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Työväenperinteen kantajat

Työväen Arkisto täytti vuonna 2004 viittä vaille 
sata vuotta. 95-vuotisjuhla vietettiin työn ja  se
minaarin merkeissä. Suomessa on ainutlaatuinen 
tilanne, että työväenhistoriaa on tallennettu näin 
pitkän aikaa. Arkiston historiaseminaarin aihe oli 
1950-luvun alun työväenliike. Kuulimme useita 
kiinnostavia alustuksia uusien tutkimusten ja  väi
töskirjojen pohjalta. Puheenvuorot on julkaistu 
tässä lehdessä.

Työväenperinteen vaalijoita on Suomessa 
useita tahoja. Muut työväen arkistot, oma Työvä
enliikkeen kirjastomme ja  Työväen keskusmuse
omme sekä useita paikallisia yhdistyksiä ja  insti
tuutioita. Yksityisten henkilöiden omat muistel
mat, omaan toimintaan tai tekemiseen liittyvät 
esineet tai asiakirjat ovat tärkeä osa työväenpe
rinnettä, jo ta arkistot ja  museot ottavat vastaan. 
On hienoa, että yhdistysten on mahdollista saada 
työväenperinteen tallentamistyöhön tukea myös 
valtiolta, sillä opetusministeriö myöntää vuosit

tain tähän tarkoitukseen pieniä apurahoja. Ilmoi
tus kulttuuriperinnemäärärahojen hausta on leh
dessä.

Työväenperinnelaitoksista nuorin, Työväen 
keskusmuseo, menetti tämän vuoden alussa auto- 
onnettomuudessa johtajansa Pontus Blomsterin. 
Hän oli suunnittelemassa ja  perustamassa museo
ta ja  sai sen juuri loistavaan alkuun Tampereella. 
Hänen poismenonsa oli suuri menetys suomalai
selle työväenperinteelle. Mutta museon elämä 
jatkuu. Toivotamme uuden johtajan Kalle Kallion 
tervetulleeksi työväenperinnetyöhön.

Kiitoksia kirjoittajille ja  lukijoille kuluneista 
vuosista. Päätoimittajuus siirtyy ensi vuonna uu
siin käsiin.

Marjaliisa Hentilä 
Päätoimittaja

Viiden euron vapaaehtoinen tukimaksu
ILM OITUS

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 2004 lehtemme tukemiseen osallistui sa
takunta tukijaa. Tukimaksulla varmistatte lehden 
ilmestymisen ensi vuonnakin.

Kiitokset yhteistyöstä!
TYÖVÄENTUTKIM US
Toim ituskunta
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Esa Lahtinen
Työväen Arkiston johtaja

Työväen Arkisto 95 vuotta
Työväen Arkisto juhli 95-vuotista taivaltaan his- 
toriaseminaarilla 8.10.2004, joka oli myös osa 
Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen histori- 
ankirjoitusprosessia. Puolueen historian kiijoitus 
on saatu uudelleen liikkeelle yli kymmenen vuo
den tauon jälkeen. Seminaarissa käsiteltävä ajan
jakso oli sen vuoksi tarkoin harkittu. Puolueen 
historian neljäs osa alkaa tästä samasta ajanjak
sosta eli 1940-luvun lopusta ja  1950-luvun alusta. 
Seminaarin alustajat olivat joko jo  julkaisseet tai 
julkaisemassa uutta tietoa kyseessä olevasta ajas
ta, poliittisesta historiasta yleensä ja  työväenliik
keestä erityisesti.

Työväen Arkisto perustettiin 95 vuotta sitten 
SDP:n Kotkan puoluekokouksessa vuonna 1909. 
Yhdessä muiden pohjoismaisten työväenarkisto
jen kanssa se on maailman vanhimpia ja  suurim
pia omalla alallaan. Työväen Arkisto on maamme 
vanhin kansanliikearkisto ja  vanhempi kuin esim. 
yksikään maakunta-arkisto.

Kun arkisto perustettiin, niin mallia otettiin 
tuttuun tapaan Ruotsista. Ruotsiin oli perustettu 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek jo  vuonna 
1902. Se on maailman vanhin edelleen toimiva 
työväenarkisto. Suomen sosialidemokraattinen 
puolue oli perustettu vuonna 1899, ja  puoluesih
teeri Yrjö Sirolan aikana oli puoluetoimistoon 
syntynyt jo  jonkinlainen arkistokin. Pääasiassa 
lehtileikkeitä ja  ennen muuta kirjoja, lehtiä ja  
pienpainatteita. Yrjö Sirolasta tuli myös Työväen 
Arkiston ensimmäinen arkistonhoitaja. Varsin 
pian hän kuitenkin pakeni velkojiaan Amerikkaan 
ja  uudeksi arkistonhoitajaksi tuli K.H. Wiik, jota 
voidaan pitää Työväen Arkiston varsinaisena pe
rustajana. Hän haki oppinsa Skandinaviasta ja  
Saksasta. Hänestäkin tuli myöhemmin SDP:n 
puoluesihteeri.

Alkuaikoina arkistoon kertyi pääosin painotu
otteita, joita tarvittiin arkisessa poliittisessa työs
sä. Vuoden 1918 jälkeen alkoi varsinainen arkis
toaineisto karttua, kun työväen järjestöjä lakkau
tettiin ja  asiakiijoja uhkasi hävittäminen. Valtio
valta takavarikoi osan järjestöjen asiakirjoista ja  
siksi niitä on Kansallisarkistossa ns. Vapausso

dan arkistossa. Kansalaissodan aikoihin työväen
liike oli toiminut Suomessa 25 vuotta. Toisaalta 
katkerat tapahtumat auttoivat työväestöä ymmär
tämään oman historiansa ja  perinteensä merkityk
sen.

Historia on täynnä omituisia sattumuksia. 
Vuosina 1923-1930 lakkautettiin lukuisia työvä- 
enjäijestöjä kommunistisina ja  poliisi takavarikoi 
järjestöjen asiakirjat. Suurin osa näistä asiakir
joista palautettiin kuitenkin Työväen Arkistoon jo  
1930-luvulla. Tämän vuoksi vanhimmat ammat
tiyhdistysliikkeen asiakirjat ovat säilyneet erin
omaisesti. Myös monen urheiluseuran vanhat 
asiakirjat ovat hyvin säilyneet. Ne on tosin siirret
ty Työväen Arkistosta Suomen urheiluarkistoon 
runsas vuosikymmen sitten. Työväenliikkeen vai
noajat ovat siten tehneet palveluksen tämän päi
vän tutkijoille keräämällä asiakirjoja talteen.

Sotien aikana arkistoja tuhoutui luonnollisesti 
erityisesti Karjalassa, mutta myös pommituksis
sa. Helsingissä tuhoutui erityisesti osuustoimin
taliikkeen aineistoa, ja  esim. Kotkassa työväenta
lo paloi pommitusten seurauksena. Kaiken kaik
kiaan voidaan kuitenkin todeta arkistojen selvin
neen hyvin sota-ajasta.

Työväen Arkistoa hallinnoitiin pitkään Sosia
lidemokraattisen puolueen puoluetoimiston kaut
ta, kunnes sotien jälkeen perustettiin Työväen Ar
kiston Säätiö. Taloudesta vastasi kuitenkin edel
leen puolue. Ammattiyhdistysliikkeen taloudelli
nen panostus oli pitkään lähes olematon. Työvä
en Arkisto sai 1950-luvun puolivälissä uudet tilat 
Paasivuorenkatu 5:stä, jolloin arkiston toiminta
mahdollisuudet paranivat olennaisesti. Loistavat 
tulevaisuudennäkymät onnistuttiin kuitenkin pi
laamaan SDP:n puolueriidassa. Arkisto oli jopa 
lyhyen ajan suljettuna 1950-luvun lopussa.

Työväen Arkiston Säätiön hallitus alkoi puu
hata R.H. Oittisen johdolla lakisääteistä valtion
apua yksityisluontoisille arkistoille jo  1960-lu- 
vun alkupuolella. Arkistonhoitaja Matti Niemisen 
aloitteellisuuden ansiosta ns. yksityisarkistolain 
valmistelu saatiin vihdoin alulle 1970-luvun alus
sa. Laki yksityisluontoisten arkistojen valtion
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Työväen Arkisto järjesti normaalin juhlavastaanoton sijaan juhlaseminaarin, jonka puhujista yksi oli 
Mikko Majander aiheenaan “Irti punamullasta” (artikkeli sivulla 17 tässä lehdessä). Kuvat: Jani 
Kaunismäki, Työväen Arkisto.

avusta hyväksyttiin vuonna 1974 ja  se astui voi
maan seuraavana vuonna. Tämän lain seurauksia 
ei voi liiaksi kiittää. Suomeen luotiin järjestelmä, 
joka on monin erilaisin vertailuin ehkä maailman 
paras. Lain piirissä on nykyään 12 arkistoa ja  se 
kattaa kansalaisyhteiskunnan kirjon lähes koko
naan.

Työväen Arkistolle yksityisarkistolain voi
maantulo takasi aivan uudenlaiset toimintaedel
lytykset. Arkistoa alettiin hoitaa nykyaikaisten 
arkistoperiaatteiden mukaisesti. Vaikka henkilös
töresursseja ei saatukaan tarpeeksi tarpeisiin näh
den, niin arkisto alkoi vähitellen muuttua epä
määräisestä varastosta tieteelliseksi laitokseksi.

Työväenperinteeseen ja  -kulttuuriin kohdistu
nut voimakas kiinnostus 1970-ja  1980-luvulla oli 
yleistä pohjoismaissa ja  Länsi-Euroopassa - mik
sei myös muualla maailmassa. Suomessa tämän 
taustan huomioon ottaen ja  valtionapulain rajalli
suuden vuoksi tehtiin 1980-luvulla useita merkit
täviä ratkaisuja. Tutkimukseen liittyvää harras
tusta edistämään perustettiin Työväen historian ja  
perinteen tutkimuksen seura. Organisaatiopuolel- 
la perustettiin Työväenperinne - Arbetartradition - 
niminen yhdistys, jonka ensisijaiset tavoitteet oli
vat Työväenliikkeen kirjaston ja  Työväen keskus
museon perustamiset. Tässä kehitysprosessissa 
Työväen Arkistolla oli keskeinen rooli. Sen jä l
keen Työväen Arkisto saattoi keskittyä perusteh
täväänsä eli arkistotoimintaan.

Jälkikäteen voidaan todeta, että organisaatio
muutokset koituivat suureksi onneksi koko työ-

väenperinnetyölle ja  Työväen Arkistolle. Tieto
tekniikka alkoi tulla arkistoon 1980-luvun jälki
puoliskolla ja  voidaan sanoa, että koko arkistotyö 
on läpikäynyt täydellisen mullistuksen viimeisen 
15 vuoden aikana. Tämä prosessi on edelleen 
vahvasti käynnissä. Emme olisi pysyneet kehi
tyksen mukana, jos meillä olisi varsinaisen työm
me ohessa ollut hoidettavana vielä sekä kirjasto 
että museopuoli. Kaikki nämä tahot tarvitsevat 
tänä päivänä omat osaajansa. Vaikka eri sektorei
den yhteistyö onkin tärkeätä, niin en usko, että 
olisimme Työväen Arkistona saaneet tähän työ
hön tarvittavat resurssit. Nyt meillä on hieno kir
jasto, hieno museo ja  hieno arkisto.

Työväen Arkistossa, niin kuin ei muissakaan 
arkistoissa ja  kulttuurilaitoksissa, koskaan ole 
riittävästi resursseja. En kuitenkaan halua ryhtyä 
valittamaan, sillä käytettävissä oleviin resurssei
hin nähden me olemme onnistuneet hyvin. Olem
me viime vuosina onnistuneet saamaan lisäre
sursseja taustayhteisöjemme ja  yhteistyökump
paneiden avulla ja  meistä on tullut myös siviili- 
palvelulaitos. Sen lisäksi olemme saaneet yli
opiston laitoksilta harjoittelijoita. Teemme yh
teistyötä vammais- ja  kuntoutusorganisaatioiden 
sekä työvoimaviranomaisten kanssa. Näillä kei
noin olemme saaneet aivan erinomaisia työnteki
jöitä paikkaamaan resurssipulaamme.

Työväen Arkistossa on tällä hetkellä arkisto
aineistoa runsaasti yli 5 hyllykilometriä, valtavat 
muistitietokokoelmat, n. 370 000 valokuvaa, ju 
listeita, äänitteitä, videoita. Valtaosa tästä aineis-
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TYÖVÄEN ARKISTO.
ARBETARRÖRELSENS ARKIV.

kerros 5 5:ts uän. 
Huone n:o 25. i Rummet n o 25. 

Auki  kello
. j t ,  “ £

mmm— !L______ M  -
r t s J U u i a t.

Alkuvuosina Työväen Arkisto oli 
avoinna vain lauantaisin pari tun
tia. Nykyään arkisto on avoinna 
yleisölle kaikkina arkipäivinä vä
hintään kello 10-16, ja  tiistaisin ja  
torstaisin jopa kello 19 asti. Työvä
en keskusmuseon kokoelmat.

tosta on saatu atk:lle ja  siten helposti tutkimuksen 
käyttöön. Taloudellisista asioista päättävien on 
kuitenkin hyvä muistaa, että arkistoluettelot ja  di
gitoivat aineistot eivät siirry sähköiseen muotoon 
ostamalla koneita ja  laitteita. Siihen tarvitaan ih
misiä ja  paljon työtä. Tutkijoille, erityisesti nuo
remmille tutkijoille haluaisin muistuttaa, että tut
kittavaa aineistoa on runsaasti internetin ulko
puolellakin. Vaikka Työväen Arkistossa arkistoti- 
laukset tehdäänkin nykyään suoraan asiakasko
neelta - näin ei tapahdu vielä missään muussa ar
kistossa Suomessa - niin aina kannattaa kysyä ja  
keskustella päivystäjän tai muun henkilökunnan 
kanssa tutkimusaiheesta ja  tarvittavasta lähdema
teriaalista, sillä paljon keskeistä aineistoa on vie
lä manuaalisissa luetteloissa tai kokonaan luette
loimatta.

Työväen Arkiston henkilökunta on aina ollut 
myös poikkeuksellisen hyvin koulutettua. Vii
meisen 20 vuoden aikana arkistossa on työsken
nellyt peräti kahdeksan henkilöä, jotka ovat väi
telleet tohtoriksi. Ongelmaksi on myös muodos
tunut se, miten pitää hyvin koulutettu henkilö
kunta palkkalistoilla, kun arkistoalan palkat eivät 
yllä edes keskivertopalkansaajan keskiansioon, 
puhumattakaan akateemisten työntekijöiden kes
kiansiosta.

Työväenliikkeen piirissä on aina osattu tehdä 
asiakirjat kunnolla. Usean arvostetun tutkijan 
mielestä Suomen Sosialidemokraattisen Puolu
een päättävien elinten pöytäkirjat ovat tämän päi
vän poliittisen historian parhaita lähteitä.

Työväen Arkisto on nyt viittä vaille satavuoti
as. Tästä alkaa loppuleiri 100-vuotisjuhliin. On
nistuneet juhlat edellyttävät paljon työtä ja  toi
mintaa, johon arkiston omat voimavarat eivät

välttämättä riitä. Sen vuoksi olemme harkinneet 
Työväen Arkiston ystävät -nimisen yhdistyksen 
perustamista, joka toisi arkistolle niin taloudelli
sia, mutta ennen muuta henkisiä lisäresursseja.

Arkistotyö on erittäin vaativaa ammattityötä. 
Me haluamme saada historiallisen lähdeaineiston 
tutkimuksen käyttöön mahdollisimman hyvin. 
Usein joudumm e tinkimään työn tasosta, jotta 
saisimme aineiston edes jollain tavalla tutkimuk
sen käyttöön. Siinä työssä ei aina tyylipisteitä jae
ta ja  se on henkilöstöllekin raskasta. Uskoisin, 
että tutkijoille on kuitenkin tärkeämpää, että he 
saavat käsiinsä jollain tavalla järjestetyn aineis
ton kuin ei aineistoa ollenkaan. Arkistotyönteki- 
jä t luovat edellytykset tutkijoille, jotka sitten 
työstävät lopputuloksen. Edellä olevaan viitaten 
haluaisinkin lopettaa puheenvuoroni vertaukselli- 
sesti lainaamalla Väinö Linnan Tuntemattomasta 
sotilaasta vänrikki Kariluotoa Petroskoita vallat
taessa: ”Niin pojat. Siinä se nyt on. Jääkäriprikaa- 
tin ja  ensimmäisen divisioonan joukot ovat mie
hittäneet kaupungin etelästä ja  lounaasta. Niin 
kävi, että me emme saaneet sitä tehdä. Mutta 
marssikoon sinne ensimmäisenä kuka tahansa, 
niin tosiasia on, että me sinne olemme tien au
kaisseet. Ja jos historia ei sitä myönnä, niin se 
valehtelee.”
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Jarkko Vesikansa
VTT, toimittaja

Aseveliyhteistyö käytäntönä ja 
optiona

Aseveliakseli ja kommunisminvastainen toiminta kylmän 
sodan Suomessa

Aseveliyhteistyön tausta oli sodissa. Erityisesti 
talvisota mursi vanhoja, vuonna 1918 muotoutu
neita jakolinjoja. Talvisodassa realisoitui se 
uhka, johon porvarillisen Suomen ydinjoukot 
olivat valmistautuneet 1920- ja  30-luvuilla. Tal
visodan myötä moni kommunismia sodan jä l
keen vastustanut porvari ja  sosiaalidemokraatti 
vakuuttui kommunismin vaarallisuudesta ja  ar
vaamattomuudesta. Talvisodan iskostama kom
munismi-kuva vaikuttikin hiljaa, mutta vahvasti 
sodanjälkeisiin poliittisiin oloihin ja  asetelmiin. 
Tämä korosti porvarien ja  sosiaalidemokraattien 
aseveliakselin merkitystä. Kehitystä edesauttoi 
se, että porvarillinen oikeisto omaksui eheyttä- 
vämmän suhtautumisen vasemmistoa kohtaan.

Konkreettisempaa perustaa kylmän sodan 
aikaiselle kommunisminvastaiselle toiminnalle 
loivat erityisesti asevelijärjestojen salaiset haa
rat SAT ja  VIA. Ne loivat verkostoja, joiden 
merkitys näkyi sodanjälkeisessä kommunismin
vastaisessa toiminnassa. Moskovan rauhan jä l
keen perustettu Suomen Aseveljien Työjärjestö 
(SAT) ja  jatkosodan sytyttyä toimintansa aloitta
nut Vapaus, Isänmaa, Aseveljeys -järjestö (VIA) 
keskittyivät kotirintaman mielialatyöhön har
joittaen salaista kommunisminvastaista toimin
taa julkisen aseveliliikkeen rinnalla. Monet por
varilliset kommunisminvastustajat, kuten Keijo 
Alho, Osmo Kupiainen, Kauko Leiponen, Veik
ko Loppi, L. Arvi P. Poijärvi ja  Jussi Saukkonen 
olivat mukana Suomen Aseveliliiton (SAL) ja / 
tai SAT-VIA:n toiminnassa. Näin he perehtyivät 
yhteistyössä sosiaalidemokraattien kanssa salai
seen kommunisminvastaiseen toimintaan ja  
mielialojen muokkaukseen.

Asevelitoiminta merkitsi yhteiskuntajär
jestykselle lojaalin työväenliikkeen panoksen

täysimääräistä hyödyntämistä ja  porvarillis-sosi- 
aalidemokraattisen kommunisminvastaisen orga
nisaation muodostamista. Näin vuodelta 1918 pe
riytynyt juopa kansallismielisten sosiaalidemo
kraattien ja  porvariston väliltä lakaistiin histori
aan. Sinipuna-akseli näki päivänvalon.

SAT-VIA:n johdon kokouksissa kohtasivat 
työväestön, työnantajien, virkavallan, politiikan ja  
puolustusvoimain vaikuttajat. Järjestöllä oli eri 
yhteiskuntaryhmiä kiinteyttävä vaikutus, vaikka 
SAT-VIA oli profiililtaan porvarillisempi kuin sitä 
ympäröivä myytti on antanut ymmärtää. Työväes
tö muodosti enemmän toiminnan kohteen kuin ak- 
tiivitoimijoiden joukon. Porvarillis-sosiaalidemo- 
kraattista kommunisminvastaista järjestöä ei SAT- 
VIA:n jälkeen enää syntynyt. Kun sota oli ohi, por
varit ja  sosiaalidemokraatit järjestäytyivät eri or
ganisaatioiden taakse, vaikka epävirallinen yhteis
toiminta kommunismin vastustamiseksi jatkuikin. 
Tämä kuvasti kuinka suomalainen jäijestökulttuu- 
ri koostui aina 1960-luvulle saakka kommunistis- 
kansandemokraattisesta, sosiaalidemokraattisesta, 
maalaisliittolais-keskustalaisesta ja  kokoomus- 
lais-konservatiivisesta lohkosta.

Puntilan piiri keskeisenä verkosto
na

Vaaran vuosina sosiaalidemokraatit olivat kes
keisessä osassa kamppailussa, jossa kommunis
teilta katkaistiin siivet. Taistelu oli kovaa ja  likais
ta. SDP puolusti kiivaasti enemmistöasemaansa 
ammattiyhdistysliikkeessä, ja  SAK:ssa sosiaalide
mokraatit turvasivat vallan väsymättömällä työ
paikkatoiminnalla.

Vaaran vuosina aseveliyhteistyö sai uusia
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muotoja. Aseveliakseli vaikutti varmaankin nä
kymättömästi luomalla yhdyssiteitä eri suuntauk
sia edustaneiden poliittisten vaikuttajien välille. 
Salaisempaa kommunisminvastaista toimintaa 
ajatellen kannattaa nostaa esiin pari ilmiötä. Sota- 
ajan propagandajohtajana tunnettu L. A. Puntila 
ryhtyi tiivistämään keväällä 1946 asevelipoliitik
kojen yhteistyötä. Taustalla vaikutti sotasyyllis
ten puolustuskamppailu. Sotasyyllisten puolusta
minen tiivisti muutenkin oikeiston ja  aseveliso- 
sialistien rivejä ja  loi pohjan vuosikymmeniä ja t
kuneelle Kekkos-vihalle.

Puntila neuvotteli eri puolueita edustaneiden 
poliitikkojen kanssa piirin perustamisesta. Ta
voitteena oli saada “poppooseen” edustajia kai
kista ei-kommunistisista puolueista. Ulkopuolel
le jätettiin ainoastaan hiljalleen muotoutunut 
Kekkosen lähipiiri eli myöhemmät K-linjalaiset, 
jotka kannattivat läheistä yhteistyötä Neuvosto
liiton kanssa ja  kommunistien vetämistä hallitus
vastuuseen. Maalaisliitosta Puntilan piiriin liittyi
vät maanviljelysneuvokset Juho Koivisto ja  E. 
M. Tarkkanen, jotka kuuluivat maalaisliiton oi
keistosiipeen. Sosiaalidemokraateista piiriin as-

SDP.n kunnallisvaalijuliste vuodelta 1947, joka  
liittyi sosialidemokraattien “taistelevaan sosia
lidemokratiaan” kommunisteja vastaan. Kuva: 
Petri Tanskanen, Työväen Arkisto.

tuivat Aleksi Aaltonen, Väinö Hakkila, Väinö 
Tanner sekä Tauno Suontausta. Kokoomuksesta 
toimintaan osallistui kansanedustaja Päiviö Hete
mäki ja  Edistyspuolueesta kansanedustaja Heikki 
Kannisto. Myös aiemmin RKP:tä edustanut Hjal
mar Procope kuului “poppooseen”. Poppoo piti 
yhteyttä myös keskeisiin asevelisosialisteihin, 
kuten Väinö Leskiseen, Penna Tervoon, Unto 
Varjoseen, Yrjö “Jahvetti” Kilpeläiseen ja  Aarre 
Simoseen.

Puntilan piiri kokoontui vaaran vuosina jopa 
viikottain, myöhemmin noin kerran kuussa. He
temäen mielestä piiri vaikutti merkittävästi ke
vään 1948 kommunistien (väitetyn) vallankaap
pauksen estämiseen, Fagerholmin sosiaalidemo
kraattisen vähemmistöhallituksen muodostami
seen kesän 1948 eduskuntavaalien jälkeen sekä 
hallituksen pystyssäpysymiseen. 1950-luvun al
kupuolella Puntilan piirin merkitys kulissien ta
kaisessa pelissä väheni. Piiri alkoi muistuttaa 
“hampaatonta paperitiikeriä”, jossa puitiin lep
poisasti kahvittelun ohessa päivänpoliittisia ky
symyksiä.

Sotasyyllisyysoikeudenkäynti viritti porva
reita muuhunkin kommunisminvastaiseen toi
mintaan. Puolustuskampanjaan kytkeytynyt ”Ka- 
gaali” -niminen organisaatio alkoi jarruttaa tiedo
tus- ja  aktivointitoiminnan avulla kommunismin 
leviämistä ja  käynnisti varotoimet miehityksen 
varalle. VIA:n piiristä Keijo Alhon johtamaan 
pieneen ryhmään tuli sosiaalidemokraatteihin lu
keutunut Aito Anto.

Anto oli tärkeä yhdysside porvariaktivistien 
ja  sosiaalidemokraattien välillä. Hän mm. vuo
datti piirille sosiaalidemokraattien saamia tietoja 
kommunistien toiminnasta. Keväällä 1947 Anto 
oli keskeisellä tavalla mukana SDP:n kuuluisassa 
“Jo riittää” -kampanjassa, ja  hän luovutti aktivis
teille ison kasan “Jo riittää” -tarroja, joilla SDP 
hyökkäsi kommunisteja vastaan. Viisikko l i i m a i l i  
tarroja innokkaasti pitkin kaupunkia. Keväällä 
1948 aktivistiryhmä sai Aito Antolta nähtäväk
seen kommunistien Helsinkiä koskeneen vallan
kaappaussuunnitelman. Se sisälsi yksityiskohtai
sen kartan valtausoperaatiosta, jonka oli tarkoitus 
kohdistua kolmeen strategisesti tärkeään kohtee
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seen. Ryhmä toimitti kartan aina presidentti J. K. 
Paasikivelle saakka.

Porvarit irtautuvat sosiaali
demokraattien vanavedestä

Vaaran vuosien jälkeen kommunisminvastai
nen taistelu hiipui, koska suuntataistelu oli rat
kennut. Poliittinen rauhantila oli kuitenkin kauka
na. Aseveliakselin merkitys näkyi 1950-luvun 
poliittisessa elämässä monin tavoin. Tuolloin 
profiiliaan nosti mm. Moraalisen uudelleenvarau- 
tumisen liike (Moral Re-Armament eli MRA), 
joka veti puolueensa porvareita sekä joitakin so
siaalidemokraatteja, jotka halusivat kamppailla 
kommunismin uhkaa vastaan. Eräänlaista kol
matta tietä kovan kapitalismin ja  kommunismin 
välillä kannattanut MRA alkoi vetää jyrkkää rajaa 
kommunismiin kylmän sodan hengessä. MRA:n 
suomalaisilla kannattajilla oli kommunisminvas
tainen ja  länsimyönteinen, usein anglofiilinen 
tausta. Liikkeen vankimmat kannattajat löytyivät 
talouselämän piiristä, mutta mukana oli myös so
siaalidemokraatteja, joten liike ylläpiti aseveliyh- 
teistyön henkeä.

Pyrkimystä aseveliyhteistyön jatkamiseen 
MRA:n puitteissa kuvasi puhe, jonka Kone Oy:n 
sosiaalipäällikkö Osmo Vesikansa piti touko
kuussa 1950 sosiaalidemokraattien iskujoukolle. 
Hän suositteli SDP:lle, ettei sen tullut "ideologi
sen taistelun aikakaudella” palata marxilaisuu
teen, koska se tarkoittaisi "sulautumista kommu
nismiin”. Vesikansa ehdotti, että SDP kävisi kom
munismia vastaan "uudella, suuremmalla ideolo
gialla”. Hän kuvasi MRA:ta "maailman työläis
ten kaipaamaksi ja  koko ihmiskunnan kipeästi 
tarvitsemaksi demokratiaa inspiroivaksi ideologi
aksi” , jonka avulla suomalaiset saattoivat "sel
viytyä voittajina ideologisessa sodankäynnissä ja  
luoda maailman, josta voidaan puhua suuren sosi
alidemokraatti P. A. Hanssonin tavoin kansanko
tina”. Kansankodin eli hyvinvointivaltion idea 
oli siis tuolloin iskostunut myös porvarien mie
liin. Syynä oli epäilemättä kommunismin uhka.

Porvarit eivät 1950-luvun koittaessa halun
neet kuitenkaan enää vain osallistua sosiaalide
mokraattien käymän kommunisminvastaisen 
taistelun tukemiseen. Porvarit pyrkivät nosta
maan jälleen profiiliaan -  myös kommunismin 
patoamisessa, olihan aktivistien joukossa monia 
jo  Akateemisessa Karjala-Seurassa toimineita, 
joiden antikommunismi oli vanhaa perua. Suo
men sisäpoliittista asetelmaa leimasi tuolloin

1940-luvun lopun rintamajaon höllentyniinen. 
Sosiaalidemokraatit taistelivat kahdella, jopa kol
mella rintamalla. Kekkosen ensimmäisen halli
tuksen perintönä vuoden 1951 eduskuntavaaleis
sa uudeksi rintamalinjaksi oli kohoamassa porva
rien ja  sosialistien vastakohtaisuus. Tämä koetteli 
aseveliakselin lujuutta.

Oikeiston piirissä alettiin kyseenlaistaa 
SDP:n yksinoikeutta vaaran vuosien saavutuksil
la ylpeilemiseen. Kokoomuksessa laadittiin edus
kunnan pöytäkirjojen pohjalta lentolehtinen ni
meltä Kuka on taistellut kommunismia vastaan ?, 
jossa korostettiin kokoomuksen ansioita vaaran 
vuosien kommunisminvastaisessa taistelussa. 
Kokoomuksessa asennoiduttiin kriittisesti sosi
aalidemokraatteihin, jotka "löivät rintoihinsa” ja  
väittivät "porvarien vapisseen heidän selkänsä ta
kana, kun he yksin etulinjassa iskivät kommunis
mia vastaan” . Kokoomus tähdensi taistelleensa 
eduskunnassa "kärkijoukkona” kommunismia 
vastaan. Pahemmin kuin SDP:ta arvosteltiin kui
tenkin Urho Kekkosta, jo ta syytettiin veljeilystä 
kommunistien kanssa. Kokoomus piti tätä "vie
raana ja  käsittämättömänä” ja  muistutti "kommu
nistien valtakauden” kokemuksista.

1950-luvun alussa Kekkosen vastustaminen 
merkitsi monille porvareille ja  oikeistolaisille lä
hes samaa kuin kommunismin vastustaminen -  
tai ainakin sen katsottiin palvelevan samaa pää
määrää, Neuvostoliiton ja  kommunistien vaiku
tusvallasta irtautumista. Samanlaisia epäilyksiä 
esiintyi SDP:n piirissä. Näin Kekkosesta tuli 
1940- ja  1950-lukujen vaihteessa sosiaalidemo
kraattien ja  oikeistolaisten aseveliaktiivien pää- 
vastustaja kommunistien sijaan. Tämä luonnolli
sesti ylläpiti osaltaan aseveliakselia yhtenä poliit
tisen liittoutumisen mahdollisuutena. Aseveliak
selin edustajilla oli edelleen yhteisiä vihollisia.

Sitä kuinka eräät porvariaktiivit suhtautuivat 
edelleen sosiaalidemokraatteihin lämpimämmin 
kuin kekkoslaisiin kuvaa katkelma SYT-säätiön 
perustamiseen osallistuneen Keijo Alhon julkai
semattomista muistelmista. Hän kirjoitti vuoden 
1951 eduskuntavaalien jälkeen seuraavasti: 
“Kommunistien saamat viisi lisäedustajaa su
mensivat iloamme hyvästä kokonaistuloksesta. 
Samoin meille oli ikävä yllätys kokoomuksen 
kärsimä tappio. Saimme kuitenkin lohdutuksek- 
semme todeta, että ns. valtakunnallinen rintama, 
johon sisällytimme myös osan maalaisliittoa, sa
maten kuin tietenkin demarit, yhä oli eduskunnan 
ylivoimaisesti vahvin ryhmittymä.”
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Sosiaalidemokraattien ja SYT:n 
yhteydet

Kommunistien menestyminen vuoden 1951 
eduskuntavaaleissa vauhditti valmisteluja, joilla 
pyrittiin tehostamaan kommunisminvastaista toi
mintaa. Suomalaisen Yhteiskunnan Tuki -säätiön 
perustamista käsitelleessä muistiossa todettiin, 
että ”viime vaalien jälkeen laaditut tilastot ja  nii
den pohjalla piirretty kartta osoittavat, ettei kom
munismi ole taantumassa vaan, että se on jatka- 
vasti lisäämässä kannatustaan”.

Aseveliyhteistyötä ajatellen talouselämän tu
kemaan säätiöön liittyi ristiriitaisia piirteitä. Toi
saalta säätiö pyrki lujittamaan porvarien ja  sosi
aalidemokraattien yhteistyötä. Toisaalta kommu
nisminvastaisessa taistelussa haluttiin SYT:n 
avulla siirtyä SDP-vetoisesta toiminnasta “porva
rillisille linjoille”. Porvarillisten puolueiden ja  
lehdistön puutteeksi laskettiin hajanaisuus, suun- 
nittelemattomuus ja  keskinäinen nahistelu. Il
massa oli paitsi asevelihenkeä myös valkoisen 
Suomen henkeä.

Suomalaisen Yhteiskunnan Tukea pystyttäes
sä sosiaalidemokraatit pyrittiin kuitenkin pitä
mään hankkeessa mukana. Sosiaalidemokraattien 
merkitystä korosti mm. entinen ulkoministeri 
Hjalmar Procope . Hänen mielestään toiminta piti 
käynnistää yhteistyössä sosiaalidemokraattien ja  
ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Procope piti 
välttämättömänä, että järjestön “esikuntaan” saa
taisiin sosiaalidemokraattien edustaja.

Säätiön perustamisvalmisteluihin osallistui- 
kin sosiaalidemokraatteja. Järjestön sääntöjä ryh
tyi laatimaan sosiaalidemokraattinen oikeus
tieteen tohtori Tauno Suontausta. Hankkeessa oli
vat mukana myös Väinöt Tanner ja  Leskinen. 
Vaikka SYT:n perustajat olivat yhteydessä SDP:n 
johtoon, säätiö oli hengeltään porvarillinen. Tätä 
kuvaa toukokuussa 1952 laadittu muistio, jossa 
kiinnitettiin huomiota eduskunnan porvarillisen 
enemmistön menettämisen vaaraan. Jos eduskun
ta muuttuisi vasemmistoenemmistöiseksi, “sosi- 
aalidemokraattimme joutuvat suhteessaan kom
munisteihin kestämättömään asemaan” . Porvaril
linen enemmistö takasi muistion mukaan sen, että 
“sosiaalidemokraattimme voivat käydä varsin va
paasti taistelua työväestömme sielusta kommu
nistien kanssa”. Näin porvarillisen enemmistön 
menettäminen “merkitsisi nykyoloissa kiistatto
masti kansandemokratiaan johtavan tien avautu
mista Suomelle”.

Länsivallat seurasivat mielenkiinnolla sääti
ön perustamisvalmisteluja. Brittien mielestä pää

vastuu kommunismin patoamisesta oli sosiaali
demokraattien harteilla, joten heitä kiinnosti eri
tyisesti sosiaalidemokraattien osallistuminen 
säätiön toimintaan. Väinö Leskinen ja  Aito Anto 
pitivätkin britit ajan tasalla. Anto näytti jo  maa
liskuussa 1952 briteille SYT:n perustamista kos
kevia papereita ja  mainitsi, että mukana olivat 
mm. Johannes Virolainen, Päiviö Hetemäki ja 
Lauri Hyvämäki. Raportoidessaan toukokuun 
puolivälissä 1952 Lontooseen suurlähettiläs An
drew Noble kertoi, että sosiaalidemokraatit olivat 
osallistumassa säätiön toimintaan. Säätiön johto
elimeen tulisi kolme jäsentä SDPistä, maalaislii
tosta ja  kokoomuksesta, kaksi RKP:stä ja  yksi 
kansanpuolueesta.

SDP:n puoluesihteerin Väinö Leskisen kans
sa käydyissä neuvotteluissa SYT:n aktiivit pyrki
vät selvittämään sosiaalidemokraattien kannan 
säätiön perustamiseen. Leskinen suhtautui 
myönteisesti hankkeeseen. Hän lupasi SDP:n va
rauksettoman tuen ja  avun S YT: lie, mutta torjui 
ajatuksen sosiaalidemokraattien edustautumises- 
ta sen hallituksessa tai valtuuskunnassa. Leski
nen ei halunnut tarjota kommunisteille täkyä, jo 
hon vetoamalla he voisivat käydä SDP:n kimp
puun syyttäen sosiaalidemokraatteja yhteistyöstä 
porvarien kanssa. Britannian edustajat raportoi
vat Leskisen ilmoittaneen, etteivät sosiaalidemo
kraatit osallistuisi säätiön toimintaan virallisesti, 
vaikka Leskinen “tiesikin kaiken” säätiöstä.

Säätiön näkyville paikoille nousi niin ko
koomuksen, maalaisliiton, Suomen kansanpuo
lueen kuin RKP:n jäseniä. Yhteyksiä sosiaalide- 
mokraattein kuitenkin ylläpidettiin. Tämä liittyi 
etenkin kommunisminvastaiseen tiedustelutoi
mintaan, jossa sosiaalidemokraateilla oli kehitty
nein verkosto.

SDP:n järjestösihteerinä toiminut Puskala oli 
aloittanut kommunisteihin kohdistuneen vakoi
lutoiminnan jo  1940-luvulla, ensin SAT-VIA:ssa 
ja  sitten SDP:ssa. Porvaritkin kytkeytyivät jo  var
hain mukaan toimintaan -  luultavasti myös ra
hoittajina. Tietojen vaihtoa tapahtui molempiin 
suuntiin. Tämän voi päätellä SYT:n toiminnan
johtajan Osmo Kupiaisen Veikko Puskalalle 
maaliskuussa 1953 lähettämästä kirjeestä, jonka 
mukana hän toimitti tälle S YT: n tekemät tutki
mukset SKDL:n kannatuksen syistä. Heinäkuus
sa 1954 säätiö sai taas kopion SDP:n tiedustelun 
muistosta, joka koski SKP:n valvontajaoston va
koilutoimintaa, jo ta harjoitettiin "ruplakommu- 
nisteihin” tukeutuen.

Myöhemmin Puskalan ja  S YT:n yhteydet ke
hittyivät vielä kiinteämmiksi. Puskala erkaantui 
sosiaalidemokraattien hajaannuksen yhteydessä
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SDP:stä ja  ajautui skogilaisten puolelle. Kun hän 
hieman myöhemmin irtaantui 1950-luvun lopulla 
skogilaisista, hänen verkostonsa muuttui vähitel
len eräänlaiseksi SYT:n yhteistyökoneistoksi. 
Säätiön lisäksi Puskalalla oli yhteyksiä Supoon, 
Kekkoseen ja  armeijan tiedusteluun. Puskalan 
hankkimat tiedot kulkivat kuitenkin ainakin osit
tain SYT:n kautta Supolle.

SYT toimitti Puskalalta saatuja tietoja raport
teina “luottamuksellisille” tahoille, mm. tasaval
lan presidentille, suojelupoliisille, isänmaallisik
si katsotuille poliitikoille sekä työmarkki- 
najohtajille. Esimerkiksi eräät johtavat sosiaali
demokraatit saivat Puskalan raportteja nimen
omaan säätiön kautta. Tämäkin kuvasi osaltaan 
aseveliakselin merkitystä.

Kulissien takaisia presidentti- 
kuvioita ja apurahoja

Porvarit mielsivät aseveliakselin 1950-luvul- 
la yhteiskunnalliseksi voimavaraksi, mutta myös 
uhkaksi omalle asemalleen. Etenkin 1950-luvun 
alussa SDP:n pelättiin voittaneen asevelijuntan 
ansiosta kannattajikseen porvareita, kun puoluei
den väliset eroavuudet olivat hämärtyneet. Esi
merkiksi vaaliaktivointiin osallistuneet porvari- 
vaikuttajat yrittivät korostaa aatteellisia eroja 
muistuttamalla, että sosiaalidemokraatit edusta
vat “eräissä peruskysymyksissä porvarilliselle 
näkemykselle täysin vastakkaista suuntaa” . Por
vareille muistutettiin myös, että SDP:n päämäärä
nä oli “sosialistisen Suomen rakentaminen” .

Sosiaalidemokraattien mielestä “ryhtiliik
keen” nousu liittyi porvarien pyrkimykseen ko
hota sodan päättymisen aiheuttamasta kuopasta. 
Pelko valtiovallan roolin lisääntymisestä talous
elämässä sai SDP:n mukaan porvarit taistele
maan “sosialismin peikkoa vastaan” . Tämä oli 
varmasti pitkälti totta. Porvaririntamalle ilkeiltiin 
myös korostamalla SDP:n roolia kommunistival- 
lankaappauksen torjumisessa.

Vuoden 1954 eduskuntavaalit merkitsivät 
erästä taitekohtaa kamppailussa Suomen hallitse
misesta. Tällä oli vaikutusta myös aseveliakselia 
ajatellen. Jos maalaisliitto ja  kommunistit olisivat 
hävinneet vaalit, Sakari Tuomioja olisi todennä
köisesti jatkanut pääministerinä ja  maahan olisi 
syntynyt SDP:n ja  porvaripuolueiden koalitiohal
litus. Tuomioja olisi ollut tällöin luonteva Paasi
kiven seuraajaehdokas.

Vaalien jälkeen Kekkoseen alettiin suhtautua 
yhä suurempana mahdollisuutena -  ja  tietenkin

myös uhkana. SYT:n johto halusi kuitenkin pitää 
suhteet Kekkoseen säädyllisessä kunnossa. Kupi
ainen oli vaikuttanut jo  syksyllä 1953 siihen, että 
Karjalainen valittiin säätiön tiedotusjaostoon. 
Muutenkin kättä ojennettiin poikkeuksellisen 
vilkkaasti maalaisliiton suuntaan.

Aseveliyhteistyön henkeä yritettiin samanai
kaisesti ylläpitää kulissien takaisissa kuvioissa, 
jossa Kekkoselle etsittiin sopivaa vastaehdokasta. 
Keijo Alho oli varmistunut Puntilan piirissä jo  
vuonna 1953 käydyssä keskustelussa, ettei Kek
konen kelvannut sen jäsenille Paasikiven seuraa
jaksi. Näin käynnistyi operaatio mitat täyttävän 
vastaehdokkaan löytämiseksi ja  syntyi Kerho 
56:ksi ristitty ryhmä. Kyse oli samantyyppisestä 
hankkeesta, joka toteutui sittemmin Honka-liitos
sa.

Kerho 56:n, jonka lempinimenä oli Kerho Uk
konen, lisäksi Kekkosen valinnan estämistä val
misteltiin eräissä muissakin ryhmissä, joihin kuu
lui porvareita ja  sosiaalidemokraatteja. Erääseen 
poppooseen kuuluivat Matti Virkkusen ja  Keijo 
Alhon lisäksi sosiaalidemokraattien Väinö Leski
nen ja  Aarre Simonen sekä taustalla Väinö Tanner. 
Näistä hankkeista ei lopulta tullut mitään, mutta 
ne osoittavat, kuinka monet vaikuttajat laskivat 
toivonsa aseveliakselin varaan.

Säätiön 1950-luvun toiminnasta löytyy paljon 
muitakin merkkejä aseveliyhteistyön hyödyntämi
sestä. Esimerkiksi säätiön tutkimustoiminta pol
kaistiin liikkeelle Lauri Hyvämäen ja  Aito Anton 
johdolla. SKDL:n kannatusta selvittäneiden tutki
musten pohjalta käynnistettiin myös “laboratorio- 
kokeilu” Karkkilassa. Sillä pyrittiin vähentämään 
kommunistien vaikutusvaltaa Högforsin tehtailla. 
Kun tilanteesta neuvoteltiin tehtaan johdon kans
sa, neuvonpidossa päädyttiin siihen, että tehtaan 
olisi kehitettävä henkilöstöpolitiikkaansa, pe
rustettava tehdaslehti, selvitettävä työosastojen 
voimasuhteet sekä yritettävä saada muilta paik
kakunnilta enemmän sosiaalidemokraattisia työ
läisiä.

Säätiö jakoi 1950-luvulla myös apurahoja, 
joista osansa saivat sosiaalidemokraatit. Filosofi
an lisensiaatti Mauno Koivisto sai vuonna 1954 
100.000 markan eli 2600 euron apurahan. Hänen 
tukemistaan perusteltiin sillä, että Koiviston tutki
musaihe “Työsuhteet Turun satamassa” oli tärkeä 
SYT:n kannalta. Lisäksi perusteluissa kiiteltiin 
nuorta sosiaalidemokraattia siitä, että hän “on 
osoittanut poikkeuksellista lahjakkuutta opiskele
malla lyhyessä ajassa ruumiillisen työn tekijästä 
filosofian lisensiaatiksi” .

Koiviston apurahaan vaikuttivat luonnollisesti
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myös poliittiset syyt. SYT:n piirissä varmaankin 
tunnettiin Koiviston ansiot vaaran vuosien kom
munisminvastaisessa taistelussa Turun satamas
sa. "Suomen rikkuriksi no 1” kommunistien 
haukkuma Koivisto oli välillä ollut työnantajien
kin palkkalistoilla ja  laatinut myös heille tilanne- 
raportteja, jotka koskivat kommunistien aikeita. 
Koivisto markkinoikin Turun sataman sosiaalisia 
suhteita käsitellyttä tutkimustaan konkreettisilla 
hyödyillä, jotka kiinnostivat edelleen SYT:n pii
rissä toimineita.

SYT:n apurahoja arvostelivat etenkin kom
munistit. Esimerkiksi Vapaan Sanan pakinoitsija 
Utelias arveli, että asevelisosialisti Yrjö “Jahvet- 
ti” Kilpeläinen oli saanut 200.000 markan (5200 
euron) apurahan, koska oli “siksi pönäkästi tuke
nut tätä vuorineuvoskapitalistien yhteiskuntaa”. 
Palkitseminen liittyi lähinnä haluun ylläpitää 
SDP:n kykyä padota kommunisteja, mutta tämä 
oli tietenkin yhteydessä myös yhteiskuntajärjes
telmän puolustamiseen.

Aseveliakseli säilyy optiona
1960-luvulla aseveliakseli oli SYT:n näkö

kulmasta tarkasteltuna heikoimmillaan. Kaikkial
la näin ei ollut, esimerkiksi aseveliakselista tun
netun Tampereen kunnallispolitiikassa 1960-luku 
edusti akselin kultakautta. SYT:n oli vaikea löy
tää yhteisiä projekteja sosiaalidemokraattien 
kanssa. Edes Honka-liitto, joka muuten symboli
soi edelleen jatkunutta sinipunayhteistyötä, ei he
rättänyt kovin suurta vastakaikua SYT:ssä. SYT 
teki selvän pesäeron Honkaan. Kekkoseen yhte
yksiä pitänyt vuorineuvos R. Erik Serlachius tote
si SYT:n valtuuskunnalle, että “säätiömme on 
syrjässä presidentinvaaleihin liittyvästä vaalitoi- 
minnasta” . Tätä Serlachius perusteli sillä, että 
“eihän nimittäin ole mahdollista, että presidentik
si voitaisiin valita kommunisti” .

Jonkinlaisena aseveliaktivismin jälkisoittona 
voi pitää kesällä 1962 järjestettyjen kansainvälis
ten nuorisofestivaalien vastustamista. Kyseessä 
oli Neuvostoliiton tukema suurtapahtuma, jonka 
vastustaminen synnytti yhteistoimintaa SDP:n ja  
kokoomuksen nuorten, työnantajien, ylioppilas- 
järjestöjen ja  SYT:n välille.

Nuorisofestivaalien jälkeen asennemurros 
voimistui ja  aseveliakselia ylläpitänyt antikom
munismi heikkeni. SDP alkoi myös tähyillä 
SYT:n kauhuksi uusin silmin SKDL:n suuntaan 
SDP:n ja  SKP:n suhteisiin vaikutti keskeisellä ta
valla sosiaalidemokraattien johdon uusiutumi

nen. Kesällä 1963 SDP:n puheenjohtajaksi valit
tiin Rafael Paasio ja  samalla Leskinen jätettiin 
puoluetoimikunnan ulkopuolelle. Tämä ei silti 
merkinnyt esteiden poistumista sen enempää so
siaalidemokraattien puoluesovinnon kuin kom- 
munistiyhteistyön tieltä. Paasio oli vanha anti
kommunisti, joka suhtautui epäillen kommunis
teihin, vaikka asettuikin lopulta kannattamaan 
kolmen suuren eli SDP:n, maalaisliiton ja  
SKDL:n hallitusta. Vielä jyrkem pää vastustusta 
ilmeni SDP: n oikealla laidalla.

SKP:n hajaannus ja  vasemmistoyhteistyön 
näköalat vaikuttivat SYT:n vaalisuunnitelmiin. 
Kunnallisvaaleja edeltävästä toiminnasta valmis
tui keväällä 1963 muistio, jonka mukaan pääpai
no olisi laitettava sosiaalidemokraattien työpaik- 
katyön tukemiseen. Suurimmat odotukset piilivät 
siinä, että SKP:n “epävakaisuus” heijastuisi laa
jemmin SKDL:n kenttään. Suunnitelman mu
kaan toiminnasta vastaisivat SDP:n kunnallis- ja  
aluejärjestöt ja  kohteina olisivat Kemi, Oulu, Hä
meenlinna, Kajaani, Joensuu ja  mahdollisesti 
Hyvinkää ja  Turku. Listalla oli kokouksia, juhlia, 
valistustilaisuuksia sekä tiedotustoimintaa työ
paikoilla ja  asuinalueilla.

Eduskuntavaaleissa 1966 suurvoittajaksi 
nousi SDP. Kolmannen kerran yksikamarisen 
eduskunnan historiassa valtiopäiville tuli vasem- 
mistoenemmistö. Sosialistisen yhteiskuntapoli
tiikan etenemiseen liitettiin pelkokuva itsenäi
syyden heikkenemisestä suhteessa Neuvostoliit
toon. Sodan jälkeen porvarit olivat mieltäneen 
sosiaalidemokraatit pitkälti liittolaisiksi yhteis
kuntajärjestelmän säilyttämiseksi käydyssä tais
telussa. Kun ammattiyhdistysliike eheytyi, mo
lemmat suuret vasemmistopuolueet nousivat sa
maan hallitukseen ja  vasemmistolaistumisten- 
denssit voimistuivat SDP:ssä, hälytyskellot al
koivat soida. SKP:n häviötä pidettiin SYT:n pii
rissä “hyvin myönteisenä”, mutta eduskunnan 
“vasenkätisyyttä” "suurena vaarana” . “Tilanne 
pakottaa SDP:n tekemään sellaista, mitä se ei 
muuten tekisi”, joten edessä siinsi “painajainen 
koko vaalikaudeksi”, SYT:ssä arveltiin.

1960-luvun lopulla sosiaalidemokratia vai
kutti kääntyvän pelottaville, aiempaa vasemmis- 
tolaisemmille ja  ennakoimattomammille urille. 
Vielä puoluehajaannuksen päätyttyä SDP:n opis
kelijaliitto oli sitoutunut tiukasti leskiläiseen lin
jaan, joten liikkeen suunta vaikutti kääntyvän no
peasti. SYT:ssä karsastettiin etenkin uusmarxi- 
laisia virtauksia, joiden voimasta tihkui varoitta
via tietoja. Radikaalit pälkäneläiset vaikuttivat 
olevan aivan toista maata kuin luotettaviksi
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K ansainvälisten nuoriso festi
vaalien vastustam inen synnytti 
yhteistoim intaa SD P.n  ja  ko 
koom uksen nuorten, työnantaji
en, ylioppilasjärjestöjen ja  
SYT:n välille. M aailm an nuori
son ja  ylioppilaiden VIII rau
han ja  ystävyyden festivaa lin  
avajaiskulkueen osanottajia  
H elsingissä 31.7.1962. K uvaa
ja  Yrjö Lintunen. K ansan A r
kisto. Sosialidem okraattisen  
N uorison K eskusliiton käytössä  
olleita “M e em me osallistu - 
We do no t participate  ” kylttejä. 
Työväen keskusm useon koko
elmat.

kum ppaneiksi koetut asevelisosialistit. K ehityk
sen pelättiin suistavan koko valtakunnan yhä kal- 
tevam m alle pinnalle.

1970-luvun m yötä aseveliakselin puitteissa 
harjoitettu  äärivasem m iston vastustam inen vah
vistui jälleen. Työnantajaporvaristo ja  sosiaalide
m okraattien johto  löysivät toisensa mm. Puskalan 
tiedustelun kautta. 1970-luvun alussa työnantajat 
epäröivät, kannattiko Puskalan toim innan raho it
tam ista jatkaa. Ennen lopullisia ratkaisuja työn
antajien joh ta ja t halusivat kuunnella sosiaalide
m okraattien käsityksen asiasta. Kalevi Sorsa ker
toi tuolloin luottavansa raportteihin ja  kannatti 
hänen rahoittam isensa jatkam ista. T äm ä vaikutti 
työnantajien näkem yksiin, ja  Puskalalle annettiin 
jatkoaika. Näin raporttien välittäm istä jatkettiin  
1980-luvun alkupuolelle saakka.

1970-luvun alussa vanhaa aseveliakselia y ri
tettiin  m uutenkin palauttaa kunniaan. Työnantajat 
ja  sosiaalidem okraattiset am m attiyhdistysjohta
ja t om aksuivat salaisen neuvottelukulttuurin, jo n 
ka avulla kom m unistit syrjäytettiin ratkaisevista 
työm arkkinaneuvotteluista. STK :ssa alettiin pu 
hua "dem ariovesta” , jonka kautta sosiaalidem o
kraatit astelivat salaisiin neuvotteluihin, jo issa  
sovittiin  työm arkkinaratkaisujen perusteista. So
siaalidem okraattien enem m istöasem an varm ista
m iseksi STK  tuki heitä m yös rahallisesti. N äin

raha ja  tiedustelu yhdistivät sosiaalidem okraatte
ja  ja  työnantajia aina 1970-luvulle saakka.

1970-luvun tapahtum at kuvaavat, kuinka ase
veliakseli säilyi läpi kylm än sodan yhtenä yhteis
työn m uotona ja  vaihtoehtona. Sen m erkitys vaih- 
teli poliittisten suhdanteiden m ukaisesti, m utta 
sen perintöön oli m ahdollista turvautua. A seveli
akseli oli kuitenkin usein vain optio, ei kehitystä 
pyörittänyt akseli.

Työväen Arkiston 95-vuotisjuhlasem inaarissa  
“Työväenliike 1940- ja  1950-lukujen vaihtees
s a ” pidettyyn  esitelm ään perustuva artikkeli 
Artikkeli ju lka istaan  lähdeviitteineen Työväen
tutkim us-lehden verkkoversiossa osoitteessa  
www.tyovaenperinne.fi/tyovaentutkimus/tt2005/.
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Marjaliisa Hentilä
VTT, dosentti, Helsingin kauppatyöntekijöiden 100-vuotishistorian kiijoittaja

Kun maalta sai jälleen vapaasti 
tulla kaupunkiin..

Kaupan työntekijöiden palkanalennus 1950-luvun 
Helsingissä

Toisen maailmansodan jälkeisenä jälleenraken
tamisen aikana ruumiilliseen työhön liittyvät 
ammatit olivat arvossaan ja  niistä oli kova ky
syntä, jopa työvoimapula. Kaupunkien väkimää
rän kasvaessa kauppojen, baarien ja  ruokapaik
kojen perustaminen lisääntyi ja  ne tarvitsivat 
työvoimaa. Henkisen työn ja  palvelualan amma
tit yleistyivät ja  arkipäiväistyivät. Tämä oli hei
jastusta yhteiskuntamme elinkeinorakenteen 
muutoksesta ja  monipuolistumisesta. Palvelu
ala, kauppa ja  liikenne kasvattivat osuuttaan 
elinkeinorakenteessa ja  tarjosivat työtä niille, 
jotka halusivat pois raskaasta maatalous- tai teh- 
dastyöstä. Yhteiskuntamme maatalousvaltainen 
elinkeinorakenne oli 1950-luvulta lähtien pikku

hiljaa murtumassa ja  muuttumassa palkansaajayh- 
teiskunnaksi.

Vähittäiskaupat kärsivät sodan aikana ja  sään
nöstelyn kaudella suuresta tavarapulasta. Kun se 
alkoi helpottaa 1950-luvun alussa, vähittäiskauppa 
koki nousukauden ja  kaupankäynti alkoi vähitel
len normalisoitua, kun maaliskuussa 1954 vapau
duttiin lopullisesti jakelusäännöstelystä ja  elintar
vikekorteista. Se oli suuri helpotus kaupan työnte
kijöille. Myyjien oli jälleen opeteltava markkina
talouden ehdoilla käytävän kaupan säännöt, sillä 
tuotteet eivät enää myyneet itsestään. Myyjien oli 
lavennettava tuntemustaan valikoimasta ja  opitta
va kehumaan tuotteita, sillä kilpailu asiakkaista al
koi. Myös hyvä asiakaspalvelu oli kilpailuvaltti,

Suomessa itsepalveluliik- 
keet eivät yleistyneet 1950- 
luvun alussa Ruotsin ta
paan, sillä kauppatavarois
ta oli pulaa, eikä saatavilla 
ollut tarpeeksi pakattuja  
elintarvikkeita. Voita pun
nitaan asiakkaille Helsin
gissä 13.12.1952. Kuvaaja 
Yrjö Lintunen. Kansan A r
kisto.
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Elannon ensimmäinen pikamyymälä, joka avat
tiin Helsingissä 23.10.1950. Kuva: Työväen A r
kisto.

jo ta edistettiin järjestämällä kilpailuja ja  valitse
malla paikkakunnan ystävällisin myyjä.

Itsepalvelukaupat tulivat mahdollisiksi, kun 
kaupat alkoivat saada enemmän tavaraa valikoi
miinsa. Suomessa itsepalvelua ei kuitenkaan voi
tu vielä toteuttaa yhtä laajassa mitassa kuin Ruot
sissa, sillä meillä edelleenkin oli pula monista 
kauppatavaroista, eikä saatavilla ollut tarpeeksi 
valmiiksi pakattuja elintarvikkeita. Maito myy
tiin valintamyymälässä pulloissa, mutta vain 
noin puolet muista elintarvikkeista saatiin val
miiksi pakattuina. Suomessa oli vuonna 1954 
vain 55 valintamyymälää, kun määrä Ruotsissa 
oli jo  pari tuhatta. Kaupan hyllyt alkoivat täyttyä 
vasta vuoden 1957 jälkeen, kun länsituontia va
pautettiin. Vähittäiskaupan henkilökunnan määrä 
kasvoi 1950-luvulla kolmen prosentin vuosi
vauhtia siitäkin huolimatta, että itsepalvelukaup- 
poja alettiin perustaa.

1950-luvun alku oli kaupan työntekijöille uu
distusten ja  murroksen alkua niin työssä kuin työ- 
ehtosopimustoiminnassakin. Vuonna 1951 Hel
singin kauppatyöntekijöiden ammattiosasto teki 
ensimmäistä kertaa palkkasopimuksen yksityis
ten kauppojen ja  sokdaisten osuuskauppojen 
myymälänhoitajien palkoista. Palkkataso nousi 
samalle tasolle kuin mitä Osuusliike Elannossa 
oli. Työvoitokseen liiketyöntekijät kirjasivat 
vuonna 1954 myös sen, että paikallisiin työehto
sopimuksiin saatiin kohta, jossa työnantajat si
toutuivat huolehtimaan työasuista ja  niiden pe
susta.

1950-luvulle asti Helsingin seudulla oli pula 
kaupan työntekijöistä. Kaupungin kova asuntopula 
hillitsi maalta kaupunkiin muuttoa. Työntekijäpula 
antoi työntekijöille vahvan neuvotteluaseman ja  
pääkaupungin palkkataso oli muuta maata korke
ampi. Liikkeet maksoivat työntekijöilleen ja  poik
keuksellisesti myös harjoittelijoille ja  nuorille 
myyjille enemmän kuin mitä työehtosopimuksiin 
kirjattiin. Helsingin liiketyöntekijät yrittivät saada 
korotuksia myös työehtosopimukseen, mutta työn
antajat eivät suostuneet nostamaan sopimuspalkko
ja  todellisia palkkoja vastaavalle tasolle. Se oli 
työntekijöiden mielestä väärin. He aistivat sen, että 
tilanne ei jatkuisi kovin kauan näin hyvänä. Kun 
asuntosäännöstelyä Helsingissä helpotettiin ja  työ
voimaa virtasi jälleen vapaasti kaupunkiin, liikkeet 
alkoivat soveltaa työehtosopimuksiin merkittyjä 
huonompia palkkoja. Tämä oli katkera paikka lii- 
ketyöntekijöille.

Palkkakysymyksen lisäksi myös tasa-arvoky- 
symykset puhuttivat 1950-luvun myyjiä. Sama- 
palkkaisuusvaatimus oli päivänpoliittinen kysy
mys. Sysäys keskustelulle tuli alkujaan ulkomailla 
ja  sosialidemokraattiset naiset olivat asiassa hyvin 
aktiiveja. Heihin kuului kansanedustaja Tyyne Lei- 
vo-Larsson, joka edusti Suomea Kansainvälisen 
työjärjestön ILO:n kokouksessa vuonna 1951, jo s
sa tehtiin päätös samapalkkaisuudesta. Vuonna 
1954 samapalkkaisuuskomitea ryhtyi selvittämään 
Suomen palkkapolitiikkaa. Komiteanmietintö val
mistui vuonna 1960 ja  erilliset nais-ja  miespalkka- 
luokat kiellettiin vuoden 1965 alusta. Tämä laki ei
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kuitenkaan käytännössä tasoittanut miesten ja  
naisten palkkaeroja kaupan alalla, sillä kaupan 
työssä eri ammatit liittyivät hyvin vahvasti eri su
kupuoliin, ja  sen lisäksi hierarkiassa miehet oli
vat naisia selvästi korkeammalla. Vaikka eri palk
kaluokat sittemmin poistuivatkin, naiset jatkoivat 
kaupassa naisten töitä eikä samapalkkaisuusperi
aate tilannetta oleellisesti korjannut.

Aarre Happosen tullessa Suomen Liiketyön- 
tekijäin liiton puheenjohtajaksi vuonna 1949 lii
tossa oli noin 12 000 jäsentä, kilpailevassa por
varillisessa. Suomen Liikeväen liitossa 4000 ja  
ruotsinkielisessä liitossa HIF:ssa (Handels- och 
industritjänstemannaförbundissa) pari tuhatta jä 
sentä. Liikealan koko kentän jäijestäytymisen as
teeksi olen arvioinut tuolloin noin 17 %. Suurin 
osa Suomen Liiketyöntekijäin liiton jäsenistä 
työskenteli työväen osuusliikkeissä (KK) ja  jär
jestäytyminen kaupan valtavirrassa, yksityisissä 
liikkeissä oli erittäin vähäistä.

Aarre Happonen todisti mielellään vuonna 
1950 Liiketyönantajien Keskusliiton, Kulutus
osuuskuntien Keskusliiton KK:n ja  Suomen Lii
ketyöntekijäin Liiton välistä yleissopimusta. Se 
määritteli alan työehtosopimusten yleiset ehdot. 
Yksityisen kaupan piirissä työehtosopimusten 
solmiminen oli erittäin harvinaista eivätkä yleis
sopimukset sitoneet Liiketyönantajien Keskuslii
ton jäseniä, jos ne eivät lisäksi solmineet kahden
keskistä sopimusta paikallisen ammattiosaston 
kanssa. Työnantaja velvoitettiin neuvottelemaan 
palkkasopimuksesta ammattiosaston kanssa vas
ta sitten, jos työpaikan työntekijöistä enemmistö 
eli yli puolet oli järjestäytynyt. Vain harvoissa yk- 
sityisliikkeissä oli näin hyvin asiat. Yhden vuo
den mittaiset yleiset sopimukset tulivat voimaan 
vasta sitten kun ne työpaikkakohtaisesti allekir
joitettiin. Se edellytti ammattiosastoilta hyvin ak
tiivista roolia. Paikallisilla ammattiosastoilla oli 
1950- ja  vielä 1960-luvullakin keskeinen merki
tys työehtosopimuspolitiikassa.

Osa-aikatyö oli vielä 1950-luvulla lähes tun
tematon käsite kaupassa. Päinvastoin kuin nyt 
kaupan työpaikat olivat kokopäiväisiä työpaikko
ja, vain 3 prosenttia työvoimasta teki 1950-luvul- 
la osa-aikaista työpäivää. Kun kaupan työoloista 
puhutaan, väistämättä huomio kiinnittyy niin en
nen kuin nykypäivänäkin aukioloaikaan. Asia oli 
erittäin tärkeä kaupan työntekijöille myös 1950- 
luvulla. He halusivat lyhentää lauantain aukiolo
aikaa. Kaupat olivat Suomessa auki lauantaisin 
viiteen asti. Helsingin kauppatyöntekijät ehdotti
vat useana vuonna Helsingin kaupunginhallituk
selle, että kaupat suljettaisiin kesälauantaisin jo

klo 15.00. Vuonna 1956 kaupunginvaltuusto teki 
asiasta myönteisen päätöksen. Kampanja työajan 
lyhentämiseksi lauantaisin alkoi Keski-Euroo- 
pasta. Asian puolesta käytettiin tunteisiin vetoa
via lapsiaiheisia julisteita, joissa luki, että ”äidin 
tulee olla luonani lauantai-iltapäivisin”. Kampan
ja  kuvasti sitä, että sota-aikana naimisissa olevat 
naiset tulivat ja  jäivät kaupan työvoimaksi, ja  he 
olivat niin tärkeä osa työvoimaa, että myös hei
dän oikeuksiinsa vedottiin kampanjassa.

Posti- ja 
logistiikka-alan unioni
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Mikko Majander
VTT, SDP:n historiankirjoittaja

Irti punamullasta?

Rapsodia SDP:stä ja maalaisliitosta 1950-luvulla

Suomen historiaa jäsennettäessä on totuttu pitä
mään toista maailmansotaa sellaisena taitekohta
na, jonka jälkeen kaikki muuttui niin sisä-, ulko- 
kuin yhteiskuntapolitiikassa. Mutta menneisyyttä 
voi hahmottaa toisinkin. Kansainvälisesti vertail
tuna Suomen poliittisen järjestelmän jatkuvuudet 
yli sotavuosien murroksen pistävät suorastaan 
silmään.

Yhtä keskeistä pitkää kaarta voisi kutsua pu
namullan Suomeksi. Se alkoi vuonna 1937, kun 
politiikanteon uudeksi lähtökohdaksi hyväksyt
tiin, ettei maata voitu loputtomiin rakentaa sisäl
lissodan määrittämien leirien pohjalta vaan yh
teistyölle yli valkoisten ja  punaisten blokkirajan.

