hän oli punaorpojen sukupolvea, jonka ko
kemusmaailmaan ja aatteeseen kansalaisso
ta oli vaikuttanut lähtemättömästi. Marxis
mi-leninismin hän sai vanhemmiltaan "pe
rinnöksi”. Aatteesta tuli hänen vakaumuk
sensa ja  työnsä. Hän toimi kansainvälisissä 
tehtävissä 1928-1945 pääasiassa Neuvos
toliitossa, ja eli siellä suomalaiskommunis- 
tien tuhon vuonna 1937. Tuolloin Lehtinen 
joutui tekemään selvityksen mm. isänsä väi
tetystä puoluevastaisesta toiminnasta. Isä 
teloitettiin todennäköisesti 1937.

SKP:n ohjelmakysymysten suhteen ide
ologisista asioista keskuskomiteassa vastan
nut Inkeri Lehtinen oli enimmäkseen keski
tien kulkija. Tshekkoslovakian miehitys kat
kaisi hänen mahdollisen pohdintansa erilai
sista sosialismin soveltamisteistä. Neuvos
toliitto oli hänen aatteensa isänmaa, ja sen 
sosialismimallista ja  siihen kuuluvasta pro
letaarisesta internationalismista hän piti 
kiinni.

1960-luvulla SKPrssa aika ajoin esille 
nousseesta "stalinismista” keskusteltaessa 
hän oli vähäpuheisesti neuvostoselitysten 
kannalla: asia käsitettiin henkilön- tai yksi- 
lönpalvontaan suppeasti 
kuuluvaksi tuomittavaksi 
ilmiöksi, johon NKP tai 
SKP puolueena ja ideologi
sesti ei ollut osallinen tai ei 
ainakaan siinä vahingoittu
nut. Näin ajatteli pääasias
sa illegaalisen kauden su
kupolvi.

Inkeri Lehtinen NKP. n 
22. edustajakokouksessa 
vuonna 1961. Kuva: Kan
san Arkisto.

Osa puolueen johdosta halusi keskustella 
"stalinismista” avoimesti ja  jopa julkisuu
dessa. Asia ymmärrettiin mm. keskustelun 
puutteeksi ja  epäitsenäisyydeksi suhteessa 
veljespuolueisiin; niin teki pääasiassa nuo
rempi sukupolvi, jolla ei ollut omakohtaista 
osallisuutta asiaan. Stalinin ideologian mar
xilaisuuden astetta ei kukaan SKP:ssa ha
lunnut ääneen pohtia, koska se olisi väistä
mättä johtanut laajoihin selvityksiin, eikä 
puoluekaan olisi voinut jäädä koskematto
maksi.

Propaganda-aseena "stalinismi” oli ver
raton SKP:n mustamaalaamisessa. Käsite 
on elänyt omaa elämäänsä tarkoittaen mil
loin mitäkin ja vaikeuttaen objektiivisen ku
van hahmottamista SKP:n historiasta sekä 
siinä toimineista ihmisistä, kuten Inkeri 
Lehtisestä. Hän uskoi toimivansa Suomen 
työväenliikkeen parhaaksi. Kokonaisarvio 
hänen elämäntyöstään on vielä tekemättä.
Ulla Käyhkö

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Inkeri Lehtinen ja  stalinismi SKP. ssa. 
Lehtisen elämä ja  erityisesti osallistumi
nen SKP. n johdon 1960-luvun stalinismi- 
keskusteluun (1960-1968). Tampereen yli
opisto, historiatieteen laitos, yleinen histo
ria, 2005.
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Kommunistien puolinainen 
vallanvaihdos 1966
SAK:n apulaisjohtaja, YTM Matti Viialai
sen pro gradu -tutkielma "Kommunistien 
puolinainen vallanvaihdos -  SKP:n 14. 
edustajakokous ja siihen johtanut kehitys” 
hyväksyttiin Helsingin valtiotieteellisen tie
dekunnan poliittisen historian laitoksella ke
väällä 2005. Työssään Viialainen tutkii mi
ten ja miksi valta vuonna 1966 pidetyssä ko
kouksessa vaihtui, ketkä olivat vallanvaih- 
tajia, ja mikä oli NKP:n ja SKP:n ulkopuo
listen voimien osuus vallanvaihdoksessa.

Kokouksessa puoluetta vuodesta 1944 
asti johtanut Aimo Aaltonen ja hänen aisa
parinsa varapuheenjohtaja Oiva Lehto syr
jäytettiin. Tilalle nousivat Rakennustyöläis
ten Liiton puheenjohtajana toiminut Aarne 
Saarinen ja Vanajanlinnassa toimineen Yijö 
Sirolalle omistetun puolueopiston rehtori 
Erkki Salomaa. Uudistajat, sittemmin enem- 
mistöläisinä tunnetuksi tulleet kansallismie
liset kommunistit ottivat vallan SKP:ssa 
vanhoilta Stalinin ajan kasvateilta.

Kevään 1966 eduskuntavaalien jälkeen 
muodostettiin Suomessa Rafael Paasion 
kansanrintamahallitus, johon kommunistit 
osallistuivat. Se tuskin olisi ollut mahdollis
ta ilman SKPrssa tapahtuneita henkilömuu- 
toksia ja linjantarkistuksia. Toinen merkittä
vä seuraus kommunistien yhteistyökyvyn li
sääntymisestä oli SAK:n eheytyminen ja sen 
tuloksena vuonna 1968 alkanut tulopoliittis
ten kokonaisratkaisujen aika, joka jatkuu

yhä. Akateemikko Alvar Aallon suunnitte
leman Kulttuuritalon käytävillä ja  kokous
saleissa tehtiin 29.1.-1.2.1966 siinä mie
lessä historiaa.

Vallanvaihdos oli kuitenkin vain puolit
tainen, sillä vaikutusvaltaiselle pääsihtee
rin paikalle jäi NKP:n lojaali luottomies, 
vanhan kaartin Ville Pessi. Käytännön puo
lueen johtotyön kannalta tärkeisiin keskus
komiteaan, sen poliittiseen toimikuntaan 
sekä sihteeristöön tuli valituksi miltei puo
let sellaisia kommunisteja, jotka eivät ha
lunneet tarkistaa puolueen aatteellista tai 

poliittista linjaa eikä sen järjestöperiaatteita. 
Siksi puoluekokous tammikuun lopulla 
1966 johti SKP:n poliittiseen pattitilantee
seen, jonka seurauksena sen sisälle muodos
tui käytännössä kaksi erillistä puoluetta, 
kunnes puolue muodollisestikin hajosi 
1980-luvun puoliväliin tultaessa.

Viialainen on käyttänyt tutkimuksessaan 
SKP:n omien arkistojen lisäksi Suojelupolii
sin ja  SDP:n entisen järjestösihteerin Veikko 
Puskalan toimiston papereita sekä Berliinin 
puoluearkistoa. Hän on haastatellut myös 
NKP:n pitkäaikaista Suomen asioiden hoi
tajaa V. G Fjodorovia. Tutkimus sisältää 
ennen julkaisemattomia tietoja mm. Stalinin 
vainojen suomalaisuhrien kohtalon salaami
sesta ja työnantajien rahoittamasta toimin
nasta, jolla SKP:n toimintaa vakoiltiin sisäl
täpäin.

Edita Oy julkaisi syksyllä 2005 tutki
muksen pohjalta Viialaisen kirjan "Neljä jä
risyttävää päivää”. Kirja sisältää myös va
lokuvia ja  alkuperäisdokumentteja, jotka 
täydentävät kuvaa Kulttuuritalon tapahtu
mista ja niiden taustoista.

Matti Viialainen

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Kommunistien puolinainen vallanvaihdos. 
SKP.n 14. edustajakokous ja  siihen johta
nut kehitys. Helsingin yliopisto, Yhteiskun
tahistorian laitos, Poliittinen historia,
2005
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Stadilaisten paratiisi -  
Työväen kesämajakulttuuri 
Helsingin Vasikkasaaressa 
1945-1964

Tutkielmani käsittelee työväen kesämaja- 
kulttuurin syntymistä ja kehittymistä Helsin
gin Vasikkasaaressa ajanjaksona 1945
1964. Työn tarkoituksena on selvittää miten 
Vasikkasaaren kesämajakulttuuri syntyi, mi
ten se organisoitui ja millaisia ominaispiir
teitä se sai. Tutkimushypoteesini muotoutui 
porvariston huvilakulttuuriin liittynyttä pri- 
vatisaatiota ja toisaalta kesämajakulttuuriin 
liittynyttä yhteisöllisyyttä erottelevaksi.

Aineistona käytin Kansan Arkiston 
SKDL:n Helsingin kunnallisjärjestön asia
kirjoja, Suomen Urheiluarkiston aineistoja 
sekä aiheeseen liittyviä henkilöhaastatteluja. 
Metodini olikin siten suurimmaksi osaksi 
muistelukerronnan tulkintaa. Työssäni pyrin 
esittämään asioita pelkistetysti haastatelta
vien omalla äänellä ja  tekemään niiden poh
jalta kysymyksiä ja johtopäätöksiä, pitäen 
mielessä aineistoni subjektiivisuus.

Vasikkasaaren kesämajakulttuuri syntyi 
1945 SKDL:n vuokrattua saaren pohjois
puolen puolustusministeriöltä työväen ja 
etenkin järjestöväkensä pääasialliseksi ke
sän viettokohteeksi. Saareen muodostui
1950-luvun alkuun mennessä tiivis kesäma- 
jayhteisö, joka muodosti oman saaritoimi- 
kuntansa, edisti yhteisiä asioita saaressa tal
koilla sekä järjesti juhlia ja järjestöväen ur
heilukilpailuja. Keskeisimpiä saareen vetä
viä tekijöitä olivat vastapaino raskaalle arki
selle työnteolle sekä puhdas ympäristö, mut
ta myös mökin vuokran halpuus ja saaren lä
heinen sijainti vaikuttivat asiaan. Majan 
vuokraajan tuli olla SKDL:n tai sen jäsen- 
järjestöjenjäsen.

Meri, puhdas ympäristö sekä samanhen
kiset ihmiset loivat saaresta yhteisön, johon 
liittyvää kesänviettoa voidaan pitää tuntuva-

Onkikilpailut Vasikkasaaressa vuonna 
1956. Kuva: Kansan Arkisto.

na parannuksena elinoloissa ahtaisiin ja  li
kaisiin kaupunkioloihin tottuneelle SKDL:n 
työväelle. Pääpaino saarielämässä olikin 
rentoutumisessa ja  vastapainon hakemises
sa työnteolle ja kaupunkielämälle. Tyytyväi
syys saarta kohtaan korostui kaikissa haas
tatteluissani. Tutkimusajankohtani päätty
mistä merkitsee valtion ja  kaupungin alue
vaihtosopimus 1962, jossa saari siirtyi kau
pungille ja suurimman osan saarelaisista piti 
purkaa majansa tai siirtää ne uudeksi kesän
viettopaikaksi osoitettuun Hanskiseen Si
poon saaristoon vuoden 1964 loppuu^men
nessä.

Vasikkasaaren kesämajayhteisö kuvas
taa sitä, miten kesämaja-alueissa ei ollut 
kyse huvilakulttuurin imitoimisesta, vaan ne 
muodostuivat omanlaisikseen yhteisöiksi. 
Porvaristo loi huvilakulttuurillaan omanlai
sensa kesän viettotavan, ja työväestö hieman 
myöhemmin kesämajoillaan oman vastaa
vansa. Korostunut yhteisöllisyys sekä saa
ren elämään liittyneet useat rajoitukset oli
vat ne keskeisimmät tekijät, jotka erottivat 
Vasikkasaaren kesämajakulttuurin porvaris
ton huvilakulttuurista. Molemmat kuitenkin 
rikastuttavat kulttuuriympäristöä ja muo
dostavat omaa ihmisläheistä historiaansa.

Antti Linna

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Stadilaisten paratiisi -  Työväen kesämaja
kulttuuri Helsingin Vasikkasaaressa 1945
1964. Helsingin yliopisto, Yhteiskuntahis
torian laitos, Talous- ja  sosiaalihistoria, 
2006.
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Iltamat Suojär
ven työväenta
lolla vuonna 
1935. Kuva: V. 
Koivu. Kansan 
Arkisto.

Nuoruuden iltamat ja 
iltamamuistot
Nuoruuden iltamat ja  iltamamuistot -nimi
sen pro gradu -tutkielmani aihe muodostui 
iltamamuistoja käsittelevästä aineistosta. 
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry jäljes
ti vuonna 2002 muistitietokeruun, joka oli 
otsikoitu Elämäni iltamat -  iltamaperinteen 
muistitietokeruu 4.4.-31.10.2002. Muisti- 
tietokeruuseen osallistuneet kirjoittajat ku
vailivat pääsääntöisesti mieleenpainuvimpi- 
na iltamina nuoruutensa iltamia, jotka ajal
lisesti sijoittuivat 1920-luvulta 1960-luvul- 
le. Tästä johtuen tutkielmani aihe rajautui 
luonnollisesti nuoruuden iltamiin. Muiste
lun ja  kerronnan kautta vertailin iltamako- 
kemuksia myös lavatansseista saatuihin ko
kemuksiin, sillä kummassakin illanviettota- 
vassa on ollut nuoria viehättäviä piirteitä. 
Kirjoituskilpailuun osallistui reilu sata kir
joittajaa. Tarkastelin lähemmin neljää ilta- 
makertomusta.

Iltamien järjestämisen taustalla on ollut 
tarve kerätä varoja puolueen tai työväenyh
distyksen toiminnalle. Nuoret ovat innok
kaasti osallistuneet iltamien järjestämiseen 
lähinnä ohjelman suunnittelun ja esittämisen 
kautta. Runonlausunnan, laulujen, tanssi
esitysten ja pienimuotoisten kuvaelmien 
harjoitteleminen antoi nuorille ajanvietettä

iltaisin sekä ennen kaikkea mahdollisuuden 
tavata muita nuoria. Yleensä tytöt esittivät 
itse tehtyjä runojaan tai lauloivat. Pojat puo
lestaan olivat mukana liikuntaesityksissä. 
Näytelmien harjoittelu iltaisin oh mielekästä 
ajankulua. Naapurikylien työväentaloille 
tehtiin vierailunäytöksiä, jotka ennen kaik
kea kiinnostivat nuoria esiintyjiä.

Iltamien suurimmaksi houkutukseksi 
muodostui kuitenkin paritanssiminen. Nuo
ret harjoittelivat tanssiaskeleita vinteillä ja 
aitoissa sisarusten tai ystävien kanssa ennen 
kuin uskaltautuivat tanssilattialle. Varsinkin 
sodan jälkeisenä aikana tanssi-innostus oli 
valtava. Tanssiminen iltamissa oli yhteisön
kin kannalta hyväksytty seurustelumuoto ty
tön ja pojan välillä, koska iltamissa he olivat 
aikuisten valvonnassa. Niin sanottuja nurk
katansseja järjestettiin kuitenkin sodan aika
na tanssimisen ollessa kiellettyä. Tanssimi
sen sosiaalisesta tärkeydestä kertoi myös la
vatanssien suosio. Iltamiin ja  lavatansseihin 
valmistauduttiin huolella, ja  yleensä pukeu
duttiin parhaimpiin vaatteisiin vastakkaisen 
sukupuolen huomion herättämiseksi. Ni
mekkäät esiintyjät, kuten Tapio Rautavaara 
ja  Esa Pakarinen, vetivät työväentalot täy
teen yleisöä. Kotimatka oli nuorien odotta
ma osio iltamista, sillä saatolle toivottiin tie
tenkin mielitiettyä.

Muistitietokeruun kertomukset olivat 
omakohtaisia kuvailuja yhden iltaman ta
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pahtumista tai iltamien luonnehdintaa ylei
semmin. Tällaisen yhteisöllisen tapahtuman 
muistot olivat kuitenkin hyvin samanlaisia, 
vaikka kirjoittajat kuvailivat eri aikoja eri 
puolilta Suomea. Osaltaan tähän on vaikut
tanut se, että iltamia järjestettiin paljon ja 
yhden kesän aikana oli mahdollisuus osallis
tua useampaan iltamaan. Iltamien sisältö on 
myös noudattanut vakiintunutta kaavaa. 
Suurimmassa osassa kertomuksia tulevan 
aviopuolison tapaaminen iltamissa, oma 
osallistuminen iltamien järjestämiseen, tans
simisen ilo sekä eräänlainen elämänkaaren 
kuvailu olivat muistojen kantavia teemoja. 
Iltamissa käynti ajoittui osaltaan nuoruu
teen myös siksi, että lapsuuden paikkakun
nalta muuttaminen työn perässä kaupunkiin 
sekä perheen perustaminen lopettivat monen 
iltamissa käynnin. Iltamat olivat maaseudun 
työväestölle tyypillinen sosiaalinen tapahtu
ma, eikä tämä perinne kaupunkiin muutta
misen j älkeen j atkunut.

Iltamat olivat sosiaalisia tapahtumia, jot
ka juonsivat juurensa erilaisista talkoovoi
min järjestetyistä työnjuhlista. Nuorisolle 
nämä tilaisuudet ovat olleet merkittäviä sik
si, että niissä on tavattu mahdollisia avio- 
puolisoehdokkaita. Sosiaalisesta luontees
taan huolimatta iltamamuistoissa korostui
vat yksilölle tärkeät tapahtumat. Onnistu
minen yksinlaulussa tai vuorosanojen muis
taminen näytelmässä toivat esittäjälle ilta- 
mayleisön arvostusta ja kohottivat esiinty
jän itsetuntoa. Ensitapaaminen tulevan 
aviopuolison kanssa on tietysti ollut 
yksi voimakkaimmin muistiin j ääneis- 
tä asioista.

Iltamat muistettiin hauskoina ta
pahtumina. Talkoovoimin järjeste
tyissä iltamissa tapahtui silloin tällöin 
suunnittelemattomia tilanteita, jotka tuotti

vat hauskoja muistoja. Iltamat ovatkin olleet 
aikansa viihdettä ennen television yleisty
mistä. Iltamien avulla haluttiin irrottautua 
arjesta ja pitää hauskaa tuttavien seurassa. 
Osaltaan tästä syystä iltamien ohjelmanu
merot ovat saaneet osakseen myös arvoste
lua. Iltamissa olleiden esitysten toivottiin 
olevan yleisöä sivistävää ohjelmaa, mutta 
aina eivät iltamien järjestäjien ja  iltamaylei- 
sön odotukset kohdanneet. Kertomuksista 
nousi yksi selvä yhdistävä piirre esille, sillä 
iltamamuistoista kerrottiin nostalgisesti 
vanhoja hyviä aikoja muistellen.

Kaisa Vöutila

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Nuoruuden iltamat ja  iltamamuistot. Hel
singin yliopisto, suomalais-ugrilainen 
kansatiede, 2005.

*

“Hauskaa iltaa - mut hikistä yötä ” toivot- 
televat nämä poikien kirjoittamat iltama- 
kortit tytöille 1920-luvulla Valkeakoskel
la. Työväen keskusmuseon kokoelmat.
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Merimiehen blues

Merimiehen arkielämän 
muutokset 1950-luvun lopulta 
vuoteen 2004
Tutkimus selvittää, miten merimiesten arki
elämä on muuttunut 1950-1960-luvun tait
teesta vuoteen 2004ja  miten merimiehet itse 
ovat muutoksen kokeneet. Onko merimies
ten elämä ollut romantiikkaa, eksotiikkaa ja 
seikkailua vieraissa satamissa vai rankkaa 
työtä säiden armoilla?

Tutkimuksen primaariaineistona ovat 20 
haastattelua, joihin osallistuneet ovat synty
neet vuosien 1927 ja  1977 välisenä aikana. 
Informantit ovat sekä miehistön että pääl
lystön jäseniä. Haastattelujen lisäksi on käy
tetty tutkimuskirjallisuutta. Teoreettisen vii
tekehyksen muodostaa Erwing Goffmanin 
tutkimus totaalisista laitoksista, joista laiva 
on mainittu yhtenä esimerkkinä. Laivayhtei- 
sön jäsenet toimivat pitkiä ajanjaksoja sekä

hierarkkisessa että suljetussa ja  eristäyty
neessä ympäristössä kerrallaan, jossa kap
teeni käyttää ylintä päätösvaltaa.

Vanhimmat haastateltavat olivat lähte
neet merille nuorina poikina, yleensä 15- 
vuotiaina. Lähtö tapahtui vanhempien suos
tumuksella, väärentämällä heidän allekirjoi
tuksensa lupapapereihin tai karkaamalla. 
Useimmille matka satamaan oli samalla en
simmäinen junamatka kaupunkiin. Ensikos
ketus merimiehen elämään saatiin työsken
telemällä satamissa ennen ensimmäistä pes
tiä laivaan. Varsinainen laivatyö aloitettiin 
jungmannina, jolloin vaihtoehtoina olivat 
sopeutuminen hierarkiseen yhteisöön tai pa
laaminen kotiseudulle. Moni ensi reissun 
pojista valitsi elämäntyökseen merillä olon 
ja  yleni työkokemuksen karttuessa puosuk- 
si, konemestariksi tai kapteeniksi.

Tutkimukseen osallistuneet merimiehet 
olivat lähtöisin pieniltä sisämaan paikka
kunnilta pienviljelijä- tai työläisperheistä, 
joissa oli useita lapsia ja  elanto niukkaa. 
Vain muutamilla ammatinvalintaan vaikutti
vat suvun pitkät merimiesperinteet. Merille 
lähdettiinkin ei seikkailujen toivossa vaan 
rahan vuoksi. Tavallista oli lähettää osa pal
kasta kotiin vanhemmille helpottamaan per
heen taloudellista tilannetta.

Merityö muuttui radikaalisti 1970-luvun 
kuluessa. Käsivoimin tehdystä työstä siir
ryttiin entistä enemmän teknisten apuväli
neiden käyttöön, ja  vanhat merimiestavat, 
kuten merimiesslangi, väistyivät. Merimies
ten määrän vähentyessä hierarkia keveni, 
ruokailutilat yhdistyivät, ja  kapteenia saat
toi puhutella suoraan ilman välikäsiä. Tek
nologia vaikutti myös koulutusvaatimuksiin 
ja  opinnot aloitettiin suoraan perusopintojen 
jälkeen. Yhä useammalla oli tavoitteena 
päällystö taso. Aiemmin koulutukseen ha
keuduttiin vasta vanhemmalla iällä pitkän 
työkokemuksen jälkeen. Työkokemuksen 
vähyys olikin yksi kritiikkiä aiheuttanut kes
kustelunaihe haastattelutilanteissa. Nuoret 
puolustivat hyvää yleissivistystä, kielitaitoa 
ja  teknistä osaamista, kuten tietokoneiden 
käyttöä. Vanhemmat toivoivat enemmän 
käytännön osaamista.
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1930-luvun me- 
rimiehillä ei ol
lut vielä teknisiä 
apuvälineitä, 
vaan työ tehtiin 
käsivoimin. 
Kuva: Kansan 
Arkisto.

Ajanjaksoon sijoittuu sekä konttivallan- 
kumous että roll on - roll off (ro ro -alus) 
laivastojen käyttöönotto lastinkuljetuksessa. 
Innovaatioiden myötä satamissa oli panos
tettava infrastruktuurin modernisoimiseen 
ja uusien alusten hankintaan. Lastinkäsitte- 
lyajat lyhenivät entisten viikkojen sijasta 
muutamiksi tunneiksi, samalla työhön tuli 
mukaan hektisyys ja  stressi aikataulujen ki
reyden vuoksi.

Siirtyminen 1:1 vuorottelusysteemiin 
mahdollisti monelle merimiehelle perheen 
perustamisen, vakituisen asuinpaikan ja 
säännölliset kuukausitulot. Ennen miehis
töön kuuluvat olivat pysytelleet poikamiehi- 
nä lukuun ottamatta satunnaisia heiloja (lai- 
vatytöt) satamissa. Laivatytöt olivat vielä 
1970-luvulle tultaessa verraten yleisiä; Suo
messa tytöt matkustivat laivan mukana sata
masta toiseen viettäen aikaa saman meri
miehen kanssa. Satamaan jäätyä vaihtui 
sekä mies että laiva. Maksuksi palveluksis
taan tytöt saivat nylonsukkia, kahvia ja 
vaatteita. Erona Euroopan prostituutioon 
Suomessa syntyi naisten ja merimiesten vä
lille kiintymyssuhteita, jotka johtivat jois

sain tapauksissa avioliittoon. Suurin osa 
suomalaistytöistä toimi alalla alle viisi vuot
ta. Euroopan bordelleista tarjotut palvelut 
olivat maksullisia ja  aikaan sidottuja, tunne
siteitä ei näin päässyt syntymään.

Tämän päivän suomalaisen merimiehen 
vahvuuksina ovat luotettavuus ja tunnolli
suus työtehtävien hoidossa sekä hyvä kieli
taito. Lisäksi heiltä löytyy erityisosaamista, 
kuten työskentely jääolosuhteissa. Globaa
listuminen onkin lisännyt suomalaisten me
rimiesten, etenkin päällystön, kysyntää ul
komaisten varustamojen keskuudessa. Suo
malaisen rivimerimiehen tulevaisuus sen si
jaan on avoin: onko suomalaisella merimie
hellä tulevaisuutta Suomen lipun alla? Men
neiden höyrylaivojen aikakaudella työ oli 
elämäntapa, joka muuttui 1970-luvun kulu
essa rutiininomaiseksi suorittamiseksi.

Kaija Nurmio

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
”Merimiehen blues. Merimieselämän muu
tokset 1950-luvun lopulta vuoteen 2004”. 
Turun yliopisto, kansatieteen laitos, 2005.
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Taistelu siveellisyyden 
puolesta? Voikkaan lakko 
1904-1905

Pro- gradu -tutkimukseni kohteena on ns. 
Voikkaan lakko vuosina 1904-1905, joka 
käytiin vuorineuvos Rudolf Elvingin johta
man Kymiyhtiön kolmella paperitehtaalla 
Kuusankosken ja  Voikkaan alueella. Aluksi 
Voikkaan tehtaalla tavanomaisena näyttäy
tynyt työtaistelu sai pian moraalisen aspek
tin, kun työläiset syyttivät tehtaan saksalais
ta salimestaria Eugen Schmitzia naisten sek
suaalisesta lähentelystä ja lopulta jopa rais
kauksista. Pian lakkoon tuli tukea myös Ky
min ja Kuusankosken tehtailta. Tutkimus 
selvittää vuoden kestäneen lakon tarkan ete
nemisen kronologisessa järjestyksessä, sen 
vaikutuksia sekä etsii vastausta mieltä kuo
huttaneisiin siveettömyyssyytöksiin.

Päälähteenä tutkimuksessa käytetään 
kolmen tehtaan työväenyhdistysten sekä yh
tiön johdon pöytäkirjoja. Lisäksi lähteenä 
on myös ammattientarkastajien lakon kulus
ta antama selvitys teollisuushallinnolle liit
teineen sekä lakon aikana siihen liittyen tuo
mittujen työläisten oikeudenkäyntipöytäkir- 
joja. Lisävalaistusta tapahtumiin antavat 
myös Suomen työväenpuolueen puoluehal
linnon pöytäkirjat sekä kirjeenvaihto yhdis
tysten ja  puoluehallinnon välillä. Samoin 
lähteenä on käytetty myös lakon aikaista 
työläisten äänikanavaa, Työmies -lehteä.

Tutkimuksessa selvisi, että lakon aikana 
esille tulleet raiskaussyytökset olivat liioitel
tuja. Niitä ei tapahtunut. Lievempää seksu
aalista häirintää niin puhein kuin teoinkin 
oli kuitenkin esiintynyt. Siveellisyyskysy- 
mystä lakkolaiset, etupäässä lakkoa johta
neet työväenyhdistysten johtomiehet, sen si
jaan käyttivät lyömäaseena haastaessaan 
yhtiön johdon valtakamppailuun taistelussa 
yhdistymisvapauden ja  päätäntävallankin

suhteen. Osasyynä mielenilmausten alkami
seen voidaan pitää Voikkaan tehdaskylän al
keellisia oloja sekä epäoikeudenmukaiseksi 
koettua kohtelua ja epämieluisia työaikoja. 
Samoin palkat olivat pudonneet aiemmasta. 
Siveellisyysrikossyytökset nousivat esille 
vasta levottomuuksien alettua, erityisesti 
miesten toimesta. Siveellisyyskysymys toi
kin lakolle huomattavasti julkisuutta ja tuki
joita, olihan se erityisesti tuona aikana tun
teita herättävä aihe.

Alkuinnostuksen jälkeen lakkolaisten ri
vit alkoivat kuitenkin repeillä tehtaan ottaes
sa kovan linjan lakkolaisten suhteen. Myös
kään Suomen työväenpuolueen (tuohon ai
kaan jo Suomen sosiaalidemokraattinen 
puolue) puoluehallinnolta ei lakkolaisille 
tarjottu suurempaa tukea. Se katsoi lakon 
olevan huonosti järjestetty ja  osoittavan, 
että maahamme tarvittiin ammatillinen kes
kusjärjestö vastaavia tapauksia hoitamaan. 
Puoluehallinnon tehtävänä oli toimia poliit
tisella tasolla. Lakkojen (laki ei edes tunte
nut tuohon aikaan laillista lakkoa, vaan ai
noastaan 14 päivän irtisanomisajan) sovitte
lu oli tuohon aikaan myös vielä lapsen ken
gissä puolueettoman sovittelijan viran puut
tuessa, joten lakko jatkui nimellisesti vuo
den, vaikkakin jo parin kuukauden jälkeen 
lakkolaiset joutuivat toteamaan taistelun 
menetetyksi.

Lauri Strengell

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Taistelu siveellisyyden puolesta? Voikkaan 
lakko 1904—1905. Joensuun yliopisto, hu
manistinen tiedekunta, historian laitos, 
2005.
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Työttömyys lappilaisen 
naisen näkökulmasta
Pro gradu -työssäni halusin tutkia työttö
myyden vaikutusta naisen elämäntapaan 
nyky-Suomessa. Monissa sosiologisissa tut
kimuksissa on jo aiemmin tuotu esille työt
tömyyden aiheuttamia moninaisia ongelmia 
työttömien psyykisen, sosiaalisen ja talou
dellisen elämän alueilla. Myös avioerojen on 
huomattu lisääntyvän tällaisessa elämänti
lanteessa olevilla. Halusin tutkia tarkem
min, mitkä tekijät erityisesti rasittavat työt
tömien ja heidän puolisoidensa elämää. Tut
kimuksen tarkoituksena on kuvata ja selittää 
työttömän puolison elämäntapaa. Haastatel
tavien puolisot ovat olleet yli puoli vuotta 
työttöminä. Haastattelut on tehty teema
haastatteluina viidelle naiselle Lapin läänin 
alueella keväällä 2003.

Menetelmänä ja  teoreettisena taustana 
on symbolinen interaktionismi Denzinin aja
tuksia mukaillen. Kun yhdistää kokemukset, 
kuten esimerkiksi henkilökohtaiset ongel
mat, yhteiskunnallisiin aiheisiin ja  institu
tionaalisiin muodostelmiin muodostuu hie
nostunutta kuria. Ilmiö kuten työttömyys 
tulee arvioida kielessä, tunteissa ja teoissa. 
Haastatteluista olen pyrkinyt etsimään kes
keisen ja  muokkaamaan sen tutkinnallisesti 
mielenkiintoiseen muotoon. Teemoittelu 
tuntui järkevältä tavalta käsitellä aineistoa. 
Tietyt teemat nousivat esiin luettuani haas- 
tattelumateriaalia riittävän monta kertaa. 
Myös aiemmat tutkimukset ja  oma kokemus 
auttoivat hahmottamaan sitä, millaisia osa- 
alueita työttömyydestä voi löytyä. Ilmiön 
eri osa-alueet tulevat esille ja muodostavat 
ymmärrettäviä kokonaisuuksia.

Työttömyys saattaa ilmetä haastateltavi
en elämässä monilla eri alueilla. Ongelmia 
ilmeni psykosomaattisella alueella, sosiaali
sella alueella ja suhteessa yhteiskuntaan. 
Osalla haastateltavista ilmeni psykosomaat

tista oireilua, esim. astman tai psoriasiksen 
muodossa.Taloudelliset ongelmatkin ovat 
tuttuja ja tavat reagoida yksilöllisiä. Osalla 
haastateltavista tietyt ihmissuhteet loppui
vat ja toisista suhteista muodostui tärkeäm
piä. Suhteet ihmisiin jotka eivät olleet koke
neet työttömyyttä jäivät joko kokonaan pois 
tai hyvin pinnallisiksi. Elämäntavan valinta 
tulee esiin osalla haastateltavista, valinta on 
jäädä Lappiin kaikesta huolimatta. Työttö
myys tuntui häpeälliseltä niistä naisista, jot
ka itsekin olivat työttömiä. Työssä käyvät 
haastateltavat kokivat työttömyyden toisin. 
Kaikkien haastateltavien mielestä työttömi
en syyllistäminen yleisessä keskustelussa oli 
vain asiaa tuntemattomien henkilöiden tie
tämättömyyttä.

Haastateltaville muodostuu vuosien ku
luessa elämäntapa, joka poikkeaa jonkin 
verran valtakulttuurin elämäntavasta. Tätä 
elämäntapaa voinee kutsua työttömyyden 
alakulttuuriksi. Työttömät ja heidän puoli
sonsa voivat välttyä psyykiseltä pahoin
voinnilta hyväksymällä uuden tavan elää. 
Pahoinvointia ilmenee sosiaalisena eristäy
tymisenä, omista asioista ei halua puhua ja 
niitä ehkä häpeää. Alkoholin ongelmakäyttö 
lisääntyy ja puolisoiden väliset ristiriidat 
saattavat kärjistyä. Hyväksymällä elämänsä 
riittävän hyväksi elämäksi kykenee löytä
mään sisältöä.
Heini Laatikainen

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
” Onhan se semmosta henkien taistoa ja  
kittuuttamista” -  Työttömyys lappilaisen 
naisen näkökulmasta. Lapin yliopisto, Yh
teiskuntatieteiden tiedekunta, sosiologian 
laitos, 2005.
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Uljas, uusi nuoriso 
-  Komsomol agitaatio- ja 
propagandatoiminnassa 
1928-1932

Vuonna 1917 Venäjällä valtaan nousseet 
bolshevikit unelmoivat uuden, tasa-arvoisen 
yhteiskunnan luomisesta. Tämän uuden yh
teiskunnan rakentamisessa nuoriso nähtiin 
tärkeänä ryhmänä, koska heillä ei ollut men
neisyyden painolastia kannettavanaan. Nuo
risolle annettiinkin tärkeä rooli tulevaisuu
den paremman yhteiskunnan luomisessa. 
Yksi yhteiskunnan rakentamisen keinoista 
oli agitaatio ja propaganda, joilla paitsi 
kontrolloitiin ja  muokattiin tietoa ja ihmisiä, 
myös luotiin uutta maailmankuvaa ja visu
aalista järjestystä.

Tutkin pro gradussani Neuvostoliiton 
kommunistisen nuorisoliiton Komsomolin 
agitaatiota ja  propagandaa. Tarkasteluni

keskittyi ensimmäisen viisivuotissuunnitel
man aikaan eli vuosiin 1928-1932. Temaat- 
tisesti aihe rajautui uuden ihmisen ja  uuden 
yhteiskunnan utopioihin liittyneisiin agitaa
tioon ja propagandaan. Selvitin, millaista 
Komsomolin propagandatoiminta oli, mihin 
sillä pyrittiin ja kuinka se nivoutui kommu
nistisen puolueen toimintaan. Päälähteenä 
käytin Komsomolin keskuskomitean pää- 
äänenkannattajaa Komsomolskaja Pravdaa, 
jonka lisäksi kävin läpi myös Pravdan ja sa
tiirilehti Krokodilin ensimmäisen viisivuo
tissuunnitelman ajalta.

Teoreettisena lähtökohtana työlleni toimi 
kulttuurinen tutkimussuuntaus, toisin sa
noen tarkastelin Komsomolin agitaatiota ja 
propagandaa kulttuurisena ilmiönä. Apuna
ni käytin sosiologi Wendy Grisvvoldin luo
maa ns. kulttuuritimanttia teoksesta Cultu- 
res and Sociaties in a Changing World 
(1994). Griswold lähtee kulttuuritimantis- 
saan siitä, että kulttuuri ei synny tyhjiössä, 
vaan siihen vaikuttavat sosiaalinen maail
ma, kulttuurin tuottajat, kulttuuri ja  sen 
tuotteet sekä kulttuurin vastaanottajat. So
velsin tätä teoreettista asetelmaa työssäni 
yhdistäen agitaation ja propagandan kult
tuurin tuottamisen välineiksi.

Komsomolin agitaatio ja  propaganda 
noudattelivat pääpiirteissään kommunisti
sen puolueen tavoitteita ensimmäisen viisi-

Komsomol: Eläköön Komsomol -julistees
sa nuori taistelujoukko on tulossa vanhan 
sijalle. Lokakuun vallankumouksen seitse
mäs vuosipäivä. Kuva: Lenin-museo
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vuotissuunnitelman aikana. Komsomol ei 
silti täysin ollut puolueen talutusnuorassa, 
vaan myös nuorisoliittolaisilla oli mahdolli
suuksia vaikuttaa agitaation ja propagandan 
käytännön toteutuksiin ja  painotuksiin. 
Tämä näkyi hyvin esimerkiksi viisivuotis
kauden aloittaneessa kulttuurivallankumo
uksessa, jossa puolue keskittyi vanhan kult
tuurieliitin kaatamiseen, samalla kun 
Komsomol jatkoi viisivuotiskautta edeltä
neen uuden talouspolitiikan (NEP) aikaista 
kansan valistamiseen ja sivistämiseen täh
dännyttä toimintaa. Sen sijaan maaseudun 
uudistamiseen pyrkineessä propagandassa 
Komsomol kulki puolueen ohjeistuksen mu
kaisesti ja pyrki ajoittain jopa liiankin tome
rasti likvidoimaan rikkaita talonpoikia eli 
kulakkeja. Myöhemmin Komsomolin toi
mintaa maaseudulla kuitenkin ylistettiin ja 
sitä pidettiin poliittisena kokeena, jolla 
Komsomol oli osoittanut kykynsä neuvosto
yhteiskunnan rakentamisessa.

Viisivuotiskauden loppupuolella puolu
een ja Komsomolin huomio kiinnittyi tuo
tannon kasvattamiseen ja  tehostamiseen. 
Tähän tarkoitukseen syntyivät sosialistinen 
kilpailu ja  iskuriliike, joilla muiden tavoit
teiden ohella rakennettiin uudenlaista työ
läistä ja luotiin uutta työkulttuuria.

Viisivuotissuunnitelman alkuaikana 
Komsomolin agitaatio ja  propaganda tähtä- 
sivät muiden muokkaamiseen. Suuria jouk
koja ja heidän käyttäytymistään pyrittiin 
muuttamaan haluttuun suuntaan julisteiden, 
kampanjoiden, painetun sanan sekä suulli
sen vaikuttamisen keinoin. Tarkasteltavan 
ajan loppupuoliskolla huomio taas kiinnittyi 
aiempaa enemmän Komsomolin oman jäse
nistön kouluttamiseen. Yhtäältä tähän oli 
syynä Komsomol-joukon huono sivistyksel
linen taso puolueen näkökulmasta: sosialis
min tärkeimpiä vaikuttajahahmoja ei tunnet
tu riittävästi, poliittinen lukutaito oli heik
koa ja agitaattorit eivät osanneet työtään 
tarpeeksi hyvin. Tämä oli selkeä puute, sillä 
puolueen jäsenten ja kaadereiden kasvatus
laitoksena Komsomolin oli kyettävä koulut
tamaan jäsenistään ammattitaitoisia bolshe
vikkeja.

Toisaalta nuorisoliittolaisten kouluttami
nen ja muokkaaminen olivat osa prosessia, 
jossa luotiin kuva esimerkillisestä neuvosto- 
nuoresta. Komsomolilaistytöistä ja  -pojista 
tehtiin neuvostonuoren malleja, joihin jokai
sen nuoren tuli pyrkiä. Omalla olemuksel
laan ja  käytöksellään nuorisoliittolaiset 
näyttivät, kuinka neuvostoyhteiskunnassa 
oli toimittava.

Neuvostoliitto on usein totuttu mieltä
mään monoliittiseksi, totalitaariseksi yhteis
kunnaksi, jossa puolue määräsi ja  muut 
noudattivat sääntöjä. Tutkimukseni tuo tä
hän asetelmaan uutta valaistusta agitaation 
ja  propagandan näkökulmasta. Vaikka puo
lue ja Komsomol toimivat tiiviissä yhteis
työssä, ei Komsomolin toiminta ollut silti 
täysin puolueesta riippuvaista. Agitaatiossa 
ja propagandassa Komsomolilla oli mahdol
lisuus käytännössä vaikuttaa toiminnan to
teuttamiseen ja painotuksiin. Tämä johtui 
ensiksikin siitä, että viisivuotissuunnitelman 
aikana Komsomolin ja puolueen suhde ei ol
lut vielä muotoutunut sellaiseksi, kuin jär
jestö myöhemmältä ajalta muistetaan. Toi
seksi neuvostoyhteiskunta ei ollut tuolloin 
vielä täysin totalitarisoitunut, mikä näkyi 
mahdollisuutena eriäviin mielipiteisiin.

Ensimmäisen viisivuotissuunnitelman 
aikaa voidaankin pitää sekä Komsomolin 
järjestöllisen muotoutumisen että neuvosto- 
nuorison malli-ihanteen syntymisen aikana. 
Tässä prosessissa agitaatiolla ja  propagan
dalla oli huomattava merkitys. Katuvarsien 
julisteet, juhlapäivien marssit, elokuvat, kir
jat ja lehdet kaikki yhdessä pyrkivät muok
kaamaan yhteiskunnan visuaalista järjestys
tä ja ihmisten maailmankuvaa puolueen, 
Komsomolin ja niiden jäsenten visioiman 
uuden maailman kaltaiseksi.

Pia Koivunen

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Uuden maailman lähettiläät. Komsomolin 
agitaatio ja  propaganda uuden ihmisen ja  
uuden yhteiskunnan utopioiden valossa 
1928-1932. Tampereen yliopisto, historia
tieteen laitos, yleinen historia, 2006.
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Ammattiyhdistysvaen toiminta 
sosiaaliturvan puolesta 1957-1963

Päivi Uljas: Taistelu sosiaali
turvasta. Ammattiyhdistysväen 
toiminta sosiaaliturvan puoles
ta 1957-1963. Like, Helsinki 
2005. 253 s.

Sosiaaliturvaa 
joukkovoimalla

1950-luvun lopulla työ
väen parlamentaarinen voi
ma kasvoi, kun kansande
mokraattien vaalivoitto toi 
eduskuntaan vasemmisto- 
enemmistön vuonna 1958. 
SDP ja ammattiyhdistyslii
ke oli jakaantunut, mutta 
käynnistymässä oleva ra
kennemuutos teollisuus- 
Suomeksi lisäsi ay-liikkeen 
järjestövoimaa ja vaikutus
valtaa. Ruotsalainen kan
sankoti -  johon suuntautui 
kasvava muuttoliike Suo
men maaseudulta -  oli mal
limaana vieressä. Aloite 
viedä eteenpäin osin jo

Forssasta 1903 periytyviä 
tavoitteita oli vuosikymme
nen ajan työväenliikkeen 
käsissä.

1950- ja  1960-luvun 
vaihteen vuodet olivat mer
kittävää työtätekevän kan
san -  sekä maaseudun että 
kaupunkilaisväestön sosiaa
lisen turvallisuuden luomi
sen kautta. Sarja alkoi 
kansaneläkeuudistuksella 
1956, jolloin köyhistä köy
himmät, esimerkiksi pienti
lojen ikääntyneet emännät, 
saivat ensimmäistä kertaa 
omaa, juuri heille osoitettua 
rahaa. Seuraavana vuonna 
valtion kassakriisiä yritet
tiin ratkoa vähävaraisten 
kustannuksella lykkäämällä 
lapsilisien maksatusta, min
kä SKDL:n kansanedustajat 
jarrutuspuheillaan eduskun
nassa estivät.

Työttömyysturvaa uu
distettiin vuonna 1960. 
Kasvavan palkkatyöväestön 
hyvinvoinnin kannalta oli
vat tärkeitä myös vuosilo
malain uudistus vuonna 
1960, joka toi viikon lisää 
lomaa. Työajan lyhentämi
sestä asteittain 40 tuntiin 
päätettiin ensin työehtosopi
muksilla 1964 ja seuraava
na vuonna eduskunnassa 
lailla. Työajan lyhennys tuli 
koskemaan kaikkia työnte
kijäryhmiä. Kaikkein kes
keisimmät uudistukset oli
vat 1961 hyväksytyt työelä
kelait ja  sairausvakuutus

järjestelmän synty 1963, joi
ta tänä päivänä pidämme it
sestäänselvyyksinä.

Vajaan vuosikymmenen 
aikana tehtiin siis uudistuk
sia nykykatsannossa lähes 
ennätykselliseen tahtiin, 
luotiin "palkansaajan mil- 
joonaoptiot”, kuten Päivi 
Uljas kirjoittaa.

Tätä prosessia kuvaa 
Päivi Uljas kirjassaan Tais
telu sosiaaliturvasta. Kirjas
sa kuvataan uudistusten kä
sittelyä eduskunnassa ja 
työmarkkinapöydissä, mut
ta myös kaduilla, ammatti
osastojen kokouksissa ja 
ammattiyhdistysaktiivien 
muisteluissa. Kirjan kieli on 
hyvää, samoin kirjan ulkoa
su. Kirjan kaikissa kuvissa 
esiintyvät ihmiset esittämäs
sä asiaansa, kuten äidit puo
lustamassa lapsilisiä tai am- 
mattiyhdistysväki vaatimas
sa vuosiloman pidennystä, 
siis tarina etenee myös ku
vin. Työväen taloudellisen 
ja sosiaalisen tasa-arvon 
hankkimisen yleisesityksenä 
ajalta lähes viisi vuosikym
mentä sitten Päivi Uljaan 
Taistelu sosiaaliturvasta on 
parhaimmillaan. Tätä näkö
kulmaa ei aikaisemmin ole 
yksissä kansissa tarjottu, jo
ten suosittelen kaikille.

Jyrki Helin
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Anu-Hanna Anttila: Loma 
tehtaan varjossa. Teollisuus- 
työväestön loma- ja vapaa- 
ajan moraalisäätely Suomessa 
1930-1960-luvuilla. Bibliothe- 
ca historica 93. Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsin
ki, 2005. 265 s.

Työ ja vapaa-aika 
historian ja 
sosiologian 
rajapinnalla

Anu-Hanna Anttilan väi
töskirja ”Loma tehtaan var
jossa: Teollisuustyöväestön 
loma- ja vapaa-ajan moraa
lisäätely Suomessa 1930- 
1960-luvuilla” sitoutuu va- 
paa-ajantutkimuksen ja his
toriallisen sosiologian tradi
tioihin. Anttila analysoi laa
jasti jälkimmäistä tutkimus
suuntaa taustoittaen histori
allisen sosiologian dilem
maa: historiaherkkyyden ja 
yleistävien teorioiden käy
tön yhdistämistä. Joiltakin 
osin reflektio tuntuu ylimi
toitetulta. Myös historiatie
de on jo pitkään ollut teoria-

tietoista, ja vaikka Anttila 
myöntää alojen lähentyneen, 
hän esittelee ne melko perin
teisesti.

Anttila esittää tutkimus- 
kysymyksensä kahtena ryp
päänä, joissa on yhteensä 
seitsemän laajaa kysymystä 
liittyen teollisuustyöväestön 
loma- ja vapaa-ajan kentän 
muodostumiseen, sen valta
suhteisiin ja  vallankäyttöön. 
Anttila tarkastelee loman- 
käytön säätelyä ja  vallan
käyttöä moraalisäätelyn kä
sitteen avulla: vuosiloma
lainsäädännön ja lomaorga- 
nisoinnin taustalla oli erityi
sesti sosiaalisten ongelmien 
syntymisen ehkäiseminen.

Anttila esittää, että lo- 
mapropagandassa loma- ja 
vapaa-ajan moraalisäätelyä 
perusteltiin kahdella kilpai
levalla diskurssilla. Virkis
tymisen diskurssissa koros
tui työnteon ensisijaisuus: 
loma oli uusintavaa lepoa, 
joka teki työntekijästä te
hokkaamman. Siinä myös 
tähdennettiin loman viettä
mistä ”oikein” ja hyödylli
sesti. Vapautumisen dis
kurssissa puolestaan paino
tettiin yksilön vapautta, lo
maoikeuden suomaa vapaa
ehtoisuutta ja  vapaavalin- 
taisuutta. Anttilan mukaan 
erityisesti sosiaalipoliitikot, 
työväenliike ja työnantajat 
tukeutuivat virkistymisen 
diskurssiin ammattiyhdis
tysliikkeen ja työväenjärjes
töjen käyttäessä vapautumi
sen retoriikkaa.

1930-luvun puolenvälin 
jälkeen teollisuusmaissa ra
kennettiin vuosilomalain
säädäntöä ja pohdittiin työ

läisten lomailun järjestämis
tä. Anttilan mukaan myös 
suomalaisen loma-organi
soinnin perusta luotiin 
1930-1960-luvuilla. Pro
sessi liittyi hyvinvointivalti
on "rakentamiseen” ja sijoit
tui kansainvälisessä kentäs
sä pohjoismaiseen yhdistys- 
vetoiseen malliin, joka muo
dostui amerikkalaisen mark- 
kinaohj autu van j ärj estelmän 
ja fasistisissa maissa suosi
tun valtiojohtoisen mallin 
vastapainoksi. Yhdistysve- 
toisessa loma-ajan organi
soinnissa korostuivat työvä
estön valinnan vapaus ja 
oma aktiivisuus. Tosin 
1960-luvulle saakka työn
antajien järjestämä sosiaali
nen toiminta piti työntekijät 
työnantajan vaikutuspiirissä 
myös loma-ajallaan.

Tässä selkeässä tutki
muksessa tuodaan esille 
uusi näkökulma työhön vuo
silomalainsäädännön raken
tamisen ja lomankäytön ra
tionalisoinnin kautta. Antti
la kuvaa, miten työläisille 
lopulta annettiin oikeus lo
maan, mutta samalla pyrit
tiin eri tahoilta säätelemään, 
miten se vietetään oikein. 
Anttila tuo esille eri osa
puolten toimet ja niiden väli
sen kilpailun työläisten 
loma-ajan säätelemiseksi. 
Loma-ajan käyttöön puut
tuivat niin työnantajat, sosi
aalipoliitikot kuin työväen 
vapaa-ajan organisaatiot
kin. Myös työväestö on tut
kimuksessa subjektina ja 
toimijana, ei vain säätelyn 
kohteena.

Oona Ilmolahti
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Anne Valkonen: Myllypuro. 
Kartanon takamaista moni
kulttuuriseksi kaupunginosak
si. Myllypuro-seura, Helsinki, 
2005. 200 s.

Emil Aallon kapina. Punaisen 
tykkimiehen muistelmat 1918
1919. Toim. Tiina Aalto. Hel
sinki 2005.

Betoni on pop
Paikallishistoriikin tekijä 

joutuu tasapainottelemaan 
monien toiveiden kanssa. 
Anne Valkonen onnistuu tar
joamaan jokaiselle jotain. 
Koska olen itse asunut Ylä- 
kiventien komeassa kerros
talossa, kuvat avainkaula- 
lapsista, myymäläautosta ja 
metsämaisemista herättivät 
paljon muistoja.

Teos alkaa raskaahkolla 
katsauksella kaavoitukseen, 
mutta muuttuu lukijaystä- 
vällisemmäksi tultaessa 
kuusikymmenluvulle. Histo
riaa ryyditetään asukkaiden 
mielipiteillä. He kutsuivat 
uutta aluettaan yhtäältä

"tuppukyläksi” ja  toisaalta 
"upeaksi”.

Helsingin eri-ikäiset 
asuinalueet tarjoavat hieno
ja mahdollisuuksia kaupun
kilaisuuksien syväluotauk
seen. Olisi kiehtovaa analy
soida lähiömentaliteetteja 
tarkemmin, kytkeytyyhän 
itähelsinkiläisyyteen useita 
vastarinnan maailmanku
via. Tässä kontekstissa enti
sen "myllikkäläisen”, yli
pormestari Eeva-Riitta Sii
tosen, virallisten alkusano
jen painaminen myös histo
riikin takakanteen tuntuu 
oudon syvältä kumarruksel
ta kokoomukselle.

Riitta Oittinen

Suvun punainen 
tykkimies

Opettaja Tiina Aalto on 
kaivanut esille isoisänsä 
Emil Aallon tykkimiestari- 
nan Tampereelta Lahden ja 
Konnunsuon vankileireille. 
Se on kuvaus isättömän 
jämsäläisnuorukaisen kehit
tymisestä sotaoloissa neu
vokkaaksi taistelijaksi. Tii
na Aallon toimittama kerto
mus on sukuelämäkerrontaa 
siitä kuinka sukumme on 
pärjännyt kansallisissa krii
seissä. Kertomus on toimi
tettu puuseppä Emil Aallon 
(1897-1964) muistiinpa
noista ja hänestä Työväen

M uistitietotoim ikunnalle 
tehdyistä haastattelutiedois
ta. Dokumentointi noudat
taa kansanmieskertomaa, on 
ympäristökuvausta mutta 
seuraa myös tutkimustietoa. 
Kirja huipentuu Tiinan isän 
ja Emil Aallon pojan Kauko 
Aallon muistelmiin, mitä oli 
varttua ja käydä "työmiehen 
poikana” oppikoulua "lä
peensä porvarillisessa Jäm
sän yhteiskoulussa”. Luki
jalle se on kuin puuttuva 
lenkki sukutarinalle Jämsän 
perinteen siirtymisestä ny
kyaikaan.

Risto Reuna
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Jukka Rislakki ja Rainer San- 
dell: Varsinainen Puupää! Ola 
Fogelbergin ja hänen Pekkan- 
sa tarina. Tammi, Helsinki
2005. 256 s.