Tiensä päähän tämä punamulta tuli 50 vuotta 
myöhemmin, jolloin uiko- ja  sisäpoliittiset esteet 
sen vaihtoehdoille olivat murentuneet. Idänsuh
teista ei ollut enää diskriminoimaan eri puolueita. 
Samalla Suomi oli avautumassa siitä suljetusta 
systeemistä, jossa sosiaalidemokraatit ja  maalais
liitto/keskustapuolue olivat voineet jakaa kasva
vaa kansallista kakkua omille taustaryhmilleen.

Punamulta oli suomalainen versio työläisen ja  
talonpojan liitosta, joka kuuluu 1900-luvun po
liittisen historian suuriin iskulauseisiin. Klassi
sessa muodossaan sitä maalattiin pitkään vain 
pätkittäin (1937-39 ja  1951-58), ennen kuin koa
litio vakiintui vasta 1970-luvulla kansanrintama
hallitusten jatkeena. Ja kaikkiin näihin vaiheisiin 
liittyi ankaraa keskinäistä kähinää, väliin ottopoi
ka-, virkamies- tai vähemmistöhallituksilla maus
tettuna.

M utta lukuisista poikkeuksista huolimatta pe
rusjännite kantoi. Toimivaan hallituskoalitioon 
tarvittiin sekä demokraattiset sosialistit huolehti
maan työläisistä ja  palkansaajista että keskusta
puolue edustamaan maaseutuväkeä ja  porvarillis
ta Suomea.

Yhteistyö
Punamullan olemus hahmottuu hyvin esiin 

1950-luvun alkupuolen hallituskuvioista. Takana 
oli toistakymmentä vuotta poikkeuksellista aikaa. 
Sotavuosina puoluepolitiikka oli hautautunut laa
jaan kansalliseen koalitioon, ja  rauhaan oli so
peuduttu kolmen suuren yhteistyöllä. K.-A. Fa
gerholmin ja  Urho Kekkosen vähemmistöhalli- 
tusten aikana taas kävi selväksi, ettei pitkäjän
teistä politiikkaa voitu harjoittaa ilman vakaata 
parlamentaarista enemmistöä.

SDP:n piirissä vallitsi vahvana käsitys, että 
punamulta oli se perusmalli, jonka puolue oli jo  
1930-luvulla omaksunut tavoitteekseen. Yhteis
työ maalaisliiton kanssa ymmärrettiin luonnolli
seksi liittoutumaksi, sillä pitihän yhteisestä ohjel
masta olla helpompaa sopia pienviljelijäin, maa
työläisten ja  muiden palkansaajien kesken kuin 
porvarien tai kommunistien kanssa.

Tästä näkökulmasta katsoen sodassa synty
neen aseveliakselin merkitystä on korostettu lii
aksi. Työväestön mentaalisessa maisemassa ko
koomus miellettiin vielä pitkään samaan katego
riaan työnantajien kanssa kovaksi oikeistoksi. 
Yhteisten rintamakokemusten sijaan muistettiin 
esimerkiksi lapualaisaikaa, jolloin esitettiin vaa
timuksia jopa sosiaalidemokraattisen puolueen 
lakkauttamisesta.

Tai sisällissotaa, kuten puolueneuvoston jä 
sen Konsta Mikkonen Kainuusta, jo lla oli kokoo
muksesta selvä mielipide: ”se puolue on synnissä 
siinnyt ja  syntynyt.” Myös SDP:n puheenjohtaja 
Emil Skog tunsi "hyvin suurta epäilystä koko ko
koomukseen nähden. Se livertelee kauniisti. Niin 
liverteli vuonna 1917:kin -  mutta 1918 kävi kurk
kuun kiinni.”
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Punamulta oli ensisijainen vaihtoehto yhtä 
lailla Fagerholmille kuin politiikkaan vankilasta 
palanneelle Väinö Tannerille, jonka mielestä 
maata ei voitu onnellisesti hallita ilman sosiaali
demokraattien ja  maalaisliiton yhteistyötä. Arvi
oiden takana oli politiikan huipulla pitkään ruti
noitunutta kokemusta, jossa henkilötason antipa
tiat tai kilpailuasetelmat saivat väistyä laajempi
en perspektiivien tieltä.

Historiaa on kirjoitettu niin voimakkaasti so
siaalidemokraattien ja  Kekkosen välisen kilpai
lun näkökulmasta, että toisenlaiset vivahteet ovat 
jääneet vastakkainasettelun varjoon. Parin vuo
den pätkä punamultayhteistyötä tammikuusta 
1951 alkaen tarjoaa esimerkiksi vaiheen, jolloin 
SDP ei mitenkään ensisijaisesti kammennut Kek
kosta pääministerin paikalta.

Vastaavasti Kekkonen teki monessa kysy
myksessä rajusti töitä sen eteen, että maalaislii
ton oikeistosiipi ja  MTK saatiin taipumaan sosi
aalidemokraatteja tyydyttäviin kompromisseihin. 
Näistä ponnisteluistaan pääministeri sai myös 
tunnustusta sekä SDP:n hallitusryhmästä että 
puolueen kentältä.

SDP:n vaalijuliste vuoden 1954 eduskuntavaa
leissa. Kuva: Petri Tanskanen, Työväen Arkisto.

Epäluottamus
Miksi tämä yhteistyö sitten ajautui avoimeen 

välirikkoon vuonna 1953 ? Vastaukseksi voi hah
mottaa ainakin kuutta tekijää, joiden taustalla on 
rakenteellisena ulottuvuutena poliittinen valtape
li, sekä puolueiden että henkilöiden välillä.

Ensinnäkin I) punamultaa sovellettiin käytän
töön ankarassa etujärjestöjen paineessa. MTK ja  
Kekkosen vastustajat maalaisliitossa mobilisoi
vat tyytymättömyyttä tunnuksilla, joissa vaadit
tiin sulkua myöntyväisyydelle sosialistien edes
sä. SDP:n puolella oltiin vastaavassa helteessä 
ammattiyhdistysliikkeen taholta.

Puolueneuvostossa oli keväällä 1953 "ruusu
jen sodan” makua, kun SAK:n pääsihteeri Olavi 
Lindblom kritisoi sosiaalidemokraattisten minis
terien liiallista pehmeyttä. Penna Tervo huomaut
ti jyrkkyyttäkin löytyneen, kun neljään otteeseen 
oli ajettu omia tavoitteita läpi hallituskriisillä 
uhaten.

Myös Väinö Leskinen suositteli vielä tässä 
vaiheessa malttia puhuen samaan hengenvetoon 
vakauttamisen kanssa nöyryydestä ja  alistuvai
suudesta. Raflaavampien tavoitteiden esittämi
nen sopi hänestä paremmin ammattiyhdistysliik
keen luonteeseen kuin puolueelle, jonka tuli va
roa kiristämästä asetelmaa liiaksi.

SAK:n paine oli omiaan ruokkimaan II) sosi
aalidemokraattien keskuudessa muutoinkin vah
vistunutta käsitystä siitä, että maalaisliittoon ei 
voi luottaa. ”Kepu pettää aina!” on tuttu fraasi 
myöhemmiltä ajoilta, mutta sen henkinen pohja 
löytyy näiltä 1950-luvun alun vuosilta.

SDP:n näkökulmasta hallituskumppani ajoi 
häikäilemättömästi maataloustuottajien intressiä, 
mutta pyrki vesittämään sosiaalidemokraateille 
tärkeitä ratkaisuja, sellaisiakin, jotka sisältyivät 
hallitussopimukseen. Puolueen arvovalta ei kes
tänyt pitkän päälle sitä, että sen ministereihin 
suhtauduttiin kuin ottopoikiin.

Ilmapiiriä myrkytti myös III) keskinäinen sa
nasota. Yhteistyöhön ryhdyttäessä oli tulkittu 
kuuluvaksi asiaan, että molemmin puolin pyri
tään hillitsemään hallituskumppanin haukkumis
ta. Malttia riitti noin vuoden päivät, kunnes julki
suuteen nousi joukko skandaaleja, jotka olivat lii
an herkullisia jättää käyttämättä kilpailijan lyö
miseen.
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Urho Kekkonen ja  Väinö Leski
nen. Kuva: Työväen Arkisto.

Opposition ohella myös maa
laisliitossa otettiin riemu irti siitä, 
että Tervo erehtyi esiintymään juo
vuksissa sotakorvausten päätty- 
misjuhlassa Messuhallissa. Sen 
päälle pari SDP:n ministeriä joutui 
eroamaan hallituksesta vanhan sa- 
laputkijutun vuoksi. Puolueen nis
kaan yritettiin kaataa myös niin sa
nottujen hyväntekeväisyyskauppo- 
jen epäselvyydet, jo ita tosin löytyi 
muidenkin tililtä.

Maalaisliitossa erityisesti Veik
ko Vennamo esitteli varhaista kut
sumustaan rötösherrajahtiin. Sosi
aalidemokraatit näkivät näiden ikä
vien sattumusten paisuttelussa sai
raalloisia piirteitä, joilla yritettiin 
häpäistä koko SDP puolueen vai
kutusvallan rajoittamiseksi.

Sosiaalidemokraatteja hiersi 
myös se, että IV) Kekkonen pyrki 
varaamaan ulkoasioiden hoidon kauppapolitiik
kaa myöten omaksi reviirikseen. Pääministeri 
saattoi vetäistä pyjamansa taskusta merkittävän 
ulkopoliittisen puheen, jonka valmistelusta oli 
presidentti J. K. Paasikiven lisäksi paremmin pe
rillä Neuvostoliiton edustajat kuin hallituksen ul
koasiainvaliokunta.

Tällaisissa välistävedoissa heijastui V) presi
denttipeli, joka yli 80-vuotiaan Paasikiven sairas
tellessa sai jo  akuutteja muotoja. Monen silmään 
Kekkonen oli kolminkertaisena pääministerinä 
päässyt kasvattamaan arvovaltaansa kohtuutto
miin mittoihin, eikä SDP:n ministereistä tuntunut 
löytyvän hänelle riittävän jämäkkää vastapainoa.

Välirikko
Punamullan sisään ladatut jännitteet käänsi 

kriisiksi VI) taloudellinen laskusuhdanne. Komp- 
romissipolitiikka alkoi takertua kurkkuun, kun 
sen kyytipojaksi ei ollut lisää jaettavaa eri osa
puolille.

Kekkonen sitoutui talouspolitiikassa deflato- 
riseen ohjelmaan, joka myötäili työnantajien ja  
oikeiston toiveita. Siinä esitettiin valtion menojen 
supistamista tavalla, johon sosiaalidemokraattien 
ei voitu tosissaan uskoa suostuvan. Punamulta 
kaatui kesällä 1953, mutta pääministeri itse jatkoi 
keskustalaisen vähemmistöhallituksen voimin.

Kun Kekkonen oli aikaisemmin pannut itsen
sä peliin sosiaalidemokraattien kanssa harjoitet
tavan yhteistyön puolesta, niin miksi hän nyt 
käänsi kelkkansa? Huoli maan taloudesta oli var
masti aito, mutta linjaukseen taisi sisältyä myös 
taktisia laskelmia. Pääministerillä kun oli tarve 
parantaa mainettaan porvarien silmissä, ei vähi
ten tulevia presidentinvaaleja ajatellen.

SDP:ssä uusi tilanne oli toisille järkytys ja  
toisille tilaisuus. Punamultamiehet pitivät mys
teerinä, miksi maalaisliitto oli ryhtynyt yhtäkkiä 
koukkaamaan oikealta ohi jopa kokoomuksesta ja  
työnantajista. Skogin mielestä poliittinen elämä 
oli mennyt sekaisin; panokset olivat suuret ja  asi
alla ”hurjia häikäilemättömiä miehiä, jotka osaa- 
vat melko lailla pelaamisen taidon”.

Asetelma oli kuin katettu Leskiselle, johon 
sosiaalidemokraattien keskuudessa saatettiin vii
tata pienellä pilkalla "meidän suurmiehenämme”. 
Puoluesihteeri oli myös kuullut kutsumuksen ja  
valmis haasteeseen, kuten hänen tokaisustaan 
puolueneuvostolle saattoi tulkita: "Kyllä se arvo
valta Kekkosenkin ympäriltä joskus karisee!”

Nyt oli aika tehdä profetiasta totta. SDP 
omaksui kesällä 1953 johtoajatukseksi osoittaa, 
että Suomessa voitiin politiikkaa hoitaa muuten
kin kuin Kekkosen ja  maalaisliiton johdolla. Uut
ta hallituspohjaa etsittäessä harkittiin taktista 
avausta jopa kommunisteihin päin, mutta sille ei
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vät lämmenneet sen paremmin omat kuin amerik
kalaiset ystävät.

Jäljelle jäi yhteistyö oikeiston kanssa, jo ta 
Leskinen lähti myymään sosiaalidemokraattien 
keskuuteen. Hän vakuutti kokoomuksen muuttu
neen 1930-luvun ajoista ja  suhtautuvan hallitus- 
kipeyttään joustavasti ohjelmallisiin kysymyk
siin. Tanner antoi tukea haukkumalla epäluotetta
van maalaisliiton kapeakatseisuutta: ”he näkevät 
maailman semmoisena, kuin se heidän navettansa 
katolta näkyy”.

Skoginkaan ei auttanut kuin niellä vanhat en
nakkoluulonsa ja  asettua puolustamaan liittolais
ten hakemista oikeistosta, sillä muuten "joudum
me enemmän tai vähemmän Kekkosen koron 
alle” . Tavoitteena ei kuitenkaan ollut haudata pu
namultaa, vaan ainoastaan asettaa rajat maalais
liiton ylivallalle. Myös Leskinen linjasi, kuinka 
pysyvä diskriminointi ei olisi vain taktisesti vaan 
myös aatteellisesti ja  parlamentaarisesti väärin.

Kenttäväki epäili herrojen kanssa marjaan 
lähtemistä, sillä siinä saattoi työmieheltä mennä 
”sekä marjat että ropeet” . Eikä sitä ollut tehdassa
leissakaan helppoa selittää, miksi sosiaalidemo
kraatit halusivat yhteistyötä kokoomuksen kans
sa. Mutta toisaalta maalaisliitto oli pohjoiskarja
laisen Eino Romppaisen sanoin "monijyväinen 
letukka”, jo ta  sieti pitää vähän karanteenissa ja  
kylvettää ennen saunassa käyntiä.

Taistelu
Sosiaalidemokraattien ajama vallankeikaus 

jäi syksyllä 1953 puolitiehen. Pääministeriksi 
nousi kyllä heidän toivomansa Sakari Tuomioja, 
mutta tämän ei onnistunut koota enemmistöhalli
tusta. Oikeistovoimiin nojanneen puolipoliittisen 
toimitusministeristön tärkeimmäksi tehtäväksi 
tuli luotsata maa uusiin vaaleihin.

Ennen kuin niihin päästiin, SDP:ssä seurattiin 
lojaalista oppositioasemasta käsin kiinnostunee
na, kuinka ulkopolitiikan hoito sujui pitkästä ai
kaa ilman Kekkosta. Heijastuisiko hänen sivuut- 
tamisensa idänsuhteisiin, niin kuin moneen ker
taan oli viitattu ja  pelätty presidenttiä myöten.

Helpotus oli suuri, kun Tuomiojan hallitus sai 
nopeasti sovituksi Suomen ja  Neuvostoliiton vä
lisestä kauppavaihdosta ja  muistakin järjestelyis
tä. Moskova osoitti näin säilyttävänsä toimivat 
vaihtoehdot myös sen tilanteen varalta, että sen 
suosikki joutuisi Helsingissä sivuraiteelle.

Sosiaalidemokraatit hymisivät tyytyväisyyt
tään, kun idänkortti näytti menettävän merkitystä 
poliittisena lyömäaseena. Kekkosen ja  maalaislii

ton muistuttaminen kaiken katoavaisuudesta oli 
siten hyvällä alulla. Hankkeen varsinainen ko
etinkivi oli kuitenkin maaliskuulle 1954 määrä
tyissä eduskuntavaaleissa, joiden tuloksesta riip
pui paljon, myös punamullan tulevaisuus.

Vaalikampanjasta tuli kiihkeä hegemoniatais- 
telu, joka päättyi ratkaisemattomaan tasapeliin. 
SDP säilytti asemansa suurimpana puolueena ja  
sai yhden lisäpaikan, mutta maalaisliitto voitti 
kaksi, kasvatti äänisaalistaan kilpailijaansa 
enemmän ja  työntyi paikkamäärässä lähes rinnal
le. Kokoomus taas kärsi selvän tappion.

Korkeisiin odotuksiin nähden tulos oli sosiaa
lidemokraateille suuri pettymys. Tällaisen tulok
sen varassa oli vaikea haastaa punamultaa ainoa
na mahdollisena enemmistöhallituksen pohjana, 
vaikka Leskinen yritti yhä pitää esillä yhteistyötä 
kokoomuksen kanssa.

Käytännössä SDP tyytyi lähinnä blokkaa- 
maan Kekkosta, johon kohdistui nyt kaikki 
kamppailussa kertynyt kauna. Leskinen kiteytti 
henkilökohtaisen kokemuksensa pohjalta, kuinka 
Kekkonen oli häikäilemätön, epäluotettava ja  
maan kannalta vaarallinen, ”sekä poliittisesti että 
maalaisliiton johtajana sosialidemokratian viha
mies numero I”. Tällaista miestä ei voitu hyväk
syä pääministeriksi, vaikka hän osoitti valmiut
taan "melkein minkälaiseen hallitusohjelmaan ta
hansa”.

Mutta monen sosiaalidemokraatin mielestä 
suhteet maalaisliittoon oli ajettu tarpeettoman 
tiukkaan hakaukseen, myös Kekkoseen, joka oli 
todennäköisen ja  toivotun hallituskumppanin 
voimakas johtajapersoonallisuus, haluttiin sitä tai 
ei. Kenttäväen mukaan riidat oli riidelty ja  aika 
taas katsella politiikkaa "miesmäisesti”. Flirttailu 
kokoomuksen kanssa oli kostautunut, kun sitä oli 
käytetty vaaleissa tehokkaasti SDP:tä vastaan.

Kompromissi
Maa palasi keväällä 1954 punamultapohjalle, 

mutta pääministeriksi istutettiin RKP:n Ralf 
Tömgren ikään kuin puskuriksi SDP:n ja  maa
laisliiton väliin. Asetelma ei tyydyttänyt ulkomi
nisteriksi nimitettyä Kekkosta, joka halusi raken
taa kuningastietään kohti presidentinlinnaa halli
tuksen keulapaikalta.

Sosiaalidemokraattien piirissä alkoi kasvaa 
houkutelevaksi ajatus siitä, että Kekkosen pyr
kyryydestä pääministeriksi mitattaisiin ulos mak
simaalinen hyöty työväenliikkeelle mieluisana 
hallitusohjelmana. Tällaista pelikuviota oli har
kittu aikaisemminkin.
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Suom en Sosialidem okraatin p ila 
p iirtä jän  Stefanin p iirros vuodel
ta 1957 (päivääm ätön): “ Näin  
meidän kannalta täm ä hintojen  
koroitus oli p itkä  askel vakautta
misen tie llä ”. Työväen Arkisto.

Kaupat tehtiin lokakuussa 1954. Ja siihen hal
litukseen meni Leskinenkin, vaikka muutama 
kuukausi aiemmin hän oli pelännyt maakuntien 
naurua ja  SDP:n arvovallan menetystä, jos sosi
aalidemokraatit osallistuisivat vielä Kekkosen 
viidenteen.

Vaihtoehtojen etsinnästä huolimatta Suomi 
oli siten tiukasti kiinni punamullassa. Seuraavan 
kerran konseptin väljentämistä yritettiin tosimie
lellä vuonna 1958, jolloin Fagerholmin kolman

nen hallituksen laajapohjainen kokeilu päättyi 
yöpakkasiin ja  niiden surulliseen sulatteluun.

Mutta silloin sosiaalidemokraatit olivat ehti
neet jo  tehdä suurimman virheensä sitten vuoden 
1918 tammikuun, riidellä oman puolueensa rikki 
tavalla, joka jätti valttikortit hallitus- ja  valtape
leissä vastustajien käsiin. Se lykkäsi SDP:n nou
sua punamultayhteistyön hegemoniseksi osapuo
leksi lähes kymmenellä vuodella.

Työväenliikkeen 
juuret ovat 

teollisuustyöväessä.
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Maria Lähteenmäki
FTT, akatemiatutkija

Kansankodin rakentajanaiset

Liike- ja  Virkanaisten Kansallisliitto julkaisi tou
kokuussa 1949 teoksen “The Finnish Women”, 
jonka tarkoituksena oli avata ulkomaalaisille luki
joille muutamia näkökulmia suomalaisten naisten 
humanitääriseen työhön. Samalla tekijät toivoi
vat, että teos auttaisi ymmärtämään paremmin 
Suomea ja  suomalaisten naisten työpanosta ko
deissaan ja  yhteisöissään. Liiton puheenjohtajan, 
maisteri Anni Vöipio-Juvasin kiijoittama esipuhe 
alkaa hieman yllättäen kuvauksella sosiaalidemo
kraattisen naisliikkeen grand old ladystä, Miina 
Sillanpäästä. Tämän lähes 83-vuotiaan torpparin 
tyttären, entisen tehtaalaisen, piian ja  ensimmäi
sen naisministerin ylevä esiintyminen Helsingin 
yliopiston juhlasalissa professorien rinnalla hel
mikuussa 1949 oli ollut komeaa katseltavaa: Sil
lanpää oli noussut pohjalta huipulle ja  siitä hänet 
palkittiin Suomen Kulttuurirahaston suurpalkin- 
nolla. Miina Sillanpään urakehitys oli kirjoittajan 
mukaan konkreettinen osoitus suomalaisesta de
mokratiasta ja  sukupuolten tasa-arvosta. Merkit
tävää tässä on se, että ulkomaalaisille esiteltiin 
juuri työläisnainen suomalaiseksi ihannenaisen 
malliksi.

Uusi yritys politiikan näyttämölle
Edellä oleva esimerkki kuvaa yleisemminkin 

niitä tulevaisuuteen luottavia ja  suomalaisen nais
liikkeen yhtenäisyyttä korostavia ajatuksia, joita 
yhteiskunnallisesti aktiiveilla naisilla oli heti toi
sen maailmansodan jälkeen. Sotaa edeltävä kausi, 
sisällissodasta lapuanliikkeen nousuun, oli ollut 
monessa suhteessa raskasta aikaa naispoliitikoil
le. Jo eduskuntavaalit 1919 olivat olleet pettymys: 
läpi oli päässyt 17 naista, joista porvarillisia nai
sia oli vain seitsemän. Kaikkien aikojen pohjano
teeraus koettiin 1930 vaaleissa, jolloin eduskun
taan valittiin ainoastaan 11 naista, joista vain neljä 
oli porvarisleiristä. Vaikka kaikissa sotienvälisel- 
lä kaudella järjestetyissä vaaleissa vasemmiston 
naisilla oli enemmistö, eivät he kyenneet sitä täy
sipainoisesti käyttämään hyväkseen työväenliik

keen sisäisten linjariitojen vuoksi, näin etenkin 
1920-luvulla. Sitä seuranneen vahvan oikeisto
suuntauksen aikana porvarilliset naiset jäivät ko
tiin ja  vasemmiston naisten työ liukui yhä sel
vemmin vallan keskiöstä (missä se oli ollut vielä 
vuosisadan alussa) poliittisen vallankäytön mar
ginaaliin.

Näissä oloissa ei ollut ihme, että sodan jä l
keen naisliike pyrki saamaan uutta puhtia toimin
taansa. Aivan helppoa se ei ollut. Vuoden 1945 
eduskuntavaaleissa naiset saivat tyytyä samaan 
paikkamäärään kuin 1919 vaaleissa eli 17:ään. Se 
oli kaksi paikkaa vähemmän kuin ensimmäisissä 
1907 vaaleissa. Porvarispuolueiden naisten hil
jaiselo jatkui edelleen: eduskuntaan tuli valituksi 
vain yksi maalaisliittolainen ja  rkpdäinen sekä 
kaksi kokoomuslaista naista. Ruotsalaisen kan
sanpuolueen naisille jälleenrakennuksen aika oli 
erityisen heikkoa: puolue ei saanut yhtään naista 
läpi 1954-66 vaaleissa. Maalaisliiton naiset sen 
sijaan alkoivat nousta verrattuna heikkoon auto
nomian ja  sotienvälisen ajan tilanteeseen. Tuol
loin maalaisliittolaisia naisia oli pääsääntöisesti 
vain yksi kulloisillakin valtiopäivillä. Puolueen 
valtakunnallinen naisjärjestö perustettiin 1941 ja  
rekisteröitiin heti sodan päätyttyä, mikä lienee in
nostanut naisia aktiivisempaan toimintaan myös 
valtakunnanpolitiikassa.

Vasemmistopuolueiden paikkajako muuttui 
sodan jälkeen merkittävästi, kun kommunistinai- 
set marssivat väellä ja  voimalla politiikan näyttä
mölle ja  suoraan eturiviin. Vuoden 1945 vaaleissa 
sosiaalidemokraattisia naisia valittiin seitsemän 
ja  Skdl:n kuusi. Myöhemmissä jälleenrakennuk
sen ajan vaaleissa sosiaalidemokraatit pitivät pin
tansa vasemmistonaisten keskinäisessä mittelös
sä, vaikkakin 1951 ja  1958 vaaleissa paikkaluku 
heillä ja  kansandemokraattisilla naisilla oli sama 
eli yhdeksän. Vasta 1962 vaaleissa kansandemo
kraattien määrä ylitti sosiaalidemokraattisten 
naisten lukumäärän. Tähän oli selkeä syy: sosiaa
lidemokraattinen naisliike jakaantui puolueha
jaannuksessa kahtia ja  kaksi sosiaalidemokraattia 
nousi eduskuntaan Tpsl:n riveistä.
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Lapset rakennustyömaalla. Perheellisten nais
ten vapauttaminen palkkatyöhön ei sujunut on
gelmitta. Päivähoitopula näkyy Käpylän van
hainkodin rakennustyömaalla 2.9.1950. Kuvassa 
Anneli Siivonen, Inga-Kaarina Leijo ja  Oili Lei- 
jo. Kuvaaja Yrjö Lintunen. Kansan Arkisto.

Kaiken kaikkiaan naiskansanedustajien luku
määrä ja  osuus vaihtelivat sodan jälkeen seuraa
vasti:

Lkm % Sdp Skdl Tpsl Ml Kok Rkp Lib

1945 17 8,5 7 6 - 1 2 1 -

1948 24 12,0 9 5 - 3 5 1 1

1951 29 14,5 9 9 - 4 5 1 1

1954 30 15,0 12 7 - 5 4 - 2

1958 28 14,0 9 9 - 5 4 - 1

1962 27 13,5 6 9 2 4 4 - 2

Jos Miina Sillanpää ahmi kiitosta ja  kunniaa 
sodan jälkeen niin omiltaan kuin porvarisleiristä- 
kin, oli kommunistinaisten valovoimaisin tähti 
jälleenrakennuksen aikana 1945 vaalien ääniku- 
ningatar Hertta Kuusinen. Hän oli todellisuudes
sa merkittävin poliittinen naisvaikuttaja sodan 
jälkeen. Hän toimi eduskunnassa kaikkiaan 26 
vuotta, minkä lisäksi hän oli 1950-luvulla Skdl:n 
pääsihteeri, asema, johon muiden puolueiden nai
silla ei omissa piireissään ollut mitään asiaa. 
Kuusisella oli perheperinteitä parlamenttityöstä. 
Hänen isänsä, Otto Ville Kuusinen, oli ollut val
tiopäivillä autonomian aikana kolmeen otteeseen.

Skdlm uusi poliitikkonaisten joukko oli muu
tenkin poikkeuksellisen kiinnostava. Kommunis
teja olivat Kuusisen ohella tamperelainen Elli 
Stenberg, porilainen Olga Terho ja  helsinkiläinen 
Tyyne Tuominen. He kaikki tulivat eduskuntaan 
vankilasta. Myös kaksi muuta Skdlm kansan
edustajanaista, sosiaalidemokraateista loikannut 
Kaisu-Mirjami Rydberg ja  Anna Nevalainen, liit
tyivät Skp:een. Kuusisen tapaan Stenberg täytti 
kaikki keskeiset kunnon kommunistin kriteerit: 
hän oli opiskellut ja  työskennellyt opettajana 
Neuvostoliitossa 1920-luvulla, maanalaisuuden 
kaudella hän oli vankilassa poliittisista syistä ja  
toisen maailmansodan aikana turvasäilössä. 
Myös T erhoja Tuominen olivat vankilassa 1930- 
luvulla ja  jälleen sodan aikana.

Kaiken kaikkiaan kansankodin rakentajiin lu
keutui hyvin erilaisen poliittisen arvomaailman 
omaavia naisia. Skdlm riveihin kuului vuoden 
ajan myös virolaisen asianajajan tytär, kirjailija ja  
sittemmin Yleisradion pääjohtaja Hella V uolijo
ki. Porvarillisista naisista pitkäaikaisia poliittisia 
naisvaikuttajia tulivat olemaan maisteri Margit 
Borg-Sundman ja  insinööri Anna-Liisa Linkola 
kokoomuksesta, presidentin tytär, agronomi 
Kerttu Saalasti maalaisliitosta sekä edistyspuolu
eesta liberaaleihin siirtynyt toimittaja Irma Kar- 
vikko ja  historianopettaja Armi Hosia. Sosiaali
demokraattien Sillanpäätä nuorempia tähtiä oli
vat muun muassa Tyyne Leivo-Larsson ja  Meeri 
Kalavainen, jotka astuivat estradille 1948 vaa
leissa. Seuraavalla vuosikymmenelle heidän rin
nalleen nousi Sylvi Siltanen.

Ministerinpaikat aukenevat
Vaikka naisten eduskuntapaikkojen kasvu 

tuntui etenevän nihkeästi, tapahtui sodan jälkeen 
selkeä henkinen läpimurto naispoliitikkojen ura
kehityksessä: ministerinpaikat alkoivat avautua 
myös heille. Kansainvälinen Miss Suomemme, 
Miina Sillanpää, oli tosin avannut tämänkin ken
tän jo  1926 ja  häntä vielä aikaisemmin, kapina- 
vuonna 1918, ministerin salkkua olivat kantaneet 
sosiaalidemokraatit Hilja Pärssinen ja  Hanna 
Karhinen. Jälkimmäisiä virallinen historiankir
joitus ei tosin ole tunnustanut ministeriksi. Nyt, 
toisen maailmansodan ankarien sotakokemuksi
en jälkeen, otettiin kuitenkin askel, joka tuli mer
kitsemään uuden ulottuvuuden ja  vaikutusväylän
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Tyyne Leivo-Larsson toimi v. 1948 pää
ministeri Reino Kuuskosken sijaisena 
tämän Yhdysvaltain matkan aikana. 
Kuva: Työväen Arkisto.

avautumista naispoliitikoille. Vuosien 1945-65 
välisenä aikana kaikkiaan yhdeksän naista pääsi 
tähän merkittävään tehtävään. Tämä oli kuitenkin 
vasta alkua: 1966-86 naisministereitä oli jo  14 ja  
1987-2003 kaikkiaan 32. Ministerinpaikkojen li
säksi poliitikkonaisille alkoi avautua myös kor
keita virkapaikkoja, mitkä omalta osaltaan herät
tivät naisissa kasvavaa kiinnostusta poliitikon 
ammattia kohtaan.

Vasemmiston naiset aloittivat ministeriurat 
ennen sotaa ja  näin tapahtui myös sodan jälkeen. 
Hertta Kuusinen nimitettiin toukokuussa 1948 
salkuttomaksi ministeriksi valtioneuvoston kans
liaan ja  Sdp:n Tyyne Leivo-Larsson toiseksi sosi
aaliministeriksi heinäkuussa samana vuonna. 
Leivo-Larssonin ministeriputki jatkui menestyk
sellisesti siihen saakka kunnes hän siirtyi ensim
mäiseksi naispuoliseksi suurlähettilääksi Osloon 
1958. Kokoomuksen ensimmäinen naisministeri 
astui toimeensa vasta 1962, jolloin 1930-luvulla 
eduskuntauransa aloittanut Kyllikki Pohjala va
littiin ministeriksi. Maalaisliiton ensimmäinen 
naisministeri valittiin 1953.

Hyvinvointia koko kansalle
Sotaa seuraavana parinakymmenenä vuotena 

Suomen elinkeinorakenne uusiutui nopeammin 
kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Sekä maalaisyh-

teisöjen että kaupunkien yleisilme muut
tui rajusti: maaltamuutto, siirtolaisuus, 
viestimien ja  autoistumisen kehitys ja  
kulttuurinen murros muunsivat väkisin 
agraarista ja  osin sodan runtelemaa Suo
mea uuteen muotoon. Tämä muutos nä
kyy hyvin myös eduskuntatyössä. Nais
ten harjoittaman politiikan pääpaino oli 
koulutusjärjestelmän kehittämisessä: uu
distustyössä hyöri 1940-50-luvulla aina
kin neljä koulukomiteaa. Merkittävä uu
distus tällä saralla oli kunnallisten keski
koulujen perustaminen 1957, mikä tuli 
olemaan lähtölaukaus vielä suuremmalle 
koulujärjestelmän demokratisoimispyr- 
kimykselle, peruskouluun siirtymiselle. 

Toinen paljon huomiota saanut työ
sarka oli pyrkimys vapauttaa perheelliset naiset 
palkkatyöhön. Naimisissa olevien naisten asema 
oli puhututtanut naisedustajia jo  ensimmäisistä 
valtiopäivistä alkaen. Se olikin ymmärrettävää, 
sillä vaimot olivat miestensä holhouksenalaisia 
aina vuoden 1930 avioliittolain uudistamiseen 
saakka. Sen jälkeen kun myös vaimot olivat saa
neet täydet kansalaisoikeudet, alkoi heidän puu- 
haamisensa työmarkkinoille. Lama- ja  työttö
myyskausina ja  oikeistosuuntauksen aikana tämä 
pyrkimys hieman heikkeni, mutta olojen tasaan
nuttua se jatkui entistä innokkaammin. Päivähoi
to- ja  kodinhoitajajärjestelmän kehittäminen oli
vat keskeisiä osia tässä politiikassa. Ammatissa 
toimivia naisia oli Suomessa 1910 noin 36 % am
matissa toimivasta väestöstä, 1970 osuus oli 42 
%. Suurin muutos koski nimenomaan naimisissa 
olevien naisten palkkatyöläisyyden kasvua, joka 
alkoi jo  1910-luvulla.

Sodanjälkeiseen uudistuspolitiikkaan kuului 
myös huomion kiinnittäminen vanhusten ase
maan ja  tasa-arvoisemman yhteiskunnan nimissä 
myös raja- ja  syrjäseutujen väestön heikkojen 
elinolojen korjaamiseen. Muun muassa poliittiset 
naisjärjestöt alkoivat 1950-luvulla perustaa valta
kunnallisia liittoja aikaisemmin luotujen paikal
listen vanhainkotiyhdistysten kattojäijestöiksi. 
Kehitysalueiden oloja alettiin kartoittaa moni
naisten komiteoiden voimin ja  ensimmäiset varsi
naiset kehitysaluelait laadittiin pahimpaan raken
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nemuutoksen aikaan 1960-luvulla. Vasemmisto
puolueiden naisten toiminta oli kaiken kaikkiaan 
1940-50-luvulla hyvin kotikeskeistä ja  sosiaali
poliittista: perheenemäntien talvipäiviä, ensikoti- 
toimintaa, vanhustyötä, kotitalousvalistusta. Poli
tiikan painopiste muuttui selvästi 1960-luvulle 
tultaessa. Kotitalouskurssit saivat jäädä histori
aan ja  poliitikkonaiset alkoivat suuntautua ava
rammille vesille: sosiaalisen työn ja  opetuksen 
kehittämisen rinnalle nousivat yleinen talouspoli
tiikka, ulkopolitiikka, kehitysaluekysymykset.

Vuoden 1966 vaalit tulivat olemaan näiden 
uusia linjauksia vetävien naispoliitikkojen kan
nalta merkittävät: eduskuntaan tuli valituksi kaik
kiaan 33 naista, mutta parempaa oli vielä tulossa. 
Vuoden 1970 “naisvaaleissa” ylittyi ensimmäi
sen kerran 20 %:n naisosuuden raja. Vasemmis
ton näkökulmasta tilanne muuttui sikäli, että nyt 
myös oikeiston naiset rynnivät politiikan kentälle 
aikaisempaa huomattavasti aggressiivisemmin. 
Jos tarkastellaan naiskansanedustajien poliittista 
jakautum ista pitkällä, vuosien 1907-2003 
perspektiivillä, havaitaan, että vuoden 1962 vaa
lit olivat ensimmäiset, jolloin eduskunnan naise

nemmistö vaihtui oikeistolaiseksi. Sitä ennen ai
noastaan ensimmäisissä vaaleissa (1907) oikeis
ton naisilla oli yhden paikan enemmistö. Vuoden 
2003 vaaleissa sosiaalidemokraatit saivat edus
kuntaan 24 naista, mutta vasemmistoliitto - jonka 
poliittisiin perinteisiin on kuulunut vahva 
naisedustus - ainoastaan viisi naista eli 26 % puo
lueen edustajista. Oikeiston naisia valtiopäiville 
tuli valittua 46 eli 61 % naisedustajista. Kun so
dan jälkeen kansankodin rakentajanaiset olivat 
valtaosaltaan vasemmistolaisia, ovat euro-Suo
men rakentajat paljon oikeistolaisempia. He ovat 
selvästi myös vähemmän sitoutuneita naisjärjes
töihin, he ovat koulutetumpia, kielitaitoisempia ja 
taloudellisesti hyvinvoivempia kuin sodanjälkei
set kollegansa. Suomalaisen yhteiskunnan ja  po
liittisen ilmapiirin radikaali muutos sodanjälkei
sestä kaudesta näkyy heidän profiileissaan erityi
sen hyvin. Kuitenkin, mikäli liike- ja  virkanaiset 
valitsisivat nykypäivän naispoliitikoista kansain
välisille areenoille edustavaa Miss Suomea, olisi 
se epäilemättä edelleen sosiaalidemokraatti: mo
nien rajojen rikkoja ja  rakentaja presidentti Taija 
Halonen.

Liity
tukijoukkoon

www.taijahalonen.fi 
puh. 020 355 015
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Tapio Bergholm
FTT, SAK:n historiankirjoittaja

Palkkapolitiikka ja lapsilisät 1947
1956

Lapsilisäuudistus on Suomen historian yksi mer
kittävin sosiaalipoliittinen ratkaisu. Sen myötä 
sosiaalimenot nousivat rajusti ja  alueellinen tu
lonjako tasoittui huomattavasti. Lapsilisäuudistus 
kytkeytyi Suomen työmarkkinasuhteiden muo
toutumiseen sekä sodan jälkeiseen hinta- ja  palk
kasäännöstelyyn. Kyse oli alun perin palkkapo- 
liittisesta ratkaisusta. Vaikka lapsilisäjärjestelmä 
koki vuosina 1947-1948 olennaisen muodonmuu
toksen, sen kytkös palkkapolitiikkaan säilyi. Täs
sä esityksessä tarkastelen tätä työmarkkina- ja  so
siaalipolitiikan vuorovaikutusta vuosina 1947
1956.

Väestöpolitiikkaa ja köyhyyden 
torjuntaa

Taloudellinen panostus sosiaaliturvaan oli 
Suomessa maailmansotien välillä niukkaa. Tämä 
koski myös lapsiperheitä, joiden saamat edut oli
vat jakaantuneet hyvin epätasaisesti. Vuoden 
1924 alusta alkaen valtio, vähitellen useat kunnat 
ja  myös jotkin yksityiset yritykset maksoivat per
heellisille työntekijöille (miehille) lapsiluvun mu
kaista perhelisää. Pääosa lapsiperheistä ei ollut tä
män perheellisten miesten palkanlisän piirissä. 
Perhepalkka-ajatus sai sota-aikana laajemman so
velluksen, kun sotakuukausipalkan suuruus mää
räytyi sotilasarvon ja  perheenjäsenten lukumää
rän mukaisesti. Myös kotirintamalla työskennel- 
leille miehille eräät yritykset maksoivat lapsilu
vun mukaista palkanlisää.

Perheiden viljelypalstat, verotuksen lapsivä
hennys, perheellisten asuntoavustukset ja  tuki 
suurperheisille maanviljelijöille olivat tärkeim
mät voimassa olleet perhetuet, kun erimieliseksi 
jäänyt väestökomitea esitti 18.3.1941 vähävarai
sille suurperheille suunnattua perhelisää. Komitea 
ehdotti tämän perhelisän maksettavaksi korotettu
na palkkatyöntekijöille. Valtiontalouden tiukka ti
lanne lykkäsivät uudistuksen voimaantulon aina

vuoteen 1943 saakka. Perhelisä oli avustus, joka 
annettiin elintarvikkeina ja  vaatteina sekä toisi
naan rahana kotieläinten tai muihin kodin perus
hankintoihin.

Onko perhepalkka halvempi?
Suomen Työnantajain Keskusliiton (STK) 

johto oli kesällä 1947 huolissaan, kun elinkustan
nusten nousu lisäsi palkkapaineita. STK:n johta
ja t ja  työnantajaliittojen asiamiehet etsivät tilan
teeseen sopivaa ratkaisua. STK:ssa pohdittiin per- 
hepalkan etuja ja  haittoja työnantajien näkökul
masta. Keskeinen oivallus oli, että siirtyminen 
perhepalkkajärjestelmään olisi työnantajille edul
lista, koska näin palkankorotukset kohdistuisivat 
lapsiperheille, jotka kärsivät eniten elintarvikkei
den hintojen noususta. Näin lapsettomat voitaisiin 
jättää entisille palkoille.

Mallin ongelmana oli lapsiluvun vaihtelu eri 
aloilla ja  eri yrityksissä. Siksi oli luotava tasoitus- 
rahasto tai -rahastoja kuten useissa Euroopan 
maissa oli tehty. Selvityksessä esitettiin, että kaik
ki työnantajat maksaisivat tietyn prosentin brutto
palkoistaan perhepalkkojen tasoitusrahastoon. 
Valtio jakaisi rahastosta varat perhelisään oikeu
tetuille työntekijöille.

Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto 
(SAK) asettui palkkaliikehdinnän johtoon ja  uh
kasi syyskuussa 1947 yleislakolla. STK esitti per
hepalkkajärjestelmään siirtymistä. Työnantajat 
halusivat rajoittaa palkankorotukset vain tähän 
uuteen perhelisään, jo ta olisi maksettu esimerkik
si alle 15-vuotiaiden lapsien työssäkäyville huol
tajille. SAK suhtautui ajatukseen aluksi penseästi, 
koska ammattiyhdistysliike kannatti samapalk
kaisuutta. Lopulta sopu syntyi. Perhelisän laajen
taminen koskemaan kaikkia palkansaajia oli kes
keinen osa syntynyttä palkkaratkaisua, johon si
sältyi myös indeksiehto ja  yleinen palkankorotus.
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Aku Sumu oli SAK:n edustaja lapsilisäkomiteois- 
sa. Hän piti vakavana ongelmana sitä, etteivät 
kausiluontoisissa ja  lyhytaikaisissa töissä olleet 
saisi oikeutta palkkatyöhön sidottuun lapsili
sään. Pahin ongelma oli satama- ja  metsätöissä. 
Siksi SAK irtautui perhepalkkamallista ja  siirtyi 
kannattamaan kaikkien lapsiperheiden tukemis
ta. Kuva: Pekka Kyytinen, Työväen Arkisto.

Suuri sekaannus
Perhepalkkaratkaisu oli kompromissi, johon 

kukaan ei ollut tyytyväinen. STK:n tavoite yleis
ten palkankorotusten estämisestä oli epäonnistu
nut. Valtioneuvoston porvarilliset jäsenet saneli
vat palkkaratkaisuihin eriävät mielipiteensä. Syn
tyneen ratkaisun jälkeen talousneuvoston pu
heenjohtajisto ja  sen porvarilliset jäsenet erosivat 
mielenosoituksellisesti.

Hallituksen palkkaratkaisuun kytkemä perhe- 
palkkamalli osoittautui pian toteuttamiskelvotto- 
maksi. SAK:n työvaliokunta ei hyväksynyt työ
markkinajärjestöjen keskinäisiä sopimuksia per- 
hepalkkausjärjestelmän perustaksi, koska teolli
suuden järjestäytyneet työnantajat työllistivät 
vain noin kolmasosan kaikista työntekijöistä. Oi
keuskansleri tulkitsi, ettei valtalaki antanut val
tuuksia, joiden nojalla hallitus voisi määrätä kaik
ki työnantajat suorittamaan maksuja tasausrahas
toon. Oli säädettävä erillinen laki, mihin kuluisi 
aikaa. Oli kuitenkin mahdollista muuttaa palkka
säännöstelyä niin, että työnantajat velvoitettaisiin 
maksamaan omille työntekijöilleen lapsiluvun 
mukaista palkanlisää. Perhepalkka toteutettiinkin 
palkkasäännöstelyn puitteissa.

SAK vastusti aluksi tätä ratkaisua, mutta hy
väksyi marraskuun alussa yksimielisesti lapsilisä- 
kysymyksen ratkaisemisen väliaikaisesti palkka
säännöstelyn puitteissa, koska sovittu palkkarat
kaisu oli toteutettava myös perhepalkan osalta. 
Hallituksen maalaisliittolaiset ministerit äänesti
vät 8.11. palkkasäännöstelypäätöksen muuttamis
ta vastaan. He vaativat lapsilisäoikeutta myös 
omaa työtä tekeville pienviljelijöille.

Vaikutti todennäköiseltä, että eduskunta ku
moaisi hallituksen tekemän päätöksen. Vasem- 
mistoenemmistöinen hallitus ja  SAK pelkäsivät 
palkkapäätösten asteittaista murentamista. MTK 
ja  Maataloustyönantajain Järjestö kehottivat jäse
niään pidättäytymään lapsilisien maksamisesta ja  
työntekijäin irtisanomisesta. SAK teki selväksi 
niin valtiovallalle kuin työnantajille, että lapsili
sät olivat osa syksyn 1947 palkkaratkaisua.

Perhepalkasta yleiseen lapsilisään
Teollisuudessa lapsilisä maksettiin yleensä 

säännösten mukaisesti, mutta erityisesti maa- ja  
metsätaloudessa työnantajat jättivät lapsilisän ko
konaan maksamatta. SAK vaati useasti hallitusta 
kiirehtimään pysyvää lainsäädäntöä ja  valvo
maan, että kaikki työnantajat maksaisivat tilapäi
sen lapsilisän. Porvarilliset kansanedustajat ar
vostelivat katkerasti SAK:n ylivaltaa, kun päämi
nisteri Pekkala oli ilmoittanut perhepalkkapäätök- 
sen olevan hallitukselle luottamuskysymyksen.

Maalaisliiton eduskuntaryhmä perääntyi, mut
ta vaati esitystä “kaikkiin kansalaispiireihin ulot
tuvasta lapsilisästä, jolla nykyinen perhepalkkaus 
korvataan”. Maalaisliiton oli helppo esittää tällai
nen ehto ja  hallituksen vielä helpompi se täyttää, 
kun tuollainen lapsilisälaki oli jo  komiteassa val
misteilla.

Perhepalkkakomitea sai esityksenä valmiiksi 
joulukuun alussa 1947. Komitea katsoi, että lapsi
lisä oli sidottu ansiotyöhön ja  oli siten palkkatu
loa. Suomi oli lähtenyt perhekustannusten tasauk
sessa olennaisesti erilaiselle linjalle kuin Ruotsi. 
Asiat mutkistuivat, sillä valtalaki ei mahdollista
nut työnantajamaksujen keräämistä tasausrahas
toon.

Hallituksen 27.10.1947 tekemä maatalouden 
hintaratkaisu mursi osaltaan palkkatyöhön sidot
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Lapsilisät kavensivat miesten ja  naisten 
käytettävissä olevien tulojen eroa, kun 
naiset saivat tämän tulonlisän käytettä
väkseen. Tämä edisti perhetalouden 
tasa-arvoa. Kuvassa naisahtaajat p i
noavat lautoja laivassa Kotkan sata
massa 1950-luvulla. Kuva: A.G. Salo
nen, Työväen Arkisto.

tua tukea lapsiperheille. Se sisälsi lupauksen sel
vittää perhelisän laajentamismahdollisuudet maa
talouden harjoittajiin. Maalaisliitto ja  SDP:n pien- 
viljelijäsiipi vaativat etuutta myös viljelijäväes
tölle. Perhepalkkakomitea ehdotti joulukuussa 
“siirtymistä suunnilleen samantapaiseen yleiseen 
lapsiavustusjärjestelmään, kuin Ruotsissa tulee 
voimaan vuoden 1948 alusta.”

SAK ei hyväksynyt lakiehdotusta, jonka mu
kaan pääosa kausiluontoisissa ja  lyhytaikaisissa 
töissä olleista jäisi vaille perhepalkkaa, koska 
vain lähes koko kalenterikuukauden töissä olleet 
työntekijät saivat lapsilisäoikeuden. Sesonkityö- 
läisten epävakaat työsuhteet saivat SAK:n irtautu
maan perhepalkkamallista ja  kannattamaan yleis
tä lapsiperheiden avustamista.

Uusi komitea esitti yleistä lapsilisää, jonka 
ikäraja olisi alhaisempi kuin hallituksen väliaikai
sessa perhepalkkapäätöksessä. Oikeus lapsilisään 
tulisi alle 16-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Suomessa sosiaalipoliittisen uudistuksen ra
hoitus oli tarkoitus jakaa suurin piirtein tasan val
tiovallan ja  työnantajien välillä. Työnantajien tuli 
suorittaa lapsilisien rahoittamiseksi kokonais
palkkasummastaan laskettuna neljällä prosentilla 
korotettua kansaneläkemaksua. Työnantajamak
sun perusteena oli, että työnantajien palkkameno
na ollut väliaikainen lapsilisä oli jo  vaikuttanut 
hintoihin.

Lapsilisä hulttiomiehiltä vastuulli
sille naisille

Perhepalkkajärjestelmä on maailmalla perus
tunut mieselättäjäajatukseen. STK:n jäsenliitoil

leen antamat ohjeet väliaikaisen lapsili
sän maksamisesta pitivät yleisenä sään
tönä, “että lapsiavustus maksetaan avio
miehelle ja  aviovaimo jätetään ilman 

sitä.” STK:n ohjeiden mukaan leskivaimolle, 
eronneelle tai naimattomalle naiselle maksettiin 
lapsiavustus, jos heillä oli lapsia. Perhepalkkausta 
30.10.1947 valmistelemaan asetetun komitean te
kemä lakiesitys esitti, että molempien vanhempi
en ollessa palkkatyössä palkanlisän saisi lapsen 
elatuksen pääasiallinen kustantaja. Mikäli mo
lemmat vanhemmat kustansivat yhtä suuren osan 
elatuksesta oli edun saaja isä. Myös SAK tuki 
mieselättäjämallia.

Sosiaaliministeriön palkkaosaston väliaikai
sen lapsilisän maksamisohjeissa 1.3.1948 hulttio- 
miehet ja  vastuulliset naiset asetettiin vastakkain. 
Pääasiallinen huoltaja ja  lapsilisän saaja saattoi 
palkkaosaston ohjeiden mukaan olla työssä käyvä 
vaimo, “jos hänen miehensä tuhlaa suuremmat tu
lonsa juopotteluun taikka ... on työkyvytön tai 
työtön.” Yleistä lapsilisää valmistellut komitea 
esittikin, että lapsilisä tuli yleensä maksaa äidille. 
Siten saataisiin “parhaat takeet lapsilisän käyttä
misestä lasten edun vaatimalla tavalla” .

Perhetukien kohdistuminen vaikuttaa yhteis
kunnan sukupuolijärjestelmän olennaisesti. Lyhy
tikäiseksi jäänyt perhepalkkajärjestelmä palautti 
perheellisten miesten ja  työssäkäyvien naisten tu
loerot sille tasolle, missä ne olivat ennen toista 
maailmasotaa. Miehen asemaa perheen elättäjänä 
vahvistanut perhepalkkamalli korvautui Suomes
sa poikkeuksellisen nopeasti naisten taloudellista 
asemaa perheissä vahvistaneella tulonsiirrolla. 
Vastuullinen nainen sai korvata holtittomaksi 
epäillyn miehen perheen huoltajana. Perheen si
säinen tulonjako järkkyi. Syntyikö vahva suoma
lainen nainen vasta vuonna 1948, kun maaseudun 
naisten käytettävissä olevat rahavarat kasvoivat 
lapsilisäuudistuksen ansiosta?

-28-



TYÖVÄENTUTKIMUS 2005

Kiistelty lapsilisä
Lapsilisälaki ja  sen rahoituslaki säädettiin ko

mitean tekemien ehdotusten mukaisesti, vaikka 
eduskuntakäsittely oli hidas ja  koko paketti oli re
vetä. Maalaisliiton eduskuntaryhmä ajoi lähes 
loppuun saakka muutosta, jonka mukaan ensim
mäinen lapsi ei oikeuttaisi lapsilisään. Valtiova
rainvaliokunnan porvarillinen enemmistö esitti 
lapsilisän maksamista vasta toisesta lapsesta al
kaen ja  työnantajamaksujen alentamista säästy
villä 2,5 miljardilla markalla. SKDL taas vastusti 
lapsilisän maksamista suurten omaisuuksien hal
tijoille ja  suurituloisille.

Työväenasiainvaliokunnan porvarillinen 
enemmistö esitti uudistuksen rahoittamista val
tion varoista ja  työnantajien vapauttamista koko
naan lapsilisärasituksesta. Vasemmistopuolueet 
katsoivat, että valtiovarainvaliokunnan porvarit 
yrittivät alentaa palkkoja 2,5 miljardilla ja  työvä
enasiainvaliokunnan oikeistoenemmistö yritti 
siirtää osan työnantajien palkkakuluista verova
roin maksettavaksi. Vasemmisto pelkäsi palkka- 
verojen rajua nousua, jos työnantajien lapsilisä- 
maksusta luovuttaisiin.

Ministeri Onni Peltonen (sd) vastusti lapsili
sän poistamista ensimmäiseltä lapselta, koska 
kyse oli palkkatyöläisten ja  virkamiesten saavut
tamasta edusta, jo ta  ei tullut heikentää. Hän ko
rosti: “Lisäksi on otettava huomioon, että jos lap
silisää alettaisiin maksaa vasta toisesta lapsesta 
lukien, jäisi siitä osattomiksi suurin osa aviotto
mista lapsista, jotka erityisesti ovat yhteiskunnan 
tuen tarpeessa.”

Kompromissin syntyä edisti lähestyvät vaalit. 
Eduskunta hyväksyi ennen vaalilomalle lähtemis- 
tään lapsilisään liittyneet lait pääosin hallituksen 
esityksen mukaisina, mutta työnantajain lapsilisä- 
maksu oli puolueiden välisissä neuvotteluissa 
muuttunut määräaikaiseksi. Tasavallan president
ti vahvisti lapsilisälain ja  siihen liittyneet muut 
lait 22.7.1948.

Kytkös palkkaratkaisuihin säilyy
Suomessa palkat oli sidottu elinkustannusin

deksiin. Sosiaalisen tutkimustoimiston päällikkö 
G. Modeen ehdotti, että Ruotsin tapaan lapsilisä 
tulkittaisiin positiiviseksi veroksi. Näin lapsilisä 
laskisi elinkustannusindeksiä huomattavasti. 
Lapsilisät uhkaisivat siis lykätä elinkustannusin
deksin nousun mukana tulevia palkankorotuksia. 
Palkkojen indeksisidonnaisuutta vastustaneet 
kommunistit hurjistuivat, kun he oivalsivat, että

uusi sosiaalinen etuisuus saattoi siirtää palkanko
rotukset hamaan tulevaisuuteen.

SAK ei hyväksynyt positiivisen veron periaa
tetta, siksi lapsilisä ei koko painollaan laskenut 
indeksiä. Kuitenkin hallitus saattoi hillitä elinkus
tannusindeksin nousua korottamalla lapsilisä- 
maksua. Tätä menettelyä kutsuttiin indeksipistei- 
den ostamiseksi, mihin valtiovalta keksi myös 
muitakin keinoja.

Yleisohjelmakomitea vuonna 1949 ja  finans- 
sitoimikunta vuonna 1950 esittivät valtion meno
jen karsimista. Siksi ne molemmat esittivät, ettei 
ensimmäisestä lapsesta vielä maksettaisi lapsili
sää. Kekkosen hallitus esitti keväällä 1950 tällais
ta muutosta, kunnes teki täydellisen täyskäännök
sen ja  nosti lapsilisiä. Punamultahallitus pohti jä l
leen keväällä 1951 yksilapsisten äitien poistamis
ta edunsaajien joukosta. Jälleen hallitus teki 180 
asteen käännöksen ja  lopulta korotti lapsilisiä, 
koska siten estettiin indeksikorotusten tulo palk
koihin. Näin STK:n alkuperäinen ajatus estää pal
kankorotukset lapsilisien avulla alkoi toimia.

Suomen viennin jouduttua vaikeuksiin ajoi 
pääministeri Urho Kekkonen deflatorista koko
naisratkaisua, joka olisi sisältänyt valtionmeno- 
jen, palkkojen, hintojen, verojen ja  työnantaja
maksujen alentamisen. Tämä K-ohjelma sisälsi 
maalaisliiton ja  talousasiantuntijoiden ajaman ta
voitteen lapsilisän poistamisesta ensimmäiseltä 
lapselta ja  työnantajamaksujen alentamisen vas
taavalla summalla. SAK ja  SDP vastustivat K-oh- 
jelm aa jyrkästi osittain sen vuoksi, ettei palkka
ratkaisun kautta tulleisiin lapsilisiin saanut kos
kea. Sitkeä vastustus johti siihen, että deflaatio- 
ohjelma jäi toteuttamatta.

Lapsilisä oli vahvasti esillä ennen vuoden 
1956 yleislakkoa ja  sen aikana. STK koetti ensin 
torjua SAK:n hinnankorotuksista johtuneen palk
kavaatimuksen sillä, että lapsiperheille kohdistet
taisiin uusia taloudellisia tukia. STK:n toinen rat
kaisumalli oli työnantajien lapsilisämaksujen 
poistaminen, josta syntynyt palkanmaksuvaran 
kasvu voitaisiin käyttää hintojen nousun korvaa
viin palkankorotuksiin. Yleislakon lopettamiseksi 
tehty ensimmäinen sovintoesitys sisälsikin rajun 
työnantajamaksujen alennuksen. SAK torjui sen, 
joten varsinaisessa lopettamissopimuksessa työn
antajien lapsilisämaksu laski vain niukasti.

■
Artikkeli pohjautuu Työväen Arkiston 95-vuotis- 
juhlaseminaarissa Viittä vaille. Työväenliike 
1940-1950-lukujen vaihteessa kirjoittajan p itä 
mään alustukseen Lapsilisät ja  työmarkkinapoli
tiikka.

-29-



TYÖVÄENTUTKIMUS 2005

Juha Koskinen
HuK., Helsinki

Ruhtinas Pjotr Kropotkin 
tutkimusmatkalla Suomessa 1871

Pjotr eli Peter Kropotkin (1842-1921) kuuluu 
maailmanhistoriaan ja  maailmankirjallisuuteen. 
Hänet tunnetaan ennen kaikkea anarkismin aat
teellisena kehittäjänä. Vähemmän tunnettua on, 
että hän oli myös merkittävä maantieteilijä ja  
geologi. Suuri yleisö tuntee Kropotkinin hänen 
klassikon aseman saavuttaneista muistelmistaan 
Anarkistin muistelmat, jonka ensi painos ilmestyi 
Englannissa 1899 englanninkielisenä. Teos kään
nettiin pian monille kielille, ja  siitä on otettu lu
kuisia uusintapainoksia. Muistelmat ovat merkit
tävä ajankuvaus Venäjän oloista ja  Euroopan so
sialistisesta liikkeestä.

Ruhtinaanpojan tie Paashikoulus- 
ta Siperiaan

Pjotr Kropotkin syntyi Moskovassa vanhaan 
venäläiseen ruhtinassukuun. Ikivanhalla suvulla 
oli historiaa, nimeä ja  perintöomaisuutta, mutta 
se oli menettänyt merkitystään Romanovien hal
lituskaudella. Vuonna 1857 nuori Kropotkin meni 
14-vuotiaana Paashikouluun Pietarissa. Elitisti
nen koulu valmisti sotilas- ja  hoviuralle. Siellä 
vallitsi ankara kuri ja  vanhempien oppilaiden 
pennalistinen mielivalta. Kouluaikana Kropotkin 
tutustui nousussa olleisiin luonnontieteisiin ja  
myös kiellettyyn kirjallisuuteen, muun muassa 
Herzenin teoksiin.

Venäjällä elettiin keisari Aleksanteri II:n uu
distuspolitiikan kautta. Koulutusjärjestelmää uu
distettiin, maaorjuus lakkautettiin ja  hallintouu
distuksia pantiin alulle. Kropotkin ihaili aluksi 
"vapauttajatsaaria”, mutta suunnan kääntyessä 
vuoden 1862 tienoilla taantumukselliseksi hän 
pettyi. Vanhoillisten palautettua asemiaan poliisi-

valta nousi kukoistukseensa, kotietsinnöistä ja  ra
dikaalien vangitsemisista tuli arkea.

Paasheilla oli upseeriksi nimityksensä jälkeen 
oikeus valita rykmentti, jossa halusivat palvella. 
Tovereidensa ja  opettajiensa suureksi yllätyksek
si Kropotkin valitsi palveluspaikakseen Amurin 
ratsastavat kasakat. Kropotkin toimi 1862-1867 
Itä-Siperiassa sekä yksikkönsä upseerina että hal
linto- ja  tutkimustehtävissä Irkutskissa, Baikalin 
ympäristössä ja  Lena-joen varsilla. Hallintouu
distukset, joiden suunnittelussa ja  alkuunsaatta- 
misessa hän oli mukana, hautautuivat lopulta tur- 
hauttavasti Pietarin virastojen hyllyille. Loppu
vaiheessa Kropotkin työskenteli lähinnä maantie
teellisissä tutkimustehtävissä.

Pietariin paluunsa jälkeen Kropotkin opiskeli 
seuraavat viisi vuotta ja  teki tutkimustyötä. Laa
jojen mittausten ja  muistiinpanojensa pohjalta 
hän sijoitti Siperian vuorijonot kartalle huomatta
vasti aiempaa tarkemmin kohdilleen. Työnsä an
siosta Kropotkin saavutti kuuluisuutta maantie
teen piirissä. Hän sai paikan Veänäjän Maantie
teellisen seuran fysikaalisen maantieteen osaston 
sihteerinä.

Geologin-maantieteelliselle tutki
musmatkalle Suomeen

Suomen suuriruhtinaskunta kiinnosti Venäjän 
luonnontieteilijöitä. Venäjän Tiedeakatemia ja  
Maantieteellinen Seura lähettivät maahan tutki
musretkikunnan. Tiedeakatemiaa edustivat ken
raali, geologi Helmersen ja  Siperian tutkija Fre
derick Schmidt ja  jälkimmäistä seuraa Kropotkin. 
Viborgs Tidningissä kaupunkiin saapuneiden 
matkalaisten joukossa mainitaan 17.6.1871 tul
leina muun muassa kenraali "Helmensen” ja
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”Kroposkin”. Viipurista retkue jatkoi Punkahar
julle. Tutkimuskohteena oli Suomen maaperä sii
tä löytyvine jääkauden jalkineen. Tästä syystä 
erityisesti haijut kiinnostivat tutkijoita. Tieteessä 
jääkausiteoria oli vielä varsin uusi.

Kropotkin lähetti matkakiijeitä havainnois
taan väliaikaisraportteina Maantieteelliselle Seu
ralle. Seuran julkaisuissa ilmestyi jälkikäteen tie
donantoja Kropotkinin raporteista, ja  otteita näis
tä ilmestyi myös Suomen lehdissä. Nuorta Joen
suun kaupunkia Kropotkin kuvaili: Kaupungin 
paikalla oli 23 vuotta aiemmin ollut vain neljä ta
lonpoikaistaloa. Nyt Joensuu oli kolmen kadun ja  
800 asukkaan kaupunki, jossa oli 60 oppilaan 
koulu, kiqakauppa ja  pieni teatteri. Maantieteili
jän mukaan kaupunki sai kiittää nopeasta kehi
tyksestään ympäristönsä suuria metsävaroja, tääl
tä alkoi raakapuun tie maailmantalouteen.

Joensuusta Kropotkin suunnisti kaupunkia lä
hellä sijaitsevalle Höytiäiselle, joka oli geologi
sesti mielenkiintoinen tutkimuskohde. Järvi oli 
laskettu 12 vuotta aiemmin, ja  Kropotkin tutki 
viisi vuorokautta veden alta paljastunutta järven- 
pohjaa. Pohjois-Karjalasta yhden miehen tutki
musretkikunta palasi Viipuriin ja  matkasi Helsin
kiin, mihin pysähtyi toviksi, kunnes siirtyi edel
leen Turkuun. Sitten matkamies ylitti meren ja  
jatkoi geologisia tutkimuksia Ruotsissa. Siellä 
hän tapasi myös kuulun suomalaistaustaisen 
maantieteilijä-tutkimusmatkailija A. E. Nordens
kiöldin. Loppukesästä Kropotkin kirjoitti Tukhol
masta matkansa jatkosuunnitelmista. Hän aikoi 
matkata Pohjanlahden itärannikkoa myöten poh
joiseen Raaheen ja  edelleen Kajaaniin sekä tutkia 
Helsinki-Hämeenlinna-radan ja  Pietarin-radan 
varret.

Kropotkin palasi Suomeen jatkamaan tutki
muksiaan. Kaikkialla hän tutki harjuja ja  muita 
luonnonmuodostumia. Muistelmissaan hän ker
too matkustaneensa kaksipyöräisillä vaunuilla ja  
heiluneensa moukarinsa kanssa sorakuopilla. 
Tampereen Sanomien matkustavaisten luettelon 
mukaan pietarilainen Kropotkin saapui kaupun
kiin 6.8.1871, ja  sanomalehti Hämäläisen mu
kaan pietarilainen geologi Kropotkin saapui Hä
meenlinnaan 7.9.

Häme oli antoisa tutkimusalue, siellä kun oli 
sekä harjuja että rataosat maan kummastakin 
tuolloisesta radasta. Rataleikkaukset olivat mo
nin paikoin avanneet harjut kuin valtaisiksi ulko- 
laboratorioiksi. Hämeenlinnan-Helsingin väliä 
kohtaan Kropotkin tunsi niin suurta mielenkiin
toa, että hän kulki koko sadan kilometrin matkan 
radanvartta jalan.

P jotr Kropotkin 1842-1921.

Suomen torppareiden kova työ ja 
laiha elanto

M uistelmissaan Kropotkin kertoo Suomen 
vaikuttaneen häneen suuresti niin luontonsa kuin 
kansansakin puolesta. Pitkillä matkoillaan hän tu
tustui kansanelämään ja  yhteiskunnallisiin oloi
hin eri puolilla maata. Kokemukset ja  havainnot 
mietityttivät häntä ihmisenä yhtä paljon kuin tut
kijanakin.

Kropotkinia kosketti suomalaisen talonpojan 
suuri työtaakka. Talonpoika (ehkä oikeammin 
torppari) joutui tekemään valtavasti työtä perates- 
saan ja  raivatessaan kivistä maata pelloksi. Kro
potkin olisi halunnut varustaa talonpojan uuden
aikaisin amerikkalaisin maanviljelykonein. Kan- 
nonnostokone olisi ollut viljelijälle suureksi 
avuksi. Tiede auttaisi maamiestä käyttämään uu
denaikaisia lannoitusmenetelmiä.

Kropotkin oli ajatuksissaan valmis kirjoitta
maan Suomesta maantieteellisen kirjan ja  opetta
maan talonpojan viljelemään maata. Mutta talon- 
poikaparalle ei maksanut mitään vaivaa puhua 
koneista, kun tällä ei riittänyt kunnolla leipääkään
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elääkseen sadonkorjuusta toiseen. Kaikkialla nä
kyi kurjuutta ja  kamppailua leipäpalasta.

Luonnon karuudesta Kropotkin siirtyi yhteis
kuntaolojen pohdintoihin. Mitä paremmaksi ta
lonpoika sai peltonsa, sitä suurempia veroja hän 
sai maksaakseen. Maamies perheineen järsi silti, 
vain kahdesti vuodessa leivottuja kivikovia ruis- 
leipiään, söi runsaasti suolattuja silakoita ja  joi 
kuorittua maitoa. Kansa oli Suomessa kuitenkin 
opinhaluista. Talonpojalla oli silmää myös luon
nonkauneudelle, ja  tunteensa hän ilmaisi laululla. 
Sivistyshalustaan huolimatta talonpojalle ei kir
joista olisi mitään apua, jollei hän olisi itsenäinen 
viljelijä.

Kropotkinin mukaan korkeatasoisen tieteen 
teossa liikuttiin ylevien tunteiden maailmassa. 
Tieteellisen työn, kansan köyhyyden ja  alkeellis
ten olojen välinen ristiriita ahdisti Kropotkinia. 
Maailman elintarviketuotanto oli tarpeeseen näh
den lopulta liian alhainen, minkä vuoksi varat tie
teenharjoitukseenkin oli pohjimmiltaan pakko ot
taa kansan suusta.

Mielenmuutos ja “yhteiskunnalli
nen tiede”

Vastaisuudessa Kropotkin halusi tehdä vain 
sellaista tiedettä, jonka tulokset hyödyttäisivät 
kansan pohjimmaisia kerroksia. Lapsuudenko
dissaan Kropotkin oli nähnyt maaorjuuden ju l
muuden, ruhtinasisällä kun oli tiloillaan ollut 
toistatuhatta "sielua” . Siperiassa Kropotkin oli 
omien kokemustensa pohjalta turhautunut halli
tuksen uudistushaluun ja  -kykyyn sosiaalisten 
olojen parantamisessa. Uudet ankeat lisäkoke- 
mukset Suomesta olivat lopullinen sysäys ruhti- 
naanpojan kehittymisessä julkivasemmistolai- 
seksi.

Kropotkin oleskeli Suomessa vuoden 1871 
syksyyn. Muistelmissaan hän kertoo astelleensa 
parhaillaan juuri rakennettua rautatietä pitkin 
kohti Suomenlahden rannikkoa tarkkaillen huo
lellisesti ympäristöään löytääkseen siitä ensim
mäiset merkit jääkauden jälkeisestä meren ranni
kosta, kun hän sai sähkösanoman. Venäjän Maan
tieteellinen seura pyysi häntä sihteerikseen, ja  
eroava sihteeri kehotti innolla häntä vielä hyväk
symään tarjouksen.

Kropotkinin vanhat toiveet olisivat nyt toteu
tuneet, mutta mieli oli muuttunut. Muut tavoitteet 
olivat vallanneet ajatukset. Hän harkitsi vakavas
ti vastausta, ennen kuin sähkötti: "Lämpimät kii
tokseni, mutta en voi valitettavasti suostua.” Ky

seinen rautatie oli tietenkin vasta rakennettu Rii
himäki—Pietari -rata ja  Kropotkin oli astelemassa 
jossain Salpausselällä.

Kokemukset Venäjästä muutoskyvyttömänä 
yhteiskuntana olivat syvällisiä. Monen muun su
kupolvensa venäläisen tavoin Kropotkin etsi uu
denlaista yhteiskuntamallia ratkaisuksi. Hän oli 
jo  vuosia halunnut saada lähempiä tietoja Kan
sainvälisestä työväenliitosta eli Internationaalis
ta. Venäjän lehdissä liitto mainittiin usein, mutta 
sen toimintaohjelman sisällöstä ei ollut sallittua 
puhua.

Kuriositeettina mainittakoon, että Tampereen 
Sanomissa oli 14.8.1871 uutinen Venäjältä, Net- 
shajevin ryhmän oikeudenkäynnistä. Syytettynä 
olleet 87 salaliittolaista olivat tunnustaneet ol
leensa yhteydessä Genevessä päämajaansa pitä
vän kansainvälisen kapinaliiton kanssa.

Kieltäydyttyään tieteellisestä toimesta Kro
potkin matkusti alkukeväästä 1872 Sveitsiin Zii- 
richiin. Siellä hän liittyi Internationaalin paikal
lisosaston jäseneksi. Hänen elämässään alkoi ai
van uusi jakso. Kropotkinista kehittyi ensin sosi
alisti ja  sitten anarkisti.

lr«»itlt<»llä Helsinkiä, Siltasaaressa 30 kokoustilaa 8-800 hengelle 
nykyaikainen kokoustekniikka korkeatasoiset ravtntnlapajvelut

InxJnmfan palvelut kävelymatkan etäisyydellä

Paasivuorenkatu 5 A  F IN  -  00530 Helsinki 
p. 09-70X9 611 Fax 09-70X9 658 myynti.paasitimii.fi imnv.paasitornifi
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Jarkko Kemppi
tutkija, Joensuu

Viron työväenurheilu ennen toista 
maailmansotaa
Tilanne 1900-luvun alussa
Virossa oli hajanaista työväenurheilua jo  1900- 
luvun alussa, jolloin työpäivän pituus oli lyhenty
nyt keskimäärin kymmeneen tuntiin. Aikaa alkoi 
vähitellen jäädä enemmän lepäämiseen, yhteis
kunnalliseen toimintaan ja  perheelle. Viikonlop
puisin jä i yleensä aikaa myös huvituksille, joihin 
sisältyi myös liikuntaa. Usein työläistaajamiin oli 
rakennettu tanssilava, keinuja ja  kiipeilytelineitä. 
Vesistön lähellä asuneilla oli mahdollisuus uintiin 
ja  souturetkiin. Talvisin yleinen harrastus oli luis
telu. Työläisiltä puuttuivat vielä 1800-luvun lo
pussa omat seurat, joten he osallistuivat aktiivi
sesti raittius-, sivistys- ja  lauluseurojen toimin
taan. Työväestön keskuudessa hyvin suosittu ur
heiluseura oli Valvaja. 1900-luvun alusta alkaen 
työläisten kiinnostus urheilua kohtaan kasvoi jy r
kästi, ja  urheilusta muodostui monien miesten 
tärkein vapaa-ajan harrastus. Aluksi voimailu oli 
suosituinta, mutta myöhemmin voimistelu, uinti 
ja  yleisurheilu valloittivat alaa.

Kommunistien urheilutoiminta
Viro itsenäistyi vuonna 1918, mutta vasta Tar

ton rauha varmisti maan itsenäisyyden. Kuten 
kaikissa Baltian maissa myös Virossa kommunis
tinen puolue (EKP) oli kielletty 1920-luvulla. Sil
ti virolaiskommunistit olivat hyvin aktiivisia. 
Kommunistit perustivat muun muassa Viron 
Kommunistisen Nuorisoyhdistyksen, joka tosin 
joutui toimimaan enemmän tai vähemmän maan 
alla. EKP:n toimintaa hankaloitti etenkin vuonna 
1920 perustettu Viron suojelupoliisi, joka pyrki 
paljastamaan ja  lakkauttamaan kommunistien 
peitejärjestöjä. Kommunistien kulissiorganisaati- 
oina toimivat myös useat laillisesti toimivat ur
heiluseurat, joiden nimi jo  antoi usein viitteitä 
niiden taustavoimista ja  rahoittajasta: Herkules,

Spartakus, Eelvägi (Etujoukko) ja  Edasi (Eteen
päin). Itse asiassa suurin osa kommunistien yh
distyksistä operoi urheiluseurojen varjossa. Pu
naiset myös vahasivat urheiluseuroja. Esimerkik
si Valvaja joutui jo  vuonna 1917 bolsevikkien kä
siin. Seurojen harjoitustoiminnan tavoitteena oli 
valmistautuminen aseelliseen taisteluun. Valtion- 
vastaisen propagandan lisäksi harjoitusten pää
paino oli ammunnoissa, joissa maalitauluina käy
tettiin useimmiten virolaispoliitikkojen kuvia. 
Kommunistit käyttivät urheiluseuroja peitejärjes- 
töinään, koska ilmeisesti niiden arveltiin herättä
vän vähemmän huomiota kuin esimerkiksi am
mattijärjestöjen tai opiskelijaseurojen.

Viron työväenurheiluliiton synty
Joulukuussa 1924 kommunistit yrittivät huo

nolla menestyksellä vallankaappausta. Jälkisel
vittelyt olivat hyvin verisiä, mutta kapinalla oli 
laajempiakin seurauksia. Kaappausyritys aiheutti 
haittaa maltillisillekin vasemmistolaisille ja  sa
malla kärsi koko työväenurheilu, jonka kehitys 
pysähtyi useiksi vuosiksi. Vuonna 1926 olosuh
teet olivat kuitenkin jo  sellaiset, että sisäministe
riölle jätettiin rekisteröintiasiakirja, jolla perus
tettiin Tallinna Töölisspordi Uhingus (TTU) eli 
Tallinnan Työväenurheiluyhdistys. Järjestö liittyi 
samalla Viron Urheilun Keskusliittoon. Tällä 
seuralla oli tavallaan kaksi ulkomaista kummia, 
koska sekä Latvian (Bruno Kalnins) että Suomen 
(Eero Pulli) työväenurheilijoiden edustajat olivat 
mukana Tallinnan perustamiskokouksessa. Tal
linnan jälkeen työväenurheiluseuroja perustettiin 
muun muassa Tarttoon ja  Pärnuun. Vuonna 1927 
jäijestäytyminen oli edennyt jo  niin pitkälle, että 
oli aika järjestää ensimmäinen työväenurheilu- 
kongressi. Osanottajat tulivat kaikista paikallis
yhdistyksistä sekä Latviasta ja  Suomesta. Kon
gressin lopputuloksena perustettiin Eesti Töö-
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T yö vä en u rh e ilu lii-  
to n  n a ise tk in  p i t i 
v ä t  k i in te ä s ti y h 
te y ttä  Su o m een . 
V iro la inen  n a isv o i-  
m is te lu ry h m ä  o sa l
lis tu i T U L :n  li i t to 
ju h l i l le  H e ls in g is sä  
1 .7 .1 9 3 4 . K u v a 
K esku s .
K a n sa n  A rk is to .

lisspordi Liit (ETL) eli Viron Työväenurheiluliit- 
to.

Viron Työväenurheiluliiton tärkeimmät lajit 
olivat aluksi jalkapallo ja  yleisurheilu. Etenkin 
jalkapallo nosti lyhyessä ajassa suosiotaan. Aluk
si Työväenurheiluliiton alaisiin urheiluseuroihin 
kuului vain yksi jalkapallojoukkue, mutta jo  
vuonna 1929 niitä oli 15. Vähitellen lajivalikoima 
laajeni käsittämään myös hiihdon, voimistelun, 
nyrkkeilyn, painin, uinnin ja  painonnoston. Eri
tyisesti nyrkkeily oli muissakin valtioissa selke
ästi työväestön suosikkilaji. 1930-luvun lopussa 
Työväenurheiluliittoon kuului 19 osastoa, joissa 
oli yhteensä noin 1 800 jäsentä. Suurin osa osas
toista sijaitsi Tallinnassa, jossa oli kahdeksan 
osastoa ja  noin 830 jäsentä. Samoin liiton johto
paikat olivat tallinnalaisten seurojen edustajien 
käsissä. Esimerkiksi 1937 puheenjohtaja ja  hänen 
kaksi apulaistaan sekä varainhoitaja olivat kotoi
sin Tallinnasta. Etenkin jalkapallossa Tallinnan 
vaikutus oli erityisen suuri, sillä pääkaupungissa 
oli ETL:n kaikkiaan seitsemästä jalkapallo-osas
tosta kuusi. Suurimmat ongelmat kaikissa jäsen
seuroissa liittyivät talouteen ja  sitä kautta varus
tetasoon, joka yleensä oli heikolla pohjalla. 
Vuonna 1940 jäsenseurojen määrä oli kasvanut 
noin kymmenellä. Mukaan olivat liittyneet Moot- 
toriurheiluklubi ja  hieman yllättäen myös juuta
laisten urheiluseura Makkabi. Viron itsenäisyy
den loppuaikoina vuonna 1940 ETL:ssa oli 28 jä 
senseuraa.

ETL:n aktiivisesta toiminnasta kertoo sekin, 
että oma pää-äänenkannattaja Töölissportlane

(Työläisurheilija) alkoi ilmestyä vuonna 1929. 
Jäsenpohja oli kuitenkin liian pieni menestyksel
le p ä  lehden ensimmäinen numero jä i samalla vii
meiseksi. Julkaisu oli kyllä hyvin asiapitoinen ja  
kertoi laajasti eri lajien kilpailutuloksista.

Viron työväenurheiluseuroissa oli mukana 
jonkin verran naisia. He osallistuivat lähinnä kä
sipalloon, voimisteluun ja  yleisurheiluun. Talvi
sin naiset osallistuivat myös hiihtokilpailuihin. 
ETL:n naisvoimistelun johtohahmo oli Femanda 
Tamm-Alev. Hän oli opiskellut Suomessa ja  Sak
sassa ja  oli mukana Kalevin naisvoimisteluryh- 
mässä. Työväenurheiluliiton naisetkin pitivät 
kiinteästi yhteyttä Suomeen, ja  virolainen nais- 
voimisteluryhmä osallistui TUL:n liittojuhlille 
vuonna 1934.

Toimintaongelmia
Viron Työväenurheiluliitto ei suinkaan ollut 

poliittisesti yksimielinen järjestö. Urheiluliitosta 
olivat luonnollisesti kiinnostuneet vasemmisto
puolueet, mutta se kärsi linjaristiriidoista, eikä 
yksimielisiä oltu esimerkiksi urheilusuhteiden yl
läpidosta Neuvostoliittoon. Lisäksi Viron sisäpo
litiikan tilanteet heijastuivat Työväenurheiluliiton 
kokouksiin. Monet aktiiviurheilijat pelkäsivät 
ETL:n ajautuvan poliitikkojen sätkynukeksi ur
heilun jäädessä sivuosaan. Joissain tapauksissa 
liiton hallitus turvautui voimatoimiin ja  erotti ka
pinoivia jäseniään. Tämä tietenkin herätti vasta
lauseita, ja  eräät tahot epäilivätkin, että "herrat”
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yrittivät solutuksilla murentaa ETL:n organisaati
on.

Ongelmia ETL:lle aiheutti sekin, että liiton 
asema ei työväestön piirissä ollut suinkaan kiista
ton. Esimerkiksi NMKYillä oli aktiivista toimin
taa useiden tehtaiden työläisten keskuudessa. 
NMKY:n tarjontaan kuuluivat lähes kaikki jouk- 
kuelajit jalkapallosta voimisteluun sekä yksilöla
jeista yleisurheilu, uinti ja  hiihto. Pienemmissä 
tehtaissa Kristillinen Yhdistys ei ollut yhtä näky
västi esillä. Miksi juuri Lutherin tehtaalla NMKY 
sai niin paljon kannatusta? Tilanne johtui siitä, 
että tehtaan työntekijöiden koulutus- ja  palkkata
so olivat huomattavasti keskimääräistä korkeam
pia. Siksi suurin osa työväestä katsoi olevansa lä
hempänä keskiluokkaa, jolle NMKY:n tarjonta 
sopi paremmin.

Yhteistyö Viron urheilun keskus
liiton kanssa

Viron Työväenurheiluliiton syntyminen aihe
utti luonnollisesti liikehdintää vastapuolella eli 
Viron Urheilun Keskusliitossa (Eesti Spordi 
Keskliit, ESK. Suomessa vastaava järjestö oli 
SVUL). Työväenurheiluliitto-kysymys oli usein 
aiheena ESK:n hallituksessa.

ESK:n mielestä Viron kokoisessa maassa 
kahden urheilun keskusliiton olemassaolo oli 
järjetöntä. Työväenurheiluliitto oli loppujen lo
puksi niin pieni yksikkö, että ESK:n hallitus oli
si omasta mielestään voinut sulauttaa sen ongel
mitta itseensä. Kyse oli ennen kaikkea rahasta. 
Synkkien lamavuosien jälkeen urheiluorgani- 
saatioiden taloudellinen tilanne oli vakava, joten 
säästöjä syntyisi ainakin hallintomenoja pienen
tämällä. Huomattavasti pienempänä organisaa
tiona Työväenurheiluliiton johdon olisi tehtävä 
myönnytyksiä ja  suostuttava yhdistymiseen. Ur
heilun Keskusliitossa syntyi myös ehdotus ohit
taa ETL, tehdä tarjouksia suoraan työväenurhei- 
luseuroille ja  ottaa ne sitten aikaa myöten 
ESK:n jäseniksi. Ainoa ehto olisi ollut, että työ- 
väenurheiluseurat olisivat eronneet keskuslii
tostaan ja  ennen kaikkea kansainvälisistä sidok
sistaan. Tämä olisi tietenkin aikaa myöten teh
nyt koko Työväenurheiluliiton toiminnan täysin 
turhaksi. Oli selvää, ettei ETL:n johto suostunut 
fuusioitumaan Urheilun Keskusliiton ehdoilla.

Tilanne muuttui täysin vuonna 1939, jolloin 
Viron itsenäisyys joutui todelliselle koetukselle. 
Neuvostoliitto ryhtyi painostamaan maata kes

kinäiseen avunantosopimukseen. Virolaisten val
tuuskunta allekirjoitti 28.9.1939 Neuvostoliiton 
vaatiman sopimuksen, ja  lokakuun puolessavälis
sä neuvostoliittolaiset alkoivat siirtyä tukikohtiin
sa eri puolille maata. Kesällä 1940 Neuvostoliitto 
miehitti koko maan ja  heinäkuussa 1940 alkoi Vi
ron muokkaaminen neuvostomallin mukaiseksi.

M uutokset koskettivat myös urheilujärjestöjä. 
Viron Työväenurheiluliiton kaikki 28 jäsenseuraa 
yhdistettiin ESK:hon 7.9. 1940. Päivää aikaisem
min ESK oli pitänyt kokouksen, jossa yhdistymi
nen oli päätetty. Vuosia jatkunut keskustelu mah
dollisesta fuusiosta päättyi lopulta siis pakkolii- 
tokseen.

Artikkeli ilmestyy lähdeviitteineen Työväentutki
mus -lehden verkkoversiossa osoitteessa 
www.tyovaenperinne.fi/tyovaentutkimus/tt2005/.

■  Etuja,
jotka periytyvät

Jokainen Turvan asiakas 
on myös sen omistaja. 
Yhteinen omistus on sekä 
turvallista että palkitsevaa.

Turva tarjoaa sinulle 
kaikki vakuutuspalvelut. 
Henki- ja eläke
vakuutuksissa kumppani 
on Tapiola.

O nni on 
omassa turvassa.

Palvelunumero 0203 23400

T  T U R V A
v u t h a r o n  v a k u u t u s y h t iö  

imrur t u r v a  fi
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Housukaartilaiset eivät tyytyneet

Maarian punakaartin naiskomppania Suomen sisällissodassa

Pro gradu -työssäni olen tutkinut, miksi yli viisi
kymmentä naista liittyi sotilaiksi Maarian Rau- 
nistulan punakaartin naiskomppaniaan Suomen 
sisällissodassa vuonna 1918.

Naisten liittymismotiiveja tutkiessani olen 
kiinnittänyt huomiota sosiaalisten suhteiden, ta
loudellisen tilanteen sekä aatteellisuuden merki
tykseen. Samoin ajan yleinen ilmapiiri poliittisi
ne ja  taloudellisine mullistuksineen kulkee läpi 
työn selittävänä tekijänä.

Aikaisempi historiantutkimus on monesti jä t
tänyt punaiset naissotilaat sisällissodan kuriosi
teeteiksi. Kiinnostuksen puute johtunee naissoti
laiden vähäisestä määrästä, sillä koko punaisen 
Suomen kaartista naissotilaat muodostivat vain 
kolme prosenttia. Ilmiön marginaalisuudesta

huolimatta sotivien naisten tutkimus on tarpeen. 
Nämä niin sanotut housukaartilaiset olivat varsin 
radikaalissa ristiriidassa perinteisen naiseuden 
kanssa. Merkittävää on myös se, miten naissotu
rit säännön poikkeuksina selittävät osaltaan, 
mikä vuonna 1918 sai suomalaiset nousemaan 
toisiaan vastaan.

Paikallisen näkökulman korostaminen tässä 
työssä on perusteltua. Pientä naisten joukkoa tar
kasti tutkimalla pääsee liittymissyihin syvälle. 
Yksinomaan yleiselle tasolle rajattu tutkimus oli
si menettänyt otteen henkilökohtaiseen.

Naissotilaita olen lähestynyt verkostotutki- 
muksen näkökulmasta. Hyödynnän verkoston kä
sitettä niin ajatuksellisena työkaluna kuin konk
reettisena metodinakin. Verkostonäkökulman li
säksi olen käyttänyt taloustieteilijä Herbert Simo- 
nin rajallisen rationaalisuuden teoriaa. Metodi
sesti Simonin teoriaa lähellä on asettautuvan on
gelmanratkaisun menetelmä, jossa tutkija mah
dollisuuksien mukaan asettuu tutkittavan paikalle 
huomioiden seikat, jotka ovat vaikuttaneet tämän 
valintoihin.

Osin työni vahvistaa aikaisemmassa tutki
muksessa vallinneita käsityksiä taloudellisten ja 
aatteellisten tekijöiden naisia kaartiin painanees
ta voimasta. Ilmeistä on, ettei painostus tavalli
sesti ollut naisille merkittävä syy liittyä. Sosiaali
set suhteet olivat keskeinen liittymistä selittävä 
tekijä. Nähtävästi monet naisista turvautuivat 
epävarmassa tilanteessa läheistensä esimerkkiin. 
Tärkeää oli, että kaartissa oli mukana muita ver
taisia naisia. Olennaista on huomata, että liitty-

Turun naiskomppanian Helena Aalto ja  Elli 
Vuokko. Aalto ammuttiin Lahdessa 11.5.1918 ja  
Vuokko 16.5.1918. Kuva Kansan Arkisto.
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mismotiivit kietoutuivat yhteen. M onet tekijät 
vetivät tai painoivat kaartiin samanaikaisesti. 
Syyt vaihtelivat myös naisittain, toiselle työttö
myys oli ensisijainen syy liittyä, toiselle sitä oli 
vallankumous.

Raunistulan naiskomppaniaa tutkiessa ongel
maksi on osoittautunut naisten itsensä tuottaman 
lähdemateriaalin puuttuminen. Jatkossa liittymis- 
syitä olisi syytä tutkia edelleen paikallistasolla, 
mutta tutkimuskohteeksi olisi valittava paikka

kunta, jonka kaartin naissotilaiden muistelmia, 
päiväkirjoja tai kirjeitä olisi saatavilla.

Anu Hakala

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Hou- 
sukaartilaiset eivät tyytyneet. Maarian puna
kaartin naiskomppania Suomen sisällissodassa. 
Turun yliopisto, Suomen historian laitos 2004.

Kodin ja vapriikin välillä

Forssan tehtaalaisnaisten arkielämä 1900-1930-luvuilla muistelma-ai
neiston valossa

Pro gradu -tutkielmani käsittelee Forssan tehtaa
laisnaisten arkielämää 1900-1930-luvuilla. Nais
ten arkielämän näkökulmasta tarkastellaan nais
ten työtä puuvillatehtaassa, elämää kotona per
heen parissa ja  toimintaa vapaa-ajalla. Tutkimuk
sen tarkoituksena on selvittää, miten työ tehtaas
sa ja  tehdasympäristö vaikuttivat naisten elä
mään.

Aihetta lähestytään tehtaalaisnaisten omien 
muistelmien sekä haastattelujen avulla kerätyn 
tiedon kautta. Naisten itsensä kirjoittamia muis
telmia edustaa Pumpulienkeleitä -  tehtaalaisten 
elämää ennen ja  nyt -kirjoituskilpailun sadosta 
valikoidut 11 kirjoitusta ja  Ida Maria Saarisen 
(Karke) muistelmat. Haastattelumateriaalina on 
käytetty Museoviraston Forssassa vuonna 1980 
tekemiä haastatteluja, joista tutkimuksen lähteek
si on valikoitu 43 naisen vastaukset. Tämän lisäk
si mukaan on otettu erään tehtaalaisnaisen haas
tattelu vuodelta 1973. Muistitiedon välityksellä 
on annettu puheenvuoro Forssan tehtaalaisnaisil- 
le. Näin on pyritty tavoittamaan naisten ajatus- ja  
kokemusmaailma. Tutkimuksen näkökulma on 
mikrohistoriallinen, sillä kiinnostuksen kohteena 
on tavallisten ihmisten arki pienyhteisössä ja  työ
läisnaisten marginaalinen asema suomalaisessa 
yhteiskunnassa.

Forssa on tyypillinen yhden tehtaan ympärille 
kasvanut tehdasyhdyskunta. Tehtailija A. W. 
Wahren perusti vuonna 1849 Hämeeseen, Loimi
joen Kuhalankosken rannalle kehräämön. Kos
ken yläjuoksulle perustettiin kutomo vuonna 
1856. Työläisasunnot rakennettiin tehtaan lähi

maastoon. Tehdasyhdyskunnassa asuvat ihmiset 
olivat monella tapaa riippuvaisia Forssa-yhtiöstä 
ja  yhtiö oli riippuvainen uskollisista työntekijöis
tä. Taatakseen pysyvän työvoiman tehdas tarjosi 
rahapalkan lisäksi työntekijöilleen monia elintär
keitä etuja kuten asunnon, lastentarhan ja  sairaan
hoidon. Suurimman työnantajan oikeudella ja  tar
joamiensa etujen kautta tehdas ulotti vaikutusval
tansa työläisten elämään myös tehdasrakennuk
sen ulkopuolella. Tarkasteltavan ajanjakson aika
na patriarkaalisuus alkoi murtua. Eräänä syynä 
muutokseen oli työväenliikkeen nousu. Erityises
ti vuoden 1918 tapahtumat toivat esiin työväestön 
oman äänen, joka ei ollut enää tehtaan määrittele
mää. Työväestölle syntyi myös uudenlaisia va
paa-ajanvieton tapoja, jotka eivät olleet tehtaan 
valvonnassa. Forssan muuttuminen vuonna 1923 
kauppalaksi siirsi monet tehtaan tarjoamista pal
veluista kauppalan hoidettaviksi.

Tehdastyön ja  perheen yhteensovittaminen 
vaativat naisilta uhrauksia. Päivät täyttyivät an
siotyöstä ja  kotitöistä. Lasten synnyttyä monet 
naiset olisivat halunneet jäädä kotiin, mutta köy
hyys ja  puute pakottivat naiset palaamaan työ
hön. Erityisesti huonoina aikoina, jolloin tehtaas
sa työskenneltiin vajaita työviikkoja, naisten 
palkka oli välttämätön perheen toimeentulon kan
nalta. Forssan tehtaalaisnaisten muistelmien mu
kaan perheellisten naisten työssäkäynti oli pi
kemminkin sääntö kuin poikkeus. Naimattomilla 
tehtaalaisnaisilla oli perheellisiä naisia enemmän 
aikaa ja  rahaa nauttia vapaa-ajan huveista ja  har
rastuksista. Suurin osa työväestön vapaa-ajan
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riennoista tapahtui työväenyhdistyksen piirissä. 
N uorten naisten suosiossa olivat muun m uassa 
työväentaloilla  jä rjeste ttävät tanssit ja  iltam at. 
N aisille työväenyhdistys ja  työväentalo m erkitsi- 
vätkin ennen kaikkea kokoontum ista yhteiseen 
harrastus- ja  huvitoim intaan.

A rtikkeli perustuu  pro gradu -tutkielm aan Kodin 
ja  vapriikin välillä. Forssan tehtaalaisnaisten  
arkieläm ä 1900-1930-luvuilla m uistelm a-aineis
ton valossa. Turun yliopisto, historian laitos, 
kulttuurihistoria, 2004.

F orssalainen Tammi- 
kauppa Oy ennenkuin sii
tä tuli O suusliike Tammi. 
Työväen keskusm useon  
kuvakokoelm a.

Elina Virtanen

Vallankumous lintukodossa

Suomenkielisten osakuntien radikalisoituminen 1965-1973

Sivistyneistö ei voi tehdä vallankum ousta, koska 
se m uodostaa vähem m istön ja  on heikosti jä rjes
täytynyt. Se voi kuitenkin toim ia tärkeänä hiivana 
vallankum ouksen taikinassa, A arne Saarinen 
pohti vuonna 1969.

Pro gradu Vallankumous lintukodossa  käsitte
lee tuota hiivaa, ylioppilasvallankum ouksen teki
jö itä , H elsingin yliopiston opiskelijoiden po liti
soitum ista ja  sen heijastum ista osakuntalaitok- 
seen vuosina 1965-1973. Ilm iötä on tarkasteltu 
erityisesti kolm en poliittiselta aktiivisuudeltaan 
erilaisen osakunnan -  vireän ja  suuren Häm äläis- 
O sakunnan (HO), m aalaispappila-konservatiivi- 
sen Savolaisen O sakunnan (SavO ) sekä uneliaan 
K eskisuom alaisen osakunnan (K SO) -  kautta.

R adikalisoitum isen korkeinta astetta tu tk im uk
sessa edustaa K im m o R entolan m ääritelm än m u
kaisesti Vanhan valtauksen jä lkeisen  nuorisoval- 
lankum ouksen pääperillisen. 1970-luvun alun 
A kateem isen sosialistiseuran (ASS) to im inta osa
kunnissa. ASS oli tuolloin ns. vähem m istökom - 
m unistien hallussa. Tutkim us tarkastelee m yös 
o ikeisto-opiskelijoiden vastareaktiota vasem m is
toradikalism ille.

A SS:n näkökulm asta osakunnat olivat vain 
vallankum oukseen valm istautum isen sivujuonne, 
m utta valtauksia vastustaneiden osakuntalaisten 
näkökulm asta kyseessä oli 1600-luvulta periy ty
vän osakuntalaitoksen eloonjääm iskam ppailu.

- 38 -



TYÖVÄENTUTKIMUS 2005

Porvarit kokivat taistelevansa osakunnissa isän
m aan puolesta.

V uosina 1969-1970  ASS rohkaisi jäseniään 
eroam aan osakunnista. K anta m uuttui vuonna 
1971, ja  A SS:laiset ryhtyivät tietoisesti soluttau
tum aan m aakunnallisiin korporaatioihin. Toisin 
kuin Vanhan valtauksen aikaiset radikaalit, 
A SS:laiset eivät o lleet lakkauttam assa osakuntia. 
ASS ei o llu t suoranaisen antitraditionalistinen lii
ke, vaan halusi vaikuttaa toim innan sisältöihin, 
kuten saada m yös osakuntia m ukaan vaikkapa 
V ietnam -keräyksiin. A SS:n tuolloinen voim ahah
mon Juhani R uotsalo toteaa: "H uom asim m e, että 
siellä oli raha ja  paljon sellaisia ihm isiä, jo ista  
saatettaisiin hyvinkin tehdä kom m unisteja.’'

O sakuntien om aisuusm assasta suurin osa oli 
ja  on sidottuna opiskelija-asuntoloihin. Poliittis
ten opiskelijajärjestöjen hallitsem a, vuonna 1969 
perustettu  H elsingin opiskelija-asuntosäätiö  
(H O A S) yrittikin turhaan saada haltuunsa osa
kuntien ja  HYY:n opiskelija-asuntolat.

H O :ssa taisto laisten  valtausyritys huipentui 
m arraskuussa 1971 vaalikokouksessa, johon  
osallistui 660 osakuntalaista. V astapuolen m obi
lisaatio onnistui ja  valtaus jä i tekem ättä. H O :ssa 
avainvirat jae ttiin  kuitenkin  eri puolueryhm itty
mien kesken. K SO :ssa valtaus onnistui ja  osa
kunnasta tuli taistolaisopiskelijoiden jatkobile- 
paikka useiksi vuosiksi. KSO  liittyi mm. jäsen jär
jestöksi kom m unistien hallitsem aan R auhanpuo
lustajat ry:n U udenm aan rauhantyön keskukseen 
sekä Suom i-N euvostoliitto-seuraan. M uissa osa
kunnissa taistolaisten ASS jou tu i tekem ään yh
teistyötä k ilpailevien poliittisten ryhm ittym ien

kanssa. K eskusta-vasem m istolainen yleisdem o- 
kraattinen rin tam a piti valtaosassa op iskelijajär
jestö jä  valtikkaa käsissään jo ita in  poikkeuksia lu
kuun ottam atta. M yös viim eisten joukossa  po liti
soitunut osakunta SavO valitsi vuoden 1973 hal
litusta vastaavaan neuvostoon jäsenet poliittisten 
tunnusten alla.

O sakuntien puoluepolitisoitum isen aiheutta
m a m yllerrys vakiin tu isin  vuonna 1973. ASS oli 
tuolloin saanut vastavoim ia sekä oikealta että va
sem m alta. Sosiaalidem okraatit alkoivat päästä 
niskan päälle taistelussa vasem m iston hegem oni
asta.

A rto N oro on kuvannut suom alaisen op iskeli
jaliikkeen "proletaarista käännettä” antiautoritaa- 
risesta leninistiseen taistolaisuuteen "m ysteerik
si, jo k a  y littää sosiologisen ym m ärryksen rajat” . 
T äm ä tutkim us ei ehkä avaa N oron esittäm ää 
m ysteeriä, m utta se täyttää yhden pienen m ustan 
aukon ylioppilasvallankum ouksen tu tk im ukses
sa.

Jan Erola

A rtikkeli perustuu  pro  gradu -tutkielm aan Val
lankum ous lintukodossa. Suom enkielisten osa
kuntien radikalisoitum inen 1965-1973. H elsin 
gin yliopisto, Yhteiskuntahistorian laitos, p o liit
tinen historia 2004.

A SS .n  taistelujuhla  
H elsingin y liop is
ton Porthania I.ssä  
1970-luvulla. K an
san Arkisto.
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"Chilen kansan puolesta!"

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön Chile-solidaarisuus vuosina 
1973-1976

K enraali A ugusto P inochetin  joh tam a arm eija 
suoritti C hilessä syyskuussa 1973 verisen vallan
kaappauksen, jonka yhteydessä vuonna 1970 va
littu, m aailm an ensim m äisenä dem okraattisesti 
valittuna sosialistipresidenttinä juh littu  Salvador 
A llende sai surm ansa. A llende oli noussut kan
sainväliseen tietoisuuteen ajam alla C hilessä pe
rustuslaillisuuteen perustuvaa sosialism ia. A llen
den joh tam a vasem m iston yhteenliittym ä edusti 
työväenliikkeille ym päri m aailm an vasem m iston 
yhteistyön m ahdollisuuksia. Tapahtum a nostatti- 
kin m aailm alla valtavan vastalauseiden m yrskyn, 
ja  m yös Suom essa lähti liikkeelle kansainvälises
säkin m ittakaavassa laaja C hile-solidaarisuustoi- 
minta.

O m assa tutkim uksessani lähestyin C hile-soli- 
daarisuustoim intaa suom alaisen am m attiyhdis
tysliikkeen, tarkem m in Suom en A m m attiliittojen 
K eskusjärjestön SAK:n näkökulm asta. V uonna 
1969 perustettu  uusi jä rjestö  pyrki esiintym ään 
työväenliikkeen eri tahojen yhteistyöjärjestönä, 
ja  se painotti kansainvälisen solidaarisuustyön ja  
yhteistyön tärkeyttä. Solidaarisuustyöllä itses
sään oli tietty poliittisideologinen taustansa ja  se 
heijasteli vasem m istolaista ajatusm aailm aa. Se 
oli usein puhdasta aatteellista tukea työväenluo
kan yhteisen taistelun nim issä.

1960-luvun vasem m istolainen liikehdintä, 
entisten siirtom aiden vapaustaistelut ja  1970-lu-

vun kansainvälistym iskehitys vaikuttivat osal
taan siihen, e ttä  työväenliikkeen kansainvälinen 
solidaarisuustoim inta sai C hilen tapahtum ien ai
kaan uusia m uotoja. Y K:n piirissä syntyneen uu
den kansainvälisen talousjärjestyksen tunnelm is
sa ryhdyttiin keskustelem aan tasa-arvoisem m an 
m aailm antalouden rakenteen puolesta ja  solidaa
risuudesta sorrettuja kehitysm aita kohtaan. Andre 
G under Frankin tunnetuksi tekem ät kriittiset ke
hitysteoriat heijastelivat uudenlaista tietoisuutta 
m aailm an keskinäisriippuvuudesta ja  kolm annen 
m aailm an kehitysongelm ista. U usm arxilaiset 
riippuvuusteoriat soveltuivat hyvin työväenliik
keen m aailm ankuvaan ja  liittyivät vahvasti m yös 
C hilen tapaukseen. Frank oli vaikuttanut A llen
den hallituksessa, ja  A llenden poliittinen retoriik
ka sisälsi riippuvuusteoreettista ideologiaa, jo lla  
pyrittiin tukem aan vaateita tasa-arvoisem m asta 
taloudellisesta järjestelm ästä  ja  poliittisesta ja  ta
loudellisesta suvereniteetista.

A m m attiyhdistysliikkeelle taloudellisen e ri
arvoisuuden poistam inen oli tärkeä tavoite. Ta
louden kansainvälistym isen m yötä m onikansalli
set suuryhtiöt koettiin uudeksi uhaksi m aailm an 
työläisten hyvinvoinnille. U han edessä korostet
tiin yhteistyötä ja  solidaarisuutta erityisesti keh i
tysm aita kohtaan, jo issa  suuryhtiöt tekivät tuho
jaan . Y hdysvaltojen om istam ien kupariyhtiöiden 
toim inta C hilessä nähtiin tästä varoittavana esi

m erkkinä.
K an sa in v ä lis ty m isk e 

hityksen ja  kapitalistisen 
ta louskehityksen edessä 
kansainvälisen yhteistyön 
koettiin  olevan jo p a  elin 
ehto työväenliikkeelle, 
m utta käytännössä yhteis
työ kohtasi kuitenkin suu
ria vaikeuksia. Itä -län si -

C hileläinen Sergeo Val- 
des SAK:ssa vierailulla  
13.12.1973. K uvaaja Yrjö 
Lintunen. Kansan A rk is
to.
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ristiriidat heikensivät kansainvälisen ammattiyh
distysliikkeen yhteistyön mahdollisuuksia, ja  
kansainvälisessä Chile-solidaarisuustoiminnassa 
korostui ammattiyhdistysintemationaalien
VAKL:n (Vapaiden Ammattiyhdistysten Kan
sainvälinen Liitto, läntinen Eurooppa) ja  MAL:n 
(Maailman Ammattiyhdistysten Liitto, kommu
nistimaat) valtapeli.

Itä-länsi -jako vaikeutti näkyvästi myös koti
maisen työväenliikkeen yhteistyön mahdolli
suuksia. Vuonna 1968 liikkeelle lähtenyt hajaan
nus Suomen Kommunistisessa Puolueessa 
SKP:ssä vaikeutti kotimaista Chile-solidaari- 
suustoimintaa ja  myös SAK:n konkreettinen soli- 
daarisuustoiminta kärsi erimielisyyksistä. SKP:n 
vähemmistön toiminta vaikeutti erityisesti 
SAK: n suhteita aktiivisiin solidaarisuustoimijoi-

hin Suomen Rauhanpuolustajiin ja  Suomi-Chile - 
seuraan. Chile-solidaarisuudesta muodostuikin 
monissa yhteyksissä vasemmiston sisäinen valta
peli eikä niinkään yhteistyön luoja. Solidaari- 
suustyöllä pyrittiin pikemminkin ajamaan omia 
poliittisia etuja kuin saamaan aikaan todellista 
muutosta kansainvälisen solidaarisuuden ja  yh
teistyön nimissä.

Johanna Leppänen

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan ”Chi
len kansan puolesta! ” Suomen Ammattiliittojen 
Keskusjärjestön Chile-solidaarisuus vuosina 
1973-1976. Helsingin yliopisto, poliittinen histo
ria 2004.

Kuolevan yksilöllisyys, rituaalin ainutkertaisuus

Kohtaamisia kuoleman kanssa moniarvoisessa yhteiskunnassa

Opinnäytetyön mielenkiinto kohdistuu kuole
maan ja  sen ymmärtämiseen nykyaikana. Tutkiel
ma jakautuu selkeästi kahteen itsenäiseen osaan. 
Ensimmäinen puolisko esittelee erilaisia teema
kokonaisuuksia, jo ita nousee esiin uskontotie
teellisessä, antropologisessa, historiallisessa ja  
sosiologisessa tutkimuskirjallisuudessa. Näitä 
ovat (1) kuoleman jakaminen sosiaaliseen ja  bio
logiseen kuolemaan; yksilön kuolemiseen sosiaa
lisena henkilönä yhteisössä ja  fyysiseen kuole
maan. (2) Kuoleman kokeminen joko hyvänä tai 
huonona; käsitys edellisistä vaihtelee eri aikakau
sina ja  eri kulttuureissa: länsimaissa nykyään vä
kivaltaisuus ja  ennenaikaisuus kuuluvat huonon 
kuoleman piiriin, kun taas hyvän kuoleman tun
nuspiirteitä ovat hallittavuus, siihen valmistautu
minen ja  yksilön kuoleminen täyden elämän elä
neenä. (3) Kuoleman kieltämisestä ollaan eri 
mieltä: osaa tutkijoista yhdistää vankka mielipide 
siitä, että kuolema yritetään kätkeä näkyvistä kai
killa mahdollisilla tavoilla, vastapuoli taas tukeu
tuu käsityksessään siihen, että kuolemasta kirjoi
tetaan jatkuvasti tieteellistä kirjallisuutta ja  näin 
ylläpidetään tabuluonteensa menettänyttä aihetta. 
(4) Nykyään suurin osa ihmisistä kuolee sairaa
loissa lääkäreiden hoidossa; medikalisaatio yh
distetään kuolemaan sen lääketieteellisen määrit
tämisen ja  toisaalta pitkittämisen takia. (5) Ritu

aalit liittyvät oleellisena osana kuolemaan. Ruu
miille on tehtävä jotakin, mutta koska vainaja ei 
vielä täysin kuulu kuolleiden eikä toisaalta enää 
elävienkään piiriin, se koetaan saastuttavana. Ri
tuaalit auttavat lähestymään kuolemaa turvalli
sesti sekä helpottavat sosiaalisen verkon repeyty- 
misestä kärsivää yhteisöä. (6) Käsitys kuolemas
ta pornografiana pohjautuu ajatukseen, jonka mu
kaan kuoleman piilottaminen muuttaa asian tar
kastelun tirkistelyksi; pornografian tavoin kielle
tyksi mutta kiihottavaksi.

Ensimmäisen osan yhteenvedossa ihmisen 
vieraantumista kuolemasta ja  sen kokemista ah
distavana asiana lähestytään postmodernin ihmi
sen ongelmana, joka osaltaan johtuu uskonnon 
roolin vähenemisestä ja  sen kyvyttömyydestä tar
jo ta tyydyttäviä vastauksia kuoleman ongelmaan. 
Toisaalta rituaalien luonne on muuttunut entistä 
yksilöllisemmäksi, ja  mahdollisuus perinteisten 
autoritaaristen uskontojen ulkopuolella suoritet
taviin rituaaleihin on kasvanut. Rituaalit siis edel
leen tarjoavat apua kuoleman kohtaamiseen.

Toisessa osassa lähestytään kuolemaa ja  ritu
aalien merkitystä käytännön tutkimuskohteen 
avulla. Aineisto koostuu havainnoinneista uskon
nottomissa saattotilaisuuksissa ja  siviilihautajai- 
sia säännöllisesti järjestävien juhlapuhujien tee
mahaastatteluista. Uskonnottomien ihmisten hau
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Pro-Seremoniain p u 
huja Tapio Leppänen 
pitää saattopuhetta 
Honkanummen kappe
lissa Vantaalla. Pro- 
Seremoniain kuva-ar
kisto.

tajaiset tarjoavat hyvän esimerkin tilanteesta, jo s
sa rituaalin merkitys on edelleen huomattava, 
vaikka se ei pohjaudukaan perinteisiin uskontoi
hin. Edelleen tehdään selkoa myös uskonnotto
mia juhlia järjestävän palvelukeskuksen Pro-se- 
remoniat ry.n aatteellisista taustajärjestöistä 
(Suomen vapaa-ajattelijat, Suomen humanistiliit
to, Prometheus leirin tuki ry.), tuhkahautauksesta 
sekä pohditaan käytettävien uskontotieteellisten 
termien (uskonto, uskonnottomuus, rituaali, sere
monia) ongelmallisuutta. Analyysissa käsitellään 
haastattelujen pohjalta rakennettuja teemakoko
naisuuksia, kuten puhujien motiiveja, käsityksiä 
hyvästä kuolemasta, hautajaisten tarpeellisuudes
ta ja  puhujien roolista, sekä tarkastellaan hauta
jaisten olennaisimpana osana toimivaa hautaus
puhetta ja  sen valmistamista. Tuhkahautauksen 
valinnassa vanhempien vainajien kohdalla vai
kuttavat edelleen sidokset työväen- ja  naisasia
liikkeisiin, mutta vallitsevaksi piirteeksi on nou
semassa vainajien kaupunkilaistausta sekä aka
teemisuus.

Tutkimuksen lopussa palataan vielä ensim
mäisen osan yhteenvetoon, jossa käsitellään ritu
aalin yksilöllistymistä. Siviilihautajaisissa pyri
tään persoonallisuuteen ja  siihen, että tilaisuus jo  
itsessään kertoo jotakin vainajasta. Näin ollen 
hautajaisrituaalit (saattotilaisuudet, uuman- tai 
arkunlaskemistilaisuudet, muistotilaisuudet) ovat 
ainutkertaisia, ja  siksi osanottajat muodostavat 
väliaikaisen rituaalisen yhteisön. Viimeiseksi 
tehdään vielä katsaus surun käsittelyyn liittyviin

tendensseihin, joista uusin niin ikään korostaa 
yksilöllistä tapaa surra kuollutta omaista. Samoin 
hyödyllisenä pidetään vainajan ylläpitämistä kes
kusteluissa muiden kuolleen tunteneiden ihmis
ten kanssa. Tässä kohdin tutkimuksessa nähdään 
yhtymäkohta siviilihautajaisiin, jossa saattopu
hetta varten omaisten on yhdessä juhlapuhujan 
kanssa rakennettava vainajasta ja  hänen elämäs
tään kokonaiskuva. Erityisesti tässä tulee esiin 
elämäkeskeisten siviilihautajaisten rituaalinen, 
terapeuttinen merkitys.

Petri Karttu

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Kuo
levan yksilöllisyys, rituaalin ainutkertaisuus. 
Kohtaamisia kuoleman kanssa moniarvoisessa 
yhteiskunnassa. Helsingin yliopisto, uskontotie
teen laitos 2004.
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Ay-jäsenyyskokemuksen merkitykset KTV:n 
naisjäsenten muistelukerronnassa

Tänä päivänä useissa ammattiliitoissa pohditaan, 
kuinka löytää uusia aktiiveja pyörittämään pai
kallistoimintaa suurten ikäluokkien jäädessä lähi
tulevaisuudessa eläkkeelle. Sukupolvenvaihdok
sen ajankohtaistuessa tuntui mielenkiintoiselta 
kurkistaa pro gradu -tutkielmassa ajassa taakse
päin, historian vaiheisiin, jolloin suuret ikäluokat 
itse siirtyivät työelämään ja  ottivat paikkansa am
mattiyhdistysliikkeessä. Naisten rooli tuossa 
ajankohdassa, 1960- ja  1970-lukujen vaihteessa, 
näyttää erityisen kiinnostavalta, koska suurten 
ikäluokkien naiset kansoittivat työelämään siirty
essään yhteiskunnallisen rakennemuutoksen 
myötä yleistyneet palveluammatit niin yksityisel
lä kuin julkisellakin sektorilla. Tyypillisiä laaje
nevan julkisen sektorin naisten ammatteja olivat 
perhepäivähoitaja, keittiöapulainen, siivooja ja  
toimistotyöntekijä. SAK:laisen ammattiyhdistys
liikkeen samanaikaisen eheytymisen myötä nai
set liittyivät joukkomitassa alojensa ammattiliit
toihin. Hyvinvointipalvelujen kasvava työllistä
vyys johti Kunnallisten työntekijäin ja  viranhalti
jain liitto KTV:ssa naisjäsenten määrän monin
kertaistumiseen ja  liiton jäsenkunnan muuttumi
seen naisenemmistöiseksi vuodesta 1971 lähtien.

Etsin pro gradu -tutkielmassani KTV:n ruo
honjuuritason naisjäsenten muistelukerronnasta 
kurkistusaukkoa, jonka kautta voisin tarkentaa 
ajankuvaa 1970-luvun ammattiyhdistysliikkeen 
paikallistason toiminnasta ja  naisten asemasta 
siinä. Tutkin sitä, miten KTV:n naiset kokivat ay- 
jäsenyyden sekä toiminnan omista lähtökohdis
taan, ja  millaisia merkityksiä he antoivat muiste
lukerronnan kautta ay-jäsenyyskokemukselleen. 
Teoreettisesti pyrin selittämään kokemukselli
suutta identiteetin ja  merkityksiä sosiaalisen pää
oman käsitteen avulla. Tulkitsin identiteetit liitty
viksi ay-jäsenyyskokemuksessa yksilön tarpee
seen sosiaalistua ja  kokea olevansa osa symbolis
ta ryhmää ”me”, johon kuuluminen tarjosi jäse
nilleen turvallisuuden ja  yhteisöllisyyden tuntei
ta, mutta toisaalta edellytti rajanvetoja ja  eronte
koja suhteessa "toisiin”. Sosiaalisen pääoman 
tulkitsin ay-jäsenyyskokemusten merkityksissä 
kytkeytyväksi yksilön resursseihin, jotka voimis
tuivat jäsenten kiinnittyessä ammattiyhdistyk- 
seensä. Kyseessä oli samanaikaisesti myös kol
lektiivinen sosiaalinen pääoma, jo ta koko ammat

tiyhdistys sai voimavarakseen sen jäsenten ver- 
kostoitumisen, luottamuksellisen ilmapiirin ja  
yhteisen toiminnan myötä.

Tutkimusaineistona käytin Työväen Arkiston 
kokoelmissa olevaa vuonna 2000 kerättyä KTV:n 
muistietoaineistoa ”Me hyvinvoinnin tekijät” . 
Mielenkiintoista on, että vaikkei KTV:n muisti- 
tietokeräyksen keräysjulistuksen teemoihin kuu
lunut naisten yhteiskunnallisen aseman käsitte
lyä, olivat naiset silti kirjoittaneet muisteluker- 
rontateksteissä kokemuksistaan naisina eivätkä 
sukupuolineutraalisti pelkästään ammattiliiton 
jäseninä. Muina yhdistävinä tekijöinä muisteluis
sa ilmenivät koettuna identiteettinä eräänlainen 
kunnallinen työntekijyys, kollektiivisen turvalli
suuden etsiminen KTV:n jäsenyydestä sekä pai
kallisyhdistyksen koulutus- ja  vapaa-ajantoimin- 
nan kokeminen yhteisöllisyyttä vahvistaneena 
kaikille kuuluvana toimintana. Muistelukerron
nan perusteella voidaan sanoa, että vastaanotto 
paikallisen ammattiyhdistyksen kokouksissa vai
kutti naisten tulevaan rooliin toiminnassa, sillä 
jäsensuhde kehittyi prosessina, jossa myönteiset 
ja  kielteiset kokemukset olivat keskeisiä. Satun- 
naisosallistujat saattoivat identifioitua 
KTVdäisiksi, mutta silti eräänlaisiksi ei-aktii- 
veiksi, joita vieraannutti toiminnasta sen kokous- 
keskeinen kulttuuri. Aktiivitoimijat puolestaan 
kokivat itsensä identiteetiltään sekä KTVdäisiksi 
ay-aktiiveiksi että ammattiyhdistysnaisiksi, jotka 
samastuivat usein lisäksi poliittiseen työväenliik
keeseen. Sosiaalinen pääoma näytti kasautuneen 
pitkään ammattiyhdistyksensä luottamustehtä
vissä toimineille ja  muissakin järjestöissä vaikut
taneille aktiiveille verkostoitumisen, sitoutumi
sen ja  ammattiyhdistystoiminnan kautta saavute
tun itseluottamuksen myötä. Jäsenistö luotti hei
hin edustajinaan, ja  he puolestaan luottivat am
mattiyhdistystoimintaan, jossa tekemästään työs
tä edunvalvojina ja  toiminnan järjestäjinä he sai
vat palkinnoksi symbolisia arvoasemia sekä kun
nioitusta.

Näyttää siltä, että naisten oli pitänyt sopeutua 
KTV:n vanhaan toimintakulttuuriin päästäkseen 
mukaan aktiiviseen toimintaan ja  vaikuttajan roo
liin. Poikkeuksen muodostivat naisten perusta
mat uudet KTV:n yhdistykset, joissa he olivat itse 
luoneet toimintamallinsa. Naisten tasavertainen
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1960- ja  1970-lukujen vaihteessa tyypilli
siä laajenevan julkisen sektorin naisten 
ammatteja olivat mm. toimitotyöntekijät. 
Helsingin asuntotoimisto 15.5.1970. Ku
vaaja Yrjö Lintunen. Kansan Arkisto.

asema työelämässä ja  ammattiyhdistysliikkeessä 
näyttääkin muistelukerronta-aineiston perusteella 
edistyneen melko hitaasti. Ne naiset, jo ita eivät 
vanhat miesaktiivien rutiineihin pohjautuneet ko- 
kouskeskeiset toiminnan muodot olleet innosta
neet, näyttävät jättäytyneen luottamustehtävien ja  
joskus koko toiminnan ulkopuolelle. Uuden jäse
nen positiivisten kokemusten kannalta tärkeitä 
olivat ruohonjuuritason sosiaaliset kontaktit, toi
minnan helppo lähestyttävyys ja  tunne siitä, että 
toiminnassa pystyisi oikeasti vaikuttamaan tär
keänä pitämiinsä asioihin. Aktiivinen, avoin ja  jä- 
senlähtöinen toiminta näytti muistelukerronta-ai
neiston valossa tuottaneen aktiivisia jäseniä sil

loin kun suuri joukko uusia jäseniä 1970-luvun 
kuluessa liittyi ammattiyhdistysliikeeseen ja  jo l
loin viimeksi koettiin ay-aktiivien suurempi su
kupolvenvaihdos.

Pia Lohikoski

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan ”Nai
seus, kunnallinen työntekijyys ja  yhteisöllisyy
den kokemus -  KTV:n naisjäsenten muisteluker
rontaa”. Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen 
tiedekunta. Yhteiskuntahistorian laitos /  Talous- 
ja  sosiaalihistoria, 2005.

Palkansaajan miljoonaoptiot

Tutkimus suomalaisen sosiaalivakuutuksen syntyhistoriasta vuosilta 
1960-1965 ja siihen vaikuttaneesta ammattiyhdistysten ulkoparlamen
taarisesta liikehdinnästä

Suuren laman vuodet 1990-luvulla muuttivat Elin
tarviketyöläisten aluetoimiston elämän täydelli
sesti. Muutamassa vuodessa menetimme pääkau
punkiseudun leipomotyöpaikoista puolet ja  useita 
suuria elintarviketeollisuuden työpaikkoja. Meiltä 
etsi apua parituhatta työtöntä monen vuoden ajan.

Jouduin toimistonhoitajana työskentelemään 
oloissa, joissa jatkuva muutos, uusien lakien ja  il
miöiden tunnistaminen ja  ihmisten tuskan koh
taaminen tuntuivat vaativan lisäymmärrystä ja  
perspektiiviä. Palasin yliopistolle jatkamaan his
torian opintojani työni ohessa miltei kolmenkym
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m enen vuoden tauon jälkeen. K eväällä 2004 jätin  
graduni “Palkansaajan m iljoonaoptio” . K ustan
nusosakeyhtiö  Liken Pystykorva-sarjassa on tänä 
keväänä ilm estynyt sen pohjalta toim itettu kirja 
“Taistelu sosiaaliturvasta” .

Traum aattisten kokem uksieni takia olin k iin 
nostunut siitä, m iten työttöm yysvakuutusjärjes- 
telm ä on syntynyt. Sosiaaliturvan syntyä käsitte
levää yliopistollista tutkim usta on hyllykaupalla, 
m utta sen sisältö häm m ästytti m inua. Y leinen kä
sitys tuntui olevan, että asevelihengen valtaam a 
eliitti, suuret ajattelijat ja  puolueiden päättäjät 
olisivat o lleet sosiaaliturvan toim eenpaneva voi
ma. K aikki esittelivät tohtori Pekka K uusen näke
m yksiä, m utta ketään ei näyttänyt kiinnostavan, 
m itä m ieltä olivat leipurit, levysepät tai tim purit.

Työttöm yysturvajärjestelm ä säädettiin 1960, 
lisälom aviikko sam ana vuonna, työeläkejärjestel
m ä vuonna 1961, ILO :n sam apalkkaisuussuosi- 
tus ratifioitiin vuonna 1962, sairausvakuutusjär
jeste lm ä säädettiin vuonna 1963, ja  työm arkkina
järjestö jen  runkosopim us asteittaisesta siirtym i
sestä 40 tunnin työviikkoon hyväksyttiin  vuonna 
1964. Jo Forssan kokouksessa 1903 oli asetettu 
sosiaalivakuutuksen tavoite, sitä oli eri tavoin v it
kuteltu vuosikym m eniä. M iksi yhtäkkiä täm m öi
nen rysäys tapahtui neljässä vuodessa?

Lähdin etsim ään am m attiosastojen kannanot
toja ja  näkem yksiä. Y llättäen törm äsin nykypäi
västä katsellen valtaisaan joukkoliikkeeseen. Is
tuin K ansan U utisten arkistossa ja  kirjasin kaikki 
m ielenosoitukset ja  lähetystöt vuosilta 1957 vuo
teen 1964. A lussa en oikein uskonut 
juttuja. Kun lehti kirjoitti, että kym m e
niä lähetystö jä vieraili eduskunnassa, 
ajattelin  että “kyllä kai” ja  “joopa jo o ” .
Sitten kävin läpi SK D L:n eduskunta
ryhm än saapuneiden kirjeiden diaarit ja  
aineisto alkoi vakuuttaa tositeolla.

K irjeiden m äärien, niiden sisällön 
ja  m ielenosoituksiin  osallistuneiden 
m äärästä kykenin rakentam aan liikkeen 
kuvan. K un sitten täm än kehikon ym 
pärille lisäsin eduskunnan tapahtum at 
ja  muun tapahtum ahistoriallisen ainek
sen, syntyi aivan erikoisen dram aatti
sen oloisen m ullistuksen kertom us.

N aiset m arssilla eduskuntaan lapsili
sää vaativille iskulauseilleen  
29.6.1957. K ylttiä kantaa E lli Toivo
nen. K uvaaja Yrjö Lintunen. Kansan  
Arkisto .

M uutokset lähetystöissä ja  m ielenosoitusten 
osallistujam äärissä ennakoivat aina poliittisia  ta
pahtum ia. Sosiaalipoliitikkojen tunnistam a 15 
vuoden viive vuosina 1946-1960 tuntui m yös se
littyvän vasem m iston ja  ay-liikkeen sisäisillä on
gelm illa, jo iden  ansioista oikeisto kykeni ja rru tta
maan sosiaalipoliittista uudistustyötä.

M uutosprosessi käynnistyi yllättävän voi
m akkaana keväällä 1957. O ikeisto koki olevansa 
niskan päällä työttöm yyden, talouslam an sekä 
yleislakon jälkeisen  vaalivoittonsa ja  SD P:n puo
luehajaannuksen takia ja  pyrki supistam aan sosi
aaliturvaa. Ä idit pillastuivat, ja  äitien liike lapsili
sien siirtoa vastaan on hyvin kiehtova osa suom a
laisen joukkoliikkeen historiaa. SK D L:n edus
kuntaryhm ä aloitti jarrutuskeskustelun, m ikä esti 
lapsilisien m aksatuksen lykkääm isen. T äm ä il
m eisesti innosti, koska m ielenosoittajien m äärät 
m oninkertaistuivat ja  eduskuntaan syntyi vasem - 
m istoenem m istö vuonna 1958. T äm ä vasem m is- 
toenem m istöinen eduskunta kym m enien suurten 
m ielenosoitusten ja  tuhansien lähetystöjen kan
nustam ana käynnisti sitten sosiaalisen uudistus
työn ja  m uutti koko yhteiskunnallisen ilm apiirin. 
V asem m isto sai aloitteen yhteiskunnassa.

En löytänyt asevelihenkeä, jo k a  olisi halun
nut kansalle hyvää. Löysin vasem m istoenem m is- 
töisen eduskunnan, jo n k a  kaikkien kolm en va
sem m istopuolueen kansanedustajat oppositioase
m ista taistelivat sosiaalivakuutuksen puolesta. 
Löytyi m yös miltei kaikkea m ahdollista uudistus
työtä ja rru ttava m aalaisliittolainen hallitus, jonka
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oikeistolaisin osa liittoutui Kokoomuksen kanssa 
äänestämään jopa hallituksen omia esityksiä yli 
vaalien.

Ajallisesti tapahtumasarja osui suuren maal
tamuuton aikaan. Etsin työväestön aktiivisuudel
le motiiveja. Sellaiseksi tulkitsen vanhan järjes
telmän, luontaistalouden ja  sukuyhteisön häviä
misen maaltamuuton seurauksena. Erityisesti 
elintarviketeollisuus ja  rakentaminen ovat maalta 
muuttavien sisääntuloaloja. Kun vanha järjestel
mä romahti, tarjosivat kaupunkien vanhat ammat
tiosastot sekä vision valtiollisesta sosiaaliturvas
ta että organisaation ja  toimintamallit sen edistä
miseen.

Tapahtumasarjan ansiosta meillä palkansaa
jilla on eräänlaista “jälkipalkkaa”, “miljoonaopti-

ot”, vararahastoa sairauden, työttömyyden ja  van
huuden varalle karkeasti spekuloiden keskimää
rin 270 000 euroa. Useimmille meistä se on suu
rin omaisuutemme, joka on historiallisesti niin 
nuorta, ettei sen olemusta hevin käsitä.

Päivi Uljas 
Toimistonhoitaja

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Pal
kansaajan miljoonaoptiot. Tutkimus suomalaisen 
sosiaalivakuutuksen syntyhistoriasta vuosilta 
1960-1965 ja  siihen vaikuttaneesta ammattiyh
distysten ulkoparlamentaarisesta liikehdinnästä. 
Helsingin yliopisto, historian laitos 2004.

"Kiihotusta tilauksesta"

Tampereen työväenliikkeen agitaattorit ympäröivällä maaseudulla 
vuodesta 1903 suurlakon kynnykselle 1905.

”Pidän erittäin tärkeänä, jos se suinkin on mah
dollista toteuttaa, että yhä edelleenkin kustannet
taisiin miehiä matkalle, miehiä, joilla on kykyä 
keskustella kansan syvien rivien kanssa. Kirjalli
suus ei vaikuta suuria, sillä enemmistö kansasta 
on vielä sellaista, ettei voi käsittää edes sitä vähää 
joka mahdollisesti tulee luetuksi. Olen siinä var
massa vakuutuksessa että puhuttu sana on ainoa 
keino, jonka avulla voidaan kansalle selvittää sen 
nykyinen surkea asema, sen syvä alennuksen tila 
ja  jonka avulla se saatetaan vähitellen nostaa tais
teluun oikeuksiensa puolesta, oikeuksiensa, joita 
se ei vielä tunne.”

Tampereen työväenliikkeen avainvaikuttajiin 
kuulunut Yrjö Mäkelin korosti voimakkaasti 
suullisen agitaation tarpeellisuutta kesällä 1904. 
Mäkelin kierteli tuolloin puhujamatkalla Virtain 
ja  Ruoveden seuduilla, ja  sitaatti on ote hänen 
Arvid Neoviukselle lähettämästään matkarapor
tista. Mäkelin, kuten koko suomalaisen työväen
liikkeen kärkiryhmä, piti suullista agitaatiota kes
keisenä keinona levittää työväenaatetta. Suoma
laisen työväenliikkeen repertuaariin agitaattorien 
lähettäminen eri puolille maata oli kuulunut jo  
ennen oman puolueen perustamista 1899. Vuosi
sadan taitteessa myös monet paikalliset työväen
järjestöt aloittivat työväenpuhujien lähettämisen

lähiympäristöönsä. Mäkelinin johtam a Tampe
reen työväenyhdistys kuului tällä saralla aktiivi
simpiin.

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani Tampe
reen työväenyhdistyksen organisoimaa suullista 
agitaatiota ympäristökunnissa. Tarkastelujakso 
ulottuu Tampereen työväenyhdistyksen alaisen 
agitatsioonikomitean perustamisesta 1903 suur
lakon alkamiseen 1905. Tutkin työväenyhdistyk
sen agitaattorien roolia työväenliikkeen leviämi
sessä Tampereen ympäristöön. Millaiselle alueel
le agitaattorien toiminta ulottui ja  mitkä seikat 
vaikuttivat heidän vierailukohteidensa valikoitu
miseen? Millaisin keinoin agitaattorit pyrkivät 
vetoamaan maaseudun väestöön ja  mitä teemoja 
he käsittelivät julistuksessaan?

Tampereen työväenyhdistyksen agitatsiooni
komitean palveluksessa oli ajoittain päätoiminen 
agitaattori, jonka ohella ympäristökuntiin suunta
utuvasta agitaatiosta vastasi vaihteleva joukko ti
lapäisiä puhujia. Komitea ei tavallisesti lähettä
nyt puhujia ympäristöön oma-aloitteisesti, vaan 
maaseudun työväenaktiivien piti nimenomaisesti 
tilata agitaattori avustamaan järjestäytymisessä 
tai muuten innostamaan toimintaa. Maaseudun 
paikallisaktiivien odotukset agitaattorilta olivat 
usein suuret: he näyttävät kaivanneen käytännön
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Työväenliikkeen agitaatio organisoitiin entistä järjestelmällisemmäksi suurlakon jälkeen. Vuoden 
1906 alussa puolueen organisaatiouudistuksen yhteydessä Suomi jaettiin agitaatiopiireihin, joista  
yksi oli Tampereen piiri. Ainakin Alfred Riipinen toimi hetken aikaa piiriagitaattorina. Samana 
vuonna agitaatiopiirijakoa vielä muokattiin vastaamaan vaalipiirejä. Uudistuksen ansiosta agitaa- 
tiokoneisto selkiytyi. Agitaattorit jakautuivat puolueagitaattoreihin, piiriagitaattoreihin sekä kunnal
lis- ja  paikallisagitaattoreihin. Näin puolue pyrki korjaamaan vuosien 1903-1905 sekavan ja  riittä
mättömän agitaatiotoiminnan puutteita. Sosialidemokraattisen Puolueen agitaattorikurssit Tampe
reen torpparikokouksessa 1906. Kursseja joh ti Yrjö Sirola. Kansan Arkisto.

toimintaan pystyvää sananjulistajaa, joka osaisi 
pukea selkokielisiksi sanoiksi sen, mitä he itse 
ajattelivat. Paikallisia aktiiveja leimasi epätietoi
suus toimintatavoista: tarvittiin joku, joka osasi 
käynnistää toimintaa. Intoa oli itselläkin, mutta ei 
osaamista ja  aloitekykyä.