Kulman takana Elanto! Hel
singin kaupunginmuseo, Hel
sinki 2005. 215 s.

Osuuskaupan 
Puupää

Kesämökillä tapasin 
Pekka Puupään ensimmäi
sen kerran. Isoisän kuolin
pesästä mökille päätyneet 
sarjakuvat oli painettu pula
kauden huonolle paperille ja 
kannet puuttuivat. Ola Fo
gelbergin (1894-1952) ja 
hänen tyttärensä Toto Fo- 
gelberg-Kailan (1924—) sar
jakuvat jaksoivat naurattaa 
vuosikymmenten takaa.

Ola Fogelbergin tarina 
olisi kertomisen arvoinen il
mankin Puupäätä. Fogel
berg ehti olla myös menesty
vä juoksija, toimittaja, po
liittinen pilapiirtäjä, kuvitta
ja, keksijä ja  Elannon mai- 
nosjohtaja.

Osuusliikkeestä Puupää 
saikin alkunsa, kun ensim
mäinen sarjakuva ilmestyi 
Kuluttajain lehdessä vap
puaattona 1925.

Jukka Rislakin ja Rainer 
Sandellin kiija kertoo mai
niosti Suomen ensimmäises
tä suuresta sarjakuvasanka
rista ja tämän särmikkäistä 
tekijöistä. Puupää opetti 
huumorin avulla osuustoi
minnan periaatteita, teki po
litiikkaa 1930-luvulla ja lie
vitti kotirintaman ahdistusta 
sortumatta sotapropagan
daan.

Sotien jälkeen albumeja 
myytiin jopa 60 000-70 000 
vuodessa -  vasta Tuntema
ton sotilas (1954) ohitti 
Puupään myyntiluvuissa.

Kalle Kallio

On enemmän kuin miel
lyttävää todeta, että Helsin
gin kaupunginmuseo on jul
kaissut 100-vuotiaasta
Elannosta kirjan, joka elä
västi palauttaa mieleen kau
pungin tunnetuimman liike
laitoksen. Kuvat ja  tekstit 
kertovat osuustoiminnalli
seen täydellisyyteen pyrki
neestä ja  ehkäpä päässees- 
täkin liikkeestä.

Museon kokoamia elä- 
myshaastatteluja täydentä
vät yksittäiset artikkelit, 
joista Visa Heinosen ja Kai
sa Huttusen katsaus E-liik- 
keestä kuvaa lyhyesti, mut
ta osuvasti Elantoa unel
man toteuttajana. Jos Nokia 
on nyt tunnetuin suomalai
nen yritys, niin Tannerin ja

Kansainvälisen osuustoi- 
mintaliiton ansiosta Elanto 
oli liki vastaavassa asemas
sa ennen toista maailmanso
taa.

Hyvin ansiokas on Aino 
Niskasen kirjoitus Elannon 
rakennuksista. Nehän kerto
vat yhä, että Elanto oli ai
kaansa edellä ja pyrki ja 
saavutti arkkitehtuurissakin 
korkean tason. Elannon lei
vän ja kaljan historia on ku
vattu osuvasti. Vahinko ettei 
mikään nykytekniikka 
eikä museotoimi -  pysty vä
littämään tuoksuja ja  maku
ja. Elannon mainostoiminta 
olisi ansainnut erillisen ar
tikkelin.

Seppo Heikki Salonen
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Siivoojaksi oppimassa. Etno
grafinen tutkimus työläisty- 
töistä puhdistuspalvelualan 
koulutuksessa, Joensuu Uni
versity Press, Joensuu 2006. 
285 s.

Siivoojaa ei huomaa 
kukaan

Kotimaisessa tv-ohjel- 
massa Ritva Valkama rat
kaisee murhan. Hän tietää 
tapahtuneen oikean laidan 
oltuaan paikalla rikoksen te
kohetkellä. Selitykseksi hän 
tiivistää "Siivoojaa ei huo
maa kukaan” .

Mari Käyhkö on huo
mannut siivoojien ammatti
kunnan ja tehnyt etnografi
sen tutkimuksen "Siivoojak
si oppimassa. Etnografinen 
tutkimus työläistytöistä 
puhdistuspalvelualan koulu
tuksessa”. Kirja rakentuu 
20 siivoojaksi opiskelleen 
naisen koulutuksen ja työ
elämän seurannan, haastat
telujen ja analyysin varaan. 
Lainaukset oppikirjoista, 
naisten haastatteluista ja te
kijän havaintopäiväkirjasta

kuljettavat tekstiä tyylik
käästi luokkahuoneisiin, 
työharjoitteluun, työhön ja 
työttömyyteen.

Siivoojakoulutukseen 
valikoitumisen taustalta 
Käyhkö löytää työväenluok- 
kaisen kulttuurisen perimän. 
Yhdelläkään tutkimuksen 
nuorten vanhemmista ei ole 
ylioppilastutkintoa. Van
hempien vaikutus koulutus
valintoihin on tiivistettävis
sä: "Kunhan jonkun koulun 
käyt, että on edes joku am
matti”. Siivoojan opintoihin 
hakeutuneilla oli torjuttava
na vallitseva keskiluokkai
nen kulttuuri ja  sen mukai
nen automaattinen lukiova- 
linta.

Työelämä on hankitusta 
siivousalan tutkinnosta huo
limatta monin tavoin epäva
kaa. Koulutuksessa ei 
myöskään valmenneta työ
elämän epävarmuuteen. 
Käyhkön terävä havainto 
on, että siivoojanaisten elä
mään työmarkkinoilla kuu
luu vaihtelevasti työttö
myyttä, siivoojan töitä, eri
laisia tilapäistöitä, työhar
joittelua tai tukityöllistetty
nä olemista. Tilapäisyys ja 
seuraavan työn odottelu on 
niin tavallista, että se mielle
tään luonnolliseksi. Koulu
kasvatuksen kulmakivenä 
kuitenkin Käyhkön havain
tojen mukaan on oletus yh
teiskunnan pysyvyydestä ja 
vakaudesta. Tässä yhtey
dessä vielä piipahdus vaik
kapa 1980-luvun siivoojan 
työn säännöllisyyteen tai 
epäsäännöllisyyteen olisi ol
lut kiehtova. Onko siivous
työn katkonaisuus sitten
kään uusi asia?

Nyt siivoojien työelämää 
kiistatta leimaavat määräai
kaisuudet ja  osa-aikaisuus. 
Huolimatta siitä, että siivoa
minen ei maailmasta var
masti lopu, ovat siivoojat 
marginaalityövoimaa, jonka 
työsuhteiden pituutta ja työ
tuntien määrää säädellään 
suhdanteiden ja kilpailuti
lanteen mukaan. Työnteki
jöiden kannalta epäsäännöl
liset ja arvaamattomat työ
vuorot kahlitsevat yksilön 
koko ajankäyttöä. Työ
päivän pituutta ei aamulla 
välttämättä tiedä. Alityöllis
tettyinä siivoojat myös jou
tuvat keräämään toimeentu
lonsa eri lähteistä. Ameri
kassa tätä kutsutaan avoi
mesti käsitteellä working 
poor, työtätekevien köy
hyys. Siivousalalla on toki 
paljon opiskelijoita, jotka 
haluavat tehdä osa-aikatyö
tä. Tutkinnon suorittaneille 
siivoojille kyseessä ei ole 
välivaihe, vaan tarkoitukse
na on hankkia ammattityöllä 
koko toimeentulo.

Anssi Kela riimittelee 
biisissään 1972:

... ”Meidän piti muuttaa 
maailma

meistä tuli muurareita, 
taksikuskeja, suutareita 

yksinhuoltajaäitejä, au
tokauppiaita

meistä tuli lääkäreitä, 
virkamiehiä, vääpeleitä 

mutta tänään voidaan 
hetki olla kuninkaita ” 

Tämän kirjan tytöistä 
piti tulla siivoojia. Toimeen
tulosta ei ammatinharjoitta
misessa kuitenkaan ole ta
keita.

Anu Suoranta
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Milla TarmM

Veripellot

Mirja Ttirunen: Veripellot. Si
sällissodan surmatyöt Pohjois- 
Kymenlaaksossa 1918 Atena, 
Jyväskylä 2005.355 s

Punainen terrori saavutti 
Kymenlaaksossa talvella ja  
keväällä 1918 poikkeuksel
lisen laajuuden. Noin kaksi
sataa henkilöä surmattiin, 
pääosa vain muutaman vii
kon kuluessa. Kouvolan ta
pahtumista kirjoitettiin jo 
aikanaan esimerkkinä puna
kaartin julmuudesta, ja  ta
pahtunutta muisteltiin ahke
rasti valkoisen historiankir
joituksen vuosina. Myös 
Jaakko Paavolainen selvitti 
väitöskirjassaan Punainen 
terrori (1966) Kouvolan vä
kivaltaisuuksia. Monet pai
kallishistoriatkin ovat tuo
neet ansiokkaasti lisävalais
tusta Kouvolan tapahtu
miin.

Tästä tietotulvasta johtu
en Mirja Turusen lähtökoh
dat Kouvolan terrorin selvit
tämiseen ovat olleet poikke
uksellisen hyvät mutta myös 
haastavat. Mirja Turunen

selvittää tutkimuksessaan 
sekä surmateot että "terrorin 
kasvot”, väkivallan suorit
tajat ja  väkivallan takana 
olevat organisaatiot. Hän 
esittelee viileästi väkivallan 
takana olevan koneiston ja 
logiikan, jolla oli kaksi 
puolta: punainen, joka
muistettiin, ja valkoinen, 
joka vaiettiin.

Erityisesti valkoisen ku
rinpalautuksen osalta Kou
volan tapahtumissa onkin 
paljon selvitettävää. Lu
kuun ottamatta Jari Talvis
ten sisällissotaa käsittelevää 
osuutta Kuusankosken kir
jassa (1997) väkivallan val
koiseen puoleen ei aikaisem
min ole juuri tuotu valais
tusta. Turunen kysyykin, pi
tävätkö laajalle levinneet ja 
poliittisesti hyväksikäytetyt 
kuvaukset Kouvolan kidu
tuksista paikkansa. Turusen 
tutkimuksen jälkeen asiassa 
ei pitäisi olla mitään epäsel
vää: kidutusväitteet olivat 
sitkeästi hengissä pidetty 
myytti.

Terrorin selvittäminen 
vaatii laajan ja huolellisen 
tutkimustyön. Ensi käden 
lähteet ovat hyvin säilyneet 
-  lukuun ottamatta puna
kaartin tuottamia asiapape
reita. Keskeisinä ensi käden 
lähteinä väkivallantekojen 
mekanismien ja todellisten 
motiivien selvittämisessä 
ovat Kouvolan kenttäoikeu- 
den pöytäkirja, Valtiorikos- 
oikeuden aktit sekä Kymi- 
yhtiön, nimismiesten ja eri 
tuomiokuntien arkistoista 
esiin kaivettu tutkintomate-

riaali. Lähteitä on osattu 
käyttää taitavasti.

Tutkimuksen sosiaalihis
toriallinen tausta on sen si
jaan perustettu varsin perin
teisille tulkinnoille. Perehty
minen vaikkapa Pertti Haa
palan, Pauli Kettusen, Pirjo 
Markkolan ja Panu Pulman 
tutkimuksiin teollisuustyö- 
väestön oloista ja perhehis
toriasta olisivat antaneet 
tutkimukselle tulkinnoiltaan 
tuoreemman sosiaalihistori
allisen taustan. Perinteinen 
käsitys työväenoloista tosin 
tukee Turusen käyttämän 
muistitiedon antamaa käsi
tystä, mutta osoittaa miten 
ongelmallinen symbioosi 
muistitiedolla ja kansalais
ten mielissä totuuksiksi 
muuttuneilla historian po
liittisilla tulkinnoilla on. 
Kun perinteinen tulkinta 
työväenoloista näki ne en
nen vuotta 1918 yksioikoi
sesti kurjina, alkoivat muis
telijatkin korostaa olojen 
varjopuolia todellisuuden 
kustannuksella.

Myös ulkomainen tutki
muskirjallisuus puuttuu 
työstä kokonaan. Paikallis
historiallinen tutkimus kai- 
paisi myös yhteyksiä laa
jempaan poliittisen väkival
lan ja terrorin tutkimukseen. 
Kritiikistä huolimatta Veri
pellot on monella tapaa an
siokas. Turusen työssä on 
paljon aikaisempaa terrorin 
kuvaa muuttavia ja  uusia 
tulkintoja vahvistavia ha
vaintoja.

Marko Tikka

- 5 5 -



TYÖVÄENTUTKIMUS 2005

■\K ! !V iS'H 5

Mikko Metsämäki, Petteri Ni
sula: Aktivistit. Suomalaisten 
kansalaisliikkeiden tarina. 
Edita, Helsinki 2006. 363 s.

Aktivismin lyhyt 
historia

Aktivismi herättää suu
ria tunteita. Keväällä 2006 
Helsingin kaupunginval
tuustossa käytiin kiivas kes
kustelu, voidaanko Pasilas
sa Rauhanaseman vieressä 
oleva puisto nimetä Suomen 
ensimmäisen aseistakieltäy
tyjän Amdt Pekurisen mu
kaan. Valtuuston oikeistosii- 
pi piti ajatusta häpeällisenä.

Samaan aikaan kuitenkin 
Helsingin Kulosaaressa on 
Eugen Schaumanin mukaan 
nimetty puisto. Kenraaliku
vernööri Bobrikovin mur
haaja olisi kai tämän päivän 
tilanteessa terroristi, mutta 
häntä pidettiin valtuustossa 
lähinnä kunnian miehenä.

Sekä Pekurinen että 
Schauman ovat hahmoja,

jotka mainitaan pitkässä lis
tassa eri vuosikymmenien 
suomalaisia aktivisteja Mik
ko Metsämäen ja Petteri Ni
sulan kirjassa Aktivistit -  
Suomalaisten kansalaisliik
keiden tarina (Kleo 2006). 
Molempien nimien esiinty
minen listalla kuvaa sitä, 
miten aktivisti-sanan merki
tys on vaihdellut. Tänä päi
vänä se yhdistyy ennen 
muuta vasemmistolaiseen 
nuorisoon, mutta ensimmäi
set suomalaiset aktivistit 
kuuluivat pikemminkin oi
keiston leiriin.

Tämä on Metsämäen ja 
Nisulan kirjan punainen lan
ka. Itselleni tuntuu kovin 
vieraalta yhdistää sana akti
vismi esimerkiksi äärioi
keistoon, mutta kirjoittajat 
ovat halunneet varata ter
min yleisesti kansalaistoimi- 
joille taustasta tai aatteesta 
riippumatta. He yhdistävät 
sanan poliittiseen kansalais
toimintaan antamatta ter
mille arvolatausta.

Aktivistit on varsin kat
tava kuvaus siitä, minkälai
sia poliittisia virtauksia ja 
liikkeitä on reilun sadan vii
me vuoden aikana ollut Suo
messa. Ajatuksena on sel
västi ollut osoittaa, että sekä 
vasemmisto että oikeisto 
ovat eri aikoina olleet akti
vismin kärjessä. Kirjan 
kautta välittyy myös tietty 
aaltoliike, joka eri suuntaus
ten voiman välillä on nähty.

Syvyyttä kuvauksiin eri 
aatesuuntauksista ja  kansa
laistoiminnan muodoista on 
pyritty tuomaan keskeisten

aktivistien henkilöhistorioi
den kautta. Laajuudestaan 
johtuen kirja jää kuitenkin 
hivenen pintaraapaisuksi, 
kovaa vauhtia edetään vuo
sikymmeneltä toiselle. Teos
ta voisi pitää aktivismin ly
hyenä historiana pikemmin
kin kuin syvälle menevänä 
analyysina aktivismista.

Ohsi ollut kuitenkin luki
jan kannalta ehkäpä mielen
kiintoisempaa, jos kirjassa 
olisi tarkemmin pysähdytty 
joihinkin yksittäisiin merkit
tävimpiin liikkeisiin ja niis
sä toimineisiin aktivisteihin. 
Aktivistit-kirjan rinnalle 
tarvittaisiinkin toista opus
ta, jossa arvioidaan tämän 
päivän aktivismia suhteessa 
aikaisempaan, analyysia sii
tä mistä tämän päivän toi
mintatavat ja teemat ovat 
nousseet. Osittain tähän 
päästään Aktivistit-kirjassa 
kuvaamalla sukupolvien yli 
kantavaa aktivismia.

Kun vappumielenosoi- 
tuksissa ovat palaneet kokot 
ja kivet lennelleet, ei kirja 
olisi voinut osua kuumem
paan keskustelun paikkaan. 
Aktivisteja vastaan on nyt 
helppo hyökätä ja lietsoa 
paniikkia. Toivottavasti
vastikään julkaistu kirja an
taa vähän perspektiiviä suo
malaisesta aktivismista
myös kiihkeimmille oikeis
tolaisille. Selitystä tai syitä 
tämän päivän liikehdintään 
sen sijaan kirjasta on turha 
hakea.

Paavo Arhinmäki
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Ere Kolu: Aktivisti. Salaista 
sotaa Venäjän varjossa. Toim. 
Ilpo Salonen. Tammi 2005. 297 
s.

Kustaa Liukosen (1884
1960) kirjailijainimellä Ere

Mikko Lahtinen: Snellmanin 
Suomi. Vastapaino, Tampere
2006. 312 s.

Kolu laatimat muistelmat 
löytyivät sattumalta hänen 
tyttärenpoikansa Ilpo Salo
sen tutkiessa isoisänsä jää
mistöä.

Muistelmiensa alussa 
Liukonen kertoo ajasta, jon
ka hän vietti kierrellen ym
päri Etelä-Suomea töiden 
perässä. Teksti ja tapahtu
mat ovat värikkäitä ja muis
telmissa on humoristinen 
pohjavire.

Vakavampi osuus muis
telmissa alkaa, kun Liuko
nen vaihtoi kiertolaiselämän 
maanalaiseen poliittiseen 
toimintaan, johon kuului 
ase- ja dynamiitti varkauk
sia, pankkiryöstöjä ja lento
lehtisten jakoa. Kertomuk
set suurlakon ja Viaporin 
kapinan aikaisista tapahtu
mista sekä kuvaus Hakanie

men kahakasta ovat mielen
kiintoista luettavaa.

Liukonen tuomittiin 
vuonna 1906 tehdystä salai
sen poliisin agentin murhas
ta elinkautiseen vankeuteen, 
minkä lisäksi hän sai tuomi
on myös toisesta murhasta, 
johon hän vakuutti olevansa 
syytön. Liukonen vapautui 
maaliskuun vallankumouk
sen kuohunnoissa vuonna 
1917. Vuoden 1918 tapah
tumista hän pysytteli sivus
sa. Perheensä Kustaa Liu
konen elätti puusepäntöillä 
sekä kirjoittelemalla.

Kirjan alussa on Hannu 
Soikkasen kirjoittama joh
dantoluku, joka auttaa aset
tamaan tapahtumat histori
allisiin yhteyksiinsä.

Mikko Kosunen

Snellman-nautintoja
Kaksi Snellmanin elämä

kertaa on 2006 julkaistu: 
Raimo Savolaisen kirjoitta
ma "virallinen” (Sivistyksen 
voimalla. J.V. Snellmanin 
elämäkerta. Edita 2006) ja 
Marja Jalavan epäviralli
sempi (J.V. Snellman. Mies 
ja suurmies. Tammi 2006). 
Savolaisen kirja on Snell
mania koskeva perusteos, 
järkäle (1126 sivua), huolel
la tehty, empiirinen ja kieh
tova, Jalavan kirja kirpeän 
tyylikäs mutta tarkka. On 
hyödyksi lukea niistä aina
kin toinen ennen kuin ryhtyy 
Mikko Lahtisen teokseen. 
Se ei ole elämäkerta vaan 
puoli tusinaa runsaita essei
tä siitä ja  sen johdosta, mitä

Snellman oli filosofina ja in
tellektuellina, ja  nimen
omaan konkreettisena reaa- 
li-intellektuellina, toimijana. 
Lahtinen tunnustaa Snell
manin, katsoo häntä silmiin, 
antaa hänen lavealti puhua, 
kuuntelee ja sitten sanoo 
omansa; hänellä kyllä on, 
mitä sanoa. Kirja on hilpeä 
ja iloitteleva mutta totinen ja 
vakava; oppinut, sivistynyt. 
Oman erityisen nautintonsa 
tarjoaa Lahtisen proosan 
tyrvääläinen eleganssi, jon
ka perustekijöitä -  niin kuin 
tiedetään -  ovat satakunta
lainen vittumaisuus ja hä
mäläinen hitaus, joihin Lah
tinen kuitenkin tuo oman su
loisen vilkkautensa. Suosi
tan jyrkästi.

Hannu Taanila
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Tauno Saarela: Kansan Tahto, 
Pohjolan työtätekevien lehti. 
Yrjö Mäkelin -seura ry., Jy
väskylä 2006. 448 s.

Lehden ja tekijän 
näköinen 100- 
vuotisteos

Luulisi olevan itsestään 
selvää, että sanomalehden 
historiassa kerrotaan siitä, 
mitä lehti on kirjoittanut ja 
minkälaisia aiheita se on va
linnut tarkasteltavakseen 
ympäröivästä maailmasta. 
Tällaisen tavan voisi olettaa 
tuovan esiin lehden aseman 
ja merkityksen tarkasteltuna 
aikana. Näin vain ei sano
malehtien historiaa aina kir
joiteta.

Valtiotieteen tohtori Tau
no Saarela on kirjoittanut 
oululaisen Kansan Tahdon 
satavuotishistorian lehden 
sisällöstä käsin. Teoksensa 
”Kansan Tahto. Pohjolan 
työtätekevien lehti” alkulau
seessa Saarela kritisoi tapaa

kirjoittaa työväenlehdistä 
vain organisatoris-hallin- 
nollista tarkastelutapaa 
käyttäen. Se antaa hänen 
mukaansa esimerkiksi Kan
san Tahdosta kuvan, josta 
lehteä on vaikea tunnistaa. 
Saarela viittaa Esko Salmi
sen kirjoitukseen "Sitoutu
mattomuuden ja laajenevan 
informaation aika 1950
1980” Suomen lehdistön 
historian kolmannessa osas
sa.

Vaikka Saarelalla orga- 
nisatoris-hallinnollinen tar
kastelukulma onkin saanut 
väistyä lehden sisällön tar
kastelun tieltä, hän ei tieten
kään kiellä Kansan Tahdon 
sitoutuneisuutta. Lehti oli -  
ja on -  työväenliikkeeseen 
ja nimenomaan sen vasem
mistoon sitoutunut. Tämä 
on Saarelan lähtökohta hä
nen mittavassa lehden sisäl
lön tarkastelussaan. Tekijän 
läheisyys aiheeseen on ais
tittavissa, eikä ainoastaan 
siitä, että hän kertoo olevan- 
sa Oulun Koskelankylästä. 
Läheisyyden tuoma asian
tuntemus ja erityisesti siitä 
kumpuava omintakeinen 
tapa tarttua asioihin tulee 
esiin jokseenkin joka sivul
la.

Saarelan tarkasteluta
vasta johtuen kirjaan eivät 
sisälly Kansan Tahdon suh
teet paikallisiin sanomaleh
tiin. Kiintoisia olisivat olleet 
nyt jo yli sata vuotta rinnan 
eläneiden Kansan Tahdon ja 
sitä vanhemman Kalevan 
keskinäiset välit. Kaleva jul
kaisi mittavan 100-vuotis-

juhlakirjan 1999. Kansan 
Tahdon ensimmäinen toi
mittaja Juho Raappana oli 
Kalevan perustaja ja toimi
nut sen päätoimittajana. Ka
levassa toimi 1960-luvun 
lopulla Punaiseksi akvaari
oksi sanottu vasemmistolai- 
sittain asennoitunut kolum- 
nistijoukko ja  myöhemmin 
jotkut Kansan Tahdon ko
lumnisteista siirtyivät Kale
vaan.

Vuosina 1919-1930 
Kansan Tahto ilmestyi Poh
jan Kansa- ja Pohjan Voima 
-nimisenä. Kesäkuussa 
1930 lehti lakkautettiin. 
Tuon jälkeenkin Kansan 
Tahdon ja  Yrjö Mäkelinin 
henkeä ja  aatetta vaalittiin 
mm. kirjapainoyhtiössä ja 
joissakin taustayhteisöissä. 
Yhtä tyylikkäästi kuin Saa
rela sulkee ovet 14.6.1930, 
hän avaa ne 21.8.1945, jol
loin lehti alkoi jälleen ilmes
tyä Kansan Tahdon nimellä. 
Historiakertomus jatkuu 
ikään kuin väliajan jälkeen.

Sanonnan mukaan mu
siikki ei ole deskriptiivistä, 
kuvailevaa. Silti koemme 
musiikkia kuunnellessamme 
paitsi erilaisia tunteita, 
myös ajan, paikan tai ympä
ristön heijastumia. Tauno 
Saarelan Kansan Tahto ei 
ole deskriptiivinen. Se on 
lehden teksteihin tiukasti pe
rustuva tutkimus, mutta sen 
parissa havaitsee lukevansa 
teosta, joka on sekä tekijän
sä että Kansan Tahdon nä
köinen.

Jaakko Tiainen
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Jukka Renkaina: Ideology and 
Challenges of Political Libera- 
lisation in the USSR, 1957
1961. Otto Kuusinen’s “Re- 
form Platform”, the State 
Concept, and the Path to the 
3rd CPSU Programme. SKS, 
Helsinki 2006. 396 s.

Kuusinen 
uudistajana

Otto Ville Kuusisen mai
ne merkittävänä kansainvä
lisenä ja neuvostoliittolaise
na poliitikkona perustui hä
nen toimintaansa Kommu
nistisen internationaalin sih
teerinä vuosina 1921-1939 
ja Neuvostoliiton kommu
nistisen puolueen johdon jä
senenä 1950-luvun lopussa 
ja  1960-luvun alussa. Jukka 
Renkama on väitöskirjas
saan tutkinut jälkimmäistä 
vaihetta, jonka aikana Kuu
sinen pyrki liberalisoimaan 
Nkp:n aatteellisia lähtökoh
tia. Kuusiselle oli selvää,

että kommunistien tulisi val
taan päästyään turvautua 
proletariaatin diktatuuriin, 
mutta hän ei halunnut enää 
sanoa, että Neuvostoliitossa 
vallitsi proletariaatin dikta
tuuri. Kuusista ohjasi toi
saalta halu osoittaa sosialis
min laajaa kannatusta Neu
vostoliitossa, toisaalta pelko 
väkivaltaisen menneisyyden 
toistumisesta.

Renkaman kirja on erin
omainen aatehistoriallinen 
tutkimus, jossa pääosiltaan 
esitellään ja  vertaillaan eri
laisia käsityksiä. Tekijä on
nistuu vertailussa, mutta 
vertailun olisi voinut tehdä 
sen mukaan, millaisessa ti
lanteessa tekstit oli kirjoitet
tu - oli eri asia puhua val
tiosta ja sen luonteesta, kun 
valtaa tavoiteltiin tai kun 
sitä pidettiin hallussa.