Maalaisyhteisössä vieraillessaan tamperelais- 
agitaattori esitelmöi, keskusteli, väitteli, neuvoi 
ja  välitti työväenkirjallisuutta. Esitelmöidessään 
maalaisyhteisössä agitaattoreilla oli ymmärrettä
västi paremmat mahdollisuudet saavuttaa vasta
kaikua silloin kun he tarttuivat maalaisyhteisön 
sisältä kumpuaviin ongelmakohtiin. Kulloisenkin 
yleisön mukaan esitelmän aiheeksi saattoi vali
koitua esimerkiksi työajan lyhentäminen tai torp- 
parirasitusten keventäminen. Agitaattorit myös 
vierailivat kärkkäästi lakkopaikoilla, joissa he

saattoivat odottaa saavansa otollisen kuulijakun
nan tyytymättömistä lakkolaisista. Esimerkiksi 
Jokioisissa kesällä 1903 puhjenneen taksvärkki- 
lakon mainingeissa agitaattorit onnistuivat vetoa
maan työaikakysymyksen avulla paikalliseen 
maalaistyöväkeen.

Useimmiten agitaattorin vierailu paikkakun
nalla kytkeytyi työväenyhdistyksen perustami
seen. Tällöin agitaattori avusti paikallista puuha- 
väkeä muun muassa vahvistuksen hankkimisessa 
yhdistyksen säännöille, mikä edellytti byrokrati
an kiemuroiden ja  kiertoteiden tuntemista. Toi
saalta agitaattoreita työllistivät myös lukuisat sel
laiset aiemmin perustetut työväenyhdistykset, 
joiden toiminta kärsi suurlakon alla veren vähyy
destä. Ne tarvitsivat agitaattoreita palkeiksi puh
altamaan aatteen hiipuvaan liekkiin eloa.
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Elvyttäjää etsiessään maalaisyhdistysten oli 
usein helpompi kääntyä lähikaupungin agitaatto
rien kuin etäisen puoluehallinnon puoleen, mikä 
osaltaan selittää Tampereen työväenliikkeen pu
hujien suurta kysyntää. Tamperelaisagitaattorit 
pitivät puhe- ja  esitelmätilaisuuksia 58 kunnassa 
vuoden 1903 alun ja  lokakuun 1905 välillä. Kaik
kiaan lähteissä on maininta noin 150 esitelmäti
laisuudesta. Agitaattorien vaikutusalue kattoi 
miltei koko Hämeen läänin ja  osia Turun ja  Porin 
sekä Vaasan lääneistä. Vierailukohteiden valikoi

tumiseen vaikuttivat osaltaan liikenneyhteydet ja 
lääninrajat, mutta keskeisintä oli aktiivisen pai
kallisen työläisjoukon olemassaolo.

Sami Suodenjoki

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan ”Kii
hotusta tilauksesta” Tampereen työväenliikkeen 
agitaattorit ympäröivällä maaseudulla vuodesta 
1903 suurlakon kynnykselle 1905. Tampereen 
yliopisto, historiatieteen laitos 2005.

“Vain yksi on joukosta poissa, Sven Dufvaa siellä ei
♦♦ ** näy

Kuokkavierastapahtumat suomalaisessa mielenosoitusperinteessä.

Presidentinlinnan edessä vuosina 1996-2003 jär
jestetyt Kuokkavierastapahtumat ovat ei-hierar- 
kisesti järjestäytyneitä mielenosoituksia, joissa 
pyritään yhdistämään useita eri poliittisia toimi
joita saman tematiikan ja  protestin nimissä siten, 
etteivät nämä toimijat menetä ominaislaatuaan. 
Kuokkavierastapahtumiin osallistuneista toimi
joista mainittakoon yksityishenkilöiden lisäksi 
anarkosyndikalistinen Solidaarisuus, Valkohaala- 
rit, SKP:n ja  Vasemmistonuorten piirijärjestöt ja  
Itsehallinnolliset toverit. Kuokkavierastapahtu- 
mien keskeiset teemat ovat työttömyyden ja

asunnottomuuden kasvun ja  sosiaaliturvan leik
kausten ja  niistä vastuulliseksi nimetyn uuslibera
listisen talouspolitiikan vastustus. Työttömyyden 
kasvun teeman sisällä voidaan keskeiseksi teki
jäksi nähdä ay-liikkeen ja  työttömien yhdistysten 
kritiikki: mielenosoittajat eivät koe niiden pyrki
vän toimimaan työttömien eduksi julkisesti il
moittamallaan painokkuudella.

Kuokkavierastapahtumia on tulkittu toisistaan 
selvästi poikkeavin tavoin. Tulkinnat ovat eron
neet etenkin sen suhteen, kuinka mielenosoitusten 
väkivaltaisuus on niissä esitetty. Väkivaltaisuu

Kuokkavierastapahtumat ovat 
puolueiden ja  järjestöjen ulko
puolisia, ei-hierarkisesti järjes
täytyneitä mielenosoituksia. 
Kuva (myös viereisellä sivulla) 
Sosialistiliitto.
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teen keskittyminen on antanut mahdollisuuden 
joko myöntää tai kieltää mielenosoitusten poliitti
suutta. Väkivallan käsite on näin voimakkaasti 
korostunut mielenosoitusten protestin sisällön 
kustannuksella. Protestin sisältö ja  tematiikka on 
kuitenkin kunakin vuonna ollut sekä yleisön että 
median saatavilla. Myöskään tapahtumien joh
dosta tehtyjen rikosilmoitusten määrä ei rohkaise 
keskittymään mielenosoitusten väkivaltaisuu
teen.

Tutkimusongelma on näin ollen, miksi Kuok- 
kavierastapahtumat kokonaisilmiönä poikkeavat 
itsenäisyyden ajan suomalaisesta mielenosoitus- 
perinteestä. Kuinka eri tulkintojen ilmeinen epä
sopu sijoittuu modernin yhteiskunnan nykyiseen 
kehitysvaiheeseen? Mikä merkitys on sillä, ettei
vät Kuokkavierastapahtumat ole puolueisiin tai 
järjestöihin sitoutuneita vaan selkeästi niiden ul
kopuolisia mielenosoituksia? Millaisia yhteis
kunnan mahdollisia kehityssuuntia niiden eri tul
kintojen voidaan ajatella avaavan?

Tutkimusongelmaan vastaamiseksi Kuokka
vierastapahtumat on sijoitettu Ulrich Beckin ref
leksiivisen modernisaation ja  riskiyhteiskunnan 
teoriaan. Kari Palosen poliittisen toiminnan teori
an avulla on päädytty kahden eri poliittisen käsit
teen tulkinnan jakoon: toinen tulkitsee poliittisen 
tapahtuvan jo  olemassaolevissa poliittisissa insti
tuutioissa, toinen myös niiden ulkopuolella. Kos

ka Kuokkavierastapahtumat on nähty osana uutta 
globaalia kansalaisaktivismia, sen luonnetta on 
pyritty selvittämään Giorgio Agambenin ja 
Michael Hardtin ja  Antonio Negrin tottelematto
muuden teorian avulla. Sen sukulaisuutta anar
kismin eri teorioihin on myös osoitettu.

Metodina tutkimuksessa on käytetty haastat
telujen ja  osallistumattoman havainnoinnin lisäk
si etenkin Helsingin Sanomien, eduskunnan, Suo
men Attacin ja  Vaikuttavan tietotoimistojen aihet
ta koskevien aineistojen analyysiä. Helsingin Sa
nomien ja  eduskunnan aineistojen voidaan kes
keisiltä osiltaan esittää propagoivan poliittisen 
institutionalisoitunutta, konservatiivista tulkin
taa. Tämä on vaikeuttanut Kuokkavierastapahtu- 
mien protestin pääsyä parlamentaariseen keskus
teluun ja  ollut omiaan antamaan suurelle yleisölle 
kuvaa niistä poliittisesti huonosti tai ei lainkaan 
motivoituneena huliganismina. Keskeinen tutki
mustulos on se, ettei tällainen tulkinta ole validi.

Tapani Rytöhonka

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan ”Vain 
yksi on joukosta poissa, Sven Dufvaa siellä ei 
näy”. Kuokkavierastapahtumat suomalaisessa 
mielenosoitusperinteessä. Tampereen yliopisto, 
politiikan tutkimuksen laitos, valtio-oppi 2004.
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"Ruusun veri punaisen haudalle istuta"

Punaisten laulujen ja runojen ideologinen identiteetti ja kuolemankä- 
sitykset

Vuoden 1918 punaisia lauluja ja  runoja voidaan 
pitää vastakulttuurin ja  kapinan, kiistävän folklo
ren ilm aisijoina. L uokkataistelun välineenä n ii
den tehtävänä oli m otivoida yksilöt kollektiiviksi, 
jo lla  oli yhtäläinen pääm äärä ja  identiteetti. L au
lujen tuli valaa uskoa ja  yhteisöllisyyttä ja  kutsua 
yksilö subjektiksi yhteiseen ideologiaan. Paitsi 
ideologia, m yös kuolem a on lauluissa ja  runoissa 
jatkuvasti läsnä. Pro graduni pääasiallinen tu tk i
m usongelm a on punaisten laulujen ja  runojen 
kuolem andiskurssi: m iten kuolem a on ym m ärret
ty ja  esitetty lyriikan kautta.

Punaisten kuolem assakin oli kiistävä e le
m enttinsä. K uolem isen, m uistam isen ja  hautaa
misen tavat olivat vasta- ja  valtakulttuurin edus
tajille erilaisia. Kun valtakulttuuri näki om at kaa
tuneensa m uistom erkkien arvoisina sankarivaina
jina, olivat punaiset m aanpettureita ja  heidän hau
tansa "koiranhautoja” , jo iden  m uistam ista rajo i
tettiin ns. surukielloin. Om an identiteettiryhm än-

sä lauluissa ja  runoissa punaiset kaatuneet, te lo i
tetut ja  vankileireillä m enehtyneet korotettiin 
sankarivainajien, herooisten "urhojen” asem aan.

K uolem an kokem uksem m e ja  käsittelytapam 
me ovat aina opittuja. N iihin vaikuttavat erilaiset 
uskonnot ja  ideologiat, jo tka  heijastuvat m yös sii
hen, m iten kerrom m e kuolem asta eteenpäin. 
K uolem an tem atiikan ja  kielikuvien analysointi 
valottaa kuolem an yksilö llistä ja  kollektiiv ista 
kuvaam ista; kuolem andiskurssia tarkastellessani 
olen käyttänyt apunani oppositiopareja: m erki
tyksellinen ja  m erkityksetön, fem iniininen ja  
m askuliininen sekä minän ja  toisen kuolem a. 
K uolem inen on helpom paa ihm isille, jo tka  tunte
vat tehneensä om an osuutensa ja  jo tka  katsovat 
kuolem allaan olevan m erkitystä. Lauluissa ja  ru 
noissa kaatum inen taistelukentällä tekee kuole
m asta m erkityksellisen: aatteensa puolesta kuole
va ei tunne kuolevansa turhaan. Ideologian avulla 
toisen, ja  m yös "itsen” , kuolem aan kyetään m uo
dostam aan rakentava suhde. Kun aate ja  kollektii
vi nousevat yksilön edelle, ei om aa kuolem aa 
koeta tuhoavaksi, tabuksi. O ngelm allisin kuole
m a sijoittuu oman ja  toisen kuolem an väliin. T äl
löin yksilö kokee om an m ikrokuolem ansa laka- 
tessaan olem asta toisen vaim ona, kihlattuna tai 
lapsena.

Vuoden 1918 punaisessa lyriikassa kuolem al
la ja  m iehellä on suoraviivainen suhde. N aiset 
sitä vastoin asettuvat tiettyihin positioihin suh
teessa kuolem aan. K uolem an kautta hahm ottu
vassa naiskuvassa voidaan jao te lla  kolm e erilais
ta naisroolia: nainen on kuolem aan nähden etäi
nen, sen objekti tai subjekti. Etäinen nainen edus
taa perinteistä naiskuvaa. K orostuneen m askulii
nisissa lauluissa ainoastaan m iehet sotivat -  ja  
kuolevat. N aiset ovat passiivisia ja  kuuluvat yksi
tyiseen, m iehet ju lk iseen piiriin. K uolem an ob
jek te ja  taas ovat naiset, jo iden  sulhanen tai avio
mies on saanut surm ansa sodassa tai sen jä lk ise l
vittelyissä. K uolem a näyttää koskettavan enem -

Itä  ja  Länsi lehdessä ju lka istu  m uistolaulu. Itä  
ja  Länsi nro 17-18  v. 1928. K ansan Arkisto.
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Väki punaisten haudalla 
Ämmäristin metsässä 
7.8.1918. Kansan Arkisto.

män naista kuin todellista ob
jektia, eikä nainen kykene 
itse vaikuttamaan tapahtu
miin. Hän on olosuhteiden 
uhri. Kuoleman subjektina 
esiintyy taistelussa kaatunut 
tai teloitettu nainen, joka rik
koo perinteisen kuvan nai
sesta surun tulkkina. Hän on noitatarinoiden ta
paan itsenäinen poikkeusyksilö, eräänlainen suff
ragetti. Punaisissa lauluissa ja  runoissa hän on 
sankaritarkultin tuotos; valtakulttuurin silmissä 
moraalisen ylemmyytensä menettänyt "hamerys- 
sä” .

Vaikka naiskuva on kolminainen, astuu ide
ologia ohi sukupuolen ja  sitoo naiset yhteiseen 
"veljeyteen” . Tähyämällä uuteen huomiseen, 
"Utopiaan”, laulut ja  runot merkityksellistävät 
myös teloitukset ja  vankileirikuolemat. Utopia on 
tulevaisuuden ihanneyhteiskunta, jo ta  ei suora
naisesti kuvata, mutta joka ymmärretään nyky
hetken vastakohdaksi. Se on analoginen uskon
nolliselle tuonpuoleiselle utopialle, jo ta laulujen 
ja  runojen maailmasta ei löydy. Luokkataistelun

retoriikassa ideologia on korvannut uskonnon ja  
toteuttaa sen funktiota.

Pro graduni on luettavissa PDF -muodossa 
Jyväskylän yliopiston kirjaston intemet-sivuilla: 
http://selene.lib.jyu.fi:8080/gradu/v03/ 
G 0000244.pdf

Tuuli Kataja

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan "Ruu
sun veri punaisen haudalle istuta" Punaisten 
laulujen ja  runojen ideologinen identiteetti ja  
kuolemankäsitykset. Jyväskylän yliopisto, histo
rian ja  etnologian laitos, etnologia ja  kulttuuri
antropologia 2002.
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Kahdentoista markan kapina?
Vuoden 1956 yleislakko Suomessa

Tomi Mertanen: Kahdentoista 
markan kapina? Vuoden 1956 
yleislakko Suomessa. Väitöskir
ja. Jyväskylä Studies in humani- 
ties 23. Jyväskylän yliopisto, Jy
väskylä 2004. 399 s.

Vuoden 1956 yleislak
ko

Tomi Mertanen on väitöstut
kimuksessaan selvittänyt vuo
den 1956 yleislakon kehitystä 
valtakunnallisella ja  sen rinnalla 
paikallisella eli Jyväskylän ta
solla. Tutkija on erityisesti tar
kastellut puhjenneita väkivaltai
suuksia ja  poliisin toimintaa nii
den tukahduttamiseksi. Paikalli
sen ja  valtakunnallisen tason kä
sittely rinnan on mielestäni on
nistunut ratkaisu, jo ta voisi suo
sitella useamminkin käytettä
väksi.

Väkivaltaisuuksia esiintyi 
kaiken kaikkiaan suhteellisen 
vähän ja  ne tapahtuivat bensii- 
ninjakelun estämisen merkeissä 
lakkolaisten havaittua nopeasti, 
että maantiekuljetusten kohdal
la oli näkyvin lakon tehoa hei
kentävä aukko. Lakkolaisten ja

poliisin välisten yhteenottojen 
selvittely mentaalihistoriallisil- 
la tekijöillä vaikuttaa jotenkin 
haetulta. Poliisi hoiti tehtävään
sä yleisen järjestyksen ylläpitä
jänä lakkolaisten turvautuessa 
oman käden oikeuteen polttoai
neen jakelun estämiseksi. Mikä
li poliisin toimintatapoihin olisi 
ollut painavaa huomauttamista, 
siihen olisi tuoreeltaan edus
kunnan isossa salissa ollut hyvä 
tilaisuus hallituksen annettua 
heti lakon päätyttyä sitä koske
van tiedonannon. Poliisi ei kui
tenkaan joutunut eduskunnassa 
vakavan arvostelun kohteeksi.

Se että lakon alkupäivinä 
muodostettu K.-A. Fagerholmin 
hallitus suhtautui eri tavalla lak- 
kotaisteluun kuin Fagerholmin 
ensimmäinen hallitus Arabian ja 
Kemin lakkojen aikana selittyy 
luonnollisesti sillä, että edelli
sen hallituksen aikana työtaiste
lut olivat kommunistien hyök
käyksiä sosialidemokraattien 
vähemmistöhallitusta vastaan. 
Yleislakko oli demarijohtoisen 
SAK:n lakko. Hallituksen kes
kittyessä sovitteluratkaisun ha
kemiseen sisäministerin toimin
ta poliisivoiman ohjaamisessa 
jätti kyllä toivomisen varaa. 
Hallituksen päätös periä lak
koon menneiltä vakinaisilta vir
kamiehiltä lakkoajan palkka ta
kaisin näiden saatua palkkansa 
normaalisti etukäteen syntyi se
kin vasta äänestyksen jälkeen 
pääministerin äänen ratkaistes
sa muiden sosialidemokraattis
ten ministerien ollessa vastaan.

Poliisien palkkausta koske
van asian käsittely kirjassa ei 
vastaa asioiden kulkua. Poliisi
järjestöt tekivät kirjelmällään 
valtioneuvostolle 18.4.1956 pe
räti kolmen palkkaluokan koro
tusesityksen (VMAD 1956 n:o

924/152). Pitää paikkansa, että 
hallitus ei lähtenyt poliisien 
palkkausta erikseen hoitamaan 
tehdyistä esityksistä ja  kyselyis
tä huolimatta. Virkapaikoista oli 
juuri tehty yhteisymmärrykses
sä järjestöjen kanssa kallis rat
kaisu ja  yleislakon jälkeinen jär
jestely oli riitaisena auki.

On kuitenkin selvää, että 
porvarillisella puolella oli halua 
myöntää poliiseille palkankoro
tus. Maalaisliitto ja  kokoomus 
lienevät korotuksesta jopa sopi
neetkin. Vastoin valtiovarainmi
nisteriön palkkaosaston ja  vir
kamiesjärjestöjen kantaa polii
sille jäijestyikin seuraavana 
vuonna eduskunnan toimesta 
erityislisä, jo ta sitten maksettiin 
eduskunnan vuosittain valtion 
budjettiin hyväksymän määrära
han pohjalta. Poliisit saivat pal
kankorotuksensa poliittista tietä 
valtion sektorin osapuolten ol
lessa korotusta vastaan.

Kuvaus virkamiesten palk- 
kaliikkeestä yleislakon jälkeen 
ja  sen tuloksista on myös vir
heellinen. Virkamiesten keskus
järjestöt olivat kaikki liikkeellä, 
ei ainoastaan AKAVA. Tulokse
na oli Fagerholmin välitystoi- 
min ns. syyskuun sopimus, jota 
palkansaajapuoli syystäkin piti 
suurena saavutuksena.

Maininta että STK:n lakon 
alla antama kehotus jäsenyri
tyksille pyrkiä järjestämään ha
lukkaille töitä kuvastaisi joten
kin erityistä vastakkainasettelua 
on virhetulkinta. Työnantajahan 
ei muulla tavoin olisi voinut toi
miakaan. Eiköhän ohje ollut ai
van rutiininomainen. T y ö s u 
lustahan ei ollut kysymys.

Haastatteluissa olen saanut 
sen kuvan, että yleislakon johto 
yllättyi, kun lakko ei lamautta-
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nut maata muutamassa päivässä 
myöntymään SAK:n vaatimuk
siin. Lakon kestettyä pari viik
koa myös työhön paluuta alkoi 
esiintyä maaseudulla. SAK:n 
johdon yhteydenotot lakon kes
täessä eri vaikuttajatahoihin ku
vastavat huolestuneisuutta la
kon suhteen. Selvästikään lakon 
teho ei vastannut keskusjärjes
tön johdon odotuksia. Sama ha
vainto kentällä varmaan radika
lisoi joukkoja liikehdintöihin 
juuri työtaistelun kannalta kriit- 
tisimmissä kohdissa.

Mainitsemistani puutteista 
huolimatta Mertasen väitöskiija 
on hyvä lisä suomalaiseen työ- 
markkinasuhteiden historiankir
joitukseen merkittävästä työ
taistelusta, jo ta  ei ole suinkaan 
vieläkään loppuun käsitelty.

Aarne Mattila 
tutkija, Helsinki

T a p io  P a i ^ a lm

SOPIMUS-
YHTEISKUNNAN

SYNTYI

S uom en am m attiy h d is ty sten  K 
1 9 4 4 -1 9 5 6

Tapio Bergholm: Sopimusyh- 
teiskunnan synty I. Työehtosopi
musten läpimurrosta yleislak
koon, SAK 1944-1956. Helsinki: 
Suomen Ammattiliittojen Kes
kusjärjestö/Otava 2005, 623 s.

Dosentti Tapio Bergholm 
on kirjoittanut tärkeän ja  paina
van kirjan työmarkkinahistori-

asta. Sopimusyhteiskunnan syn
ty I on kolmas teos SAJ/SAK:n 
historiasta 1980-luvulla ilmes
tyneiden Pirjo Ala-Kapeen ja  
M arjaana Valkosen Yhdessä 
elämä turvalliseksi I-II lisäksi. 
Bergholmin kirja käsittää toisen 
maailmansodan jälkeiset vuo
det, jolloin Suomessa siirryttiin 
valtakunnallisiin työehtosopi
muksiin. Tekijän omien sanojen 
mukaan keskeinen tutkimuson
gelma on se, "kuinka työehtojen 
määräytyminen on aikojen saa
tossa muuttunut” . Keskittymi
nen edunvalvontaan on perus
teltu ratkaisu.

Sopimusyhteiskunnan synty 
on ennen kaikkea kuvaus edun- 
valvontakamppailuista säännös- 
telytaloudessa. Toisen maail
mansodan jälkeen valtakunnal
lisen hinta- ja  palkkasäännöste
lyn, joka perustui vuosittain 
säädettyyn valtalakiin, normitus 
sovitettiin kullakin alalla aikai
semmin muotoutuneisiin käy
täntöihin. Tehtävä ei ollut help
po, koska eri aloilla todellinen 
palkanmaksukyky vaihteli. 
Urakkatyöt ja  erilaiset lisät toi
vat kuitenkin liikkumavaraa tiu
kasti säädeltyihin tuntipalkkoi
hin. Ainakin aluksi palkkasään
nöstely supisti miesten ja  nais
ten välistä palkkaeroa. Toisaalta 
valtakunnallisten työehtosopi
musten myötä sukupuolten eri
laisista palkoista tuli aikaisem
paa vahvempi normi. Palkka
erojen kaltainen pysyvä ilmiö 
tuli äideille maksetusta lapsili
sästä, jonka syntyvaiheista 
Bergholm niin ikään kirjoittaa 
kiinnostavasti.

Maataloustuottajien asema 
oli keskeinen maailmansodan 
jälkeisessä palkkapolitiikassa. 
Bergholm käsittelee laajasti 
S AK:n ja  MTK:n suhteita ja  jär
jestöjen välistä kamppailua. 
Varsin perusteltu on näkemys, 
että "suomalainen sopimusyh- 
teiskunta” syntyi itse asiassa ne-

likantaisena, jossa valtion, 
SAK:n ja  STK:n rinnalla yhtä 
tärkeänä toimijana oli juuri 
MTK. Reaaliansioiden turvaa
miseksi käydyssä taistelussa 
palkansaajat ja  maataloustuotta
ja t olivat kaiken aikaa vastapuo
lina. SAK:n ja  MTK:n keskinäi
siä suhteita leimasi kaiken kat
tava epäluottamus. Urho Kek
konen kuvataan jääräpäiseksi 
pelimieheksi, jonka "kuningas
tietä pääministeriksi” ei onnis
tuttu Neuvostoliiton pelossa ja  
sisäpoliittisten kiemuroiden 
keskellä juuri mitenkään estä
mään.

SAK oli myös itsessään si
säpolitiikan tärkeä areena. 
Kamppailua käytiin ennen kaik
kea sosiaalidemokraattien ja  
kommunistien välillä mutta 
myös näiden puolueiden sisällä. 
Myös SAK:n jäsenliitot kamp
pailivat vallasta ja  omien jäsen
tensä etujen huomioon ottami
sesta. Keskusjärjestön puheen
johtajat joutuivat monien vaati
musten maalitauluksi, eikä ole 
ihme, että puheenjohtajat vaih
tuivat tiheään tahtiin. Pysyvyyt
tä ei lisännyt se, että jopa Elan
non osastopäälliköllä kerrottiin 
olleen SAK:n puheenjohtajaa 
parempi palkka. Kaiken kaikki
aan Bergholm kirjoittaa tasapai
noisen mutta myös varsin raa
dollisen kuvauksen keskusjär
jestön edunvalvontatyöstä.

SAK:n sosiaalidemokraatit 
omaksuivat 1950-luvulla kak
soisroolin: toisaalta keskusjär
jestö oli ostovoiman kohotta
mista ja  työllisyyden ylläpitä
mistä ajava etujärjestö, toisaalta 
poliittiseen päätöksentekoon 
yhä enemmän osallistuva orga
nisaatio. Tehtävä ei ollut help
po, koska toisella puolen kom
munistit ajoivat nimellispalkko
jen korotuksia, ja  porvarit taas 
kammoksuivat SAK:n vahvaa 
roolia ja  alkoivat vaatia koko 
hinta- ja  palkkasäännöstelyn
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purkamista. Tästä näkökulmas
ta tähystettynä Bergholm kir
joittaa myös varsin analyyttistä 
suomalaisen talouspolitiikan ja  
taloussuunnittelun historiaa. Se 
on hyvä, koska kyseinen yhteis
kuntahistorian ala ei ole viime 
vuosina historiantutkijoita juuri 
kiinnostanut.

Kirja päättyy yleislakkoon. 
Bergholmin tulkinta tuskin 
miellyttää kaikkia järjestöaktii
veja. SAK:n ja  SDP:n johdolla 
ei ollut valmiita suunnitelmia 
miten toimia hinta- ja  palkka
säännöstelyn päättyessä vuoden 
1956 alussa. Tiedotus ontui, ja  
lakkolaisten avustustoimintaa 
alettiin organisoida vasta työ
taistelun puhjettua. Yleislakos
sa koettu yhteinen kokemus ja  
palkankorotusten mukanaan 
tuoma innostus laantui lakon 
jälkeen hintojen nousuun ja  so
siaalidemokraattien keskinäi
siin riitoihin. Oma merkityksen
sä oli kuitenkin sosiaalidemo
kraattien ja  kommunistien lakon 
aikaisella yhteistyöllä ja  puo
luerajat ylittävällä ja  ammatti
yhdistystoimintaan innoittaval
la yhteisellä kokemuksella. Oli
siko niistä löytynyt edes muuta
mia esimerkkejä myös aikai
semmilta vuosilta?

Tarkan kuvauksen lisäksi 
olisi ollut kiinnostavaa lukea 
enemmän myös yleistävämpää 
ja  pidemmälle aikavälille ulot
tuvaa pohdintaa edunvalvon
nasta säännöstelytaloudessa. 
Ainakin "normaalioloissa” pal
kanmuodostuksen taustalla vai
kuttavat "suuret voimat” jäävät 
nyt ylätason neuvottelukuvaus- 
ten varjoon. On todennäköistä, 
että palkka- ja  hintasäännöstely 
auttoi sodanjälkeistä jälleenra
kennusta, mutta se myös jäh
metti markkinoiden toimintaa, 
hidasti tuottavuuden kasvua ja  
välttämätöntä rakennemuutosta. 
Ehkä näihin kysymyksiin pala
taan laajemmin seuraavassa

osassa, jonka tarkasteluajanjak
sona Suomi muuttui ennätys
mäisen nopeasti maatalousval
taisesta maasta kohti teollisuus- 
ja  palveluyhteiskuntaa.

Lopuksi on syytä pohtia, 
keiden historiaa on SAK.n his
toria. Monet lukijoista ovat enti
siä tai nykyisiä järjestöaktiiveja, 
joiden arvokkaalle elämäntyölle 
historiantutkimus luo merkityk
siä ja  antaa perspektiiviä. On 
varmasti tietoinen valinta jättää 
paikallistason toiminta lähes 
kokonaan keskusjärjestön histo
rian ulkopuolelle. Eikö SAK:n 
vuosisatainen voima ole kuiten
kin syntynyt nimenomaan siitä, 
että tuhannet ja  taas tuhannet 
miehet ja  naiset ovat jaksaneet 
ahertaa luottamustehtävissä 
usein vaikeissa oloissa, monen
laisten paineiden keskellä? Kes
kusjärjestön historia olisi ollut 
erinomainen paikka tehdä tästä 
toiminnasta yleistyksiä liitto- ja  
ammattiosastohistorioiden pe
rusteella ja  avata kokonaan uu
sia näkökulmia. Näiden vaihto
ehtojen pohdinta ei tietenkään 
muuta mihinkään sitä, että Ta
pio Bergholm on onnistunut hy
vin valitsemallaan tiellä.

Matti Hannikainen 
tutkija, Helsingin yliopisto

Kolme erilaista kerto
musta sosialidemo
kratian paikallisista 
vaiheista

Jorma Viitanen: Aatetta jaloa ja  
kulttuurin paloa. Piirteitä Saari
järven työväenyhdistyksen toi
minnasta 1904-2004. Saarijär
ven työväenyhdistys ry. Saari
järvi 2004. 352 s.

Väinö Saarinen: Oikeus vaikut
tamiseen. Sosialidemokratiaa 
Uotilassa ja etäämpänäkin. Uo
tilan työväenyhdistys. Rauma 
2004. 376 s.

50 vuotta sosialidemokraattista 
järjestötoimintaa Vantaan Raja
kylässä ja Länsimäessä. Toim. 
Vesa Karvinen. Länsimäki-Raja
kylän sosialidemokraatit ry. 
Vantaa 2004.140 s.

Viime vuosisadan ensim
mäisinä vuosina vauhdittunut 
työväenyhdistysten ja  niiden 
alaisten urheiluseurojen, monin 
paikoin myös näytelmäseurojen 
perustaminen on näinä aikoina 
tiennyt ja  edelleen tietää monien 
s a ta v u o tish is to r ia p ro je k tie n  
käynnistymistä. M onet hank
keet ovat myös jo  valmistuneet 
ja  tuottaneet työväenliikkeen 
historiasta kiinnostuneille 
enemmän tai vähemmän muh
keita historiateoksia. Monissa 
hankkeissa on kirjoittajan rooli 
langennut paikallisille, itsekin 
yhdistyksen riennoissa mukana 
olleille vaikuttajille, joita ovat 
innoittaneet arkistojen aarteille 
omat muistumat tapahtumista ja  
teettäjän luottamus "omaa mies
tä” kohtaan.

Saarijärveläisen kunnallis
poliitikon ja  paikallisen työvä
enyhdistyksen vaikuttajan Jor
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ma Viitasen teos "Aatetta jaloa 
ja  kulttuurin paloa” on kertomus 
keskisuomalaisen Saarijärven 
työväenyhdistyksen vaiheista 
vuosina 1904-2004. Kirjoittaja 
on historiantutkimuksen ama
tööri, mutta esikuvansa hänellä
kin on. Esipuheessaan hän ker
too käyttäneensä paikallisia ta
pahtumia taustoittavan "valta
kunnallisen viitekehyksen” laa
dinnassa apunaan pääasiassa 
professori Hannu Soikkasen ja 
tohtori Lasse Lehtisen tutki
muksia. Ja muuan väitöskirja tu
lee mieleen myös Viitasen oman 
työn nimestä. Toisaalta hänen 
teoksensa nimi kuvaa kiijan si
sältöä hyvin, sillä työssä paneu
dutaan paitsi Saarijärven työvä
enyhdistyksen yleisiin vaihei
siin myös runsaasti sen kulttuu
ritoimintaan, muun muassa 
näyttämöharrastukseen.

Viitasen noin 350-sivuinen 
työ jakautuu 18 päälukuun, jo t
ka etenevät pääosin kronologi
sesti, mutta myös teemoittain. 
Ratkaisu ei ota oikein toimiak
seen, kokonaisuudesta tulee esi
tyksen rakennetta ajatellen hor
juva. Esimerkiksi sellaiset pää
lukujen otsikot kuin "M aail
mansotien välinen aika”, "Näy- 
telmäseura 1919-1944”, "Piir
teitä toiminnasta maailmansoti
en välissä”, "Saarijärven työvä
en näyttämö 1945-1967” ja  
"Laskua ja  nousua 1950-1970- 
luvuilla” kertovat, mistä on 
kyse -  ensin mainittu luku käsit
telee lähinnä yhdistyksen talon 
vaiheita ja  siihen liittyneitä talo
udellisia asioita ja  kolmas tässä 
mainittu luku organisaatiota, jä 
senmääriä ja  hieman toimintaa. 
Eri aikajaksojen tapahtumia ku
vataan osittain hajotetusti eri 
yhteyksissä, ja  toisaalta osa 
pääluvuista keskittyy tiettyihin 
aihealueisiin osan kertoessa kai
kesta mahdollisesta tiettyinä 
vuosikymmeninä. Otsikointi
kaan ei usein auta tietämään,

mitä luvuissa tarkkaan ottaen 
käsitellään. Useimmat päälu
vuista jakautuvat muutamaan 
alalukuun.

Saarijärven työväenyhdistys 
perustettiin paikkakunnalle, 
joka sata vuotta sitten oli luon
nollisesti ennen muuta maatalo
udesta elantonsa saavan väestön 
aluetta. Talolliset, torpparit ja  
maatyöläiset perheineen muo
dostivat tasaisesti keskenään ja 
kautuen 75 prosenttia pitäjän 
asujaimistosta. Teollisuustyö- 
väestöön kuului vain kuutisen 
prosenttia asujaimistosta. Työ
väenyhdistykselle oli näissä 
oloissa sijansa, ja  tultuaan pe
rustetuksi sen keskuudessa alet
tiin pian käydä aatteellista kes
kustelua. Perustettiin puhuja- 
seura ja  koettiin yhteenkuulu
vuutta maan nousevaan työvä
enliikkeeseen. Pian alkoi myös 
näyttämöharrastus ja  oman ta
lon hankinta. Viitanen kuljettaa 
Saarijärven yhdistyksen vaihei
ta omaan tapaansa rinnan ylei
sen kehityksen kanssa. Lukija 
kokee paikallisen ja  yleisen yh
teydet. Lapuanliikkeen vuosista 
Saarijärven työväenyhdistyksen 
näkökulmasta hän jää kuitenkin 
kaipaamaan lisää. Tältä osin 
esitys on erittäin suppea, vaik
kei pelin henki toki jää epäsel
väksi. Oikeistoväki esimerkiksi 
kutsui työväentaloa M oskovak
si.

Sotavuosien jälkeen Saari
järven työväenyhdistys kulki 
sos.dem. puolueen virallisia 
polkuja pitkin. 1950-luvun lo
pulla sen piiristä ei löytynyt 
"skogilaisia”, ja  puolueen nais
järjestön jouduttua puolueoppo- 
sition käsiin Saarijärven nais
osasto erosi sos.dem. naisjärjes
töstä ja  liittyi uuteen, puolueen 
virallisella kannalla olleeseen 
järjestöön. Kuusikymmenluvun 
alussa työväenyhdistys oli 
omalta osaltaan mukana Honka- 
rintamassa. Jorma Viitanen on

ollut Saarijärven sosialidemo
kraattisen työväenliikkeen aktii
vi vaikuttaj a vuosien ajan, ja  hä
nen kaltaistensa toiminnan 
miesten ja  naisten kertomus on 
myös hänen kirjansa. Teos on 
järjestöpainotteinen ja  tuo voi
makkaasti esiin yhdistyksen 
kulttuurityön ja  elämän työvä
entalolla ja  askareet sen piirissä 
ja  hyväksi. Sellaisena esitys on
kin mukaansatempaavaa luetta
vaa. Olisi kuitenkin toivonut 
enemmän tarkastelua myös käy
tännön poliittisesta työstä kun
nalliselämässä. Sen esittely jää 
suhteessa muuhun käsittelyyn 
varsin suppeaksi. Teoksen lo
pussa ovat liiteluetteloina muun 
muassa yhdistyksen johtokun
nat sadan vuoden ajalta, huvitoi- 
mikunnat, näyttämötoimikunnat 
ja  jopa yhdistyksen Näyttämön 
esittämät näytöskappaleet 
oheistietoineen.

Omanlaisensa, todella eri
koisen lukukokemuksen tarjoaa 
rehtori, kunnallisneuvos Väinö 
Saarisen kirjoittama yli 370-si- 
vuinen esitys Rauman maalais
kunnan työväenyhdistysten, en
nen muuta Uotilan työväenyh
distyksen niin ikään satavuoti
sista vaiheista. Saarinen, joka 
itse on ollut Uotilan työväenyh
distyksen johtopaikoilla vuosi
kymmenet, toteaa teoksensa 
"Oikeus vaikuttamiseen” esipu
heessa, että "kirjan sisältämän 
laajahkon aineiston vuoksi si
sällysluettelo on yksityiskohtai
nen, jotta kirja olisi käytettävis
sä 'käsikirjan’ kaltaisestikin”. 
Mielenkiintoisesti ilmaistu. Si
sällysluettelohan vain kertoo 
kirjan sisällön lukuihin jaettuna. 
Mutta -  kirja todellakin on jaet
tu osiin peräti yksityiskohtaises
ti.

Varsinainen leipäteksti- 
osuus, joka käsittää sivut 15
280 eli 265 sivua, jakautuu 70 
(seitsemäänkymmeneen) päälu
kuun, jotka puolestaan jakautu
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vat yhteensä 318 (kolmeensa- 
taankahdeksaantoista) alalu
kuun. Esitys on niin sirpaleinen, 
että asiakokonaisuuksien hah
mottaminen on käytännössä 
mahdotonta. Esimerkiksi alalu
ku 55.4. otsikolla "Uotilan ter
veysaseman vihkiäiset” on ko
konaisuudessaan seuraava: 
"Rauman kansanterveystyön 
kuntayhtymän rakennuttama 
terveysasema, joka koulujen op
pilaiden lisäksi palvelee ensisi
jaisesti Nihattulan, Kollan, Tar- 
volan, Uotilan ja  Äyhön asuk
kaita.” (s. 239) Kaikkein lyhin 
alaluku on kuitenkin alaluku
60.1. "Johtokunta juhlavuonna 
1996", joka ei sisällä tekstiä 
lainkaan. Otsikkoa seuraa välit
tömästi seuraavan alaluvun
60.2. otsikko "Musiikkia, moni
puolisesti” . (s. 248) Viereisellä 
sivulla tosin on valokuva kah
deksasta henkilöstä, jotka ilmei
sesti olivat johtokunnan jäseniä 
vuonna 1996. Ainakin joukossa 
ovat kuvatekstin mukaan pu
heenjohtaja, teoksen kirjoittaja 
Väinö Saarinen, sekä rahaston
hoitaja. Tässä yhteydessä on 
huomautettava, että kirjan lo
pusta ei löydy esimerkiksi joh 
tokuntien jäsenistöjä vuosittain. 
Puheenjohtajat ja  rahastonhoita
ja t ovat kyllä esillä kuvien kera.

On oikein, että tekijä pyrkii 
yhdistämään paikalliset tapah
tumat laajempiin yhteyksiin, 
työväenliikkeen ja  maan histori
an yleisiin vaiheisiin, mutta va
litettavasti - j a  osittain hajanais- 
tavan disposition vaikutuksesta 
-  vierailut valtakunnallisen his
torian puolella eivät aina kun
nolla yhdenny paikalliseen tar
kasteluun. Yleisten tapahtumien 
tarkastelu jää irrallisen esittelyn 
asteelle. Lisäksi vierailut ylei
sen historian puolelle eivät ole 
linjassa keskenään. Esimerkiksi 
siinä missä tekijä kuvaa 
sos.dem. puolueen nousua sisäl
lissodan jälkeen ja  1920-luvun

poliittista kehitystä Tannerin 
hallitukseen asti sivujen 62-65 
kahdessa omassa pääluvussaan 
ja  niiden yhdeksässä alaluvussa, 
hän käsittelee lapuanliikkeen 
ajat pelkkinä alalukuina Oikeis
tovoimien paineessa -nimisessä 
luvussa (s. 78-83), joka toisaal
ta pitää sisällään myös kuvauk
sen Uotilan yhdistyksen laula
vista kisälleistä ja  näytelmäryh- 
mästä.

Esitystapa on valitettavasti 
niin sirpaleinen, ja  kirjoittajan 
tyyli käsitellä sekaisin työväen
liikkeen yleisen historian, 
maamme poliittisen historian ja  
tutkimansa paikallisen toimin
nan vaiheita siinä määrin luki
jan mieltä tekstin äärellä hajot
tava, että esityksen käyttö käsi
kirjana tekijän ajatusten mukai
sesti on sekin vaikeaa. Rauman 
seudun työväenyhdistysten toi
minnasta ei saa minkäänlaista 
harmonista ja  kokoavaa kuvaa 
yhdellä eikä kahdellakaan luke
misella. Pienistä palasista lukija 
voi toki sellaisen rakentaa kynä 
ja  vihko käsillä muistiinpanoja 
tehden ja  itse asioita yhdistel
len, mutta kyseisen tehtävän an
taminen lukijalle ei liene ollut 
tämänkään kirjan teettäjien tar
koituksena. Järjestöllisen kuva
uksen osuus on sitä paitsi tässä
kin työssä liiaksi korostunut 
käytännön poliittisen työn tar
kastelun kustannuksella.

On selvää, että harrastelija- 
historioitsijalta ei voi edellyttää 
samanlaista tutkijanotetta kuin 
yliopistokoulutetuilta historian
kirjoituksen ammattilaisilta, 
mutta tässä yhteydessä on pak
ko sanoa, että Väinö Saarinen 
on -  ilmeisimmin liian lähellä 
tapahtumien kulkuja olleena -  
hajottanut Uotilan ja  naapurus
tojen työväenyhdistysten vai
heet niin pieniksi episodeiksi, 
että ainakin ulkopuolinen lukija 
on esityksen kanssa helisemäs
sä. Kiijoittajalla on kiistatta pal

jon tietoa tarjottavanaan ja 
myös kiintoisia mielipiteitä ja  
tulkintoja tapahtumien vuosta, 
mutta teoksen myönteiset ai
nekset hautautuvat "yksityis
kohtaisen sisällysluettelon” 
alle.

Selville käy joka tapaukses
sa, että Raumankin suunnalla 
sosialidemokraattinen työväen
liike on omissa puitteissaan ko
kenut samat suuret, eri tavoin 
maan yleiseen kehitykseen liit
tyneet tapahtumankulut kuin 
työväenliikkeen paikalliset voi
mat muuallakin. Samalla on teh
ty työtä niin kunnallispolitiikan 
kuin työväenkulttuurinkin saral
la.

Kahta edellä esiteltyä huo
mattavasti suppeampi on Vesa 
Karvisen toimittama Vantaan 
itäisimpien kaupunginosien Ra
jakylän ja  Länsimäen sosialide
mokraattisen toiminnan 50-vuo- 
tishistoriikki. Vaikka tämäkin 
esitys on 140 sivustaan huoli
matta jaettu peräti 16 lukuun, 
joista monet olisi voinut yhdis
tää esityksen jäntevöittämisek- 
si, kyse on kuitenkin edellisiä 
selvästi harmonisemmasta työs
tä. Silloisen Helsingin maalais
kunnan itäisimpien kylien kas
vu viidessä vuosikymmenessä 
pääkaupunkiseutuun kuuluvan 
Vantaan kaupungin urbaaneiksi 
kaupunginosiksi tulee kirjasen 
sivuilta hyvin esiin, samoin so
sialidemokraattisen paikallistoi
minnan merkitys kehityksen ku
lussa. Kunnallispolitiikkaa on 
tehty ja  monet eri kysymykset, 
joihin paikallinen puolueväki 
kunnan sosialidemokraattien 
rintamassa pyrki vaikuttamaan, 
ovat työssä helppolukuisesti 
esillä olipa sitten kyse vaikkapa 
koulu- tai liikenneasioista. 
Myös vuokralaistoiminta, nuo
risotyö ja  monet muut yhdistys
ten riennot puutarhapalstojen 
viljelyä myöten nousevat selke
ästi esiin.
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Näyttää tällä kertaa -  sekä 
tässä että toisessa arvostelussa
ni -  käsittelemieni teosten va
lossa siltä, että harrastelijahisto- 
rioitsijoiden laatimien esitysten 
suurin ongelma on töiden vä
hemmän toimiva rakenne. Toi
mivan disposition laadinta ei 
näytä onnistuvan. Silti käsitellyt 
työt kertovat toisaalta myös tun
nollisesta paneutumisesta ai
heeseen, pyrkimyksestä tuoda 
esiin oleelliset tapahtumat ja  
myös pohtia tekijöitä niiden 
taustalla. Hankalan esillepanon 
myötä lukijan on kuitenkin näi
den töiden äärellä vaikea saada 
selkeää hahmoa tapahtumaku
luille. Kiintoisaa kuvausta on 
kuitenkin paljon tarjolla, ja  se
hän on monille lukijoille töiden 
varsinaisessa kohderyhmässä, 
oma väen piirissä, aivan kyllik
si.

Erkki Vasara
poliittisen historian dosentti, 
Helsingin yliopisto

Laadukas lamatutki
mus

Matti Hannikainen: Rakentajat 
suhdanteissa. Palkat, työttömyys

ja työmarkkinakäytännöt Hel
singin rakennustoiminnassa 
1930-luvun laman aikana. Suo
men Tiedeseura, Vammala 2004. 
221 s.

Suhdanteet, palkat, työttö
myys ja  työmarkkinakäytännöt 
ovat kukin erikseen ja  yhteen 
kytkeytyneinä yhteiskuntatie
teiden suuria tutkimuskysymyk
siä. Kansainvälinen tutkimus
keskustelu näistä aiheista on 
runsasta. Matti Hannikainen on 
rajannut tutkimuksensa koske
maan Helsingin rakennusalan 
kehitystä erityisesti vuosina 
1928-1933.

Voi kysyä, onko pienen 
maan pääkaupungin rakennus
alan vaiheet muutamina vuosina 
väitöskirjan tutkimuskohteeksi 
riittävän haastava ja  vaativa 
aihe. Tekijä tarkastelee aihet
taan pitemmällä aikajaksolla, 
kytkee aiheen käsittelyn rele
vanttiin kotimaiseen ja  kansain
väliseen tutkimukseen. Hän on 
porautunut tutkimusongelmiin
sa syvälle, ja  näkemykset ovat 
kiteytyneet selkeiksi ja  ymmär
rettäviksi. Hannikainen esittelee 
esimerkiksi palkkajoustavuus- 
käsitteen niin, että se avautuu 
myös kansantaloustieteen tai ta
loushistorian käsitteistöön hei
kommin paneutuneille.

Hannikainen tuntee työttö
myys-käsitteeseen ja  työttö
myyden mittaamiseen liittyvät 
ongelmat. Olennainen tutkimus
tulos tässä teoksessa on aiem
masta suomalaisesta tutkimuk
sesta poikkeava laskutapa. Han
nikainen ei laske varatöissä ol
leita työttömiksi, vaan katsoo 
heidät julkisen sektorin työllis- 
tämiksi.

Angloamerikkalainen käsite 
industrial relations kääntyy täs
sä työssä ajoittain uudella ja  on
gelmallisella tavalla. Alun perin 
käsite kattoi lähinnä työmarkki- 
najäijestöjen ja  myöhemmin

laajemminkin työnantajien ja  
työntekijöiden säädellyt työ- 
markkinasuhteet, joissa määri
teltiin joko neuvotellen tai yksi
puolisesti työsuhteen ehdot. Ai
emmin vakiintuneen käännök
sen työmarkkinasuhteet tilalle 
on tullut laajempi työelämän 
suhteet. Hannikainen käyttää 
persoonallisesti käsitettä työ
markkinakäytännöt ja  sen rin
nalla työmarkkinakehitys- ja  
työmarkkinasääntely -käsitteitä, 
kun hän kuvaa järjestöjen yh
dessä tekemää työsuhteiden eh
tojen sääntelyä. Aiemmin va
kiintuneen käytännön mukaan 
työmarkkinakehitys on hyvin 
avoin käsite, joka ei rajaudu 
vain työsuhteen ehtojen säänte
lyyn, vaan joka pitää sisällään 
myös työvoiman kysynnän ja 
tarjonnan, palkat, työvoiman, 
työllisyyden ja  työttömyyden 
muutokset.

Tutkimus on metodologises
ti vankka. Se paneutuu kansain
välisesti mielenkiintoisiin tutki
musongelmiin. Teoria ja  laaja 
empiirinen aineisto ovat tasa
painoisessa vuorovaikutukses
sa. Selkeä jäsentely ja  kiteytetyt 
tutkimustulokset kertovat ai
heen ja  aineiston hyvästä hallin
nasta. Tekijä on paikoitellen pu
ristanut ajatuksensa ja  johtopää
töksensä niin tiukkaan, että lu
kija kaipaisi väljempää ja  run
saampaa esitystapaa.

Hannikainen on kerännyt 
laajan aineiston, jonka hän on 
nimennyt Lama-aineistoksi. 
Ehkä osuvampi nimi tälle moni
puoliselle aineistolle olisi ollut 
Helsingin rakennusalan lama- 
aineisto. Laajojen tilastoaineis
tojen keruu ja  otantamenetel- 
mällä tehty yksilötason kuukau
sittainen tarkastelu antavat ai
van uutta syvyyttä rakennusalan 
suhdanteiden kehityksestä ja  
suhdannevaihteluiden vaikutuk
sesta rakennusalan työmarkki
noilla. Laaja aineisto on taulu
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koissa ja  kaavioissa ryhmitelty 
selkeästi ja  havainnollisesti.

Hannikaisen työ sisältää 
useita itsenäisiä tutkielmia, jo t
ka laatunsa puolesta soveltuvat 
jopa kansainvälisten tieteellis
ten julkaisujen artikkeleiksi. Ne 
osoittavat tekijän hallitsevan 
hyvin työmarkkinakehityksen 
eri puolien analysoinnin. Erityi
sen mielenkiintoista on eri am
mattiryhmien sekä miesten ja  
naisten erilaiset kohtalot 1930- 
luvun laman aikana. Hannikai
sen tutkimustulosten mukaan 
työttömyys vaihteli rakennus
alalla suuresti eri ammattiryh
mien välillä. Esimerkiksi maa
larien työllisyys oli parempi 
kuin monen muun ammattiryh
män. Tämän vuoksi on yllättä
vää ja  valitettavaa, että Hanni
kainen jättää perustelematta, 
miksi hänen eräät tarkastelunsa 
koskevat vain rakennusalan 
miehiä.

Työn jännite säilyy hyvin, 
kun tekijä kommentoi aiempaa 
tutkimusta. Matti Hannikaisen 
väitöskirja on teoreettisesti kun
nianhimoinen tutkimus, jossa 
talous- ja  sosiaalihistorian eräi
siin vaativimpiin tutkimuson
gelmiin on paneuduttu tarkaste
lemalla paikallista työmarkki- 
nakehitystä monipuolisesti. 
Kun tekijä on käsitellyt päteväs
ti kunnianhimoiset tutkimusky- 
symyksensä, on syntynyt lama-, 
työmarkkina- ja  työväenhistori
an merkkiteos.

Tapio Bergholm
FTT, SAK:n historiankirjoittaja

Uusi varkautelaisten 
historia

Hannu Itkonen: Varkautelaisten 
vuosisata. SKS, Helsinki 2004. 
480 s.

On jännittävää sekä lukea 
että kirjoittaa keskeiseltä osin 
samasta aiheesta tehdystä tutki
muksesta, josta itse on kirjoitta
nut yli 40 vuotta sitten. Vaikka 
dosentti Hannu Itkosen tutki
mus kattaa myös ajan Varkau
den tulosta kaupungiksi, siis 
vuoden 1962 alusta, nykypäi
viin, jo ta ei ole vuonna 1963 il
mestyneessä Hannu Soikkasen 
Varkauden historiassa, niin uusi 
teos kattaa 293 sivua samoja 
vuosia. Lisäksi myös Varkauden 
kaupunkia käsittelevän osuuden 
kysymyksenasettelu on lähtö
kohdiltaan, jopa hyvin erilaista, 
kuin vuonna 1963 ilmestynees
sä historiassa. Osin tämä selit
tyy siitä, ettei samasta aiheesta 
ja  ajanjaksosta kannatakaan kir
joittaa samanlaista historiaa. 
Mutta tämä varaus kattaa mie
lestäni vain osan erilaisuudesta. 
Suurin syntyy siitä, että tutki
musten välillä on vähän yli 40 
vuotta. Tänä aikana paikallis
historian ja  historian yleisem
minkin lähestymistapa, kysy
myksenasettelu ja  käsiteltävät 
alat ovat muuttuneet.

Kirjojen nimet kertovat jo  
muutoksesta. Itkosen teos on ot
sikoitu Varkautelaisten vuosisa
ta, kun taas kirjoittamani on ni
meltään Varkauden historia. Ni
mien erilaisuus kertoo korostus- 
eroista. Itkonen lähestyy Var
kautta nimenomaan varkaute
laisten näkökulmasta sillä ta

voin, että he ovat toimijoita. Mi
nulla taas yhteiskunnan raken
teet ja  instituutiot ovat sekä läh
tökohtia että rajattuja toiminnan 
kenttiä. Vaikka Varkauden his
toriassa on paljon varkautelaisia 
nimeltä mainittuina, jopa pai
koin enemmän kuin Itkosella, 
niin heidät on mainittu ensi si
jassa ryhmänsä edustajina, sosi
aaliryhmän, ikäryhmän jne. 
Keskeistä on useissa tapauksis
sa heidän toimintansa reunaeh
tojen asettaminen tai toiminta
kenttänsä määrittely. Varkauden 
historiassa kuvataan ja  useim
miten vielä numeroina ns. ra
kenteita, väestörakennetta, elin
keinorakennetta, sosiaaliraken
netta. Talouden asettamat tiukat 
ehdot niin Varkauden tehtaalle 
kuin sitten vuodesta 1928 kaup
palalle ja  eri tavoin ryhmitetyil
le varkautelaisille pyritään ja t
kuvasti esittämään.

Oli tavallaan luontevaa, että 
teollisen yhteiskunnan paikal
lishistoriassa talous- ja  sosiaali- 
sekä väestöhistoria olivat kes
keisiä. Siihen ei tarvinnut olla 
moderni. Tähän aikaanhan uusi 
historia merkitsi sosiaalihistori
an nousua. Oli luontevaa jo  täl
löin esittää rakenteita, vaikka 
Antero Heikkinen ja  Heikki Yli
kangas niitä korostivat vuonna 
1971.

On selvää, että Varkauden 
historia edustaa oman aikansa 
paikallishistorian kirjoittamisen 
valtavirtaa. Se on niin sanoakse
ni sukupolven kirja. Itkosen 
teos taas selvästi sijoittuu uu
dempaan sosiaalihistoriaan, 
jonka aloitti tunnettu sosiaali
historian tutkija Lawrence Sto
ne arvostelemalla aikaisempaa 
rakenteiden korostamista var
sinkin väestöhistoriassa. Hänen 
mukaansa rakenteista nousi de
terministinen suhtautuminen ja  
varsinkin vähäväkisten ihmisten 
ratkaisujen merkitys ja  yksilöl
lisyys hävisivät. Itkosen Var
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kautelaisten vuosisadassa yksi
löiden panos on suurempi ja  ni
menomaan toimijat ovat tärkei
tä. Vaikka Itkonen on peruskou
lutukseltaan sosiologi ja  voisi 
siitä lähtökodasta olettaa, että 
rakenteet nousisivat enemmän 
esille, niin näin ei tapahdu. Vii
me aikoina on sosiologiassa, 
mm. Risto Alapuro on tehnyt 
sen, kaivattu toimijoita, joiden 
on katsottu aikaisemmin puuttu
neen. Toki Hannu Itkonen on 
Varkautelaisten historiassa en
nen kaikkea historiantutkija ja  
kirjoittaja.

Itkosen teoksessa eräät tär
keät toimijat, mm. Walter Ahl
ström, Kuopion liikenteen pe
rustaja Einari Halonen ja  myös 
kylähulluksi luonnehdittava 
Lassi Vänninen, ovat saaneet 
oman lukunsa. Sanoisin että 
1960-luvun alussa ei Lassi Vän- 
nisestä olisi voinut kirjoittaa, 
ehkä hänet olisi voinut mainita. 
Silloin Varkaudessa elettiin vah
vaa kasvun kautta - sekä yleensä 
taloudellisen kasvun että paik
kakunnan. Uuden yleiskaavan 
optimistisin versio sisälsi todel
la muhkeat kasvuluvut. Siihen 
historiakuvaan ei sopinut Lassi 
Vännisen kaltainen, siihen sopi
vat paikkakunnan kehitystä 
eteenpäin vieneet taloudelliset, 
poliittiset, tällöin erityisesti työ
väenliike, ja  sivistykselliset voi
mat.

Toinen erottava tekijä ovat 
tämän jälkeen tapahtuneet his
torian aluevaltaukset, joihin 
kuuluvat mm. naisten, lasten ja  
poikkeavien historia. Tässä yh
teydessä Lassi Vänninen on 
luonnollinen. Politiikan ja  myös 
työväenliikkeen sekä kansan
liikkeiden historian näin vallan 
tai sitten vuoden 1918 syvän ja 
kautumisen eheytymisen näkö
kulmasta. Itkosen teos on lähtö
kohdiltaan ristiriitaisempi ja  
moni-ilmeisempi. Siinä heijas
tuu yksilöllisyyden nousu. Sitä

voisi luonnehtia postmodernik
si, vaikka käsite on monella ta
voin rasitettu. Tutkimuksen ar
vopohja nousee useasta lähtö- 
kodasta, kun vuoden 1963 Var
kauden historia lähtee paikka
kunnan kasvun ja  kehityksen 
näkökulmasta.

Hannu Itkonen eroaa edelli
sestä kirjoittajasta myös siten, 
että hän on syntyperäinen var
kautelainen. Hän aistii ilmapii
rin ja  mentaliteetin, joka pysyi 
vieraana muulta tulleelle. Toki 
kuusankoskelaisessa ympäris
tössä kasvaneelle Varkaudessa 
oli myös tuttua. Hannu Itkosella 
on ollut paremmat lähtökohdat 
ja  paremmat lähteet tuoda hen
kilöitä historiaan.

Itkosen teoksessa tulee esil
le konkreettinen historiantutki
muksen edistyminen. 1960-lu- 
vun alussa ei ollut ilmestynyt 
Jaakko Paavolaisen terroritutki- 
muksia, ja  siksi Varkauden his
toriassa liikuin ikään kuin so
kossa. Toki sain selville varsin
kin punaisen terrorin uhrit ja  
valkoisen laajuudenkin suurin 
piirtein, mutta kokonaiskuva 
suhteessa koko maan lukuihin ei 
hahmottunut. Itkonen voi nous
ta Varkauden tapahtumien ylä
puolelle. Asian arkaluonteisuus 
tuntui vielä 1950-luvun lopussa 
siten, että silloinen kauppalan- 
johtaja, joka ei ollut paikkakun
talainen, vaan helsinkiläissyn- 
tyinen varatuomari Eino E. Sal
mi, katsoi, ettei ollut viisasta 
asettaa historiatoimikuntaa. Hä
nen mielestään siellä ruvettai
siin kiistellen kirjoittamaan 
vuodesta 1918. Hän ulkopuoli
sena arvioi, että on parempi kun 
sen kirjoittaa ulkopuolinen. En 
tiedä, mitä hävisin ja  mitä voi
tin, ehkä varkautelaisten tukea 
hävisin.

Luettuani Itkosen tutkimuk
sen voin todeta, että historian
tutkimus muuttuu ja  että se on 
tiettyyn rajaan, mutta vain tiet

tyyn rajaan, menneisyyteen 
työnnettyä nykyisyyttä. Se me
nee eteenpäin. Lohdullista näin 
vanhakantaisen kirjoittajan nä
kökulmasta on, että ne peräk
käin luettuina osin täydentävät 
toisiaan.

Hannu Soikkanen 
emeritusprofessori, Helsinki

Työelämän muutetut 
arvot

Juha Siltala, Työelämän huonon
tumisen lyhyt historia. Muutok
set hyvinvointivaltioiden ajasta 
globaaliin hyperkilpailuun. Ota
va, Keuruu 2004. 551 s.

1970-1980-luvulla ammat- 
tiliittohistoriat henkivät masku
liinista voimankäyttöä ja  -näyt
töä. Teosten nimissä anottiin, 
taisteltiin, neuvoteltiin tai pyy
tämisen sijaan vaadittiin. Vielä 
muutama vuosikymmen sitten 
ylevä päämäärä kajasteli hori
sontissa. Turvallinen elämä oli 
mahdollista saavuttaa yhdessä. 
SAK:n 1930-luvulla tuottaman 
propagandaelokuvan hengessä 
oltiin liikkeessä, matkalla "vas
tusten kautta voittoon” .

Työntekijöiden ja  työnteki-
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jäorganisaatioiden uho, taistelu
tahto ja  äänekäs edunvalvonta 
tyssäsivät 1990-luvun talousla
maan. Matka pysähtyi, suunta 
hukkui, voittoa tai edes torjunta
voittoa ei tavoiteltu, ja  väestä 
tuli kovin hiljaista. Työelämän 
pelisääntöjen määrittelijöiksi 
jäivät yritykset. Säästöistä tuli 
mantra.

Taloudellisilla välttämättö
myyksillä perustelemisesta on 
sittemmin tehty suomalaisessa 
talouselämässä taidetta. Tehos
taminen, joustot ja  tuottavuus 
selitetään sujuvasti säästämisel
lä. Lamasta aika toki jätti, mutta 
taloudellisen taantuman aikana 
rakennetut perustelut ja  toimin
tamallit jäivät ja  kehittyvät. Te
hoja, joustoja ja  tuottavuutta 
haetaan yhä huijemmilla sääs
töillä. Ainoa, minkä annetaan 
estoitta 2000-luvun työelämässä 
kulua, on työntekijä.

Paistakoon aurinko aina

Juha Siltalan "Työelämän 
huonontumisen lyhyt historia” 
iskee työntekijän kulumisen ja  
kuluttamisen kenttään. Siltala 
kuljettaa teoksensa hyvinvointi
valtioiden kulta-ajasta globaa
liin hyperkilpailuun. Hyvin
vointivaltion kultakauden arvo
maailmalle oli ominaista sosiaa
lisen integraation asettaminen 
talouden tehostamisen edelle. 
Tämä merkitsi täystyöllisyyden 
ideaa, työrauhaa ja  työelämän 
reformeja. Säädelty kahdeksan 
tunnin työaika jätti kahdeksan 
tuntia myös ihmisenä oloon. 
Työntekijöiden joukkomittainen 
sosiaalisen nousun aika -  luok- 
karetki -  ajoittuu Suomessa 
1960-luvulle ja  hyvinvointival
tion laajeneminen aina 1980-lu- 
vulle. Siltalan luonnehtimaan 
palkkatyöläisten kulta-aikaan 
kuuluivat "omistetut työpaikat”. 
Työpaikka oli jotain sellaista,

mikä ei joka hetki ollut vaarassa 
ja  sen tarpeellisuutta ei tarvin
nut toistuvasti perustella. Palk
kakin tuli ilman että rahoitus piti 
itse hankkia. Lomat ja  palkat ei
vät olleet kiinni yksilöllisestä 
tinkimisvoimasta. Omistettu 
työpaikka myös vapautti työnte
kijät kiinnittämään huomiota 
välitöntä henkiinjäämistä laa
jem piin kysymyksiin. Siltala ei 
väitä kaiken olleen kultakaudel
la hyvin, eikä edes paremmin, 
mutta osoittaa taustalla olevan 
arvomaailman muutoksen.

Sittemmin pääoma aktivoi
tui, hyperkilpailu sai siivet. Sil
talan mukaan kaikki tämä pal
kansaajien kustannuksella. Suo
messa tulot jakaantuivat 1990- 
luvulla yhä epätasaisemmin. 
Halpatyöt, osa-aika- ja  pätkä
työt sekä sosiaaliturvan heiken
tyminen ovat tosiasioita. Omis
tetuista työpaikoista siirryttiin 
jatkuvan koeajan työpaikkoihin. 
Kukaan ei voi olla varma työ
paikastaan. Ei edes se, joka an
tautuu hetken tyrannialle ja  on 
aina tavoitettavissa ja  reippaana 
valmiina palvelemaan yritystä. 
Aina valmis -mentaliteetti joh 
taa työntekijöiden keskinäisen 
kilpailukyvyn kohotteluun, il
man että yritys siitä mitään 
maksaa.

Siltala toteaa palkkatyön tul
leen alkujuurilleen, kun säänte
lyä puretaan ja  yleissitovat työ
ehtosopimukset muutetaan yri
tyskohtaisiksi. Työsuhde on rii
suttu patemalistisesta ja  poliitti
sesta sääntelystä. Riskin yrityk
sen tappioista kantaa työntekijä. 
Karkeimmillaan tämä merkit
see, että ravintolatyöntekijän 
voi kutsua tai jättää kutsumatta 
töihin sillä perusteella paistaako 
aurinko vai ei.

Pohjoismaisten työsuhtei
den erityisyyden vaalimisen si
jaan Siltala tohtii heittää suoma
laisen työelämän globaaleihin 
yhtäläisyyksiin. Globaalikapita-

lismin mallimaana tunnetun Yh
dysvaltojen työelämässä kajas
telee huomisen Suomi, sillä Yh
dysvaltojen tyyppiset matala
palkka- ja  vvorking poor -ilmiöt 
ovat jo  nyt suomalaisten palve
lualojen arkea. Siltalan kirjan 
termein silpputyöntekijöitä ja  
kertakäyttötyöläisiä. Ja useim
miten työn epävakaus on suh
teessa sukupuoleen. Naisista tu
lee joustotyövoimaa, käytän
nössä alityöllisiä.

Ääni kantaa

Kirjassa on paljon sitaatteja 
ja  vielä enemmän numeroita. 
Lukeminen vaatii ajoittain sit
keyttä, mutta palkitsee kyllä. 
Yli- ja  alityöllistettyjen ääni, 
jonka Siltala antaa kirjassa suo
rina lainauksina kuulua, on 
myös kuultu. Kirjaa on kesään 
2005 mennessä myyty 16 700 
kappaletta. Ja se on paljon. Use
asti massiivisen lähdeapparaa- 
tin ja  1200 nimikettä sisältävän 
kirjallisuusluettelon kirja tappaa 
kertaiskulla suuren yleisön kiin
nostuksen. Tämän kynnyksen 
Siltalan teos on onnistunut ylit
tämään. Ja jos veikata saa, niin 
kirja on kiinnostanut nimen
omaan toimihenkilönaisia.

Siltalan kovin isku kohdis
tuu kuitenkin vaikenemisen ja  
vaihtoehdottomuuden kulttuu
riin. Talouselämää ei näillä la
keuksilla uhmata. Siltala rikkoo 
koodia, hän ei vaikene seura
kunnassa. Ja mikä merkittävin
tä, taloudellinen ja  poliittinen 
eliitti myös kuuli Siltalan. Työ
elämän huonontajat reagoivat. 
Ensimmäisten joukossa ehätti 
parahtamaan valtiovarainminis
terin eritysavustaja: Pertti Rou
hia ryhtyi epäilemään kiijan in
formanttien edustavuutta ja  että 
onko työelämä ylipäätään huo
nontunut. Rouhia vannoo turbo- 
kapitalismin nimeen, eikä näe
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työelämässä yli- ja  alityöllistet
tyjä. Lopuksi hän niputtaa Silta
lan teesit Marxin "Pääoman” 
mukaisiksi, ja  tätä kautta kestä
mättömiksi. Kiva selitys, yleis- 
paha Marx. Siltala kuittasi ja  il
moitti olevansa imarreltu, kuten 
eittämättä jokainen Marxinsa 
tunteva.

Myös Elinkeinoelämän tut
kimuslaitoksen toimitusjohtaja 
Pentti Vartia on noussut todista
maan. Hänkään ei työelämän 
huononemista tunnusta, vaan 
pyrkii vakuuttamaan erilaisilla 
tuotannon arvon nousun ja  väes
tön demografisilla kehityskäy- 
rillä ihmisten onnellisuutta. 
Henkeä kohden laskettu tuotto 
ei ikävä kyllä jakaudu tasan. 
Hyvä kakku katetaan ETLAn 
pöytään, paha kakku on arkipäi
vää työtätekevien arjessa.

Siltalan työelämän huonon
tumisen historia osui maaliinsa. 
Eliitin arvostelu nostatti ongel
man kiistämisen. Ihan puhtaita 
jauhoja ei kieltäjällä pussissa 
ole. Yhdellä kirjalla ei vielä 
maailmaa muuteta, mutta huma- 
n istisyh te iskun ta tie te ilijö iden  
sanoissa on voimaa. Kieli on 
ase, jo ta  sen taitajien pitäisi 
yleisemmin käyttää.

Anu Suoranta 
tutkija, Helsinki

Ammattiyhdistyshis- 
toriaa valtakunnalli
sesti, alueellisesti ja 
paikallisesti

Hollmingin telakan ammatti
osastojen historiikki 1945-2001. 
Pori 2003.346 s.

Hiomo Koivisto: Hyvät toverit 
vai... Näkemyksiä tamperelaisen

ammattiyhdistysliikkeen poliitti
seen historiaan. SAK: n Tampe
reen paikallisjärjestö ry, Tampe
re 2003. 489 s.

Juhani Merilahti: Securitatis 
Causa. Luotsiliitto 1918-2003. 
Lotsförbundet 1918-2003. Uusi
kaupunki 2003. 312 s.

Juha Pikkarainen: Taistelua toi
meentulosta ja olemassaolosta. 
Paperiliiton Kemijärven osasto 
n:o 84 ry:n 40-vuotishistoriikki. 
Kemijärvi 2003.36 s.

Vuosina 2003- 2004 ilmes
tyi poikkeuksellisen paljon hy
viä ammattiyhdistyshistorioita 
toiminnan eri tasoilta ja  eri nä
kökulmista kirjoitettuja. Tässä 
niistä neljä.

Valtakunnallista

Luotsi ja  Majakka -lehden 
toimittaja, maisteri Juhani M eri
lahti on tehnyt Luotsiliiton 85- 
vuotishistorian. Teos on kuvaus 
pienen, vuoteen 1988 asti 
SAK: laisen, sittemmin
STTK:laisen, vuonna 1918 pe
rustetun liiton tiestä. Jäijestäy- 
tyminen on ollut kaikilla vuosi
kymmenillä vahvaa, ja  satapro

senttinen jäijestäytyminen saa
vutettiin vuonna 1965, samana 
vuonna, jolloin liitto liittyi liit
tona Suomen Merimies-Union- 
iin.

Kirjassa luotsien työn muu
tos, sosiaalikysymykset, edun
valvonta, jäijestötoim inta -  
kansallinen ja  kansainvälinen -  
sekä kulttuuri kulkevat rinta rin
nan. Luotsien ja  majakkamies- 
ten aseman kehitys tulee ulko- 
puolisellekin lukijalle selväksi. 
Erityisen kiinnostavaa on kult
tuuritoiminnan kuvaus: luotsi- 
kirjasto, luotsit kirjailijoina ja  
liitto kirjankustantajana, am- 
mattitaiteilijatasoiset kuvatai- 
teilij aluotsit, dokumenttieloku
vat omin voimin oman alan 
työstä ja  käden taitojen tuotok
set. Kaiken kaikkiaan näkee, 
että suurelle joukolle liiton jäse
nistä luotsina olo ei ole vain työ 
ja  ammatti, vaan elämäntapa.

Merilahden teksti on kaut
taaltaan hyvää. Kirjan rakenne 
on selkeä, osin teemoittain, osin 
kronologisesti etenevä. Kirjan 
lopussa on hyvä yhteenvetolu
ku, kronologinen tiivistys tär
keistä tapahtumista sekä henki
lötietoja puheenjohtajista. Meri
liikenne on kansainvälistä. 
Niinpä liiton historiassakin on 
englanninkielinen summary- 
osuus. Liitto on myös täysin 
kaksikielinen, joten kirjan lo
pussa on laaja ruotsinkielinen 
resume ja  esimerkiksi liiton leh
ti on Luotsi ja  Majakka -  Lots 
och Fyr. Juhani Merilahti on on
nistunut erinomaisesti oman -  ja  
sukunsa edeltävien sukupolvien 
-  liiton toiminnan ja  saavutus
ten kuvaamisessa.

Alueellista

Tuomo Koivisto on kirjoit
tanut tamperelaisesta ammatti
yhdistystoiminnasta paksun 
teoksen kansalaissodan vuosista
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70-luvun puoliväliin.
SAKilaisessa liikkeessä ei ole 
kovin yleistä, että ammatilliset 
paikallisjärjestöt kirjoittavat
historiaansa. Tampereella on 
pantu toimeksi. Kiijan läpi kul
kevana linjana on kuvaus työvä
enliikkeen poliittisten pääsuun- 
tien kamppailu asemista ja  joh
toasemasta kaupungin ammatti
yhdistystoiminnassa, osin myös 
kunnalliselämässä. Teoksen ku
vaamana ajanjaksona se olikin 
yksi työväen järjestötoiminnan 
leimallinen piirre. Koivisto ei 
peittele omaksumaansa sosiali
demokraattista katsantokantaa. 
Otsikointi on raflaavaa ja  vauh
dikas kirjoitustyyli tulee tekijän 
toimittajataustasta. Kirjan läh
teet eivät ole näkyvissä. Lopus
sa on luku "Taustatietoa jäljen 
jättäjistä”, jossa on tiiviisti ker
rottu paikallisjärjestön kannalta 
keskeisten toimijoiden -  yli 
kahdensadan -  elämäkertatieto
ja, mikä on kunnioitettava pon
nistus. Kiijan taitto on onnistu
nut, ja  kuvitus on runsas.

Paikallista

Tutkivana raumalaisten me- 
tallityöläisaktivistien opintoker
hona toteutettu “Hollmingin te
lakan ammattiosastojen histo
riikki 1945 - 2001” on kertomus 
telakan synnystä ja  kasvusta, 
työväen asuinyhteisöjen synty
misestä ja  työväen järjestö- ja  
harrastustoiminnan kehitykses
tä sodanjälkeisenä aikana.

Hollmingin telakka aloitti 
puurakenteisten sotakorvaus- 
kuunareiden rakentamisen 
vuonna 1945, ja  ensimmäinen 
niistä luovutettiin Neuvostoliit
toon vuonna 1946, yhteensä nii
tä tehtiin 34.

Telakkatyö aloitettiin pal
jaalta maalta, ja  laivojen raken
tamisen myötä rakentuivat vai
heittain myös telakan tuotantoti

lat. Työntekijöiden perusjoukko 
oli aluksi koivistolaisia laivan
rakentajia Karjalan kannakselta. 
Vuosikymmenten saatossa lai
vojen materiaali vaihtui puusta 
teräkseen ja  alumiiniin, ja  työn
tekijöiden järjestäytyminen
Puuliitosta Metalliliittoon.

Tekijät kuvaavat hyvin ja 
elävästi työn ja  työolosuhteiden 
kehitystä kuudenkymmenen
vuoden aikana. Kuvauksen koh
teena ovat sosiaalitilat, työme
netelmät, palkkaustavat, luotta- 
musmiestoiminta, työsuojelu -  
ylipäätänsä koko ammattiyhdis
tysliikkeen perustason toimin
nan arki. Mutta tämän lisäksi on 
menty työntekijän arkeen: ker
rotaan työmenetelmien kehityk
sestä, sen vaatimuksista työnte
kijöiden osaamiselle, vaikutuk
sille työoloihin raskaassa ja  ka
russa telakkatyössä ja  esimer
kiksi työvaatetuksen muuttumi
sesta. Kertomusta täydentää ai
nutlaatuinen kuvamateriaali. 
Ammattiosaston toiminta myös 
paikallisena vaikuttajana on ku
vattu hyvin ja  monipuolisesti. 
Asumisen kehitys raumalaises
sa työntekijäyhteisössä, kulku
yhteydet, kunnalliselämä ja  yli- 
päätäntä koko suomalaisen hy
vinvointiyhteiskunnan rakenta
misen kaari aina viimeaikaisiin 
telakkakriiseihin saa pätevän, 
työntekijöiden maailmasta läh
tevän kuvauksen.

T elakka-am m attiosasto jen  
historian on tehnyt tutkiva opin
tokerho, jonka perusjoukko on 
aloittanut jo  vuonna 1991. Kes
kimäärin ryhmän jäsenet ovat 
tehneet projektissa 230 tuntia, ja  
yhteensä yli 2000. Työmäärä ja  
sitkeys on ainutlaatuista, mutta 
hyvä on myös työn tulos. Kirja 
on työn kulttuurin merkkiteos, 
mutta myös parhaita tutkivan 
opintopiirin ”gräv där du stär” 
(kaiva missä seisot) -työtavan 
tuloksia. Hollmingin telakan ja  
sen ammattiosastojen historia

kirjaa tässä muodossa ei kukaan 
muu kuin itse työtä tehnyt ja  sitä 
analysoiva yhteisö voisi saada
kaan aikaan. Työläydestään 
huolimatta olisi aivan ensiar
voista, että tämä työn historian 
kirjoittamisen menetelmä eläisi 
ja  voimistuisi. Hollmingin 
työntekijöiltä on syntynyt ko
mea ja  ainutlaatuinen historiate
os.

Kehityskertomus on myös 
Kemijärven sellutehtaan ja  sen 
työntekijöiden tarina 1960-lu- 
vun alusta lukien. Tehtaan pe
ruskiven muurasi 1962 mm. 
Urho Kekkonen, ja  tuotannolli
nen toiminta alkoi tammikuussa 
1965. Juha Pikkaraisen hyvin 
kirjoittamassa ammattiosasto- 
historiikissa "Taistelua toi
meentulosta ja  olemassaolosta, 
Paperiliiton Kemijärven osasto 
84 ry:n 40-vuotishistoriikki” 
kerrotaan sekä tehtaan että sen 
työntekijöiden tarina. Liikkeelle 
lähdetään perustasta, itäisen La
pin metsävarojen hyödyntämis- 
tarpeesta kansantaloutta ja  työl
lisyyttä tukevalla tavalla raken
tamalla tehdas ja  kouluttamalla 
työväki. Tehdasta ja  tuotantoa 
on jouduttu laman ja  globalisaa- 
tion maailmassa puolustamaan 
useammankin kerran. Historii
kille onkin ominaista yksittäis
ten tapahtumien näkeminen laa
jemmissa yhteyksissä. Ammat
tiosaston toiminnan monipuoli
nen esittäminen edunvalvonnas
ta, sisäisistä kamppailuista aina 
vapaa-ajantoimintaan on myös 
kirjasen vahvuuksia. Historiikki 
on hyvin jäsennelty, tarina ete- 
nee johdonmukaisesti, ja  myös 
ulkoasu on onnistunut. Kuvat ja  
usein huumoripitoiset kuvateks
tit rytmittävät kerrontaa. Kemi
järven paperityöläisten ammat
tiosaston historiikki on malliesi
merkki suppeasta mutta hyvin 
tehdystä työstä, jo ta  voi esi
merkkinä tarjota toisillekin. 
Juha Pikkarainen toteaakin lo
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puksi: "Tiedämme, että meillä 
on monenlaisia vastavoimia, 
mutta me emme katkea, vaan 
korkeintaan taivumme maail
man tuulien tuiverruksessa. Kun 
taas tyyntyy ja  aurinko paistaa, 
me oikaisemme itsemme kuin 
Lapin sitkeä puu ja  olemme en
tistä ehompia.”

Jyrki Helin 
toimitsija, Helsinki

Vuosijuhlien satoa

Rauno Artesola: Turun Leipo- 
motyöväen ammattiosasto ry 100 
vuotta. Juhlajulkaisu. Keisarin 
vallasta Brysselin tielle. Turun 
Leipomotyöväen ammattiosas
ton historia 1904-2004. Kaarina 
2004. 79 s.

Hanna Kautto: Edunvalvonnan 
vuodet 1940-2000. 60 vuotta 
edunvalvontaa. Valmetin Metal
lityöväen Ammattiosasto r.y. No 
74. Jyväskylä 2003.128 s.

Kimmo Korkeamäki: Metallin 
rintama lujaksi. Pietarsaaren 
metallityöläisten ammatillisen 
järjestäytymisen 100-vuotishisto- 
riikki. Pietarsaaren Metallityö
väen ammattiosasto 10, Kurikka 
2003.304 s.

Keijo Martikainen: Saimaanran- 
nan rautakourat. Lappeenran
nan Metallityöväen ammatti
osasto N:o 3 ry. 100 vuotta. Lap
peenranta 2004. 80 s.

Christina Nordgren-Siivonen: 
Annorlunda, men ändä lika -  
glimtar ur fackets svenska histo
ria. Ekenäs 2003.116 s.

Suomalainen ammattiyhdis
tysliike oli hyvin varhain tietoi
nen historiallisesta merkityk
sestään. Ammattiosastot ja  liitot 
tekivät viisi- ja  kymmenvuotis- 
juhliensa kunniaksi joko käsin- 
kiijoitettuja tai painettuja kroni
koita, juhlarunoja tai historiik
keja. Tarve oman menneisyyden 
kuvaukseen ja  arviointiin on 
säilynyt voimakkaana, joten 
useat ammattiosastot ja  SAK:n 
ruotsinkielinen sihteeristö ovat 
tasavuosijuhliensa innoittamana 
julkaisseet historiaa käsittelevät 
kirjat vuosina 2003-2004.

Nämä kirjat edustavat mie
lenkiintoisella tavalla työväen
liikkeen historiankirjoituksen 
koko kirjoa. Kaikki teokset pe
rustavat monipuoliseen aineis
toon, mutta Hanna Kauton tutki
mus Jyväskylän seudun metalli
työläisten ammattiosaston vai
heista on ainoa, joka on varus
tettu lähdeviittein. Kautto kuvaa 
monipuolisesti ammattiosaston 
edunvalvontaa toisen maail
mansodan ajoista vuoteen 2000 
saakka.

Lähdeviitteet olisivat kuulu
neet myös Kimmo Korkeamäen 
tutkimukseen Pietarsaaren me
tallityöläisten toiminnasta, mut
ta kaksikielinen ammattiosasto 
on halunnut säästää tässä koh
taa. Korkeamäen tutkimus on 
selvästi laajin ja  perusteellisin. 
Hän kuvaa ammattiosaston vai
heiden ohella yleistä kehitystä 
niin Pietarsaaressa kuin koko 
Suomen metalliteollisuuden 
työmarkkinasuhteissa.

Christina Nordgren-Siivo
nen on mukana ollut toimittaja, 
joka kuvaa ruotsinkielistä am
mattiyhdistystoimintaa episodi
en ja  henkilöiden kautta. Hän 
kiinnittää huomiota siihen, että 
Suomen ammattiyhdistystoi
minnan uranuurtajat -  Helsingin 
kirjatyöntekijät -  olivat 1800- 
luvun lopulla ruotsinkielisiä. 
Nordgren-Siivonen korostaa, 
että ammattiyhdistysvaikuttajis- 
ta useat ovat suomenruotsalai
sia. K.-A. Fagerholm, Jarl Sund, 
Per-Erik Lundh, Maj-Len Re- 
mahl ja  monet muut kuuluvat tä
hän joukkoon.

Rauno Artesola ja  Keijo 
Martikainen ovat paneutuneet 
ensisijaisesti ammattiosaston 
omaan arkistoaineistoon. Arte- 
solan työn punaisena lankana on 
leipurien työaikaongelmat. Hän 
kuvaa, kuinka vaikeata ammat
tiosaston oli saada työnantajia 
noudattamaan lakeja ja  sopi
muksia, kun omatkin jäsenet 
olivat valmiit tekemään yötyötä.

Keijo Martikainen kuvaa 
osa-aikatyön jo  varhain aiheut
taneen ongelmia metallialalla, 
kun Saimaan sisävesiliikenteen 
laivojen koneenkäyttäjät ns. 
masinistit tulivat talvisin polke
maan Lappeenrannan metalli
työläisten palkkoja. Paikallinen 
näkökulma ammattiyhdistys
liikkeen hajaantumiseen ja  
eheytymiseen on Turun leipu- 
reiden ammattiosaston histori
assa erilainen kuin Lappeenran
nan metallityöläisten historias
sa. Artesola kuvaa ammattiosas
ton jyrkkää kantaa Elintarvike
liiton ja  SAK:n hajottajiin. Mar
tikainen taas pitää teräsliittolai- 
sia aktiivisina ja  kertoo, kuinka 
nämä SAJ:n jäsenliittoon kuulu
neet nousevat yhtyneen ammat
tiosaston johtopaikoille.

Nämä historiateokset ovat 
mielenkiintoisia, koska ne tuo
vat uusia näkökulmia ammatti
yhdistysliikkeen historiaan.
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Naisten asema työssä ja  työvä
enliikkeessä on aiempaa parem
min tutkimuskohteena. Teokset 
käsittelevät ammattiyhdistys
liikkeen sisäisiä ongelmia ja  
vaikeitakin ristiriitoja hyvin 
avoimesti. Kiinnostavaa onkin 
se, että SAK: n ruotsinkielisen 
jaoston historia käsittelee sel
västi vähiten kiistoja ja  vastak
kain asettelua. Ehkä suomen
ruotsalaiset olivat sen verran 
toisenlaisia ammattiyhdistys
liikkeessä?

Tapio Bergholm
FTT, SAK:n historiankirjoittaja

Kirsti Salmi-Niklander: Itsekas
vatusta ja kapinaa. Tutkimus 
Karkkilan työläisnuorten kir
joittavasta keskusteluyhteisöstä 
1910- ja 1920-luvuilla. SKS, Hel
sinki 2004. 552 s.

Karkkila vertautuu Kirsti 
Salmi-Niklanderin folkloristii
kan väitöskirjassa Uuteen Eng
lantiin, Skotlantiin ja  Englannin 
Yorkshireen. Kaikkien näiden 
alueiden yhteisöillä on vahva 
kollektiivisen kirjoittamisen tra
ditio, jossa käsinkirjoitetuilla 
lehdillä on ollut vahva asema. 
Ilmiön taustalla ei niinkään ole

kirjallisen sivistyksen vahva pe
rinne, vaan pikemminkin yhtei
sön eristyneisyys, marginaali
suus sekä jonkin tyyppinen mur
rosvaihe. Nämä kriteerit täytty
vät Karkkilassa vuosina 1914— 
1925, jolloin Högforsin sosiaa
lidemokraattisen nuoriso-osas
ton käsinkirjoitettua lehteä “Va
listajaa” sananmukaisesti kirjoi
tettiin. Lehden ilmestymisai- 
kaan ajoittuu monta karkkilalai- 
siakin enemmän tai vähemmän 
koskettanutta historiallista 
käännekohtaa: ensimmäinen
maailmansota ja  sen jälkeinen 
Euroopan poliittinen uusjako, 
Venäjän vallankumoukset ja  
Neuvostoliiton synty, Suomen 
itsenäistyminen, kansalaissota, 
työväenliikkeen jakautuminen 
ja  poliittisten erojen jyrkentymi
nen, kieltolaki ja  sitä seurannut 
pirtukauppa.

Sujuvasti toteutetussa väi
töskirjassaan Salmi-Niklander 
tarkastelee ideologian ja  menta
liteetin suhteita, suullisen ja  kir
jallisen kulttuurin murrosvai
hetta paikallisyhteisössä sekä 
käsikirjoituskulttuurin merki
tystä 1900-luvun Suomessa. 
Tutkimuksensa päälukujen otsi
koiksi Salmi-Niklander on va
linnut kolme Valistajassa 1920- 
luvulla yleistä nimimerkkiä. 
Kynä-otsikon alla tarkastellaan 
käsinkirjoitettujen lehtien 
poetiikkaa, kirjoittamisen käy
täntöjä, lajityyppejä, kerronnan 
keinoja, parodiaa ja  ironiaa sekä 
diskursseja. Otsikon Toveri alla 
käsitellään Valistajan ideologis
ta sisältöä, suhdetta sotaan ja  
rauhaan, nuoriso-osaston poliit
tista radikalisoitumista ja  us
konnon vastaisuutta. Kulkuri- 
tyttö otsikoi sitoutumiseen ja  ir
tautumiseen, työhön, matkoihin 
ja  rakkauteen, liittyviä teemoja.

Kirja on nautinnollista luet
tavaa sellaisellekin, jolle Kark
kila ei ole tuttu. Sen lisäksi, että 
lukija pääsee kurkistamaan

karkkilalaistyöläisnuorten elä
mään, käsitellään teoksessa yli
päätänsä tutkimuksen kannalta 
mielenkiintoisia teemoja. Esi
merkiksi ajankohtaiset tutki
museettiset kysymykset on kir
jassa käsitelty mielenkiintoisel
la tavalla. Salmi-Niklander poh
tii sitä, ovatko käsinkirjoitetut 
lehdet julkaisuja vai yksityisiä 
dokumentteja. Koskeeko niiden 
kirjoittajia tekijänoikeus vai tie
tosuoja? Tekijänoikeuteenhan 
kuuluu tekijän nimen julkaise
minen, kun taas tietosuoja takaa 
sen, että ihmisten nimiä ei ju l
kaista. Vaikka lehden kirjoittajat 
esiintyvät nimimerkillä, on Sal
mi-Niklander päätynyt siihen, 
että käsinkiijoitettu lehti on ju l
kaisu ja  lehteen kirjoittaneella 
on tekijänoikeus tekstiinsä. Silti 
Salmi-Niklander pitää myös tie
tosuojan mielessään. Usein kir
joittajat ovat piilottaneet identi
teettinsä nimimerkin taakse. 
Salmi-Niklander on kuitenkin 
pystynyt selvittämään kirjoitta
jien todennäköisen henkilölli
syyden toimittajatietojen, käsi
alanäytteiden ja  tekstien tyylilli
sen vertailun avulla. Näitä sala- 
poliisityönsä tuloksia tutkija ei 
kuitenkaan ole tietosuojasyistä 
paljastanut. Kirjoittajien tausta
tietoja käytetään ainoastaan ti
lastollisesti. Yksilöinä esitel
lään vain joitakin keskeisiä kir
joittajia, joista Salmi-Niklander 
on saanut tietoja joko heiltä it
seltään tai heidän omaisiltaan. 
Kirjasta välittyy tutkijan tutki
muskohteeseensa kohdistuva 
kunnioitus.

Tutkimusaineiston -  siis Va- 
listaja-lehden -  löytyminen on 
oma jännitystarinansa. Lehdet 
oli takavarikoitu heinäkuussa 
1926, kun silloisen Uudenmaan 
läänin Pyhäjärven työväenyh
distysten nuoriso-osastot lak
kautettiin kommunistisina ja  
niiden aineistot takavarikoitiin. 
1930-luvun lopussa aineistot
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palautettiin  järjestö ille . L ehdet 
kuitenkin jä iv ä t tuntem attom as
ta syystä edelleen poliisille. 
L ehdet lojuivat poliisilaitoksen 
ullakolla 1980-luvun alkuun 
saakka, jo llo in  ne löytyivät 
m uuttosiivouksen yhteydessä. 
O nneksi lehdet eivät päätyneet 
kaatopaikalle niin kuin oli ensin 
m äärätty, vaan nim ism ies antoi 
eräälle poliisille luvan toim ittaa 
lehdet arkistoon. A ineisto päätyi 
K arkkilan työväentalolle, jo ssa  
se liitettiin  työväenyhdistyksen 
arkistoon. V uonna 1997 aineisto 
luovutettiin Työväen A rkistoon.

K irsti Salm i-N iklanderin 
m ukaan käsikirjoituskulttuuri 
oli Suom essa itsenäinen ilm ai
sutapa v ielä 1900-luvun ensim 
m äisten vuosikym m enten aika
na. Tapa to im ittaa käsink irjo i
tettu ja lehtiä levisi työväenliik
keen m ukana uusiin paikallis
yhteisöihin ja  uusille yhteiskun
taryhm ille. Vaikka painetuilla 
teksteillä oli tärkeä asem a, nuo
riso- ja  raittiusseurojen  käsin
kirjoitettujen lehtien m äärä jopa  
kas voi 1800-luvun lopulta 
1900-luvun alkuvuosikym m e
niin voim akkaasti. K äsinkirjo i
tetu illa  lehdillä oli om ia ilm ai
sukeinoja ja  lajityyppejä, jo tka 
pohjasivat yhtäältä suullisen 
kerronnan ja  toisaalta kaunokir
ja llisuuden  traditioon. Salm i- 
N iklander toteaakin käsik irjo i
tuskulttuuri n m uodostavan tär
keän väliportaan painettujen 
tekstien ja  suullisen kulttuurin 
välille. K äsinkirjoitetuissa leh
dissä ei ainoastaan kopioitu  tai 
jä ljite lty  painettu ja ju lkaisuja, 
vaan ne m ahdollistivat luovan 
kirjoittam isen ja  innovatiiviset 
kokeilut.

H anna Snellman 
tutkija, Helsinki

Arabian tapahtumat 
-  työntekijänäkökul- 
ma

Kuusela, Markku: Kruunun te
kijät. Helsingin posliinityönteki- 
jäin ammattiosaston historiaa 
vuosilta 1945-2005. Pieksämäki 
2005.

M arkku K uusela on k irjo it
tanut A rabian tehtaan työnteki
jö iden  am m attiosastosaston h is
torian. K irja alkaa tuotannon
alan kehityksen tiiviillä  m utta 
kattavalla tarkastelulla. Poslii- 
nituotetehdas aloitti H elsingin 
V anhassakaupungissa vuonna 
1874, ja  työntekijäm äärän kas
vaessa tehtaan kupeeseen m uo
dostui M ajstad (Toukola), joka  
aluksi oli köyhälistökaupungin- 
osa. A m m atillinen järjestäy ty 
m inen alkoi tehtaalla varovasti 
vasta vuonna 1933 Lasityöväen 
liiton laajennettua jäsenpohja- 
ansa posliin ityöväen suuntaan. 
30-luvun oloissa järjestäy tym i
nen oli heikkoa. Sodan päätty
m inen liittoutuneiden m aiden 
voittoon toi vapaat olot m yös 
Suom en työväelle, ja  osana am 
m attiyhdistysliikkeen suum ou-

sua perustivat neljäsataa H elsin
gin työväentalon juh lasaliin  ko 
koontunutta posliinityöntekijää 
28.4.1945 H elsingin posliini- 
työntekijäin am m attiosaston 
(HPT). Sam assa kokouksessa 
hyväksyttiin alalle ensim m äi
nen A rabian H elsingin ja  Turun 
tehtaita koskeva työehtosopi
mus. A rabian tehtailla työ oli 
fyysisesti raskasta ja  kiireistä. 
Laittom at ja  ilm aiset ylityöt oli
vat synnyttäneet ensim m äisen 
lakon jo  helm ikuussa 1945. 
H yppäys uuteen aikaan, jo ssa 
työntekijälläkin on arvonsa, ta 
pahtui nopeassa tahdissa syksyn 
1944 ja  kevään 1945 aikana.

Tehtaalla tuotantoa rationa
lisoitiin jatkuvasti. Kun työtahti 
lisääntyi äärim m illeen, m utta 
palkat eivät nousseet, spontaa
nin istum alakon ainekset olivat 
koossa lokakuussa 1946. Vähän 
yli viikon kestänyt lakko päät
tyi, kun m aan hallitus asetti teh
taan työolojen tutkim uskom ite
an. K ireä työtahti puhutti työläi
siä koko vuoden 1947, ja  näin 
pohjustui kuuluisa A rabian lak
ko, kun työoloistaan valitta
m aan m enneet uuniosaston 
työntekijät palasivat johdon  pu
heilta irtisanom isilm oitukset 
kourassaan elokuussa 1948. 
A m m attiosasto pyysi SA K:lta 
uhkavaatim uslupaa, m utta sai 
suositukset työolojen tutkim i
sesta. K un sitä oli tehty jo  vuo
sia, m utta m uutoksia ei ollut ta
pahtunut, SA K:n kanta tuntui 
p ilkanteolta -  ja  om an liiton ja  
SA K:n koettiin  pettäneen työn
tekijät. Lakko alkoi 27.9.1948. 
SA K  ju lis ti lakon korpilakoksi 
ja  16.10. tehtaan "lakosta  va
paaksi” , avaten tien rikkurivär- 
väykselle. Seuraavalla viikolla 
pam puttivat ratsupoliisit tehtaan 
portilla lakkolaisia ja  heitä tuke
via m ielenosoittajia, ja  loka
kuun lopussa työnantaja aloitti 
lakkolaisten irtisanom isen so- 
sialidem okraattisjohtoisen F a

’ ' ' M a rk k u  K uusela

KRUUNUN TEKIJÄT
H e ls in g in  p o s li in ity ö n te k ijä in  

a m m a ttio sa s to n  h is to ria a
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gerholmin hallituksen tuella ja  
tieten. Lakko lopetettiin tappiol
lisena 14.11.1948. Työnantaja 
piti yli kuudensadan työntekijän 
irtisanomisen voimassa -  mus
tin listoin koetettiin estää työl
listyminen muidenkin työnanta
jien  palvelukseen -  ja  häädöt 
työsuhdeasunnoista alkoivat.

Arabia oli julkisuuden valo
kiilassa syksyn 1948, ja  Kuuse
la kuvaa tapahtumasarjan am- 
mattiosastohistoriassa tarkasti 
ja  monipuoliseen lähdeaineis
toon perustuen. Tämä jakso joh- 
dantoineen ja  seurauksien esit- 
telyineen on kirjan laajin osuus. 
Esitys on vakuuttava ja  "sisältä 
päin” nähtynä myös selvästi toi
senlainen kuin aihetta koskeva 
ay- ja  muunkin historiankirjoi
tuksen valtavirta. Siinä missä 
työmarkkinahistoriat näkevät 
poliittisen tai järjestöpoliittisen 
valtapelin, ammattiosastohisto- 
ria näkee työntekijöiden kamp
pailun ihmisarvostaan, työstään, 
toimeentulostaan ja  työolosuh
teistaan. Erityisesti tässä jak
sossa ja  katsannossa Kuuselan 
ammattiosastohistoria nousee 
avaamaan uuden näkökulman, 
joka huikeasti ylittää aikaisem
mat ja  yltää syvälliseksi, myös 
kohteena olevia ihmisiä ymmär
täväksi tutkimukseksi.

Kieli on kirjassa kauttaal
taan hyvää. Kokonaisuutena ot
taen kirja painottuu hyvin kes
keisiin muutoksiin sekä työnte
kijöiden, ammattiosaston että 
tehtaan vaiheissa. Pikkuvirheitä 
on sattunut esim. vuosiluvuissa, 
kuten aina käy.

Kuvitus tukee tarinan etene
mistä sekä tehtaalla että vapaa- 
aikana. Tilastotiedot ja  liitteet 
ovat kohdallaan. Lähdeviitteis- 
tys on tarkkaa ja  lähteitä on riit
tävästi.

Markku Kuuselan Kruunun 
tekijät on ilman muuta ammatti-

osastohistorioiden terävintä 
kärkeä.

Jyrki Helin 
toimitsija, Helsinki

Marko Tikka: Kenttäoikeudet. 
Välittömät rankaisutoimet Suo
men sisällissodassa 1918. Bibliot- 
heca historica 90. SKS, Helsinki 
2004. 471 s.

Marko Tikan väitöskirjan ai
heena on vuoden 1918 sisällis
sodan kenttäoikeudet ja  niiden 
toiminta. Vaikka vuoden 1918 
sotaa on pyritty monelta suun
nalta selvittämään, kenttäoike- 
uksien toiminnasta ei ole aiem
min yleisesitystä ilmestynyt. Ti
kan mielestä tähän on useitakin 
syitä, mm. lähdeaineiston löyty
misen hankaluus ja  sen tietoinen 
hävittäminen. Vuoden 1918 sur- 
matekojen tutkimista ylipäätään 
vaikeuttaa se, että sisällissodas
sa surmatut on mystifioitu. Heti 
sodan jälkeen sekä valkoiset 
että punaiset korottivat vaina
jansa vapaus- tai kansalaisso
dan uhreiksi ja  sankareiksi. Tä
män seurauksena luotiin puit
teet sille, miten vastustajan vä
kivalta haluttiin nähdä.

Aikaisemmasta tutkimuk
sesta poiketen Marko Tikka ei
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näe punaisten ja  valkoisten har
joittam aa rankaisutoimintaa 
pelkästään punaisena tai valkoi
sena terrorina, joka kohdistui 
harkitsemattomana puolustus
kyvyttömään vastustajaan. Ti
kan mukaan molemmat osapuo
let käyttivät vastustajien tuo
mitsemisessa kenttäoikeuksia, 
joissa vastustajalle annettiin 
tuomio ennen rankaisua.

K y s y m y k s e n a s e t te lu s s a  
Marko Tikka mainitsee neljä 
pääkohtaa, joita hän pyrkii tut
kimuksessaan selvittämään. 
Ensinäkin tutkimuksessa selvi
tellään sitä, millaisia ohjeita pu
nakaarti, suojeluskunnat ja  val
koinen armeija saivat vastusta
jaksi epäillyn pidättämisen ja  
rankaisun suhteen sekä millai
siksi toimintamallit näiden oh
jeiden perusteella muodostui
vat.

Toisen näkökulman tuovat 
kenttäoikeuksien pöytäkirjat. 
Molempien puolien suorittamis
sa surmatöissä on haluttu nähdä 
enemmän tilanteen synnyttämää 
sattumanvaraisuutta kuin jon
kinasteista järjestelmällisyyttä. 
Molemmat osapuolet asettivat 
kuitenkin virallisesti tutkijalau
takuntia, tutkijakomiteoita tai 
jollakin muulla nimellä istuneita 
kuulusteluelimiä. Nämä elimet 
käyttivät rankaisuasteikkoa 
koko laajuudessaan, joten Tikan 
mielestä on perusteltua puhua 
kenttäoikeuksista, vaikka ne ei
vät virallisesti tai juridisesti tar
kasteltuna sitä olisi olleetkaan. 
Pöytäkirjojen tarkastelulla sel
vitetään sitä, miten kenttäoikeu
det toimivat ja  mihin ne perusti
vat tuomionsa, sekä miten ne 
tuomitsivat ja  mitä tuomituille 
tapahtui.

Kolmannen näkökulman ai
heeseen tuo punaisten ja  val
koisten kenttäoikeuksissa istu
neiden jäsenten ja  rankaisutoi
mista vastanneiden henkilöiden
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tutkiminen. Pyrkimyksenä on 
selvittää, keitä kyseiset henkilöt 
olivat, miten he olivat tehtäviin
sä tulleet ja  miten he ymmärsi
vät toimintansa.

Neljännen näkökulman Ti
kan tutkimukseen tuo kenttäoi- 
keuksissa tuomittujen analyysi.

Valkoisten osalta Tikan tut
kimus tuo esille sen, kuinka jär
jestelmällisesti punaisten tekoja 
ryhdyttiin heti taisteluiden jä l
keen selvittämään. Vain har
voissa tapauksissa punaisia ran
gaistiin ilman kuulusteluja. 
Sekä suojeluskunnat että sota
joukkojen asettamat oikeudet 
pyrkivät määrittelemään henki
lön teot ja  rangaistuksen järjes
telmällisesti, jotta tuomio pys
tyttiin tarvittaessa perustele
maan jälkikäteen. Punaisen 
puolen motiivien tutkiminen on 
lähteiden puutteellisuuden 
vuoksi vaikeampaa. Tikan mu
kaan kaksi näkökulmaa on kui
tenkin aikaisemmassa tutki
muksessa jäänyt vähälle huomi
olle. Hänen mielestään melkoi
nen osa punaisesta terrorista 
voidaan määrittää sotilaallisen 
vastustajan eliminoimiseksi. 
Tikka myös toteaa, että aiem
massa tutkimuksessa Venäjän 
vallankumouksellisten ajatte
lusta ja  toiminnasta heijastuvat 
ideologiset motiivit on usein py
ritty häivyttämään, koska Suo
men tapahtumat on haluttu näh
dä Venäjän hajoamisprosessista 
erillään tapahtuneeksi konflik
tiksi.

Aikaisemmasta tutkimuk
sesta poiketen Tikka osoittaa 
tutkimuksessaan, että punaisten 
harjoittamissa rankaisutoimissa 
ei ollut kyse pelkästä mieliva- 
lasta ja  yksittäisen punakaarti
laisen kostosta. Tutkimustulok- 
siinsa viitaten hän esittää, että 
ainakin kolmasosa rintaman ta
kana tapahtuneista punaisten te
kemistä surmateoista oli sotati

lanteeseen tai ideologiseen ajat
teluun perustuvaa suunnitelmal
lista terroria. Kun tarkastellaan 
punaisten perustamia oikeusis
tuimia ja  niiden harjoittamaa 
rankaisutoimintaa, Tikka katsoo 
niiden rakenteellisesti muistut
tavan lähes täysin valkoisen 
puolen rankaisutoimia. M olem
pien puolien rankaisutoimet ja 
kautuivat myös samalla tavalla. 
Heti alueen valtaamisen jälkeen 
sotajoukkojen kenttäoikeudet 
jakoivat tuomioita. Päämääränä 
oli vastustajan lamauttaminen ja  
vallan haltuunotto alueella. Tätä 
toimintaa ja  selustan hallintaa 
tukivat paikalliset, poliittisia ri
koksia selvittäneet elimet. Mo
lempien osapuolten antamat 
määräykset vastustajan kohte
lusta muistuttavat myös toisi
aan, niissä on jopa nähtävissä 
sama käänteismerkitys: antautu
neiden surmaamista ei kielletty 
sinänsä, sitä vain pyrittiin kont
rolloimaan. Väkivallan tuli py
syä armeijan johdon käsissä.

Valkoisten puolella rankai
sutoimet kohdistuivat paitsi pai
kallisen tilanteen rauhoittami
seen myös kapinaan ja  rikoksiin 
syyllistyneiden rankaisemiseen. 
Armeijan kenttäoikeuksien li
säksi käyttöön otettiin paikallis
ten suojeluskuntien kenttäoi
keudet, jotka nopeassa tahdissa 
alueen valtauksen jälkeen kuu
lustelivat ja  tuomitsivat vangik
si joutuneet punaiset. Kenttäoi- 
keuksilla oli yleensä valkoiseen 
väestönosaan kuuluvan väestön 
tuki. Vastustajien tuomitsemi
nen ei kuitenkaan ollut Tikan 
mukaan sattumanvaraista ja  pel
kästään kostoon perustuvaa, 
vaan kenttäoikeudet pyrkivät 
syyllisinä pidettyjen rankaisuun 
ja  toisaalta pelkästään puna
kaartiin kuuluneiden vapautta
miseen. Oikeuksien käytössä oli 
koko rangaistusasteikko kuole
mantuomiosta vapauttamiseen,

ja  koko asteikkoa myös käytet
tiin. Osallistuminen taisteluihin, 
vangitsemisiin, surmaamisiin ja 
pakko-ottoihin altisti kuulustel
tavan kuolemantuomioon. 
Myös aiemmat tuomiot siviiliri- 
koksista johtivat herkästi teloi
tukseen.

Marko Tikka myöntää, että 
kaikkia surmattuja ei suinkaan 
viety kenttäoikeuksiin asti, vaan 
molemmat puolet syyllistyivät 
teloituksiin ilman minkäänlaista 
tutkimista. Kenttäoikeuksia ei 
voi missään nimessä pitää puo
lueettomina oikeudenkäynteinä, 
sillä valkoisten puolella niissä 
nopeassa tahdissa kuulusteltiin 
ihmiset ja  annettiin heille tuo
miot ilman kunnollista mahdol
lisuutta puolustautumiseen. Pu
naisten puolella puolestaan 
kenttäoikeuksiin tuotiin ihmi
siä, jotka oli jo  valmiiksi tuo
mittu, mutta joille haluttiin ju 
listaa tuomio oikeusistuimessa.

Nyt jo  päättynyt Sotasurma- 
projekti, jossa Marko Tikka 
työskenteli tutkijana, toi esille 
runsaasti uutta tietoa vuosien 
1914-1922 tapahtumista Suo
messa. Tikan väitöskirja liittyy 
erinomaisesti tähän uuden tie
don esiintuomiseen. Vanhojen, 
jo  vakiintuneiden käsitysten 
muokkaaminen on kuitenkin 
vaikeaa. Vuosikymmeniä vai
kuttaneet historiantulkinnat eri 
osapuolien toiminnasta vuonna 
1918 ovat vaikeasti muutetta
vissa. Sodasta on kuitenkin ku
lunut jo  sen verran aikaa, että 
uskoisin myös uusille tulkin
noille löytyvän kannatusta.

Mikko Kosunen 
tutkija, Helsinki
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Muistot muistiin -  
neljä tapaa kirjata 
ylös muistitietoa

Väinö Vilponiemi: Vilpon omat 
jutut. Muistista ja muistiinpa
noista. Pori 2004. 263 s.

Salli Hantunen: Näin sen olen 
kokenut. Salli Hantusen elämän
tarina. Pori 2003.132 s.

Tuure Nyberg: Naukujasta Nau- 
kioksi. Naukion työläiskylän ta
rina. 2003.243 s.

Toivo Arnberg: Tuntematon Sii
na. Kertomus Siina Urpilaisesta 
ja  hänen perheestään. 2003. 61 s.

Oman elämän tärkeiden ta
pahtumien kirjaaminen yleisön 
luettavaksi ei ole enää suur
miesten ja  sotapäälliköiden yk
sinoikeus. Päinvastoin: on tär
keää rohkaista jokaista ihmistä 
tavalla tai toisella kertomaan ta
rinansa jälkipolville ja  välittää 
näin tärkeää tietoa arkielämästä 
1900-luvun Suomessa.

Viime aikoina on ilmestynyt 
runsaasti omaelämäkerrallisia 
työväentutkimuksia, jo ista osa 
on onneksi löytänyt tiensä Työ
väenliikkeen kirjastoon ja  näin

myös kiinnostuneiden lukijoi
den ulottuville.

Oman elämän muistiinpano
jen  kokoaminen kirjaksi on mit
taamattoman arvokas teko niin 
itselle, läheisille kuin jälkipol
villekin. Siitä on iloa myös tut
kijoille sekä ihmisille, jotka 
ovat kuuluneet muistelijan 
kanssa samoihin arki- ja  työelä
män verkostoihin. Kaikkein ar- 
kipäiväisinkin tapahtuma tai ru
tiini muuttuu vuosien kuluessa 
kullanarvoiseksi tiedoksi ja  his
toriaksi. Tässä artikkelissa esi
tellään neljä erilaista "tavallisen 
ihmisen” tarinaa: omaelämäker
ta, poliittinen elämäkerta, yhtei
söstä koottu muistelmateos sekä 
sukututkimus.

Perinteinen tapa kertoa jä l
kipolville vaiheistaan on kirjoit
taa omaelämäkerta. Viime vuo
sina tämän ovat tehneet muiden 
muassa työväenliikkeen piirissä 
toimineet Väinö Vilponiemi ja  
Salli Hantunen. Aktiivisen Salli 
Hantusen "Näin sen olen koke
nut” on ulkonäöltäänkin kaunis, 
siro kirjanen. Kirjassa Hantunen 
kuljettaa lukijan lapsuuden Jaa
lasta kohti Helsinkiä. Lapsuu
den vaiheista esille nousevat 
muun muassa kansalaissodan 
kokemukset. Lapsuus loppuu, 
kun kuusitoistavuotias nuori 
neito lähtee Jaalasta pääkaupun
kiin ansaitsemaan mukanaan 
yksi kapsäkki, joka sisältää pai
dan, housut, sukat ja  papinkir- 
jan.

Ammattitaitoa karttuu ja  
Hanttunen avioituu ja  saa lap
sen. Elämänkulku Helsingissä 
on kuvattu hauskasti asunto 
asunnolta: pikkupiikana Helsin
ginkadulla, ompelijana Pakaan- 
kadulla, kapparäätälinä Torkke- 
linkadulla... Viimeinen osoite 
löytyy Tuulimyllyntieltä, kun 
sodan jälkeen Salli muuttaa 
miehensä ja  poikansa kanssa 
Vallilasta Myllypuron lähiöön 
uuteen omaan kotiin. Helsingis

sä Sallin elämään on astunut 
miehen lisäksi myös poliittinen 
järjestäytyminen ja  aktiivinen 
yhteiskunnallinen toiminta. 
Työpaikat Vaatetustyöntekijäin 
liitossa, Maa- ja  Sekatyöväen 
liitossa, Suomen Autoalan työn
tekijäin liitossa ja  Suomen Pien
viljelijäin liitossa vievät Hantu
sen järjestäytymisen sydämeen.

Hantusen tarinassa perhe ja  
työ lomittuvat ja  poliittinen kat
somus ja  harrastus jaetaan avio
miehen kanssa. Yhdessä elä
mänkumppanin kanssa kohda
taan myös puolue-elämän kiis
tat ja  ongelmat. Hantusen vaati
mattoman kerronnan takaa pal
jastuu, että hän on muun muassa 
ollut Työväen ja  pienviljelijäin 
sosialistisen liiton eduskuntaeh
dokkaana. Hän vieraili myös 
Neuvostoliitossa yhdessä 
TPSL:n valtuuskunnan kanssa. 
Vielä eläkkeelläkään Hantunen 
ei ole jäänyt kiikkustuoliin, 
vaan hän on jatkanut lähim
mäisten auttamista toimien 
muun muassa Alppilan eläk
keensaajissa ja  Vanhus- ja  lä
himmäispalvelun liitossa. Lo
pun runokooste täydentää kau
niisti kirjan asiallisempaa ker
rontaa: siinä lukijalle avautuvat 
elämän taitekohdat kuten äitiys, 
sisaren ja  miehen kuolema, ko
din ja  kesämökin tunnelmat, 
vanhuus ja  elämän tarkoituksen 
pohdinta.

Vaikka Salli Hantunen on 
eläkeikään saakka ollut aktiivi
nen toimija monella saralla, saa 
pääosan kerronnassa perhe-elä
mä. Väinö Vilponiemen elämä
kerta puolestaan on perinteinen 
poliittinen elämäkerta siinä mie
lessä, että siinä ovat huomion 
kohteena työ- ja  poliittiset ver
kostot perheen sijasta. Vilponie
mi tunnustaakin kirjassaan, että 
perhe jäi pitkään toiseksi puolu
eelle. Kirjassa on runsaasti tie
toa 1950-80-lukujen poliittises
ta elämästä, henkilöistä ja  vai-
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heistä. Vilponiemi kasvoi Porin 
läheisyydessä Noormarkussa ja  
Söörmarkussa. Aineelliset olot 
varhaislapsuudessa olivat hy
vät, kunnes lama ajoi perheen 
kauppaliikkeen vararikkoon ja  
maatila huutokaupattiin. Vähi
tellen noustiin taas jaloilleen, 
pidettiin sekatavarakauppaa ja  
oma mökki saatiin vuonna 
1938. Vilponiemi lähti kansa
koulun jälkeen juoksupojaksi ja  
kokeili rippikoulun jälkeen 
muun muassa renkipojan hom
mia huonolla menestyksellä. 
Oltuaan Porin laatikkotehtaalla 
naulaajapoikana hänet kutsut
tiin 1943 armeijaan, ja  kaksi 
nuoruusvuotta kului sotatante
reilla Käkisalmessa, Viipurissa, 
Kannaksella ja  Lapissa.

Sodan jälkeen Vilponiemi 
otti ensi askeleensa kohti poliit
tista elämää liittyessään Söör- 
markun työväenyhdistykseen. 
Työpaikka löytyi Ekvallin huo
nekalutehtaalta, ja  siellä Vilpo
niemi aloitti aktiivisen toimin
nan myös tehtaan ammattiosas
tossa. Ammattiyhdistyksen joh
tokunnassa nuori mies saikin 
kovan koulutuksen, kun kiihke
ät poliittiset taistelut hankaloit
tivat toimintaa. Aate alkoi kiin
nostaa myös teoreettisessa mie
lessä, ja  kirjekursseilla, Kilja
van opistossa ja  lopulta Työvä
en akatemiassa suoritettujen 
opintojen jälkeen oli aika siirtyä 
tositoimiin. Toimittuaan vuoden 
Vuokralaisten keskusliiton jär
jestösihteerinä Helsingissä Vil- 
poniemelle tarjoutui tilaisuus 
palata kotiseudulleen, kun häntä 
pyydettiin Satakunnan sosiali
demokraattisen piirin piirisih
teeriksi. Hän astui kotimaakun
taan "keskelle puoluerähinöitä”, 
ja  heti alkuun haastetta toivat 
muun muassa syksyn 1955 pre
sidentinvaalitaistelu ja  1956 
yleislakko.

Vilponiemi siirtyi myös 
kunnalliselämään ja  vuonna

1962 varasijalta eduskuntaan. 
Siellä Vilponiemi pyrki "poliit
tisen pelin” ohella ennen kaik
kea pitämään satakuntalaisten 
puolia ja  tukemaan paikallisia 
hankkeita. Eduskuntatyö kesti 
kolmetoista vuotta, ja  Vilponie
mi kertoo siitä kirjassaan laajas
ti. Kymmenen eduskuntavuo
den jälkeen Vilponiemi joutui 
ulos puoluetoimikunnasta, ja  
tämä pettymys sai hänet lopulta 
luopumaan poliittisesta urasta ja  
siirtymään Porin kaupungin 
henkilöstöpäälliköksi.

Vilponiemen uraa ja  toimin
taa on mahdotonta tiivistää ly
hyeen: kirjan lopussa oleva an
sioluettelo on kaksi tiivistä si
vua pitkä ja  sisältää runsaasti 
luottamustoimia ja  poliittisia 
pestejä. Eräs mielenkiintoisim
mista on Vilponiemen toiminta 
Sosialidemokraattisen Nuorison 
Keskusliiton johdossa sen pe
rustamisen jälkeen. Vilponiemi 
on todistanut sisältä päin monta 
poliittista kiistaa. Häntä on syy
tetty oikeistososialidemokraa- 
tiksi, ja  kirjassaan hän pyrkii 
kumoamaan tätä väitettä kerto
en aatteellisista valinnoistaan. 
"Vilpon omat jutut” on kirjoitet
tu selkeästi ja  seikkaperäisesti, 
ja  Vilpon tarinasta saa moni po
litiikasta kiinnostunut mielen
kiintoista tietoa. Selkeä sisällys
luettelo ja  kirjan miellyttävä ul
koasu helpottavat lukemista. 
Vilponiemellä on ollut painava 
rooli satakuntalaisessa sosiali
demokratiassa niin paikallisena 
kuin valtakunnallisenakin vai
kuttajana.

Elämäntarinoita voi kirjata 
muullakin tavalla kuin kirjoitta
malla omaelämäkerran. Tuorei
ta esimerkkejä monipuolisesta 
muistelukerronnasta ovat muun 
muassa Sunilan tarinat -hank
keessa syntynyt "Sunila. Kylät 
piipun varjossa” sekä Tuure Ny
bergin kirjoittama "Naukujasta 
Naukioksi”, jossa kuusankoske

laisen työläiskylän muotoutu
minen avautuu muistelmien, va
lokuvien ja  asukasluetteloiden 
avulla. Kirja keskittyy kerto
maan Kyöperilän kylään kuulu
neen Naukujan pellon rakenta
misesta ja  asuttamisesta Kymin 
Osakeyhtiön toimesta 1920-lu- 
vun alussa. Ensimmäiset asuk
kaat ovat löytyneet Kouvolan 
Sanomien artikkelin mukaan 
lapsuuden lorun perusteella: 
"ensimmäinen oli Eskolan Ee
meli, toinen Tommolan Jalmari, 
kolmas Korpin Kalle, neljäs 
Niilolan Väinö, viides Viinasen 
Jussi, kuudes Kunnaksen Vikki, 
seitsemäs Seppälän Antton, 
kahdeksas Karlssonin Emppu, 
yhdeksäs Ylätalon Vihtori ja 
kymmenes Kainlaurin Aatami”.

Asutuksen kehittymisen li
säksi Nyberg on kirjannut ylös 
omia muistojaan ja  haastatellut 
yhteisönsä jäseniä. Tuloksena 
on eräänlainen raportti kylän 
synnystä ja  sen ensimmäisistä 
asukkaista. Mielenkiintoisten 
tarinoiden myötä raportinomai- 
suus hieman hälvenee: Nyberg 
kuvaa muun muassa lasten leik
kejä, saunamatkoja, musisointia 
sekä harrastus- ja  järjestötoi
mintaa. Myös valokuvat tuovat 
lähelle vanhat naukiolaiset. Ny
berg on tehnyt arvokasta perus
työtä kokoamalla ylös asutus- ja 
henkilötietoja. Toivotaan, että 
naukiolaiset jatkavat hyvin al
kanutta projektia ja  kokoavat 
muistiin enemmänkin vanhoja 
muistoja tämän perustyön val
mistuttua.

Myös sukututkimus on tapa 
tuoda vaiettuja kohtaloita päi
vänvaloon. Tästä on osoitukse
na sukututkimusta pitkään har
rastaneen Toivo Ambergin kir
joittam a "Tuntematon Siina -  
kertomus Siina Urpilaisesta ja  
hänen perheestään” . Kiinnostus 
tähän salaperäiseen sukulaisnai- 
seen vei Ambergin pitkään ja  
kiinnostavaan projektiin, jossa
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vähä vähältä paljastui Siina Ur
pilaisen traaginen elämäntarina. 
Torpparin tytär, aktiivinen pu
huja, kommunisti ja  kansan
edustajanakin toiminut Urpilai
nen kiinnosti Etsivää Keskuspo
liisia, ja  tämän ansiosta hänestä 
on säilynyt runsaasti materiaa
lia.

Ambergin mukaan veljen 
kuolema Tammisaaren vankilei
rillä katkeroitti Siinan ja  vei hä
net äärivasemmalle. Miehensä 
Ilmari Urpilaisen kanssa hän 
toimi aktiivisesti Oulun seudul
la. 1930-luvun alussa Siina loik
kasi monen muun entisen kan
sanedustajan tavoin Neuvosto
Karjalaan, missä hän kuoli 
vuonna 1962. Hän kärsi myös 
Stalinin vainoista ja  hänet kar
kotettiin Uralille pakkotöihin. 
Terrorin myötä Ilmari Urpilai
nen ja  perheen toinen poika 
Taisto teloitettiin. Ambergin 
projekti on hyvä esimerkki siitä, 
mitä kaikkea arkistojen kätköis
tä voi sukututkijalle avautua. 
Amberg on myös ansiokkaasti 
kirjannut ylös käyttämänsä läh
teet, joten kirjasta on hyötyä 
myös muille tutkijoille. Toivo 
Amberg on kirjoittanut Siinan 
tarinasta vuoden 2004 Työväen- 
tutkimus-lehteen.

Tässä mainitut neljä erilaista 
teosta ovat vain esimerkkejä 
muistitiedon tallentamisesta. 
Jokainen voi löytää oman tapan
sa. Rohkeutta kaikille, jotka 
suunnittelevat muistojensa tal
lentamista tai ovat siihen jo  ryh
tyneet! Jokainen elämä on mie
lenkiintoinen, ja  tavallinen arki 
on juuri se, joka nykyisiä ja  tule
via polvia kiinnostaa.

Oona Ilmolahti 
tutkija, Helsinki

Yksi sanoo ystävälle, 
ystävä kaikelle kylälle

Outi Lauhakangas: Puheesta ih
minen tunnetaan. Sananlaskujen 
funktiot sosiaalisessa vuorovai
kutuksessa. SKS, Helsinki, 2004. 
318 s.

Sananlasku on keskustelu- 
puheen sisään sovitettu muodol
taan kiteytynyt lausahdus, jota 
ei ole tarkoitettu käsitettäväksi 
sananmukaisesti vaan metafori- 
sesti. Sananlaskun muutama 
sana sisältää tavallisesti laajah
kon merkityskokonaisuuden tii
viissä muodossa ilmaistuna. 
Usein sananlaskuja arvostetaan 
niiden iän vuoksi, varsinkin 
koska niihin ajatellaan kiteyty
neen menneiden sukupolvien 
kokemusten tuomaa elämänvii
sautta. Sananlaskut ja  muut sa
nanparret eivät nykyäänkään ole 
pelkästään arkistojen aarteita, 
vaan niitä kuulee käytettävän 
kaikkialla, missä ihmiset kes
kustelevat.

Outi Lauhakangas esittää 
sosiaalipsykologian alaan kuu
luvassa väitöskirjassaan ensi 
kuulemalta ongelmalliselta tun
tuvan väitteen, jonka mukaan 
sananlaskut ovat samanaikai
sesti sekä universaaleja että

vahvasti paikalliseen kieleen ja  
kulttuuriin sidottuja. Paikalli
suus näkyy selvimmin sananlas
kujen kielikuvissa, universaali
suus taas ilmenee sananlaskujen 
moninaisissa käyttötilanteissa.

Lauhakangas on käyttänyt 
materiaalinaan viidentoista tut
kijan tutkimuksia, joissa esiin
tyy käyttöyhteydessään kuvat
tuja sananlaskuja eri puolilta 
maapalloa. Sananlaskujen läh
teenä on käytetty myös kauno
kirjallisuutta, keskeisinä Heikki 
Meriläisen Mooses ja  hänen he
vosensa (1920) ja  Pentti Haan
pään novellikokoelma Jutut 
(1946). Esimerkkejä on poimit
tu myös erilaisista Kansanruno
usarkistoon kerätyistä teksteis
tä, saagoista ja  monista muista 
lähteistä. Lisäksi Lauhakangas 
käyttää omia havaintojaan sa
nanlaskuista erilaisissa nyky
päivän käyttötilanteissa. Nämä 
eivät kuitenkaan muodosta työn 
tutkimusaineistoa, vaan ne ovat 
tutkijan tutkimusmenetelmän, 
havainnollistavan systemoin- 
nin, edellyttämiä selventäviä ja  
kuvailevia esimerkkiaineistoja.

Lauhakangas jaottelee sa
nanlaskujen funktiot kolmeen 
paradigmaan, joille hän antaa 
nimet perinteen voima, konflik
tien ratkaisu ja  yhteenkuulu
vuus. Jokainen näistä tulkintata
voista jakautuu useaan ryh
mään, joilla kullakin on vielä 
omia alaluokkia. Nimenomaan 
käyttöyhteys määrää, mihin ku
kin sananlasku kulloinkin aset
tuu, jolloin sama sananlasku voi 
käyttötilanteesta riippuen esiin
tyä monessa eri paradigmassa.

Perinteen voimaan kuuluu 
rituaalinen puhe, piiloviesti- 
puhe ja  viisaamman puhe. Tässä 
paradigmassa sananlaskuja käy
tetään kansanaforismeina, jo i
den teho perustuu perinteen 
auktoriteettiin. Erityisesti vii
saamman puhe näyttää toimivan
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juu ri siinä funktiossa, m ikä 
usein sananparsiin  liitetään: se 
on vuosisatojen kuluessa hiou
tunutta "vanhan kansan” vii
sautta.

Toinen ryhm ä sananlaskujen 
käyttötapoja on nim etty konflik
tien ratkaisuiksi. R atkaisum al
leiksi erotellaan vastaajan, arvi
oijan, lieventäjän ja  perustelijan 
puhe. T äm än ryhm än tilanteille 
on yhteistä pyrkim ys tasapainon 
säilyttäm iseen tai yritys ratkais
ta ristiriitaa. E rityisesti tilanteis
sa, jo issa  pitäisi ilm aista k iel
täytym istä tai vastakkaista m ie
lipidettä, sananlaskun käyttäm i
nen on helpom paa ja  neutraa
lim paa kuin suora ilm aus. Sa
nanlasku m ahdollistaa käyttä
jä lleen  toisinaan viim eisen sa
nan ja  tarjoaa henkisen voiton, 
oli tilan teessa m uuten päädytty 
m inkälaiseen ratkaisuun tahan
sa.

Y h te e n k u u lu v u u s -p a ra d ig 
m aan kuuluu sananlaskujen 
käyttö  yhteisöä vahvistavana 
elem enttinä. Paradigm aan sisäl
tyy tilanteen kevennyspuhe ja  
yhteisöä vahvistava puhe. Jä l
kim m äiseen Lauhakangas las
kee m yös yhteisöjen -  niin per
heiden, yritysten kuin laajem 
m inkin “m eidän ryhm äm m e” -  
tunnuslauseina käy tety t sanon
nat. T ilanteen kevennyspuhee- 
seen kuuluu yleinen päivittely ja  
viihdyttäm inen, m utta myös 
lohduttam inen ja  lohduttautum i
nen sananlaskujen avulla.

O uti Lauhakangas on laati
nut aikaisem m in sananlaskujen 
kansainvälisen  tyyppiluokituk- 
sen (The M atti Kuusi In ternatio
nal Type System  o f Proverbs) ja  
tuntee sananlaskujen m uotora
kenteet. T ässä tutkim uksessa 
tu tk ija irrottautuu yksittäisten 
sananlaskujen ja  sananlasku- 
tyyppien pohdinnasta ja  tarkas
telee ja  luokittelee sen sijaan 
erilaisia sananlaskujen käy ttö ti
lanteita ja  niiden funktioita. Eri

puolilta  m aailm aa oleva esi
m erkkiaineisto  tuo tekstiin väriä 
ja  elävyyttä, m utta paikoin  se 
m yös häm m entää. Esim erkiksi 
ilm austa ”Itselleni-hyväksi-luu- 
lin [-nim inen mies] pelasti M u- 
talon vaim on” ei länsim ainen 
lukija edes välttäm ättä tunnis
taisi sananlaskuksi, ellei kirjo it
taja ilm oittaisi sen sellainen o le
van. K äytetyt esim erkit toim ivat 
useim m iten hyvin, vaikka pai
koin niiden runsaus tekee teks
tin m elko raskaslukuiseksi. 
K onkreettisten käyttö tilantei
den kuvaam inen saa kuitenkin 
sananlaskujen universaaliset 
funktio t tuntum aan aivan m ah
dollisilta. K okonaisuutena teos 
on m ielenkiintoinen ja  ajatuksia 
herättävä. K irjan toim itustyö on 
m yös tehty m iellyttävän huolel
lisesti.

M erja Leppälahti 
tutkija, Turku

Kansakoulu -  siunaus 
vai kirous

Saara Tuomaala: Työtätekevistä 
käsistä puhtaiksi ja kirjoittavik
si. Suomalaisen oppivelvollisuus
koulun ja maalaislasten kohtaa

minen 1921-1939. SKS, Bibliot- 
heca Historica 89, Helsinki 2004. 
417 s.

Saara Tuom aala tutkii väi
töskirjassaan kansakoulua. E ri
tyisesti hän pohtii kansakoulun 
saam aa m uotoa oppivelvolli
suuslain säätäm isen jä lkeen  
kahdessa pienehkössä m aaseu- 
tupitäjässä K ivijärvellä ja  Paa
volassa. T utkim ustehtävänä on 
selvittää oppivelvollisuuskou
lun ja  m aalaislasten kohtaam is
ta ja  sam alla 7 -15-vuotia iden  
kansakouluikäisten lapsuutta, 
ajanjaksoa koulun aloittam ises
ta kansakoulun tai kansakoulun 
ja tkokurssien  päättym iseen. 
V äitöskirja on m onella tavoin 
kunnioitusta herättävä suoritus. 
Teos on huom attavan laaja, yli 
400 tiheästi painettua sivua. 
K irjallisuusluettelosta ilm enee, 
että Saara Tuom aala on runsaan 
kym m enen vuoden aikana kir
jo ittanu t toistakym m entä aihee
seen liittyvää artikkelia. V äitös
k irja oli pitkään työn alla, ja  ar
tikkelien k irjo ittam inen oli osa 
väitöskirjan työstäm isprosessia. 
K irjallisuusluettelo  kertoo 
m yös, e ttä  kansakoulua on tut
kittu  m ahdottom an paljon. O n
kin kunnianhim oinen tavoite lä
hestyä tätä ilm iötä jä lleen  ker
ran, m utta Tuom aalan ansioksi 
on luettava, että  hän on löytänyt 
kansakouluun uudenlaisen lä
hestym istavan ja  näin m yös uu
sia ulottuvuuksia. Saara Tuo
m aala on tarkastellut suom alais
ta kansakoulua suurennuslasin 
ja /ta i m ikroskoopin kautta. 
K ansakoulua on analysoitu  yh
teiskunnallisena instituutiona, 
jo k a  kasvatti o ikeanlaisia kan
salaisia itsenäiseen Suom een. 
Tuom aala on yrittänyt päästä si
sään pienen ja  vähän suurem 
m an koululaisen m aailm aan ja 
eläm ään ja  kertoa, m itä  koulun 
aloittam inen ja  käym inen m er
kitsi ihan oikeasti m aaseutulap-
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sille ja  nuorille. Tutkimuksessa 
liikutaan sekä makro- että mik
rotasolla. Kansakoulu on paloi
teltu, pilkottu pieniin osiin. Oi
keastaan voisi sanoa, että kansa
koululle on tehty ruumiinavaus.