Renkama suhteuttaa 
Kuusisen ajattelua tarkaste
lemalla Unkarissa, Jugosla
viassa ja Kiinassa laadittuja 
ohjelmallisia kirjoituksia. 
Niiden avulla paljastuu 
myös kommunistisen liik
keen kansainvälisyys. Kan
sainvälisyyden tarkastelu 
jää kuitenkin puolitiehen, 
sillä Renkama ei kysy, olisi
vatko lännen kommunisti
puolueet asettaneet Nkp:lle 
jonkinlaisia haasteita erityi
sesti Unkarin tapahtumien 
jälkeen vuonna 1956.

Renkama uskaltaa tar
kastella henkilöiden ajatus
ten sisäisiä ristiriitaisuuk
sia. Kuusinen esimerkiksi 
puhui itsehallinnon kehittä

misestä, mutta tarrautui voi
makkaasti kommunistisen 
puolueen itseoikeutettuun 
johtoasemaan. Ristiriitai
suuksien erittely on kirjan 
mainiota antia. Renkama 
pohtii ansiokkaasti myös 
ideologi- ja taktikko-Kuusi- 
sen suhdetta. Ajoittain käy
tännön politiikan asiat kui
tenkin unohtuvat - Renkama 
ei esimerkiksi kysy, miten 
unkarilaisen Imre Nagyn te
loittaminen vaikutti Kuusi
seen.

Tutkimuksessa jäävät 
myös tekemättä kysymykset 
Kuusisen menneisyyden 
merkityksestä. Paikoin Ren
kama tekee Kuusisesta bol
shevikin, paikoin korostaa 
hänen erilaisuuttaan Nkp:n 
johdossa. Kuusisen varhais
historia on ohitettu kirjassa 
suurpiirteisesti. Siitä ei ole 
kattavia esityksiä, mutta nä
kyisikö asenteessa myös 
valtio-oppineen pienoinen 
epäluottamus historioitsijoi
den tutkimuksiin?

Renkaman kirja haastaa 
kyyniset tulkinnat ideologi
an asemasta ja merkitykses
tä Neuvostoliitossa. Samal
la se oikaisee muistelmien 
antamia kuvauksia Kuusi
sesta ja Nkp:n ohjelmatyös
tä. Toivottavasti myös länti
set Neuvostoliiton ja kom
munismin tutkijat tutustuvat 
Renkaman kirjaan, nähdäk
seen ettei Kuusinen ollut 
yhtä harmaa byrokraatti 
kuin monet venäläiset.

Tauno Saarela
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Panu Pulma: Suljetut ovet. 
Pohjoismainen romanipolitiik- 
ka 1500-luvulta EU-aikaan. 
SKS, Helsinki. 237 s.

”Miksi ovet ei 
auenneet heille?”

Vankka tutkimus pohjoismai
sen romanipolitiikan histori
asta

Romaniväestön taustasta 
on olemassa kaksi suurta 
historiallista kertomusta. 
Virallisen, vakiintuneen ja 
laajalle levinneen tulkinnan 
mukaan romanit ovat aikoi
naan lähteneet Luoteis-Inti- 
asta ja eri reittejä käyttäen 
levittäytyneet Euroopan 
kaikkiin osiin. Kiertelevä 
elämänmuoto, oudot tavat, 
outo ulkonäkö ja outo kieli 
olisivat herättäneet pelkoa 
ja torjuntaa, ja siksi musta
laisten aika on kärsimyksen 
ja sorron julmaa historiaa. 
Romanien omassa kerto
musperinteessä on elänyt 
toisenlainen tulkinta. He oli

sivatkin lähteneet Egyptistä, 
tulleet aikoinaan karkote
tuiksi uskonnollisten syiden 
vuoksi ja rangaistuksena 
joutuneet elämään muiden 
kansojen keskellä, kierrel
len, muita palvellen ja mui
den armoilla. Tämä näkö
kulma korostaa mustalais
ten selviytymistä, sopeutu
mista, taitoa, arvokkuutta ja 
kunniaa. Romanitutkimusta 
tehdään yleensä vain ensim
mäisestä näkökulmasta kä
sin, ovien sisäpuolelta kat
sottuna.

Panu Pulma tutkii poh
joismaista valtiollista etno- 
politiikkaa 1500-luvun alus
ta nykypäivään saakka. Hä
nen etnopolitiikan käsittee
seensä sisältyy uusi ymmär
rys etnisyydestä ja identitee
tistä, jolloin ne nähdään, ei 
enää vakaina, määrättyinä 
ja pysyvinä, vaan alati 
muuttuvina, kerrostuneina 
ja uudistuvina ilmiöinä. Po
litiikan keinoin etnisyyttä on 
määritelty yhä uudelleen po
liittisten ja taloudellisten 
intressien pohjalta.

Pulman mukaan pohjois
maisessa romaneihin koh
distuneessa valtiollisessa et- 
nopolitiikassa on erotetta
vissa neljä eri vaihetta. En
simmäinen ulottui 1500-lu- 
vun alusta 1600-luvun puo
liväliin. Aluksi romanit otet
tiin uteliaan kohteliaasti 
vastaan, mutta myöhemmin 
politiikka muuttui avoimen 
repressiiviseksi. 1600-luvun 
puolivälistä alkoi toinen, in
tegroimisen vaihe, jolloin 
romaniväestöä "kiinnitet
tiin” mm. armeijan, käsityön 
ja kaupan ammatteihin. Ro

maneihin kohdistettu poli
tiikka oli osa kansallista ir- 
tolaispolitiikka, eikä se eri
tyisesti pohjautunut etnisyy
den määrittelyihin. Kolman
nella kaudella, joka kesti 
200 vuotta aina 1960-luvul- 
le asti, romanipolitiikasta 
muotoutui erityinen etni- 
syyspolitiikka, jonka sisällä 
kuitenkin kilpailivat pakko- 
sulauttamisen, eristämisen 
ja sosiaalisen sopeuttamisen 
linjat. Viimeistä vaihetta lei
masi politiikan äkkikään
nös, jolloin kansainvälisen 
painostuksen, poliittisten 
suhdanteiden muutoksen ja 
romanien oman toiminnan 
tuloksena muotoutui koko
naan uusi etnopolitiikka. 
Sen sisältönä oli vähemmis
töjen aseman ja oikeuksien 
turvaaminen ja niiden sosi
aalisen ja kulttuurisen ase
man aktiivinen kohentami
nen.

Panu Pulman kirja on 
tärkeä. Se on huolellista ja 
luotettavaa tutkimusta. Se 
on oivaltavasti kirjoitettu ja 
se puhuttelee. Itse asiassa 
kirjan luettuaan jää häm
mästelemään, miten romani
väestö on Suomessa yli
päänsä selvinnyt ja lisäänty
nyt jopa nopeammin kuin 
kokonaisväestö. Sen menes
tystarina saa toivomaan, 
että joku tai jotkut romani
väestön edustajat itse kir
joittaisivat kansansa histori
an, ovien ulkopuolelta näh
tynä.

Antti Häkkinen
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Miska Rantanen: Love Re- 
cords 1966-1979. Tarina, Tai
teilijat, Tuotanto. Schildt, Por
voo 2005. 303 s.

Syksyllä 1966 tehtiin Ki
velän sairaalan tupakkatila- 
na toimivassa vessassa kult
tuurihistoriaa. Tai eiväthän 
Atte Blom, Henrik Otto 
Donner ja Christian Sch- 
windt tuolloin mieltäneet te
kevänsä kulttuurihistoriaa, 
he vain ajattelivat perustaa 
oman levy-yhtiön, jonka tar
koituksena oli tuottaa hyvää 
musiikkia tyylilajista riip
pumatta. Tuolloin suoma
laista äänilevytuotantoa hal
litsivat Fazerin ja Scandian 
kaltaisten isojen yhtiöiden 
tekemät käännösiskelmät. 
Vaihtoehtoisen tarjonnan 
tarve oli niin suuri, että uu
denlaisia levy-yhtiöitä kehi
teltiin eri tahoilla. Keväällä 
1966 M. A. Numminen ja 
Pekka Gronow olivat perus
taneet Eteenpäin!-levy mer
kin julkaisemaan Nummisen 
musiikkia, joka ei kelvannut 
perinteisille levy-yhtiöille. 
Esimerkki rohkaisi Blomia, 
Donneria ja  Schwindtiä ot
tamaan ratkaisevan aske
leen kohti oman levy-yhtiön 
perustamista. Yhtiön nimek
si tuli Love Records.

Love Recordsin tominta- 
periaatteena olivat alusta 
asti musiikillinen avarakat
seisuus ja työtilaisuuksien 
tarjoaminen nuorille ja uu
sille kyvyille. Parhaiten 
Love Records tunnetaan 
rockin ja poliittisen laulun 
julkaisijana, mutta sen kata
logi on hämmästyttävän laa
ja: on laulelmaa, jazzia, 
kansanmusiikkia, lastenlau
luja, elektroakustisia kokei
luja ja iskelmääkin.

Yhtiön artistilähtöistä 
tuotantopolitiikkaa leimasi 
kunnioitus tekijöitä ja kuuli
joita kohtaan, ja tämä takasi 
sen, että artistit saivat kehit
tyä rauhassa ilman menesty
misen pakkoa. Loven suojis
sa suomalainen rock löysi it
sensä. Angloamerikkalainen 
perinne suodattui suoma
laiskansallisen filtterin läpi, 
ja  tuloksena oli omaleimais
ta musiikkia. Tämä ulotti 
vaikutuksensa myös sanoi- 
tuspuolelle. Rockin kieleksi 
englannin rinnalle nousi 
suomi. Kokonainen uusi sa- 
noittajapolvi astui esiin, 
mm. Juice Leskinen ilmestyi 
suuresta tuntemattomuudes
ta kotimaisten sanoittajien 
eturiviin.

Yhtiön ensimmäinen LP- 
julkaisu oli joulukuussa 
1966 ilmestynyt Kaj Chyde
niuksen ”Lauluja”. Ensim
mäinen Loven rock-julkaisu 
oli Blues Sectionin saman
niminen debyytti joulukuus
sa 1967. Blues Section oli 
jotain aivan uutta suomalai
sen rockin kartalla. Yhtye 
sävelsi ja  sanoitti itse tuo
tantonsa, joten sen LP ei ol
lut vain käännöskappaleista 
hätäisesti kokoonkyhätty

laulukokoelma, vaan tar- 
kaan harkittu ja toteutettu 
kokonaisuus.

Ennen rockin huippu
kautta Love oli tunnettu po
liittisen laululiikkeen tär
keimpänä julkaisijana. Yhti
ön toiminta vakiintui ja lähti 
nousuun vuosien 1969 ja 
1970 vaihteessa, kun "Lau
tasellinen Guatemalan ver
ta” myi nopeasti peräti 800 
kpl. Samana vuonna suoma
laisen progressiivisen rockin 
tuoreet lippulaivat Tasaval
lan Presidentti ja  Wigwam 
julkaisivat ensimmäiset 
LP:nsä.

Vuosien 1971 ja 1974 
välisenä aikana Love julkai
si runsaasti poliittista mu
siikkia, ja käytännössä se 
piti hallussaan lajityypin 
monopolia. Muut levy-yh
tiöt taipuivat julkaisemaan 
poliittisten ryhmien tuotan
toa vasta vuoden 1975 tie
noilla, kun genren huippu 
oli jo käytännössä ohitettu.

Love Recordsin tuotan
nollinen huippukausi osui 
vuosien 1973 ja 1976 väli
selle ajalle, jolloin yhtiö hal
litsi kotimaisen rockin 
markkinoita. Yhtiön ylivoi
maisesti myyvin artisti oli 
perusrockin kivijalka Hurri- 
ganes. Loven artistiystäväl- 
linen maine veti magneetin 
tavoin puoleensa lahjakkai
ta musiikintekijöitä, ja  usein 
muut levy-yhtiöt joutuivat
kin tyytymään siihen, mitä 
Loveltajäi yli. Rock-painot- 
teisen tuotannon kasvusta ja 
menestyksestä huolimatta 
yhtiön tuotantopolitiikka oli 
edelleen monipuolista: M. 
A. Nummisen ”uusrahvaan- 
omaista jatsia”, mustalais
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musiikkia, iskelmää, poliit
tista laulelmaa, lastenmu- 
siikkia, etnojazzia ja  afro
kuubalaisia rytmejä.

Love Recordsin kohta
loksi muodostui sama idea
listinen tuotantopolitiikka, 
joka aikanaan oli auttanut 
sitä nousemaan huipulle. 
Kunnianhimoiset mutta ta
loudellisesti kannattamatto
mat tuotannot, kallis studio- 
hanke ja vuonna 1977 alka
nut taloudellinen lama al
koivat olla liikaa yhtiön ta
loudelle. Love vältti täpä- 
rästi konkurssin kesällä 
1978, mutta loppu tuli vii
mein vuotta myöhemmin.

Musiikin tuottaminen 
jatkui konkurssista huoli
matta katkeamattomana. 
Valtaosa Loven rockartis- 
teista siirtyi Atte Blomin uu
delle Johanna-merkille ja 
Otto Donnerin Ponsi jatkoi 
taide- ja  poliittisen musiikin 
julkaisemista.

Kuten kirjan alaotsikko 
viittaa, se koostuu kolmesta 
erillisestä osiosta: ensim
mäinen kertoo Love Record

sin tarinan, toinen esittelee 
yhtiölle vähintäänkin yhden 
singlen tai albumin levyttä
neet artistit lyhyine biografi- 
oineen ja kolmas sisältää di
skografian.

Kiijan ensimmäinen osio 
eli Love Recordsin tarina on 
sujuvasti ja tiivisti jäsennet
ty ja kirjoitettu kokonai
suus, tekijän toimittajataus- 
ta tulee hyvin esille. Kysees
sä on nimenomaan levy-yh
tiön ja  sen työntekijöiden, ei 
niinkään sille levyttäneiden 
artistien tarina. Toki artisti
en tuotanto saa oman, ansai
tun huomionsa tässä osios
sa, mutta tarkemmin Lovel
le levyttäneisiin artisteihin 
tutustutaan kirjan toisessa 
osiossa.

Love Recordsin levyt 
ovat levynkeräilijöiden pii
rissä haluttua tavaraa ja  hei
dän kannaltaan diskografia- 
osio on erinomainen, sillä 
siinä käsitellään äänilevyjen 
etikettien eroavaisuuksista 
lähtien eri vuosien ensipai
nosten tunnistamisessa hel
pottavia ja  ratkaisevassa

asemassa olevia tuntomerk
kejä.

Kirjan kuvitus on koh
tuullisen runsasta, pääosas
sa Love Recordsin äänile
vyjen kannet. Lisäksi yksi
tyisten henkilöiden kotiar- 
kistoista on saatu kiinnosta
via otoksia elävöittämään 
sujuvaa tekstiä.

Miska Rantasen työtä ei 
ole helpottanut se, että tiet
tävästi Loven arkisto joutui 
konkurssipesän selvitysten 
tiimellyksessä Ämmässuon 
kaatopaikalle. Lovea sivu
avaa arkistoaineistoa on 
jonkin verran säilynyt mm. 
Kansan Arkistossa ja Suo
men Äänilevyarkistossa 
sekä yksityisten henkilöiden 
hallussa. Teosta varten 
Rantanen on käynyt läpi 
kunnioitettavan määrän kir
jallisuutta, lehtiä ja artikke
leita sekä haastatellut vuo
sina 1999-2005 lukuisan 
joukon ihmisiä, joiden elä
mä on kietoutunut enem
män tai vähemmän Loven 
vaiheisiin. Muistitiedon 
osuus on ollut avainase
massa hahmoteltaessa ja 
kiijoitettaessa Loven histo
riaa.

Miska Rantanen on te
oksellaan täyttänyt ammot
tavan aukon. Love Record
sin kolmetoistavuotinen tai
val on niin merkittävä ajan
jakso suomalaisen rockin, 
poliittisen laululiikkeen ja 
yleensäkin kevyen musiikin 
historiassa, että oli jo kor
kea aika jonkun tarttua toi
meen ja kronikoida se.

Petri Tanskanen

Miska Rantanen ja  Love Records. Kuva Kirsti Lumiala.
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Kimmo Kevätsalo: Yhdestoista 
hetki. Uuden vuosituhannen ay- 
liike paikallistasolla. Käyttötie
to Oy, Helsinki 2005. 276 s.

Utopia paremmasta
a • •  1*« • •  a ••työelämästä

Työelämästä, työmarkki
noista ja ammattiyhdistys
liikkeestä on kirjoitettu viime 
vuosina paljon. Tutkimuksil
le tyypillistä tuntuu olevan 
suuren muutoksen korosta
minen. Tulkinnoissa nykyiset 
ongelmat kertovat parem
masta menneisyydestä, tai 
vaihtoehtoisesti nykyinen hy
vinvointi ennakoi tulevaisuu
den ongelmia. Sosiologi 
Kimmo Kevätsalon kirja liit
tyy tähän keskusteluun. Jo 
kirjan nimi viittaa siihen, et
tei vanhoilla eväillä pärjätä 
uudella aikakaudella. Paikal
lisesta avautuu uusi näkökul
ma, jota jokin muu ei tavoita. 
Historia jätetään "toisiin 
teoksiin”. Hyllystä kyllä löy
tyvät "usein moniosaiset kal
liiksi lahjapainoksiksi sido

tut” järjestöhistoriat. Kevät
salon tekstiä lukiessa saa ku
van, ettei menneisyys kuiten
kaan aivan huristin varassa 
ole.

Moni hyväksynee Kevät
salon näkemyksen työelämän 
suhteiden nykytilasta. Järjes
täytymisaste on Suomessa 
korkea ja sopimusten katta
vuus laaja. Valtaosa väestös
tä kannattaa kollektiivista ja 
keskitettyä sopimustoimin
taa, ja  ay-liike nauttii yhteis
kunnallista arvostusta. Aloi
te yhteiskunnan muuttami
seen on kuitenkin siirtynyt 
työnantajille. Ammattiyhdis
tysliike ei ole enää muutos
voima vaan puolustaa saavu
tettuja etuja.

Kevätsalo luonnostelee 
"kolmasosayhteiskuntaa”: 
eliitti, ydintyövoima ja mar- 
ginaalityövoima. Eliitin yti
messä on globalisoituva eliit
ti, joka hallitsee julkista kes
kustelua. Kaksi kolmasosaa 
työvoimasta kuuluu kansalli
siin menestyjiin. Kevätsalo 
on oikeassa siinä, että väes
tön enemmistöllä menee nyt 
ennen kaikkea taloudellisesti 
paremmin kuin työntekijöillä 
koskaan aikaisemmin Suo
men historiassa. Todelliset 
ongelmat koskevat lyhytai
kaisissa työsuhteissa ja työt
tömyysjaksojen pihdeissä 
olevaa marginaalityövoimaa. 
Ongelmat eivät tarkoita sitä, 
että suomalainen työmarkki
najärjestelmä tai ay-liike oli
sivat epäonnistuneet tehtä
vässään. Tilanteella lienee 
jokin yhteys siihen, että Poh
joismaat ovat toistaiseksi 
enemmän hyötyneet kuin 
kärsineet globalisaatioksi 
kutsutusta ilmiöstä.

Kevätsalon "kolmasosa- 
yhteiskunta” yksinkertaistaa 
maailmaa, kuten luokittelu
jen pitääkin tehdä. Kevätsalo 
soveltaa "kolmasosayhteis
kuntaa” ajankohtaisiin työ
elämän ilmiöihin: luovaan 
luokkaan, työuupumiseen, 
oikeudenmukaiseen tulonja
koon ja keskusjärjestöjen tu
levaan lukumäärään, muuta
mia mainitakseni.

Kevätsalon vaihtoehto 
on, että ay-liikkeen pitäisi 
aktiivisesti osallistua paikal
listasolla työelämän kehittä
miseen. "Sen tuloksena voisi 
syntyä nykyistä tasavertai
sempi työelämä, turvatum- 
mat työsuhteet, paremmat 
vaikutusm ahdollisuudet. 
Sitä voi nimittää utopiaksi 
tai unelmaksi.” Kevätsalon 
mielestä ay-liikkeellä on 
Suomessa vielä mahdolli
suus vaikuttaa omaan tule
vaisuuteensa, jos se tajuaa, 
että nykyinen sopeutumis- ja 
"vakuutuspalvelujen” myyn- 
tilinja johtaa vähittäiseen 
näivettymiseen.

SAK:n puheenjohtaja 
Lauri Ihalainen otti vapun ai
koihin julkaistussa lehtiartik
kelissaan askeleen Kevätsa
lon kaipaamaan suuntaan. 
Ihalainen kehotti eri tahoja, 
myös tutkijoita, kokoontu
maan yhteisen vision ääreen 
tavoitteena luoda Suomeen 
enemmän hyviä työpaikkoja. 
Kevätsalon kirjoittama Yh
destoista hetki kannattaa lu
kea viimeistään matkalla en
simmäiseen kokoontumiseen.

Matti Hannikainen
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Marx ja Venäjä

A l t , ; ! s a t o i  P a p e r- ,  I 2<«>6

Marx ja Venäjä. Toim. Vesa 
Oittinen. Aleksanteri papers 
1/2006. Aleksanteri-instituutti, 
Helsinki 2006. 208 s.

Mervi Kääminen, Pekka 
Kaarninen, Tanja Sänkiaho: 
Taitavien käsien liitto. Tekstii
li- ja vaatetustyöväen liitto 
Teva 1970-2004. Kemianliitto, 
Helsinki 2005. 254 s.

Marx ja Venäjä
Aleksanteri Papers (1/ 

2006) on koonnut Vesa Oit
tisen toimittamana Tampe
reella 24-25.4.2004 pidetyn 
Marx ja Venäjä -seminaarin 
alustukset. Julkaisu on eri
tyisen hyödyllinen, koska 
itse seminaari meni monien 
asiasta kiinnostuneiden ohi. 
Erityisesti Neuvostoliiton ja 
Venäjän vallankumouksen 
historian yhteys Marxin teo
riaan on edelleen hyvin ajan
kohtainen tutkimuskohde.

Neuvostoliiton käytäntö 
ja marxismi-leninismi sen 
dogmaattisimmassa muo
dossa olisi saanut Marxin it
sensä toteamaan, kuten hän

kirjoitti aikoinaan eräiden 
itseään marxilaisiksi nimit
täneiden vulgaarimaterialis- 
tien kirjoituksiin tutustuttu
aan: "Tiedän vain, että minä 
en ainakaan ole marxilai
nen”.

Seminaarin kaksi venä
läistä asiantuntijaa, profes
sorit Vadim Mezhujev ja 
Sergei Marejev tarkastelivat 
esitelmissään marxismin ja 
bolshevismin sekä Marxin 
ja  neuvostofilosofian suh
detta. Ne antavat viitteen 
siitä, miten ny ky-Venäjällä 
tutkitaan maan historiaa ja 
politiikan vaikutusta tieteen 
kehitykseen.

Oiva Björkbacka

Taitavien käsien 
liitto

Tekstiiliteollisuus on tul
lut teollistumisen muuttolin
tuna matalien palkkojen 
maihin. Bilateraalisen neu
vostokaupan merkitys tä
män prosessin hidastajana 
on ollut osa kansallista ee
tostamme. Tevan historia 
kuvaa dramaattista tapahtu
masarjaa. Lukija tietää ettei 
tarina lopu onnellisesti. To
siasiat etenevät kirjassa 
kuin siisti ommel, jota täs
mällisen ompelijan kone tik
kaa.

Kirjassa kuvataan alan 
työntekijöiden elämää, työ
paikkakehitystä, työelämän

muutoksia, työehtosopi
muksia, taloutta ja kulttuu
ritoimintaa. Odotushorison- 
tin muutokset eri vuosikym
meninä näkyvät liiton kan
nanotoissa tulopolitiikkaan 
tai vapaakauppaan. Kirja 
kertoo Tevan jäsenten vah
vasta liittosidonnaisuudes- 
ta, pyrkimyksestä säilyttää 
työpaikkansa sekä innosta 
kulttuuritoimintaan. Työn
tekijöiden lakkohalukkuus 
koko 1980-luvun ajan ja 
työnantajien nopeat perään
tymiset lakoissa jäävät ih
metyttämään - pienipalkkai
set ja työttömyyden uhkaa
mat naiset pitivät pintansa.

Päivi Uljas
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Taina Ukkonen: Metallinaiset 
työssä ja kotona. Naisten ar
kea metallimiesten rinnalla 
1900-luvun loppupuolen l o 
russa. Ttirun Metallityöväen 
ammattiosasto 49, Turku 2005. 
99 s.

Rautarouvat
Turkulaisia metallinaisia 

käsittelevä teos on syntynyt 
folkloristi Taina Ukkosen ja 
metallinaisten opintokerhon 
pitkäaikaisen yhteistyön tu
loksena. Yhteistyön yksi "si
vujuonne” oli Ukkosen väi
töskirja Menneisyyden tul
kinta kertomalla (2000), 
jonka keskeisenä aineistona 
metallinaisten muistitieto- 
projekti oli.

Teos ei ole tavanomainen 
ay-historia. Se poikkeaa 
valtavirrasta tekotapansa, 
kohteensa ja sisältönsäkin 
puolesta. Metallinaiset työs
sä ja kotona -teos perustuu 
pääosin ryhmä- ja yksilö- 
haastatteluihin, ja erityisen

kiinnostavia ovat haastatte
luprosessien kuvaukset, 
vuorovaikutuksen ja ryhmä
dynamiikan tarkka käsittely. 
Ryhmähaastattelut tekivät 
mahdolliseksi "neuvottelut” 
tutkimustuloksista: kaikki 
tunsivat osallistuvansa tut
kimuksen tekemiseen. Uk
kosen mukaan tutkija toimii 
välittäjänä, antaa virikkeitä 
muistelijoille, koettaa saada 
heidät kertomaan heille tär
keistä asioista.

Muistitietohankkeen ta
voitteena oli tehdä näkyväk
si naisten arkea niin työssä 
kuin kotona. On aivan uutta, 
että metallimiesten puolisot 
saavat puheenvuoron alan 
historiateoksessa. He kerto
vat perhetarinoita, perheen 
perustamisesta, kotitöistä, 
haalaripyykistä, ay-toimin- 
nan ja perhe-elämän suhteis
ta. Vaimojen henkilökoh
taisten kokemusten tavoitta
miseen ryhmähaastattelut 
eivät olleet hyvä menetelmä, 
vaan ne tehtiin pääosin yk- 
sittäishaastatteluina.

Metallinaisten työtä Tu
run telakoilla käsitellään 
nosturinkuljettajien, hitsari
en ja siivoojien ammattien 
kautta. Ryhmähaastatteluil
la on saatu irti oivallista ai
neistoa telakoiden kovasta 
ja  miehisestä työkulttuuris
ta. Naiset tarkastelevat tela
koiden arkea hieman eri kul
masta kuin miehet ja näke
vät sellaisia ilmiöitä, jotka 
ovat tutkimuksessa jääneet 
sivuun. Telakoilla työsken
televien naisten oli sopeu

duttava vallitsevan miehisen 
kulttuurin raameihin, mutta 
yhtä tärkeää oli oman identi
teetin säilyttäminen ja ilmai
seminen. Telakkanaiset ovat 
kovia -mautta omalla taval
laan.