Analyysi perustuu pääasias
sa kolmeen erityyppiseen lähde
aineistoon. Lähteenä on käytet
ty 1900-luvun alkupuolella käy
tössä olleita opetussuunnitelmia 
ja  opetusoppaita, jo ita tekijä 
kutsuu pedagogisiksi teksteiksi. 
Niiden avulla välittyy käsitys 
opetuksen ihanteista ja  tavoit
teista. Paikallistasolla oppivel
vollisuuskoulun rakentamista ja  
rakentumista on tutkittu kunnal
lishallinnon ja  erityisesti kansa
koulujen tyypillisen arkistoma
teriaalin avulla. Väitöskirjassa 
kuitenkin ylivoimaisesti mie
lenkiintoisimman ja  merkittä
vimmän aineiston muodostaa 
haastatteluaineisto. Tekijä on 
haastatellut 67 henkilöä Kivijär
vellä ja  Paavolassa. Suurin osa 
haastatelluista henkilöistä on 
syntynyt 1910-1930-luvuilla. 
Haastatteluaineisto ja  haastatte
luissa käytetty menetelmä sekä 
aineiston analysointitekniikka 
on esitelty erittäin selkeästi ja  
hyvin tutkimuksen liiteosassa.

Johdannon ja  loppuluvun li
säksi teoksessa on kuusi päälu
kua, joissa käydään läpi maa
seudun elämäntapaa, kansanva
listusta, oppivelvollisuuden to
teuttamista, koulun ja  kodin vä
lisiä suhteita, kansakoulun ope
tusta, koululaisten terveyden
hoitoa sekä koulun mikropoli- 
tiikkaa ja  tunteita. Teoksessa 
siis kerrotaan lapsuuden tunte
muksista, kotona, koulussa, lä
hiyhteisössä jne. Saara Tuomaa
la on itse luonnehtinut tekstiään 
esseeväitöskirjaksi, jonka ra
kenne koostuu eri lukujen te
maattisista ja  kerronnallisista 
kokonaisuuksista. Lukija saa 
ikään kuin lukuohjeet, kun si
vulla 26 kerrotaan jokaisen pää

luvun olevan myös oma aihepii
rinsä.

Historiantutkimukselle Saa
ra Tuomaalan väitöskirjassa 
kenties antoisin osa on toinen 
pääluku, jossa tarkastellaan teo
rioita, käsitteitä ja  metodeita. 
Käytetyt käsitteet on selitetty 
perusteellisesti. Avaintermi tut
kimuksen edetessä on kokemus- 
kertomus, jolla tarkoitetaan 
omasta elämästä kertovaa esi
tystä, kuvailua, selitystä ja  arvi
ointia. Kokemuskertomuksessa 
eletty ja  kerrottu lapsuus raken
tuvat jatkuvasti toistensa kautta. 
Myös termit, muistitieto, suulli
nen historia, muistelukerronta 
jne. tulevat selvitetyiksi. Mi
nulle tämän väitöskirjan luke
minen merkitsi ikään kuin yh
den aikakauden tilintekoa. Täs
sä teoksessa tuodaan esiin ja  
kirjataan kaikki se, mitä naishis
toriassa tutkittiin ja  yritettiin 
tutkia 1990-luvun alusta lähtien. 
Saara Tuomaala on kokenut tä
män kaiken, ja  se ilmenee myös 
lähdeluettelosta. Joskus kannat
taa myös pitää mielessä, että 
kaikkea asiaa ei tarvitse laittaa 
samaan kirjaan.

Teoksesta ilmenee hyvin 
Saara Tuomaalan kyky konteks- 
tualisoida ilmiöitä ja  siis erityi
sesti tulkita haastatteluaineis
toa. Tuomaalan väitöskirja on 
poikkitieteellinen tutkimus, 
joka on historiantutkimusta, yh
teiskuntatutkimusta ja  kulttuu
rintutkimusta. Olen Saara Tuo
maalan kanssa yhtä mieltä siitä, 
että teoksen luvut ovat sellaisia 
kokonaisuuksia, jotka toimisi
vat myös jopa itsenäisinä teok
sina. Kirjan teksti on välillä lii
an tiivistä ja  jopa koukeroista. 
On vaara, että lukija väsyy kes
ken kaiken, kun asiat on sanottu 
turhankin monimutkaisesti ja  
toistoakin tulee väistämättä. 
Loppuluvussa heräsi kysymys, 
onko kansakoulu ollut meille 
suomalaisille siunaus vai kiro

us. Tuliko meistä kunnollisia 
isänmaallisia kansalaisia, sellai
sia joita meistä haluttiin kasvat
taa. Ainakin meistä kansakou
lun käyneistä tuli melko tottele
vaisia, mutta mitä meistä olisi 
tullut ilman kansakoulua. 1920- 
ja  1930-luvun kansakoulu oli 
voimissaan vielä 1960-luvun lo
pulla. Ollessani kansakoulun 
kolmannella tai neljännellä luo
kalla 1960-luvun loppupuolella 
eräänä koulupäivänä lukiessani 
tai kirjoittaessani pulpettini ää
ressä koin kylmän väristyksen. 
Opettajani, noin 35-45-vuotias 
mies työnsi karttakepin niskasta 
selkääni. Tämän melkoisen ty
lyn liikkeen avulla hän ilmaisi, 
että oli istuttava selkä suorassa. 
Kumarassa istuminen johtui il
meisesti likinäköisistä silmistä. 
Saara Tuomaalan väitöskirjan 
lukeminen palautti jälleen tä
män tapahtuman mieleeni. Ol
koon se kokemuskertomus.

Mervi Kääminen 
tutkija, Tampere

Täydessä Terässä

Sakari Selin: Optimistien suku
polvi. Sodanjälkeisen nuorison 
aatteet ja haaveet Terä-Iehden
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kuvastamina. Yleinen lehtimies
liitto, Vantaa 2004.252 s.

Sodan päättyminen syksyllä
1944 avasi koko vasemmistolai
selle työväenliikkeelle ensim
mäisen kerran Suomen itsenäi
syyden aikana julkisen toimin
nan mahdollisuuden. Kesään
1945 mennessä oli luotu koko 
järjestöjen kirjo varhaisnuoriso
järjestöistä alkaen puolueisiin 
asti, ja  kevään 1945 eduskunta
vaaleissa SKDL:n vaalivoiton 
myötä tapahtunut Suomen histo
rian suurin rauhanomainen po
liittinen muutos. Kansanliike tar
vitsee äänen julkisuuteen, ja  sel
laiseksi muodostui kansandemo
kraattinen lehdistö. Osana tätä 
kokonaisuutta oli vasemmisto
laisen työväenliikkeen nuoriso
järjestön, Suomen Demokraatti
sen Nuorisoliiton (SDNL) Terä - 
lehti, jonka sisällön kehitystä 
vuosina 1945-1953 Sakari Selin, 
lehden tuonaikainen toimittaja, 
on palannut tutkimaan. Aikara
jaustaan Selin perustelee sillä, 
että vuodesta 1945 vuoteen 1953 
(jonka muistamme myös Stalinin 
kuolinvuotena) SDNL:ssä ja  
Terässä vaikutti ja  toimi sodan 
itse kokenut nuorten joukko, jo l
la oli oma sukupolvihistoriansa 
rintamilta, työpalveluksesta, 
mutta usein myös keskitysleireil
tä ja  vankiloista. M onet olivat 
vuoden 1918 punaorpoja.

SDNL ja  Terä olivat aidosti 
uusia avauksia Suomen nuorten 
maailmassa. Sodasta annettiin 
uusi tulkinta, joka oli siihenasti
seen viralliseen totuuteen näh
den selvästi ristiriidassa, mutta 
antoi selityksen vasemmistohen
kisten nuorten omille kokemuk
sille. Vasemmistolaisen työväen
liikkeen nuoriso saattoi välittö
mästi sodan jälkeen edustaa sitä 
liittoutuneiden maiden sanomaa, 
joka vasta myöhemmin väljähtyi 
kylmän sodan asetelmissa. So
danaikainen nuorten täysmobili-

saatio "Nuorten iskujoukoksi”, 
sittemmin Nuorten talkoot -jär
jestöksi, näytti kompromettoi
neen muut vaihtoehdot, ja  tämä 
antoi pohjaa SDNL:n ja  Terän ra
kettimaiselle nousulle.

Nuorisoliitto ja  Terä näkyivät 
kaduilla 1940-luvun loppupuo
len kovissa lakkoyhteenotoissa. 
Arabian tehtaiden portille loka
kuussa 1948 lakkolaisten tuki- 
mielenosoitukseen SDNL:n jä 
senet osallistuivat laulavana 
joukkona ja  ottivat vastaan ratsu- 
poliisihyökkäyksen. Terän kuva
us tapahtumista oli aikansa yksi
tyiskohtaisin. Myös Kemin ke
sän 1949 lakko, veritorstain työ- 
läissurmat ja  seuraneet lakkolai
sia vastaan suunnatut kapianoi- 
keudenkäynnit olivat Terässä hy
vin esillä, nuorisoliittolaisten it
sensä kokemusten kautta. Terä 
eli täysin rinnoin mukana työ- 
läisaktivismissa, tunnustukselli
sesti ja  sitoutuen.

Terä avasi nuorten maail
mankuvaa paitsi eri maista olevi
en juttujen, myös festivaaliliik- 
keen kautta. Kommunistista lii
kettä lähellä olevien kapitalistis
ten maiden ja  sosialististen mai
den nuorten kansainvälinen yh
teisjärjestö Demokraattisen 
Nuorison Maailmaliitto järjesti 
nuorison ja  ylioppilaiden kan
sainvälisiä festivaaleja, joiden 
läpimurto Suomessa oli vuoden 
1951 Berliinin festivaalit, jonne 
matkusti 1300 suomalaisnuorta. 
Pääorganisaattorina Suomessa 
oli SDNL ja  sen lehti Terä. Ber
liinin ja  sitä seuraavien festivaa
lien tarjoama henkilökohtainen 
osallistumismahdollisuus oli 
vahva ja  hätkähdyttävä avaus 
vielä pulakautta elävässä Suo
messa ja  vahvisti SDNL:n ase
maa nuorisopolitiikassa ja  nuor
ten keskuudessa.

Terä oli myös kulttuurilehti, 
julkaisten sekä lukijoidensa ju t
tuja ja  runoja, mutta myös alan 
ammattilaisten tekstejä. Esimer

kiksi Elvi Sinervon tekstejä oli 
säännönmukaisesti lehdessä, ja 
itse lehdestä hän kirjoitti läm
möllä. Selinin kirjassa onkin 
runsaasti sekä aikakautensa ru
noja että laulun tekstejä, joiden 
välittäjä SDNL:n lukuisille oh
jelmaryhmille Terä myös oli. 
Myös amerikkalainen kulttuuri -  
tai ainakin oppositiokulttuuri 
USAssa -  pääsi Terän sivuille 
mm. mustan laulajan Paul Robe- 
sonin kirjoitusten kautta.

Terä ei kaikin ajoin tuonut 
esiin vahvaa sidostaan kansan
demokraattiseen liikkeeseen. 
Ohjelmakseen SDNL ja  Terä ot
tivat sellaisia yhteiskunnallisia 
uudistuksia, joilla oli välitön yh
teys työläisnuorten maailmaan ja  
elämän parantamiseen. Näistä 
keskeisimmiksi nostettiin ääni- 
oikeusiän alentaminen 18:aan 
vuoteen, yhtenäiskoulu-uudis- 
tuksen toteuttaminen ja  asevel- 
vollisuusajan lyhentäminen. 
Kaikissa asioissa tapahtui kehi
tystä, mutta ei vielä vuosikym
meniin niiden lanseerauksen jä l
keen.

Sakari Selin on kirjoittanut 
hyvän kirjan sodan kokeneen 
nuorison yhden keskeisen osan -  
yhteiskunnalliseksi voimateki
jäksi nousseen kansandemo
kraattisen liikkeen nuorison -  
elämästä ja  maailmankuvan ke
hityksestä. Kirjan saattavat ko
kea läheisimmäksi kuvattua ai
kakautta eläneet, mutta paljon se 
antaa myös muille lukijoille ja  
tutkijoille: kurkistuksen vähem
män tunnettuun ja  valtakulttuu
rin syrjimään maailmaan. Tutki
jaa kirja auttaa löytämään hel
posti ne Terän numerot, joissa on 
etsijän kaipaamia artikkeleita. 
Veteraanitoimittaja Sakari Se- 
liniä on syytä kiittää ja  onnitella 
kulttuuriteosta työväenliikkeen 
ja  sen nuorison tutkimiselle.

Jyrki Helin 
toimitsija, Helsinki
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DDR Suomessa

Seppo Hentilä: Harppi-Saksan 
haarukassa. DDR:n poliittinen 
vaikutus Suomessa. SKS, Helsin
ki 2004. 376 s.

Ei ollut kaksinen Neuvosto
liiton miehitysvyöhykkeeksi 
1945 joutuneen Saksan osan ja 
sen ihmisten osa. Oli ollut natsi- 
valta, sitten sota ja  sen hävityk
set. Heti perään alkoi Neuvosto
liiton pitkä ja  kova jyrä.

Alkuhan oli ihana, kuin uu
den aamun koitto. Natsivalta oli 
kumottu, oli alkava demokratia 
ja  vapaus, ihan saksaksi. Mutta 
tämä unelma monopolisoitiin 
kommunisteille; muita ei Neu
vostoliitto osille päästänyt. Mie- 
hitysvyöhykkeen poliittiseen
johtoon nousivat ja  nostettiin 
miehet maanpaosta ja  -alaisuu
desta.

Stalin ajoi yhtenäisen Saksan 
politiikkaa ja  ehdotti, että koko 
Saksassa järjestetään vapaat vaa
lit. Länsiliittoutuneet eivät suos
tuneet (koska olisi saattanut tulla 
länsiliittoutuneitten kannalta
väärä tulos?). Neuvostoliitto kui
tenkin jatkoi Yhden-Saksan-po- 
litiikkaansa pitkään. Lopulta se 
tunnusti Länsi-Saksan. DDRrltä 
ei kysytty mitään, ja  karmeim-

man simputuksen se joutui koke
maan, kun Willy Brandt joulu
kuulla 1970 matkusti Varsovaan, 
jossa Länsi-Saksa tunnusti Oder- 
ja  Neisse-jokien linjan Puolan 
länsirajaksi. ”DDR:n kannalta ti
lanne oli nöyryyttävä: valtiota, 
jonka omista rajoista neuvotel
tiin, ei otettu edes äänettömäksi 
yhtiömieheksi”, niin kuin Seppo 
Hentilä kirjoittaa.

DDR oli Neuvostoliiton talo
udellisen riiston ja  poliittisen 
pakkovallan alla. Se tahtoi kui
tenkin myös taistella osuudes
taan ja  omistusoikeudestaan 
Saksaan ja  saksuuteen. Se tahtoi 
itsenäiseksi ja  tunnustetuksi. 
Sen, köyhän ja  riistetyn -  ei tul
lut Marshall-apua vaan Mosko- 
va-apua! -  piti koettaa kilpailla 
kaikella tapaa tuetun ja  rikkaan 
Länsi-Saksan kanssa.

Ei sillä ollut mahdollisuuk
sia. Siihen suhtauduttiin lännes
sä niin kuin entisaikaan spitaali
siin tai nykyään ns. terroristeihin 
ja  muihin ns. pahan ns. akselei- 
hin. Se kuitenkin yritti päästä 
kansainvälisesti tunnustetuksi.

Suomi harjoitti puolueetto
muuspolitiikkaa ja  oli äärimmäi
sen tarkasti sillä kannalla, että on 
olemassa kaksi Saksaa ja  että 
niihin suhtaudutaan yhdenvertai
sesti. DDR:n kannalta Suomi oli 
ainoa ns. länsimaa, jossa siihen 
suhtauduttiin korrektisti. Lopulta 
Kekkonen porukoineen (Risto 
Hyvärinen, Keijo Korhonen) lä- 
väytti Saksan-paketin: Suomi il
moitti, että se haluaa normalisoi
da suhteensa kumpaankin Sak
saan, siis kahteen erilliseen Sak
saan.

Ymmärtyy siis, että Suomi 
oli ollut ja  oli DDR:n kannalta 
erittäin tärkeä toimintakohde.

Seppo Hentilä kuvaa ja  ker
too, millä kaikilla tavoin DDR 
Suomen suunnalla 1940-luvun 
lopulta lähtien toimi ja  mihin se 
pyrki, mitä se tahtoi ja  tavoitteli.

Paksu ja  tiuha tämä kirja on;

pelkästään lähdeviitteitä piisaa 
560. Mutta Hentilä kirjoittaa hy
vää proosaa, väljää, melkein pu
heenomaista. Sitä on helppo ja  
mieluisa lukea. Erinomaista ja  
kunnioitettavaa on se, että Hen
tilä -  joka on nuorena yhden lu
kuvuoden opiskellut DDR:ssä, 
sitten ollut yliopistoihmisenä ak
tiivisesti rakentamassa ja  toteut
tamassa Suomen ja  DDR:n his- 
toriantutkijain suhteita, ja  näiden 
maiden poliittisten suhteitten 
historiaa nyt tutkii -  kertoo 
myös omasta historiastaan:

"Jotakin ehkä tietäisin: olin
han siellä minäkin.” Ja vielä: 
Hentilä on toista maata kuin 
kaikki ne tutkijat tai muut päi
vystävät asiantuntijat, joiden kä
sitteisiin (eli siis Suomen nykyi
seen ideologiseen paradigmaan) 
ei oikeastaan muita ajatusväli
neitä ja  termejä mahdu kuin tais
tolaisuus, kommunismi, NKP ja  
muut tarvittavat beljakovit. Hen
tilä ei kilju, ei ole transsissa, ei 
kiihkossa, ei uskossakaan. Hän 
on järjissään.

Hentilä moneen kertaan tois
taa tämän kirjansa olevan tutki
mus; meikäläiselle maallikolle 
se pikemminkin on mainio kro
nikka. Lavealti hän kertoo siitä, 
mitä kautta ja  millä keinoin ja 
kanavin DDR koetti saada itsen
sä ja  asiansa tunnustetuksi Suo
messa ja  miten Suomessa sen 
johdosta eri tahoilla toimittiin. 
Nousee lukijalla hiki, ihan sää
listä, kun Hentilä kuvaa ja  doku
mentoi DDR:n Suomessa toimi
misen olosuhteita, itseymmär
rystä ja  tasoa. Miten traagista, 
miten koomista, miten raadollis
ta, miten typerää, miten 
säälittävää.

Ja kun meillä Suomessa on 
muutama viime vuosi saatu mu
kavasti menemään Yleisradion 
TV l:n  MOT-toimituksen aloit
tamassa ja  Suojelupoliisin jatka
massa Stasilla pelottelussa ja 
sen suomalaisten agenttien jah 
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taamisessa (sen jälkeenhän meil
lä nyt ovat erinäiset avioerot ja  
niihin verrattavat), niin Hentilä 
tyynesti ja  vähin elkein näyttää 
ja  dokumentoi, että koko se Sta- 
sin Suomessa jahtaamisen hom
ma on yhtä hataraa, alkeellista ja  
säälittävää ideologista pakkolii
kettä kuin Stasin tiedustelu Suo
messa.

Muutamaa huomauttamista 
Hentilän kirjassa on. Ensinnäkin 
se tuntuu ikään kuin kirjoitetun 
kovassa kiireessä. Siinä on tois
toja, jotka tarkassa editoinnissa 
olisivat karsiutuneet. Myöskään 
ei se dispositioltaan, kokonaisra
kenteeltaan, oikein tahdo pysyä 
koossa.

Mutta ennen muuta: kun 
Hentilä tutkii sitä, mitä DDR teki 
Suomen suunnalla, hän zoomaa 
ja  tarkentaa kuvan vain tähän. 
Kuvasta rajautuu pois koko
naisyhteys, ennen muuta se, mitä 
Neuvostoliiton lisäksi myös 
Ruotsi, Länsi-Saksa ja  USA Suo
men suunnalla tekivät (Länsi- 
Saksan muutamista yksittäisistä 
puuhista Hentilä kyllä varsin hil
peitä kertoo). Tietymättömiin jää 
myös se, mitä DDR muualla päin 
maailmaa ahersi -  kyllähän kai 
DDR:lle muitakin ulkomaita oli 
olemassa kuin Suomi. Eikä Suo
mikaan pelkästään mikään ulko
maiden toiminnan passiivinen 
kohde ollut: olihan Suomi aktii
vinen itsekin. Tarpeen olisi ollut 
vaikka vain lyhytkin kuvaus siitä 
Euroopan politiikan kokonais
prosessista, jossa DDR Suomen- 
politiikkaansa teki.

Näin tuleekin Hentilä -  luul
tavasti tahtomattaan -  absoluti- 
soineeksi DDR:n. Se ilmenee 
myös siten, että Hentilällä DDR 
"kiristää Suomelta tunnustusta”, 
sen esiintyminen käy ”yhä hyök- 
käävämmäksi”, SDP on sen kan
nalta "otollisin murtokohta”, 
suomalaiset "tarttuvat” tai ovat 
tarttumatta "Harppi-Saksan haa
rukkaan”, DDR vetää kulttuuri

elämän "narusta” (suomalaiset 
kulttuuri-ihmiset ovat siis narus
ta vedettäviä?), se ei jätä "kiveä- 
kään kääntämättä suomalaisten 
suosion kalastelussa” (mielen
kiintoinen kalastusmenetelmä), 
se "pyrkii takaoven kautta” ja  
"pommittaa Suomen viranomai
sia” ehdotuksilla ja  sen yliopis
toissa yritetään "pumpata ulko
maalaisten päähän fraseologi
aa” . Käyttäisikö Hentilä saman
laisia ilmaisuja muista maista, ja  
jos ei, niin miksi ei?

Parissa kohdassa kirja poik
keaa liki tragikoomisiksi henki
lökohtaisiksi tunnustuksiksi. 
Keväällä 1970 Hentilä valittiin 
ASS:n varapuheenjohtajaksi. 
Syksyllä hän lähti opiskelemaan 
Leipzigiin. ASS:ssa vallan otti
vat taistolaiset. "Jos olisin syk
syllä 1970 jäänyt Helsinkiin, mi
nustakin olisi lähes takuuvar
masti tullut taistolainen, niin 
vahva oli veto ja  mieli vastaanot
tavainen. Tältä kohtalolta minut 
pelasti DDR, näin voin jälkivii
saasti todeta.” Työväenliikkeen 
kirjaston Puhujaseurassa
24.11.2004 Hentilä sanoikin, että 
DDR:n olot ja  kokemukset teki
vät hänestä -  kommunistista -  
sosialidemokraatin. Ei ole DDR 
turhaan taistellut! Ei ollut sen 
uhri turha!

Mutta lopuksi ja  ennen muu
ta: Seppo Hentilän kirja on vank
ka ja  tarkka kuvaus, raportti, ker
tomus ja  myös muistelmateos 
DDR: n Suomen-politiikasta. 
Tyynen rauhallisesti Hentilä pu
dottaa pohjan suomalaisten 
DDR:n ja  Stasin saatanantami- 
selta: hän maallistaa, arkistaa, 
proosallistaa. Kirjan viimeinen 
luku ”DDR-menneisyys ja  Suo
mi nyt” on rakastettavan lörpöt
televä ja  viisas pohdinta siitä, 
mitä "historia” oikein on.

Suositan jyrkästi.

Hannu Taanila 
toimittaja, Helsinki

Suomalaisen yhteis
kunnan poliittinen 
historia

SHOMAI MSI N 
VI I I riSktVNNAN

pot in r i \ i \  m s imria

Ville Pernaa ja Mari K. Niemi 
(toim.): Suomalaisen yhteiskun
nan poliittinen historia. Edita, 
Helsinki 2005. 285 s.

Aluksi kannessa komeilevas
ta moottorisahasta: kirjan tekijät 
ilmoittavat sen ilmentävän suo
malaisen yhteiskunnan 1960-lu- 
vun murrosta, jossa pientilaval- 
taisuudesta siirryttiin hyvinvoin
tivaltion rakentamiseen. Kuvan 
moottorisaha (Husqvarna
346XP) ei ole metsänhoitotek- 
niikan mullistanut malli 1960-lu- 
vun alusta vaan sen uusin versio 
vuosituhannen vaihteesta. Tahal
linen (?) kömmähdys korostaa 
moottorisahasymbolin toista 
merkitystä aikaisempien poliitti
sen historian yleisesitysten kaa
tajana.

Pyrkimys edeltäjien haasta
miseen on tervetullut. Vaikka 
yleisesityksistä tuorein (Jussila -  
Hentilä -  Nevakivi: Suomen po
liittinen historia 1809-1995, I 
painos 1995) on käännetty yh
delletoista kielelle, siitä löytyisi 
paljonkin huomauttamista. 
"Moottorisahakirjan” tekijät il
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moittavat laajentavansa edeltäji
en näkökulmaa poliittis-valtiolli- 
sesta historiasta suomalaisen yh
teiskunnan poliittiseen histori
aan. He hylkäävät yhtenäisen 
kronologisen kertomusrakenteen 
perinteisine vuosilukurajoineen 
ja  tarjoavat tilalle jäsennyksiä, 
jotka perustuvat eri nopeuksilla 
eteneviin, monikerroksisiin his
toriallisiin prosesseihin.

Historian yleisesitysten kir
joittamisen mahdottomuus joh
tuu yhtäältä pyrkimyksestä yleis
pätevyyteen ja  toisaalta tarkaste
lun pitkästä aikajänteestä. Kaik
kea ei voi yksiin kansiin sisällyt
tää: rajauksien pitäisi olla tiuk
koja ja  näkökulmien johdonmu
kaisia läpi teoksen. Lisäksi sop
paa hämmentää usein monta 
kokkia, joista osa haluaisi esittää 
myös tuoreita tutkimustuloksi
aan.

Suomalaisen yhteiskunnan 
poliittisen historian kirjoittajat 
ovat Turun yliopiston poliittisen 
historian piiristä. Jorma Kalelan 
12 vuoden professorikautenaan 
iskostama tutkimusote näkyy 
teoksessa siksikin, että hän on 
kirjoittanut puolet kirjan artikke
leista. Kalela tietää mitä tekee ja  
tekee sen tyylillään taitavasti. 
Kaikki kirjoittajat eivät ole si
säistäneet yhtä luontevasti teok
sen ideaa vaan lienevät hank
keessa mukana juhlistaakseen 
eläköityvää työtoveriaan.

”Moottorisahakirjan” kaikki 
kirjoittajat ilmoittavat allekiijoit- 
tavansa teoksensa rakenteen, 
joka koostuu Suomen synnystä 
(1809-1920), Kansallisvaltion 
yhteiskunnasta (1920-luvulta 
1960-luvulle) ja  Globalisoitu- 
vasta Suomesta. Suomen syn
nyssä Kalela täydentää Osmo 
Jussilan Venäjä-keskeisiä tulkin
toja yhteiskunnallisemmiksi, 
mutta siirtyy pian tarkastele
maan porvarillisen reformismin 
merkitystä autonomian kauden 
loppuvuosina. Kalelan "kerto

mus” jatkuu myöhemmin vuo
den 1917 kiinnostavalla analyy
silla, mutta väliin kiilaa Timo 
Soikkasen historiografmen, mitä 
perinteisintä poliittis-valtiollista 
historiaa luotaava esitys Porvoon 
valtiopäiviin ja  helmikuun mani
festiin liittyneistä kiistoista.

Kansallisvaltion yhteiskun
nassa Vesa Saarikoski valottaa 
suomalaisen yhteiskunnan "so
sioekonomisen kehittymisen ja  
poliittisen demokratisoitumisen 
muodostamaa modernisoitumis
prosessia”. Sotavuosiin avataan 
perinteistä tapahtumahistoriaa 
tuoreempia lähestymistapoja, 
mutta kokonaisuus jää  jotenkin 
ponnettomaksi. Aivan kuin Saa
rikoski kirjoittaisi virkatyönä 
analyysiä annetusta ajanjaksos
ta. Paikkansa rivissä samalla ta
valla täyttää Juhani Myllyn ar
tikkeli pientila-Suomen noususta 
ja  tuhosta. Ville Pernaa on tarttu
nut rivakammin ottein moottori
sahaansa. Hän analysoi Suomen 
Neuvostoliiton suuntaan haijoit- 
taman ystävyyspolitiikan viral
listumista, läpilyöntiä ja  vastus
tusta yhteiskunnan eri tasoilla. 
Aihe on artikkelinsa ansainnut, 
vaikka välillä kirjoittajan len
nokkaat tulkinnat ja  rinnastukset 
puistattavat: - -punakoneen
superkentällisen johtaja Igor La- 
rionov oli oman aikansa Nikolai 
Bobrikov eli yksi itänaapurin 
Suomea kohtaan harjoittaman 
sorron symboleista.”

Viimeisessä pääluvussa Glo- 
balisoituva Suomi äänessä on 
jälleen Kalela, jo ta Tapani Paa- 
vonen täydentää perinteisellä 
katsauksella Suomen taloudelli
seen länsi-integraatioon. Kalela 
hahmottaa 1960-luvulta lähtien 
hyvinvointivaltiota ja  selvittää, 
miten sen rakenteet ovat kestä
neet 1990-luvun laman ja  globa- 
lisaation haasteet. Samalla hän 
toteaa nykyjulkisuuden politiik- 
kakäsitysten ja  edustuksellisen 
demokratian ongelmat. Kalelan

ajattelu on sitä polttoainetta, 
joka pyörittää uutta kokonais- 
hahmotusta luovaa moottorisa
haa. Muut kirjoittajat vaikuttavat 
hänen rinnallaan melko perintei
siltä poliittisen historian tutki
joilta.

Millainen on siis se suoma
lainen yhteiskunta, jonka poliit
tiseen historiaan "Moottorisaha- 
kirja” pureutuu? Sitä luonnehti
vat 1900-luvulla talouden raken
teiden pitkä suotuisa kehitys 
sekä itsenäisyyden alkuvuosi
kymmeninä modernisoitumiske
hitystä jarruttanut pientilavaltai- 
suus. Sisällissodasta kummun- 
neiden yhteiskunnallisten risti
riitojen tunnustaminen ja  raju ra
kennemuutos 1960-luvulla pa
kottivat aloittamaan hyvinvointi
valtion projektin. Sillä vastattiin 
moniin aikakauden ongelmiin, 
mutta uusia oli edessä kylmän 
sodan kauden päättyessä. 
"M oottorisahakirjassa” hyvin
vointivaltio on se prisma, jonka 
kautta Kalela sitä edeltävät ja  
sen jälkeiset murrokset tulkitsee.

"M oottorisahakirja” raviste
lee ajattelemaan uusiksi lähihis
torian itsestäänselvyyksiä. Se 
pyrkii leikkaamaan tulkintansa 
irti edeltävistä poliittisen histori
an yleisesityksistä ja  valtaosin 
onnistuu tavoitteessaan. "Suurin 
suomalainen”, C.GE. Manner
heim, mainitaan kirjassa yhden 
kerran. Teos ei silti poista jatku
vaa tilausta Suomen poliittisen 
historian perusteokselle, johon 
sisältyisi yhteiskunnallisen hah
motuksen lisäksi esimerkiksi su
kupuolinäkökulma.

Joni Krekola 
tutkija, Helsinki
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Hus managerismille

Aarno Tahvanainen: Terveyspoli
tiikkaa Helsingissä ja Uudella
maalla. Tutkimus Helsingin ja  
Uudenmaan alueen terveyspolitii
kasta ja sairaanhoitopiirin hallin
nollisista muutoksista, niihin joh
taneista syistä sekä toiminnan 
järjestämisestä. Acta Universita- 
tis Tamperensis 1040. Tampere 
University Press, Tampere 2004. 
253 s.

Aarno Tahvanaisen väitös- 
kiija tutkii Uudenmaan sairaala
hallinnon muutoksia vuosina 
1957-2001. Tutkimus on case 
study -tyyppinen, ja  sen kiinnos
tavuutta lisää Aarno Tahvanaisen 
oma rooli sairaalahallinnon kes
keisenä toimijana ja  muutosvai
heiden näkijänä.

Tahvanainen on jakanut sai
raalahallinnon kehitysvaiheet 
kolmeen kauteen: hyvinvointi
yhteiskunnan kauteen, manage- 
rialismiin ja  lopuksi ristiriitai
seen kauteen, millä hän tarkoit
taa yhtäältä kansanvaltaisuuden 
edistämistä ja  toisaalta manage- 
rialismin syventämistä ja  niiden 
välistä ristiriitaa.

Tutkimusaineisto koostuu 
laajasta asiakiijamateriaalista ja  
syventävistä haastatteluista. Tut

kimus on enemmän kuvaileva 
kuin analyyttinen yritys eritellä 
eri kausia. Lukijaa jääkin askar
ruttamaan mitä menneestä voisi 
ottaa opiksi ja  mikä olisi olen
naista tietoa helpottamaan tule
via sairaalahallinnon uudistus
pyrkimyksiä. Kuvaileva ote on 
luonnollisesti seurausta Uuden
maan sairaalahallinnon moni- 
polvi suudesta, laajuudesta ja  ai
kajänteen pituudesta.

Tutkimus on kuitenkin hyvin 
kiinnostava. Se kertoo erinomai
sella tavalla suomalaisen tervey
denhuollon ja  terveyspolitiikan 
kehitysvaiheista. Hyvinvointi- 
kaudella rakennettiin julkista 
terveydenhuoltoa innolla. Ta
voitteeksi asetettiin alueellisten 
eriarvoisuuksien poistaminen ja  
kansalaisten turvallisuuden edis
täminen. Julkista hallintoa orga
nisoitiin tavoittelemalla tehok
kuutta ja  ohjaamalla normein sen 
toimintaa.

Kansanterveyslain pohjalta 
tapahtuva suunnittelu ei kuiten
kaan kohdannut erikoissairaan
hoidon suunnittelua. Ne eivät 
täydentäneet saumattomasti toi
siaan, koska niitten rahoituspe
rusta oli erillinen, eikä kumpi
kaan ollut osana sosiaalihuollon 
terveydenhuollollisia ja  hoivaan 
liittyviä tavoitteita. Tutkijan kes
keinen väite onkin, ettei kansan
terveystyötä ja  erikoissairaan
hoidosta koskaan muodostunut 
yhtenäistä ja  kokonaisvaltaista 
terveyden- ja  sairaanhoidon ke- 
hittämisjärjestelmää. Hyvin- 
vointikauden aikana kuitenkin 
valtion tiukan ohjauksen vuoksi 
hallinto- ja  toimintamalli toimi 
kohtuullisen hyvin.

Valtionhallinnon muutokset 
johtivat ohjauksen vähentämi
seen ja  markkinaohjautuvuuteen 
1980-luvulla. Tätä Tahvanainen 
kutsuu managerialistiseksi kau
deksi. Kausi on korostanut julki
sen sektorin pienentämistä, yksi
tyistämistä ja  kansalaisten valin

nanmahdollisuuksien lisäämistä 
palveluiden käyttäjänä. Keskei
seksi ongelmaksi nousi poliitti
sen vallan käyttö ja  johtajuus 
hallinnossa. Tulosohjauksen 
avulla yritettiin hakea yhteistoi
mintaa samankaltaisista toimin
noista ja  niitten yhdistämisestä. 
Uudellemaalle muodostui kaksi 
sairaanhoitopiiriä ja  HYKS 
(Helsingin Yliopistollinen Kes
kussairaala), joitten toimintaa 
yritettiin yhteen sovittaa työnja- 
kosopimuksilla. Tutkijan mu
kaan tavoiteltu joustavoittami- 
nen ja  taloudellisesti edullisem
man palvelutuotannon hakemi
nen ei kuitenkaan onnistunut. 
Managerialismiin kuuluva johta
jan aseman korostaminen hyväk
syttiin mutta ei kuitenkaan siihen 
liittyvää toiminnan tehokkuuden 
ja  tulosvastuullisuuden etsintää. 
HYKS keskittyi kahden sairaan
hoitopiirin puserruksessa tutki
mukseen ja  korkeatasoiseen eri
koissairaanhoitoon. Järjestelyjen 
tavoitteena oli aikaansaada sääs
töjä. Niitä ei kuitenkaan tullut.

2000-luvulla synnytettiin sit
ten HUS (Helsingin ja  Uuden
maan sairaanhoitopiiri), johon 
sulautuivat kaikki Uudenmaan 
eri vuosikymmenten alueelliset 
sairaalat ja  sairaanhoitopiirit. 
HUS-piirin perustamisen tavoit
teeksi otettiin kunnallisen pää
tösvallan vahvistaminen, joka 
kuitenkin varsin pian torjuttiin. 
Hallinnollisissa ratkaisuissa vä
hennettiin kunnallisen demokra
tian ja  kuntien päätäntävallan 
osuutta sekä pienennettiin kunti
en mahdollisuuksia vaikuttaa 
palvelujen järjestämiseen. Man- 
gerialistinen johtajuuskaan ei nä
kynyt toimintojen kysynnän mu
kaisessa sopeuttamisessa. M e
nossa on siis ristiriitainen kausi.

Kun itsekin olen ollut muka
na kahden ensimmäisen kauden 
sairaalahallinnoissa niin Helsin
gin kuin yliopistosairaalankin 
puolella, voin yhtyä tutkijan ku
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vaukseen eri organisaatiovai- 
heista ja  niissä ilmenneistä risti
riidoista. Kaikilla malleilla on 
haettu taloudellisia säästöjä niis
sä kuitenkaan juurikaan onnistu
matta. Kunnallispäättäjät laidas
ta laitaan ovat olleet tyytymättö
miä. Potilaiden kannalta tärkeää 
hoitoketjua ei ole onnistuttu saa
maan kuntoon. Tahvanaisen mie
lestä ongelmana on ollut, ettei 
painopisteen siirto terveyskes- 
kustasoiseen hoitoon ole onnis
tunut eikä hänen mielestään 
etenkään Helsingissä. Näin var
masti on, mutta on myös muistet
tava, että terveydenhuollon tek
nologian ja  lääketieteellisen tut
kimuksen nopea kehitys on tuot
tanut myös kansalaisille odotuk
sia yhä vaikeampien sairauksien 
hoitamiseksi ja  yhä vaativampi
en leikkausten suorittamiseksi. 
Hyvinvointi-Suomelle ei tunnu 
enää riittävän tavallinen hoito ta
vallisiin sairauksiin.

Tahvanainen osallistuu ter
veyspoliittiseen keskusteluun 
korostamalla aivan oikein poti
laan edun merkitystä kaikissa 
ratkaisuissa. Samoin hän allevii
vaa johtopäätöksissään sitä, että 
tulosvastuussa olevien on ym
märrettävä, että julkisella toi
minnalla ovat taloudelliset rajat, 
joiden asettaminen kuuluu luot
tamushenkilöjohdolle eli kunta
yhtymän luottamustoimielimille. 
Siitä huolimatta keskustelu ter
veydenhuollon julkisesta ja  yksi
tyisestä sektorista jatkuu, kuten 
myös kuntien ja  valtion välisistä 
rahoitusvastuista. Samoin talou
den rajojen rinnalle tarvitaan 
keskustelua hoidon rajoista. 
Onko meillä varaa moninkertai
siin järjestelmiin, vai onko aika 
keskittyä julkiseen terveyden
huoltoon, sen toiminnan tehok
kuuteen ja  laatuun?

Arja Alho
Kansanedustaja, VTT

Sata vuotta 
työväenliikettä 

Pirkkalassa

Olavi Horsma-aho: Sata vuotta 
työväenliikettä Pirkkalassa. Pirk
kalan sos.-dem. kunnallisjärjestö. 
Tammer-Paino Oy. Tampere 
2005.

Pirkkalan ensimmäinen työ
väenjärjestö perustettiin marras
kuussa 1894. Aivan alkuun Pirk
kalan Nokian paperitehtaan työ
läisten, kunnan virkamiesten ja  
käsityöläisten perustaman yhdis
tyksen johtokunta pohti ja  lopul
ta kiisteli, pitäisikö yhdistykselle 
hankittavan soittokoneen olla 
harmooni vai piaano. Sata vuot
ta myöhemmin Pirkkalan työvä
enyhdistyksellä oli jälleen on
gelma, nyt tosin ulkopuolisen 
kanssa; antaisiko kirkkoneuvos
to luvan siirtää vuoden 1918 so
dan punaisten uhrien muistomer
kin vanhalle hautausmaalle? Ku
luneen sadan vuoden aikana 
Pirkkalan työväenliike joutui so
peutumaan moniin ristiriitoihin, 
niin alueellisiin, poliittisiin kuin 
taloudellisiinkin: sen alta pirs
toutui ensin suuriruhtinaskunta, 
sitten kunta. Työväenliike hajosi 
vallankumouksellisiin ja  refor- 
misteihin, sitten yhä pienempiin 
ryhmittymiin, joista kaikista jäi 
jälki myös Pirkkalan työväen
liikkeeseen. Kunnan elinkeino
rakenteen muutokset ja  paino

tukset ovat heijastuneet liikkeen 
kannatukseen ja  jäsenistön ää
nestyskäyttäytymiseen. Ihmis
ten poliittinen käyttäytyminen 
on sidoksissa hänen taloudelli
siin, sosiaalisiin ja  yhteiskun
nallisiin kokemuksiinsa. Miten 
ne vaikuttivat Pirkkalassa? On
nistuuko Olavi Horsma-aho liit
tämään valtakunnalliset muu
tokset ja  paikalliset erikoisuudet 
osaksi Pirkkalan työväestön elä
vää menneisyyttä?

Kirja kattaa Pirkkalan työvä
enliikkeen historiaa sadan vuo
den ajalta niin, että kussakin lu
vussa on esitelty yksi työväen 
toiminnan vuosikymmen, kui
tenkin niin, että jatkosotaa edel
tänyt aika korostuu. Historiikin 
272:sta sivusta 200:ssa Horsma- 
aho käsittelee työväenliikkeen 
alkuvaiheita sekä 1920- ja  30-lu- 
kua. Sosialidemokraattisen liik
keen hajaannuksen vuosikym
menistä, 1950- ja  1960-luvusta, 
Horsma-aho kirjoittaa vain run
saat 20 sivua toteamalla lopuksi 
Pirkkalan sos. -dem.liikkeen ol
leen "...selkeästi puolueen viral
lisen linjan takana”. Mielenkiin
toista on kuitenkin se, että Pirk
kala kuului SDP:n Pohjois-Hä- 
meen piiriin, jossa hajaannus 
konkretisoitui vuonna 1958 pii
rin henkilötasolle asti. Piirin 
kiistattomaan johtoon kuulunut 
Erkki Lindfors liputti taktisista 
syistä skogilaisten puolesta. Kä
vikö sitten niin, että pirkkalalai
set todella hitaina hämäläisinä 
eivät ehtineet reagoida Lindfor
sin linjauksiin? Jo seuraavana 
vuonna, kun puoluejohtoa oli 
puhdistettu lindforsilaisia tyy
dyttävällä tavalla, palasivat he 
takaisin puolueen yleislinjalle. 
Hajaannuksella oli kuitenkin 
vaikutuksensa Pirkkalan työvä
enliikkeeseen: työläiset jättivät 
järjestöt. Liekö kyseessä yleinen 
epäluottamus poukkoilevaan 
puoluepolitiikkaan vaiko protes
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ti SDP:ssä käynnissä olleelle 
valtapelille? Pirkkalan työväen
yhdistykset tarjoavat kuitenkin 
oivan tilaisuuden tutkia sos.
dem. liikkeen hajaannusta tar
kemmin, liittää yksityinen ylei
seen, paikallinen valtakunnalli
seen. Ehkä Horsma-aho on tun
tenut aiheen liian läheiseksi, oli
han hän kirjan lopussa olevan lii
tetiedoston mukaan työväenyh
distys Taiston johtokunnan jäse
nenä vuosina 1961-1969.

Historiikin kronologinen jä 
sentely toimii sinällään, mutta 
hautaa alleen joitakin mahdolli
suuksia ymmärtää Pirkkalan työ
väenliikkeen erityislaatuisuutta. 
Ensinnäkin kunnan alueelliset 
muutokset ja  niiden vaikutus 
kunnan työväenliikkeen toimin
taan voivat jäädä tarkkaavaisel- 
takin lukijalta huomaamatta, 
vaikka niistä on maininta sivulla 
151. Pirkkala jakaantui Etelä- ja  
Pohjois-Pirkkalaan vuonna 
1922, ja  nykyinen Pirkkala muo
dostuu pääosin Etelä-Pirkkalan 
alueesta. Pirkkalan ensimmäinen 
työväenyhdistys perustettiin, ku
ten mainittu, Nokialla, joka oli 
myöhemmin Pohjois-Pirkkalan, 
sittemmin Nokian kauppalan 
kuntakeskus. Ennen 1920-lukua 
toimineista yhdeksästä työväen
yhdistyksestä vain kolme sijaitsi 
nykyisen Pirkkalan alueella. Esi
merkiksi sisällissodan aikana ak
tiivista roolia Tampereen ja  koko 
Suomenkin mittakaavassa yllä
pitänyt Pispalan työväenyhdistys 
punapäällikkö Aatto Koivusen 
johdolla toimi alueella, joka kuu
lui vielä tuolloin Pirkkalaan ja  
Pirkkalan jakaantuessa Pohjois- 
Pirkkalaan. Alue liitettiin lopulta 
Tampereen kaupunkiin vuonna 
1937. On ilman muuta selvää, 
että alueelliset muutokset heijas
tuivat myös Pirkkalan työväen
liikkeeseen, irrotetuinhan mai
den mantujen ohella emä-Pirkka- 
lasta myös tehtaita, tuotantolai
toksia ja  työväestön asuinalueita.

Etelä-Pirkkalan elinkeinoraken
ne painottui jaon jälkeen entistä 
enemmän maatalouteen, mutta 
silti työväestön ote kunnan po
liittisessa ilmastossa pysyi vah
vana, olihan se edelleen Tampe
reen ja  Nokian tehtaiden työvä
estön asuinseutua. Mutta miten 
aluemuutokset vaikuttivat toi
mintaan ja  verkostoihin?

Horsma-aho kuvaa pääosin 
Etelä-Pirkkalan työväenyhdis
tysten toimintaa, vaikka hän kul
jettaa mukanaan Pispalan, Tah- 
melan ja  Nokian työväenyhdis
tyksiä kirjan alussa. Valinta lie
nee tietoinen, nykytilanteesta kä
sin hahmottuva, mutta valittu 
käytäntö ja  sen vaikutukset tar
kasteltavaan aiheeseen olisi ollut 
hyvä mainita jo  historiikin ensi- 
sivuilla, taustatiedoksi lukijalle. 
Muuten niistä tietämätön lukija 
kokee lievän paniikin, kun siirry
tään 1920-luvulle: mihin jäivät 
Pispalan ja  Nokian työläiset?

Muuten Etelä-Pirkkalan työ
väenyhdistysten, varsinkin Tais
ton ja  Toivon, vaiheet tulevat 
esiin tarkasti ja  elävästi. Paikoin 
kuvauksesta paistaa tottumatto
muus käsitellä lähteiden anta
maa tietoa systemaattisesti, sillä 
yhdistystoiminnan kuvaus ete- 
nee kronologisesti, kokouksesta 
toiseen, ei temaattisesti, mikä 
olisi antanut jäsentelylle ja  tie
dolle ryhtiä. Horsma-aho onnis
tuu kuitenkin herättämään luki
jan mielenkiinnon, halun liittää 
mennyt nykyisyyteen, mikä on 
yksi onnistuneen historiikin tun
nusmerkki. Ainakin minä halu
sin lähteä omin silmin katso
maan (lähellä kun asun) mm. 
seppä Malmin taloa, jossa työvä
enyhdistys Taisto heinäkuussa 
1905 perustettiin tai vuoden 
1918 tapahtumapaikkoja. Kirjas
sa on runsaasti kuvia, tilastoja ja  
pöytäkiijaotteita, jotka tuovat 
menneisyyden lähemmäksi, ym
märrettävämmäksi. Kirjan lo
pussa olevat liitteet antavat mo

nenmoista yksityiskohtaista tie
toa Etelä-Pirkkalan työväenyh
distysten toiminnasta. Jäin kui
tenkin kaipaamaan yhtä tärkeää 
liitettä, karttaa Pirkkalasta ja  sen 
aluemuutoksista sekä työväen
yhdistysten sijainnista.

Kronologinen jäsentely ei 
anna tilaisuutta tarkastella työ
väenliikkeen eri kehityslinjoja, 
esimerkiksi liikkeen poliittista 
kannatusta ja  painoarvoa kun
nassa eduskuntavaalien tuloksil
la mitattuna. Ehkä tulos ei ole 
mitenkään yllättävä, 1920-luvun 
vahvasti sosialidemokraattisesta 
kunnasta (yli 60% annetuista ää
nistä) sukeutuu 2000-luvulle tul
taessa poliittisesti moninainen 
kokonaisuus, jossa SDP:n kan
natus jää  noin 25%:iin kokoo
muksen hallitessa kolmanneksen 
äänimäärällään poliittista mieli
pidettä. Mutta miten kannatuslu- 
kemat piirtyivät sotia edeltävinä 
tai sitä seuranneina vuosikym
meninä, jolloin yhtäältä oikeisto
radikalismi ja  toisaalta kommu
nismin vapautuminen maanalai
suudesta vaikuttivat suuresti 
muun Suomen vaalituloksiin. 
Miten kävi Pirkkalassa?

Tietenkään kaikkea ei voi se
littää yhdessä kirjassa. Horsma- 
aho on tehnyt mittavan työn koo
tessaan tiedot Pirkkalan (Etelä- 
Pirkkalan?) työväenliikkeen vai
heista yksiin kansiin. Horsma- 
aho on käynyt kiitettävästi läpi 
arkistolähteitä ja  tutkimuskirjal
lisuutta. Tosin lähdetietojen kä
sittelyssä ja  niiden kontekstoin- 
nissa on omia puutteitaan, mutta 
ne anteeksi annettakoon. Hors
ma-ahon työ on ollut mittava, ha
tunnoston arvoinen suoritus. 
Historiikki selventää, konkreti
soi ja  tekee ymmärrettäväksi 
Pirkkalan työväenliikkeen, saat
taa jopa muuttaa pirkkalalaisten 
mielikuvia siitä. Kirja antaa hy
vän pohjan sille, joka haluaa tut
kia lähemmin Pirkkalan työvä
enliikettä tai poliittista ilmastoa
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jostain muusta näkökulmasta. 
Kirja herättää myös kysymyksiä, 
joista yksi on, miksi sisällisso
dan muistomerkkihanke vuonna 
1998 sai nopeasti hyväksynnän 
poliittisissa mutta ei kirkollisissa 
piireissä.

Ulla Aatsinki 
tutkija, Helsinki

Nostetaan nainen pöy
dälle

Siina Katainen - rima Kmnunen 
iva  Packal«n ■ Saara tuomaala

Oma pöytä

Oma pöytä. Naiset historiankir
joittajina Suomessa. Toim. Elina 
Katainen, Tiina Kinnunen, Eva 
Packalen ja Saara Tuomaala. His
toriallisia Tutkimuksia 221. Suo
malaisen Kirjallisuuden Seura, 
Helsinki 2005.

”Oma pöytä” on kokoomate
os, jonka keskeiseksi tehtäväksi 
on asetettu nostaa esiin naisten 
työ suomalaisessa historiankir
joituksen historiassa. Lähtökoh
tana ovat historiantutkimuksen 
sukupuolittuneet käytännöt ja  
menneisyyden tulkinnat. M onil
le tuottaa yhä vieläkin vaikeuk
sia ymmärtää, että "merkittävä 
menneisyys” on valtaan ja  vallan 
rakenteisiin kytkeytyvä konst
ruktio. Monessa mielessä 1800- 
luvun porvarillinen ja  nationalis

tinen ympäristö synnytti tieteel
lisen historiankirjoituksen ja 
miehet sen tekijöiksi. Kansakun
tien identiteettiä ja  valtioiden oi
keutusta korostettiin esiin ja  kyt
kettiin vallitsevaan sukupuolijär
jestelmään, jossa naiset useim
miten suljettiin pois kansallisen 
poliittisen toiminnan piiristä. 
Akateeminen historiantutkimus 
oli miesten alaa, ja  sekä oikeus 
tärkeän historian määrittelyyn 
että institutionaalinen hegemo
nia jatkuivat pitkään -  ja  jatkuvat 
yhä, ainakin jos kriteereinä käy
tetään vaikkapa naisten osuutta 
poliittisen historian ja  Suomen 
historian professuureista.

Suomalaisessa historiankir
joituksessa miehinen valtavirta 
on näyttäytynyt ilmeisenä. Esi
merkiksi Päiviö Tommilan 
"Suomen historiankiijoitus. Tut
kimuksen historia” (1989) ja  Ju
hani Myllyn "Kansallinen pro
jekti. Historiankirjoitus ja  poli
tiikka autonomisessa Suomessa” 
(2002) kuvaavat hyvin näke
myksen perinteisistä
(mies)historioitsijoista. Jos joku, 
niin historiankirjoituksen histo
ria on otettu annettuna asiana ja  
sen toimijat valittu puhtaasti si- 
taatti-indeksi-logiikalla ja  viral
lisen aseman mukaan. "Oma 
pöytä” haastaa tämän konsen
suksen tuodessaan perustellusti 
esiin toiset toimijat, suomalaiset 
naiset historiallisen tiedon tuot
tajina.

"Oma pöytä” on eräänlainen 
kansallisbiografia. Henkilöhisto
riallinen lähestymistapa on ih
misläheinen ja  mielenkiintoinen 
ja  ehkä sikälikin paikallaan, että 
kirjassa todetaan juuri naisten 
valinneen usein henkilöhistorian 
näkökulman historian esittämi
seen. Kirjassa varsinaisen pie
noiselämäkerran ovat saaneet 
Tekla Hultin, Alma Söderhjelm, 
Liisi Karttunen, Tyyni Tuulio, 
M artta Salmela-Järvinen, Sylvi- 
Kyllikki Kilpi, Lolo Krusius-Ah-

renberg, Katri Laine, Sisko Vil- 
kama ja  Maija Rajainen. Kuvat
tujen, osin hyvin erilaiset taustat 
ja  toimintaympäristöt omaavien, 
henkilöiden kautta tulevat osu
vasti esiin naisten edellytykset ja  
esteet ammattimaiseen historian- 
kiijoitukseen 1800-luvun lopulla 
ja  1900-luvulla. Kirjassa käsitel
lään myös koulutuksen, kirjalli
suuden ja  esimerkiksi käsikirjoi
tettujen lehtien roolia naisten 
historiatietoisuuden muokkaaji
na ja  ilmentäjinä.

Siinä missä pienoiselämäker
toja voi pitää "Oman pöydän” 
mielenkiintoisimpina otoksina, 
analyyttisessa katsannossa tär
keimmiksi nousevat kirjan joh
dantoluku ja  kolme viimeistä lu
kua, joissa tarkastellaan kokoa
vasti ja  rakenteellisesti sukupuo
len merkitystä ja  paikkaa histori
allisen tiedon tuottamisessa ja  
akateemisissa instituutioissa. 
Yhtenä viitekehyksenä toimii 
n a is tu tk im uksen /na ish is to rian  
edistyminen. Erityisenä ansiona 
on todettava, että esittämistavas
sa on koko ajan mukana vertailu 
kansainväliseen kehitykseen ja  
ylipäätään naisten rooliin histori
allisen tiedon tuottamisessa län
tisessä maailmassa. Tässäkään 
yhteydessä suomalainen todelli
suus ei ole niin kovin erilainen; 
sukupuolijärjestelmien näkökul
ma ja  siihen liittyvä menneisyys- 
kuvien sukupuolittuneisuus 
avaavatkin kansainvälisen ver
tailun mielekkäällä tavalla.

Kirjan toimittajien kirjoitta
massa johdantoluvussa keskei
nen aihe on naisten suhde kansa
kunnan rakentamiseen ja  osalli
suuteen historian kertomisessa 
tilallisen ja  sosiaalisen säätelyn 
kehikossa. Myös ja  ehkä erityi
sesti sukupuolinäkökulmasta on 
mielenkiintoinen vastakkain
asettelu talous- ja  sosiaalihistori
an ja  valtiollisen/poliittisen his
torian välillä. Kolme viimeistä 
lukua muodostavat eräänlaisen
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rakenneanalyysin sotien jälkei
sestä kehityksestä. Mervi Kaar- 
ninen tekee luvussa "Pitkä tie 
professoriksi” yhteenvedon 
1940-70-lukujen naistohtoreiden 
sijoittumisesta akateemisessa 
historiantutkimuksessa. Elina 
Kataisen katsaus naishistorian 
tutkimukseen ja  opetukseen 
1970- ja  80-luvuilla on tärkeä 
kuvatessaan naistutkimuksen 
juurtumista suomalaiseen aka
teemiseen ympäristöön. Saara 
Tuomaalan 2000-luvulle ulottu
va osuus henkilöityy Irma Sulku- 
sen "tutkimuksellisen retken” 
analysointiin.

"Oma pöytä” on selväsanai- 
nen positionsa määrittelyssä, 
eikä pelkää esittää perusteltuja 
vaatimuksia tämän päivän aka
teemiselle maailmalle. Aikaa 
hurjaa onkin lukea, että jo  1920- 
luvulla naisten osuus valmistu
neista historian maistereista oli 
liki 40 prosenttia. Heistä ei mo
nikaan päätynyt jatkotutkijoiksi 
eikä juuri yksikään korkeampiin 
akateemisiin virkoihin. Ja niin 
on, että vielä lähes 100 vuotta 
myöhemmin vallitsee yhä suuri 
epäsuhta erityisesti Suomen ja  
poliittisen historian professuuri
en ja  näiden oppiaineiden opis
kelijoiden sukupuolijakaumien 
välillä. Tällä on "merkitystä 
naisopiskelijoiden ja  nuorempi
en tutkijoiden omanarvontunnon 
kannalta”, kirjan toimittajat to
teavat, ja  tähän on helppo yhtyä.

"Omalla pöydällä” on koko
omateosten tapaan omat heikko
utensa, jotka johtuvat yksinker
taisesti kirjoittajien ja  artikkelei
den määrästä. Muutaman parisi- 
vuisen artikkelin olisi huoletta 
voinut liittää laajempiin yhteyk
siin. Tutkielmat on kirjoitettu ja  
toimitettu raskaimman akateemi
sen apparaatin mukaan, mihin 
ehkä julkaisufoorumikin on pa
kottanut. Jossain mielessä teok
sesta voi sanoa, että osat ovat 
enemmän kuin kokonaisuus, eli

raaempi toimittaminen tai peräti 
yhteiskirjoittaminen olisi tuotta
nut tiiviimmän esityksen. Tästä 
huolimatta "Oma pöytä” on kes
keistä luettavaa kaikille histo
riantutkimuksen ammattilaisille 
ja  ylipäätään niille, jotka ovat 
kiinnostuneet historiallisten esi
tysten rakentumisen ehdoista ja  
sidonnaisuuksista. Suomalaisen 
historiankirjoituksen historiaa 
käsiteltäessä tätä teosta ei voi si
vuuttaa.

Vesa Saarikoski
Kirjoittaja on Turun yliopiston 
poliittisen historian määräaikai
nen professori

Jarkko Vesikansa: "Kommunismi 
uhkaa maatamme’’. Kommunis
minvastainen porvarillinen akti
vismi ja järjestötoiminta Suomes
sa 1950-1968” Poliittisen histori
an väitöskirja. Helsingin yliopis
to, Valtiotieteellinen tiedekunta. 
Yliopistopaino, Helsinki 2004.
376 s.

Suomen toisen maailmanso
dan jälkeisen poliittisen histori
an tutkimuksesta on usein sanot
tu, että se on painottunut yksi
puolisesti kolmeen kovaan koo- 
hon: Kekkoseen, Kremliin ja  
kommunisteihin. Näihin liittyy

kysymys niin sanotusta suomet
tumisesta. Tämän lisäksi ovat 
myös puoluehistorioiden hank
keet päässeet taas liikkeelle, pi
simmälle Maalaisliitto-Keskus
tapuolueen historia.

Jarkko Vesikansan väitöskir
ja  asettuu debatissa poliittisesta 
historiasta risteyskohtaan. Se 
laajentaa näkökulmaa ohi tradi- 
tionaalisimman poliittisen ja  
puoluehistorian tutkimuksen ja  
tuo tarkasteluun aivan uuden, 
vielä tutkimattoman poliittisen 
ryhmän -  moiseen neitseellisen 
pellon kyntämiseen 1900-luvun 
poliittisen historian tutkija har
voin enää pääsee. Toisaalta Vesi
kansa ei edusta metodisesti mi
tään modernistista tai postmo
dernistista suuntausta eikä asetu 
uuden teorian toteuttajaksi. Hä
nen tutkimuksensa keskiössä 
ovat antikommunistinen menta
liteetti ja  etenkin antikommunis
tisten järjestöjen organisoitumi
nen ja  toiminta -  Vesikansan 
käyttämän termin mukaan "por
varillinen aktivismi”. Väitöskir
jasta ilmestyi myös suppeampi ja  
populaarimpi versio "Salainen 
sisällissota”. Pääasiallisena tut
kimuskohteena on etenkin Suo
malaisen Yhteiskunnan Tuki - 
säätiö sekä eräitä toisia, vastaa
via tavoitteita ajaneita järjestöjä, 
kuten Vapauden Akateeminen 
Liitto ja  "Moraalisen Varustautu
misen” MRA. Väitöskirja kuu
luu tavallaan samaan trendiin, 
joka näkyy tohtori Jukka Tarkan 
kirjoissa EVAsta ja  L. A. Punti
lasta sekä tulossa olevassa Jari 
Leskisen teoksessa Sotavahin- 
kosäätiöstä; kyseessä ovat "suo
mettumisen” kulissientakaiset 
vastavoimat.

Kyseinen "porvarillinen akti
vismi”, joka vasemmiston sil
missä varmaankin täytti ennak
ko-odotukset hämärässä naruja 
vedelleistä pahoista kapitalisti- 
ja  teollisuusporvareista, on haas
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tava tutkimuskohde sekä lähde- 
teknisesti että aatehistoriallises
ti. Lähteet oli usein tuhottu, eikä 
toiminnan perään voitu itsekään 
huudella poliittisten suhdantei
den takia. Toiminnassa oli toi
saalta järjestötyön ja  asioiden 
hoitamisen rutiininomaista ar
kea, toisaalta julkisuutta kiehto
vaa konspiratiivisuuden sivuma
kua. Lisäksi siinäkin ovat aiem
min mainituista kolmesta kovas
ta koosta kaksi, Kekkonen ja  
kommunistit, merkittävissä roo
leissa, joskaan eivät varsinaisina 
pääkohteina. Mainittakoon 
myös, että vaikka asetelma toi
saalta vastasi vasemmiston oi
keaoppista ideologista kauhuku
vaa, toisaalta sen tehokkain liit- 
tolainenkin löytyi työväenliik
keestä -  asevelisosialisteista ja  
näiden kommunisminvastaisesta 
tiedustelutoiminnasta, etenkin 
niin sanotusta Puskalan toimis
tosta.

Vesikansan liikkeellelähtö on 
hivenen dramatisoiva. Hän aloit
taa esipuheensa kuvaamalla 
"laskeutumistaan kesällä 1994 
pölyiseen kellariin” SYT:n vielä 
täysin hyödyntämätöntä arkistoa 
tutkimaan. Tästä tulevat kuivalle 
tutkijalle mieleen perinteiset ot
sikot "uudet lähteet paljastavat” . 
Julkisuushan usein olettaa, että 
juuri löydetty lähde sisältää au
tomaattisesti totuuden, josta on 
aiemmin vaiettu. Kun Vesikansa 
on vielä taustaltaan journalisti, 
pelot heräävät.

Itse asiassa toteutuu kuiten
kin päinvastainen tilanne. Väi
töskirjan antama kuva ei todella
kaan ole ylitulkitseva, ennem
minkin kuvaus jää usein referoi
vaksi ja  deskriptiiviseksi; tuntuu 
siltä, että tekijä olisi voinut pan
na enemmän omia tulkintojaan 
likoon. Metodisesti hän olisi voi
nut hyödyntää viholliskuva- ja  
toiseusteorioita, kun kyseessä oli 
nimenomaan defensiivinen, 
maailmankuvaansa ja  yhteiskun

taansa uhkaa vastaan puolustava 
järjestö, joka oletti vastustajan 
sekä poliittisesti että arvoiltaan 
vaaralliseksi. Lisäksi Vesikan
san rekonstruoiman "porvarilli
sen aktivismin” käsite ja  kriteerit 
jäävät hämäriksi, ja  pohdinta toi
minnan siteistä puolueisiin olisi 
voinut olla laajempaakin.

Vesikansan tutkimuksen an
sioina on kuitenkin nähtävä ele
menttejä, jotka painavat paljon 
enemmän kuin puutteet. Hän ei 
näe antikommunismia pelkkänä 
reflektiona. Kommunismia ei 
vastustettu vain sen vuoksi, että 
haluttiin vastustaa ylipäätään jo 
takin tai että ei nähty maailmassa 
mitään muuta kuin kommunismi, 
ja  se vaarana. Sen sijaan haluttiin 
puolustaa jotain itselle merkittä
vää ja  arvokasta, jo ta tämä kom
munismi uhkasi. Kenellekään ei 
tulisi mieleen edes olettaa antifa- 
sismia pelkäksi reflektioksi, jolla 
ei ole omaa sisältöä, omaa ide
ologiaa ja  omia arvoja; antikom
munismin osalta näin kuitenkin 
usein tehdään. Erittäin hyvä on 
Vesikansan huomio, kuinka 
1970-luvun äärioikeistoksi nimi
tellyt "eivät yleensä täyttäneet 
äärioikeistolaisuuden tunnus
merkkejä, mutta kylläkin neu- 
vostopropagandassa äärioikeis
tolaisille tarkoitetun paikan”.

Lisäksi on myönnettävä, että 
Vesikansan kohde on poikkeuk
sellisen vaikea; sen jättämästä, 
usein aika viitteellisestä lähde
materiaalista on hankalaa tehdä 
samanlaista rakenneanalyysia ja  
dispositiota kuin järjestäytynees
tä, säännöllisesti toimivasta ja  
paljon lähdemateriaalia tuotta
vasta puolueesta. Vesikansan ku
vaama historia kuvaa poliittisen 
tapahtumisen pinnan alla vallin
neita asetelmia: sitä, millaisia 
yhteiskunnallisia voimia poliitti
sessa todellisuudessa vallitsi, 
vaikka ne eivät näkyneetkään 
ulospäin. Kansainvälisestikin 
väitöskirja asettuu ansiokkaalla

tavalla osaksi kylmän sodan tut
kimuksen, erityisesti sen anti
kommunismin tutkimiseen kes
kittyvän haaran kenttään.

Erityisen kiinnostavana pi
dän sitä, kuinka esimerkiksi 
SYT:n ja  puolueoikeiston suh
tautumiserot hahmottuvat. 
SYT:n kaltainen ilmiöhän sai 
vastustajan propagandassa hel
posti "äärioikeistolaisuuden” lei
man. Antikommunistisessa yh
den asian liikkeessä -  jos SYT:iä 
voi hiukan karrikoiden sellaisek
si kutsua -  kysymys vasemmis
tosta ja  oikeistosta saattoi kui
tenkin aivan aidosti joutua si
vummalle, koska järjestön ei tar
vinnut kilpailla kannatuksesta 
kenenkään kanssa eikä pohtia 
laajan tavoitekentän läpimeno- 
mahdollisuuksia -  kuten Kokoo
muksen puolueiden keskellä. 
Vaikka tietty oikeistolainen tai 
konservatiivinen mentaliteetti 
toki käy SYT:stä ilmi, asetelma 
johti esimerkiksi hyvin erilaisiin 
johtopäätöksiin suhtautumisessa 
presidentti Kekkoseen.