Naiset todistavat, että te- 
lakkamiehet suhtautuivat 
heihin sangen hyvin. Nais
ten oli osattava panna suu
laat tai liian lähelle tuppau
tuneet "rautakourat” järjes
tykseen. Huumorilla oli te
lakoilla suuri merkitys, sen 
kautta voitiin käsitellä vai
keitakin asioita ja selviytyä 
kovasta työstä. Naisten il
mestyminen työmaalle toi 
hauskanpitoon uusia sävyjä. 
Naisten kertomuksissa te- 
lakkayhteisö näyttäytyy ai
kaisempaa monivivahtei
sempana. Naisten omasta 
ay-toiminnasta teoksessa 
kerrotaan mm. naisten la
kosta vuonna 1973, joka oli 
merkittävä oman voiman ja 
tahdon osoitus. Ukkonen 
vertaa lakkoa koskevaa 
muistitietoa Metalli 49:nais- 
jaoston pöytäkirjoihin ja te
kee tärkeitä havaintoja näi
den lähderyhmien luonteesta 
ja  keskinäisestä suhteesta. 
Kirjaan kannattaa tutustua, 
koska se on runsaan sisäl
tönsä lisäksi maanläheinen 
metodiopas siitä, miten 
muistitietoa voi kerätä, ana
lysoida ja esittää.

Kari Teräs
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Sata vuotta, tuhat taistelua. 
Suomen elintarviketyöläisten 
liiton 100-vuotisjuhlakirja. 
Toim. Risto Uljas. Suomen 
elintarviketyöläisten liitto SEL 
ry, Helsinki 2005. 328 s.

Elintarviketyöläisen 
sata vuotta

Elintarviketyöntekijöi
den valtakunnallinen liitto 
on perustettu toukokuussa
1905. Edeltäjiensä työtä jat
kava Suomen elintarvike
työläisten liitto SEL käyn
nisti omaehtoisen, alan ay- 
toiminnan kehitystä kuvaa
van projektin liiton satavuo
tispäivän lähestyessä. Juhla
kirjan artikkelien kirjoitta
miseksi liiton aluejärjestöis
sä järjestettiin seminaareja, 
ja liiton nuoret jäsenet teki
vät veteraanihaastatteluja. 
Prosessin myötä syntyi yli 
kolmesataasivuinen viiden
toista artikkelin kirja "Sata 
vuotta, tuhat taistelua”.

Artikkelit painottuvat 
kolmeenkymmeneen viime 
vuoteen, ja kirjan nimen mu
kaisesti useimmiten on ky
symys paikallisesta tai val
takunnallisesta työtaistelus
ta. Kuvauksen saa elintarvi- 
kelakko vuonna 1976, jossa 
vastapuolella oli työnantaji
en lisäksi MTK, ja tilanne 
kiristyi mm. varsinaissuo
malaisen Maito-Auran por
tilla lakkovahtien päälleajo- 
ksi. Paikallista kuvausta 
edustaa mm. kolmella artik
kelilla Mallasjuoman pai
kallinen työtaisteluja sen oi
keuskäsittely vahingonkor- 
vausvaatimuksineen am
mattiosaston toimikunnalle. 
Ammattiosasto, työpaikan 
luottamusmiehet ja liitto sai
vat laajaa tukea eri alojen 
työntekijäjärjestöiltä, esi
merkiksi tukilakkoon osal
listui neljännesmiljoona 
työntekijää. Mielenosoitus
kokouksissa oli tuhansia ih
misiä ja Mallasjuoman juo
mat olivat pitkään boikotis
sa.

Paikallisen ja valtakun
nallisen väliin jää vuoden 
1994 suurten työpaikkojen 
lakot, joilla painostettiin 
työnantajaa valtakunnalli
seen työehtosopimukseen, 
joka ei sisältäisi huononnuk
sia -  esimerkiksi työaika
joustoja. Lakossa oli 4700 
työntekijää, mutta vaikutuk
set laajenivat, kun työnanta
ja  julisti sulkuun 30 000 
alan työntekijää valtakun
nansovittelija Reinin myötä

vaikutuksella; sulku tosin 
piti huonosti, koska yritys
ten talous oli laman jäljiltä 
heikko. Niinpä lakon ja su
lut päättänyt työehtosopi
mus ei sisältänyt SEL:n 
kynnyskysymyksiksi asetta
mia heikennyksiä.

Kamppailujen lisäksi 
kirja tuo esiin ammattiyh
distystoiminnan arkipäivää. 
Luottamusmiesten toimin
nan ydinsisältö tuodaan esil
le artikkelin otsikossa ”vä- 
kensä valtuuttama, liittonsa 
luottama”, jossa luottamus- 
miestoiminnan kehitys sekä 
yleisesti että alakohtaisesti 
kuvataan tiiviisti. Myös am
mattiliittojen jäsenmaksujen 
keräämisestä on hyvä koko
naiskatsaus kautta aikojen, 
siis ammattiosaston talou
denhoitajien ja työpaikan 
luottamusmiesten käsikan
nosta työnantajaperintään, 
joka käynnistyi 1970-luvun 
alussa.

Kirja on taitettu hyvin ja 
ilmaisu on kauttaaltaan hy
vää. Kirjoittajina on liiton 
aktiiveja aina puheenjohtaja 
Ritva Savtchenkosta alue- 
työntekijöihin ja  työpaikko
jen luottamusmiehiin asti. 
Myös ulkoasu on kunnossa, 
joten liitto voi onnitella itse
ään hyvästä ja itsensä nä
köisestä juhlakirj asta.

Jyrki Helin
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Timo Herranen: Uusiin ase
miin. 1950-luvun lopulta 1990- 
luvun puoliväliin. Rautatie
läisten liiton historia 3. Rauta
tieläisten liitto, Helsinki 2005. 
318 s.

Rautatieläishistoria 
laajentunut 
trilogiaksi

Rautatieläisten Liiton 
historia täydentyy oivalli
sesti Timo Herrasen kirjoit
tamasta kolmannesta osas
ta. Esityksessä käsitellään 
aikaa, jolloin junaliikenne 
sähköistettiin ja  toteutettiin 
pääkaupunkiseudun lähilii
kenne. Kirjan kolme tärkeää 
etappia ovat ay-liikkeen ja 
rautatieläisliiton hajautumi
nen 1950-luvun lopussa, 
niiden eheytyminen vuosi
kymmentä myöhemmin ja 
1990-luvulla työnantajan

organisaatiomuutokset yhti- 
öittämisineen. Herranen 
kertoo, miten ammattiliitto 
on kantanut huolta niin rau
tatieliikenteen palvelutasos
ta kuin VR:n konepajojen 
kohtalosta ja ajanut samalla 
myös oman jäsenistönsä 
työllisyyttä. Teoksesta käy 
ilmi, miten puoluepolitiikka 
ja siihen liittyneet kiistat oli
vat todellisuutta. Esillä ovat 
luonnollisesti myös työ
markkinakysymykset sekä 
erilaiset työsuojelukysy
mykset, joihin liitto on kiin
nittänyt painokkaasti huo
miota.

Erkki Vasara

Lauri Honkanen: Autokulje
tusten ykkönen. Kotkan auto
alan työntekijät 1935-2005. 
Kotkan autoalan työntekijät, 
Kotka 2005. 220 s.

Kotkan Autoalantyönte- 
kijöiden ammattiosaston 70- 
vuotishistorialla on kun

nianhimoinen tavoite esitel
lä aikajärjestyksessä edeten 
yhteiskunnassa vallitsevia 
olosuhteita ja  ammattiliiton 
toimintaa sekä ammatti
osaston suhdetta niihin. 
Kuitenkin pääpaino on pai
kallisen ammattiosaston toi
minnassa, pyrkimyksissä 
kohentaa työoloja ja palkko
ja sekä järjestää jäsenilleen 
virkistystoimintaa.

Myöskään yksilöiden 
kohtaloita ja  kokemuksia ei 
ole kirjassa unohdettu. Epä
selvyydet raha-asioissa ja 
toimihenkilöiden omavaltai
set päätökset ovat varmasti 
puhuttaneet aikalaisia, ja 
nyt myös kirjan lukijat saa
vat kurkistaa tapahtumien 
taakse. Miehisestä autoili
jan ammatista on nostettu 
esiin myös naisia, kuten

Kotkan ja  Suomen ensim
mäinen naispuolinen linja- 
autonkuljettaja Anni Barkas 
eli ”Parkkos-Anni” ja sekä 
rahastajana että hiihtäjänä 
tunnettu Marjatta Kajos- 
maa.

Monipuolisen ajankuvan 
saadakseen kirjoittaja on 
käyttänyt arkistolähteitä, 
kirjallisuutta sekä haastatte
luja. Kirjan loppuun on 
koottu lähde-ja kirjallisuus
luettelo, johon on paikoitel
len viitattu myös tekstissä. 
Kielioppi- ja kirjoitusvir
heistä huolimatta teksti on 
helppolukuista ja sujuvaa.

Katri Kaunisto
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Erkki Vasara: Virtaa luoden, 
ajan virtaa ohjaten. Sähkö- 
työntekijäin ammatillinen jär
jestäytyminen vuoteen 1955 eli 
Tie Sähköliiton perustamiseen. 
Sähköalojen ammattiliitto, 
Tampere 2005. 300 s.

Virtaa ja jännitteitä 
ammattiyhdistys
toiminnassa

Miltä pohjin työntekijät 
määrittelevät yhteisen etun
sa? Sähkötyöntekijöiden 
am m attiyhdistystoim inta 
tarjoaa mielenkiintoisen nä
kökulman tähän teemaan. 
Dosentti Erkki Vasaran laa
tima Sähköliiton historian 
ensimmäinen osa valaisee 
ongelmakenttää monipuoli
sesti.

Kun järjestäytyminen 
perustuu ammattiin ja  sen 
mukaiseen asemaan työ
markkinoilla ja  työorgani
saatiossa, on tapana puhua 
am m atti(ryhm ä)liitosta . 
Teollisuusliittoperiaatteen 
mukaan taas järjestäytymi
sen perusteena on yhteinen

työpaikka ja teollisuuden
ala. Yhteisen työnantajan 
mukaisesta järjestäytymi
sestä tarjoavat esimerkkejä 
julkisen sektorin ammattilii
tot. On ollut myös sekatyö
läisten laaja-alaisia liittoja, 
ja  joskus sukupuoli on ollut 
aivan julkilausuttuna järjes- 
täytymisperusteena. Tans
kassa toimi naistyöntekijäin 
ammattiliitto, kunnes se 
vuoden 2005 alussa sulautui 
yhteen sekatyömiesten yleis- 
jäijestönä aloittaneen liiton 
kanssa.

Sähkömiehet sopivat 
ammattiperusteisen järjes
täytymisen kuvaan sikäli, 
että räätäleiden, suutareiden 
ja kirvesmiesten tavoin he
kin olivat miehiä -  tämän 
seikan merkityksen ammat
tiyhdistystoiminnalle Vasara 
tosin jättää vähälle huomiol
le. Sähkömiesten työ oli mo
dernia, työskentelivätpä he 
sitten sähköasennusliildceis- 
sä, sähkö- ja  puhelinlaitok
sissa, voimalaitoksissa, ra
kennuksilla tai eri teollisuu
denalojen tehtaissa. Heillä 
ammattiperusteinen järjes
täytyminen ei kuitenkaan 
jäänyt ammattiyhdistyshis- 
torian varhaisvaiheeksi, 
vaan se vakiintui aikana, 
jolloin niin ammattiyhdis
tysjohtajat kuin työnantajat
kin vannoivat teollisuusliit
toperiaatteen nimiin.

Sähkömonttöörit perus
tivat vuoden 1905 suurla
kon jälkeen oman ammatti
liiton, Suomen Sähkötyön- 
tekijäin Liiton. Ammattiryh- 
mäliitto sulautui kuitenkin 
Suomen Metallityöntekijäin 
Liittoon. Sähkömonttöörien

ammattiliitto ehti toimia 
vain kaksi vuotta. Paikallis
tasolla sähkömiesten oma 
am m attiyhdistystoim inta 
jatkui. Paikallisia työehto
sopimuksia saavutettiin 
vaikka työnantajat vastusti
vat sopimuksia toiseen maa
ilmansotaan saakka. Vuon
na 1955 perustettiin Suo
men Sähköalan Työntekijäin 
liitto. Ratkaisu kuvasti 
SAK:laisen ammattiyhdis
tysliikkeen sisäisiä jännittei
tä. Ristiriidat juontuivat 
yleisten palkkatyöläisetujen 
ja eri työntekijäryhmien etu
jen suhteista, työmarkkina- 
voiman vaihteluista sekä 
aloittaisten ja paikallisten 
toimintamallien ja identi
teettien eroista.

Vasaran liittohistorian 
ensimmäinen osa kuvaa ala
otsikon mukaan "tietä Säh
köliiton perustamiseen”. 
Kirja ulottuu liiton perusta
misen jälkeiseen vaiheeseen, 
jossa uusi liitto pyrki tulok
setta SAK:hon. Tarkastelus
ta ilmenee, miten niin 
SAK:n edustajat kuin uuden 
liiton johtajat koettivat 
osoittaa tukevansa teolli- 
suusliittoperiaatetta. Vasara 
selvittää miten liitto- ja  so- 
pimusrajojen määrittelyyn 
kietoutuivat sosiaalidemo
kraattien ja kommunistien 
valtakamppailut sekä sosi
aalidemokratian sisäiset ris
tiriidat, jotka olivat kärjisty
mässä hajaannukseksi. Ker
tomus vaatii jatkon, ja  se on 
luvassa vuonna 2007.

Pauli Kettunen
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Arto Jokela: Oikeutta hankki
massa. Thtkimus postiliittolai- 
sesta ammattiyhdistystoimin
nasta 1800-luvun lopulta 2000- 
luvun alkuun. Postiliitto, Hel
sinki 2005. 543 s.

Suuria muutoksia ja 
ikuisuuskysymyksiä

Valtion virkamiestä ei 
ole kotimaisessa- tai kan
sainvälisessä tutkimuskir
jallisuudessa mielletty am
m attiyhd istysto im innan  
tienraivaajaksi. Postilaitok
sen virkamiesten ja toimi
henkilöiden järjestäytymi
sen historia on kuitenkin pit
kä ja mielenkiintoinen. Arto 
Jokela on paneutunut laajas
sa Postiliiton historiassa pe
rusteellisesti yhden ns. ruk- 
kasvirkamiesammattiliiton 
toiminnan satavuotiskaa- 
reen.

Virka- ja työehtojen pa
rantaminen ja useina mur
roskausina aiemmin vakiin
tuneiden etujen puolustami
nen on keskeisesti esillä täs

sä työssä. Virkamiesten neu
votteluoikeuden vähittäinen 
laajentuminen sekä 1970-lu- 
vun alussa saadut sopimus- 
ja lakko-oikeudet muuttivat 
liiton toimintatapaa. Lakko- 
oikeuden puuttuminen ei es
tänyt postiliittolaisia osallis
tumasta yleislakkoon 1956 
sekä vuosien 1955 ja 1963 
virkamieslakkoihin. Näiden 
työtaistelujen kuvaus on 
laadukasta.

Valtiovallan toimet loi
vat puitteet liiton toiminnal
le. Tutkimusjakso päättyy 
dramaattisesti, kun Posti 
muuttuu ensin liikelaitok
seksi ja pian sen jälkeen osa
keyhtiöksi. Virkaehtosopi
muksen muuttuminen työeh
tosopimukseksi oli liitolle 
vaativan puolustuskamp- 
pailun aikaa. Historian tuo
minen näin lähelle on kieh
tovaa mutta samalla ongel
mallista.

Postiliiton järjestöhisto- 
rian vaiheet voivat näyttää 
kauempaa katsottuna pitkä
veteisen yksioikoisilta, mut
ta Jokelan huolellinen ote 
paljastaa, että vaikeat rin- 
nakkaistoiminnan, liittora- 
jariitojen ja järjestöraken- 
teen muuttamisen ongelmat 
olivat osa Postiliiton arkea. 
Suomenkielisten ja ruotsin
kielisten kiista 1900-luvun 
alussa ja  naisten tulo sota- 
aikana alalle loivat myös 
järjestöllisiä kiistoja.

Jokelan työ on luotetta
vaa ja hän syventyy tutki
muskohteeseensa monipuo
lisesti. Hän paneutuu melko

pitkissä pääluvuissa tee
moittain eri aiheisiin. Tämä 
on mielestäni ongelmallinen 
ratkaisu, koska pitkät kaaret 
1918-1939, 1945-1960 si
sältävät murroksia ja kään
nekohtia, jotka hieman kato
avat tekijän valitsemassa 
rytmityksessä.

Työehtoihin vaikuttami
sen ja  järjestötoiminnan 
vuorovaikutus ajoittain hä
märtyy, tai tekijä joutuu 
toistamaan saman asian 
kahdessa alaluvussa, kun 
järjestöllistä kehitystä ja 
edunvalvontaa tarkastellaan 
yli kymmenen vuoden jak
soissa.

Haaveilin Postiliiton his
torian kirjoittamisesta, kun 
tutkin kuljetusalan ammatti
yhdistystoimintaa, jossa 
eräänä keskeisenä juonteena 
oli ammattiliittojen hajoa
misen ja yhtymisen vuorot
telu. Kuljetusliittojen seka
vaan sukupuuhun toisinaan 
työlääntyneenä ajattelin, 
että Postiliiton historia olisi 
selkeämpi ja  helpompi tutki
mustehtävä.

Arto Jokelan työ osoit
taa, että arvioni oli epätark
ka. Postin ammattiyhdistys
toiminnan moninaiset vai
heet, murrokset ja  sisäiset 
jännitteet ovat olleet haasta
va ja vaativa tutkimustehtä
vä, josta tekijä on selviyty
nyt kunnialla.

Tapio Bergholm
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Olavi Hurri: Täysi vuosisata 
täyttä toimintaa. Rajamäen 
työväenyhdistys 100 vuotta. 
Rajamäen työväenyhdistys,
2005. 267 s.

Paikallisuus 
valtakunnallista -  
ja päinvastoin

Olavi Hurri, sos.dem. 
työväenliikkeen sivistys- ja 
monitoimimies on kirjoitta
nut useita historiateoksia, 
paikallisia ja valtakunnalli
sia. Nyt on ajankohtaisin 
100-vuotiaan Rajamäen 
työväenyhdistyksen histo
ria. Paikallisuus laajenee 
kirjassa koskemaan paitsi 
koko Suomen vaiherikasta 
työväen historiaa myös yh
distyksen kotipaikkaa, Nur
mijärven kuntaa. Kiintopis
teenä ovat Alkon Rajamäen 
tehtaat, joiden piiristä yh
distys vahvisti jäsenistöään. 
Mukaan kirjaan pääsee siksi

myös alkoholipoliittinen 
pohdinta.

Arkistojen puutteellisuus 
ja katoaminen on ollut kir
joittajalle suuri päänvaiva. 
Sinnikkäästi Hurri on etsi
nyt kaiken aihettaan valaise
van aineiston. Sitä hän on 
täydentänyt henkilöhaastat
teluin. Mutta samalla tietty 
yksityiskohtaisuus hieman 
rasittaa. Olavi Hurrin teos 
yhdessä näinä vuosina val
mistuvien työväenyhdistys- 
kertomusten ohella rakentaa 
ansiokkaasti ei vain koko
vartalo- vaan myös luonne
kuvaa sosialidemokratias
tamme ja sen tulevaisuuteen 
tähtäävistä pyrkimyksistä.

Sakari Kiuru

famo H. Tahvanainen

TYÖN DA TASA-ARVON
PUOLESTA

KORSON TYÖVÄENYHDISTYS 
1906,2006 . V

Aarno H. Tahvanainen: Työn 
ja tasa-arvon puolesta. Korson 
Sosialidemokraattinen Työvä
enyhdistys 100 vuotta 1906
2006. Pori 2006. 368 s.

Komea historiateos 
korsolaisille

Korsoon perustettiin työ
väenyhdistys helmikuussa
1906. Historiateoksessa yh
distyksen synty kytketään 
niin suomalaisen työväen
liikkeen alkuvaiheisiin kuin 
myös toiminta-alueen olo
suhteisiin. Vuosi 1918 oli 
korsolaisillekin kohtalokas. 
Yhdistystoiminta elvytettiin 
uudelleen ja oman talon vih
kiäisjuhlaa vietettiin hellun
taina 1920. Yhdistys onkin 
ollut siitä alkaen oman talon 
ja myös muiden kiinteistöjen 
omistaja. Esimerkkeinä työ
väenyhdistyksen kiinteistö- 
osaamisesta ovat nykyinen 
Metsotomi ja maineikas 
tanssipaikka Tanhurinne.

Korson työväenyhdistys 
on ajoittain toiminut yli kun
nan rajojen. Kaksikymmen
luvulla Keravan kauppala 
irrotettiin Tuusulan kunnas
ta ja näiden lisäksi yhdistyk
sellä oli siten jalansija ja 
vaikutusta myös Helsingin 
maalaiskunnan kunnallispo
litiikassa.

Teoksessa valotetaan 
myös alaosastojen ja yhdis
tyksen tuntumassa toimivien 
järjestöjen vaiheita. Muka
na on runsaasti myös henki
lökuvia, muistelmia ja run
saasti aineistoa tarkkoine 
lähdeviitteineen ja liittei
neen.

Tero Tuomisto
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Muita ajankohtaisia työväentutkimuksia
Työväenyhdistyshistoriikit Ammattiyhdistyshistoriikit

Kiihotusta tilauksesta : Tampereen työvä
enliikkeen agitaattorit ympäröivällä maa
seudulla vuodesta 1903 suurlakon kynnyk
selle 1905 /  Sami Suodenjoki 
Sata vuotta työväenliikettä Pirkkalassa /  
Olavi Horsma-Aho
Punainen kudelma : noin 30 vuotta Kult- 
tuuridemarien vaikutusta /  Tero Tuomisto
Virkkalan työväenyhdistyksen sata vuotta : 
Tietolan tarinoita 2 /  koonnut Ville Vuori
nen
Wiipurin Tammisuolta Hollolan lahteen : 
historiikki vuosilta 1905-2005 /  Tammi- 
suon työväenyhdistys ry. & Salpausselän 
Sos.dem. yhdistys ry.
Siuron Työväenyhdistys 100 vuotta /  toim. 
Esko Nieminen
SKDL. n Yli-Lestin Työväenyhdistys r.y. - 
Lestijärven Vasemmistoliitto r.y. 1945
2005 /  Pentti Untinen 
Aatteen paloa ja  mieltä jaloa : protestiliik
keestä monialaiseksi suurseuraksi: Lah
den Kaleva 80 vuotta /Jouko Heinonen, 
Timo Kunttu
Ruosniemen työväenyhdistys ry 1905-1985 
/M atti Hirvonen
Punaista on aate : Satakunnan Sosialide
mokraatit ry 100 vuotta /  Pertti Rajala
Myllypuron sosiaalidemokraatit: työtä 
Myllypuron parhaaksi vuodesta 1965 /  
Tuula Raito

75 vuotta edunvalvontaa : 1930-2005 /  
Rautatieläisten liiton osasto n:o 68 ry. 
Kotka
Kruunun tekijät: Helsingin posliinityönte- 
kijäin ammattiosaston historiaa vuosilta 
1945-2005/M arkku Kuusela 
Aatteesta ammattiliitoksi: valtiotieteilijöi
den etujärjestötoiminnan vaiheet vuoden 
1947jälkeen /  Ilkka Kananen 
Vaasan kaupungin kunnalliset KTV r.y.
127 1945-2005 : 60-vuotis toimintahisto- 
ria /  Katri Nortunen
Jyväskylän kirvesmiesyhdistys : 50 vuotta 
edunvalvontaa /P irjo Vuorenpää 
Työkansan asialla : SAK. n Kokkolanseu
dun Ammatillisen Paikallisjärjestön histo
riaa 1955-2005 /  Outi Airola 
Kuopion metalli ei viänny . Kuopion Me
tallityöväen Ammattiosasto no 60 75 vuot
ta /  Timo Sandberg
Rautatieläisten liiton osasto n:o 68 ry. 
Kotka : 75 vuotta edunvalvontaa 
Paperiliiton historia 1906-2005 : paperi
teollisuuden työmarkkinasuhteet ja  suoma
lainen yhteiskunta /  Antti Kujala 
Oulun kaupungin työntekijät osasto 24:n 
historia /  Hanne Paalanen
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N K

Ulla-Maija Peltonen

Työväen huippututkimukset
Työväentutkimus-palkinto j aettiin kymme
nennen kerran 3.3.2006. Palkinto jaetaan 
vuorovuosin harrastajatutkimukselle ja  am- 
mattilaistutkij alle Työ väenperinnepäi vänä. 
Tänä vuonna palkinto jaettiin viidennen ker
ran akateemiselle tutkimukselle.

Työväentutkimus-palkinto on kohdistettu 
laadukkaaseen tutkimukseen, joka edustaa 
työväen historian, perinteen ja kulttuurin tut
kimusta. Palkinnolla halutaan korostaa perin
teen ja historian merkitystä ihmisille ja yhteis
kunnalle, virittää julkista keskustelua yhteis
kunnallisesti merkittävästä tutkimuksesta 
sekä tukea ja kannustaa alan tutkijoita ja har
rastajia.

Työväestöä ja työtä koskeva tutkimus on 
ollut vähemmän arvostettua, syrjään työnnet
tyä, samoin tutkimukset ja  niiden tekijät val
tavirroista erillään "mielellään unohdettuja”. 
Unohdetuista, sivuutetuista ja vähäpätöisinä 
pidetyistä ilmiöistä tehdään kuitenkin jatku-

Työväenperinnepäivänä vuoden Työväentut- 
kimuspalkinnon sai FT Kirsti Salmi-Niklan
der (keskellä) ja  kunniamaininnat FT Saara 
Tuomaala sekä VTT Matti Hannikainen. 
Kuva Kirsti Lumiala.

vasti ansiokasta tutkimusta. Tutkimuksen 
moninaisia aihepiirejä kuvaavat myös tänä 
vuonna palkitut huippututkimukset.

Työväentutkimus-palkinnon valintaraati, 
johon kuuluivat tutkija Jyrki Helin, tutkija 
Oona Ilmolahti, prof. Jorma Kalela ja puheen
johtajana dosentti Ulla-Maija Peltonen sai 
tehtäväkseen lukea ja arvioida vuosina 2004 
ja 2005 julkaistut akateemiset työväentutki
mukset.

Ehdokkaina oli nelisenkymmentä vuonna 
2004 ja 2005 julkaistua akateemista tutki
musta, joita kaikkia luonnehtii erittäin korkea 
taso. Tutkimukset edustivat pääosin humanis
tisia ja yhteiskuntatieteitä. Tänä vuonna ha
luttiin nostaa esiin erityisesti väitöskiijatutki- 
joiden työt.

Palkintoraati päätyi pohdintojen jälkeen 
yksimielisesti Työväentutkimus- pääpalkin
toon ja kahteen kunniamainintaan.

Työväentutkimus-palkinto 2006

”Ideologian valloitus ja mentali
teettien vastaisku”

Filosofian tohtori Kirsti Salmi-Niklande- 
rin ansiokas väitöskirjatutkimus "Itsekasva
tusta ja kapinaa” nostaa esiin työläisnuorten 
suullis-kirjallisia kommunikaatioverkostoja 
1910-1920-luvun ruukkiyhteisössä Högfor
sissa, nykyisessä Karkkilassa. Tutkimuksen 
keskeiset kysymykset liittyvät suullisen ja kir
jallisen kulttuurin murrosvaiheisiin paikallis
yhteisössä ja  käsikirjoituskulttuurin merkit
yksiin 1900-luvun alun Suomessa. Kysymyk
set liittyvät kirjoittamisprosessiin, kirjoitta
misen sosiaalisiin merkityksiin, kirjoitettujen 
aineistojen monitulkintaisuuteen ja moniker
roksisuuteen.
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Merkittävää tutkimuksessa on suullisen ja 
kirjallisen tradition rinnakkaiselon analysoi
minen kolmen tulkintakehyksen: ideologian ja 
mentaliteetin suhteiden, suullisen ja kirjallisen 
kulttuurin murroksen sekä käsikirjoituskult- 
tuurin merkitysten avulla.

Päälähteenään Salmi-Niklander käyttää 
Högforsin sosialidemokraattisen nuoriso- 
osaston 1914-1925 käsinkirjoitettua Valista- 
ja-lehteä. Tutkijan innovatiivinen ja hedelmäl
linen keskustelu tutkimuslähteiden kanssa pal
jastaa sen tosiasian, että tietäminen perustuu 
kysymisen taitoon. Tämän vaativan taidon 
Kirsti Salmi-Niklander hallitsee hyvin.

Tutkimus on kannanotto muistamisen puo
lesta ja nostaa historian uudella tavalla esille 
tämän päivän paikallisyhteisössä. Tutkimus 
muuttuu eläväksi osaksi yhteisön muistia ja 
luo hedelmällistä vuoropuhelua menneisyyden 
ja nykyisyyden välille.

Tutkimusaiheen käsittely on monipuolista 
ja kypsää, harkittua, punnittua -  ja lukijaystä- 
vällistä.

Kirsti Salmi-Niklander: Itsekasvatusta ja kapi
naa. Tutkimus Karkkilan työläisnuorten kirjoitta
vasta keskusteluyhteisöstä 1919- ja 1920-luvuilla. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 
967. Helsinki 2004. 552 s. Kuvitettu.

Työväentutkimus -kunniamaininta 2006

Puhtaat, ahkerat ja hyödylliset 
kädet: sivistämisen kansallinen 
projekti

Filosofian tohtori Saara Tuomaalan uraa
uurtava väitöskirjatutkimus nostaa esiin maa
laislasten tuntoja kansallisen sivistämisprojek- 
tin kohteina keskisuomalaisessa Kivijärven pi
täjässä ja pohjoispohjanmaalaisessa Paavolas
sa, nykyisessä Ruukissa. Tuomaalan tutkimus 
kansakoulun ja maalaislasten kohtaamisesta 
laajentaa ymmärrystämme unohdetusta lap
suudesta.

Kohottaessaan maalaislapset tutkimuksen
sa kohteeksi Tuomaala laajentaa kuvaamme 
"rahvaasta” ja sen kokemuksista. Työväentut
kimuksen kentässä on unohdettu maalais- 
köyhälistö ja -työväestö, jotka agraarisessa

maassa olivat kuitenkin pitkään enemmistö. 
Tutkimusalueiden väestöstä suuri osa oli maa- 
laistyöväestöä. Tuomaalan esiintuoma keskus
ta-periferia -asetelma ja sen vaikutus näihin 
"jälkeenjääneisiin” alueisiin tuo esiin syrjäyty
neiden historiaa.

Tulkintojen hedelmällisyys perustuu eri
tyyppisiin lähteisiin. Tuomaala tutkii 1900-lu- 
vun alun opetussuunnitelmia ja -oppaita, kun
nallishallinnon ja kansakoulujen arkistoaineis
toja sekä Kivijärvellä ja Paavolassa kansakou
lua käyneiden haastatteluja.

Tuomaalan sujuva esseistinen tyyli herät
tää lukijassa tietämisen janon.

Saara Tuomaala: Työtätekevistä käsistä puhtaiksi 
ja kirjoittaviksi. Suomalaisen oppivelvollisuuskou
lun ja maalaislasten kohtaaminen 1921-1939. Suo
malaisen Kirjallisuuden Seura. Bibliotheca Histo- 
rica 89. Helsinki 2004. 417 s. Kuvitettu.

Työväentutkimus -kunniamaininta 2006

Pitkän pulan suuri lasku
Valtiotieteen tohtori Matti Hannikaisen me

todisesti vahva väitöskirjatutkimus osoittaa 
pula-ajan pitkäkestoisia vaikutuksia rakennus
alalla Helsingissä.

H an n ika in en käyttää tutkimuksessaan laa
jaa lähdeaineistoa ja  uusia lähteitä, mm. tulo
ja verotusaineistoa, jota aikaisemmin ei ole 
hyödynnetty. Hannikaisella on taito konkreti
soida lama-ajan selviytymistarinoita. Uuden
laiset lähestymistavat ja  aineistot ovat mah
dollistaneet poikkeuksellisen tiedon tuottami
sen pula- ja lamatutkimukseen.

H an n ika in en osoittaa vakuuttavasti, että 
työttömyys on historiallinen paikkaan ja yh
teiskuntaan sitoutuva ilmiö, jonka luonteeseen 
vaikuttavat vallitsevat yhteiskunnalliset ajatte
lutavat, lainsäädäntö, avustusjärjestelmät ja 
työprosessin luonne.

Kirjan ilmaisu on tiivistä ja sujuvaa.

Matti Hannikainen: Rakentajat suhdanteissa. Pal
kat, työttömyys ja työmarkkinakäytännöt Helsin
gin rakennustoiminnassa 1930-luvun laman aika
na. Suomen Tiedeseura. Vammala 2004. 221 s.
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Lenin-museo täytti 6Q
Ensimmäinen Lenin-museo Neuvostoliiton 
ulkopuolelle perustettiin 20.1.1946 Tampe
reen työväentalon saliin, missä venäläiset 
vallankumoukselliset olivat pitäneet puolue
konferensseja vuonna 1905 ja 1906. Tampe
relaiset työläiset vastasivat kokousten tur
vallisuudesta. Lenin ja Stalin tapasivat tääl
lä toisensa ensi kerran.

Lenin lupasi tamperelaisille työläisille 
toimia Suomen kysymyksessä niin kuin he 
haluavat. Lokakuun vallankumouksen jäl
keen suomalaiset sosialidemokraatit kävivät 
esittämässä Leninille Suomen itsenäistymis
tä. Hän hyväksyi ajatuksenpa neuvostohal
litus allekirjoitti Suomen itsenäisyyden asia
kirjan ja luovutti sen Suomen senaatin val
tuuskunnalle. Tämän jälkeen myös muut 
valtiot tunnustivat Suomen itsenäisyyden.

Näiden asioiden muistamiseksi syntyi 
ajatus Lenin-museon perustamisesta. Sodan 
jälkeen poliittinen tilanne mahdollisti sen, 
että Suomi-Neuvostoliitto-Seuran Tampe
reen osasto lähti viemään asiaa eteenpäin.

Lenin-museon ensimmäisenä museon
hoitajana toimi Lauri Suosalo 1946-1950. 
Valtiollisen poliisin kuulusteluissa 1942 hän 
oli "kertonut kuulustelupöytäkirjaan enem
män kuin puolueen jäsenen olisi sallittua 
tehdä”. Tämä paljastui ja  hänet erotettiin 
kommunistisesta puolueesta ja  Lenin-muse
on hoitajan paikalta.

Museonhoitajaksi tuli Hannes Juvonen 
1950-1959. Hänen aikanaan Tampereen 
kaupunginvaltuusto käsitteli museon avus
tusanomusta. Kaupungin päätöksessä Le- 
nin-museota pidettiin "tilapäisilmiönä”.

Museonhoitajana oli 1960-luvulla Arvi 
Laakso. Neuvostovieraiden virta museoon 
kasvoi. Siellä vieraili merkkihenkilöitä, ku
ten Juri Gagarin ja Leonid Bremev. Neuvos
tovieraat toivat museolle muistoesineitä Le
ninistä ja Neuvostoliitosta. Näin karttuivat 
museon kokoelmat. Myös presidentti Urho 
Kekkonen vieraili museossa.

Museon johtokunnassa vaikuttivat mm. 
Veikko Veilahti, Tapio Tapiovaara, Sylvi- 
Kyllikkt Kilpi, Erkki Nieminen...

Neuvostoliiton ensimmäinen kosmonautti 
Juri Gagarin tutustumassa Lenin-museoon 
1.7.1961. Kuva: Lenin-museo.

Vuonna 1974 museonjohtajaksi tuli Paa
vo Jokela. Museoamanuenssina oli Ritva 
Valkama. Museo alkoi tehdä myös vaihtuvia 
erikoisnäyttelyitä. Erikoisnäyttelyissä tuo
tiin esiin Suomen työväenliikkeen historiaa, 
vuoden 1918 tapahtumia.

Veikko Veilahden jälkeen museon johto
kunnan puheenjohtajaksi tuli Olli Vehviläi
nen, museonjohtajaksi Aimo Minkkinen ja 
museolehtoriksi Leena Kakko. Kokoelma- 
amanuenssina toimii Mia Heinimaa.

Lenin-museo on tehnyt näyttelyitä suo
malaisten vasemmistolaisten kohtaloista 
Neuvostoliitossa. Edvard Gylling -näyttely 
oli esillä myös Ikaalisissa, Kullervo Manner 
-näyttely Vampulassa ja  Verner Lehtimäki - 
näyttely Turussa ja Pietarissa.

Lenin-museon toiminta on vakiintunut 
2000-luvulla. Siitä on kehittynyt kansainvä
listä arvostusta nauttiva kulttuurilaitos. 
Neuvostoliiton romahdettua se on jäänyt 
maailman ainoaksi Leninin elämäkerran 
kertovaksi museoksi.

Vuodesta 2006 Lenin-museon johtokun
nan puheenjohtajana on Pirjo Markkola ja 
muina jäseninä Ulla Aatsinki, Timo Karvo
nen, Eero Lempinen ja Tuomo Silvasvuori.

Aimo Minkkinen 
Lenin-museon johtaj a
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Kolumni

Janakkalassa 18.1.2006

Vajaa puolitoista vuotta sitten tuttavani otti 
yhteyttä. Hän tiedusteli, olisinko kiinnostu
nut suunnittelemaan hänen kanssaan luento- 
saijan "Janakkala Suomen itsenäistyessä”. 
Pyynnöstä oli vaikea kieltäytyä. Olinhan 
käynyt kouluni Turengissa, Janakkalan suu
rimmassa taajamassa. Janakkala on siis se 
etelähämäläinen pitäjä, jonka läpi kulkee 
Suomen ensimmäinen rautatie ja  jossa val
mistetaan maailman parasta jäätelöä.

Tapasimme hieman myöhemmin Kias- 
man ravintolassa. Selvisi, että tuttavani oli 
jo aikaisempina vuosina pyörittänyt "Vanha 
Turenki” -opintopiiriä. Nyt he halusivat hie
man akateemista väriä. Uutta luentosarjaa 
oli mietitty sen verran paljon, että kehitte- 
limme nopeasti luentorungon ja keksimme 
sopivat esiintyjät. Talouskin oli kunnossa. 
Hämeenlinnan seudun kuntien yhteinen Va- 
najaveden opisto oli lupautunut ottamaan 
luentosarjan ohjelmaansa.

Luennot pidettiin viime talvena. Ne oli
vat varsinainen menestys. Enimmillään rei
lusti toista sataa ihmistä tuli kuuntelemaan 
tutkijoiden esitelmiä. Paikallislehdet kirjoit
tivat kuvien kera isoja juttuja. Kuuleman 
mukaan jotkut jopa oikein odottivat seuraa- 
vaa luentoa.

Oma elinkeino- ja väestörakennetta käsi
tellyt luentoni oli ensimmäisenä. Vaikka 
opin aiheesta kaikenlaista uutta, suurin elä
mys tuli kuitenkin esitykseni jälkeen. Kuuli
jat esittivät kysymyksiä ja  kommentteja

puolisen tuntia, kunnes puheenjohtaja joutui 
päättämään tilaisuuden iltakahdeksalta. 
Keskustelu jatkui vielä silloinkin, kun pois
tuimme ulos yli kahdenkymmenen asteen 
pakkaseen.

Valmistellessani luentoa mielessäni pyöri 
jostain syystä useaan otteeseen yliopistolain 
kohta: "Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen 
tulee toimia vuorovaikutuksessa muun yh
teiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustu
losten ja tieteellisen toiminnan yhteiskunnal
lista vaikuttavuutta”. Sen sijaan junalla Tu
renkiin matkatessani en muista ajatelleeni, 
että olisin isänmaan saati ihmiskunnan asi
alla. Niistäkin mainitaan yliopistolaissa.

Muutama vuosi sitten yliopistolain uu
distamisen aikoihin puhuttiin paljon yliopis
tojen niin sanotusta kolmannesta tehtävästä. 
Muistan silloin suhtautuneeni asiaan melko 
varauksellisesti: Taasko yliopistoille sälyte
tään lisätehtäviä ilman minkäänlaisia lisäre
sursseja? Eivätkö ihmiset, joita yliopiston 
työntekijätkin kaiketi ovat, ole noin lähtö
kohtaisesti "vuorovaikutuksessa muun yh
teiskunnan kanssa”?

"Kolmas tehtävä” ei kuitenkaan Janak
kalassa tuntunut velvollisuudelta. Päinvas
toin. Syntymäpäivästäni jäi mukava muisto.

Matti Hannikainen
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen 
seuran puheenjohtaja
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Kristiina Kestinen

Tekstiiliteollisuudesta museokamaa
Tampereelle avattiin kesäkuun alussa uusi 
Tekstiiliteollisuusmuseo kahden museon: 
Tampereen kaupungin museotoimen ja Työ
väen keskusmuseo Werstaan yhteishankkee
na.

Tekstiiliteollisuusmuseo sijaitsee suoma
laisen tekstiiliteollisuuden pääkaupungissa 
Tampereella Tampereen ensimmäisen teks
tiilitehtaan Finlaysonin tiloissa. Entinen 
puuvillatehdas Finlayson ja vastarannalla 
oleva entinen pellavatehdas Tampella ovat 
osa Tammerkosken kansallismaisemaa. Mu
seo toimii Werstaan yhteydessä.

Miksi rakentaa tekstiiliteollisuusmuseo 
nyt, kun tekstiiliteollisuus on suurimmaksi 
osaksi ajettu alas ja  suuret tekstiilitehtaat 
alkavat olla muisto vain? Toisaalta -  mikä 
voisi olla otollisempi vaihe?

Tekstiiliteollisuus on ensimmäisiä suo
malaisia suurteollisuuden aloja, jota ovat 
siirtäneet tuotantonsa matalan kustannusta
son maihin. Tekstiiliteollisuutta pidetään 
tyypillisesti työvoimavaltaisena teollisuute
na, joka hakeutuu matalapalkka-alueille. 
Niinpä 1800-luvun alkupuolella, kun James 
Finlayson alkoi kiinnostua syijäisessä Venä
jän suuriruhtinaskunnassa olevasta koski- 
miljööstä Tammerkosken rantamilla, lisäar

voa alueelle toi mahdollisuus saada se va
paakauppa-alueeksi.

Finlaysonin huimapäisestä hankkeesta 
sai alkunsa suurimittainen tamperelainen 
tekstiiliteollisuus, joka parhaana kukoistus- 
aikanaan työllisti kymmeniätuhansia työnte
kijöitä ja  tarjosi monille sukupolville elin
ikäisen työuran. 1960-luvulta lähtien ala 
Suomessa on kääntynyt yhä jyrkemmin las
kuun, kun tuotanto on siirtynyt tämän päi
vän halpatuotantomaihin.

Uudessa tekstiiliteollisuusmuseossa alan 
kehitystä voidaan seurata pienimuotoisesta 
käsityöläisyydestä manufaktuurien kautta 
massatuotantoon ja edelleen rakennemuu
toksen jälkeiseen voimakkaasti erikoistu
neeseen tekstiiliteollisuuteen.

Näyttely voidaan nähdä rakenteeltaan 
kaksijakoisena: toinen puoli kuvaa tekstiilin 
valmistuksen prosessin kulkua, kun taas toi
nen puoli pureutuu suomalaisen tekstiiliteol
lisuuden esittelyyn, tekstiilityöntekijän ase
maan ja tamperelaisten tekstiilitehtaiden 
esittelyihin. Kolmantena on vaihtuvien näyt
telyiden osio.

Yhtenä johtolankana museossa kulkee 
kertomus kuidun matkasta langaksi ja  edel
leen tuotteeksi. Museossa luodaan katsaus 

tekstiilin valmistuksen tekniikoihin eri 
historian aikoina ja eri kulttuureissa ki
vikaudelta 2000-luvulle. Museossa tar
kastellaan, minkälaisia kulttuuriteitä 
tekstiilit ja tekstiili-innovaatiot ovat 
edenneet. Saamme tietää muun muassa,

Museonjohtajat voivat hengähtää.
Vas. Työväen keskusmuseon johtaja 
Kallio ja  oikealla Tampereen kaupun
gin museotoimenjohtaja Jaatinen 
tekstiiliteollisuusmuseon tiedotustilai
suudessa 14.6.2006. Kuva Työväen 
keskusmuseo/Kimmo Kestinen.
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Eila Roine eläytyy Suomen trikoon sukka- 
tehtaalaisen arkeen vuonna 1952. Kuva 
Tekstiiliteollisuusmuseo.

milloin rukki ja muut alan keksinnöt ovat 
ennättäneet maahamme. Tietopakettien li
säksi aiheeseen pääsee sananmukaisesti kä
siksi, sillä materiaaleja riittää myös hypis- 
teltäviksi. Entinen pumpulienkelien työmaa 
muuttuu tekstiilitaivaaksi, jossa on esillä 
valtavat määrät tamperelaisten tekstiiliteh
taiden tuotteita eri vuosikymmeniltä.

Kovan teknologian ystävät pääsevät ih
mettelemään koneita, joita tekstiilin valmis
tuksen eri vaiheissa on käytetty. Vanhin esil
lä oleva kone kertoo tamperelaisen tekstiili
teollisuuden alkuajoista: vuonna 1824 ra
kennettu raastinkone on peräisin James Fin
laysonin konepajasta. Kone oli yhtäjaksoi
sesti toiminnassa reilut sata vuotta. Se pois
tettiin käytöstä vuonna 1928.

Suomen tekstiiliteollisuuden historia esi
tellään museossa pääpiirteissään. Koska 
Suomen tekstiilin teollinen tuotanto on ollut 
voimakkaimmillaan ja laajimmillaan Tam
pereella, näkökulma on tamperelainen. 
Tekstiilitehtaista oman esittelynsä saavat 
Finlayson, Tampella, Lapinniemi, Klingen- 
dahl, Verkatehdas, Liljeroos, Suomen Tri
koo ja Nanso. Lisäksi esitellään Puuvilla
tehtaiden myyntikonttori PMK.

Museota suunniteltaessa yhtenä johto
tähtenä on ollut elämyksellisyys ja eri ais
tien huomioon ottaminen. Niinpä esillä on 
paljon hypisteltävää ja katseltavan lisäksi 
myös kuunneltavaa. Tällä tavoin pyritään 
tuottamaan tietoa ja elämyksiä niillekin, jot
ka eivät pysty ensisijaisesti hankkimaan in
formaatiota katsomalla.

Tekstiiliteollisuuden suuren kertomuksen 
rinnalla kulkee pieni kertomus: tekstiilityön- 
tekijän tarina. Perinteisten historiatietojen ja 
esinelähteiden lisäksi aihetta on lähestytty 
myös muistitietoaineistoja hyödyntämällä, 
joten myös tekstiilityöntekijä saa äänensä 
kuuluville.

Moderni tekniikka saa menneisyyden he
räämään henkiin uudella tavalla. Tekstiilin 
valmistusprosessia esittelevällä osastolla

kolme koneen käyttäjää kertoo työntekijän 
elämästä tamperelaisen tekstiiliteollisuuden 
eri alueilla ja  eri aikakausina. Pellavateh- 
taan  märkäkehruussa ahkeroiva puoliplikka 
Manta, Finlaysonin kutomossa Plevnassa 
työskentelevä Tilta ja  Suomen Trikoon suk- 
katehtaalla työskentelevä Sylvi kertovat 
paitsi työstään, myös muusta elämästään, 
iloistaan ja suruistaan. Tarinat on toteutettu 
audiovisuaalisin keinoin tunnettujen näytte
lijöiden kertomina.

Vaikka suomalainen tekstiiliteollisuus on 
nyt museoitu, siitä ei vielä puhuta pelkäs
tään menneessä aikamuodossa. Tekstiiliteol- 
lisuusmuseon tehdasesittelyiden yhteydessä 
luodaan katsaus myös 2000-luvun tekstiili
teollisuuteen. Voimakkaasta rakennemuu
toksesta huolimatta myös kotimaista tekstii- 
lituotantoa on edelleen. Erikoistuminen on 
päivän sana, ehkä myös huomisen? Suoma
laisen tekstiiliteollisuuden historiaan tutus
tuessaan museokävijä voi pohtia, mikä mer
kitys kotimaisella tekstiilituotannolla on. 
Luottamusmies Airi Mäkisen sanoin: "Ihmi
set tarvitsevat elämän perusedellytykset: 
ruokaa ja vaatteita.”
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Kansan Arkiston 
taidekokoelma

Kansan Arkistoon on sen 60-vuotisen 
historian aikana tallentunut asiakirjojen, va
lokuvien ja äänitteiden lisäksi oma taideko
koelmansa. Kokoelma on syntynyt sattu
manvaraisesti eri järjestöjen aineistojen luo
vutusten yhteydessä. Henkilöarkistojen jää
mistöistä on myös saatu kokoelmiin run
saasti teoksia. Vaikka kokoelmaa ei ole jär
jestelmällisesti kerätty, teoksiin löytyy yhte
ys arkiston luovuttajien muun aineiston 
kautta. Tällä hetkellä taidekokoelmissa on 
runsaat 500 teosta; grafiikkaa, maalauksia, 
piirustuksia, veistoksia ja  tekstiilitöitä. Te
kijöiden joukossa on sekä ammattilaisia että 
harrastajia. Aiheet vaihtelevat muotokuvista 
maisemiin ja julisteluonnoksista satukirjo
jen kuvituksiin. Jotkin teokset ovat olleet 
järjestöjen toimitilojen seinillä, urheilukil
pailujen kiertopalkintoina tai lahjoja poliitti
sille johtajille. Osa henkilöarkistojen muka
na tulleista teoksista on poliittisten vankien 
vankilassa tekemiä 1930-luvulla ja  sodan 
aikana.

Tapio Tapiovaara “Guemica", 1937 
linoleikkaus.

Suurimman ja yhtenäisimmän kokonai
suuden kokoelmasta muodostaa Tapio Ta
piovaaran (1908-1982) runsaat 100 teosta. 
Häneltä on grafiikkaa, maalauksia, piirus
tuksia, luonnoksia ja kuvituksia. Kansan 
Arkistoon on tallennettu myös hänen laaja 
henkilöarkistonsa.

Taidekokoelma on kuvattuja luetteloitu. 
Teoksista on olemassa kortisto, jota voi tut
kia Kansan Arkistossa. Teostietoja ei ole 
syötetty arkiston tietokantaan. Osa teoksista 
on esillä arkiston yleisissä tiloissa ja työhuo
neissa.

Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö täyttää 
tänä vuonna 50 vuotta. Juhlan kunniaksi 
kootaan syksyllä pieni näyttely arkiston tai
dekokoelmasta.

Äänioikeus 100 vuotta - 
juhlanäyttely

Sosialidemokraattiset naiset toteuttaa 
yhteistyössä Työväen Arkiston kanssa näyt
telyn suomalaisen äänioikeuden 100 -vuoti
sesta historiasta. Suomi oli siirtyessään yk- 
sikamariseen kansanedustuslaitokseen sekä 
yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen vuon
na 1906 ensimmäinen maa Euroopassa, 
joka myönsi äänioikeuden naisille.

Näyttely peilaa nimenomaan sitä, mitä 
muutoksia suomalaisessa yhteiskunnassa on 
sadassa vuodessa tapahtunut ja  mitä tavoit
teita erityisesti sosiaalipoliittisella rintamal
la on naisten vahvan panoksen ansiosta saa
vutettu. Näyttely valmistuu elokuun alku
päiviksi ja sen käsikirjoituksen on laatinut 
Ulpu Iivari. Näyttely toteutetaan ns. kierto
näyttelyksi, eli sitä on helppo tilata, liikuttaa 
ja  kierrättää erilaisissa tilaisuuksissa.

- 7 8 -
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Pohjoismaista yhteistyötä Tukkilaiset Werstaalla
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 

ARAB isännöi kesäkuussa työväenarkisto
jen ja kirjastojen pohjoismaista tapaamista. 
Tapaamisen asialistalla olivat muun muassa 
uusien yhteiskunnallisten ja poliittisten liik
keiden ja verkostojen tallentaminen. ARAB 
on myös avannut ulkomaisille tutkijoille 
suunnatun yhteispohjoismaisen verkkopal
velun, jonka avulla voi etsiä mm. englannik
si, ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi kirjoitet
tua pohjoismaista työväenkirjallisuutta. 
www.arbarkiv.se

Tukea työväenkulttuurille
Opetusministeriö myöntää tukea suoma

laisen kulttuuriperinteen, erityisesti maaseu
tu- ja työväenkulttuurin tallentamiseen ja 
tutkimiseen. Hakuaika päättyy 31.10.2006. 
Avustettavia kohteita ovat mm. perinnekir- 
jat ja historiikit, näyttelyt, tallennustyö ja 
arkistojen järjestäminen. Pienimuotoiset 
avustukset on tarkoitettu kansalaisjärjestöil
le. Hakemuksista tulee käydä ilmi hankkeen 
luonne, aikataulu, varojen yksilöity käyttö
tarkoitus ja rahoitussuunnitelma. Lisäksi 
järjestön kannattaa esitellä itsensä hake
muksen liitteissä, www.minedu.fi

Muistitietoa 
työväentutkimuksesta

Työväen historian ja perinteen tutkimuk
sen seura haastattelee ja kerää valokuvia 
työväentutkimuksen vaiheista. Monelle 
haastateltavalle työväentutkimus on keskei
nen osa elämää, melkeinpä sen punainen 
lanka. Jos olet valmis kertomaan tai kirjoit
tamaan kokemuksistasi, ota yhteyttä hank
keen koordinaattoriin Inkeri Ahvenistoon 
(inkeriahvenisto@yahoo.com) tai seuran 
sihteeriin Oona Ilmolahteen (p. 09 191 
24143, Historian laitos, PL 59, 00014 Hel
singin yliopisto).