Loppusaldoksi jää toki edel
leen epävarmuus. SYT:n varsi
naisen toiminnan todellisia vai
kutuksia -  miten mikin tieduste- 
luraportti kehenkin vaikutti, oli
ko tietyllä rahansatsauksella to
dellista ratkaisevaa vaikutusta 
vai ei -  on jokseenkin mahdoton
ta mitata. Mutta kenties Vesikan
san kaikkein suurin ansio onkin, 
että hän ei ole pelännyt näitä ai
heensa väistämättömiä vaikeuk
sia, vaan aikoinaan otti vaativan 
aiheen ja  sitkeästi laati siitä us
kottavan kuvan.

Vesa Vares
Suomen historian professori 
(mvs), Tampereen yliopisto
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Mikko Majander: Pohjoismaa 
vai kansandemokratia? Sosiaali
demokraatit, kommunistit ja 
Suomen kansainvälinen asema 
1944-51. SKS, Helsinki 2004. 505 
s.

Mikko Majander tunnetaan 
poliittisen historian raskaan sar
jan tutkijana ja  erityisesti SDP:n 
erikoistutkijana; nykyään hän 
kirjoittaakin puolueen historian 
neljättä osaa. Hänen väitöskir
jansa "Pohjoismaa vai kansande
mokratia” hyväksyttiin vuoden 
2004 loppupuolella. Väitöskirja 
oli monessa mielessä merkittävä, 
muodoltaan jopa uraa uurtava -  
ensimmäinen ainakaan allekir
joittaneen tielle osunut artikkeli- 
muotoinen historia-alan väitös
kirja. Täytyy myöntää, että esi
tarkastajana purnasin tällaista 
suuntausta vastaan, enkä edel
leenkään toivo sen tulevan alal
lamme kovin yleiseksi. Tällä 
mielipiteellä ei kuitenkaan ole 
merkitystä sen kannalta, kuinka 
hyvä tai huono tutkija Mikko 
Majander on ja  kuinka hyviä tai 
huonoja hänen tutkimustulok
sensa ovat. Artikkelimuodon 
tuoma hajanaisuus ja  päällekkäi
syydet, taiton ja  lähdetekniikan 
vaihtuminen ynnä muut asiat ra
sittavat lukijaa, mutta tämä lie
nee artikkeliväitöskirjassa väis

tämätöntä. Lisäksi Majander on 
onnistunut hyvin kokoamaan pe
rusajatuksensa artikkeliin "M ik
si Suomesta ei tullut kansande
mokratiaa?”. Kokoava synteesi 
on tehty varmastikin niin hyvin 
kuin se on mahdollista.

"Perinteinen poliittinen” his
toria, miellettynä "kuninkaiden 
ja  sotapäälliköiden” historiaksi, 
tai lievemmässä muodossa dip
lomatian historia ja  puoluehisto- 
ria, on monien alan älykköjen 
kielenkäytössä kuopattu jo  mon
ta kertaa. Itse asiassa niin monta 
kertaa, että yhä enemmän ihme
tyttää, että tätä mielipidettä 
markkinoidaan edelleen kuin ra
dikaalia uudistusta. Tässä mie
lessä Majanderin tutkimus sijoit
tuu aihevalinnaltaan vanhahtavi
en "traditionalistien” ja  "epä- 
älyllisyyden” lohkoon. Uusien 
suuntausten merkitystä yhtään 
aliarvioimatta olisin kuitenkin 
valmis sanomaan, että Majande
rin tutkimus on erittäin ansiokas, 
ja  "perinteiseen poliittiseen his
toriaan” kriittisesti suhtautuvien- 
kin on varmaan myönnettävä, 
että tällä lohkollaan se edustaa 
hyvää tasoa.

Majander on itse suhteellisen 
vaatimaton, jopa vähättelevä 
teoksensa esipuheessa: ei mitään 
uusia merkittäviä lähdelöytöjä, 
ei suuria uusia metodeja tai teori
oita. Mitä työn problematiikkaan 
muuten tulee, se voisi tosiaan 
olla hiukan laajempi, mutta syn- 
teesiluvun anteeksipyytelevä 
sävy ei toki ole tarpeen. Majan
der nimittäin mainitsee, ettei hä
nenkään työnsä "selvästikään 
ole se kaivattu synteesi, joka 
odottaa yhä kirjoittajaansa”, että 
hänen aineistonsa eivät juuri 
poikkea niistä, jo ita muut ovat 
käyttäneet aikaisemmin ja  että 
hänen tarkoituksensa ei ole kor
vata tai kumota aiempia tulkinto
ja. Hän ilmoittaa hakevansa "oi
keutusta” (lainausmerkit MM:n) 
työlleen tuomalla tarkasteluun

mukaan "ulottuvuuksia, jotka 
ovat jääneet aikaisemmassa val
tavirrassa joko kevyiden mainin
tojen varaan tai kokonaan huo
miotta” sekä tuomalla uusia nä
kökulmia ja  metodisia ratkaisu
ja. Lisäksi hän ilmoittaa revisioi- 
vansa vakiintunutta periodisoin
tia (aiemmin 1944-48) ja  laajen
tavansa maantieteellistä näkö
kulmaa. Hän onkin oikeassa sii
nä, että Skandinavia on jäänyt 
tutkimuksellisen kiinnostuksen 
kohteena "hämmästyttävästi kat
veeseen” .

Luvussa "Finland in the Cold 
War. The State of Research” M a
jander osoittaa vakuuttavasti, 
että Suomen tapauksen tutkimis
ta osana kylmää sotaa ei tule tur
haan vähätellä, vaan sen kautta 
avautuu monia aspekteja. Hän 
soveltaakin eräissä kohdin niin 
sanottua "heikon voiman” argu
menttia: kaikki, etenkään kaikki 
paikallinen, ei tapahtunut vain 
kahden supervallan tahdosta ja  
näiden suunnitelmien mukaan, 
vaan pienemmät ja  heikommat 
pystyivät usein manipuloimaan 
supervaltoja omien etujensa 
edistämiseksi.

Lyhyessä arviossa ei ole 
mahdollista mennä työn yksi
tyiskohtiin. Mainittakoon kui
tenkin, että lopputuloksessa yh
distyvät huolellinen arkistotyö, 
kyky nähdä suuria rakenteita, 
löytää uskottavat tulkinnat sekä 
myös erinomainen tyyli kirjoit
taa. Tosin sellaiset ilmaukset 
kuin "punainen paavi”, "teline
voimistelijan vetreys” ja  "sonta 
levisi kenraalieverstin univor
mulle” ovat enemmän esitelmä- 
kuin väitöskirjakieltä. Yleisesti 
ottaen Majander kuitenkin edus
taa perinteisen poliittisen histori
an ja  uusien näkökulmien erin
omaista synteesiä. Etenkin ha
vainto identiteetin merkityksestä 
ja  samastumiskohteiden hausta 
(missä suhteessa Itä-Euroopalla 
ei ollut suomalaisten silmissä
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mitään todellista kilpailukykyä 
Skandinaviaan verrattuna) on 
hyvin osuva.

Tutkimuksen "suuri vastaus” 
paljastuu sitten osaksi pääotsi
kon kysymystä: Suomesta ei tul
lut kansandemokratiaa juuri sik
si, että se oli Pohjoismaa. Itse li
säisin tähän vielä sen, että Stalin 
saatiin lopulta uskomaan, että 
Suomi oli Pohjoismaa (ja hiukan 
aiemmin Hitlerkin). Ehkä raja
uksestaan johtuen Majander nos
taa käydyn yhteiskunnallisen ja  
poliittisen taistelun ratkaisijoiksi 
pohjoismaisuuden lisäksi sosiaa
lidemokraatit ja  Paasikiven; sen 
sijaan porvarillinen puoli jää 
muuten hyvin marginaaliseen 
asemaan.

Onkin tietenkin totta, että 
porvaripuoli ei ole Majanderin 
tutkimuskohteita eikä hänen teh
tävänsä ole kiijoittaa näiden his
toriaa; kuitenkin on pakko epäil
lä, mahtoiko vasenkaan laita elää 
niin hermeettisesti omissa pii
reissään, etteikö taustoitukseen 
olisi voinut panostaa enemmän. 
Työväestön piirissä epäilemättä 
käytiin etulinjan taistelu, eivätkä 
sitä olisi porvarit voineet käydä- 
kään. M utta toisaalta keskiluo
kan asema "ensimmäisen tasa
vallan” yhteiskuntarakenteiden 
ja  mentaliteetin kuljettajana läpi 
kriittisten vuosien on suomalai
sessa tutkimuksessa vielä lähes 
kokonaan laiminlyöty tarkastelu
kohde. Edes suomalaisen yhteis
kunnan kommunismin vastaisia 
vastavoimia luetellessaan M a
jander ei juurikaan kiinnitä huo
miota esimerkiksi Osmo Jussilan 
esille tuomaan virkamiesten ase
maan ja  viivytystaktiikkaan so- 
sialisointiohjelmien ja  muunkin 
radikalismin torpedoijina.

Majander tekee myös aiem
masta tutkimuksesta osuvia, 
kriittisiä havaintoja, etenkin lu
vussa "Finland in the Cold War: 
The State o f Research”, mutta 
myös pitkin matkaa muissa ar

tikkeleissa. Hän ei liiku omassa 
tutkimuksessaan missään tyhji
össä, vaan hyväksyy osan aiem
mista tutkimustuloksista ja  kriti
soi toisia -  syyllistymättä kuiten
kaan lähihistorian tutkimuksessa 
usein esiintyneeseen kilpailevi
en näkökulmien yksisilmäisyy- 
teen tai itsetarkoitukselliseen ar
vosteluun. Muutamissa kohdin 
pistot ovat ehkä hiukan suoravii- 
vaisiakin, mutta niihin on helppo 
yhtyä. Majander on sijoitettava 
sen poliittisesti motivoituneen 
debatin yläpuolelle, jo ta on mo
nien lähihistorian teksteistä käy
ty-

Mikko Majander on kuiten
kin ehkä tehnyt väitöskirjallaan 
itselleen yhden vaikeuden. Sen 
jälkeen odotusten SDP:n histori
an seuraavasta osasta on pakko 
olla korkeita.

Vesa Vares
Suomen historian professori 
(mvs), Tampereen yliopisto

Huima kertomus Ää
nekoskelta - ja  kro
nikka Vaasasta

S

^ B  Vaasan ^ B ^ ^ H
^ H |  Riiston ^ B | ^ B  

tie B f c j f l H

^ B  1904
■ B  2004 £ Y 2

Erik Relander: Sata vuotta hui
maa toimintaa. Äänekosken Hui
ma 1904-2004. Äänekosken Hui
ma, Keuruu 2004. 573 s.

Vaasan Riiston tie 1904-2004. 
Toim. Leo Sillanpää ja Antti Kos
ki. Vaasan Riisto, Vaasa 2004.192  
s.

-84-

Näinä 2000-luvun ensimmäi
sinä vuosina lukuisat suomalai
sen työväenliikkeen järjestöt 
viettävät satavuotisjuhliaan. 
1900-luvun alussa vauhtiin pääs
syt ja  kansainvälisen sosiaalide
mokraattisen liikkeen osaksi 
ankkuroitunut työväenpuolue 
aloitti etenemisensä maamme 
työkansan keskuudessa sen po
liittisena ja  yhteiskunnallisena 
edustajana. Myös ammatillinen 
järjestäytyminen voimistui eri 
tavoin. Sosialidemokraattisia 
työväenyhdistyksiä perustettiin 
lukuisasti eri puolille maata, ja  
niiden sisällä alkoi pian eriytyä 
erilaisia toimintamuotoja, yhtenä 
niistä urheilu.

Keski-Suomen Äänekoskella 
teollistuminen pääsi vauhtiin 
1890-luvun kuluessa ensin sahan 
ja  puuhiomon, seuraavalla vuo
sikymmenellä paperitehtaan 
myötä. Forssan kokouksen jälki- 
tunnelmissa seudun työväki pe
rusti työväenyhdistyksen vuonna
1903 ja  sen yhteyteen oman ur
heiluseuran vuotta myöhemmin. 
Nimeksi seuralle valittiin Hui
ma, ja  huima oli myös seuran ke
hitys tulevina vaiherikkaina vuo
sikymmeninä. Menestystä on 
tullut, minkä lisäksi seurassa 
tehty kasvatustyö on kohdistunut 
ajan saatossa tuhansiin seutu
kunnan nuoriin. Tänään Ääne
kosken Huima on Työväen Ur
heiluliiton suurin seura ja  an
sainnut ehdottomasti 100-vuotis- 
kirjansa. Kirjoittajaksi seura va
litsi amatöörihistorioitsija Erik 
Relanderin, jolle annettiin tehtä
väksi laatia "tasokas historiik
ki” .

Myös Vaasassa, silloisessa 
Nikolainkaupungissa, työväen
yhdistys kävi pohtimaan vuonna
1904 oman urheiluseuran perus
tamista, ja  toimeen tartuttiin. 
Uusi seura sai nimekseen Riisto, 
joka sekin on tyypillinen työläis- 
urheiluseuran nimi 1900-luvun
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alkuajoilta. Vaasan Kiisto teetti 
jo  vuonna 1974 70-vuotishisto- 
riikkinsa, suppean kronikkamai- 
sen katsauksen, jonka toimitti 
seuran omiin vaikuttajiin pitkään 
lukeutunut Leo Sillanpää. Sata
vuotistaipaleen kunniaksi seura 
teetti uuden historiikin, joka 
koostui 70-vuotishistoriikin nä
köispainoksesta täydennettynä 
viimeisiä 30 vuotta käsittelevällä 
katsauksella toimittajanaan Antti 
Koski.

Olen toisissa yhteyksissä kir
joittanut siitä, miten esimerkiksi 
urheiluhistorian kartoittamisen 
alalla on oltava tilaa niin ama
tööri- kuin ammattihistorioitsi
joiden töille. Kummallakin ryh
mällä on oma tehtäväkenttänsä -  
pelkistäen sanottuna edelliset 
laativat historiikkeja ja  jälkim 
mäiset tutkimuksia. Kummalla
kin esitysmuodolla on oma sijan
sa riippuen esimerkiksi tilaus
töistä puhuttaessa teettäjän ta
voitteista ja  lukijan kannalta aja
teltuna hänen odotuksistaan. 
Toisaalta kummatkin, myös tut
kimukset, ovat parhaimmillaan 
erinomaisen lukijaystävällisiä -  
ja  huonoimmillaan, myös histo
riikit, kaikkea muuta kuin hel
posti omaksuttavia. Silti on sa
nottava, että historiankirjoituk
senkin alalla pätevät samat pe
rustekijät, jotka ilmenevät am
mattilaisten ja  harrastajain välil
lä muillakin ammattialoilla. 
Nämä ajatukset nousivat mielee
ni lukiessani Relanderin laajaa 
kertomusta Äänekoskelta sekä 
Vaasan Kiiston satavuotiskro- 
nikkaa.

Äänekosken Huiman 100- 
vuotishistoriikin kirjoittanut 
Erik Relander ilmoittaa työnsä 
esipuheessa, että lähtökohtana 
on ollut kirjoittaa urheiluseura 
"Huiman asioiden lisäksi 
rakastama[sta]ni Äänekoskesta 
vähän muutakin mielestäni ker
tomisen arvoista”. Lisäksi hän

sanoo, että "vähän pelottaa”, to
teutuiko tilaajan tavoite tasok
kaasta historiikista. Katsotaan
pa.

Kirjan rakenne on siten kak
sijakoinen, että ensin Relander 
piirtää noin 200 sivulla yleisku
van Äänekosken Huiman sata
vuotisista vaiheista, minkä jä l
keen hän käy saman aikajakson 
uudelleen läpi kunkin seuran oh
jelmassa olleen urheilumuodon -  
muun muassa yleisurheilu, hiih
to, paini ja  koripalloilu -  yksi
tyiskohtaisten vaiheiden kautta. 
Henkilöä, joka on kiinnostunut 
seuran kokonaiskehityksestä il
man keskittymistä urheilumuo- 
tokohtaiseen syventymiseen, 
kiinnostaa tietenkin kirjan alku
osa. Eri urheilumuodoista kiin
nostuneet löytävät puolestaan 
oman osuutensa teoksen lajikoh
taisesta jälkiosasta. Lisäksi kir
jan lopussa on viiden, seuran 
vaiheissa eri aikoina eri tavoin 
mukana olleen henkilön omia 
muisteluksia sekä luettelot seu
ran toimihenkilöistä ja  menesty
neistä ja  palkituista urheilijoista. 
Kirjan historiikkimainen jaottelu 
yleisosaan ja  lajiosaan on kieltä
mättä monien äänekoskelaisluki- 
joiden mieleen, mutta esitysta
vassa on kuitenkin myös ongel
mia.

Kun kyseessä on yli 500-si- 
vuinen ja  sadan vuoden aikajak
son sisältävä järkäle, lukijaystä- 
vällisin ja  informatiivisin jaotte- 
luratkaisu koko kirjalle olisi ol
lut tutkimusteoksissa yleisesti 
käytetty, pääluvuittain kronolo
gisesti, mutta niiden sisällä sys
temaattisesti eri aihealueiden 
mukaan tapahtuva jaottelu. Täl
löin sekä koko pitkä aikajakso 
että seuran eri toiminta-alueet 
olisivat olleet lukijan omaksutta
vissa helposti ja  jäntevinä koko
naisuuksina. Myöskään toistoja 
ei olisi tullut. Relanderin teoksen 
alkuosan yleisesittelyn (s. 13
196) suuri ongelma on sen sisäi

nen hahmottumattomuus. Siitä 
on vaikea saada tiukkaa otetta, 
jolloin myös asiakokonaisuudet 
jäävät hajanaisiksi. Politiikka, 
toimihenkilöt ja  heidän vaiku
tuksensa, seurakulttuuri ja  orga
nisaation vaiheet -  sekä myös jo 
tässä osuudessa urheilumuotojen 
vaiheet eräiltä osin -  ovat kaikki 
kyllä esillä mutta sirpaleisesti 
esitettynä, jolloin eri osa-aluei
den kehityskulun hahmottami
nen käy lukijalle lähes mahdot
tomaksi.

Yhtenäisimmät esitykset Re
lander tarjoaa seuran ja  poliitti
sen kehityksen suhteista -  "en
simmäisen erän” 1920- ja  1930- 
luvuista ( s. 83-92) ja  "toisen” 
1940- ja  1950-luvuista. Muutoin 
yleisosuuden kaikki alaluvut si
sältävät lähes kaikkea mahdol
lista, eivätkä esimerkiksi otsikot 
auta lukijaa yhtään. Muutama 
esimerkki: luku "Niitä näitä pöy
täkirjoista ja  pöytäkirjan lehdil
tä” kertoo kyllä luvun sisällöstä, 
mutta siinäpä se ongelma onkin. 
Ollaan 1920- ja  1930-luvuilla, ja  
Relander on löytänyt tammikuun 
10. päivältä 1934 seuran merkki- 
miehiin kuuluneen Emil Salme- 
linin muistiinpanoista muun mu
assa merkinnän: "Dallape soitti 
radiossa”. Myös seuran pöytä
kirjoista tekijä on poiminut eri
laisia mainintoja yksittäisistä ta
pahtumista ja  toimista. Luvut 
"Aarne Nyholm seuran peräsi
messä”, ” 1970-luku: suurseuran 
arkea ja  juhlaa” sekä "Jalkapal
loilijat aallon harjalla” kertovat 
kaikesta mahdollisesta seuran 
vaiheissa, ensin mainittu lähinnä 
1960-luvulta, keskimmäinen ot
sikkoa noudattaen seuraavalta 
vuosikymmeneltä ja  jälkimm äi
nen 1980-luvulta. Myös näissä 
luvuissa on pitkiä osuuksia pelk
kiä pöytäkiijapoimintoja.

Huomattava esityksellinen 
ongelma liittyy seuran eri urhei
lumuotojen vaiheita koskevaan 
kuvaukseen. Koska Relander on
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sijoittanut yleisosuuteenkin huo
mattavan määrän eri lajeja kos
kevaa tekstiaineistoa, myös laji- 
kuvaus muodostuu sirpaleiseksi. 
Osa tiedoista on yleisosuudessa, 
osa lajikuvausosuudessa, jolloin 
kokonaisuus jää jälleen hajanai
seksi. Osittain esiintyy myös 
toistoa. Sinänsä eri urheilumuo
tojen erikoisosuudet ovat toimi
vaa kuvausta ja  varsinkin paik
kakuntalaisille kiintoisaa luetta
vaa.

Tekijä on valinnut kirjoitus- 
tyylikseen rennon, monin pai
koin kansankielisen esitystavan, 
joka voi paikka paikoin tuntua 
oudolta, mutta joka ei lukijan sii
hen totuttua enää häiritse, vaan 
pistää iloisesti hymyilemään. 
Silmään pistävät kuitenkin sel
laiset huomautukset kuin vaikka
pa: ”Tuo Äänekosken Vapaa 
Työväenyhdistys ei ollut jäsen
määrältään aivan mitätön pikku- 
pulju.” (s. 89) tai: "Seurasi kah
den vuoden ajanjakso 1928-29, 
jolloin riitapukarit hakkasivat 
toinen toistaan kuin vierasta si
kaa ja  porvaria siinä sivussa.” (s. 
85) Toisaalta Relander on löytä
nyt esitykseensä myös monia 
osuvia ja  hersyviä lainauksia, 
jotka ovat paitsi hauskoja myös 
kiintoisasti informatiivisia ajan
kuvia. Sellainen on esimerkiksi 
Emil Salmelinin päiväkirjamer- 
kintä osallistumisestaan nuoriso
seuran kesäjuhlien murtomaa- 
juoksuun vuonna 1913: "En jak- 
sanna juosta vaikka kahesti söin 
ennen juoksua. Löin varpaani 
välillä rautatiekiskoon että oli 
kauan turtana ja  siinä höyhäkäs- 
sä kaaduin ja  sain juosta yhellä 
jalalla näyttääkseni että osaan 
silläkin tavalla mennä.” (s. 41) 
Relanderilla on esityksessään 
myös useita pidempiä ja  toimivia 
kertomuksia eri henkilöiden vai
heista. Mainittakoon vaikkapa 
kuvaus Huiman ainoasta työläis- 
olympiakisoihin päässeestä ur
heilijasta, painija Otto Savolai

sesta, joka voitti hopeaa Wienin 
kisoissa 1931. (s. 319-325)

Erik Relanderin teos Ääne
kosken Huiman sadan vuoden 
vaiheista on paitsi kyseisen seu
ran kertomus, myös monin ta
voin paikkakunnan yleisiä vai
heita esittelevä esitys. Niin eri 
kylien ja  tiettyjen fyysisten paik
kojen kuvausta kuin myös eri 
henkilöiden esittelyä on runsaas
ti. Lukuisat paikkakuntalaisten 
nimet eivät kerro ulkopuoliselle 
paljoakaan, mutta oman paikka
kunnan ihmisille, joille teos on
kin ensi sijassa tarkoitettu, ne 
ovat varmasti antoisaa havain
noitavaa. Sukulaisten ja  tuttujen 
vaiheita on aina kiintoisaa seura
ta ja  vieläpä painetussa sanassa. 
Huiman historiikki on myös 
omaleimainen kotiseutukirja.

Tekijä on pyrkinyt sitomaan 
Äänekosken Huiman vaiheet 
myös laajempiin kokonaisuuk
siin. Niin poliittiset tapahtumat 
ja  Huiman merkitys TUL:oon 
kuuluvana työläisurheiluseurana 
kuin myös vuosikymmenten saa
tossa tapahtunut liikunta- ja  jär
jestökulttuurin muutos seuran 
kannalta katsottuna tulevat toki 
esiin, kunhan lukija vain löytää 
niitä koskevat kohdat tekstin 
joukosta. Samoin urheiluseuro
jen vaiheet laajemminkin Hui
man vinkkelistä tarkasteltuna. 
Relander tuo esiin tutkija, tätä 
nykyä professori Hannu Itkosen 
tekemän jaon urheiluseuratoi
minnalle. Ensin oli 1800-luvun 
lopulta 1930-luvulle ulottunut 
yhtenäiskulttuurin kausi, jota 
seurasi 1960-luvun lopulle jatku
nut harrastuksellis-kilpailullinen 
kausi, jo ta seurasi 1980-luvun 
lopulle kestänyt kilpailullis-val- 
mennuksellinen kausi. Viimeiset 
puolitoista vuosikymmentä seu
roissa on eletty eriytyneen toi
minnan vaihetta. Tarkkaavainen 
lukija löytää samat kehityspiir
teet Relanderin teoksen sivuilta 
myös Huiman vaiheissa. Tämän

jaon varaan olisi voinut rakentaa 
myös historiikin jaon päälukui
hin. Äänekosken Huima on aina 
ollut yleisseura ja  sellaisena tar
jonnut toimintaväylän lukuisien 
urheilumuotojen harrastajille. 
Seuran juniorityö on ollut kan
nustavaa ja  tulosta on saatu. Kir
jan sivuilta löytyvät kuvaukset 
Huiman saavutuksista lukuisissa 
eri yhteyksissä, joista suurelle 
yleisölle on tuttua ennen muuta 
loistava menestys koripalloilus
sa pelin erikoisseurojen joukos
sa.

Verevää, elämänmakuista 
tekstiä säestää ja  kaikin puolin 
tukee Relanderin kirjan erin
omainen, runsas kuvitus. Se pi
tää sisällään paitsi pakollisia 
potretteja myös kuvia urheilu
suorituksista, juhlista, viehättä
vistä tanssiesityksistä ja  erilai
sista tapahtumista. Kuvitukseen 
kuuluvat myös lehtileikkeet ja  
pilakuvapoiminnat. Värikuvalii- 
tekin löytyy.

Erik Relanderin esitys Ääne
kosken Huiman satavuotisista 
vaiheista on jämäkkä historiikki. 
Seura tilasi tekijältä "tasokkaan 
historiikin” ja  sai omassa sarjas
saan täysin vertailun kestävän 
teoksen. Tietyistä edellä maini
tuista esityksellisistä ongelmista 
huolimatta kirja jättää lukijalleen 
myönteisen vaikutelman. Siitä 
huolimatta, että kokonaisuuksi
en hahmottaminen onkin eräin 
osin työlästä, lukija saa kuiten
kin rautaisannoksen Äänekosken 
Huiman historiaa ja  kuvauksia 
seuran ihmisten elämänvaiheis
ta. Kyseessä on huima kertomus 
Äänekoskelta.

Kirjanen Vaasan Kiiston vai
heista on sen sijaan perinteinen 
oman väen miesten laatima sup
peahko, kronikkamainen histo
riikki, jonka seura on saanut ko
koon vähällä vaivalla. Sekä alku
peräinen vuoden 1974 katsaus 
että viimeiset kolme vuosikym
mentä kattava, joskin sivumää-
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rältään laajem pi esitys ovat 
varsinaisesta kirjoitetusta teks
tistä, erilaisista katsauksista ja  
m uisteluista, vuosikertom us- 
poim innoista sekä nim i- ja  tu 
losluetteloista koottu kuvaus. 
K uitenkin seuran vaiheet ovat 
ajan saatossa olleet kiintoisat ja  
liittyneet tiiviisti maan työvä
enliikkeen yleiseen kehityk
seen. Esim erkiksi lapualais
vuosina seuran p iirissä voitiin 
tuntea m uilutusten voim a ja  
lakkautetuksi tulem inen kom 
m unistisena järjestönä. Uuteen 
alkuun päästiin  vasta 1940-lu- 
vun lopulla. R iiston  vaiheissa 
olisi riittänyt selvittäm istä yh
den perusteellisen tutkim uksen 
tai huim an historiikin verran.

Erkki Vasara
poliittisen historian dosentti, 
H elsingin yliopisto

uutuuksia
O M A  PÖYTÄ
Naiset historiankirjoittajina Suomessa
Toim. Elina Katainen, Tiina Kinnunen, Eva Packalen
ja Saara Tuomaala

Ensimmäinen kattava esitys suomalaisista naisista 
historiallisen tiedon tuottajina. Historiantutkimuksen 
sukupuolittuneisuuden osoittava kirja haastaa 
käsityksiämme oikeasta ja merkittävästä historiasta. 
Nid. 32 €

Anu-Hanna Anttila 

LO M A  TEHTAAN VARjOSSA
Teollisuustyöväestön loma- ja  vapaa-ajan 
moraalisäätely Suomessa i^o -i^6o -luvu lla  
Ensimmäinen suomalaisen työväestön lomailun 
ja vapaa-ajan vieton muotoutumista käsittelevä 
akateeminen tutkimus, jossa analysoidaan toimintaa 
ja diskursseja työväestön näkökulmasta.

Nid. 29 €

Kirjakaupoista ja SKS:n  

verkkokirjakaupasta www.finiit.fi/kirjat

SKS
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Työväentutkimus elää ja voi hyvin
VUODEN TYÖVÄENTUTKIMUS 2004 -pal
kinto, jo ta on jaettu vuodesta 1997 vuorovuosin 
harrastajatutkimukselle ja  ammattilaistutkijalle, 
jaettiin tänä vuonna harrastajatutkimukselle.

Palkinnolla halutaan korostaa työväenperin
teen merkitystä sekä tukea ja  kannustaa alan tutki
joita ja  harrastajia.

Työväentutkimuksen varhaisimpia klassikko
ja  ovat Esko Aaltosen "Vanhan Forssan elämää”, 
jonka uusintapainos sai nimen "Entisajan Forssaa 
ja  sen väkeä” (I—II 1932-1933), Heikki Wariksen 
"Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pit
känsillan pohjoispuolelle” (I—II 1932-1934) ja  
Unto Kanervan "Pumpulilaisia ja  pruukilaisia” 
(1946). Sen jälkeen on tullut monta jo  klassikon 
aseman saavuttanutta työväen elämään, aatteisiin, 
perinteeseen ja  historiaan liittyvää tutkimusta.

Perinne ymmärrettiin akateemisissa piireissä 
1950-luvulle asti talonpoikaiseksi maaseudun 
kansanperinteeksi, johon kaupunkien tai teolli
suustaajamien perinne ei kuulunut. Kansatieteili- 
jä  Ilmar Taive totesi vuonna 1958, että teollistu
mista ja  maalta muuttoa voidaan kyllä tutkia tilas
tollisesti, mutta ihmisestä itsestään, hänen sopeu
tumisestaan uuteen miljööseen ja  kulttuurikuvaan 
on tietoa liian vähän. Hänen johdollaan käynnis
tettiin Turun yliopistossa 1959 uitto-, saha-, met
sä- ja  käsityöläisten, rautatieläisten, merimiesten 
ja  palkollisten muistitiedon keruu. 1960-luvun 
kynnyksellä käynnistyvätkin laajat työväenperin
teen tallennushankkeet. Näistä Työväen M uisti
tietotoimikunnan, Kansan Arkiston ja  SKS:n kan
sanrunousarkiston vuoden 1918 sisällissodan 
muistitiedon keruuhankkeet olivat mittavimpia.

1980-luvulla havahduttiin siihen, että raken
nemuutokset yhteiskunnassa edellyttivät työväen- 
kulttuurin pelastustoimia, joilla voitaisiin edistää 
työväenperinteen ja  historian asemaa yhteiskun
nassa. Työväenperinne-Arbetartradition ry perus
tettiin vuonna 1983 toteuttamaan useita erillis
hankkeita. 1980-luvulla käynnistyi uudenlainen

työväen historian ja  perinteen tutkimustoiminta. 
Tutkiva opintopiiri -idea "Kaiva siitä, jossa sei
sot” (Sven Lindqvist: "Gräv där du stär” 1978) 
tuli Suomeen muistitietohistorian tutkimusvirta- 
uksen myötä. Poliittisen historian dosentti, myö
hemmin professori Jorma Kalela käynnisti "Pa
periliiton historiahankkeen” vuonna 1981. Sen 
ideana oli akateemisen ja  ei-akateemisen muisti
tietohistorian tutkimuksen yhdistäminen. Tämän 
jälkeen perustettiinkin vuonna 1984 "Työväen 
historian ja  perinteen tutkimuksen seura” edistä
mään yhteistyötä ammattitutkijoiden ja  harrasta- 
jatutkijoiden välillä.

Tutkimus saa vaikutteita monelta suunnalta. 
Historian- ja  perinteentutkimuksen kansainväli
set suuntaukset ovat tärkeitä työväentutkimuk
selle. Esimerkiksi muistitietohistoria (oral histo- 
ry tai suullinen historia), arkipäivän historia, 
mentaliteettien historia, mikrohistoria tai nais
tutkimus ovat vaikuttaneet rikastuttavasti myös 
työväentutkimukseen. Monet suuntaukset olivat 
syntyessään vastareaktio vain merkittävien tai 
vain poliittisesti tärkeiden henkilöiden tai tapah
tumien historian tutkimiselle. Tutkimuksissa 
alettiin käsitellä laajalti ns. alhaalta hahmottuvaa 
historiaa, ts. työläisten, naisten, lasten tai väril
listen historiaa. Tärkeää oli luoda kuva tutkitta
vien omasta historiakäsityksestä ja  totuudesta. 
Kysymyksen kuka kelpaa historiaan rinnalle tuli 
kysymys, mikä kelpaa historiaan. Kysymysten 
avartuessa ja  tarkentuessa tutkimuksen lähtö
kohdista tuli vahvasti tieteidenvälisiä. Näin on 
myös työväentutkimuksessa.

Vuoden Työväentutkimus 2004 raati, johon 
kuuluivat tutkijat Jyrki Helin, Oona Ilmolahti, 
Simo Laaksovirta ja  puheenjohtajana dosentti 
Ulla-Maija Peltonen, sai tehtäväkseen lukea ja 
arvioida vuosina 2003 ja  2004 julkaistut työväen 
harrastajatutkijoiden työt. Tehtävä ei ollut help
po, piti valita yksi tutkimus ylitse muiden, tutki
musten joukosta, joita oli aikaisempiin vuosiin
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Vuoden Työväentutkimus 
2004 -palkinnon sai muu
rari Esa Lang kirjasta Sa
dan vuoden mesta Työvä
enperinne päivänä  
4.3.2005 Työväenliikkeen 
kirjastossa. Kuva Alpo  
Väkevä, Työväenperinne 
ry.

verrattuna paljon ja  jotka olivat poikkeuksellisen 
korkeatasoisia. Joukossa oli runsaasti tutkimuk
sia paikallisesta ammattiyhdistystoiminnasta.

Raati päätyi pohdintojen jälkeen yksimieli
sesti Vuoden Työväentutkimuksen pääpalkintoon 
ja  kahteen kunniamainintaan. Valitut Vuoden 
Työväentutkimukset 2004 arvioivat ruohonjuuri
tason näkökulmasta työväen perinnettä, omaa 
mennyttä, nykypäivää ja  tulevaa ymmärtävästi, 
mutta ei vailla kriittisyyttä.

Vuoden Työväentutkimus 2004

Sadan vuoden mesta
Esa Langin tutkimus pohtii moniäänisesti 

muurarin työn historiaa ja  merkityksiä. Teos on 
otsikosta lähtien persoonallinen. Lainaus osaston 
muurarien ammattiosaston 50-vuotishistoriikista 
vuodelta 1955 kertoo peruslähtökohdan: Lahden 
kukoistus ” ...on  saavutettu älyllisen tiedon, am
mattitaidon sekä ruumiillisen kunnon yhteisillä 
ponnistuksilla. Muurarien osuus tässä rakennus
työssä on ollut merkittävä. Oikeutetulla ylpeydel
lä voimmekin näyttää kaupunkiamme. Me olem
me sen rakentaneet.”

Ammatti ja  ammattiylpeys kulkeutuivat usein 
suvussa, niin Langin suvussakin, ennen Esa Lan
gia ja  sen jälkeenkin suvussa on ollut monta muu
raria, rapparia ja  laattamiestä.

Teoksessa historian suuret tapahtumat suh

teutetaan ruohonjuuritasolle. Tutkimuskohteen 
tekeekin elämänmakuiseksi lukuisat tarinat ja  
"hurtti huumori mestoilta”, rakennustyömailta eri 
aikoina, samoin kuvaukset arkisesta työstä, 
kamppailuista ja  pienistä huveista. Tutkimus ker
too rakennustyömaiden ja  muurarina olemisen, 
elämisen koko kirjon. Kirjassa myös naisapurit 
saavat ansaittua huomiota, samoin työmenetelmi
en ja  työvälineiden muutokset. Esiin nousevat 
raittiusasia ja  työturvallisuus, työkomennukset ja  
työnhaku niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. 
Pula-ajat ja  ammattiyhdistysliikkeen sisäiset vai
keudet ja  voitot ovat luku sinänsä. Asiatiedot 
palkkojen, työaikojen, työsuojelun, työmaiden 
sosiaaliolojen, luottamusmiestoiminnan kehityk
sestä -  koko edunvalvonnan kokonaisuudesta -  
ovat kohdallaan.

Tutkimuksen lähteet ovat monipuolisia; ai
neistona ovat pöytäkirjat, arkistodokumentit, 
muistitieto ja  kirjallisuus. Teos on nautittavaa lu
ettavaa ja  kokonaisuutena kunnianhimoinen har- 
rastajatutkimuksen taidonnäyte.

Esa Lang: Sadan vuoden mesta. Kertomus Lahden 
muurarien ammattiosaston toiminnasta sekä tari
noita työmailta 1904-2004. Kuvitus ja taitto Kari 
Lang. Rakennusliiton osasto no 604. Lahden muu
rarit. 2004. 264 s.
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Vuoden Työväentutkimus 2004 Vuoden Työväentutkimus 2004
kunniamaininta kunniamaininta

Kylät piipun varjossa
Sunilan tarinat -perinteen keruuhanke alkoi 

muutama vuosi sitten ja  sai uutta puhtia tutkivan 
opintopiirin muodossa 2003. Kimmo Keskisen 
vetämä opintopiiri kokosi yhteen vanhoja sunila- 
laisia muistelemaan tehdasyhdyskunnan ihmisiä 
ja  elämää, kiijoittamaan omaa historiaansa. Suo
men teollistumisen historiassa Kotkan ja  Kymin 
seutu ovat poikkeuksellisia. Vuosina 1871-1876 
sinne rakennettiin yhdeksän sahaa. Sunila-teok- 
seen koottiin viidentoista kirjoittajan tekstit. Ker
tojina ovat Seija Freundlich, Ulla-Maria Haikka, 
Unto Hartonen, Marjatta Jungell, Maija Kontula 
(1902-1979), Aino Koponen, Eero Kärkkäinen, 
Esko Mäkelä, Veikko Ontermaa, Ulla Penttilä, 
Pirkko Puisto, Anja Riikonen, Lempi Helena 
Sointio, Lea Strand ja  37 vuotta Sunilaa kolunnut.

Sunilan tehdasyhdyskunnan elämä välittyy 
teoksessa 16-vuotiaan koulutytön päiväkirjamer
kinnöissä vuodelta 1919, lapsuusmuistoissa 
1930-luvulla ja  sodan aikana, tehdas- ja  palvelut
yön muistoissa, vapaa-ajanvietossa ja  ympäristön 
tilassa sataman tuntumassa 1970-luvulle saakka. 
Yksi Sunilaa jäsentänyt tekijä oli haju: ”Isä pääsi 
Sunilaan töihin ja  haisee. Äiti sanoi, se on leivän 
haju” (Anja Riikonen).

Tehdas tarjosi työn ja  asunnot, palveluja riitti 
moneen tarpeeseen. Paikkoja luonnehtivat nimet 
"Suruttomien saari”, "Rämpsänkylä”, "Ruotsin 
puoli”, "Siperia”, "Pappila” tai "Rauhala”, ka
donnutta aikaa kuvaa tehtaan pillin huuto, joka 
kuului tuttuun äänimaisemaanl960-luvulle asti. 
Muutosten tuulet kuihduttivat tehtaan toiminnan 
ja  hiljensivät yhdyskunnan vähä vähältä. Sunilan 
tehdasyhdyskunta ja  sen hajoaminen on vain yksi 
esimerkki rakennemuutosten vaikutuksista suo
malaisten elämäntapaan ja  perinteeseen. Teos il
mentää kirkkaasti ympäristön säilyttämisen mer
kityksiä paikallisyhteisölle. Sunilan tarinat -han
ke on ansiokas esimerkki toiminnasta mennei
syyden, oman perinteen ja  itseymmärryksen li
säämiseksi. Tällaisille hankkeille olisi kysyntää 
Suomessa laajemminkin.

Sunila. Kylät piipun varjossa. Pro Sunila ry. 2004. 
146 s.

Kipinöivää ammattiyhdistyshisto- 
riaa

Reijo Hämäläinen luo tutkimuksessaan moni
tasoisen kudelman paikallis- ja  työyhteisön kas
vusta muuttuvissa oloissa. Tässä sadan vuoden 
tarinassa ammattialan muutokset niveltyvät pai
kallisiin ja  valtakunnallisiin tapahtumiin sekä 
ammatilliseen ja  poliittiseen työväenliikkeeseen. 
Kirjasta välittyy vahva kuva kulloisenkin aika
kauden todellisuudesta, selviytymisestä ja  työstä. 
Lukija saa hyvän tuntuman konepajan monipuoli
seen ja  aikaan sidottuun tuotantoon -  Karhulassa 
on valettu niin koneita nousevaa sahateollisuutta 
varten, kranaatteja sodan alla ja  sotakorvauksia 
sodan jälkeen, jäänsärkijöiden potkureita kuin Si- 
belius-monumentin näköisosakin. Omista oi
keuksista on taisteltu ja  omanarvontunto on säily
tetty olosuhteiden paineessa ja  sukupolvien vaih
tuessa.

Osaston historian kuvaamisen ohella tekijä 
puolustaa myös ammattiyhdistysliikettä osana 
demokraattista yhteiskuntaa. Hän tarkastelee tut
kimuskohdettaan -  Karhulan metallityömiesten 
ammattijärjestöä -  osana historiallista kehitys
kulkua ihmisiä kuunnellen. Teos antaa tosiasioi
den ja  tapahtumien puhua puolestaan.

Kirjassa on vahva tutkimuksellinen ote, läh
de- ja  arkistoviitteet sekä muut tekniset yksityis
kohdat on tehty huolellisesti. Kieli on asiallista ja  
poikkeuksellisen värikästä. Haastattelut, muistel
mat ja  kaunokiijalliset viitteet esimerkiksi Väinö 
Riikkilän romaaneista tuovat tutkimukseen tason, 
joka pitää lukijan otteessaan loppuun asti. Reijo 
Hämäläisen teos on osoitus siitä, että ammattiyh- 
distyshistoriaa voi kirjoittaa mukaansatempaa
vasti tinkimättä asiatiedoista ja  viimeistellystä 
tyylistä.

Reijo Hämäläinen: Karhulan kipinäsinko. Sata 
vuotta metallityöväen ammattiyhdistystoimintaa 
Karhulassa. Karhulan metallityöväen ammatti
osasto no 13. 2003. 262 s.
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Kunniapalkinto tutkija 
Orvo Bogdanojfille. Pal
kinnon jakavat kirjaston
hoitaja Raija Kangas ja  
professori Hannu Soik
kanen. Kuva Alpo Väke
vä, Työväenperinne ry.

Kunniapalkinto 2005 Orvo Bog- 
danoffille

Työväenperinne ry. on Paras Työväentutki
mus -palkintoraadin esityksestä päättänyt perin
teisen vuosittaisen palkitsemisen ohessa myöntää 
kirvesmiehenä toimineelle Orvo Bogdanoffille 
(s. 1937 Viipurissa) kunniapalkinnon tämän laa
jan kuvallisen viestinnän, erityisesti postikortti- 
kulttuurin piirissä tutkijana suoritetun elämän
työn perusteella, joka työ edelleenkin jatkuu. 
Kunniapalkinto myönnetään nyt ensimmäisen 
kerran.

Palkinto myönnetään vain poikkeuksellisen 
ansioituneelle tutkijalle. Postikorttitutkija Orvo 
Bogdanoff on harrastustoiminnasta 1970-luvulla 
käynnistyneen tutkijanuransa aikana julkaissut 
lähes 400 artikkelia ja  lehtikirjoitusta mitä erilai
simmissa koti- ja  myös ulkomaisissa lehdissä ja  
ammattijulkaisuissa. Hän on julkaissut 10 tutki
musta ja  12 postikorttien ja  valokuvien historiaa 
käsittelevää kirjaa. Kuvitustöitä Bogdanoff on 
tehnyt 23 lehdelle. Postikorttikulttuurin harrasta
ja t ja  -tu tk ijat tuntevat Bogdanoffin kuitenkin 
parhaiten hänen laajasta näyttelytoiminnastaan: 
vuosina 1972-2004 hän on ollut mukana 163 
näyttelyssä. Painettuja näyttelyluetteloita, joista 
useat ovat suomen ohella myös jollakin muulla

kielellä tekstitettyjä, on ilmestynyt kaikkiaan 24 
kappaletta.

Orvo Bogranoffin tutkijatoiminnassa posti
kortit ja  valokuvat ovat olleet koko ajan keskei
simpänä tutkimuskohteena. Tämän ohessa hän 
on tutkinut myös mm. postileimoja ja  leimojen 
keräilijöitä ja  postikorttitaiteilijoita. Bogdanoffin 
tutkimus- ja  julkaisutoiminnan keskeisimpään ai
hepiiriin on kuulunut erityisesti työväenliike, rau
hanliike, joulu ja  muut vuotuistapahtumat. Hän 
on tutkinut myös korttien kautta kansallisen iden
titeetin muotoutumista mm. Maamme-laulun ke
hityksen kautta. Bogdanoffin näkökulmassa 
"alistettujen historia” on ollut keskiössä. Tutkija
na hän on ollut avoimesti kantaa ottava, mutta sa
malla uusia näkökulmia avaava.

Harrastajatutkijana aloittanut Orvo Bog
danoff on jo  vuosikymmeniä ollut suomalaisessa 
postikorttitutkimuksessa tienraivaajan osassa ja  
tärkeäksi koettu ammattilainen, jonka palveluk
sia niin poliittinen ja  ammatillinen työväenliike 
kuin mitä erilaisimmat instituutiot SAK:sta kir
jastolaitokseen ja  valtioneuvoston kustannustoi
mintaan ovat käyttäneet. Ilman Orvo Bogdanof
fin laaja-alaista ja  moniulotteista tutkijantyötä -  
joka edelleen jatkuu -  käsityksemme kuvallises, 
erityisesti postikortillisesta menneisyydestämme 
olisi merkittävästi nykyistä köyhempi.
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Suomen sotasurmat 
1914-22 -tutkimus
projekti -  sisällissodan 
synnyttämän trauman 
purkaja
Suom en sotasurm at 1914-22 -projekti oli valtio
neuvoston kanslian yhteydessä vuosina 1998— 
2003 toim inut tutkim ushanke. Sen tehtävänä oli 
tu tk ia ensim m äisessä m aailm ansodassa, vuoden 
1918 sodassa ja  heim osodissa surm ansa saaneita 
suom alaisia ja  vastaavissa sotaoloissa Suom essa 
m enehtyneitä ulkom aalaisia. Tarkoituksena oli 
m yös lopullisesti purkaa erityisesti vuoden 1918 
sodan synnyttäm ä kansallinen trauma.

A loitteen sotasurm aprojektin  perustam iseksi 
teki pääm inisteri Paavo Lipponen. V altioneuvos
ton kanslian asettam aa joh toryhm ää joh ti akate
m iaprofessori H eikki Y likangas ja  johtoryhm än 
m uina jäsen inä  to im ivat professorit L ars B jöm e 
Turun yliopistosta, Sune Jungar Äbo A kadem ista, 
Jukka K ekkonen H elsingin y liopistosta ja  Ohto 
M anninen M aanpuolustuskorkeakoulusta; em eri
tusprofessorit Jaakko Paavolainen ja  E lina Haa- 
vio-M annila; tohtorit M aria Lähteenm äki ja  U lla
M aija Peltonen sekä hallitusneuvos A uni-M arja 
V ilavaara. V altioneuvoston kanslian alaisuudessa 
toim inutta projektin  to im istoa luotsasi projektin 
joh tajana dosentti Lars W esterlund. H enkilökun
taan kuului kym m enkunta tu tk ijaa ja  tu tk im us
apulaista, ja  lisäksi oli projektin palveluksessa ti
lapäisesti useita harjoittelijoita, siviilipalvelus- 
m iehiä ja  m uita työntekijöitä.

Valtio rahoitti sotasurm aprojektin  toim intaa 
7,5 m iljoonalla m arkalla. L isäksi projekti hankki 
yhteensä noin 0,7 m iljoonaa m arkkaa yksityisistä 
lähteistä m enojensa kattam iseen.

Sotasurm aprojektin laatim aan nim itiedostoon 
koottiin  noin 39950 sotaoloissa surm ansa saa
neen henkilön tiedot. N im itiedostosta puuttuu 
kuitenkin arviolta m uutam ia satoja surm ansa saa
neita, jo iden  henkilötietoja ei projektin toim inta- 
aikana ehditty  tallentaa. Vuoden 1918 sodassa 
m enehtyi arviolta 38400-38  800 suom alaista ja  
ulkom aalaista. V uosina 1914-17 surm ansa saa
neita on nim itiedostossa 1 350, jo is ta  suurim m an 
ryhm än m uodostavat Venäjän rintam ilta Suo
meen hoidettaviksi haavoittuneena tuodut soti
laat. H eim osodissa ja  m uissa selkkauksissa vuo

sina 1919-22 m enehtyneitä n im itiedostosta löy
tyy 1257.

K ansallisarkisto  y lläpitää sotasurm aprojektin  
nim itiedostoa, jo s ta  kansalaiset voivat e tsiä sur
m ansa saaneiden henkilötietoja internetin väli
tyksellä (w ww .narc.fi + Suom en sotasurm at 
1914-22). M yös sotasurm aprojektin  kokoam a 
laajahko arkisto on yleisön käytettävissä K ansal
lisarkistossa.

Selvittäm ällä vuosien 1914-22 aikana useissa 
eri sotatapahtum issa syntyneet henkilötappiot so- 
tasurm aprojekti loi välttäm ättöm än tietopohjan 
varsinkin vuoden 1918 sodan aiheuttam an kan
sallisen traum an purkam iseksi. Projektin  toim in
nan tuloksena syntyi ensim m äistä kertaa koko
naiskuva punaisten ja  venäläisten kärsim istä hen- 
kilö tappioista ja  kuolintapojen jakaum asta. Sota
surm aprojektin perustam inen ja  to im inta sekä 
projektin  kansalaisilta  saam a laaja tuki auttoivat 
vapautum aan lopullisesti aihepiirin  ym pärille 
vuosikym m enten saatossa kasautuneista patou tu
mista. V uoden 1918 sodan tapahtum ia on projek
tin aloittam isen jä lkeen  voitu yleisesti lähestyä 
tavanom aisena h istoriallisena tutkim uskohteena 
tarvitsem atta turvautua erityiseen varovaisuuteen 
tai arkistojen panttaam iseen ja  kätkem iseen. Val
tioneuvoston kanslian arvovallan turvin sotasur- 
m aprojekti sai käyttöönsä runsaasti uusia asiakir
ja tie to ja  ja  virka-apua viranom aisilta sekä hankki 
yleistä luotettavuutta, m ikä ratkaisevasti m uutti 
tutkim usaiheen ym pärillä aikaisem m in vallinnut
ta ilm apiiriä. Tällä tavalla m enneisyyden arkoja 
ja  vaikeita tapahtum ia voitiin projektin  puitteissa 
tutkia perinpohjaisesti ja  rakentavasti, vailla eri
puraa ja  repiviä riitoja, kansalaissovun hengessä.

Projekti ja  sen yksittäiset tutkijat ovat ju lka is
seet seuraavat tutkim ukset: - Sotaoloissa vuosina 
1914-22 surm ansa saaneet. T ilastoraportti. Toim. 
Lars W esterlund (2004) - K enttäoikeudet. V älit
töm ät rankaisuto im et Suom en sisällissodassa 
1918. Tekijä M arko Tikka (2004) - Venäläissur- 
m at Suom essa vuosina 1914-22. N iteet 1, 2.1 ja  
2.2. Toim. Lars W esterlund (2004) - Suom alaiset 
ensim m äisessä m aailm ansodassa. Toim. Lars 
W esterlund (2004) - Norden och krigen i F inland 
och B altikum  ären 1918-19. Red. Lars W ester
lund (2004) - M aailm anvallankum ouksen liepeil
lä. Vuoden 1918 sotauhrit vertailevasta näkökul
masta. Tekijä R isto M arjom aa (2004) - H innalla 
hengen ja  veren. Suom alaisten vapaaehtoisten so
tasurm at V irossa vuonna 1919. Tekijä Iiris H eino 
(2000) - H eim oaatteen nuoret uhrit. Suom alaisten 
sotilasretkikuntien henkilötappiot Itä-K arjalassa 
ja  Petsam ossa 1918-22. Tekijä A apo R oselius

- 92 -

http://www.narc.fi


TYÖVÄENTUTKIMUS 2005

(2002) Näiden teosten lisäksi ilmestyvät vielä tut
kimukset vuoden 1918 sodan rintamatappioista, 
vankileirikuolleisuudesta ja  teloittajista sekä tut
kimus Suomen ruotsinkielisten henkilötappioista 
vuosien 1914-22 sodissa.

Lars Westerlund

Punaisten muistomerkit - 
projekti
Vuoden 1918 kansalaissodassa ja  sen jälkiselvit
telyissä sai surmansa yli 27 000 punaista. Heistä 
lähes 20 000 teloitettiin tai sai surmansa vankilei
reillä. Kaikkien punaisten hautapaikkoja ei tie
detty. Osa ruumiista oli jäänyt tuntemattomille 
teloituspaikoille, joista omaiset saivat tietoja vain 
epävirallisia kanavia myöten. Jotkut oli haudattu 
hautausmaalle vailla papin siunausta, toiset nii
den ulkopuolelle. Alussa haudoille ei saanut ko
koontua, viedä kukkia tai pystyttää hautakiviä.

Suuri osa punaisten virallisista muistomer
keistä on pystytetty vasta 1940-luvulla tai sen jä l
keen. Vuosi 1946 näyttää olleen muistomerkkien 
pystyttämisen tuotteliain vuosi. Jatkosodan myö
tä ilmapiiri ja  julkinen mielipide punaisten hauto
ja  kohtaan alkoi paikoitellen muuttua. Aiemmin 
hautausmaiden aitojen takana olleita joukkohau
toja alettiin liittää "siunattuun maahan”. Muualle

haudattujen vainajien jäännöksiä oli siirretty hau
tausmaille menneinäkin vuosikymmeninä, mutta 
nyt siirrot vilkastuivat. Useita suurempia ja  pie
nempiä yhteishautoja ja  yksittäisiä hautoja jäi 
vielä metsien ja  peltojen kätköihin.

Punaisten muistomerkit -projekti on Työväen 
keskusmuseon toteuttama ja  Kansan Sivistysra
haston taloudellisesti tukema tutkimushanke, 
jonka tarkoituksena on kartoittaa vuoden 1918 
punaisten muistomerkkejä sekä hauta- ja  teloitus- 
paikkoja. Erityisen tärkeää on dokumentoida kaa
voihin ja  maarekistereihin merkitsemättömät 
haudat, jotta ne saataisiin suojattua rakennus- tai 
muilta maankäyttötoimilta. Näiden hautojen kar
toittamisen kiireellisyydestä kertoo se valitettava 
tosiseikka, että monet niistä ovat unohtumassa, 
osa lienee jo  unohtunut.

Intemet-sivuston tietopankki palvelee niin 
yksityisiä henkilöitä, tutkijoita, julkisyhteisöjä 
kuin muita asiasta kiinnostuneita. Punaisten hau
dat ja  muistomerkit esitellään siinä valokuvineen 
ja  kontekstitietoineen. Tähän mennessä tieto
pankkiin on kertynyt lähes 260 muistomerkkiä ja/ 
tai joukkohautaa. Suuri osa niistä sijaitsee nyky
ään hautausmailla, mutta myös kirkkomaiden ul
kopuolelta löytyy useita kymmeniä hautoja ja  en
tisille teloitus- ja  hautapaikoille pystytettyjä 
muistokiviä.

Punaisten muistomerkki -tietokanta löytyy 
Työväen keskusmuseon www-sivujen keskusre
kisteri-osiosta: http://www.tkm.fi

Jokioisten Lamminkyläs- 
sä sijaitseva hautamuis
tomerkki löytyy myös 
Punaisten muistomerkit 
-tietokannasta. Kuva 
Tuuli Kataja, Työväen 
keskusmuseo.
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Kalevi Sorsa -bibliografia
Kalevi Sorsa (1930-2004) oli nelinkertainen pää
ministeri, SDP:n puheenjohtaja, Suomen Pankin 
johtaja ja  kirjailija. Hänen kirjallinen tuotantonsa 
on laaja ja  monipuolinen. Kokonaan Työväen Ar
kistolle luovutetussa Kalevi Sorsan henkilöarkis- 
tossa on tuhansia Sorsan kirjoittamia puheita, ar
tikkeleita, esseitä ja  muita kirjoituksia.

Sorsan mittavaa tuotantoa ollaan parhaillaan 
luetteloimassa Kalevi Sorsa -bibliografiaksi. Työ 
tehdään Työväenliikkeen kirjastossa projektira
hoituksen turvin. Bibliografian kautta Kalevi Sor
san tuotanto saadaan helposti tutkijoiden, opiske
lijoiden ja  muiden kiinnostuneiden käytettäväksi. 
Bibliografian tekeminen on aloitettu tammikuus
sa 2004. Tällä hetkellä luettelointityötä tekee FM, 
kirjastonhoitaja Esa Hämäläinen, joka jatkaa kir
jastonhoitaja Harri Ahosen työtä. Bibliogra- 
fiaprojektia johtaneen FT, tutkija Marjaliisa Hen
tilän työtä Sorsan henkilöarkiston järjestämisessä 
jatkaa FM, tutkija Teija Norvanto. Bibliografia- 
työtä ohjaa Kalevi Sorsa -bibliografiatoimikunta, 
johon kuuluu jäseniä Helsingin yliopiston kirjas
tosta, Eduskunnan kirjastosta, Helsingin yliopis
ton valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastosta ja  
Työväenliikkeen kirjastosta.

Kalevi Sorsa -bibliografia on osa Artoa. Arto 
(http://arto.linneanet.fi/') on uusien kotimaisten 
artikkelien viitetietokanta. Se on yksi Linnea-yh- 
teistietokannoista, joiden käyttö edellyttää sopi
musta Helsingin yliopiston kirjaston kanssa. Ar
toa voi kuitenkin käyttää maksutta yliopisto-, am
mattikorkeakoulu- ja  yleisissä kirjastoissa. Yhte
yden voi avata myös tilapäisesti (tunniksi) teksti
viestillä; maksu tulee puhelinlaskuun.

Kalevi Sorsa -bibliografiaan kuuluva aineisto 
voidaan hakea erikseen Artosta tuottajatunnuk- 
sella Sorsa. Tämän jälkeen hakua voidaan muo

kata historia-painikkeen takaa avautuvassa näky
mässä. Aineisto sisällönkuvaillaan Yleisen suo
malaisen asiasanaston (YSA) termein. Onnistu
neiden hakujen tekemiseksi asiasanojen oikean 
muodon voi tarkistaa verkko-YSAsta eli VESAs
ta (http://vesa.lib.helsinki.fi/vsa/index.htmfi.

Kalevi Sorsa -bibliografia-aineisto on jaettu 
viiteen luokkaan, joita myös voi käyttää apuna 
tiedonhaussa. Luokat on merkitty luettelointitie
tueeseen sekä lyhenteinä että avatussa muodos
sa.

Kalevi Sorsa -bibliografian luokat:
Lyhenne Luokan sisältö
SBL: 1 Monografiat
SBL:2 Artikkelit
SBL:3 Puheet
SBL:4 Haastattelut
SBL:5 Sorsaa käsittelevä aineisto

Kolme ensimmäistä luokkaa viittaavat Sor
san omiin kirjoituksiin, muiden hänestä kirjoitta
mat kirjoitukset kuuluvat luokkiin 4 ja  5: Haas
tattelut ja  Sorsaa käsittelevä aineisto.

Tavallisesta Arto-aineistosta poiketen Kalevi 
Sorsa -bibliografia-aineistoon on merkitty myös 
sijaintitiedot, kuitenkin vain siinä tapauksessa, 
että kyseisen aineiston säilytyspaikka on Työvä
en Arkisto. Tällöin luettelointitietueessa lukee 
tieto käytettävyydestä Työväen Arkistossa ja  sen 
kansion numero, jossa kyseinen kirjoitus sijait
see, esimerkiksi "Käytettävissä Työväen Arkis
tossa (TA 1973:13)”. Arkiston kansioissa on pää
asiassa puheita, artikkeleita ja  haastatteluja käsi
kirjoituksina, mutta myös lehtileikkeitä, etenkin 
Sorsaa koskevaa uutisointia. Aineistoa voi lukea 
Työväen Arkiston tutkijasalissa, mutta sitä ei lai
nata. Lainattavaa aineistoa, kuten Sorsan kirjoit
tamia kirjoja, voi tiedustella esimerkiksi Työvä
enliikkeen kirjastosta.

Kalevi Sorsa -bibliografiaan luetteloitava ai
neisto on Kalevi Sorsan henkilöarkiston julkista 
aineistoa. Se on tutkijoiden käytössä välittömäs
ti. Kokonaisuudessaan Kalevi Sorsan henkilöar- 
kisto aukeaa tutkijoiden käyttöön vuonna 2019.

Kalevi Sorsa -bibliografia tullaan julkista
maan loppuvuodesta 2005, jolloin Kalevi Sorsan 
syntymästä tulee kuluneeksi 75 vuotta. Kalevi 
Sorsa saa tällöin oman sivunsa Helsingin yliopis
ton kirjaston Kansalliset merkkihenkilöt -sivus- 
tolle.

Esa Hämäläinen
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KSR 50 vuotta
Kansan Sivistysrahaston perustamisen juuret 
ulottuvat ainakin hentoina säikeinä vuonna 1947 
pidettyyn Työväen Akatemian toveriliiton koko
ukseen. Silloin jonkin muotoisen rahaston tarvetta 
koskeneen ajatuksen esitti Liikeliiton puheenjoh
taja Janne Hakulinen.

Asiaa kosketeltiin toveriliiton seuraavissakin 
kokouksissa. Samaa aihetta tiedetään pohditun 
myös Työväen Sivistysliiton päättävissä elimissä 
sekä Kustannus Oy Tammen johdossa. Joitakin 
käytännön esimerkkejä oli olemassa myös työvä
enliikkeen parissa. Työväen Opintorahasto perus
tettiin vuonna 1937. Viisi vuotta myöhemmin 
aloitti puolestaan Työväen Kukkasrahasto.

Synteesi syntyy
Sotienjälkeisessä järjestökamppailun kiihke

ässä tuoksinassa moni kaipasi periaatteellisempia 
pohdintoja. R.H. Oittisen aloitteesta perustettiin 
joulukuussa 1953 Synteesi ry. Se oli sosialidemo
kraattinen yhdistys, joka ei osallistunut varsinai
seen puoluetoimintaan, vaan selvitteli “tutkimus
ten, esitelmien, keskustelujen ja  julkaisujen avul
la työväenliikkeen ohjelmallisia ja  periaatteellis- 
käytännöllisiä kysymyksiä” .

Synteesin parissa syntyi monia lennokkaita 
ajatuksia vilkkaan keskustelun virittämänä. Janne 
Hakulinen lausui KSR:n perustamiseen suoraan 
johtaneet syntysanat Synteesin johtokunnan ko
kouksessa tammikuun 13. päivänä 1954. Hän esit
ti ryhdyttäväksi toimiin työväenliikkeen oman 
kulttuurirahaston perustamiseksi. Hän esitteli ai
hetta laajemmin viikkoa myöhemmin pidetyssä 
keskustelutilaisuudessa.

Hakulisen mukaan “meiltä on puuttunut varo
ja, joilla määrätietoisesti pyrkisimme tukemaan 
tieteellistä tutkimustyötä, tieteellisen kirjallisuu
den julkaisemista, työläiskirjailijoiden toiminnan 
tukemista, elintä, joka voimaperäisesti voisi tukea 
myöskin sanomalehtimiestemme koulutusta, ra
hastoa, joka pyrkisi tukemaan sellaisia taiteilijoi
ta, jotka pyrkivät kuvaamaan työväenliikkeen ja  
työmiehen elämää. M eillä ei ole myöskään rahas
toa, joka tukisi työväen näytelmätaidetta puhu
mattakaan musiikista”. Hän kiteytti: “Me tarvit
semme työväen kulttuurirahaston.”

Hakulinen hahmotteli alustuspuheenvuoros
saan myös varojen kokoamisen periaatteita. Ra
hastoa tuli lisäksi hoitaa liikemiesmäisesti, ja  si
joitusten oli oltava varmoja. Varojen jakotilaisuus

tuli myös hoitaa juhlallisesti kuten muissakin ra
hastoissa.

Toimikunta työhön
Valmistelevaan toimikuntaan pyydettiin pää

johtaja Reino Oittinen, tri Uuno Takki, pääjohtaja 
Jalmari Laakso, tarkastaja Emil Skog, SAK:n pu
heenjohtaja Aku Sumu, kouluneuvos Arvi Hauta
mäki TSL:stä, TUL:n puheenjohtaja Väinö Leski
nen, Sos.dem. naisliiton puheenjohtaja Tyyne 
Leivo-Larsson ja  Tammen toimitusjohtaja Unta
mo Utrio. Kaikki suostuivat mukaan tehtävään. 
Puheenjohtajaksi nimettiin Janne Hakulinen. 
Ryhmä oli verraten arvovaltainen: Leivo-Larsson, 
Leskinen, Skog ja  Sumu olivat hallituksen minis
tereitä, Oittinen, Laakso ja  Takki pääjohtajia. 
Skog oli lisäksi SDP:n puheenjohtaja ja  Leskinen 
puoluesihteeri.

Valittu toimikunta ryhtyi työhönsä. “Työväen 
kulttuurirahaston” perustajiksi päätettiin pyytää 
useita työväenliikkeen keskeisiä järjestöjä. Sään
töjä laatimaan valittiin kolmen miehen toimikun
ta: Hakulinen, Oittinen ja  Utrio.

Valmistelevan toimikunnan mukaan rahaston 
perustamisessa oli edettävä kahdessa vaiheessa. 
Ensin oli perustettava kannatusyhdistys ja  vasta 
sen jälkeen itse rahasto, kun alkupääoma oli var
mistunut.

Kansan Sivistysrahaston kannatusyhdistyk
sen perustava kokous pidettiin lokakuun ensim
mäisenä päivänä 1954 KK: n hallintoneuvoston 
kokoushuoneessa. Paikalla olivat edustajat 12 pe
rustajaksi kutsutusta jäijestöstä tai yrityksestä.