Antaa pölkyn juosta kertoo monipuoli
sesti puutavaran uittokuljetuksesta Työväen 
keskusmuseo Werstaalla 22.9.2006
14.1.2007. Näyttelyssä on esillä uiton pitkä 
historia, tekniikka, merkitys, ympäristövai
kutukset sekä uittoon liittyvät elämäntavat 
ja ilmiöt. Ja kun Tampereella ollaan, luo
daan katsaus niin ikään paikkakunnan sur
kuhupaisiin erikoisuuksiin, kuten käyttä
mättä jääneeseen Pispalan uittotunneliin.

Uitto on ikivanha keksintöjä sitä on käy
tetty kaikkialla, missä puutavaran kuljetus 
vesitse on ollut mahdollista. Suomen metsä
talous kehittyi 1800-luvun puolivälistä alka
en uiton varassa ja kasvoi voimakkaasti seu- 
raavat vuosikymmenet. 1950-luvulta lähtien 
uitot vähenivät ja nykyisin puuta uitetaan 
vain Saimaan vesistössä.

Näyttelyssä nostetaan esille kuljetusme- 
netelmän ohella myös tukkilaiset, joiden työ 
oli raskasta ja vaarallistakin. Uitoille muo
dostui omaleimainen ja vahva kulttuuri, 
joka elää yhä tukkilaisromantiikkana. Näyt
telyn on tuottanut Suomen metsämuseo Lus
to.

Pispalan uittotunnelin koekäyttö vuonna 
1968.Työväen keskusmuseon kokoelmat.
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Maailman nuorison ja ylioppilaiden 
rauhan ja ystävyyden festivaalit

”Festivaali-sanan mainitseminen synnyt
tää meissä jokaisessa ajatuksia. Se on kuin 
taikasana, jolla siirrytään maasta toiseen sil
mänräpäyksessä. Se loihtii silmiemme eteen 
sankkoja nuorisojoukkoja, kuulemme jopa 
heidän laulunsa, näemme heidän tanssivan 
ja riemuitsevan.” Näin kirjoitti SKDL-lehti 
Vappuna 1955, jolloin maailman nuoriso 
valmistautui viidenteen festivaaliin Varso
vassa.

Festivaaliliikkeen alkuunpanijana oli 
vuonna 1945 perustettu Demokraattisen 
nuorison maailman liitto. Ensimmäinen 
nuorisofestivaali pidettiin 1947 sodan ja
loista vähin vaurioin selvinneessä Prahassa. 
Sodan kauhut ja  kärsimykset kokeneet nuo
ret halusivat olla rakentamassa toisenlaista

maailmaa. Festivaali ja  sen sanoma -  rauha 
ja ystävyys -  yhdistivät eri maiden nuorisoa 
rauhan puolesta. Siellä huokunut henki loi 
uskoa paremmasta tulevaisuudesta. Nuoret 
eivät pelkästään keskustelleet päivänpoltta
vista asioista ja  politikoineet, vaan tapaami
set tarjosivat mahdollisuuden ystävyyteen, 
ihastumisiin ja  yhteisiin haaveisiin. Festi
vaali oli todellinen juhla, jossa tuhannet sa
manmieliset nuoret kohtasivat, esittelivät 
kansallista kulttuuriaan, järjestivät ystä- 
vyystapaamisia ja urheilivat keskenään.

Vuoden 1949 festivaalipaikaksi valittiin 
kansandemokratiaksi muuttuneen Unkarin 
pääkaupunki Budapest. Kapitalististen mai
den nuorille haluttiin antaa tilaisuus tutus
tua kansandemokraattisen maan ihmisiin ja
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elämään. ”Juna porhaltaa Puolan halki suo
raan Budapestiin. Me avaamme ikkunat, 
laulamme, heilutamme lippuja. Ihmiset hy
myilevät meille, räjäytettyjen siltojen ja rau- 
niokaupunkien Puola, hiilen, noen, työn ja 
uuden elämänilon Puola hymyilee meille. 
Tulevaisuus soi meidän lauluissamme voi
tonvarmana, parempana kuin menneisyys ja 
nykyisyys. Budapestiin virtasi lakkaamatta 
nuorisoa joka suunnalta. Kaupungin koris
tetut kadut täyttyivät hälisevistä, laulavista, 
tanssivista nuorisojoukoista. Kirjavat kan
sallispuvut ja eri maiden nuorisoliittolaispu- 
vut vilahtelivat kaikkialla. Koko Budapest 
kohisee. Tapaamme kiinalaisia, neekereitä, 
hinduja, mongolialaisia, nuorisoa etelästä ja 
pohjoisesta, idästä ja lännestä. Uudet koke
mukset, uudet ajatukset ryöppyävät meihin 
melkein hukuttavana tulvana.”

Näin kirjoitti Toivi Suomela festivaali- 
muistoistaan vuonna 1950 SDNL:n julkai
sussa ”Suomen nuorison ja rauhan puoles
ta”.

Festivaaleja pidettiin kahden vuoden vä
lein. Berliini -  jaettu kaupunki, oli vuorossa 
1951. Vieraat saivat tuntea kylmän sodan 
m aailm an. Propaganda kävi kuumana. Län- 
si-Berliini kutsui vieraita nauttimaan lännen 
elintasosta. Suomi ei ollut tunnustanut 
DDR.ää, joten matka tehtiin NL:n vyöhyk
keelle. Viisumi anottiin Neuvostoliiton lähe
tystöstä. Matkaa varten vuokrattiin Neuvos
toliitosta Belostrov-niminen laiva. Osa mat
kasi Ruotsin kautta junalla. Monet saivat 
lopputilin työpaikoistaan kotiin palattuaan. 
Työnantajat eivät katsoneet suopeasti va
semmiston joukkojuhliin osallistuneita. 
Työväen urheiluliitto rankaisi kilpailukiel
lolla niitä urheilijoita, jotka olivat ottaneet 
osaa festivaaliin.

Bukarestin festivaaliin vuonna 1953 läh
ti Suomesta 2400 osanottajaa. Suurin osa 
heistä matkusti erikoisjunilla Neuvostoliiton 
kautta. Matkasta tuli ikimuistoinen, sillä 
suomalaiset kutsuttiin vielä viikoksi tutustu
maan sekä Moskovaan että Leningradiin.

Vuonna 1959 ja 1962 festivaalit järjes
tettiin kapitalistisissa maissa -  Itävallassa ja 
Suomessa. Helsingissä pidettiin kahdet fes

tivaalit, sillä CIA järjesti oman vaijofesti- 
vaalinsa. Yhdysvalloista tuotettiin jazz-or- 
kestereita, nykytaiteen näyttely ja muuta 
oheistoimintaa. Paikallisia nuoria palkattiin 
hulinoimaan. Aluksi nihkeästi festivaaliin 
suhtautunut valtiovalta joutui muuttamaan 
toimintalinjaansa, kun Neuvostoliiton edus
tajat ilmaisivat närkästyksensä. Helsinki 
rauhoittui, kun presidentti Kekkonen osal
listui unkarilaisten järjestämään konserttiin, 
ja  lehdet julkaisivat hänen hulinoinnin tuo
mitsevan kannanottonsa.

Neuvostoliiton romahdettua vuonna 
1991 koko festivaaliliike muuttui. Osallistu
jamäärät pienenivät. Havannaan vuonna 
1997 saapui enää 12 000 nuorta. Perttu Iso- 
Markku kirjoitti: "Maailman nuorison ja 
ylioppilaiden 14. festivaali kokosi kirjavan 
joukon viidakkosissejä, mustia panttereita, 
zapatisteja ja  muita, varsinkin Chen nimeen 
vannovia. Mukaan mahtui vähän flegmaat- 
tisempaa Pohjolan väkeäkin.”

Vuonna 2001 pidettiin festivaali Algeri
assa anti-imperialistisin tunnuksin. Kesällä 
2005 Venezuelan Caracasissa oli viimeisin 
festivaali bolivaarisen vallankumouksen 
puolesta. Liput ja  banderollit liehuivat ja 
joukot yhtyivät vallankumouslauluihin. To
verit ja ystävät vaihtoivat tietojaan eri mai
den tilanteista ja  muutosliikkeen kokemuk
sista.

Aikalaisteksteistä käy ilmi, että ensim
mäiselle liki 60 vuotta sitten järjestetylle 
festivaalille osallistuneiden kokemukset 
ovat hyvin samantapaisia kuin nykypäivän 
nuorilla. Tosin yhteydenpito ja tiedon saanti 
muista maista oli hidastaja hankalaa. Kieli
vaikeudet aiheuttivat myös omat ongelman
sa. Yhteenkuuluvuuden tunne, samojen asi
oiden puolesta toimiminen, kansainvälinen 
solidaarisuus, avoimuus, olivat eteenpäin 
vieviä voimia. Festivaalit olivat monille 
nuoruuden kohokohta, jota yhä edelleen 
mielihyvin muistellaan.

Lenin-museossa on esillä 30.9
31.12.2006 näyttely festivaaleista.

Mia Heinimaa
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Työväen arkiston ja kirjaston 
kisällit ja sivarit

Työväen arkisto ja Työväenliikkeen kirjasto 
ovat tällä hetkellä ainoita työväenperinnelai- 
toksia Helsingissä, joissa työskentelee sekä 
siviilipalvelusmiehiä että oppisopimuskou- 
lutettavia. Tässä artikkelissa haastateltiin 
edellä mainittua työvoimaa keväällä 2006.

Oskari on puolivälissä palvelustaan Työ
väen arkistossa äänidigitoijana. Hän on teh
nyt vastaavaa aiemmin harrastuspohjalta. 
Oskari löytää siviilipalveluksesta yhtymä
kohtia tavallisiin työmarkkinoihin, kilpailu 
hyvistä työntekijöistä ja työpaikoista on ko
vaa:

-  Työnantajat kilpailuttavat hakijoitaan 
melko tehokkaasti. Tiedän monia paikkoja, 
joissa sivarit ovat jatkaneet työntekijöinä.

Työväenliikkeen kirjastossa palveleva 
kitaransoiton opettaja, musiikkipedagogi 
Tuukka, kertoo vaikeuksistaan päästä sivii
lipalvelu skes kuks es ta palvelu spaikkaan:

-  Keskuksessa olleet valmiit lääkärit 
saattoivat huoletta valita palveluspaikkan- 
sa. Samoin atk-alan ihmiset pääsivät melko

hyvin hommiin. Itse sain kirjastopaikan vii
me tipassa, ennen kuin olisin joutunut lisä
koulutukseen.

Oppisopimuskoulutuksesta jo valmistu
nut Alpo kertoo oman koulutuksensa taus
toista ja  kulusta:

-  Tulin sivarina 2002 Työväenliikkeen 
kirjastoon, aikanaan kirjaston johto sitten 
ehdotti minulle oppisopimuskoulutusta. Ta
voitteekseni asetin valmistumisen kirjasto
ja informaatioalan tutkinnosta. Teimme hen
kilökohtaisen opintosuunnitelman, ja  opis
kelu tapahtui sen pohjalta pääosin työpaikal
la. Työaikana oli riittävästi aikaa tehdä 
myös opiskelutehtäviä, enkä kokenut yhtäai
kaista työtä ja opiskelua liian stressaavaksi.

Virpi kertoo menossa olevasta oppisopi
muskoulutuksestaan seuraavaa:

— Kävisin mieluiten vain töissä, opiskelu 
töiden yhteydessä on raskasta, mutta haluan 
saada jonkin tutkinnon kirjastoalalta. Pidän 
kirjastotyöstä ja aion pysyä alalla, matala- 
palkkaisuudesta huolimatta. Näin tutkinnon

Entisiä ja  nykyisiä siviili
palvelusmiehiä ja  oppiso- 
pimusopiskelijoita Työväen 
arkistosta ja  Työväenliik
keen kirjastosta. Kuva Olli 
Niemi.
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suorittaminen käy mielestäni kätevimmin. 
Tällä tavalla voi saada palkkaa opinnon 
ohessa, en muuten opiskelisi.

-  En halua käydä päivisin koulussa ja il
taisin töissä tai elää pelkällä opintotuella, 
minulla on elämä.

Haastateltujen siviilipalvelusmiesten 
suhtautuminen kirjasto- ja arkistoalan työ
hön oli yleisilmeeltään positiivinen. Silti 
kaikki haastatellut siviilipalvelusmiehet toi
vat julki siviilipalvelukseen ilmeisesti ylei
sesti liittyvän ongelman palvelustehtävien 
mielekkyydestä. Siviilipalvelus lienee vain 
harvoille, kuten Alpolle, portti kiinnostavan 
työuran alkuun. Kaikki haastatellut oppiso- 
pimuskoulutettavat kokivat työn kautta op
pimisen helpottaneen ainakin jossain määrin 
valmistumistaan.

Työväenliikkeen kirjaston johtajalla 
Kirsti Lumialalla on työnantajanäkökulma 
oppisopimus- ja siviilipalvelustyöntekijöi- 
hin. Lopuksi hänen havaintojaan:

-  Sain tietää oppisopimusmahdollisuu- 
desta siten, että eräs oppisopimukseen halu
kas opiskelija tuli kysymään oppisopimus- 
paikkaa. Otin yhteyttä oppisopimustoimis
toon perehtyäkseni asiaan, Lumiala kertoo 
kirjaston oppisopimusjärjestelmään mu- 
kaanmenosta.

-  Oppisopimuskoulutuksesta olen saanut 
sellaista kokemusta, että on tärkeää ennalta 
tuntea se henkilö, joka pyrkii oppisopimuk
seen, koska siinä tehdään heti kolmen vuoden 
työsopimus. Ensimmäinen oppisopimuskou
lutuksemme ei onnistunut, Lumiala muistelee 
alkuvaikeuksia.

-  Myöhemmin siviilipalveluksen kautta 
saimmekin oppisopimushenkilön, joka vielä 
nykyäänkin työskentelee valmistuttuaan kir
jastossamme.

Siviilipalvelusmiesten töihinotosta Lumi- 
ala kertoo:

-  Suureksi avuksi olivat ystävälliset vir
kamiehet, jotka auttoivat selvittämään laitok
sen palveluspaikkakelpoisuutta. Nyt voimme 
ottaa yhden siviilipalvelusmiehen kerrallaan 
palvelukseen, ja siviilipalvelusmiehistä meil
lä on ollut erittäin positiivisia kokemuksia.

-Taloudellisestikin tällainen siviilipalve
lus- ja  oppisopimustoiminta on kannattavaa 
työnantajalle.

-  Eikä vähemmillä työntekijöillä, ilman 
oppisopimuskoulutettavia ja  siviilipalvelus- 
miehiä, tämänkään kokoinen kirjasto tule toi
meen, vaikka työntekijämme olisivat kuinka 
kustannustehokkaita tahansa. Nämä ihmiset 
ovat meille hyvin tarpeellisia, viittaa Lumiala 
lopuksi matalapalkka-alojen ongelmiin.
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kiston kokoelmista, muistitiedon keruusta ja 
palveluista.

Kirja tarjoaa monta jännittävää retkeä 
työväenliikkeen henkilöhistoriaan 1910-lu- 
vulta aina 1960-luvulle saakka.

Mukana on Jaakko Pallasvuon arkistoai- 
heinen sarjakuva sekä seuraavat artikkelit: 

Anna-Maija Nirhamo: Kansan Arkis
ton vuosikymmenet
Pirjo Kaihovaara: Henkilöarkisto -  
muistoja vai dokumentteja?
Marita Jalkanen: Kansan kokovarta
lokuva
Kirsti Salmi-Niklander: Lennart
Berghällin lyhyt ja pitkä elämä
Tauno Saarela: “Tulisieluinen reaali
poliitikko” -  Väinö Vuorio
Elina Katainen: Suomalainen amat
soni
Kimmo Rentola: Vastakohtien Hertta 
Kuusinen
Ulla-Maija Peltonen: Heinosen per
heen albumi -  valokuvamuistelmia

Kirjan julkaisija on Yhteiskunnallinen 
Arkistosäätiö.

OSOITEMUUTOSKORTTI

Vanha osoite

Sukunimi Etunimi

Osoite

Postinumero Postitoimipaikka

Uusi osoite
Työväenliikkeen kirjasto

Sukunimi Etunimi Paasivuorenkatu 5 B
Osoite 00530 HELSINKI
Postinumero Postitoimipaikka

Pidä huolta, että osoitetietosi ovat ajan tasalla!
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Elämää arkistossa
Kansan Arkiston 60-vuotisjuhlavuosi 

huipentui syksyllä 2005 Elämää arkistossa - 
kiijan julkistamiseen. Kiijassa on 160 sivua 
arkistoasiaa. Mukana on katsaus Kansan 
Arkiston 60-vuotiseen taipaleeseen, henkilö
historiaa, kirjoituksia valokuvista tallen
nuksen ja tutkimuksen kohteina ja tietoa ar
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Tervetuloa graduseminaariin!

Teetkö tai suunnitteletko gradua 
työväestöstä, työväenliikkeestä tai 
työelämästä?

Työväen historian ja perinteen tutkimuk- ro sen yhteydessä yhteystietosi sekä liitä it
sen seura ry (THPTS) kutsuu sinut moittautumiseesi noin sivun pituinen luon-
2.2.2007 Tieteiden talolla Helsingissä (os. nehdinta tutkimuksestasi (= tutkimuksesi
Kirkkokatu 6) klo 10-18 järjestettävään aihe, keskeinen tutkimuskysymys ja aika-
graduntekijöiden tapaamiseen. kausi). Kerro myös yliopistosi, oppiaineesi

Tilaisuudessa voit keskustella tutkijoi- ja  gradusi ohjaajan nimi sekä tutkimuksesi 
den, arkistojen edustajien ja toisten gradun- nykyinen vaihe. Jos olet edennyt työssäsi jo
tekijöiden kanssa mm. tutkimusaiheesi ky- suunnitteluvaihetta pidemmälle, esittele ly-
symyksenasetteluun, rajaukseen ja  lähde- hyesti myös gradusi keskeiset lähdeaineis-
aineistoihin liittyvistä ongelmista. Gradusi tot, menetelmät ja tutkimuskirjallisuus,
voi olla politiikan, kulttuurintutkimuksen, Ilmoittautumisia ottavat vastaan
sosiologian, kansatieteen, folkloristiikan, oona.ilmolahti@helsinki.fi ja
uskontotieteen, historian tai minkä muun kirsi.maki@helsinki.fi. Varsinaiset semi-
oppiaineen gradu, kunhan sen tutkimuskoh- naaripaperit (3-4 sivun tiivistelmä tutki-
teena on tavalla tai toisella työväestö, työvä- muksesta tai max. 15 sivua) lähetetään rtf-
enliike tai työelämä. tiedostona Kimmo Kestiselle

Graduseminaarin ohjelman runkona ovat (kimmo.kestinen @ tkm.fi) viimeistään
graduntekijöiden vapaamuotoiset työpape- 15.1.2007. Paperit muokataan www-muo-
rit, joita kommentoivat yliopisto-opettajat ja  toon ja julkaistaan seuran kotisivuilla
tutkijat. Paperin tarkoituksena ei ole teettää (www.helsinki.fi/jarj/thpts), josta ne ovat
hyödytöntä lisätyötä, vaan mahdollistaa vai- tulostettavissa graduseminaarin osallistujil-
misteltu kommentointi ja  rakentava keskus- le. Lisätietoja: oona.ilmolahti@helsinki.fi.
telu. Matkakustannukset (linja-autolla tai Tervetuloa esittelemään graduasi, kes-
junalla) korvataan opiskelijahintaisina työ- kustelemaan tutkimuksen teosta sekä tutus-
paperin esittäneille. tumaan muihin graduntekijöihin ja alan tut-

Ilmoittaudu 11.12.2006 mennessä. Ker- kijoihin!

Vuoden 2006 
graduseminaari- 
laisia loppukes
kustelussa
28.1.2006 Tietei
den talolla Hel
singissä. Kuva:
Kimmo Kesti
nen.
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Inkeri Ahvenisto ja  Kirsi Mäki:

Kan$alaisvaikuttami$ta THPTS:n 
kesäseminaarissa 2005

Viime vuonna tuli kuluneeksi 100 vuotta kuttaminen ajassa. Näkökulmia suomalai- 
vuoden 1905suurlakosta.Työväenhistorian seen kansalaisvaikuttamiseen suurlakosta
ja perinteen tutkimuksen seura (THPTS) ha- 2000-luvulle” ja siihen kirjoitti myös tutki-
lusi kesäseminaarin järjestämisellä osallis- joita, jotka eivät osallistuneet kesäseminaa-
tua tämän suomalaisen kansalaisvaikutta- riin. Vuosikirjan toimittavat Inkeri Ahvenis-
misen ja työväenliikkeen voimannäytteen to ja  Kirsi Mäki. Syksyllä 2006 ilmestyvä
juhlintaan. Elokuussa 2005 Voionmaa-opis- kirja on järjestyksessään jo seuran 19. vuo-
tolle Ylöjärvelle kokoontui seminaariväkeä sikiija.
esitelmöimään, kuuntelemaan ja keskustele- Kirjan artikkeleissa tarkastellaan eri tie- 
maan siitä, miten kansalaiset ovat vaikutta- teenalojen näkökulmista kansalaisten yksi-
neet ja vaikuttavat suomalaisessa yhteiskun- löllisiä ja  kollektiivisia vaikuttamismahdol-
nassa. Millaisia kansalaisvaikuttamisen lisuuksiaja niiden rajoja 1800-luvun lopulta
väyliä ja keinoja kansalaisilla on ollut käy- nykypäiviin. Kirjassa selvitetään muun mu-
tössään viimeisen sadan vuoden ajanjaksol- assa sitä, millaista oli varhainen luonnon-
la? Mielenkiintoisia alustuksia esitti joukko suojeluaktivismi Suomessa. Entä millaisia
eri tieteenalojen nuorempia ja vanhempia vaikuttamismahdollisuuksia maahanmuut-
tutkijoita. Tutut ja  ennestään toisilleen tun- tajilla voi olla uudessa kotimaassaan? Miten
temattomat työväentutkimuksen ystävät sukupuoli-ja sukupolvikonfliktit ovat muo-
keskustelivat innokkaasti aihepiiristä seuran vaiheet kansalaisvaikuttamisen käytäntöjä?
kesäseminaarissa. Miten työläiset ovat saaneet äänensä kuulu-

Tuttuun tapaan valtaosa kesäseminaarin viin tehtaissa ja työmarkkinaneuvotteluissa?
alustajista muokkasi talven ja kevään kulu- Miten tulkita vasemmiston poliittisia arvoja
essa esitelmänsä artikkeleiksi, jotka ilmesty- sata vuotta sitten ja nykypäivänä? Artikke-
vät seuran Väki Voimakas -vuosikirjassa. leissa liikutaan etupäässä suomalaisen kan-
Artikkelikokoelman nimi on ”Kansalaisvai- salaisvaikuttamisen foorumeilla, mutta

myös kansallisvaltion ra
joja ylitetään ja ohitetaan.

Kirjaa voi tilata muun 
muassa Tiedekirja -kirja
kaupasta. Kirjan voi mak
saa myös edulliseen jäsen- 
hintaan THPTS:n jäsen
maksun maksamisen yhte
ydessä. Tällöin kirja toi
mitetaan postitse kotiin.

Seuran perinteinen kesä- 
seminaari Voionmaa- 
opistolla Ylöjärvellä ve
tää vuosittain runsaan ja  
asiantuntevan yleisön. 
Kuva: Kimmo Kestinen.
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Tapahtumia!

Työväenlikkeen kirjaston puhujaseurat 
jatkuvat syksyllä keskiviikkoisin kerran 
kuukaudessa. Syksyn ensimmäinen puhuja- 
seura on 27.9, seuraavat 25.10, 29.11. ja 
13.12. Puhujaseurassa käsitellään mm. So
siaalidemokraattisten nuorten 100-vuotista 
taivalta. Sosialismin historiikin ovat kirjoit
taneet Mikko Laakso ja Veijo Äberg. Sa
maan tapahtumaan pyydämme Sos. dem. 
nuorten entisiä puheenjohtajia, mm. Osku 
Pajamäkeä on toivottu. Syksyn puhujaseu- 
roissa on tarkoitus käsitellä myös Matti 
Rinteen kirjoittamaa Kiilan historiaa sekä 
Hella Wuolijokea. Puhujaseurat alkavat 
aina klo 18.

Toimittaja Leif Salmen ihastutti ja  vihas
tutti kuulijoita sivalluksillaan. Palatsi 
Bosporin rannalla on upea rakennelma. 
Kuva Kirsti Lumiala.

Toimittaja Hannu Lehtilä kertoi kirjastaan 
Tarja Halonen -  yksi meistä Työväenliik
keen kirjaston puhujaseurassa. TUL. n 
Helsingin piirin toiminnanjohtaja Rauno 
Pajunen kävi tervehtimässä opiskelutove- 
riaan. Kuva Kirsti Lumiala.

Puhujaseurassa huhtikuussa esiteltiin hal
lituksen politiikkaohjelman kansalaisvai- 
kuttaminen-hankkeen Työtä-kirja. Kirjan 
oli toteuttanut TSL ja  Työväen Akatemia. 
Tapahtumassa kirjan tekijöitä toimittaja 
Risto Kolanen, TSL. n pääsihteeri Jorma 
Turunen, Työväen Akatemiasta Aarni Tuo
minen, tohtori Pentti Arajärvi, pääluotta
musmies Petri Ijäs ja  Eija Paananen. 
Kuva Kirsti Lumiala.

- 87 -



TYÖVÄENTUTKIMUS 2006

Arkistot ja  kir
jastot tekivät 
yhteisen kesä- 
retken Santaha
minaan
21.6.2006. Op
paana toimi 
Santahamina- 
seuran puheen
johtaja eversti
luutnantti Jar
mo Nieminen. 
Kuva Pia Pur
siainen. Kansan 
Arkisto.

Vappuna Uusi Kukka lauloi ja  laulatti pe
rinteisiä työväenlauluja. Taistojen tiellä - 
karaokea kokeiltiin. Syksyllä pidetään työ- 
väenlaulukaraoke-ilta. Kuva Kirsti Lumi- 
ala.

Työväenliikkeen kirjasto on suosittu semi
naari- ja  kokouspaikka. Sosialidemokraat
tisten naisten liittohallituksen puheenjoh
taja Tarja Filatov johtaa kokousta. Kuva 
Kirsti Lumiala.

Mikko Metsämäen ja  Petteri Nisulan kir
joittama Aktivistit — suomalaisten kansa
laisliikkeiden tarina keräsi puhujaseuraan 
paljon nuoria. Kuva Kirsti Lumiala.
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Esa Lahtinen

Työväen perinnelaitosten 
kansainvälinen yhteistyö
Työväenliike on kansainvälinen liike. Eu
rooppaan perustettiin viime vuosisadan 
alussa muutamia työväenarkistoja, mm. 
Suomen Työväen Arkisto. Pohjoismaisella 
tasolla ensimmäinen yhteinen kokous pidet
tiin jo vuonna 1911. Pienten suvantokausien 
jälkeen suomalaiset ovat osallistuneet aktii
visesti työväenarkistojen ja -kirjastojen poh
joismaiseen yhteistyöhön 1970-luvulta läh
tien. Arkistot järjestävät joka kolmas vuosi 
laajemman konferenssin. Vuonna 2006 kon
ferenssi oli Tukholmassa ja vuonna 2009 on 
taas Suomen vuoro toimia isäntänä. Suu
rempien konferenssien välillä pidetään pie
nempiä asiantuntijatapaamisia.

Arkistokokousten lisäksi on 1970-luvul- 
ta lähtien pidetty pohjoismaisia työväenliik
keen historiantutkijoiden tapaamisia. Suo
messa järjestävänä osapuolena oli aluksi 
Työväen Sivistysliiton yhteydessä toiminut 
työväenliikkeen historiatoimikunta, sitten 
työväenliikkeen arkistot ja nykyään Työvä
en historian ja perinteen tutkimuksen seura. 
Myös tutkijakokoukset järjestetään kolmen 
vuoden välein.

Työväenliikkeen perinnelaitosten yhteis
työtä kehittämään perustettiin Lontoos- 
sal970-luvun alussa Intenational Associati
on of Labour History Institutions (IALHI). 
Työväen Arkisto liittyi jäseneksi vuonna 
1976 ja sen edustaja on osallistunut vuotui
seen konferenssiin vuodesta 1980 lähtien. 
Nykyisin järjestössä on mukana Suomesta 
Ammattiyhdistysarkisto, Kansan Arkisto, 
Lenin museo, Työväen keskusmuseo ja 
Tampereen yliopiston historiatieteen laitos. 
Suomi on toiminut vuotuisen konferenssin 
isäntänä kaksi kertaa, vuosina 1990 ja 
2001.

Kylmän sodan aikana idän ja lännen työ
väenliikkeen historian tutkijoiden oli vaikea 
kokoontua yhteisiin kokouksiin. Poikkeuk
sen muodosti Itävallan Linzissä perustettu 
Internationale Tagung der Historiker der Ar- 
beiterbewegung (ITH). Järjestön nimi on 
sittemmin muuttunut hieman, mutta lyhen
nys on entinen. Suomalaisia on osallistunut 
Linzin kokouksiin 1970-luvulta alkaen. En
simmäisinä osallistuivat Helsingin yliopis
ton poliittisen historian laitoksen nuoret 
opettajat ja opiskelijat. Työväen Arkisto tuli 
mukaan vuonna 1986. Marjaliisa Hentilä on 
nykyään ITH:n hallituksen jäsen. Kylmän 
sodan päättymisen jälkeen järjestö on etsi
nyt uutta roolia, ja tällä hetkellä sen tulevai
suus näyttää epäselvältä.

IALHLn yhteydessä toimii museosektio, 
mutta se ei työväenliikkeen museoihmisten 
mielestä taijoa heille riittävää foorumia. Tä
män vuoksi perustettiin kymmenisen vuotta 
sitten The International Association of La
bour Museums (Worklab). Työväen keskus
museo liittyi vuoden alussa järjestön jäse
neksi.

Kansainvälinen yhteistyö on aina tärke
ää. Vierailut eri maiden vastaavissa laitok
sissa ja  keskustelut kollegojen kanssa anta
vat virikkeitä omaan toimintaan. Suomalai
sille on myös terveellistä nähdä, että kan
sainvälisessä vertailussa meillä ei ole mi
tään häpeämistä. Useissa asioissa olemme 
aivan kansainvälistä kärkeä.

-89-



TYÖVÄENTUTKIMUS 2006

Kalevi Sorsan arkisto
Kalevi Sorsa (1930-2004) luovutti laa

jan arkistonsa Työväen Arkistoon. Kalevi 
Sorsan arkisto kattaa ajallisesti ja  sisällölli
sesti Sorsan koko elämänkaaren nuoruus
vuosista lähtien. Arkistosta heijastuu hyvin 
Sorsan mittava ura eri tehtävissä ja luotta
mustoimissa mm. SDP:n puoluesihteerinä ja 
puheenjohtajana, pääministerinä, ulkomi
nisterinä, eduskunnan puhemiehenä, Suo
men Pankinjohtajana, kirjalijana ja runoili
jana. Arkistoon sisältyy runsaasti esim. kir
jeenvaihtoa, hallitus-, puolue- ja  ulkopoli
tiikkaan liittyviä muistioita ja raportteja, 
Sosialistiseen Internationaaliin liittyvää ai
neistoa, muistiinpanoja, runoja. Paperiai- 
neistojen (n. 35 hyllymetriä) lisäksi arkis
toon sisältyy videoita, äänitteitä ja valoku
via (tuhansia kappaleita) sekä museaalisia 
esineitä.

Kalevi Sorsan arkisto aukeaa tutkijoiden 
käyttöön vuonna 2019, jolloin hänen kuole
mastaan tulee kuluneeksi 15 vuotta ja  salas- 
sapitoaika päättyy. Kun arkisto on koko-

'"'1

Kalevi Sorsa -bibliografiaprojektin alulle
panija Marjaliisa Hentilä julkisti projektin 
21.12.2005, Kalevi Sorsan 75-vuotissynty- 
mäpäivänä. Kuva: Isto Puhakka

Kalevi Sorsa -bibliografian julkistamisti
laisuutta juhlistivat läsnäolollaan mm. 
rouva Irene Sorsa ja  Presidentti Mauno 
Koivisto. Kuva: Isto Puhakka
naan järjestetty ja luetteloitu, osaan arkis
toa voi hakea tutkimuslupaa arkistonjohta
jalta. Koko arkiston käyttöön ei ole mahdol
lista saada tutkimuslupaa.

Bibliografia julkaistu
Kalevi Sorsa -bibliografian luettelointi

työ oli edennyt vuonna 2005 niin hyvin, että 
bibliografia päätettiin julkistaa. Julkista
mistilaisuus pidettiin Työväenliikkeen kir
jastossa 21. päivänä joulukuuta 2005, jol
loin Kalevi Sorsan syntymästä tuli kulu
neeksi 75 vuotta. Tilaisuuden arvokasta ja 
juhlavaa ohjelmaa seuraamaan saapui lähes 
sata kutsuvierasta.

Kalevi Sorsa -bibliografia on osa Kan
salliskirjaston ylläpitämää ARTO-tietokan- 
taa (http://arto.linneanet.fi), kotimaisten ar
tikkeleiden viitetietokantaa. Tietokantaan 
on luetteloitu Kalevi Sorsan arkistoon sisäl
tynyt julkinen aineisto: monografiat, artik
kelit, puheet, haastattelut ja  Sorsaa käsitte
levä aineisto. Toukokuuhun 2006 mennessä 
tietokantaan oli luetteloitu 2/3 kaikesta bib
liografiaan tulevasta aineistosta.
Teija Norvanto 
tutkija, Työväen Arkisto

Arkistosta ja bibliografiasta lisää: http:// 
www.tyark.fi/sorsaprojekti.htm
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Lehtikuvat - 
arjen dokumentit
”Monet kuvittelevat, että työväenliikkeen 
lehdissä ei kuvattu muuta kuin ‘suuria aat
teellisia juhlia’ tai työväenliikkeen julkkik
sia. Näin ei suinkaan ollut. Kuvauksen kes
kipisteessä olivat tavalliset ihmiset ja  heidän 
ongelmansa.” (Martti Lintunen)

Kansan Arkistossa on saatu päätökseen 
muutaman tärkeän lehtikuvakokoelman jär
jestäminen. Otoksia näistä on viety arkiston 
omaan sekä KARK-tietokantaan. Ulkopuo
lisen projektirahoituksen mahdollistaneen 
työn tavoitteena oli käytettävyyden paranta
minen sekä vanhemman ja tuhoutumassa 
olevan materiaalin digitoiminen.

Ongelmana ovat 1970-luvun kuvat. 
Tuolloin lehtikuvien valmistuksen tuli olla 
nopeaa, kuvien kehitysaine huuhdeltiin vain 
huonosti. Tämä näkyy nyt kuvien huono
kuntoisuutena: pinta hilseilee pois ja  kuva- 
informaatio katoaa. Ainoa pelastuskeino on 
skannaus, mutta työ on hidasta, materiaalia 
paljon ja lisähenkilökunnan palkkaaminen 
tarpeen.

Savossa ilmestyneen Kansan Sanan ku
vissa kiinniteongelmaa on 1960-luvulla. 
Vuosilta 1962 -  93 kokoelmassa on 40 000 
kuvaa. Alkuvuosien kuvat skannattiin katta
vasti, jotta pelastettaisiin mahdollisimman 
monta kuvaa.

Hämeen Yhteistyön kuvista digitoitiin 
usein kysyttyjä työkuvia. Valtaosa HY:n ku
vista alkaa 1970-luvulta, mukana on kuvia 
mm. kenkä-ja tekstiilitehtailta, metalliteolli
suudesta sekä vaneri-, paperi- ja kartonkia- 
lalta.

Suomen Elintarviketyöläisten Liiton ku
vat (n. 24 000 kpl) siirrettiin Kansan Arkis
toon. Kuvia on 1950-luvulta alkaen, ja  ne 
ovat osin ilmestyneet Elintae-lehdessä. Ko
koelma kuvaa kattavasti ammattiliiton toi
mintaa: kuvia on niin kokouksista ja  työtais
teluista kuin työpaikoilta ja  kesäpäiviltä.

Kuvakokoelmat ovat kuvatietoa tarvitse
vien käytössä!

Pia Pursiainen

Helsingin Leipu- 
rityöntekijäin am
mattiyhdistyksen 
ryhmäkuva on 
harvoja Suomen 
Elintarviketyöläis
ten Liiton 1920- 
luvun kuvia.
Kuva: Kansan Ar
kisto.
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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.
Marx ja Venäjä. Aleksanteri-instituutti 

2006. 15 e
Taistojen tiellä -karaoke DVD. Työväen 

Musiikkitapahtuma ry 2006. 25 e
Elämää arkistossa. Kansan Arkisto 60 

vuotta. Yhteiskunnallinen arkistosäätiö 
2005. 5 e

Ilmaiseksi: Työväen bibliografiat 1-4 ja 
Osuustoiminta-kokoelmaluettelo 

Kirjastossa on divarihylly!

Työväen keskusmuseo Werstas:
Tuulasvaara - Kaleva, Tiina: 1930-luvun 

pula. 1992, 14 s. 0.84 euroa
Työväenkulttuurityöryhmän muistio. 

Työväen keskusmuseon julkaisuja 1994:1, 
52 s. 0.84 euroa

Jaskari, Ulla, Vanhala-Selin, Kristiina: 
Työväki esittää - lystinpitoa ja  aatteen pa
loa. Työväen keskusmuseon julkaisuja 
1995:1, 47 s. 2.52 euroa.

Ranskan suuri vallankumous. Työväen 
keskusmuseon julkaisuja 1997:1. Kielinä 
suomi/venäjä, 28 s. 0.17 euroa.

Koivisto, Tuomo: Ammatillista järjestö- 
yhteistyötä Tampereella 100 vuotta. 1998, 
28 s. 0.84 euroa.

Rissanen, Panu: 1917. Tavoitteena kan
sanvalta. Työväen keskusmuseon julkaisuja 
1998: 1, 24 s. 0.84 euroa.

Hyvää työtä - 110 vuotta työsuojelua 
Suomessa. Työväen keskusmuseon julkaisu
ja 1999:1, 46 s. 0.84 euroa.

Sukupolvien tarina - näyttelyjulkaisu.

Työväen keskusmuseon näyttelyjulkaisuja 
2002:1, 22 s. 1 euro.

Työväen pankista citypankiksi. Työväen 
keskusmuseon näyttelyjulkaisuja 2002:2, 1 
euro.

Julkaisuja myynnissä myös Työväen kes
kusmuseossa, Väinö Linnan aukio 8, 33210 
Tampere. Puh. (03) 2538 800, s-posti: 
info@tkm.fi, www.tkm.fi.

Muistitietokirjat:
Aatteet 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. Huhtanen, 
1985, 255 s. 10 euroa.

Lapuan laki vain kansanvalta? Toim. M. 
Hako, H. Huhtanen, 1981, 322 s. 10 euroa.

Yhteiskunnallinen Arkistosää
tiö:

Elämää arkistossa. 2005, 160 s. 5 euroa. 
Pirjo Kaihovaara, Anna-Maija Nirhamo: 

Kohti uutta aikaa, työväenperinteen keruu- 
opas. 1984, 92 s. 5 euroa.

60-luku. 60-luku seminaarin aineistot 
20.3.1993 ja 17.4.1993 pidetyistä seminaa
reista Kirjan talolla Helsingissä. 1994,60 s. 
5 euroa.

Työväen historian ja perinteen 
tutkimuksen seura:

Väki voimakas -sarja
Työ ja työttömyys. Toim. Raimo Parik

ka. Helsinki 1994, 368 s. 8,40 euroa
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Äänekäs kansa. Toim. Pauli Kettunen, 
Raimo Parikka ja  Anu Suoranta. Helsinki 
1996, 152 s. 8,45 euroa.

Talonpoikainen sosialisti. Santeri Mäke
lä poliittisena toimijana ja kirjailijana. 
Toim. Tauno Saarela. Helsinki 1997, 139 s. 
8,40 euroa.

Työväestö ja kansakunta. Toim. Raimo 
Parikka. Helsinki 1997, 281 s. 8,40 euroa.

Aave vai haave. Toim. Tauno Saarela, 
Joni Krekola, Raimo Parikka ja Anu Suo
ranta. Saarijärvi 1998, 364 s. 13,45 euroa.

Koti kaupungin laidalla. Työväestön 
asumisen pitkä linja. Toim. Elina Katainen, 
Anu Suoranta, Kari Teräs ja Johanna Vale- 
nius. Saarijärvi 1999, 204 s. 13,45 euroa.

Naurava työläinen - naurettava työläi
nen. Näkökulmia työväen huumoriin. Toim. 
Joni Krekola, Kirsti Salmi-Niklander ja Jo
hanna Valenius. Saarijärvi 2000, 220 s. 
13,45 euroa.

Ammattia oppimassa. Toim. Anu-Hanna 
Anttila ja  Anu Suoranta. Vantaa 2001, 289 
s. 15 euroa.

Työväki ja tunteet. Toim. Elina Katainen 
ja Pirkko Kotila. Saarijärvi 2002, 294 s. 20 
euroa. Työväen verkostot. Toim. Sakari 
Saaritsa & Kari Teräs. Vaasa 2003, 265 s. 
20 euroa.

Ruumiita ja mustelmia. Näkökulmia vä
kivallan historiaan. Toim. Ulla Aatsinki ja 
Johanna Valenius. Saarijärvi 2005, 217 s. 
20 euroa.

Työväestön rajat. Toim. Matti Hannikai
nen. Saarijärvi 2005, 216 s. 20 euroa.

Papers on Labour History
Arbetarklassen i samhällets vardag. 

Tredje nordiska arbetarkulturseminariet i 
Tammerfors, 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 frän den fjärde nordiska konferensen för 
historiska arbetslivsforskning, Helsingfors 
och Kiljava den 16-19 september 1993. 
Red. Pauli Kettunen och Tapio Rissanen. 
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, 
Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 
635 177 Faksi: (09) 635 017, s-posti: 
tiedekirja@tsv.fi

Lisätietoja seuran julkaisuista myös: 
www.helsinki.fi/jaij/thpts

Lenin-museo:
Kiuru, Sakari: Aatteen mies V.O. Veilah- 

ti arjen maailmassa. Helsinki 1998. 205 s. 
Sidottu l i e

Hyvönen, Antti: Kokemuksia maanalai
suuden tieltä. Tampere 1973. 160 s. Sid. 3 e 

Kivi, Jaakko: Yössä maan alla. Tampere 
1975. 158 s. Sid. 3 e

SKP:n asiakirjoja vuosilta 1944 - 48. 
Pori 1974. 206 s. Nid. 2,50e

Gramsci, Antonio: Työväenluokan yhte
näisyys. Moskova 1976. 343 s. Nid.3 e 

Dutt, R. Palme: Internationaali. Tampere 
1973. Sid. 454 s. 3 e

Henri, Ernst: Pikapiirtoja aikamme his
toriasta. Moskova 1979. 456 s. Sid. 3 e 

Kinnunen, Kaisa ja Minkkinen, Aimo: 
Suomi-Neuvostoliitto-Seuran historia. Jy
väskylä 1998. 509 s. Sid. 10 e

Kan, Aleksandr: Skandinavian maiden 
historia. Moskova 1983. 408 s. Sid. 3 e 

Kuusinen, O.W.: Asian periaatteellinen 
puoli. Helsinki 1981. 503 s. Sid. 5 e

Oittinen, Vesa (toim.): Marx ja Venäjä. 
Vaajakoski 2006. 208 s. Nid. 17 e

Seppo vaara, Juhani: Amurin työläismu
seokortteli. Saarijärvi 2000. Sid. 25 e 

Suuri valikoima Marxin, Engelsin ja Le
ninin sekä neuvostotutkijoiden teoksia edul
lisilla hinnoilla..
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Pakkahuoneenkatu 30 A 
90100 Oulu 
p. (08) 5626 900 
faksi (08) 5626 910

Tuemme myös tänä vuonna 
hyviä hankkeita.

- 9 4 -
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SKS 175 vuotta

V ERKKO KIRIfKA IIPPA  

w w w . f i n i .it  f i / k ir ja t

Panu Pulma 
S u l j e t u t  o v e t
Pohjoismaiden romanipolitiikka 1500-luvulta EU-aikaan. 
Nid. 26 €

Vuoden työväentutkimus
Kirsti Salmi-Niklander 
I t s e k a s v a t u s t a  ja  k a p in a a  
Tutkimus Karkkilan työläisnuorten kirjoittavasta 
keskusteluyhteisöstä 1910- ja  1920-luvuilla 
Nid. 32 €

Kunniamaininta
Saara Tuomaala
T y ö t ä t e k e v is t ä  k ä s is t ä  p u h t a ik s i  ja  k i r j o i t t a v i k s i  
Suomalaisen oppivelvollisuuskoulun ja  maalaislasten 
kohtaaminen 1921-1959  
Nid. 29 €

SKS:n Kirjatalo, M a ria n k a tu  3 , H e ls in k i,
A l e k s in  j a  M a r i a n k a d u n  k u l m a s s a  Tervetuloa! KIRJAT

SKS

JHL

Yhteiset palvelut, yksi liitto

www.jhl.fi
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Ihanteena
oikeudenmukainen
yhteiskunta

Sosialidemokratian päämääränä on vapauden, tasa- 
arvon ja solidaarisuuden oikeudenmukainen yhteiskunta.

Siinä jokainen toimii kykyjensä mukaan oman ja 
yhteisen hyvinvoinnin puolesta. Jokaisesta ihmisestä 
sekä ympäristöstä pidetään huolta.

Unelmat, tahto ja poliittinen toiminta muuttavat 
todellisuutta ihanteitamme kohti.

SDP Suom en
S o s ia lid e m o k ra a tt in e n
P u o lu e

Saariniemenkatu 6 • 00530 Helsinki • puh. (09) 478 988 • faksi (09) 712 WWW.sdp.fi

E R I L A I S I L L A  

A J A T U K S I L L A  

O  N  

A I N A  

J O T A I N  

Y H T E I S T Ä :

-. .UUTISPÄlVÄi

T I L A A  N U M E R O S T A  ( 0 9 )  701  0 5 0 0  

w w w .d e m a r i. f i

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

keskustan palvelut kävelymatkan etäisyydellä

P ii i is n i io in iL i i tu  $ .1  I  ' l \  - ( ) ( )>  H l H e ls in k i  

[>. VV A ! 1 f a x  /*>,V n iw ii l i .p a n s i tn n i i . l i  n v r z .p a its i to r -m .f i
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Aloita Akatemiassa, 
jatka korkeakoulussa

Humanistinen linja
Historia, k irja llisuus , kulttuurin ja taiteen tuntemus

Kansainvälinen linja
Euroopan uudet demokratiat ja kehitysmaatutkimus

Kasvatustieteen linja
Kasvatustiede ja muut käyttäytymistieteöiliset aineet

Kieli ia kulttuuri -linja (4 tai s kk)
Englanti, espanja, ranska, saksa ja venäjä

Psykologian linja
Psykologia ja tilastotiede

Teatteritoiminnan linja
Näytteleminen, ohjaus ja teattenn tuottaminen

Yhteiskuntatieteellinen linja
  Poliittinen historia, sosiologia ja valtio-oppi

Linjaopintoja 
Avoimen yliopiston ja 

amk-opintoja

TYÖVÄEN AKATEMIA
Vanha T u ru n t ie  14 K a u n ia in e n  
09 5 4 0 4 2 4 0  in fo@ akatem ia.org  
Asu viihtyisällä kampuksella
w w w .ak a tem ia .o rg

Työ ja kulttuuri antavat elämälle arvon 
- se on viestimme tuleville sukupolville.

LL)
>

<
CL
CO

I -
3

. 3

UP-UimSPALVELU OY 
Paasivuorenkatu 4 - 6 B 
PL 290 
00531 HELSINKI

Puh. (09)4780 8800 
Faksi (09) 4780 8840 
E-mail: up@up-uutispalvelu.fi

Sosialidemokratian aateperusta koko sen 
satavuotisen historian aikana on ollut tasa- 
arvossa, yhteisvastuussa ja kansanvallassa.

Ne ovat kestäviä arvoja, joiden varassa 
myös tulevaisuutta on hyvä rakentaa.

Käytämme äänestäjiltämme saamaamme 
valtakirjaa suomalaisen hyvinvointi- 
yhteiskunan parhaaksi.

Sosialidemokraattinen 
eduskuntaryhmä

http://sdp.eduskunta.fi
sd@eduskunta.fi
puh. (09) 4321
faksi (09) 432 3207
kansanedustajien sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@eduskunta.fi
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KANSAN 
SIVISTYSRAHASTO

Apurahoin tukea tärkeille työväenliikkeen hankkeille

Työväenliikkeen rahasto tukee apurahoja jakamalla kulttuuria, 
opiskelua ja yhteiskunnallista tutkimusta.
Vuoden 2006 apurahojen jaossa tuettiin mm. jäijestö- ja 
paikallishistoriankiijoitusta yli 40 000 eurolla.

KSR -muistamisen ammattilainen

Kitjekukka ja adressi on kaunis ja vaivaton tapa muistaa.
Soita meille teksti -me hoidamme viestisi perille.

Apurahatiedot sekä kirjekukka- ja adressivalikoima
on kokonaisuudessaan nähtävillä ja tilattavissa osoitteessa 
www.sivistysrahasto.com

HUOMINEN KASVAA TÄNÄÄN

Kansan Sivistysrahasto 
Puh. (09) 5868 530

Laatukirjat 
Ta m m e r-P a ino sta

Suomen Merimies-Unioni 
SM-U ry. w w w .ta m m e r-p a in o .f i

http://www.sivistysrahasto.com
http://www.tammer-paino.fi
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T E K N I I K K A  M U U T T U U .  T Y Ö N T E K O  PYSYY.

<£> Metalli
SIMJII Jl TEKIJÄ

Ohjeita kirjoittajille
Työväentutkimus-lehti ilmestyy vuosittain 
elo-syyskuun vaihteessa. Vuoden 2007 
Työväentutkimukseen tarjottavat kirjoitus- 
ehdotukset tulee olla Kirsti Lumialalla 
vuoden 2006 loppuun mennessä. Lehden 
toimituskunta päättää julkaistavista kirjoi
tuksista alkuvuodesta 2007 ja ottaa tämän 
jälkeen yhteyttä kirjoittajiin. Tervetuloa 
Työväentutkimuksen kirjoittajakuntaan!

Työväentutkimus on kerran vuodessa 
ilmestyvä uutta työväentutkimusta ja -kult
tuuria julkaiseva lehti. Lehti tarjoaa ulkai- 
sufoorumin työväentutkimuksen ja -kult
tuurin alalta kirjoittaville akateemisille 
tutkijoille, harrastajatutkijoille, opinnäy
tetöiden tekijöille ja muille kirjoittajille.

Työväentutkimuksen julkaisijatahot esit
täytyvät lehden takakannessa.

Työväentutkimukseen voi tarjota artik
keleita, opinnäytetöiden esittelyjä, kirja- 
arvosteluja, keskustelupuheenvuoroj a 
sekä muita lehden alaan liittyviä kirjoituk
sia ja kuvia. Lehti ei ennalta sitoudu jul
kaisemaan mitään tarjottua aineistoa, ei 
edes tilattua. Työväentutkimus ei pysty 
maksamaan kirjoituspalkkiota kirjoittajil
le, mutta artikkeleiden kirjoittajille toimi
tetaan kolme kappaletta kyseisen lehden 
numeroa, muille yksi kappale. Kun halu
at tarjota kirjoitusta Työväentutkimukseen, 
ota yhteys Kirsti Lumialaan
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JULKAISIJATAHOJEN YHTEYSTIEDOT
AMMATTIYHDISTYSARKISTO 
Hakaniemenranta 1, 3.krs, 00530 Helsinki 
PL 157, 00531 Helsinki 
p. (09) 772 1428, (09) 772 7429 
email: pekka.kalliokoski@sak.fi 
http://www.sak.fi/ay-arkisto/
Avoinna talvi ti-pe 9.00-15.30 
kesä ti-pe 8.30-15.00

KANSAN ARKISTO 
Vetehisenkuja 1, 00530 Helsinki 
p. (09) 753 6972 tutkijapalvelu 
p. (09) 731 86010 kuva-arkisto 
email: info@kansanarkisto.fi 
http://www.kansanarkisto.fi 
Avoinna ti-pe 9.00-16.00

TYÖVÄEN ARKISTO
Paasivuorenk. 5 B, 00530 Helsinki
p. (09) 7743 110
email: info@tyark.fi
http://www.tyark.fi
Avoinna ma, ke, pe 10.00-16.00
ti, to 10.00-19.00

TYÖVÄEN HISTORIAN JA PERIN
TEEN TUTKIMUKSEN SEURA RY 
siht. Oona llmolahti 
p. (09) 191 24143 
Historian laitos, PL 59 
00014 Helsingin yliopisto 
email: oona.ilmolahti@helsinki.fi 
http://www.helsinki.fi/jarj/thpts/

LENIN-MUSEO
Hämeenpuisto 28, 33200 Tampere 
p. (03) 2768 100 
email: Lenin@sci.fi 
http://www.lenin.fi
Avoinna ma-pe 9.00-18.00; la-su 11.00
16.00

TYÖVÄEN KESKUSMUSEO 
Väinö Linnan aukio 8, 33210 Tampere 
p. (03) 2538 800 
email: info@tkm.fi 
http://www.tkm.fi
Avoinna toimisto ma-pe 8.30-15.45; 
näyttelytilat ti-su 11.00-18.00

TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO 
Paasivuorenk. 5 B, 2.krs,
00530 Helsinki
p. (09) 766 429 (päivystys), 765 428, 
750 429, 7011 255 
email: perinne@tyovaenperinne.fi 
http://www.tyovaenperinne.fi 
Avoinna ti-pe 11.00 -17.00 
kesällä 10.00-15.00

TYÖVÄEN MUISTITIETOTOIMIKUNTA 
Paasivuorenk. 5 B, 00530 Helsinki 
p. (09) 7743 1170 
email: risto.reuna@tyark.fi 
avoinna ma-pe 10.00-16.00

TYÖVÄENPERINNE RY 
Paasivuorenk. 5 B, 00530 Helsinki 
p. (09) 750 429
e-mail: kirsti.lumiala@tyovaenperinne.fi 
http://www.tyovaenperinne.fi
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