Kulutusosuuskuntien Keskusliittoa edusti 
johtaja Sulo Suortti, Kustannusosakeyhtiö Tam
mea toimitusjohtaja Untamo Utrio, Osuustukku- 
kauppaa toimitusjohtaja Eero Salovaara, 
Sos.dem. naisliittoa toimittaja Aino Malkamäki, 
Sos.dem. sanomalehtimiesliittoa Suomen Sosiali
demokraatin toimituspäällikkö Sulo Manninen, 
Työväen Urheiluliittoa järjestösihteeri Olavi Hur- 
ri, Työväen Akatemian Toveriliittoa toimitusjoh
taja Janne Hakulinen, Työväen Arkistoa maisteri 
Helvi Raatikainen, Työväen Kustannusliikkeiden 
liittoa ilmoituspäällikkö Arvo Valkama, Työväen 
musiikkiliittoa toiminnanjohtaja Toivo Hilden 
sekä Työväen Sivistysliittoa kouluneuvos Arvi 
Hautamäki ja  pääjohtaja Reino Oittinen.

Hakulinen selosti tilaisuudessa verraten laa
jalti rahaston perustamisen tarvetta ja  käytännön 
toiminnan muotoja. Tarkoituksena oli nyt muo
dostaa kannatusyhdistys, “jonka tehtävänä on ra
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Kulttuurimäärärahojen jakoperusteis
ta olivat neuvottelemassa Opetusmi
nisteriössä, esittelijä Päivi Salosen 
vieraana Kotiseutuliiton pääsihteeri 
Markku Tanner, Museoviraston edus
taja ja  Työväenperinteestä puheenjoh
taja Tero Tuomisto sekä kirjastonjoh
taja Kirsti Lumiala. Kuva Kirsti Lumi- 
ala Työväenperinne ry.

hojen kerääminen ja  Säätiön tukeminen”. Myö
hemmin perustettavan säätiön tehtävänä oli puo
lestaan “varojen kartuttaminen ja  apurahojen ja 
kaminen” .

Kaikkien valmistelujen jälkeen päästiin vii
mein perustamaan Kansan Sivistysrahaston säätiö 
joulukuun 12. päivänä 1955. Tilaisuus oli hyvin 
juhlava ja  se pidettiin KK:n hallintoneuvoston ko
koushuoneessa. Kolmentoista eri kansalaisjärjes
tön edustajat allekirjoittivat säädekirjan.

Perustajatahot olivat seuraavat (viralliset ni
menkirjoittajat suluissa): Työväen Sivistysliitto 
(Yrjö Kallinen, Arvi Hautamäki), Suomen am
mattiyhdistysten keskusliitto (Eero Antikainen, 
Vilho Harinen), Työväen Urheiluliitto (Penna Ter
vo, Pekka Martin), Sosialidemokraattinen naisliit
to (Terttu Sainio, Aino Karvinen), Työväen kus
tannusliikkeiden liitto (Visa Kivi, Väinö Aronen), 
Kulutusosuuskuntien Keskusliitto (Jalmari Laak
so, Sulo Suortti), Osuustukkukauppa (Uuno Tak
ki, Toivo Rinne), Kustannusosakeyhtiö Tammi 
(Untamo Utrio, Sulo Suortti), Työväen näyttämöi
den liitto (R.H. Oittinen, Paavo Salomaa), Suo
men työväen musiikkiliitto (Oiva Hilden, O. Sö
derlund), Suomen sosialidemokraattinen sanoma- 
lehtimiesliitto (Atte Pohjanmaa, Pentti Salmelin), 
Työväen Arkiston säätiö (R.H. Oittinen, Aarne 
Paananen) ja  Työväenyhteisöjen keskus (Janne 
Hakulinen, Onni Turtiainen).

Näillä kahdella perustavalla kokouksella 
käynnistyi suomalaisen työväenliikkeen merkittä
vän rahaston käytännön toiminta. KSR on antanut 
puolen vuosisadan ajan hedelmällisen ja  henki
sesti laaja-alaisen panoksensa niin tieteen, tutki
muksen, luovan taiteen kuin käytännön järjestö
toiminnankin kehittämiseen.

Juhlavuoden 2005 apurahajuhla pidettiin huh

tikuun 28. päivänä HTY:n talolla. Apurahoja jaet
tiin kaikkiaan yli 200 000 euron arvosta. Tavan
omaisten apurahojen lisäksi KSR:n Irene ja  Kale
vi Sorsan rahasto antoi runoilija, kääntäjä Caj 
Westerbergille 3000 euron tunnustuspalkinnon. 
Lisäksi aivan uuden työelämän kehittämispalkin- 
non sai dosentti Tuomo Alasoini. Palkinto oli 
suuruudeltaan 8000 euroa.

Tero Tuomisto
Teksti pohjautuu kirjoittajan laajempaan, julkai
semattomaan tutkielmaan KSR:n perustamisesta 
ja  alkuvaiheista.

Opetusministeriöltä tukea 
työväenkulttuurin tallenta
miseen ja tutkimiseen
Opetusministeriö on jo  vuosia myöntänyt valtion
avustusta suomalaisen kulttuuriperinteen, erityi
sesti maaseutu- ja  työväenkulttuurin tallentami
seen ja  tutkimiseen. Alun perin vain työväenkult- 
tuuriin kohdistuneet avustukset kattavat nykyään 
entistä laajemman kirjon. Samalla käsitys työvä- 
enkulttuurista on kenties hämärtynyt. Tästä syys
tä työväenjärjestötkään eivät aina ole osanneet 
hakea avustuksia.

Työväenkulttuuri on käsitteenä laaja ja  moni
tahoinen. Sen sisältöä on määritelty 1980-luvulla 
toimineiden työväenperinnetyöryhmien (I-III) 
mietinnöissä (1981), muistioissa (1984 ja  1987) 
ja  niiden tilaamissa selvityksissä, jotka julkaisi 
Työväenperinne - Arbetartradition ry sekä Pelto
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nen Ulla-Maija: Työväen muistitieto ja  perinne, 
Helsinki 1985. Alan käsitteistön selvittämistä ja t
koi 1994 Työväen keskusmuseoyhdistyksen aset
tama Työväenkulttuurityöryhmä, jonka muistio 
julkaistiin samana vuonna.

Työväenkulttuurin piiriin kuuluu työväestön 
elämää eri tavoin sivuavat asiat. Työväestön ta
loudellinen ja  sosiaalinen asema, elämäntapa, pe
rinteet, arvot ja  aatteet ovat osa omaleimaista työ- 
väenkulttuuria, joka on enemmän tai vähemmän 
poikennut yhtenäiskulttuurista. Työn, työelämän, 
vapaa-ajan, sanalla sanoen arjen vastapainona 
työväenkulttuuriin kuuluu työväenliike monine 
haaroineen ja  järjestöineen. Työväenperinne -ter
miä on käytetty työväenkulttuurin rinnakkaiskä- 
sitteenä, mutta siinä korostuu ajallinen jatkuvuus 
ja  työväenkulttuurin vaaliminen. Työväenkult- 
tuurilla on suppeammassa mielessä tarkoitettu 
myös työväenjärjestöjen kulttuuria.

Työväenkulttuurin kattaa niin monenlaisia 
elämänilmiöitä, että hyvin erilaiset hankkeet voi
vat saada tukea opetusministeriön määrärahoista. 
Avustettavia kohteita ovat mm. perinnekirjat ja  
historiikit (toimitus-, julkaisu- ja  painatuskustan
nukset), perinneaineistojen (haastattelut, valoku
vat) keruu ja  tallentaminen, arkistojen jäljestäm i
nen sekä näyttelyiden ja  julkaisujen tukeminen. 
Jaettavat avustukset ovat pienehköjä, eikä esi
merkiksi historiikkien kirjoittamista voi yleensä 
toteuttaa pelkästään niihin tukeutuen. Rahoitusta 
on saatava muualtakin.

Työväenliikkeen järjestöjen ja  yhdistysten 
sekä ruohonjuuritason kansalaisjärjestöjen kan
nattaa kuitenkin olla aktiivisia avustusten haussa. 
Hakuaika päättyy 31.10. vuosittain ja  hakuloma
ke löytyy opetusministeriön kotisivulta . Hake
mukset pitää laatia huolella ja  perustellusti. Ha
kemuksesta tulee käydä ilmi hankkeen luonne, 
toteuttamisaikataulu, varojen yksilöity käyttötar
koitus ja  rahoitussuunnitelma. Hanketta organi
soivan järjestön kannattaa esitellä itsensä hake
muksen liitteissä. Tarkemmat ohjeet julkaistaan 
Työväenperinne - Arbetartradition ry:n kotisivuil
la syksyllä 2005.

Avustettavien hankkeiden - samoin kuin il
man avustuksia syntyneiden työväenkulttuuripro- 
jektien tuotokset, julkaisut ja  koottu aineisto, on 
syytä toimittaa työväenperinnettä tallentavien ar
kistojen ja/tai Työväenliikkeen kirjaston suojiin. 
Näin arvokkaan työn tulokset saavat laajemman 
yleisön ja  säilyvät tutkijoille ja  jälkipolvillekin.

Valtionavustukset suoma
laisen kulttuuriperinteen, 
erityisesti maaseutu- ja 
työväenkulttuurin tallenta
miseen ja tutkimiseen

Avustuksen käyttötarkoitus ja ha
kuohjeet

Ensisijaisesti maaseutu- ja  työväenkulttuurin 
tallentamiseen ja  tutkimiseen myönnettävät avus
tukset on tarkoitettu kansalaisjärjestöille ja  -yh
teisöille, joiden tulee olla oikeustoimikelpoisia. 
Maaseutu- ja  työväenkulttuurin lisäksi avustuk
sia voidaan myöntää myös muihin paikallisen 
kulttuuriperinteen tallentamiseen liittyviin hank
keisiin. Avustuksia ei kuitenkaan myönnetä kun
nille, museoille eikä apurahoina yksityishenki
löille. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hankkeen 
luonne, toteuttamisaikataulu, varojen yksilöity 
käyttötarkoitus, rahoitussuunnitelma ja  hakemus- 
tyyppi: KUPO/kulttuuriperinne.

Avustettavia kohteita ovat mm. perinnekirjat 
ja  historiikit (ensisijaisesti toimitus-, julkaisu- ja  
painatuskustannukset), perinneaineistojen (haas
tattelut, valokuvat) keruu ja  tallentaminen, arkis
tojen jäljestäm inen sekä näyttelyiden ja  julkaisu
jen tukeminen. Määrärahasta ei myönnetä toimin
ta-avustuksia eikä avustuksia laitehankintoihin. 
Museoille harkinnanvaraisia avustuksia myöntää 
Museovirasto (lisätiedot Museovirasto/museotoi
men kehittäminen, puh. (09) 40501).

Kulttuuriperinteen tallentamiseen tarkoitetun 
määrärahan suuruus vuonna 2003 oli 99 000 eu
roa ja  myönnettyjen avustusten keskimääräinen 
suuruus vaihtelee 1 000 ja  3 000 euron välillä.

Hakemus laaditaan opetusministeriön hake
muslomakkeelle n:o 1. Hakuaika päättyy 31.10. 
(postileiman päiväys riittää).

Hakemukset toimitetaan osoitteella:
Opetusministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätietoja: kulttuurisihteeri Päivi Salonen, puh. 
(09) 1607 7431, etunimi.sukunimi@minedu.fi
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Työväen keskusmuseon 
uusi perusnäyttely 'Suomi, 
sisu ja sosiaaliturva'

Ihmisen elämä syntymästä kuolemaan on täynnä 
vaaroja ja  kommelluksia. Sairaudet ja  tapaturmat 
sekä muutokset perhe- ja  työelämän kuvioissa 
tuovat mukanaan toimeentulo-ongelmia ja  vaike
uksia elämänhallinnassa. Jokainen tarvitsee jos
sakin elämänsä vaiheessa toisten ihmisten ja  yh
teiskunnan tukea jaksaakseen.

Työväen keskusmuseon uusi perusnäyttely 
kertoo niistä sosiaalisen turvan muodoista, jotka 
ovat auttaneet meitä suomalaisia erilaisissa elä
mänvaiheissamme nykyaikaisen kansalaisyhteis
kunnan alkuajoista 1800-luvun puolelta tähän 
päivään saakka. Näyttely tuo samalla laaja-alai- 
sesti esille myös koko suomalaisen yhteiskunnan 
rakenteellisen muuttumisen: muutokset elinta
sossa ja  elämisen tavoissa sekä terveydenhuollon 
ja  sosiaalisten palvelujen kehittymisen.

Köyhät, sairaat ja  turvattomat ihmiset olivat 
pitkään ennen muuta oman lähiyhteisönsä avun 
varassa. Sukulaisten oletettiin auttavan omiaan -  
muuten oltiin oman seurakunnan hyväntekijöiden 
armoilla. Vapaaehtoisen hyväntekeväisyystyön 
sekä erilaisten järjestöjen toiminnan kautta sai 
sitten vähitellen alkunsa moni nykyajan hyvin
vointipalveluista, kun ne aikaa myöten siirtyivät 
yhä enemmän valtion ja  kuntien vastuulle.

Sotien jälkeisen ajan elintason nousu sekä 
riittävän vakaa yhteiskuntakehitys antoivat meil

le suomalaisille mahdollisuuden luoda turvallista 
hyvinvointivaltiota, jota kehitettiinkin vaurauden 
kasvaessa aina 1980-1990-lukujen vaihteeseen 
saakka. 1990-luvun alku toi kuitenkin mukanaan 
laman, eikä sosiaaliturvan ja  sosiaalipalvelujen 
jatkuva kehittäminen ole sen jälkeen enää ollut
kaan itsestään selvää. Muun muassa globalisaa- 
tiota, EU:ta ja  väestön ikääntymistä pidetään nyt 
suurina haasteina hyvinvointiyhteiskunnallem
me. Miten käy hyvinvoinnillemme ja  sosiaalisel
le turvallemme tulevaisuudessa?

Näyttely Työväen keskusmuseossa etenee ih
misen eri elämänvaiheita seuraten kehdosta hau
taan. Liikkeelle lähdetään syntymän ihmeestä 
vauvan asemaa ja  elinmahdollisuuksia käsitellen. 
Tästä edetään lapsuuden kouluelämän ja  nuoruu
den ammatinvalinta- ja  seurustelukysymysten 
kautta aikuisuuteen, perhe- ja  työelämän kiemu
roihin. Vihdoin päädytään eläkkeelle jäämiseen 
ja  vanhuuteen sekä lopulta elämän päättymiseen. 
Jokainen ikäkausi käsitellään sen kannalta olen
naisia, sosiaaliseen turvaan liittyviä kysymyksiä 
ajatellen pääosin arjen esineistöllä kuvaten.

Näyttelyn ikäkausittaisesta kerronnasta on ir
rotettu erilleen kolme kaikille ikäkausille yhteistä 
teemaosuutta: nälkä ja  köyhyys, sairaus sekä 
vammaisuus. Nälkää ja  köyhyyttä käsittelevässä 
osuudessa on esillä muun muassa Ruoveden seu
rakunnan vanha vaivaisukko sekä kansalaissodan 
aikaisia leipäpaloja vankileiriltä.

Työväen keskusmuseon uusi perusnäyttely 
pyrkii monipuolisen esineistön, valokuvien ja  
muun materiaalin avulla valottamaan nykyisen 
hyvinvointivaltiomme syntyä ja  kehitystä, mutta 
samalla se haluaa myös ottaa kantaa tämän päi

vän keskusteluun hyvinvointi
valtion kriisistä ja  sen tulevai
suudesta. Näyttely avautuu 
yleisölle lokakuun lopulla.

Marita Viinamäki 
projektitutkija, Työväen kes
kusmuseo

Karttulan köyhäinhoitolauta
kunta sekä kunnalliskodin 
henkilökuntaa vuonna 1926. 
Työväen keskusmuseon koko
elmat.
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Mies joka rakensi Työväen 
keskusmuseon
Tampereella sijaitsevan Työväen keskusmuseon 
museonjohtaja Pontus Blomster kuoli tapatur
maisesti Luumäellä maanantaina 14. helmikuuta 
matkalla Lappeenrantaan. Hän oli 47-vuotias, 
syntynyt Karjaalla 26. huhtikuuta 1957.

Blomster vietti lapsuutensa ja  nuoruutensa 
Helsingin Kontulassa. Kouluaikoinaan hän oli 
kesätöissä merillä konemestarin apulaisena.

Blomster lähti Tampereen yliopistoon opiske
lemaan valtiotieteitä ja  valmistui 1986 maisterik
si. Tämän jälkeen hän vielä jatkoi yliopisto-opin- 
tojaan jonkin aikaa.

Pontus Blomsteria kiinnosti teollinen kaupun
kikulttuuri, ja  hän tutustui erityisesti “modernin 
industrialismin pääkaupunkiin” Britannian Man
chesteriin. Jatko-opinnot jäivät kuitenkin kesken 
vaativien työtehtävien vuoksi.

Työväen keskusmuseota alettiin suunnitella 
1980-luvun puolivälissä. Tampereen kaupungin
museon johtaja Martti Helin löysi suunnitteluteh
tävään keväällä 1987 Pontus Blomsterin, joka oli 
aikaisemmin suunnitellut kirkkomuseon perusta
misen Nokialle.

Työväen keskusmuseo oli vaativa tehtävä. 
Kesti vuosia ennen kuin toiminta onnistuttiin siir
tämään Finlaysonin alueelle. Työväen keskusmu
seoyhdistys perustettiin 1988. Yhdistys sai han
kittua 1990-luvun alussa Finlaysonin alueelta ti
lapäiset tilat, ja  museoprojektista tuli vähitellen 
museo.

Pontus Blomster alkoi sitkeästi viedä Työvä
en keskusmuseo -hanketta eteenpäin nimen
omaan Finlaysonin alueella. Blomsterin uuras
tuksen tuloksena Työväen keskusmuseon varsi
naiset tilat alkoivat hahmottua, ja  vuosituhannen 
vaihteessa alkoivat rakennustyöt. Uudet tilat vi
hittiin käyttöön 2001. Museon toteutumisen kan
nalta oli kuitenkin tärkeintä Blomsterin täydelli
nen omistautuminen ajamalleen hankkeelle ja  si
toutuminen työväenliikkeen arvomaailmaan.

Keskusmuseosta tuli lopulta valtakunnallinen 
työväen kulttuurin ja  perinteen erikoismuseo. 
Neljä vuotta sitten Pontus Blomster isännöi työ
väenliikkeen arkistojen ja  museoiden kansainvä
lisen kokouksen Tampereella.

Hän oli vaativa sekä itselleen että alaisilleen. 
Tulisieluisen ja  joskus jääräpäisenkin ihmisen 
kääntöpuolena oli herkkä ja  joustava ihminen.

Pontus Blomster 1957-2005

Huumorintajuisena ihmisenä hänen oli helppo 
solmia yhteyksiä ja  hänen energisyytensä tuntui 
olevan loppumaton.

Blomster kehitti itseään ja  etsi uutta. Jatko- 
opintoihin liittyen hän vaihtoi kuudeksi kuukau
deksi tehtäviä Lappeenrannan museotoimenjoh
tajan Olli Immosen kanssa. Auto-onnettomuus 
päätti tämän kokeilun traagisella tavalla.

Esa Lahtinen 
Työväen Arkiston johtaja
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Linzin lähistöllä Steyrissä sijaitseva Museum der Arbeitswelt kuului 
tutustumiskohteisiin. Kuva Kimmo Kestinen, Työväen keskusmuseo.

Kummitusten 
kokous-hanke 
valmistuu 
elokuussa 
2005
Työväen keskusmuseon ve
tämä "Kummitusten kokous”
-hanke toteutetaan yhteis
työssä Tallinnan kaupungin
museon ja  Linzin kaupun
ginmuseo "Nordicon" kans
sa. Eurooppalaista kulttuuri
perintöä esittelevän hank
keen keskeinen osa on lap
sille ja  varhaisnuorille suunnattu multimedia, jos
sa esitellään 1700-1900 -lukujen arkielämää 
Tampereella, Tallinnassa ja  Linzissä faktojen, fil
mi- ja  valokuvamateriaalien, tarujen sekä kummi- 
tuksellisten tehtävien kautta. Hankkeen aikana on

järjestetty Työväen keskusmuseossa myös työpa- 
jaseminaari sekä museoalan ammattilaisten vaih
to-ohjelma, johon on museon henkilökunnasta 
osallistunut erikoissuunnittelija Kimmo Kestinen.

Rahvaan sankarit Työväen 
keskusmuseossa 
14.6.2005 - 2.4.2006

Rahvaan sankarit-näyttely kutsuu seikkailuun jä l
jittämään todellista sankaria. Reitti kulkee viiden 
sankaritomin kautta. Niissä pääsee kurkistamaan 
erilaisiin sankaritarinoihin ja  tutustumaan sanka
rin ominaisuuksiin sekä henkilöihin, joilta löytyy 
sankarillisia piirteitä. Näyttelyssä voi kohdata 
sankareiksi syntyneitä ja  sankareiksi kasvaneita 
ja  ehkä löytää sankaruutta myös sieltä, missä sitä 
ei luulisi olevankaan.

Sankarilla on ihmeellisiä kykyjä: hän saattaa 
liitää korkeuksissa ja  sukeltaa läpi tulen ja  veden, 
mutta voiko sankari löytyä kahvikuppiin katso
malla? Sankari voi olla urhea mies tai rohkea nai
nen, mutta voiko sankaria sanoa koiraksi? Näyt
telyssä sankarin viittaa sovittaa harteilleen sulas
sa sovussa mitä erilaisimmat hahmot UKK:sta 
Che Guevaraan ja  Janne Ahosesta Aung San Suu 
Kyihin. Näyttelyssä pääsee myös tutustumaan 
lasten, nuorten ja  varttuneiden sankareihin. Näyt
tely vieraalla on myös tilaisuus kertoa omasta san
karistaan.

Mäkihyppääjä vauhdissa Työväen keskusmuseon 
Rahvaan sankarit näyttelyssä. Kuva Kimmo 
Kestinen, Työväen keskusmuseo.
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Näyttely Lenin-museossa syksyllä 2005:

Tampereen kommuuni 
1905

Yrjö Sirola oli 1904-1905 Kansan Lehden toimit
tajana ja  piti Tampereen työväentalolla luentosar
jaa  vallankumousten historiasta. Pariisin kom
muunin historia kiinnosti erityisesti kuulijoita. 
Yhtäkkiä tulivatkin omat vallankumousajat.

Yrjö Sirola kertoo Moskovan entisessä puo- 
luearkistossa säilytetyissä muistelmissaan: 
"Eräänä päivänä lokakuussa 1905 marssimme 
kaupungintalolle, astuimme sen torille antavalle 
parvekkeelle, jonka reunat koristimme punali
puilla -  aivan niin kuin olimme kuvista nähneet 
Pariisin kommuunia julistettaessa tehdyn.”

Pariisin kommuunin historia innosti tampere
laisia tovereita. Oli hyvä idea mennä kaupungin
talolle. Siten he ottivat kaupungin haltuunsa. Se 
kävi aivan verettömästi. Venäläinen santarmiup- 
seeri hävisi jonnekin ja  hänen apulaisensa vietiin 
Viikinsaareen. Venäläinen poliisimestari matkus
ti pois. Sotaväkeä ei Tampereella tuolloin ollut. 
Oltiin valmiit vastaanottamaan kasakat Hämeen
linnasta kivisateella. Aseitakin haalittiin kasaan. 
Perustettiin punakaarti järjestystä ylläpitämään. 
Se oli sitten Pariisin kommuunin ensimmäinen 
työläisten aseellinen taistelujärjestö.

Mielialat kiihtyivät. Järjestettiin mielenosoi
tuksia. Valittiin suurlakkokomitea, josta tuli kau
punginhallitus viikon päiviksi.

Seuraavana aamuna päätettiin suurlakkoon 
ryhtymisestä torikokouksessa, jossa vain yksi 
ääni nousi vastaan. Alas-huuto oli niin voimakas, 
että mies pyörtyi. Perustuslaillisten rivimiehet 
päättivät yhtyä työväen vaatimuksiin. Perustus
lailliset perustivat oman yhteistoimintakomitean
sa.

Tampereella valtaa pitäneet työläiset saivat 
kuulla, että Vilppulan asemalla oli asevaunu -  
aselaiva John Graftonin aseita -  ja  lähettivät lai
van niitä hakemaan. He toivatkin lastin, joka pan
tiin erään perustuslaillisen kellariin ja  vahdiksi 
molempien puolten edustajia.

Kaupungissa järjestettiin myös ammattiosas
tojen kokouksia, jotka esittivät poliittisia ja  talou
dellisia vaatimuksia. Porvaristo oli peloissaan ja  
kuvitteli jo  hirsipuita ja  giljotiineja. Se rauhoittui 
kun näki työväen vaatimusten toteuttamiskelpoi
suuden.

Maaseudulle lähetettiin lähetit viemään val
lankumouksen sanomaa. Jo kesällä 1905 Tampe
reella oli jäljestetty sosialidemokraattisen naislii
ton edustajakokous ja  palvelijain liiton perustava 
kokous "ilmassa leijailleen nuorekkaan kiihkeän 
ja  kasvavan vallankumouksellisen hengen innoit
tamina”, kuten Aura Kiiskinen on muistellut.

Englannin konsuli pyysi Tampereella valtaa 
pitäneeltä suurlakkokomitealta kaupungista pois- 
tumislupaa. Yrjö Sirola ulkoasiainkomissaarina 
sellaisen lapun hänelle kirjoittikin.

Tampereella julkaistiin Yrjö Mäkelinin kir
joittam a "Punainen manifesti” . Se oli vallanku
mouksellinen julistus, jossa vaadittiin väliaikai
sen hallituksen valitsemista avoimella äänestyk
sellä ja  perustavan kansalliskokouksen koolle 
kutsumista. Siinä esitettiin ajatus Suomen eroa
misesta Venäjästä. Julistus hyväksyttiin Helsin
gissä, Viipurissa ja  muissa Suomen kaupungeis
sa.

Joulukuussa 1905 bolshevikit -  Lenin, Stalin 
ja  kumppanit -  tulivat Tampereelle pitämään sa
laista konferenssiaan. Stalin on muistellut tapaa
mistaan Leninin kanssa:

“Ensimmäisen kerran kohtasin Leninin joulu
kuussa 1905 bolshevikkien konferenssissa Tam
pereella (Suomessa). Toivoin saavani nähdä puo
lueemme vuorikotkan, suurmiehen, joka ei ole 
suuri ainoastaan poliittisesti, vaan, jos niin voi 
sanoa, myöskin ruumiillisesti, sillä olin kuvitellut 
mielessäni Leninin jättiläiseksi, komeaksi ja 
edustavaksi. Millainen olikaan pettymykseni, 
kun sain nähdä aivan tavallisen, keskikokoa lyhy
emmän miehen, joka ei kerrassaan mitenkään 
eronnut tavallisista kuolevaisista... On totuttu sii
hen, että 'suurmiehen’ täytyy tavallisesti myöhäs
tyä kokouksista, että kokouksen osanottajat odot- 
telisivat hänen ilmestymistään sydän kurkussa; ja  
juuri suurmiehen saapumisen edellä kokouksen 
osanottajat antavat merkkejä: 'tss...hiljaa...hän 
tulee’. Tuo juhlallisuus ei tuntunut minusta liialli
selta, sillä se vaikuttaa, herättää kunnioitusta. 
Millainen olikaan pettymykseni, kun sain tietää, 
että Ikenin oli tullut kokoukseen ennen edustajia 
ja  oli johonkin nurkkaan vetäytyneenä tuttavalli
sessa keskustelussa, aivan tavallisessa keskuste
lussa mitä tavallisimpien konferenssin edustajien 
kanssa. En salaa, että se tuntui minusta silloin 
jonkinlaiselta eräiden välttämättömien sääntöjen 
rikkomiselta.” (Stalin. Teokset, 6. osa, s. 59-60).

Näitä kahta Venäjältä tullutta vallankumouk
sellista ei sattuma heittänyt Suomen sisämaahan. 
Suomalaiset oli vallannut poliittinen innostus. 
Sosialidemokraattinen liike kasvoi vauhdilla. Ra
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kennettiin työväentaloja. Tampereen työväentalo 
valmistui vuonna 1900. Työväenlehtien levikki 
kasvoi rajusti. Tamperelainen Kansan Lehti oli 
vahva vaikuttaja. Työväenteatterit keräsivät inno
kasta yleisöä. Naiset taistelivat äänioikeudesta. 
Tampere oli vallankumouksellinen keskus.

Lenin totesikin vuonna 1913: “Kun Suomes
sa näemme kulttuuria, sivilisaatiota, vapautta, lu
kutaitoa, sivistyneitä naisia ja  niin edelleen, niin 
näin on vain sen vuoksi, että Suomessa ei ole sel
laista 'yhteiskunnallista vitsausta’ kuin on Venä
jän hallitus.” (Lenin. Teokset 19. osa, s. 127).

Poliittinen innostus valtasi Tampereelle tul
leet venäläiset sosialistitkin. Leninin puoliso 
Krupskaja on muistellut Tampereen tunnelmia 
vuonna 1905:

“Joulukuun puolivälissä pidettiin Tampereen 
konferenssi. On valitettavaa, etteivät konfe
renssin pöytäkirjat ole säilyneet. Millainen innos
tus väliksikään! Vallankumous oli silloin kuu
mimmillaan, jokainen toveri oli suuren innostuk

sen vallassa, kaikki olivat valmiit taisteluun. Vä
liajoilla opeteltiin ampumaan. Yhtenä iltana 
olimme suomalaisten joukkokokouksessa, joka 
pidettiin soihtujen valossa, ja  kokouksen juhla
vuus vastasi täydellisesti edustajien mielialaa. 
Tuskinpa konferenssin yksikään edustaja on voi
nut unohtaa sitä...” (N.K. Krupskaja. Muistelmia 
Leninistä. Helsinki 1969. s. 51).

Tampereella vietetty joulunseutu vuonna 
1905 jätti jälkensä myös bolshevikkien kansalli
suuspolitiikkaan. Lenin lupasi suomalaisille toi
mia Suomen kysymyksessä suomalaisten tahdon 
mukaisesti, kun hänen johtamansa puolue pääsee 
Venäjällä valtaan. Stalinista puolestaan tuli en
simmäinen kansallisuusasiain kansankomissaari 
neuvostohallitukseen.

Aimo Minkkinen 
Lenin-museon johtaja

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

Vasemmistoliitolle tärkeitä 

asioita ovat tasa-arvo, 

oikeudenmukaisuus, 

toisen kunnioittaminen ja 

heikoimpien auttaminen. 

Riittävä toimeentulo ja 

turvallinen elämä kuuluvat 

meille jokaiselle.

J SVASEMMISTO
.. T T T T T O

V A N S T E R F Ö R B U N D E T  J L l X - L  1  JL W

www.vasemmistoliitto.fi

Verkkolehti Verstas 
www.vas.fi/verstas
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Kansan Arkisto 60 vuotta
Työväenliikkeen ja  kansan historiaa on talletettu 
Kansan Arkiston suojiin kuuden vuosikymmenen 
ajan. Arkisto syntyi rauhan keväänä 1945 yhteis
kunnallisen innostuksen ilmapiirissä. 1930-luvul- 
la kiellettyinä olleet vasemmistolaiset järjestöt 
nousivat toimintaan ja  laajentuivat kaikille yh
teiskuntaelämän aloille. Työväen ihmisten itse
tunto vahvistui ja  kiinnostus omaan historiaan 
heräsi. Suomen Kommunistinen Puolue perusti 
arkiston ja  ryhtyi laajaan aineiston keruuseen. 
Sotien välisinä vuosina kätketyt vasemmistojär- 
jestöjen pöytäkirjat ja  jäsenluettelot, kirjat ja  len
tolehtiset, valokuvat ja  punaiset liput kehotettiin 
kaivamaan esiin piiloistaan. SKP:n Arkistoon al
koi tulvia aineistoa, ja  ensimmäisen vuoden lo
pussa kirjattiin keruun tulos: kirjoja ja  lehtiä yh
teensä 1437, asiakirjoja 1539, valokuvia 169 ja  
esineitä 58 kappaletta. Kokoelmiin oli saatu mm. 
Työväen Raittiusliiton kiertokirjeitä 1920-luvul- 
ta, luonnoksia SKP:n puoluemerkiksi ja  Punaisen 
Ristin käsivarsinauha vuodelta 1918.

Täysipainoinen arkistotyö aineiston hankin
nassa, järjestämisessä ja  tutkijapalvelussa käyn
nistyi vuoden 1946 alussa, kun alan ammattilai
nen Anna Wiik nimitettiin SKP:n Arkiston ensim
mäiseksi arkistonhoitajaksi. Anna loi arkiston toi
minnan perustan ja  istutti työnsä jatkajiin innos
tuksen arkistoaherrukseen, ylpeyden työn tärkey
destä ja  itsenäisen otteen sen kehittämiseen. Hän 
oli työskennellyt yli kaksi vuosikymmentä Työ
väen Arkistossa, ja  hänen visionsa "työväen 
oman tietokeskuksen” kehittämisestä sisälsivät 
mm. ajatuksen työväenliikkeen museon perusta
misesta.

Arkiston toiminta astui vuonna 1957 harppa
uksen eteenpäin, kun SKP:n Arkiston ja  SKDL:n 
lehtileikearkiston toiminnot yhdistettiin. M uo
dostettiin uusi arkisto, joka sai nimen Kansan Ar
kisto. Arkiston kokoelmat alkoivat kasvaa nope
asti, otettiin vastaan ensimmäiset henkilöarkistot 
ja  aloitettiin muistitiedon keruu. Ensimmäisen 
keruun aiheena oli vuosi 1918, jo ta koskeva ai
neisto alkoi laajasti kiinnostaa historian ja  yhteis
kuntatieteiden tutkijoita ja  opiskelijoita 1960-lu- 
vulla.

Kansan Arkistosta luotiin toimiva keskusar
kisto 1970-luvulla, jolloin aloitettiin arkistoinni- 
nohjaus ja  aineistonkeruu kansandemokraattisen 
liikkeen järjestötaloilla. Yhteistoimin piirijärjes
töjen ja  perinteenharrastajien kanssa kerättiin pai
kallishistoriaa talteen maan joka kolkalta. Vin

teiltä ja  kellareista kootut vasemmistolaisten yh
distysten, yhteisöjen ja  aktiivien paperit 1920-lu- 
vulta 1990-luvulle muodostavat edelleen kokoel
mien perustan.

Viime vuosikymmeninä on arkistoaineisto 
huomattavasti monipuolistunut. Kansalaisjäijes- 
töjen arkistoja on saatu laajasti talteen ja  henkilö
historiallisen aineiston, valokuvien ja  äänitteiden 
osuus on kasvanut. Tänä päivänä asiakirjakokoel
miin kuuluu kolme tuhatta hyllymetriä aineistoa: 
4300 työväenjärjestön ja  ammattiosaston arkis
toa, 1400 muun kansalaisjärjestön arkistoa, 2500 
henkilöhistoriallista kokoelmaa, 9000 tuntia ää
nitteitä, 4900 julistetta, 750 000 valokuvaa, 500 
taideteosta ja  useita erikoiskokoelmia. Tämä työ
väen historian aarreaitta on kaikkien kansalaisten 
ulottuvilla.

Tervetuloa etsimään, tutkimaan ja  viihtymään!

Kansan Arkistossa syksyllä 2005
* tutkijapalvelu avoinna ti-pe klo 9.00-16.00
* näyttely Työn kuvat
* Kansan Arkisto 60 vuotta - juhlajulkaisu ilmes
tyy syksyllä 2005
* www.kansanarkisto.fi

Aina valmis? 
Pioneerimuistot plakkariin!
Kansan Arkisto on käynnistänyt projektin, jossa 
kerätään muistitietoa Suomen Demokratian Pio
neerien Liitossa (SDPL, perustettu 1945) toimi
neilta pioneereilta ja  heidän ohjaajiltaan.

Pioneerilapsuuden kokeneilta toivotaan kirjal
lisia muisteluita vaiheistaan järjestötoiminnassa. 
Voit myös äänittää muistosi. Keruulla pyritään ta
voittamaan omakohtainen lapsen ja/tai pioneeri- 
ohjaajan näkökulma, ei niinkään hahmottamaan 
pioneeritoiminnan järjestörakennetta. Arkisto on 
kiinnostunut myös kaikesta pioneeritoimintaan 
liittyneestä materiaalista, opetusmonisteista, lau
lu- ja  päiväkirjoista, valokuvista, kaitafilmeistä 
jne. Kansan Arkisto tallettaa keruun tulokset ko
koelmiinsa.

Merkitse kirjoitukseesi taustatiedot: nimi, 
syntymäaika ja  -paikka, vanhempien ammatit,
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oma myöhempi koulutus, toiminta pioneerijärjes- 
tössä: missä, milloin?

Kirjoitukset toimitetaan 30.10.2005 mennes
sä osoitteella Kansan Arkisto, Vetehisenkuja 1, 
00530 Helsinki tai sähköpostitse Merkitse otsik
koon “pioneerimuistot” . Lisätietoja keruusta an
taa tai 09-7536935.

Alla oleva runko on laadittu vapaamuotoisen kir
jallisen muistelun virikkeeksi.

- Miksi mukaan pioneereihin? Milloin ja  
miksi oma toiminta hiipui tai jatkui muis
sa järjestöissä?

- Mitä pioneeritoiminnassa tavallisesti teh
tiin?

- Mitä, miten ja  kenen kanssa juhlittiin?
- Retkeily ja  leiritoiminta
- Kansainväliset kontaktit, ulkomaanmat

kat
- Pioneeriasut, arvomerkit ja  muut  symbo

lit, lehdet
- Mikä oli parasta pioneeritoiminnassa? 

Mikä ikävintä?
- Opilliset sisällöt: historiakäsitykset, mar

xismi-leninismi, luokkateoria?
- Ihanteet ja  viholliskuvat
- Millaisia arvoja pioneeritoiminnasta välit

tyi ja  miten se tapahtui?
- Piditkö pioneereissa käymistä poliittisena 

toimintana? Millaisissa yhteyksissä se ko
rostui?

- Miten muut suhtautuivat pioneeriharras- 
tukseen? Vanhemmat, kaverit, koulu?

- Miten toiminta pioneereissa on vaikutta
nut elämääsi?

- Oletko laittanut tai laittaisitko lapsesi mu
kaan pioneeritoimintaan?

- Muu mahdollinen näkökulma pioneerilap- 
suuteen

Kirjoita normaalikokoiselle A4 -paperille 
vain toiselle puolelle. Jos äänität muistosi, puhu 
nauhan alkuun omat henkilötietosi kuten edellä. 
Kirjoita samat tiedot kasetti- tai minidisc-kote- 
loon. Liitä mukaan erilliselle paperille äänitteen 
sisältö.

Jo s  h a lu a t ra jo itta a  lu o v u tta m a s i a in e is to n  
k äy ttö ä , ilm o ita  s iitä  K a n sa n  A rk is to o n .

Elämää arkistossa
Kansan Arkiston 60-vuotisjuhlakirja

Teema: “K ansan A rkiston toim inta, sen m ennei
syys ja  nykypäivä” . Paljon tietoa ja  kuvia. Noin 
150 sivua!

K iija  ilm estyy syksyllä 2005

1) Kansan Arkiston henkilökunnan kirjoitta
mat arkistoa, sen historiaa, toimintaa, kokoel
mia ja arkistopolitiikkaa esittelevät artikkelit
Pirjo K aihovaara: Esipuhe

A nna-M aija N irham o: A rkiston 60-vuotistaival

R eetta R iihim äki: K ansalaistoim inta näkyy arkis
tossa

Pirjo  K aihovaara: H enkilöarkisto  - m uistoja vai 
dokum entteja

M arita Jalkanen: K uuluvatko valokuvat arkistoon 

Jaakko Pallasvuo: Sarjakuva

2) Tutkijoiden artikkelit henkilöhistoriallisista 
aiheista
K im m o Rentola: H ertta K uusinen 

Tauno Saarela: V äinö Vuorio 

Kirsti Salm i-N iklander: Lennart B erghällin  lyhyt 
ja  pitkä eläm ä

Elina K atainen: Suom alainen am atsoni 

U lla-M aija Peltonen: V alokuvaom aeläm äkertoja
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Vapaat Radikaalit -työväenlauluryh- 
mä Turusta esiintyi Kansan Arkiston 
70-lukuseminaarissa 21.5.2005. Ku
vaaja Marita Jalkanen. Kansan A r
kisto.

“ 1970-luku -  myytit 
lyttyyn?”

“Tuntuu hedelmälliseltä kirjoittaa nuoriso ja  
huipputaso samaan maailmaan, maahan ja  ai
kaan, sillä yhteen ne kietoutuivat aikalaisillakin.” 
(Kimmo Rentola: Vallankumouksen aave 2005) 

“Kyllä se melkoista tunnelia on ollut se 70- 
luku.” (Leevi Lehto, haastattelu 1985)

“Luulen, että yksi keskeinen liikkeeseen liit- 
tymiseni motiivi oli hinku löytää ‘sukupolveni’, 
hengenheimolaisten tai aatetoverien yhteisö, jos
sa voisin keskustella maailman asioista ja  muut
taakin maailmaa.” (Eeva Peltonen, käsikirjoitus 
kirjaan Mitä on tehtävä? 2005)

Kansan arkisto vietti 60-vuotisjuhlaansa jär
jestämällä 1970-luku -seminaarin toukokuussa

2005. Seminaarin järjestäminen on osa jo  1980- 
luvulla alkanutta perinnettä. Arkisto on järjestä
nyt tutkijoille, aikalaisille ja  kaikille ystävilleen 
suunnattuja avoimia seminaareja vuosikymmen- 
teemalla alkaen 1920-luvusta. Nyt oli kiistellyn 
1970-luvun vuoro.

Kansan Arkiston yhtenä tavoitteena oli innos
taa 1970-luvulla toimineita ihmisiä muistelemaan 
ja  toimittamaan arkistoaineistoaan talteen. Järjes- 
töarkistojen ohella tarvitaan henkilöhistoriallista 
aineistoa. Tutkimus luo kuvan 1970-luvustakin 
vain sen aineiston pohjalta, joka ajasta säilyy. Se
minaarin toivottiin käynnistävän yleisen ja  henki
lökohtaisen vuoropuhelua.

Seminaarin puhujien Kim
mo Rentolan, Pauli Kettusen, 
Jorma Hentilän, Leevi Lehdon, 
Ulla-Leena Alpin, Eeva Pelto
sen ja  Kari Selinheimon tulkin
toihin 1970-luvusta voi tutus
tua vuoden 2006 Työväentutki- 
mus-lehdessä.

Kansan Arkiston vanhimmat 
asiakirjat. Helsingin Karvari- 
kisällien pöytäkirja ja  tilikirja 
vuodelta 1785. Kuvaaja Jukka 
Kalervo. Kansan Arkisto.
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Kaapelinvalmistajain osasto 85 kir
jaston noin 3000 kirjaa lahjoitettiin 
Työväenliikkeen kirjaston ja  Työvä
en keskusmuseon kokoelmiin. Pää
luottamusmies Erkki Haapalainen 
ja  Työväenliikkeen kirjaston pojat 
siirtämässä kirjalahjoitusta Paasi
vuorenkadulla. Kuva Kirsti Lumi- 
ala, Työväenperinne ry.

Työväenliikkeen historiasta 
kertovat kirjat 
Työväenliikkeen kirjastoon
Työväenliikkeen kirjasto on Työväenperinne -  
Arbetartradition ry:n ylläpitämä tieteellinen kir
jasto, jonka tehtävänä on toimia työväestön ja  
työväenliikkeen historian erikoiskirjastona.

Työväenperinne -  Arbetartradition ry on vuo
desta 1997 lähtien valinnut Vuoden Työväentut
kimuksen työväestön, työväenliikkeen ja  työelä
män historiaa ja  kulttuuria käsittelevistä teoksis
ta. Palkinnolla yhdistys haluaa tehdä tunnetuksi 
työväentutkimusta sekä tukea ja  kannustaa alan 
tutkijoita ja  harrastajia. Vuoden Työväentutkimus 
-palkinto jaetaan vuorovuosin harrastajatutkijalle 
ja  ammattilaistutkijalle.

Työväenliikkeen kirjaston henkilökunnan on 
vaikea seurata alan julkaisutoimintaa koko Suo
messa, koska julkaisut ovat usein paikallisia, ja  
tietoa niistä ei löydy esim. kirjastojen tietokan
noista. Siksi toivomme, että kirjoittajat lahjoittai
sivat julkaistun kappaleen (jos mahdollista kaksi
kin kappaletta) kirjastolle, myös opinnäytetyöt. 
Näin ne olisivat kaikkien halukkaiden saatavilla 
ja  käytössä. Tällä olisi merkitystä myös Vuoden 
Työväentutkimus -palkinnolle, kun voittaja ja  
kunniamainintojen saajat olisi valittu mahdolli
simman laajasta julkaistujen tutkimusten joukos
ta. Toiveena on saada kattava kokoelma sekä pai
kallis- että ay-historiikkeja, kaunokirjallisia teok
sia ja  runoja. Kaikki julkaisut, jotka siis jollain ta
valla sivuavat työväenliikettä, ovat tervetulleita 
kirjaston kokoelmiin.

RFID-turvajärjestelmä
Työväenliikkeen kirjastossa on otettu tammi
kuussa 2005 käyttöön RFID -turvajärjestelmä. 
Aineiston tarroitus on aluillaan ja  järjestelmän 
toimivuutta seurataan. RFID on lyhenne sanoista 
radio frequency identification, radiotaajuinen 
tunnistaminen eli kotoisammin radiotarra.

Radiotarra sisältää mikrosirutunnisteen, joka 
antenninsa avulla pystyy keskustelemaan luku
laitteen kanssa ilman viivakoodin tarvitsemaa 
suoraa näköyhteyttä. Viivakoodi tarroissa toki on, 
jotta muiden kirjastojen lukulaitteilla pystytään 
identifioimaan aineisto. Radiotarran lukulaite lä
hettää kyselyn, siru vastaanottaa sen ja  lähettää 
vastauksen. Lukulaite reagoi vastaukseen ja  te
kee tarpeelliset johtopäätökset, jotka voi lukea 
tietokoneen näytöltä.

Kirjastoissa käytettävien siruvastaanottimien 
käyttövoimaksi riittää magneettikenttä, joka syn
tyy, kun lukulaite lähettää signaalinsa. Siihen ei 
tarvita sähkövirtaa. Sirun sisältämää tietoa voi 
muuttaa milloin tahansa, koska tarra ei muutu ul
koisesti. Uutta tunnistetarraa ei tarvita, joten 
esim. kirjastojärjestelmän mahdollinen muutos ei 
aiheuta aineiston uudelleentarroittamista. Radio- 
tarroja voidaan käsitellä useita kerralla. Tämä no
peuttaa työskentelyä, jos verrataan niitä viiva
koodeihin, jotka on luettava yksitellen. Radiotar- 
roihin liittyy myös varkaussuojaus. Hävikinesto 
kytkeytyy lainaus- ja  palautustapahtumiin. Kir
jaston ovella on portti, joka lukee radioteitse kir
jojen koodit. Portti hälyttää, jos kirjaa ei ole käy
tetty lainaustiskin kautta ja  hälytystä demagnetoi-
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tu. Varkaudenesto vähentää selvästi aineiston hä
vikkiä.

RFID-tarrat ovat vielä suhteellisen kalliita, 
mutta ajan kuluessa kustannukset halpenevat sitä 
mukaa kuin uudet kirjastot ottavat järjestelmän 
käyttöönsä ja  se yleistyy. Työväenliikkeen kirjas
to on Suomessa järjestyksessä toinen kirjasto, jo l
la on kyseinen suojausjärjestelmä käytössään. 
Kauhajoen kaupunginkirjasto on ottanut RFID - 
tarrat ensimmäisenä käyttöönsä yleisten kirjasto
jen puolella. Tieteellisten kirjastojen puolella 
Työväenliikkeen kirjasto on pilottikirjasto. Vanha 
viivakoodijärjestelmä kulkee kuitenkin vielä ra- 
diotarrojen rinnalla kirjastojen yhteistyön vuoksi. 
Tulevaisuudessa viivakoodit väistyvät ja  pelkkä 
siruun tallennettu tieto aineiston identifioimiseksi 
ja  suojaamiseksi riittää.

Työväenliikkeen kirjastolle 
uudet verkkosivut

Työväenliikkeen kirjaston nykyiset intemet-sivut 
ovat vanhentuneet ja  ne uudistetaan syn 2005 
mennessä. Sivuilla oli vuonna 2004 noin 20 000 
käyntiä. Myös kirjastonkäytön kasvu edellyttää 
ajan tasalla olevia sivuja. Verkkosivujen osoite 
www.tvovaenperinne.fi säilyy. Uusilla sivuilla 
haetaan uutta ilmettä ja  selkeyttä. Selailu sivulta 
toiselle helpottuu. Sivut käännetään sekä ruotsin- 
että englanninkielisiksi.

Työväenliikkeen kirjasto liittyi Helsingin yli
opiston kirjaston HELKA -tietokantaan ja  kansal
liseen yliopisto- ja  korkeakoulukirjastojen Lin
nea 2 -verkkoon syksyllä 2001. Siitä lähtien ju l
kaisuja luetteloitiin HELKA -tietokantaan ja  mar
raskuussa 2003 kirjaston vanha kokoelma kon
vertoitiin siihen. HELKA -tietokannassa on tällä 
hetkellä kirjastosta noin 56 000 monografianime-

Ulkoministeri Erkki Tuomioja esitelmöi ministeri 
Pekka Kuusesta Työväenperinne ry:n vuosikoko
uksessa 3.12.2004. Kuva Kirsti Lumiala, Työvä
enperinne ry.

kettä ja  noin 1 500 lehtinimekettä. Kaikkien 
HELKA -kirjastojen tunnukset löytyvät osoit
teesta
www.helsinki.fi/helka/helkatunnukset.html.

Työväenliikkeen kirjaston tunnus tietokan
nassa on TYL.

Vanhaa PrettyLib -tietokantaa käytetään kir
jastossa vain apuvälineenä, uusia nimekkeitä sii
hen ei enää luetteloida. Kirjaston uusilta sivuilta 
tulee löytymään linkki HELKA -tietokantaan, 
jossa on myös uutuushaun mahdollisuus. Sivuilla 
tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista, ja  myö
hemmin tiedot siirretään arkisto-osioon säilytet
täviksi.

Uusilta sivuilta on mahdollisuus tehdä kauko
lainapyyntöjä, hankintaehdotuksia ja  antaa palau

tetta. Tulevaa sivustoa kehi
tetään ja  täydennetään ja t
kossakin.

Opiskelija Sari Lihavai- 
nen tekee sivut opinnäytetyö
nä. Kirjaston koko henkilö
kunta on ollut mukana niiden 
suunnittelussa.

Työväenliikkeen kirjaston ta
pahtumat ovat löytäneet ylei
sönsä. Kuva Kirsti Lumiala, 
Työväenperinne ry.
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Finlandia-palkittu kirjailija Helena Sinervo ker
toi Runoilijan talon Eeva-Liisa Mannerista Työ
väenliikkeen kirjaston kirjakahvilassa. Kuva 
Kirsti Lumiala, Työväenperinne ry.

Puhujaseurat/Kirjakahvilat 
syksyllä 2005 klo 18-20

1. Keskiviikko 31.8.2005 -  Tohtori Voitto Ruo 
honen ja  kirjailija M atti Yrjänä Joensuu- Har
junpää romaanien yhteiskuntakuva
2. Keskiviikko 21.9.2005 -  Oma pöytä -  
naiset historiankirjoittajina Suomessa -  
Elina Katainen, Eva Packalen, Saara 
Tuomaala
3. Keskiviikko 5.10.2005 -  Sakari Kiuru 
-  Sairauden satuttaessa
4. Keskiviikko 16.11.2005
5. Keskiviikko 7.12.2005

Kirjailija Juhani Syrjä kertoi Puhujaseu- 
rassa ystävästään kirjailija Väinö Lin
nasta ja  kirjoitti omistuskirjoituksia sekä 
jutteli kuvassa Leena Lehtosen kanssa. 
Kuva Kirsti Lumiala, Työväenperinne ry.

Työväentutkimus lehden päätoimittaja M arjalii
sa Hentilä on toiminut vuoden 2005 alusta alka
en Berliinissä Suomi -instituutin johtajana. H is
toriantutkija Tero Tuomisto jatkaa Työväenpe
rinne -  Arbetartradition ry:n puheenjohtajana. 
He tapasivat OPM:n koivikossa, ala-aulassa. 
Kuva Kirsti Lumiala, Työväenperinne ry.

Työväenliikkeen kiijasto 
Paasivuorenkatu 5 B., 2 kerros 
00530 Helsinki
Toimittaja Hannu Taanila puhuu ja  puhuttaa tutki
ja  - ja  kirjailijavieraita.
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Tervetuloa graduseminaariin!

Teetkö tai suunnitteletko gradua työväestöstä, työväen
liikkeestä tai työelämästä?

Työväen historian ja  perinteen tutkimuksen 
seura ry (THPTS) kutsuu sinut 27.1.2006 Tietei
den talolla Helsingissä (os. Kirkkokatu 6) klo 
10.30-18 jäljestettävään graduntekijöiden tapaa
miseen.

Tilaisuudessa voit keskustella tutkijoiden, ar
kistojen edustajien ja  toisten graduntekijöiden 
kanssa mm. tutkimusaiheesi kysymyksenasette
luun, rajaukseen ja  lähdeaineistoihin liittyvistä 
ongelmista. Gradusi voi olla politiikan, kulttuu
rintutkimuksen, sosiologian, kansatieteen, folklo
ristiikan, uskontotieteen, historian tai jonkin 
muun oppiaineen gradu, kunhan sen tutkimus
kohteena on tavalla tai toisella työväestö, työvä
enliike tai työelämä.

Graduseminaarin ohjelman runkona ovat gra
duntekijöiden vapaamuotoiset työpaperit, joita 
kommentoivat yliopisto-opettajat ja  tutkijat. Pa
perin tarkoituksena ei ole teettää hyödytöntä li
sätyötä, vaan mahdollistaa valmisteltu kommen
tointi ja  rakentava keskustelu. Matkakustannuk
set (linja-autolla tai junalla) korvataan opiskelija- 
hintaisina työpaperin esittäneille.

Ilmoittaudu 12.12.2005 mennessä. Kerro sen 
yhteydessä yhteystietosi sekä liitä ilmoittautumi-

seesi noin sivun pituinen luonnehdinta tutkimuk
sestasi (= tutkimuksesi aihe, keskeinen tutkimus
kysymys ja  aikakausi). Kerro myös yliopistosi, 
oppiaineesi ja  gradusi ohjaajan nimi sekä tutki
muksesi nykyinen vaihe. Jos olet edennyt työssä
si jo  suunnitteluvaihetta pidemmälle, esittele ly
hyesti myös gradusi keskeiset lähdeaineistot, me
netelmät ja  tutkimuskirjallisuus.

Ilmoittautumisia ottavat vastaan 
katri.kaunisto@ helsinki.fi ja  
kirsi.maki @ helsinki.fi

Varsinaiset seminaaripaperit ( 3 - 4  sivun tii
vistelmä tutkimuksesta tai max. 15 sivua) lähete
tään rtf-tiedostona Kimmo Kestiselle 
(kimmo.kestinen@tkm.fi) viimeistään 17.1.2006. 
Paperit muokataan www-muotoon ja  julkaistaan 
seuran kotisivuilla, josta ne ovat tulostettavissa 
graduseminaarin osallistujille.

Lisätietoja: www.helsinki.fi/iari/thpts 
Tervetuloa esittelemään graduasi, keskustele

maan tutkimuksenteosta sekä tutustumaan mui
hin graduntekijöihin ja  alan tutkijoihin!

Graduseminaarin 
osallistujia Tietei
den talossa Helsin
gissä 24.1.2003. 
Kuva Kimmo Kesti
nen, Työväen kes
kusmuseo.
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Siltasaareen uusi hotelli
Helsingin Työväenyhdistys on tehnyt kaavamuu
tosehdotuksen, jonka hyväksyminen mahdollis
taa hotellin rakentamisen Helsingin Siltasaareen 
HTY:n omistamalle tontille, kokous- ja  kongres
sikeskus Paasitomin viereen.

Kaavamuutosehdotusta on valmisteltu tiiviis
sä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston 
edustajien kanssa ja  myös Helsingin kaupungin
museon kanta korttelin rakennussuojelullisista 
näkökohdista on otettu huomioon. Suunnitelmaa 
on ollut valmistelemassa Arkkitehtitoimisto Sc
hulman Oy.

Ehdotuksen mukaan HTY:n omistamaan kort
teliin valmistuisi noin 140-huoneinen hotelli. Ho
telli koostuisi kahdesta toisiinsa liittyvästä raken
nuksesta. Vuonna 1955 kirjapainokäyttöön val
mistuneen sisäpihan rakennuksen tilalle on suun
niteltu uudisrakennus, jonka katutasoon sijoittui
si uusi noin 250-paikkainen auditorio. Paasivuo
renkadun varrella sijaitseva vuonna 1955 valmis
tunut toimistorakennus muutettaisiin hotellikäyt- 
töön, mutta nykyinen julkisivu säilytettäisiin. Ho
telliin ei sijoittuisi ravintola- eikä kokoustiloja, 
joita on tarjolla korttelin historiallisessa raken
nuksessa.

Hankkeen tarkoituksena on tukea kokous- ja  
kongressikeskus Paasitomin toimintaedellytyk

siä. Paasitomi on Suomen johtavia kongressikes
kuksia ja  suunniteltu majoituskapasiteetti ja  uusi 
auditorio edistäisivät erityisesti valtakunnallisten 
kokousten ja  kansainvälisten kongressien järjes
tämistä.

HTY on yleishyödyllinen yhteisö, joka on yl
läpitänyt ja  kunnostanut jo  lähes sadan vuoden 
ajan vuonna 1908 valmistunutta graniittipintaista 
Paasitomia. HTY:n toiminnan yhtenä keskeisenä 
lähtökohtana on Karl Lindahlin suunnitteleman 
arvorakennuksen kulttuurihistoriallisten ja  raken
nustaiteellisten arvojen vaaliminen.

Hankkeen toteutuminen edellyttää kaava
muutoksen hyväksymistä ja  hankkeen taloudelli
sen toteuttamiskelpoisuuden varmistamista. Uusi 
hotelli voisi olla valmis kuluvan vuosikymmenen 
lopulla.

Siltasaaren tontille on tarkoitus rakentaa sa
massa yhteydessä lisää arkistotilaa maan alle. 
Nykyisistä HTY:n B-rapun vuokralaisista osalle 
(esimerkiksi Työväenliikkeen kirjastolle) HTY 
voi tarjota korvaavaa tilaa joko Siltasaaren kiin
teistön C-portaasta Säästöpankinrannan puolelta 
tai Sturenkatu 27:ssä sijaitsevasta liike- ja  toimis
torakennuksesta.

Toimitusjohtaja Jorma Bergholm 
Helsingin Työväenyhdistys ry.

Suomen Elintarviketyöläisten Liiton Juhla
kirja

Sata vuotta, tuhat taistelua
Tämä kirja on Elintarviketyöläisten liiton ak

tiivien kirjoittama juhlakirja satavuotiaan ammat
tiliittonsa kunniaksi.

Se lähestyy historiaa tarinoiden ja  ihmisten 
kokemusten avulla, tavoitteena kirjata muistiin 
kokemuksia elintarviketyöläisten työstä ja  toi
minnasta.

Tarinoissa kerrotaan ammattiliittotyön sadan 
vuoden taipaleesta katsannon tarkentuessa men
neen vuosisadan jälkipuoliskolle. Sitä jaksottavat 
sodan jälkeinen korpitaival, 1970-luvun nousun 
vuodet, työnantajien vastahyökkäys 1980-luvulla 
ja  meidän puolustustaistelumme viime vuositu
hannen lopulla. Näissä vaiheissa ilmenevät am

mattiliiton toimintaehtojen muuttuminen yhteis
kunnan voimasuhteiden muuttuessa.

Kirjassa kerrotaan, miten ammattiyhdistys
liikkeen kivijalat -  järjestöorganisaatiot, talous, 
työehtosopimukset ja  luottamusmiestoiminta -  
sekä sosiaaliturva ja  työlainsäädäntö ovat synty
neet ja  kehittyneet. Historiallisen tarkastelun 
pohjalta pohditaan liittomme haasteita seuraaval- 
le vuosisadalle.

SEL:n jokainen aluejärjestö on toimittanut 
oman tarinansa. Näin eri puolilla maata toimivien 
elintarviketyöläisten kokemuksesta syntyy yhtei
nen kirja -  kuten syntyy yhteinen ay-käsitys ja  
monien kadehtimakin SEL:n henki. Liitto raken
tuu työpaikoilla koko jäsenistönsä toiminnasta.

Olemme halunneet nostaa SEL:n juhlakirjan 
pääosaan aktiivisen jäsenkuntamme. Sen rohkeu
den ja  yhteishengen avulla elintarviketyöläisten 
elämä on nyt huomattavasti turvatumpaa kuin 
sata vuotta ja  tuhat, tuhansia taisteluja sitten.
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S u o r a  Yhteys 
Ed u sk u n t a a n

Pidetään yhtä. 
Ota yhteyttä: p. (09) 4321, 
faksi (09) 432 3207 
www.sdp.fi/eduskunta

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

» )
Viestintäalan ammattiliitto ry

S iltasaarenkatu  4 , PL  3 0 3 ,0 0 5 3 1  H elsink i 
P u h e lin  (09) 6 1 6  581 , feksi (09) 616 5  8 3 3 0  

w w w .v ies tin ta liitto .fi,w w w .v iestin ta liitto .fi/k irjatyo
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S U O M A L A I N E N  
V O I T T A A  A I N A .

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 A  

J O T  I N 

H T E I S  T A  :

liUTISPÄlYÄ

TI LAA N U M E R O S T A  ( 09)  TOI 0500
w w w . d e m a r i . f i

Ihanteena
oikeudenm ukainen
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 Suomen
Sos i al i demokraat t inen
P u o l u e

Saariniemenkatu 6 • 00530 Helsinki • puh. (09) 478 988 • faksi (09) 712 7 5 ?
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Riihi säätiö r.s. 
Pakkahuoneenkatu 30 A 
90100 Oulu 
p. (08) 5626 900 
faksi (08) 5626 910 
www.riihi.fi ...

Riihi säätiö r.s. tukee työväentutkimusta.

Vuonna 2004 jaettiin apurahoja ja käytettiin 
esitelmätilaisuuksien järjestämiseen noin 
200 000 euroa.

Tuemme myös tänä vuonna 
hyviä hankkeita.

-114-

http://www.riihi.fi


TYÖVÄENTUTKIMUS 2005

■■ ■■ I I  I I  I I  I I

LISIÄ »»ANTOA.

<£> Metalli
SINUA JA TENUA

Ohjeita kirjoittajille
Työväentutkimus on kerran vuodessa il
mestyvä uutta työväentutkimusta ja -kult
tuuria julkaiseva lehti. Lehti tarjoaa jul- 
kaisufoorumin työväentutkimuksen ja - 
kulttuurin 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, keskustelupuheenvuoroja 
sekä muita lehden alaan liittyviä kirjoituk
sia ja kuvia. Lehti ei kuitenkaan ennalta 
sitoudu julkaisemaan mitään tarjottua ai
neistoa, ei edes tilattua. Työväentutkimus 
ei pysty maksamaan kirjoituspalkkiota kir
joittajille, mutta artikkeleiden kirjoittajil
le toimitetaan kolme kappaletta kyseisen 
lehden numeroa, muille yksi kappale.

Kun haluat tarjota kirjoitusta Työväen
tutkimukseen, ota yhteys Kirsti Lumialaan

(yhteystiedot takakannessa Työväenperin
ne ry:n kohdalla), joka on lehden toimi
tuskunnan jäsen. Myös lehden mainos-ja 
ilmoitusmyynnin yhteyshenkilönä toimii 
Kirsti Lumiala.

Työväentutkimus-lehti ilmestyy vuosit
tain elo-syyskuun vaihteessa. Vuoden 
2006 lehden teemana on 70-luku ja Kan
san Arkiston 60-vuotistaival. Pääosa vuo
den 2006 Työväentutkimuksen artikkeleis
ta tulee olemaan Kansan Arkiston 1970- 
lukua käsitelleen juhlaseminaarin esitel
mistä muokattuja artikkeleita.

Vuoden 2006 Työväentutkimukseen 
tarjottavat kirjoitusehdotukset tulee olla 
Kirsti Lumialalla vuoden 2005 loppuun 
mennessä. Lehden toimituskunta päättää 
julkaistavista kirjoituksista alkuvuodesta 
2006 ja ottaa tämän jälkeen yhteyttä kir
joittajiin.

Tervetuloa Työväentutkimuksen kir
joittajakuntaan!



JULKAISIJATAHOJEN YHTEYSTIEDOT
AM M ATT I Y H D IST Y SA R K IST O  
Käyntiosoite: Hakaniemenranta 1, 3.krs, 
00530 Helsinki
Postiosoite: PL 157, 00531 Helsinki 
p. (09) 772 1428, (09) 772 1429 
fax (09) 772 1447 
email: pekka.kalliokoski@sak.fi 
http://www.sak.fi/ay-arkisto/
Avoinna syys-huhtikuussa ti-pe 9.00
15.30
touko-elokuussa ti-pe 8.30-15.00

K A N SA N  A R K IST O  
Vetehisenkuja 1, 00530 Helsinki 
p. (09) 753 6972 tutkijapalvelu 
p. (09) 731 86010 kuva-arkisto 
fax (09) 739 619 
email: info@kansanarkisto.fi 
http://www.kansanarkisto.fi 
Avoinna ti-pe 9.00-16.00

T Y Ö V Ä EN  A R K IST O  
Paasivuorenk. 5 B, 00530 Helsinki 
p. (09) 7743 110 
fax (09) 7743 1111 
email: info@tyark.fi 
http://www.tyark.fi 
Avoinna ma, ke, pe 10.00-16.00 
ti, to 10.00-19.00

TY Ö V Ä EN  M U IST IT IETO TO IM IKU N TA  
Paasivuorenk. 5 B, 00530 Helsinki 
p. (09) 7743 1170 
fax (09) 7743 1111 
email: risto.reuna@tyark.fi 
avoinna ma-pe 10.00-16.00

T Y Ö V Ä E N  H IST O R IA N  JA  P E R IN 
T EEN  T U T K IM U K SEN  S E U R A  RY  
Kulttuurien tutkimuksen laitos, 
kansatiede
PL 59 (Unionink. 38 D)
00014 Helsingin yliopisto 
p. (09) 1912 2623 (siht. Katri Kaunisto) 
email: katri.kaunisto@helsinki.fi 
http://www.helsinki.fi/jarj/thpts/

T Y Ö V Ä EN  K E S K U S M U S E O
Väinö Linnan aukio 8, 33210 Tampere
p. (03) 2538 800
fax (03) 2538 850
email: info@tkm.fi
http://www.tkm.fi
Toimisto avoinna ma-pe 8.30-15.45 
näyttelytilat ti-su 11.00-18.00

T Y Ö V Ä E N L IIK K E E N  K IR JA ST O  
Paasivuorenk. 5 B, 2.krs,
00530 Helsinki
p. (09) 766 429 (päivystys), 765 428,
750 429, 7011 255
fax (09) 7743 1111
email: perinne@tyovaenperinne.fi
http://www.tyovaenperinne.fi
Avoinna ti-pe 11.00 -17.00
kesällä 10.00-15.00

T Y Ö V Ä E N P E R IN N E  RY  
Paasivuorenk. 5 B, 00530 Helsinki 
p. (09) 750 429 
fax (09) 7743 1111
e-mail: kirsti.lumiala@tyovaenperinne.fi 
http://www.tyovaenperinne.fi
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